وشزیه علمی

تاریخ دریافت مقاله16/66/61 :

پژوهشهای تجربی در مهندسی عمران

تاریخ تصویب نهایی15/2/52 :

جلد  ،1شماره  ،1بهار و تابستان  ،1131صص  93الی 16

پایگاه نشریهhttp://jerce.srttu.edu :

ارسیاتی اثز میانقاب تىایی در آسیةپذیزی قابَای تته مسلح
تحت تار واشی اس اوفجار
*2

الُام رضائی 1ي علی علیپًر

 1کارشىاس ارشد مُىدسی ساسٌ ،زاًطىسُ فٌی ٍ هٌْسسی ،زاًطگبُ یبسَج
 2استادیار ،زاًطىسُ فٌی ٍ هٌْسسی ،زاًطگبُ یبسَج
aalipourm@yu.ac.ir
چکیدٌ :زض ایي همبلِ اثط هیبىلبة ثب هػبلح ثٌبیی ثط هیعاى آسیتپصیطی لبة ثتي هسلح تحت اثطات ًبضی اظ اًفدبض زاذلی ثطضسی ضسُ است .ثِ ایي
هٌظَض تؼسازی لبة ذوطی ثتي هسلح سِ ثؼسی زاضای هیبىلبة وِ ثطاسبس آییيًبهِ ثتي ایطاى عطح ضسُاًس ،تحت ثبض فطبض ًبضی اظ اًفدبض زاذلی لطاض
گطفتِ ٍ تَسظ ًطم افعاض  ABAQUSتحلیل ٍ ثطضسی ضسُاًس .زض هسل سبظی ضفتبض پالستیه ثطای ثتي ٍ آضهبتَضّبی لبة ثتي هسلح زض ًظط گطفتِ ضسُ
است .هیبىلبةّبی ثٌبیی ثب استفبزُ اظ تئَضی ّوگي سبظی ثِ غَضت الوبى پیَستِ ٍ ثب ضفتبض االستیه فطؼ ضسُاًسً .تبیح حبغل ًطبى زٌّسُ ایي است
وِ هیبىلبة ثٌبیی زض سرتی ،تغییط هىبى خبًجی ٍ زض ًتیدِ هیعاى آسیت لبةّبی ثتي هسلح اثط ثسعایی زاضز ٍ غطف ًظط وطزى اظ آى زض تحلیل
زیٌبهیىی سبذتوبى ّبی ثتي هسلح تحت ثبض ًبضی اظ اًفدبض زاذلی ،هٌدط ثِ ًتبیح اضتجبُ هیگطزز.

کلمات کلیدی :لبة ثتي هسلح ،هیبىلبة ثٌبیی ،اًفدبض ،هسل الوبى پیَستِ ،ضبذع آسیت.

Assessment of Masonry Infill Effect on Damage RC Frames
Subjected to Blast Loading
E. Rezaee and A. Alipour
Abstract: In this study the effect of infill masonry on vulnerability of reinforced concrete frames subjected to
internal blast loading is investigated. To do so, several 3D reinforced concrete frames with infill which have
been designed based on the Iran Concrete Code are subjected to internal blast loading and analyzed using finite
element commercial software ABAQUS. Reinforced concrete is assumed to be plastic in behavior while elastic
behavior is taken for infill masonry. The infill is modeled as continuum elements using homogenizing theory. It
is found that infill masonry effect on the stiffness and elasticity of reinforced concrete frames so neglecting this
effect loads to unrealistic assessment of dynamic analysis of in filled RC frames subjected to internal blast
loading.
Keywords: RC frame, Masonry Infill, Blast Loading, Continuum Model, Damage Indicator.
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 -1مقدمه
اهطٍظُ زضسبذتوبىّب اظ هیبىلبةّبی آخطی ثِ غَضت
گستطزُای استفبزُ هیضَز وِ اظ زالیل ػوسُ آى ثْیٌِ
ثَزى اظ ًظط التػبزی ٍ فضبی هٌبسجی است وِ هیبىلبةّب
ایدبز هیوٌٌس .هؼوَالً زیَاضّبیی وِ زاضای هػبلح ثٌبیی
ّستٌس ،ثِ ػٌَاى سبظُ فطػی هحسَة ضسُ ٍ چَى تحلیل
ثسیبض پیچیسُ آىّب ًیبظهٌس غطف ٍلت ٍ ّعیٌِ است ،اظ
اثط آىّب زض هحبسجبت غطفًظطهیوٌٌس.
زض سبلّبی اذیط پژٍّصّبی ظیبزی ضٍی ضفتبض سبظُّب
تحت اثط ثبض اًفدبض غَضت گطفتِ وِ ػوَهبً تَسظ ٍظاضت
زفبع آهطیىب ٍ اًگلستبى ثَزُاست [ّ .]1وچٌیي زض ثؼضی اظ
هطاوع ػلوی زًیب ،تحمیمبتی زض ذػَظ ضفتبض سبظُّبی ثتي
هسلح تحت اثط ثبضّبی ًبضی اظ اًفدبض ،اًدبم گطفتِ است.
اظآىخولِ زض سبل  2003لَسییًَی ٍ ّوىبضاى فطٍضیعش
زض سبظُّبی ثتي هسلح ضا زض اثط اًفدبض تحلیل وطزًس .آىّب
زض تحمیمبت ذَز ًطبى زازًس وِ هىبًیه فطٍضیعش وبهالً
ٍاثستِ ثِ ًَع ٍ هىبى لطاضگیطی هبزُ هٌفدطُ هیثبضس [.]2
هب ٍ ّوىبضاى ( )2001ثب استفبزُ اظ تئَضی ّوگيسبظی ٍ
استفبزُ اظ ضجیِسبظی ػسزی ،ثِ هَزّبی ضىست زیَاض
آخطی پطزاذتٌس ٍ ًطبى زازًس وِ سِ هَز ضىست (ضبهل
ضىست ًبضی اظ وطص زض هالت ،ثطش زض هالت ٍ آخط ٍ
فطبض زض آخط) ثطای هیبىلبةّب ٍخَز زاضز [ّ ،]3وچٌیي زض
سبل  2005اثط ثبض اًفدبض ظیط ظهیٌی ضا ثط ضٍی سبذتوبى
ثتي هسلح ثب استفبزُ اظ تئَضی ّوگيسبظی ثطضسی وطزًس
[ .]4اًگَ ٍ ّوىبضاى ( )2007ثب ثطضسی اثطات اًفدبض ثط ضٍی
سبظُّب ًطبىزازًس وِ ثبض اًفدبض ثِغَضت یه ثبض ضطثِای
است ٍ اثط اًفدبض ضا زض یه ستَى ثتي هسلح هَضز اضظیبثی
لطاضزازًس [.]5
زض حبلت ولی زٍ هسل هتفبٍت ضبهل هسل گسستِ ٍ
پیَستِ ثطای تحلیل ذغی ٍ غیطذغی هیبىلبة ثٌبیی هَضز
استفبزُ لطاض هیگیطز .هسل پیَستِ ثِ ذَاظ هیبىلبة
آخطی هبًٌس یه هحیظ پیَستِ ضسیسگی هیوٌس ٍ ثطای
تحلیل هیبىلبة زض همیبس ٍالؼی لبثل استفبزُ هیثبضس .اظ
آىخب وِ زض ایي تحمیك هیبىلبة ثب همیبس ٍالؼی هسل
ضسُ؛ ثٌبثطایي ثطای هسلسبظی هیبىلبة ثٌبیی الوبى پیَستِ
ّوگي ضسُ ثِوبض ضفتِ است .ثطای ّوگيسبظی ٍ ثِزست
آٍضزى ذَاظ االستیه هیبىلبةّبی ثٌبیی اظ ضٍش
ضجیِسبظی ػسزی استفبزُ ضسُ است ٍ ّوچٌیي فطؼ
30

ضسُ وِ هیبىلبة فمظ زاضای ضفتبض االستیه ثبضسً .ظط ثِ
ایيوِ تغییطضىل اػضبی ثتي هسلح ثِ ذَاظ ثتي ٍ
آضهبتَضّب ثستگی زاضز ،ثٌبثطایي تؼطیف زضست هػبلح ثتي
هسلح زض ًطمافعاض ثسیبض حبئع اّویت است .زض ایي تحمیك
ثتي ٍ آضهبتَضّب ثِعَض خساگبًِ هسل ضسُاًس ،هػبلح آىّب
ثِغَضت هدعا تؼطیف ضسُ ٍ ثٍِسیلِ زضگیط وطزى آىّب ثب
یىسیگط ضفتبض ٍالؼی ثتيهسلح ثطای لبةّبی هَضز هغبلؼِ
ضجیِسبظی ضسُ است .ثبضگصاضی ایي لبةّب ثط اسبس هجحث
ضطن همطضات هلی سبذتوبى ٍ آییيًبهِی  ٍ 2800عطاحی
آىّب ثط اسبس هجحث ًْن همطضات هلی سبذتوبى اًدبم
گطفتِ است .زض ًْبیت لبةّبی حبغل ثِ ّوطاُ هیبىلبةّب
زض ًطمافعاض  ABAQUSهسلسبظی ضسُ ٍ تحت ثبض فطبض
ًبضی اظ اًفدبض زضٍى سبظُ ،لطاض گطفتِاًس.
 -2مصالح و شاخص آسیة تته در قاب تته مسلح
زض ایي تحمیك اظ ثتي ثب همبٍهت فطبضی 300ویلَگطم ثط
سبًتیوتط هطثغ ( )C30ثب هسٍل االستیسیتِ 250840
ویلَگطم ثط سبًتیهتط هطثغ ٍ ضطیت پَاسَى  0/2استفبزُ
ضسُ است .ثطای هسلسبظی ثتي زض ًبحیِ پالستیه ٍ
ثطضسی آسیت زض آى ،هسل ذسبضت هَهسبًی ثتي
( )Concrete Damage Plasticityثِوبضگطفتِ ضسُ است.
ًوَزاض تٌص -وطًص ثتي زض فطبض ٍ وطص هغبثك ضىل
( )1هیثبضس [.]7 ٍ 6
ثطای هحبسجِ آسیت زض ثتي اظ تئَضی هبظاضس استفبزُ
هی ضَز .ثط اسبس ایي تئَضی زض هَازی وِ همبٍهت وططی
ٍ فطبضی آىّب ثطاثط ًیست زٍ اسىبلط آسیت هغبثك ضٍاثظ
ظیط تؼطیف هیضَز [:]8
)

̅̅̅̅(

(-1الف)
)

̅̅̅̅(

(-1ة)

ثِتطتیت اسىبلط آسیت فطبضی ٍ وططی،
ٍ
ثِتطتیت پبضاهتطّبی آسیت ثطای زٍ اسىبلط آسیت ،
وطًص آستبًِ تحت وطص ٍ فطبض ته هحَضی
ٍ
هیثبضٌس.
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ثطضسی اثط هیبى لبة ثٌبیی زض آسیتپصیطی ...
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شکل  :1الف) ومًدار تىش-کزوش تته تحت فشار تک محًری،
ب) ومًدار تىش-کزوش تته تحت کشش تک محًری

همبزیطٍ̅̅̅ ̅̅̅ هؼبزل ثب هیبًگیي وطًص وططی ٍ فطبضی
هیثبضٌس ٍ اظ عطیك ضٍاثظ ظیط ثِزست هیآیٌس:
( -2الف)

)

( ∑√

̅̅̅

( -2ة)

)

( ∑√

̅̅̅

ٍ ثِتطتیت وطًصّبی اغلی وططی ٍ فطبضی
وِ
هیثبضٌس .ثطای ثتي ثب همبٍهت فطبضی  300ویلَگطم ثط
سبًتیهتط هطثغ ،همبزیطی وِ اظ ًتبیح آظهبیطگبّی تؼییي
هیضًَس ،ثط اسبس ًتبیح هب ٍ ّوىبضاى زض خسٍل  1آهسُ
است [.]4
جديل  :1پارامتزَای محاسثٍ شدٌ طثق وتایج
آسمایشگاَی تزای تته تا مقايمت فشاری C30
0.2

0.2

0.0035

0.0035

 -3مصالح آرماتورها
آضهبتَضّب اظ ًَع فَالز ثب تٌص تسلین  4000ویلَگطم ثط
سبًتیهتط هطثغ ( )S400ثب هسٍل االستیسیتِ 2100000
ویلَگطم ثط سبًتیهتط هطثغ ٍ ضطیت پَاسَى  0/3فطؼ
ضسُ ٍ ضفتبض پالستیه آى ثِغَضت ًوَزاض تٌص-وطًص

ًطهبل ضسُ زض ًظط گطفتِ ضسُ است .ثٌبثطایي ضفتبض آى تب
تٌص تسلین ثِغَضت ذغی ثَزُ ٍ پس اظ ضسیسى ثِ تٌص
تسلین ثب افعایص وطًص ،تٌص ثبثت ثبلی ثوبًس .ثیي فَالز ٍ
ثتي زضگیطی ایدبز ضسُ ٍ فطؼ ضسُ ایي زضگیطی تب هطحلِ
پالستیه ًیع ّوچٌبى ازاهِ یبثس.
 -4مدل المان پیوسته تزای میانقاب آجزی
ثِعَض ولی هیبىلبة یه هبزُ غیطایعٍتطٍح ثَزُ ٍ اظ زٍ
خعء آخط ٍ هالت ،وِ زاضای ذَاظ هتفبٍت هیثبضٌس،
تطىیل ضسُ است .هب ٍ ّوىبضاى ثطای ّوگيسبظی
هیبىلبة ثٌبیی ثِ ضٍش ضجیِسبظی ػسزی اثتسا یه الوبى
حدویًوًَِ اظ زیَاض ثٌبیی ضا زض ًظط گطفتٌس ،سپس ضفتبض
ایي الوبى ثب استفبزُ اظ ًطمافعاض الوبى هحسٍز تحت
تٌصّبی وططی ،فطبضی ٍ ثطضی هغبلؼِ ضسُ ٍ
ًوَزاضّبی هطثَط ثِ آىّب هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ است .زض
ًْبیت همبزیط ثبثتّبی االستیه استرطاج ضسُاًس .اظ آىخب
وِ آخط زاضای ضفتبض تطز ٍ ضىٌٌسُ است ٍ اظ عطفی هالت
زاضای ضفتبض ضؼیف زض ثطاثط تٌص فطبضی است ٍ ًیع
ضربهت آى ثسیبض ًبچیع هیثبضس؛ زض ًتیدِ اظ ضفتبض
پالستیه هیبىلبة غطف ًظط ضسُ ٍ تٌْب ضفتبض االستیه
آى ضجیِسبظی ضسُ استّ .وچٌیي ثطای اتػبل آى ثب لبة
ضفتبض اغغىبوی هسلسبظی ضسُ است .ثب تَخِ ثِ ایيوِ
هیبىلبة تجسیل ثِ یه هبزُ ّوگي ضسُ است؛ اهب ثِزلیل
هتفبٍت ثَزى سرتی آى زض خْبت اغلیً ،ویتَاى آى ضا
یه هبزُ ایعٍتطٍح فطؼ وطز .ثِ ّویي زلیل زض ایي
تحمیك هیبىلبة ثِغَضت هبزُ ّوگي اهب ثب ذَاظ
االستیه هتفبٍت زض خْبت اغلی فطؼ ضسُ ٍ همبزیط
هطثَط ثِ خسٍل  2ثٍِسیلِ ثبثتّبی هٌْسسی ثطای
ًطمافعاض  ABAQUSتؼطیف ضسُاًس .زض ایي تحمیك ًتبیح
تحمیمبت هب ٍ ّوىبضاى ثب همبزیط آظهبیطگبّی همبیسِ ضسُ
ٍ ًطبى زازُ ضسُ است وِ وبهالً ثب آىّب اًغجبق زاضز .خْت
ّوگيسبظی هیبىلبثی ثب هطرػبت آخط ثِ اثؼبز
 125×75×225هیلیهتط ٍ هالت ثِ ضربهت  10هیلیهتط
استفبزُ ضسُ است وِ همبزیط ثبثت االستیه ثطای ایي
هیبىلبة آخطی زض خسٍل  2آهسُ است [.]3
جديل  :2مقادیز ثاتتَای االستیک تزای میانقاب تىایی[]3

0.31
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 -5خصوصیات و اتعاد مدلهای مورد مطالعه
ثطای ثطضسی اثط هیبىلبةّب ثط هیعاى آسیتپصیطی لبةّبی
ثتي هسلح  ،چْبض لبة ثتٌی یه عجمِ ٍ سِ لبة زٍ عجمِ
سِ ثؼسی ثب اثؼبز ٍ ثبضگصاضی هطرع ضسُ زض خسٍل  3زض
ًظط گطفتِ ضسُاًس .فطؼ ضسُ سبذتوبى زض هٌغمِای ثب
لطظُذیعی ظیبز لطاض زاضتِ ٍ زاضای سیستن لبة ذوطی
ثتي هسلح ٍیژُ ثبضسً .ظط ثِ ایيوِ ثبض اًفدبض ثطای
سبظُّبی هؼوَلی زض ًظط گطفتِ ًویضَز ،سبظُّبی هَضز
هغبلؼِ زض گطٍُ سبذتوبىّبی ثب اّویت ظیبز فطؼ ضسُ
است .سبذتوبىّب ثط اسبس هجحث ضطن همطضات هلی ایطاى
ثبضگصاضی ضسُ ٍ هغبثك آییيًبهِ  2800ایطاى تحلیل
استبتیىی هؼبزل ضسُ است ٍ عطاحی آىّب ثط اسبس هجحث
ًْن همطضات هلی سبذتوبى اًدبم گطفتِ است .ثطای عطاحی

لبةّب ثط ایي اسبسً ،تبیح حبغل هغبثك خسٍل5 ٍ 4
هیثبضس .پس اظ عطاحی ایي لبةّب ثطای ثطضسی اثط
هیبىلبةّب ،هیعاى آسیت زض لبةّبی  aثب  c ،bثب  f ٍ dثب g
همبیسِ ضسُ است .زض ایي تحمیك ػالٍُ ثط ایي هَضز ،ػَاهل
زیگطی ًظیط اثط تؼساز عجمبت ثب همبیسِ لبةّبی  aثب b ٍ c
ثب  ،dاثط هحل لطاضگیطی هبزُ هٌفدطُ ثب همبیسِ لبةّبی c
ثب  ٍ eاثط عَل زّبًِ ثب همبیسِ لبةّبی  aثب  b ٍ fثب ً ،gیع
هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ است .ثبتَخِ ثِ ًتبیح حبغل اظ
عطاحی ،لبةّب ثِ ّوطاُ هیبىلبةّب زض ًطمافعاض
 ABAQUSهسلسبظی ضسُ استّ .وچٌیي ثطای فطؼ
اًفدبض ًیوِ هحجَس زض زاذل هیبىلبةّب ثبظضَ زض ًظط
گطفتِ ضسُ است.

جديل  :3مقادیز متغیزَای محاسثٍ شدٌ تزای ضزیة سلشلٍ
A

I

R

H

T

ًَع ظهیي

لبة یه عجمِ

%35

1/2

10

3

0/16

III

0/15

لبة زٍ عجمِ

%35

1/2

10

6

0/27

III

0/15

S

B

C

0/7

1/75

2/75

0/1155

0/7

1/75

2/75

0/1155

جديل  :4اتعاد ي تارگذاری تزای قابَای تته مسلح فزض شدٌ
لبة a

لبة b

لبة c

لبة d

لبة e

لبة f

لبة g

اضتفبع عجمِ اٍل

300cm

300cm

300cm

300cm

300cm

300cm

300cm

اضتفبع عجمِ زٍم

-

-

300cm

300cm

300cm

-

-

عَل زّبًِ زض زٍ
خْت

400cm

400cm

400cm

400cm

400cm

300cm

300cm

ضربهت
هیبىلبةّب

-

20cm

-

20cm

-

-

20cm

اثؼبز ثبظضَ
هیبىلبةّب

-

100×100cm

-

100×100cm

-

-

90×90cm

هحل لطاضگیطی
هٌجغ اًفدبض

ٍسظ زّبًِ
ٍ ثِ فبغلِ 1
هتط اظ ثبالی
سغح ظهیي

ٍسظ زّبًِ ٍ ثِ
فبغلِ  1هتط اظ
ثبالی سغح
ظهیي

زض ٍسظ زّبًِ ٍ
ثِ فبغلِ  1هتط
اظ ثبالی سغح
ظهیي

زض ٍسظ زّبًِ ٍ
ثِ فبغلِ  1هتط
اظ ثبالی سغح
ظهیي

زض ٍسظ زّبًِ ٍ
ثِ فبغلِ  1هتط
اظ ثبالی زال
عجمِی اٍل

زض ٍسظ زّبًِ ٍ
ثِ فبغلِ  1هتط
اظ ثبالی سغح
ظهیي

زض ٍسظ زّبًِ ٍ
ثِ فبغلِ  1هتط
اظ ثبالی سغح
ظهیي

ثبض هطزُ عجمِ اٍل

563
)(kg/m2

563
)(kg/m2

ثبض هطزُ عجمِ زٍم

-

-

-

-

ثبض ظًسُ عجمِ اٍل

150
)(kg/m2

150
)(kg/m2

150
)(kg/m2

150
)(kg/m2

ثبض ظًسُ عجمِ زٍم

-

-

525
)(kg/m2
563
)(kg/m2
500
)(kg/m2
150
)(kg/m2

-

-

ثبض هطزُ هیبىلبة

-

-

525
)(kg/m2
563
)(kg/m2
500
)(kg/m2
150
)(kg/m2
690
)(kg/m

525
)(kg/m2
563
)(kg/m2
500
)(kg/m2
150
)(kg/m2

563
)(kg/m2

563
)(kg/m2

-

-
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جديل  :5وتایج حاصل اسطزاحی قابَا

لبةّبیb ٍ a

لبةّبی e ،d ،c

لبةgٍf

)40×40(cm

)40×40(cm

)30×30(cm

هیلگطزّبی عَلی ستَىّب ثطای عجمِ اٍل

8 Ф 16 L=315 cm

8 Ф 16 L=375 cm

8 Ф 16 L=315 cm

هیلگطزّبی عَلی ستَىّب ثطای عجمِ زٍم

-

8 Ф 16 L=315 cm

-

هیلگطزّبی ػطضی ستَىّب زض عَل ًبحیِ
ثحطاًی

Ф 10 @ 5 cm

Ф 10 @ 5 cm

Ф 12 @ 7/5 cm

هیلگطزّبی ػطضی ستَىّب زض ذبضج اظ ًبحیِ
ثحطاًی

Ф 8 @ 7/5 cm

Ф 8 @ 7/5 cm

Ф 8 @ 7/5 cm

اثؼبز ولیِ تیطّب

)40×30(cm

)40×30(cm

)30×30(cm

هیلگطزّبی عَلی ثبالی تیطّب

3 Ф 12 L=462 cm

4 Ф 12 L=462 cm

3 Ф 12 L=352 cm

هیلگطزّبی عَلی پبییي تیطّب

3 Ф 12 L=451 cm

4 Ф 12 L=451 cm

3 Ф 12 L=341 cm

هیلگطزّبی ػطضی تیطّب زض عَل ًبحیِ
ثحطاًی

Ф 8 @ 5 cm

Ф 8 @ 5 cm

Ф 8 @ 5 cm

هیلگطزّبی ػطضی تیطّب زض عَل ًبحیِ
ثحطاًی

Ф 8 @ 12/5 cm

Ф 8 @ 12/5 cm

Ф 8 @ 12/5 cm

ضربهت زالّب

)15 (cm

)15 (cm

)15 (cm

هیلگطزّبی زالّب زض زٍ خْت

Ф 10 @ 25 cm

Ф 10 @ 25 cm

Ф 10 @ 25 cm

اثؼبز ولیِ ستَىّب

 -6تار اوفجار داخلی
ثبضّبی ًبضی اظ اًفدبض ثط اسبس ًحَُ لطاضگیطی هبزُ
هٌفدطُ ٍ ًَع آى ثِ چٌسیي حبلت تمسین هیضًَس .زض ایي
تحمیك فطؼ ثط ایي است وِ هبزُی هٌفدطُ تی.اى.تی
( )TNTثَزُ ٍ زض زاذل سبظُ لطاض گطفتِ ثبضس .ثطای ثطضسی
اثط هیعاى هبزُ هٌفدطُ ،ولیِ هحبسجبت ثطای ثبضّبی ًبضی
اظ اًفدبض  2/5 ٍ 1ویلَگطم تی.اى.تی غَضت گطفتِ است.
ػلت استفبزُ اظ همساض ون هبزُ هٌفدطُ ایي است وِ زض
هسلّبی تحلیلی ثِزلیل هحسٍزیت ظطفیتّبی ضایبًِای
هؼوَالً اظ هسلّبی وَچه ثب ثبضگصاضی هحسٍز استفبزُ
هیگطزز .فطبض ًبضی اظ اًفدبض زض َّای آظاز هغبثك ضىل 2
ذَاّس ثَز.

ثب تَخِ ثِ ایي ًوَزاض ثبض اًفدبض زض فبظ هثجت ثط ضٍی سبظُ-
ّب ایدبز فطبض ٍ زض فبظ هٌفی ایدبز وطص هیوٌس .اظ آىخب
وِ هیعاى هىص زض همبثل ثبض فطبضی ثسیبض ًبچیع هیثبضس،
زض تحلیل تٌْب ثبض فطبضی ٍ هست ظهبى فبظ هثجت زض ًظط
گطفتِ هیضَز .ثطای هحبسجِ هبوعیون فطبض ًبضی اظ اًفدبض
زض َّای آظاز هحممی ثٌبم ثطاز ضٍاثظ  3ضا پیطٌْبز وطزُ
است[.]9ٍ1
)

( -3ة)

⁄

(

)

(
⁄

ایي ضٍاثظ اًغجبق ذَثی ثب ًتبیح تدطثی ثطای  Z>0.5زاضتِ،
ثِ ّویي زلیل زض ایي تحمیك اظ آى استفبزُ ضسُ استZ .
پبضاهتط همیبس ضسُ فبغلِ ثَزُ ٍ ثِ غَضت ظیط ثیبى
هیضَز:
()4
شکل  :2ومًدار تار اوفجار -سمان تزای اوفجار مادٌ مىفجزٌ
جامد در ًَای آساد
ًططیِ ػلوی پژٍّصّبی تدطثی زض هٌْسسی ػوطاى ،خلس  ،1ضوبضُ  ،1ثْبض ٍ تبثستبى 1393

33

الْبم ضضبئی ٍ ّوىبض

زض ایي ضاثغِ ٍ Wظى هبزُ هٌفدطُ ثط حست ویلَگطم ٍ
فبغلِ تب هٌجغ اًفدبض هیثبضس[ .]9 ٍ1اظ آىخب وِ زضٍى
هیبىلبةّب ثبظضَ زض ًظط گطفتِ ضسُ ،اًفدبض زاذلی ًیوِ
هحجَس هیثبضس .ثیىط ٍ ّوىبضاى ( ،)1983ثب اًدبم
آظهبیطبت هرتلف پیطٌْبز وطز وِ هیتَاى ثطای ولیِ
اًفدبضات زاذلی ثطای سبظُّبی ًیوِ هحجَس اثط ثبظتبة
هَج اًفدبض ضا تب سِ ثبض زض ًظط گطفت ٍ زض هطحلِ چْبضم
ایي ثبض تمطیجبً ثِ غفط هیضسس[.]10
ّوچٌیي ثیبى ضس وِ زض ّط هطحلِ فطبض حبغل اظ ثبظتبة
ثِ هیعاى ًػف هطحلِ لجل وبّص هییبثس ٍ اظ آىخب وِ
پبسد سبظُ زض ثطاثط ثبض ضطثِای ثٍِیژُ زض هَضز ثبض اًفدبض،
وِ زاضای ظهبى ثبضگصاضی ثسیبض وویهیثبضس ،زض اضتؼبش
آظاز غَضت هیگیطز؛ ثٌبثطایي ثِخبی سِ ثبظتبة هیتَاى
ثطای ولیِ اخعای سبظُ یه فطبض ثبظتبة هؼبزل ثب آى ضا زض
ًظط گطفت ٍ زض خْت اعویٌبى ثبظتبثی حبغل اظ هدوَع
فطبضّبی سِ هطحلِ ٍ ثب ّوبى هست ظهبى اٍلیِ ثطای یه
اًفدبض زاذلی زض ًظط گطفتِ هیضَز .ایي فطؼ زض ٍالغ
هبًٌس ایي است وِ فطبض ًبضی اظ اًفدبض زاذلی ضطثِای
هؼبزل ثب  1/75ثطاثط اًفدبض ذبضخی تَلیس وٌس .همساض ایي
فطبض ثبظتبة ثسٍى زض ًظط گطفتي ایي ضطیت ٍ زض حبلت
ولی اظ ضاثغِ ظیط هحبسجِ هیضَز[:]10
R

()5

]

[

فطبض هحیغی است .ػالٍُ ثط فطبض حبغل اظ ثبظتبة
اًفدبض ،ثطای اًفدبض زاذلی ثبیس فطبض ًبضی اظ ذطٍج گبظّبی
تَلیس ضسُ زض اثط اًفدبض ًیع زض ًظط گطفتِ ضَز وِ زض ایي
تحمیك ایي ثبض ًیع اػوبل ضسُ است وِ زض هطخغ ً 10حَُ
هحبسجِ آى تططیح ضسُ است .هست ظهبى فبظ هثجت ( )
ػالٍُ ثط ایيوِ ثِ ظهبى اػوبل فطبض هجٌبی اًفدبض ثستگی
زاضز ،ثِ سطػت هَج ضَن ًیع ٍاثستِ است .زض آییيًبهِ
ً TM5-1300وَزاضی ثطای هحبسجِ ایي ظهبى اضائِ ضسُ
است وِ تَسظ ایعزیفطز ٍ هبّطی ثب ضاثغِ 6سبزُسبظی
ضسُ ٍ زض هطخغ آهسُ است [.]9
زض تحمیك حبضط ثط اسبس ضٍاثظ شوط ضسًُ ،وَزاضّبی
فطبض -ظهبى ثطای لسوتّبی هرتلف سبظُ ضبهل تیطّب،
ستَىّب ،زالّب ٍ هیبىلبةّب ،وِ زض هؼطؼ اًفدبض ّستٌس،
ثِزست آهسُ ٍ زض ًطمافعاض ثِغَضت ثبض زیٌبهیىی فطبضی
34

هسلسبظی ضسُ است .اظ آىخب وِ پبسد سبظُ تحت ثبض
ضطثِ زض ظهبى اضتؼبش آظاز ضٍی هیزّس ،فطؼ ضسُ است
تحلیل تَسظ ضٍش اًتگطالگیطی غطیح زض ایي ثطًبهِ
( )ABABQUS/EXPLICITتب ظهبى  1ثبًیِ ازاهِ یبثس.
(
( -6الف)

)

(
( -6ة)

)

 -7آسیةپذیزی قاب تته مسلح
ثب تَخِ ثِ تحلیل غَضت گطفتِ ثطای ثطضسی اثط هیبىلبةّب
ثط هیعاى آسیت لبةّبی ثتي هسلح ،تحت اثط ثبض اًفدبض
زاذلی ،زٍ هتغیط آسیت وططی ٍ فطبضی زض ثتي ٍ ًیع
تغییطهىبى خبًجی لبة ثتٌی هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ است ٍ
ثطای ًوًَِ ایي هیعاى آسیتّب ثطای ثبض ًبضی اظ اًفدبض
زاذلی  1ویلَگطم تی.اى.تی هَضز ثطضسی لطاض گطفتً .تبیح
حبغل اظ تحلیلّب ثطای ّط زٍ هیعاى هبزُ هٌفدطُ ،زض
خسٍل  7 ٍ 6اضائِ ضسُ است .زض ثطضسی آسیت فطبضی ٍ
وططی زض ثتي ،ولیِ هسلّبی هَضز هغبلؼِ زض یه ظهبى
هطرع لبة ثِ هبوعیون آسیت ذَز هیضسس ٍ ثؼس اظ آى
ایي همساض ثبثت هبًسُ ٍ الوبىّبی ثیطتطی ثِ ایي آسیت
هیضسٌس ،تب ایي وِ زض ًْبیت زض ظهبى آذط ،ثیطتطیي آسیت
زض الوبىّبی سبظُ هطبّسُ هیضَز وِ هیتَاى چٌیي
ًتیدِ گطفت وِ پبسد سبظُ تحت ثبض اًفدبض زاذلی هبًٌس ثبض
ضطثِ ثَزُ ٍ زض ظهبى اضتؼبش آظاز ضخ هیزّس .تَخِ ثِ
خسٍلّبی 7ٍ 6هطبّسُ هیضَز وِ زض اثط ثبض ًبضی اظ
اًفدبض زاذلی ،آسیت فطبضی ٍ وططی ثتي زض لبةّبیی وِ
زاضای هیبىلبة هیثبضٌس ثِ هطاتت ثیطتط اظ لبةّبیی است
وِ هیبىلبة ًساضًس .ثب همبیسِ لبةّبی هَضز ثطضسی ثِعَض
تمطیجی هی تَاى ثیبى وطز وِ ثب ضطایظ وبهالً یىسبى آسیت
فطبضی ٍ وططی ثتي زض لبة یه عجمِ ثتي هسلح اظ لبة
زٍ عجمِ ثیطتط است ٍ ّوچٌیي ثب وبّص عَل زّبًِ
لبةّبی ثتي هسلح همساض ایي آسیتّب چٌسیي ثطاثط ضسُ
است .ثبثِػالٍُ ثب تغییط هحل هبزُ هٌفدطُ اظ عجمِ اٍل ثِ
زٍم ،زض لبثی وِ ثسٍى هیبىلبة است ،هیعاى آسیت فطبضی
ٍ وططی زض ثتي افعایص یبفتِ است .الجتِ تَخِ ثِ ایي
ًىتِ ًیع حبئع اّویت است وِ ّوبىگًَِ وِ اًتظبض هیضٍز،
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ثطضسی اثط هیبى لبة ثٌبیی زض آسیتپصیطی ...

آسیت وططی زض ولیِ هَاضز ثِهطاتت ثیطتط اظ آسیت

فطبضی زض ثتي هیثبضس.

جديل :6وتایج حاصل اس تحلیل مدلَای مًرد مطالعٍ در تزاتز تار واشی اس اوفجار داخلی 1کیلًگزم تی.ان.تی
لبة a

لبة b

لبة c

لبة d

لبة e

لبة f

لبة g

همساض هبوعیون
آسیت فطبضی

2/819×10-6

8/184×10-6

2/559×10-6

1/818×10-5

1/336×10-5

3/244×10-6

2/116×10-5

هىبى هبوعیون
آسیت فطبضی

هیبًِ تیطّب،
اتػبل ستَىّب
ثب تیطّب ٍ
ًعزیىی
تىیِگبُّب

ًعزیىی
تىیِگبُّب

هیبًِ تیطّب،
اتػبل ستَىّب
ثب تیطّب ٍ
ًعزیىی
تىیِگبُّب

ًعزیىی
تىیِگبُّب

هیبًِ تیطّب،
اتػبل ستَىّب
ثب تیطّب ٍ
ًعزیىی
تىیِگبُّب

هیبًِ تیط ٍ
ستَىّب ،اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

هیبًِ تیطّب،
اتػبل ستَىّب
ثب تیطّب ٍ
ًعزیىی
تىیِگبُّب

همساض هبوعیون
آسیت وططی

8/689×10-6

9/899×10-1

8/061×10-6

2/557×10-1

8/314×10-5

1/101×10-5

3/06×10-5

هىبى هبوعیون
آسیت وططی

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ
تىیِگبُّب

هیبًِ تیطّب ٍ
هحل اتػبل
تیطّب ثب
ستَىّب

هیبًِ تیطّب ٍ
هحل اتػبل
تیطّب ثب
ستَىّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

تغییطهىبى
خبًجی هبوعیون
زض لبةّب

-3

1/56×10 cm

-2

1/00×10 cm

-3

1/07×10 cm

-2

1/53×10 cm

-2

1/05×10 cm

-3

2/51×10 cm

-2

4/53×10 cm

جديل :7وتایج حاصل اس تحلیل مدلَای مًرد مطالعٍ در تزاتز تار واشی اس اوفجار داخلی 2/5کیلًگزم تی.ان.تی
لبة a

لبة b

لبة c

لبة d

لبة e

لبة f

لبة g

همساض هبوعیون
آسیت فطبضی

8/741×10-6

1/897×10-5

3/685×10-6

1/410×10-5

2/117×10-5

7/499×10-5

9/52×10-1

هىبى هبوعیون
آسیت فطبضی

هیبًِی تیطّب،
اتػبل ستَىّب
ثب تیطّب ٍ
ًعزیىی
تىیِگبُّب

هیبًِی تیطّب،
اتػبل ستَىّب
ثب تیطّب ٍ
ًعزیىی
تىیِگبُّب

هیبًِی تیطّب،
هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب

هیبًِی تیطّب،
اتػبل ستَىّب
ثب تیطّب ٍ
ًعزیىی
تىیِگبُّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

ًعزیىی
تىیِگبُّب

ًعزیىی
تىیِگبُّب

همساض هبوعیون
آسیت وططی

4/933×10-5

4/622×10-1

1/89×10-5

3/046×10-1

2/797×10-1

2/853×10-1

9/899×10-1

هىبى هبوعیون
آسیت وططی

هحل اتػبل
ستَىّب ثب تیطّب
ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب

ًعزیىی
تىیِگبُّب

تغییطهىبى
خبًجی
هبوعیون زض
لبةّب

4/61×10-3cm

7/70×10-2 cm

3/48×10-3 cm

زض ولیِ هسلّب زض ًَاحی اتػبل تیطّب ثب ستَىّب ،هیبًِ
تیطّب ٍ ًیع زض ًعزیىی تىیِگبُّب ،آسیت وططی ٍ فطبضی
ثیطتطی هطبّسُ ضسُ است ،ایي اهطًطبى هیزّس وِ

6/03×10-2cm

2/54×10-2 cm

8/32×10-3 cm

هحل اتػبل
ستَىّب ثب
تیطّب ٍ ًعزیىی
تىیِگبُّب
3/73×10-1 cm

لبةّبیی وِ ثط اسبس ضَاثظ آییيًبهِّبی هَخَز عطاحی
ضسُ اًس ،زض ثطاثط ثبض ًبضی اظ اًفدبض زاضای همبٍهت وبفی
ًجَزُ ٍ ًیبظ ثِ زض ًظط گطفتي توْیسات ٍیژُ ثطای عطاحی
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زاضًس .ثب افعایص ثبض ،هیعاى آسیت وططی ٍ فطبضی زض
لبةّبی ثتي هسلح ثیطتط ضسُ است .ثطای لبةّبیی وِ
تحت ثبض ًبضی اظ اًفدبض  1ویلَگطم تی.اى.تی ّستٌس ،زض
ًَاحی اتػبل هیبىلبةّب ثب تیطّب تب حسٍزی خسایی غَضت
گطفتِ است ،وِ ثطای ثبض  2/5ویلَگطم ایي اًفػبل ثسیبض
ثیطتط ثَزُ ٍ زض ثیطتط ًَاحی اتػبل ثب ستَىّب ًیع لبة اظ
هیبىلبة خسا ضسُ است.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبغل اظ تحلیل ،هیتَاى ثیبى وطز وِ
تغییطهىبى خبًجی هبوعیون پس اظ پبیبى ًَسبىّبی سبظُ زض
یه همساض ثبثت ثِ تؼبزل هیضسس وِ ایي اهط ثِزلیل ػجَض
هػبلح اظ ًبحیِ االستیه ٍ ٍضٍز ثِ ًبحیِ پالستیه
ضفتبضضبى هیثبضس .ثِػالٍُ هطبّسُ هیضَز تحت ثبض ًبضی
اظ اًفدبض زاذلی ،هیبىلبة تغییطهىبى خبًجی لبة ثتٌی ضا
ًیع افعایص هیزّس ،وِ ایي اهط ًطبى زٌّسُ افعایص آسیت
زض لبة ثتي هسلح هیثبضسّ .وچٌیي تغییطهىبى خبًجی
لبة ثب وبّص عَل زّبًِ ثیطتط ضسُ است .ثطای لبة زٍ
عجمِ ًیع تغییطهىبى خبًجی ووتط اظ لبة یه عجمِ ثَزُ ٍ ثب
تغییط هحل هبزُی هٌفدطُ ثِ عجمِ زٍم ،هیعاى تغییطهىبى
خبًجی افعایص یبفتِ است وِ ذَز ًطبى زٌّسُ غحت
ًتبیح ثِزست آهسُ اظ آسیت وططی ٍ فطبضی هیثبضس.
 -8وتیجهگیزی
زض ایي همبلِ اثط هیبىلبة ثط آسیت لبة ثتي هسلح تحت
اًفدبض زاذلی ثطضسی ضسُ است .ثطای ایي هٌظَض تؼسازی
لبة ذوطی ثتي هسلح سِ ثؼسی زاضای هیبىلبة ،وِ
ثطاسبس هجحث ًْن همطضات هلی سبذتوبى عطح ضسُاًس،
تحت ثبض فطبض ًبضی اظ اًفدبض زاذلی لطاض گطفتِ ٍ تَسظ
ًطمافعاض  ABAQUSتحلیل ٍ ثطضسی ضسُاًس .ثب تَخِ ثِ
ًتبیح شوط ضسُ هیتَاى چٌیي ثیبى ًوَز وِ هیبىلبة ثٌبیی
هیعاى آسیت فطبضی ٍ وططی ثتيً ٍ ،یع تغییطهىبى خبًجی
لبة ثتي هسلح ضا افعایص هیزّس؛ زض ًتیدِ ًبزیسُ گطفتي
آى زض هحبسجبت هٌدط ثِ ًتیدِگیطی اضتجبُ هیگطزز.
ثِػالٍُ هطبّسُ هیضَز وِ زض ولیِ لبةّب هبوعیون آسیت
وططی ٍ فطبضی ثتي زض هیبًِ تیطّب ،هحل اتػبل تیطّب ٍ
ستَىّب ثب یىسیگط ٍ ًیع زض ًعزیىی تىیِگبُّب ضٍی
هیزّسّ .وچٌیي ثب افعایص تؼساز عجمبت اظ یه عجمِ ثِ
زٍ عجمِ هیعاى آسیت وططی ٍ فطبضی زض لبة ثتي هسلح
وبّص یبفتِ است .ایي زض حبلی است وِ ایي آسیتّب ثب
وبّص عَل زّبًِ ،افعایص هبزُ هٌفدطُ ٍ ًیع ثب تغییط هحل
36

هبزُ هٌفدطُ زض یه لبة زٍ عجمِ اظ عجمِی اٍل ثِ زٍم
افعایص هییبثس.
مزاجع
Bulson, P. S., Explosive Loading of
Engineering Structures, 1st ed., E&FN SPON
An Imprint of Chapman & Hall, 2003.

][1

Luccioni, B. M. and Ambrosini, R. D. and
Danesi, R. F., Analysis of building collapse
under blast loads, Engineering structures, Vol.
26, pp 63-71, 2004.

][2

Ma, G. Hao, H. Yong, L. ,Homogenization of
Masonry Using Numerical Simulations,
Journal of Engineering Mechanics, Vol. 127,
No. 5, pp 421-31, 2001.

][3

Ma, G. Hao, H. Yong, L. and Yingxin, Z.,
Distributed Structural Damage Generated by
High-Frequency Ground Motion, Journal of
Engineering Mechanics, Vol. 128, No. 3, pp
390–399, 2002.

][4

Ngo, T. J. Mendis, J. A. Gupta, A. and
Ramsay, J. Blast Loading and Blast Effects on
Structures–An Overview, University of
Melbourne, Australia, EJSE International
Special Issue: Loading on Structures, pp 7691, 2007.

][5

Collins, M. P. Mitchell, D. and Macgregor, J.
G., Structural Design Considerations for HighStrength Concrete, Concrete International:
Design and Construction, Vol. 15, No. 5, pp
27-34, 1993.

][6

Belarbi, A. and Hsu, T. T. C. (), Constitutive
Laws of Concrete in Tension and Reinforcing
Bars Stiffened by Concrete, ACI Structural
Journal, Vol. 91, No. 4, pp465-474, 1994.

][7

Mazars, J. , A Description of Micro- and
Macroscale Damage of Concrete Structures,
Engineering Fracture Mechanics, Vol. 25,
No.5, pp. 729-737, 1986.

][8

[]9

هجحث  21همطضات هلی سبذتوبى ،پسافٌس غیط ػبهل.1388 ،

[10] Bangash, M. Y. H., Bangash, T. ExplosionResistant
Buildings,
Springer
Berlin
Heidelberg New York, 1993.

ًططیِ ػلوی پژٍّصّبی تدطثی زض هٌْسسی ػوطاى ،خلس  ،1ضوبضُ  ،1ثْبض ٍ تبثستبى 1393

