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 تنیده به روش اجزای محدودتحلیل تیرهای بتنی پیش

 2,محمد قاسم وتر1آرین حاتمی

 دریایی یهاسازهدانشجوی دکتری  ،رین حاتمیآ -1

  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی استادیار، محمد قاسم وتر -2

 

 

 : چکیده

د یک ی برای ایجاجزا  در حین بارگذارادرک پاسخ این  .باشندیممختلفی موجود  یهاشکلو پل ها به  هاساختمانبتن در  ایسازهاجزای 
بر پایه  یهاتستاست.  قرار گرفته مورداستفاده ایسازهگوناگونی در مطالعه پاسخ اجزای  هایروشو کارآمد امری ضروری است.  منیسازه ا

بارگذاری  جزا و اثر مقاومت بتن تحتا تکتکدر جهت تحلیل  یالهیوس عنوانبهآزمایش محور( به طور گسترده  یهاتستآزمایش )
 . باشدیمزینه بر آزمایش ه موردنیازاست و استفاده از مصالح  ریگزمان شدتبهواقع شده است. این روش  مورداستفاده

این روش  اربردنکبهاولیه برای  یهاشتال. البته ردیگیمقرار  مورداستفادهن اجزا ایمطالعهبه این منظور روش تئوری اجزای محدود نیز در 
فت علم و ه دلیل پیشربیر استفاده از اجزای محدود موجود ناممکن و زمان بر بود. در سالهای اخ یافزارهاسختو  افزارهانرم بهباتوجه

وش اصلی به ر عنوانبهبتنی  ایسازهحلیل اجزای است. امروزه این روش در ت افتهیشیافزاکامپیوتری  یافزارنرمو  یافزارسخت یهاییتوانا
 درک کامل منظوربه. باشدیم ترصرفهبهتصادی و از نظر اق ترعیسربسیار  هاالمان. استفاده از کامپیوتر برای مدل کردن این شودیمکار برده 

کسب شده از یک  یهادادهساده نمود.  یهالیتحلآزمایشگاهی و  یهادادهکامپیوتری اجزای محدود باید نگاهی به عقب و به  افزارنرمکارایی 
در حال  افزارنرموسط اخته شده تسدر جهت درک اینکه چه اتفاقی درون مدل  ییهاگامتحلیل اجزای محدود مفید نخواهد بود تا زمانی که 

وری ضر یهایبررسام کامپیوتری انج افزارنرماطمینان یافتن از درستی و صحت خروجی  منظوربهرقم خوردن است، برداشته شود. همچنین 
برای یافتن  توانیمرا  یرکارآمدتبهتر و  مراتببه یهالیتحل. با درک روش اجزای محدود و موارد استفاده آن، باشدیم موردنیازدر حین مسیر 
ای محدود جزاه از تحلیل بتنی با استفاد تنیدهپیشدر تیرهای  ایمطالعهکرد. این مقاله  جادیسازه ادر  هاآنو مشارکت  ایسازهپاسخ اجزای 

  ن شده است.بتنی تحت بارگذاری عرضی تعیی تنیدهپیشکه در آن با استفاده از این روش پاسخ تیرهای  باشدیم
یر بتنی . به ابن منظور یک تشودیممحدود  هاتنشخمشی و توزیع  یهاشکلاستاتیکی مثل تغییر  یهایژگیووسعت دید این مقاله به تعیین  

استفاده شده است. تیر  ودیدر جهت تحلیل اجزای محد ANSYS 12.1تحلیل درنظر گرفته شده است. از برنامه  مستطیلی برای دةیتنشیپ
  ت.یک استفاده شده اسمفصلی مدل شده است و در مقاطع تیر از مصالح ایزوتروپ گاههیتکذکر شده با  تنیدهپیشبتنی 

 

 Indulge  (ANSYS 12.1) افزارنرم ،تنیدهپیش بتنی تیر محدود، المان لیوتحلهیتجز:  واژگان کلیدی

 مقدمه-1

 روش تحلیل اجزای محدود: 1-1

 به سه دلیل  باشدیم هاسازهتعیین عملکرد استاتیکی  در مؤثرتحلیل اجزای محدود روشی 

 .، افزایش ایمنی سازبودننهیهزکمزمان طراحی کوتاه، 
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 حداکثر دقت ری است و برای کسبامری ضرو کریپغول یهاپلبزرگ مانند  یهاسازهمحاسباتی پیشرفته در تحلیل  هایروشاستفاده از 

. تئوری اجزای محدود شودیممحاسباتی  یهالیتحلپر جزئیات تر دارد و در نتیجه بیشتر وقت طراح صرف  یهاکیتکنطراح نیاز به استفاده از 

 موردنظریق سازه رف ارائه دقزمان بیشتری را ص دهدیماجازه  هاآنو به  کندیمطراحان را از نیاز به تمرکز روی بتن در محاسبات ریاضی آزاد 

 یسادگبهحدود ماجزای  وسیلهبهپیچیده نیز  یهاسازهگرافیکی  یهابرنامهو بازبینی عملکرد محاسبه شده کنند. عالوه بر این با استفاده از 

تنظیم این زمان باید  منظوربه. کندیمیره عمل زمان با ارزشی را برای طراح ذخ. این ندیآیمبدست  سهولتبه موردنظرو نتایج  شوندیممدل 

 بعدیسهالمانی  یک مدل ،نجام شودادینامیکی  یهاتستشود. پیش از اینکه در این زمینه  ریزیبرنامهطراحی به شکلی دقیق  استراتژی

ل ها و همچنین ر بر روی پعیت ابزابرای انتخاب موق ،ز تحلیل دینامیکنتایج حاصل ا  .شودیمپیش از تست توسعه داده  ،کاملی برای هر پل

برای ارائه  عمدتاً هافرکانس .شوندیمی کالیبره سپس آنها با استفاده از فرکانس آزمایش .شودیماستاتیکی استفاده  جاییجابه بینیپیشبرای 

 ،قطعات یهایخوردگکتر ،ر ثانویهعناص یرگذاریتأث ،ساختاری  ،امیکیدین یهاواکنشپارامترهای خاص بر روی  تأثیر مطالعة مبنایی برای

  . ردیگیمقرار  مورداستفاده، مدتیطوالن یهاانقباضبتن در خزش ها و  اثرات

از انجام  شیپ .دیکن ریزیبرنامه بادقترا  وتحلیلتجزیه ی، مهم است که استراتژیو زمان طراح وتریاز زمان کامپمؤثر استفاده  ی، براحالبااین

 ادهتوساعه دآن  شیآزماا بل ازقهر پل  یبرا بعدیسهمحدود  اجزای یهامدل یک مجموعه کامل از نه،یزم نیدر ا ایپو شاتیآزما یسر کی

پس، باا . سشودیمده استفا کیاستات جاییجابه بینیپیشابزار در پل و  تیانتخاب موقع یبرا ایپو وتحلیلتجزیهحاصل از این ج یشده است. نتا

 ثیرتاأمطالعاه  یبارا ییمبناا جاادیا یراب عمدتاً مد، یهاشکلو  هافرکانس. شوندیم هبری، کالمد یهاشکلو  تجربی یهافرکانساستفاده از 

به  رهیض و غو انقبا لندمدتببتنی عرشه، اثرات خزش  تختهشکاف  ه،یثانو یساختار اجزای تأثیرساختار،  یکینامیخاص بر پاسخ د یاپارامتره

محدود توسط برخی از محققان بارای  یهاالمان بر اساس یتردهیچیپ هایروشعالوه بر این . (Proulx ،1995و  Paultre) روندیمکار 

رفتار منحنی برشی پل  مطالعةی برا 1972همچنین جدول از پیش آماده شده در سال  .ردیگیمقرار  مورداستفادهرفتار دینامیکی پل ها  مطالعة

بارای  بعدیهسایل الماان محادود تحل برنامة .کنندیمو از روش المان محدود برای بارهای اعمال شده استفاده  ،ردیگیمقرار  استفادهموردها 

 هاایشرواساتفاده از  ،اساتاتیکی و دیناامیکی یهاواکنشمشکالت متعدد  یهاحلراه .منحنی شده توسعه داده شده اند یاخانهساختارهای 

ارائاه شاده را تحلیال  هاایشروبودن  نانیاطمقابل،  Plexiglasتجربی انجام شده بر روی دو مدل منحنی  مطالعة .ده استارائه ش دةیچیپ

 .  کنندیم

 ایده اصلی پیش تنیدگی:

وب متقابالً ه میزان مطلناشی از بارهای خارجی ب یهاتنشداخلی با مقادیر و توزیع مناسب که در آن  یهاتنشبتنی است با  تنیدهپیشبتن  

 . شودیمکشیدن آرماتور انجام  لةیوسبه. در اعضای مسلح بتنی، پیش تنیدگی کنندیماثر 

 : تنیدهپیشمزایای بتن 

 فشارتحتآنها   ،شده تنیدهپیش کامالً یهابتندر مورد  .کنندیممزایای فنی بسیار خوبی را در مقایسه با دیگر اشکال ارائه  تنیدهپیش یهابتن

 .کنندیماستفاده  ها،بتنگر یسه با دیدر این زمان در مقا یمؤثرترو از سطح مقطع  ،دهندیمتنش کششی مناسبی را از خود نشان  ،ای آزادباره

خنثی  ،تنیدهپیشتار ک عنصر با ساخنیروی فشاری ی ،با افزایش نیروی گریز از مرکز ،مرده دائمی ممکن است باریک ،خاص یامحدودهدر 

اعث کاهش بکه  اثر تحکیم فشاری بهباتوجه ،تنیدهپیشعناصر بتن  .شودیم ییجوصرفهدر استفاده از مصالح  ،نتیجه در این فراینددر  ،شود

به  ،بلند یهادهانهدر  ژهیوبه ،منحنی یهاکابلاستفاده از  .دارای مقاومت بهتری در برابر نیروهای برشی هستند ،شوندیمتنش کششی اصلی 

 .  کندیمدر بخش پشتیبانی کمک  افتهیتوسعهکاهش نیروهای برشی 

. استفاده از بتن با مقاومت باال باشدیماز عضو بتن مسلح با عمق یکسان  ترسختو  ترمقاومتحت بارهای مجاز  تنیدهپیشعضو خمشی بتن  

 تنیدهپیشبتن  ایسازه. دو ویژگی شودیممقایسه با بتن مسلح  و الغرتر در ترسبکمنجر به پیدایش اعضای  تنیدهپیشو فوالد در اعضای 
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کردن بتن باعث  تنیدهپیش. شودیمشرایط محیطی سخت  یعنی بتن پر مقاومت و عدم ایجاد ترک در آن موجب دوام و پایایی سازه تحت

 .شودیم یاضربهتحت بارهای  هاآندوام مصالح و جذب انرژی 
ده ش، ثابت Dean6 استاندارد ساختهپیشل شده است. بر اساس پ تثبیت خوبیبه یطوالن یهاسازه یشده برا تهساخپیشبتن  اقتصادی بودن

، بتن Abeles7 قمطاب. هستند آرمهبتناز فوالد و  تریاقتصاد ، در ایاالت متحدهساختهپیش یهاشمع ،متر 30تا  10 برای محدوده است که

بطور  ساختهپیشبتن  ،یحدوده طوالنمتر، مناسب است. در م 100 تا کار درجا یمتر و برا 30ا تا کف، سقف و پل ه یشده برا ساختهپیش

 و فوالد است. آرمهبتناز  ترصرفهبهمقرون یکل
 : تنیدهپیشتیر مستطیلی بتنی 

 65یلیمتر که در فاصل م 5طر سیم به ق 15 وسیلهبهمیلیمتر  200میلیمتر و پهنای  300یک تیر مستطیلی با عمق  :مسئلهتحلیل 

با شده است.  تنیدهپیش اندگرفتهاالی تیر قرار میلیمتری از ب 25میلیمتر که در فاصله  5سیم به قطر  3و  اندگرفتهمیلیمتری از پایین تیر قرار 

اعمال شود، حداکثر تنش مجاز  ن زنده گسترده یکپارچه به میزا باریکدر فوالد اگر  پیش تنیدگی  فرض

 می باشد. در بتن را تعیین کنید. چگالی بتن 

 

 1 ریتصو

 مشخصات مصالح:

 M-40درجه بتن: 

  :)cuf(مقاومت مکعب بتن
 مدول االستیسته بتن: 

 : )puf(کششی  یهامیسمقاومت 
 کششی:  یهامیسستیسته مدول اال

 150-100=50: (e)خروج از مرکزیت 
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 )P( :N510*3)=19.7*18*840(نیروی پیش تنیدگی 

 
 متقاطع منطقه

A = (300 x 200) = 6 x 104 mm2 

 نرسیایلحظه

I = (200 x 3003 )/12 = 45 x 107 mm4 

 وزنی خود از ایلحظه
Mg = (1.44 x 62 )/8 = 6.48 KNm 

 زنده-بار لحظه
Mq = (6 x 62 )/8 = 27 KNm 

 تحکیم بهباتوجه مستقیم استرس
(P/A) = (3 x 105 /6 x 106 ) = 5 N/mm  

  زنده بار استرس
(Pe/Z) = {3 x 105 x 50 / 3 x 106 } = 5 N/mm  

 خودبخشی استرس
Mg / Z = (6.48 x 106 /3 x 106 ) = 2.16 N/mm2 

 زنده بار استرس

Mq/Z = (27 x 106 / 3 x 106 ) = 9 N/mm 

 

 کاری استرس داکثرح. است شده داده نشان انجیر در( زندگی بار+  preestress+  وزن-خود) علت به Resultant تنش

 (.یسازفشرده) N / mm2 11.16=  بتن در

 

 

 

 

 

 2شکل 
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 3شکل 
 متریلیم 6000: فاصله

 پایین انحراف
Dmax = 5wl4 /384EI = (5 x 7.44 x 60004 ) / (384 x 12162.606 x 450 x106 ) = 22.939 

mm 

 پیش تنیدگی بهباتوجه باال سمت به انحراف

PMAX = -PeL2 /8EI 

= -3 x 105 x 50 x 60002 / 8 x 12162.606 x 450 x 106 = -12.3328 mm 

 =m 10.6062 = 12.3328 – 22.939پایین به رو انحراف
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  4شکل 
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 :یریگجهینت

 :شودیمحاصل  تنیدهپیشفاده از ارزیابی تحلیل مدل و تیر بتنی نتایج ذیل با است

ست شده خیلی نزدیک به بار شک بینیشپیمدل شده است و بار شکست  خوبیبه FEAبا استفاده از  تنیدهپیشمکانیزم شکست یک تیر بتنی  -1

 .باشدیممحاسبه شده 

 .اندشدهمدل  خوبیبهبا استفاده از اجزای محدود در نقطه تغییر شکل صفر و کاهش فشار  هاتنشو  هاشکلتغییر  -2

 دارند. یکال مطابقتبا نتایج تئور خوبیبهدر نقطه مرکزی در امتداد ترک ابتدایی و تدریجی مدل اجزای محدود  هاتنشو  هاشکلتغییر  -3

 مطابقت دارد.  دیآیمستی به دست ت داعمال شده است با باری که از محاسبا تنیدهپیشباری که در جهت ایجاد ترک ابتدایی تیر بتنی  -4

است  ی اعمال شدهاری که برای گسیختگبمدل شده است و  خوبیبهبا استفاده از روش اجزای محدود  تنیدهپیشگسیختگی خمشی تیر بتنی  -5

 خیلی به بار منتج شده از محاسبات دستی نزدیک است.
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