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  خالصه

عملکرد  مرکب شده میخکوبی دیواره تا شده موجب پیش تنیده مهاری کابل همراه به روش میخکوبی بکارگیری 

مینان باالتری مورد نیاز باشد، همچنین در مواردی که ضریب اط داشته خالص شده میخکوبی دیوار با مقایسه در بهتری

تاکنون مطالعات زیادی بر روی نمود.  ستفادها پیش تنیده بهمراه شمع های بتنی درجا یمهارکابل ز روش توان اباشد می

گرفته  هر یک از روش های مذکور صورتها برای ها و تغییرمکانها، نشستپارامترهای تاثیرگذار بر ضریب اطمینان، تنش

ها و و روش های مهار شدهودبرداری اضافی بر عملکرد دیوارهو مطالعات جامعی در خصوص تاثیر گتحقیقات  ولیاست 

که و تامین شرایط اولیه طرح  دیوارهعمق اضافی و به دنبال آن پایداری کل زوکارهای پیشنهادی جهت حفظ و پایداری سا

ای از نمونه پژوهشلذا در این  .گرفته استنانجام باشد ها میحفظ وضعیت سطح گسیختگی اولیه و کنترل تغییرمکان

شبیه سازی  Plaxis 2Dوبی در محیط نرم افزار اجزا محدود شده بروش میخک سازیپایدار (متر11) گودبرداری عمیق

سی عملکرد سیستم راقدام به بر قی میان نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از پایش میدانی گودطشده و پس از انطباق من

-متر می 8ن که به میزا عمق اضافی سازیهای بتنی درجا جهت پایداربا شمع )انکر( تنیدهمهاری پیش کابلپایدارسازی 
بر دو  ها یا انکرها و زاویه انکرهافاصله افقی شمع -هاهمچنین اثر پارامترهای کلیدی طراحی مانند قطر شمع نموده، باشد

های جانبی مورد بررسی قرار شرط اساسی حاکم بر طرح یعنی: حفظ وضعیت سطح گسیختگی اولیه و کنترل تغییر مکان

 گرفت.
 

 .اضافه گودبرداری، درجا بتنی های شمع انکر، ،نیلینگ ،ح گسیختگیسط ن،مکا تغییر ،کلمات کلیدی: 
 
 مقدمه  .1

های دیواره مهمترین اصول الزم درگودبرداری ها، طراحی سیستم سازه نگهبان مناسب وکنترل مقادیر جابجاییاز 

، یکی از هستندعمیق مرسوم  های عمیق و نیمههای متفاوتی در اجرای گودبرداریباشد. امروزه روشگودبرداری می

کوبی است. طراحی ایمن و دیوارهای دارای انکر و میخ مهاری انکر( و ها سیستم میخ کوبی )نیلینگترین این روشمناسب

شده به صورت اجرای جداگانه و یا توام این دو سیستم، تحت بارهای جانبی )رانش خاک و زلزله( به ویژه در مناطق شهری 

 .]1[ ای برخوردار استاز اهمیت ویژه 
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اجرای است افزایش عمق حفاری پس از  مورد بررسی قرار گرفتیکی از دالیل ناپایداری دیواره های گود که کمتر     

باشد گذار بر تمامی اهداف طرح میتاثیربا توجه به اینکه عمق گود پارامتر و باشد از طرح اولیه میبخش عمده ایی 

بتوان شرایطی را ایجاد کرد  ، بنابر این اگر]2[ گرددهای طرح میاین پارامتر موجب تغییر تمامی المان کوچکترین تغییر در

طرح اولیه را حفظ نماید نیاز به تغییرات اساسی در های بخش مازاد حفاری شده شرایط حاکم بر که با کنترل تغییر مکان

 ت حادی طرح را تهدید نخواهد کرد.یز مشکالاز لحاظ شیوه اجرا ن طرح اجرا شده نخواهد داشت و

ها با ضریب اطمینان عمق مازاد جهت کنترل تغییر مکانروش مهار این تحقیق از بنابراین بر اساس موارد بیان شده در      

مدل سازی عددی از طریق این امر اثر پارامترهای موثر بر و  و شمع استفاده شدههای انکر المان باالتر از روش ترکیبی

چه مواردی و ارائه شده دارای تاثیر بیشتر  برای بهینه کردن روش چه پارامترهایی شودگرفته تا مشخصمورد بررسی قرار

خواهد داشت. الزم به ذکر است تمامی اهداف این تحقیق در قالب یک مطالعه موردی مربوط به گودبرداری  کمتریتاثیر

 گیرد. رکرد صورت گرفته و پایداری طرح مورد بررسی قرار میهای دوقلو شهپروژه برج

های پایدار سازی گود بویژه انواع سیستم نیلینگ و انکراژ صورت ای بر روی هر کدام از روشامروزه مطالعات گسترده     

 با مقایسه در کمتری بسیار پژوهشی فعالیتهای ، دیوارهای میخکوبی شده مرکب زمینه در حالیکه در گرفته است،

 عمق ثانویه تغییرات گرفته است و همپنین تحقیقات جامعی در خصوص تاثیر صوررت خالص شده میخکوبی دیوارهای

 بر سازه های نگهبان موجود نمی باشد .  گودبرداری

Wang      نتغییرمکا که رسیدند نتیجه این به محدود، تفاضل روش به مرکب میخکوبی دیوار تحلیل با شهمکاران و 

 و Tang .]3[ میشود کاسته میزان این از پایین به باال از ترتیب به و میدهد رخ سر مهارها در بیشتر حداکثر افقی

 که میدهد نشان آنان نتایج .کردند بررسی را مرکب سازه میخکوبی پیش تنیده مهاری کابل تنش و تغییرشکلش همکاران

 از حمایت برای  مهاری پیش تنیده کابلهای از که هنگامی ائم،ق و افقی جابجایی شامل 1گود شالوده تغییرشکلهای

سازه  که رسیدند نتیجه این به خود مطالعات در ش نیزهمکاران و Jin .]4[میشود کنترل بهتر میشود، استفاده میخکوبی

 .  ]5[ است مناسبتر گود شالوده حفاظت تنیده برایپیش  کابل با مرکب میخکوبی

Yan      ترکیب با وی .داد انجام کششی گسیختگی گرفتن نظر در با را مرکب میخکوبی محدود اجزای تحلیلتجزیه و 

 از استفاده ،با مقایسه در بهتری نتایج که رسید نتیجه این به کششی گسیختگی مدل و پراگر-دراکر رفتاری مدل کردن

 را مرکب شده میخکوبی دیوار دینامیک پاسخ تحلیل  Xuelang .]6[ میشود حاصل تنهایی به پراگر-دراکر رفتاری معیار

 مرکب میخکوبی دیوار میخ نیروی نوسانی روند السنترو، زلزله تحریک تحت ایشان بررسی براساس. کرد بررسی زلزله تحت

 .]7[ میباشد مشهودتر خالص میخکوبی دیوار با مقایسه در

یروی محوری میخ انتهایی سازه نگهبان اولیه گود که نیز به بررسی اثر گود برداری اضافی بر نش حسین عفتی و همکاران    

 .]8[ از نوع میخکوبی و کابل پیش تنیده بوده پرداخته اند
 
 روش تحقیق   .2
 

شهر شده به روش میخکوبی در پروژه برج های دوقلوی  سازیپایدار متر( 23) نمونه ای از گودبرداری عمیق تحقیقدر این 

قی میان نتایج بدست آمده با نتایج حاصل طمحدود شبیه سازی شده و پس از انطباق من شهرکرد در محیط نرم افزار اجزا

با شمع های بتنی درجا  )انکر( مهاری پیش تنیده کابلسی عملکرد سیستم پایدارسازی راقدام به بر از پایش میدانی گود

رساند، می نماییم. جهت افزایش متر می 30متر بوده و عمق نهایی گود را به  7که به ارتفاع  عمق اضافی سازیجهت پایدار

                                                 
1 Deep foundation 
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عمق )در حدود هفت متر( باید تمهیداتی را لحاظ کرد که دو شرط زیر که از این پس به عنوان شرط اول و دوم طرح آورده 

 می شود برآورده گردد.

 شرط اول:
اجرا شده بر اساس سطح  متر محاسبه شده است و طول تمامی میخ های 11با توجه به اینکه طرح اولیه بر اساس عمق 

متر موجب تغییر  27گسیختگی ایجاد شده در این عمق طراحی شده است لذا در صورت افزایش ثانویه عمق گود به 

گردند و هیچ گونه مقاومتی جهت های کوبیده شده در گوه فعال شناور میوضعیت سطح گسیختگی شده و برخی از میخ

ا باید ترتیبی اتخاذ گردد که سطح گسیختگی اولیه حفظ و تغییر مکان های مربوط دهند لذپایداری گود از خود نشان نمی

متر( کامالً کنترل گردند. جهت تحقق این شرط باید ضریب اطمینان کلی گود برابر همان  11به عمق مازاد )مازاد به 

 باشد. 171/1ضریب اطمینان اولیه یعنی 

 شرط دوم :

ایی باشد که منجر به ها در محدودهها و جابجاییزم است کلیه تغییر شکلدر صورت حفظ سطح گسیختگی اولیه ال

های باربر از حد مجاز بیشتر نگردد. های اعمالی در المانگسیختگی خاک و ناپایداری گود نگردد، همچنین نیروها و تنش

نیده به همراه شمع های الزم به ذکر است در این تحقیق جهت برآورد کردن اهداف طرح از المان های مهاری پیش ت

گیرد. جهت کنترل این شرط از ها نیز مورد بررسی قرار مینگهبان قائم استفاده شده است که نیروهای ایجاد شده در شمع

 استفاده میشود. Plaxisافزار اجزا محدود نتایج حاصل از مدلسازی در محیط نرم 

بایستی استفاده نمود. بدین گود، از یک نرم افزار تحلیل عددی می با توجه به اهمیت کنترل تغییر شکل جانبی دیواره      

های میخ ای سیستمکه قابلیت زیادی در مدل سازی اجزاء سازه PLAXIS 2D- V8.20منظور از نرم افزار اجزاء محدود 

در این تحقیق از مدل خاک . ]1[استفاده شده است  ،باشددارد و مورد تایید آیین نامه اداره راه آمریکا می  کوبی و انکراژ

های سختی تابع تنش را نیز به بر خالف مدل موهر کلمب، مدول Hardening soilکنیم ، مدل شونده استفاده میسخت 

 حساب می آورد.
 

 کوبیسازی میخنحوه مدل. 2.1

ها، به برای مدل کردن نیل Plateمبنی بر استفاده از المان  Plaxis افزار نرم 25ی های ارائه شده در نشریهبنا به توصیه

ها از المان های نیلسازیها و صلبیت اتصال رویه و نیل، در این تحقیق برای مدلگیری سختی خمشی نیلمنظور در نظر

Plate افزار نرم 25ی های نشریهبا توجه به توصیه استفاده شده وPlaxis ها سازی نیلحالت رفتاری االستیک برای مدلاز

 .]10[شود سازی پوشش شاتکریت نیز از المان صفحه استفاده میاده شده است. برای مدلاستف

 

 . ایجاد مش بندی 2.2

شود را اجرا کرده و کل سطح برای مدل کردن ابتدا یک سطح کلی در نظر گرفته سپس قسمتی که گود در آن مدل می  

کنیم چون این قسمت از ریز تر می Refine Clusrerبا  ( مش بندی کرده و قسمت میخ ها را Fineرا با درجه متوسط )

 باشد.تری میاهمیت بیشتری برخوردار بوده و احتیاج به آنالیز بهتر و در نتیجه اعداد دقیق
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 . شرایط مرزی مدل هندسی 2.3

ی افقی دیواره داشته جایای باید تعیین شوند که اثر کمی بر نشست سطح زمین و جابهابعاد مدل )اثرات مرزی( به گونه 

 ، 30mbD=متر و  =m 27Hسازیابعاد و شرایط مرزی مدل هندسی را نشان میدهد، در این مدل 1شکل باشد. 
=180meB 90=وmeW باشد.می 

 

 
 تعیین ابعاد و شرایط مرزی مدل هندسی در نرم افزار - 1شکل 

 

 : گود ابعاد و ژئوتکنیکی پارامتر. 2.2

 در دیگر هم از متری 2 قائم فاصله با مختلف های طول با میخ عدد 11 و متر 11 عمق با گود کی ابتدا تحقیق این در 

 خاک مشخصات. باشد می زمین سطح به نسبت درجه 15 نیز هامیخ از کدام هر زاویه. است شده مدل افق و قائم راستای

 است. شده ذکر 1 جدول در نیز شده پایدار گود دیواره
 اکمشخصات خ - 1جدول

 

و  2های ژئوگرید و انکرها نیز در جدول ها ،المان مشخصات در نظر گرفته شده برای میخ ها، دیواره )شاتکریت(، شمع       

 .بیان گردیده 3
 پارامترهای استفاده شده جهت مدلسازی عددی نیل، شمع و شاتکریت  -2جدول
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 نکرپارامترهای استفاده شده جهت مدلسازی عددی ا  -3جدول

 

 استفاده شده است. 1الزم به ذکر است در مقاطع ترکیبی از مدول االستیسیته معادل مطابق رابطه 

       t/Ag(Ag)+Et/An(AnEeq=E:                                                                                                        (1)رابطه

به ترتیب مدول االستیسیته و  gAو  gEبه ترتیب مدول االستیسیته و سطح مقطع نیل،  nA و nEکه در این روابط     

 سطح مقطع مجموع آنهاست. سطح مقطع دوغاب و 

 . نحوه مدل سازی انکر2.2

و قطر هر رشته انکر )استرند2Kg/cm(17000 MPa 1670   )(های با مقاومت کششی اسمی برابر در این تحقیق از کابل

رشته و با نیروی  5و  4،  3های انکر استفاده شده است. خصوصیات مربوط به مدلسازی المان inch (15.2mm) 0.6برابر 

باشد که در زاویه انکرها نسبت به افق یکی از پارامترهایی می ارائه شده است. 3تن در جدول  80و 65، 50تنیدگی  پیش

درجه  10، 15، 20، 25های در نظر گرفته شده جهت مدل سازی این تحقیق اره گود تأثیر گذار است. زاویهجابجایی دیو

، 25درجه و  10، 15، 20های ترکیبی در ردیف های اول و دوم و سوم به صورت می باشد. همچنین دو حالت برای زاویه

درجه برای حالت استفاده از دو ردیف مهار  15،20و  درجه 10،25درجه برای حالت استفاده از سه ردیف مهار و  15، 20

 در نمودارها آورده شده است. 4مطابق با جدول   Mixed Angle 2 و Mixed Angle1 که در قالب
 

 های مربوط به زوایای مختلط در مهارهاحالت  -2جدول 

 
 

  1صحت سنجی نرم افزار. 2.2

عنوان صحت تحت صحت نتایج آنها نیاز به قسمتی از اطمینان ددی به منظور افزارهای عنرم بوسیله پژوهش انجام هنگام 

موضوع پژوهش بسیار که با  Plaxisهای کتاب دستورالعمل از مثالاین قسمت یکی در دارد. ضرورت افزار نرم سنجی

ظر نتایج حاصله را با نتایج ارائه شده در آنالیز مدل مورد ن ازپس  2شود. شکل میمدل سازی و شباهت دارد انتخاب شده 

مرجع مذکور مقایسه کرده نتایج حاکی از آن است که نرم افزار موجود نتایج قابل قبول و نزدیک به نتایج ارائه شده در 

نشان داده شده است درصد خطاهای موجود در حد قابل  5دهد. همانگونه که در جدول دستورالعمل یاد شده ارائه می

 باشند.میقبول 

 

                                                 
1 - Verification 
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 Plaxisمدلسازی مثال ارائه شده در دستورالعمل نرم افزار  -2شکل

 Plaxisنتایج نرم افزار   -2جدول

 

 معرفی سایت مورد مطالعه . 2.2

های ها، ساختمانهای موجود در کنار این خیابانساختمانبه خیابان محدود شده است. سمت  سهزمین مورد مطالعه از 

باشند که در فاصله بیش از بیست و پنج متراز محدوده پروژه قراردارند. تنها عموماً یک تا دو طبقه می نسبتاً سبک و

 باشد که درحال حاضرکاربری انباردارد.ساختمان نزدیک به لبه گود واقع در ضلع غربی مربوط به ساختمان مخابرات می
 3نیم مترخاک دستی مشاهده شد. درشکل شماره های حفرشده حدود همچنین در محدوده مورد مطالعه در گمانه

 .]11[ های اطراف نشان داده شدهموقعیت محل احداث پروژه نسبت به خیابان
 

 
 های اطرافموقعیت محل احداث پروژه نسبت به خیابان  -3شکل

  های خاکمشخصات الیه. 2.2

درحین همچنین  آورده شده است. 6جدول  کوبی پایدار شده درهای خاک دیواره که توسط سیستم میخمشخصات الیه

 .االرضی برخورد نشده استها به سطح آب تحتدرگمانهحفاری انجام عملیات 
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 ی خاکمشخصات الیه - 2جدول 

 
 

 : اجرایی مشخصات. 2.2

ها صات نیلاجرا شده و مشخ متر درباقی مراحل 2متر در مرحله اول و  3ای ارتفاع روش اجرا به صورت خاکبرداری مرحله

 آمده، 7جدول دیواره که مشخصات آنها در  تری درم 1نیل  2متری و 12نیل  1متری، 15نیل  3تری، م 18نیل  5از 

نیز  5 و 4 تصاویردر  .]12[ دباشمی متر 2 ،ها از یکدیگرفاصله افقی نیلو  میلی متر 110 حفاری، قطر. استفاده شده است،

 .هایی از پروژه آورده شده استعکس

 های مورد استفاده در طرح اولیهمشخصات میخ -2جدول 

 
 

 
 های قائم) شمع(اجرای ترکیبی انکر با المان  -2شکل
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 های دو قلو شهرکردگودبرداری برجه انجام عملیات پایدارسازی ضلع غربی پروژ  -2شکل

  گیریبحث و نتیجه. 3

قطر شمع های  زاویه انکرها وایی برای بررسی اثر فاصله افقی انکرها، نموداره در قالبتحلیل، نتایج  پس مدلسازی و تجزیه

 بیان شده است.بتنی 

 

 بررسی اثر فاصله افقی انکر. 3.1

. مطابق های مهاریستهای حاصل از گودبرداری فاصله افقی بین الماناز جمله پارامترهای تاثیرگذار در کنترل تغییر مکان

 2و  5/1، 2/1در این بخش فاصله بین انکرها را  .]13[باشد متر می 2/1انکرها برابر  حداقل فاصله بین FHWAبا توصیه 

هایی افقی و ضریب اطمینان مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصله در جایی متر در نظر گرفته شد و تاثیر آن روی جا به

 ارائه شده است.  15تا  7اشکال 

 
 (1.921و  1.922ضعیت سطح گسیختگی اولیه )ضرائب اطمینان به ترتیب اثر فاصله افقی انکرها بر و  -2شکل 
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 (sh)فاصله افقی انکرها =  های کلی گودتاثیر فاصله افقی انکرها بر تغییر مکان -2شکل 

 

 
 هاتاثیر فاصله افقی انکرها بر نیروی محوری موجود در شمع  9شکل 

های جانبی و داده شده است با افزایش فاصله افقی شمع ها مقدار تغییر مکاننشان  10و  1،  8همانگونه که در اشکال      

و همکارانش از تحلیل دیوار  wangاین موضوع با نتایج بدست آمده توسط  یابد.نیروهای ایجاد شده در شمع ها افزایش می

 .]3[میخکوبی شده مرکب به روش تفاضل محدود شباهت بسیاری دارد 

 

 
 هافاصله افقی انکرها بر نیروی برشی موجود در شمعتاثیر  -11شکل 
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 فاصله افزایش .میابد افزایش بتنی های شمع و گود کلی جانبی هایمکان تغییر مقدار انکرها افقی فاصله افزایش با     

ر تغییر مکان روند تغییر حداکث .یابد افزایش ها شمع در شده ایجاد برشی و محوری نیروهای تا شود می سبب انکرها افقی

 مشاهده نمود. 11ایجاد شده در لبه گود و در باالی شمع ها را میتوان در شکل 

 

 
 هاشمع مکانصله افقی انکرها بر بیشینه تغییرتاثیر فا:)ب( -کلی گود تاثیر فاصله افقی انکرها بر بیشینه تغییر مکان)الف(: -11شکل 

 

 

 افزایش بتنی های شمع و گود کلی جانبی هایمکان تغییر مقدار انکرها افقی فاصله افزایش با همانگونه که مالحظه میشود

روند تغییر حداکثر  .یابد افزایش ها شمع در شده ایجاد برشی و محوری نیروهای تا شود می سبب این امر همچنین .میابد

 مشاهده نمود. 12نیروی برشی و محوری ایجاد شده شمع ها را میتوان در شکل 

 

 
 هاتاثیر فاصله افقی انکرها بر بیشینه نیروی موجود در شمع  -12شکل 

و  13ها حادث شده مورد بررسی قرار گرفت. در شکل بررسی وضعیت سطح گسیختگی اولیه همانند کنترل تغییر مکان    

ستم استفاده از دو و های مهاری در حالت زوایای مختلف برای هر دو سیها و المانی افقی میان شمعاثر افزایش فاصله 14

 سه ردیف انکر جهت پایدارسازی عمق مازاد ارائه شده است.
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 تاثیر فاصله افقی انکرها بر ضریب اطمینان برای حالت استفاده از دو ردیف مهار در زوایای مختلف  -13شکل

 
 مهار در زوایای مختلفتاثیر فاصله افقی انکرها بر ضریب اطمینان برای حالت استفاده از سه ردیف  -12شکل 

 

 های بتنی اجرا شده در عمق مازاد بر  تغییر مکان های گودتاثیر قطر شمع. 3.2

 اثر قطر شمع های بتنی درجا را بر تغییر مکان کلی گود نشان میدهد. 15شکل 
 

 
 جانبی گود های بتنی اجرا شده بر بیشینه تغییر مکاناثر قطر شمع  -12شکل
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 یک تنها و داشت نخواهد جانبی هایمکان تغییر مقدار بر چندانی تاثیر هاشمع قطر در غییرت 15ل با توجه به شک     

 برای سانتیمتر 120 تا 80 از هاشمع قطر افزایش که طوری به باشدمی اولیه گسیختگی سطح وضعیت بر گذارتاثیر عامل

 اطمینان ضریب افزایش موجب انکر ردیف دو از استفاده تحال برای سانتیمتر 120 تا 10 و انکر ردیف سه از استفاده حالت

 .میگردد اولیه گسیختگی سطح وضعیت حفظ و

 

 . اثر زاویه انکر بر تغییر مکان کلی گود و سطح گسیختگی اولیه3.3

پروژه  هایی ازمدل αبه منظور بررسی اثر زاویه انکرها در عمق مازاد بر تامین شرایط طرح ابتدا به ازای مقادیر مختلف 

مشاهده می شود در برخی حاالت شرط اولیه  16مورد مطالعه ساخته و شرط اول طرح بررسی شد همانگونه که در شکل 

 طرح برآورده شده است.

 

 

 
 (1.922و  1.921، 1.292)ضرائب اطمینان به ترتیب  اثر زاویه انکرها بر وضعیت سطح گسیختگی اولیه -12شکل 

 

 
 درجه 11متر و زاویه  2متر، طول پیوند  2های کلی گود برای طول آزادنکرها بر بیشینه تغییر مکانتاثیر زاویه ا -12شکل
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درجه برای اجرای انکرها در سه ردیف جهت پایدارسازی عمق مازاد میتواند  10زاویه همان گونه که مشاهده میشود       

 20و  15ایدارسازی عمق مازاد و استفاده از  زاویه ترکیبی زاویه بهینه باشد. در حالت استفاده از دو ردیف انکر جهت پ

درجه کمترین تغییر مکان جانبی را خواهیم داشت، فلذا در این حالت وضعیت سطح گسیختگی اولیه نسبت به حالت 

دو حالت  درجه برای هر 10تری پیدا می کند بنابراین میتوان اظهار داشت زاویه درجه وضعیت بحرانی 10استفاده از زاویه 

 . های جانبی میتواند زاویه بهینه باشدبا در نظر گرفتن وضعیت سطح گسیختگی اولیه و مقدار تغییر مکان

نگهبان بررسی  های سازه بر گودبرداری عمق ثانویه تغییرات تاثیر خصوص در جامع با توجه به عدم وجود تحقیقات       

انکرها  تنیدگیپیش ها، نیروی شمع گیرداری انکرها، طول آزاد و پیوسته اثر این موضوع  بر پارامترهای کلیدی چون طول

فاصله افقی شمع ها در سیستم میخکوبی مرکب را میتوان بعنوان پیشنهادی برای انجام مطالعات و پژوهش های آتی  و

 بیان نمود.
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