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ست به لوله ها یترین نیروهایاز مهم ییک :چکیده شود، نیرو یکه ممکن ا شی از  یخطوط انتقال وارد  سدر آب  انفجارنا ت. ا

 هایتواند منجر به آسیبآب می انفجار زیر. گیرندانرژی و آب مورد استفاده قرار می ظور انتقال ذخایرنلوله مدفون به م خطوط

 هایدادیاز رو یکی که تحمل خط لوله شووود تیظرف یبرا یبحران های تهدید کنندهد و آسوویبهای زیر آب شووومهلک به لوله

ست ییایدر یهاسازه تیکننده امن دیمهم تهد صرفهخطوط لوله یکی از مطمئن. اگرچه ا های انتقال مواد ترین راهترین و به 

بگذارد. این ناپذیری بر جای  تواند ا رات مخرب زیسووت محیطی جبرانی مییاهباشووند ولی در صووورت بروز هاد هنفتی می

بنابراین با توجه به  این خطوط لوله از نزدیکی مناطق مسووکونی یا منابآ آبی عبور کنند. یابد کهموضوووع هنگامی اهمیت می

سوب می هایشده در لوله انرژی ذخیره شاهده  شود.خطوط انتقال، جلوگیری از انفجار یک امر مهم مح شته م در هوادث گذ

تواند منجر ها میابر بارهای ناشی از انفجار آسیب پذیر هستند و هرگونه اخالل در عملکرد آنشده است که این خطوط در بر

هایی مانند زلزله و صورتی طراهی گردند تا در مقابل پدیده. بنابراین بایستی به ناپذیری گردد به خسارات مالی و جانی جبران

ضرورت هفاظت از لوله سیب نبینند. با توجه به  لوله برای انتقال نفت در  طراهی مقاومت خطوطهای خطوط انتقال، انفجار آ

بار انفجار، در این باشووود. یک امر مهم میلوله  کل چرخه عمر خطوط تار خط لوله در برابر  به اهمیت ارزیابی رف با توجه 

ستم خط لوله همراه با خاک اطراف، آب و هوای روی آن تحت بار اپایان سی به جرم  تیانتینفجار از نوع نامه رفتار دینامیکی 

برای مواد منفجره استفاده  JWLهای رفتاری انفجار، معادله گیرد. برای شبیه سازی مدلکیلوگرم مورد بررسی قرار می 1000

 شود. می
های اطراف تحت ا ر بار انفجار مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی سیستم انتقال خط لوله همراه با دامنه نامهانیپادر این  :هدف 

پاسخ نامه استخراج هدف اصلی پایانیزم خرابی سیستم تحت تا یر انفجار زیر آب مورد بررسی قرار گیرد. مکانگیرد تا قرار می

تاریخچه ، به صورت کانتور و منحنی استشده ایجاد  یهافشارو ر بدنه د های اصلیلوله، تنش خط تغییرمکانسیستم که شامل 

  شود.تی بر نمایش دینامیکی خط لوله تحت ا ر بار انفجار بررسی میانباشد. همچنین تا یر جرم تیزمانی می

شود استفاده می Ansys Workbenchو نرم افزار  محدود ،اجزاسازی و تحلیل از روش برای انجام مدل :شناسی پژوهشروش

تی بر پاسخ دینامیکی سیستم، از تحلیل انهمچنین برای ارزیابی ا ر انفجار و وزن تی آید.های مورد نظر به دست میو خروجی

 شود. های خروجی استخراج میاهتماالتی استفاده شده و نتایج مربوط به پاسخ

هیدرودینامیکی  یهافشوارو در بدنه  های اصولیر سوه جهت، تنشلوله دخط  تغییرمکانهای مورد نظر شوامل یافته ها:یافته

  شوند.ارائه می های تاریخچه زمانیبه صورت کانتور و منحنیباشد که می
نیزم خرابی را بررسی کرد. توان وضعیت بحرانی سیستم و مکاهای به دست آمده میحنیکانتورها و منتوجه به با  گیری:نتیجه

بینی و مالهظات الزم را در زمان طراهی خط لوله اعمال کرد به نحوی که توان پیشنتایج هاصووول میتوجه به همچنین با 

 هنگام وقوع انفجار سیستم هداقل آسیب را داشته باشد.

 تحلیل اهتماالتی. محدود، ءموج انفجار، روش اجزاهای خطوط انتقال، لوله های کلیدی:واژه

 





 

 مقدمه و هدف -1

 

 پروژه یضرورت اجرا -1-1

تواند منجر به آب می انفجار زیر ،گیرندانرژی و آب مورد استفاده قرار می ظور انتقال ذخایرنلوله مدفون به م خطوط    

خطوط انتقال جلوگیری از انفجار  هایشده در لوله با توجه به انرژی ذخیره د وهای زیر آب شومهلک به لوله هایآسیب

تحمل خط  تیظرف یبرا یبحران های تهدیدکنندهآسیب تواندیآب م ریانفجار زهمچنین  .شودیک امر مهم محسوب می

  .است ییایدر یهاسازه تیکننده امندیمهم تهد هایدادیاز رو یکی که لوله شود

ر همه د باشد.های فسیلی میویژه سوختها بههای تأمین انرژی، سوختامروز بر پایه انرژی است و یکی از راهدنیای    

 عنوان یک بخش جدایی ای دارند. انتقال این مواد بهخام کاربرد بسیار گسترده جمله نفت صنایآ، مواد پتروشیمی از

افزون ابعاد صنایآ مختلف نیاز به انتقال این مواد بیش از  به توسعه روزباشد. با توجه ناپذیر از فرآیند تأمین انرژی می

باشند ولی در های انتقال مواد نفتی میترین راهترین و به صرفهیابد. با آنکه خطوط لوله یکی از مطمئنپیش اهمیت می

ارد. این موضوع هنگامی اهمیت ناپذیری بر جای بگذ تواند ا رات مخرب زیست محیطی جبرانی مییاهصورت بروز هاد ه

 این خطوط لوله از نزدیکی مناطق مسکونی یا منابآ آبی عبور کنند.  یابد کهمی

در هوادث گذشته مشاهده شده است که این خطوط در برابر بارهای ناشی از انفجار آسیب پذیر هستند و هرگونه     

صورتی طراهی  هبنابراین بایستی ب .ناپذیری گردد جانی جبرانها می تواند منجر به خسارات مالی و اخالل در عملکرد آن

 ای که درهای زیر آب و مواد منفجرهمینهایی مانند زلزله و انفجار آسیب نبینند، همچنین گردند تا در مقابل پدیده

 د.دریایی باشن هایزهاند ممکن است تهدیدی برای سابنادر و مسیرهای کشتیرانی پس از جنگ جهانی دوم باقی مانده

لوله برای انتقال نفت در کل چرخه عمر  طراهی مقاومت خطوطهای خطوط انتقال، با توجه به ضرورت هفاظت از لوله

  .(Wang et al. 2018) باشدیک امر مهم میلوله  خطوط

 
  هادر لوله یخوردگ -1-2

با این هال، مانند هر سووواختار . خوبی دارندسوووابقه ایمنی  خطوط لوله انتقال نفت و گاز به دلیل طراهی خوب    

خوردگی  یدریای لوله ترین عامل خرابی و شکست در خطوطمعمول .بینندآسیب میلوله گاهی اوقات  خطوط مهندسی

ستند صورت خوردگی کلی یا خوردگی هفرهو  ه سطوح داخلی یا می ، خوردگیشودای ظاهر میمعموال به  تواند روی 

 ایجاد شود. پایه هرارت مواد تا یرتحت  لوله خارجی

 کنند.میمدت پنج یا چند سال مشکالت زیادی از خوردگی و متالورژیکی را تجربه  بعد ازهای مدفون بیشتر لوله    

ناشی از فرآیند تولید یا تجزیه اجزای فوالد کربنی خطوط  ،های توزیآ تصادفیتوان ناشی از نقصها را میمنابآ این ترک

سنگ  ذغال ،قیرمانند گذشته  سالیان برای محافظت از خطوط لوله نفت و گاز در طول یمختلفی هاپوشش. لوله دانست
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مورد  رایا بتن آسفالتی، نوارهای پلی اتیلنی دو الیه، پوشش تک الیه اپوکسی، پوشش سه الیه و یا چند الیه روکش د

 .(Khidir et al. 2017)است  ای از خوردگی نشان داده شدهنمونه 1-1و در شکل  انداستفاده قرار گرفته

 

 
 (Khidir et al. 2017) از خوردگی ایجادشده در لوله اینمونه -1-1شکل 

 

 ییایدر خطوط لوله در یکیمکان یهابیآس یابیارز  -1-3

و  مکانیکی( های)آسیب خطوط لوله ساهلی و دریایی، نفت و گاز دخالت خارجیترین علل آسیب و خرابی شایآ    

از موارد  یاریدر بس .شودیم افتیاست که در خطوط لوله  بیآس نیدتریاز شد یکی یکیمکان بیآس. خوردگی هستند

که  ادنشان د توانیم یابیو ارز قیدق یبازرس باموارد  یهال، در برخ نیبا او  شوند میترم هابیآس نیالزم است که ا

 شودیم فیتعر( Dی )با قطر اصل سهیدر مقا (H) کاهش در قطر لوله نیترشیبفرورفتگی، عمق  قبول است. قابل بیآس

 .Macdonald et al)دریایی نشان داده شده است  ای از آسیب مکانیکی در خطوطنمونه 3-1و  2-1 هایکه در شکل

2007). 

 

 
 (Macdonald et al. 2007) یفرورفتگ کیابعاد  -2-1شکل 
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 (Macdonald et al. 2007) دریاای از آسیب مکانیکی لوله در خطوطنمونه -3-1شکل 

 

که منطقه ایران  باشد و با توجه به اینتواند اتفاق بیفتد، انفجار میهای خطوط انتقال میترین آسیبی که بر لولهمهم    

 دهد. افزایش می را در این زمینه باشد ضرورت مطالعهو گاز می های نفتیدارای فرآورده
 

 ساخت و خدمات یشده در فلزات در ط جادیا عیب های یبررس -1-4

لورژیکی، شیمیایی و های پیچیده متابرخی از این نواقص ناشی از واکنش باشد.ساخت  هین ها ممکن است درنقص    

 یهایهمه فلزات دارای نقص . همچنینها را به هداقل رساندا رات این واکنشتوان در هالی که میو  فیزیکی هستند

اتمی که ساختارهای کریستالوگرافی است ممکن است قابل اجتناب باشند،  های موجود در مقیاسعیب و نقص .دهستن

 .(Wilby and Neale, 2009) ایجاد نشودکاهش یابند که به موجب آن هیچ تهدیدی  مقدارییا هداقل به 
 

 ارزیابی جوش در خطوط لوله فوالدی -1-5

نقایصی باشند، که تنها در طول عملیات دارای  شده خطوط لوله انتقال فوالد مدفون ممکن است دادهاتصاالت جوش     

باشد  میای هزینه های بسیار پر، روشهااز آنجا که تشخیص خطا و به ویژه اصالح عیبشوند و همچنین ایجاد می

 د.قبول تجاوز کن به طوری که خطر عملیات نباید از سطح قابل در اولین مرهله انجام پذیرد.منطقی است اصالهات 

توان به صورت را میEPRG1 برای ارزیابی عیوب جوش محیطی، روش پیشنهادی توسط گروه تحقیقاتی خط لوله اروپا

  .(Nagy et al. 2005)د دا اعتماد مورد استفاده قرار قابل
 

 خطوط انتقال و موارد استفاده -1-6

 آب، همل نیتام رینظ یخدمات یوجود دارد که برا رهیو غ هامانند لوله یمهندس نهیدر زم شکلی ااستوانه یهاستون    

 

1 European Pipeline Research Group 
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تر کم ه لولهواریاگر ضخامت د .شودیاستفاده م نفت و گاز  ،یساز رهیذخ ساتیفاضالب، تاس ،یکشو زه یریو نقل، آبگ 

ها به که تنش شودیفرض م نازک یادر پوسته استوانه از قطر آن باشد، به پوسته نازک مشهور است. 1/0تا  067/0از 

استفاده  یسازرهیمخازن ذخ ایها گاز از منبآ به کارخانه اینفت  ی انتقاللوله برا خطوط. دشونیم آیتوز کنواختیطور 

محصول(،  2 نیاز ا یبیترک اینفت خام ) ،یعی: گاز طباز عبارتندشوند لوله منتقل می منابعی که با خطوطشود. یم

 پوند 715 بایخام معموال تحت فشار تقر گاز انتقال خطوط لوله کی. است گاز مانند اتان، بوتان و پروپان ،یعیطب عاتیما

 باشد.اینچ می 42تا  10شود ها استفاده میلوله قطری که برایو  است مربآ اینچ بر

 

 بیان مسئله -1-7

 ها به عنوانآن تیاساس ماه توان بری. انفجارها را مشودیم فیتعر یانرژ یو ناگهان آیانتشار سر کیانفجار به عنوان     

آتش  یهاممکن است از فوران یانرژ ،یکیزیف یدر انفجارها کرد. یبند طبقه ییایمیش ای یاهسته ،یکیزیف هایدادیرو

 .مختلف آزاد شود یدر دماها آیکردن دو ما مخلوط یهت ایو  یفشان

 متقابل یهامجدد پروتون و نوترون در هسته آیمختلف با توز یهاهسته لیاز تشک یانرژ ،یاهسته انفجار کیدر      

در مورد  یانرژ یاصل منبآ (دروژنیه یها)کربن و اتم یسوخت عناصر آیسر ونیداسیکه اکس یدر هال، شودیآزاد م

 گازها طبقه ای عاتیها مثل جامدات، ماآن یکیزیف تیتوان با توجه به وضعیمنفجره را م مواد است. ییایمیش یانفجارها

  .زیادی هستندا رات انفجار  دارای هستند که ایمنفجره مواد اعمدت قویمنفجره  مواد کرد. یبند

فشار پشت  زمان کوتاه کیپس از و  رودیم نیاز ب ،رسدمیبه سمت خارج از منبآ انفجار  زمانی که شوک موج فشار    

و هوا به درون  شودیم جادیا ینسب مرهله خال نیدر چن( 4-1شکل )باشد  طیاز فشار مح ترنییجبهه ممکن است پا

 پرتاب از منبآ انفجار یفواصل طوالن ها را بهخاکاست که  ادیبا مکش ز ییکار همراه با بادها نیاکه  شودیم دهیکش

 .کنندیم

 

 

 (Ngo et al. 2007)  انتشار موج انفجار -4-1شکل 



 5 مقدمه و هدف

  

عدم  ،یخطریغ رفتار نرخ کرنش باال، ریبار انفجار شامل تا  تحت هاسازه یکینامیپاسخ د لیتحل دری دگیچیپ    

از  یتعداد لیتحل یسازساده یبرا نیبنابراو  وابسته به زمان است یهاشکل رییو تغ یمحاسبات بار انفجار یهاتیقطع

 نیاصول ا نییتع یبرا. است شده رفتهیشده و به طور گسترده پذ شنهادیها و بارها پمربوط به واکنش سازه اتیفرض

 جادیارتعاش سازه ا یعیمدت مثبت بار انفجار و دوره طب نیب وندیاست و پ یدرجه آزاد کیساختار به صورت  ل،یتحل

 Ngo et)  کندیانفجار را ساده م یریبارگ یهامیرژ یبندو طبقه شودیبار مآل شدن ایدهامر منجر به  نیاکه  شودیم

al. 2007). 

 

 نامههدف پایان -1-8

 دینامیکی خطسخ برای پا، روی آن آب همراه بالوله درون خاک و  خط شامل بعدی یک مدل سهنامه پایاناین در     

در مدل اعمال  (سازه -سیال اندرکنش)FSI1 ا ر شود.میبنچ بررسی افزار انسیس ورکبا استفاده از نرمتوسط انفجار  لوله

 شود.می روی پاسخ تغییرمکان و فشار مطالعهتی بر انبا استفاده از آنالیز اهتماالتی ا رات تغییر جرم تیو شده 
 

 Ansys Workbenchسازی نرم افزار شبیه -1-9

افزار انسیس یکی نرمشود. بنچ استفاده میافزار انسیس ورکو تحلیل از نرم سازیمدل مبرای انجانامه در این پایان    

قبل مورد استفاده مهندسین در نقاط افزار از دهه های این نرم .باشدمحدود می اجزاءافزارهای از بهترین و کامل ترین نرم

محدود برخوردار  اجزاءافزارهای دیگر بسیاری از نرمگرفت. انسیس از ابتدا از محیطی سنتی مشابه دنیا قرار میمختلف 

در کاربر پسندتر کردن محیط  سعیبنچ کرجدید به نام انسیس وبه بعد انسیس با معرفی محیطی  11بود ولی از ورژن 

تبدیل شد  کم این محیط به محیط اصلی انسیسبه بعد کم 12در ورژن های  بنچورکخود کرد. با بهبود محیط کاربری 

       انسیسانسیس با نام پسند خود طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. هم اکنون محیط سنتی و به خاطر محیط کاربر

APDL2 های تحلیلی اصلی و محیطهای انواع مختلف محیط. باشدبنچ محیط اصلی انسیس میشود و ورکگذاری مینام

بنچ توانند در محیط صفحه اصلی ورکها، محیط فلوئنت و سایر ابزارهای تحلیلی میی تحلیلی مثل تحلیل کامپوزیتویژه

شده یا به اشتراک  متصلیکدیگر  هها می توانند بن ابزارها و محیطقرار بگیرند و برای تحلیل مورد استفاده قرار بگیرند. ای

بنچ این امکان وجود دارد که مدل از سایر نرمورک در محیط انسیس .و یا از نتایج یکدیگر استفاده کنند گذاشته شوند

توان بین ها مورد استفاده قرار گیرد. میدر تحلیل و شود وارد پترن -محدود مثل آباکوس یا نسترن  اجزاءافزارهای 

های بنچ را با پنجرههای ورکهای مختلف پنجرهبنچ فضای تعاملی ایجاد کرد و قسمتفضای ورکهای مختلف در تحلیل

کنند نیز این امکان فراهم شده که در محیط استفاده می APDLبرای کسانی که از انسیس. دیگر به اشتراک گذاشت

بنچ ایجاد شده و ورک این امکان وجود دارد که مدل در مدل شده، استفاده کنند. هتی APDLبنچ از مدلی که درورک

 .از آن استفاده شود APDLدر انسیس

 

 نامهمراحل پایان -1-10

تواند بر لوله های خطوط انتقال اتفاق بیفتد، نحوه هایی که مینامه، آسیباهمیت ضرورت پایان مقدمه و در فصل اول    

 داده شده است. توضیحمعرفی برنامه  و اتصاالت صحیح خطوط

  هایی که برایشده و معادله هالت فصل دوم در رابطه با مبانی نظری پژوهش در مورد انفجار، مروری بر کارهای انجام    
 

1 Fluid Structure Interaction 
2 Algorithmic Processor Description Language  
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 صالح مختلف در نظر گرفته شده، توضیح داده شده است.م

مشخصات  همراه بابنچ ورک نامه با استفاده از برنامه انسیسشده برای پایان بعدی استفاده در فصل سوم مدل سه    

 شده است. معرفیشرایط مرزی  و مصالح، شرایط اولیه

الزم  هاآنشود و توضیحاتی که در رابطه با در فصل چهارم نتایج خروجی تغییرمکان و فشارهایی که بر لوله ایجاد می    

 است ارائه شده است.

 آورده شده است. گیری همراه با پیشنهادات برای انجام کارهای آتی خالصه پژوهش و نتیجهدر فصل پنجم     

 

 

 

 

 





 

 

 پژوهش و پیشینه نظریمبانی  -2

 

 انفجار تیماه -2-1

داده شود،  واکنش سولفوریک اگر و اسیدنیتریک  با اسید بنزنکه متیلبه این نتیجه رسیدند اواخر قرن نوزدهم     

 4پتن و 3ایکسآردیمایآ با مواد منفجره مانند  تیانتیاز آن زمان ترکیب  ،آیدبدست می 2تیانتی یا 1ترنیتروتوولین

بودند که با ترکیب نیترات  6آمونالو  5آموتالهای های مهم مواد منفجره قوی گروهاست. سایر خانواده بسیار موفق بوده

   .شکل گرفتند تیانتیآمونیوم با 

به علت اکسیژن متصل به مولکول مواد منفجره  تیانتیدرصد از وزن  42دهد که هدود تحقیقات نشان می    

3)2(NO3CH2H6C12  در برخی انواع مواد مصرفی درصد مواد 47است، در هالی که )منفجره از هوای  )سوخت و هوا

شده بیش از هفت  شود و نباید در بدنه مواد منفجره همل شود. این به این معنی است که وزن دادهاطراف ناشی می

 .کندرا تولید می تیانتیبرابر انرژی 

افتد که ای بسیار شبیه به این است که انتشار انرژی به قدری سریآ اتفاق میهسته انفجار مواد منفجره و شکافت    

یابد این الیه متراکم چنان سریآ گسترش می شود ودر یک الیه متراکم از گاز میانبساط ناگهانی باعث فشرده شدن هوا 

 شود. دهد که به عنوان جبهه شوک شناخته میای را تشکیل میکه موج ضربه

 یکینامیا رات د لیاز آن به دل یندارد و بخش ی وجودادیها در برابر انفجار اطالعات زسازه یطراه برای یبه طور کل    

ضوعات تحقسازه یمتفاوت انفجار بر رو س هاشگاهیاز آزما یدر تعداد یقاتیها تنها به عنوان مو  قرار گرفته یمورد برر

 یقاتیکشورها به موسسات تحق شتریدر ب یباال است و کار تجرب شیو آزما قیتحق یامن برا یطیمح نیتام نهیهز است.

 .(Bulson, 2003) استبزرگ واگذار شده یکنندگان مواد منفجره صنعت دیتول ایو  یدولت

 

 آزادتجزیه و تحلیل انفجار در هوای -2-2

مان     هدمیآزاد رخ  در هوایمنفجره  که مواد یز جار و  ینیبشیپ یبرا ییهاکه تالش اسوووت یعی، طبد تار انف رف

 قیانفجار از طر همچنین در هوا انجام شود. یامواج انفجار یانتشار و فروپاش، انفجار یانرژ یبرا یاضیاستخراج عبارات ر

 . ابدییهوا انتشار م در یاانتشار موج ضربه باگاز به مشابه 

 

 

 
1 Trinitrotoloene 
2 TNT 
3 RDX 
4 PETN 
5 Amotal 
6 Ammonal 



 

  

 ( ,1870Rankine) رانکینبار توسط  نیاول یبرا یاگاز قبل و بعد از عبور موج ضربه کیدر  یفشار، سرعت و چگال     

 1985) چپمن، قرار گرفت یمورد بررس ( ,1877Hugoniot) هاگونیوتقرار گرفت و سپس توسط  یمورد بررس

 ,Chapman) هال دانشمند  نیدر ع. کندیماده منفجره بلند هرکت م کی قیطر از یاموج ضربه کیداد  شنهادیپ

 یادر مواد منفجره یصوت با سرعت موج انفجارکرد که هداقل سرعت موج  شنهادیپ ( ,1985Jouget) جوگیت یفرانسو

 باشد.میباال و فشار باال بودند برابر  یکه در دما

و  (Rاز مرکز انفجار ) یریگفاصله نقطه اندازه ،(0P) فشار نیرابطه ب هوا در یبار کامال کرو کی یبرا ،یورئاز نظر ت    

 باشد.بدون بعد می پارامتر Kکه  ردیگیم مورد استفاده قرار (1-2)مطابق با رابطه  (E) یانتشار انرژ

P0 = KE/R3                                                                                                                                               (2-1)    

فروپاشی فشار پس از دهد که در آن مینشان  را ای در هواانفجار بزرگ یا هسته منحنی فشار ناشی از 1-2شکل     

 باشد.میزمان  tهوا و  در فشار انفجار P ،1-2در شکل  شود.ای به صورت نمایی بیان میاولین صعود لحظه

 

 
 (Bulson, 2003) فردلندرتوسط  زمان برای انفجار در هوا -نمودار فشار  -1-2شکل 

 گیری از مرکز انفجار بستگی خواهد داشت. ای به فاصله نقطه اندازهلحظه فشار مقدار هداکثر    

معادله ، طراهی ، انرژی متناسب با وزن کل است، بنابراین برای اهدافتیاننظیر تی برای مواد منفجره قوی شیمیایی    

 شود.بصورت زیر نوشته می

P0 = K1W/R3                        )2-2( 

 باشد.ضریب  ابت می  1Kو  وزن مواد منفجره Wکه در آن     

  است. شده داده نشان 2-2در شکل درون دو نمودار لگاریتمی در  ای انفجار مستطیل، استوانه و کرهبرفشار  جینتا    
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 (Bulson, 2003) و بلیکنی استونرهداکثر فشار برد اندازه گیری شده برای مستطیل، استوانه و کره  -2-2شکل 

فشار، بود  مکعب مترگرم بر سانتی 5/1 یچگالبه شکل کره که دارای  تیانتیبرای  ( ,1959Brode) رودهبهمچنین     

اتمسفر  فشار باالتر ازهای فشار در باربرای  رودهبرابطه  .از زمان و شعاع بدست آورد یعنوان تابع دما و سرعت را ،یچگال

  است. داده شده نشان 3-2در شکل  ،و پارامتر شعاع شوک

 

 
 (Bulson, 2003)شکل  ایدایره TNT برایبرای فشارهای بیشتر از فشار اتمسفر،  رودهبپیش بینی  -3-2شکل 

 شود.از رابطه زیر استفاده می، (q) کینامیفشار دبرای محاسبه     

q =
1

2
 ρu2                 (2-3)  



 

  

 .(Bulson, 2003) سرعت ذرات هوا در جبهه شوک است uپشت جبهه شوک و  یهوا یچگال ρ که در آن    

 انفجار روی زمین -2-3

جبهه  کی یشوک در تئور کامل موج طیشرا ، درردیگیقرار م سطح سخت کیانفجار در تماس با  کیکه  یهنگام    

 .(Bulson, 2003) است شده داده نشان 4-2دارد، که در شکل  یکرومین

 

 

 (Bulson, 2003) ینیانفجار تماس زم یموج برا بازتاب -4-2شکل 

 

 زمینانتشار انفجار در باالتر از سطح -2-4

بازتاب مشابه آنچه  ندیفرآشود، انجام می نیاز جمله زم یباالتر از سطح انعکاس ینیدر فاصله مع یانفجار که یهنگام    

 .دهدیرخ م است هشد داده نشان 5-2در شکل 

 

 

 (Bulson, 2003) بازتاب امواج شوک در انفجار باالتر از سطح زمین -5-2شکل 
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که به عنوان  ،کندهرکت می یاضربه نسبت به جبهه موج یجو با سرعت باالتر قیاز طر افتهیموج شوک انعکاس     

دهند که به  لیرا تشک رونیجبهه هرکت به ب کیتا  شوندیم بیترک گریکدیها با جبهه شود،یگانه شناخته منقطه سه

قرار  لیمورد تحل (Mach and Sommer, 1877) سومرو  خمابار توسط  نیاول یبرا که شودیشناخته م ماخ عنوان ساقه

از  شتریب 5-2در شکل  (α) هیزاو یوقت .شودیفرض م نیاما معموال چن ست،یخط صاف ن کی شهیهم ماخ ساقه .رفتگ

 هاشیآزما .شده استنشان داده یدر مقطآ عرض کرهمیبه صورت ن یامواج انعکاس .شودیآغاز م ماخ ساقه درجه باشد، 45

 یاضربه از موج ترآیسر شدهموج شوک منعکس است. یضیب کیبه شکل  کینزد بایتقر یعرض که مقطآ دهندینشان م

 .(Bulson, 2003) است شتریب یبا فشار موجود در موج برخورد سهیشده در مقامنعکس هداکثر فشار رایز شود،یوارد م

 

 تاثیر انفجار سطحی در زیرخاک -2-5

   شود.از رابطه زیر استفاده می یسطح انفجارخاک تحت تا یر ریز فشار دربرای محاسبه     

  P0 = fK(
R

W
1
3

)−n                                           2<
R

W1/3<15                            (2-4)  

    (R) نفجاراز مرکز ا یفاصله نقطه تحت بررس، (W) وزن ماده منفجره، (Kو )و خاکیژگی (Hعمق )باشدمی دفن بار. 

3= n

 

 اسیو دامنه مق هداکثر فشاررابطه  .تغییرات شدیدی دارد که  ابت خاک است K .شودیم نییتع دفنبا عمق  f و

 شده است. نشان داده 6-2در شکل  خاکدر انفجار  یشده برا

 

 (Bulson, 2003) انفجار در خاک یشده برا اسیو دامنه مق فشارهداکثررابطه  -6-2شکل 



 

  

 .باشدمیبرای خاک اشباع بیشترین مقدار  و ترینبرای خاک خشک کم Kمقدار     

 رونیسنگ ب قلوه ز آناکه  دیآیسطح خاک بوجود م یکیانفجار در نزد لهیبه وس یاهفره  Aمدلدر  7-2 شکلدر     

 250یبراباشد. مخرب بیشتری می آ ار یدارا که استشده لیتشک یترقیعم گودال با انفجار B مدل د اما دریآیم

متر  6عمق انفجار  C مدل . همچنین دراست متر 3ا در هدود B مدل یعمق انفجار برا رس در خاک بار انفجار لوگرمیک

 ایتانیدر بر شدهاستفاده یهابمب شتریبشده  عمق ایجاد اشاره کرد ( ,1945Christopherson) کریستوفرسونباشد. می

 .(Bulson, 2003) انددهیرس C مدل دهانهبه دوم  یدر طول جنگ جهان

 

 (Bulson, 2003) کریستوفرسونشده توسط انفجار در خاک رس، گزارش یانواع هفره برا -7-2شکل 

 

 انفجار در زیرآب -2-6

 تیانتی کیلوتن 20معادل  یابمب هسته کیکه  شد انجام ( ,1946Baker) کریبآب به نام ریز یاهسته شیآزما نیاول    

سرعت رو  که در آن ب با هداکثر فشار در موج شوک بودآن متناس سرعتو  منفجر شدمتر  96/60 که در عمق آبریز

ارتفاع  بادایره و گازی به شکل نیم دیرس آب هباب گاز به سطح بعد هی انیلیچند م بود. هیبر  ان متر 762به باال در ابتدا 

 .(Bulson, 2003)جا شده بود توسط آن جابهتن آب  ونیلیم 1 بود که متر 6/609 شده ایجاد قطر  و متر1823 آن

 

 هاتشکیل دهنده آن های زیرزمینی  و موادانواع سازه -2-7

 .مدفون ی قسمتیهاو سازه کامال مدفون یهاسازه :شوندیم میتقس یبه دو دسته اصل ینیرزمیز یهاسازه    

 یفوالد محتو اژ،یمواد عبارتند از: فوالد استحکام باال، فوالد کم آلاین  اندساخته شده یاز مواد مختلف ینیرزمیز یهاسازه

 .رودیبه کار م زین غیره و یاریگاز، آب آب، انتقال فاضالب، نفت و نیتامکه برای  غیرهکربن، بتن، الوار و 

 

 انرژی انفجار -2-8

توسط انفجار  نیقابل انتقال به زم یانرژو  اندشده لیتشک ژنیو اکس تروژنین دروژن،یاکثر مواد منفجره از کربن، ه    

  .است یکیشوک الکتر یمنبآ اصل

فشرده که به  یاز هوا یاهیال جهیدر نتو  شودیداغ تحت فشار م یگازها جادیباعث ا زرگمنفجره ب ماده کیانفجار     

 .ابدییم شیافزا طیمح فشار یبالفاصله موج انفجار به مقدار فشار باال، ردیگیشکل م شودیعنوان موج انفجار شناخته م
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زمان کوتاه  کیپس از  و رودیم نیاز ب ابدییشوک به سمت خارج از منبآ انفجار گسترش م که موج یزمانهداکثر  فشار

 (.Ngo et al. 2007) باشد طیاز فشار مح ترنییجبهه ممکن است پا فشار پشت

 

 موج انفجار در سطح آزاد دریا -2-9

محافظ رخ  هو ساز یمنبآ انفجار بین هیموج شوک اولئی نما بزرگ چیکه ه یابه گونه دهدیکه انفجار رخ م یهنگام    

انفجار  هیموج اول از هوا هستند. عاری ییهوا فشار انفجارد، شویسازه وارد عمل م یانفجار بر رو و زمانی که دهدینم

 با موج افتهی موج انعکاس هوا در برخالف انفجار شود. جادیا افتهیتا موج انعکاس  شودیم تیتقو رسیده به سطح زمین

  .دنده لیهوا را تشک موج مشابه با انفجار کیتا  شودیدر نقطه انفجار درهم ادغام م یاضربه

وزن بار مواد و با این کار  شودیدر نظر گرفته م یسطح انفجار ،نوع انفجار نیبدتر هکاران محافظه یطراه کی یبرا    

  .ابدییم شیافزا ازیبا توجه به مقدار مورد ن ازیمنفجره مورد ن

 هیو موج انفجار از انفجار اول دهدیرخ م هی انیلیم نیچندطی چند انفجار از مواد مشابه  ایمتعدد، دو  یدر انفجارها    

 توسط زمان شروع و جهت ریامواج اخ نیکردن انتشار ا یفازو  پخش خواهد شد یبعد یاز انفجارها یاز امواج ناش شیپ

شده  دیاز هد بزرگ نباشد، موج انفجار تول شیانفجار ب نیب یزمان ریاگر تاخ، شودیمنفجره منفرد کنترل م مواد یریگ

هم ادغام شدند،  ها باکه تمام موج نیبعد از او  مواجه خواهد شد هیاول با انفجار تیدر نها یبعد یتوسط انفجارها

موج  یپارامترها منفرد است. انفجار کیدارند که مشابه با  یرابطه زمان کی و شده مشترک ادغام مرتبط با موج یفشارها

 دیآیسطح بدست م یروکروی نیمتی انتی آزاد و انفجار یادر هو یکرو تیانتیانفجار  یبرا (UFC, 2008)شوک که از 

 کرد نییتع یبند اسیفاصله مق نییبعد از تع 10-2شکل و  9-2شکل ، 8-2شکل  یهاتوان با استفاده از شکلیرا م

 (.TM5-1300 ،1969 )سازمان دفاع

 

، TM5-1300 )سازمان دفاع ایآزاد سطح در یدر هوا تیانتی برای یاموج ضربه یو پارامترها یموج منف -8-2شکل 

1969) 



 

  

 

، TM5-1300 )سازمان دفاع ایآزاد سطح در یدر هوا تیانتی برای یاموج ضربه یو پارامترها یموج منف -9-2شکل 

1969) 

 

، TM5-1300 )سازمان دفاع کرهنیم تیانتی لوگرمیک 1000 یکاهش فشار در برابر فاصله به ازا جهینت -10-2شکل 

1969) 
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Abstract: One of the most important forces that may apply to transmission lines is the force caused by 

the explosion in the water. Buried pipes are used to transport energy and water supplies. The 

underwater explosion can lead to fatal damages to water pipelines and cause critical threatening 

damages for pipeline bearing capacity, which is one of the major threats to the security of maritime 

structures. Although the pipelines are one of the surest and most reliable ways to transport oil, it can 

cause irreparable environmental effects in case of damages. This is important when the pipeline passes 

near to residential areas or water resources. Therefore, due to the energy stored in the transmission 

lines, the prevention of explosion is an important role. In the past, it has been observed that these lines 

are vulnerable to damage caused by blasts and any disruption of their performance can cause 

irreparable damages. Therefore, they should be designed to resist against phenomena such as 

earthquakes and explosions. Due to the necessity of protection of pipelines, the design of pipe lines to 

transport oil throughout the pipeline life cycle is an important role. According to the importance of 

safety of the pipeline behavior against the charge of the blast, the dynamic behavior of the pipeline 

system with surrounding soil, water and air is investigated under the load of the TNT with a mass of 

1000 kg. In order to simulate the behavior models of explosion, the JWL equation is used for explosion.  

Research Aim: In this thesis, the pipeline transmission system with surrounding domains is investigated 

under nonlinear dynamic analysis to investigate the system failure mechanism affected by the 

underwater explosion. The main purpose of this thesis is extracting the system response which consists 

of deformation, principle stresses in the body, as Contour and time history curves. Also, the effect of 

TNT on the dynamic performance of the pipeline under the explosion load effect is investigated. 

Research method: For modeling and analysis of finite element method, Ansys workbench is used and 

the desired outputs are obtained. To evaluate the effect of the explosion and the weight of TNT on the 

dynamic response of the system, the probabilistic analysis is used and the results are extracted from 

the output responses. 

Findings: The first finding consists of pipeline deformation in the three directions, principle stresses 

in the body and hydrodynamic pressure that have been illustrated in the form of Contour and time 

history curves. 

Conclusion: Due to the obtained curves and Contour, the critical state of the system and the failure 

mechanism can be investigated. According to the results, the necessary prediction can be applied during 

the pipeline design to minimize the damage when the system blast occurs. 

 

Keywords: Transmission lines, Blast wave, Finite element method, Probabilistic Analysis. 
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