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مدلسازی عددی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات
شمعکوبی ضربهای با استفاده از روش المان محدود
آبتین فرشی همایون روز ،امیر حمیدی* ،مجید پورجنابی؛
دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه خوارزمی
پذیرش 29/8/81

تاریخ :دریافت 22/2/3

چكيده
کوبش متوالی چکش شمعکوب بر سر شمع پیش ساخته برای نصب شمع در زمیین را
شمعکوبی ضربهای مینامند .امروزه کاربرد وسیع روش شمعکوبی ضربهای در اجرای پییهیای
عمیق (شمعها) غیرقابل انکار است؛ بهطوریکه در میان منابع تولید کننده ارتعاشیا

در زمیین،

ساختوساز است .ایین ارتعاشیا

زمیین در

شمعکوبی متداولترین منبع تولیدکننده ارتعاشا

حین شمعکوبی مهمترین عامل محدودکننده بیهکیارییری ایین روش اسیت ،از ایین رو ،بیرای
جلوییری از خرابی سازهای و حفظ آرامش ساکنین پیشبینیی قابیل قبیول از دامنیۀ ارتعاشیا

سریعترین ،دقیقترین و اقتصادیترین یزینه است ،اما تا به امیروز میدلسیازی رونید حیحی
نصب شمع یکی از مشکال

احلی در مدلسازی عددی شمعکوبی بوده است .پژوهش حاضر

تالش دارد که با استفاده از نرمافزار اجزای محدود  ABAQUSمدلسیازی عیددی عملییا
شمعکوبی ضربهای بهطور موفقیتآمیز از سیح زمیین تیا عمیق دلخیواه بیدون در نرریییری
فرضیا

سادهکننده متداول محققان یذشته و با در نررییری جزئییا

تحابق بهتر ارتعاشا

مشیابه کارهیای عملیی،

نسبت به نتایج عددی یذشته با نتایج ححرایی بر حسب حداکثر سیرعت

ذره ( )PPVنتیجه یردد.
واژههاي كليدي :شمعکوبی ضربهای ،ارتعاشا

زمین ، ABAQUS ،مدلسازی عددی ،حداکثر سرعت ذره

* نویسنده مسئول amhamidi@gmail.com
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مقدمه
استفاده از روش شمعکوبی برای اجرای پیهای عمیق (شمعها) بهدلیل مزایای تأمل
برانگیز آن نسبت بهروشهای دیگر بسیار متداول است [ ،]8از طرفی ،منابع احلی تولیدکنندۀ
ارتعاشا

در زمین شامل :انفجار ،شمعکوبی ،تراکم دینامیکی ،یودبرداری و تخریب است که

از میان این منابع ،شمعکوبی ضربهای که در آن شمع پیش ساخته است و با اعمال نیرو به
شکل ضربه در خاک فرو میرود متداولترین منبع تولیدکنندۀ ارتعاشا
[ .]2ارتعاشا

زمین در حین عملیا

ساختوساز است

شمعکوبی غیرقابل اجتناب است و از آنجا که امروزه

کارهای ساختوساز اغلب در مناطق شهری است و نگرانیهای جامعه از اثرا
نیز افزایش یافته ،از این رو ،نیاز مبرم به پیشبینی ارتعاشا

زیستمحیحی

پیش از اجرای عملیا

را آشکار

میسازد .برای این منرور استفاده از مدلسازی عددی سبب کاهش هزینه و زمان بهمیزان قابل
توجه شده و جواب دقیقتری نیز در پی خواهد داشت .یکی از مشکال

عمده در مدلسازی

عددی شمعکوبی ،مدلسازی ححی روند نصب شمع است .در یذشته تقریباً در تمام موارد
شمع در سوراخی از پیش حفاری شده در خاک قرار یرفته و تنها جابهجایی کوچکی اعمال
شده است .نقحه ضعف آشکار این روش آن است که اثر تنش که بهواسحۀ نصب شمع تغییر
از سح زمین انجام نشده است .اخیراً تعداد معدودی مدلسازی عددی شمعکوبی بهطور
پیوسته از سح زمین یا از عمق مشخصی از خاک انجام یرفته است که سبب بهبود نتایج
عددی برای تخمین ارتعاشا

زمین شده است اما در نررییری فرضیا

سادهکننده در آنها

سبب تحابق نداشتن قابل قبول با کارهای عملی شده است.
پژوهشها در زمینه شمعکوبی و ارتعاشا

حاحل از آن عمدتاً از سال  82٩١میالدی آغاز
8

شد .بسیاری از پژوهشیران معرفی روش «تحلیل یک بعدی معادله موج» بهوسیلۀ اسمیت

( )82٩١را شروع تحول در دینامیک شمع میدانند .او در اواخر سال  82٩١میالدی برای تحلیل
فرآیند شمعکوبی از مدلی ساده عددی بدون نیاز به محاسبا پیچیدۀ ریاضی استفاده کرد .او در
1. Smith
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این تحقیق مقاومت خاک در تمام طول شمع را با تعدادی فنر و میرایر موازی با آن مدل کرد
که رفتار فنرها بهحور

االستوپالستیک کامل در نرر یرفته شده بود [.]3

ویس 8در سال  ،82٩1نخستین تحقیقا

برای تخمین میزان حداکثر سرعت ذرا

خاک

( ،PPV2حداکثر سرعتی که یک ذره در طی ساختوساز تجربه میکند) را با استفاده از اندازه
ییریهای سرعت ذرا

انجام داد .تمام این مقادیر از موارد ناشی شده از انفجار معادن بهدست

آمده بود که براساس آن رابحهای تجربی بر مبنای انرژی آزاد شده در اثر انفجار ارائه شده بود
[.]9
بورجا )8211( 3فرآیند شمعکوبی را براساس تئوری یکبعدی موج با استفاده از روش
اجزای محدود مدل کرد .او در این مقاله پیشنهاد کرد که منحنی نیروی ضربه-زمان بهجای
سرعت چکش لحاظ شود تا اندرکنش شمع -چکش در طی روند نصب شمع با واقعیت
محابقت بیشتری داشته باشد .او تحلیل خود را روی مثالی فرضی انجام داد و متأسفانه هیچ
مورد واقعی برای مقایسه نتایج عددی با نتایج واقعی فراهم نشد [.]5
تانداوامورسی )2١١9( 9نتایج کوبش یک شمع لولهای انتها بسته در درون خاک ماسهای
در کشور هند را یزارش کرد .کار او از این جهت حائز اهمیت است که تغییرا

سرعت و

سح زمین لزوماً زمانی که نوک شمع بر سح زمین قرار یرفته بیشینۀ مقدار را دارا نیست .او
همچنین تاریخچۀ زمانی سرعت و شتاب سح زمین و فرکانس حاکم بر هر یک از آنها را
یزارش کرد و نشان داد که فرکانس ارتعاش زمین ناشی از کوبش شمع در محدودۀ فرکانس
طبیعی ساختمان است و امکان وقوع پدیدۀ تشدید برای ساختمانهای مجاور وجود دارد [.]٩
شنگ 5و همکاران ( )2١١5به مدلسازی عددی شمعکوبی با تکنیک مشبندی انحباقی
الیرانژی-اویلری اختیاری در نرمافزار  ABAQUSپرداخت .او در تحلیل المان محدود،
راندن شمع با انتهای تخت را ممکن ندانست و با بررسی زوایای مختلف نوک مخروطی شکل
شمع نتیجه یرفت که درنررییری زاویه مخروط بیش از◦ 2١سبب بروز خحا و نفوذ نداشتن به
5. Sheng

4. Thandavamoorthy

3. Borja

2. Wiss
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1. Peak Particle Velocity
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درون خاک میشود و برای کمتر از ◦ ٩١نیز نیاز به یامهای زمانی خیلی زیاد است و منجر به
زمانبر شدن تحلیلها میشود ،از این رو ،زاویۀ نوک مخروطی شکل شمع را ◦ ٩١در نرر
یرفت [.]1
معصومی و همکاران ( )2١١2به مدلسازی عددی شمعکوبی ضربهای با استفاده از روش
المان مرزی-المان محدود  )FE-BE(8وابسته غیرخحی پرداختند .آنها با استفاده از نمودار
نیرو-زمان اعمالی بر سر شمع حداکثر سرعت ذره نقاط واقع در سح زمین و اعماق خاک را
زمانیکه شمع فقط در سه عمق متفاو

کاشته شده و ضربه اعمال میشود بهدست آوردند و با

نتایج ححرایی مقایسه کردند[.]1
فرشی همایون روز و حمیدی ( )8329در یام اول به یردآوری روابط متداول استفاده شده
تا به امروز برای تخمین ارتعاشا

و سپس ارزیابی این روابط پرداختند .در یام دوم مقادیر

حداکثر سرعت مجاز ذره در استانداردهای معتبر جهان را برای ارتعاشا

یذرا (که از منابعی

مانند شمعکوبی ،تراکم دینامیکی ،انفجار و غیره حاحل میشود) برای جلوییری از خرابی
سازه و پاسخ انسان (برای حفظ آسایش ساکنین) بهطور جدایانه یردآوری کردند [.]8
در این مقاله برای درک بهتر مسئله ابتدا به معرفی مراحل عملیا

به سازههای مجاور پرداخته شده و سپس با مدلسازی عددی عملیا

شمعکوبی

ضربهای شمع بتنی مدور ته بسته در خاک رسماسهدار در نرمافزار اجزای محدود ABAQUS
نتایج با مقادیر ححرایی ححتسنجی شده و با نتایج یذشته عددی نیز مقایسه شده است .در
پایان نتیجهییری از مباحث محرح شده ارائه شده است.

مراحل انتقال ارتعاشات در عمليات شمعكوبی ضربهاي
بدیهی است که کوبش شمع ارتعاشا
پتانسیل باالی خرابی ناشی شده از ارتعاشا

و جابهجاییهایی در خاک ایجاد میکند که بهدلیل
زمین در حین عملیا

شمعکوبی بهسبب نزدیکی

به ساختمانهای مسکونی و خصوحا سازههای حساسی مانند :موزه ،آزمایشگاه ،کتابخانه ،کارخانه،
تأسیسا

برق ،تأسیسا
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شمعکوبی ضربهای و

بزریراهها یا بیمارستان که اتاق عمل در آن بسیار حساس است اثرا
1. Finite Element-Boundary Element
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کوچک تا بزرگ بریشتناپذیری به دنبال دارند ،یا حتی در سحوح

پایینتر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند .بنابراین ،ارتعاشا
زمین در حین کوبش شمع مهمترین عامل محدودکننده بهکارییری این روش است ،از این رو،
برای جلوییری از آسیب های سازهای و حفظ آسایش ساکنین در مجاور

محل کوبش شمع

الزم است قبل از اجرای هر پروژه ،پیشبینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشا

زمین انجام ییرد.

بنابراین ،درک این مسئله بسیار مهم است که تحت چه شرایحی ارتعاشا

خرابی به بار

میآورند و در چه شرایحی بیخحر هستند .از این رو دانستن زنجیرۀ کامل انتقال ارتعاشا

در

زمین به درک مسئله کمک شایانی میکند .محابق شکل  ،8مراحل انتشار امواج در شمعکوبی
ضربهای را میتوان به چهار بخش احلی تقسیم کرد:
 .5كوبش شمع :انتشار موج در کالهک شمع ،سر شمع و درون شمع
 .2اندركنش شمع-خاک :اندرکنش خاک بهطور جدایانه با جداره شمع و پنجه شمع
 .3انتشار امواج در خاک :انتقال ارتعاشا

به الیههای خاک و آب زیرزمینی

 .4اندركنش خاک-سازه :پاسخ دینامیکی پی ساختمان یا تونل و احتمال تقویت ارتعاشا
در سازه
شمعکوبی اکثر تحقیقا

تنها متمرکز بر مرحلۀ  8و  3بوده است و در تعداد معدودی مرحلۀ 9

نیز در نرریرفته شده است .در این تحقیق ،هدف عمده بازتولید واقعیتر مرحلۀ  2یعنی
اندرکنش شمع-خاک از طریق مدلسازی عددی شمعکوبی پیوسته از سح
دلخواه و با حذف فرضیا

زمین تا عمق

سادهکننده متداول تا به امروز است تا تحابق بهتر نتایج نهایی

مدلسازی عددی با نتایج ححرایی حاحل شود.

مدلسازي عددي
در این مقاله ،برای مدلسازی روند نصب شمع در زمین با روش شمعکوبی ضربهای از
روش اجزای محدود  ABAQUSاستفاده شده است .نرمافزار اجزای محدود ABAQUS
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شكل  .5مراحل انتقال ارتعاشات از چكش به درون شمع ،خاک اطراف و سازههاي مجاور

بر اساس مسائل غیرخحی بنا نهاده شده و توانایی زیادی برای شبیهسازی جهان واقعی را دارد.
این نرمافزار به کاربر توانایی مدل کردن پیچیدهترین پدیدهها را با در نرریرفتن اثرا
ظریف آنها میدهد ،از این رو ،برای مدلسازی عددی عملیا

بسیار

شمعکوبی ضربهای در این

تحقیق از نرمافزار اجزای محدود  ABAQUSاستفاده شده و بهدلیل تقارن مسئله ،محیط
است (درجا

آزادی انتقالی در راستای افقی و قائم) ،برای شمع رفتار االستیک و برای خاک

رفتار االستوپالستیک موهر-کولمب استفاده شده است .برای تماس شمع با خاک رفتار مماسی
و نرمال تعریف شده که برای رفتار مماسی سح مشترک خاک-شمع از مدل یسیختگی کولمب
با امکان تغییرشکل بزرگ بین دو جسم توپر (لغزش شمع بر خاک) استفاده شده است.
پارامترهای مفروض در این مدلسازی عددی همان مقادیر ححرایی ویس ( )8218است که در
پژوهش معصومی و همکاران ( )2١١2نیز موجود است که در آن شمع بتنی مدور تهبسته است
و زاویۀ نوک مخروطی شکل آن براساس توحیۀ شنگ و همکاران ( )2١١5برابر  ٩١°در نرر
یرفته شده است و سایر مشخصا
و مشخصا

شمع محابق جدول  8است .خاک محیط رسماسهدار است
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دوبعدی و حالت تقارن محوری 8انتخاب شده است .محیط دارای دو درجۀ آزادی

آن نیز محابق جدول  2است.
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جدول  .5مشخصات شمع براي مدلسازي عددي
نوع شمع

قطر ()m

طول ()m

ضریب پوآسون

مدول االستيسيته ()MPa

بتنی

0.5 m

10 m

0.25

40000

دانسيته
()kg/m3
2500

جدول  .2مشخصات خاک براي مدلسازي عددي
نوع خاک
رس ماسه
دار

چسبندگی

زاویه اصطكاک

()kPa

داخلی ()Deg

15

25

ضریب پوآسون
0.4

برای تماس دو سح با جنس متفاو

مدول االستيسيته

دانسيته
3

()MPa

( )kg/m

80

2000

(رسماسهدار و بتن) و از عهدۀ تغییرشکلهای

بزرگ برآمدن که در طول فرآیند نفوذ شمع رخ میدهد یعنی لغزش این دو مصال مختلف از
روش تماس پنالتی 2استفاده شد .این فرمولسازی براساس احل مستر-اِسلِیو 3موجود در
آباکوس است که در این فرمولسازی هیچ المان تماسی استفاده نمیشود بهطورکه برای مسائل
با تغییرشکلهای بزرگ بهخوبی مناسب است.
ضریب اححکاک میان شمع و خاک با توجه به نوع خاک که رس ماسهدار و جینس شیمع
نرر یرفته شده و برای میرایی خاک از میرایی رایلی با مقدار  %1استفاده شده است.
در کارهای دینامیکی شرایط مرزی اهمیت بهسزایی دارد که در اینجا برای مرز پایینِ خاک،
عمق تا جایی ادامه پیدا کرده کیه ارتعاشا

با میرایی خود خاک مستهلک شونید و ارتعاشیا

در مرز پایین تقریباً حفر یا ناچیز باشند و به محیط برنگردند ولی برای شرایط مرزی در سمت
راست از مرزهای مصنوعی 9تعریف شده توسط لیو و کوئک جری )2١١3( 5استفاده شیده کیه
در این نوع از مرز محابق شکل  2نواحی انتهایی مرز به چند ناحییه تقسییم مییشیوند و تمیام
مشخصا

این نواحی مشابه با خاک است بهجز میرایی که باید به تدریج با حرکت بهسمت مرز

4. Artificial Boundary

3. Master-Slave

2. Penalty contact method

1. Axisymmetric
5. Liu and Quek Jerry
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افزایش یابد .در مدلسازی عددی در اینجا پنج ستون آخر المانها در مرز راسیت میدل بیرای
مرزهای مصنوعی است که میرایی آنها بهترتیب  85 ،82/5 ،8١ ،1/5و  81/5درحد اسیت .دو
نکته بسیار مهم که باید در این روش رعایت شوند عبارتند از:
الف) میرایی به اندازه کافی باشد که اثر مرز در بازیشت امواج ناچیز یردد.
ب) میرایی به اندازه کافی تدریجی باشد تا امواج با ورود به ناحیه با میرایی متفاو

بازنگردند.

شكل  .2تقسيمبندي نواحی مرزي در مرز مصنوعی

فرآیند کوبش شمع در این پژوهش بهطور کامل و با درنررییری جزئیا
است .بدینترتیب که برای مدلسازی عددی عملیا

مدلسازی شده

شمعکوبی ابتدا تنشهای اولیه در خاک و

شمع ایجاد شدند و سپس محابق واقعیت شمع روی خاک قرار یرفته و در ابتدا به شمع ١/25
چکش  BSP 357محابق شکل  3ارائه شده بهوسیلۀ دیکس 8و راندولف )8223( 2نیرو بر
سر شمع وارد آمده و شمع به درون خاک رانده میشود [ .]88البته باید دقت شود که برای
اعمال ضربه چکش شمعکوب در مدلسازی عددی ضروری است که نیرو به تنش تبدیل شود
که از این رو مقدار تنش اعمالی بر سر شمع برابر  23/13×8١٩نیوتن بر متر مربع محاسبه شده
است .زمان در نرریرفته شده برای هر ضربه نیز محابق کارهای عملی و مدلسازیهای عددی
یذشته یک ثانیه است چون پس از آن ارتعاشا
و ادغام ارتعاشا

حور

میرا شده و میتوان ضربه بعدی را وارد کرد

نمیییرد.
2. Randolph

1. Deeks
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متوالی
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شكل  .3نيروي چكش  BSP 357وارد بر سر شمع در عمليات شمعكوبی ضربهاي

مدلسازی شمعکوبی از سح زمین بدون استفاده از مشبندی انحباقی الیرانژی-اویلری
اختیاری 8بهدلیل اعوجاج 2شدید المانهای خاک در تماس با شمع و ظاهر شدن خحا از سوی
نرمافزار ممکن نیست .بهعبارتی بهتر ،بدون تخصیص این تکنیک برای خاک در تماس با شمع
امکان کنار زدن خاک وجود ندارد .این قابلیت در نرمافزار آباکوس و فقط در روش حل از نوع
حری

3

وجود دارد .بنابراین ،از روش حل حری برای مدلسازی شمعکوبی استفاده شده که

در این روش حل از روش انتگرالییری تفاضل مرکزی استفاده میشود .محابق شکل  ،9برای
ناحیهای از خاک که امکان تغییرا

پالستیک وجود دارد یعنی تا فاحلۀ  : D( 6Dقحر شمع)

خاک طول  ٩١متر در نرر یرفته شده که 8١متر از طول انتهایی مرز در سمت راست خاک 5
ستون انتهایی المان خاک در مرز راست محابق شکل  5مربوط به شرایط مرزی از نوع مرزهای
مصنوعی برای استهالک انرژی امواج است .عمق در نرریرفته شده برای خاک نیز برابر  3١متر
است.
مشبندی خاک و شمع محابق شکل  5است که المانهای بهکار رفته در این مشبندی از
نوع چهار ضلعی چهاریرهی منرم ،بهحور

تنش متقارن و از مرتبه هندسی خحی است

( .)CAX4Rاندازه المانهای شمع  ١/25 ×١/5متر و به تعداد  2١عدد است .اندازه المانهای
4. Explict

3. Distortion

2.Arbitrary Lagrangian-Eulerian Adaptive Meshing
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خاک نیز بهیونهای است که در زیر شمع کوچکترین مقدار است و با افزایش فاحله در طول (بیهجیز
ناحیه مرزیِ راست) و هم در عمق افزایش مییابد .کوچکترین انیدازۀ المیان خیاک  ١/2 ×١/5متیر و
بزرگترین  2 × 5متر است و به تعداد  228٩عدد المان است.

شكل  .4ابعاد خاک مسئله و ناحيه در نظر گرفته شده براي مشبندي انطباقیِ الگرانژي-اویلري
اختياري
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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برای انجام ححی مکانیزم نفوذ شیمع بیه درون خیاک بیرخالف محققیان یذشیته کیه از
فرضیا

ساده کنندهای مانند درنرریییری شیرایط حیلب بیرای شیمع ،قیرار دادن لولیهای بیا

ضخامت کم در نوک شمع یا لغزش شمع روی لولهای با قحیر خیلیی کیم بیرای انجیام شیدن
مکانیزم نفوذ استفاده کردند و یا به خاک فاحلهای تا محور مرکزی شمع دادند؛ در این تحقییق
طبق واقعیت خاک دقیقاً در زیر شمع بوده است و هیچ لولهای نیز استفاده نشده اسیت .درنریر
یرفتن فرضیاتی از این دست سبب میشود تماس المیانهیا ،تینش و کیرنشهیای المیانهیای
نزدیک شمع و حتی ارتعاشا
پایان عملیا

حاحل با واقعیت انحباق چندانی نداشته باشد .شکل  ٩میش در

شمعکوبی پس از  8١متر نفوذ موفقیتآمیز شمع به درون خاک را نشان میدهید

که تورم سح زمین در نزدیکی محل شمعکوبی نیز به مانند کارهای عملی واض است.

صحتسنجی مدل عددي
ذرۀ خاک در مجاور

محل شمعکوبی در اثر امواج ارتعاش حاحل از شمعکوبی دارای

سه مؤلفه سرعت متعامد است :قائم ،8طولی 2و عرضی .3در آزمایشهای در محل اندازهییری
این مؤلفهها در هر سه جهت بهدلیل ماهیت امواج انتشار یافته با ژئوفون ضروری است تا بتوان
تفسیر رضایت بخشی از ارتعاشا
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شكل  .1وضعيت مش در پایان عمليات شمعكوبی در نرمافزار ABAQUS

داشت.
3. Transverse

2. Longitudinal

1. Vertical
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بهطور معمول ترکیب مؤلفههای سرعت ذره به برآیند سرعت بسیار مفید است که از آن
بهعنوان حداکثر سرعت ذره ( )PPVنامبرده میشود که بردار برآیند تمام مؤلفهها در زمانی
یکسان است و سرعت یک ذره خاک در هر لحره را بهدست میدهد:
()8
که در آن  Vy ، Vxو  Vzبهترتیب سرعت ذره در راستای طولی ،قائم و عرضی است .در اکثیر
استانداردها و بررسیهای محققان نیز برای سنجش آغاز خرابی از پارامتر حیداکثر سیرعت ذره
( )PPVاستفاده کردهاند؛ چون محابقت خیلی بهتری نسبت به شتاب و تغییرمکان داشته اسیت.
بنابراین ،در این مدلسازی نیز برای ححتسنجی با نتایج ححرایی ویس ( )8218از  PPVبیا
محاسبه از رابحۀ  8استفاده شد.
حداکثر سرعت ذرا

خاک با امواج رایلی در سیح زمیین رخ مییدهید ،بیههمیین دلییل

مؤلفههای سرعت برداشت شده در پروژهها متعلق به یرههای واقع در سیح زمیین اسیت .در
شکل  1نتایج مدلسازی عددی در اینجا با نتایج ححرایی ویس ( )8218ححتسنجی شده که
محابقت بسیار عالی با نتایج ححرایی دارد .ارتعاشا

برداشت شده شیامل ییرههیای واقیع بیر

سح زمین در فاحله نزدیک حدود  8/5متر تا فاحله بسیار دورتر یعنی حدود  95متر است که
لگاریتمی است.
وضعیت نفوذ شمع بر حسب زمان در شکل  1به تصویر کشیده شده است .الزم به ذکر
است که در ضربه  353است که شمع به عمق  8١متر رسیده و نفوذ کامل میشود .با دقت در
شکل  1میتوان دریافت که شیب نفوذ رفته رفته کم میشود ،بهعبارتی با نفوذ به اعماق پایینتر
به تعداد ضربا بیشتری برای یک میزان تغییرمکان مشخص نیاز است که این بهدلیل افزایش
سح تماس شمع با خاک و در نتیجه افزایش اححکاک قابل انترار است.

ارزیابی با نتایج عددي گذشته
با توجه به نتایج عددی موجود پیرامیون عملییا

شیمعکیوبی بررسیی شیده ییکسیان در
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بهدلیل زیاد بودن حداکثر سرعت ذرا
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پژوهش معصومی و همکاران ( )2١١2و خوبانی و احمدی ( )2١89نتایج حاحل از مدلسازی
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در سح زمین و در اعماق خاک با آنها مقایسه شده است تا میزان محابقیت

هر یک با نتایج ححرایی ارزییابی شیود .الزم بیه ذکیر اسیت کیه حیحتسینجی هیر دو ایین
مدلسازی های عددی با نتایج ححرایی وییس ( )8218بیوده اسیت و بیهحیور

دوبعیدی و

حالت تقارن محوری است.
1000
)Measured by Wiss (1981
This Study
100

)PPV (mm/s

10

1
64

32

16

8

4

2

1

)Radial distance from pile centerline (m
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شكل  .1مقایسه حداكثر سرعت ذره حاصل از مدلسازي عددي با نتایج صحرایی )Wiss (1981
براي ذرات در سطح زمين با فواصل افقی مختلف در عمليات شمعكوبی ضربهاي

شكل  .1تغييرمكان (نفوذ) شمع بر حسب زمان در نرمافزار ABAQUS
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 .5ارتعاشات در سطح زمين
برای مقایسۀ میزان محابقت تحلیلهای عددی یذشته و مدلسازی عددی در این تحقیق با
نتایج ححرایی ،حداکثر سرعت ذرا

ناشی از عملیا

شمعکوبی در مدلسازی حاضر با نتایج

عددی موجود سایر محققان شامل معصومی و همکاران ( )2١١2و خوبانی و احمدی ()2١89
مقایسه شده است.
تفاو

عمدۀ پژوهش معصومی و همکاران ( )2١١2با تحقیق حاضر عبار

است از:

اعمال نیروی ضربه چکش شمعکوب بهشمع بهحور نیروی محوری متمرکز در راستای محور
تقارن مسئله ،برداشت سرعت فقط با قرارییری نوک شمع در سه عمق  5 ،2و  8١متری
(شمعکوبی غیرپیوسته و فقط در سه عمق) ،حلب در نرریرفتن شمع ،شرایط مرزی بهحور
المان مرزی-المان محدود و میرایی متفاو

 %5برای خاک در تماس با شمع و  %2/5برای

سایر قسمتهای خاک است و برداشت حداکثر سرعت ذره در محدوده فواحل کمتری از
محل شمعکوبی ( 3تا  23متر) نسبت به مدلسازی عددی در اینجا بوده است .تفاو

عمدۀ

خوبانی و احمدی ( )2١89با این تحقیق نیز عبارتند از :اعمال نیروی ضربۀ چکش شمعکوب
به شمع بهحور

نیروی محوری متمرکز در راستای محور تقارن مسئله ،حلب در نرریرفتن

برای خاک ،دادن فاحله به خاک از محور مرکزی شمع به میزان  8١میلیمتر ،تابع نیرو -ضربه
متفاو

وارد بر سر شمع ،ضریب اححکاک برابر  ١/1و برداشت حداکثر سرعت ذره در

محدودۀ فواحل کمتر از محل شمعکوبی ( 3تا  25متر) .در شکل  ،2نتایج مدلسازی عددی
شمعکوبی در این تحقیق با دو مورد عددی یذشته مقایسه شده که محابق این شکل واض
است که نتایج عددی در این پژوهش انحباق بسیار بهتری با نتایج ححرایی نسبت به دو
بررسی دیگر دارد .از جمله دالیل بهبود نتایج این تحقیق نسبت بهکارهای یذشته را میتوان
شمعکوبی پیوسته از سح زمین ،حذف فرضیا
نررییری جزئیا

سادهکننده مدلسازیهای عددی یذشته و در

محابق کارهای عملی نام برد.
1. Infinite Elements
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شكل  .1مقایسه حداكثر سرعت ذره براي ذرات در سطح زمين با فواصل افقی مختلف با نتایج
شمعكوبی غيرپيوسته (معصومی و همكاران  )2111فقط در سه عمق ( 1 ،2و  )51و شمعكوبی
پيوسته (خوبانی و احمدي )2154

نتایج حداکثر سرعت ذرا

در مدلسازی تحقیق حاضر برای سح زمین در شکل  8١با

نتایج معصومی و همکاران ( )2١١2زمانیکه نوک شمع در عمق  2متری قرار یرفته و در شکل
معصومی و همکاران ( )2١١2و خوبانی و احمدی ( )2١89زمانیکه نوک شمع در عمق 5
متری قرار دارد مقایسه شده که محابق این شکلها نتایج مدلسازی در اینجا بهدلیل انجام
شمعکوبی پیوسته ،حذف فرضیا

سادهکننده و درنررییری جزئیا

محابق کارهای عملی

سبب شکلییری تماس و اندرکنش بهتر بین شمع و خاک شده از این رو ،حداکثر سرعت
ذرا

را خصوحاً در فواحل افقی نزدیکتر بیشتر از نتایج دو مدلسازی دیگر بهدست میدهد.

 .2ارتعاشات در اعماق زمين
ایرچه در عملیا

شمعکوبی حداکثر انرژی امواج انتشار یافته با امواج رایلی در نزدیکی
رسیده به سازههای مدفون در خاک

سح زمین رخ میدهد؛ اما برای ارزیابی شد

ارتعاشا

مانند :تونل ،پی ساختمانها ،لولهها و تأسیسا

برق نیاز است که از ححت نتایج بهدست آمده
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از مدلسازی در نرمافزار برای اعماق زمین محمئن باشیم ولی متأسفانه با وجود اهمیت زیاد
این موضوع مقادیر ارتعاش اندازهییری شده در اعماق زمین در غالب  PPVدر منابع کمتر
یافت میشود .مورد بررسی شده در اینجا نیز فاقد نتایج ححرایی PPVذرا

خاک در اعماق

زمین است و بههمین دلیل ،بهناچار در شکل  82مقادیر  PPVدر فاحلۀ افقی  2١متری از
شمعکوبی در اعماق حفر تا  2١متر هنگامیکه نوک شمع در عمق  8١متر است فقط با نتایج
عددی معصومی و همکاران ( )2١١2مقایسه شده است .طبق شکل  82واض است که مانند
حداکثر سرعت ذرا
فرضیا

در سح زمین ،در اعماق زمین نیز انجام شمعکوبی پیوسته ،حذف

سادهکننده و درنررییری جزئیا

محابق کارهای عملی در مدلسازی این تحقیق

سبب شکلییری تماس و اندرکنش بهتر بین شمع و خاک شده ،از این رو ،حداکثر سرعت
را بیشتر از نتایج معصومی و همکاران ( )2١١2بهدست می دهد.

ذرا

60
This Study

50
)Masoumi et al. (2009

40

10
0
25

20

15

10

5

0

)Radial distance from pile centerline (m

شكل  .51مقایسه  PPVذرات سطح زمين براي شمعكوبی در لحظه قرارگيري نوک شمع در عمق
 2متري با نتایج معصومی و همكاران ()2111
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شكل  .55مقایسه  PPVبراي ذرات سطح زمين براي شمعكوبی در لحظه قرارگيري نوک شمع در
عمق  1متري با نتایج معصومی و همكاران ( )2111و خوبانی و احمدي ()2154
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شكل  .52مقایسه  PPVدر مدلسازي تحقيق حاضر با معصومی و همكارن ( )2111براي ذرات
در اعماق زمين در فاصله افقی  21متر از محور مركزي شمع هنگامیكه نوک شمع در عمق 51
متري است
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نتيجهگيري
امروزه کاربرد وسیع پیهای عمیق (شمع ها) غیرقابل انکار است که استفاده فراوان از این
پیها تا به امروز یواه بر همین امر است .برای اجرای شمعها ،روش شمعکوبی بهدلیل مزایای
فراوان آن نسبت به سایر روشها بسیار شاخص است ،اما در محیط شهری بهدلیل نزدیکی
سازهها به محل کوبش شمع در برابر ارتعاشا
ناشی از عملیا

زمین آسیبپذیر هستند .این ارتعاشا

زمین

شمعکوبی تنها عامل محدودکننده این روش است چون پتانسیل باالیی برای

خرابی سازههای مجاور اعم از جزئی تا کلی را داراست .بنابراین ،ضروری است که سح
ارتعاشا

پیش از آغاز هر پروژه شمعکوبی ارزیابی شود.

در این تحقیق عملیا

شمعکوبی و مراحل انتشار امواج به تفکیک بهنمایش درآمده اسیت.

مدلسازی عددی عملیا

سیاده کننیده متیداول و

شمعکوبی در تحقیق حاضر بدون فرضییا

محابق کارهای عملی از سح زمین تا نفوذ کامل شمع انجیام شیده و نتیایج حاحیل در غالیب
 PPVکه به یفته منابع و استانداردها بهترین پارامتر برای سنجش شروع خرابی سازه اسیت بیا
مقادیر ححرایی مقایسه یشته که از محابقیت بسییار عیالی برخیوردار بیود .بنیابراین ،بیهدلییل
موفقیتآمیز بودن مدلسازی ححی روند نصب شمع در تحقیق حاضر برای تخمین ارتعاشا
نسبت به آزمایشهای واقعی است .از مقایسه این نتایج با پیژوهشهیای محققیان یذشیته نییز
میتوان دریافت که حذف فرضیا

سادهسازی رایج در پیژوهش کنیونی نسیبت بیه تحقیقیا

یذشته سبب تخمین ححی تر نتایج حاحیل از میدلسیازی عیددی یردییده اسیت .متأسیفانه
بهمنرور کنترل حداکثر سرعت ذرا

خاک حاحل از مدلسازیهای عددی کمبود بررسیهیای

ححرایی خصوحاً اندازهییری حداکثر سرعت ذرا

در اعمیاق زمیین در فواحیل مختلیف از

محل کوبش شمع در منابع موجود بهچشم میخورد ،از این رو ،اندازهیییریهیای بییشتیر در
محل میتواند بسیار مفید باشد.
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