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راد3

دود و گازهاي سمي خارج شده از آتشسوزي درون تونل ،براي سالمتي کاربران تونل بسيار مضر است .بنابراين براي
خروج افراد و وسائط نقليه و جلوگيري از گسترش اين مواد در باالدست محل آتشسوزي ،تامين هواي تازه اهميت زيادي
دارد .سرعت بحراني جريان هوا ،مهمترين فاکتور موثر براي طراحي سامانه ايمني درون تونل و جلوگيري از گسترش دود در
جلوي محل آتش سوزي در امتداد جهت جريان ميباشد .براي برآورد اين سرعت ،تونل البرز واقع در آزادراه تهران -شمال،
حين آتشسوزي با انرژي حرارتي آزادشده برابر 011مگاوات به مدت 061ثانيه به كمك يك مدل عددي سه بعدي با نرم
افزار FDSشبيه سازي شده است .مدل سه بعدي تونل به طول  011متر ،و روند آتش سوزي بر اساس آهنگ گرماي آزاد
شده متناسب با زمان احتراق هپتان شبيه سازي شده است  .شبيه سازي جريان مغشوش واحتراق به ترتيب براساس معادالت
لس) (LESو معادالت شکست ادي) . (EDDYمدل سه بعدي با شبکه بندي متشكل از سلول هاي مربعي با اندازه  01سانتي متر
انجام شد .در اين تحقيق نتايج شبيه سازي ،باروابط تجربي مقايسه شدند  .بر اساس نتايج مدل عددي براي آتش سوزي با
اندازه 011مگاوات ،سرعت بحراني3/0متر در ثانيه پيش بيني شده كه همخواني مناسبي با رابطه ارائه شده توسط اوکا و
اتکينسون دارد و به عنوان سرعت بحراني براي کنترل دود در باالدست آتش سوزي با اندازه  011مگاوات پيشنهاد ميشود.
:سرعتبحراني ،آتشسوزي ،شبيهسازيعددي ،نرمافزار ،FDSتونلالبرز

Determining Critical Wind Velocity During Fire Accident
in Alborz Tunnel
B. Niknam, H. madani and S. Salarirad
ABSTRACT
Smoke and toxic gases created by fire accidents in tunnel are very harmful for tunnel users health and safety
.So fresh air supply for fire smoke control in the fire upstream, is important .Thus, the critical velocity is a most
important factor for this .In order to determine the critical velocity during fire in the Alborz tunnel 3dimensional
model of the tunnel and fire was created by FDS software .Fire with 100 mw size for 960second in model with
500m length was simulated. Fire and Smoke was modeled by HRR and heptanes’ combustions. Unsteady flow
and combustions was simulated by LES and Eddy break up model. Model was meshed by 50 cm cell. Finally,
simulation result was validated by experimental equation .simulation predicted value for critical velocity is 3.5
m/s which have good agreement with Oka and Atkinson experimental equation so we propose 3.5 m/s as critical
velocity for fire with 100 mw in Alborz Tunnel .
KEYWORDS : Critical Velocity, Fire, Numerical Simulation, FDS Software, Alborz Tunnel
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دودتعيين شده است ،باشد.براي محاسبه سرعتبحراني روابطي
تونلهاي مونت بالن بين فرانسه و ايتاليا ،تونل تارن در

توسط هسلدن،كندي و پيارك ارايه شد[ ]4سرعتبحراني در

اتريش،تونل گوتارد در سوييس،تونل داگو در كره و تونل فري

محدوده خاصي از گرماي آزاد شده ،با توان يك سوم آهنگ

جوس مابين ايتاليا و فرانسه،تونلهاي جادهاي هستندكهدر

گرماي آزاد شده رابطه دارد .در مقادير باالتر به تدريج ارتباط

سالهاي اخير آتشسوزي هاي بسيار بزرگ در آنها اتفاق

بين سرعتبحراني و گرماي آزاد شده از رفته و سرعتبحراني

افتاده است بنابراين،ايمني درون تونلهاي جادهاي در سال هاي

مستقل از گرماي آزاد شده است در اين حالت سرعت فوق

اخير بيشترموردتوجه قرارگرفتهاست [.]2

بحراني تعريف ميشود[.]0

باتوجه به شكل ( )0سه حالت مختلف براي آتشسوزي

زماني كه نيروهاي نامتعادلكننده با نيروي شناوري شعله

درون تونل وجود دارد.در حالت ، aمانند آتشسوزي سواري

آتش در محل برخورد با سقف به تعادل برسند ،از عقبزدگي

كوچك ،شعله آتشبه سقف تونل نميرسد.درحالت  ،bمانند

اليه دودجلوگيريخواهدشد.باافزايشآتشسوزي  ،دماي شعله و

آتشسوزي متوسط مقياس اتوبوس،شعله آتش به سقف تونل

نيروهاي شناوري افزايش مييابد .براي حالت  ،aبا افزايش

رسيده و در زير آن به صورتافقي حركت مينمايد.درحالت

آهنگ گرماي آزاد شده ،سرعت بحراني تا زماني كه شعله آتش

،Cمانند آتشسوزي كاميونهاي سنگين،آتش سوزي به

به سقف برخورد ننموده و به صورت افقي در زير آن قرار

اندازهاي بزرگ است كه عالوه بر اينكه به سقف تونل برخورد

نگرفته است ،افزايش مييابد .در اين حالت ،شرايط فوق بحراني

نموده،كل فضاي تونل را نيز در ناحيه آتشسوزي در بر

سرعت رخ ميدهد كه در آن دماي شعله آتش و نيروهاي

ميگيرد [.]3

شناوري وابستگي كمتري با آهنگ گرماي آزاد شده دارند[.]6
براي مطالعه رفتار آتشسوزي و گسترش دود درون تونل
سه روش وجود دارد .انجام آزمايش آتش سوزي در مقياس
آزمايشگاهي ،انجام آزمايش آتشسوزي در مقياس واقعي و
شبيهسازي عددي.در روش اول ،نمونه آزمايشگاهياز تونل
مورد نظر ساخته ميشود.براي مثال ميتوان به کارهاياوکا
واتکينسون[]7وسايتو[]8اشارهنمود.دادههاي حاصل از اين
آزمايشها فقط براي محدود پاييني از دما قابل قبول است و
نتايج حاصل از اين آزمايشها رانميتوان براي شرايط مختلف
تعميم داد.روش دوم ،پر هزينه بوده و فقط پژوهش فري جوس
در نروژ[ ]0و تونل تاريخي در آمريکادر اين موضوع انجام
شدهاند[.]01هدايت آزمايشهاي بزرگ مقياس به دليل امکانات

شكل :0حالتهاي مختلف آتشسوزي درون تونل  -aآتشسوزي
مقياس كوچك -bآتشسوزي متوسط -Cآتش سوزي بزرگ
مقياس[]3

وسيع بهکار رفته در آنها؛ براي رسيدن به جواب قابل قبول
بسيار مشکل است در نتيجه هزينه مالي و زماني پژوهش-
افزايش خواهد يافت .روش سوم(شبيهسازيعددي) در سالهاي

درتونلهاي طويل جادهايازسامانهتهويه طولي استفاده

اخير گسترش يافته است .دراين روش با استفادهاز کدهاي

ميشود و در حين آتشسوزي ،بادبزنهاي قوي براي راندن

ديناميکسياالتمحاسباتي ،رفتار و چگونگي رشد آتشسوزي

دود به يك سمت تونل به كار ميروند .اين روش براي آتش-

درون تونل بررسي ميشود که از جمله اين تحقيقات ميتوان به

سوزيهاي كوچك مفيداست،امااگر سرعت جريان طولي هوا كم

کارهاي چو [,]00چو وجوجو []02و هو[ ]03اشاره کرد  .هرچند

باشد درآن صورت،دود در خالف جهت جريان هوا حركت

اين روش از نظر هزينه و زمان اقتصادي است اما براي رسيدن

نموده كه اين پديدهعقبزدگي اليه دود نام دارد .درتونلهاي

به يک جواب قابل قبول ،دادههاي حاصل از اين روش بايد با

شيبدار كه به دليل اختالف دما،جريان تهويه طبيعي

دادههاي حاصل از آزمايشهاي تجربي يا روابطتجربي

برقراراست،اين پديده بيشتر روي ميدهد [.]3

اعتبارسنجي شود.در اين مقاله ,طرح سهبعدي آتشسوزي-

براي انجام عمليات نجات،سرعت طولي جريان هوا بايد

سطحي درون تونل البرز بااستفاده از کد ديناميک سياالت

بيشتر از سرعت بحراني ،كه براي جلوگيري از عقبزدگي

محاسباتي ساخته شد و نتايج حاصل از مدلسازي به وسيله
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روابط تجربي اعتبارسنجي شد.

 : u crسرعتبحراني (متردرثانيه)
 : H tقطر هيدروليکي تونل(متر)

تونلهاي دوقلويالبرز ،هر يک به طول تقريبي  0011متر در

سرعتبحراني با استفاده از دو عبارت مختلف زير بيان

آزاد راه تهران_ شمال ،از شمال گچسر شروع ميشوند و تا پل

ميشود:

زنگوله در جاده کرج -چالوس ادامه مييابند و ارتفاعات البرز

()2

مرکزي با پيچيدگيهاي خاص زمينشناسي را قطع

()3

مينمايند.بين دو تونلالبرز ،تونل سرويس و تهويه جانمايي

دررابطه(2و Q" )3گرماي آزادشده بيبعد است که از رابطه ()4

شدهاست .فاصله بين دو رشته تونلاصلي 4تا 11متر و تونل
سرويس وتهويه ميان آنها قرار گرفتهاست .عرض هر يك از
تونلها  12متر،ارتفاعشان  1متر و سطع مقطع آنها  30متر
مربع است .سطح تراز دهانه شمالي در ارتفاع  2321متر و
سطح تراز دهانه جنوبي در ارتفاع  2441متري قرار دارد (شکل
.]0[ )2
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زماني كه جريان تهويه طولي در تونل وجود دارد،در
شرايط خاصي از جريان هوا و گرماي آزاد شده ،گازهاي
حاصل از آتش ممکن است در خالف جهت جريان تهويه حركت
کنند .اين پديد عقبزدگي ناميده ميشود و براي سالمتي
كاربران ناحيه باالدست آتش بسيار مهماست .
اوكاواتكيسون [ ]0با استفاده از روشهاي عددي و فيزيكي

 : Qآهنگ گرماي آزاد شده(وات)

 :  0چگالي هوا(کيلوگرم برمتر مکعب)

: C pگرماي ويژه ترکيب
 : T0دماي هواي محيط (کلوين).

نشان دادند که در مورد آتشهاي بزرگ مقياس ،سرعت بحراني
را ميتوان به صورت مستقل از گرماي آزاد شده در نظر گرفت
و رابطه اي با استفاده از گرماي آزاد شده و سرعت بحراني بي
بعد به دست آورد:

احتراق سريع و پتانسيل باالي مواد هيدروکربني ،در اين
منحني به صورت افزايش سريع دماي آتشسوزي نمايان شده
است[.]04
()6

T C   20 108010.325.e0.167t 0.675.e2.5t 

در استاندارد فرانسه ،منحني ديگري ارايه شده که درآن
دماي آتش به مقداربيشينه  1311درجه سانتيگراد ميرسد .
فرمولبندي اين منحني در رابطه( )2آمدهاست[. ]14
()2

T C   20 128010.325.e0.167t 0.675.e2.5t 

منحنيهاي هيدروکربن و هيدروکربن اصالح شده در
صنايع نفت و گاز و عمران توسعه يافتهاند اما به دليل وجود
مقادير بسيار زياد بنزين و ترکيبات هيدروکربني در

شکل:2مقطع تونل البرز []1

ucr
gH t

()1
که درآن:

u cr

u cr 

آتشسوزيهاي درون تونل،از اين منحنيها ميتوان براي
آتشسوزي درون تونل استفادهنمود .در شکل ( )3منحنيهاي
گفتهشده ارايه شدهاند[.]14

 :سرعت بحراني بيبعد
الپارت ،رابطه ( )8را براي محاسبه بيشينه دماي دود در زير

سقف تونل حين آتشسوزي با اندازه  668کيلووات تا 08

()11

 ij ,sG  2t .S ij

مگاوات درون تونل با ارتفاع  4/6تا  00/0متر ارايه داد[:]04
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که در آن:

ضريب گرانروي ديناميکي گردابهها با آناليز اسکاگروفسکي به
صورت رابطه ()12طراحي ميشود[. ]10

t  Cs2 2 Sij

()12

: Qآهنگ گرماي آزاد شده از آتش (کيلو وات)

که درآن:

 : rفاصله از محل آتشسوزي (متر)

 : Sijبزرگي تانسورآهنگ کرنش بزرگ مقياس محلي  Sijاست

: H fارتفاع سقف باالي آتشسوزي (متر)

1

 :    x, y, z پهناي باند فيلتر

 :T maxحداکثر دماي اليه دود (سانتي گراد)

3

 :T 0دماي هواي محيط (سانتي گراد)

 : Gsثابت تجربي که مقدار استاندارد آن 1/21است.
با فرض گرانروي گردابهها ،شار گرمايي جريان مغشوش

براي طراحي جريان مغشوش از طرح LESاستفاده شد

.طرح  ،LESمعادالت ناحيه جريان کامل ،   x, t اجزاي

،معادالت انرژي را به صورت رابطه ( )13به دست ميدهد [.]10
()13

گسسته   '  x, t و معادالت در مقياس ريز شبکه  ''  x, t 

را به هم ارتباط ميدهد.استفاده از طرح LESبراي معادالت
پيوستگي جرم ،ممنتم ،انرژي ذرات و جداسازي عوامل وابسته
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که در آن؛

:  rtعدد پراندتل جريان مغشوش که برابر با 1/0

  u, v, w, p, x به اجزاي گسسته و ريز شبکه ،معادالت ()3را

''' qCو  : گرماي آزادشده به ازاي واحد سطح و شار تابش ي

به دست ميدهد[.]10

انرژي
طرح احتراق بر پايه واکنش شيميايي سوخت هيدروکربني
با فرايند دومرحلهاياست که در آن هيدروکربن ، Cx H yبه
 COو  H 2Oاکسيده شده و پس از آن  COحد واسط
به  CO2تبديل ميشود[:]10
()14
()10

1Kg  Cx H y  v1*kg  O2 

212  fC kg  CO   12 1 fC  kg  H 2O
1Kg  CO  v2 Kg  O2  1 v2  Kg  CO2

در اي ن ش رايط v1* ،و  v2نش اندهن ده ض رايب اس توکيومتري
شکل:3منحنيهاي هيدروکربن و هيدروکربن اصالح شده[.]14
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با طرح اسکاگروفسکي ناحيه گسسته   '  x, t شبيه-


سازي ميشود و ارتباط بين تانسور تنش رينولدز   ij , sGsبا
آهنگ کرنش بزرگ مقياس محلي از روابط()11و()11به دست
ميآيد[:]10

 05

است که از رابطه ( )10به دست ميآيد:
()10

28
32
16
fC v2 , v1 
fC  1 fC  ,
12
12
2

v1*  v1 
16
28

v2 

که در آن:
: f Cترکي ب هي دروکربني  Cx H yب راي کس ر جرم ي  Yiت نش

ذرات اص لي واک نش ، , CO, CO2 , H 2O i  Cx H y , O2 ,
فرآيند احتراق با معادالت انتقال شبيه معادله  13بيان ميشود .
دربيشترآتشسوزيها ،تعيين واکنش شيميايي آهنگ گرماي

آزاد شده نسبت به تعيين گرماي آزاد شده از راه مشخصات
ترکيب مغشوش سريعتر است هر چند که براي نرمافزارهاي

محاسباتي ،تشخيص ناحيه تحت کنترل ترکيب مانند دوده و

بلوک استفاده شد.در شکل( )4هندسه اين طرح ارايه شده است:

 COبسيار مشکلاست .فرآيند احتراق با استفاده از طرح
شکست ادي شبيهسازي ميشود در اين روش آهنگ
.

.

واکنش  wC X HYو  W COاز رابطه ()12و( )11به دست
ميآيد[.]10
()12
()11

YO 

  m i x min  YCX HY , *2 
dt
v1 

.
Yo 
d Y

w Co   co   m i x min  Yco , 2 
dt
v2 

d  YCX HY

.

wCX HY 

شکل:4هندسه و ابعاد طرح ساخته شده

زوال جريان مغشوش و انتقال ممنتم اوليه با گردابههاي

انرژي بزرگ مقياس و بردار زماني   m i xبه صورت رابطه()13
ارتباط دارد [.]10



()13

در طرح مذکور ،براي محاسبه تنسورهاي تنش گرانرو ،از
معادالت جريان مغشوش طرح LESاستفادهشد.انتخاب دقيق
اندازه سلول براي شبکه بندي طرح ،تاثير بسيار زيادي در دقت

 m i x  CEBu .

نتايج حاصل از اين مدل خواهد داشت .براي تعيين دقيق اندازه

که در آن  CEBuثابت تجربي در طرح شکست ادي و برابر با 4

سلول در مدل سازي عددي از طول مشخصه آتش که از رابطه

k

است  .با استفاده از گرانروي گرداب ه  tو ط ول مقي اس  در
مقي اس گسس ته،انرژي جنبش ي تورب والنس  kو آهن گ زوال

( )23به دست ميآيد استفاده ميشود[.]12
2
5

()23

انرژي جنبشي  از معادله ( )21به دست ميآيد[:]10
2

()21

 t 
k
k 
,   C
 C  
2
  



Q
D 

  .C p .T . g 

که در آن؛
*

 : Dطول مشخصه آتش (متر)

که درآن  C :و  ، Cثوابت چرخش ي براب ر ب ا 1/100و1/140

 : Qآهنگ گرماي آزادشده از آتش (وات)

(واحد) ميباشند .آهنگ اکسيژن مورد نياز برابر با  wO2و آهنگ

 : C pظرفيت گرماي ويژه هواي محيط

.

توليد مونواکسيد کربن  SCOدر حالتي ک ه دو ن وع س وخت در

 Tو  : دما و چگالي هواي اطراف
*

اگر اندازه سلول 0 / 1Dباشد[ ]12در آن صورت طرح

حال احتراق باشد از رابطه( )21بهدست ميآيد[.]10
()21

*

SCO  wCO 

 LESنيمرخ سرعت و دما را با دقت بااليي ارايه ميدهد .براي
آتشسوزي با اندازه  111مگاوات * 5 / 8 Dمتر به دست

wO2  v1* wCx H y  v2 wCO

آمد * 0 / 1Dبا  01سانتيمتر برابر است که از آن براي شبکه-

.
28
fC wCx H y
12
.

.



.

آهنگ گرماي توليد شده ارتباط مستقيمي باآهنگ اکسيژن

بندي طرح استفاده شد .

مصرفي به صورت رابطه( )22دارد [:]10
()22

.

''' .

q c   H0. wO2

که درآن؛  H 0انرژي آزادشده بهازاي واحد جرماکسيژن ک ه ب ا-

kg
kg

 1/113برابراست.

در اين مقاله ،نتايج يك آتشسوزي فرضي در تونل البرز
واقع در آزادراه تهران _شمال ،به كمك نرم افزار عدديFDS

بررسي شده است .طرح ساخته شده 011متر طول 12 ،متر پهنا
و  1متر ارتفاع داردو براي ساخت هندسه آن از روش چند

شکل :0شبکه بندي طرح ساخته شده

هپتان بهعنوان منبع سوخت آتش انتخاب شد که بهازاي
واحد جرم خود  1/11مونواکسيد کربن و 1/132دوده در فضاي

محاسباتي توليد مينمايد.آتش به صورت وابسته با زمان

هواي درون تونل با فشار استاتيکي دود برابرشود .در اين

طراحي شد که در زمان  311ثانيه از اندازه  1به  111مگاوات

حالت عقبزدگي دود به طور کامل کنترل ميشود(سرعت 3/0

با ضريب رشد سريع توسعه مييابد در شکل ()0آهنگ گرماي

متر در ثانيه).

آزادشده و تابشي ارايه شده است.

در شکل( )0آهنگ گرماي آزادشده از آتش با اندازه 111
مگاوات درون تونل البرز ارايهشدهاست.باتوجه به شکل(311،)0
ثانيه پس از شروع آتش سوزي،اندازه آتش از مقدار  1به 111
مگاوات ميرسد و در اين مقدار ثابت باقي ميماند .همچنين
تابش از آتش نيز پس از  311ثانيه به مقدار بيشينه 31تا 41
مگاوات ميرسد بنابراين بيشترين تابش حاصل از آتش سوزي
 111مگاواتي درون تونل البرز  31تا 41درصد اندازه آتش-

شکل :0آهنگ گرماي آزادشده از آتشسوزي با اندازه  111مگاوات
درون تونلالبرز

سوزي است که اين امر با نتايج حاصل از آزمايشهاي بزرگ
مقياس برجاهم خواني دارد[.]04

در شکل()2عقب زدگي دود در امتداد محور تونل نسبت به
زمان در سرعت جريان  3/0متر در ثانيه ارايه و مرز عقب-
زدگي در ساير سرعتها بروي آن مشخص شد .حين آتش-
سوزي درون تونل ،دود حاصل از آتش به سقف تونل برخورد
نموده و در اثر نيروي شناوري گاز گرم در باال و پائيندست
محل آتشسوزي در زير سقف و در امتداد محور تونل
گسترش مييابدتا اينکه بهدليل اختالط دود با هواي سرد اطراف
و انتقال حرارت بين اليه دود و سقف بتدريج دماي دود کاهش
مييابد و از اين پس گسترش دود در باالدست محل آتش-
سوزي به کندي انجام ميشود.زماني که نيروي شناوري گاز
گرم و جريان هواي مخالف در باالدست محل آتشسوزي برابر
شد ،گسترش دود در باال دست محل آتشسوزي متوقف شده
در اين زمان اختالف فشار استاتيکي دود پيشرونده با فشار

شکل  -7گسترش دود درون تونل البرز نسبت به زمان در
سرعت جريان هاي مختلف

ديناميکي جريان هواي تونل برابر است[.]08در سرعت جريان
صفر  ،به دليل نبود جريان مخالف در برابر حرکت دود درون

در شکلهاي( )8تا ( ،)04رشد دماي دود در زير سقف

تونل ،آهنگ زوال نيروي شناوري دود به کندي انجام ميشود

تونل،در فواصل مختلف از محل آتشسوزي و در سرعت

و دود مسافت بيشتري را در باال دست محل آتشسوزي طي

جريانهاي طراحي نسبت به زمان باهم مقايسه شدهاست.در

ميکند اماباافزايش سرعت جريان درون تونل(سرعت  2و  3متر

محل آتشسوزي بيشترين دماي دود در زير سقف تونل در

در ثانيه)  ،به دليل اختالط گاز گرم و سرد دماي اليه دود،

سرعت جريان صفر روي ميدهد و در عرض  311ثانيه به بيش

نيروي شناوري و فاصله عقبزدگي دود کاهش مييابد تا اينکه

از  0111درجه سانتيگراد ميرسد .با افزايش سرعت جريان

در سرعت جريان  3/0متر در ثانيه،فشار ديناميکي جريان

درون تونل به دليل افزايش اختالط و انتقال حرارت بين گاز
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گرم با هواي سرد اطراف ،دماي اليه دود کاهش مييابد تا

اينکه در سرعت جريان  3/0متر در ثانيه،دماي اليه دود در محل

حاصل از آتشسوزي در فضاي آزاد به طور تقريبي برابر است

آتشسوزي بين  611تا  601درجه سانتيگراد قرار

اما براي سرعت تهويه بيبعد بيش از ، 1/13با افزايش سرعت

ميگيرد(شکل .)8باافزايش فاصله از محل آتشسوزي و سرعت

جريان درون تونل ،بيشينه دماي دود در زير سقف تونل کاهش

جريان درون تونل،اختالط گازگرم با هواي سرد اطراف افزايش

مييابد[.]13

يافته و انرژي رسيده از منبع گرما به اليه دود کاهش مييابد
ازاين رو دماي اليه دود کم ميشود[ .]08اينگاسون و همکاران
دماي دود زير سقف تونل را با توجه به اندازه سرعت تهويه به
دو ناحيه تقسيم نمودند اگر سرعت تهويه بيبعد(نسبت سرعت
جريان به قطر هيدروليکي تونل)کمتر از  1/13باشد (براي تونل
البرز سرعت جريان کمتر از 1/1متر در ثانيه) دماي بيشينه دود
مستقل از سرعت جريان هوا درون تونل است و با دماي گاز
حاصل از آتشسوزي در فضاي آزاد به طور تقريبي برابر
بودهاما در صورتي که سرعت تهويه بيبعد بيش از  1/13باشد
با افزايش سرعت جريان درون تونل ،بيشينه دماي دود در زير
سقف تونل کاهش مييابد[ .]13با توجه به موارد يادشده ،دماي

شکل  :1مقايسه دماي دود در زير سقف تونل در سرعت جريان هاي
مختلف نسبت به زمان:محل آتش سوزي

اليه دود در سرعت جريان صفر،مستقل از سرعت جريان است
اما باافزايش فاصله از محل آتشسوزي ،دماي دود به دليل
دوري از منبع گرما به تدريج کاهش يافته تا اين که در فاصله
 211متري به بيشينه دماي  81درجه سانتيگراد ميرسد.با
افزايش سرعت جريان درون تونل ،دماي اليه دود در زير سقف
تونل کاهش مييابد تا اين که در فاصله  211متري دماي اليه
دود در سرعت جريانهاي  1،2،3تقريبا" برابر ميشود (شکل
 )04اين امر نشانگر از بين رفتن اليهبندي دودو کاهش تاثير
سرعت جريان بر دماي اليه دود در زير سقف تونل است .روند
اين تغييرات در شکلهاي( )8تا ( )04نشان داده شدهاست.

شکل  :3مقايسه دماي دود در زير سقف تونل در سرعت جريانهاي
مختلف نسبت به زمان:در فاصله  20متري پاييندست آتشسوزي

در شکل ) (10دماي اليه دود در سرعتهاي مختلف در
محل آتشسوزي با منحني هيدروکربن مقايسه شد  .با توجه به
شکل ،در سرعت جريان صفر ،پس از  311ثانيه همگرايي بين
دماي حاصل از طراحي با منحني هيدرو کربن مناسب است اما
در سرعت جريان هاي ديگر ،اختالف بين نتايج حاصل از مدل
سازي با منحني هيدروکربن زياد است .اين امر دوعلت
دارد؛يکي آنکه منحني هيدرو کربن براي مواد با قابليت احتراق
باال در فضاي باز ارايه شدهاست و اين مواد در زمان کمي به
دماي بيشينه خود ميرسند وديگر آنکه اثر سرعت جريان بر
بيشينه دماي اليه دود است همانطور که در بند  0گفته شد
،براي سرعت تهويه بيبعد کمتر از  1/13دماي بيشينه دود
مستقل از سرعت جريان هواي درون تونل و با دماي گاز

شکل  :11مقايسه دماي دود در زير سقف تونل در سرعت

جريان-

هاي مختلف نسبت به زمان:در فاصله  01متري پاييندست آتش-
سوزي

شکل  :11مقايسه دماي دود در زير سقف تونل در سرعت جريانهاي

شکل  :14مقايسه دماي دود در زير سقف تونل در سرعت جريانهاي

مختلف نسبت به زمان:در فاصله  20متري پاييندست آتشسوزي

مختلف نسبت به زمان:در فاصله  211متري پاييندست آتشسوزي

شکل  :12مقايسه دماي دود در زير سقف تونل در سرعت جريانهاي

شکل  : 10مقايسه نتايج حاصل از طراحي با منحني هيدرو کربن

مختلف نسبت به زمان:در فاصله  111متري پاييندست آتشسوزي

شکل  :13مقايسه دماي دود در زير سقف تونل در سرعت جريانهاي

شکل:10اعتبارسنجي دماي دود در زير سقف و در امتداد محور تونل

مختلف نسبت به زمان:در فاصله  101متري پاييندست آتشسوزي

در شکل ( )06دماي اليه دود در زير سقف و در امتدا محور

باتوجه به رابطه اوکا و اتکينسون (روابط ( )1تا( ))4براي

تونل با رابطه ( ،)0در سرعت جريان صفر مقايسه شده است با

آتشسوزي با اندازه  111مگاوات ,تونل به ارتفاع  1متروسطح

توجه به شکل (، )06در فاصله 1تا  011متر ،نتايج حاصل از

مقطع  30مترمربع ,سرعت جريان  1متر درثانيه و دماي هواي

طراحي  01تا  81درجه بيشتر از مقدار حاصل از رابطه تجربي

محيط  22درجه سانتيگراد سرعت بحراني 3/3متر در ثانيه به

است اما با افزايش فاصله ،اين مقدار اختالف کاهش يافته تا

دست ميآيد که همخواني مناسبي با نتايج حاصل از طراحي

اينکه در فاصله  211متري مقدار اين اختالف به کمتر  31درجه
سانتي گراد برسد.
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عددي دارد  .بنابراين براي جلوگيري از عقبزدگي دود حاصل
از آتشسوزي با اندازه  111مگا وات درون تونل البرز سرعت
3/0متر در ثانيه پيشنهاد ميشود.

كاربران درون تونل قبل از رسيدن نيروي امدادي به كمترين
، با توجه به نتايج طراحي عددي و روابط تجربي.حد ميرسد
، مگا وات111 براي آتشسوزي درون تونل البرز بااندازه
اين سرعت.متر در ثانيه پيشنهاد ميشود3/0 سرعتبحراني
امكان خروج كاربران و انجام عمليات نجات را در كم ترين
. زمان ممكن فراهم ميسازد

Brinckerhoff.; "Memorial Tunnel Fire Ventilation Test

]01[

Program", Comprehensive Test Report. Massachusetts
Highway Department, pp1–90,1995.

سرعتبحراني عاملي بازدارنده است كه امكان خروج
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