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چکیده
سازههای ساختمانی و غیر ساختمانی تحت اثر بارهای متنوعی قرار میگیرند و با توجه به میزان خطرپذیری که برای آنها در نظر گرفته
میشود ،طراحی میشوند .بهعنوان یکی از مهمترین عواملی که سالمت پلها را تهدید میکند میتوان به بار انفجار حاصل از حوادث
تروریستی اشاره نمود .هدف این مطالعه بررسی اثر انفجار بر پلهای بزرگراهی است لذا در ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده پیشین صورت
گرفته و سپس عملیات شبیهسازی انفجار و اثر آن برسازه صحتسنجی شده است .درنهایت یک نمونه از پلهای بزرگراهی کشور به کمک
نرمافزار اجزاء محدود  ABAQUSتحت اثر ب ار انفجار قرار گرفته است .بعد از مشاهده ضعف در عملکرد پل مذکور در مقابل بار انفجار؛ رویکرد
مقاومسازی با استفاده از ژاکت بتن مسلح مطرح شده و نتایج حاصل از تحلیل حاالت با و بدون مقاومسازی با یکدیگر مقایسه شده است .در
بخش دیگری از این پژوهش ،اثر آرماتورگذار ی عرضی و دورپیچ بر محصورشدگی پایه پل بررسی شده و نتایج این دو حالت با یکدیگر مقایسه
شدهاند .بر اساس نتایج بدست آمده میتوان اظهار داشت که بتن پایههای پل به علت ضعف در عملکرد کششی در زمان پیشروی موج انفجار
آسیب دیده و استفاده از ژاکت بتن مسلح به علت ایجاد محصورشدگی ،برای رفع این مشکل مفید میباشد.

کلمات کلیدی :پل بتنی ،مقاومسازی ،انفجار ،ژاکت بتنی ،پایه پل

 .1مقدمه
گاام او در صاورت دادن هار طارح پژوهشاای آشانایی کلای باا موضاو موردمطالعااه و کساب اطالعااتی کامال و جااامع
در حوزه موردنظر میباشد لاذا در ایان فصال طبا روا پاژوهش هاای کااربردی ،ابتادا اطالعااتی مختصار در باا پالهاای
بتنی و عوامال ماثثر بار آنهاا آورده شاده اسات .واضاح اسات کاه بارگاذاری انفجااری ازجملاه بارهاایی اسات کاه ساالمت
پلها را تهدید مایکناد و ارزیاابی میازان خساارت و عملکارد پال هاا تحات اثار ایان بارگاذاری باه علات اهمیات راهباردی
آنها ضروریست لذا در این مطالعاه یکای از پالهاای بزرگراهای کشاور کاه در حاا سارویسدهای مایباشاد ماورد تحلیال
نرم افزاری دقیا قارار گرفتاه و اثارات مخار حاصال از بارگاذاری انفجااری بار آن مشاخه شاده اسات و درنهایات پایاه-
های پل بهعنوان کلیدیترین جاز پال در مواجهاه باا انفجاار ماورد مقااومساازی قارار گرفتاه و تاثثیر اناوا مختلاف مقااوم-
سازی در مقاومت آن بررسی شده است.
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 .2مرور مطالعات صورت گرفته پیشین


مطالعه اثر انفجار بر پلهای بزرگراهی (فاز اول)

آگراو و همکاران مطالعهای با عنوان (اثر انفجار بر پلهای بزرگراهی :مد سازی و اثر بار انفجار) انجام دادند ].[1
پس از خطری که سازمانهای متصدی حفاظت از زیرساختهای کشورها در مورد امنیت پلها احساس کردند ،مطالعات
زیادی در حوزه بررسی اثر بار انفجار برسازهها صورت گرفت ،البته شایانذکر است که این نگرانیها از سا  2001به دلیل حمله
تروریستی که برعلیه برجهای تجارت جهانی رخ داد ،شدت گرفته است ].[1
آنالیز پل های بزرگراهی تحت اثر بارهای انفجاری نیازمند ایجاد یک برنامه انفجاری نزدیک به واقعیت و درک مناسبی از
رفتار مولفههای پل در برابر نرخ کرنش باالی ایجاد شده در مصالح به علت بارگذاری انفجاری است .در این مطالعه رویکرد جدیدی
برای کاربرد بار انفجار و وارد کردن آن بر اجزاء پل معرفی شده است .این رویکرد که در نرمافزار LS-DYNAایجادشده و نتایج
آن توسط دو نمونه از تیرهای آزمایش شده تحت اثر بار انفجار صحت سنجی شده است ،میتواند بازتا اثرات ناشی از بار انفجار
را به شکل خوبی نشان دهد ] .[1در این مطالعه یک مد از پل های بزرگراهی سه دهانه به جهت بررسی اثرات بار انفجار بر
پلهای بتنی مسلح شده ایجاد شده است و درنتیجه آن مشاهده شد که رنج اثرات اعما شده بر اجزاء پل در طو اعما بار
انفجار میتواند بهطور قابلمالحظهای بیشتر از اثرات حاصل از خطرات احتمالی دیگر باشد ].[1


مطالعه اثر انفجار بر پلهای بزرگراهی (فاز دوم)

آگراو و همکاران مطالعهی با عنوان (اثر انفجار بر پل های بزرگراهی :مودهای شکست و همگرایی چند خطره) انجام دادند
] .[2در این مطالعه پلها با سطوح طراحی لرزه ای گوناگون و مقاومت فشاری متنو بتن برای سه سطح مختلف از بارگذاری
انفجاری در زیر عرشه تحلیل شدهاند.
در این مطالعه یک شبیه سازی کلی و گسترده از پل صورت گرفته است که هدف آن ایجاد ارتباط بین نسبت شکلپذیری به
فاکتور کاهش مقاومت ( )µ/Rبا تغییر مکان باالی ستون برای بتن با مقاومتهای فشاری متفاوت است .در همین راستا مشاهده
شد که جابجایی نسبی باالی ستون برای  µ/R ≤ 6بهشدت کاهشیافته است ،عالوه بر این از نتیجه  22شبیهسازی صورت گرفته
مشاهده شد که پایههای پل با نسبت  µ/R ≤ 6در مقابل سطح باالیی از بار انفجار دوام میآورند ].[2
اگر بخواهیم روند انجام این پژوهش را بیشتر شرح دهیم باید اشاره کرد که در این پژوهش بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی
عددی پلها تحت اثر سطوح مختلف بارگذاری 11 ،نو مکانیزم خسارت برجسته شناسایی شد که عبارتاند از :خرابی بتن پایه
پلها ،شکست اجزا پل بر اثر انفجار ،ورقه ورقه شدن سطح بتن ،قطع میلگردها ،تشکیل لوالی پالستیک ،شکست پایهها ،خرد
شدن بتن و .[2] .....


مطالعه عملکرد پایههای پل تحت اثر بار انفجاری

ویلیامسون و همکارانش مطالعهای با موضو (عملکرد پایههای پل تحت اثر بار انفجاری) انجام دادند ] .[3در شرح ضرورت
انجام این طرح آزمایشگاهی عنوان شده است که با توجه به افزایش روزافزون حمالت تروریستی برعلیه زیرساختهای ارتباطی
کشورها و با توجه به این که تهدیدات مذکور در دهههای اخیر به سمت پلهای بزرگراهی سوق پیدا کرده است ،گروه ملی
تحقیقات پلها با دستور انجمن مهندسی پل آمریکا مطالعاتی برای مشاهده اثر انفجار بر پارامترهای حساس پلها ترتیب داد ][4
 .این مقاله شرح برنامه تحقیقاتی ذکر شده را در قالب بررسی آزمایشگاهی  10نمونه مختلف از ستونهایی با مقیاس  1/2بیان
کرده است .در این مقاله اثر تغییرات طیف گستردهای از پارامترهای طراحی بر مقاومت پایههای بتنی پلها مطالعه شده است.
آنچه این پژوهش را از تحقیقات دیگر متمایز میسازد ،سایز نمونهها و شدت تهدیدات انفجاری اعما شده است ،به صورتی که
یکی از مراحل اصلی در صورت دادن این آزمایشات فراهم نمودن یک سیستم تکیهگاهی خاص برای تحمل اثرات بارهای انفجاری
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و نیروهای تکیهگاهی منتقل شده از ستون است ] .[3ویژگی بارز دیگری که این مطالعه دارد این است که آزمایشات صورت گرفته
به دودسته تقسیم شدهاند؛ گروه او آزمایشات در فاصلهای انجام میشوند تا مدهای گسیختگی ستونها مشاهده شود .گروه دوم
آزمایشات در فاصله خیلی نزدیک به ستونها انجام میشوند تا الگوهای خردشدگی ستون بتنی مشاهده گردد ].[4


مطالعه بررسی اثر انفجار بر پلهای با پایه فلزی و پر شده با بتن ][5

فوجیکارا و همکاران مطالعهای با مو ضو برر سی آزمای شگاهی مقاومت چند خطره پایههای لولهای پر شده با بتن تحت اثر
بارگذاری انفجاری انجام دادند .این مطالعه آزمای شگاهی بهمنظور برر سی پایههای (پر شده با بتن) پلها تحت شرایط مختلف
الخطر ارائه شده ا ست و هدف آن معرفی یک طرح ایده آ برای پایه پلها بهمنظور ارائه سطح منا سبی از مقاومت در برابر بار
لرزهای و انفجاری (البته نه به صااورت همزمان) بوده اساات .همانطور که گفته شااد در این پژوهش مفهوم ساایسااتم پایه چند
ستونی با ستونهای لولهای فوالدی (پر شده با بتن) پی شنهاد شده که کفایت آن بهو سیلهی آزمایشهای انفجاری برر سی شده
اساات ] .[5در این پژوهش مشاااهده شااد که پلهای با پایه  CFSTمیتوانند هر دو فاکتور عملکرد لرزهای مناسااب و سااطح
مقاومت انفجاری کافی را برآورده سازند ] .[5درنهایت با فرض اینکه انرژی حا صل از بار انفجاری وارد بر سازه به انرژی کرن شی
داخلی شود ،نتایج زیر از این مطالعه حاصل شده است:
وجود الیه های فوالدی به علت جلوگیری از نقه و ورقه ورقه شدن بتن باعث ایجاد عملکرد مناسب این ستونها در مقابل بار
انفجار و القائات ناشی از آن شده است .لولههای فوالدی در صورت داشتن ضخامت و قطر مناسب باعث میشوند تا ستونهای
 CFSTبتوانند عملکرد مناسبی در مقابل بارهای وارده داشته باشند.
آزمون نمونهها نشان میدهد که ستونهای  CFSTبهعنوان پایههای پل یک رفتار انعطافپذیر رضایتبخش از خود نشان
دادهاند .مقایسه نتایج بهدستآمده از تستهای انفجاری با نتایج حاصل از تحلیل سازه معاد نشان داد که اثر فشار مثثر انفجار
بر ستونهای دایرهای معاد  0410اثر آن بر سطوح مسطح است.


مطالعه اثر انفجار بر پایههای پل با مقیاس کوچک ][6
مهندساای1

آمریکا انجام داد 8 ،آزمایش در مقیاس کوچک در چهار فاصااله مختلف
طی مطالعاتی که مرکز تحقی و توسااعه
برای تعیین پارامترهای انفجار صورت گرفت .هدف از این آزمایش تعیین اثر بار انفجار وارده بر ا شکا مختلف پایههای پل بود.
م شاهدات ن شان داد که شکل مقطع ستون ،فاصله از محل انفجار و موقعیت قرارگیری مواد منفجره ن سبت به ستون چگونه در
فشار انفجاری وارد بر سطح جلویی ،عقبی و کناری ستون تثثیر میگذارند.در نهایت دادههای جمعآوری شده از این مطالعه برای
دسااتیابی به روشهای کالساایک پیشبینی بار انفجار مورداسااتفاده قرار گرفت .ناگفته نماند که تثثیر سااطوح تخت بر نحوهی
توزیع بار انفجاری قبالً توسط ارتش آمریکا بررسی شده بود.
 .3شبیهسازی و تحلیل پایههای بتن مسلح تحت اثر بار انفجار


رفتار مصالح بتن مسلح

تحلیل غیرخطی سازههای بتن مسلح و اجزای آنها میتواند با استفاده از مد رفتاری برای آرماتور و بتن ،بهعالوه مد
رفتاری پیوند بین بتن و آرماتور انجام شود ولی استفاده از این مد رفتاری منجر به افزایش درجات آزادی و هزینهی محاسباتی
باال میشود .لذا استفاده از روشهای ترک پخشی و خسارت خمیری در سالیان اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته است ] .[5در

1 - Engineering Research and Development Center
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این روشها المان تماسی بهصورت صریح مد نمیشود و چسبندگی با استفاده از مد های رفتاری متوسط برای بتن و آرماتور،
بهصورت غیرمستقیم وارد محاسبات میشود .درروش خسارت خمیری ،بتن ترکخورده بهعنوان یک ماده همگن و پیوسته در
نظر گرفته میشود و بهجای مد سازی ترکها ،آسیبدیدگی نمونه بتنی توسط کاهش سختی آن در نظر گرفته میشود ].[5
جهت شبیهسازی مصالح فوالدی اعم از ورقها و نبشیها از فوالد  st37استفاده شده است .رفتار آرماتورها بهصورت پالستیک ،با
سخت شدگی مجدد در مرحله پالستیک شدگی در نظر گرفتهشده است ].[6


معرفی بار انفجار

فشار انفجار ،فشاریست که به علت انفجار به فشار محیط اضافه میشود .هنگامیکه اضافه فشار ناشی از انفجار در حا کاهش
به سمت صفر است درست در لحظهای که وارد فاز منفی میشود فشار به یکباره کمی افزایش مییابد ،دلیل آن نیز این است
که است که موج قوی از سمت انفجار میرسد که فشار را افزایش می دهد .با برگشت موج ضعیف شده به سمت انفجار از فشار
کاسته شده و دوباره به سمت صفر پیش میرود ،دوباره با رسیدن موج از سمت انفجار بهطور ناگهانی فشار کمیافزایش مییابد
ولی این بار کمتر از مرحله قبل .به نمودار تغییرات فشار در پروسهای که ذکر شد نمودار فشار دینامیکی گویند .شکل  1تغییرات
اضافه فشار و فشار دینامیکی در زمان را نشان میدهد ].[7

شکل  -1نمودار تغییرات فشار دینامیکی انفجار ][7


رفتار مصالح در نرخ کرنش باال

مقاومت مصالح هنگامیکه تحت بارهای دینامیکی قرار میگیرند بیشتر از حالتی است که تحت اثر بار استاتیکی قرار میگیرند.
مقدار افزایش مقاومت مصالح در بارگذاریهای دینامیکی به نرخ کرنش بارگذاری بستگی دارد .بنابراین چنانچه بارگذاری دینامیکی
باشد ،بایستی اثر نرخ کرنش بارگذاری را در مقاومت مصالح در نظر گرفت ] .[8شکل  2محدودهی نرخ کرنش در بارگذاریهای
مختلف و شکل  3اثر نرخ کرنش در نمودار تنش کرنش فوالد را نشان میدهند.

شکل  -2محدودهی نرخ کرنش در بارگذاریهای مختلف ][8
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شکل  -3نمودار تنش کرنش فوالد برای دو حالت مختلف بارگذاری ][8

 .4مدلسازی پایه بتنی پل در نرمافزار
برای مد سازی اجزای بتنی و آرماتورها در نرمافزار به ترتیب از حالتهای  solidو  wireاستفاده شده و جهت مدفون سازی
آرماتورها در بتن از مد  Embedded regionاستفاده شده است .برای تعریف رفتار غیرخطی فشاری و کششی بتن از Concrete
 Damage Plastisityبهره گرفته شده است .جهت مشبندی مقاطع بتنی از المانهای هشت گرهای  C3D8و از المان  Trussبرای
مشبندی آرماتورها با اندازه مناسب استفاده شده است.
در این قساامت تمامی موارد موردنیاز در نرمافزار  ABAQUSاعم از پارامترهای موردنیاز شاابیهسااازی و نو المانهای
انتخابی برای مد سازی پایههای بتنی توضیح داده شده است.


سطح تسلیم مدل خسارت پالستیک بتن

مد خ سارت پال ستیک بتن تعمیمیافته معیار شک ست دراگر-پراگر ( )1502میبا شد .این معیار یک سطح شک ست
مخروطی مطاب شکل  1دارد و یکی از تئوریهای قوی در مد سازی شکست بتنآرمه میباشد ].[8

شکل : 1معیار شکست بتن دراگر-پراگر (.[8] )1502



پتانسیل خروج از مرکزیت پالستیک

عدد کوچک مثبتی است که برابر نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری بتن میباشد .مقدار پیشفرض آن برابر  0.1است.
وقتیکه این عدد برابر صفر باشد درواقع شکل مریدین تبدیل به یک خط راست میشود (معیار دراگر-پراگر کالسیک) ].[8


تعیین پارامتر fb0/fc

( )fb0/fcنسبت مقاومت فشاری دومحوره بتن به مقاومت فشاری تکمحوره میباشد .نتایج حاصل از آزمایشها نشان
میدهد که ارتباط بین مقاومت فشاری تکمحوره و دومحوره بتن مطاب رابطه زیر است ].[8
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fb0=1.16248fc

( )1


زاویه ات سا ( )Ψشیب صفحه گ سیختگی به طرف صفحه هیدرو ا ستاتیک در صفحه مریدین میبا شد .ازلحاظ فیزیکی Ψ
زاویه اصطکاک داخلی بتن میباشد؛ که در اغلب موارد مقدار آن  36تا  10فرض میشود ].[8
تعیین پارامتر زاویه اتساع ()Ψ



پارامتر ویسکواالستیک ()µ

پارامتر ویسااکو االسااتیک ( )µکه در مد خسااارت پالسااتیک وجود دارد درواقع برای همگرایی بهتر گامها در
 Standardاسااتفاده میشااود و مقدار آن بایسااتی با چند بار تحلیل به دساات آورد µ .کوچکترین عدد مثبتی اساات که باعث
همگرایی بهتر تحلیل می شود .این پارامتر امکان خروج تدریجی از سطح پتان سیل را در شرایط ناهمگرایی جزئی تحلیل فراهم
میسازد ].[8
Abaqus

رفتار مصالح فوالد
جهت شاابیهسااازی مصااالح فوالدی اعم از ورقها و نبشاایها از فوالد  st37اسااتفاده شااده اساات .رفتار آرماتورها بهصااورت
االستوپالستیک و با سخت شدگی مجدد در نظر گرفتهشده است .نمونهای از این رفتار که مربوط به آرماتور با قطر  16میلیمتر
و مقاومت تسلیم  600مگا پاسکا میباشد ،در ادامه نشان دادهشده است.

شکل : 0نمودار تنش کرنش فوالد مورد استفاده در شبیهسازی آرماتورها.

در مد سازی مصالح فوالدی برای در نظر گرفتن سخت شدگی فوالد و همچنین دقت در تعیین مشخصات مصالح فوالدی
از نرمافزار  [8] KSU_RCکه تو سط دان شگاه  Kansas Stateگ سترش داده شده ،ا ستفاده شده ا ست .قابلذکر ا ست که برای
شبیهسازی میلگردهای مختلف از فوالدهایی با مشخصات مختلف استفاده شده است.
در این مطالعه پایههای یک پل بتنی با تابلیه گسترده بهعنوان نمونه موردی شبیهسازی شده و مورد تحلیل نرمافزاری قرار
گرفته است .پل مذکور یک پل بتنی ساده با سیستم شاهتیر و دا بوده و دارای  1دهانه با اندازههای حدود  21و  11متر میباشد.
بتن مورداستفاده در ساخت این پل دارای مقاومت فشاری نمونه استوانهای  28روزه معاد  280کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
میباشد .حداقل مقاومت جاری شدن میلگردهای با قطر  11و باالتر برابر  1000کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بوده و حداقل مقاومت
جاری شدن میلگردهای با قطر  12و کمتر برابر  3000کیلوگرم بر سانتی مترمربع است .جزئیات اندازهگذاری و آرماتوربندی پایه
های پل موردمطالعه در شکل  6آمده است.
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شکل  -6جزئیات اندازهگذاری و آرماتوربندی پل موردمطالعه

مد شبیهسازی شده در نرمافزار  [9] Abaqusدر شکل  2و  8نشان داده شده است .الزم به ذکر است که تمامی نکات
مربوط به شبیهسازی نرمافزاری اعم از مشخصات مصالح ،نو المانهای انتخابی و روشهای تحلیلی دقیقاً شبیه به موارد مطرح
شده در عملیات صحت سنجی میباشد .بعد از اعما بار انفجار بر پایههای پل و مشاهده ضعف عملکرد این پایهها در مقابل
بارگذاری مذکور ،رویکرد مقاوم سازی با ژاکت بتنی مطرح شد که در بخش بعدی مشخصات ،مزایا و معایب آن ذکر شده است.

شکل  -2سیستم پایه چند ستونی شبیهسازی شده در نرمافزار

شکل  -8تیرهای بتن مسلح شبیهسازیشده در نرمافزار
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 .5مقاومسازی با ژاکت بتنی
در این روش اعضاء با افزایش مقطع تیر و ستون از پوشش بتن مسلح تقویت میگردند .شکل  5نمونهای از اجرای این روش را
به همراه جزئیات معمو اجرایی آن نشان میدهد.

شکل  -5ستون بتنی مقاومسازی شده با ژاکت بتنی

کاربرد این روش در موارد زیر است:
 محصور کردن بتن
 افزایش مقاومت برشی
 افزایش مقاومت خمشی
 افزایش سختی جانبی
بهمنظور بررسی عملکرد مقاومسازی با ژاکت بتنی؛ پایههای پل بتنی مورد مطالعه در این پژوهش بهوسیله ژاکت بتنی
مقاومسازی شده و نتیجه آن با نتایج حاصل از حالت بدون مقاومسازی مقایسه شده است .شکل  10پایههای مقاومسازی
شده با ژاکت بتن مسلح را نشان میدهد.

شکل  -10پایههای مقاومسازی شده با ژاکت بتن مسلح

 .6صحت سنجی نتایج تحلیل سازه بتن مسلح تحت اثر بار انفجار
در این قسمت یکی از حاالت آزمایش بهمنظور صحتسنجی نتایج نرمافزاری آورده شده است .همانطور که در شکل 11
مشاهده میشود ،این نمونه در مقیاس ¼ ساخته شده و تحت بارگذاری انفجاری مطاب با آییننامه قرار گرفته است.
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شکل  -11بررسی آزمایشگاهی اثر بار انفجار بر پایه پلها ].[8

تصویر مد شبیهسازیشده پایههای پل در شکل  12نشان داده شده است .تمامی مشخصات این مد اعم از مشخصات
مصالح ،شرایط مرزی و بارگذاری خارجی منطب بر شرایط نمونه واقعی میباشد.

شکل  -12سیستم پایه پل شبیهسازی شده در نرمافزار

در آزمون آزمایشگاهی ،بار حاصل از انفجار  TNTدر فاصلهای مشخه (برحسب  )Xاز ستونهای میانی باعث ایجاد تغییر
مکانی بهاندازه  20میلیمتر شده است .مشاهده میشود که جابجایی ایجادشده در تحلیل نرمافزاری همین نمونه تقریباً برابر با
مقدار حاصل از آزمون آزمایشگاهی است.
 .7نتایج تحلیل پایههای بدون مقاومسازی شده با حالت مقاومسازی شده
نمودار تغییر مکان جانبی – ارتفا ستون برای نمونههای با و بدون مقاومسازی تحت اثر بارگذاری حاصل از انفجار  200و
 1000کیلوگرم  TNTدر اشکا  13و  11نشان داده شده است.
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شکل  -11نتایج اعما انفجار  200کیلوگرم TNT

شکل  -13نتایج اعما انفجار  1000کیلوگرم TNT

 .8بررسی اثر انواع محصورشدگی بر مقاومت در مقابل با انفجار
نتایج تحلیل نرمافزاری پایههای بتنی تحت اثر بار انفجار بهصااورت نمودار تغییرمکان – ارتفا سااتون در شااکل  10آمده
است .این نتایج شامل دو منحنی مربوط به مقاوم سازی بتن مسلح با خاموتهای عرضی معمولی و آرماتورهای دورپیچ با گام 8
سانتیمتر است.

شکل  -10مقایسه آرماتورگذاری دورپیچ و عرضی معمولی
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 نتیجه گیری.9
 درصاد کاهش10  مقاومساازی بتنی جابجایی حداکثر ساتون را به مقدارTNT  کیلوگرم200  تحت اثر انفجار معاد
.میدهد
 کاهش32  مقاومساااازی بتنی جابجایی حداکثر ساااتون را به مقدارTNT  کیلوگرم1000  تحت اثر انفجار معاد
.میدهد
 اثر نو آرماتور گذاری عرضااای در ژاکت بتنی تقویتکننده نشاااان داد که اساااتفاده از آرماتورهای دور پیچ به جای
. درصد خواهد شد18 خاموت های عرضی باعث کاهش جابجایی حداکثر ستون به مقدار
 ولی شدت آن آنقدر زیاد است که اگر خرابی در نقاط حساس، خرابی ناشی از اثر بار انفجاری به صورت موضعی است
.باشد میتواند منجر به خرابی کامل شود
 خرابی بتن با پی شروی موج ک ش شی انفجار بی شتر می شود؛ بنابراین بتن به علت کمبود مقاومت ک ش شی خرد شده
.است
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