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 خالصه

مهم در  ییايميو ش یمواد سم ینگهدار یکه برا؛ هستند یمخازن ینيرزمیمخازن ز

 بتني مخازن  امنيت ليدل نيبه هم .دنگير مورد استفاده قرار می نيزم ریز

اهميت زیادي برخوردار است.  زمدفون شده در خاك در اثر بارهاي انفجاري ا

 نسبیاز جمله عمق و وزن ماده منفجره، خواص خاك و مكان پارامترهاي مختلفي 

در اثر انفجار موثر  در پاسخ سازه تواند انفجار ميسازه مدفون شده نسبت به 

به ، نودفم روي سازه منفجره بر مادهدر این مقاله تأثير عمق دفن  باشد.

 در این مقاله دو صورت عددي با استفاده از المان محدود بررسي شده است.

افتد و  مختلف زمين اتفاق می عمقار در حالت اول که انفج ، شود حالت بررسی می

روی سازه بر آن  تاثيربه حالت دوم به بررسی انفجار در سطح زمين و در 

 بر و اثر آن انفجار انتشار موج مقالهدر این . شود می پرداخته شده مدفون

 شود. بررسي مي مدفون شده بتنيروي سازه 

 
 المان محدود -انفجار در عمق -سازه هاي مدفونیدي: کلمات کل

 

  مقدمه .1
 

با پاسخ سازه بتني مدفون شده در عمق زمين تحت اثر انفجار  در این مقاله 

ي در نظر گرفته شده پارامترها  [2و1] شود. بررسی می استفاده از روش المان محدود

. از آن جایي كه هيچ مدل باشد می منفجره مادهو عمق  سازه دفنعمق  در این مقاله

مطالعات ها تنها به یک سری از  بررسیارائه نشده است و  در این زمينهدقيقي 

به  سعی بر این است که در این مقاله لذا، معطوف بوده استعددي و پارامتریك 

منفجره و اهميت و حساسيت آن بر روي  مادهعمق دفن سازه و عمق اثرات بررسي 

 پرداخته شود. سازه تحت اثر انفجار 

 

 

 توصيف مدل .۱

 

براي تجزیه و تحليل دو بعدي و متقارن به کاربرده شده  در این قسمت روش آناليز

 .شود ارائه مینشان داده شده است،  1مسأله اي كه در شكل 

به  سي  عرف 0مدل هند كه م خش  ستند ب جاري ه ماده انف سازه و  سيم ؛ خاك،  تق

از  فجاري و بخش خاك نزدیك به محل انفجاربراي آناليز بخش منطقه ان شوند. مي

شود. دليل استفاده از اینن معادلنه  استفاده مي Arbitary Lagrange Evler (ALE)  معادله

براي بقيه   [0و4].باشددر اثر تغيير شكل ها بزرگ مي ،حذف اعوجاج مش ها علتبه 

 شود. ميسيستم از المان محدود معمولي استفاده 
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مدل شماتیک از  -1کل ش سازه مدفون شده تحت اثر انفجار

 

 

انتخاب مناسب نوع المان و  درمورد همگرایي مش ها و 

به امر  در ابتدابي نهایت   در  شبيه سازي مرزهاي

منفجره  مادهمش هاي مناسب براي خاك و  از این رو  ست؛طور كامل مشخص شده ا

(TNT و المان هاي مناسب در این )(. ۱كار گرفته شده است.)شكل شماره به  مقاله

 شود. بيان مي Kgبوده و بر حسب TNTماده منفجره از نوع  مقالهدر این 

 

 

 

: )سمت راست: نمای نزدیک از سازه و ماده انفجاری و خاک احاطه کننده سازه( 2شکل شماره 

 )سمت چپ: نمای سراسری از مدل مساله( –

 

سانتی  03مسطح با ضخامت سقف   ینه اي بتنسازه مورد مطالعه دراین بررسي استوا

متر  4با برابر  یو شعاع متر0ارتفاع داخلي  ،سانتی متر 03ضخامت دیوار ، متر

 در زیر زمين مدفون شده است.  dبه عمق  که

گيرید.  قرار مي TNTکيلوگرم  133تحت بار انفجاري برابر  1مركز سازه مطابق شكل 

فن  مق د صله مر مادهع جره و فا مي كزمنف مي  پارامتر مه جار  تا انف شد.  سازه  با

تا  ۱ه مدفون بين شود عمق انفجار و عمق ساز که در دوحالت انجام میدراین بررسي 

. طراحي سازه زیرزميني بر اساس تأثيرات بارهاي استاتيكي و باشد متر متغير می 6

ناميكي  شد میدی كبا ستاتيكي  هاي ا شار بار تنش و ف لت  به ع سي  ین برر در ه . در ا

بر روي بارگذاري دیناميكي تمركز  شتريباشند، ب مقابل بارهاي انفجار ناچيز مي

شود. كل سيستم خاك و  كي تنها به صورت نتایج مشاهده ميشده است و پاسخ دینامي

و از انتگرال گيری  مدل مربع شکل گره اي 4انفجار با استفاده از المان محدود 

شی کاه
1
ست   شده ا ستفاده  باالتردر م[ 0.]ا شار  با ف کوچکتر ناطق  های  مان   از ال

از المان های بزرگتر  در مناطق با فشار پایين تر متقارناستفاده شده و به طور 

شرایط مرزی در طول محور متقارن  .  )سمت راست(۱مانند  شکل هشود  استفاده می

جایی را به  شده و جا مال  می، اع حدود  شعاعی م هت  ند. در ج مان ک همچنين  از ال

                                                 
1
 CAX4R 
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حدودن ام
1

پایين    های  ست و مرز سمت را مرزی در ق شرایط  مامی  کردن ت فراهم  برای 

شکل  که در  ست  شده ا ستفاده  ست. ۱ا شده ا شان داده  چپ( ن سمت  ستفاده از ا[ 0])

 به حداقل واقعی نيستند، راشود که بازتاب موج هایی که  المان نامحدود باعث می

  [0] .کندی در بی نهایت شبيه ساز را مرزو  برساند ممکن 

 

 

  مورد استفاده در مدل مصالح و مواد  .0

 

 [6].قرار دارد CLخاك در نظر گرفته شده در سيسيتم طبقه بندي مشترك در طبقه  

تار مي رف ستيك  ستو پال صورت اال به   جدول  خاك  شد. در  برای   1با که  هایی  پارامتر

ست شده ا ته  ظر گرف خاک در ن می مدل  شان  جره را ن ماده منف هد.  ستفاده از  د با ا

مدل سازي شده است. این شبيه سازی به منظور شبيه سنازی  Jone-Wilkenes-Lee(JWL)مدل

[ مشخصات ماده انفجاري هم در جدول 7]وليد شده در اثر انفجار می باشد.فشار ت

 آمده است. ۱

رفتار مكانيكي ساختار بتن با استفاده از آسيب پذیري بتن
2
[. 0مدل شده است ]  

ستفاده از] پارامتر با ا که  بتن  ست ۳های  شده ا سبه  جدول [ محا می  0در  جود  مو

. اثرات سطح تماس خاك و سازه با استفاده از مفهوم موهر کلمب شبيه سازي باشد

لت  به حا شتن  باره برگ جدایي و دو غزش و  جازه ل سازي ا شبيه  ین  ست. در ا شده ا

هد مي د شده را  مدفون  سازه  خاك و  سطح  بين  يه  سی  .اول كل برر ناميكي  تار دی رف

 وش عددی استوار است. ربر اساس سيستم 

 

 پارامتر های در نظرگرفته شده برای خاک -1جدول 

 خاک پارامتر ها

 51.7 MPa (E)مدول یانگ 

 0.45 (ν)ضریب پوآسون 

 1920 kg/m3 (ρ)چگالی 

 0.036 MPa (C)چسبندگی 

 24o (Φ)زاویه اصطکاک 

 

 TNTای مدل انفجاری بر JWL پارامتر های -2جدول 

 خاک پارامتر ها

 6930 m/s (Cd)سرعت موج انفجار 
A 373.8 GPa 

B 3.747 GPa 

R1 4.15 

R2 0.9 

ω 0.35 

 چگالی ماده انفجاری

(ρ( 
1630Kg/m3 

 مقدار انرژی اوليه

(Em0) 
3.63 joule/Kg 

 

 

 

 

 مشخصات مصالح سازه بتنی  -3جدول 

                                                 
1
 CINAX 

2
 CPD 
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Young's modulus E (GPa) 19.7 

Poisson's ratio ν 0.19 

Concrete compression hardening Concrete compression damage 

Stress [Pa] Crushing strain Damage Crushing strain 

1.50E+07 0 0 0 

2.02E+07 7.47307E-05 0 7.47307E-05 

3.00E+07 9.88479E-05 0 9.88479E-05 

4.03E+07 0.000154123 0 0.000154123 

5.00E+07 0.000761538 0 0.000761538 

4.02E+07 0.002557559 0.195402 0.002557559 

2.02E+07 0.005675431 0.596382 0.005675431 

5.26E+06 0.011733119 0.894865 0.011733119 

Concrete tension stiffening Concrete tension damage 

Stress [Pa] Cracking strain Damage Cracking strain 

2.00E+06 0 0 0 

2.84E+06 0.00003333 0 0.00003333 

1.87E+06 0.000160427 0.406411 0.000160427 

8.63E+05 0.000279763 0.69638 0.000279763 

2.26E+05 0.000684593 0.920389 0.000684593 

5.66E+04 0.00108673 0.980093 0.00108673 

 

فرض شده است كه در عمق خواص خاك ثابت مي ماند و تغيير نمي كند  مقالهدر این 

و همچنين از تنش و فشار اوليه استاتيكي كه در مقایسه با تنش هاي ایجاد شده 

شي  شم پو ستند چ چك ه جار كو سط انف ناميكي تو هاي دی بر روي بار ها  شود و تن می 

ست شده ا كز  شرایط و تمر ها در  ها تن سازه  سخ  ست. در  پا شده ا سي  ناميكي برر دی

تمام طول این مقاله تجزیه و تحليل شامل درنظر گرفتن  پاسخ سقف دال و ارزیابي 

 شود. ثر انفجار در نظر گرفته مير اآسيب كلي سازه د

 

 

 :در اعماق بر روی سازه مدفون  بررسي اثرات مواد منفجره .4

 

پاسخ سازه تجزیه و تحليل مدل به منظور در نظر گرفتن اثر تغيير عمق انفجار در 

با استفاده از المان محدود با پارامترهاي در نظر گرفته شده انجام شده است. 

ب جار  فن انف مق د ست 6و  4و  ۱ين ع بوده ا ير  تر متغ سه  .م ین مقای قع در ا در وا

همچنين عمق سازه در  ضخامت پوشش خاك از مركز سقف و محل انفجار متغير فرض شده

  سطح زمين قرار دارد ، عمقی که بيشترین حالت پایداری برقرار است  متری 8فاصله 

موقعيت سازه نسبت به انفجار  0شکل شماره [1]است. ثابت این عمق در هر مرحلهو 

 را نشان می دهد.
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 به سازه  تو موقعیت انفجار نسبموقعیت سازه شکل  – 3شکل 

 

 

 در بررسی پاسخ سقف سازه مدفون شده در برابر بار انفجاری           .5-1

 :اعماق مختلف 

 

تغييرات جابه جایي قائم سقف دال را نشان  مي دهد. باید به این نكته  4 شکل

فن  مق د فزایش ع با ا كه  شت  جه دا سازه  مادهتو بر روي  ثرات آن  جره ا شترمنف  بي

تغيير عمق مواد منفجره از با  این است که همچنين نكته حائز اهميته است، شد

مق  به  4ع تر  شته  6م یدار گ سازه پد سقف  جایي  به  توجهي در جا بل  ير قا تر تغي م

تغيير شكل باقي مانده نشان دهنده  .(ميليمتر 0۱به  7است.)تغيير جابه جایي از 

مق  براي ع شد.  مي با جار  هاي انف ثر بار حت ا سقف دال ت ستيك  شكل پال ير  قوع تغي و

 .ایجاد نمی شوددر سقف  پالستيکیمتر تغيير شكل  3/۱تا  3انفجار بين 

 

 

با اعماق  بررسی خسارت سازه مدفون شده در برابر بار انفجاری          .5-۱

 :مختلف

 

نفجره را نشان مي دهد. م مادهدر اثر اعماق متفاوت  اثر آسيب كششي بتن 0شکل 

شترین س بي بر آ شي برا شد ۳8/3يب كش سقف  ، مي با كز  مق كه در مر تري  6در ع م

اتفاق مي افتد.این به علت تأثير مستقيم امواج انفجار به مركز سقف مي باشد. 

حداكثر خسارت با كاهش عمق مواد انفجاري كاهش مي یابد. اگر مقدار پوشش خاك 

بر  هاي  6با برا بر بار سازه در برا ظت  براي حفا خش  ضایت ب سطحي ر شد  تر با م

 انفجاري به حساب مي آید.

 

 

 :انفجار در سطح و اثر آن بر روی سازه مدفونبررسي اثرات           .6

 

تنها فرض بر این است که عمق انفجار در این حالت تغيير نمی کند و حالت دوم در 

سازه مدفون ثابت   عمق ، قبل تحالبرعکس  انفجار در سطح زمين محدود شده است.

ت می توان اثر انفجار در . در این حالبودنبوده و نسبت به عمق متغير فرض شده 

متر نسبت  6و  4، ۱سطح زمين را بر روی سازه مدفون بررسی کرد. عمق سازه بين 

در موقعيت سازه نسبت به انفجار را  6به سطح زمين متغير می باشد. شکل شماره 

 دهد. مینشان  حالت دوم
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 کز سقف نسبت به زمان در حالت های متفاوت عمق انفجارجابجایی قائم مرتغییرات  – 4کل ش

 

 

 
 

 نسبت به زمان در حالت های متفاوت عمق انفجار میزان خسارت سازه  – 5کل ش

 

 

 

بررسی پاسخ سقف سازه مدفون شده در برابر بار انفجاری با            .7-1

 :اعماق مختلف 

 

نشان  مي دهد. بررسی  دوم حالترا در جایي قائم سقف دال  تغييرات جابه 7 شکل

بر روي سازه انفجار اثرات  سازهعمق  کاهش باید به این نكته توجه داشت كه با 

نين نكته حائز اهميته است، شد بيشتر از سازه با تغيير عمق  این است که همچ

مق  به  ۱ع تر  تر  4م سازه پد کاهشم سقف  جایي  به  توجهي در جا بل  شته قا یدار گ

 03متر چيزی حدود  4در عمق  مرکز سقف  . بدین صورت که حداکثر جابه جاییاست

به  10/۱4 از متر می باشد. )تغيير ۱درصد کمتر از حداکثر جابه جایی در عمق 

تر 06/1۱ ستيك . (ميليم شكل پال ير  قوع تغي نده و شان ده نده ن باقي ما شكل  ير  تغي

مي  جار  هاي انف ثر بار حت ا شد. سقف دال ت مق سازه با که در ع قرار  6ای  تر  م

 شود. يير شکل پالستيک در آن ایجاد نمیدارد، در اثر انفجار در سطح زمين تغ
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 سطح زمین انفجار در  نسبت به زمین  موقعیت سازه در اعماق مختلف – 6کل ش

 

 

 
 بت به زمان در حالت های متفاوت عمق سازه تغییرات جابجایی مرکز سقف نس – 7کل ش 

 

 

در اثر انفجار   بررسی خسارت سازه مدفون شده با اعماق مختلف           .7-۱

 :در سطح زمين

 

نفجره را نشان مي دهد. اثر آسيب كششي بتن در اثر اعماق متفاوت مواد م 8شکل 

شترین س بي شي آ بر يب كش شد ۳0/3برا سقف در ، مي با كز  مق  كه در مر تري  ۱ع م

تد.این مي اف فاق  ضوع  ات ست مو تأثير م لت  سقف به ع كز  به مر جار  مواج انف قيم ا

پوشش   وجود در صورتكاهش مي یابد.  سازهعمق  افزایشباشد. حداكثر خسارت با  مي

فاع خاك  تر  6 به ارت بل)م لت ق ند حا ظت ، (مان براي حفا خش  ضایت ب از  سطحي ر

 .شود جاد میسازه در برابر بارهاي انفجاري ای
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اثرات انفجار در عمق و سطح زمين  و همچنين پوشش خاک بر روی سازه مدفون برای 

زمين متفاوت و  عمق انفجار در زیرول ا حالتمتفاوت بررسی شد. در  حالتشده دو 

.آنچه که از محدود شدروی سطح زمين  بردوم عمق سازه متفاوت و انفجار  حالتدر 

ین دو  سی ا لتبرر ین دو  می حا سی ا با برر جه اول  کرد در در يری  جه گ توان نتي

تر الیه محافظ خوبی برای م 6حالت می توان گفت که ضخامت الیه خاک به اندازه 

ین دو رسازه زی سی ا با برر نين  شد و همچ می با جار  ثر انف حت ا نی ت لتزمي می  حا

توان گفت که تاثير انفجار در عمق بر روی سازه به مراتب بيشتر تاثير انفجار 
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وارد  از انرژی زمين بخشی  در سطح زمين بوده، چرا که  در اثر انفجار در سطح

رسد. با بررسی نمودار ها هوای آزاد شده و قسمتی از آن به سازه مدفون شده می 

برای پوشش خاک به  به عنوان نمونهدر دو حالت می توان این ادعا را ثابت کرد 

  ميليمتر 06/۱4حداکثر جابه جایی قائم مرکز سقف برابر  دومحالت متر در  ۱عمق 

لتو در  بر   اول حا تر ۳3/00برا ندازه  ميليم به ا خاک  شش  برای پو شد و   4می با

 .درصد می باشد 0۱جابه جایی حدود متر این افرایش 
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