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هخالص

میان حفاري هاي عمیق جهت  در این. نشینی در جوامع بشري توسعه و پیشرفت شهرها بسیار حائز اهمیت استشهر به افزایش روز افزونبا توجه 

هایی از این قبیل می ینگهاي زیر زمینی و سازه احداث تونلها و پارکعمیق الزمه  حفاري .شوندمیمحسوب سازي شهر ساز جزء الینفکوساخت

بند سپري فوالدییک نوع دیواره آب.دنشودر جهت قائم و افقیمهار می بندآب انواع دیوارهايمحل حفاري توسط انواع نیروها درمعموال . باشد

شود و در می سپري پایداري خاك اطرافکاهش نشت آب در خاك باعث . نقش اساسی داردعمق حفاري رتعیین دآنسطح آب در اطرافاست که

 محدود تفاضل بر روش یمبتن���FLACافزارنرم در این تحقیق به وسیله . یت سبب ایجاد باالزدگی یا جوشش در کف محل حفاري می شودنها

گرفته مورد بررسی قراردر مجاورت سپري فوالدي ن در برابر جوششو ضریب اطمیناوقوع گسیختگی  روي مکانیزم اثر عوامل مختلف بر، صریح

مدل  یجوشش را به طور مناسب دهیتنش، پد زیتواند براساس آنال یم FLACدهد که  ینشان م یشگاهیآزما جیحاصل با نتا جینتا سهیمقا.است

  .کند يساز

.نانیاطم بیضر،ماسه، نشت ،بنددیواره آبجوشش، : کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

-یمانند پ ییدر احداث سازه ها. دنباش یها م ينوع حفار نینگهبان الزمه ا يوارهاید که کاربرد فراوان دارد يدر توسعه جوامع شهر قیعم يها يحفار

 در) sheet piles(يفوالد يهايسپر نیا برعالوه .  [1]دارد يادیز تینگهبان اهم يوارهاید یطراح ،و تونلها ینیزم ریز يها نگیعمق، پارگ يها

نشت . دناحداث می شو اراضیی کشاورزي ساحلی و عدم اختالط آب شور دریا و آب شیرین به اهداف مختلفی از جمله حفظ اراضیسواحل ماسه ا

در محل  يداریجوشش و ناپا جادیا. شود يدر کف محل حفار یجوشش و باالزدگ جادیا تواند سبب یم ینیزمریسطح آب ز يریگرآب و محل قرا

.است زیخطرناك و فاجعه انگ اریبس يحفار

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد،گرایش خاك و پی، دانشگاهیاسوج ١
اسوجیدانشگاه  ،یمهندس یعمران، دانشکده فن یمهندسارگروهیاستاد ٢
اسوجیدانشگاه  ،يعلوم خاك، دانشکده کشاورزارگروهیاستاد ٣
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- وقوع این پدیده مخرب در پروژهها هنوز اما با وجود تمام این روش روش هاي متعددي جهت تعیین احتمال شکست تحت اثر نیروي نشت وجود دارد

اولین بار  ،اثر نیروي نشت بر پایداري در برابر حفاري .باشدتر ایجاد گسیختگی در اثر نشت ضروري میپس بررسی دقیق .شودهاي عظیم مشاهده می

مدل آزمایش ایشان نشان داد که در نزدیکی سپري احتمال باالزدگی منشوري از خاك وجود دارد که مطابق .]2[توسط ترزاقی مورد بررسی قرار گرفت

�برابربند عرضی به اندازه نصف عمق پرده آب با گوه مستطیلی،آب نشتنیروي ناشی از1شکل 
0)��و ارتفاع �2 ≤ �� ≤ - ایجاد میدر پایین  (�

بنابراین منشور باال زده زمانی . فرض براین است که در هنگام رخ دادن گسیختگی تنش در راستاي عمودي و زاویه اصطکاك برابر صفر است. کند

�بر نیروي وزن گوه ��کامال ناپایدار می شود که نیروي آب    .به دست می آید 1ضریب اطمینان در برابر باالزدگی طبق رابطه . غلبه کند �

)1(�� = �
� ��⁄ = ��/��  

  .[3]می باشدگرادیان هیدرولیکی بحرانی  ��و  EFو  IJمیانگین گرادیان هیدرولیکی بین  ��که در این رابطه 

  
  گسیختگی به دلیل باالزدگی - 1شکل 

  

به  یبحران یکیدرولیه انیبه صورت نسبت گراد2طبق رابطه را  ینانیاطم بیضر یدرون شیکنترل جوشش و فرسا يبرا) 1949(  ١مک نامی

 ایییرشویمثل ز یموضع بیاول تخر: کرد که عبارتند از فیتعر نیز از نشت را یناش بیدو نوع عمده تخر يو. کردتعیین یخروج یکیدرولیه انیگراد

 یعموم بیشود و دوم اغتشاش و تخر ی، شروع منشت ریمس نیدر امتداد کوتاه تر وبند پرده آب اورتنقطه در مج کیاز  ادیجوشش که به احتمال ز

  .[4]کردنیزتنظیم  ایشان جداولی جهت تعیین ضریب اطمینان در زمان حفاري .شودیاز خاك را شامل م يکه توده بزرگتر

)2(� = ��/��  

جه رسید که در خاك یآزمایش هاي زیاد بر روي ماسه هاي سست و متراکم در محل حفاري با حضور آب به این نتطی )1953(٢مارس لند

 ي از خاك را در پایین دست به مرحلههاي ماسه اي سست زمانی ناپایداري رخ می دهد که فشار در پاي سپر فوالدي به اندازه اي باشد که بتواند منشور

با . [5]ان هیدرولیکی در زمان حفاري به حد بحرانی برسد ناپایداري رخ می دهدیتی که ماسه متراکم باشد زمانی که گرادوري برساند و در حالغوطه

نشان داد که باالزدگی فقط زمانی رخ می دهد که نیروي عمودي برشی صفر شود و ) 1954(٣بررسی معادالت تعادل با وجود فشارمنفذي دیویدنکاف

گرادیان هیدرولیکی به در خاك همگن به این نتیجه رسید که  یشانا. کمتر از مقداري است که ترزاقی به آن اشاره کرده استایجاد منشور عرض نیز 

  .[6]شودهمیناپایداري از پایین دیوار ر گرادیان بحرانی باشد سبب شروعدست آمده در صورتی که براب

خاك در برابر فشار منفذي تقسیم بر عمق سپري در برابر تغییرات زاویه داخلی  معیارهاي شکست را با بررسی مقاومت برشی) 1963(  ٤بازانت

حضور آب با با که براي تعیین ضریب پایداري در زمان حفاري در برابر پایپینگ  ندیک نمودار پیشنهاد داد) 1965(٥و فرانکدیویدنکاف. [7]تعیین کرد

دهد که در یک محیط نیمه بی ضریب اطمینان به دست آمده از روش هاي مختلف نشان میمقایسه . ضخامت الیه هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت

  [8].در صد می رسد  75نهایت با خاك همگن تغییرات به 

                                               
1McNamee
2Marsland
3Davidenkoff
4Bazant
5Franke
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 هانتایج آن ند کهدل حدي اثر حضور گرادیان هیدرولیکی بر روي ضریب مقاومت فشاري را بررسی کردابه روش تع )1999(و همکاران ١سوبرا

�(دست به عمق سپري نسبت ارتفاع آب باال نشان می دهد که در یک محیط همگن و همسان با کاهش 2طبق شکل  ضریب مقاومت فشاري ) ⁄�

�78/2به زاویه اصطکاك بین خاك و دیواره بستگی دارد اما زمانی که ��همچنین . شودمی ��تقریبا به صورت خطی سبب افزایش  �⁄ اثر آن =

�که زاویه اصطکاك روي نسبت  دادندا نشان آنه. از بین می رود جهت گسیختگی یا باالزدگی اثر ندارد در همین مورد به روش ترزاقی نشان  ⁄�

�82/2که در حالتی کهندداد �⁄ -رخ می) 1شکل (Eدهد در حالتی که جوشش در شرایط بحرانی دقیقا در نقطه گسیختگی یا باال زدگی رخ می =

  .[9]دهد 

  
�تغییر  ��- 2شکل  ∅براي  ⁄� = �و  °�� ∅⁄ = �,� �⁄ , � �⁄ 	و �   .[9]براي محیط همگن نیمه بی نهایت  ⁄�

  

توسعه . اي پرداختند به بررسی عددي تخریب ناشی از نشت در پایین دست فرازبند نصب شده در پی ماسه) 2005(بن مبارك و همکاران  

نماید، این حالت ممکن است در ساخت پارکینگ و سیستم حمل و نقل شهري کاربرد  شهرنشینی ضرورت ساخت و سازهاي با عمق زیاد را ایجاب می

هایی چون  جریان نشت بر پایداري دیوارها از طریق بروز پدیده. باشد بند همراه می لب طراحی حفاري عمیق، با جریان آب حول پرده آباغ. داشته باشد

باشد، به آنالیز خرابی  که مبتنی بر روش تفاضل محدود می ���FLACایشان در تحقیق خویش از مدل . گذارد زیرشوئی و افزایش فشار جانبی اثر می

البته در این . باشد و جوشش می یاساس تحقیق این افراد مشخص نمودن شرایطی براي تخریب ناشی از پدیده هایی چون زیرشوئ. از نشت پرداختندناشی 

  .[1]تحقیق نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی به صورت دقیق مقایسه نشده است

در  و شدپرداخته فوالدي بند از جنس سپرآبدر پایین دست یک نوع دیواره ناشی از نشتدر این تحقیق به بررسی انواع مکانیزم شکست 

براي درك بهتر از پدیده شکست .ارائه گردیدروش عددي جهت ارزیابی شکست ناشی از نشت و بررسی مکانیزم ناپایداري در محل حفاري نهایت 

ي کار امبن که انجام شده است �������سپرهاي فوالدیبه وسیله نرم افزار  آنالیز عددي جریان نشت بر روي پایداري در پایین دست ناشی از نشت 

  .می باشد صریح محدودتفاضل این نرم افزار

  

  روند مدلسازي  .2

 يرویدر برابر ن)Braced sheet pile(سپرهاي فوالدي مهار شده  بند از نوعدیواره آب دست نییپا يداریپا یبه بررس يبه روش عدد قیتحق نیدر ا

به ارتفاع آن در باال دست  کهاز خاك نصب شده  تینها یب مهین طیمح کیدر  Dبه عمق  مورد نظر بندبآ وارهید. پرداخته شده است نشت از یناش

H در خاك، جنس و ابعاد پرده آب ، مشخصات خاك و  یاز جمله عمق فرورفتگ يادیز يپارامترها يمدل ساز نیدر ا. )3شکل (آب وجود دارد

اما بررسی می شود که آیا روش تفاضل محدود  .شود یدر نظر گرفته نم رییپارامترها متغ نیتمام ا قیتحق نیارتفاع آب باال دست موثر است که در ا

ساده سازي در مدل صورت  بنابراین ؟بند می باشدقادر به مدل سازي صحیح مکانیزم هاي مختلف ناپایداري ناشی از نشت در پایین دست دیواره آب

کامال در خاك ثابت می شوند و  (Struts)ک در عمل این دیوارها توسط دست. در بافت خاك مدل می شودار به صورت کامال ثابت می گیرد و دیو

  .شودرفتار هیدرواستاتیکی خاك مدل می تنهادر این حالت . فرض گردیدبی نهایت صلب جنس خود سپري همچنین 

                                               
1Soubra
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که بر مبناي تفاضل محدود می  �������(Continua	of	Analysis	FastLagrangian)آنالیز انجام شده توسط کد کامپیوتري

، اتساع هی، زاوخاك یاصطکاك داخل هیاثر زاو.مدل سازي شده است کامال االستیک با مدل موهر کولمبرفتار خاك به صورت  .باشد انجام شده است

بازه وزن . ار گرفتبر مکانیزم جوشش ماسه در پایین دست مورد بررسی قریو وزن مخصوص خاك ماسه ا وارهیخاك و د نیاصطکاك ب هیزاو

≥1/2مورد بررسی  اشباع مخصوص خاك ���� ��⁄ °30می باشد و زاویه اصطکاك مورد بررسی در بازه 6/1≥ ≤ ∅ ≤  همچنینمی باشد و 40°

1δزاویه اصطکاك بین خاك و دیوار ⁄ ∅ = 0	,
�

�
,
�

�
�و زاویه اتساع ماسه  و ∅⁄ = 0	,

�

�
  .در نظر گرفته شد 1	و

  دیواره آب بند  –3شکل 

  

باید . براي حل معادالت جبري از یک روش صریح وابسته به زمان استفاده می شود ���FLACآنالیز انجام شده توسط کد کامپیوتري برنامه در 

از ، )1964(بر پایه مطالعات ویلکینز  FLACدر .توجه داشت برخالف تصور عموم، روش تفاضل محدود به زون هاي مستطیلی شکل محدود نمی شود

روش تفاضل محدود بهترین . استفاده شده که می توان معادالت دیفرانسیل در روش تفاضل محدود از زون هاي با اشکال مختلف محاسبه نمودروشی 

مکانیزم استفاده از  .روش تحلیل براي سیستم هاي رفتاري مشکل آفرین مانند مدل هاي غیرخطی، کرنش بزرگ و ناپایدار فیزیکی محسوب می شود

FLAC [10]اعمال شرایط مرزي -3اعمال مدل رفتاري و خصوصیات مصالح  - 2ایجاد یک شبکه تفاضل محدود  -1: ن ترتیب می باشدبدی.  

بر واحد حجم خـاك   رویسه ن لور،یو ت یترزاق رابطهطبق . مدلسازي می شودط،یخلل و فرج مح نیاز ب الیسجریان عبور  FLACدر که  یهنگام

. است افتهیدست  جینتا نیبه ا زین )1972(بی یر حاصل از نشت، که يرویو ن يشناور يرویکه عبارتند از وزن خاك، نشودی وارد م یسخت سیدر ماتر

بسته  نیحاکمه در ا هدر نظر گرفته شده است و معادل FLACدر کیبه صورت اتومات روهاین نیا. کندیعمل م نیقوان نیهم بقط زین  FLACيبسته عدد

  .[11]باشد یم ) 3(یمطابق رابطه عدد

����

���
+ ρ�g� = 0 )3(

ρ� : زهکشی نشده چگالی

g� : گرانشیبردار

σ�� : موثرتنش

.به دست می آید) 4(پس از جاگذاري و محاسبات انجام شده  رابطه 

����
�

���
+ ρ�g� − (1 − n)

��

���
− nγ�

�∅

���
= 0 )4(

  

nو	به ترتیب ارتفاع پیزومتر و تخلخل می باشد∅  .  

ρ�g1)،وزن خاك� − n)
��

���
�nγي،شناور يروین

�∅

���
  .[10]دهد ینشت را نشان م يروین
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.انجام شد ،گرید بنديمحدود جهت ایجاد شبکه تفاضل 4در مرحله  نخست مدل سازي نمونه، مطابق شکل 

  
  ���FLACعددي در محیط  مدل شبکه بندي–4شکل 

  

به . است زیآنال نفکیو خاك جزء ال وارید نیمحل ب يمدل متفاوت است، مدل ساز یبند و پبآکه جنس پرده نیبا توجه به ا يبعد گامدر 

هر قسمت به صورت مجزا  یمصالح و سخت يها یژگیو قیتحق نیدر ا.بند در روند محاسبات نقش داردباصطکاك ماسه و پرده آ يروین یعبارت

اتصال دو طرف المان با . شده است يو خاك ساده ساز وارید نیال باتص)  Coulomb(قانون کلمب  لهیبه وس 5در شکل. اختصاص داده شده است

) Coulomb(کلمب  یمقاومت برش اریمرز المان، مع يبر رو یفنر به صورت مماس. داده شده است شینما یدو المان به صورت منطق زیخاك و تما

  .دهد یرا نشان م

  
  FLAC[10]المان متفاوت در اتصال دو  مدلسازي–5شکل

  

) 5(طبق روابـط  . زون هاي مجاور محاسبه شود  �kو سختی برشی  �kبراي اعمال خصوصیت مربوط به سطح مشترك دو المان باید سختی قائم 

سـختی  . سختی قائم و سختی برشی در حالت سطح مشترك متصل تعیین می گـردد ) 7(و ) 6(محاسبه می شود و سپس بر اساس روابط  ESابتدا پارامتر 

بند و ماسه احتیاج ب عالوه بر آن براي مدل سازي محل بین پرده آ. [10]مقدار سختی سخت ترین زون موجود در مرز مورد بررسی است معادل معرف

 نیـ باشـد ا  یبتنـ  يدرجه و اگر نوع سپر22در حدود  هیزاو نیباشد ا يفوالد ياگر نوع سپرو ماسه می باشد سپري به تعیین زاویه اصطکاك بین صفحه 

  .  [11]قرار گرفته است یحاالت مختلف مورد بررس قیتحق نیباشد البته در ا یدرجه م 24تا  19حدود مهیزاو

  

ES =
���

�

�
��

∆����
                             (5)     

k� = 10ES											                       (6)

k� = 10ES																	                        (7) 

∆Z���  اندازه حداقل بعد المان می باشد.  
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Eبراي ماسه ریز، مدول االستیسیته   = 10 − 25	Mpa ضریب پواسون ،ϑ = باتوجه به اینکه هدف بررسی وضـعیت  .  [12]می باشد 0.25

Eپی بحرانی ترین شرایط است و ماسه بسیار سست  = 10Mpaدر نظر گرفته شده است .  

  نتایج  .3

و  يا شهیو جداره ش يمتر از جنس اسکلت فوالد 1متر، ارتفاع و عرض  9طبق ابعاد مدل آزمایشگاهی، به طول   FLACدر نرم افزار  يمدل ساز

 یمتر از جنس پلکس یسانت 210متر و طول آن  یسانت 100متر وعرض آن  یسانت 50 کیارتفاع دا. انجام شده است) Plexiglas(گالس  یپالکس

مدل در آزمایشگاه مرکزي تحقیقات آب گروه مهندسی آبیاري و آبادانی دانشکده کشاورزي کرج ساخته  نیا. باشد یمتر م یلیم 8 خامتگالس با ض

  . [13]دهد یرا نشان م یشگاهیمدل آزما کیطرح شمات6شکل.  بودشده 

شماتیک مدل آزمایشگاهی -6شکل 

  

از یکدیگر نصب شده اند فشار آب منفذي  cm10با فواصل  cm 30در پایین دست در عمق که پیزومتر  11توسط مدل آزمایشگاهی ایندر

 7لطبق شک. بررسی شد یدقیقا فشار منفذي در محل پیزومترهاي مدل آزمایشگاه FLACدر  cm 30بند با مدلسازي پرده آب. و ثبت گردیدقرائت 

  . انطباق خوبی دارندنتایج آزمایشگاهی  بامشاهده می شود که نتایج مدل عددي 

  

  
  متریسانت 30بند بعمق پرده آ درکاهش فشار باالبر  چگونگی–7شکل 

  

افزار نتایج مدل سازي در نرم. ناپایداري و جوشش مشاهده شده است پایین دستدر بند بپرده آ cm30عمقعالوه براین در نمونه آزمایشگاهی در 

FLAC شوددهد محیط در پایین دست کامال ناپایدار مینشان می 9و شکل  دهد که نیروي نامتعادل به صفر همگرا  نشدهنشان می  8شکل  نیز مطابق   .  
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  متریسانت 30عمق پرده آبند  يبازانامتعادل در زمان وقوع جوشش يرونمودارحداکثرنی–8شکل 

  
  تغییر شکل گریدها در پایین دست در زمان وقوع جوشش در محل گسیختگی–9شکل 

  

تنش به  زیرا بر اساس آنال یباال زدگ زمیطرح، مکان يتواند قبل از اجرا یم  FLACطیسازه ها در مح نیا حیصح يمدل ساز ده،ارائه ش جیبا توجه به نتا

 10شرایط مرزي در این مدل مطابق شکل  .بند مدلسازي می شود و مورد بررسی قرار می گیرددیواره آبیدر ادامه در ابعاد واقع. کند ینیب شیپ یخوب

  .می باشد

  
  یشرایط مرزي هیدرولیک–10شکل 
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. صورت گرفته است ظر زاویه اصطکاك و وزن مخصوصبند بر روي خاك هاي متفاوت از نعددي انجام شده بر روي دیوار آب بررسی

طی بررسی . دارده آب بند و خاك زاویه اصطکاك بین دیوارست بستگی به زاویه اصطکاك داخلی، زاویه اتساع وبراي خاك ماسه اي س H/Dنسبت 

kg)وزن مخصوص خاك کمتر ازو  H/D > 4هاي انجام شده در حالتی که  m�⁄ همچنین  .پایداري در پایین دست رخ می دهدباشد قطعا نا1900(

یز هاي طی محاسبات و آنال. بند و زاویه اتساع بر روي پدیده جوشش مورد بررسی قرار گرفتبآ هتغییرات زاویه اصطکاك بین خاك و دیوارتاثیر 

. انجام شده مکانیزم ناپایداري خاك در پایین دست به صورت باال زدگی مستطیلی یا مثلثی و یا جوشش کامل و گسیختگی کامل خاك صورت گرفت

 دهیبر پد زیوزن مخصوص خاك ن ، اتساع هیبند و زاوآب وارید نیاصطکاك ب هیخاك زاو یاصطکاك داخل هیدهد که عالوه بر زاو ینشان م جینتا

  .دارند ریآن تاث زمیجوشش و مکان

kg)که خاك سست باشد در وزن مخصوص کمتر از یدر صورت m�⁄ اتفاق  ماسه شخواهد بود و جوش داریدست کامال ناپا نییخاك در پا  1700(

. نشان دهنده وقوع جوشش در پایین دست دیواره می باشد 12و عدم همگرایی نیروي نامتعادل به صفر در شکل 11افزایش نرخ کرنش در شکل  .می افتد

تنش موثر در پایین را نشان می دهد که عمال ذرات  15به تسلیم رسیدن بافت خاك و شکل  14و شکل تغییر شکل در پایین دست  13عالوه برآن شکل 

  .که تمام که نتایج مبنی بر وقوع جوشش می باشد .را به سمت باال هدایت می کند

  

  در زمان وقوع جوشش unbalanceنیروي  - 12شکل نرخ کرنش در زمان وقوع جوشش - 11شکل 

  

  پالستیک شدن محیط در زمان وقوع جوش -14شکل تغییر شکل در زمان وقوع جوشش - 13شکل 
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  متریسانت 30عمق پرده آبند  يبازاتنش موثردرزمانوقوعجوشش- 15شکل 

هد که در این حالت نتایج نشان می د. زدگی مستطیلی مشاهده می شودمخصوص و زاویه اصطکاك داخلی  باالبا قوي تر شدن خاك با زیاد شدن وزن 

.وقوع باالزدگی مستطیلی را نشان می دهد 19تا  16اشکال . اي کمتر از محلی که روش ترزاقی پیش بینی میکند رخ می دهدر فاصلهاي دمنشور استوانه

  

  درزمانوقوعباالزدگیمنشورمستطیلیyجابه جایی در جهت - 17شکلوقوع باال زدگی منشور مستطیلمان نرخ کرنش در ز - 16شکل 

  

  محیطدرزمانوقوعباالزدگیمنشورمستطیلی به تسلیم رسیدن- 19شکلتغییر شکلدرزمانوقوعباالزدگیمنشورمستطیلی - 18شکل
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تا  20اشکال .بیشتر باشد باالزدگی به صورت گوه مثلثی خواهد بود 1800در صورتی که ماسه داراي زاویه اتساع باشد در حالتی که وزن مخصوص از 

  .را نشان می دهد ثلثیوقوع باالزدگی م 23

  

  درزمانوقوعباالزدگیمنشورمثلثیyجابه جایی در جهت -21شکلنرخکرنشو بردارهاي جابه جایی درزمانوقوعباالزدگی-20شکل

  مثلثیمنشور

  

  منشورمثلثیمحیطدرزمانوقوعباالزدگی به تسلیم رسیدن-23شکل       باالزدگیمنشورمثلثینغییر شکلدرزمانوقوع-22شکل

  

در مدل  .ارتباط دارد خاكژئوتکنیکی یها یژگیومربوط یپارامترها باتنها  ضریب پایداري در برابر جوشش 9و  8طبق روابط  بنا بر معادالت ترزاقی 

  .سازي انجام شده نشان داده می شود که زاویه اتساع و زاویه اصطکاك داخلی نیز در ضریب پایداري تاثیر دارد

�� = �
�

�� =
��

�����
� =

i��
i��
� (8)

��� =
G� − 1

1 + e� 																			(9)

  

 11و  10در این روش طبق روابط . تعیین میگردد “ (strength reduction technique)کاهش مقاومت”از روش  FLACضریب اطمینان در 

  .مقاومت برشی کاهش می یابد تا جایی که به تعادل حدي خود برسد



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

١١

������ =
�

������
	� (10)

∅����� = ������		(
�

������
���∅) (11)

تاجایی این پارامترها کاهش می . د، استفاده می شو∅، و زاویه اصطکاك داخلی ،Cبه عنوان فاکتور احتمالی کاهش پارامترهاي چسبندگی ، ������

  1نمودار و  1جدول  .ابدییم شیافزا FSیاصطکاك داخل هیزاو شیبا افزا.این محاسبات به روش براکت که انجام می شود.که خاك گسیخته شودیابد

 يخاك ها يدرجه است و برا 10سست کمتر از  يماسه ا يخاك ها يبرا هیزاو نیا. دارد ریتاث  FSدر  زیاتساع ن هیزاو .این افزایش را نشان می دهد

 FSرجه د15اتساع تا  هیزاو شیبا افزا   2و نمودار 2مطابق جدول  2100متراکم با وزن مخصوص  يخاك ماسه ا يبرا. درجه است 15متراکم  يماسه ا

  .ابدییکاهش م FSدرجه  15از  شتریاتساع  ب هیزاو شیبا افزا ابدییم شیافزا

  

  تغییرات ضریب پایداري در –1جدولاصطکاک هیزاو شیدر برابر جوشش با افزا يداریپا بیضر شافزای– 1نمودار 

  برابرجوشش با افزایش زاویه اصطکاك        

  

  
  

  تغییرات ضریب پایداري در –2جدولتغییر زاویه اتساعدر برابر جوشش با  يداریپا بیضرتغییرات –2نمودار 

ابرجوشش با تغییر زاویه اتساعبر

  بحث و نتیجه گیري  .4

 يارائه شده، مدل ساز جینتا بنابر. مخرب و نامطلوب است اریبس  یآبرفت يها یبا پ یکیدرولیه يدر سازه ها ییشو ریجوشش و ز دهیپد نکهیبا توجه به ا

انطباق مناسب .کند ینیب شیپ یتنش به خوب زیرا بر اساس آنال یباال زدگ زمیطرح، مکان يتواند قبل از اجرا یم  FLACیطیسازه ها در مح نیا حیصح

 يعدد يزهایآنال. باشد یم يماسه ا يجوشش در خاك ها یروش جهت بررس نیبودن ا قیبر دق لیدل یشگاهیآزما ينرم افزار با طرح ها نیا جینتا

  .دارد یخاك بستگ اتیو ارتفاع آب باال دست به خصوص یختگیشکل گس زمیدهد که مکان یانجام شده نشان م

 وخاك  نیب هیاتساع، زاو هیزاو ،یاصطکاك داخل هیزاو عواملی چون شود به یم يماسه ا يدر خاك ها يداریناپا جادیکه سبب ا H/Dنسبت  نییتع•

  .دارد یبستگ بند و وزن مخصوص خاكآب وارهید
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  .شود یم يماسه ا يخاك ها يدر برابر جوشش برا نانیاطم بیقابل توجه ضر شیسبب افزا یاصطکاك داخل هیزاو شیافزا•

 بیدرجه سبب کاهش ضر 15از  شتریاتساع ب هیزاو يو برا نانیاطم بیضر شیسبب افزا 15اتساع تا  هیزاو شیمتراکم افزا يماسه ا يخاکها يبرا•

  .شود یم نانیاطم

اتساع داشته  هیکه خاك زاو یدر صورت. دارد ریتاث يماسه ا يدر خاك ها یو شکل باالزدگ زمیمکان ياتساع و وزن مخصوص خاك بر رو هیزاو•

  .خواهد بود یجوشش به صورت منشور مثلث زمیمکان

kgدر خاك هاي ماسه اي با وزن مخصوص کمتر از • m�⁄1700 وH/D > 4 قطعا جوشش رخ می دهد.  

  .در حالتی که باالزدگی به صورت منشور مستطیلی صورت گیرد عرض آن کمتر از عرضی است که از روش ترزاقی به دست می آید •
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