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 خالصه

قطر دهانه و ميزان  ،تعداد و نوع چيدمان آن ها ،مقدار عمق و شيب گمانه ها

یکی از عواملی .خرج گذاری تأثير بسزایی در ميزان تراکم حاصله در خاک دارد

ا در تراکم اثر شيب گمانه ه ،که تا بحال مورد بحث و تحليل قرار نگرفته است

واگرا یا همگرا بودن شيب آن  ،طراحی ميزان شيب گمانه.انفجاری خاک می باشد

بالخصوص در خاک ها یی با تراکم ناهمگن برای همگن سازی پس از افزایش  ،ها

بار دیناميکی و  ،از آنجایی که انفجار.بسيار کارآمد می باشد ،تراکم

تا کنون در تحليل و شبيه سازی  ،ناگهانی بسيار پيچيده با نرخ باال می باشد

از این در این مقاله سعی خواهد شد برای روشن سازی .ابهاماتی وجود دارد ،آن

تأثير گمانه های مورب انفجار زیر سطحی بر روی تراکم خاک که  ،این ابهامات

در همين جهت از .مورد بررسی و تحليل قرار گيرد ،طرحی کاماًل نوین می باشد

که برنامه ای قدرتمند در شبيه سازی و المان محدود  Abaqus برنامه کامپيوتری

 می باشد استفاده شده است .

. 

 
برهم کنش  ،همگرایی گمانه ،انفجار ،تراکم خاک ،گمانه موربکلمات کلیدي: 

 انرژی

 

 

  مقدمه .1

 

ميزان تراکم  ،یکی از مهمترین مؤلفه هایی که مبين مقاومت خاک است

ه بستر اکثر سازه های عمرانی اعم از از آنجایی ک.آن می باشد

 ،فرودگاه ها و بسياری از موارد دیگر ،راه ها ،سد ها ،ساختمان ها

خاک می باشد اهميت مقاومت و ميزان ظرفيت باربری آن نمود پيدا می 

 ،یکی از متداول ترین شيوه ها برای باال بردن ظرفيت باربری خاک.کند

های گوناگونی قابل اجرا می متراکم نمودن آن بوده که توسط روش 

 ،در این خصوص می توان به مواردی همچون بارگذاری استاتيکی.باشد

عبور ماشين آالت و غيره  ،زهکشی عمقی ،وزنه های کوبشی ،غلتک زنی

اشاره کرد که همگی متصرف زمان و هزینه باال بوده و هر یک محدودیتی 

 روش نوینی مطرح بدین منظور اخيراً .را در نوع اجرا دارا می باشند

گردیده که در جهت کاهش مشکالت و محدودیت های روش های قبل مورد 

متراکم نمودن خاک توسط انفجارهای زیر  ،این طرح.استفاده قرار گيرد

سطحی کامالً کنترل و طراحی شده در عمق خاک می باشد که به اختصار به 

 ،واصل معينبرای این عمل گمانه هایی با عمق و ف.معروف است ECروش 

، ميزان ته به نوع خاک، نوع مواد منفجرهطبق یک الگوی طراحی شده بس

سازه های مجاور و  ،شرایط محيطی ،تراکم اوليه و مورد انتظار خاک

سپس عمل تعبيه مواد .کنترل ارتعاشات ناشی از انفجارات حفر می گردد

مودن منفجره در عمق یا اعماقی از گمانه ها که خرج گذاری یا شارژ ن

                                                 
 نشگاه محقق اردبیلیهیئت علمی دا1
 ی ارشد ژئوتکنیک محقق اردبیلیدانشجوی کارشناس2
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می توان تاثير این نيروی انفجاری را طبق .نام دارد انجام می پذیرد

 شيب گمانه ها تغيير داد و به سمتی متمایل کرد.

 

 

 خاک مورد تحليل و ميزان انفجار .2

 

 مولفه های خاک در نظر گرفته شده در این مدل به صورت جدول زیر می باشد : 

 

 مولفه های خاک -1جدول 

 

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

 

                                                                بارگذاری انفجاری  -1 شکل                                      

 بارگذاری انفجاری -2جدول 

 
 

 حاصل از انفجار انرژی .3

   

در این تحقيق معيار مقایسه و تعيين شيب گمانه ها، بر اساس انرژی آزاد 

ی مختلف بررسی می گردد.بدین منظور سه حالت شده از انفجار در حالت ها

مختلف انرژی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: انرژی کينتيکی ، 

انرژی کينتيکی بر اساس حرکات ذرات تعيين می گردد. داخلی و کرنشی . 

انرژی داخلی بر اساس مجموع انرژی های حاصل از انفجار در محدوده مدل 

ی نيز طبق ميزان فاصله جا به جا شده المان های تحليل شده و انرژی کرنش

در ادامه اصطالح هر کدام از این سه انرژی در برنامه خاک محاسبه می گردد. 

Abaqus .آورده شده است 

a) Internal energy : ALLIE for whole model 

b) kinetic energy : ALLKE for whole model 

c) strain energy : ALLSE for whole model 
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 تاثير تعداد شمع انفجاری بر ميزان انرژی آزاد شده .4

 

به منظور بررسی تاثير تعداد شمع انفجاری بر ميزان انرژی آزاد شده در هر 

شمع در نظر  4و  2و  1تعداد  ،سه حالت انرژی کينتيکی ، داخلی و کرنشی

مدل تحليل . شکل و ابعاد و اندازه های مربوط به این سه  گرفته شده است

 در زیر آورده شده است .

 

  
ابعاد و نوع چیدمان و تعداد شمع مورد تحلیل در تاثیر تعداد شمع بر  – 2شکل 

 میزان انرژی آزاد شده

 

هر سه حالت انرژی کينتيکی  در ادامه نمودار های انرژی آزاد شده در

اد شمع ثانيه پس از انفجار برای تعد 20،برحسب زمان تا ، داخلی و کرنشی

 های مختلف آورده شده است و در آخر با هم مقایسه می گردند.

 

 شمع 1  .  4-1

                                        
                شمع                             1مدل ابعاد  – 3شکل                  

 شمع 1انرژی داخلی مدل  – 4شکل 

                                               
                      شمع                 1مدل  کینتیکیانرژی – 5شکل         

  شمع 1مدل  کرنشیانرژی  – 6شکل 

 

 شمع 2 .   4-2

 

                                    
                      شمع                             2مدل ابعاد  – 7شکل             

 شمع 2انرژی داخلی مدل  – 8شکل 

                                   
                          شمع                 2مدل  کینتیکیانرژی – 9شکل      

  شمع 2مدل  کرنشیانرژی  – 10شکل 
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 شمع 4 .  4-3

 

                                                      
                                      شمع                   4مدل ابعاد  – 11شکل             

 شمع 4انرژی داخلی مدل  – 12شکل 

                               
                               شمع                 4کینتیکی مدل انرژی – 13شکل         

   شمع 4مدل  کرنشیانرژی  – 14شکل 

 

 حالت 3مقایسه بين .   4-4

 

باال  تمامی نمودارهابر انرژی تعداد شمع ها تاثير به منظور مقایسه         

 در زیر باهم آورده شده است :

 

     
 شمع مدل 3انرژی داخلی  – 15شکل 

           
                               شمع       مدل 3کینتیکیانرژی – 16شکل                 

   شمع مدل 3 کرنشیانرژی  – 17شکل 

 

 

همان طور که مشاهده می شود تعداد شمع تاثير مستقيمی در افزایش 

انرژی در هر سه حالت انرژی داخلی ، کينتيکی و کرنشی دارد . به طوری که 

شمع  4مگا ژول و  1.5شمع  2مگاژول بدست آمده و  0.75شمع  1انرژی داخلی 

مگاژول . این امر نشان دهنده این است که مقدار انرژی با تعداد  3تقریبا 

شمع رابطه مستقيم دارد . تعداد شمع هم در اینجا بيانگر مقدار مواد 

منفجره می باشد . پس همانطور که انتظار می رفت دیده شد که با افزایش 

 افزایش می یابد . ميزان مواد منفجره ، انرژی آزاد شده نيز به همان نسبت

در مورد انرژی کينتيکی به دليل ميرا شدن امواج و وابستگی این   

نوع انرژی به حرکت جنبشی ، انرژی کاهش می یابد تا به مقدار صفر برسد . 

مشاهده می شود با اینکه در ابتدای انفجار انرژی ها با هم فاصله دارند 

 قدار صفر نزدیک شده اند .ثانيه تقریبا هر سه حالت به م 20پس از گذشت 

 

 تاثير شيب شمع ها در انرژی آزاد شده .5
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زاد شده مورد تحليل قرار می تاثير شيب شمع ها در انرژی آ این مبحثدر 

درصدی متمایل نموده و انفجار در  10بدین منظور شمع ها را با شيب . گيرد

 10که در حالت یک شمع تنها یک حالت شيب وجود دارد آن ها انجام می گيرد.

 2اما در مورد حالت های درصد شيب متمایل به راست در نظر گرفته شده است 

 شمع به دو صورت  واگرا و همگرا این تحليل انجام می گيرد . 4و 

تصاویر مربوط به حاالت قائم و مورب همگرا و واگرا و همچنين ابعاد و 

 ا در زیر آورده شده است .اندازه های آن ه

                                                      

       
        مورب همگرا مقطع شمع های  – 19شکل       مقطع شمع های قائم – 18شکل 

                   مقطع شمع های مورب واگرا – 20شکل 

 

 شمع 1  .  5-1

 انرژی داخلی  .  5-1-1

 
 شمع 1مدل  حالت قائم انرژی داخلی – 21شکل       

                                               
 – 23شکل                       شمع  1مدل  موربانرژی داخلی حالت  – 22شکل  

 شمع 1انرژی داخلی حالت قائم و مورب مدل مقایسه 

 

 انرژی کينتيکی  .  5-1-2

 
 شمع 1ژی کینتیکی حالت قائم مدل انر – 24شکل       

                                                 
مقایسه  – 26شکل                   شمع  1مدل  موربحالت  کینتیکیانرژی  – 25شکل  

 شمع 1انرژی کینتیکی حالت قائم و مورب مدل 

 

 

 

 

 انرژی کرنشی  .  5-1-3
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 شمع 1حالت قائم مدل  کرنشیانرژی  – 27شکل       

                                               
 – 29شکل                       شمع  1مدل  موربحالت  کرنشیانرژی  – 28شکل  

 شمع 1ی حالت قائم و مورب مدل کرنشانرژی مقایسه 

 

شيب دار ،در سه حالت انرژی همانطور که طبق نمودارها مشاهده می شود

 شمع باعث افزایش انرژی ها شده است .شدن 

 

 شمع 2  .  5-2

 انرژی داخلی  .  5-2-1

                                               
انرژی – 31شکل                       شمع  2مدل  قائمانرژی داخلی حالت  – 30شکل  

 شمع 2داخلی حالت مورب همگرا مدل 

                                               
مقایسه  – 33شکل              شمع  2مدل واگرا  موربانرژی داخلی حالت  – 32شکل  

 شمع 2حالت قائم و مورب مدل  انرژی داخلی

 

 کينتيکیانرژی   .  5-2-2

                                               
انرژی – 35شکل                     ع شم 2مدل  قائمحالت  کینتیکیانرژی  – 34شکل  

 شمع 2حالت مورب همگرا مدل  کینتیکی

                                               
انرژی مقایسه  – 37شکل      شمع  2مدل واگرا  موربحالت  کینتیکیانرژی  – 36شکل  

 شمع 2حالت قائم و مورب مدل  کینتیکی

 

 

 انرژی کرنشی  .  5-2-3
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انرژی – 39شکل                     شمع  2مدل  قائمحالت  کرنشیانرژی  – 38شکل  

 شمع 2کرنشی حالت مورب همگرا مدل 

                                               
انرژی مقایسه  – 41شکل      شمع  2مدل واگرا  موربحالت  کرنشیانرژی  – 40شکل  

 شمع 2کرنشی حالت قائم و مورب مدل 

 

 شمع 4  .  5-3

 انرژی داخلی  .  5-3-1

                                               
انرژی – 43شکل                       شمع  4مدل  قائمانرژی داخلی حالت  – 42شکل  

 شمع 4داخلی حالت مورب همگرا مدل 

                                               
مقایسه  – 45شکل              شمع  4مدل واگرا  موربانرژی داخلی حالت  – 44شکل  

 شمع 4انرژی داخلی حالت قائم و مورب مدل 

 

 انرژی کينتيکی  .  5-3-2

                                               
انرژی – 47شکل                     شمع  4مدل  قائمحالت  یکیکینتانرژی  – 46شکل  

 شمع 4کینتیکی حالت مورب همگرا مدل 

                                               
انرژی مقایسه  – 49شکل      شمع  4مدل واگرا  موربحالت  کینتیکیانرژی  – 48شکل  

 شمع 4کینتیکی حالت قائم و مورب مدل 

 

 انرژی کرنشی  .  5-3-3

                                               
انرژی – 51شکل                     شمع  4مدل  قائمحالت  کرنشیانرژی  – 50شکل  

 شمع 4کرنشی حالت مورب همگرا مدل 
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انرژی مقایسه  – 53شکل      شمع  4مدل واگرا  بمورحالت  کرنشیانرژی  – 52شکل  

 شمع 4کرنشی حالت قائم و مورب مدل 

 

در تمامی حالت ها مشاهده می شود که انرژی های آزاد شده در حالت 

مورب واگرا بيشتر از حالت قائم می باشد به طوری که باالترین ميزان انرژی 

در نهایت همگرا قرار مربوط به حالت واگرا بوده پس از آن حالت قائم و 

گرفته است . علت این امر آن است که در بين دو شمع انفجاری به طور قائم 

و طبيعی نيز برهم کنش وجود دارد و همگرا کردن شمع ها تاثير چشم گيری بر 

انرژی ندارد . اما در واگرا نمودن شمع ها باید به این نکته اشاره داشت 

ر و انرژی به خارج از محدوده بين دو که این امر باعث گسترش موج انفجا

شمع می شود. در حالت قائم و همگرا این انرژی بر مرکز بين شمع ها متمرکز 

می شود . اما در حالت واگرا برهم کنش بين امواج و انرژی هم در بين شمع 

ها بدليل تاثير آن دو شمع بر روی یکدیگر و هم در خارج از محدوده بين 

 یل شيب شمع به آن سمت بيشتر نمود پيدا می کند .شمع ها به دليل تما

 

 نتيجه گيری .6

افزایش تعداد شمع که مبين افزایش ميزان مواد منفجره است تاثير  -

مستقيمی در افزایش انرژی در هر سه حالت انرژی داخلی ، کينتيکی و کرنشی 

 دارد .

ميرا شدن  به دليل ،در مورد انرژی کينتيکی در حالت افزایش تعداد شمع  -

امواج و وابستگی این نوع انرژی به حرکت جنبشی ، با وجود تغيير ميزان 

با افزایش زمان انرژی کاهش می  ،در ابتدای انفجار تعداد شمع های مختلف

و همگی پس از گذشت زمان بر هم منطبق می  یابد تا به مقدار صفر برسند

 . گردند

شاهده می شود ، در هر سه نوع در حالت شيب دار شدن شمع های انفجاری م  -

انرژی داخلی ، کينتيکی و کرنشی ، واگرا نمودن چال ها باعث افزایش انرژی 

گردیده است . این امر به علت تاثير انرژی انفجار ها به  نواحی خارج از 

بر محدوده مابين شمع ها ) در اثر تمایل شيب آن ها به آن سمت ( عالوه 

 ست.انرژی بين محدوده شمع ها ا

ه دليل برهم کنش انرژی محدوده بين گمانه ها ، هميشه تراکم بين ب -

محدوده دو شمع انفجاری ، پس از انفجار بيشتر از خارج محدوده بين آن ها 

می باشد. بنابراین حالت شيب واگرا فاصله بين این دو تراکم را کاهش می 

رج از محدوده دهد.علت این امر تاثير بيشتر انرژی آزاد شده به نواحی خا

 مابين دو شمع به دليل شيب گمانه ها می باشد.

به ميزان تراکم باالتر یا به عبارت دیگر، آزاد شدن بيشتر  برای رسيدن -

حالت مورب توصيه می گردد . البته بایستی به این نکته اشاره داشت انرژی 

که طراحی شيب واگرای بين گمانه های انفجاری مقدم بر حالت همگرا می 

 باشد.
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" ،اصغر الوریان و  مصطفی یوسفی راد ،حميد رضا صبا ،ساسان ادریسی عراقی -1

فشار در عمق برای خاک های دانه ای در اثر انفجار  –برآورد رابطه فاصله 

کنفرانس پدافند غير عامل و سازه های مقاوم.  دانشگاه صنعتي .سطحی"، 

 1389نوشيرواني بابل  

کاظم برخورداری،"بررسی  ،رمضانعلی ایزدی فرد ،ریغالمعلی دهقان ني  -2

. .پارامتر های شوک زمينی ناشی از انفجارات سطحی در خاک های ماسه ای "

کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسيب پذیری اماکن. تهران سازمان 

 1390مدیریت بحران کشور. خرداد 

زه ی زیرزمينی تحت مرتضی اسماعيلی و پوران فالح زاده،"بررسی رفتار سا  -3

اثر بار های انفجاری ) مطاله موردی مترو تهران (".  هشتمين کنفرانس 

 1388انجمن تونل ایران تهران .تونل



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 
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