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 خالصھ

ھمچون  یاثرات جادیعالوه بر ا،است یتصادف یتیبا ماھ یا دهیانفجار پد نکھیبا توجھ بھ ا
 ریخود را تحت تاث محیط اطرافسازه ھا و  کھ طیدر مح یو کشش یامواج فشار،یشوک ناگھان

برای متراکم کردن خاک ھا استفاده  نیسطح زم ریدر زمی توان  تیخاص نیاز ا،دھد یقرار م
باید بھ این موضوع اشاره کرد کھ برای باال بردن ظرفیت باربری و متراکم نمودن خاک .نمود

وقت ھا روش ھای گوناگونی وجود دارد کھ اکثریت آن ھا متصرف ھزینھ ھای باال و اتالف 
بھ ھمین دلیل لزوم خالقیت در اجرای روش ھای تثبیت و تراکم خاک، .بسیار زیاد می باشند

نمود پیدا می کند. در ھمین جھت با استفاده از مواد انفجاری می توان با صرف ھزینھ ای 
بھ خواستھ مورد نظر رسید.تحقیقات ،نسبتا پایین و زمانی بسیار کمتر از روش ھای دیگر

و  یعدد یو توسعھ روش ھا یدانیو م یشگاھیدر قالب مطالعات آزمار این راستا انجام شده د
المان محدود و المان مجزا و تفاضل  یبھ روش ھاکھ اکثریت آن ھا  صورت گرفتھ است یتجرب

می باشد.از این رو در کمتر یمحاسبات ھای نھیو ھز شتریسھولت ب بوده کھ علت آنمحدود 
 توضیحاتی توسط مواد منفجره  ھ در مورد روش متراکم سازی خاکسعی خواھد شد ک  این موضوع

مدل سازی این روش بھ ھمراه تحلیل نتایج حاصلھ Abaqus  در برنامھ کامپیوتری  داده شود و
  انجام گیرد و بعنوان یک روش جایگزین و ارزان پیشنھاد شود .

. 
 تراکم خاک، ، انفجار زیر سطحیمنحنی تنش کرنش، مواد منفجرهکلمات کلیدي: 

 

 مقدمھ   .1
 

موجب  بھ تبع آن افزایش تقاضای انواع سازه ھادر سال ھاي اخیر رشد جمعیت و 
شتابي روزافزون گیرد و با وجودي کھ دانش و ،زه ایتوسعھ صنعت سا کھ شده است

خود موضوعي برجستھ و ،بسیاري از اعضاي جامعھ مھندسي در کشور ما یتوان باال
ن تھیھ و تدوین مدارک و مستندات طبق استانداردھا و آیین افتخارآمیز است، لیک

با توجھ بھ دالیل مذکور و .قابل مالحظھ می باشد و مقرررات ملي مھندسي ھا نامھ
مشکالت ،مسائل زمین شناسي و ژئوتکنیکينمودن بدون رعایت ،رشد سریع ساخت و ساز

موارد  مي توان بھ آن ھاکھ از جملھ  می آوردفني و مھندسي زیادي را بھ ھمراه 
 د.نمواشاره  زیر

ریزش و یا ترک خوردگي ساختمان ھا، نشست ناھمگون ساختمان، باال آمدن سطح 
کھ در نقاط پست مي تواند مشکالتي را براي پي ساختمان ھا بھ ( آب زیرزمیني 

نظیر مترو،  یی ، عدم تشخیص دقیق سازند مورد حفاري در پروژه ھا) وجود آورد
سل ھا و پتانسیل لرزه خیزي آن ھا در ھنگام تعریف شھرھاي جدید، عدم تشخیص گ

روان گرایي خاک در ھنگام زلزلھ و محل عبور گسل ھا از زیر پروژه ھاي عمراني، 
عدم دقت بھ مکان دفن زبالھ ھاي شھري و استقرار شھرک ھا روي خاک ھاي مسألھ 

 اشاره کرد .دار و مشکالت فراوان دیگري از این قبیل 
این رو امروزه طراحی و ساخت سازه ھا در جھت مقاوم نمودن آنھا در  از

برابر بارھای داخلی و خارجی توجھ خیلی از طراحان را بھ خود جلب نموده 
مستلزم باال بردن ظرفیت باربری خاک زیر سازه یا ،این موضوع در بدو امر.است

                                                
1

  ھیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
2

  ی ارشد ژئوتکنیک محقق اردبیلیدانشجوی کارشناس
3

ھیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
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تراکم آن ھا اشاره  بھینھ سازی خاک ھا بوده کھ در این خصوص می توان بھ افزایش
خاک ھا جھت بھبود خواص مھندسي خود صدھا سال است کھ مورد اصالح واقع شده .نمود

سال گذشتھ ارتقا دانش بشر در زمینھ رفتار خاک و مخاطرات  80لیکن در .اند
ژئوتکنیکي موجب بروز روش ھاي بدیع و جدیدي در خصوص اصالح خواص خاک ھا گردیده 

 .د متراکم نمودن خاک توسط نیروھای انفجاری می باشدیکی از این مواراست. 
  

 مدل کردن خاک تحت انفجار   .1
 فاز بندی خاک   .1-1
  

مایع و گاز در نظر گرفتھ می شود ،خاک بھ عنوان یک محیط سھ فازی متشکل از جامد
بھ .آب و ھوا تخصیص داد،کھ می توان این فاز ھا را بھ ذرات تشکیل دھنده خاک

بینی رفتار دقیق خاک بھ خصوص در مورد بارھای انفجاری کھ  ھمین دلیل پیش
علت این امر این است .بارھای دینامیکی با سرعت باال می باشند بسیار دشوار است

کھ تمامی این فاز ھا در برابر این بارھا بستھ بھ خصوصیات خود رفتار جداگانھ 
تاثیر خود را می  و متفاوتی از خود نشان می دھند و روی رفتار فاز ھای دیگر

رفتار کلی خاک ،بنابراین مجموعھ ای از اندرکنش این رفتار ھای متفاوت.گذارند
  را می سازند .

  

 مدل کردن خاک سھ فازی تحت بارھای ناگھانی   .2 -1
  

می توان از مدل نشان داده شده در زیر ،برای مدل کردن خاک بھ صورت ریاضیات
بھ ترتیب  Cو  Bو  Aه می شود مولفھ ھای ھمانطور کھ در شکل دید.استفاده کرد

بھ ترتیب اصطکاک و مقاومت اتصالی   Dو  Eآب و ھوا  و  ،تغییر شکل ذرات جامد
مربوط Cو  Bو  Aبدیھی است کھ عناصر  .پیوند میان ذرات جامد را نشان می دھد

مربوط بھ مکانیزم تغییر شکل اول می باشد   Dو  Eبھ مکانیزم تغییر شکل دوم و 
. 

 
  مدل خاک سھ فازی – 1شکل 

  تعبیھ شارژ انفجاری در چال   .2
  

مواد انفجاری طبق الگوی طراحی شده ای ،پس از حفر چال با قطر و عمق مورد نظر 
سپس در پوش چال ھا بھ .با میزان وزن معین در عمق تعیین شده تعبیھ می گردد

یشتر انرژی روی منظور محبوس کردن فشار انفجار در داخل خاک و تاثیر ھر چھ ب
مدول ،پس از انفجار بستھ بھ نوع خاک.تراکم محیط اطراف قرار داده می شود

در ھمان عمق تولید می ،االستیسیتھ و چسبندگی آن گودالی متناظر با شدت نیرو
امواج تولید شده در خاک منتشر گردیده و موجب جابجایی ذرات خاک شده کھ در .شود

این امواج تا زمان خاصی ادامھ می یابند .می گرددنتیجھ این فرآیند تراکم حاصل 
و پس از آن میرا شده و جابجایی ذرات خاک کاھش می یابد تا محیط بھ یک حالت 

می  شکل زیر نحوه اعمال نیروی انفجاری را بھ صورت شماتیک نشان.پایدار برسد
 دھد.

 

 
  اعمال نیروی انفجاری در خاک – 2شکل 

  abaqusرنامھ مدل سازی انفجار در ب   .3
  

در تراکم انفجاری و پیچیدگی ھای    ECبا توجھ بھ قدمت کم استفاده از روش 
موجود در مدلسازی آن ھا مثل نحوه اعمال بارھای دینامیکی و مکانیسم انتقال 

تاکنون تالش ھای چندانی برای مدلسازی ،تنش در خاک و تاثیر آن بر تراکم محیط
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و بھ    abaqus 6.10قالھ با استفاده از نرم افزار در این م.عددی صورت نگرفتھ است
 روش المان محدود بھ تحلیل عددی تراکم انفجاری می پردازیم .

  مدل سازی ابعادی خاک و محل انفجار   .1 -3
  

بھ منظور بررسی و تحلیل تفاوت تاثیرات تراکم در چیدمان ھای مختلف شارژھای 

چال انفجاری  4تا  1ابعاد گوناگون وبا  نمونھ 4،انفجاری در ابعاد مختلف زمین
متر  6عمق چال ھای انفجاری .در نظر گرفتھ می شود کھ در شکل زیر مشاھده می شود

 30و بھ دلیل سھولت در روند تحلیل در پوش چال ھا از جنس ھمان خاک بھ ضخامت 

سانتی متر و فاصلھ آن ھا از  15شعاع چال ھا .سانتی متر در نظر گرفتھ شده است

 متر می باشد . 6یگر ھمد

               
  تعداد و چیدمان شمع ھای انفجاری تحلیل شده  – 3شکل 

  مدل سازی مواد منفجره   .2 -3
  

استفاده کرده   amplitudeمی توان از  abaqusبرای مدلسازی مواد منفجره در برنامھ 
کوچک .ل کردو فشار آزاد شده ناشی از انفجار را در بازه زمانی بسیار کوچک اعما

می باشد .در مدل ھای طراحی  بودن بازه زمانی مبین ناگھانی بودن بار انفجاری
برای اعمال فشار .تعبیھ شده است  TNTمواد منفجره   Kg1در ھر چال مقدار  ،شده

یا  TNTارز  ھم .استفاده شده است TNTناشی از این انفجار از قانون ھم ارز  
یک .یزان انرژی آزاد شده در اثر انفجار استروشی برای ارزیابی م TNTمعادل 

ژول است کھ در اثر انفجار یک گرم تری نیترو  ۴۶٠٢ - ۴١٠٠برابر با TNTگرم
را برابر  TNTگردد کھ برای راحتی انرژی آزاد شده توسط یک گرم  تولوئن آزاد می

 قرار می دھند کھ  4184گیرند .میزان انرژی را معموال  با یک کالری در نظر می
  Mpa 4را برابر با   TNTطبق موارد گفتھ شده می توان فشار ناشی از یک کیلو 

 Mpa 4 از صفر بھ مقدار حداکثر  msec 1فشار ناشی از آن در طی .در نظر گرفت
انده و پس از آن بھ صفر می رسد ثابت باقی م msec9 افزایش پیدا کرده و بھ مدت  

. 
 جدول و نمودار زیر آورده شده است :نحوه بارگذاری انفجاری و قدرت آن در 

 

                                     بارگذاری انفجاری -  1جدول                                                        
  بارگذاری انفجاری - 1نمودار 

 
  سازی خاک مدل   .3 -3
  

تنش ھای ،با ساخت چال ھای انفجاری و اعمال بار ناگھانی بسیار باال بھ خاک
با توجھ بھ اینکھ سختی اغلب خاک ھا وابستھ بھ .جانبی در خاک افزایش می یابد

سختی خاک و در نتیجھ سختی مجموعھ افزایش می ،سطح تنش اعمال شده است
ن المان ھا از مدل ھای رفتاری ای بنابراین الزم است برای مدل سازی ای.یابد

طبق .استفاده کرد کھ در آن سختی خاک بھ صورت تابعی از وضعیت تنش ھا باشد
) بایستی استفاده hardening soil modelموارد فوق از مدل رفتاری سخت شونده (

Amplitude 
(Mpa) 

Time 
(s) 

0 0 
4 0.001 
4 0.01 
0 0.02 
0 0.05 
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کرنش محوری در این مدل رفتاری بھ صورت ھیپربولیک بوده و  –منحنی تنش .نمود
 استفاده می کند . ) yeild cap surfaceاز سطوح تسلیم کالھک دار  ( عالوه بر آن 

متراکم شده و سختی آن ،المان ھای خاکی تحت اثر فشار ھای ناشی از انفجار
فر آیندی غیر خطی      افزایش سختی این مصالح در این حالت.ھا افزایش می یابد

نش در مدل سخت شونده ھمانطور کھ در نمودار زیر مشاھده می شود افزایش ت.است
 موجب باال رفتن دانسیتھ شده و ھمین موضوع مبین متراکم شدن خاک می باشد .

 
   منحنی تنش کرنش مدل سخت شونده – 4شکل 

 
مقادیر .استفاده شده است  cap hardening از مدل   abaqusطبق موارد فوق در برنامھ 

مطابق با مدل  کرنش حاصلھ –تنش و کرنش بایستی طوری فرض شود کھ نمودار تنش 
برابر ،شیب خط مماسی آن در قسمت خطی منحنی،از طرف دیگر.شود،غیر خطی گفتھ شده

 در خاک cap hardeningجدول و نمودار زیر مدل فرضی .می شود  Eبا مدول االستیستھ 
 فرض شده در این مسالھ می باشد .

 
 cap مدل  -  2جدول              خاک فرض شده           cap hardening مدل  - 2نمودار  

hardening هخاک فرض شد  

 

 
 

ھمانطور کھ گفتھ شد برای تعیین نمودن مدول االستیسیتھ این نوع خاک شیب 

 18و  17ور از نقطھ مابین ردیف قسمت خطی را بدست می آوریم کھ بدین منظ
 استفاده می کنیم.

 
 می توان بھ،از موارد دیگری کھ باید برای پارامتر ھای خاک در نظر گرفت

مشخصھ ھای پالستیک خاک کھ شامل چسبندگی و زاویھ اصطکاک ،مشخصھ ھای االستیک خاک
اج میرایی مصالح خاک کھ منجر بھ کاھش ارتعاشات دانھ ھا حاصل از امو،است

 اشاره کرد .،انفجار در طول زمان می شود و ھمچنین وزن مخصوص خاک انتخاب شده
 مولفھ ھای خاک در نظر گرفتھ شده در این مدل بھ صورت جدول زیر می باشد : 

  مولفھ ھای خاک - 3جدول 

  مش بندی و گام گذاری مدل   .4 -3
  

 
Strain 

Ε 

Stress 
σMpa)( 

 ردیف
Strain 

ε 

Stress 
σ 

Mpa)( 
 ردیف

Strain 
ε 

Stress 
σ 

Mpa)( 
 ردیف

0.25 0.29 15 0.13 0.07 8 0 0.001 1 

0.265 0.4 16 0.15 0.08 9 0.014 0.005 2 

0.28 0.5 17 0.16 0.09 10 0.028 0.01 3 

0.31 1 18 0.17 0.1 11 0.053 0.02 4 

0.32 2 19 0.18 0.12 12 0.074 0.03 5 

0.34 5 20 0.2 0.16 13 0.093 0.04 6 

0.355 10 21 0.23 0.21 14 0.11 0.05 7 
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- - β α ɤ ν E - - - - φ C 

- - - - KN/  - Mpa - Mpa Mpa - ° KN/  

0 0 0 0.1 15 0.32 2.9 1 0 0 0.0005 32 12 
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در اثر فرضیات .مش بندی مدل از نکات قابل توجھ در یک تحلیل عددی است     
انحراف عددی در انتشار امواج ایجاد گردد. کولیمر ،مربوط بھ مدل سازی ممکن است

اندازه بزرگترین ،قال صحیح امواجدادند کھ برای اطمینان از انتنشان  و الیزمر
 طول موج ایجاد شده توسط یک ھشتم باید کوچکتر از یک دھم تا،ابعاد المان

بھ دلیل ،بنابراین طبق این نظریھ .ترین فرکانس امواج ورودی بھ سیستم باشدباال
در مش باالترین مقدار اندازه ممکن Abaqusزمان بر بودن بسیار باالی تحلیل برنامھ 

 120ثانیھ در  60متر ) و حداقل بازه زمانی قابل قبول گام گذاری (  0.3بندی ( 
step .انتخاب گردیده است کھ خود شامل ساعت ھا تحلیل یک مدل می گردد ( 

 

  تایج بدست آمده از تحلیل عددین   .5
  

افزایش تنش در مدل سخت شونده در اثر امواج ،ھمانطور کھ در قبل اشاره شد
باعث جابجایی ذرات خاک شده و بھ دنبال آن موجب باال رفتن دانسیتھ می ،ریانفجا

  افزایش ،طبق منحنی تراکم .شود کھ ھمین موضوع مبین متراکم شدن خاک می باشد
 نشان  ،کمتر از رطوبت بھینھ رطوبتی  با  خاک  دانسیتھ 

بنابراین می توان تغییرات وزن مخصوص خاک در .دھنده افزایش تراکم می باشد
  را موازی با تغییرات تراکم خاک دانست . Abaqusبرنامھ 

ناحیھ تاثیر ،میرایی امواج،در منحنی ھای بدست آمده تفاوت افزایش تراکم
تحت ،میزان تراکم و نسبت خرج گذاری مواد منفجره،جابجایی ذرات خاک،تنش ھا

ھمچنین تغییرات تنش و وزن .نفجاری بررسی می شودچیدمان ھای مختلف چاه ھای ا
نسبت بھ تغییرات عمق و فاصلھ از محور انفجاری بررسی ،مخصوص در مدل اولیھ

 خواھد شد .
 مدل در نظر گرفتھ شده 4ابعاد و نوع طراحی  - 4جدول 

 خرج گذاری مواد منفجره
 حجم خاک

 

 ابعاد
شماره 
 مدل

نسبت وزن مواد 
منفجره بھ حجم 

 خاک

اصلھ گمانھ ف
 ھا از ھم

عمق

 

وزن کل مواد 
Kg 

چیدما
 ن

عمق سطح   

 58  6 6 1 1 1 1728 12 12 12 1 

 77  6 6 2 1 2 2592 12 12 18 2 

 87  6 6 3 1 3 3456 12 12 24 3 

 103  6 6 4 2 2 3888 12 18 18 4 

  

ثانیھ پس  3،در شکل زیر تغییرات دانسیتھ خاک کھ مولفھ تراکم خاک می باشد
مرکز انفجار دارای رنگ ھای ،ھمانطور کھ دیده می شود.آورده شده استاز انفجار

رنگ ھا ،وشن تر کھ مبین دانسیتھ باالتر است بوده و با فاصلھ گرفتن از مرکزر
نمودار ترسیم شده نیز ھمین ویژگی را نشان .تیره تر شده و تراکم کاھش می یابد

 /KN دیده می شود کھ وزن مخصوص خاک از مقدار،با توجھ بھ نمودار حاصلھ.می دھد

البتھ الزم بھ ذکر .رسیده است KN/  16.3ر بھ عدد  ثانیھ پس از انفجا 3، در 15
این عدد نیز در نوسان بوده و پس از مدت ،است کھ بھ علت نوسان امواج انفجاری

مالحظھ می شود کھ در ،بھ مقدار ثابتی می رسد.طبق تحقیقات حاصل شده،زمان مشخصی
بار  3الی  2بور حدودا� ع،برای رسیدن بھ ھمین مقدار از دانسیتھ،این نوع خاک

اما با وزن .غلتک الزم است کھ خود متصرف ھزینھ و زمان بسیار باالتری می باشد
ثانیھ می توان بھ ھمین میزان  3تنھا پس از ، ) Kg 1 مطلوبی از مواد منفجره (

از تراکم دست پیدا کرد .قلھ ھای ایجاد شده در نمودار زیر و ھمچنین کاھش 
متر را می توان بھ علت در نظر گرفتن مرز ھای  5.5رتر از دانسیتھ در نواحی دو

اما .دانست abaqusبرای امکان سازی تحلیل در برنامھ ،جاذب انرژی در اطراف مدل
می تواند ،بلکھ خاک در ابعاد المانی.در واقعیت عمال� چنین مرزھایی وجود ندارد

 تا بی نھایت ادامھ داشتھ باشد .

            
  اکم در سطح خاکمدل تک شمعی و تغییرات تر – 5شکل 
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در فواصل مختلف ،حال بھ بررسی و تحلیل تغییرات وزن مخصوص با افزایش عمق
می باشد کھ  step 6در مدل اول پرداختھ می شود.شکل زیر ھمان شکل،از مرکز انفجار

بھ صورت کنتورھای رنگی بھ صورت عرضی برش خورده تا تغییرات وزن مخصوص در آن 
افزایش دانسیتھ ،ھمانطور کھ مشاھده می شود در مرکز انفجار.نمایش داده شود

نمودار زیر تغییرات دانسیتھ در .) KN/18.5 بسیار قابل مالحظھ می باشد ( حدود 
متری از  5و  1،2،3،4در فواصل بھ ترتیب ،متر زیر سطح ) 12عمق را ( از صفر تا 

ز انفجار را نشان می دھد .باالترین منحنی حاصلھ مربوط بھ نزدیکترین فاصلھ مرک
متری بوده کھ خود نشان دھنده  5از انفجار و پائین ترین آن ھا مربوط بھ فاصلھ 

قلھ ھای ایجاد .کاھش تاثیر تراکم متناسب با دور شدن از محل انفجار می باشد
ھنگامی .کانون انفجار ) قرار دارندمتری عمق (  6شده در نمودار نیز روی محور 

متر ( نصف عمق) با کاھش  3تا ،کھ از کانون انفجار بھ سمت سطح خاک دور می شویم
اما از آن پس با نزدیک تر شدن .مواجھ می گردیم،تاثیر تراکم کھ امری طبیعی است

این  پدیده بسیار موثر و .مجددا� تراکم شروع بھ زیاد تر شدن می کند،بھ سطح خاک
( تراکم انفجاری ) می باشد کھ ھیچکدام از روش  ECقابل توجھ بوده و مزیت روش 

ھای دیگر متراکم سازی خاک بھ تنھایی قادر بھ چنین تراکم عمقی و سطحی نمی 
 باشند .
 

         
خاک عمقمدل تک شمعی و تغییرات تراکم در برش – 6شکل   

 

رده شده در زیر وابستگی تغییرات دانسیتھ و تراکم خاک در نمودار ھای آو
در طول ،نسبت بھ تغییرات تنش و ھمچنین مولفھ ای از کرنش ( جابجایی ذرات خاک )

 .زمان آورده شده است
سانتی  30متری و فاصلھ  3،  ذره ای در عمق Stress-Displacement در نمودار 
نی تنش بر حسب زمان نیز طبق مدل منح.در نظر گرفتھ شده است،متری از مدل اول

ثانیھ پس از انفجار تنش ایجاد شده  0.1دیده می شود کھ در .ترسکا فرض می گردد
بھ سرعت از صفر بھ حداکثر مقدار خود رسیده و بھ تبع آن جابجایی ذره ،در ذره

پس می توان گفت کھ تنش حاصلھ در ذره از .بھ طور نا گھانی افزایش می یابد
متناظر با ھمان تنش می ،منجر بھ جابجایی ذره،شده از انفجارامواج ساطع 

در طول زمان ،بنابراین از آنجایی کھ امواج انفجاری منتشر شده درون خاک.گردد
پس تنش و جابجایی ذره نیز ھمین خاصیت را پیدا می ،میرا گردیده تا بھ صفر برسد

اک ،میزان آن ھا بھ اما تفاوتشان این است کھ بھ علت خصوصیات پالستیک خ.کنند 
درون خاک دست پیدا می ،بلکھ بھ مقدارماندگار ثابتی در طول زمان ،صفر نمی رسد

 کنند .
وابستگی مقدار و نوسانات جابجاییبا ،Displacement-Densityاما در  نمودار دوم 
اوال� بھ وضوح مشاھده .متری دیده می شود 3و فاصلھ  3وزن مخصوص ذره ای در عمق 

سانتی  30متری نسبت بھ ذره ای در فاصلھ 3ھ جابجایی ذره ای در فاصلھ می گردد ک
در ،ثانیا� مشابھ با نمودار اول.بسیار کمتر است،در ھمان عمق از مرکز انفجار

موجب افزایش دانسیتھ و بھ دنبال آن افزایش ،این نمودار افزایش جابجایی ذره
ھ ترتیب انتشار امواج حاصل پس می توان سیر متراکم شدن خاک را ب.تراکم می گردد

افزایش دانسیتھ خاک و در ،جابجایی ذرات خاک،ایجاد تنش درون خاک،از انفجار
ھمانطور کھ در قبل گفتھ شد و در نمودار دوم نیز نشان .نھایت تراکم خاک دانست

دچار کاھش نوسانات در طول زمان گردیده ،وزن مخصوص المانی از خاک،داده شده است
ابت نھایی برسد .این پدیده میرایی مصاح خاک و عوامل موثر در تا بھ میزان ث

 پالستیک بودن آن را روشن می سازد .
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و  Stress-Displacement  سانتی متری  30متری و فاصلھ  3در ذره ای در عمق    Displacement-Density 

نمودار ھای – 7شکل    

 
رسی و تحلیل نوع چیدمان بھ بر،در شکل ھا و نمودارھای آورده شده در ادامھ

 انفجار در مدل ھا پرداختھ می شود .

    
 حالت انتخابی تحلیل 4مقطعی از – 8شکل 

  

ثانیھ پس از انفجار  60مدل تحلیل شده کھ مربوط بھ  4در اشکال سھ بعدی 
)120 stepبھ وضوح مشاھده می گردد ،رنگی افزایش دانسیتھطبق کنتورھای ،) می باشد

 3بیشتر از ،گمانھ انفجاری در حجمی بزرگتر بر روی تراکم 4کھ تاثیر چیدمان 
 ،گمانھ حتی در حجمی کوچکتر می باشد و متعاقبا� با کاھش تعداد گمانھ ھا و حجم

فزایش ا،بدین منظور برای تحلیل عددی این امر.این سیر نزولی ادامھ پیدا می کند
 در نمودار زیر بررسی می گردد .،روی سطح خاک،4تراکم در مرکز مدل 

       
 گما نھ ای روی مسیر نقطھ چین 4تغییرات تراکم در حالت – 9شکل 

  

 بھ سمت   center 1ھمانطور کھ در نمودار باال دیده می شود در طول مسیر  
center 3 ،رخ داده است کھ تقریبا�  یدر مرکز مدل افزایش وزن مخصوص بسیار باالی

 4). در محدوده بین  KN/ 17.1 برابر با وزن مخصوص در مرکز انفجار می باشد(
کیلوگرم  4متر مربع را در بر می گیرد تنھا با  36گمانھ کھ مساحتی حدود 

TNT،4این امر بر ھم کنش تاثیر انفجار ھای .یک خاک کامال� متراکم ایجاد شده است 
 نھ را نشان می دھد و اثر نوع چیدمان را بھ راحتی اثبات می کند .گما

سیر افزایش و نوسانات دانسیتھ مرکز ،در زیردر نمودار ترسیم شده 
 60مدل تحلیل شده در طول  4در ،انفجارات بر روی سطح خاک ( دھانھ گمانھ ھا )

مربوط بھ یکی  باالترین خط ( خط قرمز ).ثانیھ پس از انفجار نمایش داده شده است
و پائین ترین آن ھا مربوط بھ مدل اول با یک گمانھ می  4از گمانھ ھای مدل 

وزن ،ھمانطور کھ دیده می شود با افزایش تعداد گمانھ ھا در حجم باالتر خاک.باشد
گمانھ  4تاثیر ،بنابراین در یک حجم واحد خاک.مخصوص حاصلھ نیز افزایش می یابد

کیلوگرمی می باشد و این 1بیشتر از تاثیر یک گمانھ  بر روی تراکمTNTگرمی  250
 امر اثر نوع چیدمان را نشان می دھد .
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 60مدل تحلیل شده در طول  4نوسانات دانسیتھ مرکز انفجارات بر روی سطح خاک در  – 10شکل 

  ثانیھ پس از انفجار

 
 محور بر روی،مدل 4در نمودار زیر تغییرات تراکم بر حسب افزایش عمق در 

مشابھ نمودار ھای قبلی در این .مرکزی گمانھ ھای انفجاری نشان داده شده است
می  1و پایین ترین آن ھا مختص مدل  4نمودار نیز باالترین سطح مربوط بھ مدل 

وزن مخصوص باال رفتھ و در ،با افزایش عمق و نزدیک شدن بھ کانون انفجار.باشد
متر افزایش ناگھانی می دھند. اما  7نزدیک کانون شیب این خطوط تا عمقی حدود 

مدل بر ھم منطبق می  4پس از تغییرات دانسیتھ دچار سیر نزولی شده و خطوط 
تنھا بر تراکم باالی ،این امر مبین آن است نوع چیدمان گمانھ ھای انفجاری.گردند

 سطح کانون تاثیر می گذارد و در اعماق زیر کانون تاثیر بسزایی ندارد .

 
مدل،بر روی محور مرکزی گمانھ ھای  4ییرات تراکم بر حسب افزایش عمق در تغ – 11شکل 

 انفجاری
 

  ھ گیریتیجن   .6

باعث جابجا شدن ذرات ،افزایش تنش در مدل سخت شونده در اثر امواج انفجاری -
 موجب باال رفتن دانسیتھ و در نتیجھ تراکم خاک می شود .،شده کھ ھمین امر

 انفجار تاثیر تراکم روی خاک کاھش می یابد . با افزایش فاصلھ از مرکز -
 ناحیھ تاثیر انفجار روی خاک متناسب با میزان شارژ انفجاری منطقھ است . -
تنھا روشی است کھ موجب تراکم سطحی و عمقی بھ  ECروش ،بر خالف روش ھای دیگر -

 طور ھمزمان می شود .
ھم دست پیدا کرد کھ این  متر 10می توان بھ تراکم در اعماق بیش از ECدر روش  -

 روش را منحصر بھ فرد می سازد .
جابجایی و دانسیتھ در یک ذره از خاک در روش ،نوع نوسانات منحنی ھای تنش -

EC،.در طول زمان مشابھ می باشند 
 نوع چیدمان گمانھ ھای انفجاری در تراکم حجم واحد خاک بسیار موثر می باشد . -
بسیار ،فجاری بھ صورت مشبک بر روی تراکم خاکتاثیر چیدمان گمانھ ھای ان -

 باالتر از چیدمان خطی می باشد .
تنھا بر تراکم باالی سطح کانون تاثیر می ،نوع چیدمان گمانھ ھای انفجاری -

 گذارد و در اعماق زیر کانون تاثیر بسزایی ندارد .
خاک در  جابجایی و دانسیتھ در یک ذره از،ثابت شدن منحنی ھای ایجاد شده تنش -

میرایی و خصوصیات پالستیک ،بستھ بھ نوع مصالح خاک،در طول زمان،ECروش 
 متغییر است .،آن
برای متراکم نمودن عمقی از زمین کھ زیر الیھ خاک متراکم باالیی قرار  -

مجبور بھ بھ برداشت الیھ باالیی نبوده و در ھر عمقی بدون حذف الیھ متراکم ،دارد
 بھ خواستھ مورد نظر می توان دست پیدا کرد .،در منطقھ سطحی بلکھ با حفر گمانھ

فراتر از عمقی کھ ،می تواند در اعماقی از خاک  ECتراکم حاصلھ از روش   - 
 قابلیت دسترسی تجھیزات زمینی بھ آن محدود است اجرا گردد .

  

  مراجع  .7
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