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 ایجاد میل به گسیختگی در خاک پشتبر میزان سربار بررسی تاثیر 

 دیواره گودبرداری به روش عددی
 

 
 حمید تین نژاد
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 چكیده

بدلیل  ،نشست خاک مجاور گود، در بسیاری از موارد عملیحداکثر  -عدم بررسی نمودار تغییرات سربار

وقت گیر بودن و نیاز به مدلسازی با سربارهای متفاوت، میتواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. 

ل به گسیختگی در خاک را نشانه هایی از می ،نشستحداکثر  -ترسیم منحنی های تغییرات سربارچرا که 

ها مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر، این ضعف عملی طراحی میدهد. ارائه ژئوتکنیکبه مهندس 

 یبعد دو یو جهت مدلساز شدهاستفاده   Plaxis 2Dاز نرم افزار یپژوهش جهت مدلساز یندر ا

حفاظت گود به روش میخ گذاری گردیده است و سیستم استفاده  ینوار یمجاور، از پ هایساختمان

تون خاک باالی س و . در تحقیق حاضر نتیجه شد که: ترکیب تنش های ناشی از سربار اعمالیمیباشد

میشود که این تنش منجر به افزایش  (𝜎𝑚)، منجر به ایجاد تنشی به نام تنش تحرکینقطه مورد ارزیابی

یجاد میل به گسیختگی در خاک مینماید. برابر و ا 6/1 بیشتر از حداکثر نشست -سربار شیب منحنی

تحلیل های  انجام، با توجه به شرایط مختلف هر پروژه، میبایست با 𝜎𝑚 مقدار همچنین نتیجه گرفته شد:

 نرم افزاری بدست بیاید.
 

 کیتنش تحرّ ،گودبرداری میخ گذاری، كلیدی: گانواژ
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 مقدمه

 مسائل از ناپذیر است. یکی اجتناب امری ، مهم بناهای و بلند های احداث ساختمان جهت مختلف اعماق با گودبرداری ایجاد

 در مراکز بخصوص و شهری مناطق در موضوع است. این مجاور ساختمان بر آن تأثیر شهری هایمحیط در گودبرداری در مهم

در بسیاری از  است. زیادی برخوردار اهمیت از گودبرداری محل در اطراف تأسیسات و ها ساختمان وجود به عنایت با ها آن

ممکن  که ناشی از سازه مجاور گود میباشد، سربار میزانیک مدلسازی گودبرداری در مجاورت موارد عملی تحلیل و طراحی، 

ن موضوع را ست ایمیبای ژئوتکنیکمهندس  ارائه دهد، ولی ژئوتکنیکرا به مهندس  صحیحینتایج نرم افزاری منطقی و است 

با سربارهای اعمالی متفاوت بر سطح زمین و بدست  هایی میتواند با کنترل و مدلسازی گودبرداری که درنظر داشته باشد

 نشست، میتواند نشانه هایی از میل به گسیختگی در توده خاک مجاور گود را بدست بیاوردحداکثر  -آوردن منحنی های سربار

ر زیر تعدادی از تحقیقات محقیق پیشین در ارتباط با سیستم میخ گذاری ارائه دو از خسارات جبران ناپذیر جلوگیری کند. 

 شده است:
 

Jia and Zhang, 2003 های میخ گذاری شده دریافتند که های صحرایی بر روی دیواره، در بررسی خود با استفاده از آزمایش

افتد. همچنین نتایج نشان داد بیشترین اتفاق میهای عمیق در راس گود بیشترین تغییر مکان افقی دیواره در گودبرداری

ها نیز ی طول میخافتد و این مقدار در  میانههای عمیق در عمق میانی گودبرداری اتفاق میدر حفاری 1نیروی وارد بر میخ ها

 .بیشتر است

Mittal and Biswas, 2006 نشان داد در خاک فاقد ها های میخ گذاری شده در حفاری، در بررسی خود بر روی دیواره

ها به عمق گودبرداری باعث افزایش ضریب اطمینان پایداری چسبندگی، افزایش زاویه اصطکاک خاک و نسبت طول میخ

 .شودگودبرداری می

نمودند که گذاری شده بیان های مسلح شده با سیستم میخ ، در بررسی عددی خود بر روی شیب1931، لنجانی و همکاران

های اصطکاک و چسبندگی خاک باعث افزایش ضریب اطمینان پایداری شیب و کاهش تغییر مکان افقی شیب افزایش زاویه

  .گرددمسلح شده می

 شده بر پایداری استاتیکی و میخ گذاریها در سیستمهای  آرایش عرضی میخ در بررسی عددی خود بر، 1931، کریمی نیا

تاثیرگذاری  ،فوقانی گوددر عمق دو سوم  ،میخ های با طول بیشتر گرفتن درنظربیان نمودند،  دینامیکی جداره گودبرداری

 .بیشتری نسبت به کاهش فاصله عمودی بین میخ ها برمیزان پایداری گود دارد

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nail 
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 روش تحقیق:

سیستم محافظ گود به روش میخ گذاری میباشد.  Plaxis 2Dمدلسازی به صورت دو بعدی و با نرم افزار  در تحقیق حاضر

فاصله سربار نسبت به  و( 1متر، مشخصات مکانیکی خاک)جدول 16 به ارتفاع ثابت شامل: عمق گودبرداری پارامترهای و است

، 90، 10، 10با پنج مقدار  (𝜎𝑎)میزان سربار اعمالی بر سطح زمین شامل: پارامتهای متغیر میباشد. متر 0لبه گود به میزان 

متر  8و  1و تراز ایستابی آب زیرزمینی نسبت به سطح زمین در دو مقدار متر  10با عرض بارگذاری کیلوپاسکال  60و  10

 د.نمیباش

 
 مشخصات مكانیكی خاک در تحقیق حاضر -1جدول

 

در گودبرداری  ،متر 6/1مرحله به عمق  10متر میباشد که در  16همانطور که ذکر شد، عمق گودبرداری  (،1مطابق با شکل)

 طول میخ ها از تراز و میلیمتر 91، قطر میخ ها انجام میشود 1رم افزار به روش ساخت مرحله این

پشت لبه  ،د)تراز صفرنمیباش متر 6/6متر و  66/10متر،  16متر به ترتیب  16تا  6/10، 6/10تا  66/5، 66/5 ترازتا  0

اولین  زاویهسطح زمین و  فاصله قائم نسبت به میباشد. متر 6/1و  1میخ ها به ترتیب  قائم، فاصله افقی و گودبرداری میباشد(

درجه  16میباشد و سایر میخ ها دارای زاویه  درجه 10و متر  1بدلیل عدم برخورد با تاسیسات و پی مجاور گود به ترتیب  ،میخ

 (، مرزهای مدل مشخص شده اند.1همچنین در شکل) .قرار دارندنسبت به افق 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل نرم افزاری و محدوده مرزهای مدل -1شكل

 

 دیواره گود 1( به منظور بررسی تاثیر میزان سربار بر نشست خاک پشت صفحه بتن پاشیده1مطابق شکل) قابل ذکر است،

 ( وBمتر)نقطه A ،)6نقطه(متر0میخ گذاری شده، جهت مقایسه و ترسیم نمودارها، نقاط ارزیابی ای در اعماق 

 ، حاصل اثر صرفًا سربار Aدرنظر گرفته شده است. نتایج نشست در نقطه  (، دقیقًا در پشت صفحه بتن پاشیدهCمتر)نقطه 6/6

                                                 
1 Staged construction 
2 shotcrete 

Name Type 
𝛾𝑤𝑒𝑡 𝛾𝑠𝑎𝑡 𝐾𝑥 𝐾𝑦 n 𝐸𝑟𝑒𝑓 𝑐𝑟𝑒𝑓 φ Ψ 𝑅𝑖𝑛𝑡 

[𝐾𝑁 𝑚3⁄ ] [𝐾𝑁 𝑚3⁄ ] [m/day] [m/day] [ - ] [𝐾𝑁 𝑚2⁄ ] [𝐾𝑁 𝑚2⁄ ] [°] [°] [ - ] 

 Sand Drained 16 18 1 1 99/0  50000 10 95 9 56/0  

𝐻 = 𝐷𝑒 

𝐷𝑒 

ℎ = 𝐷𝑒  𝐿 = 3𝐷𝑒  
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𝜎𝑎اعمالی بر سطح خاک)
 د. این درحالی است که میزان نشست( و تغییرشکل های ناشی از مدل هندسی میباش 

𝜎𝑎که شامل ترکیب اثر تنش ناشی از سربار اعمالی بر سطح خاک) (𝜎1)، ناشی از تنش ترکیبیCو  Bدر نقطه 
( و سربار  

𝜎𝑣𝑠اعمالی ناشی از ستون خاک باالی نقطه مورد نظر)
( که درشرایط خشک یا اشباع قرار دارند، میباشد. همچنین توجه شود،  

ی میباشند، زیراکه تنش های موثر هستند که در نقطه مورد ارزیاب تنش های موثر، 𝜎𝑣𝑠و  𝜎1 ،𝜎𝑎تمامی تنش ها اعم از 

 د.نموجب ایجاد تغییرشکل ها در خاک میشو

 

 
 

 تحلیل نتایج مقایسه جهت C و A ، B ارزیابی نقاط -2شكل

 

 یافته ها

و نرخ  میباشد (𝜎𝑎)، صرفاً ناشی از تنش اعمالی بر سطح خاکA، تنش های اعمالی در نقطه Aدر نقطه  (9مطابق با شکل)

به  10بطوریکه با افزایش میزان سربار از  درصد افزایش میابد. 3/1، تقریباً ثابت و با میزان 𝜎𝑎رشد منحنی ها با افزایش میزان 

درصد افزایش میابد و همانطور که گفته شد، بدلیل عدم افزایش ناگهانی شیب  51کیلوپاسکال، میزان نشست تقریباً  60

  ی از میل به گسیختگی در این نقطه از خاک مشاهده نمیشود.منحنی، هیچگونه نشانه ا

 و سربار اعمالی (𝜎𝑣𝑠)ارزیابیناشی از سربار ستون خاک باالی نقطه مورد  ،، تنش های اعمالیBدر نقطه ( 9مطابق شکل)

محور افقی  ، بنابراین،نامیده میشود (𝜎1)میباشد که تنش ترکیبی (𝜎𝑎)بر سط خاک (1]6[کاهش یافته)طبق اصل بوسینسک

σنمایانگر 
1

 101تا  83کیلوپاسکال و  31تا  80، خاک تحت اثر تنش ترکیبی به ترتیب m8=𝑑𝑤و  m1=𝑑𝑤است. در شرایط  

 101و  31و به محض افزایش تنش ترکیبی بیش از افزایش میبابد  درصدی 9/8و با نرخ رشد  کیلوپاسکال تقریبًا خطی

پیدا میکند که میتواند درصدی  90نی افزایش شیب ناگهانی ، منحm8=𝑑𝑤و  m1=𝑑𝑤کیلوپاسکال در شرایط به ترتیب 

در  1)در حالی که در نرم افزار، نشانه ای از گسیختگینشانه ای از میل به گسیختگی تحت اثر این میزان تنش ترکیبی باشد

تنش "وع از تنش ترکیبی را بدلیل آنکه شیب منحنی بطور ناگهانی افزایش میابد، این ن .(استخاک اعالم نشده 

باتوجه به اینکه نقطه مورد ارزیابی در شرایط اشباع باشد یا  𝜎𝑚این است که میزان  حائز اهمیتنکته  .مینامند" (𝜎𝑚)تحرکی

(، خاک تحت اثر m8=𝑑𝑤باشد)مانند شرایط  خشک. زیرا در شرایطی که نقطه ارزیابی در شرایط خیر، میتواند متغیر باشد

که نشان ، میل به گسیختگی مینماید (m1=𝑑𝑤اشباع)نسبت به شرایط درصد(  10بیشتری)به میزان تقریباً تنش تحرکی 

دهنده اثر منفی وجود آب زیرزمینی با تراز ایستابی باال در افزایش احتمال میل به گسیختگی در عمق خاکبرداری کمتر 

 میباشد.

                                                 
1 Boussinesq 

 میدهد. درخاک گسیختگی ایجاد در شرایط  dcollapsesoil body پیغامی مبنی بر  Plaxisدر نرم افزار  1
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 1/198و  6/105کمترین تنش تحرکی که منجر به افزایش شیب منحنی میشود برابر با ، C ( در نقطه9مطابق شکل)

اثر منفی آب زیرزمینی با تراز ایستابی باال در  ،است. مانند قبل m8=𝑑𝑤و  m1=𝑑𝑤کیلوپاسکال در شرایط عمق آب به ترتیب 

 .، مشاهده میشودCدر نقطه تحرکی  های تنشدرصدی  6/11کاهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Cو  A ،Bتحلیل نتایج در نقاط ارزیابی  -3شكل

 

 

 

 Aنقطه 

 Bنقطه 

 Cنقطه 
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)که B، بدلیل اجرای طول میخ های بلندتر در نقطه ارزیابی Bو  Cبه ترتیب ( در نقاط ارزیابی 1شکل) با مقایسه منحنی های

)که عرض گوه گسیختگی Cدارد( و طول میخ های کوتاه تر در نقطه ارزیابی  Cعرض گوه گسیختگی بزرگتر نسبت به نقطه 

 دارد(، منجر به ایجاد نشست تقریباً برابر نسبت به یکدیگر شده اند که نشان دهنده موثر بودن سیستم  Bکمتر نسبت به نقطه 

 

ط عدم سیستم حفاظت گود، بیشترین ((، زیراکه در شرای1)مطابق شکل)محافظ گود)میخ گذاری( بدلیل کنترل نشست میباشد

 .(Bowles, 1988)میزان نشست در عمق یک سوم از کف گود اتفاق می افتد

 

 

 شماتیک گوه گسیختگی و طول میخ هاشكل  -4شكل

 

 گیریبحث و نتیجه 

بدون توجه به  ژئوتکنیکحداکثر نشست در اکثر موارد طراحی، امری رایج است و مهندس  -عدم بررسی نمودار تغییرات سربار

 آن و همچنین عدم اخطار نرم افزار در ارتباط با میل به گسیختگی در خاک، میتواند خسارات جبران ناپذیری ایجاد نماید.

درنظر داشته باشد که میزان معینی از تنش در خاک، میتواند در محدوده تنش تحرکی در  ژئوتکنیکبنابر این مهندسین 

ایجاد شود که میتوانند با اتخاذ تدابیری مانند بهسازی خاک)بعنوان یکی از تدابیر جهت بهبود  قسمتی و یا محدوده ای از خاک

 شرایط(، از این اتفاق جلوگیری کنند. بر مبنای مدلهای ایجاد شده و نتایج حاصل از آن، نتیجه گیری زیر حاصل گردید:

برابر میشود که منجر به ایجااد  6/1ان بیشتر از به میز حداکثر نشست -سربار تنش تحرکی منجر به افزایش شیب منحنی -1

 میل به گسیختگی در خاک مینماید.

د که شامل: نحوه آرایش میخ ها، مشخصات مکاانیکی خااک، فاصاله نشرایط متفاوتی در ایجاد تنش تحرکی دخیل میباش -1

میبایست از نتایج تحلیل برای  عمق گود کهطح آب زیرزمینی و ، تراز س(𝜎𝑎)یسربار نسبت به لبه گود، میزان سربار اعمال

 هر پروژه بدست بیاید.

درصاد( نسابت باه 10( در اثر تنش تحرکی کمتری)بطور میانگین m1=𝑑𝑤خاک در شرایط عمق آب با تراز ایستابی باال) -9

 (، میل به گسیختگی ایجاد مینماید.m8=𝑑𝑤شرایط عمق آب با تراز ایستابی پایین تر)

 96، به میزان تقریباً Cدر تحقیق حاضر به دلیل موثر بودن سیستم حفاظت گود به روش میخ گذاری، نشست ها در نقطه  -1

 نشست در یاک ساوم از کاف گاود اتفااق میباشد. درحالی که در گود غیر مسلح، بیشترین میزان Bدرصد کمتر از نقطه 

 می افتد.
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برابار بیشاتر میباشاد کاه میتواناد  51/1، به میزان Bنسبت به نقطه  Cدر محدوده تنش تحرکی، شیب منحنی در نقطه  -6

 باشاد. ایان درحاالی اسات کاه میازان در خااک Bنسابت باه نقطاه  Cحاکی از میل باه گسایختگی بیشاتر در نقطاه 

 است. Bدرصد کمتر از نشست نقطه  96تقریباً  Cنشست ها در نقطه 

 

 منابع
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