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 چکیده 

 محیط دهنده تشکیل سیال معموالً دارد وجود انفجاری بارگذاری بحث در که عواملی مهمترین از یکی

 شکل تغییر باعث خود نوبه به بارگذاری این .کند می بارگذاری سازه روی بر فشار پر موج یک با که است

بتن مسلح بود  خواهد مؤثر مختلف نقاط در سیال فشار توزیع روی بر شکل تغییر همین و شده سازه

همواره به عنوان ماده ای مقاوم و مناسب در مهندسی استحکامات نظامی و تاسیسات هسته ای بوده 

هدف از انجام این تحقیق بررسی پاسخ دینامیکی و مکانیزم شکست دال های بتن آرمه تحت . است 

 ANSYSرم افزار به منظور ایجاد مدل های عددی پاسخ دینامیکی در برابر انفجار از ن. انفجار است 

AUTODYN  تاثیر  انجام شده و  مدل  دال 81و یک مطالعه ی پارامتری بر روی . استفاده شده است

پارامتر هایی چون نوع مقطع ، نسبت ابعاد دال ها ، نوع بتن و فوالد و میزان ماده منفجره  در پیش بینی 

دال ها با . انفجار بررسی گردیده است خسارات ایجاد شده در یک دال و خرابی های بعد از آن تحت اثر 

کیلو گرم تی ان تی و در سه حالت با مقاومت  85و 81و 5ابعاد مختلف در سه حالت بارگذاری انفجاری 

مدل المان محدود با جزئیات  مگاپاسکال با یکدیگر مقایسه شده اند 01و  01، 01مختلف فشاری بتن با 

تقویت شده با  یبتن دالواد از جمله مواد منفجره، هوا و مدل سه بعدی ممورد بحث قرار گرفته است 

، با توجه به اثرات  تقویتی مدل های مواد بتن و فوالد. گانه بررسی شد استفاده از روش مدل سازی جدا

و معادله حالت بتن، در شبیه سازی مکانیزم آسیب و پاسخ  دینامیکی  افزایش فاکتور نرخ کرنش ، 

افزایش ابعاد دال ها در طول و عرض باعث نتایج حاکی از آن است که  .استه دینامیکی استفاده شد

ضعی شدن مقطع و همچنین باعث افزایش خرابی در دال های با سطح بیشتر و بزرگتر میشود خرابی 

دال با مقدار مواد منفجره رابطه مستقیم دارد و هرچه میزان ماده ی منفجره کاهش یابد میزان خرابی 

 .با افزایش تی ان تی تاثیر افزایش مساحت دال ها افزایش می یابد کاهش می یابد

 

 عملکرد ، ارزیابیANSYS AUTODYNدال بتن آرمه، بارگذاری انفجار،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 یانواع بارگذار رینسبت به سا یمتفاوت راتیتاث یسازه دارا یوگذار بر رو عیسر اریبس تیماه لیبه دل یانفجار یبارگذار

 طیدهنده مح لیتشک الیوجود دارد معموالً س یانفجار یکه در بحث بارگذار یعوامل نیراز مهمت یکی. باشد یم یکینامید

 نیشکل سازه شده و هم رییبه نوبه خود باعث تغ یبارگذار نیا. کند یم یسازه بارگذار یموج پر فشار بر رو کیاست که با 

 یانفجار و دانش مربوط به بارها یاز تولد تکنولوژ. دخواهد بو در نقاط مختلف مؤثر الیفشار س عیتوز یشکل بر رو رییتغ

مصالح و  یتوسط مهندسان و دانشمندان بر رو یاریبس قاتیو تحق شاتیمدت آزما نیدر ا.گذرد یم یادیمدت ز یانفجار

مقاوم در برابر  یسازه ها یو طراح لیتحل یستیامروزه با گسترش تاسف بار حمالت ترور.انجام شده است یانفجار یبارها

 . انفجار ارئه شده است یها یو طراح لیتحل یتوسط مراجع مختلف برا یمتعدد ینامه ها نییاست و آ افتهیانفجار توسعه 

 دانست گاز انفجار لیدل به لندن نتیپو رونان آپارتمان یزیفرور از پس توان یم را ها سازه بر انفجار ریتاث یرو بر مطالعه سابقه

 اشاره ریز موارد به توان یم که است شده انجام یبتن یها سازه در انفجار ریتاث یرو بر یا گسترده مطالعات ریاخ یسالها در

 و مسلح بتن دالهای پاسخ یابیارز جهت آنها. پرداختند انفجار اثر تحت مسلح بتن دال رفتار یبررس به  همکاران و ژو.  کرد

 کار بهی بتن مصالح برای یکینامید کیپالست یخراب مدل کی انفجار، بار معرض در باال مقاومت با فوالدی افیال با یبتن دالهای

 نیا در. باشدیم یخراب مبنای بر شده اصالح پراگر دراگر مدل کی اساس بر مقاومت های نهیشیب یبتن مصالح مدل در. بردند

 کهی خراب مدل مبنای بر یخراب ریمتغ. شد گرفته نظر در جداگانه صورت به فشاری و یکشش حالت در کرنش نرخ اثر مدل

 .بود باشد،یم یکشش و فشاری یخراب از یبیترک

 تحت با شده سازی مقاوم و باال یلیخ ییکارا با یافیال یبتن FRP دالهای شیآزما عنوان با خود قیتحق در همکاران و اولرز

 با یافیال مسلح بتن و باال یلیخ ییکارا با یافیال بتن با شده ساخته دالهای مقاومت یبررس جهت شاتیآزما سری کی انفجار،

 که داد نشان شاتیآزما .شد استفاده یکنترل یا نمونه عنوان به هم یمعمول مسلح بتن دالهای. دادند انجام باال یلیخ ییکارا

 هر به نسبت مسلح یافیال بتن با دالهای و دارند یمعمول مسلح بتن دالهای اندازه در یمقاومت مسلح ریغ یافیال بتن با ییدالها

 تجارت برجهای زشیر فرو علت LS-DYNA افزار نرم توسط(  4110)  همکاران و نژنگیز. دارد شترییب مقاومت آنها دو

 و شده بیتخر ۀطبق یجنبش انرژی دادن قرار مبنا با(  4112) وردر و بازانت. اند کرده یبررس  را مایهواپ برخورد اثر در یجهان

 تجارت یبرجها زشیفرورر علت بعدی کی ۀوستیپ مدل کی کمک به و تر نیپائ طبقه انرژی جذب تیظرف با آن ۀسیمقا

 کی یخارج آرمه بتن پوسته روی بر را یخارج انفجار کی اثرات( 4110) همکاران و پاندی اند داده قرار یابیارز مورد را یجهان

 یلیتحل روش.  دیگرد انجام یینها مراحل تا یخط ریغ مدلهای از استفاده  با ها لیتحل.  دادند قرار مطالعه مورد یروگاهین سازه

 محدود اجزاء افزار نرم کی دیتول به منجر فوق، های مدل گرفتن نظر در با ای پوسته های سازه یخط لیتحل برای  شده  ارائه 

 . دیگرد DYNAIB نام به

 

 بارگذاری انفجار

است  یمتراکم اریبس یموج هوا نیا.شود یشناخته م یشود که به نام موج ضربه ا یدر هوا آزاد م یتمام انفجارها موجدر اثر 

جهت به دست آوردن تابع فشار .کند یاز منبع انفجار به سمت خارج حرکت م ادیز اریبس یسرعت ایو  یکه به صورت کرو

 ،4انفجار در فرمول  یفشار مبنا ،8در فرمول  8995شده توسط براد اسیمق اصلهف.شود یاستفاده م ریز یانفجار از فرمول ها

،بازتاب موج انفجار توسط 0در فرمول  دلندریتوسط فر ی،تابع بارگذار0در فرمول  یفرد و ماهر یزدیزمان بار انفجار توسط ا

 .ارائه شده است 5در فرمول  4110انگو و همکارانش 

.  تعریف می شود  Rهدف و انفجار منبع بین فاصله و W تر مهم اندازه بمب یا مقدار آناثر یک بمب معمولی بوسیله دو پارام

مشخصات مشاهده شده موج  . متری داشت R  ،0.5 فاصله و وزن کیلوگرم 1995،8180 سال در اوکالهامابرای مثال، بمب 

. می دهد از فشار انفجار را نمایش( مقطعی)پروفیلی  4شکل . های انفجار از پارامترهای فیزیکی منبع انفجار تأثیر می پذیرند
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 سطح به فشار این سپس .باید می افزایش Pso موقعیت فشار بطور ناگهانی به مقدار فشار بیش از حد  tA در زمان ورودی

 دوباره نهایتاً و(  کند می تولید جزیی خالء یک که)  Pso منفی فشار به ادامه در و کند می پیدا کاهش  td رزماند محیط فشار

 شود می گرفته نظر در )پیک فشار( اوج فشار عنوان به معموالً  Pso کمیت مقدار .گردد میباز td + td زمان در محیط فشار به

 می نامیده مثبت مرحله که زمان محور باالی قسمت :نمود مالحظه توان می اصلی مرحله دو ( 8شکل ) زمان -فشار نمودار در

 ت شد و بیشتر زمان تدم منفی مرحله دشو می نامیده منفی مرحله زمان محور زیر بخش حالیکهدر (  td زمان )تا شود

مدت زمان مرحله مثبت نیز افزایش  فاصله از منبع انفجار بیشتر می شود، که هنگامی .دارد مثبت مرحله به نسبت کمتری

نزدیک به سازه باشد، یک انفجار بزرگ تر با شدت  اگر مقدار مواد منفجره. پیدا می کند، نتیجتاً دامنه این مرحله کمتر می شود

ز در فاصله ای دورتر ا فشار بیشتر بر روی قسمت های متمرکز شده ای از سازه خواهیم داشت، در حالیکه اگر مواد منفجره

 .سازه قرار گیرند، یک انفجار با شدت کمتر و توزیع یکنواخت بر روی کل سازه خواهیم داشت

 

 
 زمان –نمودار فشار  – 1شکل 
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R:فاصله اثر مواد منفجره بر حسب متر 

W: میزان ماده منفجره معادل سازی شده باTNT بر حسب کیلوگرم 
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Ta:زمان رسیدن بار به بیشترین حد 

Td:زمان تداوم بار انفجار 

 

        
          
         

                                                                                                                                        

       
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                   

 
 پاسخ سازه ای به بارگذاری انفجار

بطور کلی پیچیدگی تحلیل پاسخ دینامیکی در سازه های تحت بارگذاری انفجار ناشی از اثر تغییرات کرنش، رفتار غیراالستیک 

بنابراین برای ساده سازی . می باشد مجهول بودن محاسبات بار انفجار و تغییر شکل های وابسته به زمان غیر خطی مصالح،

و بارها پیشنهاد شده است که این فرضیات بطور گسترده ای پذیرفته شده  تحلیل، یک سری فرضیات مرتبط با پاسخ سازه ها

آزادی ایده آل سازی می شود و ارتباطی بین مدت  برای برقرار کردن اصول این تحلیل، سازه بصورت سیستم یک درجه. اند

ایده آل سازی بار انفجار و ساده  این عمل منجر به. بیعی ارتعاش سازه ایجاد می شودطبت بارگذاری انفجار و پریود زمان مث

 .سازی طبقه بندی نظام بارگذاری انفجار می شود

. پذیردشبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزارهای المان محدود یا هیدروکدها با درجات مختلف دقت می تواند انجام 

دقت شبیه سازی ها را تعیین می کنند، بطور مثال مدل مصالح برای توصیف کردن رفتار آن، انتخاب مش  پارامترهای زیادی

شبیه سازی های عددی استفاده شده برای بارگذاری دینامیکی شدید و نتایج  در. عددی و نوع المانی که استفاده می شود

در . غیرخطی هندسی و مصالح درنظر گرفته شود تیابی به نتایج دقیق، باید اثراتتغییرشکل و فشارهای آن، به منظور دس

شود، ازتکنیک های  هیدروکدها برای حل مسائل دینامیکی به شدت وابسته به زمان که شامل رفتارهای غیرخطی نیز می

 نسیل بیان کننده بقای جرم، اندازهمعادالت دیفرا. متفاوتی مانند تفاضل محدود، حجم محدود و المان محدود استفاده می شود

مدل مصالح . حرکت و انرژی، همراه با مدل مصالح و مجموعه ای از شرایط اولیه و مرزی، پاسخ این مسائل را بدست می دهد

 .یک ماده واقعی را تحت شرایط مشخص را داشته باشد تا بتواند به نتایج دقیق برسد باید تقریباً رفتار فیزیکی

 

 انفجار بار تحت ها سازه شکست مودهای

 با ها پاسخ این که باشد داشته کلی پاسخ هم و موضعی پاسخ هم است ممکن ای سازه اعضای روی بر انفجار بارگذاری اثرات

 موج انتشار جهت به نسبت هدف موقعیت بارگذاری، نرخ به اساساً ای سازه پاسخ نوع .هستند مرتبط مختلف شکست مودهای

 برش یا و مستقیم برش خمشی، توانند می انفجار بارگذاری با مرتبط کلی شکست مودهای .دارد بستگی مرزی شرایط و انفجار

 عنوان به نوعاً عمومی های پاسخ حالیکه شوند،در می حاصل انفجار نزدیک اثرات از عموماً موضعی های پاسخ .باشند پانچ

 .آیند می پدید خمشی شکست
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 افزاردر نرم دال  یمدل ساز اتیجزئ

سانتی متر مدل سازی شده است  401*401سانتی متر و سپس  841*841برای مدل سازی دال ها ابتدا دالی به ابعاد 

به صورت دو سبد در   81مش بندی با آرماتورهای نمره . سانتی متری مدل سازی شده اند  81ضخامت دال ها درهردو مدل  

سانتی متری از  41آرماتورها با فاصله ی . ور های عمودی به یکدیگر متصل شده اندباال و پایین نمونه ها قرار دارد که با آرمات

و تحت اثر انفجار در نمونه های مختلف و در شرایط متفاوت از نظر مقاومت بتن، میزان تی ان تی . یکدیگر قرار گرفته اند

ایج خروجی به بررسی تاثیر مقاومت فشاری پرداخته شده است سپس انواع دال ها با یکدیگر مقایسه شده است  با تحلیل نت

 .بتن در نمونه ها پرداخته شده است

کیلو گرم ماده منفجره ی  85و  81، 5تی ان تی در نمونه ها در مرحله ی بعد از مقدار همچنین برای بدست آوردن میزان تاثیر

 سانتی متربر  گرم 25/4مخصوص یچگالبا مگاپاسکال  01از بتن با مقاومت  دال نیهمچن .تی ان تی استفاده شده است

 گایگ 20تهیسیمدول االستکیلوگرم بر متر مکعب  2101های طولی از فوالد ساختمانی با چگالی  و آرماتور مکعب،

و دارای مشخصات متفاوت کرنش  مگاپاسکال، در نظر گرفته شده است 041 یکیاستات می،تنش تسل0/1پواسون  بیپاسکال،ضر

تنش مشابه و  تهیسیمدول االستحله االستیک می باشد و آرماتور های عرضی از فوالد ساختمانی با چگالی و  سختی بعد از مر

  مگاپاسکال، در نظر گرفته شده است 411 یکیاستات میتسل

، 01برای بدست آوردن میزان تاثیر مقاومت فشاری بتن دردال های در معرض بار انفجار از بتن هایی با مقاومت های مختلف 

نقطه ی مشخص از دال از یک گیج استفاده شده است  0برای بدست آوردن خروجی در. مگاپاسکال استفاده شده است 01و 01

 .این گیج در وسط دال بر روی سطح دال مقابل انفجار و در دو گوشه ی همان سطح قرار داده شده است 

کننده انفجار هستند  در سمت مخالف  تماس ماده چند چاشنی خطی که تقریبا معادل یک صفحه شروع برای چاشنی از 

با استفاده از حلگر الگرانژ برای قطعه بتنی حلگر  AutoDyn ver.14افزار مورد استفاده نرم. منفجره با دال قرار گرفته اند

beam  که به تحلیل مقاطع خطی می پردازد برای آرماتورها مورد 

فضای اطراف مدل به صورت گاز . شرایط مرزی گیردار برای ابتدا و انتهای دال ها در نظر گرفته شده است. است بودهاستفاده 

شرایط مرزی به  ;ایده آل در نظر گرفته شده است و نیز برای اینکه در واقعیت محدودیت ابعادی برای فضای اطراف دال نیست

 .از فضای اطراف در نظر گرفته شده است برای خروج مواد( flow out)صورت جداگانه و آزاد 
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 محل قرار گیری گیج ها  -2شکل 

 

 

 .شکل هایی از خرابی دال ها و همچنین کانتور رنگ خرابی ها مشخص شده است 3  شکلدر

 

 
 شکل خرابی  دال مدل سازی شده  -3شکل 

 

 

 تحلیل خروجی ها

آورده شده است و نمودار آن رسم گردیده 1 مگاپاسکال در جدول  01است با مقاومت بتن  841*841خروجی های مدل اول که دال 

 .است

 

 خروجی های مدل اول -1جدول 

C B A میزان تی ان تی 
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28 22 28 5 

39 39 23 10 

481 448 32 15 

 

 

 

 روجی های مدل اولنمودار خ -1نمودار

 

 

 نمودار های مدل اول -4شکل 

 

 .آورده شده است 2مگاپاسکال در جدول  01است با مقاومت بتن  841*841خروجی های مدل اول که دال 

 

 خروجی های مدل اول -2جدول 

C B A میزان تی ان تی 

24 21 77 5 
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34 39 22 10 

32 488 39 15 

 

 

 

 روجی های مدل دومنمودار خ -2نمودار

 

 

 خروجی مدل دومنمودارهای  -5شکل 

 

 .آورده شده است 3مگاپاسکال در جدول  01است با مقاومت بتن  841*841خروجی های مدل اول که دال 

 

 خروجی های مدل اول -3جدول 

C B A میزان تی ان تی 
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28 24 78 5 

29 38 23 10 

38 39 29 15 

 

 

 

 نمودارهای خروجی مدل سوم-6شکل 

 

 .آورده شده است 4مگاپاسکال در جدول  01است با مقاومت بتن  401*401خروجی های مدل اول که دال 

 

 خروجی های مدل اول -4جدول 

C B A میزان تی ان تی 

418 494 414 5 

498 499 498 10 

494 499 497 15 
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نمودارهای خروجی مدل چهارم -7شکل   

 

 

 .آورده شده است 5مگاپاسکال در جدول  01است با مقاومت بتن  401*401خروجی های مدل اول که دال 

 

 خروجی های مدل اول - 5جدول 

C B A میزان تی ان تی 

418 411 499 5 

414 417 493 10 

498 498 492 15 
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نمودارهای خروجی مدل ششم -8شکل   

 

 

 .مگاپاسکال در جدول زیر آورده شده است 01است با مقاومت بتن  401*401خروجی های مدل اول که دال 

 

 های مدل اول خروجی - 6جدول 

C B A میزان تی ان تی 

484 483 488 5 

482 494 489 10 

419 417 414 15 

 

 

نمودارهای خروجی مدل دهم -9شکل   

 

 .با یکدیگر مقایسه شده است 0سانتی در نمودار  401سانتی با  841نمونه های 
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خروجی های مدل ها نمودار  -3نمودار  

 

 نتیجه گیری

در بخش اصلی این تحقیق به بررسی تاثیر تغییر پارامتر هایی چون ابعاد دال و میزان ماده منفجره و تغییر مقاومت فشاری بتن 

زی شده و سپس برای بدست آوردن تاثیر مدل سا 401*401و  841*841مدل سازی ها در دو ابعاد . پرداخته شده است

کیلوگرم پرداخته شده است همچنین مقاومت های  5و 85و  81کاهش حجم ماده ی منفجره به مدل سازی در سه سری 

 .مگاپاسکال در برابر انفجار با یکدیگر مقایسه شده است 01و 01و 01فشاری بتن در

سرعت و جابه جایی،سرعت   ABSبا توجه به نتایج خروجی همچون حداکثر جابه جایی میانه دال، حداکثر سرعت میانه دال،  

تار میانی و زمان رسیدن به حداکثر و میرایی ثابت سرعت و جابه جایی میانگین همچنین با بررسی دیگر پارامتر ها نظیر تنش 

 :لیل و بررسی نتایج و تاکید بر حداکثر جابه جایی می توان به نتایج زیر دست یافتکششی نمونه ها، تنش فون میسز و با تح

 

افزایش ابعاد دال ها در طول و عرض باعث ضعیف شدن مقطع و همچنین باعث افزایش خرابی در دال های با سطح بیشتر و بزرگتر  .8

کیلو گرم تی ان تی با یکدیگر مقایسه شده اند با  85و 81و 5می شود هر دو دال با ابعاد مختلف در سه حالت بارگذاری انفجاری 

 .افزایش تی ان تی تاثیر افزایش مساحت دال ها افزایش می یابد

مگاپاسکال با یکدیگر مقایسه شده اند با افزایش  01 01و 01هر دو دال با ابعاد مختلف در سه حالت با مقاومت مختلف فشاری بتن با  .4

بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش سطح دال ها باید مقاومت بتن نیز .ت دال ها کاهش می یابدمقاومت بتن تاثیر افزایش مساح

 .افزایش گردد

 01مگاپاسکال از دال های مشابه با بتن  01کیلوگرم تی ان تی با بتن با مقاومت فشاری  81دال های ساخته شده در برابر انفجار با  .0

 .مگاپاسکال مقاوم تر است

درصد از دال های مشابه با 81مگاپاسکال 01کیلوگرم تی ان تی با بتن با مقاومت فشاری  5ساخته شده در برابر انفجار با دال های  .0

 .مگاپاسکال مقاوم تر است 01بتن 
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