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  چكیده
ها باید این نکته در گذارند، و هنگام طراحی و آنالیز سازهها اثر میخطرات متعدد اغلب بر روی پایداری و عمر مفید سازه

شود و در برابر دیگر خطرات نظر گرفته شود. فرض اساسی کاهش خطر این است که سازه در مقابل یک خطر طراحی می

مقاومت سازه در مقابل  ای سازه،این فرض این است که با افزایش مقاومت لرزهمقاومت کافی را دارد. یک مثال برای 

ها در کشور ساختمان یهای متداول طراحستمیاز س یکی .کندنیز افزایش پیدا می 3نیروهای دیگر نظیر نیروی انفجار

اجراء  زیو ن ازیدر دسترس بودن مصالح مورد ن لیبه دل ستمیس نیباشد. ایبتن مسلح م یقاب خمش ستمیاستفاده از س

های بتن مسلح به دلیل اینکه جرم، ظرفیت ساختمان شده است. لیتبد رانیمتدوال در ا هایستمیاز س یکیبه  ساده

توانند رفتار بهتری از های فوالدی دارند، در انفجارهای بزرگ میمیراگری و جذب انرژی بیشتری در مقایسه با ساختمان

به  زیای و نضوابط بارگذاری لرزه تیعدم رعا لیدهد که به دلیهای موجود نشان مای قابلرزه یابیارزخود نشان دهند؛ 

ای اصالح شده مقاوم بارهای لرزه یهای طرح شده موجود در برابر بار انفجار و حتها، ساختماننامهنییآ رییخاطر تغ
ن مقاله رفتار انواع اتصال بادبند ضربدری به قاب خمشی بتنی تحت بارگذاری انفجار مورد بررسی قرار در ای .شندباینم

ی تأثیر مثبت انواع اتصال بادبندهای ضربدری در قاب خمشی بتنی در مقابل بار انفجار دهندهگرفته شده است. نتایج نشان

 ها دارند.پاسخ باشد، ولی اتصاالت مختلف، تأثیرهای متفاوتی در کاهشمی

 

 .ABAQUS، بادبند ضربدری اتصاالت، ،سازیمقاومقاب خمشی بتنی،  ،بار انفجار های كلیدی:واژه

 مقدمه -1
به خاطر  زیای و نضوابط بارگذاری لرزه تیعدم رعا لیدهد که به دلیموجود نشان مبتن مسلح های ای قابلرزه یابیارز

 .شندبایای اصالح شده مقاوم نمبارهای لرزه یطرح شده موجود در برابر بار انفجار و حتهای ها، ساختماننامهنییآ رییتغ

جویی و صرفه ناشی از انفجار های شدیدها در مقابل آسیبهای محافظت ساختمانمستقیم برخی از راهها به طور غیرنامهآیین

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی  شناخته شده نیست. اما این سطح محافظت به طور دقیق اند،اقتصادی را پیشنهاد داده

ترین نقاط دنیا از نظر بروز جنگ و حمالت تروریستی قرار گرفته الملی، کشور ایران، در یکی از پرمخاطرههای بینسازمان

ویژه در طراحی  ها، و به طور. این مسئله به خودی خود اهمیت پرداختن به مبحث پدافند غیر عامل در همه زمینه]3[است

                                                
1 Blast 
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دهد. لذا مسلم است که بررسی پارامترهای مهم در این زمینه ضروری است. همچنین های مهم را انکارناپذیر جلوه میساختمان

هایی که به راحتی در دسترس نامههایی در این زمینه صورت بپذیرد. آییننامههایی جدی برای نگارش آیینالزم است تا تالش

 های مهم را تأمین نمود.ی آنها بتوان امنیت سازهین باشد و به وسیلهمهندسین و متخصص

. باشدیم یجانب یروین با مقابله یبرا یفوالد بادبند از استفاده یخمش قاب یبتن هایساختمان سازیمقاوم هایروش از یکی

 تمانساخ به یفوالد بادبند کردن اضافه که دهدیم نشان گرفته صورت هاساختمان نیا مورد در ریاخ هایسال در که یقاتیتحق

 بیآس کاهش و هیپا برش کاهش طبقات، فتیدر و ییجابجا کاهش جمله از یمهم یپارامترها کاهش باعث یخمش قاب یبتن

 وزن کاهش و ساخت ینهیهز کاهش آن، یاجرا یسادگ به توانیم روش نیا یایمزا گرید از. شودیم ساختمان ایسازه یاجزا

 یفوالد ندبادب با شده یسازمقاوم ساختمان بر انفجار یبارگذار ریتأث مقاله نیا در. کرد اشاره یبرش وارید با سهیمقا در ساختمان

  .باشدیم مطرح یاصل هدف عنوان به محورهم

 یی فشار بازتاب ناشی از برخورد موج انفجار بر اجسام مطالعات زیادی صورت گرفت که بر مبنای زاویهبرای محاسبه

که  2های صورت گرفته توسط بیکر و همکارانی منفجره بود. از آن جمله پژوهشبرخورد، فاصله تا منبع انفجار و میزان ماده

ورد ی زوایای برخی عمود بر منبع انفجار پیشنهاد کردند که برای کلیهای را بر مبنای فاصله تا صفحهکارانهی محافظهرابطه

 .]2[کاربرد داشت

ی نیمه ( بارهای ناشی از انفجار داخلی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها نشان دادند که در یک سازه3391کاران )بیکر و هم

آید؛ یکی فشار بازتاب و دیگری فشار گاز که برای خروج نیاز به بازشو دارد. همچنین طبق محبوس دو نوع بار از انفجار بوجود می

 .]2[روددند که فشار ناشی از انفجار تا سه بار بازتاب شده و بعد از آن رو به زوال میآزمایشاتی که انجام دادند عنوان کر

ای تحت بار انفجار صورت گرفته است. در های زیادی توسط وزارت دفاع آمریکا بر روی عناصر سازهبه طور کلی پژوهش

 بار انفجار توسط این وزارت منتشر شد که شامل روابط و ضوابط مورد نیاز برای محاسبه TM5-855-11ی نامهآیین 3391سال 

وزارت های بعد . همچنین در سال]1[وارد بر سازه در شرایط مختلف و نتایج حاصل از آزمایشات صورت گرفته تا آن زمان بود

تدوین شد که جایگزین مناسبی  5UFCی نامهآیین 2002. بعداً در سال ]1[را ارائه کرد TM5-11300ی نامهیکا آییندفاع آمر

های مختلف در برابر بار انفجار در شرایط نامه شامل ضوابطی برای طراحی، احداث و بازسازی سازهبرای آیین قبلی بود. این آیین

 .]5[ی جدید آن منتشر شدنیز نسخه 2009باشد. در سال مختلف می

ی این تحقیقات، تدوین ی انفجارات صورت گرفته است؛ از جملههایی در زمینهپژوهش های اخیر در کشورمان نیزدر سال

ارائه  3132باشد که آخرین ویرایش آن در سال یکم مقررات ملی ساختمان )پدافند غیر عامل( میونویس مبحث بیستپیش

-ها در برابر این بارگذاری میاحی ساختماننامه شامل ضوابط مربوط به بارگذاری انفجارات و نیز طرگردیده است. این آیین

 .]6[باشد

 استاتیکی صورت به 6کالبرتون و بردفورد توسط 3316سال  در پتروشیمی صنعت در انفجار برابر در مقاوم هایسازه طراحی

 .]1[گردید بیان

 پرداخته انفجار بار اثر تحت صنعتی واحدهای در کنترل هایساختمان بررسی به 3399 سال در 1روزسکی نیکوالس

 در هاسازه این ساختمانی مصالح و مناسب ایسازه سیستم انتخاب طراحی، فلسفه سازه، بارگذاری مطالعه این . در]9[است

 است. گرفته قرار بررسی مورد دینامیکی شرایط در انفجار بار برابر

                                                
2  Baker et al 
3  Fundamental of protective design for conventional weapons 
4  Design of structures to resist the effects of accidental explosion 
5  Unified Facilities Criteria (structures to resist the effects of accidental explosion) 
6  Bradford and Culbertson   
7  Rouzsky 
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به  "ایبا بادبندهای فلزی جهت تقویت لرزههای بتن آرمه قاب"ای را تحت عنوان مقاله 9و جیرسا باردوکس 3330در سال 

اهی آرمه به روش آزمایشگهای بتنای قابچاپ رساندند. در این مقاله عملکرد سیستم بادبندی فوالدی برای افزایش مقاومت لرزه

 موجود در هایدهد که بادبندهای قطری برای تأمین مقاومت و سختی ساختمانمورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می

 .]30[کندبرابر بارهای جانبی بسیار خوب عمل می

های بتن آرمۀ تقویت شده به وسیله بادبندهای ای قابپاسخ لرزه"مقاله دیگری تحت عنوان  3335و جیرسا در سال  3پینچیرا

گروه از  یکی غیر خطی سهفلزی منتشر کردند. در این مقاله محققان مجدداً به بررسی نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی و استات

 .]33[انداند، پرداختههای مختلف بادبندی، تقویت یا بازسازی شدهپذیر که به روشهای بتن مسلح غیر شکلقاب

ارائه  "آرمه با بادبندهای فلزیهای بتنبررسی آزمایشگاهی قاب"ای را تحت عنوان مقالهماهری و صاحبی  3335در سال 

ین بررسی چهار نمونه قاب با مقیاس یک چهارم ساخته شده و تحت بارگذاری برشی رفت و برگشت درون اند. برای انجام اکرده

اند. نتایج این آزمایشات نشان داده است که شکست نهایی قاب، همراه با انهدام بادبند کششی ای، مورد آزمایش واقع شدهصفحه

ند کششی بر رفتار قاب حاکم است. از دیگر نتایج این آزمایش، افزایش و به دنبال انهدام بادبند فشاری صورت گرفته است و بادب

قابل توجه مقاومت قابی است که به صورت ضربدری بادبندی شده و مقاومت آن تا سه برابر افزایش یافته است. همچنین استفاده 

 .]32[دهداز تنها یک بادبند )فشاری یا کششی( ظرفیت قاب را بیش از صددرصد افزایش می

بررسی آزمایشگاهی اتصاالت تقویت شده در "نامه کارشناسی ارشد با عنوان همتی و تسنیمی یک پایان 3116در سال 

نامه مقاومت برشی و انحنای محل اتصال و ارائه نمودند. در این پایان "های بتن مسلح در مقابل نیروهای جانبیساختمان

اند، در یک بررسی ای بتن مسلحی که فقط برای بارهای ثقلی طراحی شدههکننده با قابهمچنین سازگاری عناصر تقویت

ه های تقویت شده افزایش یافتدهد که مقاومت برشی هسته اتصال در نمونهآزمایشگاهی ارائه شده است. نتایج حاصله نشان می

موجود را به کمک  ریپذ رشکلیغ مسلحهای بتنو همکارانش ساختمانیابد. گوبرا ای میو انحنای آنها کاهش قابل مالحظه

 .]31[دسازی نمودنمحور مقاوممحور و برونمعکوس هم 1مهاربندهای فوالدی 

 آنالیز نتایج گرفتن نظر در با مسلح بتن هایساختمان روی بر انفجار اثر محاسبه به 2030 سال در همکارانش و 30بایرکتار

 مشخصات تعیین با مسلح بتن هایساختمان روی بر انفجار اثر محاسبه به خود مطالعه در . آنها]3[اندپرداخته عملی مودال

 دانش افزایش با جانبی، نیروهای اثر تحت هاساختمان این صحیح طراحی .پرداختند آزمایشگاهی صورت به سازه دینامیکی

 آید.می دست به نیروها این مقابل موجود هایسازه رفتار زمینه در فنی

 ناشی از انفجاربینی فشار پیش -2
یکی میزان انرژی آزاد شده در هنگام انفجار  در واقع همه پارامترهای مربوط به انفجار وابسته به دو پارامتر مستقل هستند،

و دیگری فاصله بین مرکز انفجار تا محل اثر موج انفجار. قدرت تخریبی یک بمب نیز به واسطه همین دو فاکتور بسیار مهم مورد 

( و فاصله اثر مواد منفجره Wشود )معادل می TNTسازی بر حسب وزن گیرد. وزن مواد منفجره که با معادلمیمحاسبه قرار 

(R حاصل این دو کمیت، به صورت پارامتر .)Z ،)شود:به شرح زیر بین می )فاصله مقیاس شده 

(3)𝑍 =
𝑅

𝑊
1
3⁄
                                                            

 روند.بر حسب کیلوگرم به کار می Wبر حسب متر و  Rدر رابطه باال 

                                                
8  Bardoux and Jirsa 
9  Pincheira 
10  Bayraktar 
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های انفجار و همچنین روابط مناسب جهت تخمین فشار ناشی از انفجار، هدف تعداد بسیاری از تحقیقات علمی در پارامتر

، توسط  Zاز فاصله مقیاس شده ( با استفاده 𝑃𝑠0بوده است. نخستین بار بیشینه فشار ناشی از انفجار ) 3360و  3350های دهه

 :]31[به صورت زیر بیان شد  3355براد در سال 

(2              ) 

 آید.( به دست می3ی )باشد که با توجه به رابطهی مقیاس شده میفاصله Zفشار ماکزیمم ناشی از انفجار و  𝑃𝑠0که در آن 

جار فشار بیش از فشار محیطی است. در حقیقت مدت زمان فاز مدت زمانی است که در اثر انف (𝑡𝑑مدت زمان فاز مثبت )

به  𝑡𝑑ای که برای به دست آوردن یابد. رابطهی انفجار بر روی سازه خاتمه می( مدت زمانی است که اعمال تکانه ویژه𝑡𝑑مثبت )

 رود، بصورت رابطه لگاریتمی زیر است:کار می

(1               )                  
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مدت زمان تداوم انفجار که بر حسب میلی ثانیه به دست  𝑡𝑑ی منفجره بر حسب کیلوگرم و وزن ماده Wدر این رابطه 

 باشد.ی مقیاس شده بر اساس متر بر جذر سوم کیلوگرم میفاصله Zآید. همچنین می

 ABAQUS افزارسازی در نرممدل -3
ایران تحلیل استاتیکی معادل  2900نامه مبحث ششم مقررات ملی ایران بارگذاری و مطابق با آیین ها بر اساسساختمان

افزار ها از نرمها بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام گرفته است. برای تحلیل و طراحی قاباند و طراحی آنشده

ETABS ار افزها در نرماستفاده شده است. در نهایت این قابABAQUS اند و تحت بارهای انفجاری با مقادیر سازی شدهمدل

TNT اند.و فواصل مختلف قرار گرفته 

برای معرفی خصوصیات بتن در این تحقیق سعی بر آن شده است که تا حد امکان رفتار بتن مطابق با واقعیت و بر اساس 

ی ی االستیک و پالستیک به صورت یک مادهمحدوده نتایج حاصل از آزمایشات مدل شود. برای این منظور رفتار بتن در

سازی شده است. عالوه بر آن چگالی آن نیز وارد شده است تا در محاسبات وزن قاب نیز اعمال گردد. خواص شبیه 33گردهمسان

مایشگاهی زاالستیک بتن شامل ضریب پواسون و مدول یانگ در قسمت االستیک، تعریف شده است. این مقادیر بر اساس نتایج آ

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر  250910و  2/0کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به ترتیب برابر با  100برای بتن با مقاومت فشاری 

 32که توسط کلینز و همکاران ACIی تحقیقاتی ژورنال گرفته شده است. برای محاسبه مدول یانگ از روابط ارائه شده در مقاله

 .]35[ه استفاده گردیده است ( پیشنهاد شد3331)

(1           )                                            3320 6900c cE f   

که این المان امکان  شدهاستفاده  Solidها از المان سه بعدی ها و پیسازی اعضای بتنی قاب  شامل تیر، ستونبرای مدل

اند. مدل شده Wireدر نظر گرفتن تغییرشکل قاب در طول بارگذاری را دارد. میلگردهای طولی و عرضی، با استفاده از المان 

سازی با این المان، امکان درنظر گرفتن تغییرشکل الزم تحت بارگذاری  بدون نیاز به ایجاد سوراخ برای تعبیه میلگردها را مدل

                                                
11  Isotropic 
12 Collins et al 
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[. به 36]توان آنها را در کل قاب بتنی محاط کرد تا درگیری الزم ایجاد گرددسازد و با تعریف ناحیه محصور شده میفراهم می

ها بسته شده تا صلبیت الزم ایجاد شود؛ بدین صورت ها، کلیه درجات آزادی کف پیگاه گیردار برای ستونف تکیهمنظور تعری

 کند. پی تغییرمکان جانبی و دورانی نداشته و شرایط کامالً گیردار را برآورده می

ی شیب باربرداری است. در بارهای و برگشتخصوص در برابر بارهای رفت یکی از موارد تأثیرگذار در رفتار کلی سازه به

رکنش آنها اند و نیز اندهای مویی که قبأل تشکیل شدهشود زیرا که شامل باز و بسته شدن ترکتر میای، رفتار بتن پیچیدهدوره

ی موادی اشود. این فرض برباشد. معموأل شیب باربرداری برابر با همان مدول االستیسیته اولیه در نظر گرفته میبا یکدیگر می

های وارده بر اثر ترک خوردگی و خرد شدگی، این شیب از مقدار اولیه کمتر مثل فوالد صحیح است؛ اما برای بتن به دلیل آسیب

استفاده شده  دیدهافزار از مدل رفتاری بتن پالستیک آسیببنابراین، برای بیان رفتار خطی و غیرخطی بتن در نرم خواهد بود.

باشد، اما در صورتی که کرنش در بتن از کرنش تن در محدوده االستیک قرار دارد آسیب در آن صفر میتا زمانی که ب است.

به ترتیب پارامترهای آسیب بتن در فشار   tdو  cdشود. ی پالستیک شده و دچار آسیب میآستانه بیشتر شود، بتن وارد محدوده

 .وندش( محاسبه می6( و )5باشند که مطابق روابط )و کشش می

(5                                                               )𝑑𝑐 = 1 −
𝜎𝑐

𝑓𝑐
ʹ                                                                             

(6                                                              )𝑑𝑡 = 1 −
𝜎𝑡

𝑓𝑐𝑟
                                                              

توان میزان آسیب فشاری و کششی در بتن تحت با محاسبه این پارامترهای آسیب برای هر کرنش بیشتر از آستانه، می

یک )محیط کامالً آسیب  توانند مقادیری بین صفر )محیط کامالً سالم( ودست آورد. این دو پارامتر میهای مختلف را بهتنش

شود. پارامترهای تنش انتخاب می 33/0های عددی مقدار حداکثر آنها دیده( داشته باشند لیکن برای جلوگیری از ناپایداری

 ( آورده شده است.3مگاپاسکال در جدول ) 10فشاری بتن، کرنش فشاری و کرنش غیر االستیک بتن با مقاومت فشاری 

 

 مگاپاسكال 33 یفشار مقاومت با بتن کیراالستیغ كرنش و پارامتر تخریب بتن، یفشار نشت یپارامترها( 1جدول )

تنش فشاری 
(MPa) 

 کرنش غیر االستیک بتن
پارامتر آسیب تحت 

  (cd)تنش فشاری 

69/35 0 0 

31/21 00305/0 0006/0 

33/10 0033/0 003/0 

55/21 00235/0 001/0 

15/32 00163/0 003/0 

16/5 00152/0 06/0 

01/1 0303/0 3/0 

12/3 0350/0 1/0 

33/3 0310/0 1/0 

93/0 0200/0 3/0 
 

 مگاپاسكال 33 یفشار مقاومت با بتنترک خوردگی  كرنش وپارامتر تخریب در كشش  ،كششی تنش یپارامترها( 2جدول )
تنش کششی 

(MPa) 
 کرنش ترک خوردگی بتن

پارامتر آسیب تحت 

  (cd)تنش فشاری 

30/1 0 0 

35/1 00305/0 0006/0 

13/3 0033/0 003/0 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

 1950و چگالی  1/0ضریب پواسون  آل االستو پالستیک باگرد با رفتار ایدهی همسانافزار بصورت یک مادهفوالد در نرم

 شده است.مگاپاسکال در نظر گرفته 230000و ضریب االستیسیته فوالد میلگرد معرفی  مکعببر مترکیلوگرم 

 

 
 كرنش فوالد تحت فشار و كشش تک محوری-نمودار تنش( 1شكل )

 

ند. اسازی شدههای آجری نیز مدلقابها وارد شود، میانتر بتواند به قابدر این تحقیق برای اینکه بار انفجار به طور واقعی

 ( آورده شده است.1قاب آجری در جدول )های االستیک میانمقادیر ثابت

 
 قاب بناییهای االستیک برای میانمقادیر ثابت( 3جدول )

𝜗12 = 𝜗13 = 𝜗23 𝐺12 = 𝐺13 = 𝐺23(𝑀𝑃𝑎) 𝐸2 = 𝐸3(𝑀𝑃𝑎) 𝐸1(𝑀𝑃𝑎) 

13/0 2991 6216 1933 

 

 هاآسیب كششی و تغییرمكان جانبی قاب -4
های خمشی بتن آرمه سازی قابهدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر استفاده از بادبندهای فوالدی ضربدری برای مقاوم

سازی شده و سپس آنالیز و مدل ETABSافزار های خمشی بتنی ابتدا در نرمای از قابباشد. برای این منظور ابتدا مجموعهمی

ها تحت بار انفجار اند و سپس این قابمدل شده ABAQUSافزار اند. مقاطع به دست آمده از این طراحی در نرمطراحی شده

ها با بادبندهای ضربدری مدل شده و اند سپس همین قابر مختلف ماده منفجره بر حسب تی.ان.تی قرار گرفتهخارجی با مقادی

 اند.مجدداً تحت همان مقادیر تی.ان.تی قرار داده شده

های بتن مسلح از دو شاخص استفاده شده است. این دو شاخص شامل در این تحقیق برای نشان دادن میزان آسیب در قاب

 باشد. مکان در نقاط مشخصی از سازه میکششی در بتن و میزان تغییر آسیب

ها در نظر گرفته ثانیه در نظر گرفته شده است. همچنین میرایی مجزایی برای قاب 0/3ها مدت زمان تحلیل ی قابدر کلیه

 باشد.نشده است و مقدار میرایی مربوط به رفتار پالستیک مواد می

مطالعه در این تحقیق بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بارگذاری و مطابق با مبحث  های بتن مسلح موردقاب

گذاری و (. نام2-5باشد )شکل ی یک دهانه میها شامل سه قاب یک طبقهاند. این قابنهم مقررات ملی ساختمان طراحی شده

 آمده است. 5و  1ها در جداول های هندسی این قابویژگی

های قاب اتصالی است که در آن بادبند فوالدی، به صفحات فوالدی که دور تا دور ستون 3است که اتصال نوع  الزم به ذکر

نیز اتصالی  2الف(. اتصال نوع -2است )شکل  بادبندی شده قرار دارند، جوش داده شده و به قاب خمشی بتنی متصل داده شده
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ی مهاربندی شده قرار دارند، جوش داده ها و تیر دهانهدور تا دور ستوناست که در آن بادبند فوالدی، به صفحات فوالدی که 

ی دیگر اینکه جهت موج انفجار در خالف راستای محور ب(. نکته-2است )شکل  شده و به قاب خمشی بتنی متصل داده شده

X باشد.می 

 

 
 2نوع  ، ب( اتصال1نحوه اتصال بادبند به قاب خمشی بتنی: الف( اتصال نوع  -2شكل 

 
 های مورد مطالعهگذاری قابنام-4جدول 

 توضیحات نام قاب 
FN سازی نشدهقاب مقاوم 
FR1 سازی شده با اتصال نوع یک بادبند به قاب بتنی قاب مقاوم 
FR2 بادبند به قاب بتنی 2سازی شده با اتصال نوع قاب مقاوم 

 

 های مورد مطالعههای هندسی قابویژگی-5جدول 

 FR2و  FN  ،FR1های قاب 

 100 (cmارتفاع قاب )
 100 (cmطول دهانه در هر جهت )

 20 (cmها )قابضخامت میان
 300x300 (cmابعاد بازشو )

 متری از سطح زمین 3ی فاصله ارتفاع محل قرارگیری منبع شارژ
 

ی رود میزان آسیب کششاست، انتظار میبا توجه به اینکه میزان مقاومت بتن در کشش بسیار کمتر از مقاومت فشاری آن 

 ه شدهبا کانتورهای رنگی نشان دادها، این آسیببه مراتب بیشتر از آسیب فشاری باشد. به منظور بررسی آسیب کششی در مدل

 539/0متری از سازه، حداکثر آسیب کششی به میزان  30ی کیلوگرم تی.ان.تی در فاصله 30تحت انفجار  FNاست. در قاب 

با همان  FR1شود. میزان آسیب کششی در قاب باشد که در نواحی اندکی از قاب و در محل اتصال تیر به ستون دیده میمی

ی کاهش آسیب کششی بعد از اضافه شدن باشد که نشان دهندهمی 313/0متری از سازه  30ی مقدار ماده منفجره و فاصله

شود، آسیب کششی حداکثر در محل اتصال تیر به ستون رخ داده ( دیده می1طور که در شکل )باشد. همانبادبند به سازه می

ین باشد. ای عدم آسیب کششی قاب میمیزان آسیب کششی به صفر رسیده است. این موضوع نشان دهنده FR2است. در قاب 

ند هم ترین نوع اتصال، اتصال بادبها بهباشد. پس برای این قابی تأثیر باالی نوع اتصال بادبند به قاب میمقایسه نشان دهنده

 (.1باشد )شکل شوند، میهای فوالدی که دور تا دور ستون و تیر قفل میبه تیر و هم به ستون توسط ورق
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های کیلوگرم تی.ان.تی در شکل 20کیلوگرم و  35های مورد مطالعه تحت بارهای انفجاری میزان آسیب کششی برای قاب

شود اضافه کردن بادبند به قاب خمشی بتنی باعث کاهش آسیب کششی طور که مالحظه میهماننشان داده شده است.  5و  1

ها مربوط به شود که در آن آسیب کششی رخ داده است. همچنین بیشترین میزان کاهشو کاهش مساحت قسمتی از قاب می

ی مهاربندی شده را ها و تیرهای دهانهستون هایی است که دور تا دورقابی است که در آن اتصال بادبند به قاب به صورت ورق

این  یها تصاویر بزرگ شدهاند، در کنار شکلها که آسیب کششی دیدههایی از قاباند. برای وضوح بهتر قسمتدر بر گرفته

 ها نشان داده شده است.قسمت از قاب

 

 
 FR1، ج( قاب FR2، ب( قاب FNقاب  متری: الف( 13ی كیلوگرم تی.ان.تی در فاصله 13آسیب كششی تحت  -3شكل 

 

 
 FR2، ج( قاب FR1، ب( قاب FNمتری: الف( قاب  13ی كیلوگرم تی.ان.تی در فاصله 15آسیب كششی تحت  -4شكل 
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 FR2، ج( قاب FR1، ب( قاب FNمتری: الف( قاب  13ی كیلوگرم تی.ان.تی در فاصله 23آسیب كششی تحت  -5شكل 

 
ه از زمان، یک نقط-گیرد. برای رسم نمودار تغییرمکانها مورد بررسی قرار میتغییرمکان جانبی قابدر این قسمت شاخص 

 ی ارتعاش قابی نحوهدهندهکنیم. این نمودار همچنین نشاندهد، انتخاب میبام را که حداکثر تغییرمکان جانبی در آن رخ می

 باشد. ی آخر آنالیز میتا لحظه

کیلوگرم  30باشد که تحت بار انفجار در مقابل زمان می FNی تغییرمکان یک نقطه از بام قاب دهنده( نشان6شکل )

شود حداکثر تغییرمکان اندکی بعد از ارتعاش اجباری گونه که مالحظه میمتری از قاب قرار دارد. همان 30ی تی.ان.تی در فاصله

باشد، با توجه به ی توانایی قاب در میرا کردن ارتعاش میدهندهشاندهد. این نمودار همچنین نو در ابتدای ارتعاش آزاد رخ می

باشد و در پایان زمان تحلیل مقدار ای انفجار میتوان دید که قاب خمشی بتنی دارای میرایی کم در مقابل بار ضربهشکل می

  میلیمتر است. 1/3کمی از تغییر مکان میرا شده است. حداکثر تغییر مکان این المان

  

 
 13ی كیلوگرم تی.ان.تی در فاصله 13بر حسب زمان تحت   FNتغییرمكان جانبی یک المان از باالی ستون قاب  -6شكل 

 متری از قاب
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توان باشد. میمیلیمتر می 61/0و  19/0مقادیر حداکثر تغییرمکان به ترتیب برابر با  FR2و  FR1در قاب  1با توجه به شکل 

به دلیل اتصال بهتر بادبند  FR2گفت که اضافه کردن بادبند باعث کاهش حداکثر تغییرمکان باالی قاب شده است، و در قاب 

شود، تغییرمکان به سرعت میرا شده است، به گونه که مالحظه میبه قاب خمشی بتنی، شاهد کاهش بیشتری هستیم. همان

ها حداکثر تغییرمکان جانبی نوع قاب تقریباً به مقدار صفر رسیده است. در این قابطوری که در پایان تحلیل ارتعاش هر دو 

 قاب در فاز ارتعاش آزاد صورت گرفته است.

اند و نمودارهای تغییرمکان بر کیلوگرم تی.ان.تی قرار گرفته 20و  35های مورد مطالعه تحت بارهای ناشی از انفجار قاب

شود، با افزایش بار انفجار، مقدار جابجایی طور که دیده مینشان داده شده است. همان 3 و 9های ها در شکلحسب زمان آن

ها افزایش یافته و با اضافه کردن بادبند به قاب خمشی بتنی، میزان حداکثر جابجایی جانبی کاهش یافته و میرایی جانبی قاب

 یزان ارتعاش تقریباً به صفر رسیده است.سازه افزایش پیدا کرده است، به نحوی که در پایان زمان تحلیل م

 

 
 الف(

 

 
 ب(

 FR2، ب( قاب FR1تاریخچه زمانی جابجایی بام: الف( قاب  -7شكل 

 

باشد. این می FR1بیشتر از قاب  FR2توان دید که سرعت میرا شدن ارتعاش جابجایی در قاب می 1با توجه به شکل 

 باشد.می 2اتصال نوع موضوع دلیل دیگری بر اولویت استفاده از 

میلیمتر  0/2متری از سازه برابر با  30ی کیلوگرم تی.ان.تی در فاصله 35تحت  FNحداکثر جابجایی جانبی بام در قاب 

باشد. حداکثر جابجایی جانبی میلیمتر می 95/0برابر با  FR2میلیمتر و برای قاب  3/3برابر با  FR1است. این جابجایی برای قاب 

میلیمتر است. این جابجایی برای قاب  3/3متری از سازه برابر با  30ی کیلوگرم تی.ان.تی در فاصله 20تحت  FN بام در قاب

FR1  میلیمتر و برای قاب  13/3برابر باFR2  باشد. میلیمتر می 0/3برابر با 
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 الف(

 
 ب(

 

 
 ج(

، ب( قاب FNمتری: الف( قاب  13ی كیلوگرم در فاصله 15تاریخچه زمانی جابجایی بام تحت بار ناشی از انفجار  -8شكل 

FR1 ج( قاب ،FR2 

 

ها در مقابل تغییرمکان میانگین نقاط مختلف بام مورد بررسی قرار ی قابهای مورد مطالعه، برش پایههمچنین در قاب

 گرفته است.

باشد که در آن کاهش سختی آل بتن برای قاب خمشی بتنی میی منحنی ایدهدهندهنشان FNمنحنی هیسترزیس قاب 

تواند تحمل ثری که قاب میی حداکشود، برش پایهگونه که مالحظه میالف(. همان-30شود )شکل و کاهش مقاومت دیده نمی

آید. همچنین میزان جذب انرژی توسط این سانتیمتر به دست می 32باشد که در تغییرمکان کند حدود یک میلیون نیوتن می

 باشد.االضالع( زیاد میسیستم به دلیل شکل منحنی )متوازی
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 الف(
 

 
 ب(

 
 ج(

، ب( قاب FNمتری: الف( قاب  13ی كیلوگرم در فاصله 23تاریخچه زمانی جابجایی بام تحت بار ناشی از انفجار  -9شكل 

FR1 ج( قاب ،FR2 

 

ی به دست آمده در این نوع میزان جذب انرژی به مراتب کمتر از قاب بدون بادبند است ولی میزان برش پایه FR1در قاب 

میزان جذب انرژی بسیار زیاد و میزان برش  FR2باشد و در قاب سانتیمتر می 2قاب دو برابر قاب بدون بادبند و در تغییرمکان 

سانتیمتر به دست آمده است. این  5/6باشد که در تغییرمکان دو برابر قاب بدون بادبند میی جذب شده نیز قابل توجه و پایه

 باشد.گر تأثیر و اهمیت نوع اتصال بادبند به قاب میمطلب بیان

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

 
 FR2، ج( قاب FR1، ب( قاب FNها، الف( قاب منحنی هیسترزیس قاب -9شكل 

 
ی به دست آمده در این نوع میزان جذب انرژی به مراتب کمتر از قاب بدون بادبند است ولی میزان برش پایه FR1در قاب 

میزان جذب انرژی بسیار زیاد و میزان برش  FR2باشد و در قاب سانتیمتر می 2قاب دو برابر قاب بدون بادبند و در تغییرمکان 

سانتیمتر به دست آمده است. این  5/6باشد که در تغییرمکان دو برابر قاب بدون بادبند میی جذب شده نیز قابل توجه و پایه

 باشد.گر تأثیر و اهمیت نوع اتصال بادبند به قاب میمطلب بیان
 

 گیرینتیجه-6
یب اهش آسشود که افزودن بادبند فوالدی باعث کها در حالت بادبندی شده و حالت بدون بادبند مشاهده میبا بررسی قاب

طور که دیده شد نوع اتصال بادبند به قاب خمشی بتنی نیز در مقدار کاهش شود. همانکششی و کاهش تغییرمکان جانبی می

های فوالدی هم در اطراف ستون ها و کاهش تغییرمکان بسیار موثر است به طوری که استفاده از اتصالی که در آن طوقهآسیب

توان نتایج را بصورت زیر خالصه اند. میند، باعث کاهش بیشتر پارامترهای مخرب مورد بررسی شدهاو هم در اطراف تیر واقع شده

 نمود:

 هابدر قا یکشش یهابیآس یبا بررس یول شوندیقاب م یریپذبیهر دو نوع اتصال بادبند به قاب باعث کاهش آس -3

 یهابیکه اتصال نوع دوم نسبت به اتصال نوع اول در کاهش آس شودیم جهینت یمختلف انفجار یهایبارگذار تحت

 .باشدیمؤثرتر م اریبس یکشش

که بر اساس مبحث نهم مقررات  ادیز یریپذبا شکل یخمش یهاکه قاب دیبه دست آمده مشخص گرد جیاساس نتا بر -2

ده را ش ینیبشیحداقل انفجار پ توانندیهستند و نم فیضع اریدر برابر انفجار بس شوندیم یساختمان، طراح یمل

 بود. ندخواه ریپذبیآس اریبس یستیتحمل کنند و در برابر حمالت ترور

ساختمان را به کمک  یطراح شده بر اساس مبحث نهم مقررات مل یخمش یهاگرفته شود قاب میکه تصم یدر صورت -1

استفاده از  یاتصال بادبند به قاب بتن یروش برا نیترشوند، مناسب یسازدر برابر انفجار مقاوم یفلز یبادبند ضربدر

 .باشدیر اتصال، قرار دارند( میدور ستون و ت دور تا یفوالد یهااتصال نوع دوم )ورق

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

ساختمان را به کمک  یطراح شده بر اساس مبحث نهم مقررات مل یخمش یهاگرفته شود قاب میکه تصم یصورت در -1

استفاده از  یاتصال بادبند به قاب بتن یروش برا نیترشوند، مناسب یسازدر برابر انفجار مقاوم یفلز یبادبند ضربدر

 .باشدیقرار دارند( م اتصال، ریدور تا دور ستون و ت یفوالد یهااتصال نوع دوم )ورق

 نیبه دست آمده در ا یهیبرش پا زانیبه مراتب کمتر از قاب بدون بادبند است و م یجذب انرژ زانیم FR1قاب  در -5

جذب  یهیبرش پا زانیو م ادیز اریبس یانرژ جذب زانیم FR2. در قاب باشدینوع قاب دو برابر قاب بدون بادبند م

 .باشدیقابل توجه و دو برابر قاب بدون بادبند م زیشده ن
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