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انفجار بارگذاری برابر در خاکی روباره با سازه رفتار تحلیل  

(تهران متروی یک خط تونل:موردی مطالعه)  
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  خالصه

 

شوند تا در صورت وقوع حادثه، زمان  یطراح یطور یمنیاز نظر ا دیهستند که با ییهامترو از جمله سازه یهاتونل

، IPEمش،  ت،یشاتکر بیترتبه ه،یال  6تونل مترو از  قیتحق نیشود. در ا یریجلوگ یآن زشیباشد و از فرور ادیتحمل بار ز
مطالعه رفتار  نیشده است. در ا یطراح رهیدا میتونل به صورت ن قطعشده است و م لیتشک یو بتن پوشش تیکرمش، شات

 لیمورد تحل یمتر 6تونل مترو در عمق  یبر رو نیمختلف در سطح زم یبا جرم ها TNTسازه تحت انفجار ماده منفجره 

شده است.  یسازمدل AUTODYNنرم افزار المان محدود  در یالمان ها با استفاده از حلگر  الگرانژ یقرار گرفت. تمام

مقاومت کمتر خواهد  نیجرم ماده منفجره ا شیگوناگون نشان داد که با افزا یمقاومت تونل مترو در برابر انفجارها زانیم
 یمکعبوارده بر المان  کیدرواستاتیواسط انتقال موج شوک به تونل مترو است. تنش ه طیمطالعه خاک، مح نیشد. در ا

نوسانات  یاصل لیشود که دل یخاک م دهیچیو پ یرخطیو رفتار غ یچگال رییتغکوچک خاک، باعث  تینهایشکل ب

 است. شیمختلف انفجار در آزما یپارامترها
 

 عددی سازی شبیه محدود، اجزا روش خاکی، روباره مترو، تونل انفجار، بارگذاریکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

ای تحت عنوان  ارتش آمریکا، نشریه ،0696آغاز گردید. در سال  0661اری انفجار روی سازه از دهه تحلیل اثر بارگذ

 0661 . نسخه ویرایش شده این نشریه که در سال]9[منتشر نمود  "های مقاوم در برابر اثرات انفجارهای تصادفی سازه"

ها و به منظور جلوگیری از  ی جهت طراحی سازههای نظامی و غیرنظام ای توسط سازمان نتشر گردید، به طور گستردهم
های موجود برای تخمین اثرات  گیرد. روش انتشار انفجار و حفاظت از تجهیزات و پرسنل نظامی مورد استفاده قرار می

 د.شون های عددی تقسیم می های تحلیلی و روش های تجربی، روش های ساختمانی به سه دسته روش انفجار روی سازه

های آزمایشگاهی دلیل محدودیت دادهها بههای آزمایشگاهی ارتباط دارند. بیشتر این روش اساسا با داده جربیت هایروش

 باشند.محدود می
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روندهای  گرددیمهای فیزیکی هستند. در این روش تالش پدیده شدهساده یهامدلهای تحلیلی بر اساس روش
 یهاروشمطالعاتی دارد.  یهانهیگزو  هادادهبستگی به وسعت  هاروشین مدل شوند. ا شدهسادهفیزیکی مهم با یک روش 

تحت اثر انفجار،  هاسازهیکی از اجزای کلیدی در تحلیل  .باشندیمریاضی  یهاتمیالگورعددی نیز بر اساس معادالت و 

پاسخ  د و به چه طریق سازه به آنهااندرکنش دارن هاسازهاز منابع انفجاری هستند که چگونه این بارها با  دشدهیتولبارهای 

های متفاوت و منظور نمودن اثرات حساسیت  کننده ه منظور تعیین پاسخ دینامیکی صفحات با سختب ]6[دهد. خدید می
شده کامال گیردار را تحت اثر بارهای انفجار مورد مطالعه قرار  تراکم مش، مدت زمان انفجار و نرخ کرنش، صفحات سخت

های مورد بررسی، از روش اجزا محدود و روش تفاضل مرکزی استفاده نمودند. پاندی و  رای تحلیل سازهدادند. آنها ب

 رمه خارجی یک سازه نیروگاهی مورد مطالعه قرار دادند. تحلیلآ اثرات یک انفجار خارجی را روی پوسته بتن ]7[ رانهمکا
های  شده برای تحلیل خطی سازه ید. روش تحلیلی ارائههای غیرخطی تا مراحل نهایی انجام گرد ها با استفاده از مدل

رمنیکوف . گردید DYNAIB محدود بنام افزار اجزا های فوق، منجر به تولید یک نرم ای با در نظر گرفتن مدل پوسته

ن ها مورد مطالعه قرار داد. برای حاالتی که یک ساختما هایی را برای تخمین اثرات انفجار بمب بر ساختمان روش ]8[

ای  شده های تحلیلی ساده گیرد، تکنیک تحت اثر بارگذاری انفجار ناشی از انفجار وسایل انفجاری با قدرت باال قرار می
دسـتورالعمل ] 6[ یریها ارائه گردید. مارچند و الفـواخ کارانه اثرات انفجار بر ساختمان های محافظه برای تعیین تخمین

دادند که در آن قواعد کلی در خصوص تأثیر امواج حاصل بررسی قرار را مورد  AISC) های فوالدی سسه آمریکایی سازهوم)

دیده در انفجار آورده شده بود.  های آسیب های فوالدی به همراه تعدادی از مطالعات موردی سازه از انفجار بر سازه
های  رار دادند و رفتار ستونهمچنین آنها پاسخ دینامیکی یک سازه فوالدی تحت بارگذاری انفجار را مورد مطالعه ق

های فوالدی بال پهن را  پاسخ ستون ]01[ شوپ .پذیر و اتصاالت فوالدی را در بارهای انفجار بررسی نمودند فوالدی شکل

رای مدل ب ABAQUS تحت اثر بارهای محوری ثابت و بار جانبی انفجار مـورد مطالعه قرار داد. برنامه اجزا محدود

 تغییرمکان و شکل های الغری و شرایط مرزی متفاوت استفاده شد. تغییرات در تاریخچه زمانی بتها با نس نمودن ستون
پاسخ یک مخزن  ]00[ نگیری مفصل پالستیک حاصل از تفاوت بار محوری مورد آزمایش قرار گرفت. برویک و همکارا

های کاهشی بر اساس  دادند. آنها از روشمطالعه قرار  فوالدی را به عنوان یک سازه بسته تحت اثر بارهای انفجار مورد

 .ها استفاده نمودند، تا بتوانند به کمک آن، انتشار بار انفجار را توصیف نمایند ژ جهت کاهش تعداد مشنهای الگرا فرمول
در تحقیق خود،  ]02[ اراننگو و همک آنها روشی را جهت انتشار امواج انفجار در مدلسازی اجزا محدود پیشنهاد دادند.

ای  ها تحت اثر بارهای انفجار را برای فهم بارگذاری انفجار و پاسخ دینامیکی اجزای مختلف سازه تحلیل و طراحی سازه

برای بررسی نحوه انتشار امواج حاصل از انفجار در خاک و نحوه تاثیر آن روی سازه، تاکنون  .مورد بررسی مجدد قرار دادند
مدلی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی انفجار در خاک و  2119نگ در سال لو و و تحقیقات زیادی صورت گرفته است.

 AUTODYN. آنها با استفاده از نرم افزار تحلیل غیرخطی ]03و  04[توزیع فشار حاصل از انفجار در خاک ارائه کردند 

ل کرده و نسبت به و با کمک معادله حالت و مدل رفتاری مناسب مصالح، خاک، ماده منفجره و سازه را در یک محیط مد

 2116ارائه شده کاهش خطا و صرفه جویی در زمان تحلیل می باشد. یانگ لو در سال  مزیت مدل تحلیل آن اقدام کردند.
وی نیز در این تحقیق از نرم  .]09[به بررسی اثر انفجار هوایی بر روی سازه سطحی با در نظر گرفتن شوک زمین پرداخت 

لئونگ و  2117استفاده کرد و خاک را به کمک معادله سه فازی مدل نمود. در سال  AUTODYNافزار المان محدود 

برای این کار،  .]60[به بررسی توزیع فشار در انواع خاک با توجه به فاصله مقیاس شده از مرکز انفجار پرداختند  همکارانش
مقایسه و به بررسی نتایج حاصل  TM5-855-1نتایج حاصل از تحلیل عددی در نرم افزار با روابط تجربی موجود در 

مدل سازی عددی اثر انفجار سطحی بر روی سازه مدفون را انجام  نقی و همکارانش 2101پرداخته شده است. در سال 

 .. آنها نیز از مدلی مشابه مدل ارائه شده توسط لو و ونگ برای مدل سازی هندسه مسئله استفاده کردند]07[دادند 



 

 

 
wwwCAUP.ir         3 

 

ای بررسی صحت مدل، نتایج توزیع فشار حاصل از انفجار با نتایج تجربی موجود در در این تحقیق نیز بر
به  2116در سال  و چین و گوی 2119لو و همکارانش در سال  .]80[مقایسه شده است  TM5-855-1دستورالعمل 

روش المان محدود  بررسی مقاومت در برابر انفجار یک تونل در خاک نرم تحت بارگذاری انفجار داخلی با استفاده از

برای مطالعه فشار ناشی از انفجار و نتایج تغییر شکل ها در پوشش بتن تونل  2116در سال  چوی و همکارانش پرداختند.

-های مختص حمل و نقل از یک روش المان محدود سه بعدی استفاده کردند. آنها از طریق تحلیل برهم کنش کوپل مایع
نبوده است.  CONWEPانفجار بر روی پوشش تونل همانند فشار منعکس شده معمولی جامد دریافتند که فشار ناشی از 

مقاوم تر از سازه  داخلی انفجار بارگذاری دربرابر که سنگ بودند، توده در زیرزمینی های مطالعه سازهموضوعات این دو 

ارهای سطحی و زیرسطحی بر ضـمن بررسی اثر انفجآقایان قلی زاد و رجبی  0362در سال  هستند. خاک در مترو های
، راهکارهـایی بـرای ارتقـای ایمنی این AUTODYNافزار های مدفون و نحوه مدلسازی و تحلیل آنها در نرم روی سازه

. میدان فشار ناشی از انفجار در خاک، کـه از تحلیـل هـای کردندنیز بررسی  را بینی و کارآیی آنها ها پیش سازه

تاجی و  0363. همچنین در سال ]0[نمودند با روابط تجربی موجود مقایسه را ت آمده دس دینـامیکی غیرخطـی به

افزارهای های کم عمق مترو با دو تکنیک استفاده از نرمهمکاران به ارزیابی خطرات مربوط به بارگذاری انفجار در تونل
اده های خروجی و مقایسه این دو پرداختند. براساس د FMEAتحلیل بارگذاری و تکنیک ارزیابی ریسک به نام روش 

روش به این نتیجه رسیدند که تعدادی از پارامترهای عملیاتی مانند سیستم روشنایی داخل تونل، سیستم آبکشی و 

 .]2[سازی می شوند افزار فقط تونل و دیواره ها مدلزهکشی داخل تونل نیز دچار حادثه می شوند اما در نرم
 

 

 مدل عددی  .2

 شیو تجر هیطریق یها ستگاهیا نیتهران ب یمترو کیاز تونل خط  مورد مطالعه مربوط به قطعه  یتونل مترو

 6مدل خاک در نظر گرفته شد و از  یمتر مکعب برا 41×41×31معادل  یابعاد یتونل مترو دارا قیتحق نیباشد. در ا یم
 01 تیشاتکر متر،یسانت 2مش  متر،یسانت IPE 21 متر،یسانت 2مش  متر،یسانت 01 تیشاتکر با ضخامت بیترتبه هیال

مرکز تونل  یرو نیدر سطح زم TNTشده است. ماده منفجره  لیتشک متریسانت 91با ضخامت  یو بتن پوشش متریسانت

 سازه ینگهدار ستمیمتر و س 36/8شکل با قطر  یارهیدا میقرار گرفت. مقطع تونل مترو به صورت ن یمتر 6مترو در عمق 
 ANSYSباشد. مدل عددی با استفاده از روش اجزا محدود در نرم افزار  یم یسازواریو د یفلز یشامل قاب ها نآ یا

Workbench  ساخته سپس به نرم افزارAUTODYN شده است. مپورتیا 

 
 ] 3[مصالح مقطع تونل مترو  – 1شکل 
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  مدل عددی ماده منفجره  .3

مدل کردن انواع  یاستفاده شده است. استفاده از این معادله برا JWLدله حالت ماده منفجره از معا یمدلساز یبرا

 :]06و  21[باشد  یاین معادله به صورت زیر م یدارد. فرم عموم یمواد منفجره کاربرد بسیار فراوان

 
 

                                          )1( 

 

محصوالت  یچگال ρماده منفجره و  هیاول یچگال  ه،یاول ژهیو ینرژا مصالح،  یثابت ها ، ، A ،Bدر آن  که
باشد. یمحصوالت حاصل از انفجار در لحظه اول انفجار برابر م یاولیه و چگال یباشند. مقدار چگالیحاصل از فرآیند انفجار م

گرم بر سانتیمتر مکعب مورد استفاده در این تحقیق در  09/2 یبا چگال TNT استانداردجره مشخصات مربوط به ماده منف

 .باشدیموجود م 0جدول 
 

 ]4[ضرایب مادی مورد استفاده برای ماده منفجره  -1جدول 

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

 JWL :(EOSمعادله حالت )

0631  چگالی مرجع  W  1/39  
A  373771 6631  سرعت   
B 3747/0 6^01×6  انرژی بر واحد حجم   

  4/09 20111  فشار   

  1/6  - - 

 
 

 مدل عددی خاک.4

. شد سازی شبیه 2 جدول در موجود رفتاری مدل با آن رفتار و شده فرض ای ماسه بصورت خاک مدلسازی، این در
 کردن مدل برای. شود می مشخص ماده پارامترهای سایر یا و ماده چگالی و هیدرواستاتیک تنش رابطه حالت، معادله در

 متخلخل مواد بارگذاری و باربرداری .گیرد می قرار استفاده مورد زیر رابطه مطابق متخلخل مواد فشاری حالت معادله خاک،

 .باشد می دارا را زیر دیفرانسیل معادله طورکلی به فشردگی از سطح هر در ماسه و شن مانند

 

                                                                                                                               )2( 

 

 باشد. یم ρ یوت در ماسه با چگالسرعت ص Cکه در آن، 
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بـه  یاالستیک، رابطه فشار و چگال یو باربردار یهمان طور که در شکل  نشان داده شده است، در قسمت بارگذار
در  ماسه می باشد. یاز چگال ینیست که این نشان دهنده این حقیقت است که سرعت صـوت در ماسه تابع یصورت خط

چند  ی( که ایجاد یک رابطه تکه اρ,cماسه با کمک ده نقطه ) یسرعت صوت به چگال یگوابست AUTODYN رنرم افزا

باشد که قسمت دوم آن حذف شده  یگرانیسن م-یاز معادله حالت ما یشود. این معادله شکل خاص یم تعریف یخط

 است.
 

                                                                                                              )3(

  
 

 eپارامتر گاما گرانیسن،  Гخاک،  یفعل یچگال ρو موثر( در اسکلت خاک،  یشار )مجموع فشارمنفذف Pمعادله  نیدر ا

 یمرجع شوک هوگونیوت سطح، یک کمیت قابل محاسبه و مبن یاستفاده شده به معنا Hو زیرنویس  یداخل یانرژ یچگال
 یبرا یدانه ا یدهد. مدل مقاومت ینشان م یترمودینامیک واصاست که فرآیند شوک را با استفاده از خ یبر معادله های

و این ادعا که تنش تسلیم  یبر ایزوتروپیک بودن، کامال پالستیک بودن، نرخ مستقل سطح تسلیم تقریب یخاک، مبتن

کمک  به Pو فشار  Yرابطه بین تنش تسلیم  AUTODYNنرم افزار  باشد. در یبه فشار دارد نه به تراکم مواد، م یبستگ
ماده بوده که  یتابع چگال یر مواد متخلخل مانند شن و ماسه، مدول برشد شود. یتعریف م یقبل یده نقطه مشابه حالت ها

رای مدل مقاومت ب .]20[ شودی م یافزار معرف به نرم یچند خط یبه عنوان منحن (ρ,G) ده نقطه کاین رابطه نیز با کم

برحسب فشار هیدرواستاتیک وارد  استفاده شده است. در این مدل تغییرات تنش تسلیم Mo-Granualنیز از مدل مادی 

بر ماده، تنش تسلیم برحسب چگالی ماده و مدول برشی خاک برحسب چگالی تعیین می شوند. ورودی این مدل ها برای 
 ار پیچیده وغیرخطی ماده در برابر بارگذاری های مختلف است.خاک و یا شن، خود به تنهایی حاکی از رفت

 

 ]4[ خاکضرایب مادی مورد استفاده برای  -2جدول 

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

 Compaction :(EOSمعادله حالت )

2640  چگالی مرجع  خطی روش بار برداری 

0674  چگالی متخلخل 0674  سرعت صوتچگالی برحسب    

4/98-1  فشار اولیه 1/27  سرعت صوت اولیه   

 Mo-Granual :(Strengthمعادله مقاومت )

1/4-1  فشار تراکم اولیه  1 تنش تسلیم 

4/24-1  تنش تسلیم اولیه 0674  چگالی   

0674  یهچگالی اول 77  مدول برشی   

 ) Hydro((: Failureمعادله شکست )

1/110-  حد انبساط هیدرواستاتیک  × ترک نرم 

 × شکست تصادفی √ خود ترمیمی
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 مدل عددی فوالد.5

تعریف کردن  یو بتن برا کشود. مانند خای ده ماستفا یمدل کردن مسلح کننده ها در سازه بتن یاز فوالد برا

ی نیاز به تعریف معادله حالت، معادله مقاومت و معادله شکست م یغیرخط یخصوصـیات ایـن ماده جهت تحلیل دینامیک

استفاده شده است. این معادله توصیف کننده رفتار  یتوصیف رفتار فوالد در این تحقیق از معادله حالت خط یباشد. برا

 جهت تعریف. ]22[ شوندی به یکدیگر مرتبط م (kک )و فشار در فوالد است که به وسیله مدول بال یبین کرنش حجم خطی

، نرخ کرنش و درجه حرارت، یاستفاده شده است که با لحاظ کردن اثرات سخت ککو-فوالد از مدل جانسون یرفتار مقاومت

شکست از مدل شکست  یساز شبیه یبرا .]23[ ضربه و انفجار داردمسائل مربوط به  یدر شبیه ساز یکاربرد فراوان و موفق

در جدول  یفوالد مصرف یمعادله حالت و مدل مقاومت و شکست برا یشود. پارامترهای استفاده م کاز کرنش پالستی یناش
 .ارائه شده است 3

 

 ]4[ فوالدضرایب مادی مورد استفاده برای  -3جدول 

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

 Linear :(EOSمعادله حالت )

   477 گرمای ویژه  7831 چگالی مرجع

 1 گرمای هدایتی 096111 مدول بالک

 - -  311 311 درجه حرارت مرجع 

 Jonson-Cook :(Strengthمعادله مقاومت )

  104/1 رنش ثابت نرخ ک 80811 مدول برشی

  13/0 توان نرمی هدایتی  411 تنش تسلیم

  0763 دمای ذوب 901111 ثابت سختی

 0 نرخ کرنش مرجع  26/1 توان سختی
 

 

 مدل عددی بتن  .6

باشد، بنابراین الزم  یمتفاوت م یبتن تحت بار استاتیک یبا رفتار معمول مانند انفجار، یرفتار بتن تحت بار دینامیک

و  ر. در معادله حالت، رابطه بین فشا]22[آن استفاده شود  یبتن از مدل منطبق بر رفتار دینامیک یمدل ساز یاست برا

 یفشرده شده و ترک هااست. اما پس از این فشار، منافذ بتن  یدر بتن تا یک فشار فشار معین به صورت خط یچگال

رفتار  شوند. یبیشتر منافذ بتن از هم پاشیده شده و مواد متراکم م یگیرند و در اثر فشارها یموسوم به میکروترک شکل م
بسیار باال بتن به طور کامل فشرده شده و رابطه بین فشار و  یفشارها راست اما د یدر این مرحله غیر خط یفشار چگال

 یداخل ی،انرژ  ، نرخ کرنش  εصورت رابطه بین تنش با کرنش به مکمل معادالت .]22و  23[شود  می یدوباره خط یچگال

E رت و شاخص خسـاD ،23[شوند ی به صورت زیر تعریف م[: 
 

                                                                                                           )4( 
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پذیرد که شامل ی توسط ریدل صورت م ارائه شده RHT این رابطه با استفاده از معیار AUTODYNافزار  در نرم

 اشد.بی ( و شاخص آسیب مینرخ کرنش و سه ثابت وابسته )محصول سه تنش اصل یو سخت یکرنش ی، سختیفشار یسخت

معادله حالت از  یبرا . همچنینشودی و مقاومت باقیمانده توصیف م کاالستی سه ثابت وابسته به صورت سطح شکست، حد

پیش فرض  یتفاده شده است که پارامترهااس RHT لو شکست بتن از مد یرفتار مقاومت یمدلساز یو برا معادالت 
فرض مقدار  طور پیش به .باشدمی 4 افزار مطابق با جدول ر نرمد RHT ومت و شکستو مدل مقا   حالت معادله

تا  1119/1آن در برابر بار انفجار بین  یپیشنهاد شده است که مقدار واقع 10/1افزار برابر  بتن در نرم یکشش یکرنش نهای

 .]24و  29[ در نظر گرفته شده است 110/1باشد. در این تحقیق میزان این کرنش برابر بـا  می 112/1
 

 ]4[ بتنضرایب مادی مورد استفاده برای  -4جدول 

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

  :(EOSمعادله حالت )

2791  چگالی مرجع 23/3 فشار تراکم اولیه   

2304  چگالی متخلخل 6111 فشار تراکم توپر   

2/62 سرعت صوت در محیط متخلخل  3 توان تراکم 

 Polynomialمعادله حالت توپر: 
A1  39271  T2 1 
A2  36981 311  درجه حرارت مرجع   
A3  6141 694  گرمای ویژه   

B0,B1 22/0  1 مای هدایتیگر 
T1  39271  استاندارد منحنی تراکم 

 RHT Concrete :(Strengthمعادله مقاومت )

 7/1   06711 مدول برشی

 39   93/1 

 0/1 B 6/0 

 08/1 M 60/1 
A 6/0 132/1 توان نرخ کرنش فشاری 
N 60/1 136/1 توان نرخ کرنش کششی 
Q 680/1  21^01 

 √ CAP 00/1 انتقال ترد به شکل پذیر

 2 - - 

 RHT Concrete(: Failureمعادله شکست )
D1 14/1 شکست کششی )Hydro ( 

D2 0 کرنش هندسی تحلیل هندسی 

 2 کرنش 10/1 حداقل کرنش کششی شکست

 آنی نوع کرنش هندسی 03/1 مدول برشی وابسته به ترک
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 سازی بارگذاری انفجارمدل .7

گیرد، دو روش کلی برای بررسی اثر انفجار روی هر نوع سازه ای وجود دارد. در روش اول تحلیل در دوگام صورت می
گیرد و به کمک روابط تجربی یا عددی بارگذاری روی در گام اول انفجار و متغیرهای مرتبط به آن تحت بررسی قرار می

گیرد. در روش دوم تحلیل رد شده و سازه تحت تحلیل قرار میدر گام دوم این بار بر سازه واشود و سازه محاسبه می

د باش افزار با قابلیت فوق می استفاده از روش دوم نیازمند یک نرم انفجار و اثر آن روی سازه در یک گام صورت می پذیرد.

با قابلیت تحلیل دینامیکی غیرخطی  AUTODYNار افز نرم و سازه را همزمان در آن مدل کرد.ماده منفجره  که بتوان
های  رو در سال این ویژگی را دارد که بتوان هر دو مرحله انفجار و اثرات آن روی سازه را در آن مدلسازی نمود، از این

خاک از در این تحقیق برای بررسی اثر انفجار بر روی سازه بتنی مدفون در . ]4[ اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است

روش دوم استفاده شده است ، به این صورت که ماده منفجره، خاک و سازه بتنی و جزئیات مرتبط به آنها به صورت 
 مدل شده و تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار خواهد گرفت. AUTODYNافزار  همزمان در نرم

 
 

 سازی هندسیمدل  .8

بعدی و تقارن محوری سه از محیط و انتقال آن به سازه ک در این تحقیق برای تعیین الگوی توزیع فشار در خا
برای مدل خاک در نظر گرفته مکعب متر  41×41×31به این صورت که برای مدلسازی ابعادی معادل استفاده شده است. 

 2سانتیمتر، مش  IPE 21تیمتر، سان 2سانتیمتر، مش  01شاتکریت  ترتیب با ضخامتبه الیه 6شد و تونل مترو از 

در  TNTسانتیمتر تشکیل شده است. ماده منفجره  91متر و بتن پوششی با ضخامت سانتی 01سانتیمتر، شاتکریت 
 (.2انجام شده است )شکل  0:01متری قرار گرفت. مدلسازی با مقیاس  6سطح زمین روی مرکز تونل مترو در عمق 

 

    
 تروتونل م مدل هندسی – 2شکل 
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افزار  محدود تبدیل شود. نرم ، الزم است برای تحلیل، مدل هندسی به مدل اجزامسئلهپس از تعریف هندسه 
AUTODYN اویلری-قابلیت استفاده از محیط های اویلری، الگرانژی، الگرانژی  ،ALE  ... را برای مش بندی هندسه مدل و

بندی صورت  ها، المان صوصیات ماده منفجره، خاک، بتن و مسلح کنندهدر این تحقیق با توجه به خکه  ]03[ باشد دارا می

محل با توجه به ماهیت انفجار و خاک،  ، که در ادامه تشریح خواهد شد.با استفاده از حلگر الگرانژی انجام شده است گرفته

یک محدوده وسیع  قرارگیری سازه در یک محیط نیمه متناهی است. طبیعی است که امکان شبیه سازی و شبکه بندی
برای نرم افزار وجود ندارد. این محدودیت به سخت افزار و همچنین پشتیبانی نرم افزار از یک حافظه مشخص باز می گردد. 

در مدل های الگرانژی، مرزهایی از مدل که در تماس با محیط نامتناهی هستند، دارای ویژگی هایی مانند: عدم مقاوت در 

و کرنش، ثابت ماندن در اثر برخورد با نیروهای مکانیکی و امپدانس مکانیکی صفر می باشند. در برابر گذر موج های تنش 
بندی  برای الماناین وضعیت می توان یک حجم عظیم ماده را که پشت این سطح مرزی قرار گرفته است، متصور شد. 

 المان از و ماده منفجره  تونل متروسازه  های ها در وجوه داخلی دیواره همچنین المان بندی مسلح کنندهو سازه مدفون 

با  الگرانژیهای  بندی هندسه مدل الزم است ارتباط بین محیط بعدی استفاده شده است. پس از مش سه الگرانژیهای 

باشد که با  الگرانژی می-از نوع الگرانژیبین همه المان های ساخته شده در این تحقیق ارتباط  یکدیگر تعریف شود.
برای و الیه های تشکیل دهنده تونل مترو و همچنین برای ثبت تاریخچه فشار در خاک . کپارچه سازی شده اندیکدیگر ی

در مرکز المان های سنجه به تعداد الیه های تشکیل دهنده تونل، شش ها و خسارات روی سازه،  گیری تغییرشکل اندازه

می پردازد  طالعات به دست آمده از تحلیل انفجار و سازهکه در تمامی طول تحلیل به ثبت ا اندتعیین شده  مدل هندسی
 (.3)شکل 

 

 
 نمایش محل قرارگیری سنجه – 3شکل 

 

بعد از تعریف مدل هندسی سازه و همچنین تعیین اتصاالت و برهم کنش مکانیکی میان اعضا باید به طریقی ماده 
انجام می پذیرد. در اینجا برای عملکرد سریع تر ماده  منفجره را فعال کرد. این کار در واقعیت به کمک چاشنی های مختلف

 (. 4)شکل  منفجره و زمان کوتاهتر گسیل انرژی، از چاشنی صفحه ای استفاده خواهیم کرد
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 نمایش محل قرارگیری سنجه – 4شکل 

 

شرایط اولیه  پس از تکمیل مدلسازی و انجام تنظیمات الزم برای تحلیل مانند تعداد سیکل های حل، زمان پیشرفت،

موج انفجار  ل،یتحل شرفتیبا گذشت زمان و پ .دشو ها، تحلیل مدل آغاز می سازی و ثبت داده و تنظیمات مربوط به ذخیره
پس از چند لحظه موج  تیکاهش دامنه فشار بوده است. در نها یشرویپ نیشروع به انتشار کرده و حاصل ا نیدر درون زم

به  یگریپس از د یکیها با گذشت زمان، برخورد موج تیو در نها رسدیطه انفجار منق ریشوک به سقف تونل مترو در ز

در  یی. سنجه هاشودیمختلف تونل مترو م یهادر سقف و به مرور در بخش یتنش فشار یمترو باعث القا نلسقف تو

فشار حاصل  9شده است. نمودار شکل انفجار قرار داده  نقطه ریتونل مترو در مرکز سقف تونل مترو در ز یهاهیهرکدام از ال
 .دهدیاز انفجار را در مرکز سقف تونل مترو نشان م

 

 
 TNTکیلوگرم معادل  555زمان در حالت -نمودار فشارالف.  – 5شکل 
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 TNTکیلوگرم معادل  1555زمان در حالت -نمودار فشارب.  -5شکل 

 

کیلوگرم معادل  911رو را نشان می دهند. در بارگذاری جابه جایی هر یک از الیه های تونل مت 6نمودارهای شکل 

TNT  جایی، به ترتیب در متر رخ داده است؛ و این جابهمیلی 8جایی در الیه شاتکریت اول، در حدود بیشینه این جابه
ابراین آسیب ها در تصویر قابل مالحظه است. بنیابد. مقادیر این جابجایی برای هرکدام از الیههای بعدی کاهش میالیه

ها پس از جایی مرکز سقف تونل در الیهمنحنی جابه TNTکیلوگرم  09111اما در حالت  چندانی به تونل وارد نشده است.

گردد. علت این امر حذف المان های آن نقطه و در واقعیت تخریب یا آسیب دیدگی جدی صفر بازمی چند لحظه به نقطه
 در آن نقطه است.

 

  
 TNTکیلوگرم معادل  555زمان در حالت -ودار جا به جایینم الف.-6شکل 
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 TNTکیلوگرم معادل  1555زمان در حالت -نمودار جا به جایی ب.-6شکل 

 

های وان میس نیز در نوع خود دارای اهمیت خاصی است. همانطور که قبال ذکر شد فشار ناشی از موج بررسی تنش

نشان می دهند بیشینه تنش در لحظات  8شود. نمودارهای شکل مترو می انفجار باعث ایجاد تمرکز تنش در سازه تونل
یابد. از آنجا که بیشترین تحمل تنش در چنین شود و بعد از آن مقدار آن کاهش میها وارد میاولیه برخورد به الیه

تحمل تنش در مش ها و  باشد، همانطور که در نمودارها مشخص است بیشترینهایی در عناصر تقویتی و آرماتورها میسازه

IPE کیلوگرم معادل  911در حالت شود. مشاهده میTNT  مقدار این تنش در الیه مش اول در حالت بیشینه حدود

توان تاثیر حضور عناصر تقویتی را در جذب انرژی انفجار مالحظه کرد. اما مهمترین مگاپاسکال است. بنابراین می 791
باشد. برای این منظور نمودارهای سرعت جابجایی عناصر و خرابی ناشی از آن در الیه می موضوع بررسی اثر انفجار و میزان

 جایی از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.مقدار جابه

 

  
 TNTکیلوگرم معادل  555الف. تنش وان میس در حالت  -7شکل 
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 TNTکیلوگرم معادل  15555تنش وان میس در حالت  ب.-7شکل 

 
شود و موج تر میها کوتاهبا افزایش جرم ماده منفجره زمان رسیدن اولین موج شوک انفجار به الیه 8کل با توجه به ش

توان نتیجه گرفت که سرعت حرکت موج شوک در خاک رسد. بنابراین میهای مختلف تونل میشوک زودتر به بخش

 بیشتر شده و با جرم ماده منفجره رابطه مستقیم دارد.
 

 
 

 های مختلف انفجارهای تونل مترو در حالتمقایسه زمان رسیدن اولین موج شوک در الیه - 8شکل
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دهد. همانطور نمودار بیشینه فشار وارد شده به الیه های تشکیل دهنده تونل مترو را در طول تحلیل نشان می 6شکل 
ها در مرکز تونل افزایش یافته ه، فشار بیشینه وارده به هرکدام از الیهکه در شکل مشخص است با افزایش جرم ماده منفجر

اند. ترین الیه کاهش یافتهاست. این فشارها از الیه شاتکریت اول به الیه مش اول سیر صعودی داشته و بعد از آن تا داخلی

و پس از آن کاهش پیدا  داشتهسیر صعودی  IPEبارگذاری، فشار تا الیه  TNTکیلوگرم معادل  09111تنها در حالت 

توان حجم بسیار باالی بارگذاری و در پی آن قدرت باالی امواج شوک نسبت به عمق قرار گیری علت آن را میکرده است. 
 تونل در خاک در نظر گرفت.

 

Shotcrete 1 Mesh 1 IPE Mesh 2 Shotcrete 2 Concrete

500kg 180 400 60 40 20 3.8

5000 1500 2600 900 320 220 50

10000 3500 4000 1500 900 360 1200

15000kg 2500 3500 9000 7500 600 4000
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 ای مختلف انفجارهمقایسه بیشینه فشار وارد شده در الیه های تونل مترو در حالت -9شکل 
 

های تشکیل دهنده تونل مترو در طول زمان را جایی مرکز سقف تونل در الیهای بین تغییرات جابهمقایسه 01شکل 

شود با دهد. همانطور که در نمودارهای شکل مشاهده میهای مختلف انفجار در تمامی آزمایشات نشان میبین حالت
باشد و ها محدود میجایییابد. اما این جابههای مختلف تونل افزایش میایی در الیهجافزایش جرم ماده منفجره میزان جابه

ها دانست. در توان وابسته به تنش تسلیم هرکدام از الیهجایی را میاین جابه تواند از حد خاصی فراتر رود. محدودهنمی

ی آن شده و پس از رسیدن به محدوده تنش تسلیم، جایکند که باعث جابهواقع هر الیه تا حد خاصی از فشار را تحمل می
در  0کیلوگرم ماده منفجره، الیه شاتکریت  09111کند. مثال در حالت آن الیه یا محدوده شروع به فرسایش و نابودی می

 جایی را تحمل کرده و سپس آن محدوده تخریب و حذف شده است.متر جابهمیلی 82مرکز تونل حدود 
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های مختلف انفجارهای تونل مترو در حالتجایی مرکز الیهمقایسه بین جابه -51شکل   

 

 

 گیرینتیجه  .9

سازی عددی باشد، شبیهاز آنجا که تحقیق و آزمایش عملی پیرامون این موضوع کمی غیر ممکن و یا هزینه بردار می

با  TNTدهند. در این مطالعه اثر انفجار ماده منفجره میت خود را به خوبی نشان میافزارهای مختلف کاربرد و اهتوسط نرم

متری مورد تحلیل قرار گرفتند. در مرحله اول میزان مقاومت  6جرم مختلف در سطح زمین بر روی تونل مترو در عمق 
اومت کمتر خواهد شد. در این مطالعه که تونل در برابر انفجارهای گوناگون نشان داد که با افزایش جرم ماده منفجره این مق

تا  911متری قرار داشته است، مقاومت مناسبی در برابر بارگذاری بین بازه  6الیه تشکیل شده و در عمق  6تونل از 

تخریب کامل تونل در محل زیر مرکز انفجار  TNTکیلوگرم  09111تا  01111مالحظه شد و از بازه  TNTکیلوگرم  01111
های مختلف تونل، سرعت رسیدن موج شوک است. همچنین پارامترهای مختلفی اعم بیشینه فشار در الیه مالحظه شده

زمان  فجره افزایش یافتند و پارامتری مانندانفجاری به تونل، تنش وان میس، جابجایی )آسیب( و ... با افزایش جرم ماده من

اهش یافته است. در این مطالعه خاک، محیط واسط انتقال رسیدن موج شوک به سطح تونل با افزایش جرم ماده منفجره ک

ای با تخلخل باال است. این خلل و فرج درون ماده توسط هوا و یا آب و یا موج شوک به تونل مترو است. خاک ماده
های مختلف متغیر است. به های جامد و مایع مختلف پر شده است. به همین دلیل چگالی خاک با بارگذاریناخالصی

شود. همه این نهایت کوچک خاک، باعث تغییر چگالی آن میبارتی تنش هیدرواستاتیک وارده بر المان مکعبی شکل بیع

توان دلیل اصلی نوسانات پارامترهای مختلف موارد گواه بر رفتار غیرخطی و پیچیده خاک هستند و همین رفتار خاک را می
 انفجار در آزمایش دانست.

 

 

 قدردانی  .15

 .های بی دریغو راهنماییتاجی به دلیل یاری محمد و احترام بی پایان بر همدلی و همکاری جناب آقای دکتر  سپاس
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