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چکیده
 یکی از دالیل عمده استفاده از تونلل جهلت رعایلت. از طریق حفاری و تونل های زیرزمینی است،در عصر حاضر متداول ترین روش انتقال آب
 مقاله حاضر به بررسلی.اصول و مبانی پدافند غیرعامل در خصوص حفظ منابع آب و جلوگیری از خطرات احتمالی در طول مسیر انتقال است
اثر انفجار به روش آنالیز عددی در مسیر تونل انتقال آب پرداخته و با تغییر فواصل مواد انفجاری بارگذاری شلده و همچنلین تغییلر ضلاامت
41 و31،21  بلدین منظلور سله نمونله سلگمنت بلا ضلاامت. میزان جابجایی و اثرات انفجار بر سگمنت بررسی می شلود،سگمنت های بتنی
 متری بارگذاری شد و درنهایت مقدار حداکثر جابجایی نقاط سگمنت اندازه گیلری2  و7، 1/5 سانتی متر مدل سازی و مواد انفجاری در فواصل
 متر سلگمنت دچلار1/5  سانتی متر و با حداکثر فاصله31  و21  و برای ضاامتهای21  نتایج حاصله نشان داد فقط با مقدار مواد ناریه.شد
 مدفون نمودن سازه و یا خاکریلزی بلر روی، همچنین نتایج نشان دادند بهینهترین روش میرا نمودن امواج انفجار.آسیب و شکست میگردد
.سازه مورد نظر است
 بهینه یابی فاصله، شبیهسازی، انفجار، تونل انتقال آب، پدافند غیرعامل:کلیدواژهها
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Abstract
Nowadays, one of the most common methods for water transmission is through underground tunnels. Tunnels are in
line with the fundamental principle of the passive defense for protection of water resources and are able to prevent
any potential risks to water transmission lines. In this research, a numerical study has been employed to investigate
the effects of surface explosion on the water transmission tunnels. Herein, by changing the distance of explosive
materials as well as the thickness of concrete segments, response displacements and explosion effects on the
concrete segments have been calculated. For this purpose, three concrete segments with the thicknesses of 0.2, 0.3
and 0.4 m were selected and subjected to the explosive materials located 0.5, 1 and 2 m away from them. The
obtained results showed that the concrete segments with the thicknesses of 0.2 and 0.3 m experienced significant
damage when subjected to 20 lb. explosive material at the distance of 0.5 m. It was found that burying the
structures or embankments of the structures were among the best methods for damping the blast waves.
Keywords: Passive Defense, Water Transmission Tunnel, Explosion, Simulation, Optimization Space.
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 .7مقدمه
در عصللر حاضللر بهتللرین روش انتقللال آب ،از طریللق حفللاری و
تونلهای زیرزمینی است .یکی از دالیلل عملده اسلتفاده از تونلل
جهت رعایت اصول و مبانی پدافند غیرعاملل در خصلوص حفلظ
منابع آب و جلوگیری از خطرات احتمالی در طول مسلیر انتقلال
است .رفتار تونل ها در برابر بارهلای انفجلاری موضلوه مهملی در
مهندسی پدافند غیرعامل است .اهمیت و کاربرد تونلها در بحل
پدافند غیرعامل به دلیل رخدادهای عمدی یا اتفاقی (غیرعملدی)
که بر روی ساختمانها و سازههای مهلم در سرتاسلر دنیلا اتفلا
افتاد ،توجه زیادی را در سالهای اخیلر بله خلود اختصلاص داده
است.
سازههای زیرزمینی از قبیل تونلها ممکن اسلت از داخلل یلا
خارج در معرض انفجار قرار گیرند .تحقیقات زیادی بر روی رفتلار
سازههای زیرزمینی در معرض انفجار داخلی صورت گرفتله اسلت
[ .]4-7ازآنجاکه احتمال انفجار داخلی در تونل های انتقال آب کم
است ،پژوهش بلر روی تلثثیر انفجلار در سلطب بلر روی تونللهلا
مطلوبتر است .همچنین ،به دلیل وجود برخی تونلهلای انتقلال
در نقاط مرزی ،و به دلیل احتمال باالی انجام حمالت تروریسلتی
در این مناطق ،بررسی تثثیر انفجار مواد منفجره ای که توسط یک
شاص می تواند حمل گردد بر رفتار تونلهای انتقال آب ضلروری
به نظر می رسد که مطالعات کمی در ایلن زمینله صلورت گرفتله
است.
مطالعات صورت گرفته در زمینه تثثیر انفجار بر روی سازههلا
بلله یکللی از روشهللای آزمایشللگاهی[ ،]3-5میللدانی [ 3و ]71یللا
عددی صلورت گرفتله انلد .مطالعلات آزمایشلگاهی و میلدانی ،بلا
چالشهای بزرگی از قبیل پرهزینه بودن ،نیازمندی به تجهیزات و
امکانات پیچیده و خاص و مشکالت زیستمحیطی روبهرو هستند.
ازاینرو مناسبترین و کمهزینهترین روش ملدلسلازی و تحلیلل
اثرات انفجار بر سازهها حل مسائل انفجار به کمک شبیهسازیهای
عددی است .کاتایاما و همکاران [ ]77در مطالعه خود بله بررسلی
اثر انفجار تماسی یک خرج استوانهای بر روی پاسخ دینامیکی یک
دال بتنی مسلب از هایدروکد اتوداین برای انجام شبیهسلازیهلای
عددی استفاده نمود .جهت ملدلسلازی بلتن و ملاده منفجلره از
حلگر الگرانژی و در مورد اعضای تقویتکننده از المانهلای تیلر
اسللتفاده شللده اسللت .نتللایج ،نشللاندهنللده هماللوانی و تطللابق
قابل قبول تحلیل نرم افزاری و نمودارهای حاصله ،با آزملایشهلای
تجربی انجام شده و تصاویر موجود هسلتند .وو و همکلاران []72
اثر نسبت جرمی ماده منفجره بر روی ظرفیت باقیمانلده فشلاری
ستون مرکب تحت بارگذاری انفجاری تماسی را به روش عددی با
استفاده از هایدروکد اتوداین مورد مطالعه قرار دادند .یک آزمایش

تجربی برای راستی سنجی نتایج شبیه سازی عددی انجام شده که
در آن یک ستون مرکب بر روی دوپایه که شلبیه سلازی سلق و
ک یک طبقه از ساختمان را انجام میدهند ،مهار گردیده است.
تغییر شکل تیر شکل میانی سلتون تحلت انفجلار واقعلی ملورد
بررسی قرارگرفته که نتایج به دست آمده در مقایسه با تحلیلهای
نرمافزاری تطابق بسیار مناسب و قابلل قبلولی را گلزارش نملود.
همچنین ساعدی و همکاران [ ]73مقاومت یک سلازه پناهگلاهی
طراحی شده مدفون بر اساس آییننامه سلوئی را بلا اسلتفاده از
روش عددی ،بررسی کرده و پ از شبیهسلازی و انجلام تحلیلل
نرمافزاری با هایدروکد اتوداین ،نتایج حاصله با آیلیننامله ملذکور
مطابقت کامل داشته و صحت نتایج تحلیلل نلرمافلزاری را تثییلد
میکند .نتایج به دست آمده در مطالعات قبلی هماوانی و تطلابق
قابلقبول شبیهسازی عددی و نمودارهای حاصله با آزملایشهلای
تجربی را نشان میدهند [.]73-77
در مقاللله حاضللر بلله روش آنللالیز عللددی مطللابق بللا رونللد
پیشنهادی وو و همکاران [ ]72به بررسی اثر انفجار ناشی از میزان
مواد منفجرهای که توسط یک انسان قابلحمل است در نقلاطی از
مسیر تونل انتقال آب که بیشترین آسیبپذیری را دارد پرداختله
شده است .برای این منظور یک سگمنت بتنی مدلسازی شلده و
با تغییر فواصل مواد انفجاری با سگمنت ،تغییر مقدار ماده منفجره
و همچنین تغییر ضلاامت سلگمنت هلای بتنلی ،اثلر انفجلار بلر
سگمنت و به طور مشاص میزان جابجایی نقطه مورد نظر بر روی
سگمنت بر اثر انفجار بررسی میشود.

 .2روش تحقیق
 .7 -2مطالعات و مشخصات نرمافزاری
حل مسائل انفجار آزاد و یا انفجار هملراه بلا تلرکش ،در کلل بله
صورت بارهای دینامیکی شدید که از ضربه یا انفجار ناشی شلده و
در مدت چند میکروثانیه به وقوه میپیونلدد مشلاص ملیشلوند
[ .]74بنابراین ،در شبیهسازیهلای علددی ،انتشلار ملوج را بایلد
بتوان به خوبی شبیه سازی نمود .مسئله مکانیک پیوسته عملومی
مورد استفاده برای شلبیه سلازی چنلین پدیلدههلایی بلر اسلاس
معادالت موازنه جرم ،اندازه حرکت و انرژی در واکنشهایی اسلت
که رفتار مواد را تشریب میکنند .با توجله بله ایلن کله معلادالت
دارای مشتقات پارهای غیرخطی است ،راهحلهای تحلیللی اغللب
قابل استفاده نیستند؛ زیرا ورودیها و مقادیر اولیله مسلئله بسلیار
پیچیده هستند .تکنیکهای عددی تنهلا روشهلایی هسلتند کله
برای دستیابی به راهحلهای کامل در دسترس هستند.
مباح

دینامیکی با نرخ بسیار باال ،ازجمله مسلائلی هسلتند

که به شدت غیرخطی بوده و حتی با پیشرفتهلای املروزی بشلر
نیز رسیدن نتایج به حد انطبا بر واقعیت به راحتلی امکلانپلذیر
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نیست .بنابراین برای شبیهسازی این دسته از مسائل ،نرمافزارهای
ویژهای تدارک دیده شدهاند که بنام هایدروکد 7خوانده ملیشلوند
[ .]73تفللاوت اصلللی ایللن نللرمافزارهللا ،قابلیللت ویللژه آنهللا در
شبیه سازی مسائلی است که در آنها ملواد (حتلی جاملدات) بله
دلیل شدت بارهای وارده به صورت سیال رفتار میکنند و یکی از
دالیل نامگذاری این نرمافزارها نیز همین پدیده است.

در معادله فو انلرژی داخللی در واحلد حجلم ،حجلم ملاده
انفجللاری مللورد اسللتفاده و  ، ، ،و  ωثابللتهللای تجربللی
استاراج شده برای انفجلار هسلتند [ .]75همچنلین پارامترهلای
بر طبلق جلدول
استفاده شده در نرمافزار برای ماده منفجره
( )7است[.]79

کاربردهای ویژه این بستههای نرمافزاری باع شده تلا میلان
مهندسین از شهرت باالیی برخوردار باشلند .ازجملله کاربردهلای
گسترده این نرمافزارها در صنایع نظامی ،طراحی سازههای مقلاوم
در برابر انفجار و برخورد ،سازههای نیروگاهی ،پاالیشگاهها ،صنایع
هوافضللا و غیللره اسللت .ازجمللله هایدروکللدهای شللناختهشللده و
است که به دلیل توانایی بسیار خوب
پرکاربرد ،نرم افزار
در حل مسائل پیچیده و نیز دالیل و ویژگیهای ذیلل ،انتالاب و
در این مقاله از آن استفاده گردیده است:
 -7توانایی این نرم افزار جهلت تحلیلل کلیله مسلائل بله صلورت
تکبعدی ،دوبعدی و سهبعلدی ،کله ایلن توانلایی جهلت تحلیلل
مسللائلی کلله دارای تقللارن بللوده و حجللم زیللادی را در تحلیللل
نرمافزاری توسط پردازنده سیستم نیاز دارد ،کلاربرد ویلژهای دارد
به گونهای که در مدلسازی نمونه میتوان بجای تحلیل سهبعدی،
مسئله را تبدیل به دوبعدی و یا در صورت لزوم و امکان آنها بله
تکبعدی تبدیل و نتایج مطلوب را به صورت سلهبعلدی دریافلت
نمود .به جهت روشن شدن میزان کارایی ایلن قابلیلت ملیتلوان
گفت ،برای رسیدن به دقت مورد نظر در یک مدل تلکبعلدی بلا
 7111المان یکبعدی ،در صورت استفاده از مدل سهبعدی همان
مسئله الزم است از حدود یک میلیارد المان سلهبعلدی اسلتفاده
نماییم.
 -2استفاده همزملان از تحلیللگرهلای ماتلل ازجملله دیلدگاه
الگرانژی و دیدگاه اویلری در حل مسائل ،توانایی این نلرمافلزار را
در شبیهسازی مسائل ماتل با مواد و مصالب متنوه بلاال بلرده و
بر قابلیتها و مزیتهای این نرمافزار افزوده است [.]73
در خصوص محاسبات اثر انفجار (بارگذاری انفجاری) بهتلرین
فرمولی که به صورت گسترده استفاده شلده و بله بهتلرین شلیوه
میتواند انرژی شیمیایی را در طول انفجار معادلسازی و توصلی
اسلت ،کله در
نماید ،معادلهای معلرو بله ( )
نرم افزار اتوداین نیز ملدل سلازی انفجلاری توسلط هملین رابطله
مدلسازی و تحلیل انجام میگیرد:
)

(

)

جدول  .7پارامترهای ماده انفجاری
)B (MPa
3

)A (MPa
5

3/133×71 3/141×71

TNT

)Pcut (MPa
4

)υD (m/s

) ρ (kg/m
3

2/7×71

9331

7931

)Eο (MPa

Vο

ω

R2

R1

9111

7

1/35

1/3

4/75

 .2-2تحلیل نرمافزاری نمونهها
مطالعه مورد نظر بر اساس انفجار بر روی سگمنتهایی با ابعاد و
مشاصات متعار انجام گرفته است ،سگمنتهای ملورد مطالعله
میتوانست از بتنهای الیافی ،بتنهای با دانهبندی و مواد افزودنی
خاص و  ...انجام گیرد ولی به علت واقعی بودن و کلاربردی بلودن
نتایج و عمومیت داشتن استفاده از بتن هلا و مصلالب معملولی ،از
مشاصات سگمنتهای کارگاهی که در پروژه تونل بهشتآبلاد بلا
مصللالب و بللتن معمللولی بللا مقاومللت فشللاری  351کیلللوگرم بللر
سانتیمتر مربع و آرماتورهای نمره  3و با جزییلات ذیلل اسلتفاده
شده ،نمونهها مدلسازی گردید.
خصوصیات پوشش از قبیل ضاامت ،مقاومت ملواد و الگلوی
سیستم های تقویت پوشش و پارامترهای مربوط به طرح اخلتالط
بتن رویه بررسی شده و در مورد دوام بتن ،کاهش سلایش بلتن و
خوردگی آرماتورها تصمیمگیری شده است .ضاامت پوشش بتنی
در مطالعات اولیه پروژه  35سانتیمتر و برای حصلول بله سلرعت
نصب و آببندی ،عرض سلگمنت هلا  7متلر اختیلار شلده اسلت.
مقاومت مشاصه استاندارد بلتن  351Kg/cm2و مقاوملت تسللیم
آرماتورها  Fy=4000 Kg/cm2فرض شده است.
در مرجع آییننامه ارتش امریکا حداقل تسلیحات هر قطعه از
سگمنت با توجه به شرایط ماتل اجرایی و بارهای وارد شونده بر
آن از زمان ساخت تا نصب حدود  1/117سطب مقطلع در جهلت
طولی و  1/1139سطب مقطع در جهت محیطی توصیه شده است
[.]71
در باش اول سگمنت مدلسازی شده بدون هیچگونه پوشش
خارجی و در هوای آزاد در نظر گرفته میشود .در اغللب ورودی و
خروجی تونلها ،چند متری از دهانهها را به صورت تونل مصنوعی

(

و بدون پوشش (خاک) احداث مینمایند و یا خاکریلزی صلورت
گرفته بدون دقت و با شیب مالیم تا باشی از طول تونل مصنوعی
Hydrocode

1

ادامه مییابد که مقصود از باشهلای بلدون پوشلش ،قلرار دادن
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ماده منفجره و انفجار در این باش از خاک شلیبدار کنلار تونلل
مصللنوعی اسللت و در باللش دوم نمونلله مللورد نظللر بللا 1/5متللر
خاکریزی بر روی سگمنت مدل میگردد .که در خصلوص ملدل
نمودن مصالب خاکی در اطرا سگمنت بتنی ،با توجله بله اینکله
خاک بایستی با دیدگاه اویلری مدل میشد لذا توانایی مدل آن به
صورت منحنی (اطرا سگمنت) امکانپذیر نبود .بلرای رفلع ایلن
مشکل دو راه حل وجود داشت اول آنکه مدلسازی توسلط دیگلر
نرمافزارهای بسته نرمافزاری  ANSYSانجام و سلس

بله محلیط

اتوداین منتقل گردد و دوم اینکه با تقریلب نسلبتاخ خلوب و قابلل
قبولی ،از شکست های چندضلعی اطرا منحنی سگمنت استفاده
شود[ ،]73که در این پژوهش از روش دوم استفاده گردید.
 .0-2مدلسازی نمونهها
مدل سازی نمونه  ،7شامل یک قطعه بتنی نیم دایره (کله توسلط

شکل .2مدلسازی انجام شده در نرمافزار

نرم افزار ،شبیه سلازی و بله صلورت دایلره کاملل در نظلر گرفتله

در این مرحله بایستی مش بندی قطعات را انجام دهیم تا نرمافزار
بتواند با دقت مناسب به انجام تحلیل بسردازد .نحوه انتااب اندازه
مش بندی به سه عامل اساسی بستگی دارد:

به قطر  3میلیمتر مطابق شکل ( )7است که در آن آرملاتورهلای

ال ) حجم و اندازه مدل ب) میزان دقت مورد نیاز تحلیل ج)
توان سیستم پردازشگر

میشود) به قطر خارجی  3متر ،ضاامت  21سانتیمتر ،علرض 7
متر و همچنین دارای شبکههای آرماتور طولی و عرضی (خاموت)
داخل سگمنت مدلسازی شده در نرمافزار مشاص گردیده است.

معموالخ هرچه ابعاد مدل بزرگ تر باشد ابعاد مش بندی نیز
بزرگ تر خواهد بود و هر چه کوچک تر ،ابعاد مش نیز کوچک تر
بایستی در نظر گرفته شود ضمن اینکه در موضوعات تحقیقی
میزان دقت متوسط مد نظر است و به دلیل این که ابعاد بیش تر
باع کاهش دقت شده و ابعاد کوچکتر حجم تحلیل را باال برده
و نیاز به سیستم و پردازشگرهای ویژه و خاص دارد ،به طور
منطقی ابعاد مش بندی را در موضوعات تحقیقی و آزمایشی در
حدود  %21بعد نمونه در نظر میگیرند.

شکل  .7آرماتوربندی نمونه سگمنت در نرمافزار

در عمل به خاطر اینکه سگمنتهای بتنی به صلورت قطعلات

بنابراین ابعاد مش بندی به اندازه  %21هر بعد نمونه در نظر
گرفته شد .همچنین نمونههای  2و  3نیز با ویژگیهای عنوانشده
فو و طبق مشاصات جدول ( )2مدلسازی شدند.
جدول  .2تعداد و مشاصات نمونههای مورد تحلیل

بتنی پیشساخته در تونل مورد بهرهبلرداری قلرار ملیگیرنلد ،در

نمونه

مدلسازی نرم افزاری نیز در چهارگوشه دایره( ،محل سلاعتهلای

7
2
3

 )72 ،3 ،9 ،3قطعللات بتنللی و شللبکه آرملاتور از یکللدیگر جللدا و
مستقل تعری و مدلسازی گردیدند .این حالت به دلیلل مفصلل
بودن قطعات بتنی سگمنت در نظر گرفتهشلده و در واقلع نمونله
تحلیلی ،یک دایره کامل متشکل از چهار قطعه سگمنت را شلامل
میشود .پ

از تکمیل مدلسازی آرماتورها و بتن سگمنت ،خاک

و هوا و ماده انفجاری مطابق شلکل ( )2پیراملون سلگمنت قلرار
داده شد.

عرض سگمنت

قطر خارجی

)(m

)(m

ضاامت
سگمنت)(m

7
7
7

3
3
3

1/2
1/3
1/4

نمونههای مذکور در جدول فو مشابه بوده و دارای سه ضاامت
متفاوت است .این نمونهها با مقادیر  10 lb ،5 lbو  20 lbماده
منفجره  TNTو در فواصل 1/5متری 7 ،متری و  2متری از سطب
خارجی سگمنت ،مورد انفجار و تحلیل نرمافزاری قرار گرفت و
نتایج و خروجی آنها بررسی شد .همچنین برای معرفی
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مشاصات هوا از پیشفرض برنامه Ideal Gas ،انتااب شد و
مشاصات خاک نیز بر اساس پیشفرض نرمافزار ،ماسه فشرده
( )Sand Compactionفرض گردید.

 .۴-2صحتسنجی
در شکل ( )4قابل مشاهده است که در مدلسازی انجامشده
موجهای انفجاری به صورت نیم کروی در خاک منتشرشدهاند که
منجر به ایجاد حفره بر روی پوشش خاکی سگمنت بتنی
میگردد.

در تحقیق حاضر اثرات انفجار احتمالی بلر قطعلات سلگمنت
بتنی و نیلز بهینله تلرین راه کلاهش اثلرات انفجلار بلر روی ایلن
سگمنت ها که در تونل ها و به ویلژه تونللهلای انتقلال آب ملورد
استفاده قرار میگیرند مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .جهلت
رسیدن به این هد  ،طبیعتاخ بایستی به این سلاال پاسلخ داد کله
سگمنت های بتنی با ضاامت های ماتل تا چه حد آسلیب پلذیر
بوده و حداقل میزان مواد ناریه که میتواند به یک سگمنت بتنلی
آسیب جدی وارد نماید چه مقدار است .بایستی توجه داشت که با
توجه به اینکه تونل هلا معملوالخ در زیلرزمین احلداث ملیگردنلد،
آسیبپذیرترین نقاط آنها دهانههای ورودی و خروجی هسلتند و
بایستی تحقیق را متمرکز بر این نقاط نمود.
همچنین الزم به ذکر است مبنای انجلام تحلیلل هلا حلداکثر
مقدار ماده منفجره قابلحمل توسلط یلک شلاص (بلا توجله بله
حمالت تروریستی) مد نظر قرار گرفته و سگمنت تونل در حاللت
اول بدون هیچ گونه پوشش و در فضای آزاد (به طلور مشلاص در
دهانههای ورودی و خروجی تونل) و در حالت دوم با مقدار1/5متر
خاکریزی بر روی سگمنت در نظر گرفته شد .در خصوص محلل
قرارگیری ماده منفجره ذکر این نکته ضروری اسلت کله بله طلور
منطقی مواد انفجاری در هر قسمت اطرا سگمنت ملی توانلد در
نظر گرفته شود و به ویژه در کنار سگمنت و روی زمین ،وللی بله
دلیل دایره ای بودن سگمنت و به خاطر سهولت و متقلارن بلودن،
مواد منفجره در باالی سلگمنت و در راسلتای محلور طراحلی و
مدلسازی گردید (شکل .)2
در شکل ( )3مکانیزم گسترش موج انفجلار نشلان داده شلده
است .همان طور که دیده میشلود نقلاط بحرانلی در زیلر مرکلز
انفجار قرار دارند که معموالخ در مطالعات این نقلاط ملورد بررسلی
قرار میگیرند ]73[ .با افزایش فاصله نسبت بله نقطله زیلر مرکلز
انفجار اثر امواج کاهش مییابد.

شکل  .0مکانیزم گسترش موج در زیر مرکز انفجار

شکل  .۴مکانیسم گسترش موج انفجار و تنشهای ایجادشده در پوشش
خاکی

همچنین تامین میزان بیشینه فشار انفجار ( ) در محیط خاکی
بر اساس آییننامه  ]73[ TM5-1300در زیر آورده شده است.
PS = (10.7/Z3)-1
Z= R/W1/3

که در آن Z ،پارامتری با عنوان فاصله مقیاس شده ،فاصله از
محل انفجار و  Wوزن ماده منفجره بر حسب کیلوگرم است.
جدول ( )3مقادیر بیشینه فشار بر اساس سه فاصله  7 ،1.5و 2
متر و میزان ماده انفجاری  71 ،5و  21پوند توسط فرمول فو به
دست آمده و با نتایج عددی نرمافزار مقایسه میگردد .مشاهده
میشود که هر دو نتیجه با درصد مناسب و قابل قبولی به
یکدیگر نزدیک هستند و صحت نتایج خروجی نرمافزار را تثیید
مینماید.
جدول  .0مقایسه فشار بیشینه به دست آمده از مدلسازی نرمافزار و
آییننامه

TM5-1300

PS
TM5-1300 AUTODYN

Z

)R (m

)W (kg

211/13

733/23

1/33

1/5

2/21

333/35

331/41

1/31

1/5

4/54

139/42

115/33

1/24

1/5

3/13

29/79

23/23

1/197

7

2/21

52/71

41/59

1/9141

7

4/54

713/24

39/72

1/4134

7

3/13

3/53

2/39

1/3343

2

2/21

3/32

1/13

1/3139

2

4/54

72/35

77/74

1/3531

2

3/13
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 .0نتایج و بحث
جهت بررسی و دریافت نتایج بهتر 1 ،عدد سنجشگر ( )Gaugeدر
محلهای ماتل بلاال ،زیلر و داخلل سلگمنت قلرار داده شلد تلا
تاریاچه کلیه اتفاقات و شلرایط و رفتلار ملواد را در طلول ملدت
انفجار ثبت و ارائه کند .شکل ( )5محل قرارگیری سنجشگرها را
نشان میدهد.

در شکلهای ( )3و ( )3نیز میزان سلرعت و جابجلایی نقطله
 3نشان داده شده ولی بله دلیلل افلزایش فاصلله انفجلار ،مقلدار
سرعت و جابجایی به طور محسوسی کاهش یافته است .در ادامله
مواد انفجاری را در فاصله  2متری در نظر گرفته ،سرعت حرکت و
میزان جابجایی در واحد زمان محل مورد نظر را مطابق شکلهای
( )71و ( )77استاراج مینماییم.

شکل  .۶سرعت حرکت نقطه  3در واحد زمان با قرارگیری مواد ناریه در

شکل  .5محل قرارگیری سنجشگرهای ثبت تاریاچه

فاصله1/5متر

 .7-0تأثیر انفجار بر سگمنت بدون پوشش خارجی
در این قسمت نتایج حاصل از تثثیر مقادیر ماتل مواد ناریله بلر
نمونههای اشارهشده در باش قبلی در حالتی که فاقلد هلر گونله
پوشش خارجی باشند و در فواصل ماتل ارائه و ارزیابی میشود.
ابتللدا بللرای نمونلله  7و مقللدار مللواد منفجللره  21پونللد در
فاصله 1/5متلر ملدل سلازی را انجلام و پل
تاریاچه سرعت حرکت نقطه  3پ

از تحلیلل ،منحنلی

از انفجار و در جهلت محلور

yها ( )y-velocity-timeاستاراج شده و در شکل ( )9آورده شلده
است
این شکل نشان میدهد در مدت زمان  1/1میلیثانیه پل

از

شکل  .1جابجایی نقطه  3با قرارگیری مواد ناریه در فاصله 1/5متر

انفجار نقطه  3تحت فشار موج انفجار با سرعتی افزاینده به سمت
پایین حرکت میکند .سس

انتگرال سلطب زیلر منحنلی نملودار

زمان-سرعت در شکل ( )9را که نشانگر میزان جابجلایی نقطله 3
است ،استاراج و مقدار حداکثر آن مطابق شکل ( )1ثبت شد.
شللکل ( )1میللزان جابجللایی نقطلله  3از زمللان انفجللار تللا 2
میلیثانیه پ

از انفجار را نشان میدهد کله ایلن مقلدار بلا گلذر

زمان سیر افزایشی داشته است .در مرحله بعدی ،مقلدار 21پونلد
مواد منفجلره را در فاصلله  7متلری نمونله ( 7بله ضلاامت 21
سانتی متر) قرار داده و نمودارهای سرعت و میزان جابجایی نقطله
 3در واحد زمان به ترتیب مطابق با شکلهای ( )3و ( )3به دست

شکل  .۸سرعت حرکت نقطه  3در واحد زمان با قرارگیری مواد ناریه

آمد.

در فاصله  7متر

بررسی اثر انفجار بر روی سگمنتهای بتنی تونلهای مرزی؛ مجید حمزه و همکاران
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شکلهای ( )71و ( )77نشان میدهند با توجه به افلزایش فاصلله
انفجار ،زمان رسیدن موج انفجار به سگمنت با تلثخیر حلدود 1/1
میلیثانیه همراه بوده و افزایش سرعت و جابجایی نقطه  3از این
زمان شروه میگردد.
در هر یک از نمونهها پ

از انفجلار و انتشلار ملوج انفجلار و

برخورد آن با سگمنت ،در اولین مرحلله برخلورد ملوج بلا سلطب
فوقانی سگمنت باع

افزایش فشار در این نقطه گردیده و سلس

این افزایش فشار که در اثر موج است به طرفین سگمنت حرکلت
کرده و افزایش فشار را بر دیگر نقاط اعمال مینماید و مجدداخ پ
از رسیدن موج به ک سگمنت ،به سمت باالی سلگمنت حرکلت
مینماید (شکل .)72
شکل  .3جابجایی نقطه  3با قرارگیری مواد ناریه در فاصله 7متر

شکل  .72نمایش میزان فشار بر نمونه 7

این تحلیل و استاراج نمودارها برای هر سه نمونه مدلسازی
شکل  .73سرعت حرکت نقطه  3در واحد زمان با قرارگیری مواد ناریه در
فاصله  2متر

شده سگمنتها با ضاامتهای  31 ،21و 41سانتیمتر ،بله طلور
جداگانه به دست آمد .سرانجام به خاطر بررسلی بهتلر و مقایسله
بین نتایج نمودار رفتاری برای هر کدام از نمونهها که شامل میزان
حداکثر جابجایی نقطه  3بر اساس مقدار و فاصلله ملاده منفجلره
است ،بله دسلت آملده و در شلکلهلای ( )74( ،)73و ( )75بله
صورت نمودار ترسیم گردید .در شکلهای مذکور بله طلور واضلب
رابطه مستقیم کاهش جابجایی حداکثر با افزایش فاصله انفجلار و
نیز افزایش ضاامت سگمنتها مشهود است.
در ادامه تحلیلهای انفجاری و بلرای مشلاص شلدن میلزان
مقاومت بتن سگمنت با ضاامت  31سانتیمتر ،با ثابت نگهداشتن
فاصله انفجار به مقدار  2متر ،مقلدار ملواد منفجلره را بله تلدریج
افزایش داده تا مقدار ماده انفجاری که باع شکست این سگمنت
می گردد تعیین شود که این مقدار ماده منفجره برای نمونه  2به

شکل  .77جابجایی نقطه  3با قرارگیری مواد ناریه در فاصله 2متر

میزان  lb 321به دست آمد.
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8

سگمنت با ضاامت cm 21

7

4

3.2
2.2

2.5
1.6
0.8
0

2

1.2

مقدار جابجایی ()mm

6

0.8

0
2

0.5

1

فاصله انفجار ()m
20 lb,TNT

10 lb,TNT

با توجه به متفاوت بودن میزان آسیب و شکست سگمنتها
سطببندی نشان دادهشده در جدول ( )4را جهت دستهبندی
بهتر مقدار آسیب انجام داده که در آن میزان حداکثر
جابجایی عمودی نقطه فوقانی سگمنت و یا همان محل گیج 3
است .سطب خسارت کمی نشان دادهشده در این جدول ،با
سادهسازی رفتار تونلها معادل یک سازه یک درجه آزادی
االستیک با رفتار پالستیک کامل به دست آمده است73[ .
و]21

5 lb,TNT

شکل  .70حداکثر جابجایی نقطه  3بر حسب فاصله انفجار (نمونه )7

8

سگمنت با ضاامت cm 31
5.5

4
2.3

2

1.7

1.2
0.53

0.5
0

2

مقدار جابجایی ()mm

6

0.95

0
2

20 lb,TNT

1
انفجار ()m
فاصله
10 lb,TNT

0.5

گردیده
جدول  .۴سطببندی میزان حداکثر جابجایی و شکست در محل

5 lb,TNT

شکل  .7۴حداکثر جابجایی نقطه  3بر حسب فاصله انفجار (نمونه )2

8

سگمنت با ضاامت cm 41

4

1.7
1.2
0.4
0

1.4
0.6

0.8
0.35
2

20 lb,TNT

2

مقدار جابجایی ()mm

6

3.5

0
7

فاصله انفجار ()m
10 lb,TNT

1.5
5 lb,TNT

شکل  .75حداکثر جابجایی نقطه  3بر حسب فاصله انفجار (نمونه )3

در واقع در صورت افزایش فشار و میزان جابجایی بیش از حد
مجاز سگمنت دچار شکست شده و میزان این شکست بنا به
مقدار فشار وارده حاصل از انفجار ،شدت و ضع خواهد داشت که
به طور نمونه یکی از سگمنتهایی که دچار شکست کامل گردیده
در شکل ( )79آورده شده است.

شکل .7۶نمونه سگمنت که بر اثر بارگذاری انفجاری دچار شکست

سنجشگر 3
میزان جابجایی نقطه )mm( 3

سطب شکست

Y<20
20<Y<40
40<Y<60

LD
MD
HD

Y>60

C

سطوح شکست در جدول فو عبارتاند از :
) : LD (Low Damageآسیب کم
) : MD (Medium Damageآسیب متوسط
) : HD (High Damageآسیب زیاد
) : C (Collapseشکست کامل
با استفاده از نتایج نمودارها و نیز سطببندی شکست ،جلدول ()5
حاصل میگردد که نشان دهنلده میلزان آسلیب و مقایسله تلثثیر
ضاامتهای ماتل بر آسیبپذیری سگمنتها است .با مشلاهده
جدول و نمودارهای فو نتایج زیر حاصل میگردد:
-7انفجار با میزان مواد منفجره کمتلر از  21هلیچگونله آسلیب
جدی را برای سگمنتها ایجاد نمیکند .
 -2سگمنت با ضاامت  21سانتی متر به دلیل آسیب پلذیری بلاال
مجاز به استفاده نبوده و اصالخ توصیه نمیگردد .

بررسی اثر انفجار بر روی سگمنتهای بتنی تونلهای مرزی؛ مجید حمزه و همکاران
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-3سگمنتهای با ضاامت  41سانتیمتر نیز به دلیل حجم مواد و
مصالب مصرفی دارای صرفه اقتصلادی نبلوده و فقلط در ملوارد و
شرایط ویژه توصیه میگردد .

تقریبی  %33کاهش پیدا کرده است .با ایلن میلزان خلاکریلزی،
حتی با  3برابر کردن مواد انفجاری نیز آسیب قابلتوجهی به سازه
وارد ناواهد شد.
سگمنت با ضاامت cm 21

0.14

0.14

0.12

0.1

60 lb,TNT

0.08

جدول  .5مقایسه میزان شکست و آسیبپذیری نمونهها
سطب شکست
21

فاصله ()m

71

5

C

MD

LD

1/5

MD

LD

LD

7

MD

LD

LD

2

HD

MD

LD

1/5

MD

LD

LD

7

LD

LD

LD

2

MD

LD

LD

1/5

LD

LD

LD

7

LD

LD

LD

2

0.06

0.05

ضاامت ()cm

مقدار جابجایی ()mm

-4بهینه ترین ضاامت برای سگمنتهای بتنی  31سانتیمتر بوده
و بر اساس نمودارهای فو  ،جهت آسیبرسلانی بله سلگمنت هلا
بایستی مواد انفجاری در فاصله کمتر از  1/5متر قرار داده شلده و
در صورت افزایش فاصله ،هیچ گونه تهدید تروریستی توسلط یلک
فرد ماثر نیست.

0.16

0.04
0.02

21

0
0
7

2

1.5

فاصله انفجار ()m
31

شکل  .71مقدار حداکثر جابجایی نقطه  3پ

از 1/5متر خاکریزی

و با مقدار مواد منفجره 60 lb

41

 .2-0تأثیر پوشش سگمنت با مخلوط خاک طبیعی بر
آسیبپذیری آن در معرض انفجار
در این حالت مشاصات سگمنت و دیگر شرایط مشابه حاللت اول
و نمونه  7است با این تفاوت که مقدار 1/5متر خاکریزی بر روی
سگمنت اضافه گردیده است .همانگونه که اشاره شد بلرای ملدل
کردن نمونه خاک ریزی شده با تقریب قابل قبولی از شکست های
چندضلعی اطرا منحنی سگمنت استفاده شده است.
در این وضعیت مشاهده گردید که انفجار با مقلدار ملاده منفجلره
 21پوند هیچگونه اثری بر روی سگمنت ایجاد نمیکنلد .بنلابراین
به علت افزایش قابل توجه مقاومت نمونله ،مقلادیر ملواد منفجلره
بارگذاری انفجاری در چندین مرحلله و تلا مقلدار  91 lbاضلافه و
تحلیل ها تکرار گردید تا بتوان مقدار جابجایی قابل محاسبه نقطله
 3را تعیین نمود .شکل ( )71مقدار حداکثر جابجلایی نقطله  3بلا
میزان  91پوند مواد منفجره پ از نیم متر خاکریلزی را نشلان
میدهد.
نمللودار شللکل ( )71نشللان مللیدهللد کلله ماتصللر خللاکریللزی
انجامگرفته بر روی سازه و سلگمنت (بله ارتفلاه 1/5متلر) ،تلثثیر
زیادی در محافظت از سازه خواهلد داشلت و جلابجلایی ناشلی از
انفجار با در نظر گرفتن میزان ماده منفجره بهکاررفته ،بله میلزان

همچنین ،با افزایش مقادیر مواد منفجره ،میزان موادی که بتوانلد
باع شکست نمونله گلردد محاسلبه شلد .ایلن مقلدار در نمونله
سگمنت با ضاامت  21سانتی متر و مقدار 1/5متر خاکریزی بله
مقدار  735است.

 .۴نتیجهگیری
بر اساس نتایج این پژوهش ،با مقدار مواد ناریه ( 21مقدار ماده
انفجاری که توسط یک شاص قابلحمل است) و حداکثر فاصله
انفجاری1/5متر از سطب سگمنت (سگمنتهای با ضاامت  21و
 31سانتیمتر) ،سگمنت دچار شکست میگردد .در صورت
استفاده از مقدار مواد ناریه کمتر و یا با همان مقدار مواد ولی با
فاصله بیشتر از  1/5متر آسیب جدی به سگمنت بتنی وارد
نمیشود .همچنین حداقل مواد ناریه الزم که بتواند به سگمنت با
ضاامت  31سانتیمتر از فاصله  2متری آسیب وارد نماید ،مقدار
 321 lbبه دست آمد .درعینحال در تونلهای انتقال آبی که
خطر بروز حوادث در نزدیکی آنها متصور است ،به طور مثال
تونلهایی که در نزدیکی مرزها و شهرهای مرزی احداث میگردد
(به دلیل احتمال اقدامات تروریستی) ،بهینهترین ضاامت
سگمنتهای بتنی تونل انتقال آب ،حداقل مقدار 31سانتیمتر
است .با خاکریزی به میزان حداقل1/5متر بر روی سگمنتهای
در معرض خطر (به طور ویژه دهانههای ورودی و خروجی
تونلها) ،میتوان به میزان قابلتوجهی ،آسیبپذیری آنها را
کاهش داد.
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