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چكیده
از آنجا که معموال در طراحی سازه ها بار انفجاری لحاظ نشده است و با توجه به رویدادهای اخير جهان ،هم اکنون بررسی مقاومت اجزای این
سازه ها در برابر انفجار بسيار ضروری می باشد.در این تحقيق مدگسيختگی تيرهای بتنی با مقطع مستطيلی و درصد آرماتورهای طولی متفاوت به
عنوان یکی از اجزای سازه های بتنی در برابر بارگذاری انفجاری توسط نرم افزلر  Abaqusمورد مطالعه قرار ميگيرد و به منظور بررسی صحت
شبيه سازی ها با نتایج موجود مقایسه می شود.تغيير مکان ماکزیمم وسط تير پيش بينی شده توسط نرم افزار مطابقت مناسبی با نتایج حاصله از
مطالعات آزمایشگاهی دارند ،این تغيير مکان ماکزیمم نيز با مدل ساده شده ی سيستم تک درجه آزادی( )SDOFمقایسه می شود.
کلمات کلیدی :موج انفجار ،تير بتن مسلح ،آرماتور طولی ,تحليل دیناميکی غير خطی

 -1مقدمه
همان طور که می دانيم تا چند دهه قبل ،استفاده از روش های تحليل و طراحی متداول نتایج چندان دقيقی را ارائه نمی داد و در مواردحساس به
ناچار از آزمایشات تجربی استفاده می گردید .تدابير امنيتی و شرایط خاص موردنياز برای انجام آزمایشات تجربی بر روی این موضوع باعث باال
رفتن هزینه ها می گشت .با ورود مراکز غيرعلمی در انجام این پژوهش ها ،انتشار نتایج حاصله تحت تأثير قرار گرفت و گزارش ها برای انتشار
عمومی می بایست از فيلترهای بسياری عبور می کردند و در برخی موارد تا سال ها به صورت محرمانه باقی می ماندند.اما در دهه های اخير با
رواج نرم افزارهای المان محدود و روش های عددی ،می توان نتایج رضایت بخشی از تحليل های موردنظر گرفت ،هم چنين انتشار مقاالت نيز
به دليل بيش تر شدن تحقيقات رواج بيش تری یافته؛ البته هنوز هم تحقيقات کليدی و بنيادی به صورت عمومی منتشر نمی شوند.اجزاء انعطاف
پذیر مانند تيرها و سقف های سنگين با دهانه های طوالنی مقدار زیادی از انرژی ناشی از انفجار را جذب می نمایند پاسخ سازه تابعی از خواص
مواد تشکيل دهنده اجزاء و نحوه به کارگيری آنها می باشد .بتن را می توان هم بصورت قابی انعطاف پذیر و هم بصورت قابی سخت بکار برد.
در حالت کلی سازه های سنگين وزن در مقایسه با سازه های سبک ،رفتار بهتری از خود در مقابل انفجار نشان می دهند. .در ایالت متحده ،در
نواحی مستعد انفجار ،تنها ساختمان های بتن مسلح مجاز به ساخت هستند.

 - 2سیستم تک درجه آزادی() SDOF
پيچيدگی تحليل پاسخ دیناميکی سازه ها در بارهای انفجاری تحت اثر کرنش های زیاد ،رفتار غير خطی مصالح غيراالستيک تحت بارهای نامعين
انفجاری ،محاسبات را بسيار پيچيده کرده و تغييرشکل ها را وابسته به زمان می کند.بنابراین ساده سازی تحليل و کم کردن فرضيات در پاسخ سازه
و بارگذاری می تواند روش موثر و قابل قبولی باشد.اصول تحليل به این صورت است که سازه ایده آل یک درجه آزادی( ) SDOFرا در نظر
گرفته و سيستمی با ارتعاش آزاد سازه و قسمت مثبت بارگذاری انفجاری در نظر می گيریم.
سازه های ساده از قبيل تير و صفحه را ميتوان به سيستم تک درجه آزادی کاهش داد که رفتار مشابهی همانند المان حقيقی دارند(.شکل )1

شكل 1سیستم تک درجه آزادی و بار انفجاری[]1

ضرایب انتقال(جدول  )1که بر اساس یک شکل تغيير شکل خاص از المان هدف محاسبه ميشوند معموال در مدهای ارتعاشی اصلی آن برای تبدیل
ساختار آناليزی به سيستم  SDOFمعادل استفاده ميشود.توضيح کامل در مورد اصول و پيشينه نظریه این روش و چارت های جامع برای پيش
بينی واکنش المان های بارگيری شده بوسيله ی  UFCو [ Biggs ]2[,]3داده شده است.
جدول  1ضرایب انتقال برای تیر با تكیه گاه ساده تحت بارگذاری یكنواخت[]2

حیطه
رفتاری
االستیک
پالستیک
میانگین

ضریب جرم

ضریب بار

0/5
0/33
0/64

0/46
0/5
0/58

ضریب
مقاومت
0/46
0/5
0/58

ضریب
جرم
0/87
0/44
0/84

بار-

چون سيستم در ميان این مراحل مختلف جلو ميرود به طور کلی در هر مرحله نياز است که پاسخ به طور جداگانهه بها اسهتفاده از ضهرایب تبهدیل
برای هر مرحله خاص محاسبه شود.به هر حال پيشنهاد می شود اگر واکنش فراتر از گستره االستيکی برود مقدار متوسط ضرایب تبدیل به کار برده
ميشود.
معادله حرکت سيستم آسيب ندیده  SDOFمعادل در معرض نيروی کاربردی

):P(t

می توانيم با استفاده از ساده سازی بار انفجاری به صورت مثلثی ساده (شکل)1-و و عملکرد مقاومت به صورت(شکل ) 2-و با انتگرال دوهمل
معادله ی باال را حل کرد.

شكل 2تابع مقاومت سیستم معادل  SDOFبرای بار مثلثی[]1

معادله جابه جایی بر حسب زمان برای سيستم  SDOFمعادل نزدیک به اوج :
واکنش در مرحله ی االستيک :

واکنش در مرحله ی پالستيک :

برای اهداف طرح عملی نمودارهای مختلفی برای ماکزیمم پاسخ سيستم های  SDOFدر معرض انواع مختلف توابع بار ساده و مقاومت االستيک-
کامال پالستيک آمده است (شکل .)3
نسبت

و مقاومت داخلی به نسبت بار اعمالی

برای محاسبه پاسخ اوج کافی می باشد.

شكل  1پاسخ ماکزیمم جابه جایی برحسب تابع مقاومت برای بار مثلثی[]1

 -1آزمایش انفجار روی تیر بتن مسلح ()Magnusson and Hallgren
در این آزمایش همانطور که در شکل  4مشخص است تير تحت اثر بار ناشی از انفجار قرار گرفته است .ابعاد و آرماتورهای تيرهای بتنی ساخته
شده در شکل زیر نمایش داده شده است.بار انفجاری در یک تونل شوک ایجاد شده است که مقطع داخلی این تونل شوک مستطيلی و به ابعاد
 1,2*1,1متر ميباشد.تيرها به نحوی که در شکل نمایش داده شده اند درون تونل شوک قرار گرفته اند.
برای اینکه تيرها در حين آزمایش بتوانند آزادانه حول هر تکيه گاه چرخش داشته باشند فاصله ای بين تيرها و جدار تونل شوک قرار داده شده
است.ماده منفجره از نوع  TNTو به شکل تقریبا کروی است و به فاصله  11متری از تير بتنی و در مرکز سطح مقطع تونل قرار گرفته است.دهانه
تيرها(در بين دو تکيه گاه) 1511ميليمتر و دو عدد بولت در هر تکيگاه برای ثابت نگه داشتن تير در حين آزمایش استفاده شده است.در این
آزمایشات از یک گيج فشار جهت اندازه گيری فشار وارده به تير در اثر اعمال بارانفجاری و گيج تغيير مکان در وسط دهانه برای ثبت تغيير مکان
ماندگار وسط دهانه استفاده شده است.

شكل 4ابعاد تیر بتن آرمه( )mmو نحوه ی برپایی آزمایش[]4

در این آزمایش مشخصات مصالح بصورت زیر است]4[ :
.I

بتن

.II

میلگرد طولی

.III

میلگرد عرضی

مقاومت فشاری -

تنش جاری شدن-

ضریب پواسون-

مدول کشسانی

 2400kg/m3چگالی-

مقاومت کششی

ضریب پواسون -
7850kg/m3چگالی -

تنش جاری شدن-

ضریب پواسون -
 -7850kg/mچگالی

مدول کشسانی
مقاومت نهایی
مدول کشسانی
مقاومت نهایی

 -4صحت سنجی
در این قسمت باتوجه به قابليت به  ABAQUS/Expliciرفتار تير  RCدر معرض بارگذاری انفجاری مدل شده ( )FEو با نتایج
آزمایشگاهی magnussonو  [4] hallgrenمورد مقایسه قرار می دهيم.این صحت سنجی در دو بخش ارائه می شود:
الف) جابه جایی ميانه تير ب)الگوی ترک

شكل 5پالت مدل تغییر شكل نیافته

الف) ازمنحنی جابه جایی ميانه تير – زمان می توان نزدیک بودن مدل( مدلی که نرخ کرنش را در نظر گرفته) را با آزمایش نتيجه گرفت.مدل در
نبود تاثيرات نرخ کرنش نسبت به آزمایش رفتاری بسيار نرم تر دارد.

)(FE

)(ms
شكل 6منحنی جابه جایی میانه تیر بر حسب زمان انفجار

)(mmجا به جا یی میا نه تیر

)(FE

ب) در شکل ( -1الف)مربوط به آزمایش تير می توان مشاهده کرد که شکاف برشی نزدیک تکيه گاه بوجود می آید و به سمت بهاالی سهطح تيهر
انتقال می یابد که موجب شکست برشی تير می شود .شکل ( -1ب) الگوی خسارت را در  FEنشان ميدهد .
ميتوانيم نتيجه بگيریم که الگوهای خسارت در مدل  FEو آزمایش به طور کامل شبيه هم نيست ولی هر دو یک الگوی خسارت منطقی ای را نشان
می دهند.

الف) الگوی ترک تیر (آزمایش) ][4

ب) الگوی ترک تیر ( – ) FEدر زمانی که بیشترین واکنش تكیه گاهی را داریم
شكل 7الگوی ترک ها

 -5تاثیر نسبت آرماتورهای طولی
بررسی های آزمایشگاهی انجام گرفته توسط Magnussonو  [4] Hallgrenنشان می دهد که مد گسيختگی تير زمانی که ميزان تقویت کششی
کاهش می یابد از گسيختگی برشی ترد به گسيختگی خمشی نرم تغيير پيدا می کند.به عبارت دیگر خطر گسيختگی برشی در تير تحت بارگذاری
انفجاری با نسبت کمتر آرماتور طولی کاهش می یابد.
به منظور بررسی تاثير نسبت تقویت کششی بر روی مدهای گسيختگی تير بتنی تحت بار انفجاری ,چندین مدل با مقادیر مختلف آرماتور طولی
مورد بررسی قرار گرفته شده است.که در جدول  2مشاهده می شود :
جدول  2مشخصات مدل با نسبت آرماتورهای طولی متفاوت
نوع تیر

ارتفاع تیر()mm

A

040

4/45

B

040

4

400

C

040

0/85

400

0/53

D

040

0/5

400

0/53

درصد آرماتورهای

فاصله ی خاموت

نسبت مساحت سطح مقطع به

طولی(کششی)

ها()mm

فاصله ی خاموت ها()mm

400

0/53
0/53

خصوصيات مکانيکی بتن(استاتيکی -بدون در نظر گرفتن نرخ کرنش) :
مقاومت فشاری بتن= 45 Mpa
مقاومت کششی بتن= 4/1 Mpa
مدول االستيک بتن=34/5 Gpa

 1-5شكل پذیری و مدهای گسیختگی
الگوی خسارت ومنحنی های عکس العمل  -خيز برای مدل های مختلف  D,C,B,Aدر شکل  8نشان داده شده است.
با توجه به آن ها می توان نتيجه گرفت که با کاهش مقدار آرماتور طولی شکست تير از برش به خمش تغيير می یابد وافزایش قابل توجهی در نرم
شوندگی تير مشاهده می شود که با نتایج آزمایشگاهی مطابقت کامل دارد.

)(A

)(B

)(D

)(C

شكل 8نتایج الگوهای ترک با درصد آرماتورهای طولی متفاوت() D,C,B,A

A
) (KNعکس العمل تکیه گاهی

B
D

C

) (mmخیز تیر
شكل 9منحنی عكس العمل -خیز تیر برای مدل هایی با درصد آرماتور طولی(کششی) متفاوت

 2-5ماکزیمم جابه جایی میانه تیر و مقایسه با مدل SDOF
ماکزیمم جابه جایی نقطه ميانی مدل ها با نسبت های مختلف آرماتور کششی ) ) D,C,B,Aاز  FEMبه دست آمده که با محاسبات  SDOFمقایسه
می شود که در جدول 3و شکل 11ارائه شده است.همانگونه که مشاهده ميشود ماکزیمم جابه جایی نقطه ميانی تير توسط  FEMو محاسبات
 SDOFبه هم نزدیک هستند به هر حال با افزایش نرم شدگی تير تفاوت بيشتر می شود دليل آن این است که در محاسبات SDOFسخت شدگی
پالستيک فوالد در نظر گرفته نمی شودبنابراین در تغيير شکل های پالستيک بزرگ،عملکردمدل  FEنسبت به مدل  SDOFسخت تر است.

FEM

شكل 11جابه جایی نقطه میانی تیر برای مدل هایی با درصد آرماتور متفاوت

) (mmماکزیمم جا به جا یی ميانه تير

SDOF

جدول  1ماکزیمم جابه جایی میانه تیر برای مدل هایی با درصد آرماتور متفاوت
FEM

SDOF

SDOF/FEM

جابه جایی ماکزیمم()mm

جابه جایی ماکزیمم()mm

mm/mm

A

11/2

18

1/14

B

21/5

22/3

1/14

C

21/4

28/1

1/11

D

33/2

33/4

1/13

نوع تیر

-6نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده در دو بخش آزمایشگاهی و عددی نتيجه گيری های زیر قابل بيان است :
 )1نتایج به دست آمده از روش حل عددی مانند تاثير نرخ کرنش،جابه جایی ميانه تير،الگوی ترک ها و مد گسيختگی تيرها مطابقت مناسبی
با نتایج آزمایشگاهی دارد.
 )2ماکزیمم جابه جایی نقطه ميانی تير توسط  FEMو محاسبات  SDOFبه هم نزدیک هستندو در تغيير شکل های پالستيک
بزرگ،عملکردمدل  FEنسبت به مدل  SDOFسخت تر است.
 )3می توان از روش شبيه سازی عددی به عنوان روشی مناسب جهت بررسی تاثير کليه عوامل موثر در مقاومت تيرهای بتن مسلح تحت
انفجار بدون صرف هزینه و زمان زیاد استفاده نمود.
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