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A:کد مقاله
ارزیابی تحلیلی رفتار ستونهای پلهای بتن مسلح در معرض حرکات افقی وقائم زمین لرزه در حوزه نزدیک
گسل
(Analytical Evaluation of the behavior of RC bridge piers subjected to horizontal and
vertical earthquake motion in near Fault.)
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علی کساری گیلک

گروه عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب،استادیار-1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب،گروه عمران،دانشجوی کارشناسی ارشد سازه-2
:چکیده
اندازه گیریهای حركات زمین در طول زمین لرزه های گذشته نشان میدهد كه شتاب قائم زلزله میتواند به بزرگی شتاب های زمین لرزه در
 تحقیق حاضر اثر مؤلفه قائم زلزله را روی پایه.جهت افقی برسد و یا حتی ممکن است در بعضی موارد از این شتاب ها نیز تجاوز نماید
 یکبار با در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم وافقی و بار،نتایج تحلیلها روی ستون پل ها. ها(ستونهای)پل بتن مسلح را مورد بررسی قرار داده است
 نتایج نشان میدهد. انجام شد و نتایج تحلیلها در دو حالت مقایسه شدندABAQUS دیگر بدون در نظرگرفتن اثر مؤلفه قائم تحت نرم افزار
 همچنین در زلزله های.تغییر میزان تقاضای نیروی محوری ستون به طور قابل مالحظهای به وسیله حركات قائم زلزله تشدید میشوند
) آسیب برشی وشکست برشی ستونها شایع بودكه همگی نشان دهنده افزایش قابل توجه نیرویlamaprieta,Northridge,Kobe(
[1-7 ].محوری در ستونهای بتن مسلح تحت تاثیر حركات قائم زمین است كه در واقع به معنی تحلیل رفتن ظرفیت برشی ستونهاست
.رکورد نزدیک گسل،تحلیل دینامیکی،مولفه افقی زلزله،مولفه قائم زلزله،ستون پل:کلمات کلیدی

Abstract:
Measurements of earth movements during the past earthquakes indicate that the vertical acceleration of an
earthquake can reach the magnitude of earthquake acceleration in a horizontal direction, or even may in
some cases exceed these accelerations. The present study examines the effect of the vertical component of
the earthquake on the concrete of the RC bridges piers (columns). The results of the analyzes on the
bridge column were performed once, taking into account the effect of the vertical component and again,
without considering the effect of the vertical component of earthquake acceleration under the ABAQUS
software And the results of the analysis were compared in two ways. The results show that the
displacement of the pivot axial force demand is significantly magnified by the vertical movement of the
earthquake. Also, in recent earthquakes (lamaprieta, Northridge, Kobe), shear damage and shear failure of
the columns were common, all indicating a significant increase in the axial force in the reinforced
concrete columns under the influence of the vertical movement of the ground acceleration, which in effect
meant the slipping capacity of the columns was reduced. [1-7]
Key words: Bridge column, Vertical component of earthquake, Horizontal component of earthquake,
Dynamic analysis, Record near fault.
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-1مقدمه:
1

بررسی و تبیین ارتعاشات نیرومند زمین در دو شاخه مهندسی سازه) دیدگاه تحلیل رفتار سازه (ومهندسی زلزله)دیدگاه تحلیل رفتار
زمین( ،دارای اهمیت فراوان است .شایان توجه است كه برای حداقل كردن خسارت حاصل از زلزله های بزرگ ،نیازمند به تدوین ،تعمیم
و گسترش دیدگاههای تحلیلی نسبت به ارتعاشات نیرومند زمین ،بیش از پیش آشکار گردیده است .زلزله های نزدیك گسل كه اخیراً
اتفاق افتادند خسارات زیادی به بار آوردند .خسارات فراوان این زمین لرزه ها ،متفاوت بودن پارامترهای زمین در زلزله های نزدیك گسل
و نیز متفاوت بودن رفتار سازه ها در نزدیکی گسل ،باعث شده زلزله های نزدیك از هر دو دیدگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی اهمیت
بسیار داشته باشد.یکی از شاخص های این زلزله ها ،مولفه قائم آن است كه بسیار بزرگتر از آنچه كه به طور معمول درطراحیها لحاظ می
گردد ،میباشد[. ]10-8
با اینکه اثرات نزدیك گسل در گذشته شناخته شده بود،اما اهمیت این موضوع در طراحی سازه های مهندسی عمران به خوبی درك
نشده بود تا اینکه زلزله های مخربی همچون زلزله  1992لندرز،زلزله  1994نورثریج ،زلزله  1995كوبه ژاپن و زلزله  1999چیچی تایوان
به وقوع پیوست .اینگونه زلزله ها كه در نزدیکی یك گسل فعال رخ میدهد ،دارای نگاشتهای پالسی با پریود پالس بلند ودارای یك یا
چند اوج سرعت میباشند این پالس توسط لغزش گسل ایجاد شده و باعث میشود تاقسمت بزرگی از انرژی زلزله در یك یا دو پالس بطور
ناگهانی به سازه وارد شود.]2[ .
تاثیر حركت نزدیك گسل بر سازه با پریود بلند (نظیر برج ها ،پل ها ،ساختمان های مجهز به عایق زلزله) بیشتر خواهد بود.
پالسهای دارای فركانس بسیار پایین در ركورد شتاب ،منجر به ركوردهای جابجایی بدون رفت و برگشت میشوند و این تك موج ها
به صورت ناگهانی در سازه منتشر میگردند؛ در نتیجه تحلیل طیف پاسخ (در صورت عدم لحاظ این اثر) نتایج درستی بدست نمی-
دهند با افزایش  PGV/ PGAنسبت نواحی حساس به شتاب در طیف پاسخ پهنای بیشتری مییابند .این پدیده باعث افزایش برش
پایه ،جابجایی نسبی و نیاز به شکل پذیری در سازه های دارای پریود بلند میگردد []2
برخالف ركورد های معمولی كه پریود غالب آنها یك پارامتر موثر بر سازه میباشد ،در حركت نزدیك گسل مدت زمان پالس حركت
و نسبت آن با پریود سازه ،تعیینكننده پاسخ میباشد .لذا در این تحقیق به بررسی رفتار ستونهای پلهای بتن مسلح كه در معرض
حركات افقی وقائم زمین لرزه قرارمیگیرند وچگونگی اثر نیروی قائم زمین لرزه بر روی رفتارستونهای پل های بتن مسلح وهمچنین
مدهای شکست پایه ها با توجه به این موضوع كه در زلزله های اخیرخسارت برشی وشکست ستونهای بتن مسلح شایع بوده
پرداخته شده وهدف از این تحقیق مدلسازی رفتار غیر خطی ستونهای پل با استفاده از نرم افزار  ABAQUSتحت تاثیر نیروهای
افقی و قائم زلزله وشناسایی پارامترهای مهم وتاثیر گذار در رفتار لرزه ای وحساسیت پاسخ پل به آنهاست .ستونهای انتخابی مطابق
با مشخصات مثال شماره  ۴نشریه اداره فدرال بزرگراههای آمریکا ()FHWAبه عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی اثر قائم زمین
لرزه میباشند.همچنین در این مطالعه نمونه های بررسی شده آزمایشگاهی در نرم افزار ABAQUSمدل سازی گردیده ودر
خصوص نتایج بدست آمده بحث واختالفات موجود مورد بررسی قرار میگیردهمچنینبه تاثیر رفتار غیر خطی پل تحت اثر همزمان
 ۳مولفه زمین لرزه ونیز پاسخ غیر خطی ستونها توجه ویژه صورت میپذیرد .باتوجه به تفاوت زلزله های نزدیك گسل با زلزله های
دور از گسل ،در این تحقیق چند طیف طرح مربوط به آیین نامه های طرح لرزه ای ،در محدوده نزدیك گسل بررسی می گردد.
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-2مروری بر تحقیقات گذشته:
مطالعه زلزله های نیرومند سالهای گذشته نشان دادند كه زلزله های نزدیك گسل دارای خصوصیاتی ویژه می باشند  .بطوریکه این
ویژگیها باعث تفاوت زلزله های نزدیك گسل با زلزله های دور از گسل می شود  .در طی تحقیقاتی كه در این زمینه انجام شد،
مشخص شد كه نگاشتهای نزدیك گسل دارای مدت زمان موثر كمتری نسبت به نگاشتها ی دور از گسل هستند و در نگاشتهای
سرعت نزدیك گسل  ،یك یا چند پالس ضربه ای با دامنه بزرگ و دوره تناوب زیاد وجود دارد كه ناشی از اثرات Forward
( directivityجهت پذیری پیشرونده) شکست می باشد .این پالسها در مولفه افقی عمود بر گسل دیده می شود .در سال 200۴
بولت به این موضوع اشاره كرد كه در محدوده نزدیك گسل در ساختگاه هایی كه دارای اثر  Forward directivityهستند،
برای محدوده پریود بیش از  ، 0.6 sدامنه طیف پاسخ بزرگتر است .وی نشان داد مولفه افقی عمود برگسل دارای اثر بیشتری در
پریودهای بزرگتر از 0.6 sمولفه افقی زلزله است كه این موضوع به بزرگی زلزله  ،فاصله و جهت شکست وابسته است[. ]۳
كراوینکلر و همکاران ( )1999با مطالعه بر روی اثر پالسهای خاص با پریود  Tpبر سازه هایی با پریود اصلی  Tنشان دادند طیف
سیستم های یك درجه آزادی بطور كافی می تواند نیاز شکل پذیری سیستمهای سخت  ،چند درجه آزادی را كه دارای محدوده
پریود T/Tp >1.0هستند  ،نشان دهد .اما این طیف برای نشان دادن نیاز شکل پذیری سازه های نرم كه دارای پریود<1.0
 T/Tpهستند  ،مناسب نمی باشد  .همچنین نشان داده شد كه طیف پاسخ سیستم های یك درجه آزادی نمی تواند به اندازه
كافی نیازهای لرزه ای را برای سازه های نزدیك گسل نشان دهد [.]۴
یو 1و همکاران روی تأثیر شتاب قائم زلزله بر پلها مطالعات پارامتری انجام دادند و اثر شتاب قائم زلزله را روی یك پل بررسی كردند
] .[9تحقیقات این گروه بیشتر روی اثر شکل هندسی پل و تأثیر مؤلفه قائم زلزله روی آن متمركز بود .نتایج تحقیقات ایشان نشان
داد كه اثر مؤلفه قائم برای پلهای با دهانه بزرگ و ارتفاع محدود ستون) معمولا ستونهای كوتاه( میتواند مهم باشد و این مسأله در
مورد تکیه گاههای كناری بحرانی تراست.
كرنین2و باتن۳در تحقیق خود اثر مؤلفه قائم زلزله را روی شش پل با سیستمهای استاتیکی مختلف بررسی كردند[ .]11تحقیق
ایشان شامل تحلیلهای طیفی خطی و تحلیلهای تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی بود .بر اساس نتایج حاصل ازتحلیلهای خطی و
غیرخطی ،این گروه پیشنهادهایی برای نحوه وارد كردن اثر مؤلفه قائم زلزله در تركیبهای بارگذاری )موقعیتی كه اثر مؤلفه قائم زلزله
باید در نظر گرفته شود ( ارائه كردند.
كاند ۴و همکاران با تحلیل های دینامیکی شامل تحلیلهای طیفی خطی وتحلیل تاریخچه زمانی خطی وغیرخطی روی شش پل
نشان دادند كه به وسیله حركات قائم زلزله نزدیك گسل تقاضای نیروی محوری موجود در ستون وتقاضای گشتاور ممان موجود در
وسط دهانه به طور قابل مالحظهای تشدید میشوند[]1۳
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-3مدل سازی مورد استفاده
بمنظور شروع فرآیند مدل سازی می بایست مدلی كه در نرم افزار تهیه می شود رفتاری حداقل واقعی داشته  ،بدین منظور می
بایست نتایج تحلیل با یك مقاله معتبر یا یك مدل آزمایشگاهی مطابقت داشته شود تا بتوان به نتایج تحلیل با واقیعت نزدیك و از
اعتبار برخوددار باشد  .بدین منظور از مقاله آقایان  Sung Jig Kima, Curtis J. Holubb , Amr S. Elnashaiتحت عنوان
))Experimental investigation of the behavior of RC bridge piers subjected to horizontal and vertical
earthquake motion((.

استفاده شده است.

شکل( :)1-۳ساختار اولیه مدل پل

در شکل)  (1-۳مدل اولیه یك پل است  ،این پل برروی یك زون زلزله با ضریب شتاب  0.۳gمطابق مشخصات فنی استاندارد پلل
های بزرگ راهها ( ،)FHWAبخش )  (1-Aطرح لرزه ای در غرب ایالت متحده ساخته شد .شکل( )1-۳نمایی از طرح و ارتفاع پلل
را نشان می دهد .این پل طولی در حدود  97/5۴متر دارد كه در سه قطعه با طولی در حدود  ۳6.58 ،۳0.۴8و  ۳0.۴8متر اسلت .
قطر پایه  1219.2میلیمتر با۳۴عدد میلگردهای طولی به قطر11اینچ بصورت گروه میلگردهای دوتایی مطابق شکل ( )1-۳نشلان
داده شده است ¼ .بال و پایین پایه پل بعنوان مفصل پالستیك بر طبق آیلین نامله راهسلازی  .AASHTOلحلاظ شلده اسلت.
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آرماتورهای عرضی بصورت مارپیچ فولدی با میلگردهای نمره  5اینچ به صورت دورپیچ وبا گام  88.9میلیمتر در سراسلر پایله پلل
استفاده شده است.
با این حال استاندارد پل های بزرگ راهها ()FHWAدر محدوده خارج از محدود مفاصل پالستیك این فاصله را تا  152.۴میلیمتلر
مجاز دانسته است.
مدل مورد تحلیل یك مدل نیم مقیاس از مدل مقایس شده از مدل پایه پل اسلت كله در شلکل( ) ۳-۳مشخصلات آن اورده شلده
است.
جدول ( :)1-۳نسبت میلگردهای اولیه و نمونه آزمایشگاهی
Outside of plastic hinge
zone
.49
.50

)Spiral(Plastic hinge zone

Longitudinal rebar

.84
.84

2.93
2.79

Prototype
Test Specimen

شکل( :)۳-۳مقطع پایه پل

قطر مدل  609.5میلیمتر  ،میلگردهای طولی  16#8و مارپیچ  a#۳است  .فاصله بین مارپیچ ها داخل مفصل پالستیك و خارج
مفصل پالستیك به ترتیب  6۳.6میلیمتر و  108.6میلیمتر است .نسبت میلگردهای طولی و نسبت حجمی میلگردهای عرضی
(دورپیچ ها) مانند نمونه های اولیه مشابه بوده و در جدول ( )1-۳ارائه شده اند .همانطور كه در شکل( ) ۳-۳نشان داده شده
است.
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-4مولفه های زلزله حوزه نزدیک گسل
)1آورده شده است.

جهت بررسی زلزله در حوزه نزدیك گسل  ،ركوردهای زلزله های مربوطه در جدول
جدول(: )1-۴خصوصیات و مشخصات ركوردهای نزدیك گسل

فاصله بر
)PGD(cm

)PGV(cm/s

)PGA(g

مولفه

نوع خاك

0/۳95

0/119

۳8/66

97/75

0/8۳5

TAB-LN

0/792

0/1۴5

96/06

121/22

0/851

TAB-TR

0/۳69

16/۴0

16/۴0

۴۴/۴

0/668

TAB-UP

0/۳72

0/119

15/08

۴0/۴۳

0/۳۴۴

ARL090

0/۴60

0/076

10/65

2۳/1۳

0/۳08

ARL360

0/۴86

0/0۳2

8/62

17/71

0/552

ARLup

0/101

0/218

17/69

81/۳0

0/821

KJM000

0/127

0/269

19/97

7۴/۳5

0/598

KJM090

0/11۴

0/269

10/29

۳8/۳1

0/۳۴2

KJM-UP

حسب

زلزله

سال

كیلومتر

)USGS(B

)USGS(B

)USGS(B

1978

۳/0

199۴

9/2

0/6

TABAS

Northr
idge

1995

Kobe

جهت استفاده از زلزله های مذكور در نرم افزار  ،ABAQUSركورد شتاب زلزله های جدول های فوق در نرم افزار سیسمو
سیگنال بدست خواهد آمد.
-5مشخصات مصالح استفاده شده
اجزای مورد استفاده در پایه پل عباتند از یك غال ف بتنی  ،میلگردهای طولی  ،مارپیچی و یك صفحه صلب است مشخصات هر
كدام از مصالح در جدول( ) 1-5بیان شده است.
جدول( )1-5مشخصات مصالح مصرفی
Reinforcement
Spiral

)Concrete compressive strength (f ′c

Longtituinal

Fu

Fy

Fu

Fy

--

413.7Mpa

--

413.7MPa

27.6Mpa

285.236kN/cm2

19.029kN/cm2

703.3Mpa

517.1MPa

632.9Mpa

427.5Mpa

43.4Mpa

484.9kN/cm2

356.53kN/cm2

436.37kN/cm2

294.75kN/cm2

29.92kN/cm2

3.3

57.5

285.236kN/cm2

25.0

6

Prototype

Test Specimens

)Error(%

-6ستون پل تحت بارهای زلزله
 1-6تحلیل های نزدیک گسل
به منظور بررسی اثرات ناشی از زلزله بر ستون پل در محدوده تغییر مکان های غیر خطی ودر دو جهت انتقالی طولی و عرضی از
تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده می شود ،در هر نوع تحقیق می بایست نوع ركورد مورد استفاده  ،مشخص شود ،لذا در این
بخش ،ابتدا مدل را تحت ركورد افقی زلزله مورد بررسی قرار داده  ،سپس بار ركورد قائم زلزله بر مدل وارد شده و اثرات ناشی ازآن
با ركورد افقی زلزله تعیین می گردد.
1-1-6رکوردهای افقی زلزله
محورهای  y ، xو  zدر محیط نرم افزار وجود دارد كه از محورهای یاد شده دو محور را افقی فرض كرده و محور سوم به عنوان
محور قائم تلقی می شود  ،لذا در این تحقیق محورهای xو  zمحور افقی و محور  yبه عنوان محور قائم خواهد بود .در شکل( )1-6
مدل های تحلیل شده تحت ركورد های افقی زلزله كوبه را نشان می دهد ركورد افقی زلزله در جهت  Xبه مدل وارد شده اسلت.
و ركورد قائم زلزله هم در جهت  yبه سازه اعمال شده است.

شکل(  :)1-6تنش در اجزاء پایه پل تحت زلزله Kobe
7

شکل( : )2-6تنش های وارده به اجزاء پایه پل
شکل ( )2-6نمودار تنش را در هركدام از اجزا در طول پایه پل را نشان می دهد .با دقت در شکل( ) 2-6مالحظه میگردد هر كدام
از اجزای پایه پل از تنش های متفاو تی برخوردارند ،بیشترین مقدار آن مربوط به آرماتورهای طولی  ،سپس آرماتورهای عرضی
دورپیچ در پایه پل و سپس بتن مورد استفاده در پایه پل می باشد ،مشاهده می شود كه بیشترین مقدار جابجایی در بالی پایه پل
و بیشترین مقدار نیرو یا واكنش تکیه گاهی در محل اتصال پایه پل به زمین می باشد ،همچنان كه قبالً ذكر شد برای بررسی
ركوردهای نزدیك گسل سه زلزله در نظر گرفته شده است كه در شکل های زیر تنش ها و جابجایی ها و عکس العمل های تکیه
گاهی ناشی از سه زلزله حوزه نزدیك گسل با هم در شکلهای ()۳-6تا()6-6آورده شده است.

شکل( : )3-6تنش ایجادشده در پایه پل تحت زلزله های نزدیک حوزه گسل
شکل(  ) ۳-6نمودار تنش در طول پایه پل را نشان می دهد عالمت های اختصاری نشان داده شده در لژند شکل به ترتیب عبارتند
از  : Near :كلمه اول بیان كننده توع حوزه گسل است كه در اینجا منظور حوزه نزدیك گسل می باشد  ،كلمه دوم :نشان دهنده
زلزله بکاررفته در تحلیل است .و كلمه بعدی نشان دهنده نوع ركورد زلزله مورد استفاده بوده كه در این  : Hنشان دهنده ركورد
افقی زلزله است .محور افقی نمودار بیانگر طول پایه پل است كه نقطه صفر آن در محل تکیه گاه و نقطه انتهایی (درطول ۳000
میلیمتر ) ،محل اتصال به كالهك بالی است و محور قائم نمودار میزان تنش ایجاد شده در پایه پل است .كه بیشترین تنش ایجاد
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شده در پایه پل ناشی از زلزله طبس است .در كلیه تنش های حاصل از ركوردهای زلزله ،مقدار تنش در تکیه گاه با بیشترین
مقدار شروع می شود و تا انتهای پایه پل قبل از اتصا ل به كالهك بالی دچار افت شده و در محل اتصال به كالهك بالیی مقدار
افزایش در تنش بوجود وی آید .و در شکل(  ) ۴-6برش پایه پایه پل ،تحت زلزله های مذكور است محور قائم نمودار بار وارد شده با
پایه پل و نمودار افقی نیز میزان تغییر مکان ناشی از بار وارد بر حسب میلیمتر است  .بیشترین مقدار برش پایه مربوط به زلزله
طبس می باشد.

شکل( : )۴-6برش پایه درپایه پل تحت زلزله های نزدیك گسل
نمودار شکل( ) ۴-6نشان می دهد كه پس از رسیدن پایه پل به حداكثر مقاومت مصالح خود دچار تغییر شکل شده و مقاومت آن
كاهش می یابد.
و شکل( ) 5-6كرنش محوری پایه پل را نشان می دهد .میزان كرنش در زلزله طبس در تمام طول پایه پل وجود دارد و دو
زلزله دیگر از مقدار كمی برخوردارند .كرنش محوری زلزله طبس مقدار بسیار بیشتری نسبت به دو زلزله دیگر را دارا می باشد.

شکل( :)6-6كرنش جانبی درپایه پل تحت زلزله های

شکل(: )5-6كرنش محوری درپایه پل تحت زلزله های

نزدیك گسل

نزدیك گسل
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شکل( )6-6بیانگركرنش جانبی در پایه پل نسبت به كرنش محوری است چرا كه در تکیه گاه و محل اتصال به كالهك
دارای مقدار قابل توجهی بوده در حالیکه در طول پایه پل با دو زلزله دیگر تقریبایکسان است.
 2-6ترکیب رکورد قائم با رکورد افقی زلزله
در این بخش اثر رکوردهای قائم زلزله مورد بررسی قرار خواهد گرفت  .گرچه در حالت طبیعی رکوردهای افقی و قائم بطور
همزمان به سازه واراد می شوند لیکن در این پژوهش روش تحلیل در نرم افزار در دو گام تعریف می شود بطوریکه در گام اول
پایه پل د ر معرض رکورد قائم قرار گرفته و در گام بعدی رکورد افقی به پایه پل وارد می شود .تأثیر رکورد قائم زلزله بر پایه پل
در شکل های زیر ارائه شده است.

الف -تنش در بتن

ب -تنش در میلگردهای طولی

ج -تنش در میلگردهای دور پیچ

شکل( :) 7-6كانتور های تنش در پایه پل تحت تركیب ركورد قائم و افقی زلزله Kobe
شکل(  )7-6كانتور های تنش در اجزاء پایه پل را نشان می دهد چنانچه آن با شکل( ) 1-6مقایسه شود در نگاه اول ،رنگ بندی
كنتورها تفاوت دو نوع تحلیل را به وضوح بیان می نماید در شکل( ) 7-6با وارد شدن بار قائم به پایه پل ناحیه های زیادی از اجزاء
تنش را تحمل كرده و در برخی نقاط به تنش تسلیم رسیده اند .بعنوان نمونه میلگردهای طولی در بر پایه پل و نزدیك كالهك
بالیی دچار تنش تسلیم شده اند .و شکل( ) 8-6نمودار میزان تنش های تولید شده در آنها را نشان می دهد  .همانطور كه در
بخش قبل در ركورد افقی توضیح داده شد .دراین قسمت نیز بیشترین مقدار تنش در سازه توسط آرماتور های طولی و سپس

آرماتورهای عرضی( اسپیرال یا دورپیچ ها) و درنهایت توسط بتن تحمل می شود.
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شکل( : )8-6تنش در اجزاء پایه پل تحت تركیب ركوردهای افقی و قائم

در شکل(  ) 9-6كرنش محوری پایه پل تحت زلزله طبس از دو زلزله دیگر بیشتر است .كه بیانگر جابجایی بیشتر پایه پل
تحت زلزله طبس است.
در شکل(  ) 10-6كرنش جانبی پایه پل تحت سه زلزله تقریباً یکسان بوده ،فقط در محل اتصال كالهك بالیی كرنش
ایجاد توسط زلزله طبس از رشد بسیار ناگهانی و چشمگیری برخودار شده است.

شکل (:)9-6كرنش های محوری پایه پل تحت تركیب ركوردهای افقی و قائم زلزله
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شکل
شکل( : )11-6برش پایه ستون پل تحت تركیب

شکل( : )10-6كرنش جانبی پایه پل تحت

ركوردهای افقی و قائم زلزله

تركیب ركوردهای افقی و قائم زلزله

در شکل(  ) 11-6برش پایه بر حسب تغییر مکان سازه تحت زلزله های مورد نظر رسم شده است .زلزله طبس دارای
بیشترین مقدار برش پایه نیز می باشد.
-7قیاس رکورد قائم وافقی زلزله

بمنظور بررسی اثر ركورد قائم بر سازه نمودار های ارائه شده قبلی ( )H,HVرا بصورت همزمان یعنی ركورد افقی تنها
و تركیب ركورد افقی با قائم در یك نمودار ارائه می شود .در شکل( ) 1-7نمودار تنش بر حسب طول سازه را در دو
حالت تركیب با ركورد افقی و قائم زلزله وهمچنین تحت ركورد افقی زلزله را نشان می دهد .بیشترین مقدار تنش مربوط
به زلزله نورتریج است مشاهده میگردد كه با اعمال ركورد قائم زلزله تنشها در میانه ستون حدودا 6برابر افزایش
میابند،حتی در انتهای ستون افزایش تقریبا12برابری تنشهامشاهده میشود.

شکل  :1-7تنش پایه پل تحت تركیب ركوردهای افقی و قائم زلزله حوزه نزدیك Northridge
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شکل ( : )2-7تنش پایه پل تحت تركیب ركوردهای افقی و قائم زلزله
زلزله و ركورد افقی زلزله حوزه نزدیك kobe

شکل( : )۳-7جابجایی پایه پل تحت تركیب ركوردهای افقی و قائم
و ركوردهای افقی زلزله حوزه نزدیك

همچنین حداكثر جابجایی تحت تركیب ركورد افقی وقائم در مقایسه با حالت ركورد افقی در انتهای ستون حدودا8برابر
میگردد كه این بیانگر افزایش تغییر مکانها با اعمال ركورد قائم زمین لرزه میباشد كه این امر سبب افزایش كرنش
اسپیرالها ودر نهایت زوال برشی عضو شده وبیانگر آسیب برشی بیش از حد میباشد .به طور كلی می توان گفت كه لرزه
های قائم موجب تشدید نیروی محوری ستون ها می شود كه این امر باعث افزایش تقاضای برشی و خمشی،افزایش تغییر
شکل پالستیك و گسترش شکل گیری مفصل پالستیك و در نهایت سبب كاهش ظرفیت شکل پذیری اجزای سازه ای
می شود

شکل( : )۴-7جابجایی پایه پل تحت تركیب ركوردهای افقی و قائم زلزله و ركورد های افقی زلزله حوزه نزدیك
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شکل( :)6-7برش پایه درپایه پل تحت تركیب ركوردهای افقی و

شکل( : )5-7كرنش محوری پایه پل تحت تركیب ركوردهای افقی

و قائم زلزله و ركوردهای افقی زلزله حوزه نزدیك

قائم زلزله و ركوردهای افقی زلزله حوزه نزدیك

-8بررسی مودهای شکست
طی بررسی های بعمل آمده در نمودارهای ( )1-7تا( )6-7مربوطه به زلزله های نزدیك گسل مالحظه می شود در حالتی كله پایله
پل تحت بارافقی زلزله قرار دارد  .نیروی برشی ایجادشده در پای ستون سبب ایجاد شکست در مدل می گردد .بعبارتی مد شکست
مدل ،مد برشی است  .با اضافه شدن مولفه قائم به نیروهای وارد بر پایه پل عالوه بر اینکه جابجایی مدل افزایش یافته ،مد شکسلت
در این حالت به مد برشی و فشاری تغییر حالت خواهد داشت  .بعبارتی ابتدا بتن پایه پل در اثر فشارو كشش وارده مقاومت خود را
دست می دهد ،سپس آرماتورهای عرضی مارپیچ وآرماتورهای طولی دچار شکست خواهند شد .در شکل های فلوق ملوراد مطلرح
شده را با توجه به تنش های موجود بیان می كند.
-9ظرفیت برشی پایه پل
یکی از دیگر از عوامل مهمی كه تحت تأثیر تغییرات نیروی محوری قرار می گیرد ،ظرفیت برشی ستو نها است  .كلاهش و افلزایش
نیروی محوری می تواند منجر به كاهش  /افزایش ظرفیت برشی گردد  .بنابراین افزایش شدید نیروی محوری و یلا نیلروی كششلی

پدید آمده در ستون سبب كاهش قابل مالحظه ظرفیت برشی شده كه می تواند شکست برشی را در پی داشته باشد .
 -10توزیع کرنش اسپیرالها:
توزیع كرنش آرماتورهای عرضی مارپیچ در هر پیك جابجایی در شکل ( )10-1نشان داده شده است.
روشن است كه اثر عمودی حركت زمین بر كرنش مارپیچها قابل توجه است.كرنش مارپیچهادر نمونه تحت اثر افقی زمین لرزه میل
به كاهش دارد در وسط دهانه پایه در مقابل درنمونه تحت اثر توام نیروی افقی وقائم زمین لرزه تمایل به افزایش دروسط دهانه پایه
پل رادارداز این رو میتوان نتیجه گرفت كرنشهای بزرگ در آرماتورهای عرضی مارپیچ در نمونه تحت نیلروی افقلی زلزلله در ابتلدا
وانتهاودر نمونه تحت اثر توام نیروی افقی وقائم زمین لرزه در وسط نمونه بوجود می آید.
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بنابراین باتوجه به روند مشاهده شده در توزیع فشاروحداكثر كرنش مارپیچها میتوان نتیجه گرفت كرنش مارپیچها تحت
اثرمولفه قائم حركت زمین۳00درصد به طور متوسط افزایش میابد.آشکار است كه مولفه قائم زمین لرزه ظرفیت برشی
رادربتن كاهش داده بنابراین شاهد افزایش تقاضای كرنشی در مارپیچها میشود.

شکل (: )1-10توزیع كرنش اسپیرالها در هر پیك جابجایی
-11نتایج
 -1حركات قائم زمین تنوع نیروی محوری را در نمونه های آنالیز شده تلا  100در صلد افلزایش میدهنلد،این تنلوع نیلروی
محوری بالمنجر به نوسان سختی جانبی وترك خوردگی شدیدتر ودرنتیجه خسارت بیشتر میگردد،عالوه بلراین حركلات
قائم زمین به طور قابل توجهی تحت تاثیر قراردادند كرنش اسپیرالهارا ،حداكثر كرنش اسپیرالها تحت حركات افقی زمین
در  20درصد ارتفاع نمونه بوجود می آیند در حالی كه تحت تركیب نیروی افقی وقلائم حلداكثر كلرنش اسلپیرالها در 55
درصد ارتفاع نمونه بوجود می آیند،در واقع كرنش اسپیرالها به طور متوسطدر نمونه های آنالیز شده  ۳00درصلد افلزایش
را نشان میدهد.
 -2مد های شکست پایه پل تحت ركوردهای افقی زلزله  ،شکست برشی است در حالیکه در ركوردهای قائم عالوه بر شکست
برشی  ،نیروی كششی و فشاری نیز خود سبب ایجاد نوع دیگری از شکست را در سازه بوجود آورند.
 -3مولفه قائم زلزله با اعمال نیروهای محوری متغیر سبب كاهش ظرفیت برشی پایه پل می شوند.اثرات زلزله نزدیلك گسلل

بمراتب بیشتر از زلزله های دور از گسل است.
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 پاسخ ستون های پل بتن مسلح در زلزله های دور و نزدیك گسل با هم متفاوت بوده و عمدتاً زلزله های نزدیلك-۴
.گسل از اثرات بیشتری نسبت به زلزله های دور از گسل برخودارند
 كلرنش طلولی و جلانبی بیشلتری،  جابجایی،  تنش،  از تغییرمکان، ستون پل هایی كه تحت رك ورد قائم زلزله قرار گیرد-5
.نسبت به سازه ای كه تحت ركورد افقی برخودار خواهد بود
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