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چکیده
طراحی ساختمانها برای مقاومت در برابر خرابی پیشرونده ،امری غیر قابل انکار است .هرچند برخی دستورالعملها مثل  GSAو UFC

الزاماتی برای کاهش احتمال خرابی پیشرونده در سازهها پیشنهاد دادهاند ،اما به دلیل اینکه ماهیت بارها یا وقایع مسبب فروپاشی ،به
خوبی تعریف نشدهاند و عملکرد اجزای ساختمان در طول خرابی پیشرونده به خوبی قابل درك نیست ،پیش بینی الگوی مشخصی که
بیانگر سیر افزایش خرابی باشد مشکل است .در این پژوهش ،با استفاده از رفتار غشایی دالها ،اثر مقاومت بتن و ضخامت دال بر
جلوگیری از خرابی پیشروندهی دالهای بتن مسلح پس از حذف ناگهانی یک ستون میانی بررسی میشود .خرابی پیشرونده در دالهای
طراحی شده با حذف ناگهانی یک ستون داخلی شبیهسازی و ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری برای مقاومتهای بتن مختلف
و ضخامتهای گوناگون دال محاسبه شد .قابلیت حمل بار برای دهانهی افزایشیافتهی دال به علت حذف ناگهانی ستون میانی ،برای
نمونه های مختلف بررسی شد .نتایج حاصل از مطالعه و بررسی نشان داد که اثر غشایی دال که اغلب در طراحی در نظر گرفته نمیشود،
میتواند تا حد زیادی از خرابی پیشروندهی دال و سازه جلوگیری کند .همچنین با افزایش مقاومت بتن دال و افزایش ضخامت دال
نسبت به حداقل پیشنهادی آیین نامه میتوان ظرفیت دال را پس از حذف ناگهانی یک ستون میانی به مقدار قابل مالحظهای افزایش
داد.
کلمات کلیدی :اثر غشایی ،دال ،مقاومت بتن ،ضخامت دال ،خرابی پیشرونده ،بتن مسلح
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Designing structures against progressive collapse is an important part of
the building design. However, some guidelines such as GSA and UFC
holds implications for reducing the risk of progressive collapse of
structures, but because the nature of the loads or events that cause
damage are not well defined and the performance of building components
during progressive collapse is not well understood, It is difficult to predict
the trend of increasing damage. In this study, using the membrane action
of the slabs, the effect of concrete strength and slab thickness on
preventing the progressive failure of RC concrete slabs is investigated
after the sudden removal of an internal column. Progressive collapse in
the designed slabs was simulated by the sudden removal of an internal
column and the slab capacity was calculated in the presence of
compressive membrane force for different concrete strengths and slab
thicknesses. Load carrying capacity for an enlarged span of the slab due
to the sudden removal of the middle column has been investigated for
various models. The results of this study showed that the membrane action
of the slab, which is often not considered in design, can greatly prevent
progressive failure of the slab and structure. By increasing the strength of
the concrete and the thickness of the slab as well as the minimum
recommendation of the regulation, the capacity of the slab can be
considerably increased after the sudden removal of the middle column.
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 -1مقدمه
امروزه به علت افزایش حمالت تروریستی ،مهندسان با چالشهای جدیدی در طراحی ایمن سازهها مواجه شدهاند .در طراحیهای
گذشته بارگذاری ناگهانی در روند طراحی در نظر گرفته نمیشد ،اما امروزه الزم است یکی سری مالحظات در راستای ایمنی سازهها در
مواجهه با بارهای ناگهانی در نظر گرفته شود ].[1
خرابی پیشرونده در استاندارد  ASCE/SEI 2010به صورت انتشار خرابی موضعی از یک عنصر به عنصر دیگر تعریف شده است ،به
گونهای که سرانجام آن ،خرابی کل سازه یا بخش عظیمی از آن است .باال بردن مقاومت سازه در طراحیهای معمول برای حوادث با احتمال
رخداد پایین ،انتخابی غیراقتصادی است .در همین راستا و برای طراحی سازه جهت مقاومت در برابر خرابی پیشرونده ،در نظر گرفتن
مکانیزم حمل بار ثانویه می تواند یک روش جایگزین و در عین حال مؤثر باشد .این مکانیزم حمل بار ثانویه شامل عمل زنجیری فشاری
) (CAA1و عمل زنجیری کششی ) (TCA2در تیرها هستند که در دالها به صورت عمل غشایی فشاری ) (CMA3و عمل غشایی کششی
) (TMA4نمود پیدا میکنند.
پس از انجام یک سری آزمایشها روی نمونههای در مقیاس اصلی ،در آفریقای جنوبی توسط  [2] Ocklestonنیروی غشایی به
عنوان یک نیروی موثر در افزایش ظرفیت دال شناسایی شد .آنچه از نتایج این آزمایشها حاصل شد این بود که هنگام در نظر گرفتن اثر
غشایی فشاری ،بار نهایی میتواند حداقل تا  2برابر مقدار پیشبینی شده توسط تئوری خط تسلیم افزایش پیدا کند.
با اینکه مدت زمان زیادی از مطرح شدن عمل غشایی در دالها میگذرد ،با این حال مطالعات اندکی در این زمینه جهت
جلوگیری از خرابی پیشروندهی سازههای بتن آرمه انجام گرفته است Hawkings .و  [3] Mitchellعوامل مؤثر در آغاز و گسترش خرابی
پیشرونده در سازههای متشکل از دال تخت را مورد بررسی قرار دادند Mitchell .و  [2] Cookجزئیات عمل غشایی کششی گسترش یافته
در دالهای تخت ،برای جلوگیری از خرابی پیشرونده را مورد بررسی قرار دادند Qian .و همکاران ] [5به صورت تجربی عملکرد سازههای
تیر-دال بتن آرمه را هنگام حذف یک ستون گوشهی سازه مورد بررسی قرار دادند Qian .و همکاران ] [6همچنین در یک پژوهش دیگر
اعتبار عمل زنجیری فشاری و کششی به وجود آمده در دالهای تخت جهت جلوگیری از خرابی پیشرونده را بررسی کردند.

 -2عنوان مقاله
در روش خط تسلیم ،دال به نواحی صلب تقسیم میشود که توسط نواحی پالستیک موضعی (خطوط تسلیم) به هم متصل شدهاند .شکل
( )1خطوط تسلیم برای دال دو طرفه را نشان میدهد.

شکل  : 1الگوهای خط تسلیم برای دال دوطرفه از چهار طرف مقید

1 Compressive Arc Action
2 Tensile Arc Action
3 Compressive Membrane Action
4 Tensile Membrane Action
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نظریهی خط تسلیم  [0] Johansenتنها حضور نیروها و تنشهای برشی را در خطوط تسلیم دال در نظر میگیرد .این نظریه،
برآورد مناسبی از بار نهایی ،هنگام شکلگیری الگوی خط تسلیم بدون حضور نیروهای غشایی در دال ارائه میدهد .با این حال نیروهای
غشایی به واسطهی شرایط مرزی و هندسهی تغییرشکل نواحی مختلف دال ،اغلب در دالهای بتن مسلح حضور دارند .اگر لبههای دال
توسط المانهای مرزی سخت در برابر حرکت جانبی محدود شده باشند ،همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،نیروهای غشایی
فشاری در صفحهی دال تشکیل میشوند و هنگام تغییرشکل دال ،تغییر در هندسه موجب میشود که لبههای دال تمایل به حرکت به
سمت بیرون داشته و نسبت به المانهای مرزی عکسالعمل نشان دهند.
در اثر حذف یک ستون میانی دال و افزایش ناگهانی دهانه ،با افزایش تغییرشکل میانی ،نیروهای غشایی ایجاد شده با ایجاد یک
ساز و کار گنبدی شکل در سطح وسیع ،موجب افزایش مقاومت خمشی مقاطع دال در خطوط تسلیم میشوند .این مسئله سبب میشود بار
نهایی دال ،بزرگتر از بار محاسبه شده توسط تئوری خط تسلیم  Johansenشود .در تغییرشکلهای بزرگتر ،لبههای دال تمایل دارند که به
سمت داخل حرکت کنند .اگر لبههای دال به صورت جانبی محدود شده باشند ،پس از نیروهای غشایی فشاری ،نیروهای غشایی کششی
ظاهر شده و دال را قادر میسازند به واسطهی عمل زنجیری میلگردها در ادامه نیز بار قابل توجهی را تحمل کند.

شکل : 2تصویر شماتیک از اثر غشایی فشاری در دال ][6

شکل ( )3منحنی بار-تغییرشکل مرکزی یک دال بتن مسلح مستطیل شکل دوطرفه را نشان میدهد که مرزهایش به صورت جانبی مقید
شدهاند .هنگامی که تغییرشکل مرکز دال از  Aتا  Bافزایش مییابد ،الگوی کرد که نیروهای غشایی فشاری در تغییرشکلهای کوچک،
نتیجهی ترك خوردن دال است .هنگامی که تغییرشکل دال از مقدار آن در نقطهی  Bعبور میکند بار حملشده توسط دال به علت کاهش
نیروی غشایی به سرعت کاهش پیدا میکند .وقتی منحنی به نقطهی  Cنزدیک میشود ،نیروهای غشایی در ناحیهی مرکزی دال از فشاری
به کششی تغییر میکند .برای دالها با مرزهای صلب تغییرشکل مرکزی دال در  Cتقریبا برابر با ضخامت دال است .بعد از نقطهی  ،Cدال
بار تحمل شده را توسط میلگردهایش حمل میکند .با افزایش تغییرشکل مرکزی ،دال به حمل بار با مقدار بیشتر ادامه میدهد تا در
نقطهی  Dمیلگردها شروع به شکست کنند یا بعضی از اجزای سیستم خراب شوند .در عین حال معموال بار در نقطهی  Bبه عنوان بار نهایی
دال شناخته میشود .خط تسلیم شکلمیگیرد و با کمک نیروهای غشایی فشاری ،دال به افزایش بار نهایی تا نقطهی  Bمیرسد.
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شکل : 3رابطهی بار-تغییر شکل برای دال بتنی دوطرفه با لبههای مهارشده در برابر حرکت جانبی ][8

تاکنون مطالعاتی روی اثر غشایی دالهای بتن مسلح انجام شده است ،اما تنها نظریههای تقریبی مقاومت نهایی مورد بررسی قرار گرفته اند
و نتایج این مطالعات حاکی از این است که عمل غشایی به طور قابل مالحظهای موجب افزایش بار نهایی در بسیاری از سیستمهای دال بتن
مسلح میشود ].[0
طبق شکل ( ،)2دالی با لبههایی موازی با محورهای  xو  yبه ترتیب با طولهای و و مسلح در هر دو راستا در نظر گرفته میشوند .در
واقع این دال متشکل از نوارهایی به عرض واحد در هر دو راستا است که مفاصل پالستیک آنها در واقع همان خطوط تسلیم دال را تشکیل
میدهند.

(الف)

(ب)

شکل : 4الگوی خط تسلیم فرضشده برای دال یکنواخت دو طرفه بارگذاری شده با لبههای مهارشده (الف) دال اصلی (ب) سیستم نواری ][8

جهت رسیدن به رابطهای معقول بین بار و تغییرشکل مرکزی دال ،به آن یک جابهجایی مجازی در جهت بارگذاری اعمال می-
شود .اگر تغییرشکل مجازی در خط تسلیم  EFواحد باشد ،نواحی انتهایی نوارهای دال متحمل چرخش مجازی به میزان

حول خطوط

تسلیم در لبههای دال میشوند .بخش میانی نوارهایی که به سه قسمت تقسیم میشوند نیز افقی باقی میماند .بنابراین ،معادلهی کار
مجازی با تعمیم روابط از نوارهای مقید یکطرفه به دال دوطرفه به صورت رابطهی ( )1نوشته میشود:
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()1

که بر اساس نظریهی ،[0] Park
و
عبارات
الزم است  εدر نوار با

و

بار یکنواخت نهایی در واحد سطح و  جابهجایی در جزئی از دال با ابعاد  dxو  dyاست.
در مورد دالهای مستطیلشکل طبق رابطهی ( )12محاسبه میشوند و

در دو راستا جایگزین شود که به صورت روابط ( )15و ( )16تعریف میشوند.

،

به ترتیب مقادیر

نیروی غشایی در میانهی عمق نوارهای دال هستند .نوار شکل ) (5یکی از
لنگر مقاوم حول میانهی ارتفاع در خمش مثبت و منفی و
نوارهای دال دوطرفه ،مطابق شکل ( )2است که با دو مفصل پالستیک متقارن در میانه در نظر گرفته شده است .طول هر یک از قسمتهای
کناری نوار ضریب  βاز طول کل نوار ( )lاست.

شکل : 5مفاصل پالستیک نوار مهارشده ][8

فرض میشود که بخشهای نوار بین مقاطع بحرانی (مفصل پالستیک) در شکل ) (5مستقیم باقی میمانند .با این حال به علت
حساسیت تئوری به کوتاه شدن محوری نوار ،کرنشهای محوری در نوار به علت حالت ارتجاعی ،خزش و کرنش محوری آبرفتگی به
حساب آورده میشوند .مجموع قابلیت ارتجاعی ،خزش و کرنش محوری آبرفتگی ) ،(εدر طول نوار ثابت فرض میشود چرا که نیروی
غشایی در راستای طول ثابت است .به علت  ،εکوتاهشدگی بخش میانی ( )2-3نوار ε(1-2β) l ،خواهد بود و به علت تقارن دو انتهای بخش
( )2-3نوار به میزان  0.5ε (1-2β) lبه مرکز نوار نزدیک خواهد شد .جابهجایی هر مرز به سمت بیرون به اندازهی  tاست و بنابراین فاصلهی
افقی از هر انتهای بخش ( )3-2نوار تا مرز مجاور  βl + 0.5ε (1-2β)lخواهد شد .همچنین به علت  ،εطول بخشهای انتهایی ( )1-2و ()3-2
به  (1-ε)βlکاهش خواهد یافت .شکل ( )6تغییر در اندازهی بخشهای انتهایی ( )2-1به علت  εو  tرا نشان میدهد.

شکل : 6ناحیهی نوار بین مقاطع  1و  2از شکل [8] 5
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ضخامت نوار  hاست و عمق تار خنثی در مقاطع جاری شدن  1و  ،2به ترتیب  cو ' cاست .این دو عمق تار خنثی ممکن است متفاوت
باشند ،چون میلگردهای باال و پایین ممکن است مشابه نباشند .اگر  ϕشیب قسمت ( )1-2باشد ،فاصلهی بین نقاط  Aتا  Bدر شکل)(6
توسط هندسهی تغییرشکل نشان داده شده و به صورت زیر محاسبه میشود:
() 2

با استفاده از رابطهی ( )2رابطهی زیر بدست میآید:
()3

برای این رابطه چون  Ɛو  ϕکوچک هستند ،بنابراین:
()2

بنابراین:
()5

همچنین برای تعادل نیروهای غشایی عمل کننده در مقطع  1و  2بخش ( )1-2نوار برابرند ،بنابراین:
()6

که

و

نیروهای غشایی بتن،

و

نیروهای غشایی میلگردها ،و ' Tو  Tنیروهای کششی میلگردها هستند که به

ترتیب در مقاطع  1و  2عمل میکنند .با استفاده از بلوك تنش فشاری بتن ارائه شده در  ACI318-14مطابق شکل ( )0نیروهای فشاری
بتن میتوانند برای یک نوار عرض واحد به صورت زیر نوشته شوند.
()0
()0

شکل : 7شرایط در مقطع جاری شدن لنگر مثبت ][8

که

مقاومت بتن استوانهای و

نسبت عمق بلوك تنش معادل مستطیلی به عمق تار خنثی است ] .[1از جایگزینی معادله-

ی ( )0و ( )0در معادلهی ( )6و مرتب کردن مجدد آن معادلهی ( )1حاصل میشود:
()1
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از حل معادالت ( )5و ( )1به صورت همزمان میتوان نوشت:

()12
()11

بنابراین با استفاده از هندسهی تغییرشکلها و شرایط تعادل امکان محاسبهی عمق محور خنثی در مقطع بحرانی میسر میشود
].[0
شکل ( )0شرایط یک مقطع لنگر مثبت جاری شده با عرض واحد را نشان میدهد .تنشهای مقطع شامل  ،و  Tیه صورت
حول محور میانهی ارتفاع است.
که در میانهی عمق عمل میکند ،در تعادل هستند و لنگر مقاوم
استاتیکی با نیروی غشایی
بنابراین ،برای یک نوار به عرض واحد میتوان نوشت:
()12
()13

که  cاز رابطهی ( )11به دست میآید .برای یک مقطع جاری شده لنگر منفی به عرض واحد
معادلهی ( )13بدست میآید و به علت تعادل

توسط یک معادله ،مشابه

.

با در نظر گرفتن دو انتهای بخشهای ( )1-2یا ( )3-2نوار ،مجموع لنگرهای ناشی از تنشها در مقاطع جاریشده حول یک محور
در وسط ارتفاع مقطع در یک انتها

است .در محاسبات از نیروهای برشی صرف نظر میشود چرا که سهم خالصشان

در تحلیل توسط کار مجازی صفر خواهد بود .در جایگذاری و از معادالت ( )12و ( )11در معادالت متعلق به

،

و

معادلهی ( )12حاصل میشود:
()12

()15
()16

و

مجموع کرنشهای محوری و جابهجاییهای طولی برای دال دوطرفه در دو راستای  xو  yرا نشان میدهد .مقادیر

و

در معادالت ( )15و ( )16مجموع کرنشهای کشسانی محوری ،خزش و آبرفتگی در نوارها هستند و میتوانند از مقادیر نیروهای
غشایی ،مدول االستیسیتهی بتن و ضرایب آبرفتگی و خزش محاسبه شوند .جابهجاییهای طولی مرزی

و

را همچنین میتوان با

استفاده از نیروهای غشایی و سختی پیرامونی دال محاسبه نمود ].[0
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 -3مشخصات نمونهها و بارگذاریها
در این پژوهش ،دو نمونه دال با دهانهی  2و  6متر مطابق روش آییننامهی  [1] ACI318-14طراحی شدند .پس از حذف یک
ستون میانی در هر دو دال طراحی شده ،دالهایی با دهانهی  0و 12متر حاصل میشوند .این دالها به همراه دالهای با دهانه  2و  6متر
برای بررسی اثر افزایش مقاومت بتن دال و اثر افزایش ضخامت دال نسبت به حداقل پیشنهادی آییننامه روی اثر غشایی فشاریشان مورد
بررسی قرار گرفتند .هر کدام از  2دال نمونه برای مقاومت بتن معمول  25مگاپاسکال و مقاومت افزایشیافتهی  52مگاپاسکال و همچنین
ضخامت حداقل پیشنهادی آییننامه و افزایش  25و  52درصدی نسبت به این حداقل تحلیل شدند .در مجموع  22تحلیل انجام شد تا اثر
مقامت بتن و ضخامت دال روی نیروی غشایی فشاری ایجاد شده در دال تخت با بارگذاری یکنواخت بارگذاری شده بررسی شود .شکل )(0
دال طراحی شده با دهانهی  2متر را نشان میدهد .جهت شبیهسازی خرابی پیشرونده در دال بتنی ،یک ستون میانی دال  2×2حذف می-
شود .در این صورت در حالی که ضخامت و درصد میلگردهای مقطع دال همان مقادیر محاسبه شده برای دهانهی  2متر هستند ،دهانهی
دال طبق شکل) 0×0 ،(0متر خواهد شد .در این حالت دال از نظر آییننامه ظرفیت باربری نخواهد داشت ،اگرچه طبق تئوری Johansen
] [0ممکن است دال بتواند همچنان با تشکیل مفصلهای پالستیک بار افزایشیافته را تحمل کند .اما در عین حال با در نظر گرفتن اثر
غشایی فشاری ممکن است دال تحمل ظرفیتی بسیار بیشتر از این مقدار را نیز داشته باشد.

ستون حذف شده

شکل : 8محدودهی حمل بار با دهانهی  8×8متر بعد از حذف یک ستون میانی دال (واحدهای روی شکل بر حسب متر)

 ،جرم
است .مدول االستیسیتهی بتن 2×122 MPa
و 52 MPa
بتن مصرفی دال دارای دو مقاومت 25 MPa
در نظر گرفته شده است .همچنین در میلگردهای استفاده شده جهت
 2252و ضریب پواسون آن 2/2
واحد حجم بتن
درنظرگرفته شده است.
و ضریب پواسون 2/3
 ،مدول االستیسیته 2×125 MPa
تقویت دال ،تنش تسلیم فوالد 222MPa
352
 222انجام شده است .بار مردهی ثابت به میزان
بارگذاری روی دال برای طراحی اولیه ،با فرض بار زندهی
در نظر گرفته شده و وزن بتن دال بر اساس جرم مخصوص بتن برای ضخامتهای مختلف محاسبه شده است.
دالها با استفاده از آییننامهی  [1] ACI 318-14و به روش طراحی مستقیم به عنوان دهانهی میانی یک دال که در هر جهت  3دهانه دارد،
طراحی شدهاند .در طراحی همهی دالها ابعاد ستونها  222×222میلی متر فرض شده است .آرماتورهای مورد استفاده در تسلیح دال دو
نوع  ϕ12و  ϕ14در نظر گرفته شدهاند .درصد آرماتورهای مصرفی در مقطع دالها در طول دال یکسان در نظر گرفته شده و سطح مقطع
میلگرد در هر دو راستا به عنوان خروجی طراحی استفاده و پس از محاسبهی مقاومت کششی آرماتورها و مقاومت فشاری بتن ،این دادهها
به عنوان ورودی برنامه  Matlabجهت رسیدن به بار  Johansenو بار نهایی دال با وجود نیروهای غشایی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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 -4بررسی صحت تئوری مورد استفاده در پژوهش با استفاده از نتایج تجربی موجود
نظریهی استفاده شده برای رسیدن به ظرفیت دالهای نمونه در حضور نیروهای غشایی تحت عنوان نظریهی  ،[0] Parkبرای 3
نمونه از نتایج آزمایشگاهی استخراج شده از مطالعات  [0] Parkکه مشابه دالهای مورد مطالعه در این مقاله بودهاند ،مورد استفاده قرار
گرفت تا صحت نظریه ارزیابی شود.
در ابتدا منحنیهای نسبت بار نهایی در حضور نیروی غشایی فشاری به بار بدست آمده طبق رابطهی ( )1بر اساس تئوری Johansen

) (Wu/Wjدر برابر نسبت خیز مرکزی به طول دهانهی دال ) (/hدر مورد آزمایشهایی که به عنوان مرجع بررسی صحت محاسبات
استفاده شدند ،در شکل ) (1آورده شده است .این منحنیها بر اساس اطالعات ارائه شده توسط  [0] Parkرسم شده است .همچنین مقادیر
حداکثر بارها و مقایسهی آنها با مقادیر بارهای ژوهانسن در جدول ( )1گردآوری شدند.

شکل : 9نتایج آنالیز نمونههای آزمایششده توسط Brtchie & Holley

جدول : 1مقایسهی نتایج تجربی با مقادیر محاسباتی
Wu/Wj

Wu/Wj

)Wj (psi

)Wu (psi

با استفاده از

تجربی

تئوری

تئوری غشایی

تئوری غشایی
2/75

2/44

Johansen
50/00

70/40

مقاومت نمونه

ابعاد دال ()in

درصد میلگردها
دهانه بلند

دهانه کوتاه

پایین

باال

پایین

باال

استوانهای

نام نمونه

)(psi
7640

5/00

0/00

5/00

0/00

0/575757

64

5/75

5/65

56/60

70/70

6050

2/00

0/00

2/00

0/00

0/575757

60

2/74

2/55

05/50

500/40

6750

5/00

0/00

5/00

0/00

5/75757

65

پژوهشگر

& Brotchi
Holley,
1791

از مقایسهی نتایج بدست آمده بر اساس تئوری غشایی و نتایج آزمایشگاهی در جدول ( )1مشاهده میشود که نتایج تا حد زیادی
به هم نزدیک هستند که نشان از صحت تئوری دارد.

 -5نتایج تحلیل
با استفاده از روابط ( )1تا ( )16منحنیهای نسبت بار در برابر نسبت تغییرشکل برای  22دال مورد نظر رسم شدند .نمونهها در
راستای بررسی تاثیر ضخامت و مقاومت بتن بر نیروی غشایی دال برای ضخامت حداقل پیشنهادی آییننامه و افزایش ضخامت  25و 52
درصدی و مقاومت بتن  25و  52مگاپاسکال مقایسه شدند.
در شکل ( )12نحوهی بدست آمدن منحنیها با استفاده از روابط ( )1تا ( )16در نرم افزار  Matlabو  Excelبه طور مختصر جهت یادآوری
ارائه شده است.
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طراحی دال با استفاده از آییننامهی ) ACI 318-08روش طراحی مستقیم(

بدست آوردن حداقل سطح میلگرد مورد نیاز مقطع دال جهت محاسبهی مقاومت کششی و فشاری

فوالد مقطع
استفاده از نرم افزار Matlab
بدست آوردن ظرفیت بار (Wj) Johansen

بدست آوردن ظرفیت بار نهایی با حضور نیروهای غشایی ()Wu

رسم منحنیهای ظرفیت دال
شکل  : 11فلوچارت مراحل رسم منحنیهای نیروی غشایی

 -1-5بررسی اثر ضخامت دال بتنی بر نیروی غشایی دال
شکل( )11منحنیهای رابطهی نسبت بار نهایی در حضور نیروی غشایی به بار  Johansenرا برای دال  2×2به ازای مقاومت بتن
حداقل معمول مورد استفاده در بتنریزی دالها ( 25مگاپاسکال) و به ازای ضخامت حداقل پیشنهادی آییننامه (  )152 mmو همچنین
افزایش  25و  52درصدی ضخامت (به ترتیب  222و  252میلیمتر) نشان میدهد.

شکل : 11منحنی تغییرات نسبت بار نهایی به بار Johansen

دال 4×4با افزایش ضخامت از حداقل پیشنهادی آییننامه

بررسی منحنیهای این بخش نشان میدهد که دال با دهانهی 2متر در ضخامت حداقلی پیشنهادی آییننامه تا  3/10برابر بار نهایی
 Johansenرا تحمل میکند .در مرحلهی بعد با افزایش  25درصدی ضخامت و رسیدن به ضخامت  222میلیمتر این مقدار به  2/21برابر
بار  Johansenمیرسد و با افزایش  52درصدی ضخامت یعنی ضخامت  252میلیمتر این نسبت به  2/65برابر بار  Johansenافزایش می-
یابد.
دال  0×0که پس از حذف یک ستون میانی به وجود میآید ،ابتدا بدون در نظر گرفتن اثرات دینامیکی حذف ناگهانی ستون مورد بررسی
قرار میگیرد .منحنیهای بدست آمده برای دال مربعی با دهانهی  0متر در شکل( )12ارائه شدهاست.
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شکل : 12منحنی تغییرات نسبت بار نهایی به بار  Johansenدال  8×8با افزایش ضخامت از حداقل پیشنهادی آییننامه

همانطور که از منحنیها قابل مشاهده است ،دال دهانهی  0متر با ضخامت حداقلی  152میلیمتر و مقاومت بتن 25مگاپاسکال
تا  2/12برابر بار  Johansenظرفیت نشان میدهد .این دال دارای مشخصات دالی است که برای دهانهی  2×2متر بر اساس آییننامهی
 [1] ACI318-14طراحی شده است.
دال بعدی که مورد تحلیل قرار میگیرد دال با دهانهی  6متر میباشد .نمودار بررسی اثر غشایی برای این نمونه در ضخامت
حداقل و افزایش  25و  52درصدی ضخامت در منحنیهای شکل ( )13نشان داده شده است .دال بر اساس آییننامهی  [1] ACI318-14و
برای ضخامت حداقل آییننامهای ( )h=222 mmمحاسبه شده است.

شکل : 13منحنی تغییرات نسبت بار نهایی به بار  Johansenدال  6×6با ضخامتهای مختلف

بررسی منحنیهای این بخش نشان میدهد که دال با دهانهی  6متر در ضخامت حداقلی پیشنهادی آییننامه تا  3/22برابر بار
 Johansenرا تحمل میکند .با افزایش  25درصدی ضخامت و رسیدن به ضخامت  252میلیمتر این مقدار به  3/02برابر بار  Johansenمی-
رسد و با افزایش  52درصدی ضخامت یعنی ضخامت  322میلیمتر این نسبت  3/65برابر بار  Johansenاست.
حال یک ستون میانی دال با طول دهانهی  6متر حذف میشود تا خرابی پیشرونده در دال شبیهسازی گردد .بدین ترتیب دهانهی
دال دو برابر شده ولی مشخصات طراحی و درصد میلگرد مقطع مشابه دال با دهانهی  6متر میباشد .اثر افزایش ضخامت دال بر نیروی
غشایی این نمونه در شکل ( )12قابل مشاهده است.
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شکل : 14منحنی تغییرات نسبت بار نهایی به بار  Johansenدال  12×12برای ضخامتهای مختلف

همانطور که در شکل ( )12مشاهده میشود ،دال دهانهی  12متر با ضخامت حداقل  222میلیمتر و مقاومت بتن 25مگاپاسکال
تا  2/31برابر بار  Johansenظرفیت نشان میدهد .مشابه با دهانهی  6متر ،با افزایش ضخامت دال از حداقل پیشنهادی آییننامهای ظرفیت
دال افزایش مییابد .در عین حال ،ظرفیت دال  12متری برای هر ضخامت نسبت به دال  6متری ،افت کرده است.
برای ارائهی بهتر نتیجهی تحلیلها ،نسبت بار نهایی حداکثر با حضور نیروی غشایی فشاری به بار تئوری  ،Johansenبرای هر نمونه محاسبه
و نتایج در جدول ( )2گردآوری شده است.
همانطور که از مقادیر جدول مشخص است همواره دال با وجود نیروی غشایی ،ظرفیتی حدود  3تا  5برابر ظرفیت بدست آمده از
تئوری  Johansenداشته است که نشان ار اهمیت در نظر گرفتن اثر غشایی فشاری دال دارد.
جدول :2حداکثر نسبت بارها برای نمونههای مختلف در ضخامتهای مختلف و مقاومت بتن  25مگاپاسکال

ابعاد دال

،

5/40

557574

56007

570

6×6

6/65

252576

45047

200

6×6

6/47

640500

40407

270

6×6

2/46

27026

0705

570

0×0

5/67

75554

57656

200

0×0

5/05

46545

26565

270

0×0

5/26
5/50

555400
545257

56746
75572

200
270

4×4
4×4

5/47

505425

02006

500

4×4

2/54

20460

0465

200

5252

2/05

54452

52450

270

5252

2/45

40204

20505

500

5252

و

به ترتیب بار طراحی آییننامهای دال ،بار  Johansenو

بار نهایی دال در حضور نیروی غشایی فشاری هستند.
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 -2-5بررسی اثر مقاومت بتن بر نیروی غشایی فشاری دال
در این بخش به بررسی اثر مقاومت بتن بر اثر غشایی فشاری دال پرداخته شده است .در همین راستا نمودارهای مقایسهای در
مورد نمونههای دال مربعی با طول دهانهی  6 ،0 ،2و  12متر برای حداقل ضخامت پیشنهادی آیینتامه و افزایش  25و  52درصدی
ضخامت و هر دو مقاومت  25و  52مگاپاسگال رسم و آورده شده است.
اولین نمونهی مورد بررسی دال با دهانهی  2متر در حداقل ضخامت  152میلیمتر است که منحنیهای مربوط به آن در شکل (-15الف)
نشان داده شده است.

الف

ب

شکل : 15منحنی تغییرات نسبت بار نهایی به بار  Johansenدالهای ( 4×4 mالف) و ( 8×8 mب) با افزایش مقاومت بتن برای ضخامت 151 mm

مشاهده میشود در هر سه ضخامت با افزایش مقاومت بتن از  25به  52مگاپاسکال نسبت بار نهایی در حضور نیروی غشایی
فشاری به بار  Johansenافزایش مییابد که بیانگر تاثیر قابل مالحظه افزایش مقاومت بتن دال بر نیروی غشایی دال نمونه است .با حذف
ستون میانی دال  2×2منحنیهای افزایش مقاومت برای دال  0×0حاصل میشوند که سری منحنیهای مربوط به این نمونه در شکل -15
ب آورده شده است.
شکل ( )16سری منحنیهای بررسی تاثیر اثر مقاومت بتن بر نیروی غشایی دال با دهانهی  6متر را نشان میدهد.

ب

الف

شکل : 16منحنی تغییرات نسبت بار نهایی به بار  Johansenدالهای  6×6 mو  12×12 mبا افزایش مقاومت بتن برای ضخامت 211 mm
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بررسی این سری منحنیها نیز بیانگر تاثیر قابل مالحظه افزایش مقاومت بتن بر اثر غشایی دالهاست .آخرین نمونهای که بررسی
و تحلیل شد نمونهی ایجاد شده ناشی از حذف ستون میانی دال  6×6بود که منجر به ایجاد دال با دهانهی  12متر با مشخصات طراحی
دال  6×6متر شد .منحنیهای مربوط به این نمونه در شکل -16ب آورده شده است.
از مقایسهی منحنیهای شکلهای  15و  16مشخص میشود که با افزایش طول دهانه ،فاصلهی بین نمودارهای با مقاومت  25و 52
مگاپاسکال کمتر میشود و این بدین معنی است که تاثیر افزایش مقاومت بتن دال بر اثر غشایی با افزایش دهانه کاهش پیدا میکند.

 -6اعمال ضریب دینامیکی ناشی از حذف ناگهانی ستون میانی
هنگام حذف ناگهانی ستون میانی به دلیل آنی بودن حذف و ماهیت دینامیکی بودن این پدیده ،الزم است یک ضریب تحت عنوان ضریب
بار دینامیکی به بار اعمال شود .پژوهشگران بسیاری به این نتیجه رسیدند که ضریب افزایش بار دینامیکی معرفی شده در دستورالعمل-
های  [12] GSA2003و  [11] DoD2005به میزان  2بسیار محافظهکارانه است ،با این حال در این پژوهش در راستای اطمینان ضریب بار
دینامیکی همان مقدار  2اختیار شد و اثر آن بر نتایج طبق جدول ( )3بررسی مورد بررسی قرار میگیرد.
همانطور که از نتایج جدول ( )3مشهود است با حذف یک ستون میانی و اعمال ضریب بار دینامیکی نیز همچنان نمونهها حدود  2تا 2
برابر ظرفیت بار  Johansenشان را تحمل میکنند .این مقدار در بحرانیترین حالت نمونههای مورد بررسی یعنی دال  12×12متر با حداقل
ضخامت پیشنهادی آییننامه و مقاومت معمول  25مگاپاسکال مقدار  1/22یعنی  22درصد بیشتر از ظرفیت بار  Johansenاین نمونه
است .این نتیجه بیانگر اهمیت در نظر گرفتن اثر غشایی فشاری دال در باربری نهایی است .بنابراین برای تمام دالهای میانی در نظرگرفته
شده حتی با اعمال ضریب بار دینامیکی  2خرابی پیشرونده در دالهای میانی اتفاق نمیافتد .از طرفی افزایش مقاومت فشاری بتن و
ضخامت دال تاثیر زیادی در افزایش بار نهایی دال پس از حذف ستون میانی دارد.
جدول : 3حداکثر نسبت بارها برای نمونههای مختلف با اعمال ضریب بار دینامیکی
)Wu/Wj(max
with effect of

Wu/Wj

Dynamic Factor
)(2

)(max

38

Theorical Ultimate
Load from Eq. (1),

Theorical Johansen
Load,

)Wu (N/m2

)Wj (N/m2

Reinforcement Ratio

Concrete
Cylinder
Strength
)(MPa

ابعاد دال ()m
Lx× Ly×h

Top

Bottom

5/44

5/40

557574

56007

27

0/0020

0/0020

6×6×0/57

2/25

6/65

252576

45047

27

0/0025

0/0020

6×6×0/20

2/55

6/47

640500

40407

27

0/0054

0/0054

6×6×0/27

5/04

4/50

255504

57255

70

0/0024

0/0020

6×60/57

5/55

5/67

654646

70744

70

0/0020

0/0020

6×60/20

5/42

5/06

560500

46665

70

0/0050

0/0050

6×60/27

5/65

2/46

27026

0705

27

0/0020

0/0020

000/57

5/55

5/67

75554

57656

27

0/0025

0/0020

000/20

5/45

5/05

46545

26565

27

0/0054

0/0054

000/27

2/57

6/24

55546

0005

70

0/0024

0/0020

000/57

2/54

7/75

00555

56470

70

0/0020

0/0020

000/20

5/07

4/50

565474

25452

70

0/0050

0/0050

000/27
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ادامه جدول: 3
5/42
5/07

5/26
5/50

555400
75554

56746
57656

27
27

0/0055
0/0025

0/0054
0/0050

440/20
440/27

5/05

5/47

505425

02006

27

0/0025

0/0020

440/50

2/64

6/42

552647

57052

70

0/0055

0/0026

440/20

2/07

7/44

245745

72554

70

0/0024

0/0050

440/27

2/00

7/74

640746

05547

70

0/0025

0/0020

440/50

5/20

2/54

20460

0465

27

0/0055

525200/20 0/0054

5/62

2/05

54452

52450

27

0/0025

0/0050

52520/27

5/64

2/45

40204

20505

27

0/0025

0/0020

52520/50

5/44

5/50

24705

0570

70

0/0055

0/0026

52520/20

2/07

6/04

75770

55006

70

0/0024

0/0050

52520/27

2/55

6/25

00220

20465

70

0/0025

0/0020

52520/50

 -6نتایج
در این پژوهش اثر ضخامت دال و مقاومت بتن دال بر کاهش احتمال رخداد خرابی پیشرونده مورد بررسی قرار گرفت .خرابی پیشرونده در
سازههای مورد بررسی با حذف ناگهانی ستون میانی دال شبیهسازی شد .به طور کلی این پژوهش شامل  3بخش اصلی بود .در ابتدا نظریه
 Johansenو سپس تئوری  Parkبه عنوان یک تئوری معتبر برای بررسی اثر غشایی دالها شناسایی و مطالعه گردید .نظریهها و روابط برای
دال دوطرفه بررسی شد و برنامهای با استفاده از نرمافزار برنامهنویسی  Matlabبرای 22نمونهی دال نوشته شد و نتایج بدست آمده برای
مقاومت نمونهها در حضور نیروی غشایی و نیروی بدست آمده بر اساس تئوری  Johansenبه صورت گام به گام از نرمافزار استخراج و
منحنیهای نسبت بار نهایی به بار  Johansenدر برابر نسبت تغییرشکل مرکزی به ضخامت دال برای نمونهها رسم شد .در مجموع ،نتایج
این کار پژوهشی را میتوان به صورت زیر خالصه کرد.
نیروی غشایی در دالها اثر قابلتوجهی در جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف یک ستون میانی دال دارد.
.1
همانطور که در روند منحنیهای افزایش ضخامت مشاهده شد ،با افزایش ضخامت دال از حداقل پیشنهادی آییننامهی  ،ACIاثر
.2
غشایی در دال بیشتر خودنمایی میکند و ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری در ضخامت باالتر بیشتر خواهد بود.
مقاومت بتن دال تاثیر قابل مالحظهای بر ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری دارد و جلوگیری از خرابی پیشرونده دارد.
.3
با اعمال ضریب بار دینامیکی که در آییننامه به صورت محافظهکارانه مقدار  2پیشنهاد شده ،هنوز هم دالهای موردنظر در این پژوهش در
بحرانیترین شرایط تا حدود  1/22برابر ظرفیت بار  Johansenقابلیت تحمل دارند .از آنجا که با محاسبهی مقدار دقیق ضریب بار
دینامیکی ،این مقدار از  2کمتر خواهد بود ،لذا با محاسبهی مقدار واقعی این ضریب دال همچنان قابلیت تحمل بار را خواهد داشت .بنابراین
اثر غشایی دال موجب افزایش ظرفیت نهایی دال شده و در مواقع بحرانی که احتمال خرابی پیشرونده در سازه وجود دارد ،میتوان از این
ویژگی دال به عنوان عامل بازدارندهی خرابی استفاده کرد.
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