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 مولفسخن 

هغالة  یيتِ تذٍ یاص، تا تَجِ تِ ًیمواد پرانرژ یمنیا یمنی،ا یمبانپس اص چاج وتاب 

 یمنیاتا ػٌَاى  پیص سٍ وتاب ،یهَاد خغشًان ٍ پشاًشط یویدس ض یوٌیدس حَصُ ا یواستشد

ٍ حَادث  یذادّاّش چٌذ وَچه دس واّص سٍ یًوَدم تا گاه یيسا تذٍ یمواد منفجره تجار

 یاىٍ داًطجَ یا ذاضت حشفِتْ یهٌْذس یّا سضتِ یاىداًطجَ یذّا تاضذ. تواهیٌدس فشا

 یاىداًطجَ یِ،اًذسواساى هَاد ًاس هْوات ٍ هَاد هٌفجشُ، دست ی،پشاًشط هَاد یوی،ض یّا سضتِ

اص  تَاًٌذ یه یٍ اًتظاه یًظاه یشٍّایٍ ً یافسش یّا داًطىذُ یاىهؼذى، داًطجَ یّا سضتِ

هٌاسة هغالة اسائِ ضذُ  یهٌظَس احشتخط الصم سا تؼول آٍسًذ. تِ تشداسی وتاب تْشُ یيهغالة ا

وتاب تِ صَست  یيٍ هغالة ا یهَاد پشاًشط یوٌیا یوٌی،ا یتا ػٌَاى هثاً پیطیيجلذ  تایست یه

 یِدس ول یيهجوَػِ ّوچٌ یيِ وتة ال. هغالة اسائِ ضذُ دس سلسیشدتَأم هَسد استفادُ لشاس گ

 یغهسلح ٍ صٌا ّاییشًٍ ی یٍِاتستِ تِ آى، ول یًظاه یغدفاع ٍ صٌا استٍص یذی،تَل یغصٌا

 ّا، یویپتشٍض ّا، یطگاٍُصاست صوت، ٍصاست ًفت، پاال ی،ّا، ٍصاست ساُ ٍ تشاتش ٍاتستِ تِ آى

 ٍالغ ضَد. یذهف تَاًذ یه یشٍُ غ یا ٍ حشفِ یهشاوض فٌ

تِ صَست  یوٌیّا تَدُ ٍ تَجِ تِ ا اًساى یاص خغش، آسصٍ یاهي ٍ ػاس یدس جْاً یصًذگ ّوَاسُ

تطش ّوَاسُ دس  ییگزاضتِ ضذُ است. اص سَ یؼِتماء اص تذٍ خلمت دس ًْاد تطش تِ ٍد یتالش تشا

تطش  یّا اص تالش یتخط ی،صٌؼت ّای یتٍ سغح سفاُ خَد تَدُ ٍ فؼال یتْثَد صًذگ یتالش تشا

 است. یطتشت یتٍ اهٌ یصتِ سفاُ، آسا یذىسس ایتش

 یهغاتك استاًذاسدّا یٍ فٌ ٌییوهجوَػِ، هَاسد ا یيتش آى است تا دس سلسلِ وتة ا سؼی

 .یشدلشاس گ یهَسد تحج ٍ تشسس الوللی یيت

 
 بخش عبذالقذیر شه
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 انفجار:

هَادهٌفجشُ اػن اص  ،آى یدس ع وِاص ًَع خَد هٌتطش ضًَذُ است  ییایویٍاوٌص ض هیاًفجاس 

ضىل داؽ ٍ  ی(، تِ هحصَالت گاصِیىشٍحاًیوَتاُ )دس حذ ه اسیگاص دس هذت تس ایٍ  غیجاهذ، ها

ی آصادضذى اًشطی دس صهاى تسیاس ون ٍ تا سشػـت  ػثاست دیگش، پذیذُ تِ .ضًَذ یه لیپشفطاس تثذ

، سا اًفجاس اتذی یٍ اًتطاس ه ذیتَل 1وِ دس آى هَد ضَنتسیاس تاال )تاالتش اص سشػت صَت(، 

تضسگتش اص حجن  اسیتس یهَاد تِ حجو یاًثساط ًاگْاً ٌذیفشا تَاًذ، ّوچٌیي هی. اًفجاس ًاهٌذ هی

لزا  ٍ غیشُ، ذىیتشوهاًٌذ  ،تاضذ یه یادیص یىیهىاً شاتیوِ تَام تا صذا ٍ تاحتَدُ  ِیاٍل

 ًفجاس سخ دادُ است. عَس ًاگْاًی آصاد ضَد، ا وِ همذاس صیادی اًشطی تِ ٌّگاهی

 

 :اتانواع انفجار

ٍ  هخل اًفجاس آتطفطاىدّذ  سخ هیفیضیىی  تتحَالیا  ٍ ضذى دس احش فطشدُاًفجاس فیضیىی،  -1

اوٌص ضیویایی دس صهاى تا یه ٍاًفجاس ضیویایی،  -2 تحت فطاس ٍ هخاصى تخاس یا اًفجاس دیگ

ٍ  گاص ،حشاست دّذ ٍ عی آى هیسخ  گشهاصاتحَل تسیاس سشیغ  ٍهمذاس صیـادی اًشطی تا وَتاُ 

)دس حذ سشػت تاالی ٍاوٌص  .تاضٌذ وِ دائن دس حال اًثساط هی ضذُتطىیل تخاسات تسیاس داؽ 

صذم حاًیِ(، فضای تسیاس ون، ًسثت تِ حجن تسیاس صیاد گاصِ داؽِ دس حال اًثساط، ٍ دهای تسیاس 

فطاس تِ تاالی ضَد تا  تاػج هیگشاد(،  یتاالی ًاضی اص ٍاوٌص ضیویایی )چٌذ ّضاس دسجِ ساًت

لادس تِ ضىستي دیَاسُ هخضًی وِ دس سا ًوایذ وِ چٌذ صذ اتوسفش سسیـذُ ٍ تَلیذ هَد اًفجاس 

ی هَد لشاس داسد،  اًساًی وِ دس ًاحیِ ّا، تجْیضات، ًیشٍی آى لشاس گشفتِ ٍ یا تخشیة ساختواى

 -3 ضَد ایجاد تخشیة دس هحیـظ اعشاف ٍ حتی دس هٌـاعك دٍستش هی ایي خَد هَجة ضذُ ٍ

اًشطی یه اًفجاس آیذ.  ٍجَد هی تِ ای ای یا ضىافت ّستِ تش احش جَش ّستِاًفجاس اتوی، 

تا  تسیاس آىاهَاد ضَن  تَدُ،اًشطی حاصل اص اًفجاس ضیویایی تشاتش  چٌذیي هیلیَى ،ای ّستِ

 . هاًذ ّا دس هحیظ تالی هی آى تا هذتتطؼطات  احشات ستٌذ ٍّ تسیاس تاالفطاس داسای دٍام ٍ 
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 انفجار در موادپرانرژی:  پذیذه

ل یتا سشػت هافَق صَت دسٍى هَادهٌفجشُ ٍ تثذ ییایویٍاوٌص ض هیگستشش  ،ػول اًفجاس

 یّا اًفجاس، دس احش پالسی  ذُیتاضٌذ. دس پذ یداؽ ه یاست وِ ػوذتاً گاصّا یگشیّا تِ هَاد د آى

وِ تِ تاالتش اص سشػت  ،اتذی یه صیلذس افضا آى یهَجَد دس سغح سَصش، ضذت سَختي خغ

دس فشایٌذ اًفجاس، صذا، ًَس ٍ فطاس خیلی صیادی تِ  دّذ.  یسخ ه یًاگْاًی ِ یٍ تجض ذُیصَت سس

 ضَد. صَست ًاگْاًی ایجاد هی تٍِ یا ّش دٍ،  هَد گاصیا  ّای ضشتتی هَدّوشاُ 

 

 منفجره:انرژی مواد 

تاضذ.  یه لیپتاًس یٍ اًشط یجٌثط یاص هجوَع اًشط یًاض ،ػادی جسن هیضذُ دس  شُیرخ یاًشط

ّوچٌیي  تَدُ ٍ لیٍ پتاًس یجٌثط یّا یهجوَع اًشط ،ضذُ شُیرخ یاًشط ًیض دس هَاد هٌفجشُ

وِ ذ ـتاضٌ یِ هـصَست ًْفت تِ یادیص یاًشط یتاضٌذ وِ داسا یه ییًَذّایپ یداساهَاد هٌفجشُ 

ّای پیًَذی  یاًشط يی. تا اًفجاس هادُ، اٌذیگَ ی(، هیىیاستاتاًشطی ًْاى ) طی داخلی یاتِ آى اًش

  ذ.ٌدّ یه خَد سا ًطاى )ضشتِ، افضایص حجن( ٍ حشاست یىیصَست واس هىاً آصاد ضذُ ٍ تِ ًیض

 

 فراینذ انفجار: 

ضشٍع فشایٌذ دس اِػوال ضَد. تِ یه هادُ هٌفجشُ اًشطی  همذاسیاتتذا جْت ضشٍع اًفجاس، تایذ 

 ًماط داؽ(، Detonation) صَت فَقاحتشاق ها( ٍ یا Deflagration) احتشاق هادٍى صَت

(hot spot) ، ِّا هتوشوض اًشطی اِػوال ضذُ، دس آى ٍاجضایی وَچىی اص جسن ّستٌذ و

ٍجَد آهذى ِ ت یافتِ ٍ سثةحشاست سغح هادُ افضایص  ایي ًماط، گستشش ٍ تاتطىیل ، ضَد هی

پشاًشطی  هَادًماط داؽ دس  .ضَد ، هییه ٍاوٌص خَد پیطشٍ است وِفشّاس ٍ ٍاوٌص گشهاصا  هَاد

ّای َّا، گاص ٍ یا تخاس هَجَد دس ساختاس ضذى آدیاتاتیه حثاب ، دس احش فطشدُجاهذ

تِ ػوذتاً  ِیهَادهٌفجشُ اٍل) دٌّذُ تطىیلاجضای تلَسّای  تیيیا ایجاد اصغىان  ،هَادهٌفجشُ

 آیٌذ. تفاٍت هیٍجَد  اد ًاسیِ تَِحشاست ایجاد ضذُ دس احش ٍیسىَصضذى هتا  یا ایي ػلت است( ،

 تاضذ. یّا هرٍب آى یػلت دهاتِ ِیٍ حاًَ ِیاٍل یّاًماط داؽ دس هٌفجشُ لیتطى
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 فرایند حریق، سوزش شدید و انفجار با توجه به زمان و سرعت واکنش 1-1شکل 

 

، الف( خالصِ وشدصیش سا دس چْاس هشحلِ  اًفجاس یه هادُ ضیویایی تَاىدس تیطتش هَاسد هی

 تِ اًفجاس )تیٌاتیٌی( اًتمال اص تجضیِ سشیغد(  1سشیغ تجضیِ)تیٌاتیٌی(،  ،پیطشفتب(  افشٍصش

سشػت هَد ضان اص سشػت صَت تیطتش ضَد تِ آى اًفجاس  ، اگشپیطشفت اًفجاسد( 

(detonation )تاضذ، هی تغییش ًاگْاًی فطاسهَد اًفجاس وِ دس ٍالغ ّواى گَیٌذ. دس اًفجاس،  هی

ی هٌفجشُ داسد، تِ سوت جلَ تا سشػت هافَق صَت وِ تستگی تِ سشػت اًفجاس هادُایجاد ٍ 

لزا ضَد. جا هیًیض تا ّواى سشػت تسیاس تاال، جاتِ C-Jحشوت وشدُ ٍ هتؼالة آى صفحِ 

تَاى ضثیِ یه هَد دس ًظش گشفت وِ تَسظ جثِْ هَد ّذایت ضذُ ٍ تا  فشایٌذ اًفجاس سا هی

  سٍد. هصشف ًطذُ )ٍاوٌص ًذادُ( پیص هی ی هٌفجشُ تِ سوت هادُ Dسشػت حاتت 

 
 منفجره  حرکت موج در ماده 2-1شکل

                                                
1 Deflagration 
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U سشػت رسات دس حال حشوت ،C سشػت هَد صَت ،D خَاّذ  سشػت یىٌَاخت جثِْ هَد

 تاضذ،( خیلی ون Uسشػت رسات هادُ هٌفجشُ )اگش تاضذ.  هی D = U+ C صَست  تَد. دس ایي

اًفجاسی سخ اها  ،وٌذسوت سشػت صَت هیل هی تِهَد ضَن ضؼیف تَدُ ٍ سشػت آى 

تش اص سشػت صَت هَد ضَن سشیغ ،( صیاد تاضذUهٌفجشُ ) دّذ. اگش سشػت رسات هادًُوی

  ٍلَع خَاّذ پیَست.ِ حشوت خَاّذ وشد ٍ اًفجاس ت

 

 پذیذه موج انفجار:

اًـشطی تاضذ، هَد  ٍ صیادسٍیذادی وِ ضاهل یه آضفتگی فطاسی لـَی ٍ آصادضـذى ًاگْـاًی 

ای ٍ تمشیثاً آًی فطاس، اص فطاس  ّای هَد اًفجاس، افضایص لحظِ اص هطخصِضَد.  اًفجاس ًاهیـذُ هی

 "ی هَد اًفجاس جثِْ"تاضذ. ایي افضایص فطاس یا  ( هیPiهحیظ تا فطاس پیه ًاضی اص سٍیذاد )
عَس هتَسظ تیص اص  ی آغاصش اًفجاس، تا یه سشػت ًضٍلی وِ اغلة تِ صَست ضؼاػی اص ًمغِ تِ

تِ  وِ ّای گاصی سشػت حشوت هَلىَلوٌذ.  تاضذ، تِ سوت تیشٍى حشوت هی سشػت صَت هی

تش  ونًوایٌذ،  سا ایجاد هی "جثِْ هَد اًفجاس"ساختاس جلَیی ضَد ٍ  گفتِ هی سشػت رساتآى 

ٍسیلِ تاد ٍ چشخصِ ایجاد ضذُ  ّوَاسُ، ّوشاُ تا فطاس دیٌاهیه یا فطاسی است وِ تِ تَدُ ٍ

وِ جثِْ هـَد اًفجـاس ّش چِ تیطتش دسٍى  گیشد. ٌّگاهی تَسظ جثِْ هَد اًفجاس ضىل هی

اً یاتذ، فطاسِ سٍیذاد واّص پیذا وشدُ ٍ ػوَه تشی، هٌثسظ ضذُ ٍ گستشش هی ّای ٍسیغ حجن

تِ یه سغحی اص جسن  "هَد ضشتتی اًفجاس"وٌذ. اگش  افضایص پیذا هی پالس –فطاس هذت 

ای تشخَسد  صلة )تِ ػٌَاى هخال؛ یه ساختواى(، وِ دس هسیش اًتطاس آى هَد لشاس داسد، تا صاٍیِ

ٍجَد آهذُ ٍ سٍی ّواى  وٌذ. فَساً دس آى سغح اص جسن صلة )سخت(، یه فطاس اًؼىاسی تِ

ػلت هماٍهت جسن صلة، دس تشاتش همذاسی اص  ٍجَد آهذى ایي فطاس، تِ یاتذ. تِ هی سغح گستشش

تاضذ. ایي فطاسِ هٌؼىس ضذُ  فطاس سٍیذاد است وِ هتجاٍص اص احش تشخَسد تا سغح صلة هی

ای وِ تیي سغح جسن صلة  )تشگطت خَسدُ(، تاتؼی اص فطاس هَد سٍیذاد )تشخَسدی( ٍ صاٍیِ

 تاضذ. گشدد، هی تطىیل هی "ِ هَد اًفجاسجثْ")جسن سخت(، ٍ سغح 

 

 


