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 چکیده 

های صنعتی، احداث سازه مثل مختلف منظورهای به که است عمرانی هایفعالیت از یکی گودبرداری

 برای موجود ساختمان یک خاکبرداری محل پی و تخریبهای مترو و ...( های زیرزمینی )ایستگاهسازه

های طبقاتی زیرزمینی و ... صورت پارکینگ احداث و زیرزمینی مخازن بکر، تراز به رسیدن مجدد، ساخت

ای که در خاک مدفون است، تحت تاثیر نوع خاک قرار خواهد گرفت و تاثیرات به طور کلی هر سازه. گیردمی

های مدفون در خاک، تاثیرگذار خواهد بود. در این تحقیق به بررسی تاثیر های خاک در عملکرد سازهبندیالیه

در چند فاز متفاوت ها مدلشود. ها پرداخته میار شمع نگهبان در نگهداری گودبرداریبندی خاک در رفتالیه

ها با تغییرات در مدول االستیسیته و ضریب چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک داخلی و بررسی شد که مدل

سازی ای مدلههمچنین در دو حالت یک الیه و دوالیه خاک و با جابجایی مشخصات ذکر شده، مقایسه بین نمونه

که تاثیرات مشخصات خاک در عملکرد شمع نگهبان در نگهداری گود را نشان  شده نتایج قابل توجهی بدست آمد

 دهد.می

 

 بندی، مدول االستیسیته، شمعگودبرداری، مشخصات خاک، الیهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 پی زیر از تر پایین تراز در یا زمین طبیعی سطح از تر پایین تراز در یبردارخاک و حفاری گونه هر به گودبرداریبه طور کلی 

 سطوح سایر و پارکینگ تأمین به نیاز و طبقات تعداد و تراکم افزایش با اخیر هایسال در .شودمی اطالق مجاور ساختمان

 جهت در اما (.9731)فروغی، ستا شده بیشتر نیز گودبرداری عمق ،شهرها مرکزی مناطق در بویژه هاساختمان در خدماتی

 ،است شدهمی استفاده گذشته عمق کم هایگود در که سنتی هایروش همان از ،مذکور قیعم یهایگودبردار یدارسازیپا

 زمان و هزینه گودبرداری در الزم ایمنی تمهیدات کارگیری به که کنندمی فکر هنوز بسیاری متأسفانه. شودمی استفاده

 محسوب مهندسی خطرناک بسیار و پیچیده کارهای جزء اصوالً گودبرداری که حالی در ،کندمی تحمیل کار به را ایبیهوده

 قابل هزینه و وقت صرف نهایت در و نظارت و دقت ،جانبه همه هایبررسی نیازمند زیادتر عمق با گودهای در بویژه و شودمی

 با هاجداره حفاظت و پایداری در متداول هایروش از یکی .نیافتد خطر به طریق این از مردم مال و جان تا است ایمالحظه

 نقش ایفای بر عالوه موارد برخی در و باشدمی درجا هایشمع از استفاده نرم و سست و سخت زمین از اعم متنوع شرایط

 هاجداره کند. مهاربندیمی تحمل نیز قائم بار نیاز درصورت همواره و دهدمی نیز انجام را بندی آب نقش جانبی، حفاظت

)سرمدنهری و باشدمی مطرح گود جانبی حفاظت هایسیستم برای برتر گزینه بعنوان زیر موارد در درجا هایشمع توسط

 :(9733کاردان، 

 سپر توان حد از زمین بیش تراکم و سختی یا و ندارد وجود( نصب و کوبیدن) فوالدی سپر اجرای امکان که مواردی در • 

 شد.بامی مواجه زیادی دشواری با و کوبی

 باشد.می جداره بودن بند آب به نیاز آن سطح بودن باال و زیرزمینی هایآب وجود بدلیل که شرایطی در • 

 در یا و ندارد وجود از گودبرداری ناشی مجاور هایساختمان زیر در کششی()جانبی  مهارهای ایجاد امکان که مواردی در • 

 )تونل( باشد. زیرزمینی مستحدثات و شهری بنایی زیر یساتتاس با تالقی

 باشد. وجود داشته باربری و اصلی سازه از بخشی عنوان به گود حفاظت سیستم از استفاده امکان که مواقعی در  • 

 میل یهزاو محل، خاک نوع اساس بر نگهبان شمع روش از ایبهینه طرح تا کردند سعیخود  مقاله نژاد درستاری و اصغری

 حاصل نتایج مختلف، هایبندیالیه در که شودمی مشاهده آمده بدست نتایج اساس بر. گردد ارائه دیواره جابجایی و مهارها

 را نتایج بهترین درجه 73 زاویه با مهارهایی میل با جهت دو در متفاوت سختی گرد میل با هایشمع از استفاده و بوده متفاوت

های قرار خاک عملکرد شمع-شمع-سازی سه بعدی سیستم سازهچنگ و جرمیک با مدل (.9711، ژادنستاری و اصغری) .دارد

 .(Cheng, Jeremic, 2009) های مستعد روانگرایی را مورد بررسی قرار دادندگرفته در خاک

 
 روش تحقیق 

( 9باشد. در جدول )ابل مشاهده میهای مورد استفاده و مشخصات بتن مورد استفاده در شمع در جداول زیر قپارامترهای خاک

ها های مورد استفاده در مدل( مشخصات خاک1واحد پارامترها و نماد و مشخصات شمع بتنی اشاره شده است و در جدول )

 آورده شده است.
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 ( معرفی نمادها و واحد مشخصات مصالح1جدول )

 پارامترها نماد شمع بتني

391×1.3 E  1مدول االستيسيتهm  KN/ 

1.7  ضريب پواسون 

 

 ( مشخصات خاک2جدول )

sat


 E  C  

81 80111 13.0 .0 80 

 

و نتایج های انجام شده برای این تحقیق، مدل انجام شده را با یک مقاله صحت سنجی کرده در این قسمت برای صحت مدل

 آن ارائه شد.

 گودهای پایداری بر خاک برشی مقاومت پارامترهای تأثیر ای در مورد بررسی( مقاله.8.3نائینی و همکاران در سال )رضایی

)نائینی و  نامه از این مقاله برای صحت سنجی استفاده شده استدرجا ارائه دادند که در این پایان هایشمع با مهارشده

متر در نظر گرفته شده است که  81*80*1.ابعاد هندسی مدل در مقاله مورد نظر برای صحت سنجی، . (.8.3همکاران، 

متر  .ها متر و عمق مدفون آن 81های نگهبان گود متر از طول مدل به گود اختصاص دارد. با توجه به اینکه ارتفاع شمع 81

 باشد.متر می 2ها است عمق خاک زیرشمع

متر گودبرداری انجام گرفته است. در این  2مرحله گودبرداری شده است و در هر مرحله  0گودبرداری در مدل مورد نظر در 

 .های مدل، در شکل قابل مشاهده استمدل، با مقاله اشاره شده صحت سنجی شده و تنش

باشد که شامل، مش بندی، تغییرمکان س میافزار پلکسی( مربوط به نتایج تحلیل مدل صحت سنجی در نرم2( تا )8های )شکل

 باشد.مدل می

 باشد.جابجایی می -افزار پلکسیس که مربوط به نمودار بار( نمودار خروجی نرم7شکل )
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 ( مش بندی مدل1شکل )

 

 

 تغییرمکان مدل( 2شکل )
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  جابجایی -نمودار بار( 3شکل )

 

 

افزار مطابقت خوبی با سازی شده در نرم، منحنی نمونه مدلاست واضح (93-7( و )91-7های )از نتایج شکل همانطور که

در مقاله که تغییرمکان در حالت ماکزیمم، که  باشدسانتیمتر می 1.1که تغییرمکان کلی حدود  خروجی نمونه مقاله دارد

 سانتیمتر اشاره شده است. 1حدود صحت سنجی 

 

 هابررسی مدل

متر مهار شده است. نوک شمع به  9رنظر گرفته شده که گود توسط شمع بتنی درجا به قطر متر د 91یک گودبرداری به عمق 

 باشد.تر میمتر از کف گود پایین 7اندازه 

 مدل سازی در حاالت زیر انجام شده است:

 یک الیه خاک با مقادیر متفاوت مدول االستیسیته الف(

 کیلونیوتن بر متر مربع 9-91111

 بر متر مربعکیلونیوتن  11111 -1

 کیلونیوتن بر متر مربع 13111 -7
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 دو الیه خاک ب(

مربع و زاویه  متر بر کیلونیوتن 73کیلونیوتن بر متر مربع و ضریب چسبندگی  93111الیه باالیی دارای مدول االستیسیته  -9

 13ضریب چسبندگی  کیلونیوتن بر متر مربع و 11111دارای مدول االستیسیته درجه و الیه پایین  93اصطکاک داخلی 

 درجه 93مربع و زاویه اصطکاک داخلی  متر بر کیلونیوتن

کیلونیوتن بر  11111( یعنی الیه باالیی دارای مدول االستیسیته 9افزایش مدول االستیسیته هر دو الیه نسبت به مدل ) -1

 کیلونیوتن بر متر مربع 13111دارای مدول االستیسیته و الیه پایین متر مربع 

 بر کیلونیوتن 13ضریب چسبندگی ( یعنی الیه باالیی دارای 9تر دارای چسبندگی باالیی است نسبت به مدل )یه پایینال -7

 مربع متر بر کیلونیوتن 73ضریب چسبندگی الیه پایین دارای مربع و  متر

درجه  91زاویه اصطکاک داخلی ( دارد یعنی الیه باالیی دارای 9الیه باالیی زاویه اصطکاک داخلی بیشتری نسبت به مدل ) -1

 درجه 91و الیه پایینی دارای زاویه اصطکاک داخلی 

 باشد.( قابل مشاهده می1ها در شکل )نتایج تغییرمکان مدل
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  گیریبحث و نتیجه
 خاک بندی الیه توانایی مدلسازی مناسب تاثیر Plaxisم افزار اجزای محدود دهد که نرها نشان میسازیبررسی نتایج مدل -8

ی راهکاری مناسب در تواند به عنوان ابزاری مناسب در ارائهها را داشته و میگودبرداری نگهداری در نگهبان شمع رفتار در

 .ها مورد استفاده قرار گیردتقویت و افزایش بارگیری گودبرداری

توان گفت که، در مدل، یک نوع خاک در نظر ( می4با یک الیه خاک با توجه به نتایج بدست آمده در شکل ) هایدر مدل -2

های دیگر که مدول االستیسیته خاک مربع در مقایسه با مدل متر بر کیلونیوتن 81111گرفته شده با مدول االستیسیته خاک 

مربع از تغییرمکان بیشتری برخوردار  متر بر کیلونیوتن 20111مربع و مدول االستیسیته خاک  متر بر کیلونیوتن 21111

توان نتیجه گرفت که با افزایش مدول االستیسیته خاک، تغییرمکان کمتر خواهد شد و مدول االستیسیته خاک است. پس می

 ارتباط معکوسی با تغییرمکان دارد.

با افزایش یکسان مدول االسیتیسیته خاک ( 2در مدل ) ست.های با دو الیه خاک، دو نوع خاک در نظر گرفته شده ادر مدل -.

مربع و مدول االستیسیته خاک الیه پایینی  متر بر کیلونیوتن 21111در این مدل، یعنی مدول االستیسیته خاک الیه باالیی 

یرمکان مدل ها، تغیمربع، و یکسان بودن ضریب چسبندگی خاک و زاویه اصطکاکی در این مدل متر بر کیلونیوتن 20111

باشد. پس در خاک دو الیه نیز تاثیر افزایش مدول االستیسیته خاک چشمگیر سانتیمتر می 232یابد و در حدود کاهش می

 است.

باشد. سانتیمتر می 2با توجه به نتایج بدست آمده تغییرمکان مدل کاهش چشمگیری داشته است و در حدود ( .در مدل ) -4

تر با ای دارد و بخصوص در الیه پایینهای مختلف اهمیت ویژهضریب چسبندگی خاک در الیهتوان نتیجه گرفت که پس می

 افزایش ضریب چسبندگی تاثیر بسیار خوبی در تغییرمکان گود و شمع نگهبان دارد.

تفاوتی بدست آمد. در اینجا با افزایش زاویه اصطکاکی الیه باالتر نسبت به الیه پایینتر و تغییرات آن، نتایج م( 4در مدل ) -0

سانتیمتر افزایش داشته است. پس زاویه اصطکاکی  .سانتیمتر رسید و حدود  8232تغییرمکان مدل افزایش یافت و به حدود 

 های نگهبان در نگهداری گود دارد.های مختلف خاک تاثیر بسزایی در عملکرد شمعدر الیه
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