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چکیده
 مستعد نشست، شالودههای روی بستر خاکهای رسی سست و اشباع. بهسازی خاک است،یکی از روشهای مناسب برای کاهش اثرات انفجار
 در این تحقیق برای بهسازی.زیاد و گسیختگی بوده و برای بهسازی خاک نیاز به تقویت بعضی از پارامترهای مقاومتی مثل سختی خاک دارند
 بهPLAXIS  مدلسازی عددی با استفاده از نرمافزار.( استفاده شده استUAP) ( و غیرکوبشیRAP) خاک از ستون سنگریزهای کوبشی
) وHardening soil(  به منظور مدلسازی مصالح ستون از مدل رفتاری خاک سختشونده.صورت دو بعدی تقارن محوری انجام شده است
 با توجه به.( استفاده شده استModified cam-clay) برای خاک مورد بهسازی از مدلهای رفتاری خاک سختشونده و کم کلی اصالحشده
 مشاهده گردید که افزایش قطر ستون سنگریزهای کوبشی و طول ستون سنگریزهای غیر کوبشی کارایی بهتری در بهبود،ارزیابی پارامترها
42  درصد و با ستون سنگریزهای غیر کوبشی تا99  نشست پی با ستون سنگریزهای کوبشی تا، در نهایت.ظرفیت باربری و نشست شالوده دارد
.درصد کاهش یافت
. روش اجزای محدود، نشست، مدل رفتاری، ستون سنگریزهای کوبشی و غیر کوبشی، بارگذاری انفجار:کلیدواژهها
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Abstract
One of the suitable methods to reducing explosion effects is soil improvement. The foundations on the ground with
loose and saturated clay, are susceptible to large settlement and failure, and for soil improvement, need to reinforce
the some resistance parameters such as soil stiffness. In this study, Rammed (RAP) and Un-rammed (UAP)
Aggregate Pier are used for the soil improvement. Numerical modeling is carried out using PLAXIS axisymmetry
model. To model the pier material, constitutive model of hardening soil (HS) and for improved soil, Modified CamClay (MCC) and HHardening Soil (HS) models are used. According to the assessment of parameters, it was
observed that increasing the diameter of rammed aggregate pier and length of un-rammed aggregate pier, has better
efficiency to improve the bearing capacity and settlement. Finally, the settlement of foundation is reduced with
rammed aggregate pier up to 66 percent, and with un-rammed aggregate pier up to 52 percent.

Keywords: Blast Loading, Rammed and Un-Rammed Aggregate Pier, Constitutive Models, Settlement, Finite
Element Method
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 .1مقدمه
به دلیل خطرات روزافزون و خسارتهای سنگین جنگ و وقایع
تروریستی ،شناخت پدیده انفجار و بررسی رفتار خاک و سازههای
زیرزمینی و راههای تأمین پایداری آنها در برابر انفجار ،از
ضروریات امروز جهان است .با نگاهی به مقاالت موجود در زمینه
مباحث مرتبط با انفجار ،مشخص میشود که تاکنون عمده
فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه در دو بخش آزمایشهای
میدانی و آزمایشگاهی و توسعه روشهای تحلیلی و عددی
متمرکز شده است .آزمایشهای بزرگمقیاس و آزمایشگاهی به
علت صرف هزینه و زمان زیاد و مشکالت زیستمحیطی ،بسیار
کم و محدود به کشورهای دارای تجهیزات نظامی مانند روسیه،
آمریکا و ژاپن است ] .[7اولین آییننامه مطرح در بارگذاری
انفجاری با نام  [2] TM 5-855-1توسط بخش تحقیقات نظامی
ارتش آمریکا برای سازههای مقاوم در برابر انفجارهای غیر اتمی
تهیه شد .پس از آن آییننامه  [9] TR-87-57و آییننامهTM 5-
 [4] 1300توسط بخش مهندسی نیروی هوایی آمریکا تهیه شد
که جامعیت بیشتری داشته و بسیاری از تحقیقات نظری بعدی بر
مبنای آن بوده است.
در ادامه ،آییننامههاای دیگاری همچاون DOE/TIC-11268

] [4توسط بخش انرژی آمریکاا و آیاینناماههاای
 [9] 1998و  [1] FEMA-428تهیااه شاادهانااد .اولااین کنفاارانس
بینالمللی که با نتایج قابالتاوجهی در بررسای پدیاده بارگاذاری
انفجاری همراه بوده است ،در سال  7343در ماساچوسات آمریکاا
برگازار شاده و پاس از آن در ساال  7332و در کشاور انگلایس
کنفرانس مشابهی برگزار شد .پس از آن ارائاه نتاایج بررسایهاای
محققان در سایر نشستهای علمی و مهندسی رشد روزافزون یافت
] .[7مطالعات نظاری اولیاه باه منظاور تعیاین رواباط بارگاذاری
انفجاری بر مبنای دادههای حاصل از آزمایشهای صاورت گرفتاه
7
که از آن جمله میتوان به روابط برود ] ،[4نیومارک و هانسن ][3
و میلز ] [74اشاره کرد که همگی تابعی از وزن بمب و فاصله هدف
از مرکز انفجار هستند .نگو و همکاران ] [77با ارائاه تحقیقااتی در
خصوص کلیات بارگذاری انفجاری و رفتارهاای غیرخطای باتن و
همچنین معادالت حااکم بار مسا له پرداختاهاناد .در تحقیقاات
انجامگرفته توسط لپانن ] [72از بخاش مهندسای ساازه دانشاگاه
شالمر 2سوئد ،اطالعات کلی در خصوص چگاونگی انتشاار ماو و
محاسبات مربوط به بارگذاری انفجااری ارائاهشاده اسات .اماروزه
عکسبرداری از پدیدههایی چون انفجار با کیفیت بسیار باال مقدور
اسات .کلاین و همکااران ] [79تحقیقاات آزمایشاگاهی بسایار
ارزشمندی را باا انجاام آزماایشهاای کوچا مقیااس باه انجاام
DAHSCWE-

Brode
Chalmers

رساندهاناد .بررسای رواباط مختلا پیشانهادی جهات محاسابه
بارگذاری انفجاری و استفاده از آنها در مدلسازی رایاناهای یا
سازه کامل با اعمال اثر رفتارهای واقعی مصاالح از جملاه ماواردی
است که در ادبیات فنی فراوانی اندکی دارد .از آن جمله میتوان به
تحقیقات ارزشمند پاندی و همکاران ] [74اشاره نماود کاه در آن
ی پوسته بتن مسلح اساتوانهای ،تحات اثار بارگاذاری انفجااری
تحلیل شده است .اثر زاویه برخورد مو به ساطح هادف موضاوع
تحقیقات انجامگرفته توسط روز و همکاران ] [74است .عاالوه بار
مطالعات انجامگرفته در خصوص اثر انفجار بر مصاالح سااختمانی،
گروههایی از محققان به بررسی اثر بارگذاری انفجاری بر سایر مواد
پرداختهاند .از آن جمله میتوان به نتایج مطالعات باترا و همکاران
] [79اشاره کرد .مطالعه و بررسی نتایج جناگ جهاانی در ژاپان و
مشاهده خرابیهای ناشی از آن به همراه مطالعه اثر سازه نگهباان
بر سر راه مو  ،موضوع مطالعاات انجاامگرفتاه توساط ایشایگاوا و
همکاران ] [71است.
دولتها بیشتر سازههای نظامی و امنیتی خود مانند
اتاقهای جنگ ،پناهگاهها و انبار مهمات را به دلیل مصون بودن
در برابر انفجار ،در زیر سطح زمین (داخل خاک) احداث میکنند،
به طوری که میتوان گفت اهمیت سازههای زیرزمینی در زمان
جنگ به دلیل کارایی در حین جنگ نسبت به سازههای زمینی
دیگر دارای اهمیت بیشتری است .از آنجا که احتمال وقوع جنگ
در هر کشوری میرود ،بر این اساس یافتن روشهای کاهش
مخاطرات در زمان جنگ بر سازهها از وظای محققان و جامعه
مهندسی کشور است .از مؤثرترین اقدامات در این زمینه کاهش
نیروهای وارده ناشی از انفجار به سازههای زیرزمینی است .به
عبارتی با میرا کردن اموا انفجار قبل از رسیدن به سازه میتوان
به طرحی سب تر و اقتصادیتر رسید .نکته قابلذکر در طرحهای
مهندسی ،از استفاده از راهحل اقتصادی است که این امر در
کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار
است ،زیرا به صرفه بودن طرح از نظر اقتصادی ،باعث کاهش
هزینههای ساخت میگردد.
در سالهای اخیر ،ستونهای سنگریزهای کوبشی 9به طور
فزایندهای به صورت ت و یا گروهی به عنوان ی راهحل مؤثر
اقتصادی برای بهسازی خاکهای نرم قبل از ساخت شالودهها،
خاکریزها ،پایههای پلها ،فرودگاهها ،راهها استفاده شدهاند و
همچنین میتوان بر روی کانالهای زیرزمینی مترو یا تونلهای
نظامی و تأمین امنیت سازههای زیرزمینی و  ...استفاده شوند.
ی  RAPمعموالً با حفر ی گودال تا عمق مورد نظر ،خاکریزی
و تراکم الیههای نازک متوالی نصبشده )حدود  94سانتیمتر در
هر الیه( از سنگهای خردشده با استفاده از ی چکش
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2

)Rammed Aggregate Piers (RAPs
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هیدرولیکی با انرژی باال ،نصب میشود .این نیروهای تراکمی،
سنگریزهها را رو به پایین و رو به بیرون از حفره حرکت میدهد،
به طوری که خاک اطراف متراکم و پیشتنیده میشود و در
نتیجه تنشهای افقی در خاک را افزایش میدهد .اغلب مطالعات
صورت گرفته تا کنون بر روی ظرفیت باربری و نشست سیستم
ستون ها بعد از نصب ستون ،متمرکز شده است و اثرات نصب
کمتر در نظر گرفته شده است .عالوه بر این ،مطالعات محدودی
بر روی اندرکنش بین ستون سنگریزهای و خاک اطراف آن انجام
گرفته است ] .[74آقایان وایت و فام ] [73در تحقیقشان به
مدلسازی عددی مراحل ساخت و بارگذاری ستونهای
سنگریزهای کوبشی پرداختند و نتایج را با مقادیر اندازهگیری شده
میدانی مقایسه کردند ،و داشتارا ] [24مدلسازی مراحل ساخت و
بارگذاری ستون سنگریزهای کوبشی را به صورت ساخت مرحلهای
متناظر با حالت واقعی آن و به صورت دینامیکی انجام داد و
شارافینا ] [27مراحل ساخت و کوبش مصالح ستون سنگریزهای
کوبشی را به صورت استاتیکی معادل مدلسازی کردند .همه
محققین مذکور از مدل خاک سختشونده در نرمافزار PLAXIS
برای خاک مورد بهسازی و مصالح سنگریزهای استفاده کردند.
درحالیکه در تحقیق چن و همکاران ] [74از مدل کم کلی
اصالحشده و مورکولمب در نرمافزار  ،FLAC 3Dبه ترتیب برای
خاک مورد بهسازی و مصالح ستون سنگریزهای استفاده شد.
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حفره) مدلسازی و تحلیل شد.
همچنین مطالعات پارامتری برای بررسی اثر طولها و
قطرهای مختل ستون سنگریزهای و نحوه ساخت ستون
سنگریزهای (کوبشی و غیر کوبشی) بر روی رفتار ستونهای
سنگریزهای انجام شد .در مدلسازی عددی برای ایجاد تنشهای
اولیه در خاک از فرآیند  K0استفاده شد که در آن تنشهای افقی
برجا ،به صورت نتیجهای از تنشهای مؤثر قائم و  K0از پیش
تعری شده ،محاسبه شدند .برای خاک رس نرم آبرفتی K0 ،برابر
´ 1-Sinφفرض شد ،درحالیکه برای خاک خش دستی K0=1
اختصاص داده شد .شرایط مرزی بدین صورت است که ک مدل
به صورت تکیهگاه ثابت و در مرزهای جانبی مطابق شکل ( )7به
صورت غلتکی است.
9

برای از بین بردن اثرات بازتاب و مو از مرزهای جاذب
استفاده شده است و همچنین ابعاد مدل به اندازهای دورتر از
محل انفجار در نظر گرفته شده است که اثرات بازتاب و مو به
حداقل برسد .محل تراز آب زیرزمینی ،در  2متری زیر سطح
زمین و به دلیل نفوذپذیری باالی مصالح سنگریزهای ،تحلیلها به
صورت زهکشیشده در نظر گرفته شد ].[29
فرآیند ساخت ستون  RAPبا غیرفعال کردن المان  RAPو
بهطور همزمان با اعمال جابجایی یکنواخت به اندازه  %4قطر

اسمی ستون به سمت خار جداره گمانه در امتداد محور ستون و
جابجایی یکنواخت به اندازه  %74قطر اسمی ستون به سمت

 .2روش تحقیق
 .1-2مدلسازی عددی

پایین در انتهای حفره ،مدلسازی شد ] .[24سپس حفره انبساط

با توجه به تأثیر کوبش مصالح بر عملکرد ستون سنگریزهای
کوبشی و مکانیزم پیچیده انتقال تنش میان شالوده سطحی،
ستون سنگریزهای کوبشی و خاک پس از بارگذاری ،استفاده از
روابط نظری برای محاسبه ظرفیت باربری و نشست پی متکی بر
ستون سنگریزهای تطابق مناسبی با نتایج آزمایشهای بارگذاری
واقعی ندارد ] 74و  .[22در این شرایط استفاده از مدلسازی
عددی با در نظر گرفتن مراحل ساخت ستون منجر به تحلیل
دقیقتری از رفتار این شالودهها میشود .در این مقاله ،مدلسازی
عددی ساخت و اعمال بارگذاری انفجار انجامشده بر روی ستون
سنگریزهای کوبشی و غیر کوبشی تکی با استفاده از نرمافزار
اجزای محدود  PLAXISبه صورت تقارن محوری 7انجامشده
است .روش عددی با مقایسه ظرفیت باربری و نشست
محاسبهشده با مقدار اندازهگیریشده در سایت ،صحتسنجی
شده است .ی ستون سنگریزهای غیر کوبشی 2با همان قطر و
طول برای نشان دادن اثر نصب و ساخت (به عبارت دیگر ،انبساط

یافته با الیههایی از سنگریزه و یا شن فشردهشده پرشده و بر
باالی سیستم ستون -خاک ،ی شالوده بتنی مسلح قرار گرفت.
در این تحقیق برای بررسی اثر کوبش در بهسازی خاک و نشست
پی ،عملکرد ستون  RAPبا  UAPمقایسه شد .برای مدلسازی
ستون غیر کوبشی ،به جز در اعمال جابجایی یکنواخت افقی و
قائم ،مشابه  RAPعمل میکنیم .المان  4Interfaceبا ضریب
کاهش مقاومت  4/4در امتداد سطح تماس قائم خاک -شالوده
برای مدل کردن شرایط واقعی تماس بین شالوده و خاک خش
دستی معرفی شد .از المانهای جامد نازک پیوسته 4دارای
پارامترهای مقاومت برشی مؤثر همان خاک میزبان در امتداد
سطح تماس ستون -خاک به جای المانهای  Interfaceاستفاده
شده است ] .[74مدل عددی دو بعدی همان طور که در شکل
( )7نشان داده شده است ،دارای عرض  94متر و ارتفاع  24متر
است.
Absorbent Boundaries

Axisymmetry
)Un-Rammed Aggreagate Pier (Uap

1
2

3

 4سطح تماس
Thin Solid Continuum Elements

5
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که در آن  i 0اندازه حرکت ویژه است که به صورت زیر
محاسبه میشود:
()4
i  CX max
0

r

که در آن X r max
حداکثر جابجایی ذرات خاک برای
سازههای مدفون و نیمه مدفون که مربوط میشود به:
1 n

شکل  .1هندسه مدل

][73

()4

 .2-2مشخصات بار انفجار
ناارمافاازار  PLAXISبااه طااور مسااتقیم نم ایتوانااد انفجااار را
شبیهسازی کند .با این حال ،باار دیناامیکی باهصاورت تاریخچاه
تنش مطابق نمودار شکل ( )9و فراخاوانی آن در فااز بارگاذاری
انفجار بر روی شالوده بتنی به صورت قائم اعمال میشاود .بارای
محاسبه ابعاد حفره ،انفجار و تنش به مرزهای مدل ،با اساتفاده از

روابط تجربی ارائهشده توسط ارتش امریکاا ()TM 5-855,1986
اعمال شدند .سرعت ذرات او و تنش او
هستند ] 24و :[29

به صورت زیر مارتبط






f  2.52R
 60  c  
1
c 
 w3

X r max
1
3

w

روابط باال برای بار مثلثی معادل برای فشارهای انفجار بازتاب
یافته همچنین فشارهای تصادفی ] [2قابل اجرا هستند .بر اساس
مطالعات آزمایشگاهی و عددی ،قطر حفره انفجار (  ) dبا استفاده
از معادله زیر به دست آمده است ]:[24
()9

1
3

d  0.65w  5%

در این تحقیق 774 ،کیلوگرم  TNTبرای محاسبه استفاده
شده است .شکل ( )9نمودار بارگذاری انفجار اعمالشده را نشان
میدهد.

p 0 CV r max

()7

kg
m3

که در آن C ،سرعت لرزهای ) ρ ،(m/sچگالی خاک

است و  V rmaxحداکثر سرعت ذرات ) (m/sاست .سرعت ذرات
حداکثر محاسبهشده است با:
n

 2.52R 

V r max  4.8f c 
()2
1


3
 w

که در آن f c ،ضریب کوپل R ،فاصله از مرکز انفجار و n
ضریب میرایی مو است f c .با توجه به شکل ( 4/4 ،)2در نظر
گرفته شده است.

شکل  .2وابستگی ضریب کوپل به عمق مقیاس شده انفجار

][21

مدت زمان تعهدی فاز فشار مثبت توساط یا مادت زماان
مثبت ساختگی  t dجایگزین شده است کاه یا تاابعی از ضاربه
مثبت کل و فشار او است:
()9
2i 0

p0

td 

شکل  .9تغییرات فشار ناشی از انفجار در برابر زمان

 .9-2مدلهای رفتاری و مشخصات مصالح
در این مطالعه برای مصالح ستون سنگریزهای از مدل خاک
سختشونده و برای خاک مورد بهسازی از دو مدل رفتاری کم
کلی اصالحشده و خاک سختشونده استفاده شد .دلیل استفاده
از مدل خاک سختشونده ،تابع تنش بودن سختی خاک است که
در این تحقیق در اثر افزایش تنشهای افقی در خاک رس،
سختی خاک افزایش مییابد .پی بتنی به ضخامت  4/49و قطر
 7/232متر در باالی ستون سنگریزهای به عنوان ی جسم صلب
با رفتار االستی خطی با مدول بال  74/2گیگا پاسکال و مدول
برشی  79گیگا پاسکال مدل شد .جدول ( )7پارامترهای مدل
خاک سختشونده برای مصالح سنگریزهای ستون و جدول ()2
پارامترهای مدل خاک سختشونده برای خاک مورد بهسازی که
با استفاده از نتایج وایت و همکاران ] [22به دست آمده را فراهم
میکند .در جدول ( )9پارامترهای کم کلی اصالحشده برای خاک
مورد بهسازی با استفاده از روابط پارامترهای خاک ارائه شده است
].[23
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جدول  .1پارامترهای مدل  HSبرای مصالح شنی ستون سنگریزهای
ستون سنگریزهای

نوع مصالح
ref

(kN/m2) E 50

94444

(kN/m2) E oed

44444

(kN/m2) E ur

734444

ref

ref

)m (power

4/44

Rf

4/44

)(kN/m2

94/4

p ref

NC
0

K

)◦( Φ
)◦( ψ

72

جدول  .2پارامترهای مدل  HSبرای خاک خش

)(GP

دستی و خاک رس

نرم آبرفتی
نوع مصالح

خاک رس نرم آبرفتی

دستی

خاک خش

)(CL

)(CL

(kN/m2) E 50

2119

4744

)(kN/m2

7994

2444

(kN/m ) E urref

3194

ref

ref
E oed

2

74994

)m (power

7

7

Rf

4/39

4/39

7

24/4

)(kN/m2

p ref

NC
0

24/4

4/43

4/49

)◦(φ

24

94

)◦(ψ

4

4

K

جدول  .9پارامترهای مدل  MCCبرای خاک مورد بهسازی
نوع مصالح

خاک رس نرم آبرفتی
()CL

e0

7

7

74/3

74/3

74/3

74/3

νur

4/2

4/2

C
)(kN/m2

2

2

)◦(φ

24

94

)◦(ψ

4

4

M

4/34

7/42

λ

4/4914

4/42

κ

4/4434

4/444

 sat
)(kN/m3

 unsat
)(kN/m3

7

خاک خش
()CL

فشار مرجع یا محدودکننده مطابق با نتایج شکل ()9

 .6-2محاسبات اضافی با میرایی
مسائل ارتعاشات ت منشاأ اغلاب باه وسایله مادلهاای تقاارن
محوری مدل می شود ،حتی اگر کسی باه طاور معماول از مادل
کرنش صفحهای برای تغییر شکلهای استاتیکی اساتفاده نمایاد.
این به خاطر آن است که مو ها در سیستم تقارن محوری مشابه
سیستم سهبعدی پراکنده میشوند .در این حالت انرژی به ساوی
رقیق شدگی با فاصله پراکنده می شوند .اینگونه اثرات میتواند به
میرایی هندسه نسبت داده شود که قابل تعریا کاردن در مادل
تقارن محوری است؛ بنابراین برای مساائل ارتعاشاات تا منشاأ
الزم است از مدل تقارن محوری استفاده شود ].[94

4/21
41

613

دستی

میرایاای مصااالح در خاااک عموم ااً از مشخصااات گرانااروی،
اصطکاک و توسعه پالستیسیته ناشی میشوند .باا ایان وجاود در
 PLAXISمدلهای خاک شامل گرانروی نیست .در عوض عبارت
میرایی فرض میشود که متناسب با جرم و سختی سیستم اسات
(میرایی رایلی) بهصورت زیر:
()1
C  M   K
به طوری که C ،میرایای M ،جارم K ،ساختی و  و
 ضرایب رایلی را نشان می دهند .در نسخه  4نرم افزار ،میرایای
رایلی جزئی در نظار گرفتاه مایشاود کاه باه  و  وابساته
هستند؛ بنابراین  و  مشامول مجموعاه دادههاای مصاالح
هستند؛ بنابراین تفاوتی بین الیههای خاک مختل همانند اجزای
سازه ای تشکیل دهنده توده هاای حجمای و صافحات قائال شاد.
تنظیمات پیشفرض در  PLAXISمیرایی رایلی (  α و  ( را
برابر صفر در نظر میگیرد .با این وجود میرایی رایلی میتواناد در
مجموعه دادههای مصالح خاک ،صفحات و سطوح مشترک تعری
شود ] .[94در مسائل از نوع ت منشأ استفاده شده از مدل تقارن
محوری ،ممکن است نیاز به میرایی رایلی نباشد ،چون بسیاری از
میراییها به علت توزیاع شادن شاعاعی ماو هاا اسات (میرایای
هندسی) ،با این وجود در مدلهای کرنش صفحهای مانند مسائل
زلزله ،میرایی رایلی برای به دست آوردن نتاایج واقاع بیناناه الزم
اساات ] .[94در ایاان تحقیااق نیااز بااا توجااه بااه مشخصااات
مصالح بهکاررفته از نسبت میرایای (  4/44 ) و ضارایب میرایای
 = 0.001 و  = 0.01 استفاده شده است.
 .5 -2بررسی صحت نتایج مدلسازی
به منظور صحتسنجی ،نتایج آزمایشگاهی و نتایج آزمونهای
صحرایی انجامشده با نتایج مدلسازی مورد مقایسه قرار گرفته
است .بررسی نتایج شامل مقایسه نتایج آزمایشهای سه محوری
در خاک ناحیه  Neolaدر منطقه  ،Iowaایاالتمتحده و نتایج
آزمایشهای بارگذاری بر روی ستونی به طول  4/7متر در همین
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بهمنظور کنترل صحت عملکرد دینامیکی مدل ،با اعمال
انفجار در ی

از محدوده از خاک ،تاریخچه زمانی سرعت ذرات

400
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50

100

0

0
-0.01
-0.02
اندازه گیری شده در باالی ستون
اندازه گیری شده در نوک ستون
محاسبه شده در باالی ستون
محاسبه شده در نوک ستون

-0.03

-0.04
-0.05
-0.06

شکل .6نتایج صحتسنجی برای مدل خاک سختشونده
بار ( کیلو نیوتن)
400
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250
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50

100

0
0

و با آزمایشهای صورت گرفته ،مورد مقایسه قرار میگیرد .جهت

-0.02

دسترسی به نتایج آزمایشهای صورت گرفته ،از برنامه رایانهای

اندازه گیری شده در باالی ستون
اندازه گیری شده در نوک ستون
محاسبه شده در باالی ستون
محاسبه شده در نوک ستون

 CONWEPاستفاده شده است .این نرمافزار مبتنی بر اطالعات
حاصل از آزمایشهای صورت گرفته توسط ارتش ایاالتمتحده

نشست (متر)

در چند نقطه از خاک با استفاده از نرمافزار  PLAXISترسیم شده

-0.01

-0.03
-0.04

آمریکا است .ورودی نرمافزار شامل انواع بمب و موقعیت آن

-0.05

نسبت به سطح آزاد خاک ،چگالی خاک و سرعت لرزهای الیه
خاکی است .سپس نرمافزار بر اساس اطالعات ورودی ،ابعاد چاله

نشست (متر)

ناحیه است ] .[22در شکل ( )4نتایج آزمایش بارگذاری و نتایج
آنالیز عددی ،برای ستونی به طول  4/7متر در دو نقطه باالی
ستون و در انتهای ستون ،برای مدل رفتاری خاک سختشونده و
در شکل ( )4برای مدل رفتاری کم کلی اصالحشده مقایسه شده
است که تطابق بسیار خوبی بین تحلیل عددی و نتایج میدانی،
مشاهده میشود .در شکل ( )9نتایج آزمایشهای سه محوری و
نتایج آنالیز عددی برای سه فشار محصورکننده  47 ،24/4و 94
کیلو پاسکال برای خاک رس نرم آبرفتی ارائه شده است.
همانطور که مالحظه میگردد نتایج آزمایشگاهی و عددی در
فشار مرجع  24/4کیلو پاسکال تا حد زیادی بر هم منطبق است.

بار ( کیلو نیوتن)

-0.06

شکل .5نتایج صحتسنجی برای مدل کم کلی اصالحشده

و حداکثر سرعت شعاعی حاصله را در نقاط انتخابی به دست
میآورد .برای ترسیم تاریخچه زمانی سرعت شعاعی ذرات در هر

100

نقطه از خاک ،بیشینه سرعت شعاعی به دست آمده از نرمافزار

80

تاریخچه زمانی سرعت شعاعی برای آن نقطه از خاک به دست
میآید ].[2

40

برای انجام کالیبراسیون ،انفجار  244کیلوگرم  TNTدر
خاک ،در عمق  4/9متری زیر سطح زمین با مشخصات ارائهشده
در جدول ( )4بهعنوان ورودی برای نرمافزار CONWEP
تعری شده و بیشینه سرعت شعاعی ذرات خاک در نقاط P1,P2
که مشخصاتشان در جدول ( )4ارائهشده به عنوان خروجی از این
نرمافزار بهدست میآید.
جدول .6پارامترهای خاک مورد استفاده
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74

4

94

4

0

کرنش محوری ()%

شکل  .4مقایسه نتایج آزمایشهای سه محوری و آنالیز عددی

جدول  .5سرعت شعاعی بیشینه بهدستآمده

][79

تنش انحرافی ()kPa

 CONWEPرا در روابط نظری ارائهشده ،جایگزین کرده و

60

از [79] CONWEP

مختصات در محور

مختصات در محور

(m) Y

(m) X
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 .9نتایج و بحث
 .1-9بررسی تأثیر قطر و طول ستون  RAPبر نشست

شکل  .1موقعیت نقاط مختل نسبت به مرکز خر انفجار

][79

برای شبیهسازی با نرمافزار  PLAXISمدلی به ابعاد  94*24متر
با مشخصات خاک ارائهشده در جدول ( )4ساخته شده و پس از
ایجاد تعادل استاتیکی در مدل ،بار ناشی از انفجار  244کیلوگرم
 TNTبهصورت ی پالس مثلثی فشاری مطابق شکل ( )4به
مرزهای گودال انفجاری به شعاع  2متر اعمال میگردد .الزم به
ذکر است که پارامترهای الزم برای ساخت پالس انفجار شکل ()4
از روابط ( 7الی  )4و ابعاد گودال انفجار نیز از رابطه ( )9به دست
آمده است .سپس مدل تحت اثر این بار دینامیکی تحلیل شده و
تاریخچه سرعت شعاعی برای نقاط  P1و  P2به عنوان خروجی
 PLAXISبه دست میآید که در شکل ( )3نشان داده شده است.

شکل  .4نمودار فشار -زمان معادل انفجار

][79

در شکل ( )3تاریخچه تغییرات زمانی سرعت ذرات خاک
حاصل از نرمافزار  PLAXISو روابط تجربی برای نقاط  P1و P2
ارائه شده است .این منحنیها نشان میدهد که نرمافزارPLAXIS
توانایی نسبتاً خوبی در مدل کردن اثرات انفجار دارد.
4.5
4

)Numerical (P2

3

)Experimental(P1

2.5

)Experimental(P2

2
1.5
1

0.5

)Radial Velocity (m/s

)Numerical (P1

3.5

0
-0.5
-1
0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

0

)Time(sec

شکل  .3نمودار سرعت شعاعی در برابر زمان برای نقاط  P1و  P2در اثر
انفجار

برای بررسی اثر قطر  RAPبر روی نشست پای 74 ،مادلساازی
ستون سنگریزهای با سه قطر  4/19 ،4/99و 4/49متر و سه طاول
 2/4 ،7/4و  4/7متر و دو مدل رفتاری  MCCو  HSبارای خااک
مورد بهسازی انجام و تحلیل شده است که برای نمونه در شاکل
( )1نمودار نشست -زمان سه قطر مختل ساتون  RAPباا طاول
 4/7متر برای مدل رفتاری خاک سخت شونده ترسیم شده و بقیه
نتایج در جدولهای ( )4و ( )4به طور خالصه آورده شده است.
همان طور که مشاهده میشود ،با افزایش قطر ستون ،RAP
نشست پی تقریباً به طور یکنواخت کاهش مییابد .برای بررسی
تأثیر طول ستون بر نشست و مکانیزم گسیختگی 3 ،مدل با
طولهای  2/4 ،7/4و 4/7متر با سه قطر  4/19 ،4/99و 4/49متر
مقایسه شده است که برای نمونه در شکل ( )4نمودار نشست-
زمان سه طول مختل ستون  RAPبا قطر  4/19متر برای مدل
رفتاری خاک سخت شونده ترسیم شده است.
مشاهده میشود که با افزایش طول ستون ،نشست پی کاهش
مییابد ،ولی نرخ کاهش به تدریج کم میشود ،به طوری که
منحنی نشست-زمان ستون  2/4و  4/7متری اختالف ناچیزی
دارند که این امر تأییدکننده وقوع گسیختگی به صورت
شکمدادگی در هر دو طول  2/4و  4/7متری است .با توجه به
نزدی بودن مکانیزم گسیختگی در طول  RAPبیشتر از 2/4
متر ،استفاده از ستونهای سنگریزهای کوبشی بلندتر از  4/7متر
تأثیر چندانی در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی
نخواهد داشت .الزم به ذکر است که همه مدلها با مدل مرجع
(بدون ستون) هم مقایسه شده است .همچنین در شکلهای ()3
و ( )74نمودار مدلهای ساختهشده برای مدل  MCCبرای خاک
مورد بهسازی ترسیم شده است.
همان طور که در ستون اول جدولهای ( )4و ( )4مشاهده
میشود ،منظور از نماد مدل ،نوع ساخت ستون )،(RAP,UAP
پارامتر دوم طول ستون و پارامتر سوم قطر ستون است که به طور
خالصه برای مقایسه مدلهای مختل آورده شده است .نماد مدل
در ردی اول مدل مرجع است که ی پی بدون بهسازی با ستون
سنگریزهای در نظر گرفته شده است که حداکثر نشست پی را
نشان میدهد.
با بررسی جدولهای ( )4-4و شکلهای ( )1-4ی نکته مهم
قابل توجه است :با افزایش طول ستون سنگریزهای کوبشی
نشست پی کاهش یافته ،ولی جالب این است که ستون با طول
 2/4متر و قطر  4/19متر با ستون به طول  4/7متر و قطر 4/99
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0.08

0.06

0.08

0.04

0

-0.01

-0.02

-0.03

زمان دینامیکی ( ثانیه )
0.04

0.06

0.02

0.02

MCC/RAP/0.76/1.5/
MCC/RAP/0.76/2.79/
MCC/RAP/0.76/5.1/
MCC/Foundation

0
0

-0.04

-0.01

-0.03

-0.05
نشست ( متر)

-0.02

نشست (متر) تیتز

متر اختالف نشست ناچیزی دارند .همچنین ستون  2/4متری با
قطر  4/49متر ،با ستون  4/7متر به قطر  4/19متر اختالف
نشست ناچیزی دارند .علت این امر میتواند تأثیر افزایش قطر
ستون و افزایش ناحیه شعاعی تحت تأثیر کوبش باشد که میتواند
کمبود طول ستون را با افزایش قطر جبران نماید.

زمان دینامیکی (ثانیه) تتتت
0

HS/RAP/5.1/0.66

-0.06

شکل  .14نمودار نشست -زمان برای سه طول مختل

 RAPبرای MCC

-0.04

HS/RAP/5.1/0.76

جدول .6بررسی درصد تغییرات حداکثر نشست مدلهای ساختهشده

HS/RAP/5.1/0.86
-0.05

HS/Foundation

با مدل رفتاری  HSبا قطر و طولهای مختل

RAP

-0.06

نماد مدل

حداکثر نشست
مرکز پی
(سانتی متر )

درصد کاهش
نشست پی
نسبت به مدل
مرجع

مدل مرجع (بدون ستون)

4/37

4

RAP-7/4-4/99

4/94

29

RAP-2/13-4/99

9/29

44

RAP-4/7-4/99

2/17

44

RAP-7/4-4/19

4/72

94

RAP-2/13-4/19

2/31

44

RAP-4/7-4/19

2/93

94

-0.05

RAP-7/4-4/49

9/43

94

-0.06

RAP-2/13-4/49

2/17

44

-0.07

RAP-4/7-4/49

2/74

94

-0.07

شکل  .1نمودار نشست -زمان برای سه قطر مختل

 RAPبرای HS

زمان دینامیکی ( ثانیه)
0.08

0.06

0.04

0

0.02

0
HS/RAP/1.5/0.76
HS/RAP/2.79/0.76
HS/RAP/5.1/0.76
HS/Foundation

-0.01

-0.02
نشست (متر)

-0.03
-0.04

شکل  .4نمودار نشست -زمان برای سه طول مختل

 RAPبرای HS

جدول .5بررسی درصد تغییرات حداکثر نشست مدلهای ساختهشده با
مدل رفتاری  MCCبا قطر و طولهای مختل

زمان دینامیکی (ثانیه) سیشس
0.08

0.06

0.04

0

0.02

-0.01

MCC/RAP/5.1/0.66/
MCC/RAP/5.1/0.76/
MCC/RAP/5.1/0.86/

یسزیز

-0.03

نشست (متر)

-0.02

-0.04

MCC/Foundation

-0.05

-0.06

شکل  .3نمودار نشست -زمان برای سه قطر مختل

RAP

برای

حداکثر نشست
مرکز پی
(سانتی متر)

درصد کاهش نشست
پی نسبت به مدل
مرجع در مرکز پی

4/34

4

RAP-7/4-4/99

9/29

94

RAP-2/13-4/99

9

93

RAP-4/7-4/99

2/44

44

RAP-7/4-4/19

2/42

43

RAP-2/13-4/19

2/21

44

RAP-4/7-4/19

2/49

43

RAP-7/4-4/49

2/71

49

RAP-2/13-4/49

7/32

97

RAP-4/7-4/49

7/17

99

نماد مدل

0

MCC

RAP

مدل مرجع (بدون ستون)

629

بررسی رفتار شالودههای نیمه عمیق تحت بارگذاری انفجار؛ وحید کریمی آذر داریانی و غالمحسین جعفری

 .2-9بررسی اثر نحوه ساخت ستون سنگریزهای

زمان دینامیکی (ثانیه) سیزیسز
0.08

0.06

0
-0.01

HS/RAP/1.5/0.76/24
HS/UAP/1.5/0.76/24
HS/Foundation/24

-0.03

نشست (متر) تسیز

ستون با طول  7/4متری

-0.02

-0.04
-0.05
-0.06
-0.07
زمان دینامیکی (ثانیه) سز
0.08

0.06

0.04

0.02

0

0
-0.01

ستون با طول  2/4متری

-0.02
-0.03
-0.04

HS/RAP/2.79/0.76/24
HS/UAP/2.79/0.76/24
HS/Foundation/24

-0.05
-0.06
-0.07
زمان دینامیکی (ثانیه) ایزا

0.08

0.06

0.04

0.02

0
0

ستون با طول  4/7متری

-0.01
-0.02
-0.03

HS/RAP/5.1/0.76/24
HS/UAP/5.1/0.76/24
HS/Foundation/24

-0.04

نشست ( متر) یزریز

با توجه به نتایج جدولهای ( )9-1اثرات مادل رفتااری کام
کلی اصالحشده ) (MCCو خاک سختشاونده  HSبارای خااک
مورد بهسازی ( ،(CLاختالف نتایج نسبتاً کمی را برای نشست پی
ارائه کرده است .طبق نتایج میازان اخاتالف نتاایج بارای درصاد
نشست نسبت به مدل مرجع برای مدل  MCCنسابت باه مادل
 HSبه طور میانگین برابر  %4است و حداکثر میزان اختالف برابر
 %29است.
با بررسی جدول های ( )9-1می توان فهمید که نحوه سااخت
ستون سنگریزه ای تاأثیر بسازایی در افازایش ظرفیات بااربری و
کاهش نشست پی تحت بارگذاری انفجار دارد ،به طوری که حتی

0.04

0.02

0

نشست (متر) سزز

برای بررسی تأثیر نحوه ساخت ستون بر ظرفیت باربری و نشست
پی ،مدلسازی ستونها برای  99مدل با در نظر گرفتن  3حالت
مختل برای قطر و طول ستون سنگریزهای و  2حالت مختل
برای نحوه ساخت ستون سنگریزهای و  2حالت برای مدل رفتاری
خاک مورد بهسازی انجامشده است که برای نمونه در شکل
( -77ال ) برای طول  7/4متر ،در شکل ( -77ب) برای طول
 2/4متری و در شکل ( ) -77برای طول  4/7متری ،برای ستون
سنگریزهای کوبشی و غیر کوبشی با قطر  4/19و مدل رفتاری
خاک سخت شونده و همچنین در شکل ( )72برای مدل رفتاری
کم کلی اصالحشده نشان داده شده است و نتایج بقیه مدلها در
جدولهای ( )9-1به طور خالصه آورده شده است تا بتوانیم
میزان اثر کوبش در ستون سنگریزهای را بررسی کنیم .همان طور
که از جدول ( )9-1مشاهده میشود اجرای ستون سنگریزهای
غیر کوبشی به طول  7/4متر به منظور کاهش نشست ،کارایی
خوبی ندارد ،به این دلیل که حداکثر  %79درصد نشست پی را
نسبت به مدل مرجع کاهش میدهد .درحالیکه ستون
سنگریزهای کوبشی با همین طول %94 ،نشست پی را کاهش
داده است .اجرای ستون سنگریزهای کوبشی  2/4متری به منظور
بهبود کاهش نشست ،منطقیتر از ستون سنگریزهای غیر کوبشی
 4/7متری است ،به این دلیل که ستون کوبشی  2/4متری %44
درصد و ستون غیر کوبشی  2/4متری %94 ،درصد نشست پی را
کاهش میدهد .درحالیکه ستون غیر کوبشی  4/7متری%44 ،
نشست پی را کاهش میدهد .اجرای ستون سنگریزهای کوبشی به
طول  4/7متر ،نشست پی را  %94درصد کاهش میدهد.
درحالیکه ستون سنگریزهای غیر کوبشی با همین طول %42 ،و
ستون سنگریزهای کوبشی  2/4متری %44 ،نشست پی را کاهش
میدهد .با در نظر گرفتن زمان و هزینههای حفاری با اعماق
بیشتر ،ممکن است ساخت ستون سنگریزهای کوبشی  2/4متری
از ستون سنگریزهای کوبشی  4/7متری اقتصادیتر باشد.

ستون سانگریزهای کوبشای باا طاول کمتار مایتواناد از ساتون
سنگریزهای غیر کوبشی با طول بیشاتر ،کاارایی بیشاتری داشاته
باشد و صرفاً افزایش طول ستون سنگریزهای نمایتواناد بهتارین
راه حل برای افزایش کارایی و کاهش نشست پی باشد .با مقایساه
تمام مدلهای ستونهای سنگریزهای ،میتوان فهمید که بااربری
ستون  RAPدر مقایسه با ستون  UAPبیشتر است و ستون RAP
سهم بیشتری از بار (نظریه سختی فنر) را بر عهده مایگیارد ،در
نتیجه نشست مجموعه خاک -ستون کاهش مییاباد .دلیال ایان
امر این است که سختی ایجادشده در ستون و خاک اطراف ستون
در ستونهای  RAPاز ستون  UAPبیشتر است.

-0.05
-0.06
-0.07

شکل  .11نمودارهای نشست -زمان برای باالی ستون  RAPو UAPبا
قطر  – 4/19و برای  φ( – HSخاک رس =  )244با ستونهای با طول
متفاوت
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زمان دینامیکی (ثانیه) سز
0.08

0.04

0.06

0.02

0
0

ستون با طول  7/4متری

-0.01

-0.03

نشست (متر) یی

MCC/RAP/1.5/0.76/24
MCC/UAP/1.5/0.76/24
MCC/Foundation/24

-0.02

-0.04

-0.05

-0.06
زمان دینامیکی (ثانیه) سز
0.08

0.04

0.06

0.02

0
0

ستون با طول  2/4متری

-0.01
نشست (متر) زسز

-0.02
-0.03
MCC/RAP/2.79/0.76/24
MCC/UAP/2.79/0.76/24
MCC/Foundation/24

اصااطکاکی بهتااری نساابت بااه سااتون  7/4متااری دارد و سااتون
بهصورت اتکایی -اصطکاکی عمل مایکناد .مکاانیزم گسایختگی
ستون سنگریزهای با طول  2/4متر ،هم باهصاورت لغازش و هام
بهصورت شکمدادگی خواهد بود ،به این دلیل کاه بااربری ساتون
سنگریزهای هم بهصورت اصطکاکی و هم بهصورت اتکایی خواهاد
بود.
در  RAPو 4/7 UAPمتری ،بیشتر بار اعمالی به باالی ستون
سنگریزه ای ،توسط مقاومت اصطکاکی تحمل مای شاود و تقریبااً
نوک ستون بااربری زیاادی نادارد و ساتون سانگریزهای در ایان
حالت ،نسبت باه ساتون  7/4و  2/4متاری ،مقاومات اصاطکاکی
بیشتر و مقاومت اتکایی کمتری دارد و ستون بهصورت اصطکاکی
عمل میکند .مکانیزم گسیختگی ستون سنگریزهای با طاول 4/7
متر ،فقط بهصورت شکم دادگی خواهاد باود ،باه ایان دلیال کاه
باربری ستون سنگریزهای تقریباً فقط بهصورت اصطکاک جاداری
است.
جدول  .4درصد تغییرات حداکثر نشست مدلهای  HSساختهشده

-0.04

برای دو حالت نحوه ساخت ستون ،پی بتنی متکی بر  RAPو

-0.05

حداکثر نشست
مرکز پی
(سانتیمتر)

درصد کاهش
نشست پی نسبت
به مدل مرجع

4/37

4

RAP -7/4-4/99

4/94

29

UAP-7/4-4/99

4/44

4

RAP-7/4-4/19

4/72

94

-0.04

UAP-7/4-4/19

4/9

74

-0.05

RAP-7/4-4/49

9/43

94

UAP-7/4-4/49

4/74

79

RAP-2/4-4/99

9/29

44

UAP-2/4-4/99

4/71

23

RAP-2/4-4/19

2/31

44

UAP-2/4-4/19

9/32

94

RAP-2/4-4/49

2/17

44

UAP-2/4-4/49

9/94

94

RAP-4/7-4/99

2/17

44

UAP-4/7-4/99

9/91

49

RAP-4/7-4/19

2/93

94

UAP-4/7-4/19

9/41

44

RAP-4/7-4/49

2/74

94

UAP-4/7-4/49

2/44

42

-0.06

نماد مدل

زمان دینامیکی ( ثانیه ) تیزت
0.08

0.06

0.04

0.02

0
0

ستون با طول  4/7متری

مدل مرجع (بدون ستون)

-0.01

-0.03

نشست (متر) نزت

-0.02

MCC/RAP/5.1/0.76/24
MCC/UAP/5.1/0.76/24
MCC/Foundation/24

UAP

-0.06

شکل  .12نمودارهای نشست -زمان برای باالی ستون  RAPو UAPبا
قطر  – 4/19و برای  φ( – MCCخاک رس =  )244با ستونهای با
طول متفاوت

در ستون  7/4متری ،چه در  RAPو چه در  ،UAPبیشتر باار
اعمالی به نوک ستون انتقال مییابد و ستون سنگریزهای ،مقاومت
اصطکاکی کمای دارد و ساتون بیشاتر باه صاورت اتکاایی عمال
میکند .مکانیزم گسیختگی ستون سنگریزه ای با طول  7/4متار،
غالباً بهصورت لغازش خواهاد باود ،باه ایان دلیال کاه مقاومات
اصطکاکی ستون جوابگوی نیروی برشی در امتداد جاداره ساتون
نخواهد بود و عملکرد ستون بهصورت اتکایی است.
در ستون  RAPو 2/4 UAPمتاری ،مقاداری از باار اعماالی،
توسط نوک ستون و مقاداری از باار توساط مقاومات اصاطکاکی
تحمل مایشاود و ساتون سانگریزهای در ایان حالات ،مقاومات
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جدول  .1درصد تغییرات حداکثر نشست مدلهای  MCCساختهشده
برای دو حالت نحوه ساخت ستون ،پی بتنی متکی بر  RAPو

UAP

حداکثر نشست
مرکز پی
(سانتیمتر)

درصد کاهش
نشست پی نسبت
به مدل مرجع

4/34

4

RAP -7/4-4/99

9/29

94

UAP-7/4-4/99

4/49

4

RAP-7/4-4/19

9

93

UAP-7/4-4/19

4/47

77

RAP-7/4-4/49

2/4

49

UAP-7/4-4/49

4/29

79

RAP-2/4-4/99

2/42

43

UAP-2/4-4/99

9/44

24

RAP-2/4-4/19

2/21

44

UAP-2/4-4/19

9/91

92

RAP-2/4-4/49

2/49

43

UAP-2/4-4/49

9/71

94

RAP-4/7-4/99

2/71

49

UAP-4/7-4/99

9

93

RAP-4/7-4/19

7/32

97

UAP-4/7-4/19

2/14

44

RAP-4/7-4/49

7/17

99

UAP-4/7-4/49

2/47

43

نماد مدل
مدل مرجع (بدون ستون)

شکل  .19فاز اول_به تعادل رسیدن خاک

شکل  .16فاز دوم _ حفر چاه و اعمال جابجایی و تراکم خاک

بر اساس تحقیقات گلستانی دریانی ] ،[92وایت و همکاران
] [23به دو علت عمده ظرفیت باربری  RAPنسبت به

UAP

بیشتر است .یکی رسیدن خاک اطراف  RAPبه حالت مقاوم
است ،درحالیکه ضریب فشار جانبی در خاک اطراف

7

UAP

تقریباً عددی بین  k0و  kpاست .دومین تفاوت شعاع ناحیه
تحت تأثیر ساخت  RAPو  UAPاست .به دلیل وجود کوبش در
ساخت  ،RAPشعاع ناحیهای از خاک اطراف که دچار افزایش
تنش افقی میشود ،بزرگتر از شعاع ناحیه مشابه در خاک اطراف
 UAPخواهد بود .درنتیجه محصورشدگی  RAPتوسط خاک
اطراف بیشتر خواهد بود.
در ادامه مراحل مدلسازی و ساخت مرحلهای ستون
 4/7متری با قطر  4/19متر تحت بارگذاری انفجار برای نمونه در
شکلهای ( 79تا  )79نشان داده شده است.
RAP

Passive

1

شکل  .15فاز سوم _ ریختن مصالح ستون سنگریزهای و شالوده بتنی
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شکل  .13کانتور تغییر شکلهای کل

شکل  .14فاز چهارم_ اعمال بارگذاری دینامیکی انفجار

در ادامه ی نمونه مدل تغییر شاکل یافتاه و خرابای ساتون
 4/7 RAPمتری با قطر  4/19متر  ،بردارهای تغییار شاکلهاای
کل ،کانتور تغییر شکلهاای کال ،بردارهاای تغییارات سارعت کال و
کانتورهااای تغییاارات شااتاب کاال و تاانشهااای مااؤثر میااانگین ،تحاات
بارگذاری انفجار در شکلهای ( )71-24نشان داده شده است.

شکل  .24بردارهای تغییرات سرعت کل

شکل  .11تغییر شکل یافته مدل
شکل  .21کانتورهای تغییرات شتاب کل

شکل  .14بردار تغییر شکلهای کل

شکل  .22تنشهای مؤثر میانگین

بررسی رفتار شالودههای نیمه عمیق تحت بارگذاری انفجار؛ وحید کریمی آذر داریانی و غالمحسین جعفری

پلها ،فرودگاهها و راهها و جادهها بر روی خاکهای رسی سسات

 .6نتیجهگیری
تطابق خوب نتایج تحلیل عددی صورت گرفته در این تحقیاق باا
نتایج آزمونهای صحرایی ،مناسب بودن فرضیات و روش ارائهشده
برای مدلسازی عددی را نشان میدهد .استفاده از مدل رفتااری
االستوپالستی
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سخت شونده عالوه بر آنکه روناد بهباود ساختی

مصالح در اثر ساخت ستون را بهخوبی مدل میکند ،عدم تواناایی
مدل برای در نظر گارفتن نارمشاوندگی کرنشای را تاا حادودی
جبران کرده است .بار اسااس نتاایج تحلیال پارامتریا

و نتاایج

مدلساازی انجاامگرفتاه در  ، PLAXISمشااهده گردیاد کاه باا

و ماسهای شل و همچنین بر روی کانالهای زیرزمینای متارو یاا
تونلهای نظامی و تأمین امنیت سازه هاای زیرزمینای ،مایتاوان
تأثیر بار انفجار و نشستهای زیاد ناشی از آن را تا حادود زیاادی
کاهش داد ،و درنتیجه خرابیهای ناشی از نشستهای زیاد را باه
حداقل رساند.
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