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  و     شده کنترل نرم طبقه کمک به انفجار موج مقابل در مقاوم ی سازه

 ای گهواره عملکرد با های ستون  
 

 
  محسن سعیدی

 دانشجوی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسالمی دامغان
cvlc762@gmail.com 

 

 
 چکیده 

ها و عکس العمل آنها در برابر ی ساختمانها در کشورهای دنیا مطالعات بیشتری بر روامروزه با باال گرفتن اوج ناآرامی

انفجارهای ناشی از مواد منفجره کارگذاشته شده و در اطراف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر تحقیقات و 

باشد. ها در برابر این گونه حمالت ضروری میبه منظور یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از تخریب ساختمان مطالعات گسترده

 قرار کاوشو وجود این تهدیدات ، الزم است این موضوع به صورت جدی مورد بررسی و  اهمیت استراتژیک کشورهابه  عنایتبا 

گردند و مقاومت کافی در برابر این گونه انفجارهای حجیم حال با اینکه عموم سازه های شهری در برابر زلزله طراحی می گیرد.

در . است اجتناب ناپذیرها در برابر این گونه انفجارها و بارهای وارده از طرف آنها امری بررسی رفتار سازهو ناگهانی را ندارند، لذا 

ای  این راستا در تحقیق حاضر سازه مقاوم در مقابل موج انفجار به کمک طبقه نرم کنترل شده و ستون های با عمکرد گهواره

  مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 .،انفجار،طبقه نرم،ستون گهواره ایمقاوم  ازهسواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 

 و نظری های پژوهش مدت این در. گذرد می زیادی مدت انفجاری بارهای به مربوط دانش و انفجار تکنولوژی پیدایش از

 تاسف گسترش با مروزها. است شده انجام انفجاری بارهای و مصالح روی بر دانشمندان و توسط مهندسان بسیاری آزمایشگاهی

 توسط متعددی های نامه آئین و است یافته توسعه نیز انفجار برابر در سازه های مقاوم طراحی و تحلیل تروریستی، حمالت بار

 در آنها کاربرد گسترش نوین، مصالح با پیدایش طرفی از. است شده ارائه انفجاری طراحی و تحلیل برای مختلف مراجع

 فراهم وقایع با این مقابله جهت در جدیدی انداز چشم موجود، های سازه بهسازی در آنها مناسب بریکار و عمران مهندسی

 (9831)توکلی زاده و همکاران،.است شده

 
 روش تحقیق 

در سال های اخیر، به دلیل حوادث و اتفاقاتی که ناشی از تخریب ساختمان ها در اثر انفجارهای ناشی از بمب گذاری، برخورد 

نقلیه، آتش سوزی و غیره بوده است، موجب شده است تا تمهیداتی در خصوص کنترل سازه ها به منظور جلوگیری از  وسائل

تخریب ساختمان ها در اثر این نوع بارگذاری ها، در آیین نامه ها تأکید شود. به طور معمول ساختمان ها برای بارهای عادی 

ار می گیرند. ایمنی سازه همواره تمایل کلیدی برای مهندسان طراح پروژه های نظیر مرده، زنده، باد و زلزله مورد طراحی قر

مهندسی بوده است. یکی از مکانیزم های خرابی سازه که توجه زیادی را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است خرابی 

گیرند، ممکن بارهای غیرمعمولی قرارمیها در معرض چنین می باشد. از این رو زمانی که ساختمان  9بر اثر پدیده ی انفجار

های بزرگی شوند. توجه جامعه مهندسی در ابتدا بعد از انهدام بخشی از ساختمان رونان پوینت در لندن در است متحمل آسیب

 به این موضوع معطوف شد.  9193سال 

 99ا حادثه تروریستی از جمله حادثه نتیجه ی تحقیقات به صورت تغییرات در آیین نامه ها در ابتدا و در ادامه خصوصاً ب

سپتامبر آمریکا، عاملی بر آن شد تا آیین نامه های مجزایی به منظور کاهش و یا جلوگیری از تخریب تنظیم گردید)اِف ای اِم 

 (.  2002، 2اِی

 طبق بررسی به عمل آمده، در حال حاضر می توان بار اضافی را به دو نوع زیر تقسیم نمود:

 شدید در فشار هوا تغییرات(  9

 برخوردهای تصادفی( 2

                                                           
1 blast 

2 FEMA 
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تغییرات شدید در فشار هوا می تواند در  مواردی همچون انفجار بمب، انفجار گاز، انفجار مواد سوختی، انفجارات خارج از 

ما با ساختمان بروز کند. همچنین برخوردهای تصادفی را می توان در برخورد وسایل نقلیه موتوری با ساختمان و برخورد هواپی

 (. 9810ساختمان عنوان نمود)شیرگیر و مجیدی، 

 

  یافته ها
 دادن کاهش و انداختن تاخیر به بیشتر ها، در سازه انفجاری یا ای زلزله سازی مقاوم اجرای و طراحی از به طور کلی هدف

 کار به شروع و دهش تخریب جایگزینی قطعات تعمیرات، امدادرسانی، خدمات انجام جهت زمان و جذب وارده های خسارت

 شده کنترل نرم طبقه کمک به انفجار موج مقابل در مقاوم ی در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی سازه .باشد می سیستم

 ای می باشد. گهواره عملکرد با های ستون و

 

 گروه بندی ساختمان ها بر حسب سیستم سازه ای

 (:2300ی زیرطبقه بندی می شوند)استاندارد ساختمان ها بر حسب سیستم سازه ای در یک از گروه ها

 

 سیستم دیوارهای باربر-9

 قاب یا و دیوارهای باربر سیستم، این نوعی سیستم سازه ای است که فاقد قاب های ساختمانی برای باربری قائم می باشد. در

 به که باربر دیوارهای به وسیله نیز بیجان نیروهای برابر در مقاومت و نموده تحمل را قائم بارهای عمدتاً  شده بندی مهار های

 .شود می تأمین شده مهاربندی های قاب یا و کنند می عمل برشی دیوارهای صورت

 

 سیستم قاب ساختمانی ساده-2

 تحمل ساده اتصاالت با ساختمانی های قاب توسط عمدتاً  قائم رهای با آن در که است ای سازه سیستم نوعی

 . شود می تأمین شده مهاربندی های قاب یا برشی دیوارهای توسط جانبی هاینیرو برابر در مقاومت و شده

 های قاب ، سیستم دراین .اند گروه این از نیز قائم های مهاربندی با همراه رکابی( خرجینی )یا اتصاالت با های قاب سیستم

 . برد کار به محور برون یا محور هم صورت به توان می را شده بندی مهار
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 م قاب خمشیسیست-8

 برابر در مقاومت و شده تحمل ساختمانی های ب قا توسط قائم بارهای آن در که است ای سازه سیستم نوعی

 با های سازه و کامل، خمشی های قاب با های سازه .شود می تامین خمشی های قاب توسط جانبی نیروهای

 .اند گروه از این پالن، های قسمت سایر در ساده تصاالتا با های قاب و پالن از قسمتی در یا و پیرامون در خمشی های قاب

 . برد کار به ه ویژ یا متوسط معمولی، های صورت به توان می را فوالدی و بتنی خمشی های قاب سیستم، این در

 

 سیستم دوگانه یا ترکیبی-4

 :آن در که است ای سازه سیستم نوعی

 .شوند می تحمل ساختمانی بهای قا توسط عمدتاً  قائم بارهای -الف

 ای با مجموعه همراه شده بندی مهار های قاب یا برشی دیوارهای از ای مجموعه توسط جانبی بارهای برابر در مقاومت -ب

 دو، آن اندرکنش و سختی جانبی به توجه با مجموعه دو از یک هر گیری برش سهم گیرد. می صورت خمشی های قاب از

 .شود می تعیین طبقات، تمام در

قاب ساختمانی  های سیستم در که هایی صورت به توان می را خمشی های ب و قا شده مهاربندی های قاب سیستم، این در

 .گرفت کار به ویژه یا متوسط صورت به نیز را مسلح بتن برشی دیوارهای و برد کار به شده، عنوان ساده و قاب خمشی

 جانبی وارد به ساختمان را تحمل کنند. درصد نیروی  22قاب های خمشی مستقالً قادرند حداقل -پ

 در این قانون سه تبصره به شرح زیر آورده شده است:

 نسبت به بار توزیع جای به متر، 30 از کمتر ارتفاع با یا و طبقه هشت از تر کوتاه های ساختمان : در9تبصره

 مجموعه و بار جانبی درصد 100 برای ار شده مهاربندی های قاب یا برشی دیوارهای توان می جانبی، باربر عناصر سختی

 .کرد طراحی جانبی بار درصد 30 برای را خمشی های قاب

 در باشد ونمی مجاز سیستم این در در جانبی باربری برای معمولی فوالدی و بتنی خمشی های قاب کارگیری : به2تبصره

 خواهد شد. ساده محسوب ساختمانی قاب نوع از سیستم قاب، نوع این از استفاده صورت

: در صورتی که سیستمی الزام مورد پ را برآورده نکند، سیستم دوگانه محسوب نشده و جزء سیستم قاب ساختمانی 8تبصره

 ساده منظور می شود.

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

5 

 

 سایر سیستم های سازه ای-2

 از ها سیستم ننوعی سیستم سازه ای است که با سیستم های معرفی شده در موارد عنوان شده متفاوت باشد. ویژگی های ای

 تعیین شود. معتبر های آزمایش یا و فنی تحقیقات و ها نامه آیین مبنای بر باید جانبی و قائم باربری نظر

 

 طبقه نرم

طبقه نرم پدیده ای است که با برداشتن تیغه ها و دیوارهای یک طبقه از یک ساختمان به وجود می آید که این طبقه در 

کنواختی، نظم و تکرار دیوارها نمی باشد. این امر موجب می گردد که طبقه مذکور درمقابل مقابل طبقات باالیی، دارای ی

.)شربتدار و بارهای جانبی به عنوان ضعیف ترین طبقه، کمترین مقاومت را داشته و عملکردی ضعیف از خود نشان دهد

 (9839همکاران،

ن یا عدم نرم بودن آن طبقه را تعیین کرد در این رابطه موارد با مقایسه بین طبقه مورد نظر و طبقات مجاور می توان نرم بود

 زیر را در رابطه با ایجاد طبقه نرم موثر دانست:

 سختی 

 مقاوت 

 تغییر مکان جانبی طبقات 

درصد سختی  00ویرایش سوم طبقه نرم به طبقه ای می گویند که سختی جانبی آن از  2300بر اساس آیین نامه استاندارد 

 درصد متوسط سختی های سه طبقه روی آن کمتر می باشد. 30االی آن و یا از جانبی طبقه ب

از عوامل موثر در کاهش سختی طبقه می توان به کمبود دیوارهای پر کننده و ارتفاع زیاد طبقه اشاره نمود. طبقه نرم معموال 

شته باشد،که چنین پدیده ای معموال زمانی ایجاد می شود که طبقه همکف سختی و مقاوت کمتری نسبت به طبقات باالتر دا

 در ساختمان هایی کاربری تجاری در طبقه همکف و مسکونی در طبقات فوقانی اتفاق می افتد.

طبقات فوقانی معموال به دلیل پارتیشن های کافی،دارای سختی و مقاومت می باشند ولی در طبقه همکف بین قاب ها 

 دیده ی طبقه نرم می گردد. فضای بازی ایجاد می شود که منجر به ایجاد

عموما انهدام در ساختمان های با طبقه نرم طوری است که کلیه ستون ها خراب شده و سقف ها روی هم قرار می گیرند 

 و دلیل اصلی در وقوع چنین انهدامی را می توان طراحی تیر قوی با ستون ضعیف دانست.
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 های خراب شده و سقف ها روی هم ( انهدام ساختمان با طبقه نرم با تخریب ستون9شکل

عدم امتداد دیوارهای پرکننده در طبقات باال تا طبقه همکف که موجب عدم تامین فضای باز برای پارکینگ می 

گردد.همچنین در برخی موارد یکی از طبقات به دالیلی دارای دیوارهای خالی و محیطی نیست،طبقه همکف یا بدون 

نرم بوده و از طرفی باید تغییر شکل ها و تنش های زیادی را در زلزله های شدید  دیوار در این ساختمان به صورت

 متحمل شود و در صورتی این پدیده مشکلی ایجاد نمی نماید که این تغییر سختی در طبقات،در طراحی ها لحاظ گردد.

 

 وقانی( ایجاد طبقه نرم به دلیل کمبود دیوارهای پرکننده در طبقه همکف یا طبقات ف2شکل 

ارتفاع زیاد یکی از طبقات در مقایسه با سایر طبقات یکی از عوامل موثر بر ایجاد طبقه نرم بوده که این پدیده اغلب در طبقات 

همکف به دلیل کاربری تجاری یا طبقات میانی با کاربری بصورت سالن های اجتماعات می باشد و این عامل نیز باعث کاهش 

 بقات دیگر می گردد و منجر به ایجاد نرمی در سازه می باشد.سختی طبقه مذکور نسبت به ط

 

 ( ایجاد طبقه نرم به دلیل ارتفاع زیاد طبقه همکف8شکل
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 اثر مقاومت و تغییر مکان جانبی طبقات در ایجاد طبقه ضعیف یا نرم

خواهد بود و مطابق آیین نامه برابر مقاومت طبقه همکف شود ایجاد طبقه نرم اجتناب ناپذیر  8اگر مقاومت طبقه اول بیش از 

 مقاومت جانبی روی خود باشد،باعث ایجاد طبقه ضعیف می گردد. %30، چنانچه مقاومت جانبی طبقه ای کمتر از 2300

 

 اثر تغییر مکان جانبی طبقات بر ایجاد طبقه نرم

جانبی طبقات می باشد،که در بعضی از یکی از دیگر از عوامل موثر بر ایجاد طبقه نرم، افزایش بیش از حدمجاز در تغییر مکان 

ضوابطی برای آن مشخص شده است. طبق این آیین نامه،حداکثر  EUROCODE8آیین نامه ها نظیر آیین نامه اروپایی 

 تغییر مکان نسبی طبقات دیگر بیشتر باشد. %20تغییر مکان نسبی در هر طبقه در جهت نیروی زلزله نبایستی از 

 

 دمجاز در تغییر مکان جانبی طبقات(افزایش بیش از ح4شکل

 

 راهکارهای عملی زیر برای تقویت طبقات نرم احتمالی می توانند موثر باشد:

 پوشاندن ستون ها برای افزایش سختی،-9

 هاطراحی مقاوم تیرها،ستون ها و سقف ها و همچنین ایجاد شکل پذیری کافی در اتصاالت این ساختمان-2

 قاب های مهاربندی استفاده از دیوار برشی و-8

 استفاده از مهاربندهای افقی جهت افزایش سختی طبقه نرم-4

افزودن دیوارهای داخلی و خارجی در طبقه نرم، برای جلوگیری از طبقه نرم و ایجاد طبقه نرم و ایجاد گسیختگی خارج از -2

 صفحه دیوارهای پرکننده بهتر است آن ها را از قاب جدا کنیم.

 ه های نگهبان یا پشتیباناستفاده از ساز-9

 و یا میراگرها استفاده از جداساز های لرزه ای-0

 افزایش تعداد ستونها یا اضافه کردن ثاب های جدید به سیستم جهت افزایشی سختی طبقه-3
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 HPFRCCاستفاده از بتن الیافی مرکب توانمند -1

 

 گهواره ایبا عملکرد ستون های 

 چهارم، ویرایش 2300 استاندارد دائمی کمیته) 2300 استاندارد اساس بر کشور در دموجو ساختمانهای اینکه به توجه با

 درآن زلزله ای از پس دلیل همین به میشود، ساخته طرح زلزله تحت جانی ایمنی عملکرد سطح تامین به منظور و(  9818

 به زیاد هزینه و وقت صرف به تیاجاح سازه از مجدد استفاده به منظور و شده تخریب خسارت و دچار ساختمانها این سطح

 از مشخصی نقاط به خسارت هدایت منظور به جدیدی ایده باعث ایجاد موضوع این. میباشد سازه در خسارت گستردگی دلیل

 جمله از.کرد بهره برداری ساختمانها از سرعت بیشتری با آسیب دیده المانهای تعویض با میتوان وسیله است،بدین شده سازه

 به اصلی ساختمان سیستمها این در. کرد اشاره ساختمان در ای گهواره حرکت ویژگی دارای سیستم به میتوان اروشه این

 از که ساختمان از مشخصی قسمتهای در تنها غیرخطی عملکرد انرژی و جذب که طوری به کند، می رفتار االستیک صورت

 صورت گهواره ای حرکت دارای سیستمهای وسیعی روی قاتتحقی گذشته سالهای در. میافتد اتفاق شده اند، پیشبینی قبل

 (9814)محمدی و همکاران،.است گرفته

 حرکت وقوع موجب میرود فراتر ثقلی بارهای از ناشی مقاوم لنگر از زلزله جانبی نیروهای از ناشی واژگونی لنگر که هنگامی

 مهندسین امر ابتدای در. داشت خواهد ادامه شود کمتر لی،ثق بار از واژگونی لنگر که زمانی تا وضعیت این و گهواره ای میشود

 بار به گزافی هزینه های خود که داشتند زمین با فونداسیون نمودن یکپارچه در سعی امری، وقوع چنین از ممانعت برای

 با سازهها غیرخطی پاسخ و( Shake table) لرزه میز برروی شده انجام خصوص بررسیهای به اخیر تحلیل های ولی. میآورد

 نیروهای کاهش باعث خود پدیده این بلکه نیست، امر این از به جلوگیری نیازی که است داده نشان گهواره ای حرکت فرض

 برای روشی بعنوان گهواره ای حرکت ایده از استفاده هم اکنون. میشود سازه در شکل تغییر کاهش نیز و سازه روی بر اعمالی

 (.9818)هوائی و موبدی،.است قرارگرفته مورد توجه بهینه روش یک بعنوان پلها، سازه در محتمل خطی غیر عملکرد کاهش

به دلیل عملکرد حرکت گهواره ای در سازه های به ظاهر   سازه ها برخی خوب ،عملکرد9190 سال در شیلی زلزله بررسی با

ازه ها نشان داد که با وجود اثرات کاهنده حرکت ناپایدار، حین وقوع زلزله بوده است، لذا بررسی حرکت گهواره ای در پاسخ س

گهواره ای، در مواردی این حرکت منجر به تشدید پاسخ با نزدیک کردن پریود نوسان سازه به پریود غالب در محتوای فرکانسی 

شی می زلزله شده و اثرات مخربی در پی داشته است. در نتیجه سیستم های صفحه زیر ستون تسلیم شونده به طور اثر بخ

 .(Housner,1963 ) پاسخ لرزه ای سازه را کاهش دهند توانند
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 انفجار

 سطحی        زیر انفجار -8 سطحی انفجار -2 هوایی انفجار-9 : انفجار انواع

 برخورد -4 شعاعی صورت به انفجار موج انتشار-3اولیه ترکشهای پرتاب -2 انرژی ناگهانی و شدید شدن زادآ-9 : انفجار مراحل

 فشارمحیطی به اوج فشار کاهش -0 شده تقویت موج بازتابش-9 ثانویه ترکشهای پرتاب - 5 اوج به فشار مقدار رسیدن و مانع به

 .محیطی فشار به فشار بازگشت -1 انفجار از قبل محیطی فشار از تر پایین به فشار سقوط -3

 امواج آثار

 :شود می تقسیم دسته 2 به انفجاری سیستم یک عمل از ناشی آثار

 .حرارتی امواج انتشار و دینامیکی امواج انتشار ها، ترکش انتشار شامل مستقیم آثار ( الف

 .آن مانند و ها شیشه وپرتاب شکست خطوط ارتباطی، قطع و آوار سوزی،ریزش آتش بروز شامل غیرمستقیم آثار ب(

 سازه فرم و ایستایی به عمدتاً  که است زیادی عوامل تابع پیرامونی، فضای درون به ساختمانی آوارهای ریزش میزان و نوع

 .دارند بستگی

 ترکها شکل، مکعبی ساختمانهای در که صورتی در خورند، می ترك عرضی جهت در معموالً  عرض کم و بلند ساختمانهای

 .بود خواهند مورب

 

 ( اثر موج2شکل

 های ویژگی تابع آن مقدار که شود می آزاد زیادی رارتیح انرژی انفجار، لحظه در فشار ناگهانی تغییر نتیجه در :حرارتی امواج

 .است دینامیکی امواج از محدودتر مراتب به حرارتی امواج اثر شعاع .است انفجاری سیستم

 دچار مختلف، درجات به اشتعال، قابلیت حسب بر گیرند می قرار حرارتی بارهای تابش تحت که عناصری و سطوح تمام

 .گردند می ای زنجیره جارهایانف حتی و حریق سوختگی،
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 انفجارهای متعارف از ناشی آسیبهای و تخریب اصلی مکانیزمهای

 .دهد می رخ انفجار حاصل، دینامیکی نیرومند بسیار فشارهای شدن آزاد نتیجه در :ترکانش 1-

 نقلیه وسایة و پیاده افراد جمله از نرم اهداف به آسیب :ترکشها و قطعات پخش 2-

 سطحی تجهیزات و ارتباطی خطوط کامل قطع برای و تأخیری فیوز سیستم دارای بمبهای انفجار نتیجه در :حفره ایجاد 3-

 .دهد می رخ

 می منفجر نمود نفوذ هدف درون به مسافتی آنکه از پس بمب باشد، می مستحکم هدف یک سازه تخریب منظور به : نفوذ 4-

 .گردد

 تخریب اصلی مکانیزمهای در موثر عوامل

 نوع-4 جنگی کالهک تخریبی آثار الگوی-8 انفجار شروع نقطه به نسبت هدف مکانی موقعیت -2 هدف وسازه اختمانس -9

 .تخریب ودرجه مسطح -2 تخریب مطلوب

 سوزیهایآتش قوع و و مختلف درجات به (زیربناها و تأسیسات ابنیه، تخریب بر مشتمل) ای سازه دسته 2 به وارد آسیبهای

 و دارویی غذایی، نارسایی بیولوژیکی، بهداشتی، محیطی، انسانی، صدمات بر مشتمل) ای سازه غیر و ثانویه آسیبهای و محدود

...) 

 درون به ای سازه عناصر قطعات پرتاب یا و تأسیسات - و ابنیه کلی و جزیی تخریب -1  به توان می کلی طور به را آسیبها

 حفاظتی تجهیزات و تلفن و گاز برق، آب، تجهیزات همچون بنایی زیر تتأسیسا به بخصوص تجهیزاتی آسیبهای-2  باز فضای

 همجواری کالبدی، عناصر استقرار نامطلوب وضع باز، فضای کمبود ساختمانها، زیاد تراکم اثر بر آن گسترش و سوزی آتش-3

 .کرد تقسیم ای سازه غیر آسیبهای -4 زا اشتغال عوامل وجود ها، کاربری نامطلوب

 

 ثیر شکل ساختمان در پالن و نما در برابر موج انفجار( تا9شکل

 امواج ناشی از انفجار
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انفجار واکنشی است که در آن نرخ سوختن ماد به سرعت بیشتر از سرعت صوت انجام می شود که در نتیجه دما و فشار بسیار 

 .باالیی ایجاد و موجب انفجار بالفاصله تولید و با سرعت بسیار زیادی منتشر می شود

شود. بر تعیین می tdو زمان تداوم  SOPپارامتر شکل موج، حداکثر اضافه فشار  8هر بارگزاری ناشی از موج انفجار توسط  

 حسب فشار، انفجار، موجهای ناشی از آن به دو شکل موج ضربه و موج انفجار تقسیم می گردند.

در آن فشار گاز های شکل گرفته از انفجار، با انتشار از جمله موج ضربه ناشی از انفجار مواد منفجره، جامد بوده و  :موج ضربه

افزایش و سپس تا فشار محیطی کاهش می یابد که به این موج فاز مثبت می  PSOچشمه انفجار گسترش و تا فشار مبنای 

 گویند.

 

 مشخصات موج انفجار( 0شکل 

نها به مقدار ناچیزی کمتر از فشار اتمسفر می رسد به این در نتیجه انتشار موج، گاز های حاصل از انفجار سرد شده و فشار آ

دلیل اختالف فشار جهت جریان معکوس شده و به سمت مرکز انفجار باز می گردد. نتیجه این عمل کاهش فشار یا مکش 

 خواهد بود که به آن فاز منفی گفته می شود.

ی سازه های مقاوم در برابر انفجار در اکثر مواقع از آنها فشار فاز منفی نسبتا کوچک و تدریجی بوده و به طوری که در طراح

صرف نظر می شود ولی در مورد محلقات ساختمان می تواند باعث پیامد های جدی باشد. اثر فاز منفی در هنگام ورود جبهه 

 موج به محیط داخل ساختمکان قابل توجه است.

مایع بوده و از ان میزان فشار به صورت تدریجی تا فشار مبنای انفجار  موج فشار ناشی از انفجار مواد منفجره گازی و :موج فشار

PSO  افزایش و سپس تا مقدار فشار محیطیpo.کاهش می یابد ، 
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 موج انفجار( 3شکل 

 لیکن معموال فاز منفی ندارد. این پدیده را انفجار صنعتی یا تصادفی و غیر نظامی است. 

 انتشار موج انفجار

 ج ضربه یا موج فشار با افزایش فاصله جبهه موج، کاهش یافته و به فشار محیطی میل می کند.فشار ناشی از مو

 

 افت فشار نسبت به فاصله از محل انفجار( 1شکل 

 و در نهایت پس از رسیدن وضعیت به فشار محیطی، فشار منفی باعث بازگشت هوا به مرکز انفجار می گردد. 

 .بت انفجار است که به نوعی زمان درام انفجار است= مدت زمان فاز مث tdدر شکل ها: 

 

 طبقه بندی بارهای انفجاری

انفجار ها از نظر موقعیت به دو دسته انفجار خارجی )خارج از سازه(، انفجار داخلی )داخل سازه( تقسیم می شوند. انفجار های 

 زمین تقسیم می گردند. داخلی به سه دسته انفجار در هوا، انفجار در سطح زمین و انفجار در داخل 

را فشار مبنای واقعی انفجار گویند. برای تعیین  SO(P(حداکثر اضافه فشار ناشی از انفجار هوایی  : SOPفشار مبنای انفجار 

 فشار مبانی انفجار از حرکت موج انفجار، روابط مختلفی توسط محقق ارائه شده است که برخی از آنها به شرح زیر است:

  8روابط براد

                                                           
3 - Brode 
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کیلوگرم بر سانتی متر مکعب باشد( و در حوزه میانی و یا  92بزرگ تر از  sopدر حوزه نزدیک )وقتی  sopفشار مبنای انفجار 

 کیلوگرم( طبق روابط زیر به دست می آید: 90بین از تا  sopدور )

(9)                      

 می شود:: فاصله مقیاس شده است و مطابق رابطه زیر محاسبه Tدر رابطه فوق 

(2)          

R )متر( فاصله خرج انفجار تا محل مورد نظر :W وزن معادل خرج انفجار بر حسب وزن :TNT )معادل )کیلوگرم 

 4رابطه هنریش

(8  )    

ر روابط براد انطباق خوبی با نتایج تجربی برای خواص میانی و دور از چشمه انفجار دارد، در حالیکه روالبط هنریش برای انفجا

 حوزه نزدیک انطباق خوبی با نتایج تجربی از خود نشان می دهد.

 فشار مبنای انفجار بر اساس فاصله مقیاس شده، در شکل زیر  نشان داده شده است.

 

 (Zبر مبنای فاصله مقیاس شده) Psoفشار مبنای انفجار ( 90شکل

 s(q(فشار دینامیکی 
                                                           
4 - Henrych 
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جبهه موج انفجار با سرعت کمتری به طرف خارج منتشر می شود که اثر آن در هنگام انتشار موج انفجار در هوا، هوی سنگگ 

       از رابطه زیر محاسبه  qsمانند جریان هوا یا باد می باشد که به تان فشار دینامیکی یا فشار هوا می گویند و حداکثر ان 

 می شود:

(4)         

 فشار محیطی است. opکه در این رابطه فشار مبنای انفجار در محل مورد نظر و 

با مانعی صلب و یا ماده ای که بطور متوسط چگالی   موج انفجار پس از برخورد: بازتاب موج انفجار و فشار های ناشی از آن

بیشتری نسبت به محیط انتقال دهنده موج داشته باشد منعکس می گردد. بازتابش موج در اطراف مانع به مشخصات هندسی 

باشد. در دارد. ساده ترین حالت بازتاب موج انفجار موج به صورت عمودی به دیوار صلب بینهایت بزرگ میو اندازه مانع بستگی 

 در هوا به مانع برخورد می نماید در بازتاب صورت می گیرد. Usاین حالت جبهه موج انفجار با سرعت 

ر به صورت عمودی به سازه مطابق رابطه زیر را می توان بر اساس برخورد موج انفجا Prبا فرض محافظ کارانه فشار بازتاب 

 محاسبه نمود.

(2  )                                                

oP و           فشار محیطیSOPفشار مبنای انفجار در محل سطح مانع : 

     :پارامتر های مهم انفجار در هوا   

 (Us)سرعت جبهه موج انفجار -9

 وج ضربه در هر نقطه از رابطه زیر محاسبه می شود.موج فشار و م –سرعت 

(9   )                                               

 (tdمدت زمان فاز مثبت )زنگ تداوم انفجار -2

مدت زمانی است که در اثر انفجار فشار بیش از فشار محیطی است، در حقیقت مدت زمان فاز مثبت  (td)مدت زمان فاز مثبت 

ی که اعمال تکانه ویژه انفجار بر روی خاتمه یابد این زمان عالوه بر اینکه به زمان شوك نیز وابسته است. بدیهی است که زمان

مدت زمان ابطال باز، پارامتر مهمی در محاسبه پاسخ سازه است. از آنجا که در کار های انفجاری از اثر فاز منفی صرف نظر می 

نموداری برای محاسبه  TMS-1300مثبت را زمان تداوم انفجار فرض نموذد. در آیین نامه  شود، لذا می توان مدت زمان فاز
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مدت زمان فاز مثبت ارائه شده است. این نمودار توسط ایزدی فرد و ماهوری را رابطه زیر ساده سازی شده است. در شکل زیر 

 ارائه شده است. TMS-1300مقایسه رابطه با آیین انمه 

(0)     

 

 (tdبرای محاسبه مدت زمان فاز مثبت) TM5-1300مقایسه رابطه ایزدی فرد و ماهری با ( 99شکل

-TMS( مقایسه آن با نمودار 92ارائه کرده است که در شکل ) tdرابطه زیر را برای بدست آوردن  (kinney)همچنین کنی 

 نشان داده شده است. 1300

 (3)      

 

 ( tdبرای محاسبه  مدت زمان فاز مثبت) TM5-1300 مقایسه رابطه کنی با نمودار( 92شکل

 

 S(i(تکانه ویژه انفجار 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

16 

 

زمان تکانه ویژه انفجار برای معین گویند که به دو جزء ضربه مثبت و منفی تقسیم می شود  –سطح زیر منحنی فشار 

ثبت از رابطه زیر محاسبه ((. به دلیل کوچک بودن مقدار تکانه )بخش منفی زا آن صرف نظر می شود. تکانه بخش م9)شکل)

 می شود.

(1)    

 (λrw)طول موج 

نامیده می شود. مقدار طول موج از  "طول موج"فاصله مکانی هر نقطه با فشار مبانی تا نزدیک ترین نقطه با فشار محیطی  

   رابطه زیر به دست می آید.

  (90)                                                                             

 

 

 مروری بر مقاالت اخیر

اثر انفجار بر ساختمانهای بتنی مقاوم در برابر زلزله را بررسی کردند و با تجربه و تحصیل با یخ های ناشی از و بارگذاری انفجار 

ر بودن زمان بارهای نظیر برش  پایه وجابجایی طبقات و مقایسه ان با پاسخ های لرزه ای نظیرشان دریافتند که با وجود کمت

انفجار در مقایسه با بارهای زلزله این بارها  برش پایه  وجابجایی بیشتری در ساختمان ایجاد می کند ،انها همچنین توصیه 

 .(9810،بزرگوار و شوشتری  )کردند که ساختمان های مقاوم در برابر بارهای انفجاری مورد ارزیابی قرار گیرند

روی رفتار تجهیزات متکی بر سازه های ضد انفجار را یک مدل ریاضی سازه اتاق کنترل در پاالیشگاه اثر مقاومت فشار بتن بر 

خراسان را بررسی کردند در این مدل ریاضی سازه صفحات فومی ،سازه اصلی با دیوارهای جانبی ، صفحات فلزی پوشش دهنده 

ی استفاده از بارهای ضربه ای مثلثی شکل معادل از بارگذاری فوم ها وبارگذاری انفجار در نظر گرفته شده است .همچنین به جا

واقعی استفاده شده بابررسی نتایج بدست امده از مدل های ریاضی متعدد ساخته شده از بتن با مقاومت های فشاری گوناگون 

ابراهیمی و ) یزات ندارد،این گونه نتیجه گیری کردند که استفاده از بتن با مقاومت فشاری باال تاثیری بر میزان شتاب تجه

 .(9819،محمودزاده کنی 
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اندر کنش سازه و فنداسیون در ساختمان های ضد انفجار واقع در پاالیشگاه ها بررسی کردند.برای این منظور انها در حالت 

ه طور مدلسازی را بررسی کردند در مدل اول سازه و فونداسیون بصورت مجزا مدل شده  ودر حالت دوم سازه فونداسیون ب

همزمان مدل شده است نتایج انها حاکی از این است که در مدل اول جابجایی گره انتهایی ستون بسیار کمتر از مدل دوم 

است.همچنین گزارش شد که مدلسازی همزمان سازه وفونداسیون منجر به ایجاد تالشهای داخلی بیشتری در سازه شده و در 

 .(9819،جنتی و محمودیان ) ا که به حالت واقعی نزدیکتر استطراحی دارای حاشیه ایمنی بیشتری است چر

اثر انفجار ناشی سطحی ناشی از مواد منفجره متمرکز بر روی سازه های بتنی را با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی 

ر اعضایی که نزدیک بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که با توجه به افزایش نرخ بارگزاری انفجاری مقادیر گروهی د

ترین فاصله تا محل انفجار قرار گرفتند، در مقایسه با اعضای دورتر، بیشتر بوده تا حدی که در زمان بسیار کوتاه پس از انفجار 

 .(9839،عزیز زاده و خیراتی) این اعضا تسلیم می شوند

یک روش احتمالی با توزیع ناقص را با متغیر های ارزیابی اجتماعی آسیب های ناشی از انفجاری را بررسی کردند. در یان زمینه 

و فاصله را ارائه نمودند. همچنین احتمال )محافظت( از ساختمان ها با یک سیتم یک درجه آزاده  TNTوزن معادل خرج 

(SDOFرا بیان کرده و در نهایت با حل مسئله عددی مسله را تشریح کردند ) ( 2009،داویئد و یانگ). 

 

 

 نتیجه گیری 

با مروری بر تحلیلها و نتایج بررسی های به عمل آمده  میتوان روشهایی را برای مقاوم سازی سازه  در برابر موج انفجار      

 پیشنهاد نمود : 

 بار انفجاری دارد. که  تاثیر قابل توجهی بر عملکرد رفتار سازه در برابر  CFRPمقاوم سازی با استفاده از  ورقهای -9

 واع میراگرها اعم از ویسکوز یا اصطکاکی و...استفاده از ان-2

وارد ناحیه پالستیک استفاده از هندسه نیمکره برای سازه ها که در مقایسه با هندسه مکعبی  و نیم استوانه تحت بار انفجار -8

 نمی شود و پس از انفجار قابل استفاده خواهد بود

کل سازه دارای عملکرد به مراتب بهتری در برابر بارهای انفجاری   بکارگیری از سازه های بتنی بدلیل اینکه صرفنظر از ش-4

 .می باشد

که مجموع موارد مقاوم سازی سازه در مقابل موج انفجار به کمک طبقه نرم کنترل شده و ستونهای با عملکرد گهواره ای  -2

 هد داد.فوق را شامل شده و همچنین بهترین پاسخ عملکرد را نسبت به این نوع بارگذاری خوا
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 منابع:

ارزیابی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار تجهیزات متکی برسازه های ضد "(، 9819ابراهیمی،مهرداد؛محمودزاده کنی،ایرج)

 .چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران  ،"انفجار

 بار برابر در FRPها  ورق با یکطرفه بتنی یدیوارها سازی مقاوم " ،( 9831)  ،. م پور، فاضلی و. م مجتهدپور، ،. م زاده، توکلی

 1389 اردیبهشت مشهد، فردوسی دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره ،پنجمین"بر دیوار عمود انفجاری

نهمین کنگره بین المللی "بررسی اندرکنش سازه و فونداسیون در ساختمانهای ضد انفجار"(، 9819جنتی،مهسا؛محمودیان،محمدرضا)

 .مهندسی عمران

دومین کنفرانس ملی بهسازی و ،"عوامل موثر بر ایجاد طبقه نرم و ضعیف"(،9839شربتدار،محمدکاظم،ایمری،عبداهلل؛کرمی،محمدی.)

 .یرانمقاوم سازی ا

، "بررسی قاب های خمشی فوالدی تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی"(، 9810شیرگیر، سینا، مجیدی، سارا، )

 اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه.

نجمین پ  "یاثر انفجار سطحی ناشی از مواد منفجره متمرکز بر روی سازه های بتن "(، 9839عربزاده،ابوالفضل؛خیراتی؛عباس)

 کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

، "سی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجاربرر"(، 9833فیوض، ع.، مجتهدپور، م. و توکلی زاده، م.، ) 

 .1388 اردیبهشت شیراز، دانشگاه عمران، مهندسی هشتمین کنگره بین المللی

 پنجمین مقاالت مجموعه انفجاری، بارهای برابر در فوالدی های قاب رفتار ارزیابی ، 1389 ،.ا شوشتری، ،.س سینایی، ،.ا محتشمی،

 مشهد. فردوسی دانشگاه عمران، لی مهندسیم کنگره

 با مهاربندی فوالدی قاب لرزهای رفتار بر موثر پارامترهای بررسی "(،9814محمدی،حدیثه؛افشاری،محمد؛سروقدمقدم،عبدالرضا،)

 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی  و مهندسی. "شونده کنترل گهوارهای حرکت قابلیت

 .9834(،ویرایش سوم،2300مسکن،آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله)استاندارد  مرکز تحقیقات ساختمان و

سازه  پاسخ روی ستونها بر کف شدن تسلیم سبب به گهوارهای حرکت و اندرکنش اثرات "(9818هوائی،غالمرضا؛موبدی احسان،)

 .81ص،9ساخت سال اول،شماره و سازه مهندسی پژوهشی - علمی ، نشریه"فوالدی های

Astaneh-A., Heydari Casey and Zhao, Qiuhong, (٣٠٠٢), "Analysis of Car-Bomb Effects on Buildings using 

MSC-Dytran Software and Protective Measures." Proceedings of The MSC Software Virtual Product 

Development Conference, Dearborn, Michigan, October ٣١-٣٢ 

Baker, J.F., Leader Williams, E. and Lax, P. (٣٤٩١), "The design of framed buildings against high explosive 

bombs", The Civil Engineer in War, UK Institution of Civil Engineers, London, p. ١٠. 
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