Archive of SID
چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

درمهندسیعمران

31و 31آبانماه  -3131یاسوج  -ایران

بررسی اثر انفجار بر کاهش ظرفيت و فروریزی تيرهای بتنی
براساس الگوی تخریب پيشرونده
هادی صبوری ،*1سيد حسين حسينی لواسانی

2

 -3استادیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانh_sabouri@khu.ac.ir ،
 -2استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانlavasani@khu.ac.ir ،

چکيده
در این مقاله روشی برای تعیین مقاومت حداکثری در اجزاء سازهای بتن مسلح در برابر انفجار ارائه گردیده است .هدف از
ارائه این روش ،ارائه پیشنهادی جهت طراحی اجزاء بتنی با اهمیت کم میباشد؛ بهگونهای جزء سازهای بهظرفیت نهایی
باربری خود در برابر انفجار رسیده و تنها بهمنظور تخلیه اضطراری ،پایداری داشته باشد .یک تیر بتن مسلح بهعنوان جزء
سازهای درنظر گرفته شده و با روش المانمحدود صریح ،ظرفیت نهایی باربری شبه استاتیکی آن تعیین میگردد .سپس
با اعمال بار انفجاری در موقعیتهای مختلف ،میزان تخریبها در آن تعیین شده و مقدار افت ظرفیت تحمل بار شبه
استاتیکی تیر بهدست میآید.
واژههای کليدی :انفجار ،تیر بتن مسلح ،تخریب پیشرونده ،مکانیک آسیب ،کاهش ظرفیت باربری ،پدافند غیرعامل

 -1مقدمه
بررسی رفتار برخی سازهها در برابر بارگذاری انفجاری از دیدگاه پدافند غیر عامل ،ضروی میباشد .امواج حاصل از انفجار ،در زمان
بسیار کوتاهی سبب اعمال بارگذاری قابل مالحظهای روی سازه شده و ترکیب اثر شدت موج و زمان کوتاه ،سبب وقوع رفتار دینامیکی بسیار
متفاوتی با شرایط استاتیکی میگردد .تنشهای دینامیکی ایجاد شده در اثر انفجار ،تابع پارامترهای انفجار بوده و ممکن است تخریب جزئی
یا گستردهای را در سازه موجب شود.
مطالعات آزمایشگاهی ،تحلیلی و عددی مختلفی در زمینه تعیین پاسخ سازهها یا اجزاء سازهای تحت بارگذاری انفجاری انجام گردیده
است .کاراتا و استوچینو [ ]3با ارائه یک حل تحلیلی به بررسی تخریب تیرهای بتن مسلح تحت بار انفجاری پرداختند و پاسخ زمانی تیر را
تعیین نمودند .همچنین تحقیقات متنوعی در زمینه بررسی پاسخ کامل اجزاء مختلف سازهای بهانفجار توسط شی و استوارت [ ،]2ونگ و
همکاران [ ،]1ماوآ و همکاران [ ،]1جایاسینگه و همکاران [ ،]5فوجیکاکه و آئمالئور [ ]6و برون و همکاران [ ]7در زمینه بررسی پاسخ
کامل اجزاء مختلف سازهای نظیر دیوارهای بتن مسلح ،تختالها ،شمعها ،ستونها و قابها بهروشهای عددی یا آزمایشگاهی انجام گرفته
است.
با توجه بهماهیت بتن ،درنظرگیری مدل مادی مناسب بر اساس کاهش خواص مکانیکی طبق الگوی تخریب پیشرونده ،شرایط مناسبی
را برای مطالعه سازهها در برابر بارهای انفجاری فراهم خواهد نمود .در این مقاله ،رفتار یک تیر بتن مسلح تحت بار عرضی ،پس از وقوع
انفجار بهروش اجزاء محدود دینامیکی مورد بررسی قرار میگیرد .بر اساس بار زنده وارد بر تیر و همچنین میزان ماده منفجره و فاصله انفجار،
وضعیت انهدام یا کاهش ظرفیت باربری سازه بررسی میشود .نتایج حاصل از این پژوهش ،در زمینه طراحی سازههای در برابر انفجار و
پدافند غیر عامل ،مفید خواهد بود.
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 -2طراحی براساس ظرفيت نهایی در شرایط اضطراری
معیارهای متعارف طراحی سازههای بتن مسلح براساس روشهای تنش مجاز ،مقاومت نهایی و روش حدی ،انهدام فشاری
بتن و جاریشدن آرماتور فوالدی میباشد .بر اساس معیارهای مندرج در مبحث بیست و یکم مقررارت ملی ساختمان ،ساختمان-
های گروه پنجم شامل ساختمانهای یک الی سهطبقه مسکونی ،اداری ،تجاری ،مراکز خرید و فروش و عملکرد محلهای شهری
و درمانگاهها از این آییننامه مستثنی گردیدهاند [ .]8در نتیجه ،محدوده طراحی در محدوده پدافند غیر عامل و مقاومت کامل
در برابر انفجارهای عادی ،شامل چنین ساختمانهایی نخواهد شد.
کمترین سطح طراحی ایمن در چنین ساختمانهایی براساس تهدیدات یا حوادث احتمالی ،پابرجابودن ساختمان و اجزاء
آن تا تخلیه سریع ساکنین درنظرگرفته میشود .در چنین شرایطی الزم نیست پس از وقوع وقوع انفجار احتمالی ،ساختمان
بیعیب بماند؛ بلکه تنها فرونریختن و عدم واژگونی آن بهجهت ترک نفرات ،کافی خواهد بود .در نتیجه ،معیارهای متعارف
طراحی سازههای بتن مسلح (مرز شروع تخریب در ناحیه فشاری بتن یا جارینشدن فوالد) نیاز نبوده و بارگذاری سازه تا مرز
انهدام و فروریزی کامل ادامه خواهد یافت .استفاده از ظرفیت نهایی سازه بتن مسلح در چنین شرایطی ،بر مبنای تخریب کامل
بتن فشاری ،مانند وقوع یک ترک سرتاسری در آن ،یا گسیختگی آرماتور فوالدی خواهد بود.

 -3بيان مسأله
 -1-3سازه مورد بررسی
یک تیر بتن مسلح با چهار آرماتور کششی و سه آرماتور فشاری روی دو تکیهگاه غلتکی که بار گسترده یکنواختی را تحمل
مینماید ،بهعنوان سازه مورد بررسی درنظر گرفته میشود .مشخصات تیر در جدول  3نشان داده شده است .پارامترهای این
جدول ،شامل طول و عرض و ارتفاع تیر ،ضخامت پوششهای فشاری و کششی و جانبی ،مجموع مساحت آرماتورهای فشاری و
کششی و درنهایت قطر خاموت میباشد .این تیر در یکسوم ابتدا و انتها دارای خاموتهایی با فاصله ده سانتیمتر بوده و در
یکسوم وسط ،گام خاموتها پانزده سانتیمتر است.
جدول  :1مشخصات تير بتن مسلح
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 -2-3مدلسازی
حل مسأله با استفاده از کد اجزاء محدود غیر خطی صریح الاسداینا انجام گردیده است .این کد از توانایی خوبی در
مدلسازی مسائل دینامیکی ،تخریب پیشرونده ،تماس ،ضربه و انفجار برخوردار است [ .]3مشبندی با استفاده از المان آجری
جامد هشتگرهی انجام گردیده است .برای سادگی ،مقطع آرماتور و خاموت بهشکل مربعی در نظر گرفته شده و الگوریتم تماس
اتوماتیک عمومی برای بیان مفهوم تماس بین بخشهای مختلف ،مورد استفاده قرار گرفته است .مدلسازی و مشبندی مقطع
و قرارگیری روی تکیهگاه غلتکی در شکل  3و همچنین فرم مدلسازی و مشبندی آرماتور و خاموت ،در شکل  2نمایش داده
شده است.

www.SID.ir

Archive of SID
چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

درمهندسیعمران

31و 31آبانماه  -3131یاسوج  -ایران

شکل  :1مدلسازی تير ،مشبندی و تکيهگاه غلتکی

شکل  :2مدلسازی و مشبندی آرماتور و خاموت

 -3-3بارگذاری و روش حل
با توجه بهماهیت دینامیکی انفجار ،حل مجموعه معادالت بر اساس روش ضمنی انجام میگیرد .در بخش اول ،ظرفیت
استاتیکی (یا شبه استاتیکی) تیر سالم ،بدون حضور انفجار تعیین میگردد .بار گسترده یکنواخت به فرم فشار در شرایط افزایشی
یا نموی 3از مقدار صفر در زمان صفر شروع شده و در زمان پنج صدم ثانیه ،به مقدار ده تن بر متر میرسد .در این بازه زمانی،
صد خروجی با گامهای یکسان تهیه میگردد .با بررسی فایلهای خروجی ،ظرفیت نهایی تیر بتن مسلح بر مبنای وقوع یک ترک
سرتاسری در آن ،یا گسیختگی آرماتور فوالدی ،تعیین خواهد شد .در ادامه نشان داده میشود که ظرفیت استاتیکی تیر سالم،
کمتر از مقدار ده تن بر متر خواهد بود.
بهمنظور اعمال بار انفجاری ،از الگوریتم کانوپ 2استفاده شده است .این روش ،فشار معادل انفجار را برحسب زمان روی
سطوحی که در مواجهه با انفجار مشخص میگردند ،اعمال مینماید .در این روش ،مقدار خرج انفجاری برحسب  TNTو همچنین
مختصات مرکز خرج انفجاری ،مشخص میگردد .نوع بار انفجاری اعمال شده ،کروی در نظر گرفته شده است .با گذشت زمان،
incremental
Conwep
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اثر موج انفجار بهشکل فشار معادل ،بهسطح تیر رسیده و در صورت برقراری شرط تخرب ،تعدادی از المانها در زمانهای مختلف
حذف میگردد .پس از گذشت پنج صدم ثانیه از شروع حل ،بارگذاری شبه استاتیکی تیر بهشکل نموی از مقدار اولیه صفر آغاز
شده و تا زمان یکدهم ثانیه ،بهمقدار ده تن بر متر خواهد رسید .باز هم صد فایل خروجی در مرحله بارگذاری انفجاری و صد
فایل خروجی در بخش بارگذاری شبه استاتیکی تهیه شده و شرط انهدام تیر در هریک از مراحل بارگذاری ،مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
بهمنظور شبیهسازی دقیقتر ،وزن تیر بهعنوان بار مرده تیر با درنظرگیری میدان جاذبه درنظر گرفته شده است .همچنین
میرایی عمومی بهمیزان پنج درصد اعمال گردیده است.
 -4-3مدل مادی بتن
جدول  ،2مشخصات اساسی درنظر گرفته شده برای بتن را نشان میدهد که برابر با مقادیر متعارف بتن مورد استفاده در
ایران میباشد .این مقادیر بهترتیب نمایانگر استحکامهای فشاری و کششی ،کرنشهای نهایی فشاری و کششی و چگالی
میباشند.
جدول  :2مشخصات اساسی درنظر گرفته شده برای بتن

پارامتر

)fc (MPa

)ft (MPa

مقدار

14

1
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εt
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4/4441 4/441

2144

از میان مدلهای مادی مختلف ارائه شده برای بتن ،مدل مادی کاراگزین و کیس 1برای مدلسازی رفتار بتن در شرایط
بارگذاری دینامیکی ،انتخاب شده است .این مدل ،از سه سطح تخریب برشی استفاده نموده و اثرات نرخ کرنش را نیز درنظر
میگیرد .نسخه سوم این مدل مادی –که در نرمافزار الاسداینا با  *MAT_072R3شناخته میشود– عالوه بر قابلیت ورود
مقادیر مدل مادی ،توانایی تعیین ضرائب مدل مادی با مقیاس نمودن ماکزیمم استحکام برشی بتن مورد نظر و بتن مرجع موجود
در هسته مدل را دارا میباشد[ .]8در پژوهش حاضر ،از این قابلیت استفاده شده و استحکام برشی ماکزیمم ،برابر استحکام
فشاری درنظر گرفته شده است .بهعالوه ،شرط تخریب و حذف المانهای بتن ،رسیدن کرنش اصلی کششی یا فشاری المان
بهمقادیر فهرست شده در جدول  2قرار داده شده است .این کار با استفاده از مدل مادی کمکی *MAT_ADD_EROSION
انجام میگیرد.

 -5-3مدل مادی فوالد
فرض میشود که فوالد مورد استفاده ،رفتار االستیک -پالستیک کامل داشته و بدون سختشوندگی میباشد .با توجه
بهحساسیت فوالد ساختمانی نسبت بهنرخ کرنش ،از مدل مادی کوپر -سیموندز 1برای بیان رفتار فوالد در نرخ کرنشهایی بیشتر
از نرخ کرنش استاتیکی استفاده میشود .در نرمافزار الاسداینا ،مدل مادی  *MAT_003بر مبنای الگوی کوپر -سیموندز عمل
مینماید .این مدل ،استحکام تسلیم دینامیکی در نرخ کرنش محاسبه شده را بر اساس استحکام تسلیم استاتیکی ،تعیین میکند
[3و :]34
1

() 3

𝑝 ̇𝜀
)
𝐶

𝑆𝑦−𝑑𝑦 = 𝑆𝑦−𝑠𝑡 (1 +
Karagozin & Case, (K&C) concrete model, release III
Cowper- Symonds
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 Cو  ،pثوابت مادی متناظر با جنس ماده میباشند .مقادیر درنظر گرفته شده برای فوالد ،در جدول  1آورده شدهاند .پارامترهای
نشان داده شده در این جدول ،شامل چگالی ،مدول االستیسیته ،استحکام تسلیم استاتیکی ،مدول مماسی ،ضرائب کوپر-
سیموندز و کرنش نهایی میباشند .مقدار کرنش نهایی در نرخ کرنش باال ،برابر  4/3درنظر گرفته شده و شرط تخریب بخش
فوالدی ،گسیختگی متناظر با رسیدن کرنش معادل بهاین مقدار قرار داده شده است.
جدول  :3مشخصات درنظر گرفته شده برای فوالد []11

پارامتر

)ρ (kg/m3

)E (GPa

Sy

Et

)C (1/s

مقدار

7844

234

234

4

14/1

p

εf

4 /3 5

 -4نتایج
ابتدا ظرفیت نهایی تیر در حالت بارگذاری استاتیکی (یا شبه استاتیکی) مورد بررشی قرار گرفته است .همانگونه که قبالا
اشاره شد ،بارگذاری تیر بهفرم نموی از مقدار اولیه صفر شروع شده و بهشکل یکنواخت افزایش مییابد .با افزایش تدریجی بار،
اولین ترکها در راستای محور تیر مشاهده میگردد .وقوع اولین ترکها در ازاء بار  1/5تن بر متر میباشد که در بخش اول
شکل  1نشان داده شده است .با افزایش بار اعمالی ،ترکها در تیر گسترش یافته و تیر در محل قرارگیری روی تکیهگاههای
غلتکی نیز دچار تخریب موضعی میگردد .در نهایت در بار  8/6تن بر متر ،ترک سرتاسری از بخش کششی تا فشاری تیر ،کامل
شده و فروریزی نهایی اتفاق خواهد افتاد .این مقدار برابر ظرفیت نهایی بار تحمل شده توسط تیر میباشد .در این وضعیت ،هیچ
اثری از پالستیسیته در بخش فوالدی مشاهده نمیگردد.

شکل  :3وقوع اولين تخریب ،گسترش تخریب و تخریب آخرین بخش بتن فشاری در بارگذاری استاتيکی بهازاء بار
 8/6تن بر متر
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در مرحله بعد ،ابتدا خرج انفجاری بهمیزان دو کیلوگرم  TNTدر وسط دهانه تیر و در بخش باالیی آن (قسمت فشاری)
منفجر شده و پس از آن ،در صورت عدم فروریزی تیر ،بارگذاری شبه استاتیکی آن شروع شده و ظرفیت باربری تیر پس از وقوع
انفجار ،تعیین میگردد:
هنگامی که خرج انفجاری در فاصلهای برابر یکچهارم طول دهانه تیر ،منفجر گردد ،مقدار قابل مالحظهای خسارت بهتیر
وارد شده؛ اما دچار فروریزی کامل نمیگردد .در نتیجه پس از انتهای مرحله بارگذاری انفجاری ،تا حدی امکان اعمال بار
استاتیکی (شبه استاتیکی) را خواهد داشت .با افزایش تدریجی بار زنده ،ترکهای عرضی در بتن افزایش یافته و از سوی دیگر،
آرماتورها و خاموت در بخشهایی جاری میگردند .همزمان ،تیر در محل تکیهگاهها نیز دچار تخریب میگردد .بارگذاری 5/2
تن بر متر ،سبب ایجاد ترک عرضی سرتاسری در بتن شده و فروریزی کامل تیر را سبب میگردد .مراحل مختلف تخریب در
شکل  1نمایش داده شده است.

شکل  :4مقدار تخریب ایجاد شده در انتهای مرحله انفجار در فاصلهای برابر  1/25دهانه تير ،گسترش تخریب در
اثر بارگذاری شبه استاتيکی پس از وقوع انفجار و فروریزی کامل تير در ازاء بار  5/2تن بر متر

همانگونه که در شکل  5نمایش داده شده است ،هنگامی که خرج انفجاری در فاصلهای برابر  4/175دهانه تیر منفجر
گردد ،در اواخر مرحله انفجار ،ترک عرض در تیر گسترش یافته و تیر دچار فروریزی کامل خواهد شد .در نتیجه پس از وقوع
انفجار ،هیچ گونه کارایی باربری نخواهد داشت.

شکل  :5تخریب کلی ایجاد شده در انتهای مرحله انفجار در فاصلهای برابر  1/375دهانه تير و فروریزی کامل آن
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اگر انفجار در فاصلهای بهمقدار نصف دهانه تیر اتفاق بیفتد ،پس از وقوع انفجار ،هیچ گونه تخریبی در تیر دیده نمیشود.
بعد از پایان مرحله انفجار ،بارگذاری شبه استاتیکی تیر شروع شده و در این حالت ،در ازاء بار  1/2تن بر متر ،اولین ترک طولی
در تیر مشاهده میگردد .با افزایش مقدار بار گسترده ،ترکها افزایش یافته و در بار  1/5تن بر متر ،گسترش ترک عرضی در
بتن ،سبب فروریزی آن میگردد .در این وضعیت نیز هیچ گونه سیالنی در فوالد دیده نمیشود .شکل  6این وضعیت را نمایش
میدهد.

شکل  :6فرم سالم تير در انتهای مرحله انفجار در فاصلهای برابر نصف دهانه تير ،ایجاد اولين تخریب در اثر
بارگذاری شبه استاتيکی پس از وقوع انفجار ،گسترش تخریب و فروریزی کامل تير در ازاء بار  4/5تن بر متر

در شرایطی که ماده منفجره بهفاصلهای برابر دهانه تیر منفجر گردد ،باز هم همان گونه که در شکل  7دیده میشود ،تا
انتهای فاز انفجار ،هیچ تخریبی در بدنه تیر بهوجود نمیآید .پس از آن با افزایش بار شبه استاتیکی ،اولین ترک عرضی در بتن
در باری برابر با  2/3تن بر متر ایجاد شده و باربری تیر ادامه خوهد یافت .در باری برابر با  6/4تن بر متر ،گسترش ترک عرضی،
سبب فروریزی تیر میگردد .میبایست توجه نمود که باز هم پالستیسیته در بخش فوالدی تیر دیده نمیشود .از سوی دیگر ،در
این وضعیت نسبت به بارگذاری شبه استاتیکی ،ترکها و تخریبهای بیشتری تا فروریزی کامل تیر در ناحیه بتنی ایجاد میگردد.
این شرایط در مجموعه شکلهای شماره  7نشان داده شده است.
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شکل  :7فرم سالم تير در انتهای مرحله انفجار در فاصلهای برابر دهانه تير ،ایجاد اولين تخریب در اثر بارگذاری
شبه استاتيکی پس از وقوع انفجار ،گسترش تخریب و فروریزی کامل تير در ازاء بار  6/1تن بر متر

جدول  ،1خالصه نتایج بهدست آمده از این تحقیق را نمایش میدهد .در این جدول ،فاصله نسبی محل وقوع انفجار از لبه
آزاد تیر نسبت به طول تیر آورده شده است .دیده میشود که در همه حالتها ،ظرفیت تیر پس از وقوع انفجار کاهش مییابد.
در وضعیت اول و دوم ،فاصله نسبی کم کانون انفجار از سطح آزاد تیر ،سبب بروز تخریب اولیه حاصل از انفجار شده و تیر پس
از مواجهه با موج انفجار ،ضعیف گردیده است .هرچند که فاصله نسبی در حالت دوم ،بیش از حالت اول است ،اما ظاهراا رفت و
برگشت امواج تنش ،سبب برهمنهی و همافزایی تنشها شده و در چنین حالتی وضعیت بحرانیتری برای تیر ایجاد گردیده است.
در حالت سوم و چهارم نیز مقدار خسارت مربوط بهانفجار ،بیشتر از حالت اول است که دلیل این مورد ،وضعیت همافزایی امواج
تنش بهنظر میرسد.
جدول  :4نسبت ظرفيت باربری نهایی تير بتن مسلح پس از وقوع انفجار بهظرفيت نهایی استاتيکی یا شبه
استاتيکی آن برحسب فاصله نسبی کانون انفجار از وسط دهانه تير
𝐷
𝐿
𝑡𝑠𝑎𝑙𝑏𝜔
× 100
𝑡𝑠𝜔

4/5 4/175 4/25
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52
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-

 -5نتيجه گيری
روند طراحی سازههای بتن مسلح گروههای دوم تا چهارم در مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان ،تحمیل حداقل
خسارت بهچنین سازههایی میباشد .ساختمانهای گروه پنجم بهدلیل افزایش هزینه و اهمیت کمتر ،شامل این آیین نامه نشده
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 مبتنی بر انجام تحلیل فرایند انفجار و برآورد، روش ارائه شده در این پژوهش.و دستورالعملی برای طراحی آنها وجود ندارد
 سعی در تعیین ظرفیت باقیمانده جزء سازهای با هدف پابرجابودن سازه،میزان خسارت وارد به سازه بوده و با رویکرد محاسباتی
.جهت تخلیه اضطراری ساکنین دارد
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