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 چکيده
بتن مسلح در برابر انفجار ارائه گردیده است. هدف از ای حداکثری در اجزاء سازهدر این مقاله روشی برای تعیین مقاومت 

ظرفیت نهایی ای بهای جزء سازهگونهباشد؛ بهاین روش، ارائه پیشنهادی جهت طراحی اجزاء بتنی با اهمیت کم میارائه 

نوان جزء عیک تیر بتن مسلح به منظور تخلیه اضطراری، پایداری داشته باشد.باربری خود در برابر انفجار رسیده و تنها به

سپس . گرددباربری شبه استاتیکی آن تعیین مینهایی محدود صریح، ظرفیت ای درنظر گرفته شده و با روش المانسازه

در آن تعیین شده و مقدار افت ظرفیت تحمل بار شبه  هاهای مختلف، میزان تخریببا اعمال بار انفجاری در موقعیت

 آید.دست میاستاتیکی تیر به

 

 عاملرپدافند غی ،باربری ظرفیت کاهش آسیب، مکانیک رونده،تخریب پیش ،تیر بتن مسلحانفجار،  های کليدی:واژه

 مقدمه -1
باشد. امواج حاصل از انفجار، در زمان ها در برابر بارگذاری انفجاری از دیدگاه پدافند غیر عامل، ضروی میبررسی رفتار برخی سازه

روی سازه شده و ترکیب اثر شدت موج و زمان کوتاه، سبب وقوع رفتار دینامیکی بسیار  ایبسیار کوتاهی سبب اعمال بارگذاری قابل مالحظه

زئی ج های دینامیکی ایجاد شده در اثر انفجار، تابع پارامترهای انفجار بوده و ممکن است تخریبگردد. تنشمتفاوتی با شرایط استاتیکی می

 ای را در سازه موجب شود.گسترده یا

تحت بارگذاری انفجاری انجام گردیده ای ها یا اجزاء سازهتعیین پاسخ سازهتلفی در زمینه و عددی مخی، تحلیلی مطالعات آزمایشگاه

مسلح تحت بار انفجاری پرداختند و پاسخ زمانی تیر را  با ارائه یک حل تحلیلی به بررسی تخریب تیرهای بتن [3کاراتا و استوچینو ] است.

[، ونگ و 2شی و استوارت ]انفجار توسط ای بهاجزاء مختلف سازه لبررسی پاسخ کاممتنوعی در زمینه  همچنین تحقیقاتتعیین نمودند. 

بررسی پاسخ در زمینه  [7[ و برون و همکاران ]6کاکه و آئمالئور ]، فوجی[5جایاسینگه و همکاران ]، [1[، ماوآ و همکاران ]1همکاران ]

های عددی یا آزمایشگاهی انجام گرفته روشبه هاها و قابها، ستونشمع ها،بتن مسلح، تختالای نظیر دیوارهای کامل اجزاء مختلف سازه

 است.

اسبی رونده، شرایط من، درنظرگیری مدل مادی مناسب بر اساس کاهش خواص مکانیکی طبق الگوی تخریب پیشبتنماهیت با توجه به

تحت بار عرضی، پس از وقوع  مسلح بتنهم خواهد نمود. در این مقاله، رفتار یک تیر ها در برابر بارهای انفجاری فراهرا برای مطالعه ساز

گیرد. بر اساس بار زنده وارد بر تیر و همچنین میزان ماده منفجره و فاصله انفجار، روش اجزاء محدود دینامیکی مورد بررسی قرار میانفجار به

های در برابر انفجار و نتایج حاصل از این پژوهش، در زمینه طراحی سازهشود. وضعیت انهدام یا کاهش ظرفیت باربری سازه بررسی می

 پدافند غیر عامل، مفید خواهد بود.
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 در شرایط اضطراری اساس ظرفيت نهاییطراحی بر -2
انهدام فشاری  ،تنش مجاز، مقاومت نهایی و روش حدیهای روشبراساس  ی بتن مسلحهاطراحی سازهمتعارف معیارهای 

-ان، ساختمت ملی ساختمانمندرج در مبحث بیست و یکم مقرراربر اساس معیارهای باشد. میشدن آرماتور فوالدی و جاری بتن

 ای شهریهلطبقه مسکونی، اداری، تجاری، مراکز خرید و فروش و عملکرد محیک الی سههای ساختمانشامل های گروه پنجم 

کامل محدوده طراحی در محدوده پدافند غیر عامل و مقاومت . در نتیجه، [8] اندگردیدهنامه مستثنی از این آیین هادرمانگاه و

 هایی نخواهد شد.چنین ساختماندر برابر انفجارهای عادی، شامل 

ساختمان و اجزاء پابرجابودن هایی براساس تهدیدات یا حوادث احتمالی، ایمن در چنین ساختمانطراحی کمترین سطح 

در چنین شرایطی الزم نیست پس از وقوع وقوع انفجار احتمالی، ساختمان شود. درنظرگرفته می سریع ساکنینآن تا تخلیه 

نفرات، کافی خواهد بود. در نتیجه، معیارهای متعارف  جهت ترکعیب بماند؛ بلکه تنها فرونریختن و عدم واژگونی آن بهبی

رز ه تا منشدن فوالد( نیاز نبوده و بارگذاری سازفشاری بتن یا جاری مسلح )مرز شروع تخریب در ناحیه بتنهای طراحی سازه

انهدام و فروریزی کامل ادامه خواهد یافت. استفاده از ظرفیت نهایی سازه بتن مسلح در چنین شرایطی، بر مبنای تخریب کامل 

 د.فشاری، مانند وقوع یک ترک سرتاسری در آن، یا گسیختگی آرماتور فوالدی خواهد بو بتن

 بيان مسأله -3

 سازه مورد بررسی -3-1

مل گاه غلتکی که بار گسترده یکنواختی را تحروی دو تکیهیک تیر بتن مسلح با چهار آرماتور کششی و سه آرماتور فشاری 

 پارامترهای ایننشان داده شده است.  3مشخصات تیر در جدول  شود.زه مورد بررسی درنظر گرفته میعنوان سانماید، بهمی

مجموع مساحت آرماتورهای فشاری و و جانبی،  فشاری و کششیهای جدول، شامل طول و عرض و ارتفاع تیر، ضخامت پوشش

ر متر بوده و دهایی با فاصله ده سانتیسوم ابتدا و انتها دارای خاموتدر یکباشد. این تیر کششی و درنهایت قطر خاموت می

 متر است.ها پانزده سانتیسوم وسط، گام خاموتیک

 

 مسلح بتن: مشخصات تير 1جدول 

 L (m) b (cm) h (cm) cc (cm) ct (cm) cl (cm) Asc (cm2) Ast (cm2) φt (cm) پارامتر

 3 41/8 62/1 1 1 1 14 15 5/5 مقدار

 

 سازیمدل -3-2

این کد از توانایی خوبی در داینا انجام گردیده است. اسغیر خطی صریح الاجزاء محدود حل مسأله با استفاده از کد 

بندی با استفاده از المان آجری مش .[3] ضربه و انفجار برخوردار استتماس، رونده، تخریب پیش دینامیکی، سازی مسائلمدل

شکل مربعی در نظر گرفته شده و الگوریتم تماس برای سادگی، مقطع آرماتور و خاموت بهگرهی انجام گردیده است. جامد هشت

ع بندی مقطسازی و مشف، مورد استفاده قرار گرفته است. مدلهای مختلاتوماتیک عمومی برای بیان مفهوم تماس بین بخش

داده نمایش  2خاموت، در شکل رماتور و بندی آسازی و مشمدلو همچنین فرم  3گاه غلتکی در شکل گیری روی تکیهو قرار

 شده است.
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 گاه غلتکیبندی و تکيهتير، مش مدلسازی: 1شکل 

 

 
 

 بندی آرماتور و خاموتو مش سازیمدل: 2شکل 

 

 روش حلبارگذاری و  -3-3

گیرد. در بخش اول، ظرفیت حل مجموعه معادالت بر اساس روش ضمنی انجام میماهیت دینامیکی انفجار، با توجه به

فزایشی گردد. بار گسترده یکنواخت به فرم فشار در شرایط اتیر سالم، بدون حضور انفجار تعیین می)یا شبه استاتیکی( استاتیکی 

در این بازه زمانی، رسد. از مقدار صفر در زمان صفر شروع شده و در زمان پنج صدم ثانیه، به مقدار ده تن بر متر می 3یا نموی

های خروجی، ظرفیت نهایی تیر بتن مسلح بر مبنای وقوع یک ترک گردد. با بررسی فایلمیهای یکسان تهیه صد خروجی با گام

شود که ظرفیت استاتیکی تیر سالم، سرتاسری در آن، یا گسیختگی آرماتور فوالدی، تعیین خواهد شد. در ادامه نشان داده می

 کمتر از مقدار ده تن بر متر خواهد بود.

برحسب زمان روی استفاده شده است. این روش، فشار معادل انفجار را  2انفجاری، از الگوریتم کانوپمنظور اعمال بار به

و همچنین  TNTمقدار خرج انفجاری برحسب نماید. در این روش، گردند، اعمال میار مشخص میجسطوحی که در مواجهه با انف

ت زمان، با گذش مال شده، کروی در نظر گرفته شده است.نوع بار انفجاری اع گردد.مختصات مرکز خرج انفجاری، مشخص می

                                                 
1 incremental 
2 Conwep 
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ف های مختلدر زمانها تعدادی از المانسطح تیر رسیده و در صورت برقراری شرط تخرب، شکل فشار معادل، بهاثر موج انفجار به

ر آغاز مقدار اولیه صف شکل نموی ازگردد. پس از گذشت پنج صدم ثانیه از شروع حل، بارگذاری شبه استاتیکی تیر بهمیحذف 

مقدار ده تن بر متر خواهد رسید. باز هم صد فایل خروجی در مرحله بارگذاری انفجاری و صد دهم ثانیه، بهشده و تا زمان یک

شرط انهدام تیر در هریک از مراحل بارگذاری، مورد بررسی قرار بارگذاری شبه استاتیکی تهیه شده و فایل خروجی در بخش 

 خواهد گرفت.

میدان جاذبه درنظر گرفته شده است. همچنین گیری با درنظرار مرده تیر عنوان بتر، وزن تیر بهسازی دقیقمنظور شبیههب

 اعمال گردیده است.میزان پنج درصد میرایی عمومی به

 مدل مادی بتن -3-4

که برابر با مقادیر متعارف بتن مورد استفاده در  دهداساسی درنظر گرفته شده برای بتن را نشان می ، مشخصات2جدول 

های نهایی فشاری و کششی و چگالی های فشاری و کششی، کرنشگر استحکامترتیب نمایاناین مقادیر بهباشد. ایران می

 باشند.می

 

 : مشخصات اساسی درنظر گرفته شده برای بتن2جدول 

 fc (MPa) ft (MPa) εc εt ρ (kg/m3) پارامتر

 2144 4441/4 441/4 1 14 مقدار

 

سازی رفتار بتن در شرایط برای مدل 1کاراگزین و کیسمدل مادی های مادی مختلف ارائه شده برای بتن، از میان مدل

بارگذاری دینامیکی، انتخاب شده است. این مدل، از سه سطح تخریب برشی استفاده نموده و اثرات نرخ کرنش را نیز درنظر 

ورود عالوه بر قابلیت  –شودشناخته می MAT_072R3*داینا با اسالافزار که در نرم–گیرد. نسخه سوم این مدل مادی می

با مقیاس نمودن ماکزیمم استحکام برشی بتن مورد نظر و بتن مرجع موجود تعیین ضرائب مدل مادی توانایی مقادیر مدل مادی، 

از این قابلیت استفاده شده و استحکام برشی ماکزیمم، برابر استحکام حاضر، ژوهش پدر . [8]باشدهسته مدل را دارا میدر 

های بتن، رسیدن کرنش اصلی کششی یا فشاری المان شرط تخریب و حذف المانعالوه، فشاری درنظر گرفته شده است. به

 MAT_ADD_EROSION*دی کمکی قرار داده شده است. این کار با استفاده از مدل ما 2مقادیر فهرست شده در جدول به

 گیرد.انجام می

 

 مدل مادی فوالد -3-5

وجه تباشد. با شوندگی میپالستیک کامل داشته و بدون سخت -شود که فوالد مورد استفاده، رفتار االستیکفرض می

هایی بیشتر در نرخ کرنشفوالد بیان رفتار برای  1سیموندز -از مدل مادی کوپرنرخ کرنش، فوالد ساختمانی نسبت بهحساسیت به

سیموندز عمل  -الگوی کوپربر مبنای  MAT_003*داینا، مدل مادی اسافزار الدر نرمشود. از نرخ کرنش استاتیکی استفاده می

 کندیم تعیین ،یدر نرخ کرنش محاسبه شده را بر اساس استحکام تسلیم استاتیک یاین مدل، استحکام تسلیم دینامیکنماید. می

 :[34و 3]

(3                                                             )𝑆𝑦−𝑑𝑦 = 𝑆𝑦−𝑠𝑡 (1 +
�̇�

𝐶
)

1

𝑝
 

                                                 
3 Karagozin & Case, (K&C) concrete model, release III 
4 Cowper- Symonds 
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C  وp ،اند. پارامترهای آورده شده 1والد، در جدول فمقادیر درنظر گرفته شده برای  باشند.متناظر با جنس ماده میمادی ابت وث

 -چگالی، مدول االستیسیته، استحکام تسلیم استاتیکی، مدول مماسی، ضرائب کوپرجدول، شامل این نشان داده شده در 

درنظر گرفته شده و شرط تخریب بخش  3/4باشند. مقدار کرنش نهایی در نرخ کرنش باال، برابر سیموندز و کرنش نهایی می

 این مقدار قرار داده شده است.کرنش معادل بهفوالدی، گسیختگی متناظر با رسیدن 

 

 [11] : مشخصات درنظر گرفته شده برای فوالد3جدول 

 ρ (kg/m3) E (GPa) Sy Et C (1/s) p εf پارامتر

 3/4 5 1/14 4 234 234 7844 مقدار

 

 نتایج -4
 ونه که قبالا گابتدا ظرفیت نهایی تیر در حالت بارگذاری استاتیکی )یا شبه استاتیکی( مورد بررشی قرار گرفته است. همان

بار،  یابد. با افزایش تدریجیشکل یکنواخت افزایش میفرم نموی از مقدار اولیه صفر شروع شده و بهبارگذاری تیر بهاشاره شد، 

باشد که در بخش اول می تن بر متر 5/1در ازاء بار  هاترکگردد. وقوع اولین ها در راستای محور تیر مشاهده میاولین ترک

های گاهتیر در محل قرارگیری روی تکیه ها در تیر گسترش یافته وبار اعمالی، ترکبا افزایش نشان داده شده است.  1شکل 

ترک سرتاسری از بخش کششی تا فشاری تیر، کامل تن بر متر،  6/8ر بار د در نهایت گردد.غلتکی نیز دچار تخریب موضعی می

ت، هیچ در این وضعی باشد.مقدار برابر ظرفیت نهایی بار تحمل شده توسط تیر میاین  هایی اتفاق خواهد افتاد.شده و فروریزی ن

 گردد.اثری از پالستیسیته در بخش فوالدی مشاهده نمی

 
 

 
 

 
 

 
 

ازاء بار به آخرین بخش بتن فشاری در بارگذاری استاتيکی تخریبتخریب و گسترش وقوع اولين تخریب، : 3شکل 

 تن بر متر 6/8

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31               عمران    مهندسیدر

در وسط دهانه تیر و در بخش باالیی آن )قسمت فشاری(  TNTمیزان دو کیلوگرم در مرحله بعد، ابتدا خرج انفجاری به

ع ظرفیت باربری تیر پس از وقومنفجر شده و پس از آن، در صورت عدم فروریزی تیر، بارگذاری شبه استاتیکی آن شروع شده و 

 ردد:گانفجار، تعیین می

ر تیای خسارت بهچهارم طول دهانه تیر، منفجر گردد، مقدار قابل مالحظهای برابر یکهنگامی که خرج انفجاری در فاصله

گردد. در نتیجه پس از انتهای مرحله بارگذاری انفجاری، تا حدی امکان اعمال بار دچار فروریزی کامل نمیوارد شده؛ اما 

های عرضی در بتن افزایش یافته و از سوی دیگر، افزایش تدریجی بار زنده، ترکهد داشت. با استاتیکی )شبه استاتیکی( را خوا

 2/5گردد. بارگذاری ها نیز دچار تخریب میگاهزمان، تیر در محل تکیهگردند. همهایی جاری میآرماتورها و خاموت در بخش

گردد. مراحل مختلف تخریب در کامل تیر را سبب می تن بر متر، سبب ایجاد ترک عرضی سرتاسری در بتن شده و فروریزی

 نمایش داده شده است. 1شکل 
 

 

 
 

 
 

 
 

دهانه تير، گسترش تخریب در  25/1ای برابر : مقدار تخریب ایجاد شده در انتهای مرحله انفجار در فاصله4شکل 

 بر متر تن 2/5اثر بارگذاری شبه استاتيکی پس از وقوع انفجار و فروریزی کامل تير در ازاء بار 

 

دهانه تیر منفجر  175/4ای برابر خرج انفجاری در فاصلههنگامی که نمایش داده شده است،  5گونه که در شکل همان

گردد، در اواخر مرحله انفجار، ترک عرض در تیر گسترش یافته و تیر دچار فروریزی کامل خواهد شد. در نتیجه پس از وقوع 

 باربری نخواهد داشت.انفجار، هیچ گونه کارایی 

 

 
 

 آن کامل دهانه تير و فروریزی 375/1ای برابر : تخریب کلی ایجاد شده در انتهای مرحله انفجار در فاصله5شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31               عمران    مهندسیدر

ود. شپس از وقوع انفجار، هیچ گونه تخریبی در تیر دیده نمیمقدار نصف دهانه تیر اتفاق بیفتد، ای بهانفجار در فاصلهاگر 

تن بر متر، اولین ترک طولی  2/1بار  در این حالت، در ازاءپایان مرحله انفجار، بارگذاری شبه استاتیکی تیر شروع شده و بعد از 

تن بر متر، گسترش ترک عرضی در  5/1ها افزایش یافته و در بار گردد. با افزایش مقدار بار گسترده، ترکدر تیر مشاهده می

این وضعیت را نمایش  6شکل  شود.این وضعیت نیز هیچ گونه سیالنی در فوالد دیده نمی در گردد.بتن، سبب فروریزی آن می

 دهد.می

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

دهانه تير، ایجاد اولين تخریب در اثر  نصفای برابر : فرم سالم تير در انتهای مرحله انفجار در فاصله6شکل 

 تن بر متر 5/4تير در ازاء بار  و فروریزی کامل ، گسترش تخریببارگذاری شبه استاتيکی پس از وقوع انفجار

 

شود، تا دیده می 7باز هم همان گونه که در شکل ای برابر دهانه تیر منفجر گردد، فاصلهدر شرایطی که ماده منفجره به

در بتن  اولین ترک عرضیاز آن با افزایش بار شبه استاتیکی،  سآید. پوجود نمیانتهای فاز انفجار، هیچ تخریبی در بدنه تیر به

گسترش ترک عرضی، تن بر متر،  4/6باری برابر با و باربری تیر ادامه خوهد یافت. در تن بر متر ایجاد شده  3/2در باری برابر با 

دیگر، در  شود. از سوییبایست توجه نمود که باز هم پالستیسیته در بخش فوالدی تیر دیده نمگردد. میسبب فروریزی تیر می

ردد. گهای بیشتری تا فروریزی کامل تیر در ناحیه بتنی ایجاد میها و تخریبترکبارگذاری شبه استاتیکی، این وضعیت نسبت به 

 نشان داده شده است. 7های شماره این شرایط در مجموعه شکل
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دهانه تير، ایجاد اولين تخریب در اثر بارگذاری ای برابر : فرم سالم تير در انتهای مرحله انفجار در فاصله7شکل 

 تن بر متر 1/6شبه استاتيکی پس از وقوع انفجار، گسترش تخریب و فروریزی کامل تير در ازاء بار 

 

دهد. در این جدول، فاصله نسبی محل وقوع انفجار از لبه دست آمده از این تحقیق را نمایش می، خالصه نتایج به1جدول 

د. یابها، ظرفیت تیر پس از وقوع انفجار کاهش میشود که در همه حالتآزاد تیر نسبت به طول تیر آورده شده است. دیده می

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 

گردیده است. هرچند که فاصله نسبی در حالت دوم، بیش از حالت اول است، اما ظاهراا رفت و از مواجهه با موج انفجار، ضعیف 

ت. تری برای تیر ایجاد گردیده اسها شده و در چنین حالتی وضعیت بحرانیافزایی تنشنهی و همهمبرگشت امواج تنش، سبب بر

افزایی امواج از حالت اول است که دلیل این مورد، وضعیت همانفجار، بیشتر در حالت سوم و چهارم نیز مقدار خسارت مربوط به

 رسد.نظر میتنش به

 

ظرفيت نهایی استاتيکی یا شبه : نسبت ظرفيت باربری نهایی تير بتن مسلح پس از وقوع انفجار به4جدول 

 استاتيکی آن برحسب فاصله نسبی کانون انفجار از وسط دهانه تير
𝐷

𝐿
 25/4  175/4  5/4  3 

𝜔𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡

𝜔𝑠𝑡
× 100 64 - 52 74 

 

 نتيجه گيری -5
مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان، تحمیل حداقل در های دوم تا چهارم گروههای بتن مسلح د طراحی سازهرون

 شامل این آیین نامه نشده، دلیل افزایش هزینه و اهمیت کمتربه های گروه پنجمباشد. ساختمانهایی میچنین سازهخسارت به
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انجام تحلیل فرایند انفجار و برآورد ها وجود ندارد. روش ارائه شده در این پژوهش، مبتنی بر دستورالعملی برای طراحی آنو 

ازه س با هدف پابرجابودن ایمانده جزء سازهمیزان خسارت وارد به سازه بوده و با رویکرد محاسباتی، سعی در تعیین ظرفیت باقی

  تخلیه اضطراری ساکنین دارد. جهت 
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