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چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر ،افزایش مقاومت دال های بتن مسلح در برابر انفجار با استفاده از الیه پوشش ماسه ای می باشد .استفاده
از الیه پوشش دهنده ماسه ای با توجه به ارزانی مصالح و سادگی اجرا به عنوان یک روش مناسب شناخته شده می باشد .در این
تحقیق به منظور صحت سنجی مدلسازی اجزا محدود از نتایج آزمایشگاهی موجود در ادبیات استفاده شده است .جهت بررسی دقیق
تاثیر ضخامت الیه محافظ ماسه بر رفتار دال بتن مسلح ،دال با ضخامت های متفاوت الیه ماسه با استفاده از تحلیل دینامیکی درگیر در
نرم افزار اجزا محدود  Autodynمورد مطالعه قرار گرفته است .پارامترهای مورد بررسی شامل کاهش ترک های شعاعی ،پوسته شدگی
وجوه فوقانی و تحتانی دال و همچنین کاهش حداکثر میزان تغییرمکان مرکز دال است .نتایج این تحقیق منجر به تعیین ضخامت
بهینه الیه ماسه برای تامین عملکرد مورد نظر دال بهنگام انفجار می باشد.

کلمات کلیدی :بارگذاری انفجاری ،تحلیل درگیر ،دال بتن مسلح ،ماسه ،سطح خسارت.

 .5مقدمه
پاسخ سازه ها تحت بارگذاری دینامیکی یکی از موضوعات مورد عالقه ی رو به رشد در دهه های اخیر است .کوتاه بودن مدت زمان بارهای شدید
مانند بار ضربه یا انفجار معموال سبب پاسخ موضعی سازه می شود .خسارات مشاهده شده پس از انفجار در اجزای سازه ای معموال از نوع شکست ترد
است[ .]1در صورت عدم مقاومت کافی اجزای سازه ای ،آسیب یک جز می تواند سبب فروپاشی کل سازه شود [ ،]2که در حال حاضر این موضوع یک
نگرانی مهم برای مهندسین و محققان سازه ها محسوب می شود .برای انجام تجزیه و تحلیل و طراحی محافظ منطقی ازسازه ها در برابر انفجارهای تصادفی یا
ناشی از حمله دشمن ،درک دامنه بارگذاری انفجار و نحوه توزیع آن بر روی سازه مهم است .تاکنون ،بیشتر اطالعات مربوط به بارهای انفجاری که نیمه
تجربی هستند و بیشتر پارامترهای بارگذاری انفجار(شامل حد فشار انفجار و ضربه) دربرابر حد فاصله مقیاس انفجار ( )Z= R / W1 / 3به عنوان راهنما در
 ]3[ UFC 3-340-02اترسیم شده اند .دامنه و توزیع بارهای انفجار هوایی تابعی از نوع  ،وزن و شکل ،فاصله و محل ماده منفجره نسبت به سازه ،و

1

دهمين كنفرانس ملي بتن
 51و  51مهر ماه 5317
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازی
اندرکنش جبهه شوک با زمین و سازه ی هدف است .هنگامی که ماده منفجره در نزدیکی یا در تماس با سازه قرار دارد ،بارگذاری روی سازه ناشی از این
سناریوهای انفجار خیلی شدید و پیچیده هستند[ .]4در صورت وقوع انفجار تماسی ،معموال اجزا سازه ای دچار خرابی موضعی(مانند خرابی خردشدگی و
پوسته شدگی) بیشتری می شوند و این خرابی ها ناشی از انتشار موج تنش بیشتر از تغییر شکل خمشی و برشی سراسری است.
به محض انفجار ،موج تنش فشاری عبوری از سطح بتن شدت باالیی دارد که از مقدار مقاومت فشاری دینامیکی بتن فراتر رفته و سبب خردشدگی بتن
می شود .هنگام انفجار ،انتشار موج تنش فشاری به داخل سازه سبب ضربه به سطح آزاد بتن شده ،که این اتفاق سبب انعکاس موج و تبدیل آن به موج تنش
کششی می شود .در یک عمق مشخص از بتن اگر تنش حاصله از مقاومت دینامیکی کششی بتن بیشتر شود ،پوسته شدگی بتن آغاز می شود .به طور کلی،
پوسته شدگی بتن ناشی از عدم کفایت مقاومت ظاهری ضربه آن در طی انتشار موج است  ،و وابسته به مقاومت مواد ،تخلخل ،فاصله آرماتورها و دیگر
عوامل است در حالی که نسبت به سختی کلی سازه وشرایط مرزی غیر حساس است .راه حل های تحلیلی برای بررسی شکست های سازه ای ناشی از موج
تنش ،پیچیده است.تحلیل های موجود [ ]5-7بر مبنای ساده سازی است که در آن ها از تأثیر پراکندگی موج صرف نظر می شوند ]8[ McVay .یک
رویکرد تجربی برای تعیین اینکه در کجا موج تنش باعث ترک کششی بتن می شود پیشنهاد کرد Wang .و همکاران [ ]9آزمایش انفجاری نزدیک را روی
دال های بتنی مسلح انجام دادندو آسیب های پوسته شدگی در شدت های مختلف را مشاهده کردند Shi .و همکاران [ ]11تأثیر شکل ماده منفجره بر روی
آسیب پوسته شدگی دال بتنی را درحالتی که جرم ماده منفجره  TNTبدون تغییر باشد بررسی کردند و مشاهده کردند که افزایش نسبت ارتفاع  /قطر ماده
منفجره  TNTاستوانه ای شکل موجب افزایش قابل توجه پوسته شدگی دال بتن مسلح ( )RCمی شود .عالوه بر آسیب های سازه ای و پوسته شدگی بتن،
قطعات متالشی شده تولید شده در طی خرابی بتن نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشند ،زیرا زیاد بودن سرعت پرتاب این قطعات سبب تلفات شدید و
خسارت های مالی می شوند .مقاله فنی [ ]11روش های جزئی ای را برای جمع آوری ،تجزیه و تحلیل خرده قطعات ایجاد شده در اثر انفجار را ارائه می دهد.
 Wuو همکاران[ ]12یک تحلیل غربالگری برای بررسی توزیع اندازه قطعات خرد شده ناشی از قرارگیری نمونه های بتنی تحت انفجار نزدیک را انجام
دادند Zhou .و  ]13[ Haoبرای تجزیه و تحلیل آسیب و تکه تکه شدن دال بتنی تحت انفجار تماسی ،مدل مزوزا( )mesoscaleرا ایجاد کردند .در این
مدل روند آسیب دینامیکی دال بتنی تحت خرج انفجاری تماسی ،شبیه سازی شده و توزیع اندازه قطعه ها تخمین زده می شود .تا به حال ،انواع رویکردهای
عددی شامل شبیه سازی عددی انفجار و مهمتر از آن ،قطعات خردشده تولیدی ناشی از انفجار بیان شد .هنگام استفاده از روش معمول اجزا محدود برای این
هدف ،زمانی که حد خرابی به حد شکست داده شده به نرم افزار فرارسد المان های الگرانژی اغلب حذف یا تخریب می شوند تا از بروز تخریب کلی
اجتناب شود .در مطالعات اخیر از روش های دقیق تر از جمله روش المان محدود مرزی [ ]14و روش المان گسسته [ ]15برای شبیه سازی تغییر شکل
دینامیکی مواد تردی مانند بتن استفاده شده است.
ماسه یک ماده متخلخل می باشد و بیشتر مطالعاتی که بر روی شن و ماسه در بحث اثر آن بر بارگذاری انفجار انجام شده است در مورد میدان های مین و
تاثیر شن و ماسه بر بارگذاری انفجار بوده است .شرایط عمق مین در شن و یا ماسه ،میزان رطوبت آن و سایر خصوصیات خود ماده ای که مین در آن مدفون
بوده است مورد بررسی قرار گرفته است .مطالعات متعددی در زمینه تاثیر آب موجود در خاک بر روی پدیده انفجار مین توسط ]،Fiserova [16
 Grujicicو همکاران[ ]17انجام شده است .تمام این مطالعات نشان می دهد که آب موجود در خاک و یا ماسه تاثیر بسزایی در بارگذاری انفجار دارد و
ترکیب ماسه به نسبت در مقایسه با آب تاثیر کمتری در بارگذاری انفجار دارد .درجه اشباع آب تاثیر چشمگیری در نرخ های باالی تغییرشکل دارد ،به
عبارت دیگر در هنگام انفجار به علت اینکه ذرات ماسه تمایل به تراکم داشته و در اثر اشباع بودن با آب جایی برای رفتن ندارند مقدار زیادی از انرژی جذب
می شود .در ماسه اشباع جایی برای تراکم ذرات وجود ندارد .بنابراین انرژی کمتری در هنگام تراکم از دست می رود .مدل ماسه در نرم افزار
 AUTODYNتوسط  Laineو همکاران[ ]18انجام گرفت .معادله حالت استفاده شده برای ماسه  compactionبوده و براساس ده نقطه قطعه ای خطی و
رابطه بین فشار و دانسیته بیان می شود .این مدل برای ماسه ای با درصد رطوبت  6/7%بیان شده است که در کتابخانه نرم افزار  AUTODYNموجود می
باشد .از آن جایی که این مدل امکان تغییرات در رطوبت را ندارد ،مدل دوم برای ماسه رس دار اشباع برای مقایسه با نتایج آزمایشگاهی توسط Grujicic
بیان شد .مدل دیگر ماسه مرطوب توسط  ]19[ Grujicicجهت اهداف مقایسه ای بیان شد.
در مطالعه حاضر ،رفتار دینامیکی یک دال بتن مسلح دوطرفه مقاوم سازی شده تحت اثر بارهای انفجاری با استفاده از نرم افزار المان محدود Autodyn
[ ]21به روش تحلیل دینامیکی درگیر مورد بررسی قرار گرفته است .هدف اصلی این تحقیق محاسبه ضخامت بهینه ماسه برای مقاوم سازی دال بتن مسلح دو
طرفه مورد مطالعه می باشد.
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 .2شبيه سازی عددی
دال بتن مسلح استفاده شده دارای ابعاد  1×1×1/14 mبوده که در شکل ،1نشان داده شده است .صحت سنجی مدلسازی در تحقیق پیشین [ ]21انجام
شده است که نتایج قابل قبولی را در پی داشته است .در مرکز دال یک شبکه آماتور متصاعد با قطر  1/116 mقرار گرفته وپوشش بتنی دال  1/121 mمی
باشد .فواصل مرکز به مرکز میلگردهای شبکه در هردو صفحه اصلی و فرعی خمش  1/8 mبوده که در اینصورت نسبت آرماتورها  1/43 %است .مقاومت
فشاری نمونه استوانه ای بتن برابر  39/5 MPaو مقاومت کششی بتن  3/25 MPaو همچنین مدول االستیسیته بتن برابر  EC = 28 /3 GPaاندازه گیری شده
است .آرماتورهای استفاده شده دارای تنش تسلیم  311 MPaو مدول االستیسیته فوالد  Est = 211 GPaبوده اند.

ب – مقطع عرضی

الف – پالن

شکل  -1هندسه ونحوه آرماتور گذاری دال بتنی مورد آزمایش .

در این تحقیق جهت مدلسازی عددی از خرج انفجاری معادل خرج یک نارنجک دستی ( 171گرم  ) TNTاستفاده می شود[ .]22ماده انفجاری
 TNTتوسط ریسمان در باالی دال و درست در مرکز آن قرار داده شده است .فاصله سطح زیرین ماده منفجره تا باالی سطح دال بتنی  1/3 mدر نظر گرفته
شده است .دال ا ز چهار طرف به وسیله تکیه گاه ها گیردار شده است .برای اندازه گیری تغییرشکل های ماندگار دال از سنجشگر اندازه گیری جابه جایی
استفاده بعمل آمده است.

 .5 .2مصالح
 .5 .5. 2بتن

در مدلسازی رفتار بتن در برابر بارگذاری انفجار ،استفاده از مدل مناسبی که قادر به شبیه سازی رفتار ماده بتن در نرخ کرنش های باال باشد حائز
اهمیت است .در این تحقیق از معادله حالت  p alpaو مدل  RHTبرای مدل خسارت دینامیکی بتن استفاده شده که مدل های مذکور در نرم افزار
 AUTODYNتعریف شده اند .مدل  RHTعموما برای مواد ترد به کار برده شده و مکانیزم هایی همچون سخت شدگی فشاری ،سخت شدگی کرنشی،
نرخ کرنش و خسارت تجمعی(نرم شدگی کرنشی) را لحاظ می نماید .این مدل حتی شامل معادله حالت  p alpaبرای تراکم حجمی می باشد .مدل مواد از
سه سطح مقاومت به نام های سطح محدود االستیک ،سطح شکست و سطح مقاومت باقیمانده برای مواد خرد شده استفاده می کند.
برای مدل سازی بتن از حلگر  Lagrangeاستفاده می شود .این حلگر معموال برای مدل سازی جامدات استفاده می شود که در طی شبیه سازی گره
ها همراه با ماده حرکت می کنند .همچنین معادله حالت  ،P alphaمعادله مقاومت  RHTو معادله شکست  RHTبرای مصالح بتن استفاده شدند .ابعاد
المان های بتن نیز  1/1125×1/1125×1/1125 mمی باشد.
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به دلیل شبیه سازی یک چهارم دال ،محورهای تقارن این دال در دو جهت  Xو  Zتعریف می شوند .الزم به ذکر است دال بتنی مورد مطالعه در این
مقاله به صورت  4طرف گیردار مدل می شود .در مدل اجزا محدود برنامه  Autodynبر روی دال بتنی ده سنجشگر در فواصل مختلف برای به دست آوردن
تغییرشکل ها و سایر اطالعات مورد نیاز قرار داده شده است.
 .2 .5. 2فوالد

فوالد آرماتورها توسط مدل جانسون –کوک [ ]23مدل سازی شده است که برای مدل نمودن رفتار مقاوم مواد تحت کرنش های بزرگ ،نرخ های
کرنش باال و درجه حرارت باال مناسب می باشد .ثابت های مواد در نظر گرفته شده در این تحقیق براساس اطالعات مربوط به فوالد  4341موجود در کتابخانه
نرم افزار  Autodynاست.
برای مدل سازی فوالد از حلگر  Beamاستفاده می شود .این حلگر عملکردی مشابه عملکرد تیر را برای میلگردها در نظر می گیرد .میلگردها در دو
شبکه و در قسمت میانی ضخامت دال قرار داده می شوند .معادله حالت  Linearو معادله مقاومت  Johnson Cookبرای فوالد استفاده شدند .فوالد در
طول خود به المان های  1/11 mتقسیم شده است .در مدل اجزا محدود ،آرماتورهای تقویتی در بتن محصور می شوند.

 .3 .5. 2هوا و ماده منفجره

هوا با استفاده از تعریف معادله حالت ( ) EQSگاز ایده آل که یکی از ساده ترین فرم های معادله حالت می باشد مدل شده است[ .]24ماده منفجره
 ANFOبا استفاده از معادله حالت ( )JWLمدل شده است که فشار تولید شده از یک انفجار را در اثر انرژی شیمیایی بیان می کند.
برای مدل سازی هوا از حلگر  Euler-Gاستفاده می شود .برای مدل سازی ماده منفجره  TNTاز یک محیط مکعبی با اندازه های مشخص که از
پرکردن المان های هوا توسط ماده منفجره ایجاد شده است استفاده می شود .در نتیجه حلگر ماده منفجره همان حلگر  Euler-Gاست .چاشنی در مرکز ماده
منفجره تعریف می شود .با تعریف مختصات نقطه انفجار و واگذاری انتخاب گام های زمانی به برنامه ،تحلیل ها قابل انجام هستند .معادالت استفاده شده و
ابعاد المان هوا و ماده منفجره در جدول  ،1ذکر شده است.

جدول -1معادالت و ابعاد المان هوا وماده منفجره در مدل سازی.

مصالح

معادله حالت

معادله مقاومت

معادله شکست

ابعاد المان()m

هوا

Ideal Gas

-

-

1/117383×1/117383×1/1125

ماده منفجره

JWL

-

-

1/117383×1/117383×1/1125

 .4 .5. 2ماسه

ماسه یک ماده متخلخل می باشد و نیاز به معادله حالتی برای در نظرر گررفتن تخلخرل آن دارد .معادلره حالرت اسرتفاده شرده بررای ماسره معادلره حالرت
 compactionمی باشد که منحنی فشار – دانسیته متناظر با آن ،از برازش داده های آزمایشگاهی [ ]24متناظر با  11نقطه فشار – دانسیته مختلف مطرابق شرکل
 ،2به دست می آید.
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شکل  -2نمودار پیش فرض برای معادله حالت  compactionماسه در نرم افزار ]22[ AUTODYN

اولین نقطه نمودار شکل  ،4نشان دهنده ماسه نرم و آخرین نقطه نشان دهنده ماسه کامال متراکم با حداکثر مقدار دانسیته ممکن به لحاظ تئوریرک ()TMD

می باشد .بارگذاری و باربرداری االستیک منحنی تراکم از دانسیته وابسته به سرعت صوت حجمی (  c) به دست می آید:

K  c 2 .(  ).0

()1

که در آن  Kمدول بالک c ،سرعت صوت و 

دانسیته ماسه می باشد.

رابطه بین دانسیته و سرعت صوت نیز به صورت منحنی خطی قطعه ای در نرم افزار  AUTODYNمطابق شکل  ،3ارائه شده است.

شکل -3اطالعات وارده تابع دانسیته-سرعت صوت حجمی (  c) ماسه [.]22

در این تحقیق مدل مقاومت استفاده شده برای شبیه سازی رفتار ماسه از مدل مقاومت  granularاستفاده شده است[ .]25این مدل ،رفتار خطی مواد تحت
اثر کرنش منحرف شونده را بیان می کند .در این مدل فرض می شود که مدول برشی مواد بصورت غیرخطی از حالت نرم تا حالت کامال متراکم تغییر می
کند .همچنین فرض می گردد که تنش تسلیم  Yتابعی از فشار  Pو دانسیته



می باشد.
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) Y  F1 (  )  F2 ( 

()2

رفتار غیرخطی مدول برشی مصالح نیز توسط منحنی به صورت قطعه ای خطی که مدول برشی با دانسیته تغییر می کند ارائه می شود[.]24
معیار گسیختگی در مدل مورد استفاده محدودیت فشار کششی می باشد .این کمترین فشاری است که ماده می تواند گسترش پیوسته را تحمل کند .اگر
فشار ماده به کمتر از این حد برسد ماده دچار گسیختگی می شود.

 constant

()3

tensile
min



مشخصات ماسه موجود در کتابخانه نرم افزار  AUTODYNبرای ماسه ای با میزان رطوبت  6/57%می باشد که توسط  Laineو همکاران [ ]22ارائه شده
است .مشخصات ماسه مورد استفاده در این مطالعه از نتایج آزمایش صورت گرفته [ ]24استخراج می گردد.
 .4 .5. 2تعریف اندركنش مصالح

با تعریف اندرکنش کامل میان محیط سیال – اویلر انفجار و محیط سازه – الگرانژ دال و ماسه تحلیل اجزا محدود انجام می شود .مدل اجزا محدود
شامل ماده منفجره ،هوای اطراف دال ،ماسه و خود دال بتنی می باشد.
 .2. 2حاالت مختلف مدلسازی

دال بتن مسلح پوشش داده شده در حالت های (الف) بدون الیه محافظ ماسه( ،ب) با  51 mmالیه محافظ ماسه ( ،ج) با  111 mmالیره محرافظ ماسره ،
(د) با  151 mmالیه محافظ ماسه ( ،ه) با  211 mmالیه محافظ ماسه مطابق شکل ، 4مدل سازی شده است.تکیه های دال مطرابق شرکل -4الرف گیرر دار مری
باشد که در شکل های ب و ج و د این تکیه گاه ها به جهت وضوح دیده شدن آرماتورهای دال در شکل نمایش داده نشده است .بررای ایرن منظرور ضرخامت
الیه ماسه از  51 mmشروع شده و در هر نوبت به اندازه  51 mmتا جایی افزایش داده می شود که دیگر این افزایش سبب افزایش خسارت نسبت بره مرحلره
ی قبل گردد .در این تحقیق حداکثر ضخامت در نظر گرفته شده برای الیه ماسه  211 mmمی باشد.

هوا

ماده
منفجره

بتن

ماسه

آرماتور
(الف)

(ب)
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(ج)

(د)

(ه)
شکل  -2دال بتن مسلح در حاالت (الف) بدون الیه محافظ ماسه( ،ب) با  02 mmالیه محافظ ماسه ( ،ج) با  122 mmالیه محافظ ماسه ( ،د) با mm
 102الیه محافظ ماسه ( ،ه) با  222 mmالیه محافظ ماسه.

.3نتایج شبيه سازی عددی
 .5. 3خسارت

در شکل  ،5میزان خسارت وجه فوقانی دال در حالت های مختلف قابل مشاهده است.

(ب)

(الف)

(د)

(ج)
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(ه)
شکل  -0خسارات وجه فوقانی دال بتن مسلح در حاالت (الف) بدون الیه محافظ ماسه( ،ب) با  02 mmالیه محافظ ماسه ( ،ج) با  122 mmالیه
محافظ ماسه ( ،د) با  102 mmالیه محافظ ماسه ( ،ه) با  222 mmالیه محافظ ماسه.

مطابق شکل  ، 5در حالت (الف) خسارت وجه فوقانی دال شامل ترک هایی در مرکز دال  ،ترک های شعاعی و هم چنین ترک های تکیه گاهی می
باشد .در حالت(ب) خسارت کمتر ی نسبت به حالت الف ایجاد شده است .در حالت های(ج) ( ،د) و (ه) میزان خسارت مرکزی و وجوه تکیه گاهی دال
نسبت به مرحله ی قبل خود کاهش می یابد.

در شکل  ،6میزان خسارت وجه تحتانی دال در حالت های مختلف قابل مشاهده است.

(ب)

(الف)

(د)

(ج)
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(ه)
شکل  -6خسارات وجه تحتانی دال بتن مسلح در حاالت (الف) بدون الیه محافظ ماسه( ،ب) با  02 mmالیه محافظ ماسه ( ،ج) با  122 mmالیه
محافظ ماسه ( ،د) با  102 mmالیه محافظ ماسه ( ،ه) با  222 mmالیه محافظ ماسه.

مطابق شکل  ،6در حالت (الف) خسارت پوسته شدگی با قطر  35 mmایجاد شده به نحوی که تنش حاصله تاثیر زیادی بر خسارت تکیه گاه های گیر دار
داشته است و دال دچار یک خردشدگی جزئی در مرکز می شود .در حالت(ب) خسارت پوسته شدگی با قطر  25 mmایجاد شده به نحوی که تنش حاصله
تاثیر کمتری بر خسارت تگیه گاه ها داشته است .در حالت(ج) خسارت پوسته شدگی با قطر  17 mmایجاد شده به نحوی که خسارت تگیه گاه ه ها نسبت
به حالت (ج) کمتر است .در حالت (د) خسارت پوسته شدگی با قطر  16 mmایجاد شده به نحوی که تنش حاصله تاثیر کمی بر خسارت تگیه گاه ها داشته
است .در حالت (ه) خسارت پوسته شدگی با قطر  15 mmایجاد شده به نحوی که تنش حاصله تاثیر جزئی بر خسارت تگیه گاه ها داشته است.
قطر خسارت وجه تحتانی دال در حالت های مختلف و درصد کاهش قطر خرابی نسبت به دال مبنا در جدول ،2به طور خالصه بیان شده است.
.
جدول -2قطر خرابی وجه تحتانی دال ها و درصد کاهش شعاع خرابی نسبت به دال مبنا.
نوع دال

حالت

درصد کاهش قطر پوسته شدگی

قطر پوسته شدگی وجه تحتانی

-

35

دال بدون الیه محافظ ماسه

الف

28/6 %

25

دال با  51 mmالیه محافظ ماسه

ب

51/4 %

17

دال با  111 mmالیه محافظ ماسه

ج

54/3 %

16

دال با  151 mmالیه محافظ ماسه

د

57/1 %

15

دال با  211 mmالیه محافظ ماسه

ه

دال()mm

 .2. 3بیشینه تغییرمکان مرکز دال
در شکل  ،7منحنی تاریخچه زمانی تغییرمکان مرکز دال در حالت های مختلف قابل مشاهده است.
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

(ه)
شکل  -7منحنی تاریخچه زمانی تغییر مکان مرکز دال بتن مسلح در حاالت (الف) بدون الیه محافظ ماسه( ،ب) با  02 mmالیه محافظ ماسه ( ،ج) با
 122 mmالیه محافظ ماسه ( ،د) با  102 mmالیه محافظ ماسه ( ،ه) با  222 mmالیه محافظ ماسه.

مطابق شکل  ،7دال حالت (الف) دارای تغییرمکان مرکزی بیشینه  21میلی متر است و در دال در حالرت هرای (ب)( ،ج)( ،د) و (ه) بره ترتیرب میرزان تغییرر
مکان بیشینه مرکز دال 12/5 ،13/8 ،15/5و  12میلی متر است .همان گونه که مالحظره شرود دال حالرت (ب) نسربت بره دال حالرت (الرف) (دال مبنرا) دارای
کاهش در تغییر مکان بیشینه است و افزایش ضخامت الیه محافظ ماسه سبب کاهش مقدار بیشینه تغییرمکان مرکز دال می شود .میزان تغییر مکران وسرط دال و
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درصد کاهش تغییر مکان بیشینه مرکز دال در حالت های مختلف نسبت به دال مبنا در ازای افزایش ضخامت الیه محافظ ماسره بره طرور خالصره در جردول ،3
ذکر شده است.

جدول  -3تغییرمکان بیشینه و درصد کاهش تغییر مکان بیشینه مرکز دال ها.
درصد کاهش تغییرمکان بیشینه

تغییرمکان بیشینه مرکز

مرکز دال

دال()mm

نوع دال

حالت

-

21

دال بدون الیه محافظ ماسه

الف

28/6 %

15/5

دال با  51 mmالیه محافظ ماسه

ب

34/3 %

13/8

دال با  111 mmالیه محافظ ماسه

ج

41/5 %

12/5

دال با  151 mmالیه محافظ ماسه

د

42/9 %

12

دال با  211 mmالیه محافظ ماسه

ه

 .4نتيجه گيری
در این مطالعه رفتار یک دال بتن مسلح محافظت شده در برابر انفجار مورد بررسی قرار گرفت .حفاظت از دال توسط الیه ای از ماسه که در وجه فوقانی
دال واقع شده انجام می پذیرد  .هدف اصلی این تحقیق تعیین اثر میزان ضخامت الیه ماسه در کاهش خسارات دال و بهبود عملکرد آن می باشد .عمده ترین
نتایج این تحقیق که از تحلیل درگیر حاصل شده است عبارتند از :
 -1بیشینه تغییرشکل اندازه گیری شده در مرکز دال در حالت های (الف)( ،ب)( ،ج)( ،د) و (ه) به ترتیب برابر با  12/5 ،13/8 ،15/5 ،21و 12میلی متر
است .درنتیجه هرچه ضخامت الیه ماسه افزایش پیدا کند پارامتر بیشینه تغییرمکان مرکز دال کاهش می یابد.
 -2قطر خسارت پوسته شدگی وجه تحتانی اندازه گیری شده دال در حالت های (الف)( ،ب)( ،ج)( ،د) و (ه) به ترتیب برابر با  16 ،17 ،25 ،35و 15میلی
متر است .زمانی که ضخامت الیه ماسه 51و  111میلی متر باشد کاهش قطر پوسته شدگی نسبت به دال مبنا قابل مالحظه است و از ضخامت ماسه  151میلی
متر به بعد دیگر قطر پوسته شدگی در یک محدوده ثابت است و کاهش چندانی ندارد .بنابراین ضخامت  151میلی متر ماسه به عنوان ضخامت بهینه برای
مقاوم سازی دال مورد مطالعه تعیین شد.
 -3حالت های (الف)و (ب) پوسته شدگی وجه فوقانی رخ می دهدکه میزان پوسته شدگی در حالت (ب) نسبت به حالت (الف) کمتر است .درحالی که در
حالت های (ج)( ،د) و (ه) پوسته شدگی وجود ندارد و خسارت وجه فوقانی دال با افزایش ضخامت الیه ماسه کاهش می یابد.
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