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 خالصه

فرض شده  در ابتدا تونل متروی مشهد پرداخته شده است.مسير به بررسي تاثير انفجار سطحي بر روی مقطع مشخصي از  FLACافزار نرمدر این پژوهش با استفاده از 

دهد، قرار دارد و انفجار روی سطح زمين رخ ميباشد. همچنين این مقدار ماده منفجره بر روی سطح زمين كيلوگرم مي 100و جرم آن  TNTاست كه ماده منفجره 

مال شده است. نتایج نشان سپس با استفاده از روابط موجود قطر گودال ناشي از انفجار و فشار اعمالي به دیواره گودال و سطح زمين محاسبه شده و به مرزهای مدل اع

 ماند.یابند، اما تونل پایدار مينيروی محوری در الینينگ تونل به مقدار قابل توجهي افزایش مي های قائم و افقي، لنگر خمشي ودهند كه در اثر انفجار، تغييرمکانمي

 

 ، تحلیل دینامیکیFLACافزار نرمانفجار سطحی، تونل متروی مشهد،  کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1

 
اندازی های مترو و راهاین توسعه، مرهون ساخت تونلرود. بخشي از توسعه شبکه حمل و نقل شهری از الزامات توسعه شهرهای بزرگ به شمار مي

های زیرزميني مترو به عنوان فضاهای امن استفاده كرد. بنابراین ها و تونلتوان از ایستگاهباشد. از طرفي دیگر در زمان بحران ميهای قطار شهری ميشبکه

 و برخورد پرتابه بررسي گردد. ها در برابر خطرهای احتمالي ناشي از انفجارباید پایداری این سازه

با توجه  بندی نمود.های عددی دستهسازیتوان به سه دسته: مطالعات آزمایشگاهي، مطالعات ميداني و شبيهمطالعات انجام گرفته در این زمينه را مي

و نيازمند امکانات و تجهيزات خاصي هستند، در این زمينه باشند های زیادی ميهای مربوط به پدیده انفجار مستلزم صرف هزینهبه اینکه آزمایش

های زیاد، های زیرزميني عالوه بر صرف هزینهكمتری صورت گرفته است. انجام مطالعات ميداني در زمينه اثر انفجار بر سازهآزمایشگاهي مطالعات 

های به علت محدودیت رو كرده است.هایي روبهها را با محدودیتدنبال دارد كه انجام آنهای زیست محيطي را نيز بهعوارض دیگری چون آلودگي

باشند. از طرفي دیگر به علت آنکه پروسه فيزیکي ترین گزینه مورد پذیرش ميهای عددی مناسبسازیزیاد انجام مطالعات آزمایشگاهي و ميداني، شبيه

های پيچيده و صحيح برای بررسي بارگذاری و ی كامل و صحيح این پدیده نيازمند مدلسازباشد، شبيهانفجار و انتشار امواج ناشي از آن خيلي پيچيده مي

 باشد.های مواد ميپاسخ

آن از ها اشاره شده است. به برخي از آن ادامهزميني مطالعات متعددی انجام گرفته است كه در ی زیرهادر زمينه بررسي اثر نفجار بر روی سازه

را بررسي پاسخ سازه زیرزميني را تحت اثر بار انفجار سطحي در برابر افزایش عمق سازه و اندازه آن اشاره كرد. یانگ  یانگتوان به مطالعات جمله مي

های خاک از جمله سختي دیناميکي خاک، به مطالعه تأثير ویژگيFLAC افزار تفاضل محدود با استفاده از نرم ۲004 در سال گویيهمچنين  .[1]د كر

های به تحليل پاسخ غيرخطي تونل ۲00۹در سال ليو  .[۲]ها پرداخت زهکشي نشده، ميرایي خاک و شدت بار انفجاری بر روی تونل مقاومت برشي

خاک به مطالعه عددی پدیده انتشار امواج فشاری ناشي از انفجار در  1388زاده در سال اسماعيلي و فالح .[3]زیرزميني تحت بارگذاری انفجار پرداخت 
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به بررسي تاثير عمق قرارگيری ماده منفجره  ۲010و  ۲00۹های همکارانش در سال ي وناگ .[4]متروی تهران پرداخت  ۷و اثر آن بر تونل زیرزميني خط 

افزار تفاضل اده از نرمبا استف 138۹. ميرزینلي و هاشمي در سال [6و 5]های مدفون پرداختند در انفجار مدفون و همچنين تاثير انفجار سطحي بر روی سازه

تفاضل  در این پژوهش با استفاده از روش .[۷]دانه پرداختند های درشتهای مترو در خاکها بر تونلتأثير انفجار پرتابهبه بررسي  FLACمحدود 

 تونل متروی مشهد پرداخته شده است. ۲خط  محدود به بررسي تاثير انفجار سطحي بر روی مقطع مشخصي از مسير

 

 

 متروی مشهد 2 خط .2
 

برداری بهره نفر در هر ساعت )در هر جهت( به  ۲0000با ظرفيت انتقال  1، خط بيني شدهاست. از ميان خطوط پيش بيني شدهخط پيش 4برای شهر مشهد 

جهت( طراحي شده و در نفر در هر ساعت )در هر  16000نيز در امتداد شمال به جنوب و بالعکس با ظرفيت جابجایي مسافر تا  ۲خط رسيده است و 

قطار شهری مشهد در راستای شمال شرق به جنوب غرب )از بلوار طبرسي به بلوار فضل بن شاذان(  ۲موقعيت جغرافيایي مسيرخط  باشد.دست احداث مي

رت زیرزميني اجرا خواهد شد. كيلومتر آن به صو 14سطح و كيلومتر آن به صورت روباز و هم 3/0كيلومتر است كه  3/14یابد. طول این خط امتداد مي

 [. 8] باشدمتر متغير مي ۲3تا  10بين ها ایستگاه آن زیرزميني بوده و عمق آن 1۲باشد كه ایستگاه مي 13این خط شامل 

 

 

 مطالعه مورد مسیر پروفیل عرضی ژئوتکنیکی  .2.1

 

های خاک در این نشان داده شده است. مشخصات الیه  1پروفيل عرضي ژئوتکنيکي و موقعيت قرارگيری تونل مترو در مقطع مورد مطالعه در شکل 

 ارائه شده است. 1مقطع در جدول 

 
 

 پروفیل عرضی ژئوتکنیکی و موقعیت قرارگیری تونل در مقطع مورد مطالعه. 1شکل 

 

 در مقطع مورد مطالعه خاکهای مشخصات الیه. 1جدول 

 شماره الیه
ضخامت الیه 

(m) 
 وزن مخصوص

)3KN/m( 

چسبندگي 
(KPa) 

زاویه اصطکاک داخلي 

(Deg) 
مدول االستيسيته 

)MPa( 

1 5/۷ 5/1۷ 30 ۲3 1۲0 

۲ ۷ 18 0 35 ۷0 

3 5/۲ 1۷ 30 ۲5 5/1۲ 

4 5 1۹ 0 36 80 

5 ۲3 18 40 ۲5 30 
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 مشهد متروی تونل ساخت روش .2.2

 

 

 100. ماشين حفار، شودستفاده ميامکانيزه سپری از نوع فشارتعادلي زمين ماشين حفار  از دستگاه مشهد یقطار شهر ۲و ساخت تونل خط  یحفار برای

فاری روزانه باشد. ظرفيت حمتر مي 10/۹متر(،  35/0متر و قطر خارجي تونل )با الینينگ به ضخامت  43/۹تن وزن دارد. قطر كله حفار  1100متر طول و 

 ۲متر استفاده شده است كه مشخصات آن در جدول  3/0بتني با ضخامت  ها از الینينگبرای سيستم نگهداری تونل باشد.متر مي ۲0تا  15هر دستگاه بين 

 قابل مشاهده است.

 هابتنی تونل . مشخصات الینینگ2جدول 

kg)جرم مخصوص  m3)⁄ ۲400 

N)مقاومت فشاری  m2)⁄ ۲8 

 ۲۷400 (MPa)مدول االستيسيته 

 1۷/0 ضریب پوآسون

 3/0 (m) ضخامت 
 

 

 های ناشی از آنمشخصات انفجار و بار .3

 

باشد. همچنين این مقدار ماده منفجره بر روی سطح زمين كيلوگرم مي 100باشد و جرم آن مي TNTدر این پژوهش فرض شده است كه ماده منفجره 

دهد بخشي از نشان داده شده است، هنگامي كه انفجار سطحي رخ مي ۲همانطور كه در شکل (. ۲دهد )شکل زمين رخ ميقرار دارد و انفجار روی سطح 

 گردند.نيمکروی در هوا منتشر مي شود و بخشي دیگر به صورت امواجشوک به زمين )دیواره گودال( منتقل مي انرژی ناشي از انفجار از طریق امواج

 . كنند )امواج القایي(كه امواج نيمکروی منتشر شده در هوا نيز برروی سطح زمين فشار وارد مي همچنين باید توجه داشت

 
 . امواج منتشر شده در اثر انفجار روی سطح زمین2شکل 

 

 گردد:محاسبه مي 1از رابطه حداكثر اضافه فشار در ميدان آزاد زمين )وارده به دیواره گودال انفجار( بر حسب كيلوپاسگال 

P0 = 0.0488fcρsC (
2.52R

W1 3⁄ )
−n

                                                                                                                                                                       (1)  

𝑘𝑔)چگالي خاک بر حسب  𝜌𝑠در رابطه فوق  𝑚3)⁄  وC  سرعت موج بارگذاری بر حسب(𝑚 𝑠)⁄ اند. باشد و در ادامه تعریف شدهميW  جرم

به عمق انفجار )فاصله مركز باشد و ضریب وابستگي یا تاثير عمق مي𝑓𝑐باشد.فاصله تا محل انفجار بر حسب متر مي Rماده منفجره بر حسب كيلوگرم و 

باشد و نحوه ضریب كاهندگي مي nگردد. محاسبه مي 3باشد و از نمودار شکل دهد، وابسته ميسالح تا سطح( و نيز محيطي كه در آن انفجار رخ مي

 . شده استمحاسبه آن در ادامه توضيح داده 
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های كوتاه، بدليل زیاد بودن سرعت ذرات، است. در فاصله 𝑉0ای و حداكثر سرعت ذره 𝐶𝑆ای تابعي از سرعت لرزهC سرعت موج بارگذاری 

یابد. برای انواع مي باشد، كاهشمي 𝐶𝑆ای باشد و با افزایش فاصله این مقدار به حداقل مقدار خود كه سرعت لرزهبارگذاری نيز زیاد مي سرعت موج

 محاسبه نمود. 3توان از جدول را مي Cها، خاک

 
 [10نسبت به عمق مقیاس شده انفجار ] 𝑓𝑐. ضریب 3شکل 

 
 [10ها ]برای انواع خاک C. مقادیر 3جدول 

  
 

 محاسبه نمود: ۲توان با استفاده از رابطه را مي  𝐶𝑆ای سرعت لرزه

𝐶𝑆 = √
𝐸

𝜌
                                                                                                                                                                               (۲          )  

 شود:محاسبه مي 3از رابطه  m/sنيز برحسب  (V0)ای حداكثر سرعت ذره. است خاک مدول االستيسته Eكه

V0 = 48.8𝑓𝑐 (
2.52𝑅

𝑊1 3⁄ )
−𝑛

                                                                                                                                                       (3)  

محوری غير محصور به دست آورد. فشاری تکتوان از طریق آزمایش ، را مي، اثر خاک در ميرا نمودن انرژی موج انفجارnضریب كاهندگي 

 ارائه شده است. 4ها در جدول چند نمونه از خاک nضریب كاهندگي 

 [10چند نوع خاک ] (n) کاهندگی. ضریب 4جدول 

 (n) کاهندگیضریب  نوع خاک

 5/1 رس اشباع

 5/۲ رس نيمه اشباع و سيلت

 5/۲ ماسه خيلي متراكم )خشک یا مرطوب(

 ۷5/۲ )خشک یا مرطوب(ماسه متراكم 

 3 ماسه سست )خشک یا مرطوب(

 ۲5/3 ماسه خيلي سست )خشک یا مرطوب(

 

متری از  5ها برای فواصل شوند، فرض شده است كه این تاریخچههای فشار ناشي از امواج القایي كه به سطح زمين اعمال ميبرای محاسبه تاریخچه

 استفاده شده است. 5شکل نمودارهای ها از برای محاسبه آن ( و4باشند )همانند شکل لبه گودال یکسان مي
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 . فشارهای اعمال شده در اثر انفجار روی سطح زمین4شکل

 

 .آیندبدست مي 5های مربوط به تاریخچه فشار در شکل پارامتر 4از رابطه  Zبا محاسبه فاصله مقياس شده

Z =
R

W1 3⁄                                                                                                                                                             (4)  

 5های شکل پارامترهایي كه از منحنيباشد. جرم معادل ماده منفجره )بر حسب كيلوگرم( ميWفاصله انفجار تا محل )بر حسب متر( و  R ،4در رابطه 

 شوند، عبارتند از:برآورد مي

: Us  سرعت جبهه موج بر حسب(ft ms⁄ ) 

:
Ts

W1 )مدت تداوم فاز مثبت مقياس شده بر حسب  ⁄3
ms

lb1 3⁄ ) 

:
is

W1 )فاز مثبت مقياس شده بر حسب  ضربه برخوردی ⁄3
psi.ms

lb1 3⁄ ) 

:
ir 

W1 )فاز مثبت مقياس شده ضربه بازتاب عمودی  ⁄3
psi.ms

lb1 3⁄ ) 

: Ps  فاز مثبت بر حسباضافه فشار برخوردی(psi) 
: Pr  اضافه فشار بازتاب عمودی فاز مثبت بر حسب(psi) 

:
ta

W1 )زمان رسيدن موج انفجار مقياس شده بر حسب  ⁄3
ms

lb1 3⁄ ) 

 است. نشان داده شده 6های زماني فشار اعمال شده در شکل تاریخچه

 

 

 های زمانی فشار اعمال شدهتاریخچه .6شکل 
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 [10]. مشخصات انفجار نیمکروی روی سطح5شکل 

 سطحی گودال هندسه تخمین .4

 

های مکانيکي و مركب بودن خاک از سه فاز باشد و این به علت غيرهمگن بودن، طبيعت غيرخطي، تغيير ویژگيگيری گودال پيچيده ميمکانيزم شکل

ارائه شده  يو لوسيون ، امبروسينيو گراهام كينيباشد. برای محاسبه قطر گودال ناشي از انفجار روابط مختلفي توسط افرادی همانندجامد، مایع و گاز مي

 ارائه شده است، محاسبه شده است. كه توسط كيني و گراهام 5[. در این مطالعه قطر گودال از رابطه 13و1۲، 11است]

D = 0.8𝑊1 3⁄                                                                                                                                                    (5       )  

متر محاسبه  ۷/3قطر گودال ناشي از انفجار  5باشد. براساس رابطه وزن ماده منفجره برحسب كيلوگرم مي Wقطر گودال بر حسب متر و   Dدر این رابطه

 شده است.

 

 

 افزارسازی در نرمشبیه .5

 

افزار از روش عددی تفاضل محدود این نرماستفاده شده است.  FLAC2Dافزار نرمبرای تحليل عددی اثر انفجار سطحي بر روی تونل متروی مشهد از 

ای، های كرنش صفحههای زیادی از جمله تحليل در حالتدارای قابليت FLAC2Dافزار نرمكند. های ژئوتکنيکي استفاده ميصریح برای تحليل سازه

-ای و فصل مشترک، در نظرگرفتن اثر متقابل آب و فاز جامد و تحليل دیناميکي ميای سازههای و مسائل با تقارن محوری، دارا بودن المانتنش صفحه

 باشد.افزار قابليت تحليل دیناميکي اثر انفجار را نيز دارا ميدهند كه این نرمباشد. همچنين مطالعات انجام گرفته نشان مي

 

 

 ابعاد مدل  .5.1
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های سازیای انتخاب نمود كه رفتار مرزهای مدل كمترین تأثير را در نتایج داشته باشند. در مدلرا به گونهافزار باید ابعاد مدل سازی در نرمشبيهبرای 

ها نيز با توجه به عمق متر انتخاب گردیده است. همچنين ارتفاع مدل 1۲0و با تحليل حساسيت،  انجام گرفته عرض كلي مدل با توجه به قطر تونل

 متر انتخاب گردیده است.  45، قرارگيری و قطر تونل

 

 

 شرایط مرزی .5.2

 

و مرز پایيني مدل در امتداد قائم و افقي  اندشدهدر امتداد قائم دارای حركت و در امتداد افقي ثابت  جانبي مدلمرزهای های انجام گرفته سازیشبيهدر 

 مرزها، در انرژی جذب جلوگيری از انعکاس امواج به داخل مدل و منظور به همچنين .و از حركت در هر دو راستا جلوگيری شده است باشدثابت مي

 داده شده است. اختصاص مدل جانبي و پائيني مرز به ویسکوز مرزهای شرایط

 

 

 مصالح .5.3

 

سازی برای شبيهافزار، از نرم استفاده راهنمایبنابر توصيه  .رودمي شمار به خاک مکانيک رفتاری هایمدل ترینمرسوم از یکي كولمب – موهر مدل

سازی رفتار سطح مشترک خاک و نگهدارنده بتني، چسبندگي و زاویه اصطکاک كولمب استفاده شده است. برای شبيه-رفتار خاک، از مدل موهر

 محاسبه شده است: ۷و  6مربوط به این سطح  از روابط 

C =
2

3
Csoil                                                                                                                                                            (6)    

tan 𝜙 =
2

3
tan 𝜙𝑠𝑜𝑖𝑙                                                                                                                                             (۷)  

درنظر گرفته  %5تا  %۲ها مقدار ميرایي بين معموال برای خاک باشند.به ترتيب چسبندگي و زاویه اصطکاک داخلي خاک مي 𝜙𝑠𝑜𝑖𝑙و  𝐶𝑠𝑜𝑖𝑙كه در آن 

 در نظر گرفته شده است. %5ها مقدار ميرایي سازیشود كه در این مدلمي

 

 

 سازیشبیه نتایج .5.4

 

های دیناميکي نمودارهای تغييرمکان قائم تاج، تغييرمکان افقي وسط دیواره، لنگر خمشي و نيروی محوری بوجود آمده در المان قرار تحليلپس از انجام 

همانطور كه  .به صورت خالصه آورده شده است 5ها در جدول و مقادیر ماكزیمم آن  ۷. این نمودارها در شکل گرفته در تاج تونل استخراج شده است

مقادیر تغييرمکان، لنگر خمشي و نيروی محوری بوجود آمده در الینيگ تونل  TNT كيلوگرم  100 شود در اثر بار دیناميکي ناشي از انفجارمشاهده مي

 فجار حفظ شده است.ی تونل تحت اثر بار دیناميکي ناشي از انكه پایدار دهندمينتایج نشان این  به ميزان زیادی افزایش یافته است. همچنين
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 ، الف( تغییرمکان قائم تاج، ب( تغییرمکان افقی وسط دیواره سازی تونل متروی مشهد تحت اثر انفجار سطحیشبیهنتایج حاصل از . 7شکل 

 ج( لنگر خمشی المان تاج، د( نیروی محوری المان تاج

 
 مورد بررسی هایخروجیمقادیر ماکزیمم . 5جدول 

 درصد افزایش در اثر بار دیناميکي حالت دیناميکي حالت استاتيکي پارامتر مورد بررسي

 5/5 6/16 8/۲01% (mm)قائم تاج  مکانتغيير 

 5/16 1/۲0 08/۲1% (mm)افقي دیواره مکانتغيير 

 3/۷ 8/8 54/۲0% (KN)نيروی محوری المان تاج 

 11 5/18 18/68% (KN.m)لنگرخمشي المان تاج 

 گیرینتیجه .6

 

و  TNTماده منفجره از نوع در این مقاله به بررسي اثر انفجار سطحي بر روی مقطع مشخصي از مسير خط دو تونل متروی مشهد پرداخته شده است. 

زمين كيلوگرم انتخاب شده است. سپس با استفاده از روابط موجود قطر گودال ناشي از انفجار و فشار اعمالي به دیواره گودال و سطح  100جرم آن 

، سطحي كه در اثر انفجار ه استمشاهده شد ، FLACافزار سازی و تحليل دیناميکي در نرمبا شبيه محاسبه شده و به مرزهای مدل اعمال شده است.

لنگر خمشي و  دیرافزایش یافته است. همچنين مقا %۲1و  %۲01دیواره نسبت به حالت استاتيکي به ترتيب تقریبا  افقيتغييرمکان و تاج قائم  تغييرمکان

ی مترو ۲خط دهند كه تونل همچنين نتایج نشان مي افزایش یافته است. %۲0و   %68 تقریباترتيب تونل به  المان قرار گرفته در تاجنيروی محوری در 

 ماند.پایدار مي،  TNTكيلوگرم ماده  100در مقطع مورد مطالعه تحت اثر بار انفجار ناشي از  مشهد

 

 

 مراجع .7
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