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چکيده

استفاده از شمعهای ردیفی مهارشده همراه با دیوارههای انعطافپذیر (برلینی) یکی از روشها و فنآوریهای مدرن درزمینهٔ
پایدارسازی گودبرداریهاست .هدف از تحقیق اخیر تحلیل رفتار گودبرداری عمیق مهارشده با دیوارههای انعطافپذیر به کمک
مدلسازی عددی با استفاده از نرمافزار  PLAXIS 3Dمیباشد .بدین منظور در مدلسازیهای انجامشده اثر سربار در اطراف
محل گودبرداری شده ،تغییر مشخصات مکانیکی خاک محل و طول مهارها در میزان تغییرش کلها و نیروها موردمطالعه
قرارگرفته است .جنس خاک بستر در این مطالعه رس بوده و عمق گودبرداری  02متر در نظر گرفتهشده است .نتایج بهدستآمده
نشان میدهد که سربار مجاور گود ،مشخصات مکانیکی خاک و طول مهارها ازجمله پارامترهای مؤثر در مقادیر تغییرشکلها و
توزیع نیروهای داخلی میباشد .با افزایش چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک ،تغییرشکلها کاهش مییابد ولی افزایش
طول مهارها در مقایسه با سایر عوامل تأثیر کمتری داشته است.

کلمات کليدي :مدلسازی عددی ،گود ،سربار ،طول مهار ،تغییر شکل.
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Abstract
Anchored soldier piles and lagging walls (Berlin Wall) is one of the modern methods to excavation
stabilization in recent years. The aim of this paper is the study of behavior of deep excavation by
anchored soldier piles using numerical modeling in PlAXIS 3D software. For this purpose the
effect of surcharge loading, mechanical properties of soils and length of anchors on deformations
and distribution of tensions are studied. In this study, the soil type and the depth of excavation is
selected clay and 15meters, respectively. The obtained results show that the surcharge load,
mechanical properties and anchor length have a significant effect on the behavior of the
excavations. With increasing of cohesion and friction angle of soils, magnitude of deformations
and stresses decrease. But increasing of the anchors length has not impressive effect on
deformations and stresses.
Keywords: Numerical modeling, Excavation, Surcharge loading, Anchor length, Deformation.
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-1مقدمه
در متون فنی بهطورمعمول به گودبرداریهای با عمق بیشتر
از  4/5متر گودبرداری عمیق گفته میشود .گودبرداریهای
عمیق در سازههای درهمفشرده شهری نیازمند پیشبینی
و طراحی دقیق میباشد .انتخاب و طراحی نامناسب سیستم
پایدارسازی میتواند هزینه زیادی بر پروژه تحمیل کند.
گودبرداریهای عمیق شامل دو سیستم اصلی هستند)1:
سیستم نگهدارنده در مقابل حرکت زمین ورود و نفوذ آب
به داخل گود  )2سیستم مهاربند ،که شامل پایدار کردن گود
در مقابل نیروی خاک ،آب و بارهای زنده میباشد که از
آنها در مقابل فروپاشی محافظت میکند .انواع مختلفی از
روشهای پایدارسازی گود وجود دارد که انتخاب سیستم
مناسب بستگی به عوامل مختلفی ازجمله عرض گود،
مشخصات خاک ،وضعیت اقتصادی ،محافظت از سازه
مجاور ،مسائل زیستمحیطی ،ساخت و نصب آسان و ...دارد.
برخی از سیستمهای پایدارسازی نوین شامل شمع فوالدی،
شمع نگهبان ،دیواره انعطافپذیر ،اختالط عمیق خاک،
شمعهای ردیفی و دیواره شمعهای مماسی میباشند [ 1و
 .]0شمع نگهبان و دیواره انعطافپذیر چوبی ازجمله
روشهای نوینی میباشد که بهطور فراگیر در سیستمهای
گودبرداری مورداستفاده قرار میگیرد .زمانی که خاکهای
بین شمعهای نگهبان قادر به ابقا کردن خود باشند بار خاک
میتواند به شمعهای کناری انتقال یابد و نیازی به استفاده
از دیواره انعطافپذیر نمیباشد .در این شرایط بار خاک
بهوسیله طاق خاک انتقال داده میشود [ 1و  .]3عضو اصلی
این سیستم ،شمع فوالدی  Hشکل که بهصورت عمودی در
فواصل  1/0تا  3متر و دیواره انعطافپذیر قرارگرفته مابین
آنها بهمنظور نگهداری خاک اطراف میباشد .دیواره
انعطافپذیر امکان دارد یکی از مصالح چوبی اره شده یا
تختههای قالببندی و یا حتی بتن پیشساخته باشد.
شمعهای  Hشکل میتواند توسط کوبش ،لرزش و یا حفاری
گودال و روش خیس قرارگیری شمع در زمین در انتهای
گودبرداری اجرا شود [ .]4مزیت اصلی استفاده از شمعهای
نگهبان قیمت تمامشده پایین و نصب آسان در مقایسه با

سایر سیستمهای پایدارسازی میباشد .شمعهای نگهبان
اغلب بهصورت دیوارهای پیوسته طراحی و آنالیز میشوند
اگرچه در حقیقت فاصله زیادی داشته باشند [ 5 ،1و .]6
در حقیقت شمعهای نگهبان و دیوارههای چوبی
انعطافپذیر تفاوت سازهای و سختی دارند به این معنا که
برهمکنش بین سیستم نگهدارنده و خاک در حالت طبیعی
بهصورت  3Dمیباشد .بههرحال اکثر تحلیلهای المان
محدود ) (FEکه بر ای دیوارههای شمعهای نگهبان تا امروز
انجامیافتهاند بهصورت دوبعدی و بر پایه کرنش مسطح
صورت گرفته است [ 1،7،1و  Briavd and Lim .]9در سال
 1999با استفاده از آنالیز سهبعدی المان محدود ،دیواره
شمع نگهبان دوخت به پشت را موردمطالعه قراردادند.
همچنین در مطالعه آنها پارامترهایی نظیر عمق گیردار
شمع نگهبان در حالتهای مختلف بررسیشده است .این
محققین شمع نگهبان را به کمک تیر افقی مدل کردند.
المان تیر شاید بهصورت واقعگرایانه برهمکنش بین شمع
نگهبان و خاک اطراف را نتواند نشان ندهد [ Hong .]12و
همکاران در سال  0220برای مطالعه رفتار شمعهای
نگهبان و دیوارههای انعطافپذیر از آنالیز سهبعدی المان
محدود استفاده نمودند [ Ramadan .]11نیز در سال 0213
تحلیل سهبعدی المان محدود برای سیستم پایدارسازی از
نوع شمع همجوار گودهای نزدیک سازه استفاده کرد [.]10
 Yuepeng Dongدر سال  0214از مزیت آنالیز المان
محدود درروند تحقیقات خود در گودهای عمیق استفاده
کرد [ Cao ]13و همکاران در سال  0213برای ارزیابی
عملکرد سیستم دیوار شمع نگهبان در مرکز تجارت
 ،Torontoکه داخل خاکهای رسی ساختهشده بود نتایج
حاصل از ابزار دقیق و مدلسازی المان محدود را مقایسه
نمودند [ ،Johnsson and Sandeman.]14در سال  0214به
مدلسازی مهار  SPWتوسط نرمافزار و مقایسه نتایج این
روش با اندازهگیری محلی در سایت پرداختند [Boliu .]15
 and Weixuاز نرمافزار Flac 3Dجهت بررسی تأثیرات از
بین رفتن سیستم پایدارسازی گودهای عمیق بر روی
سازههای بلند و مجاور خطوط مترو استفاده نمودند [.]16
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در قسمت باالیی دیواره جهت مدل کردن وزن سازههای
مجاور در نظر گرفتهشده است .در شکل  1مدل موردبررسی
بهصورت شماتیک نشان دادهشده است.

هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی رفتار گودبرداریهای
عمیق به روش شمعهای ردیفی مهارشده میباشد .بدین
منظور اثر عوامل دخیل مانند تغییرات میزان سربار،
چسبندگی خاک ،زاویه اصطکاک داخلی خاک و افزایش
طول مهار در عملکرد سیستم دیوار برلینی موردبررسی
قرارمیگیرد .بدین منظور از نرمافزار PLAXIS 3D
استفادهشده است .خاک بستر در مطالعه حاضر رس
میباشد.

 -2مدلسازي عددي
در انتخاب مشخصات هندسی و مکانیکی خاک محل گود
و سایر المانهای مؤثر در رفتار سیستم تالش گردیده که
از پارامترهای معمول توصیه در جداول منابع فنی و مقاالت
استفاده شود تا نتایج حاصل از مدلسازیها قابل بسط برای
پروژههای عمرانی بوده و کاربردی باشند .در مدل اجزای
محدود ساختهشده در این تحقیق ،از المانهای مثلثی 15
گرهی استفادهشده تا دقت خوبی حاصل گردد .طول و
عرض کلی مدل به ترتیب  52و  42متر انتخاب گردیده و
گودبرداری موردنظر با ارتفاع  15متر میباشد .دیواره مدل
نیز قائم در نظر گرفتهشده است .سرباری به عرض  5متر

شکل ( :)1مدل گودبرداری موردبررسی

خاک بستر رسی و بهصورت همگن و ایزوتوپ بوده و از مدل
موهر -کولمب جهت مدلسازی رفتار آن استفادهشده است.
مشخصات مکانیکی خاک بستر در جدول  1ارائهشده است.

جدول  :1مشخصات مکانیکی خاک رس موردبررسی
پارامتر

نماد

رس

واحد

مدل رفتاري خاک

Model

مدل موهر -کولمب

-

نوع مصالح

Type

زهکشی شده

-

وزن مخصوص خشک

γ

17

KN/m3

وزن مخصوص اشباع

satγ

19

KN/m3

ضریب نفوذپذیري

Kx,Ky

2/1

m/day

4

مدول یانگ

E

12 ×0/5

KN/m2

چسبندگی

C

02

KN/m2

زاویه اصطکاک داخلی

Φ

05

o

زاويه اتساع

Ψ

2

ضريب پواسون

υ

2/3

ضريب کاهش

Rinter

2/5

o
-
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در نظر گرفتهشدهاند [ .]11انتخاب ابعاد مختلف مش بندی
مدل نیز میتواند بر نتایج حاصل تأثیرگذار باشد .استفاده
از مش بندی درشت ممکن است سبب کاهش دقت
محاسبات و افزایش خطا گردد ،درحالیکه مش بندی ریز
دقت محاسبات را افزایش داده و زمان بیشتری برای تحلیل
و محاسبات طلب میکند .نرمافزار  PLAXISدارای  5اندازه
خیلی درشت ،درشت ،متوسط ،ریز و خیلی ریز برای مش
بندی است که برای این مدل از مش بندی ریز ،با توجه
بهسرعت و دقت مناسب استفادهشده است.

مدلسازی و تحلیل کلیه مدلها با فرض عدم حضور آب
زیرزمینی در الیههای نزدیک به سطح زمین صورت گرفته
است .بر اساس پیشنهاد آییننامه  ،FHWAفاصله شمعهای
ردیفی فلزی در راستای افقی  3متر در نظر گرفتهشده است.
عالوه بر  15متر گودبرداری 5 ،متر دیگر نیز بهعنوان طول
گیرداری شمع فلزی در نظر گرفتهشده است .جدول ،0
مشخصات مواد دیواره شمع ردیفی فلزی ( )2IPE270و میل
مهار و پوشش بتنی آن را ارائه مینماید .المانهای
میلمهارها با رفتار االستیک خطی در  7ردیف مدلسازی
شده است .بر اساس پیشنهاد آییننامه  FHWAفاصله
میلمهارها در راستای قائم  0متر و در راستای افقی  3متر

جدول  :2مشخصات مکانیکی شمع ردیفی و میل مهار و پوشش بتنی آن
پارامتر

نماد

شمع ردیفی

نوع رفتار

پوشش بتنی

مهار

واحد

Type

خطی ()Linear

االستیک

االستیک

-

سطح مقطع

A

2/22911

-

-

m2

وزن واحد حجم

γ

71/5

71/5

05

m3/KN

121×0/1

-

-

m2/KN

مدول االستیسیته

E

ممان اینرسی

Ix

-4
-4

12 ×1/151

-

-

m4

Iy

12 ×2/520

-

سختی محوری

EA

-

5

12 ×1/090

5

سختی خمشی

EI

-

6/366

0

12 ×1/025

ضریب پواسون

υ

2/3

2/3

2/15

 -3نتايج تحليل
برای مدل سازی اثر وجود سازه مجاور گود مقادیر سربار از
صفرتا  52کیلوپاسکال تغییر دادهشده و محاسبات برای
خاک با زاویه اصطکاک داخلی  05درجه و چسبندگی خاک
 02کیلوپاسکال انجام گردید .بر اساس نتایج حاصله از
تحلیلها با افزایش سربار در مجاورت گود ،تنشهای اولیه
افزایشیافته ،پایداری سیستم تحت تأثیر قرارگرفته و
تغییرشکلها و نیروهای داخلی افزایش مییابد .نتایج تغییر
مکانهای افقی لبه گود در شمع میانی و کناری به شرح

-

m4

12 ×1/901

KN

/KN

m2

-

نمودار شکل  0ارائه گردیده است .با بررسی نتایج مربوط به
تغییرشکلها در خاک رس مشاهده میگردد که حداکثر
تغییر مکان افقی دیوار برلینی در اثر سربار  52کیلوپاسکال
 70/71میلیمتر بوده و حالت بدون سربار  40/34میلیمتر
میباشد که حدود  32/37میلیمتر اختالف دارند .همچنین
در شمع کناری حداکثر تغییرمان افقی دیوار برلینی در اثر
سربار  52کیلوپاسکال  72/31میلیمتر بوده و حالت بدون
سربار  42/91میلیمتر میباشد.
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شکل ( :)2تغییر مکانهای افقی لبه گود در شمعهای میانی و
کناری

شکل ( :)3نتایج تغییر مکانهای افقی شمع میانی با چسبندگی
 15،02و  32و زاویه اصطکاک داخلی  05درجه

در شکل  3و  4نمودار تأثیر تغییرات چسبندگی خاک در
تغییر مکانهای افقی لبه گود با ثابت نگهداشتن زاویه
اصطکاک داخلی خاک ( 05درجه) برای شمعهای میانی و
کناری ارائهشده است .با توجه به نتایج مشاهده میشود که
با افزایش چسبندگی خاک تغییر شکلها کاهش مییابد.
همچنین با افزایش چسبندگی خاک حداکثر تغییرمان
افقی از میانه ارتفاع دیوار به یکسوم انتهایی دیوار نزدیکتر
میشود.

شکل ( :)4نتایج تغییر مکانهای افقی شمع کناری با چسبندگی
 15،02و  32و زاویه اصطکاک داخلی  05درجه
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در ادامه اثر زاویه اصطکاک داخلی در میزان تغییر شکلها
بررسیشده است .بدین منظور با ثابت نگهداشتن مقدار
سربار و چسبندگی خاک ،زاویه اصطکاک داخلی  05 ،02و
 32درجه فرض گردیده است .با بررسی رفتار شمعهای
میانی و کناری دیوار این نتیجه حاصل میشود که با افزایش
زاویه اصطکاک داخلی به میزان  12درجه تغییر شکل دیوار
بهشدت کاهشیافته و از مقدار  025میلیمتر برای شمع
میانی و  020میلیمتر برای شمع کناری به ترتیب به مقادیر
 31میلیمتر برای شمع میانی و  32میلیمتر برای شمع
کناری میرسد که حدود  17سانتیمتر کاهش نشان
میدهد .نتایج تغییر مکانهای افقی لبه گود در شمع میانی
و کناری به شرح نمودار شکلهای  5و  6ارائه گردیده است.
شکل ( :)6نتایج تغییر مکانهای افقی شمع کناری با زاویه اصطکاک
داخلی  02،05و  32درجه و چسبندگی 02kPa

شکل ( :)5نتایج تغییر مکانهای افقی شمع میانی با زاویه اصطکاک
داخلی  02،05و  32درجه و چسبندگی 02kPa

در ادامه با ثابت نگهداشتن مقادیر سربار ،چسبندگی و زاویه
اصطکاک داخلی خاک به بررسی اثر تغییر طول مهارها در
میزان تغییر شکلها پرداختهشده است .محاسبات در سه
حالت افزایش طول دو مهار اول ،افزایش طول سه مهار
میانی و افزایش طول دو مهار انتهایی انجامشده است .با
بررسی تغییر مکانهای افقی شمعهای ردیفی میانی و
کناری دیوار برلینی در خاک رس با چسبندگی ثابت 02
کیلوپاسکال و زاویه اصطکاک داخلی ثابت  05درجه و تغییر
طول مهارها نتایج ذیل حاصل میگردد .با افزایش طول دو
مهار اول ،تغییر مکانهای افقی دیوار نسبت به حالت بدون
افزایش طول مهارها افزایشی به میزان  12میلیمتر نشان
میدهد که حاکی از نامناسب بودن این حالت دارد .با
افزایش طول سه مهار میانی و همچنین افزایش طول دو
مهار انتهایی ،تغییر مکانهای افقی دیوار نسبت به حالت
بدون افزایش طول مهارها تفاوت چندانی نداشته و فقط به
میزان  3میلیمتر از تغییرمان افقی کاسته میشود.
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شکل ( :)7نتایج تغییرمکانهای افقی شمع میانی و کناری با و بدون
افزایش طول مهارها در سه حالت

در ادامه لنگر خمشی دیوار برلینی برای حالتهای مختلف
تغییر طول مهارها بررسیشده و نتایج مطابق شکل 1
ارائهشده است .نتیجهای که از بررسی لنگر خمشی
شمعهای ردیفی میانی و کناری دیوار برلینی در خاک رس
با چسبندگی ثابت  02کیلوپاسکال و زاویه اصطکاک داخلی
ثابت  05درجه و تغییر طول مهارها در سه حالت حاصل
گردید نشان میدهد که افزایش طول سه مهار میانی نسبت
به بقیه حالتها عملکرد بهتری ازلحاظ لنگر خمشی داشته
و به میزان  00کیلو نیوتن متر از لنگر خمشی حداکثر
کاسته شده است.

شکل ( :)8نتایج لنگر خمشی شمع با و بدون افزایش طول مهارها
در سه حالت

-4جمعبندي و نتيجهگيري
 با افزایش چسبندگی خاک ،تغییر شکل دیوار برلینیکاهشیافته و همچنین با افزایش چسبندگی خاک حداکثر
تغییرمان افقی از میانه ارتفاع دیوار به یکسوم انتهایی دیوار
نزدیکتر میشود.
 با افزایش زاویه اصطکاک داخلی ،تغییر شکل دیوار برلینیکاهش مییابد ولی تأثیر آن کمتر از افزایش چسبندگی
خاک میباشد.
 حالت افزایش طول دو مهار اول نسبت به حالت بدونافزایش طول مهارها ازلحاظ تغییر مکانهای افقی دیوار
عملکرد نامناسبی دارد .تغییر مکانهای افقی دیوار در حالت
افزایش طول سه مهار میانی و همچنین حالت افزایش طول
دو مهار انتهایی نیز تفاوت چندانی ندارد .بنابراین افزایش
طول مهارها تأثیر چندانی در تغییرهای دیوار برلینی ندارد.
 افزایش طول سه مهار میانی نسبت به بقیه حالتهاعملکرد بهتری ازلحاظ لنگر خمشی داشته و لنگر خمشی
حداکثر به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد.
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