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چکیده
 رفتاری سیال گونه از خود نشان،وقوع انفجار در خاکهای ماسهای اشباع میتواند باعث شود تا مقاومت برشی خاک به صفر میل کرده و خاک
 در این حالت درواقع فشار آب منفذی آنقدر باال میرود که تماس بین دانههای خاک از بین رفته و تنش مؤثر بین دانههای خااک برابار.دهد
 در ایان. امروزه با توجه به قرارگیری برخی سازهها بر روی خاکهای روانگرا شناخت رفتار این خااکهاا اهمیات بسااایی دارد.صفر میگردد
 برای این منظور از یک مدل المان محدود سهبعدی در نرمافااار.تحقیق به بررسی روانگرایی خاک ماسهای ناشی از انفجار پرداخته شده است
 در این خصوص تنشهای ناشی از انفجار در خااک. متری از خاک ماسهای قرار دارد2  استفادهشده که در آن ماده منفجره در عمقLS-dyna
 کیلاوگرم محادوده02  کیلاوگرم باه0/2  ازH6  نتایج نشان میدهد که با افاایش وزن ماده منفجره. بررسی گردید،و محدوده روانگرایی خاک
 محدوده روانگرایی ماساه کااهشTNT  بهH6  متر افاایشیافته و همچنین با تغییر ماده منفجره از90  متر به4/2 روانگرایی خاک یانگ لی از
.یافته است
LS-DYNA ، مدلسازی عددی، انفجار،روانگرایی
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Numerical Simulation of Blast Induced Soil Liquefaction
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Abstract
The occurrence of the explosion in the saturated sandy soils can cause the shear resistance of the soil to tend to
zero and show the fluidal behavior. In this case, in fact, stress is removed from solid soil particles and exerted on
the pore water pressure. Nowadays, considering the multiplicity of construction on the soils prone to the
liquefaction and the terrorist and military attacks, the recognition of the behavior of these soils is important. In this
research, the liquefaction of sandy soils under the explosion loading has been investigated. For this purpose, a 3D
finite element model was employed in the LS-Dyna software, in which the explosive is located at the depth of 5
meters in the sandy soil. In this regard, the stresses induced by the explosion in the soil and the soil liquefaction
range were investigated. The results show that by increasing the weight of the H6 explosive from 7.5kg to 75kg, the
Yang Li soil liquefaction range, increased from 4.5m to 16m, also by modifying the explosive from H6 to TNT the
soil liquefaction range was reduced.
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 .9مقدمه
روانگرایی خاک پدیده ای اسات کاه خااک تحات اثار بارگاذاری
دینامیکی مقاومت برشی خود را برای مدت کوتاهی ازدستداده و
رفتاری سیال گوناه خواهاد داشات .ایان پدیاده در خااک هاای
ماسهای اشباع به وقوع مایپیونادد .بارهاای دیناامیکی وارده باه
خاک را میتوان در دو دسته بار زلاله و بار انفجاار تقسایمبنادی
کرد .بارگذاری زلاله عموماً دارای شادت کمتاری نسابت باه باار
انفجار است و در مقابل در بازه زمان بیشتری اعمال میشاود کاه
این موضوع رفتار خاک روانگرا تحت این دو بارگذاری را متفااوت
میکند.
انجام آزمایش های انفجاار میادانی در مقیااس باارا بارای
بررسی روانگرایی ،هاینه زیااد و محادودیت هاای خاصای را دارا
است  .از سوی دیگر روابط تجربی موجود در این زمینه ،وابساتگی
زیادی باه شارایط ساایت و نحاوه انجاام آزماایش دارد .ازایانرو
روش های عددی گاینه مناسبی برای شناخت و پیشبینی رفتاار
خاکهای روانگرا تحت بارگذاری انفجاری است.
تاکنون مطالعات زیادی در مورد بهسازی و کاهش پتانسیل
روانگرایی انجام گرفته است ] .[9-2یاسودا و هاشیموتو به بررسی
جلوگیری از روانگرایی بهوسیله کاهش سطح آب زیرزمینی و
استفاده از زهکشی پرداختند .هوانگ و ون نیا روشهای مختلف
کاهش روانگرایی را بررسی و دستهبندی کردند و روشهای
جدیدتری ازجمله بیوگاز ،تاریق هوا ،گروت سوسپانسیون
بنتونیت و غیره را ارائه و پیشنهاد دادند .شیم ] [9به مطالعه
پاسخ شمع مدفون در خاک روانگرا تحت بارگذاری انفجار به
روش سانتریفیوژ پرداخت .همچنین برن ] [4نیا به شبیهسازی
روانگرایی بهوسیله سانتریفیوژ پرداخته است .با پیشرفت
نرمافاارهای کامپیوتری ،مطالعه عددی و شبیهسازی پدیده
روانگرایی توسعه فراوانی یافت .خداپرست و حسینی ] [2تأثیر
فاصله بین شمعها در گروه شمع تحت بارگذاری انفجار را
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حفرهای و وقوع روانگرایای تحات اثار انفجاار انجاام شاده اسات
] .[0-1آقای ژانگ و همکاران در ایان رابطاه تحقیقاات جاامعی
انجام داده و در این راستا یک مدل سه فازی از خاک ارائه نمودند
و در نارمافااار  Autodynباه بررسای روانگرایای ناشای از انفجااار
پرداختهاند] .[91-99در مدل ژانگ و همکاران خاک از بخشهای
ذرههای جامد خاک ،آبوهوا تشکیل شده است که در شاکل ()2
نمایی کلی از آن نشان داده شده است.

شکل  .6نمایی از هندسه مدل ژانگ و همکاران ][99

در این مطالعه به بررسای روانگرایای خااک ناشای از انفجاار
به وسیله شبیه سازی عددی توسط نارم افااار الماان محادود LS-
 [94] dynaپرداخته می شود .در ادامه ابتدا توضایحاتی در ماورد
نحوه مدلسازی دادهشده و سپس نتایج گسترش تنش در خااک
ارائه میگردد .همچنین نتایج مدل باا آزماایشهاای شایم ] [9و
مدلسازی جایاسینگ و همکاران ] [92صحتسنجی میشود.

 .6روش تحقیق
در این تحقیق در فرآیند مدل سازی بارای کااهش زماان آناالیا،
تقارن محوری در مدل بهکاربرده شد و نیمای از محایط خااک و
ماده انفجاری مدل سازی شد .شکل ( )9نمایی از مدل را نماایش
میدهد.

موردبررسی قرار دادند .اسعدی و شریفیپور ] [0به مدلسازی
روانگرایی خاک ناشی از زلاله باوجود شمع در خاک بر اساس
شکل ( )9پرداختند.

شکل  .9نمایی از هندسه مدل ساختهشده

شکل  .9نمایی از هندسه مدل و اندرکنش خاک و شمع ][0

همچنین مطالعات متعددی با موضوع مدلسازی افاایش فشار آب

برای تمام پارتهای مدل از المانهای  9گرهای استفاده شد.
برای خاکهای نادیک به ماده منفجره بهدلیل کرنش زیاد خااک
در این محدوده مش  ALEمورداستفاده قرار گرفت .قسمت مااده
منفجره نیا بهصورت اولری مشبندی شد .مابقی المانهای خاک
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بهصورت الگرانژی مشبندی گردید.
برای بارگذاری و اعمال فشار باار انفجااری از معادلاه حالات
 JWLموجود در نرمافاار استفاده شد که شمای کلی ایان معادلاه
بهصورت رابطه ( )9است ]:[92
() 9

که ضارای  R2 ،R1 ،B ،Aو  ωثوابات معادلاه فاوس هساتند و
بهعنوان فشار V ،حجم نسبی و  Eانرژی در واحاد حجام تعریاف
میشود .جدول ( )9نشاندهنده پارامترهاای مااده منفجاره  H6و
 TNTاست .مادل رفتااری  MAT-FHWA-SOILباهعناوان یاک
مدل رفتاری مناس برای خاک ماسهای اشباع که قادر به بررسی
و در نظر گرفتن تغییرات فشار آب حفرهای باشد باه کاار گرفتاه
شد .پارامترهای این مدل رفتاری در نرمافاار  LS-dynaو در مدل
ماده شماره  940به شرح جدول ( )2وارد گردید.
P

جدول  .9مشخصات ماده انفجاری  H6و [15] TNT
پارامتر

مقدار

واحد

H6

TNT

چگالی ()ρ

gr/cm3

9/00

9/09

سرعت موج انفجار ()V

cm/μsec

1/040

1/019

Pcj

Mbar

2/4×91-4

2/9×91-4

A

Mbar

0/2910

9/099

Mbar

1/12999

1/19040

ثابت

ω

1/2

1/92

ثابت

R1

4/1

4/92

ثابت

R2

9/9

1/1

1/919

1/10

B

انرژی درونی مخصوص

E0

Mbar

پارامتر
چگالی ()ρ

3

چگالی دانههای جامد ()Gs

3

gr/cm

چگالی آب ()ρw

gr/cm3

gr/cm

در این شبیهسازی از روش پارت مجازی 9برای مدلساازی مااده
منفجره استفاده شده است .به کمک این روش ،پارت انفجاری بار
روی مشهای خاک قرار میگیرد .ایان روش کماک شاایانی باه
سهولت مدلسازی و کاهش زمان مدلسازی میکند .ابعاد مدل و
مشبندی بهگونه ای انتخاب شد تا تأثیری در دقت نتایج نداشاته
باشااد .طااول و عاار ماادل  91متاار و ارتفاااع خاااک  91متاار
مدلسازی شد و ماده منفجره استوانه اس شکل در عمق  2متری
خاک قرار گرفت .شرایط مرزی نیا باهگوناهای تنظایم شاد تاا از
انعکاس موج انفجار به داخل مدل جلوگیری شود.

 .9-6نتایج صحتسنجی
در این مطالعه ،شبیهسازی در دو مرحلاه مختلاف انجاام گرفات.
ابتدا بارگذاری گرانش به مدل وارد شد و سپس انفجار شبیهسازی
شد .برای این منظور از روش  initial stress depthاستفاده شد تاا
تنشهای ژئواستاتیکی خاک ایجاد شود
در تصویر ( )4مقدار تنش بیشیته در فاصالههاای مختلاف از
ماده منفجره نشان دادهشده است .بدینصورت که پس از انفجاار،
در فواصل مختلف از ماده منفجاره میااان تانش بیشایته خااک
قرائت شده و بهصورت گراف ترسیم گردیده است.
نتایج حاصله با مقادیر بهدستآمده از آزماایشهاای شایم و
همچنین مدل های جایاسینگ و همکااران مقایساه شاده اسات.
همانطور که در تصویر ( )4مشخص اسات نتاایج باهدساتآماده
مطابقت خوبی با آزمایشهای قبلی دارد.
70
مدل جایاسینگ و همکاران []92
آزمایشهای شیم []9
مدل ساخته شده در این تحقیق

60
50

مقدار

40

9/19099

30

2/02

20

9

پارامتر ویسکوپالستیک ()Vn

2

پارامتر ویسکوپالستیک ()ϒr

1/1119

10

تنش ماکایمم (مگاپاسکال)

جدول  .6پارامترهای مدل رفتاری ماسه ][92
واحد

602

0
30

25

15

20

10

5

0

Mbar

1/129190

فاصله (متر)

مدول برشی ()G

Mbar

1/119494

شکل  .4مقایسه نتایج صحتسنجی با مدل جایاسینگ و همکااران

زاویه اصطکاک داخلی حداکثر ()Φmax

rad

1/099

مدول بالک ()K

4/44×91-1

ضری سطح اصالحشده دراگر-پراگر ()ahyp
چسبندگی ()C

Mbar

-9

0/2×91

پارامتر پالستیسیته ()An

1/22

پارامتر پالستیسیته ()Et

1/19

درصد رطوبت ()W

1/2229

پارامتر تأثیر فشار آب منفذی بر مدول بالک

409

Mbar

مدول بالک اسکلت خاک ()Ksk

Mbar

زاویه اصطکاک داخلی حداقل ()Φres

rad

-4

2/911×91
1/119

] [92و آزمایشهای شیم][9

 .6-6مدلسازی روانگرایی
همینطور که قبالً مطرح شد روانگرایی در ماسههای شل اشباع،
اتفاس میافتد .برای شبیهسازی پدیده روانگرایی از پارامترهای
مربوط به دو خاک ماسهای اشباع استفاده شد که پارامترهای این
دو خاک به شرح جدول ( )9است.
Initial Volume Fraction Geometry

1
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پارامترهای ماسه  FHWAاز مقادیر ارائه شده در توصایه ناماه
 FHWA soilاستخراج شده اسات ] .[90بارای اعماال بارگاذاری
انفجار از ماده منفجره  H6و  TNTبهعنوان پارت انفجاری استفاده
شد .ماده منفجره به شکل استوانه در عمق  2متاری خااک قارار
دارد.
جدول  .9مشخصات ماسه یانگ لی ] [1و ماسه [90] FHWA
مقدار
پارامتر

واحد

ماسه
یانگ لی

FHWA

چگالی ()ρ

gr/cm3

9/942

9/19099

چگالی دانههای جامد ()Gs

gr/cm3

2/094

2/02

چگالی آب ()ρw

gr/cm3

9

9

ماسه

پارامتر ویسکوپالستیک ()Vn

2

2

پارامتر ویسکوپالستیک ()ϒr

1

1/1119

حداکثر تعداد تکرار
پالستیسیته

91

91

Mbar

9/291×91-4

9/0×91-4

مدول برشی ()G

Mbar

-4

زاویه اصطکاک داخلی
حداکثر()Φmax

Rad

مدول بالک ()K

9/149×91

4/22×91-1

4/44×91-1

0/2×91-9

0/2×91-9

پارامتر خروج از مرکایت ()e

9

9

پارامتر پالستیسیته ()An

1/22

1/22

پارامتر پالستیسیته ()Et

1/19

1/19

درصد رطوبت ()W

1/909

1/2229

پارامتر تأثیر فشار آب منفذی
بر مدول بالک

Mbar

9×91-99

409

مدول بالک اسکلت خاک
()Ksk

Mbar

0/409×91-2

9/12×91-2

پارامتر تأثیر فشار آب منفذی
بر تنش مؤثر

Mbar

1

1

زاویه اصطکاک داخلی حداقل
()Φres

rad

1/2290

1/119

پارامتر کرنش نرم شوندگی
()ξ0

1/9

1/9

پارامتر کرنش نرم شوندگی
()Gf

9

9

میاان آسی برای حذف المان

1

1

حداکثر کرنش گسیختگی
برای حذف المان

9

9

چسبندگی ()C

شکل  .5مکان هندسی گیجها و محل قرائت تنشهای بیشیته

1/00×91

1/099

Mbar

در شکل ( )2مکان هندسی گیجها و محل قرائت تنشهای بیشیته
و در شکل ( )0میاان تنش بیشیته در خاک یاناگ لای حاصال از
انفجار  0/2کیلوگرم ماده منفجره  H6در فواصال مختلاف از مااده
منفجره نشان داده شده اسات .باا توجاه باه شاکل ( )0مایتاوان
بهوضوح دریافت که موج انفجار بهصورت یک پیک لحظهای باعاث
افاایش تنش میشود و میاان تنش بیشایته باا افااایش فاصاله از
محل انفجار کاهش مییابد.

-2

1/099

ضری سطح اصالحشده
دراگر-پراگر ()ahyp

 .9-9گسترش تنش

شکل  .2مقدار تنش بیشیته ناشی از انفجار در فواصل  91 ،2و 21
متری از ماده منفجره

 .6-9محدوده روانگرایی
در این تحقیق محدوده روانگرایی خاک ماسهای حاصل از انفجار 2
وزن مختلااف از ماااده منفجااره ( 0/2کیلااوگرم تااا  02کیلااوگرم)
موردبررسی قرار گرفت .در شکل ( )0کانتور تنش مؤثر ماسه یانگ
لی تحت اثر انفجار ماده منفجره  H6باا وزن  0/2کیلاوگرم نشاان
داده شده است .میاان تانش ماؤثر کمتار از  2/2× 91-9مگاا باار
نشانگر محدوده روانگرا شده است و درواقع تنش مؤثر به صفر میل
کرده است.

 .9نتایج و بحث
در این قسمت از دو منظر گسترش تنش و محدوده روانگرایای باه
بررسی نتایج مدلسازیها پرداخته میشود.

شکل  .2کانتور تنش مؤثر ماسه یانگ لی تحت انفجار  0/2کیلوگرم
ماده منفجره

H6
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60
50

40
35
30
20
15

7.5

0
17

22

20

وزن ماده منفجره )(kg

30

70

75

60
50

50

40
35

10

30

0
20

H6
80

15

15

12

محدوده روانگرایی (متر)

Yeung lee sand

0

20

وزن ماده منفجره ()kg

35

10

7

2

70

40

5

10

80

50

7.5

50

مختلف ماده منفجره

60
H6
TNT

75
70

شکل  .1مقایسه محدوده روانگرایی ماسه  FHWAتحت مقادیر

75

50

80

وزن ماده منفجره ()kg

در شکل ( )9مقادیر محدوده روانگرایی خاک یانگ لی حاصال
از انفجار ماده منفجره  H6و  TNTنشان دادهشده است .همانطاور
که در شکل ( )9مشخص است ،با افاایش وزن ماده منفجره  H6از
 0/2کیلوگرم به  02کیلوگرم ،محدوده روانگرایی خاک از  4/2متر
به  90متر افاایش مییابد .همچنین با افاایش وزن مااده منفجاره
 TNTاز  0/2کیلوگرم به  02کیلوگرم محدوده روانگرایی خااک از
 4متر به  92متر افاایش مییابد .در یک وزن ماده منفجره ثابات،
محدوده روانگرایی تحت اثر انفجار  H6نسبت به محدوده روانگرایی
تحت انفجار  TNTبیشتر است که عموماً بهدلیال قادرت انفجااری
بیشتر  H6نسبت به  TNTاست.
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شکل  .2مقایسه محدوده روانگرایی ماسه یانگ لی تحت مقادیر
مختلف ماده منفجره

 H6و TNT

محاادوده روانگرایاای در ماسااه  FHWAتحاات انفجااار 0/2

کیلوگرم تا  02کیلوگرم ماده منفجره  H6نیا مورد بررسای قارار
گرفت که نتایج در شکل ( )1نشان داده شده است.
در شکل ( )91محدود روانگرایی ماسه  FHWAو ماسه یاناگ
لی تحت انفجار  H6نشان داده شده است .همانطور که در شاکل
( )91مشاهده میشود ماسه  FHWAنسبت باه ماساه یاناگ لای
پارامترهای مقاومت برشی کمتری دارد و به نسبت سستتر است.
به همین دلیل نیا محدوده روانگرایی بیشتری را تجربه میکند.

شکل  .90مقایسه مقادیر محدوده روانگرایی تحت اثر ماده منفجره
در ماسه یانگ لی و

H6

FHWA

 .4نتیجهگیری
در این تحقیق به بررسی محدوده روانگرایی خاک ماسهای ناشی از
انفجار مدفون در خاک بهوسیله مدلسازی عددی در نرمافاار LS-
 Dynaپرداخته شد .برای این منظور از مدل رفتاری mat FHWA
 soilموجود در کتابخانه نرم افاار  LS-Dynaاستفاده شد کاه قاادر
به شبیه سازی پدیده روانگرایی خاک و افاایش فشار آب حفارهای
است .دو ماده منفجره  H6و  TNTو دو ماساه متفااوت باا عناوان
ماسه یانگ لی و ماسه  FHWAموردبررسی قرار گرفات تاا تاأثیر
انفجار بر محدوده روانگرایی باهدسات آیاد .مقادار تانش بیشایته
موجود در خاک باهدساتآماده از شابیهساازی عاددی باا نتاایج
آزمایشگاهی و عددی موجود در برخی تحقیقات گذشاته مقایساه
شده و صحتسنجی آن انجام گردید .نتاایج شابیهساازی عاددی
نشان میدهد که تنش بیشیته در خاک با فاصله گارفتن از مرکاا
انفجار کاهش مییابد .همچنین محدوده روانگرایی خاک ماساهای
اشباع یانگ لی با تغییر وزن ماده منفجره  H6از  0/2کیلاوگرم باه
 02کیلوگرم از  4/2متر به  90متر افاایش یافت .مهمترین نتیجاه
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