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  خالصه

هایی مثل سهولت اجرا، ایمنی باال و مقرون  های عمیق است که بعلت مزیت ای برای پایدارسازی گودبرداری میخکوبی خاک، تکنیک شناخته شده

ار میخکوبی مربوط به پروژه محل دفن دهه اخیر با استقبال زیادی مواجه شده است. در این پژوهش، دیو 4به صرفه بودن آن به لحاظ اقتصادی در 

در  کنترل صحت مدلسازی انجام شده . بمنظورسازی شدبصورت سه بعدی شبیه ABAQUSزباله محوطه دیویس دانشگاه کالیفرنیا در نرم افزار 

، نیروی ق نسبتاً خوب نتایج یا یکدیگرپروژه مذکور بهره گرفته شد و پس از انطبا نتایج پایش میدانی مربوط به تغییرمکان افقی دیوار از نرم افزار

با توجه به  شد.مقایسه   FHWAنامه آیین براساسکششی میخها  تمحاسبه ظرفیبا نتایج مربوط به تحلیل دستی محوری بوجود آمده در میخها 

قادیر مقاومت چسبندگی میخ مالزم است  باشدمیدار دار و ماسه رسای مختلط ماسه الیاینکه خاک پروژه بررسی شده حاضر بصورت الیه

 کیلوپاسکال درنظرگرفته شده است. 005تا  05و نوع روش اجرای میخ، این میزان بین  FHWAآیین نامه  مطابق بامتفاوتی درنظرگرفته شود که 

حاصل نشان داد که در درنظرگرفته شده است که نتایج  2و  0/0، 50/0برای سه حالت ضریب اطمینان بیرون کشیدگی متفاوت نتایج تحلیل دستی 

درصد  02و  22، 20در سه حالت فوق به ترتیب به میزان تقریبی  FHWAحالت کلی، بطور میانگین ظرفیت کششی میخ بدست آمده از آیین نامه 

 .افزایش داشته استنسبت به میزان نیروی محوری میخ حاصل شده از نرم افزار 

 

 

 .FHWAنامه آیین ،روش اجزای محدود، ظرفیت نیروی محوریمیخکوبی، کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

هایی مثل سهولت اجرا، ایمنی باال و  های عمیق است که بعلت مزیت ای برای پایدارسازی گودبرداری میخکوبی خاک، تکنیک شناخته شده

ای مختلفی برای تحلیل دستی دیوارهای تاکنون روشه دهه اخیر با استقبال زیادی مواجه شده است. 4مقرون به صرفه بودن آن به لحاظ اقتصادی در 

(، روش 0890) Davis( موسوم به روش فرانسوی، روش 0892) Schlosserتوان به مواردی نظیر روش میخکوبی شده در دنیا ارائه شده است که می

ال زیادی از جانب مهندسان روبرو که با استقب یییکی از این روشها .]0[( اشاره نمود 0881) FHWA( و روش 0899) Juran(، روش 0898آلمانی )

به  2555که در سال  باشدمی FHWAنامه براساس یک سری روابط و گرافهای تهیه شده در آیینشده است روش تحلیل دستی دیوارهای میخکوبی 

، طراحی دیوارهای اخیردو دهه  تقریباً در طی باشد.براساس تحلیل به روش تعادل حدی می  FHWAنامه چاپ رسیده است. مبنای حل مسئله در آیین

تمامی ابهامات در طراحی با استفاده در روش تنش مجاز، . ]2-4[دشانجام گرفته می( ASD4میخکوبی در آمریکا بر مبنای طراحی به روش تنش مجاز )

                                                
 دانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه سمنان1
 ان دانشگاه سمناناستادیار دانشکده عمر 2
 استادیار گروه مهندسي عمران دانشگاه پیام نور 3

4 Allowable Stress Design 
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در ابتدا، تحقیقات انجام شده در این زمینه  .]0[توان سنجید اند که به راحتی نمیمالحظه قرار داده شدهاز ضرایب اطمینان و گسیختگی احتمالی مورد 

هایی نظیر اجزای محدود، پژوهشگران زیادی کارگیری روشبا گذشت زمان و پیشرفته شدن به  .]0و4[ های تعادل حدی بوده استبیشتر بر مبنای روش

بینی نیروهای کششی مطالعاتی جهت پیش ]05[ Drummو  Yuang .]1-02[اند سازی دیوار میخکوبی شده استفاده کردهها برای شبیهاز این روش

ها تقریباً با سطح گسیختگی گیری آنها حاکی از آن است که مکان نیروهای کششی حداکثر در طول میخهای انجام دادند و نتیجهایجاد شده در طول میخ

ربار و اتساع خاک بر ظرفیت بیرون کشیدگی میخکوبی را با تأثیر فشار س  ]00[و همکاران  Su باشد، مطابقت دارد.واقعی که شبیه یک سهمی شکل می

رون کشیدگی میخکوبی ناشی از افزایش مقاومت بی ]00[و همکاران  Kimو  ]04[و همکاران  Seo استفاده از روش اجزای محدود بررسی کردند.

توان  فشار نسبت به تزریق در حالت ثقلی روش میخ کوبی میهای تزریق دوغاب تحت  ریزی تحت فشار را مورد ارزیابی قرار دادند. از جمله مزیتدوغاب

افزایش ظرفیت برشی در سطح مشترک بین میخ و خاک  -5افزایش قطر میخ     -2گیری دوغاب درون چال     افزایش شکل-0به موارد زیر اشاره کرد : 

 کاهش تعداد میخ. -4اطراف   
 

 

     پروژه مطالعاتی معرفی .2

 
ای مختلط ماسه خاک منطقه بصورت الیهر این پژوهش مربوط به محل دفن زباله محوطه دیویس دانشگاه کالیفرنیا است. پروژه بررسی شده د 

در این پروژه از روش میخکوبی بمنظور حفاظت از  بیان شده است. 0باشد که جزئیات مربوط به پارامترهای آن در جدول دار میدار و ماسه رسالی

درجه  25زاویه  سانتیمتر و  05 با قطر متر 1 یکنواخت به طول ردیف میخکوبی 0از  دیوار میخکوبی شده حاضر .ه شده استمتری استفاد 25/8گود 

مرحله عملیات اجرای گودبرداری آن  0سانتیمتر تشکیل شده که در  05، الیه شاتکریت به ضخامت متر 9/0فواصل افقی و قائم برابر  به نسبت به افق

 بیان شده است.  2جزئیات مصالح سازه نگهبان پروژه حاضر در جدول  انجام شده است.

 

 ]01[مشخصات خاک محل دفن زباله محوطه دیویس دانشگاه کالیفرنیا  -1جدول 

 ضخامت الیه الیه
 (m) 

 وزن مخصوص

γ(kg/m
3) 

مدول 

 االستیسیته
E(kPa) 

 ضریب پواسون
ν 

زاویه 

 اصطکاک
φ(°) 

 چسبندگی
C(kPa) 

زاویه 

 اتساع
ѱ(°) 

0 9/0-5  0855 05555 5/5  51 0 1 

2 9/5-9/0  0855 95555 5/5  51 0 1 

5 4/0-9/5  0855 91555 5/5  51 0 1 

4 5/9-4/0  0855 89555 5/5  51 0 1 

0 2/8-4/0  0855 059555 5/5  51 0 1 

1 02-2/8  0855 025555 5/5  51 0 1 

09تا  9  0855 045555 5/5  51 0 1 

 

 ]01[ح کننده خاک محل دفن زباله محوطه دیویس دانشگاه کالیفرنیا مشخصات مصالح مسل -2جدول 

 مدول االستیسیته
E(GPa) 

 ضریب پواسون
ν  

وزن مخصوص 

γ(kg/m
3
) 

 نوع
 

22 5/5  میخ 5555 

49 5/5  شاتکریت 2455 
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  سازی عددیمدل .2
   

متر، طول  9/0به عرض ، ابتدا کل مدل به دانشگاه کالیفرنیا میخکوبی پروژه محل دفن زباله محوطه دیویس دیوار سه بعدی بمنظور مدلسازی

ساخته شده است سپس برای هر مرحله از حفاری، المانهای مربوط به آن قسمت از مدل که قرار است  ABAQUSمتر در نرم افزار  09متر و ارتفاع  29

خ در موقعیت مورد نظر قرار داده شده است تا شرایطی کامالً مشابه الیه شاتکریت ایجاد شده و همزمان با آن می و پس از آنحفاری شوند حذف شده 

سازی دیوار میخکوبی شده حاضر، بدلیل آنکه میخهای بکارگیری شده در ردیفهای قائم و در شبیهسازی نماییم. باشد را شبیهآنچه که در واقعیت می

ابعاد  متر( مدل ساخته شده است. 9/0اند تنها به میزان عرض بارگیر هر میخ )یعنی اند و از طرفی همراستا بودهافقی فاصله یکسانی از یکدیگر داشته

بدین صورت در نظر گرفته شده که ارتفاع مدل دو برابر عمق گودبرداری و طول  ]Lim ]09و  Briaudمرزهای مدل با توجه به تحقیقات پیشین نظیر 

واقعی روند اجرای دیوار  سازیبمنظور شبیه گودبرداری در نظر گرفته شده است.سه برابر عمق  ABAQUSکلی مدل ساخته شده در نرم افزار 

تکریت میخکوبی شده، شرایط مرحله به مرحله اجرای دیوار میخکوبی یعنی حفاری اولین مرحله از گودبرداری تا عمق مورد نظر و سپس اجرای الیه شا

رعایت شده است. گودبرداری در مدل با حذف المانهای هر مرحله از حفاری در گام  ABAQUSو میخ بطور منظم در مدل ساخته شده در نرم افزار 

اند و سر میخها به الیه شاتکریت بصورت سازی، میخها به عنوان المانهای مدفون در خاک مدلسازی شدهتحلیل مورد نظر تعریف شده است. در این شبیه

بدلیل چسبندگی خیلی زیاد با جداره خاک، بصورت یک جسم کامالً چسبیده به خاک مدل شده  اند. از طرفی، الیه شاتکریتکامالً پیوسته لحاظ شده

لذا در مدل ساخته شده نیاز به از پایین مدل ساخته در نرم افزار، تر از ترتراز آب زیرزمینی در موقعیتی پایین قرار داشتنبدلیل  الزم به ذکر است کهاست. 

، شرایط مرزی مدل کلی معرفی شده است و اولمرحله است که در مرحله  00تحلیل انجام شده با نرم افزار شامل  گامهایمشخص کردن آن نبوده است. 

نصب میخ و اجرای  با کمک حذف المان تعریف شده است و در مرحله بعدی، گودبرداریاجرای حفاری اولین مرحله در مراحل بعدی به ترتیب 

ی اتمام اجرای سازه تا انتهاگودبرداری به همین ترتیب همانند مرحله اول گودبرداری  . اجرای مراحل بعدیتشاتکریت برای نرم افزار تعریف شده اس

بندی خاک در محیط اطراف میخ با ابعاد ریزتر و با فاصله گرفتن از موقعیت دیواره سازی دیوار میخکوبی شده، مششبیه در مدل اند.تعریف شده نگهبان

 C3D8R. خاک و جدار نازک بتنی )الیه شاتکریت( از المانهای (0)شکل  اندلحاظ شدهتر درشتالمانهای ناحیه تمرکز تنش،  با توجه به دور شدن از

 )المان تیر خطی( استفاده شده است. B31اند و بمنظور ایجاد میخ از المانهای گرهی آجری خطی با انتگرال گیری کاهش یافته( ساخته شده 9)المان 

  

 
 ABAQUSندی مدل در نرم افزار بشم -1شکل 

 
 صحت سنجی مدل .3

 
ی در این پژوهش، پیش از آنکه میزان نیروی محوری در میخها سنجیده شوند، نتیجه مربوط به مقدار تغییرمکان افقی دیوار در مراحل گودبردار

 .(2)شکل  سنجی شده استا نتایج پایش میدانی آن صحتسازی شده دیوار میخکوبی پروژه محل دفن زباله محوطه دیویس دانشگاه کالیفرنیا بمدل شبیه

شده  FHWAنامه ششی میخ براساس آیینکپس از انطباق نسبتاً خوب نتایج با یکدیگر، اقدام به بررسی نیروی محوری میخها و مقایسه آن با ظرفیت 

متر پشت دیوار در قیاس با  0/0در  ABAQUSی با نرم افزار بعدتغییرمکان افقی مربوط به تحلیل دیواره میخکوبی شده در حالت سه 2در شکل  است.
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 4شود. این مقایسه براساس نتایج پایش نشان داده شده است. همانطور که از این شکل پیداست، موافقت خوبی بین نتیجه تحلیلی با پایش مشاهده می

 ست.مرحله از اجرای دیوار میخکوبی شده )مرحله دوم تا مرحله پنجم( انجام شده ا

 

  

 )ب( مرحله سوم اجرای دیوار )الف( مرحله دوم اجرای دیوار

  
 )د( مرحله پنجم اجرای دیوار )ج( مرحله چهارم اجرای دیوار 

 
 متر پشت دیواره میخکوبی شده 5/1و پایش میدانی در  ABAQUSمقایسه نتایج نرم افزار  -2شکل 

 

 

 FHWAنامه تی براساس آیینمقایسه نتایج نرم افزار با تحلیل به روش دس .4
 

( جهت تخمین اولیه طول دیوار و تعیین نیروی کششی حداکثر میخها برای مقادیر مختلف 2555) FHWAنامه گرافهای تهیه شده در آیین

ای از این گرافها در اند که نمونهزاویه جدار دیوار، شیب خاکریز پشت دیوار، زاویه اصطکاک مؤثر خاک و مقاومت چسبندگی متفاوت ترسیم شده

1.35GFS( جهت نائل شدن به یک ضریب اطمینان کلی Lبراساس این گرافها طول میخ مورد نیاز میخ )نشان داده شده است.  5شکل    با
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( بدست خواهد آمد. مقاومت بیرون کشیدگی مجاز نرمال شده براساس رابطه زیر استفاده از تابعی از مقاومت بیرون کشیدگی مجاز نرمال شده )

 :]2[ شودتعریف می

 

 (0)رابطه 
u DH

p H V

q D

FS S S





 
 

وزن مخصوص خاک،  ، ضریب اطمینان بیرون کشیدگی pFSقطر چال میخ،  DHDبیانگر مقاومت چسبندگی میخ،  uqدر این رابطه 

HS  فاصله افقی میخ وVS ندسه باشد. طول میخها در این گرافها براساس سطح گسیختگی بحرانی برای جزئیات مصالح و هفاصله قائم میخ می

این  انتخاب شده محاسبه شده است و فرض بر آن است که گسیختگی میخ )نظیر پارگی ناشی از کشش( و یا گسیختگی جدار دیوار اتفاق نخواهد افتاد.

مت گرافها از دو قسمت تشکیل شده است که در قسمت اول طول میخ با تعیین مقاومت بیرون کشیدگی مجاز نرمال شده بدست خواهد آمد و در قس

maxدوم  نیروی کششی طراحی نرمال شده حداکثر میخ ) st توان برحسب تابعی از ( را می  محاسبه کرد. نیروی  0با احتساب ضریب اطمینان کلی

 .]2[ ( تعیین خواهد شد2کششی طراحی نرمال شده حداکثر براساس رابطه )

  

 (2)رابطه 
max

max
s

s

H V

T
t

HS S


 

 
 

maxبیانگر عمق گودبرداری و  H( 2در رابطه ) sT  باشد و باتوجه به معین کردن مقدار نیروی کششی حداکثر میخ میmax st   ،از گراف

maxتوان می sT  مراجعه شود. ]2[توان به مرجع برای کسب اطالعات بیشتر می ت آورد.را بدس 

 

 
 ]2[ای از گرافها جهت تعیین تخمین طول میخ و نیروی کششی حداکثر نمونه -3شکل 

 

 ABAQUSبمنظور مقایسه نیروهای محوری میخهای پروژه محل دفن زباله محوطه دیویس دانشگاه کالیفرنیا که با استفاده از نرم افزار 

( ظرفیت 2555) FHWAنامه حاصل شده است و کنترل آنها با نتایج تحلیل دیوار میخکوبی به روش دستی، با استفاده از روشهای توصیه شده در آیین

ه است. بیان شد 5 کششی نیروهای محوری میخهای پروژه مذکور را با توجه به توضیحات بیان شده در قبل محاسبه کرده و نتایج حاصل شده در جدول

باشند، لزوماً بعلت روابط و گرافهای موجود در روشهای تحلیلی دستی جهت تخمین نیروی کششی حداکثر میخ بصورت رابطه دقیق نمیبا توجه به اینکه 

ین رو الزم است برای درنظرنگرفتن تمامی پارامترهای مؤثر در یک مسئله مرتبط با تحلیل دیوار میخکوبی، پاسخ دریافتی بصورت دقیق نخواهد بود. از ا
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ای عمل شود که مقادیر عوامل تأثیرگذار بر حل مسئله با دقت نظر باالیی انتخاب شوند. به گونه FHWAنامه تحلیل ظرفیت کششی میخ براساس آیین

ضرایب غاب، زاویه اتساع خاک، مقاومت چسبندگی میخ، نوع تزریق دو ها عبارتند از:میخدر از جمله موارد تأثیرگذار در تعیین میزان نیروی محوری 

شود ( و ... اختصاص داده میGFS(، پایداری کلی )pFSبمنظور بیرون کشیدگی میخ ) FHWAاطمینان )میزان ضرایب اطمینانی که در روش 

 0/0، 50/0نتایج برای سه حالت ضریب اطمینان بیرون کشیدگی متفاوت  و سربار. زاویه میخکوبینیروی قابل تحمل میخ خواهد داشت(، تأثیر زیادی در 

در سه  FHWAدرنظرگرفته شده است که نتایج حاصل نشان داد که در حالت کلی، بطور میانگین ظرفیت کششی میخ بدست آمده از آیین نامه  2و 

بمنظور   افزایش داشته است. روش اجزاییزان نیروی محوری میخ حاصل شده از درصد نسبت به م 02و  22، 20حالت فوق به ترتیب به میزان تقریبی 

مقادیر مختلف نیروی درک بهتری از نرخ نیروی بوجود آمده در میخها برحسب ضرایب اطمینان بیرون کشیدگی مذکور در قبل و روش اجزای محدود، 

، نرخ افزایش ظرفیت کششی میخ براساس ضرایب اطمینان بیرون 4مطابق شکل  نشان داده شده است. 4محوری در میخهای ردیف اول تا پنجم در شکل 

درصد افزایش داشته است درحالیکه این نرخ در روش اجزای محدود در حدود  04و  00، 02به ترتیب درحدود  بطور میانگین 2و  0/0، 50/0 کشیدگی 

 درصد افزایش داشته است. 09

 

 

 ها )کیلونیوتن(جهت تعیین نیروی محوری در میخ ABAQUSو نرم افزار  FHWAنتایج تحلیل به روش  -3جدول 

 تحلیل نرم افزار
 تحلیل به روش دستی 

 موقعیت میخ
FSp= 50/0  FSp= 0/0  FSp=2 

5/002  0/254  2/229  2/250  ردیف اول 

0/010  9/240  0/254  0/202 دوممیخ    

095 0/201  9/240  9/208 سوممیخ    

0/095  0/290  2/248  2/229 چهارممیخ    

245 0/299  0/290  0/254 پنجممیخ    

 

 

 
 FHWA نامه و آیین FEMمیزان نیروی محوری میخ برحسب روش  -4شکل 

 
 

 گیریبحث و نتیجه .4
 

متری مربوط به پروژه محل دفن زباله محوطه دیویس دانشگاه کالیفرنیا به کمک  25/8سازی سه بعدی دیوار میخکوبی در این پژوهش، شبیه

بمنظور کنترل صحت مدلسازی انجام شده در نرم افزار از نتایج پایش میدانی مربوط به تغییرمکان افقی دیوار پروژه  .انجام شد ABAQUSرم افزار ن

حاسبه ظرفیت مذکور بهره گرفته شد و پس از انطباق نسبتاً خوب نتایج یا یکدیگر، نیروی محوری بوجود آمده در میخها با نتایج مربوط به تحلیل دستی م

دار و ماسه ای مختلط ماسه الیبا توجه به اینکه خاک پروژه بررسی شده حاضر بصورت الیه مقایسه شد.  FHWAنامه کششی میخها براساس آیین
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یخ، این میزان و نوع روش اجرای م FHWAالزم است مقادیر مقاومت چسبندگی میخ متفاوتی درنظرگرفته شود که مطابق با آیین نامه  باشدمیدار رس

برای تعیین ظرفیت کششی میخ با  2و  0/0، 50/0سه حالت ضریب اطمینان بیرون کشیدگی متفاوت کیلوپاسکال درنظرگرفته شده است.  005تا  05بین 

کششی میخ درنظرگرفته شده است که نتایج حاصل نشان داد که در حالت کلی، بطور میانگین ظرفیت  FHWAنامه توجه به روش پیشنهادی آیین

درصد نسبت به میزان نیروی محوری میخ حاصل شده از  02و  22، 20در سه حالت فوق به ترتیب به میزان تقریبی  FHWAبدست آمده از آیین نامه 

ترتیب درحدود به بطور میانگین   2و  0/0، 50/0 نرخ افزایش ظرفیت کششی میخ براساس ضرایب اطمینان بیرون کشیدگی  نرم افزار افزایش داشته است.

با توجه به نتایج حاصل  درصد افزایش داشته است. 09درصد افزایش داشته است درحالیکه این نرخ در روش اجزای محدود در حدود  04و  00، 02

های تر برای دیوار، موجب طرحی اقتصادی2مبنی بر انتخاب ضریب اطمینان بیرون کشیدگی  FHWAنامه که پیشنهاد آیین رسدبنظر میشده 

 میخکوبی خواهد شد.
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