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 خالصه

یي بيش از حد شده كه شمع، بار هاخاک دچار نشست ،هایي با وزن زیادها، تحمل بار محوری در خاک مي باشد. در سازهاز مهم ترین نقش شمع

 ظرفيت محاسبه جهت استاتيکي متداول تحليل هایروش بر عالوه امروزه ی قوی تر انتقال مي دهد.هاحاصل از وزن سازه را به اعماق خاک با الیه

. در این مقاله، بررسي رفتار و نشست شمع منفرد مي پذیرد انجام نيز محدود تفاضل و محدود اجزای عددی هایروش با شمع تحليل شمع، باربری

با توسط نرم افزار اجزای محدود آباكوس مورد بررسي قرار گرفته است و نتایج حاصل  رمونيکهاای تحت بار محوری استاتيکي ودر خاک الیه

 بعدی به نتایج سایر محققين بسيار نزدیک است.سازی اجرای محدود به صورت سهدهند كه مدلنتایج نشان مي است. مقایسه شده هادیگر روش

 ای، اجزای محدود، آباکوسشمع، بار محوری، خاک الیه کلمات کلیدی:              

 

 

  مقدمه 1
 

 قابل افزایش اخير دهة طي هایا شمع عميق یهاپي از استفادهباشد.  ّها تحت بار محوری ميهای مهندسين ژئوتکنيک، بررسي رفتار شمعیکي از چالش

 عميق یهاپي از نيز دور یهاگذشته در كه سازی پل همچون متداول و ی معموليهاسازه اجرای بر عالوه .است كرده پيدا كشور سطح در توجهي

سرمایه  همچنين و خليج  فارس منطقة در فراساحل یهاسازه اجرای كشور، شمالي و جنوبي بنادر گسترش گردید،مي ها استفادهآن ساخت در

اكثر  .است داده افزایش چشمگيری بطور را هاشمع از استفاده به نياز جنوبي كشور، سواحل منطقة در پتروشيمي و نفتي منابع بخش در كالن گذاری

دارای اهميت بسيار زیاد وحياتي  هاقرار گرفتند دارای وزن زیاد و اهميت باالیي مي باشند به همين علت طراحي شمع هایي كه بر روی شمعهاسازه

ابعاد گسترده سبب از دست رفتن سرمایه كالن و ایجاد خطرات جاني در  ،ترین آسيبي كه از ناحيه شمع به روسازه وارد شودباشد زیرا با كوچکمي

 شده پيشنهاد پژوهشگران توسط هاطراحي شمع جهت مختلفي هایروش و دارد ایدیرینه سابقة جهان سطح در شمع از استفاده كهآن شود. بامي

یکي از عوامل تاثير  .است مطرح مسئله یک عنوان به ژئوتکنيک و عمران مهندسان آن برای بهينة طراحي و باربری ظرفيت تحليل همچنان اما است،

شمع در سختي  .[1]ای است شمع مقطع دایره با مقطع مستطيلي كمتر از تغيير شکل شمع بر پاسخ شمع، شکل سطح مقطع مي باشد، به عنوان مثالگذار 

نشان  نیاست. ا يخط باًیتقربرای بارگذاری فشاری  در امتداد شمع یبار محور عی. توز[۲]یابد به علت اعمال نيروی افقي كاهش مي ی،حالت عمود

 . [3] باشد يم کنواختیشمع  در طول شفت ياصطکاک جانب كه دهديم

 :[4] های سطحي به دالیل زیر بسيار دشوارتر استهای عميق نسبت به پيمحاسبه نشست پي

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

 كنند.های متفاوت عبور ميای با سختيهایي الیهها اغلب از خاکشمع -

 توانند زیاد باشد.ها ميها زیاد است، مقدار تغيير طول محوری آنها نسبت به مساحت مقطع آنشمع چون طول -

تر است، بيشترین مقدار است. بنابراین ممکن است در اعماق سطحي شود، در سرشمع كه خاک ضعيفبارهایي كه توسط شمع تحمل مي -

 االستيک باشد.خاک به گسيختگي برسد اما در اعماق بيشتر خاک در حالت 
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 [5]ها مانند روش ارائه شده توسط مرجع ها تحت بار محوری ارائه شده است. بعضي از این روشهای مختلفي برای محاسبه نشست شمعروش

اند. ها ارائه نمودهها و نشست شمعای به فرم بسته برای سختي محوری شمعهای سادهاند و حلرفتار شمع و خاک را به صورت االستيک فرض كرده

شود و باشد. در این روش، شمع به تعدادی از قطعات مجزا تقسيم ميمي t-zشود، روش استفاده مي هادیگری كه اغلب برای محاسبه نشست شمع روش

های عددی نظير تفاضل محدود شود. معادله دیفرانسيل به دست آمده، با روشاندركنش بين خاک و شمع به صورت یک سری فنر در نظر گرفته مي

فرض  [6]در روش هایپربوليک های بارگذاری تعيين شوند. تحليلي تعيين شود یا از نتایج آزمایش شود. خواص این فنرها ممکن است به صورتحل مي

های نشست خاک، یک منحني هایپربوليک است. این منحني شامل ضرایب ثابتي است كه به صورت تجربي از آزمایش-شود كه منحني بارمي

 شوند.بارگذاری، تخمين زده مي

یک روش نيز  [8]كاستلي و ماگری ای پيشنهاد كردند. های الیهدر خاک تکي نشست شمعیک مدل تحليلي برای تخمين  [7]لي و ژآو 

شمع را به صورت غيرخطي و با توابع -خاک-ها تحت بار محوری ارائه نمودند. ایشان اندركنش شمعتقریبي برای تحليل رفتار شمع تکي و گروه شمع

ها ليلي برای محاسبه تعيين سختي محوری، ميرایي و نيروهای داخلي شمعهایي تححل [۹]کيس و گزتاس ميلونانتقال بار هيپربوليک در نظر گرفتند. 

اندركنش خاک و شمع به صورت مدل وینکلر دیناميکي در نظر گرفتند و مدول فنر  این محققين ای ارائه نمودند.های الیهتحت بار هارمونيک در خاک

 و ميراگر را وابسته به فركانس فرض كردند.

 

 

 سازی مدل 2
 

صورت گرفته است. خاک و شمع به صورت  6.12افزار اجزای محدود آباكوس نسخه زی رفتار شمع در این مقاله با استفاده از نرمسامدل

انجام شده است. در حالت استاتيکي  Hex-Structureبندی شمع با روش و مش Hex-Sweepبندی خاک با روش بعدی مدل شده است. مشسه

 Dynamic Explicitبه شمع اعمال شده است و در حالت بارگذاری هارمونيک، برای اعمال بار محوری از روش بار محوری به صورت استاتيک 

و اندركنش نوک شمع با خاک به  0.7و با ضریب پنالتي   tangential behaviorدیواره شمع به صورت اندركنش خاک و استفاده شده است. 

  انتخاب شده است.  hard contactصورت 

 

 

 نتایج 3
 

 تحلیل رفتار شمع تحت بار محوری استاتیکی 1-3
 

برای یک شمع تکي در  [10]ذاری صحرایي كه توسط انيل و همکاران برای صحت روش خود، از نتایج آزمایش بارگ [8]كاستلي و ماگری 

متر و  ۲74/0متر و به قطر خارجي  1/13شمع لوله ای فلزی ته بسته به طول  در این مدل یکیافته انجام شده بود، استفاده كردند. حکيمتيشپخاک رسي 

 45/۹۹كيلونيوتن در خاكي با ميانگين مدول برشي  130گيگاپاسکال و ظرفيت باربری نهایي  ۲10ميلي متر با مدول االستيسيته  3/۹ضخامت دیواره 

مگاپاسکال بر  ۲/87مگاپاسکال بر متر مربع به صورت خطي تا  8/17اره شمع از كوبيده شده است. سختي سطحي جد 35/0مگاپاسکال و ضریب پواسون 

و رفتار شمع به صورت خطي در نظر گرفته شده است.  گرفتهی استاتيکي محوری متفاوتي قرار هامتر مربع افزایش مي یابد. این شمع تحت بارگذاری

 برابر قطر شمع، در مدل در نظر گرفته شده است. 50نشان داده شده است. خاک اطراف شمع تا  1شکل بندی لوله و خاک اطراف آن در مش

و روش كاستلي  [10]به دست آمده از تحليل اجزای محدود این تحقيق را با نتایج حاصل از بارگذاری صحرایي انيل و همکاران  نتایج ۲شکل 

شود، نتایج حاصل از سه روش به هم نزدیکند و نتایج به دست آمده از تحليل اجزای محدود به نتایج طور كه دیده ميدهد. هماننشان مي [8]و ماگری 

 تر است.آزمایش بارگذاری صحرایي نزدیک

به صورت سه بعدی و ایزوتروپيک به روش اجزای ارائه شده،  [7]توسط مرجع  ( كه3شکل الیه )به عنوان مثالي دیگر، یک شمع در خاک سه

(. در این sE/pE=100)باشندمي sEبرابر  100( و مدول االستيسيته شمع /dL=20) ۲0مورد بررسي قرار گرفته است. نسبت الغری شمع برابر محدود
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فرض شده است.  برابر قطر شمع 50 در نظر گرفته شده است و فاصله كف مدل از نوک شمع، برابر قطر شمع 50مدل دیواره خاک اطراف شمع به شعاع 

 كننده نزدیکي بسيار خوب سه روش است. دهد. نتایج بيانازی این مثال را با نتایج سایر محققين نشان ميساز مدل نتایج حاصل 4 شکل

 
 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

 

 1به قطر تهيه شد. برای تهيه این شکل، یک شمع بتني  5شکل برای بررسي تأثير ضریب پنالتي روی نشست حاصل از شمع تحت بار استاتيکي، 

باشد.  ّمتر مي 15مدل شد. خاک باالیي دارای ضخامت  در دو الیه خاک 4/0گيگاپاسکال و ضریب پواسون  30متر، مدول االستيسيته  18متر، ارتفاع 

در  0.3مگاپاسکال و مدول االستيسته خاک پایين دو برابر خاک باال فرض شده است. ضریب پواسون هر دو خاک  60مدول االستيسته خاک باالیي 
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شود و جایي كم ميشود، با افزایش ضریب پنالتي جابهگونه كه دیده مينظر گرفته شده است. ضریب پنالتي خاک تا حدود یک تغيير داده شد و همان

  باشد.جایي با ضریب پنالتي تقریباً خطي ميتغييرات جابه

 
 تأثیر ضریب پنالتی در محاسبه نشست شمع -5شکل 

 

 

 تحلیل شمع تکی تحت بار هارمونیک محوری 2-3
 

برای یک شمع تکي تحت بار هارمونيک در خاک دو الیه، نتایج خود را بررسي نمودند. ایشان بار محوری وارده را   [۹]ميلونکيس و گزتاس 

به صورت  expP i t  .دهد كه در آن پارامترهای مشخصات خاک و شمع را نشان مي 1 جدولدر نظر گرفتندpE ،1sE ،L ،d ،1h ،s ،p ،1s ،

2s،1s ،2s  1وH   ضریب پواسون خاک، دانسيته شمع، 1به ترتيب مدول االستيسته شمع، مدول االستيسته خاک، طول شمع، قطر شمع، ارتفاع الیه ،

در هر دو الیه برابر  (sVباشند. سرعت موج برشي )مي 1و ارتفاع الیه  ۲،  ميرایي خاک 1، ميرایي خاک ۲، دانسيته خاک در الیه 1دانسيته خاک در الیه 

 دهد.بندی را نشان مي ّشکل مدل و مش 6 شکلافزار مدل شد. این شمع نيز با استفاده از نرم شده است. فرض

/1دهد. در این شکل محور افقي نشان مي [۹]نتایج را در مقایسه با مرجع  7شکل  sd V  و محور عمودیR/ sE L كند كه در را بيان مي

شود، نتایج مدل اجرای محدود ضریب طور كه دیده ميباشد. همانجایي سرشمع( ميامپدانس دیناميکي سرشمع )نسبت بار سر شمع به جابه Rآن 

 اختالف زیادی با هم ندارند.دهد و نتایج هر سه روش امپدانس كمتری را نشان مي

 

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

Ep/Es1 1000 

L/d 20 

p /s1 1.25 
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Vs1 0.4 

H1/L 0.66667 

 

 

 بندی شمع در خاک دوالیه در بارگذاری هارمونیکمش -6 شکل

 

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

 

 

 گیرینتیجه 4
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بعدی بررسي از نرم افزار اجزای محدود آباكوس به صورت سه رفتار شمع تکي تحت بارگذاری استاتيکي و هارمونيک با استفادهدر این مقاله، 

دهندكه عليرغم در نظر ای فرض شده و رفتار خاک و شمع به صورت االستيک در نظر گرفته شده است. نتایج تحليل نشان ميشد. خاک به صورت الیه

افزار به اعمال یک ضریب پنالتي در نظر ش خاک و جدار شمع در نرمنتایج سایر محققين بسيار نزدیک است. اندركن هب ،گرفتن این نوع رفتار، نتایج

یابد اما این كاهش مقدار صورت خطي كاهش ميكه با افزایش ضریب پنالتي، نشست شمع تقریباً به مشاهده شد،گرفته شده است. با حل یک مثال نمونه 

 كمي دارد.
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