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چکیده
بارهای انفجاری به علت اعمال انرژی فراوان در زمانی کوتاه میتوانند موجب شکست المانهای اصلی سازه شوند و خرابیهای
جبرانناپدیری در پی داشته باشند .مقاومسازی سازهها در برابر بارهای انفجاری میتواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از چنین
خرابیهایی باشد .از بین روشهای مختلف مقاومسازی ،پلیمرهای تقویت شده با الیاف ( ،)FRPبه علت دارا بودن ویژگیهای
مکانیکی مناسب ،نصبی آسان و نسبت مقاومت به وزن باال ،معمولترین گونه از کامپوزیتها هستند که برای تقویت و بهسازی
کاربریهای سازهای استفاده میشوند .در سالهای اخیر ،به علت برخی از کاستیهای کامپوزیتهای  FRPمانند مقاومت کم در
برابر آتش ،ناتوانی در اعمال بر روی سطحهای مرطوب و در دماهای پایین ،کامپوزیتهای نوین پایه سیمانی تقویتشده با الیاف
( ،)FRCMبه عنوان جایگزینی مناسب برای آنها به حساب میآیند .در این مقاله ،ستونهای بتنآرمه به عنوان یکی از المانهای
اصلی سازه در برابر بارهای انفجاری ،به کمک دو سامانهی کامپوزیتی سنتی  FRPو نوین  FRCMمقاومسازی شده است .رفتار
ستونهای تقویت شده به کمک این دو سامانه بر اساس منحنیهای فشار  -ضربه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت .نتیجهها نشان
میدهند که در بیشتر حالتهای خسارت ،کارایی ستونهای تقویتشده با کامپوزیتهای  FRCMنسبت به ستونهای تقویتشده
با کامپوزیتهای سنتی  FRPمناسبتر است و میتوان از این سامانهی نوین تقویتی در برابر بارهای انفجاری بهره جست
کلمات کلیدی :نمودار فشار  -ضربه ،برآورد خسارت ،بارهای انفجاری ،کامپوزیتهای نوین الیافی ،ستونهای تقویتشدهی بتنآرمه.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Blast loads may result Irretrievable damages in structures due to their
high amount of applied energy to them during a short period of time.
Strengthening and rehabilitation of the structures subject to these sort of
loads would be a proper approach to mitigate these damages. Among the
available approaches, use of composites so-called Fiber Reinforced
Polymers (FRPs), because of their desire properties such as ease in
installation and high strength to weight ratio, has been considered the
most common solution in recent years. These composites, however,
possesses some disadvantages such as low resistance against fire, low
glass transition temperature, difﬁculties in application at low
temperatures, impossibility of application on wet surfaces and lack of
vapor permeability which have led to use innovative composite materials
as alternative. These are normally made of cementitious matrix reinforced
by continuous ﬁbers (FRCM). These composites with cement based
matrices have good mechanical performances, excellent resistance to high
temperature and ﬁre, and also good vapor permeability. Moreover, they
can be applied on wet surfaces and in cases of low temperature.
Therefore, FRCM materials may constitute an alternative to FRP
materials for the strengthening of RC structures. In this paper,
performance of RC columns which are subject to blast loading and
strengthened with FRP and FRCM composites is investigated using
Pressure-Impulse (P-I) diagrams. The results obtained in this study
demonstrate that strengthening of structures by FRCM is more efficient in
comparison to that of FRP in most cases of damages and therefore could
be implemented to protect structures better against blast loads.
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 -1مقدمه
ارزیابی رفتار سازهها در برابر بارهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی مانند انفجار همواره مورد توجه پژوهشگران قرار دارد .در مقایسه
با بارهای زلزله و باد ،تخمین دقیق بارهای انفجاری واردشده بر سازهها که بر اثر منفجر شدن اتفاقی یا بمبگذاری اتفاق میافتد ،به علت
وجود عاملهای فراوانی که در انفجار نقش دارند ،بسیار مشکل است و به طور معمول از ضریب اطمینانی بزرگ برای تحلیل سازهها در برابر
این گونه از بارها استفاده میشود .این امر می تواند باعث طراحی نادرست سازه در برابر بارهای انفجاری و برآورد نادرست عملکرد سازه در
یک الگوی انفجاری ویژه شود .از طرف دیگر ،بارهای انفجاری مدت زمان خیلی کوتاهی دارند و از این رو ،به منظور وارد کردن انرژی حاصل
از انفجار به الگوی عددی سازه باید از المانهای به شدت کوچکی استفاده کرد .در نتیجه ،الگوی عددی سازهها در برابر بارهای انفجاری
نیازمند تعداد المانهای بسیار می باشند که منجر به باال رفتن زمان تحلیل دقیق خواهد شد .نمودارهای فشار  -ضربه 1راهکاری مناسب
برای کاستیهای پیش روی تحلیل سازهها در برابر بارهای انفجاری خواهد بود ] .[1این نمودارها در بخش سوم معرفی خواهند شد.
رخداد بارهای انفجاری در نزدیکی سازه میتواند موجب شکست المانهای اصلی آن مانند ستون ،دال و دیوار برشی شود و
شکست کلی سازه و ایجاد خرابی پیشرونده در سازه را بهوجود آورد ] .[2برای جلوگیری از چنین خرابیهایی در سازهها ،باید المانهای
اصلی را در برابر بارهای ناگهانی مانند انفجار مقاومتر کرد .از بین روشهای مختلف تقویت و بهسازی ،سامانههای کامپوزیتی تقویتشده با
الیاف را میتوان یکی از مهمترین سامانهها در بهبود رفتار سازهها در برابر بارهای وارد بر آنها دانست .پلیمرهای تقویتشده با الیاف،
 ،2FRPمعمولترین گونه از سامانههای کامپوزیتی هستند که برای تقویت و بهسازی کاربریهای سازهای استفاده میشوند .نتیجههای
بسیاری از پژوهشها نشان میدهند که استفاده از کامپوزیتهای  FRPمیتواند به مقاومسازی این المانها کمک کند ] .[5 - 9پایه9ی
کامپوزیتهای  ،FRPچسبی 0از جنس مواد آلی ،5بهطور ویژه اپوکسی ، 1است که به کمک الیافی از جنس شیشه ،کربن ،آرامید یا بازالت0
تقویت میشوند .وزن کم ،سختی باال ،مقاومت در برابر خوردگی ،انعطافپذیری ،سرعت باال در نصب و تغییرهای هندسی اندک را میتوان از
برتریهای مقاومسازی به کمک سامانههای  FRPدانست ] .[1 - 1برخی از پژوهشها به کمک  Karagozianو  [3] Caseبه بررسی روش-
های طراحی تقویت ستونهای بتنآرمه به کمک کامپوزیتهای  FRPدر برابر بارهای انفجاری پرداختهاند .این روشها میزان مورد نیاز
تقویت ستونها را برای دستیابی به سطح عملکردی دلخواه ارایه میکنند .ستونهای بتنی میتوانند به کمک پوششهایی از کامپوزیتهای
 ،FRPنوارهایی از آنها در امتداد طولی و یا بهصورت دورپیچ پوشانده شوند .نوارهای طولی به افزایش ظرفیت خمشی و دورپیچها به افزایش
ظرفیت برشی ستونها کمک میکنند .روشهای طراحی ضخامت مورد نیاز ورقهای  FRPدر هر یک از حالتهای تقویت را نیز ارایه می-
دهند.
با وجود برتریهای کامپوزیتهای  ،FRPکاستیهای این سامانهها شامل ،مقاومت کم در برابر آتش و قابلیت انتقال گرمایی اندک
به علت جنس پلیمری بخش پایه ،ناتوانی در اعمال بر روی سطح های مرطوب و در دماهای پایین ،خطر مسمویت سمی برای افراد اجرا
کننده و توانایی اندک در نفوذپذیری بخارها ،پژوهشگران را بر آن داشت تا به دنبال جایگزینی برای مواد مرکب  FRPباشند .استفاده از
مواد مرکب با پایه ای از جنس مواد معدنی به عنوان جایگزین مواد آلی در پایهی پلیمری مواد مرکب  ،FRPراهحل پژوهشهای انجام شده
در این زمینه بود .از این رو ،مواد مرکب با پایهی سیمانی و در نتیجه کامپوزیتهای پایه سیمانی تقویتشده با الیاف ( ،1)FRCMمعرفی
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شدند ] .[19 - 17در کامپوزیتهای  ،FRCMالیاف به طور معمول در هم تنیده هستند و از مواد معدنی (غیرآلی) 3بهجای چسب اپوکسی
به عنوان پایه استفاده میشود .مواد معدنی به علت ویژگیها و تواناییهای خود شامل استقامت حراراتی باال ،مقاومت در برابر اشعههای
فرابنفش ،ایجاد تشعشعهای اندک هنگام تولید و نصب ] ،[10داشتن تجربههای مناسبی در مورد استفاده درست از آنها ،میتوانند به
عنوان پایهی سامانههای  FRCMمورد استفاده قرار گیرند .بخش دوم به معرفی ویژگیها و برتریهای این کامپوزیتها نسبت به کامپوزیت-
های سنتی  FRPمیپردازد.
در این مقاله با تمرکز بر سازههای بتنآرمه به عنوان یکی از پرکاربردترین سیستمهای سازهای و همچنین ستونها به عنوان یکی
از رکن های اصلی سازه در برابر بارهای انفجاری ،به بررسی رفتار ستونهای بتنآرمهی تقویتشده با دو گونه کامپوزیت  FRPو  FRCMبا
الیاف فوالدی پرداخته خواهد شد .چگونگی و میزان خسارت در این المانها در اثر بارهای انفجاری در قالب منحنیهای فشار  -ضربه
ارزیابی میشود و تفاوت رفتار کامپوزیتهای سنتی  FRPو کامپوزیتهای نوین  FRCMبه عنوان جایگزینی برای آنها مقایسه خواهند شد.

 -2کامپوزیتهای پایه سیمانی تقویتشده با الیاف ()FRCM
کامپوزیتهای  FRCMگونهای نوین از کامپوزیتها هستند که جایگزینی مناسب و کارامد برای FRPها محسوب میشوند .در این
کامپوزیتها ،الیاف به طور معمول در هم تنیده هستند و از مواد معدنی (غیرآلی) بهجای چسب اپوکسی به عنوان پایه استفاده میشود .مواد
معدنی به علت ویژگیها و تواناییهای خود شامل استقامت حراراتی باال ] ،[17مقاومت در برابر اشعههای فرابنفش ،ایجاد تشعشعهای اندک
هنگام تولید و نصب ] ،[10داشتن تجربههای مناسبی در مورد استفاده درست از آنها ،میتوانند به عنوان پایهی سامانههای  FRCMمورد
استفاده قرار گیرند .نامهای گوناگونی در پژوهشهای مختلف بر اساس پایههای بهکار رفته یا کاربرد آنها برای این نوع از کامپوزیتها در
نظر گرفته شدهاند .معمولترین این نامها ،مالت تقویتشده با بافتهای پارچهای 15] TRM ،و  ،[11بتن تقویتشده با بافت پارچهای،
TRC

] ،[29 - 10کامپوزیتهای برپایهی مواد معدنی ،[20] MBC ،یا سیمان تقویتشده با الیاف ،[25] FRC ،هستند .مواد مشابهی که برای
بهسازی سازههای بنایی مورد استفاده قرار گرفتهاند با نامهایی مانند سامانهی شبکهای پایهی سیمانی 21] CMG ،و  ،[20سامانهی شبکه-
ای پایهی معدنی ،[21] IMG ،پایهی سیمانی تقویتشده با الیاف کربنی ،[23] CFCM ،اشاره شدهاند FRCM .مخففی است که در حالت
کلی برای پایههای سیمانی تقویتشده با الیاف به آن اشاره شده است .الیافی که در کامپوزیتهای  FRCMبه کار میروند شامل کربن،
شیشه ،فوالد و  17PBOهستند .الگوهای این الیاف بههم تنیده میتواند در قالب بافت پارچهای یکسو 11و دوسو 12دستهبندی میشوند تا
کارایی و میزان پیوستگی بین پایهی سیمانی و الیاف را افزایش دهند .کارایی گونههای متفاوت الیاف در پژوهشهای مختلف مورد مطالعه
قرار گرفته است .الیاف کربنی در پژوهشهای  D’Ambrisiو همکاران ] Tetta ،[97و همکاران ] D’Antino ،[91و همکاران ] [92مورد
بررسی قرار گرفتهاند .الیاف  PBOنیز در پژوهشهای  Loreto ،[99] Ombresو همکاران ] Babaeidarabad ،[90و همکاران ]،[95
 Tzouraو همکاران ] ،[91و  D’Antinoو همکاران ] [92مطالعه شدهاند Elsanadedy .و همکارانش ] [90و  Santandreaو همکاران ][91
الیاف بازالت را مورد ارزیابی قرار دادند و الیاف شیشهای ،در پژوهش  Brucknerو همکاران ] Koutas ،[13و همکاران ] ،[93بررسی شدهاند.
 Carloniو همکارانش الیاف فوالدی را مورد ارزیابی قرار دادند ] .[07مقایسهای بین سامانههای مختلف  FRCMبا الیاف گوناگون در گزارش
پژوهشهای  Weilandو همکارانش ] [01و پژوهش  Librerosو همکارانش ] [02و  D’Antinoو همکارانش ] [92انجام شده است .نتیجه-
ی همهی بررسیها ،کارایی مناسبتر الیاف  PBOو فوالدی نسبت به الیاف دیگر را نشان میدهند.
برای بهسازی و ترمیم سازه ها به کمک این مواد مرکب ،پس از آماده کردن سطحی از سازه که قرار است تقویت شود ،ابتدا الیهای
از مالت ساختهشده از مواد معدنی ،بهویژه مالتهایی با پایهی سیمانی ،با ضخامتی اندک (بهطور معمول  5میلیمتر) روی سطح مورد نظر
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اجرا میشود ،سپس ،با توجه به جنس سازه ،مقدار آسیبدیدگی سطح ،میزان اضافهمقاومت مورد نیاز و شرایط محیطی که سازه در آن قرار
دارد ،گونهای از الیاف انتخاب میشوند و شبکهای از آنها روی سطح قرار میگیرند .در پایان نیز ،الیهی نهایی مالت ،با ضخامتی برابر با
الیهی مالت زیرین ،شبکهی الیاف را میپوشاند .شکل  ،1مرحلههای مختلف اجرای الیهی درونی پایه ،الیهی الیاف و الیهی بیرونی پایه در
یکی از گونههای کامپوزیتهای  FRCMبا الیاف فوالدی بر روی زیر المان بتنی را نشان میدهد.

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  :1مرحلههای مختلف اجرای الیههای مختلف کامپوزیت  FRCMبا الیاف فوالدی بر زیر المان بتنی :الف) الیهی درونی پایه؛ ب) الیهی الیاف؛ ج) الیهی
بیرونی پایه

در FRCMها ،بر خالف آنچه در پایه با جنس مواد آلی سامانههای  FRPرخ میدهد ،پایهی معدنی (مالت سیمانی) بهطور کامل
در داخل الیاف نفوذ نمیکند که در اصطالح علمی به آنها الیاف خشک گفته میشود .این امر باعث ایجاد تفاوتی شگرف بین رفتار و
چگونگی عملکرد سامانههای  FRCMو  FRPمیشود .در المانهای بتنی تقویتشده به کمک سامانهی  ،FRPرشد ترک بهطور معمول در
در زیرالیهی بتنی 19و نزدیک به کامپوزیت  FRPاتفاق میافتد و در نتیجه ،ویژگیهای مکانیکی و شکست بتن و همچنین ،عملآوری سطح
آن نقش ویژهای در کارایی بهسازی ایفا میکنند ] .[09از طرف دیگر ،در صورت استفاده از سامانهی  FRCMبرای تقویت المان بتنی،
جداشدگی سطحی 10در بیشتر موردها در خود کامپوزیت رخ میدهد و در نتیجه ،زیرالیهی بتنی عامل ویژه و با اهمیت در طراحی سامانهی
بهسازی نخواهد بود .این ویژگی منحصر به فرد FRCMها ،بیانکنندهی تفاوت اصلی رفتار آنها با سامانههای  FRPمیباشد ] .[92در
FRCMها  ،رشته الیاف مرکزی ساز و کار انتقال تنش متفاوتی با سایر الیاف موجود در پایهی سیمانی 15دارند و از این رو ،شناخت رفتار این
کامپوزیتها پیچیده خواهد بود .این پیچیدگی ،زمینهساز آغاز پژوهشهای نوینی در زمینه شناخت رفتار FRCMها و بهبود روشهای
مقاومسازی سازههای بتنی شده است که در این پژوهش نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

13

Substrate
Interfacial Debonding
15
Cementitious Matrix
14
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 -3نمودارهای فشار  -ضربه
نمودارهای فشار  -ضربه ( )P - Iبهطور معمول در طراحی نخستین و برآورد سازههای حفاظتی برای دستیابی به محدودههای
امن پاسخ برای حالتهای مختلف بارگذاری انفجاری استفاده میشوند .این نمودارها ،منحنیهای خسارت همسان (هر ترکیب فشار و ضربه
خسارتی یکسان در المان سازهای ایجاد میکند) برای المان سازهای ویژهای هستند که بارگذاری ویژهای دارد .نمودارهای  P - Iنخستین بار
برای مطالعهی خانههایی که به علت بمبگذاری در بریتانیا در جنگ جهانی دوم آسیبدیده بودند ،گسترش پیدا کردند ] [00که بهطور
معمول از تحلیل الگوی یک درجه آزادی کشسان بهدست میآمدند ] .[1از نمودارهای خسارت یکسان فشار  -ضربه همچنین در برآورد
آسیبهای سازهای ] [05بهویژه در برابر بارهای انفجاری استفاده شده است ] 01و  .[00شکل  2نمایی کلی از نمودار فشار  -ضربه را نشان
میدهد ].[01

بارگذاری ضربهای

بارگذاری ارتعاشی
فش

بارگذاری شبهاستاتیک

ار

مجانب فشار
مجانب ضربه

ضربه
شکل  :2نمونهای از نمودار فشار  -ضربه ][84

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،هر یک از مجانبهای فشار و ضربه ،کرانهای این دو عامل را محدود میکنند .از این
رو ،بارها با دورهی زمانی کوتاه (نسبت به دورهی تناوب سازه) بارگذاری ضربهای نامگذاری میشوند و پاسخ سازه در برابر آنها به ضربه
وابسته است و به فشار بیشینه بستگی پیدا نمیکند .این امر ،خط قائمی را ایجاد میکند که کمینه ضربهی مورد نیاز برای رسیدن به سطح
مشخصی از خسارت را تعیین میکند که در فشارهای زیاد بهصورت مجانب به منحنی فشار  -ضربه مماس میشود .از طرف دیگر ،مجانب
افقی بیانگر کمینه فشار مورد نیاز برای رسیدن به سطح خسارتی ویژه است.
منحنی فشار  -ضربه ،سطح نمودار را به سه ناحیهی بارگذاری ضربهای ،بارگذاری ارتعاشی و بارگذاری شبه استاتیک دستهبندی
میکند .این نمودارها بهطور معمول شامل چندین منحنی با سطحهای مختلف خسارت میباشند .آنها ،فضای نمودار را به ناحیههای
مختلفی تقسیمبندی میکنند و خود منحنیها مرزهای بین سطحهای مختلف خسارت مانند خسارت اندک ،میانه و خسارت شدید ،به
حساب میآیند.
پیشرفتهای فراوانی در گسترش منحنیهای فشار  -ضربه ( )P - Iبرای المانهای سازهای در سالهای اخیر بهوجود آمده است.
 Liو  [03] Mengاثر شکل بارگذاری ضربه ای بر اساس معیار خسارت بیشینه تغییرشکل سازه به کمک الگوی یک درجه آزادی کشسان بر
منحنی فشار  -ضربه را مطالعه کردند .نتیجهی ارزیابی آنها نشان داد که منحنی فشار  -ضربه به شدت به شکل بار ضربهای واردشده
816
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وابسته است Fallah .و  57] Loucaو  [51منحنیهای فشار  -ضربه را به کمک تحلیل سامانههای یکدرجه آزادی با رفتار کشسان -
در
مومسان
سختشدگی و نرمشدگی تحت اثر بارهای انفجاری بهدست آوردند .در سالهای اخیر نیز ،برخی از پژوهشگران تالش کردند تا از منحنی-
های فشار  -ضربه برای تعیین سطحهای مختلف آسیب در المانهای سازهای استفاده کنند ] .[52به علت برخی از موردها ،منحنیهای
فشار  -ضربه ممکن است برآورد درستی از میزان خسارت در المانهای سازه ارایه ندهند .این موردها میتواند شامل حالتهای زیر شود:
 )1بیشتر پژوهشهای گذشته بر اساس الگوهای یک درجه آزادی بنا شدهاند .پاسخهای سازهای در برابر بارهای انفجاری ،بهویژه
هنگامیکه ضربه در مدت زمان بهشدت کوتاهی اثر کند ،در شکلمودهای محلی رخ میدهند ] .[59از این رو ،استفاده از الگوهای
یک درجه آزادی ممکن است برای برآورد آسیب در سازه های در برابر بارهای انفجاری مناسب نباشند .عالوه بر این ،استفاده از
الگوی یک درجه آزادی برای تخمین شکستهای چند حالتی در المانها مناسب نیست .به عنوان نمونه ،شکست ستون در
مرحلههای نخست میتواند در حالت برشی و پس ا ز آن در حالت خمشی رخ دهد و در این صورت الگوی بهدست آمده از سامانه-
های یک درجه آزادی توانایی برآورد درست خسارت در آن را نخواهد داشت.
 )2استفاده از معیار خسارت بر اساس تغییرشکل ممکن است برای برآورد خسارتهای محلی المانهای سازهای در برابر بارهای
انفجاری ،بهویژه هنگامیکه خسارت در حالت برشی رخ میدهد ،مناسب نباشد.
در این مقاله ،بهمنظور برآوردی درست از خسارتهای ایجادشده و استفادهی مناسب از ویژگیهای منحصر به فرد نمودارهای
فشار  -ضربه ،از معیار خسارتی بر اساس کاهش ظرفیت باربری ستونهای بتنآرمه بهره جویی میشود .این عامل به ویژگیهای کلی و
کارایی ستون بتنآرمه وابستگی مستقیم دارد و بهسادگی میتواند از نتیجههای آزمایشگاهی یا الگوهای عددی بهدست آید .از این رو ،الگوی
عددی یک درجه آزادی مورد استفاده قرار نمیگیرد و معیار خسارت نیز بر اساس تغییرشکل بنا نهاده شده است و در نتیجه ،کاستیهای
پژوهشهای پیشین را نخواهد داشت.

 -4الگوی عددی
در این بخش ،الگوی عددی ستونهای بتنآرمهی تقویتشده به کمک کامپوزیتهای  FRCMساخته میشود .بهمنظور اطمینان
از الگوی عددی ساختهشده ،ابتدا ،نتیجههای الگوی عددی ستون بتنی بدون تقویت تحت بار انفجاری با نتیجههای بهدست آمده در یکی از
پژوهشهای پیشین راستیآزمایی خواهد شد.

 -1-4راستیآزمایی الگوی عددی
ستون بتنآرمهی انتخابشده برای راستیآزمایی الگوی عددی در این مقاله از پژوهش  Shiو همکارانش ] [01گزینش شده است.
آنها تالش کردند تا رابطههایی برای منحنیهای فشار  -ضربه در ستونهای بتنآرمه بهدست آورند .ستون ارزیابیشده در پژوهش آنها در
شکل  9نشان داده شده است.
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(ب)

(الف)

سر ستون

وجه مربوط به بارگذاری انفجار

میلگردهای طولی

بتن

میلگردهای عرضی

پای ستون

شکل  :3ویژگیهای هندسی ستون در پژوهش  Shiو همکارانش ][84
در شکل  - 9الف b ،عرض ستون است که در برابر بار انفجاری قرار میگیرد h ،ارتفاع مقطع ستون و  aمیزان پوشش بتن می-
باشد .در شکل  - 9ب H ،طول خالص ستون بتنآرمه و  sفاصلهی خاموتها میباشند .در پژوهش  Shiو همکارانش ] ،[01برای مصالح
بتنی از الگویی استفاده شده که همهی عامل ها در آن به مقاومت فشاری بتن محصورنشده وابسته باشند .الگوی کشسان  -مومسان نیز برای
مصالح فوالدی و با در نظر گرفتن نرخ کرنشی در نظر گرفته شد .ویژگیهای مصالح در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1ویژگیهای مصالح ][84
ویژگی

بتن

فوالد

چگالی ()kg/m3

2077

0177

مقاومت فشاری ()MPa

07

............

نسبت پواسن

7/2

7/9

تنش شکست کششی ()MPa

1/7

............

ضریب کشسانی ()GPa

............

277

تنش جاریشدن ()MPa

............

557

کرنش گسیختگی

% 7/95

% 11

رفتار انتقال تنش بین میلگردهای فوالدی و بتن پیرامون آنها در قالب پیوستگی و لغزش ،نقش مهمی در پاسخ سازههای بتن-
آرمه ،به ویژه در برابر بارهای دینامیکی ،ایفا میکند .در پژوهش  Shiو همکارانش تنش پیوستگی برابر  11MPaدر نظر گرفته شده است
] .[01ستون میانی طبقهی پایین سازهای مطابق شکل  0به عنوان ستون مورد بررسی انتخاب شده است .در الگوی عددی ،بار انفجاری
مثلثی بهطور یکنواخت بر وجه جلوی ستون اعمال میشود .باید اشاره شود که توزیع واقعی بار انفجاری در ارتفاع ستون متفاوت میباشد و
شکل مثلثی ندارد .با این حال ،این سادهسازی بار انفجاری با پیشنهاد آییننامه طراحی سازگار است ] .[50منبع بار انفجاری از 0/17kg
منفجرهی
مواد

811
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 C-4در فاصلهی  1/70mاز وجه ستون در نظر گرفته شده است .ویژگیهای هندسی ستون مورد بررسی و محیط انفجار به ترتیب در در
جدول  2و جدول  9ارایه شدهاند.

شکل  :8الگوی عددی راستیآزمایی و طرح میدان آزمایش برای راستیآزمایی الگوی عددی ][84
جدول  :2ویژگیهای هندسی ستون انتخابشده ][84
عرض مقطع ستون ()mm

ارتفاع مقطع ستون ()mm

ارتفاع کل ستون ()mm

آرماتورهای عرضی

تقویتهای طولی

پوشش بتن ()mm

077

177

0177

Ф17@277

1 Ф27

25

جدول  :3پیکرهبندی بار انفجاری ][84
وزن مواد منفجره )gr( C-0

وزن معادل )gr( TNT

فاصلهی انفجار ()mm

ارتفاع انفجار ()mm

تنش محوری نخستین ()MPa

0177

1777

1707

223

2/1

در این مقاله نیز ،بهمنظور راستیآزمایی نمونهی عددی ،ستون مورد بررسی در پژوهش  Shiو همکارانش ] [01با همان ویژگیها
در نرمافزار  ABAQUSالگوسازی شده است .شکل  5الگوی عددی مورد ارزیابی دراین مقاله را نشان میدهد.

شکل  :5الگوی عددی ساختهشده در نرمافزار  ABAQUSبرای انجام راستیآزمایی

مطابق با پژوهش  Shiو همکارانش ] ،[01بار انفجاری با بیشینه فشار و ضربهای به ترتیب برابر  1177kPaو  1717kPa.msبه
ستون اعمال شد .بررسی های الگوی عددی نشان دادند که در حالت کلی ،برای ستون بتن آرمه در برابر بار انفجاری دو حالت خسارت برشی
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و خمشی وجود دارد .در برخی از حالتها ترکیب خسارتهای برشی و خمشی نیز مشاهده میشود .نمونههایی از چگونگی رشد این حالت-
های خسارت در شکل  1و شکل  0نشان داده شده است ].[01

شکل  :6چگونگی رشد خسارتهای برشی ستون بتنآرمهی بدون تقویت در اثر بار انفجاری

شکل  :7چگونگی رشد خسارتهای خمشی ستون بتنآرمهی بدون تقویت در اثر بار انفجاری

نتیجهها نشان میدهند که در ناحیهی بارگذاری ضربهای ،حالت خسارت برشی و در ناحیهی بارگذاری شبهاستاتیکی ،حالت
خسارت خمشی رخ میدهند .در ناحیهی بارگذاری ضربه ای ،بار دارای فشار زیاد در مدت زمان کوتاه است .در این زمان کوتاه ،احتمال رخ
832
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دادن تنشهای برشی از تنشهای خمشی بیشتر است .زیرا تنشهای خمشی زمان بیشتری برای گسترش نیاز دارند .از طرف دیگر ،در
ناحیهی بارگذاری شبه استاتیکی ،بار انفجاری دارای فشار اندک در مدت زمان طوالنیتر است .از این رو ،حالتهای خسارت خمشی بیشتر
رخ میدهند .شناسایی خسارت در سازه ها نیازمند معیار و شاخصی برای سنجش هستند .با در نظر گرفتن اینکه همهی ستونها بر این
اساس طراحی شدهاند که بارهای محوری واردشده را تحمل کنند ،کاهش ظرفیت باربری ستونهای بتنآرمه برای برآورد خسارت در
پژوهش  Shiو همکارانش پیشنهاد می شود .کاهش ظرفیت باربری محوری برای برآورد خسارتهای برشی و خمشی ستونهای بتنآرمه و
همچنین خسارتهای محلی در آنها مناسب است .از طرف دیگر ،این عامل به ویژگیهای کلی و کارایی ستون بتنآرمه وابستگی مستقیم
دارد و بهسادگی میتواند از نتیجههای آزمایشگاهی یا الگوهای عددی بهدست آید .ظرفیت باربری ستون بتنآرمهی آسیبندیده به
میلگرهای تقویتی طولی و بتن وابسته است .بر اساس آییننامهی  ،ACIظرفیت باربری ستون بتنآرمه آسیبندیده را میتوان از رابطهی زیر
بهدست آورد ]:[01
()1

PN  0.85 f c( Ag  As )  f y As

در رابطهی ( f c ،)1مقاومت فشاری بتن f y ،مقاومت جاریشدن فوالدهای طولی Ag ،سطح مقطع کلی ستون بتنی و  Asسطح مقطع
میلگرهای تقویتی طولی میباشد .شاخص خسارت  Dبهصورت زیر تعریف میشود ]:[01
()2

PN  residual
PN  design

D  1

در رابطهی ( PN residual ،)2مقدار ظرفیت باربری باقیمانده ستون بتنآرمهی آسیبدیده است و  PN designظرفیت باربری
طراحی ستون بتنآرمه بدون آسیب میباشد که میتواند از رابطهی ( )1محاسبه شود .درجههای خسارت در نظر گرفتهشده بهصورت
خسارت اندک ( ،)D = 7/2 – 7خسارت میانه ( ،)D = 7/5 – 7/2خسارت زیاد ( )D = 7/1 – 7/5و شکست و فروپاشی ()D = 1 – 7/1
دستهبندی شدهاند .برای دستیابی به نمودارهای فشار  -ضربه در ستونهای بتنآرمه ،مجموعهای از شبیهسازیهای عددی با در نظر
گرفتن حالتهای مختلف خسارت انجام میشوند .بارهای انفجاری با بیشینه فشار و ضربهی متناظر با هر حالت خسارت بهصورت همزمان
در فضای فشار  -ضربه رسم میشوند (شکل  .)1در پایان ،نمودارهای فشار  -ضربه که خطهای مرزی بین سطحهای مختلف خسارت
هستند به کمک روشهای برازش منحنی بهدست میآیند.

شکل  :4نمودار فشار – ضربه برای ستون بتنآرمهی بدون تقویت بر اساس نتیجههای الگوی عددی و منحنیهای برازششده ][84
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شکل  1نمودار فشار  -ضربه ستون مورد ارزیابی را به کمک روشهای برازش منحنی را نشان میدهد .از آنجا که دستیابی به
مقدارهای دقیق درجههای خسارت امکانپذیر نیست ،نتیجههای عددی بهدستآمده در محدودهای از سطحهای مختلف خسارت قرار می-
گیرند .بررسی دقیق منحنیهای برازششدهی فشار  -ضربه نشان میدهد که این منحنیها را میتوان بهصورت عددی با رابطهی ( )9نوشت
]:[01
( P  P0 )( I  I 0 )  A( P0 / 2  I 0 / 2) 

( )3

در رابطهی ( P0 ،)9مجانب فشار برای درجه خسارت  Dاست .میزان خسارت  Dبرابر  7/5 ،7/2و  7/1در نظر گرفته شده است.

 I 0مجانب ضربه برای درجه خسارت  Dمیباشد A .و  ثابتهایی هستند که به ویژگیهای ستون و سطح خسارت وابسته میباشند.
مقدار این عاملها برای ستون بتنآرمه در سه نمودار فشار  -ضربه در جدول  0آورده شدهاند.
جدول  :8مقدار عاملها در رابطهی ([84] )3
β
1/05

A
11/57

)I0 (kPams
2577

)P0 (kPa
377

D
7/2

1/03

12/77

9577

1277

7/5

1/50

12/57

1777

1577

7/1

در جدول  0میتوان مشاهده کرد که عاملهای  Aو  برای سطحهای خسارت مختلف دارای مقدارهای ثابت  12و 1/5
هستند .از این رو ،میتوان این عاملها را مستقل از میزان خسارت ستون دانست و رابطهی ( )9را بهصورت زیر بیان کرد ]:[01
( )8

( P  P0 )( I  I 0 )  12( P0 / 2  I 0 / 2)1.5

شکل  3منحنیهای فشار  -ضربه بهدستآمده از رابطهی ( )0را نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،منحنیهای
حاصل از رابطهی ( )0با نتیجههای تحلیل عددی سازگار هستند .شکل  17منحنیهای برازششدهی شکل  1را با منحنیهای بهدستآمده
از رابطهی ( )0در شکل  3مقایسه کرده است .همانطور که دیده میشود ،رابطهی ( )0توانایی مناسبی در شناسایی رفتار نمونه داشته است.

شکل  :9نمودار فشار – ضربه برای ستون بتنآرمهی بدون تقویت بر اساس نتیجههای الگوی عددی و منحنیهای بهدست آمده از رابطهی ([84] )8
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شکل  :11مقایسهی نمودارهای فشار – ضربه برای ستون بتنآرمهی بدون تقویت بر اساس منحنیهای برازششده و منحنیهای بهدست آمده از رابطهی ()8
][84

درجههای خسارت ستون بتنآرمه در برابر بار انفجاری مشخص میتواند به روش زیر بهدست آید:
 )1مرحله ی نخست :در این مرحله نیرویی محوری پیش از اعمال بار انفجاری برای شبیهسازی تنشهای موجود محوری ستون در اثر
بارهای ثقلی به آن وارد میشود .در این پژوهش ،مقدار بار محوری نخستین  27درصد ظرفیت باربری محوری طراحی در نظر
گرفته شده است .شکل  11چگونگی این بارگذاری و تنشهای حاصل از آن را نشان میدهد.
(ب)

(الف)

شکل  :11الف) چگونگی اعمال بار محوری نخستین ،ب) تنشهای وان میسز بهدست آمده از بار محوری نخستین
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 )2مرحلهی دوم :بارهای انفجاری ،مطابق شکل  ،12به وجه جلویی ستون اعمال میشوند .تحلیل دینامیکی در این مرحله برای
دستیابی به پاسخ کامل نمونه مدت زیادی طول میکشد و هنگامی تحلیل پایان میپذیرد که سرعت در همهی گرهها به مقدار
قابل توجهی ناچیز باشند.

شکل  :12چگونگی اعمال بار انفجاری به الگوی عددی ستون

 )9در آغاز این مرحله ،سرعت در همهی گرههای نمونه به صفر بازگردانده میشود .سپس ،بار محوری دوباره به ستون اعمال میشود
تا منحنی بار  -تغییرشکل و ظرفیت باربری باقیمانده ستون بهدست آید .این امر با افزایش تدریجی جابجایی قائم در باالی ستون
انجام میشود.
 )0برآورد شاخص خسارت بر اساس نتیجههای آزمایشگاهی
بهمنظور اطمینان از الگوی عددی ساختهشده در این مقاله ،مجموعهای از بارهای انفجاری با شدتهای مختلف فشار و ضربه بر
نمونه وارد شدند و با محاسبهی مجانبهای فشار  P0و ضربه  I0برای آن ،بر اساس رابطهی ( ،)0مطابق با شکل  19منحنیهای
فشار  -ضربه برای الگوی عددی بهدست آمد.

شکل  :13نمودارهای فشار – ضربه برای الگوی عددی ساختهشده بر اساس منحنیهای بهدست آمده از رابطهی ()8
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مطابق با شکل  ،10منحنیهای فشار  -ضربهی بهدست آمده از رابطهی ( )0برای الگوی عددی ساخته شده در این مقاله با
منحنیهای متناظر آن در پژوهش  Shiو همکاران ] [01مقایسه شدند .عالوه بر آن ،مقدار مجانبهای فشار  P0و ضربه  I0متناظر با این
منحنیها برای درجههای خسارت  Dبرابر  7/5 ،7/2و  7/1محاسبه شدند که نتیجههای آن در جدول  5آمدهاند.

شکل  :18مقایسهی نمودارهای فشار – ضربه برای ستون مورد ارزیابی در پژوهش  Shiو همکاران ] [84و الگوی عددی ساختهشده در این مقاله

جدول  :5مقایسهی مجانبهای فشار و ضربه در پژوهش  Shiو همکاران ] [84و در الگوی عددی این مقاله
)I0 (kPams
 Shiو همکاران
الگوی عددی

)P0 (kPa
 Shiو همکاران
الگوی عددی

D
7/2

2027

2577

157

377

9017

9577

1227

1277

7/5

5177

1777

1017

1577

7/1

همانطور که در شکل  10و جدول  5مشاهده میشود ،منحنیهای فشار  -ضربه و مجانبهای فشار و ضربهی بهدست آمده از
الگوی عددی این پژوهش ،با منحنیها و مجانبهای متناظر آن در پژوهش  Shiو همکاران ] [01همخوانی مناسبی دارد و از این رو می-
توان از الگوی عددی ساختهشده با اطمینان در بخشهای پسین وبرای ساخت الگوی عددی ستون بتنی تقویتشده بهره جست.

 -2-4اثر انفجار بر ستونهای بتنآرمهی تقویتشده
در این بخش ،رفتار ستونهای بتن آرمهی تقویتشده با کامپوزیتهای نوین  FRCMتحت اثر بار انفجاری با رفتار ستونهای
متناظر بتنی تقویتشده با کامپوزیتهای سنتی  FRPمقایسه می شود .برای این منظور ،از ستون بتنی بدون تقویت در بخش  1-0به عنوان
نمونهی بدون تقویت و همچنین ،از نتیجههای پژوهش جامع Mutalib ،و  [55] Haoکه برای دستیابی به نمودارهای  P – Iهمان ستون
بتنآرمه تقویتشده با کامپوزیتهای  FRPبا نسبتهای مختلف تقویت بهصورت عددی تالش کردهاند بهره جسته شده است .حالتهای
مختلف تقویت ستون به کمک کامپوزیتهای  FRPدر شکل  15نشان داده شده است ].[55
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شکل  :15پیکرهبندی ستون بتنآرمهی تقویتشده به کمک کامپوزیتهای [55] FRP

مطابق شکل  ،15ستون  C2با کامپوزیتهای  FRPبه شکل نوار طولی ،11ستون  C3با کامپوزیتهای  FRPبه شکل نوارهای
عرضی 10و ستون  C4با کامپوزیتهای  FRPبهصورت ترکیبی از هر دو گونه تقویت شدهاند .نوارهای کامپوزیت  FRPدارای ضخامتی برابر
 1mmشامل دوالیهی پوششی از چسب اپوکسی هرکدام به ضخامت  7/0mmو پوشش کامل آنها از سهالیه  FRPمشابه دارای ضخامتی
برابر با  9mmاجرا شدند .در حالت تقویت نواری ،سه نوار با عرض  177mmبر وجههای روبرو و پشت ستون و دو نوار با عرض 125mmدر
وجههای کناری ستون اعمال شدند .ویژگیهای کامپوزیتهای  FRPنیز در جدول  1ارایه شدهاند ].[55
جدول  :6ویژگیهای کامپوزیتهای [55] FRP
ویژگی مکانیکی

نمایه

مقدار

چگالی ()kg/m3

ρ

2507
02

ضریب کشسانی طولی ()GPa

E1

ضریب کشسانی عرضی ()GPa

E2

3/15

ضریب برشی در صفحه

G21

5/20

ضریب برشی خارج از صفحه

G23

2/20

نسبت پواسن کمینه

ν21

7/721

نسبت پواسن در راستای ضخامت

ν31

7/721

مقاومت کششی طولی ()MPa

XT

2217

مقاومت فشاری طولی ()MPa

XC

1007

مقاومت کششی عرضی ()MPa

YT

50

مقاومت فشاری عرضی ()MPa

YC

221

مقاومت برشی در صفحه ()MPa

S

01

بیشینه کرنش برای الیاف کششی ()%

εt

1/91

بیشینه کرنش برای الیاف فشاری ()%

εc

1/105

ویژگیهای چسب اپوکسی بهکار رفته در کامپوزیتهای  FRPبر اساس گزارش سازنده ،در جدول  0آمدهاند].[51

Strips
Wrap
836
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جدول  :7ویژگیهای چسب اپوکسی گزارششده در پژوهش [56] Sayed-Ahmed
مقاومت کششی ()MPa

ضریب کشسانی کششی ()GPa

مقاومت برشی ()MPa

مقاومت فشاری ()MPa

نسبت پواسن

92

11/0

23/0

17

7/2

شکل  ،11شکل  10و شکل  11به ترتیب نمودارهای فشار  -ضربه را برای ستونهای تقویتشده  C3 ،C2و  C4را نشان میدهد .در این
شکلها ،نمودارهای فشار  -ضربه مربوط به ستون بدون تقویت نیز برای مقایسه آورده شدهاند ].[55

شکل  :16منحنیهای  P – Iبرای ستونهای بتنآرمه تقویتشده با نوارهای کامپوزیت ( FRPستون [55] )C2

شکل  :17منحنیهای  P – Iبرای ستونهای بتنآرمه تقویتشده با پوشش کامپوزیت ( FRPستون [55] )C3
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شکل  :14منحنیهای  P – Iبرای ستونهای بتنآرمه تقویتشده با ترکیب نوار و پوشش کامپوزیت ( FRPستون [55] )C4

همانطور که در شکل  ،11شکل  10و شکل  11مشاهده میشود ،ستون  C4که ترکیب تقویت با نوارها و پوشش کامپوزیتها را
دارد ،دارای بیشترین ظرفیت مقاوم میباشد .ستون  C2که فقط با نوارهای کامپوزیت  FRPتقویتشده است فقط مقداری اندک به افزایش
ظرفیت ستون بدون تقویت کمک کرده است ].[55
در ادامه ،ستون مورد ارزیابی در پژوهش پیشین  Shiو همکاران ] ،[01به کمک کامپوزیتهای نوین  FRCMتقویت میشوند و
رفتار آن در برابر بار انفجاری با نتیجههای پژوهش  Mutalibو  [55] Haoمقایسه خواهند شد .شکل  13الگوی عددی ستون بتنآرمهی
تقویتشده با کامپوزیت  FRCMدر نرم افزار  ABAQUSرا نشان میدهد .الیاف بهکار رفته در کامپوزیتهای این پژوهش ،مطابق با پژوهش
 Santadreaو همکارانش ] ،[91از رشته الیاف فوالدی با مقطع دایرهای به قطر  dc = 2mmو با ضریب کششسانی  Esبرابر  217GPaدر نظر
گرفته شدهاند .الیههای مالت مورد استفاده در کامپوزیتهای  FRCMنیز بر اساس پژوهش  Carloniو همکارانش ] ،[07دارای مقاومت
فشاری  ،55MPaمقاومت کششی  17MPaو ضریب کشسانی  25GPaمیباشد .بهمنظور پوشش کامل الیاف ،ضخامت الیهی درونی پایه به-
عنوان پوششدهندهی زیر المان بتنی tint ،و الیه بیرونی پایه بهعنوان پوششدهندهی نهایی الیهی الیاف فوالدی ،text ،برابر با هم و بهاندازه-
ی  0mmدر نظر گرفته شدند .فاصلهی بین هرکدام از رشتههای الیاف فوالدی ،s ،به گونهای انتخاب شدند که سختی محوری در شبکهی
الیاف فوالدی Es . teq ،که در آن  teqضخامت معادل برای الیهی الیاف فوالدی میباشد ،با سختی محوری معادل آن در راستای طولی
کامپوزیتهای ( FRPجدول  ،E1 . tFRP ،)1که در آن  tFRPمعادل با حالت پوشش کامل ستون در پژوهش  Mutalibو  [55] Haoاست،
یکسان باشند .این برابری ،امکان مقایسهی کارایی کامپوزیتهای  FRCMپیشنهادی در این مقاله با کامپوزیتهای  FRPبهکار رفته در
پژوهش  Mutalibو  [55] Haoرا فراهم میکند .بر این اساس ،ضخامت معادل الیهی الیاف فوالدی ، teq ،برابر  7/21mmبهدست میآید .از
این رو ،برای طول واحد در شبکهی الیاف ،فاصلهی بین هرکدام از رشتههای الیاف فوالدی ،s ،برابر  10/31mmمحاسبه میشود که برای
هماهنگی با محدودیتهای اجرایی در این مقاله برابر  15mmدر نظر گرفته شده است.
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الیه -الیه-
ی ی

زیر

الیهی الیاف فوالدی

ی

المان

بیرو درون
نی ی

الیه الیه

زیر

ی

المان

بیرو درون

بتنی
معادلسازی

پایه پایه

نی

ی

پایه

پایه

بتنی

s
dc
s

text
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شکل  :19پیکرهبندی ستون بتنآرمهی تقویتشده به کمک کامپوزیتهای نوین

FRCM

پس از انجام الگوسازی عددی در نرمافزار ،مطابق با پژوهش  Shiو همکارانش ] ،[01بار انفجاری با بیشینه فشار و ضربهای به
ترتیب برابر  1177kPaو  1717kPa.msبه ستون بتنی تقویت شده با کامپوزیتهای  FRCMنیز اعمال شد و نتیجهی خسارتهای وارد بر
آن با ستون بدون تقویت مقایسه شدند که در شکل  27نشان داده شده است.
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(ج )

(ب)

(الف)

شکل  :22بیشینه خسارتهای برشی (الف) و خمشی (ب) در ستون بتنآرمهی بدون تقویت و خسارت ستون تقویتشده با کامپوزیتهای ( FRCMج)

همانطور که در شکل  27مشاهده میشود ،میزان خسارتهای ایجادشده در ستون تقویتشده با کامپوزیتهای
 FRCMدر برابر بیشینه خسارتهای برشی و خمشی ایجادشده در ستون بدون تقویت ناچیز است .بهمنظور ارزیابی دقیقتر رفتار ستونهای
بتنآرمهی تقویتشده با این کامپوزیتها در برابر بارهای انفجاری ،نتیجههای بهدست آمده از پژوهش  Mutalibو  [55] Haoبرای ستون
بتنآرمه تقویتشده با ترکیب نوار و پوشش کامپوزیت ( FRPستون  ،)C4با نتیجههای بهدست آمده در این مقاله مقایسه میشوند .خالصه-
ی نتیجههای این مقایسه در شکل  21و در جدول  1گزارش شدهاند.

شکل  :21منحنیهای فشار – ضربه ستونهای بتنآرمه تقویتشده با ترکیب نوار و پوشش کامپوزیت  [55] FRPو ستون متناظر تقویتشده با کامپوزیتهای
FRCM
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جدول  :4مجانبهای فشار و ضربه در ستونهای تقویتشده با ترکیب نوار و پوشش کامپوزیت  [55] FRPو ستون متناظر تقویتشده با کامپوزیتهای FRCM
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ارزیابی نتیجههای گزارششده در شکل  21و در جدول  1نشان میدهند که در هر سطح خسارت اندک و زیاد ،به ترتیب  Dبرابر
 7/2و  ،7/1ستون تقویتشده با کامپوزیتهای  FRCMنسبت به ستون تقویتشده با کامپوزیتهای سنتی  FRPمقاومت و کارایی مناسب-
تری داشته است .در سطح خسارت میانه D ،برابر  ،7/5منحنی فشار  -ضربه و مجانبهای متناظر آنها در دو سامانهی کامپوزیتی بهطور
تقریبی یکسان است .علت این امر را میتوان لغزش الیاف درون الیههای کامپوزیت  FRCMو استهالک انرژی انفجار بهصورت نیروی
اصطکاکی دانست .در سرعتهای بارگذاری میانه ،ناحیهی میانی نمودار فشار  -ضربه ،این امکان بهوجود میآید که الیاف درون مالت لغزش
داشته باشند و با شکلپذیری بیشتر نسبت به دو ناحیهی دیگر نمودار ،رفتار نرمتری از خود نشان دهند .در حالی که ،در خسارت اندک و
زیاد ،به ترتیب  Dبرابر  7/2و  ،7/1انرژی انفجار بهصورت تنش محوری در الیاف مستهلک میشود و این امر با افزایش محصورشدگی در
ستون ،میزان خسارت را کاهش داده و کارایی ستون تقویتشده را باالتر میبرد.
عالوه بر مقایسهی ویژگیهای رفتاری ،بر اساس پیگیری نویسندگان این مقاله از یکی از شرکتهای فعال اروپایی ] [50در
زمینهی تولید و اجرای کامپوزیتهای سنتی و نوین ،قیمت نهایی مصالح و اجرای هر کدام از کامپوزیتها با الیاف و ویژگیهای مشابه در
این مقاله برای هر مترمربع از کامپوزیتهای  FRPدارای  977grالیاف برابر ( 257€یورو) و برای هر مترمربع از کامپوزیتهای نوین FRCM
دارای  107grالیاف برابر ( 127€یورو) میباشد .در این مقاله ،برای سطحی به مساحت ( 3/2m2سطح جانبی ستون انتخابشده) ،وزن الیاف
در ستون  ،C4که دارای سهالیه پوشش کامل از کامپوزیت  ،FRPسه نوار با عرض  177mmبر وجههای روبرو و پشت و دو نوار با عرض
125mmدر وجههای کناری میباشد ،برابر  11/53kgو وزن الیاف در ستون تقویتشده با پوشش کامل از کامپوزیتهای  ،FRCMبرابر
 15/10kgمیباشد .از این رو ،هزینهی تمام شده برای تقویت هر متر مربع از ستون به کمک کامپوزیتهای  FRPدارای  1/11kgالیاف برابر
( 1,571€یورو) و به کمک کامپوزیتهای  FRCMدارای  1/10kgالیاف برابر ( 1,150€یورو) محاسبه میشود که در مقایسه با کامپوزیت-
های  % 29/9 ،FRPارزانتر هستند .علت کاهش هزینههای تمامشده در کامپوزیتهای  FRCMنسبت به کامپوزیتهای  FRPرا میتوان در
استفاده از مواد معدنی پایه بهعنوان جایگزین مواد آلی در چسبهای اپوکسی و اجرای آسانتر آنها دانست .البته باید اشاره کرد که رفتار
این دو گونه کامپوزیت در برابر بارهای واردشده به علت وجود لغزش ،اصطحکاک و رفتار نرمتر در کامپوزیتهای  ،FRCMمتفاوت است و
برتریهای رفتاری این کامپوزیتها نسبت به هزینههای تمامشدهی پایینتر در آنها در اولویت نخست قرار میگیرند.
در حالت کلی ،با افزایش ضخامت ورقها و یا افزایش تعداد نوارها و پوششها در کامپوزیتهای سنتی  ،FRPدر مقایسه با
کامپوزیتهای نوین  FRCMبا یک الیه از الیاف فوالدی ،میتوان خسارتهای ستونهای بتنآرمه در برابر بارهای انفجاری را به میزان
بیشتری کاهش داد .این امر ،عالوه بر افزایش هزینهها و مشکلهای اجرایی ،سبب برجستهشدن کاستیهای کامپوزیتهای  FRPمانند
مقاومت کم در برابر آتش ،ناتوانی در عملکرد مناسب در دماهای پایین و سطحهای مرطوب ،وابسته بودن کارایی به ویژگیهای مکانیکی
سطح اعمالی و مهمتر از آنها ،شکست ترد المانهای تقویتشده به کمک این کامپوزیتها در برابر بارهای ناگهانی مانند بارهای انفجاری در
رفتار سازه خواهد شد .از این رو ،با توجه به هزینههای پایینتر اجرای کامپوزیتهای نوین  FRCMو همچنین برتریهای آنها مانند
سازگاری بیشتر با محیطهای مختلف ،استقامت حراراتی باال ،آسانبودن نصب ،وابسته نبودن عملکرد به ویژگیهای سازه و سطح اعمالی و
مهمتر از همه ،دارا بودن رفتاری شکلپذیر در برابر بارهای واردشده به علت لغزش الیاف ،میتوان آنها را جایگزینی مناسب برای تقویت
ستونهای بتنی در برابر بارهای انفجاری دانست .اشاره به این نکته ضروری است که ،در کامپوزیتهای نوین  FRCMنیز میتوان برای
دستیابی به خسارتهای کمتر ،تعداد الیههای الیاف و سطح مقطع هر کدام از آنها را نیز افزایش داد و به کارایی مورد نظر دست یافت.
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 نتیجهگیری-5
 تقویت شدند و در برابرFRCM  و کامپوزیتهای نوینFRP  ستونهای بتنآرمه به کمک کامپوزیتهای سنتی،در این مقاله
 تقویت با پوشش کامل، از سه الگوی تقویت نواری،FRP  در ستونهای تقویتشده به کمک کامپوزیتهای.بارهای انفجاری قرار گرفتند
 دور تا دور ستون را به کمک دوالیه مالت پایهسیمانی که الیافی از،FRCM  کامپوزیتهای.ستون و ترکیبی از هر دو گونه بهرهجویی شد
 رفتار ستونهای تقویتشده به کمک دو سامانه در برابر بارهای انفجاری بر اساس. میپوشاندند،جنس فوالد را در میانهی خود داشتند
نمودارهای
 کارایی، نتیجهها نشان دادند که در خسارتهای اندک و زیاد. میانه و زیاد انجام ارزیابی شدند، ضربه و در سه سطح خسارت اندک- فشار
 به علت، در سطح خسارت میانه. مناسبتر استFRP  نسبت به کامپوزیتهای سنتیFRCM ستونهای تقویتشده به کمک کامپوزیتهای
 کارایی این دو سامانه،FRCM لغزش الیاف درون دو الیه مالت و رفتار نرمتر نسبت به حالتهای خسارت اندک و زیاد در کامپوزیتهای
 را جایگزینی مناسب برایFRCM  میتوان کامپوزیتهای، به علت کارایی مناسب و آسانتر بودن روش اجرا، در پایان.یکسان ارزیابی شد
.سامانههای سنتی تقویت ستونهای بتنآرمه در برابر بارهای انفجاری دانست
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