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  خالصه

همواره زمین و خاک همه ساله در اثر وقوع زلزله، خسارتهای فراوانی بر اثر لغزش شیروانی ها و گسیختگی آنها بوجود می آید. در شرایط طبیعی 

میکی های تشکیل دهنده آن در حال تحمل و انتقال تنش های موجود می باشند و هر عملی مانند خاکبرداری و آزاد سازی ترانشه یا اعمال بار دینا

 می تواند باعث برهم خوردن تعادل تنش ها شود و پایداری شیروانی را به مخاطره بیاندازد.

دبرداری عمیق مربوط به سازه ای عظیم در شرق تهران که توسط سیستم ترکیبی میخکوبی و انکر پایدارسازی موقت در این مقاله رفتار یکی گو

 Plaxisمحدود و با استفاده از نرم افزار  المانشده، مورد بررسی و مطالعه موردی قرار گرفته است و پس از اعمال بار دینامیکی هارمونیک به روش 

ود تحت اثر فرکانس های متفاوت بار دینامیکی ارزیابی شده است و با استفاده از نتایج حاصله ضمن تعیین فرکانس میزان حداکثر جابجایی گ

میزان تاثیر نیروی کشش در انکر و میزان تاثیر تغییرات دامنه بار دینامیکی، تحت فرکانس های متفاوت مورد ارزیابی و تشدید المان سازه ای، 

 تحلیل قرار گرفته است.
 

 محدود ، میخکوبی، انکر، روش المانپایدار سازی گود، هارمونیک بار دینامیکیکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه -1

 
یکی از  آزاد سازی ترانشه، یاو مخاطرات مربوط به لغزش و گسیختگی گودها حین و پس از خاک برداری  بررسی پتانسیل پایداری گودهای عمیق

 مرانی که بنا بر دالیل معماری یا سازه ای نیاز به گود برداری های عمیق دارند، با آن مواجه هستند. مهمترین مسائلی است که اغلب پروژه های ع

هم در شرایط طبیعی همواره زمین و خاک های تشکیل دهنده الیه های آن در حال تحمل و انتقال تنش های موجود می باشند و هر عملی که باعث بر

رفتن و  که باعث از بین و آزاد سازی ترانشه یکی از مواردی استودبرداری ی آن را نیز به مخاطره بیاندازد.گخوردن تنش ها شود، می تواند پایدار

زرگ برهم خوردن تعادل تنش ها در خاک می گردد و می تواند تهدیدی جدی برای پایداری گود بشمار رود که در نتیجه آن تغییر مکان های بسیار ب

بارهای دینامیکی با فرکانس های  ،چنانچه عالوه بر بارهای استاتیکی ناشی از وزن خاک یا سربار موجودود صورت پذیرد. و دور از انتظار در دیواره گ

 می باشد. دقیق ترمتفاوت برشیروانی خاکی اعمال گردد، رفتار شیروانی نیازمند بررسی های 

 عالوه .است گرفته انجام میخکوبیپایدار شده به روش  خاکی شیبهای فتارر بهتر درک منظور به فراوانی عددی تحلیلهای و تجربی مطالعات تاکنون

 میلگردها، بین فواصل و آنها طول میلگردها، مشخصات میلگردها، قرارگیری زاویه همچون دیگری عوامل خاک، مشخصاتو  شیب، هندسه بر

 [1]دارند. فراوان تاثیر شده میخکوبی شیبهای برپایداری
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بررسی گردید و پس از آن پایداری شیروانی ها به روش های مختلف شامل روش تعادل حدی، روش  [2] یروانی ها توسط فلنیوساولین بار پایداری ش

و سایر روش ها مورد استفاده قرار گرفت. از میان روشهای ارائه شده روش اجزاء محدود بدلیل سهولت در [ 4]، روش اجزا محدود[3]المان مرزی

 .مورد استفاده قرار می گیردبیشتر ، نسبت به روشهای دیگر کاربرد و اجرایی بودن

خ می شیروانی های خاکی پس از خاک برداری و بر هم خوردن تعادل تنشی، تمایل به حرکت به سمت پائین دارند. از دیدگاه ایستایی، لغزش زمانی ر

 [5]نشئت می گیرد، غلبه نماید. دهد که نیروهای رانشی بر نیروهای مقاوم که از مقاومت برشی خاک در سطح لغزش

ت برشی در کنترل ایمنی و پایداری شیروانی باید تنشهای برشی ایجاد شده در امتداد بحرانی ترین و محتمل ترین سطح لغزش محاسبه شده و با مقاوم

 [6]مقایسه گردد.

بدلیل سهولت اجرا، امکان پایدار سازی  1ا، روش میخکوبیجهت پایدار سازی گودها و شیروانی ها روشهای مختلفی وجود دارد که از میان این روشه

 کاربرد و توسعه بیشتری پیدا کرده است. گودهای با دیواره های عریض و هزینه کمتر

تاحد به شکل چشمگیری در گود های عمیق کاربرد دارد و  و ایجاد انحنای محدب در دیوار شیروانی درشیروانی 2حالت اکتیو بدلیل ایجاد نیز انکراژ 

 [7]زیادی می تواند در کاهش تغییر مکان ها دیواره گود موثر واقع شود.

مورد استفاده قرار گرفته  plaxis (Ver 8.2)نرم افزار المان محدود  ،مورد مطالعه در این تحقیق مدلبه منظور بررسی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر 

 تاثیر تغییرات فرکانس برمیزان  ،ضمن تحلیل پاسخ دیوار پایدار کننده موقتعمال شده و با فرکانس های مختلف بر شیروانی ا بار دینامیکیاست. 

 ارزیابی گردیده است.  و ضریب اطمینان پایداریجابجایی دیواره گود 
 

 

 تعریف مساله -2

متر  16د. عمق گود این ساختمان برابر با سام واقع در شرق تهران می باش فرهنگی-مدل مورد مطالعه در این تحقیق گود برداری ساختمان مجتمع تجاری

باتوجه به قرارگیری این پروژه در منطقه صنعتی و وجود کارخانجات با  بی انکر و نیلینگ می باشد.سیستم ترکی و سیستم پایدارکننده موقت این گود

بارهای دینامیکی ار حائز اهمیت بوده و به همین منظور ، تعیین رفتار لرزه ای بسیگودپایدار سازی ماشین آالت سنگین و صنعتی در جوار پروژه، جهت 

 .رفتگمورد ارزیابی و تحلیل قرار  موقت، لرزه ای با فرکانس های متفاوت بر آن اعمال شده و رفتار و پاسخ سیستم ترکیبی پایدار کننده

 
 سیستم ترکیبی میخکوبی و انکراژ پروژه مورد مطالعه -1شکل 

 
 
 

 

 

                                                
1 -Nailing 
2 -Active 
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 مدل مورد مطالعه مشخصات ژئوتکنیکی  -2-1
متر نمونه برداری از الیه های  2متر صورت پذیرفت و به ازای هر  50گمانه زنی تا عمق ، به منظور دستیابی به مشخصات ژئوتکینیکی مدل مورد مطالعه

آزمایش  و یه محورتربرگ، تعیین درصد رطوبت، آزمایش سمختلف خاک انجام شد و تحت آزمایش های مختلف شامل آزمایش الک، حدود ا

SPT  نشان داده شده است. 1قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش ها در جدول شماره  

 

 مشخصات الیه های خاک گود مورد مطالعه -1جدول 

 )متر( عمق الیه مشخصات
االستیسیته ل مدو

(KN/m
2) 

 (KN/m2چسبندگی )
زاویه اصطکاک داخلی 

 )درجه(

وزن مخصوص خاک 

(KN/m3) 

 19.1 29 37 32000 12-0 الیه اول
 19.5 28 35 36000 24-12 الیه دوم
 19.5 30 30 38000 50-24 الیه سوم

 

 1773دهد که در سال  به منظور بررسی مدل از معیار گسیختگی موهر کولمب استفاده شده است. این معیار رابطه خطی بین تنش برشی و تنش عمود بر سطح را نشان می

 ست.ارائه شده اتوسط کولمب 

 

  Plaxis معرفی نرم افزار -2-2

 بعدی دو آنالیزهای در .دارد کاربرد ژئوتکنیک مهندسی های پروژه در پایداری و شکل تغییر تحلیل برای که است محدود یک نرم افزار المانplaxis افزار نرم

کولمب، مدل سخت شوندگی هذلولی، مدل نرم -افزار مدل های موهردر این نرم  .دارد وجود تحلیل در مثلثی گرهی 15 و گرهی 6 المان نوع دو امکان انتخاب

قابل بکارگیری است. همچنین با این نرم افزار می توان فرآیند ساخت و خاکبرداری را بصورت مرحله به مرحله در بخش  1شوندگی و مدل نرم شوندگی خزشی

 این به توجه با نمود. محاسبه است، جزئی های شکل تغییر بر که اساس آن Phi-cکاهش  شرو به را اطمینان ضریب توان می افزار نرم این درمحاسبات مدل کرد. 

 از اطمینان ضریب است شده داده نشان( 1) فرمولدر که چنان. است شده المان استفاده این از ایمنی ضریب محاسبه برای است دقیق بسیار گرهی 15 مثلث المان که

 :یدآ می بدست لغزش گسیختگی در سطح شده بسیج برشی تنش به خاک متوسط برشی مقاومت نسبت

(1)  
 

 . هستند نرمال تنش σو داخلی اصطکاک زاویه φچسبندگی، c ترتیب به آن در که

 به (Chia-Cheng Fan, 2008) .شده است گودپرداخته دیواره های پایدارسازی زمینه در پیشین محققین مدلسازی و مطالعه به افزار نرم کالیبراسیون منظور به

 است شده استفاده مقاله این اطالعات از افزار نرم صحت سنجی منظور به نیز تحقیق این در. بود، پرداختند شده انجام فرانسه در که کلوتر پروژه عددی مدلسازی

متر می باشد. میخهای مورد استفاده در  5/7ن آ پهنای و متر 7 دیوار ارتفاع .گردید احداث خاک در گذاری میلگرد روش به کلوتر پروژه در شده میخکوبی دیوار.

متر می باشد. در  1متر و فاصله قائم آنها  15/1آنها  افقی فواصل و درجه 10 برابر افق سطح به نسبت ها میخ اجرای زاویهپنج نوع متفاوت با اندازه های متغیر می باشند. 

 [1]پله انجام می گیرد. جلوی گود یک شیروانی قرار  دارد که عملیات خاکبرداری پله به

به روشنی مشخص می گردد نتایج حاصل از تعیین جابجایی ها در واقعیت انطباق خوبی با نتایج حاصل از استفاده از نتایج آن و باتوجه به آنالیز انجام شده در تحقیق فان  

plaxis دارسازی موقت گردیده است از نرم افزار دارا می باشد و از این جهت جهت آنالیز دیواره گود که به وسیله میخکوبی پایplaxis  در این تحقیق استفاده شده

 است.

 

 مدلسازی عددی -3

ردیف باال از سیستم انکر  سهدر متر و بمنظور پایدار سازی این گود از سیستم ترکیبی انکر و میخکوبی استفاده شده است.  16عمق گود برداری سازه مورد مطالعه برابر 

. سیستم خاکبرداری بصورت الیه کشیده می شوندپس تنیدگی مناسب، جهت پایدار سازی دیواره گود استفاده شده است. انکرها پس از نصب و دوغاب ریزی با نیروی 

 لینگ بصورت کامل اجرا شده و سپس الیه بعدی خاکبرداری می گردد.متر سیستم انکراژ یا نی 2به الیه در نظر گرفته می شود که پس از خاکبرداری هر الیه به ارتفاع 

متر از یکدیگر در  2فاصله ه متر و فاصله قائم آنها ب 2فاصله افقی نیل ها و انکر برابر  جهت پایدار سازی گود از سیستم میخکوبی استفاده شده است. 8تا  4در ردیفهای 

 ه نسبت به افق در خاک پس از حفاری قرار داده شده است. درج 15نظر گرفته شده است. نیل ها با زاویه 

                                                
1 - Soft Soil Creep Model 
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 plaxisمدل سازی در نرم افزار  -2شکل 

 

 استفاده شده است. (2)از المان ژئوگرید استفاده شده است و برای معادل سازی مقطع نیل و دوغاب از روابط  Plaxisبه منظور مدلسازی نیل ها در نرم افزار 

Eeq=En(An/A)+Eg(Ag/A) (2)  

EA=(Eeq/Sh)(πD2
DH/4) 

 
فاصله افقی نیل ها می  Shقطر چال حفاری و  DDHسطح مقطع دوغاب،  Agمدول االستیسیته دوغاب، Egسطح مقطع نیل، Anمدول االستیسیته،  Enکه در این روابط 

استفاده شده  3با مشخصات مقطع درج شده در جدول  plaxisفزار در نرم ا  plateباشد. همچنین بمنظور مدل سازی رویه دیواره مهار شده بوسیله انکر و راد از المان

 1بصورت یک صفحه با سختی خمشی تعیین شده می باشد. plateاست. در واقع المان 

 

 مشخصات میخ -2جدول 

 (m)فاصله نیل ها  EA (KN)محوری سختی  (mقطر چال حفاری شده ) (m)قطر میلگرد 

0.028 0.01 1.36×105 2 
 
 

 مشخصات رویه شاتکریت -3جدول 

 (KNm2/m)خمشی  سختی (KN/m)سختی محوری  (m)ضخامت رویه 

0.035 1.2×107 1.2×105 
 

 

 مشخصات انکر -4جدول 

 EA (m) Lspacing (KN)سختی محوری 

1.2×105 2 
 

بمنظور کاهش  .بر سازه اعمال می گردد به فعالیت می باشند که توسط ماشین آالتی که در باالی گود مشغول بودهبارگذاری وارد بر این گود بار دینامیکی هارمونیک 

دامنه حرکات سیکلی یک ماشین در محدوده فرکانس  بنابراین .بار اعمالی باید در محدوده فرکانس و دامنه مشخص شده قرار گیرد ،پتانسیل لغزش و گسیختگی گود

سیختگی گود باید مدنظر قرار گیرد در غیر اینصورت که در طراحی و بررسی پتانسیل لغزش و گ مشخص و تعیین فرکانس طبیعی سیستم از  مهمترین پارامترهایی است

گسیختگی و لغزش گود  احتمالدر اثر آن د حداکثر میزان جابجایی در گود مورد انتظار می باشد که آالت در محدوده فرکانس تشدید باشچنانچه فرکانس ماشین 

  .وجود دارد
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ی ثانیه توسط ماشین آالت 10و در مدت زمان  10با دامنه  هرتز 10، 5، 4، 5/3، 3، 5/2، 5/1، 1، 5/0بصورت هارمونیک تحت فرکانس های مختلف بار دینامیکی اعمالی 

درنظر اف مدل ، بر سیستم اعمال می گردد. برای جلوگیری از انعکاس امواج به داخل محیط خاک، مرزهای جاذب در اطرکه در باالی گود مشغول به کار می باشند

  گرفته شده است.

 

 

 تحلیل و آنالیز نتایج -4
تعیین بمنظور  ده است.در این بخش نتایج حاصل از تغییر فرکانس در شرایط متفاوت هندسی مورد مطالعه قرار گرفته و تحلیل های انجام شده بصورت نمودار ارائه ش

تفاوت در نظر گرفته شده است. در حالت اول بمنظور تعیین نقش نیروی پس کشیدگی انکر، میزان حداکثر رفتار دیوار پایدار کننده موقت در این سازه خاص دو حالت م

تاثیر  بررسیظور جابجایی در فرکانس های متعدد بارگذاری تحت اثر حاالت مختلف نیروی پس کشیدگی در انکر مورد مقایسه قرار گرفته است و در حالت دوم بمن

    لی، میزان حداکثر جابجایی گود تحت اثر فرکانس های متفاوت در حاالت مختلف دامنه مورد تحلیل قرار گرفته که نتایج آن ارائه شده است. دامنه بار دینامیکی اعما

 

 تغییرجابجایی تاج گود تحت فرکانس های بار اعمالیتاثیر نیروی پس کشیدگی انکرها  در  -4-1

در حالت دوم با نیروی  kN130حالت متفاوت در نظر گرفته شده است. در حالت اول انکر ها با نیروی  3ده می شوند تاثیر نیرویی که انکرها با آن کشی بررسیبمنظور 

kN150  و در حالت سوم با نیرویkN160 .در کلیه حاالت بار دینامیک با فرکانس های متفاوت و دامنه ثابت توسط ماشین آالت بر سازه پایدار کننده  کشیده می شوند

بدیهی است این عمال می گردد. همانطور که در نمودار شماره یک مشخص است با افزایش نیروی پس کشیدگی میزان حداکثر جابجایی کاهش می یابد البته موقت ا

 تر باشد تا المان کشش دچار گسیختگی نگردد.ممیزان افزایش نیرو و تنش اعمالی باید از تنش مجاز میلگرد یا کابل ک

 اثیر نیروی پس تنیدگی انکرها در حداکثر جابجاییمیزان ت -1نمودار 

 
مشخص می گردد در فرکانس های کمتر از فرکانس تشدید تاثیر نیروی پس کشیدگی در انکرها چندان حائز اهمیت نمی باشد ولی در  1باتوجه به نتایح نمودار شماره 

 خواهد داشت. دیواره حداکثر جابجاییافزایش نیروی پس تنیدگی تاثیر قابل مالحظه ای در کاهش  فرکانس تشدید
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 تاثیر دامنه بار دینامیکی اعمالی در کاهش یا افزایش حداکثر جابجایی گود  -4-2
ل لغزش گود ایفا می عالوه بر مشخصات هندسی شیروانی یا مشخصات سازه ای سازه پایدار کننده موقت، پارامترهای بار دینامیکی اعمالی نیز نقش مهمی در پتانسی

بر گود اعمال می گردد. نتایج  ی که در باالی گود قرار گرفته اند،توسط ماشین آالت 15و 10، 5 متفاوت ید. جهت بررسی تاثیر بار دینامیکی بار اعمالی با سه دامنهنما

 .نشان داده شده است 2مقایسه اعمال بار با دامنه های متفاوت در نمودار شماره 

 اعمالی بر جابجاییمیزان تاثیر دامنه بار  -2نمودار 

 
افزایش می )علی الخصوص در محدوده فرکانس تشدید( تاج گود  در جابجاییحداکثر با افزایش دامنه بار اعمالی  گویای این مطلب می باشد که،2نمودار شماره نتایج 

ی ندارد و افزایش یا کاهش دامنه تاثیر بسیار ناچیزی بر گسیختگی گود در جابجایتوجهی  قابل یابد. همچنین باتوجه به نتایج ارائه شده، در فرکانس های باال دامنه تاثیر

  به جابجایی فرکانس تشدید نزدیک تر می باشد.نسبت خواهد داشت. همچنین در فرکانس های کمتر از فرکانس تشدید هرچه دامنه کمتر باشد میزان حداکثر جابجایی 

 

  بحث و نتیجه گیری -5
 
با استفاده از نتایج و تحلیل های س های متفاوت بر گود اعمال گردید و میزان حداکثر جابجایی مورد ارزیابی قرار گرفت. ید، بار با فرکانظور تعیین فرکانس تشدبمن 

ر کننده موقت اعمال با این فرکانس بر مجموعه خاک و سیستم ترکیبی پایدا هرتز می باشد و چنانچه بارهای دینامیکی 1225عددی فرکانس تشدید این مجموعه برابر با 

 نیز به مخاطره بیاندازد. یستم پایدار کننده موقت گود راشود، دچار گسیختگی های با دامنه جابجایی زیاد و غیر قابل کنترل خواهیم بود که حتی می تواند پایداری س

خواهد داشت. با افزایش نیروی پس کشیدگی در انکرها می  نیروی پس کشیدگی تحت فرکانس های مشخص تاثیر قابل مالحظه ای در میزان جابجایی افقی تاج گود

ی بارگذاری کمتر از فرکانس تشدید، تغییر میزان نیروی پس کشیدگی انکرها تاثیر قابل توان میزان حداکثر جابجایی ها را کاهش داد شایان ذکر است در فرکانس ها

 مالحظه ای در تغییر جابجایی تاج گود نخواهد داشت.

 دامنه بار دینامیکی اعمالی حداکثر جابجایی افزایش می یابد البته در فرکانس های باال تغییر دامنه تاثیری در جابجایی نخواهد داشت.با افزایش 
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