اولّین همایش ملّی مهندسی سازه ایران
 12و  11دیماه  ،2131تهران ،مركز همایشهاي هتل المپیک

کد مقاله1-111 :

بررسی عملکرد قاب خمشی ویژه فوالدی تحت بار انفجاری
علی جعفروند ،1حامد عیوضی

1

 -1عضو هيأت علمی ،دانشگاه زنجانali_jafarvand@znu.ac.ir ،

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه زنجان

D
I

چکیده

در سال های اخير تسحيالت انفجاری مخصوصا خودروهای بمب گذاری شده ،با توجه به دسترسی نسبتا به این تسحيالت و نيز به اطالعات
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مربوط به کاربری آن ها به گزینه ای پرکاربرد برای انواع عمليات های تروریستی تبدیل شده است و بارگذاری انفجاری را به یکی از مخاطرات و
مالحظات اصلی و مهم در طراحی سازه تبدیل نموده اند .قاب خمشی دارای مزیتهای بسيار بوده که مهمترین مزیت آن تنوع معماری آن
میباشد .مزیت دیگر آن شکل پذیری باالی این قاب میباشد و ایمنی آن در برابر زلزله میباشد .سوال این است که آیا ساختمانهایی که برای زلزله

o
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طراحی شده اند ،در برابر بار انفجاری مقاوم هستند .برای این منظور با استفاده از نرم افزار  ABAQUSدو قاب یک و سه طبقه خمشی فوالدی
به صورت تک دهانه تحت بار انفجاری تحليل می گردد .قاب ها در فواصل مختلف با خرج های مختلف بار انفجاری مورد تحليل دیناميکی
غيرخطی قرار گرفته اند .مقادیر برش پایه ،کانتورهای تنش قاب ها و استهالک انرژی در این تحليل بررسی شده اند.
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کلمات کلیدی :بارگذاری انفجاری ،قاب خمشی ،تحليل غيرخطی دیناميکی ،برش پایه ،جابجایی

 -1مقدمه

c
r

A

با توجه به افزایش روز افزون حمالت تروریستی در سراسر دنيا ،ضروررت بررسی پدیده انفجار ،شناخت رفتار و آسيب پذیری سازه ها و
طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار به خصوص در ساختمان های حساس و شریان های حياتی در حوزه پدافند غيرعامل الزم به نظر می
رسد .از مشخصههای اساسی یک انفجار که باعث وارد شدن نيرو بر سازه میشود ،میتوان به اتفاقی بودن موقعيت انفجار ،دیناميکی و گذرا
بودن نيروها و زمان اثر کم (بين چند ميلی ثانيه تا چند ثانيه) اشاره کرد .هنگامی که یک انفجار صورت می گيرد ،انرژی به صورت ناگهانی آزاد
می شود .اثر این آزاد شدن انرژی را می توان به دو بخش تشعشعات حرارتی و انتشار امواج در زمين و هوا تقسيم کرد .امواجی از انفجار که در
هوا منتشر میشوند ،عامل اصلی تخریب سازه هستند .این امواج با سرعتی بيش از سرعت صوت حرکت کرده و به سازه برخورد می کند .در اثر
بازتاب این امواج بر روی سطح سازه ،فشار حاصل از آنها افزایش می یابد .همچنين بخشی از امواج هوایی از طریق درها ،پنجره و بازشوها به
داخل سازه نفوذ کرده و اعضای داخلی سازه را تحت تأثير قرار میدهد .در حين این جریان ،انکسار امواج نيز در گوشههای سازه رخ میدهد که
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می تواند سبب کاهش یا افزایش فشار حاصل از موج گردد .این فرآیند تا زمانی ادامه پيدا می کند که همه محيط قابل دسترسی سازه تحت اثر
فشار موج قرار گيرد .از طرف دیگر ،امواجی که با زمين برخورد میکنند ،در مسير حرکت خود ،مولکولهای هوا را فشرده کرده و یک فشار کلی
محيطی (فشار اتفاقی) ایجاد مینماید[.]1
تحليل بارگذاری بار انفجاری از سال  1691آغاز شد .دپارتمان ارتش ایاالت متحده کتابچه راهنمای فنی به نام ساازههاای مقااوم در برابار انفجاار
تصادفی را در سال  1696منتشر کردند .تجدید نظر شدهی کتاب فاو ،،تحات عناوان  ]2[TM 5-1300در ساال  1661باه طاور گساترده توساط
سازمانهای نظامی و غيرنظامی ارائه شد ،جهت طراحی سازهها به منظور جلوگيری از انتشار انفجار و تامين حفاظت پرسنل و تجهيازات باا ارزش
مورد استفاده قرار گرفته است .مطالعه گسترده ای توسط محققين در زمينه بررسی رفتار سازه ها تحت اثرات مستقيم و غيرمساتقيم پدیاده انفجاار
صورت گرفته است.
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از جمله آنها می توان به مطالعات ساباوال و همکارانش[ ]3که رفتار اتصاالت فوالدی کامال گيردار را تحت بارگذاری بارهای انفجاری بوسيله آناليز
المان محدود را بررسی نمودند ،اشاره نمود .نتایج نشان می دهد که اتصال تقویت شده عملکرد بهتری را از خود نسبت به اتصال تقویت نشاده باه
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نمایش گذاشته و جابجایی ،دوران و تنش کمتری را نشان دادهاند .محل نگران کننده اتصال ،جاوش شاياری پاایينی اتصاال تقویات نشاده تحات
بارگذاری انفجاری بوده ،زیرا تنشهای موجود در جوشها از تنش تسليم دیناميکی آن باالتر است .ور،هایی که بر بال تير جهات تقویات نماودن
اتصال اضافه شدهاند کفایت الزم برای برای کاهش تمرکز تنش در جوش شياری را دارا میباشاند .محال تشاکيل مفصال پالساتيک در اتصااالت
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تقویت شده از ناحيه اتصال دور میباشند .تنش در اتصاالت پایينی کمتر از اتصاالت باالیی میباشد و دیرتر دچاار تساليم مایشاود .در اتصااالت
تقویت نشده گسيختگی در ناحيه اتصال ،با تسليم موضعی ناحيه نزدیک جوش پایين اتفا ،میافتد و گره جوش پایين دچار گسيختگی میشود.
هيون چانگ یيم [ ]4مطالعاتی راجعبه اتصاالت خمشی فوالدی تحت بار انفجاری و خرابی پيشرونده انجاام داد .دیااگرام ضاربه-لنگار باه عناوان
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خواص اتصاالت دیناميکی در این مطالعه پيشنهاد شده است .دیاگرام شامل محدوده لنگر و یک محدوده ضربه که به عناوان تاریخچاه زماانی باار
انفجاری تعریف میشود .به این دليل که این دیاگرام شامل محدوده خسارت ضربه و شبه استاتيکی میباشد ،انتظاار مایرود کاه یاک روش ماوثر
برای توصيف اتصاالت سازه باشد.
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اورگسا و همکارانش [ ]9آناليز المان محدود قابهای فوالدی تحت بارگذاری انفجاری انجام شدهاست .رفتار سازههای فوالدی با قاب صلب را با
سه نوع اتصال مختلف تحت بار انفجاری مورد مقایسه قرار گرفته است .مطالعه نشان میدهد ،اتصال  Side Plateکاه دارای ساتون وانتهاای تيار
قویتری میباشد عملکرد بهتری نسبت به اتصال استاندارد دارد .اتصال  TAهم که شامل صفحات افقی بارای انتقاال ناحياه پالساتيک باه جاایی

A

دورتر از ستونها میباشد ،عملکرد بهتری نسبت به اتصال استاندارد دارد .دو برابر کردن ضخامت ور ،اتصال به طور قابل توجهی جابجااییهاای
داخل صفحه را کاهش میدهد .به طوریکه افزایش ضخامت ،نوسان اتصاالت استاندارد را  14درصد ،اتصاالت  TAرا 19درصد و اتصاالت Side

 Plateرا  21درصد کاهش میدهد .اگرچه این عمل هزینه اضافی را برای ساخت تحميل میکند.

آقایان اردشير دیلمی و محمد زینالو[]9تاثير ضوابط لرزهای بر خرابی پيشرونده قاب خمشی فوالدی تحت بار انفجاری را بررسی کردند .چنين
استنتاج میشود که در قابهای متوسط ظرفيت تيرها بيشتر و ظرفيت ستونها به مراتب کمتر از قابهای ویژه است .نقش تيرها در مهار نيروی
انفجاری که منجربه پدیده خرابی پيشرونده می شود نيز به مراتب بيشتر از ستونها میباشد ،به قسمی که این اختالف ظرفيت کم تيرها در دو
سيستم به اختالف ظرفيت ستونها غلبه دارد .در کل چنين میتوان جمع بندی کرد که در سازههای با تعداد دهانهها و طبقات کمتر چنانچه طراح
بخواهد سازهای مقاوم در مقابل انفجار با سطح عملکرد باال طراحی کند(به این معنا که سازه اجازه ورود به تغيير شکلهای بزرگ را ندهد) ،بهتر
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است از قاب قاب خمشی متوسط استفاده نماید ،ليکن چنانچه سطح عملکرد انتظاری از سازه پایين باشد(به این معنا که به سازه اجازه ورود به
تغيير شکلهای بزرگ داده شود) ،بهتر است از قاب خمشی ویژه استفاده شود و این دقيقا برعکس رویهای است که در مواجهه با نيروی زلزله
اتخاذ می شود.

 -1انفجار و بار انفجاری
انفجار آزاد شدن بسيار سریع انرژی به صورت نور ،گرما ،صدا و موج ضربهای میباشد ،که این فرایند حاصل تبدیل سریع ماده منفجره به گاز
میباشد .این آزاد شدن گاز به نوبهی خود میتواند باعث پرتاب شدن قطعات و اشيا به اطراف و تبدیل آنها به ترکش شود[ .]7امواج ناشی از
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انفجار توسط سه پارامتر شکل موج ،حداکثر اضافه فشار

و زمان تناوب  tdتعيين میشود .بر حسب منشا انفجار ،موجهای ناشی از آن به دو

شکل موج ضربه و موج فشار تقسيم میگردد[ .]8اثر یک بمب معمولی به وسيلهی دو پارامتر مهم ،اندازه بمب یا مقدار آن  Wکه برحسب
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کيلوگرم و فاصله بين انفجار و هدف  Rکه برحسب متر تعریف میشود .موج ضربه ناشی از انفجار مواد منفجره جامد بوده و در آن فشار
گازهای شکل گرفته از انفجار ،با انتشار از چشمهی انفجار ،گسترش و تا فشار مبنای (psoمگاپاسکال) افزایش و سپس تا فشار محيطی کاهش
مییابد .به این مرحله فاز مثبت میگویند .در نتيجهی انتشار موج ،گازهای حاصل از انفجار سرد شده و فشار آنها به مقدار ناچيزی کمتر از فشار
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اتمسفر میرسد .به علت این اختالف فشار جهت جریان معکوس شده و به سمت مرکز انفجار باز میگردد ،نتيجهی این عمل کاهش فشار یا
مکش خواهد بود.

در کل با گسترش موج ضربهای که شامل هوای بسيار متراکم است و به صورت شعاعی از منبع انفجار به سمت خارج حرکت میکنند ،مقدار

iv

فشار به سرعت کاهش مییابد(متناسب با توان سوم فاصله) .در آخر پدیدهی انفجار ،موج ضربهای منفی ایجاد میشود که این مورد به عنوان فاز
منفی بارگذاری ناميده میشود.

اضافه فشار برای اولين موج انفجار برخوردکننده Px ،فشار اتمسفر tx ،زمانی که طول میکشد تا اولين موج
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ناشی از انفجار به مانع برخورد کند ،که این زمان به سرعت موج انفجار و فاصله مانع بستگی دارد و  tdزمان استمرار فاز مثبت میباشد[.]8
موج انفجار در یک بازه زمانی بسيار کوتاه به صورت صدم ثانيه رخ میدهد .اندازه فشار  Pبه طور نسبی به مقدار ماده منفجره  Wبستگی دارد[.]6
()1

که  Rفاصله از مرکز خرج انفجار معادل  TNTو بر حسب  lb ،toone ،Kgبيان میشود.
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شکل  :1نمودار فشار-زمان
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 Brodeبرای به دست آوردن مقدار اضافه فشار در یک انفجار کروی ،معادالت زیر را ارائه کرده است[:]11
()2

o
e

برای مدت زمان فاز مثبت روابط زیر توسط  Kinneyو  Grahamدر مقياس صدم ثانيه ارائه شده است[.]11
()3
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وقتی موج انفجار در منطقه آزاد به یک سطح برخورد میکند ،موج منعکس میشود .تاثير انعکاس موج انفجار این است که سطح فشار خيلی

c
r

بيشتری از مقدار اوج پيش فشار رخداد تجربه می کند ،مقدار فشار موج منعکس Prمعموال توسط ضریبی ضربدر اضافه فشار Psoرخداد
مشخص می شود[.]12
()4

A

برای ساده سازی روند طراحی ،پروفيل های عمومی موج انفجار ،به صورت ایده آل یا خطی شده ،شکل( ،)2درنظر گرفته میشوند.
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 -3شیوه تحقیق و مدلسازی

شکل  :1شکل ایده ال شده بار انفجاری
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با توجه به ابنکه سازه های فوالدی به طور معمول براساس بارهای ثقلی و لرزه ای مورد طراحی قرار گرفته اند ،نياز است اثرات ناشای از بارهاای
انفجاری بر روی سازه ها مورد بررسی قرار گيرد .در این تحقيق به منظاور بررسای رفتاار ساازه هاای فاوالدی دارای سيساتم بااربر جاانبی قااب

o
e

خمشی( )MRFتحت اثر بارهای ناشی از انفجار ،مطالعاتی عددی بر روی مدل های سازه ای با تعداد طبقات  3و  9طبقه صاورت گرفتاه اسات.
بارگذاری ثقلی و لرزه ای مدل ها براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان[ ]13و ویرایش سوم آیين نامه ساختمان ها در برابر زلزله(اساتاندارد
 ]14[)2811صورت گرفته است .همچنين طراحی مدل ها در برنامه  ETABSانجام گرفته است.
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به منظور مدلسازی بار ناشی از موج انفجاری ،فشار ایدهال سازی شده از خرجهای انفجاری با وزن معادل  TNTبا مقادیر ،791 ،911 ،291 ،129
 2791 ،2911 ،...،1111کيلوگرم در فواصل  19 ،11 ،9متر با توجه به پارامترهای تهدیدی که توسط نشریه  FEMA453توصيه شدهاند ،محاسبه
شده و مدلسازی شدهاند .به منظور مدلسازی نحوه توزیع بار انفجاری بر روی ساختمان با توجه به روابط براد بدست آمده است .فشار را در
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نقاط مختلف ارتفاعی قابها محاسبه و اقدام به استخراج منحنی توزیع بار در بر سازه شده است .نرمافزار  ABAQUSقابليت تعریف بارگذاری
توسط رابطه شکل توزیع بار را دارد .بدین منظور رابطه توزیع فشار مقابل ارتفاع در طبقات مختلف سازه تعریف شده است .از آنجا که فواصل
نقاط هدف تا مرکز خرج انفجار متغيير میباشد ،لذا مدت زمان تداوم انفجاری برای هر طبقه جداگانه محاسبه شده و بارگذاری هر طبقه را مشابه

A

آنچه که به صورت واقعی در سناریوهای انفجاری رخ میدهد ،مدلسازی شده است .برای تحليل از تحليلگر صریح( )EXPLICITنرم افزار
استفاده شده است.از این تحليلگر در مواردی که هدف ،تحليل دیناميکی مدل در زمان بسيار اندک مورد نظر باشد ،استفاده می گردد.
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شکل  :3مدل های تحلیل شده

 -4مشخصات مصالح
در این مطالعه از فوالد نرمه ساختمانی  st37با مدول االستيسيته

c
r

A

کيلوگرم بر مترمربع و جرم حجمی  7891کيلوگرم بر مترمکعب و

ضریب پواسون  1.3استفاده شده است .با در نظر گرفتن این مسئله که قاب مورد نظر بایستی تحت اثر بار انفجاری قرار گيرد ،ورود قاب به ناحيه
پالستيک اجتناب ناپذیر می نماید .به همين علت در مورد شبيه سازی رفتار فوالد بایستی هر دو ناحيه االستيک و پالستيک در نظر گرفته شده و
اطالعات مورد نظر در هر قسمت به نرم افزار داده شود .مشخصات پالستيک در جدول  1آمده است.
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جدول  :1مقادیر تنش کرنش برای فوالد st37
)STRESS(kg/cm2

STRAIN

0

0

2520

0.002

3055

0.05

3620

0.1

4000

0.15

4072

0.18

D
I

 -5نتایج حاصل از تحلیل مدل ها
 1-5بررسی کانتورهای تنش

S
f

شکل  4و  9تاریخچه کانتورهای تنش قاب  MRF1و  MRF3تحت بارگذاری انفجاری را نشان می دهد.

o
e

t=5msec

v
i
h

c
r

t=20msec

A

t=1sec
شکل  :4کانتورهای تنش مایسز قاب  MRF1در طول زمان بارگذاری و  1ثانیه پس از وقوع انفجار
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در  9ميلی ثانيه بعد از وقوع انفجار ،تسليم شدگی بخش هایی از ستونی که در وجه مقابل موج انفجاری قرار گرفته است ،قابل مشاهده میباشد و
قسمت های پایينی جان و بال ستون مذکور به تنش نهایی رسيده اند .در زمان  21ميلی ثانيه پس از وقوع انفجار ،تنش در انتهای ستون به طور
کامل پالستيک شده است و بخشهایی از ستون مقابل وجه انفجاری پالستيک شده و دچار تغييرشکل برشی شده و دوران انتهای ستون به حداکثر
مقدار خود رسيده است .تصویر  1ثانيه پس از وقوع انفجار تغييرشکل های پالستيک ماندگار ستون مقابل موج انفجاری را نشان می دهد.
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شکل  :5کانتورهای تنش مایسز قاب  MRF3در طول زمان بارگذاری و  1ثانیه پس از وقوع انفجار

در  9ميلی ثانيه ،ستون طبقه اول در قسمت های پایينی پای ستون و باالیی نزدیک به چشمه اتصال تير به ستون وارد ناحيه غيرخطی شده است .در
ستون های طبقه دوم و سوم به علت پایين بودن مقدار فشار حاصل از موج انفجاری به سبب زیاد بودن فاصله از مرکز خرج انفجاری ،مقادیر تنش
ها کمتر می باشد .همچنين ستون طرف دورتر به دليل وارد نشدن مستقيم فشار انفجار تنشهای کمتری را دریافت میکند .در  21ميلی ثانيه پس از
وقوع انفجار ،ستونهای مقابل وجه انفجاری دچار تغييرشکل برشی شده و قسمتهایی پالستيک شده است .تنش در ستون طرف دیگر هم
افزایش پيدا کرده است .در  1ثانيه پس از وقوع انفجار ،تنشهای ماندگار در ستون ها قابل مشاهده است.
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1-5

میزان تغییرمکان قاب ها

بيشينه جابجایی افقی سازه معيار خوبی از تغيير شکل کلی سازه ،مخصوصا برای سازه های اسکلت فلزی می باشد .مقدار جابجاییهای محاسبه
شده مربوط به جابجایی انتهای قاب در تراز بام می باشد.
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MRF5m-1500kg

o
e

v
i
h

MRF10m-1500kg

c
r

A

MRF15m-1500kg
شکل  :6تاریخچه نوسان قاب  MRF1و  MRF3تحت بارگذاری انفجاری

www.SID.ir

همانطور که در نمودارها مشاهده می شود ،مقدار جابجایی در قاب یک و سه طبقه سيستم قاب خمشی در فواصل مختلف را نشان میدهد .با
افزایش فاصله خرج انفجاری از ساختمان مشاهده می شود که ميزان جابجایی کاهش یافته است و این مقدار برای قاب سه طبقه سه برابر قاب یک
طبقه می باشد.

3-5

استهالک انرژی

یکی از معيارهای مهمی که برای خرابی سازه ها مورد استفاده قرار می گيرد ،انرژی جذب و مستهلک شده توسط تغييرشکل های پالستيک سازه
می باشد .در نرم افزار  ABAQUSبرای تعيين این مقدار گزینه ویژه ای دارد .جذب و استهالک انرژی در سازه ها معموال دو منشا عمده دارد،
یکی ميرایی ذاتی سيستم سازه ای است که به سرعت سازه بستگی دارد و با سرعت گرفتن آن بروز پيدا می کند و دیگری ناشی از غيرخطی شدن
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اجزای سازه ای و تشکيل مفصل پالستيک در آنها است .معموال سازه در مقابل بارگذاری انفجاری ،تغييرشکل های پالستيک بزرگی را تجربه
میکند و انرژی قابل توجهی را جذب میکند.

S
f

o
e

v
i
h

MRF1
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A

MRF3
شکل :7نمودار استهالک انرژی برای قاب یک طبقه و سه طبقه  MRFتحت بارگذاری انفجاری

www.SID.ir

نمودارهای باال ميزان استهالک انرژی را بر حسب فاصله خرج انفجاری برای دو قاب یک و سه طبقه نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش فاصله خرج انفجاری مقدار استهالک انرژی افزایش پيدا کرده است .قاب های سه طبقه نيز ميزان استهالک انرژی باالتری نسبت به قاب
یک طبقه دارند ،به این دليل که در قاب سه طبقه اعضای باربر سازهای برای جذب انرژی بيشتر از قاب یک طبقه بوده و ميزان استهالک انرژی در
این قاب بيشتر است.

 -6نتیجه گیری
مقاله حاضر به بررسی دیناميکی غير خطی قاب خمشی هم محور تحت انفجار می پردازد .که میتوان نتيجه گرفت مدل تحليل اجزا محدود به
طور موفقيت آميزی پاسخ های دیناميکی غير خطی شامل تاریخچه زمانی جابه جایی  ،کانتورهای تنش و استهالک انرژی را به درستی شبيه سازی
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میکند .زمانی که یک انفجار رخ میدهد ،یک موج فشاری با سرعت باال بر سازه وارد میشود و میتواند بارهای بسيار قوی با سرعت باال در
مدت زمان بسيار کوتاه بر سازه وارد کند .بسياری از سازهها به طور مناسب برای مقاومت در برابر بارهای زلزله طراحی شدهاند ،بنابراین در این
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مقاله سعی میشود تا رفتار این قابها را تحت بار انفجاری بررسی نمود ،که در این راستا ،پارامترهای تاریخچه نوسان ،کانتورهای تنش و
استهالک انرژی برای دو قاب یک و سه طبقه خمشی بررسی شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،در بارگذاری انفجاری ستونها نقش به سزایی
در جذب انرژی دارند و مهمترین عضو سازهای در بارگذاری انفجاری میباشد و دچار تغييرشکلهای برشی میشود و کمانش کردهاند.

o
e

قسمتهایی از پای ستون وباالی ستون نزدیک چشمه اتصال به تنش نهایی رسيدهاند .ميزان استهالک انرژی و تاریخچه نوسان برای دو قاب یک و
سه طبقه با هم مقایسه شده اند که ميزان استهالک انرژی برای قاب سه طبقه به دليل وجود اعضای باربر بيشتر نسبت به قاب یک طبقه ،بيشتر
میباشد.
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