
 رانیا کيژئوتکن يس ملي مهندسكنفراناولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 1

PHN10106060496 

در  هاسختی و فاصله سازه مجاور روی نیروهای داخلی سیستم نگهبان گودبرداریتاثیر  

 مناطق شهری
 

 

 2محسن موسیوند، 1رضا موسی زاده مقدم

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت، گیالن، ایران -1

 وس، گنبد کاووس، گلستان، ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبد کاو -2

 

mohsenmousivand@gmail.com 

 

 خالصه

م افزار مطالعه رفتار گودبرداری در محيط شهری با در نظر گرفتن سختي و فاصله سازه مجاور گود در این مقاله بررسي مي شود. به این منظور از نر

به این منظور ابتدا یک سری تحليلهای حساسيت سنجي جهت تعيين مرزهای مدل انجام گرفت ؛ بهره گرفته شده است.  PLAXISد اجزای محدو

در سپس با در نظر گرفتن سازه مجاور بصورت تير بستر االستيک با فواصل مختلف به بررسي رفتار گود و اندركنش آن با سازه مجاور با و بدون 

 ه مجاور و نيز فاصله سازه تا گود مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده اهميت ویژه در نظرگرفتن سختي سازه مي باشد.نظر گرفتن سختي ساز
 

  PLAXIS سازه مجاور، گودبرداري، سازه نگهبان،کلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1
 

 استفاده ه یکي از چالشهای بزرگ مهندسي از دیرباز بوده است.جزو مسائل مهمي است ك های مجاور گودها و ایمني سازه گودبرداری پایداری بحث

پاسخ سيستم مهاری است.  اهميت حائز  و پاركينگ زمين زیر طبقات افزایش با ها گود این جداره حفاظت جهت مسلح نگهبان های سازه سيستم از

 .Wong and Brom 1989; Ou et al. 1998; Ou et alمرسوم مورد استفاده در گود بردای ها توسط محققان متعددی مطالعه شده است )

2000; Finno et al. 2002; Kung et al. 2007 .)دراعضای نظر مد های نيرو ميزان سربار فشار و خاك فشارهای ميزان از صحيح درك 

 های شکل تغيير از اعم دیواره شکل تغيير ميزان و پایداری كلي دیگر طرف از .دهد مي قرار تاثير تحت را شده مسلح های گودبرداری مهاری در

باشد )رازقي  های این اعضا مي نيرو ميزان محاسبه به نحوه وابسته گود مجاورت در موجود های سازه پایداری همچنين و گود نشست ميزان و جانبي

 (.13۹0بهمني،  و

دبرداری و تغيير مکانهای سطح زمين ناشي از آن طبيعت سه سازه ناشي از سيستم نگهبان گو -مطالعات اخير نشان داده است كه اندركنش پيچيده خاك

( اما مي توان با دقت مناسبي این پروسه را بصورت دو بعدی مدل Ou et al., 2000; Lin et al., 2002; Finno et al., 2002بعدی دارد ) 

انجام  ۲00۲در سال  و همکاران 3فينو ی شيکاگو توسط(. توسعه یک مدل سه بعدی برای نصب دیوار نگهبان گودبردار2010aleki et al., Mنمود )

به مطالعه روش نيمه  ۲007در سال  4زاپاتا مدیناشد. آنها تاثيرات سختي سيستم نگهبان گود روی نشست ناشي از گود در سطح زمين را مطالعه نمودند. 

ین تحقيق به بيان ميزان نشست در نقاط مختلف سازه نگهبان و بيان تجربي جهت طراحي سازه نگهبان گود براساس كنترل تغييرمکان ارائه داد. وی در ا

                                                 
 ضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتع1
 ضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبد کاووسع2

3 Finno 
4 Zapata-Medina 
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 محل مقطع عرضي

ی ناشي از روابطي برای آن پرداخت. همچنين نشان داد كه تاثير گود بر روی سازه مجاور تعيين كننده بوده و درصورت عدم دقت در تعيين ميزان نشستها

 اهد داشت. گود خطرات زیادی را برای سازه مجاور و همينطور گود به همراه خو

 Boscardin and Cording 1989; Boone 1996; Son andتحقيقات متعددی روی اثر سازه بر گود برداری ها انجام گرفته است )

Cording 2005; Schuster et al. 2009 این در حالي است كه سختي سازه در این مطالعات لحاظ نشده است. به رغم اهميت وجود ناهمساني .)

موقعيت و سختي و وزن های متفاوت سازه های اطراف گود، تحقيقات خاصي در این زمينه صورت نپذیرفته است. به این جهت و به  های موجود در

سبت به خاطر اهميت ویژه این موضوع در این تحقيق به این موضوع با نگرش ویژه به پارامترهای ذكر شده )موقعيت سازه ها، وزن و سختي های آنها ن

 ۲010بهره گرفته شده است. ملکي و همکاران در سال   PLAXISه شده است. به این منظور جهت مدل سازی از نرم افزار اجزای محدود گود( پرداخت

از همين  نشان دادند كه تير االستيک در صورت استفاده از پارامترهای مناسب رفتار مشابهي با رفتار سازه واقعي دارد. به همين جهت در این تحقيق 

 ک برای مدل سازی سازه ها استفاده شده است. تکني

وهای داخلي در این مقاله با استفاده از مدل سازی سازه ها با و بدون لحاظ نمودن سختي به مطالعه تاثير موقعيت قرارگيری سازه بر رفتار گود و نير

 اعضای مهاری پرداخته مي شود. 
 

 

 شبیه سازی و پارمترهای مدل رفتاری .2
 

یک برنامه كامپيوتری با اجزای محدود است كه برای انجام   PLAXISانجام گرفته است. برنامه  PLAXISگودبرداری توسط نرم افزار شبيه سازی 

گيرد. این برنامه از یک سطح تغييرشکل و تحليل پایداری در مورد انواع مختلف گودبرداری ها و تونلها در خاك و سنگ مورد استفاده قرار مي

سازد به سرعت یک شبکه صحيح اجزای محدود بر اساس سطح مقطع هندسي تکراری كند كه كاربر را قادر ميکي ساده استفاده ميمشترك گرافي

های خاصي در مورد حفاری مرحله ای گود بردای دارد كه به هرچه دقيق تر مدل كردن گودبرداری كمک شایاني مي ایجاد كند. این برنامه ویژگي

 .(PLAXIS Manual) آن را برای انواع ساختارهای هندسي دیگر نيز مورد استفاده قرار داد تواننماید. اما مي

برای این منظور و جهت تدقيق در نتایج ابتدا یک سری تحليل های حساسيت سنجي در جهت تعيين مرزهای مسئله، اندازه مش ها صورت پذیرفت. 

ه و گود تاثيری روی مرز نداشته باشد. اندازه مش ها را نيز حداكثر اندازه ای در نظر گرفته شد مرزها را حداقل فاصله ای از گود لحاظ شد كه وجود ساز

 كه بزرگي مش دیگر تاثيری در نيروها و تغييرمکانهای عضو تغييری پيدا نکنند.

در این تحقيق به عمق شش متر مي نشان داده شده است. گود برداری مورد مطالعه  1موقعيت محل گود برداری، محل سازهای مجاور گود در شکل 

 بصورت زیر مي باشد:احل حفاری باشد. كه مر

 حفاری یک بخش از گود -1

 نصب المانهای سازه ای -۲

 نصب دیوار حائل -3

 در این مطالعه فرض بر این بوده است كه سازه ها بالفاصله بعد از خاكبرداری صورت پذیرفته اند.
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ا و سازه در کنار گودپالن موقعیت المانه -1شکل   

طبقه مي باشد. جهت مقایسه ۲گردید. سازه مورد استفاده در این تحقيق ساختمان  تحليل رس جنس از خاكي در متر 6 عمق با گود حاضر بررسي در

است. فاصله های سازه از گود استفاده شده  1تاثير سختي روی رفتار گود و المانهای مهاری از سربار بدون سختي نيز با وزن های ارائه شده در جدول 

متر مي باشد. جهت بررسي تاثير سازه ها  10مي باشد. عرض سازه ها )هر دو سازه(  (2xو  1xمتر از بر سازه ) 10و  5، 3، 1مورد بررسي در این تحقيق 

راف گود انجام گرفت.  مشخصات ميله های روی نيروهای داخلي اعضای مهاری تحليلهای متعددی با در متغير قرار دادن موقعيت و سختي سازه های اط

است. مدل رفتاری مور كولمب برای این تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصات فيزیکي  ۲مهار مورد استفاده در این تحقيق به صورت جدول 

 آمده است. 3و مکانيکي مدل برای خاك در جدول 

 مشخصات سختی و وزن  سازه هاي مجاور -1جدول

تعداد  ردیف

 طبقات

 تنش معادل ناشي از وزن سازه سختي محوری سختي خمشي

KN / m2

m

 
 
  

1 - - - 20 40 80 
2 2 7.97E7 1.035E7 20 40 80 

 مشخصات المانهاي سازه اي بکار رفته دیوار حائل -2جدول 

 المان مهاری دیوار حائل سختي

 2E6 2E6 (EAسختي محوری )

 فیزیکی خاک مشخصات -3جدول 

Cref 

KN/m2 
ϕ 

 درجه
ѱ 

 درجه
Υ Eref 

KN/m2 
Rinter 

15 25 0 0.35 1.0E5 0.7 
 

 

 بحث و نتایج .3

 

 مجاور سازه و اندركنش گودبرداری محاسبه روند ترین سازه، صحيح بارگذاری و ئيات هندسه جز تعریف طریق از مجاور سازه كردن مدل گرچه

است. با این  بارگذاری و هندسه ، ای سازه جزئيات به اطالعات مربوط داشتن مستلزم عملياتي چنين انجام اما ،شود مطلوبي مي نتایج به منجر و است

 از بينانه واقع امکان تعریف ای ساده نسبتا طور به معادل، ارتجاعي حال طي تحقيقات انجام شده توسط محققان مختلف نشان داده شده است كه تير

 را ، Eسختي  دو توان مي ، منظور این برای .( Potts and Adenbrooke;Maleki et al., 2010).فراهم ساخت توان مي را ساختمان سختي
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مي باشد. جهت اطالعات بيشتر مي توان به مقاله   سازه مصالح ارتجاعي مدول I و اینرسي ممان Aخمشي  EI محوری و EA آن در كه كرد تعریف

  مراجعه نمایيد. ۲010 ملکي و همکاران،
 

 

 تاثیر وزن سازه روي نیروهاي داخلی -3-1
 

طبقه بدون سختي خمشي و محوری(، ميزان نيروهای داخلي ۲به معني فاصله از گود مي باشد. با ثابت در نظر گرفتن سازه سطحي ) dدر شکل زیر 

 اعضای مهاری بصورت شکل زیر ارائه شده است. 

 
 دیوار گود  در صورت وجود سازه بدون سختی دو طبقهمقایسه نیروهاي داخلی اعضا و انحراف  -2شکل 

 

نشان داده شده است. همانطور كه دیده مي شود. فاصله  ۲انحراف جانبي دیواره گود در صورت بدون سختي در نظر گرفتن سربار مجاور گود در شکل 

خلي اعضای مهاری نيز دیده مي شود. موضوع حائز اهميت در سربار از گود تاثير چنداني روی جابجایي دیواره گود ندارد. این موضوع در نيروهای دا

كه به سربار نزدیک تر هستند تغيير  6و  5با كاهش مواجه است. این در حالي است كه نيرو در اعضای  8و  7اینجا این است كه نيروهای اعضای مهاری 

ين چيزی صورت نمي پذیرد. پس نشان داده مي شود كه در نظر محسوسي روی نيروهای داخلي دیده نمي شود. این درحالي است كه در واقعيت چن

 نگرفتن سختي موجب خطا در محاسبات نيروهای داخلي اعضا و طراحي ناصحيح این اعضا خواهد شد.
 

 

 تاثیر سختی سازه روي نیروهاي داخلی -3-2
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 طبقه2ازه با در نظرگیري سختی سمقایسه نیروهاي داخلی اعضا و انحراف دیوار گود  -3شکل 

 

(. شدت این 4با در نظر نگرفتن سختي سازه انحراف دیوار گود در مقایسه با حالتي كه سختي سازه در نظرگرفته شود با كاهش مواجه است )شکل 

 موضوع با دور شدن سازه از گود كمتر مي شود. همانطور كه دیده مي شود سختي سازه مي تواند به دقيقتر شدن محاسبات كمک كند.
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 مقایسه انحراف جانبی دیواره گود در حالت وجود سختی و عدم وجود سختی -4شکل 

 

مي شود. مجدداً با دور شدن  8و  7و افزایش نيروها در اعضای  6و  5عدم در نظر گرفتن سختي سازه، موجب كاهش نيروهای المانهای مهاری اعضا 

از این موضوع مي توان نتيجه گرفت كه سازه های دور از گود را مي توان فقط با اعمال یک سازه از محل گود اختالف در این نيروها كاهش مي یابد. 

ای سربار كلي مدل نمود. این در حالي است كه عدم در نظر گرفتن سختي سازه های نزدیک گود مي تواند خطاهای زیادی را در تحليل و طراحي اعض

دیده مي شود، با دور شدن سازه از  5لي اعضای مهاری نيز صدق مي كند. همانطور كه در شکل مهاری حاصل آورد. این موضوع در مورد نيروهای داخ

متری مقادیر نيروها تقریبًا  5گود تفاوت نيروهای داخلي المان های مهاری در حالت بدون و با در نظر گرفتن سختي كم مي شود؛ تا جایيکه در فاصله 

يقاً یک مقدار را خواهند داشت كه هماننند رفتاری است كه انحراف جانبي دیواره گود از خود نشان مي متری از گود دق 10یکسان شده و در فاصله 

 دهد.

 

 
 مقایسه نیروهاي المانهاي مهاري با و بدون در نظر گرفتن سختی سازه -5شکل 

 

 

  گیرینتیجه .4
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ر این مقاله اثر سختي سازه و فاصله سازه از گود روی تغييرمکانهای دیواره عوامل متعددی روی رفتار گودبرداری در محيط شهری تاثيرگذار هستند. د

 گود و همچنين نيروهای داخلي اعضای مهاری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج زیر حاصل تحليلهای صورت پذیرفته در این مطالعه است:

دیده مي شود، عدم در نظر  5و 4حظه ای دارد. همچنان كه در شکلهای اعمال سختي سازه مجاور در تحليل عددی سيستم گودبرداری تاثير قابل مال -1

 گيری سختي ممکن است منجر به خطاهای زیادی در نيروهای داخلي اعضای مهاری و نيز انحراف دیواره گود شود.

 طا به تحليل دقيق گودبردای پرداخت.سازه های دور از گود را مي توان فقط با اعمال یک سربار كلي مدل نمود و به این صورت بدون پرهيز خ -۲

متر( باید سختي و وزن سازه به صورت توامان لحاظ شود و عدم در نظر گرفتن سختي سازه های نزدیک گود  3تا  1بين  dسازه های نزدیک گود ) -3

 مي تواند خطاهای زیادی را در تحليل و طراحي اعضای مهاری حاصل آورد.
 

 

 مراجع .5
 

 رد پذیر انعطاف های نگهبان سازه در اصطکاكي های مهار تنيدگي پيش نيروهای تاثير پایداری و شکل تغيير ، آناليز13۹0مني. ی.، به  رازقي، ح. م،

 ایران سمنان، سمنان، دانشگاه ، 13۹0 اردیبهشت 7و  6، عمران مهندسي ملي كنگره ششمينسخت،  تا سفت رسي های خاك
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