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 خالصه

هایی با ها، تحمل بار محوری در خاک می باشد. در سازهاز مهم ترین نقش شمع

یی بيش از حد شده که شمع، بار حاصل از وزن سازه هاخاک دچار نشست ،وزن زیاد

 هايروش بر عالوه امروزه ی قوی تر انتقال می دهد.هارا به اعماق خاک با الیه
 عددي هايروش با شمع تحليل شمع، باربري ظرفيت محاسبه جهت استاتيكي متداول تحليل

. در این مقاله، بررسی رفتار و مي پذیرد انجام نيز محدود تفاضل و محدود اجزاي

توسط نرم  رمونيکهاای تحت بار محوری استاتيکی ونشست شمع منفرد در خاک الیه

با افزار اجزای محدود آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل 

سازی اجرای محدود به دهند که مدلنتایج نشان می است. مقایسه شده هادیگر روش

 است. بعدی به نتایج سایر محققين بسيار نزدیکصورت سه
 ای، اجزای محدود، آباکوسشمع، بار محوری، خاک الیه کلمات کلیدي:              

 

 

  مقدمه 1

 

باشد.    ها تحت بار محوری میهای مهندسين ژئوتکنيک، بررسی رفتار شمعیکی از چالش

 پيدا كشور سطح در توجهي قابل افزایش اخير دهة طي هایا شمع عميق يهاپي از استفاده

 دور يهاگذشته در كه سازي پل همچون متداول و ي معموليهاسازه اجراي بر عالوه .است كرده
 كشور، شمالي و جنوبي بنادر گسترش گردید،مي ها استفادهآن ساخت در عميق يهاپي از نيز

 منابع بخش در كالن سرمایه گذاري همچنين و خليج  فارس منطقة در فراساحل يهاسازه اجراي
 بطور را هاشمع از استفاده به نياز جنوبي كشور، سواحل منطقة در پتروشيمي و نفتي

قرار گرفتند دارای  هایی که بر روی شمعهااکثر سازه .است داده افزایش چشمگيري

دارای اهميت بسيار  هاوزن زیاد و اهميت باالیی می باشند به همين علت طراحی شمع

ترین آسيبی که از ناحيه شمع به روسازه وارد باشد زیرا با کوچکزیاد وحياتی می

شود. ابعاد گسترده میسبب از دست رفتن سرمایه کالن و ایجاد خطرات جانی در  ،شود

طراحي  جهت مختلفي هايروش و دارد ايدیرینه سابقة جهان سطح در شمع از استفاده كهآن با

 طراحي و باربري ظرفيت تحليل همچنان اما است، شده پيشنهاد پژوهشگران توسط هاشمع

یکی از عوامل  .است مطرح مسئله یك عنوان به ژئوتكنيك و عمران مهندسان آن براي بهينة

 تغيير شکل شمع بر پاسخ شمع، شکل سطح مقطع می باشد، به عنوان مثالتاثير گذار 

 ی،شمع در حالت عمودسختی  .[1]ای است شمع مقطع دایره با مقطع مستطيلی کمتر از

 در امتداد شمع یبار محور عی. توز[2]یابد به علت اعمال نيروی افقی کاهش می

در طول  یاصطکاک جانب که دهدینشان م نیاست. ا یخط با  یتقربرای بارگذاری فشاری 

 . [3] باشد یم کنواختیشمع  شفت
 های سطحی به دالیل زیر بسيار دشوارتر استهای عميق نسبت به پیمحاسبه نشست پی

[4]: 

 مکانيزم انتقال تنش در نوک شمع و در راستای طول شمع بسيار متفاوت است. -

 کنند.های متفاوت عبور میای با سختیهایی الیهها اغلب از خاکشمع -

ها زیاد است، مقدار تغيير طول ها نسبت به مساحت مقطع آنشمع چون طول -

 توانند زیاد باشد.ها میمحوری آن



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30
 

 

تر است، بيشترین شود، در سرشمع که خاک ضعيفبارهایی که توسط شمع تحمل می -

مقدار است. بنابراین ممکن است در اعماق سطحی خاک به گسيختگی برسد اما 

 االستيک باشد.در اعماق بيشتر خاک در حالت 
ها تحت بار محوری ارائه شده است. های مختلفی برای محاسبه نشست شمعروش

رفتار شمع و خاک را به  [5]ها مانند روش ارائه شده توسط مرجع بعضی از این روش

ها ای به فرم بسته برای سختی محوری شمعهای سادهاند و حلصورت االستيک فرض کرده

 هادیگری که اغلب برای محاسبه نشست شمع اند. روشها ارائه نمودهو نشست شمع

باشد. در این روش، شمع به تعدادی از قطعات مجزا می t-zشود، روش استفاده می

شود و اندرکنش بين خاک و شمع به صورت یک سری فنر در نظر گرفته تقسيم می

های عددی نظير تفاضل محدود حل شود. معادله دیفرانسيل به دست آمده، با روشمی

تحليلی تعيين شود یا از نتایج  شود. خواص این فنرها ممکن است به صورتمی

شود که منحنی فرض می [6]در روش هایپربوليک های بارگذاری تعيين شوند. آزمایش

نشست خاک، یک منحنی هایپربوليک است. این منحنی شامل ضرایب ثابتی است که -بار

 شوند.های بارگذاری، تخمين زده میبه صورت تجربی از آزمایش

ای های الیهدر خاک تکی نشست شمعیک مدل تحليلی برای تخمين  [7]لی و ژآو 

یک روش تقریبی برای تحليل رفتار شمع نيز  [8]کاستلی و ماگری پيشنهاد کردند. 

شمع را -خاک-ها تحت بار محوری ارائه نمودند. ایشان اندرکنش شمعتکی و گروه شمع

کيس و ميلونبه صورت غيرخطی و با توابع انتقال بار هيپربوليک در نظر گرفتند. 

ليلی برای محاسبه تعيين سختی محوری، ميرایی و نيروهای هایی تححل [9]گزتاس 

 این محققين ای ارائه نمودند.های الیهها تحت بار هارمونيک در خاکداخلی شمع

اندرکنش خاک و شمع به صورت مدل وینکلر دیناميکی در نظر گرفتند و مدول فنر و 

 ميراگر را وابسته به فرکانس فرض کردند.

 

 

 سازی مدل 2

 

افزار اجزای محدود زی رفتار شمع در این مقاله با استفاده از نرمسامدل

بعدی مدل شده است. صورت گرفته است. خاک و شمع به صورت سه 6.12آباکوس نسخه 

م شده است. انجا Hex-Structureبندی شمع با روش و مش Hex-Sweepبندی خاک با روش مش

به شمع اعمال شده است و در حالت در حالت استاتيکی بار محوری به صورت استاتيک 

استفاده شده  Dynamic Explicitبارگذاری هارمونيک، برای اعمال بار محوری از روش 

 0.7و با ضریب پنالتی   tangential behaviorدیواره شمع به صورت اندرکنش خاک و است. 

  انتخاب شده است.  hard contactو اندرکنش نوک شمع با خاک به صورت 

 

 

 نتایج 3

 

 تحلیل رفتار شمع تحت بار محوری استاتیکی 1-3

 

ذاری صحرایی برای صحت روش خود، از نتایج آزمایش بارگ [8]کاستلی و ماگری 

یافته حکيمتيشپبرای یک شمع تکی در خاک رسی  [10]که توسط انيل و همکاران 

شمع لوله ای فلزی ته بسته به  در این مدل یکانجام شده بود، استفاده کردند. 

ميلی متر با مدول  3/9متر و ضخامت دیواره  274/0متر و به قطر خارجی  1/13طول 

کيلونيوتن در خاکی با  130گيگاپاسکال و ظرفيت باربری نهایی  210االستيسيته 

کوبيده شده است. سختی  35/0مگاپاسکال و ضریب پواسون  45/99ميانگين مدول برشی 

مگاپاسکال  2/87مگاپاسکال بر متر مربع به صورت خطی تا  8/17اره شمع از سطحی جد

ی استاتيکی محوری هابر متر مربع افزایش می یابد. این شمع تحت بارگذاری

بندی مشو رفتار شمع به صورت خطی در نظر گرفته شده است.  گرفتهمتفاوتی قرار 

برابر  50نشان داده شده است. خاک اطراف شمع تا  1شکل لوله و خاک اطراف آن در 

 قطر شمع، در مدل در نظر گرفته شده است.

به دست آمده از تحليل اجزای محدود این تحقيق را با نتایج  نتایج 2شکل 

نشان  [8]و روش کاستلی و ماگری  [10]حاصل از بارگذاری صحرایی انيل و همکاران 

شود، نتایج حاصل از سه روش به هم نزدیکند و نتایج طور که دیده میدهد. همانمی

تر به دست آمده از تحليل اجزای محدود به نتایج آزمایش بارگذاری صحرایی نزدیک

 است.
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 [7]توسط مرجع  ( که3شکل الیه )به عنوان مثالی دیگر، یک شمع در خاک سه

مورد بررسی  به صورت سه بعدی و ایزوتروپيک به روش اجزای محدودارائه شده، 

 100( و مدول االستيسيته شمع L/d=20) 20قرار گرفته است. نسبت الغری شمع برابر

 50(. در این مدل دیواره خاک اطراف شمع به شعاع 100sE/pE=)باشندمی sEبرابر 

برابر  50 در نظر گرفته شده است و فاصله کف مدل از نوک شمع، برابر قطر شمع

ازی این مثال را با نتایج ساز مدل نتایج حاصل 4 شکلفرض شده است.  قطر شمع

 کننده نزدیکی بسيار خوب سه روش است. دهد. نتایج بيانسایر محققين نشان می

 
 یافتهتحکیمیشای در خاک رسی پمدل شمع تکی لولهبندی مش -1شکل 

 

 

 
  [10]و  [8]مقایسه جابجایی به دست آمده از تحلیل اجزای محدود با نتایج مرجع  -2شکل 
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 الیهشمع تکی در خاک سه -3شکل 

 

 

 

 الیه با نتایج سایر محققینمقایسه نتایج حاصل از این تحقیق برای یک خاک سه  -4 شکل

 

برای بررسی تأثير ضریب پنالتی روی نشست حاصل از شمع تحت بار استاتيکی، 

 18متر، ارتفاع  1به قطر تهيه شد. برای تهيه این شکل، یک شمع بتنی  5شکل 

مدل شد.  در دو الیه خاک 4/0گيگاپاسکال و ضریب پواسون  30متر، مدول االستيسيته 

مگاپاسکال  60باشد. مدول االستيسته خاک باالیی    متر می 15خاک باالیی دارای ضخامت 

و مدول االستيسته خاک پایين دو برابر خاک باال فرض شده است. ضریب پواسون هر دو 

در نظر گرفته شده است. ضریب پنالتی خاک تا حدود یک تغيير داده شد و  0.3خاک 

شود و تغييرات جایی کم میشود، با افزایش ضریب پنالتی جابهگونه که دیده میهمان

  باشد.جایی با ضریب پنالتی تقریبا  خطی میجابه
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 تأثیر ضریب پنالتی در محاسبه نشست شمع -5شکل 

 

 

 تحلیل شمع تکی تحت بار هارمونیک محوری 2-3

 

برای یک شمع تکی تحت بار هارمونيک در خاک دو   [9]ميلونکيس و گزتاس 

الیه، نتایج خود را بررسی نمودند. ایشان بار محوری وارده را به صورت 

 expP i t  .دهد که در آن مشخصات خاک و شمع را نشان می 1 جدولدر نظر گرفتند

به ترتيب مدول االستيسته   1Hو  pE ،s1E ،L ،d ،1h ،s ،p ،s1 ،s2،s1 ،s2پارامترهای 

، ضریب پواسون خاک، 1شمع، مدول االستيسته خاک، طول شمع، قطر شمع، ارتفاع الیه 

،  1، ميرایی خاک 2، دانسيته خاک در الیه 1دانسيته شمع، دانسيته خاک در الیه 

در هر دو الیه برابر  (sVباشند. سرعت موج برشی )می 1و ارتفاع الیه  2ميرایی خاک 

شکل مدل و  6 شکلافزار مدل شد. این شمع نيز با استفاده از نرم شده است. فرض

 دهد.بندی را نشان می   مش

دهد. در این شکل محور نشان می [9]نتایج را در مقایسه با مرجع  7شکل 

افقی 
1/ sd V  و محور عمودیR/ sE L کند که در آن را بيان میR  امپدانس

طور که باشد. همانجایی سرشمع( میدیناميکی سرشمع )نسبت بار سر شمع به جابه

دهد و شود، نتایج مدل اجرای محدود ضریب امپدانس کمتری را نشان میدیده می

 اختالف زیادی با هم ندارند.نتایج هر سه روش 

 

 اری هارمونیک دو الیهمشخصات خاک و شمع در مدل بارگذ -1 جدول

Ep/Es1 1000 

L/d 20 

p /s1 1.25 

s1 10% 

s2 5% 

s1/s2 1.25 

Vs1 0.4 

H1/L 0.66667 
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 بندی شمع در خاک دوالیه در بارگذاری هارمونیکمش -6 شکل

 

 
برای خاک دو الیه و بارگذاری  [9]سازی اجزای محدود با مرجع نتایج حاصل از مدل -7شکل 

 هارمونیک 

 

 

 گیرینتیجه 4

 

رفتار شمع تکی تحت بارگذاری استاتيکی و هارمونيک با در این مقاله، 

بعدی بررسی شد. خاک به از نرم افزار اجزای محدود آباکوس به صورت سه استفاده

ای فرض شده و رفتار خاک و شمع به صورت االستيک در نظر گرفته شده است. صورت الیه

 هب ،رفتن این نوع رفتار، نتایجدهندکه عليرغم در نظر گنتایج تحليل نشان می

افزار به ش خاک و جدار شمع در نرمنتایج سایر محققين بسيار نزدیک است. اندرکن

 مشاهده شد،اعمال یک ضریب پنالتی در نظر گرفته شده است. با حل یک مثال نمونه 

یابد اما این صورت خطی کاهش میکه با افزایش ضریب پنالتی، نشست شمع تقریبا  به

 کاهش مقدار کمی دارد.

 d / V
s1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

 R
 /
 E

s
L

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Ref. [9]

Eq. 6 of Ref. [9]

This study 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30
 

 

 

 

 مراجع 5
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