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تاريخ دريافت،5031/30/30 :تاريخ پذيرش5031/33/50 :

چكیده
افزايش روزافزون خطر بروز انفجار در نواحی شهری موجب شده است که صاحبان ساختمانها ،دولتها و همچنین پژوهشگران به دنبال درک
بهتر پاسخ سامانههای ساختمانی موجود تحت بارگذاری انفجار باشند .در ساختمانهای بتن مسلح تحت انفجار خارج از ساختمان ،ستونهاای
خارجی آسیبپذيرترين و بحرانیترين اعضای سازهای محسوب میگردد .در اغلب مطالعات انجام گرفته در زمینه بررسی اثر انفجار بار اعضاای
سازهای بهويژه ستونهای بتن مسلح ،از بستههای نرمافزار اجزای محدود تخصصی (هیدروکدها) استفاده شده است .کاربرد هیدروکدها احتیاج
به دانش و تخصص باال داشته و نتايج حاصل از آنها بسیار وابسته به کاربر است .در اينجا ،به مطالعه اثرات انفجار نزديک بر ساتونهاای باتن
مسلح معمولی که در برابر بارهای ثقلی طراحی شدهاند ،پرداخته شده است .به اين منظور از قابلیتهای نرمافزار اجزای محادود  OpenSeesدر
تحلیل دينامیکی غیرخطی سازه ها بهره گرفته شده است .يک روش ساده برای واردکردن اثرات نرخ کرنش در تحلیل تحات بارگاذاری انفجاار
پیشنهاد شده است .نتايج حاصل از مدلسازی با اين نرمافزار ،با استفاده از نتايج ثبتشده در آزمايشهای انفجار با مقیاس واقعی ،اعتبارسنجی
شده است .مطابق با مهمترين نتايج حاصل ،مدلسازی اجزای محدود ضمنی با استفاده از  OpenSeesمقدار تغییرشکل جانبی ستون بتن مسلح
را با دقت قابل قبولی محاسبه میکند .طبق نتايج تحلیلهای انجام گرفته ،میزان ضربه حاصل از انفجار بر ستون به انادازه فشاار وارد بار وجاه
ستون ،اهمیت دارد؛ همچنین ،بايد بارمحوری موجود در ستون را در مدلسازی و تحلیل آن تحت انفجار جانبی در نظرگرفته شود.
كلیدواژهها :بارگذاری انفجار ،ستون بتن مسلح ،نرمافزار  ، OpenSeesتغییر شکل جانبی ،نسبت بارمحوری.

 -5استاديار دانشگاه کردستان - m.esmaeilnia@uok.ac.ir ،نويسنده مسئول
 -2دانشجوی دکترای ،دانشگاه کردستان
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 -1مقدمه

ستون تحت انفجار نزديک از نرمافازار  ABAQUS/Explicitاساتفاده
شده است .در مراجاع [ 5و  ]53-55مطالعااتی باه روی پارامترهاای
مؤثر بر رفتاار ساتون هاای باتن مسالح تحات انفجاار باا اساتفاده از
هیدروکااد  LS-DYNAصااورت گرفتااه اساات .در مرجااع [ ]52نیااز
مدلسازی مشابهی با هیدروکد  DYNA3Dانجام شده است.

پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی است و باه مجموعاه اقاداماتی
اطالق میگردد که به جنگافزار نیاز ندارد و با اجرای آن مایتاوان از
واردشدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیساات حیااتی و حسااس
نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و يا میازان ايان
خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کااهش داد .افازايش روزافازون
خطر بروز انفجار در نواحی شهری موجب شاده اسات کاه صااحبان
ساختمانها ،دولتها و همچنین پژوهشاگران باه دنباال درک بهتار
پاسخ سیستمهای ساختمانی موجود تحت بارگاذاری انفجاار باشاند.
چنین ساختمانهايی در برابر بارگذاریهای دينامیکی شديد همانناد
ضربه ،برخورد و انفجار طراحی نشدهاند .بناابراين ،بررسای و مطالعاه
رفتار آنها تحت اين نوع بارها میتواناد در ارزياابی آسایبپاذيری و
انتخاب روش مناسب جهت رسیدن به اهداف پدافند غیرعامل در آنها
بسیار مفیاد باشاد .ساتونهاا ،اعضاای بااربر کلیادی در ساازههاای
ساختمانی محسوب مایشاوند .در انفجارهاای خاارجی در مجااورت
ساختمانها ،ستونهای خاارجی آسایبپاذيرترين اعضاای ساازهای
میباشند [ .]5از طرف ديگر ،خرابی ستون يکی از مهمترين علتهای
تخريب پیشرونده در ساازههاای قاابی اسات .در شاراي بارگاذاری
شديد ،با خرابی يک يا چناد ساتون و نباود مسایرهای کاافی بارای
بازتوزيع نیروهای ستون حذفشده ،در اعضای سازهای اطراف ساتون
مذکور خرابی ايجاد میگردد که بهتدريج به ساير بخشهای ساازهای
منتقل میگردد .اين پديده به تخريب پیشروناده موساوم باوده و از
علل اصلی تلفات جانی پس از بروز حاوادثی چاون انفجاار محساوب
میشود .مواردی معروف از اين نوع خرابی سیستمهای سازهای شامل
ساختمان رونان پوينت 5و ساختمان فدرال آلفرد مورا 2است [.]2-0
پژوهش های فراوانی ،با تمرکز بر مطالعه پاساخ اعضاای ساازهای
مختلف در ساختمانها تحات انفجاار ،انجاام يافتاه اسات .باه علات
هزينههای بسیار باال ،سختی کار و محدوديتها و موانع قانونی موجود
در انجام آزمايشهای عملی انفجار ،استفاده از مدلسازی عددی برای
اين ناوع مطالعاات راهکاار مناسابی محساوب مایشاود .بسایاری از
مدلسازیهای عددی انجاميافته جهت مطالعهی رفتاار ساتونهاای
بتن مسلح تحت انفجار توس نرمافزارهای اجزای محدود صريح ،0که
بر اساس فیزيک محاسباتی نوشته شدهاند ،صورت گرفته است.
در مراجع [ ]0-6به استفاده از پوششهای پلیماری باه منظاور
افزايش مقاومات ساتونهاای باتن مسالح ،باا اساتفاده از نارمافازار
 ، AUTODYNپرداخته شده است .در مراجع [ ]7-3جهات تحلیال
1- Ronan Point Building
2- Alfred Murrah Federal Building
3- explicit finite element

هیدروکدها ،نوعی از نرمافزارهای اجزای محادود صاريح هساتند
که براساس اصول بقای جرم ،اندازه حرکات و انار ی اساتوار باوده و
مخصوص مدلسازی پديادههاای ديناامیکی شاديد همانناد ضاربه،
برخورد و انفجار طراحی شادهاناد .اساتفاده صاحیح از نارمافزارهاای
اجزای محدود صريح و هیدروکدها برای بارگذاری و تحلیل انفجااری
سازهها ،نیازمند دانش ،مهارت و تجربهی فراوانی است.
بارهای انفجاری که ماهیت دينامیکی گذرا دارند میتوانند موجب
باروز رفتاار غیرخطاای شاديد در سااازه شاوند .در میااان بساتههااای
نرمافزاری اجزای محدود ضمنی 0که کاربردهای سادهتر و فراگیرتاری
دارند ،نرمافزار  OpenSees1میتواند گزينه مناسبی برای مدلسازی و
تحلیل سازههای ساختمانی تحت انفجار باشاد .نارمافازار OpenSees
يک نرم افزار کدباز است که با استفاده از روش اجزا محدود به تحلیال
انواع سازهها میپردازد .از مزايای اين نرمافزار سرعت بااال ،بااز باودن
کدها ،عرضه رايگان ،خروجی متنی و کمحجم ،امکاان برناماهنويسای
انعطافپذير و قدرت باال در تحلیل دينامیکی سازهها اسات [ .]50باا
توجه به اين ويژگیها ،به نظر میرسد بتوان از ايان نارمافازار جهات
تخمین پاسخ اعضای سازهای تحت بارهای انفجاری بهره گرفت.
در اينجا به مطالعه اثرات انفجار نزديک ،بر ستونهای بتن مسلح
معمولی (فاقد مقاومسازی) ،با مقطع مستطیلی ،با استفاده از نرمافزار
 OpenSeesپرداخته شده است .يک روش ساده برای واردکردن اثرات
نرخ کرنش در اين نرمافزار ارائه شده است .نتايج حاصل از مدلسازی
اجزای محدود با استفاده از نرمافزار  ،OpenSeesجهات اعتبارسانجی
با نتايج آزمايش واقعی انفجار مقايسه شده است .در ادامه ،با اساتفاده
از مدل های عددی ايجادشده ،اثر پارامترهای مختلف طراحی بر رفتار
و پاسخ ستون بتن مسلح تحت انفجار مورد بررسی قرارگرفته است.

 -2بارگذاری انفجار
در لحظه رسیدن موج انفجار به سازه ،فشار محی پرش ناگهانی پیدا
کرده و تا مقدار حداکثر اضافه فشار مبنا ( )Psoافازايش مایياباد .در
صورتی که هرگونه سطح بازتابنده در نقطه مورد نظار وجاود داشاته
باشد ،مقدار پرش فشاری در لحظاه رسایدن ماوج انفجاار ،برابار باا

4- implicit finite element
5- Open System for Earthquake Engineering Simulation
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حداکثر فشار بازتابی ( )Proخواهد بود .زمان تداوم فاز مثبت انفجار و
يا زمانی که اضافه فشار بیشتر از فشار اتمسفر ( ) است ،با نشان
داده شده و زمان تداوم فاز منفی يعنی زمانی که فشار کمتر از فشاار
اتمسفر است (مکش) ،با نمايش داده میشود .سطح زيار منحنای
فشار -زمان نشاندهنده ضربه حاصل از موج انفجار است که میتواند
بهصورت ضربه ويژه مبنا ( )Isoو يا ضربه ويژه بازتابی ( )Irباشد .ضربه
حاصل از انفجار ،نشاندهنده مقدار انر ی منتقلشده به سازه در طی
بارگذاری انفجار است [ .]50-51در کاربردهای عملی ،میتاوان ياک
منحنی فشار -زمان ايدهآل همانند شاکل ( )5بارای فشاار حاصال از
انفجار تعريف کرد [.]50

انفجار نیمکروی( 2انفجار سطحی) به حالتی اشاره دارد کاه ماواد
منفجره به روی سطح زمین و يا با فاصله کمی از زمین ،که نسبت به
فاصله از سازه نسبتاً کوچک است ،منفجر شده و بهصورت موج نایم-
کروی انتشار میيابد [ 51و  .]23امواج حاصل از انفجارهای سطحی،
انر ی برابر با  5/1برابر انر ی امواج انفجار مشاابه در هاوای آزاد دارد
[ .]23به عبارت ديگر ،پارامترهای محاسابهشاده بارای ماوج انفجاار
کروی (که در آن فاصله مرکز انفجار از سطح زمین نسبت باه فاصاله
آن از سازه ،خیلی بیشتر است) ،درصورتی که در ضاريب  5/1ضارب
شوند ،تخمینی برای مشخصات موج انفجار نیمکروی به دست خواهد
آمد.
0
قانون مقیاس ريشه سوم باه منظاور تخماین مشخصاات اماواج
حاصل از انفجار به کار میرود [ .]22اين قانون مقیااس کاه باا ناام
قانون هاپکینسون -کرانز 0هم شناخته میشود ،در حالات انفجاار در
شراي اتمسفر در تراز دريا کاربرد دارد [ .]20مطابق با قاانون ريشاه
سوم ،مواد منفجره باا انادازههاا و وزنهاای مختلاف کاه در فواصال
مقیاسشده يکسان منفجر میشوند ،موجب تولیاد اماواج انفجاار باا
مشخصات مشابه میگردند [ 23و  .]20بیان رياضی فاصله مقیاسشاده
( )Zبهصورت رواب ( )5و ( )2است [.]22

شکل ( :)1منحنی ایدهآل فشار -زمان در انفجار هوایی []14

()5

انتشار امواج انفجار (امواج مبنا) در تمامی جهات در اطراف مااده
منفجره بوده و در صورت برخورد به هر مادهای که چگالی آن بیشاتر
از چگالی محی واس باشد ،بازتاب پیدا میکند .فشار موج بازتابشده
(موج بازتابی) همواره بیشتر از فشار موج مبنا است و میتواند تاا 52
برابر بزرگتر باشد [ .]51زمانیکه طول میکشد تا موج مبنا از مرکاز
انفجار به نقطه مورد نظر برسد ،زمان رسایدن ماوج انفجاار ( )taناام
دارد.

()2

در زمان عبور موج انفجار از يک نقطاه مشاخص ،در ايان نقطاه
عالوه بر اضافه فشار (بازتابی يا مبناا) ،ياک فشاار ديناامیکی  qsنیاز
ايجاد میشود .فشاار ديناامیکی ،حاصال از جرياان (سارعت) هاوای
5
ايجادشده در پشت پیشانی موج انفجار است و با عناوان فشاار درگ
نیز نامیده میشود [ .]56در ستونهای بتن مسلح ،اغلب پاسخ جانبی
حداکثر تحت فاز مثبت انفجار رخ داده و درنتیجه در بیشتر تحلیلها
از فاز منفی صرفنظر میگردد [ .]57در اين مقاله نیز ،طباق توصایه
مراجع مختلف همانند [ ]51-25از فاز منفی انفجار صرفنظار شاده
است .در کاربردهای عملی و يا اهداف طراحی ،تغییرات زماانی فشاار
انفجار در فاز مثبت را میتوان بهصورت خطی (مثلثی) ايدهآلساازی
تعیاین
نمود [ 56و  .]51-53زمان تداوم اين بار ايدهآل با رابطه
میشود.
1- Drag pressure

(

)

 W ،جرم معاادل  TNTمااده منفجاره برحساب kg

در اين رواب
(وزن خاارج) و  Rفاصااله مرکااز انفجااار از نقطااه مااوردنظر (فاصااله
رويارويی) برحسب  mاست .پرکاربردترين رواب تحلیلی موجود برای
محاسبه پارامترهای پیشانی موج انفجار کروی بهصورت رواب ( )0تاا
( )1است که توس رانکین -هوگونیت 1پیشنهاد شده است [.]23
√

)(0

0
1

)

(

در رواب فوق ،سرعت پیشانی موج ،فشار جاو (معماوالً 5
بار و يا  )3/5 MPaو سرعت صوت در هاوا تحات فشاار اسات
(معموالً .)003 -001 m/s
مقدار  Psoدر حالت انفجار کروی باا فاصاله نزدياک (يعنای
 )Pso > 10مطابق رابطه ( )6و در حالت دور ( )0 > Pso > 0.1 barباا
رابطه ( )7محاسبه میشود [.]21
bar

2- hemispherical air-burst
3- cube root scaling law
4- Hopkinson-Cranz
5- Rankine-Hugoniot
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شکل ( :)2مشخصات هندسی ستون بتن مسلح و نحوه انجام آزمایش []26
)(6

7

 -3معرفی مدل
آزمايشهايی توس فاروک 5و همکااران ( 2350و  2351مایالدی)
[ ]26-27به روی نمونههای ستون بتن مسالح باا مقطاع مساتطیلی
تحت انفجار نزديک انجام يافته است .ستونهای مورد نظر ،بهصاورت
ستون عادی براساس ضاواب  CAN/CSA A23.3-04تحات بارهاای
ثقلی ،طراحی و فوالدگذاری شده و با مقیاس واقعی ماورد آزماايش قارار
گرفته است .ستون دو سر گیردار با مقطع مربعی به ابعاد  033 mmو
طول آزاد  0 mبوده که با پوشش بتن  ، 03 mmدرصد فاوالد طاولی
 0( 3/32میلگرد طاولی باه قطار  ،)21/2 mmدرصاد فاوالد عرضای
( 3/3322خاموت بسته به قطار  55/0 mmباا فواصال  )033 mmاز
میلگرد رده  AIIIو مقاومت فشااری مشخصاه باتن  MPa 03اسات.
معموالً ،مقدار بار محوری ستونهاايی کاه رفتارشاان تحات بارهاای
انفجاری بررسی میگردد به صورت نسبتی از مقاومت محوری اسامی
ستون تعريف میشود که اين نسبت با توجاه باه مثاالهاای عملای،
معموالً در بازه  3/0 – 3/5است [ 5و .]55
نسبت بار محوری موجاود باه فرفیات محاوری ( ) ALR2بارای
1- Farouk
2 Axial Load Ratio

ستونهای طبقه اول يا همکف ياک سااختمان چندطبقاه در حادود
 3/0گزارش شاده اسات [ .]26در ساتون ماورد نظار در اينجاا ،باار
محااوری موجااود در سااتون  )55/0 MPa( 5327 kNاساات کااه بااا
استفاده از کابلهای پسکشیدگی در نمونه ايجااد شاده اسات؛ ايان
میزان بار محوری معادل نسبت  ALRبرابر  3/02است .در شاکل ()2
تصاويری از مشخصات مدل ستون مورد آزمايش آورده شده است.
انفجاار ( ANFO 513 kgمعاادل kg

بارگذاری انفجاری بهصورت
 )TNT 520در فاصله  2/6 mاز وجه ستون است .اين انفجاار فاصاله
ايجاد میکند بهطاوریکاه مرکاز
مقیاس شدهای برابر با 3/12
انفجار به ارتفاع  5/0 mاز سطح زمین فاصله دارد .سازه تکیهگااهی
بهگونه ای طراحی و ساخته شده است که شراي قیود انتهايی گیردار
برای ستون بهدرستی شبیهسازی گردد .در طای آزماايش ،جابجاايی
جانبی در سه نقطه در ارتفاع ،به فواصل  5/1 ،5 mو  2از پای ستون
ثبت شده است.
نرم افزار  OpenSeesيک نرم افازار کادباز و رايگاان اسات کاه باا
استفاده از روش اجزای محدود به تحلیل انواع سازهها میپردازد .ايان
نرم افزار باا اساتفاده از زباان برناماهنويسای  TCL/TKتوسا مرکاز
 PEER 0تولید شده است که قابلیت گسترش و تولیاد اناواع مقااطع
سازهای و غیرسازهای در خصوص تحلیل را داراست [ .]50در اينجا ،با
استفاده از نسخه ) V(2.3.1اين نرمافزار ،ستون مورد نظار باهصاورت
يک عضو قائم که در انتهای زيرين گیاردار کامال باوده و در انتهاای
فوقانی به صورت گیردار غلتکی (باا آزادی حرکات در راساتای محاور
3- Pacific Engineering Earthquake Center
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تخمین پاسخ ستونهای بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار

طولی ستون) مدل میشود .به علت تقارن هندسه و بارگذاری ،مادل
باااهصاااورت دوبعااادی سااااخته شاااده و اعضاااای طاااولی از ناااوع
 dispBeamColumnبا  53نقطه انتگرالگیری در طول آن و به ابعااد
 53 cmانتخاب شده است .برای میلگردهای طولی از الماان straight
استفاده شده است .برای تعريف مقطع ستون ،از مدل فیبار اساتفاده
شااده اساات کااه مقطااع را بااه فیبرهااای بتناای (بااا ابعاااد  )0 cmو
میلگردهای فوالدی تقسیمبندی میکند.
ابعااد mm

برای اجزای طولی ستون ،سه اندازه مش مختلاف باه
 533 ،13و  513استفاده شده و مقدار جابجاايی حاداکثر در وسا
دهانه در هر حالت ثبت و با نتايج آزماايش ( )23 mmمقايساه شاده
است .خالصه نتايج در جدول ( )5آورده شده است .مشاهده میشاود
که با کاهش ابعاد اجزای محدود ،تخمین جابجايی باه مقادار واقعای
نزديکتر شده است اما اين اخاتالف بارای ماشبنادی  533 mmباا
مشبندی  13 mmچشمگیر نیست  .بنابراين ،بهمنظور صارفهجاويی
در زمان تحلیلها طول اجزا  533 mmانتخاب شده است.
جدول ( :)1خالصه نتایج تحلیل حساسیت به ابعاد مشبندی
زمان محاسبات

()min

جابجايی

()mm

ابعاد اجزای محدود
()mm

03

23/51

13

51

53/00

533

1

51/22

513

دساات يافتااه اساات [ 02و  .]01ضااريب افاازايش دينااامیکی ()DIF5
نسبت مقاومت دينامیکی مصالح به مقاومت استاتیکی آن را توصایف
ماایکنااد و باارای در نظرگاارفتن افاازايش مقاوماات مصااالح در ناارخ
کرنشهای باال ،به کار میرود [ 03و  .]00در چندين دساتورالعمل و
کد مرجع ،همانند [ 06 ،25 ،51و  ،]07مقاديری برای ضارايب DIF
پیشنهاد شده است .در اين مقاله ،در مرحله تحلیل ديناامیکی تحات
انفجار ،مشخصات مقاومتی میلگردها و بتن با استفاده از ضرايب DIF
بهبود داده شده است.
جهت مدلسازی ستون مورد نظار در  ،OpenSeesبارای مصاالح
فوالد از مدل ( Material Steel02االستیک خطی -پالستیک کامل باا
سخت شدگی) و برای بتن از مدل Concrete02 Material -- Linear
( Tension Softeningنرمشدگی کششی خطی) موجود در کتابخانه
مصلح  OpenSeesاستفاده شده است [ .]01جهات تخماین مقاومات
بتن محصورشده در اثر وجود خاموت (فوالد عرضی) از مادل مصاالح
مناادر اسااتفاده شااده اساات [ .]03در دسااتورات و الگااوريتمهااای
 OpenSeesهیچ پیشبینی و توصیهای مبنی بر نحوه واردکردن اثرات
نرخ کرنش وجود ندارد .بنابراين ،در اينجا اعمال اثرات نرخ کرنش بر
مشخصات دينامیکی مصالح با اساتفاده از ضارايب  DIFتخمینای در
 ،UFC 3-340-02که برای اهداف طراحی توصیه شده اسات ،صاورت
میگیرد (جدول  .)2بايد توجه داشت که اين ضارايب فقا باياد در
مرحله تحلیل تحت بارگذاری انفجار به مدل اعمال گردد.
جدول ( DIF :)2برای بتن (رده  )44و میلگرد (]11[ )AIII

 -2-3مدلهای مصالح و اثر نرخ کرنش
در بارهايی با ماهیت انفجاری ،نرخ بارگذاری و يا نارخ وقاوع کارنش
نسبت به ساير ر يمهای بارگذاری بسیار بیشتر است .زيارا فشاارهای
بزرگ انفجار در بازه زمانی اندکی (چناد میلایثانیاه) باه ساازه وارد
میگردد و موجب بروز نرخ کارنشهاايی در حادود  532 - 530بار
ثانیه میگردد [ .]21نشان داده شده است که مشخصات مصالح بتن
و فوالد نسبت به نرخ کرنش حساس اسات [ .]23مطاابق باا نتاايج
تجربی موجود ،با افزايش نرخ کرنش ،مقاومت کششی و فشاری باتن
به طور قابل مالحظهای افزايش داشته [ ]23-05و کرنش نهايی باتن
نیز افزايش میيابد [ .]02-00در نرخ کرنشهای باال ،مقاومت مصالح
فوالد اغلب تا  ،% 13بتن فشاری تا  % 533و بتن کششای تاا % 633
افزايش میيابد [ .]00بنابراين ،در تحلیل سازهها تحت انفجار بايد اثر
نرخ کرنش بر مشخصات مصالح به روش صحیحی در نظر گرفته شود
تا نتايج واقعیتری حاصل گردد.
در نظر گرفتن اثرات دقیق نرخ کرنش در مدلساازی ساازههاای
بتن مسلح بسیار پیچیده است به خصوص زمانی که رفتاار غیرخطای
مصالح نیز وجود داشته باشد .با اينحال ،در بسایاری از تحلیالهاا از
مقادير ثابت برای نرخ کرنش استفاده شده که به نتايج قابل قبولی نیز

مقاومت فشاری
بتن

مقاومت
کششی بتن

مقاومت
تسلیم فوالد

مقاومت نهايی
فوالد

5/21

5/0

5/2

5/31

 -3-3بارگذاری و تحلیل مدل
تحلیل مدل ستون مورد نظر شامل سه مرحلاه متماايز اسات؛ ابتادا
ستون تحت يک مرحله تحلیل استاتیکی بدون در نظرگرفتن ضارايب
 DIFقرار میگیرد تا بار محوری آن ،پیش از اثر انفجار ،ايجااد گاردد.
در طی اين مرحله ،جابجايی گرهها در تکیاهگااه غلتکای در راساتای
محور طولی ستون ثبت میگردد (مرحله اول تحلیال) .سا،س ،مادل
دينامیکی با استفاده از ضرايب  DIFايجاد شده و در طی يک تحلیال
استاتیکی ديگر ،جابجايیهای تعیاینشاده از مرحلاه اول باه هماان
گرهها اعماال مایگاردد (مرحلاه دوم تحلیال) و پاس از آن تحلیال
دينامیکی تحت بارگذاری جانبی انفجار صورت میگیرد (مرحله سوم
تحلیل) .به اين ترتیب میتوان برای انجاام تحلیال ديناامیکی تحات
بارگذاری انفجار ،مدل ستون را برای در نظرگرفتن اثرات نرخ کرنش،
بهروزرسانی کرد.
1- Dynamic Increase Factor

فصلنامه علمی – ترویجی « پدافند غیرعامل »؛ سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 1316
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رقیقشدگی 5پديدهای است که در اثر محدودبودن ساطح رو باه
انفجار سازه روی داده و افت فشار بازتابی در طی زمان را تسريع می-
کند [ 51و  .]23برای در نظرگرفتن اثر رقیقشادگی ،ياک تاريخچاه
بارگذاری مثلثی معادل طبق شکل ( )0تشکیل میشود [ .]03که ،te
زمان تداوم معادل با رابطه ( )1محاسبه میشاود .البتاه مایتاوان باا
تقريب محافظهکارانهای زمان دوام فشار را همان (مدتزمان تداوم

اضافه فشار بازتابی) فرض کرد.

شکل ( :)3فشار انفجار مثلثی معادل []44
1
3

]

[

]

[

ضريب درگ است
در اين رابطه ،زمان وقوع رقیقشدگی و
که برای ستون مستطیلی برابر  2/31تخماین زده شاده اسات [.]22
برای محاسبه  tcنیز مایتاوان از رابطاه  tc=3S/Usاساتفاده کارد (S
نصف عرض ستون است) [ .]56بايد توجه داشت که فشاار حاصال از
انفجار به عرض ستون ضرب شده و بهصورت گسترده خطی در طاول
ستون اعمال میگردد (شکل  .)0اين روش بارگذاری انفجار ،با مراجع
طراحی [ ]51-53هماهنگ است .از آنجا کاه در اهاداف طراحای و
کاربردی ،تعیین اولین پاسخ حداکثر عضو سازهای اهمیات بیشاتری
دارد ،در اينجا تحلیلها تا زمانی ادامه يافتاهاناد کاه حاداقل اولاین
نوسان (حرکت رفت و برگشت) ستون را در بربگیرد.

 -4نتایج تحلیلها
در شکل ( ،)1منحنای جابجاايی جاانبی حاصال از مادل عاددی در
مقايسه با نتايج آزمايش ،در ساه مقطاع از ساتون ،نشاان داده شاده
است .بخش نزولی انتهايی در نمودارهای آزمايش ،در اثر از کار افتادن
پتانسیومتر (جابجايیسنج) در اثر فشار و حرارت ناشی از انفجار ايجاد
شده است .مالحظه میشود که در تحلیل عددی ،مقدار پاسخ حداکثر
و زمان وقوع آن در مقاطعی که تغییرشاکلهاای بیشاتری را تجرباه
کرده است ،با دقت مناسبی تخماین زده شاده اسات .علال اخاتالف
محاسبات با نتايج آزمايش میتواند ناشای از عادم دقات در تخماین
توزيع مکانی بارگذاری انفجار و نیز مقادير تقريبی برای ضارايب DIF
باشد .همچنین ،ممکن است تکیهگاههای سااختهشاده بارای نموناه
ستون در آزمايش ،شراي گیرداری کامل در دوسار عضاو را بارآورده
نکرده و تحت اثر انفجاار تغییار مکاانهاايی داشاتهاناد .در تماامی
آزمايشهای انفجار ،در اثر فشار و حارارت واردشاده باه سنساورهای
اندازهگیری و ابزار دقیقها ،امکان بروز خطا در دادههاای ثبات شاده

وجود دارد.

شکل ( :)5مقایسه تاریخچه جابجایی حاصل از مدلسازی با نتایج
آزمایش

به علت هزينه و زماان بااالی ماورد نیااز بارای انجاام مطالعاات
آزمايشگاهی انفجار ،نمیتوان اثر پارامترهاای مختلاف طراحای را بار
رفتار و نحوه پاسخ ستونهای بتن مسالح تحات انفجاار را باا انجاام
آزمايش تعیین کرد .يکی از مهمترين کاربردهای مادلهاای عاددی،
انجام مطالعات پارامتريک و تعیین نحوه اثر پارامترهاای مختلاف بار
رفتار اعضای سازهای تحت انفجار است .در ايان مقالاه ،اثارات تغییار
مقادير وزن خرج انفجاری ،فاصلهی روياارويی ،باار محاوری و ارتفااع
ستون بر رفتار ستون بتن مسلح تحات انفجاار جاانبی بررسای شاده
است.
شکل ( :)4فشار جانبی حداکثر ناشی از انفجار ()te = 2.07 msec

1- Clearing effects

ستون مورد نظر تحت بار انفجار حاصل از  133 ،213 ،520 kgو
 TNT 5333مورد تحلیل قرار گرفته است .فواصل رويارويی به نحوی
 Z=0.52ثابات
انتخاب شده است که مقدار فاصله مقیااسشاده

تخمین پاسخ ستونهای بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار

باشد .طبق شکل ( ،)6مشاهده میشاود کاه باا افازايش وزن خارج،
جابجايی در وس ارتفاع ستون افزايش مایياباد هرچناد کاه مقادار
حداکثر فشار وارد بر وجه ستون ثابت است .علت اين امر تغییر مقدار
ضربه حاصل از انفجار است که با افزايش وزن خرج ،ايان ضاربه نیاز
زياد خواهد شد .درحالیکه ،طبق رواب ( )5-7مقدار فشاار ناشای از
انفجار فق به پارامتر  Zوابسته است .از نمودارهاای جابجاايی شاکل
( )6میتوان دريافت که با افزايش وزن خرج انفجااری ،زماان تنااوب
ارتعاش طبیعی عضو را بلندتر کرده است .اين امر به احتمال زيااد در
اثر افزايش سطح آسیبديدگی مقطع و کاهش سختی آن است.
در بسیاری از آئیننامههای طراحی در برابر انفجار ،توصایه شاده
است که ستونهای خارجی ساختمان بتنی همانند تیر طراحی شاود
و از وجود بار محوری در آنها صرفنظر گردد [ .]51-53در اين مقاله،
نسبت بار محوری ستون به فرفیت محوری اسمی آن (قبل از انفجار)
برابر با  3/2 ،3/5 ،3و  3/02انتخاب شده است.
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باال باشد ،افزايش سريع جابجايی جانبی و ناپايداری مشاهده میشود.
بايد توجه داشت که افازايش باار محاوری موجاب افازايش فرفیات
خمشی مقطع تیر -ستون مایشاود اماا دوران حاداکثر تکیاهگااه را
کاهش داده که در نتیجه انر ی جذب شده نیز کاهش میيابد.
برای بررسی اثر مقاومت بتن بر پاسخ ساتون باتن مسالح تحات
انفجار ،بتن با مقاومت فشاری  63 ،03 ،01 ،03 MPaدر مدلساازی
استفاده شده است .در شکل ( )1نتايج مربوط به جابجاايی در وسا
ارتفاع ستونها تحت انفجار  TNT 520 kgبا  Z=0.52 kg/m1/3آورده
شده است .مشاهده میشود که با افزايش مقاومت باتن ،تغییرشاکل
در وس ارتفاع ستون کاهش يافته است .با کاهش مقاومات فشااری
بتن ،زمان تناوب ارتعاش طبیعی ستون بلندتر شده که مایتواناد در
اثر خردشدن بخشی از بتن مقطع و کاهش سختی آن باشد.

شکل ( :)1تاریخچه جابجایی برای مقاومت بتن مختلف در
Z=0.52 kg/m1/3

شکل ( :)6تاریخچه جابجایی برای وزن خرجهای مختلف در
Z=0.52 kg/m1/3

شکل ( :)7تاریخچه جابجایی برای نسبتهای بارمحوری مختلف در
Z=0.52 kg/m1/3

طبق نتايج به دست آمده در شاکل ( ،)7باا افازايش نسابت باار
محوری ،سختی ستون باتن مسالح تحات انفجاار افازايش مایياباد
(کاهش جابجايی جانبی) .اما در حالتی که نسبت بار محاوری خیلای

 -6نتیجهگیری
در اين مقاله از نرمافزار اجزای محدود ضمنی  ،OpenSeesکه کااربرد
عمده آن در مدلسازی ساختمانها تحت بارهای لرزهای و دينامیکی
است ،برای مدلسازی و تحلیل ستونهای بتن مسلح با مقطع مربعی،
تحت اثر همزمان باار محاوری فشااری و بارگاذاری جاانبی انفجاار،
استفاده شده و يک روش پیشنهادی برای گنجاندن اثرات نرخ کرنش
در تحلیل تحت انفجار مطرح شاده اسات .مطاابق باا نتاايج حاصال،
حداکثر جابجايی جانبی ستون با دقت قابال قباولی باه دسات آماده
است .هم چنین ،برای بارگاذاری انفجااری ،عاالوه بار فشاار ناشای از
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Estimation of RC Columns' Behavior under Blast Loading
M. Esmaeilnia Omran*, S. Mollaei
Abstract
Increasing the risk of explosion event in urban areas has led to building owners, governments and
researchers trying to understand the behavior of structural systems under blast loading. In reinforced
concrete buildings in front of the outside explosions, external columns are the most vulnerable and
critical structural members. In most of the studies on the effect of the blast loading on structural
members, in particular reinforced concrete (RC) columns, specialized finite element software
packages (hydro codes) have been used. Hydrocode's application requires high expertise and the
results are highly dependent on the user. Here, the effects of near field blast loading on the
conventional reinforced concrete columns, which are designed for gravity loads, are studied. For
this purpose, implicit finite element software OpenSees' capabilities in nonlinear dynamic analysis
have been used. A simple way to enter the effects of the strain rate in the analysis is proposed. The
results of lateral deformations of reinforced concrete columns calculated with the software showed
good agreement with the results recorded in the real scale experimental blast test. The results also
showed, for blast loading, the impact of the blast wave on the sides of the column is important.
Furthermore, the column axial load should be included in its modeling and analysis under blast
loads.
Key Words: Blast Loading, Reinforced Concrete Column, OpenSees Software, Lateral
Displacement, Axial Load
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