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ملي كنفرانسچهارمين   
  هاي نوينمصالح و سازه

  راناي -ياسوج  -1394ماه آبان 14و13عمران                   مهندسيدر

    
خاك روي فشار جانبي -بررسي تأثير چسبندگي و زاويه اصطكاك ديوار

  ايدايرهل ئحا خاك در ديوارهاي فعال 
  

  *2، محسن ابراهيمي1امين كشاورز

   keshavarz@pgu.ac.ir ،استاديار، گروه مهندسي عمران، دانشگاه خليج فارس، بوشهر -1
  mohsenebrahimi01@gmail.com، دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي ژئوتكنيك، دانشگاه خليج فارس، بوشهر -2

  
  

  چكيده 
ل يك مسئله كالسيك در زمينه ژئوتكنيك مي باشد كه به طور گسترده اي ئفشار جانبي خاك بر روي ديوار هاي حا

توسط ل دايره اي ئحا در اين مقاله، فشار جانبي خاك در حالت فعال بر روي ديوارهاي .مورد بررسي قرار گرفته است
كه ديوار داراي چسبندگي و اصطكاك مي باشد، بررسي شده است. براي تعيين فشار روش مشخصه هاي تنش در حالتي

نوشته شده كه قادر است با گرفتن پارامترهاي  MATLABيك كد كامپيوتري در نرم افزار جانبي خاك بر روي ديوار 
جهت خاك را محاسبه نمايد. فعال فشار جانبي ختگي خاك را رسم كرده و شكل شبكه مشخصه ها و ناحيه گسيورودي، 

يك تطابق خوب را نشان  ،لعات ساير محققان مقايسه شده است و مقايسه نتايجدست آمده با مطاه نتايج ب ،صحت سنجي
  مي دهد.

  
 ديوارل دايره اي، روش مشخصه هاي تنش، چسبندگي ئفشار جانبي خاك، ديوار حا :هاي كليديواژه

  

  مقدمه  - 1
روش هاي مرسوم تعيين فشار جانبي خاك به طور كلي در سه گروه روش تعادل حدي، تحليل حدي و روش هاي عددي 
تقسيم بندي مي گردند. روش تعادل حدي مرسوم ترين روش تحليل در مهندسي ژئوتكنيك مي باشد. اين روش با استفاده از 

به عنوان يك نيروي خارجي تعيين مي كند. از مزاياي اين روش سادگي آن و از  تعادل گوه گسيختگي، فشار جانبي خاك را
اي تحليل مي باشد. اين روش داراي روش تحليل حدي يكي ديگر از روش ه معايب آن محدود بودن جواب تحليل مي باشد.

مقداري از روش قبل پيچيده  دو قضيه جواب حد باال و پايين است كه دامنه جواب هاي مسئله را تعيين مي كنند. اين روش
تر مي باشد. روش ديگر تحليل مسائل، استفاده از روش هاي عددي است. روش هاي تفاضل محدود و اجزاي محدود از جمله 

  روش هاي عددي مرسوم در مهندسي ژئوتكنيك مي باشند. 
مب و رانكين محاسبه مي كنند. كول ل طبق تئوري هايئرايج مهندسان عمران فشار جانبي خاك را روي ديوار حابه طور 

ه است و اين روش، ابتدا يك روش تعادل حدي را بر اساس فرض يك صفحه گسيختگي سطحي پيشنهاد داد ]2, 1[ كولمب
. بسياري از محققين روش تعادل كار رفته استبراي تعيين فشار جانبي خاك در موارد كلي براي خاك بدون چسبندگي به

ه تواند در مورد مواد خاكي اصطكاكي چسبنده و ديوار قائم و بدون اصطكاك ب. حل رانكين مي ]5-2[حدي را توسعه داده اند 
 ]8[حبيب آگاهي و قهرماني روش تحليل حدي را در مطالعات خود به كار برده اند.  ]7[و چن و ليو  ]6[چن كار گرفته شود. 

روش مشخصه هاي  تخمين زده اند. فشار جانبي خاك را براساس تئوري خطوط تغيير طول صفر نيز ]9[ي و كلمنس و قهرمان
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طورگسترده اي در مسائل پايداري به كار رفته ه مورد بحث قرار گرفته و ب ]11, 10[ي اولين بار توسط سوكولفسكي تنش برا
با ارضاي شرايط مرزي در نقاط مختلف كولمب و -در اين روش معادالت تعادل تنش با استفاده از معيار گسيخگي موهر است

ش احتياجي به فرض همچنين در اين روفرض بر گسيختگي تمام نقاط خاك گذاشته شده است و  خاك حل مي گردند پس
سطح لغزش نيست و سطح لغزش پس از انجام تحليل به دست مي آيد و از معايب آن فرض مساوي بودن زاويه اتساع و زاويه 

روش مشخصه هاي تنش را به ترتيب براي تخمين  ]13[و چنگ  ]12[كومار و چيتيكال . اصطكاك داخلي خاك مي باشد
اثير چسبندگي و ت ]14[پنگ و چن كار گرفته اند. ه فشار جانبي غير فعال و فعال وارده به ديوار هاي حائل كرنش مسطح ب

براي تخمين فشار  خاك در حالت كرنش مسطح در نظر گرفته اند.را در محاسبه فشار جانبي فعال خاك - اصطكاك ديوار
جانبي بر ديوارهاي حائلي كه در جهت خاكبرداري دايره اي و ايجاد فونداسيون هاي دايره اي و ... ايجاد شده است مي بايست 

حافظه كارانه و تحليل در حالت تقارن محوري صورت بگيرد و استفاده از تحليل كرنش مسطح براي چنين ديوارهايي م
خاك را بر روي ديوار هاي جانبي فعال را فرمول بندي كرده و فشار تنش معادالت تعادل  ]15[برزانتزو نادرست مي باشد. 

ر نظر حالت كلي تقارن محوري را د ]16[جهان انديش  مشخصه هاي تنش بدست آورد.ساده شده ل دايره اي با روش ئحا
فشار  ]18[ونگ و ليو و  ]17[ليو و همكاران  گرفته و معادالت تعادل را در طول خطوط تغيير طول صفر بدست آورده است.

روش نيز  ]19[آورده اند. چنگ و همكاران  دستجانبي محرك خاك را با روش مشخصه هاي تنش در حالت تقارن محوري به
با در نظر ل دايره اي ئروش مشخصه ها را براي ديوار هاي حا ]20[ليو  كار بردند.ل بهئمشخصه هاي تنش را براي ديوار حا

مشخصه هاي تنش براي محاسبه در اين مقاله از روش  .اليه اي بودن خاك به كار برده است ياگرفتن حركت ديوار و همگن 
به  MATLABيك كد كامپيوتري در نرم افزار  .استفاده شده استل دايره اي ئفشار جانبي فعال خاك بر روي ديوار هاي حا

خصوصيات ديوار و خاك فشار جانبي فعال خاك و  فرم تفاضل محدود نوشته شده است كه با گرفتن پارامترهاي مربوط به
نظر شده است ل و خاك صرفئدر تحقيقات پيشين از اثر چسبندگي بين ديوار حاا تخمين مي زند. ر شكل شبكه مشخصه ها

ين منظور ه اب ودر نظر گرفته شده  فشار جانبي فعال خاكبر تاثير چسبندگي و زاويه اصطكاك ديوار  اما در اين مقاله
  را نشان مي دهد. Hاي به ارتفاع  نمونه اي از ديوار حائل دايره 1شكل  نمودارهايي نيز ارائه شده است.

 

   
  ل دايره ايئ: نمونه ديوار حا1شكل
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  تئوري - 2
  معادالت تعادل تنش -2-1

در  zدر راستاي افقي و در جهت شعاع مي باشد و  rاست (  r-zفرض مي گردد خاك در حالت تقارن محوري در صفحه 
  مي باشد:تنش به صورت زير حصول مجهوالت معادالت تعادل براي راستاي قائم مي باشد).  
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مي باشد.  )1(معادل تنش اصلي ماكزيمم  در حالت محرك همچنين مقدار  وزن مخصوص خاك و  در معادله باال
             باشد، آنگاه مي توان نوشت:و جهت تنش اصلي ماكزيمم  rزاويه بين محور   تنش ميانگين و pاگر در دايره مور تنش، 
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) و 3زاويه اصطكاك داخلي خاك مي باشد. با مشتق گيري از معادالت شماره ( چسبندگي خاك و  cكه در آن 
عادالت تنش در دو راستاي مشخصه هاي مثبت و منفي، گذاري آنها در معادالت تعادل تنش و پس از ساده كردن، مجاي

  :]16[دست مي آيد ه صورت زير ببه
براي مشخصه مثبت      :  

  

)4(        

     2

tan

tan tan tanr z

dz
dr
dp p c d f dr dz f dr dz

 

   

 

   
   

  
براي مشخصه منفي   :  

)5(  

     2

tan

tan tan tanr z

dz
dr
dp p c d f dr dz f dr dz

 

     

 

   
   

  
/چنين براي حل مشخصه هاي تنشهم 4 / 2    به فرم تفاضل محدود و  )5و ( )4(مي باشد. با نوشتن معادالت

  محاسبه نمود ( C، مي توان اين پارامتر ها را در نقطه Bو  Aدر نقاط  و  r ،z ،pبا داشتن مقادير 
  
مي بايست سعي و خطا انجام ) و  r ،z ،p( Cنقطه  مجهول 4 )) و5) و (4( معادالتمعادله ( 4 اين با توجه به براي حل). 

دست آوردن مقادير جديد آن قدر ادامه يابد تا كه اختالف بين مقادير هر مرحله و مرحله قبلي به ه روند ب و مي بايست داد
  اندازه كافي كوچك شود. 
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  Bو  Aاز روي اطالعات نقاط  Cوالت نقطه : يافتن مجه2شكل 

 
  
  شرايط مرزي-2-2

براي حل مسئله به روش مشخصه ها بايد شرايط مرزي را روي سطح زمين و ديوار مشخص كرد و پارامتر هاي مورد نياز و 
  آمده است. 3شكل تنش هاي موجود در مرز ها را محاسبه كرد. هندسه مسئله در حالت فعال در 

  
  

  
   دسه مسئله: هن3شكل 

  
  

مجهول مي باشند. تنش هاي برشي و فشاري در و pمعلوم هستند ولي مقادير  zو  rمقادير  )OD(در مرز روي زمين 
  اين مرز برابر است با:

)6                                                      (         
2

0
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cos sin

q
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  به صورت زير محاسبه مي شوند:ا توجه به دايره مور تنش بر روي سطح زمين ب  و pو در نهايت مقادير 
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  نيز سربار مي باشد. qو   زاويه زمين  در معادالت باال
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روي مرز  f مشخص مي باشد. مقدار zو  rنامعين هستند ولي رابطه بين و r  ،z  ،p) مقادير OAدر مرز روي ديوار (
  ي آيد:دست مصورت زير بهه ديوار ب

)٩                                 (1 sin cos
0.5 sin

2 sin cos
f

f w
f

w w wp c

p c

   
 

  
        

                                                       

  باشند.خاك مي- به ترتيب زاويه اصطكاك و چسبندگي در مرز ديوار wcو wكه در آن
  
  روش تحليل -2-3

). ناحيه 4شكل روش تحليل مطابق با روش مرسوم مشخصه هاي تنش مي باشد. شبكه شامل سه ناحيه مي باشد (
ODC ناحيه ،OCB  و ناحيهOBA ناحيه گورسات و ناحيه مخلوط ناميده مي شوند. با استفاده از  رانكين، كه به ترتيب ناحيه

را در نقاط روي زمين بدست آورد و r   ،z  ،p )) مي توان مقادير8) و (7روابط مربوط به شرايط مرزي روي زمين (روابط (
را حل نمود.  OBA)) مي توان ناحيه 5) و (4و سپس با استفاده از اين مقادير و فرم تفاضل محدود معادالت تعادل (روابط (

بخاطر اينكه مقدار تنش در  O) را حل شود، نقطه Oابتدا مي بايست نقطه تكينگي (نقطه  OCBپس از آن و براي حل ناحيه 
سمت راست و چپ آن يكسان نيست، نقطه تكينگي خوانده مي شود. براي حل نقطه تكينگي به دليل اينكه مشخصات خطوط 

) را در حالت 5) و (4اين نقطه و مختصات خود نقطه تكينگي يكسان است، مي بايست معادالت (مشخصه نزديك 
0dr dz   فرم تفاضل محدود معادالت تعادل تنش و همچنين اطالعات خط حل نمود. پس از حل اين نقطه وOC  ،

فرم تفاضل محدود  اده از شرايط مرزي ديوار وبا استف OCDحل مي گردد. در نهايت شبكه ناحيه  OCBشبكه ناحيه 
جزئيات كامل از حل معادالت  روند حل  بدست مي آيد. ،OB اطالعات خط معادالت تعادل خطوط مشخصه ها و همچنين

  به طور كامل بيان شده است. ]22, 21[ مراجعتعادل به روش تفاضل محدود و حل شبكه در منابع مختلفي از جمله 
  

  
 : نمونه شكل شبكه مشخصه ها4شكل 
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  نتايج -٣

نوشته شد و اين  MATLABبراي بدست آوردن نتايج، با استفاده از تئوري گفته شده در قسمت هاي قبل، برنامه اي در 
ورودي مربوط به هندسه مسئله و خاك، شبكه را حل كرده و توزيع تنش بر روي ديوار را محاسبه  برنامه با گرفتن پارامترهاي

كه ديوار به صورت قائم  براي حالتيديوارهاي دايره اي، در حالت فعال انتهاي مقدار فشار خاك وارده بر  ]15[مي كند. برزانتزو 
  زير را ارائه داده است:را به صورت  مشخصه ها صورت افقي مي باشد، حل كرده و معادله ساده شدهو بدون اصطكاك و زمين به 

  
  

)١٠(  

  
با نتايج  ]18[و ليو و ونگ  )10(مقايسه نتايج معادله  ارتفاع ديوار مي باشد. Hفاصله ديوار با محور تقارن،  0rكه در آن، 
افزايش زاويه اصطكاك داخلي خاك باعث كاهش تنش وارده به شود، طور كه ديده ميآمده است. همان 1جدول اين مقاله، در 

با افزايش  يك انطباق خوب را مي دهد نانتايج ساير محقق انتايج اين مقاله بل دايره اي مي گردد و مقايسه ئاي ديوار حاهانت
مي بايست مقدار اين فشار با فشار  ،بي نهايتشعاع ديوار شعاع ديوار حائل مقدار فشار وارده افزايش مي يابد به گونه اي كه در 

   .وارده به ديوار كرنش مسطح يكسان باشد

  
) در پايين ديوار در حالت kPaفعال خاك ( مقايسه فشار جانبي :1جدول 

 340 kPa, 20 m, 20 kPa, 0, 0, 20 kN/mw wq H c c        
                                  r0=10 m  r0=40 m 

)10معادله (  مطالعه حاضر    ليو و ونگ 
]18[ 

)10معادله ( مطالعه حاضر  ليو و ونگ 

]18[  
10  
20  
30 

8/181 

6/83  
1/31  
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5/27 
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8/25  
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6/148 

9/82 

3/252  
4/150  

6/83  
   

r0=100 m 

  

r0=200 m 

10  
20  
30 

5/260  
9/168 

 3/105 

5/273 

8/175 

2/108 

7/275  
5/177 

3/109 

9/268 

1/178 

8/113 

1/283 

1/187 

1/119 

1/285  
8/188 

3/120 

  
     

ي خاك در زواياي نسبت اصطكاك ديوار به زاويه اصطكاك داخل ا تغيير دركاهش تنش وارده به ديوار را ب 5شكل 
مقدار كاهش تنش در زواياي اصطكاك مختلف، متفاوت مي باشد به طوري كه مقدار  نشان مي دهدمختلف  اصطكاك داخلي
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w/با افزايشاين كاهش تنش    5/15، 4/9به ترتيب معادل درجه  40و  30، 20، 10براي زواياي اصطكاك  1به  0از ،
w/همچنين در يك نسبت ثابت از  مي باشد. درصد 1/22و  5/19  ،باعث كاهش زاويه اصطكاك داخلي خاك  افزايش

/ در نسبت مقدار تنش وارده شده و به طور مثال 0.5w   ارامتر مقدار كاهش تنش ناشي از افزايش پ  درجه به  10از
 نيز همان 6مي باشد. در شكل  كيلوپاسكال 4/17و  3/29،  3/49به ترتيب معادل  درجه 40به  30و از  30به  20و از  20

/گونه كه مشاهده مي شود افزايش نسبت  cwc  گردد.  باعث كاهش تنش وارده به ديوار و افزايش پايداري ديوار مي 1به  0از
 400و  82، 35 ،6/19به ترتيب درجه  40و 30، 20، 10در اين مطالعه مقدار كاهش تنش به ازاي زواياي اصطكاك داخلي 

وجود چسبندگي خاك در زواياي اصطكاك داخلي باال باعث ايجاد كشش حتي در مشاهده مي گردد كه  مي باشد. درصد
/در يك مقدار ثابت پايين ديوار شده است. همچنين  c 0.5wc   مقدار كاهش تنش ناشي از تاثير تغييرات پارامتر زاويه

مي  كيلو پاسكال 8/10و  8/20، 5/36درجه به ترتيب معادل  40به 30و از  30به 20و از  20به  10اصطكاك داخلي خاك از 
 باشد.
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ديوار تاثير زاويه اصطكاك ديوار بر روي تنش جانبي محرك در پشت :5شكل   

 320 kPa, 10 m, 0, 0, 18 kN/m , =10 mw 0q H c c  r      
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تاثير چسبندگي ديوار بر روي تنش جانبي محرك در پشت ديوار :6شكل   

 320 kPa, 10 m, 20 kPa, 0, 18 kN/m ,  =10 mw 0q H c r       
  

  نتيجه گيري -4
طبق بررسي هاي انجام شده استفاده از نتايج كرنش مسطح براي تحليل ديوار هاي حائل دايره اي نادرست و محافظه 

ل در حالت ئدست آوردن فشار جانبي خاك بر ديوارهاي حاه اين مقاله از روش مشخصه هاي تنش براي ب است. در كارانه
مطالعات انجام شده تا كنون بر روي ديوار هاي حائل تاثير چسبندگي ديوار را در نظر نگرفته تقارن محوري استفاده شده است 

ه اي به فرم تفاضل محدود در اين زمينه نوشته شده است كه با گرفتن برنام MATLABتوسط نرم افزار  در اين مقاله .اند
 و هدر نظرگرفته شد 1معادل در حالت فعال مقدار تنش مماسي  پارامترهاي ورودي مقدار فشار جانبي خاك را مي دهد.

 مقادير بدست آمده با تطابقر مقادير فشار جانبي وارد بر انتهاي ديوار با نتايج ساير محققان مقايسه شده است و نتايج بيانگ
نتايج گواه بر كاهش فشار جانبي وارد بر ديوار با افزايش زاويه اصطكاك و چسبندگي ديوار مي باشد. مي محققان ساير مطالعات

  .باشد
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