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 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 4-401کد مقاله:                      

 نیتهای ببر ساختمان بررسی اثر انفجار

 4جمال حسنی نالوسی

 j.hnaloosi@gmail.com ،زاد اسالمی، واحد مهابادآ دانشگاه -4

 چکیده

انفجار صورت  رها در براببایستی مطالعات بیشتری در مورد رفتار سازه ها و احتمال گسترش اقدامات تروریستیامروزه با افزایش ناآرامی

توان از شدت و دامنه های مقاوم در برابر انفجار ساخت ولی میتوان سازهگاه نمیگیرد. اگرچه به دلیل ماهیت پویای تهدیدات هیچ

در این مقاله، رفتار ساختمانهای  یک راهکار ارائه شده است.خسارات وارده کاست. پدافند غیرعامل برای مقابله با این تهدیدات به عنوان 

 4شود. بدین منظور، یک ساختمان اند در برابر بارهای انفجاری بررسی میطراحی شده 0022نامه بتنی مقاوم در برابر زلزله که بر اساس آیین

تحلیل  ABAQUSافزار المان محدود ی به کمک نرمو به صورت سه بعدگیردتحت ترکیبات مختلف بارگذاری قرارمیطبقه مسکونی بتنی 

شود. در ادامه پاسخهای ناشی از اثر بارگذاری انفجار نظیر برش پایه و ها بررسی میشود. سپس عملکرد سازه تحت این بارگذاریمی

دهد که مدت فجار و زلزله نشان میشوند و مقایسه پاسخهای بوجودآمده ناشی از انای نظیرشان مقایسه میجابجایی طبقات با پاسخهای لرزه

-کند. بنا بر نتایج بدستزمان بارهای انفجاری با اینکه بسیار کمتر از زلزله میباشد ولی برش پایه و جابجایی بیشتری در ساختمان ایجاد می

 د قرار بگیرند.آمده، ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله برای مقاومت در برابر بارهای انفجاری باید مورد ارزیابی مجد

 ABAQUS ای انفجار، پدافند غیرعامل، قاب بتنی، باره کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه -4

شوند. فشارهای ناشی از انفجار یکی از توانند سبب آسیب شدید به ساختمانها شوند و گاهی سبب خرابی پیشرونده و کامل میانفجارها می

پذیر بوده های موجود در مقابل بارهای ناشی از موج انفجار آسیبند. بسیاری از سازهمخربترین بارهایی است که سازه ممکن است تجربه ک

بایست مقاومت آنها در برابر چنین بارهایی مورد بررسی قرار گرفته تا با تشخیص نقاط حساس و بحرانی بتوان با استفاده از مصالح و لذا می

ای متشکل از هوای از روشهای مختلف سازه را تقویت نمود. موج انفجار ضربه های اجرایی و در صورت لزوم با استفادهمناسب و شیوه

کند. با انبساط ای است که موج را به صورت شعاعی و با سرعت فراصوت از سطح ماده منفجره به سمت محیط اطرافش منتشر میفشرده

شود چند برابر می جشود و در نتیجه فشار ناشی از این مویرسد، منعکس ممی   این موج و در زمانی که موج در مسیر انفجار به یک مانع 

ای در مقابل اثرات انفجار از اهمیت قابل توجهی ای شود. بنابراین رفتار اعضای سازهتواند باعث خسارات مالی و جانی گستردهو می

 برخوردار است.

گیرند و برای اند تحت اثر بارهای انفجاری قرار میمد نظر قرار گرفتهای در این مقاله رفتار ساختمانهای بتنی که در طراحی آنها ضوابط لرزه

 گیرند.بعدی مورد تحلیل قرار میتر بصورت سهحصول نتیجه دقیق

یک سری مطالعات عددی در  Krauthammerهای بتن مسلح میباشد. های ضدانفجاری عموماً در مورد سازهمطالعات اخیر در مورد سازه
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از روش المان ترکیبی برای تحلیل انفجار و آتش استفاده کردند.  Liewو  Chenهای بتنی و فوالدی انجام داد. ت سازهمورد پاسخ اتصاال

استفاده شده است و برای  beamسازی اعضای قاب که در معرض اثرات مستقیم انفجار و آتش نیستند، از المان بدین ترتیب که برای مدل

استفاده شده است. مطالعه آنها نشان داد که این روش به قدر  shellاند، از المان انفجار و آتش قرار گرفتههای بحرانی که در معرض المان

باشد. خرابی ساختمان بتن مسلح در برابر انفجار خارجی توسط کافی برای در نظرگرفتن رفتار موضعی مقاطع و ناپایداری اعضا دقیق می

Luccioni بعدی های سهمانو همکاران با استفاده از الSolid  .مدلسازی شده استPlaut  وMotley افزار از نرمABAQUS  برای

 بررسی کاربرد طنابهای الیاف مصنوعی در قاب پرتال فوالدی برای افزایش مقاومت در برابر بارهای انفجاری استفاده کردند.

 

 صورت مسئله -2

متر میباشد، در نظر گرفته شده است. سیستم  61×02ونی که پالن آن دارای ابعاد طبقه با کاربرد مسک 4در این پژوهش، یک ساختمان بتنی 

به صورت قاب خمشی انتخاب شده است. اتصال تیرها به ستونها به صورت صلب و اتصال پای  yو  xباربری جانبی سازه در هر دو جهت 

 2222شدن کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و از فوالد با تنش جاری 252ها گیردار میباشد. در طراحی ساختمان از بتن با مقاومت فشاری ستون

، مطابق ETABSافزار رایج طراحی ساختمانهای طبقاتی، کیلوگرم بر سانتیمترمربع استفاده شده است. طراحی متعارف سازه به کمک نرم

محاسبه  ]60[بحث ششم مقررات ملی ساختمانو تحت اثر بارهای مرده، زنده و زلزله که بر اساس م ]66[بحث نهم مقررات ملی ساختمانم

، پالن ساختمان نشان 6بنا شده است. در شکل  IIاند، انجام شده است. محل احداث ساختمان شهر مهاباد در روی زمینی با خاک نوع گشته

ع تیر و ستونها برای قابهای متر میباشد. ضمناً مشخصات مقاط 2داده شده است. الزم به ذکر است که ارتفاع تمام طبقات یکسان و برابر 

 اند.به تفکیک ارائه شده 4تا  6متر( در جداول  02، طولی )Yمتر(، و  61، عرضی)Xداخلی و خارجی در امتدادهای 

 

 
 طبقه)ابعاد به سانتیمتر میباشند(. 1پالن ساختمان  -4شکل 
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 نتیمتر میباشند.تمامی ابعاد به سا -(Xهای خارجی عرضی)در جهت محور مشخصات قاب -6جدول 

 

 طبقه مقطع تیر و آرماتورگذاری آن مقطع ستون و آرماتورگذاری آن

2512;5050  
 

bottomtop 203;205;4040  6 

2510;4040   bottomtop 203;205;4040  

 
0 

2510;4040   
bottomtop 202;204;4030  

 
2 

2510;4040   bottomtop 202;203;4040  4 

 

 تمامی ابعاد به سانتیمتر میباشند. -(Xمشخصات قابهای داخلی عرضی)در جهت محور  -2جدول 

 

 مقطع ستون و آرماتورگذاری آن
 طبقه مقطع تیر و آرماتورگذاری آن

 داخلی خارجی

2512;5050   2512;5050   bottomtop 203;207;4040   6 

2510;4040   2512;5050   bottomtop 203;207;4040   0 

2510;4040   2510;4040   bottomtop 203;206;4040   2 

2510;4040   2510;4040   bottomtop 203;204;4040   4 

 

 تمامی ابعاد به سانتیمتر میباشند. -(Yداخلی طولی )در جهت محور  هایمشخصات قاب -3جدول 

 

 طبقه مقطع تیر و آرماتورگذاری آن مقطع ستون و آرماتورگذاری آن

2512;5050   bottomtop 203;204;4040   6 

2510;4040   bottomtop 203;204;4040   0 

2510;4040   bottomtop 202;204;4030   2 

2510;4040   bottomtop 202;203;4030   4 
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 تمامی ابعاد به سانتیمتر میباشند. -(Yهای خارجی طولی )در جهت محور مشخصات قاب -1جدول 

 

 مقطع ستون و آرماتورگذاری آن
 طبقه مقطع تیر و آرماتورگذاری آن

 داخلی خارجی

2512;5050   2512;5050   bottomtop 204;206;4040   6 

2510;4040   2512;5050   bottomtop 204;206;4040   0 

2510;4040   2510;4040   bottomtop 203;205;4040   2 

2510;4040   2510;4040   bottomtop 203;204;4040   4 

 

 

 بارگذاری انفجاری -3

باشد که به صورت شود. این موج هوای بسیار متراکمی میای شناخته میشود که به نام موج ضربهدر اثر تمام انفجارها موجی از هوا آزاد می

 داده شده ، منحنی تاریخچه زمانی بار انفجار نشان0کند. در شکل کروی با سرعتی بسیار زیاد از منبع انفجار به سمت خارج حرکت می

رسد و در طول چندصد هزارم ثانیه دوباره به می  به فشار بیشینه  (P0)است. در طول چند هزارم ثانیه، فشار ناشی از فشار اتمسفر

شار منفی صرفنظر شده . در این پژوهش از ف]2[شودایجاد می گردد و در ادامه در طول چند دهم ثانیه فشار منفی فشار اتمسفر باز می

 است.

 
  ]2[منحنی تاریخچه زمانی فشار ناشی از انفجار -0شکل 

 

در راستای محور تقارن طولی سازه و در فاصله  TNTکیلوگرم  6022و  022، 122در این پژوهش سه حالت بارگذاری مختلف با مقادیر 

مهم مستقل وجود دارد که عبارتند از میزان مواد منفجره که بر حسب شود. در انفجار دو پارامتر متری از قاب جلویی سازه اعمال می 65

TNT شودمعادل می(W)  و فاصله مواد منفجره از سازه(R).  حاصل این دو کمیت به صورت پارامترZ شده معرفی میفاصله مقیاس-

 گردد.
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(6 )           

اشد. برای هر یک از سه حالت بارگذاری بارهای وارده به تیرها و ستونها به بر حسب متر میب Rبر حسب کیلوگرم و  W(1)در رابطه 

صورت مجزا محاسبه و در فایل ورودی درج میگردد. الزم به ذکر است که فشارهای ناشی از انفجار به صورت یکنواخت فرض شده است. 

انفجار در نظر گرفته شده است و در مورد تیرهای  بدین ترتیب برای محاسبه فشار وارده بر انفجار مشخصات مرکز سطح ستون رو به

نمودار بارگذاری انفجاری بر وجوه جلو و پشت  2عرضی میانگین فشارهای وارده به ستونهای میانی و کناری لحاظ شده است. در شکل 

 .]5[باشدستون نمایش داده شده است و بار واقعی وارده بر ستون معادل اختالف این دو فشار می

 
 

 ( تغییرات فشار بر روی وجه پشتی سازهالف

 
 ب( تغییر فشار بر روی وجه جلویی سازه

 ]5[نمودار تغییرات فشار بر حسب زمان ناشی از انفجار روی وجوه مختلف ساختمان  -2شکل 

 
جابجایی ذرات هوا میباشد و در واقع بادی است که در اثر انفجار  از حداکثر فشار دینامیکی ناشی qفشار افزوده،  Psoدر این نمودارها، 

 tDشدن فشار حاصل از برخورد بازتاب موج از سطح سازه میباشد. حداکثر فشار موج بازتابی میباشد که در اثر جمع  Praآید. بوجود می

مدت زمان اثر موج بازتابی  tCکند. جلویی سازه اثر می مدت زمان اثر فشار دینامیکی، فاصله زمانی است که فشار حاصل از انفجار بر وجه
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-شده، حداکثر فشار ممکن را به سازه وارد میای است که موج انفجار به وجه جلویی سازه رسیده و همزمان با موج بازتابباشد و بازهمی

با مقدار کوچکترین بین ارتفاع سازه و نصف طول  نیز برابر Sای برای وجوه کناری و پشتی سازه میباشد. مدت زمان اثر موج ضربه tBکند. 

کلیه پارامترهای الزم در محاسبه بار انفجاری و مدت زمان آن بر حسب  4باشد. در شکل وجه جلویی )رو به انفجار( سازه بر حسب متر می

zآید.های مختلف بدست می 

 
 ]4[پارامترهای موج شوک فاز مثبت برای انفجارات سطحی کروی -1شکل 

 

 تحلیل سازه تحت اثر انفجار -1

-های طولی و عرضی و به صورت سه بعدی تحت اثر بارگذاری انفجاری بررسی میهمانطور که قبالً ذکر شد رفتار کل سازه با تمام قاب

قاتی که در شود. در اکثر تحقیبرای تحلیل اجزای محدود دینامیکی غیرخطی سازه استفاده می ABAQUSافزار شود. بدین منظور از نرم

اند اما در این پژوهش برای دستیابی به زمینه اثر بار انفجاری بر ساختمانها انجام شده است قابها به صورت جداگانه و دوبعدی منظور شده

مگاپاسکال در  25تر، ساختمان به صورت کامل و به صورت سه بعدی تحلیل شده است. در این پژوهش مقاومت فشاری بتن نتایج دقیق

 Concrete)سازی بتن در ناحیه پالستیک و بررسی تخریب در آن از مدل خسارت مومسانی بتن گرفته شده است. برای مدل نظر

Damage Plasticity) ارائه شده است. 1و  5سازی بتن در جداول استفاده شد. مشخصات مورد استفاده برای مدل 
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 ر کششمقادیر تنش، کرنش و تخریب پالستیک بتن د -5جدول 

 

 مقاومت کششی)مگاپاسکال( خوردگیکرنش ترک پارامتر تخریب در کشش

22/2 222222/2 2/5 

05/2 222601/2 26/5 

99/2 226529/2 50/2 

 

 مقادیر تنش، کرنش و تخریب پالستیک بتن در فشار -6جدول 

 مقاومت فشاری)مگاپاسکال( کرنش غیراالستیک پارامتر تخریب در فشار

222/2 22222/2 5/60 

660/2 22220/2 0/05 

409/2 22609/2 9/24 

411/2 22060/2 25 

026/2 22451/2 00 

شوند و لذا برای مدلسازی فوالد در تحلیل انفجاری باید به این نکته توجه داشت که آرماتورهای مدفون در بتن در ناحیه مومسانی وارد می

و چگالی  2/2گیگاپاسکال، ضریب پواسون  062ود. در ناحیه کشسان، ضریب کشسانی باید هر دو ناحیه کشسان و مومسان در نظر گرفته ش

 اند.ارائه شده 0های فوالد در ناحیه مومسانی نیز در جدول شود. وِیژگیکیلوگرم بر مترمکعب فرض می 0022نسبی 

 

 مقادیر تنش و کرنش واقعی فوالد -7جدول 

 تنش واقعی)مگاپاسکال( کرنش پالستیک

222/2 222 

205/2 252 

622/2 205 

022/2 294 

252/2 422 

 

 

 های انفجاریپاسخ سازه به بارگذاری -5

و  022، 122برش پایه ساختمان برای سه حالت مختلف شامل  5شود. در شکل در این قسمت به بررسی نتایج تحلیل انفجار پرداخته می

ای از خود شود برش پایه برای دو حالت اول با یکدیگر تفاوت عمدهاهده میبه نمایش درآمده است. همانطور که مش TNTکیلوگرم  6022
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 دهد.نشان نمی

 
 نمودار تاریخچه زمانی برش پایه برای سه حالت بارگذاری انفجاری -5شکل 

همانطور که مشاهده اند. ای ساختمان مقایسه شدهحداکثر برش پایه در سه حالت بارگذاری انفجاری با برش پایه طراحی لرزه -1در شکل 

میباشد. این نسبت برای دو حالت دیگر  TNTکیلوگرم  122% حداکثر تحلیل انفجاری با 02ای حدود میشود برش پایه برای تحلیل لرزه

بر  % میباشد. در هر سه حالت تفاوت عمده بین برش پایه ناشی از انفجار با آنچه که ساختمان69% و 06بارگذاری انفجاری به ترتیب حدود 

 گردد.آن اساس طراحی شده است مشاهده می

 

 
 های ماکزیمم ناشی از بارگذاری انفجاری و زلزله)بر حسب تن(مقایسه برش پایه -1شکل 

ها در سه حالت تغییر مکان 0اند، تغییر مکان پشت بام ساختمان میباشد. در شکل از دیگر پارامترهایی که در این پژوهش مقایسه شده

اند. همانطور که مشاهده میشود با افزایش مقدار ماده منفجره، تغییر مکان بام فجاری در بام)طبقه چهارم( با یکدیگر مقایسه شدهبارگذاری ان

 6022به  122یابد که البته متناسب با افزایش مقدار ماده منفجره نیست. به عبارت دیگر با دو برابرشدن مقدار ماده منفجره از افزایش می

 % افزایش داشته است.625داکثر تغییر مکان حدود کیلوگرم، ح
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 مقایسه تغییر مکان جانبی سازه در سه حالت بارگذاری مختلف در تراز بام -0شکل 

 

ر مکان جانبی ناشی از یطبقه ناشی از انفجار با مقادیر مختلف ماده منفجره با تغی 4برای مقایسه بیشتر حداکثر تغییر مکان جانبی در تراز هر 

شود تغییر مکان جانبی ناشی از زلزله بسیار کمتر اند. همانطور که مشاهده میبه نمایش درآمده 0ای طراحی مقایسه شده و در شکل ر لرزهبا

 از تغییر مکان جانبی ناشی از بارگذاری جانبی میباشد.

 
 لزلهمقایسه حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات برای سه حالت بارگذاری انفجاری و ز -0کل ش

 

 گیرینتیجه-1

دهد، یک موج فشاری با در این مقاله به بررسی اثرات بارگذاری انفجاری بر قاب بتنی مسلح اشاره شده است. زمانی که یک انفجار رخ می 

ها به طور از سازهتواند بارهای بسیار قوی در مدت زمان بسیار کوتاه بر سازه وارد کند. بسیاری شود و میسرعت بسیار باال بر سازه وارد می

اند. بررسی نمودارها و نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی قاب بتنی مناسب برای مقاومت در برابر این بارهای شدید طراحی نشده

ناشی از دهد به نحوی که فشارهای ا سازه را در رفتار سازه نشان میانفجار تبه خوبی نقش فاصله منبع  Abaqusافزار مسلح مذکور در نرم

ر وجهی از قاب که در مقابل انفجار قرار گرفته، ممکن دها یابد. بنابراین آسیبانفجار با افزایش فاصله از منبع انفجار به شدت کاهش می
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دهد که است بسیار شدیدتر از وجوه دیگر باشد. همچنین اثر مستقیم فشار انفجار منجر به آسیبهای موضعی میشود. این تحقیق نشان می

هایی نمودن این نقاط بایستی از راه حلقاب بتنی در نقاطی همچون اتصاالت و وسط دهانه در مقابل انفجار ضعیف بوده و که برای مقاوم

-های سازهتوان از سامانههای فوالدی و بتنی و یا برای تقویت کل سازه در مقابل این نوع بارگذاری میهمچون تقویت موضعی نظیر روکش

ها دارای های دیگر که نسبت به دیوار برشی فوالدی مرکب و سایر روشوار برشی فوالدی مرکب استفاده نمود. یکی از راه حلای نظیر دی

های موجود میباشد که سعی سازی، تقویت و ترمیم و بهسازی سازهدر زمینه ساخت، مقاوم FRPمزایای بیشتری میباشد استفاده از صفحات 

انفجار و طبقه بتنی تحت اثر بار ناشی از  4ده مورد بررسی قرار گیرند.با تحلیل عکس سه بعدی ساختمان خواهد شد در تحقیقات آین

برابر تغییر مکان بام در  0حدود  TNTکیلوگرم  122مقایسه آن با تحلیل استاتیکی بار زلزله مشخص گردید که تغییر مکان تراز بام ناشی از 

برابر میباشد. میتوان این موضوع را بیان نمود که در صورتی که  2فزایش در برش پایه ساختمان حدود ای میباشد. همچنین این اطراحی لرزه

 ای ساخته شود باید برای مقاومت در برابر بارهای انفجاری مورد بازنگری قرار گیرد.ساختمانی بر اساس ضوابط لرزه
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