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 خالصه

 یها یدر گودبردار آن ساختمان مجاوردیواره گود و محافظت از  یاز روشها یکی

 نهيدر زم یادیباشد. تاکنون مطالعات ز یم لیما یها رکياستفاده از ت ،یشهر

شده در  جادیا یها رشکلييبه منظور کنترل تغ لیما یها رکيت ییکارا شیافزا

این مقاله شامل پيشنهاد اعمال پيش انجام شده است.  های مجاور ساختمان

بر  لیما رکيت یدگيتن شياثر پ یبر رو یمطالعه عدد یل وتنيدگی بر تيرک ما

مطالعات  جیشده در گود و ساختمان مجاور است. نتا جادیا یشکلها رييتغ یرو

 یم لیما رکيکردن ت دهيتن شيپکه دهد  ینشان م ارائه شده در این مقاله

 هوارید یها رشکلييوارد بر ساختمان و تغ یها بيدر کاهش آس یتواند نقش موثر

 دهيتن شيپ عملی یراه ها ،یینکات اجرا توجه بهبا  نيباشد. همچن هگود داشت

 یدر کارگاه هابا توجه به امکانات ساده قابل دسترس  لیما یها رکيکردن ت

 شده است.  شنهاديپ یساختمان

 
 گودبرداری، ساختمان مجاور، تیرک مایل، پیش تنیدگی.کلمات کلیدي: 

 

  مقدمه .1
 

تننش بنه  رييتغ نیکند. ا یم رييتنش در توده خاک تغ عیتوز داریگودبربا انجام 

کنند.  یمجاور بروز من یو قائم در توده خاک و سازه ها یافق یها رشکلييصورت تغ

ير  ساختماني كه در مجاورت گود قرار دارد، عالوه بر تغيير مكان قائم دچنار تغي

شنده در  جنادیا یلهارشنکييتغ یبنر رو یادی[. مطالعات ز1شود ]افقي هم مي مكان

. م شنده اسنتوارد بر ساختمان انجنا یها بيآس یابیارز یمجاور گود برا ختمانسا

ارائنه شنده  1در جندول  رد کههاي قابل رویت ارائه كاز آسيب بندیيبرلند  طبقه

و  نیتوسنط بوسنکارد یارائه شده توسط برلنند مطالعنات یاست. بر اساس طبقه بند

در ساختمان مجناور  بيآس جادیرا در ا یافق رشکليغت تيانجام شد که اهم نگیکورد

در تحقيق حاضر معيار ارائه شده توسط بوسکاردین و کوردینگ بنرای دهد.  ینشان م

 1شکل ارزیابی آسيب وارد بر ساختمان مجاور گود مورد استفاده قرار گرفته است. 
معرفنی  یشکل رييتغ و پارامتر های نگیو کورد نیارائه شده توسط بوسکارد نمودار

حفاظنت از گنود  یسنت یاز روشها یکی[. 3[، ]2]دهد.  یرا نشان م شده توسط آنان

 ای یها بنه پن رکيروش که ت نی. در اباشد یم لیما رکياستفاده از ت ران،یدر ا

 یافق رشکلييدر کنترل نشست و تغ یشوند، نقش موثر یساختمان مجاور متصل م وارید

روش حفاظنت از گنود،  نینا یضمن معرف ق،يتحق نیر ا. د[1] ساختمان مجاور دارند

 شود. یآن ارائه م ییکارا شیدر جهت افزا یراهکار
 

 ارزیابي آسیب هاي قابل رویت، برلند -1جدول 

درجه آسيب 

 دیدگی
مقدار 

دیدگيآسيب  

عرض تقریبي 

 ترك

1 

قابل 

صرفنظر 

 كردن

<1/300 

 1/240-1/300 خيلي ناچيز 2

 1/175-1/240 ناچيز 3

 1/120-1/175 متوسط 4

                                                 
 دانشچوی دکتری1
 دانشیار دانشگاه2
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پارامترهای ،  ب(ط بوسکاردین و کوردینگمعیار آسیب ساختمان ارائه شده توسالف( -1 شکل

 [2]ساختمانتغییرشکلی 

 

 یدر گودبردار لیما رکياستفاده از ت .2

 

. روش دهديرا نشان م لیما رکيگود محافظت شده با ت از یکيطرح شمات  2شکل 

در امتداد  یبه عمق گودبردار یاريصورت است که ش نیروش به ا نیا یمتداول اجرا

ها با ریزي پي تيركگردد و بتنيعبور بر دیوار ساختمان همسایه در زمين حفر م

. سپس خاكبرداري بطور كامل انجام شودميها انجام بتن مگر همراه با  نصب تيرك

رود، الزم است مورد  یبه کار م یعمل یروش در کارها نیگيرد. از آنجا که امي

بهبود  یشناخته شود و راه ها یعملکرد آن به خوب زميو مکان رديشناخت قرار گ

 نیدر ا یادیز یدانيو م ی. مطالعات عددرديقرار گ یروش مورد بررس نیاعملکرد 

[. بر اساس تحقيقات انجام شده  مكانيزم 6[، ]5[، ]4صورت گرفته است ] صخصو

 ریهاي سنتي مجاور ساختمان همسایه به صورت زعملكرد تيرك مایل در گودبرداري

 :شود یم شنهاديپ
اري ساختمان همسایه از طریق تيرك ( بخشي از بار ستون یا دیوار كنالف

گردد. بنابراین وارد ميشود و بار كمتري به خاك زیر پيمایل به كف گود منتقل مي

 .شودكم مي پي ریمقدار نشست قائم ز
( تيرك مایل به دليل ایجاد قيد جانبي موجب كاهش تغيير مكانهاي افقي ب

 .شودگود و ساختمان همسایه مي
 

ل يرک ماي ت

قي کل اف ش ير  ي غ ت

م  ائ کل ق ش ير  ي غ ت

 
 تیکی از روش گودبرداری با تیرک مایلطرح شما -2شکل 

 

 لیما رکيدهد که ت ینشان م لیما رکيعملکرد ت یارائه شده برا زميمکان دو

در  یتواند نقش موثر یساختمان مجاور م یافق رشکلييو تغ یپ ریبا کنترل نشست ز

 زانيدهد م یوارد بر ساختمان داشته باشد. مطالعات انجام شده نشان م بيکاهش آس

دارد.  یمختلف یبه پارامتر ها یتگبس لیما رکيوجود ت ليبه دل رشکلهاييتغکاهش 

مربوط به گود و  یخاک، پارامترها یمقاومت یتوان به پارامترها یم انيم نیاز ا

حدود مناسب استفاده  و فاخر یاشاره کرد. سبز لیما رکيمربوط به ت یپارامترها

 ل،یما رکيبا استفاده از ت هکي[. در صورت4کند ] یرا ارائه م لیما رکياز ت

 جادیا بيسطح آس ایموردنظر قرار نداشته باشد و  یمجاور در سطح عملکرد اختمانس

در  لیما رکيبهبود عملکرد ت یبرا یراهکار ستیبا یاز حد مجاز باشد، م شيشده ب

تواند باعث بهبود  یرسد م یکه به نظر م ییاز راهکارها یکینظر گرفته شود. 

 شيمقاله پ نیباشد. در ا لیما رکيکردن ت دهيتن شيشود، پ لیما رکيعملکرد ت
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 کهیباشد؛ بطور یم رکيبه ت یمحور یروياعمال ن یبه معن لیما رکيکردن ت دهيتن

 آنرا مهار کند. یرشکلهاييبه ساختمان مجاور گود اعمال شود و تغ روين نیا

 

 

 لیما رکيکردن ت دهيتن شيپایده ی  .3

 

بزرگ مورد  یدر دهانه ها یبتن یرهايت یدر اجرا اغلب "یدگيتن شياصطالح "پ

تنش  جادیا ،یبتن یرهايکردن ت دهيتن شيو منظور از پ رديگ یاستفاده قرار م

 یآن م یباربر تيبه منظور باال بردن ظرف یا یکی از اجزای آن، در عضو هياول

مشخص  یورمح یروين لاعما ی" به معنیدگيتن شيمقاله اصطالح "پ نیباشد. اما در ا

ایده اصلی این باشد.  یم یپس از نصب آن و قبل از انجام گودبردار لیما رکيبه ت

 .ديبهبود بخشدر گودبرداری را  رکيروش عملکرد ت نیبا استفاده از ااست که 

 ییمشکالت اجرا یبرخ ل،یما یها رکيگود با استفاده از ت یروش نگه دار یدر اجرا

در ابتدای این تحقيق به نظر را مختل می کند.  عملکرد تيرک مایل وجود دارد که

در بهبود مطابق بند های زیر تواند  یم لیما رکيبه ت یدگيتن شيکه اعمال پرسيد 

 :عملکرد موثر باشد

همچنين تيرک و  ساختمان مجاور و رکيدر محل اتصال ت ایجاد تماس کامل( الف

 رکيموجود در ت یالحا لقاصط رکيبه ت یدگيتن شيموارد با اعمال پ نیدر ا آن. یپ

 .شود ینصب شده برطرف م
 نکهیبه منظور ا یبه مقدار مشخص قبل از گودبردار یمحور یروي( اعمال نب

  .ساختمان و خاک وارد عمل شود یشکلها رييقبل از تغ رکيت

 یناش هياول یدر اثر بارگذار رکيت یپ یافق رمکانييتغ ای( جبران نشست و ج

 .دبرداریقبل از گو رکيتوزن از 

 موارد فوق در جریان این تحقيق مورد تحقيق و بررسی بيشتر قرار گرفت.
 

 لیما رکيکردن ت دهيتن شيپ ییاجرا یروش ها   .4
 

مختلف و ساده ای قابل انجام است که در پيش تنيده کردن تيرک مایل با روش های 

یکی از : 1ولتيرک با قابليت تغيير ط( i): اینجا به برخی از آنها اشاره می شود

در تيرک مایل می تواند به کار رود، روش هایی که برای اعمال پيش تنيدگی 

شماتيک نوعی از این های با قابليت تغيير طول می باشد. طرح کاستفاده از تير

نشان داده شده است. در این روش پس از نصب تيرک، به )الف(  3تيرک ها در شکل 

تيرک اعمال می شود. ميزان نيروی اعمال  وسيله اهرم، تغيير طول مورد نظر به

( ii) می شود.  مقدار گشتاور اعمال شده به اهرم تخمين زدهشده در تيرک بر اساس 

اعمال پيش تنيدگی در تيرک مایل می  روش دیگری که می تواند درجک قابل تنظيم: 

و  برای این کار جک های هيدروليکی می باشد.جک تواند به کار رود، استفاده از 

نشان  )ب( 3در شکل  این جک ها نمونه ای ازحتی مکانيکی قابل استفاده است. 

نصب از یک سو به ساختمان مجاور متصل شده و تيرک مایل در هنگام داده شده است. 

از سوی دیگر بر روی پایه خود قرار می گيرد. در این روش در زیر پایه تيرک، جک 

جک ، نيروی پيش تنيدگی به ميزان مورد قابل تنظيم تعبيه شده و با باز کردن 

 در این روش: (  استفاده از فنر فشرده شده در مسير تيرکiii)نظر اعمال می شود. 

فنری با سختی متناسب با مقدار نيروی پيش تنيدگی مورد نظر انتخاب می شود. دو 

 در حالت فشرده در سرفنر فشرده شده و سر فنر به دو صفحه فوالدی جوش می شود. 

تيرک مایل از مقطعی بریده شده و فنر در مسير  آن با تسمه به هم متصل می شود.

انتقال نيرو به دو قسمت تيرک جوش می شود. پس از نصب تيرک در محل مورد نظر 

تسمه ها بریده می شود. در این شرایط فنر که می خواهد به طول اوليه برگردد، 

مشابه این فنر برای اندازه می کند. نيروی پيش تنيدگی را به تيرک مایل اعمال 

. طرح [5]گيری نيروی تيرک های مایل توسط مولفين ساخته و بکار رفته است 

 ج( نشان داده شده است.) 3شماتيکی از این فنر در شکل 
 

                                                 
1Adjustable shores  
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                                                 )ب(                                                           )الف(             

 )ج(

فنر فشرده شده در (  ، ج( میجک قابل تنظ، ب( با قابلیت تغییرطول تیرک الف( – 3شکل 

 رکیت ریمس

 

 یعدد یمدلساز .5

 

[، 4]اسنت.  یل در مطالعات قبلی انجام شندهمدلسازی عددی گودبرداری با تيرک ما

و سنازه هناي مجناور  لیبراي مطالعه دقيق رفتار گود، تيرك ما. [7و ] [6] [،5]

 جادیا گود، مدل سازي عددي بصورت دو بعدي و با روش المان محدود انجام شد. مدل

 4 [. شنکل8شده است ] یمدلساز 6.10 شیرایو Abaqusبرنامه المان محدود  کیشده با 
 یاست کنه در مرزهنا یبه نحو یمرز طیشرا دهد. یشده را نشان م یشبکه المان بند

و قائم  یشکل افق رييکف مدل، از تغ یو در مرز افق یافق یشکلها رييقائم، از تغ

بنه  لينانتخاب شده اند که اثنر مرزهنا در تحل یممانعت شده است. ابعاد به نحو

نقطنه انتگنرال  چهاربا  یچهار گره ا یخاک از المانها یحداقل برسد. در مدلساز

 یتوده خاک دارا یشده برا جادیکرنش مسطح استفاده شده است. مش ا طیدر شرا یريگ

 کيپالسنت -یخطن رينغ کيها به صورت االسنت ليباشد. تحل یالمان م 1600گره و  1701

خاک انتخاب شده اسنت.  یالمان ها یکولمب برا-موهر یصورت گرفته است. مدل رفتار

با  یچهنارگره ا یبنا المنان هنا یباربر آجر وارید کی ورتاختمان مجاور به صس

 ارينبندون مع کيحناکم بنر آن االسنت ی. مندل رفتنارشد یتنش مسطح مدلساز طیشرا

حاکم بنر آن  یمدل شد و مدل رفتار ريبا المان ت لیما رکيانتخاب شد. ت یختگيگس

نيدگی در مطالعات عددی قبلنی پيش ت انتخاب شد. یختگيگس اريبدون مع کياالست زين

در خصوص گودبرداری با تيرک مایل مدل نشده است. در مقاله حاضر پيش تنيدگی بنه 

صورت تنش فشاری به تيرک مایل اعمال شده است. بطوریکه با اعمال این تنش، تيرک 

مایل نيروی فشاری به ساختمان مجاور گود وارد می کند. مقدار تنش پنيش تنيندگی 

ش موجود در تيرک مایل پس از انجام گودبرداری در تحليل انجنام شنده بر اساس تن

 بدست می آید. 

 

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 یمرز طیشده به همراه شرا جادیا یمدل عدد - 4 شکل

 

 یاستفاده شده در مدلساز یپارامترها -2جدول 

E  
 فوالد

(MPa) 

E  
 بتن

(MPa) 

E  
ساختمان 

 مجاور

(kPa) 

خاک 

(kg/m3) 


 E 
 خاک

(MPa) 

عرض 

 گود

(m) 

ارتفاع 

 گود

(m) 



)degree( 

C 

(kN/m2) 
 پارامتر

 مقدار 50 30 5 10 100 0.35 2000 105× 3.4 104× 2 105× 2

 

 نتایج تحليل .6

 .      اثر پيش تنيدگی1.6
 

ه منظور بررسی اثر پيش تنيدگی در تيرک مایل تعدادی تحليل انجام شد که خالصنه ب

پنيش  هني  تننش 1اسنت. در تحلينل شنماره  ارائه شده  3این تحليل ها در جدول 

تنش حنداکرر موجنود در تينرک "تنيدگی به تيرک اعمال نشد و پس از اتمام تحليل 

پنيش  تننش ،4النی  2هنای در تحلينل  بدست آمند. )max0S( "بدون اعمال پيش تنيدگی

به  "تنش حداکرر موجود در تيرک بدون اعمال پيش تنيدگی"تنيدگی برابر ضریبی از 

به  (Prestress ratio) "پيش تنيدگی نسبت"به صورت  ایل اعمال شد. مقدار این تنشرک متي

به منظنور  ارائه شده است. "تنش حداکرر موجود در تيرک بدون اعمال پيش تنيدگی"

بررسی تغيير شکل های ایجاد شده و نيز آسيب های ناشی از آن در ساختمان مجاور، 

بنا در نظنر [ 9مطالعات سون و کوردیننگ ] بر اساسپارامتر های تغيير شکل سازه 

  به صورت زیر معرفی می شود: 5شکل  مشابهو نامگذای آن  ساختمانگرفتن یک قاب 

 (i )شيب: 
L

BA
Slople vv ،  (ii) چرخش: 

H

ADBC
Tilt llll

2

)()( 
  ،(iii ) تغيير شکل زاویه

: کرنش افقی در باالTiltSlope ، (iv) :ای
L

CD
T ll

lat


)( ،(v)کرنش افقی در پایين: 

L

BA
F ll

lat


)(  . کهv اندیس مربوط به تغيير شکل قائم و l  اندیس تغيير شکل افقی

پيش  اثر تنش  6شکل  نشان داده شده است. 6یج تحليل ها در شکل نتا [9] .می باشد

 ين مجاور گود وود و نشست زمتنيدگی تيرک را بر روی تغيير شکل افقی دیواره گ

تغييرات تنش موجود در تيرک از شروع گودبرداری تا مرحله پایانی آن نشان می 

نشان  اثر پيش تنيدگی تيرک را بر روی تغيير شکلهای ساختمان مجاور 4جدول دهد. 

 می دهد.

A B

CD

H

 

 برای تعریف پارامتر های تغییرشکل نامگذاری ساختمان مجاور گود – 5 شکل
 

 نسبت پیش تنیدگی در تحلیل های انجام شده -3جدول 
 

 پيش تنيدگی نسبت  شماره

) max0Sstress/ pre( 

1 0 

2 %25  

3 %50  

4 %100  
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نشست زمین ب(  تغییرشکل دیوار گود،  الف(نتایج تحلیل با پیش تنیدگی تیرک،  -6شکل 

 طول مدت گودبرداری مجاور گود، ج( تغییرات نیروی تیرک در

 

 پارامتر های تغییرشکل ساختمان مجاور گود -4جدول 

نسبت نيروی پيش 

 تنيدگی
0% 25% 50% 100% 

SLOPE 1.27 1.20 1.13 1.00 

TILT 2.58 2.52 2.46 2.34 

BETA 1.32 -1.32 -1.33 -1.34 

E lat (T) 0.01 0.01 0.01 0.01 

E lat (F) -0.77 -0.79 -0.81 -0.83 

 مطالعه پارامتریک .2.5
 

در تحليل های انجام شده، مطالعات پارامتریک انجام گرفت که متغير های مهنم در 

سه متغير مربوط به خاک، تيرک پيش تنيدگی تيرک مایل شناخته شود. به این منظور 

( سنختی تينرک ماینل و ii( سختی خاک، )iمایل و ساختمان مجاور گود انتخاب شد. )

(iiiسختی ساختم ) ارائه شده است.  5ان مجاور. خالصه تحليل های انجام شده در جدول

( با اعمال پيش تنيدگی با نسبت iiپيش تنيدگی و ) ( بدونiتحليل ها به دو صورت )

100 %  )max0Sstress/pre(  .نقنش متغينر هنای  ها کنه شنامل تحليلنتایج انجام شده است

پيش تنيدگی تيرک بر روی  ی تاثيرتمان مجاور در چگونگمربوط به خاک، تيرک و ساخ

 بنرروند اثر پيش تنيدگی  نشست زمين مجاور گود و تغيير شکل افقی دیواره گود و

 7ی تا مرحله پاینانی آن در شنکل تغييرات تنش موجود در تيرک از شروع گودبردار

اثنر پنيش تنيندگی  نقش متغير های مذکور را بر روی 6جدول  نشان داده شده است.

   نشان می دهد.  وی تغيير شکلهای ساختمان مجاورتيرک بر ر

 

 مشخصات تحلیل های عددی انجام شده -5جدول 

امگذاری تحليل در ن

 شکلها

E  ساختمان
 مجاور

(kPa) 

E تيرک  

 مایل

(MPa) 

 E 
 خاک

(MPa) 

 شماره  نوع تحليل

SO 3.4 ×105 2 ×105 50 پيش تنيدگی بدون  

در تيرک   

 

1-1  

ST 3.4 ×105 3 ×105 100 1-2  

BU 3.4 ×104 2 ×105 100 1-3  

SO 3.4 ×105 2 ×105 50 پيش  با اعمال

 تنيدگی

در تيرک   

2-1  

ST 3.4 ×105 3 ×105 100 2-2  

BU 3.4 ×104 2 ×105 100 2-3  
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وار نتایج تحلیل های پارامتریک، الف( نشست زمین مجاور گود، ب( تغییرشکل دی  -7شکل 

 ج( تغییرات نیروی تیرک در طول مدت گودبرداریگود، 
 

 پارامتر های تغییرشکل ساختمان مجاور گود -6جدول 

متغير 

مورد 

 نظر

Strut Building Soil 

بدون پيش 

 تنيدگی 
با پيش 

 تنيدگی
بدون پيش 

 تنيدگی 
با پيش 

 تنيدگی
بدون پيش 

 تنيدگی 
با پيش 

 تنيدگی

SLOPE 1.19 1.01 -0.28 -0.54 1.17 0.87 

TILT 2.51 2.35 7.53 7.33 2.78 2.49 

BETA -1.32 -1.34 -7.80 -7.88 -1.61 -1.63 

E lat (T) 0.01 0.01 0.26 0.25 0.00 0.00 

E lat (F) -0.80 -0.83 -2.52 -2.66 -0.94 -0.97 

 بحث .3.5

 

ور، در بررسی اثر پيش تنيدگی بر روی پاسخ بدست آمده از گود و ساختمان مجا

تحليل ها نشان می دهد که پيش تنيده کردن تيرک منجر به کاهش تغيير شکل افقی 

ل با اعمال تنش پيش تنيدگی معاد است. دیواره گود و نشست زمين مجاور گود شده

درصد و نشست زمين مجاور گود نيز به  2تغييرشکل افقی دیواره گود  max0S درصد 25

 4باعث کاهش  max0S درصد 50پيش تنيدگی معادل  تنش و درصد کاهش می یابد 3/0ميزان 

. می شودشست زمين مجاور گود درصدی ن 5/1تغييرشکل افقی دیواره گود و درصدی 

اعمال تنش پيش تنيدگی برابر با حداکرر تنش موجود در تيرک بدون پيش تنيدگی 

(max0S باعث می شود تغييرشکل افقی دیواره گود )ست درصد کاهش می یابد و نش 10

با بررسی تغييرات تنش تيرک  درصد کم می شود. 5زمين مجاور گود نيز به ميزان 

در مدت زمان گودبرداری، تحليل ها نشان می دهدکه پيش تنيده کردن تيرک منجر به 

باال رفتن تنش حداکرر موجود در آن می شود. اما نتایج نشان می دهد که با اعمال 

درصدی و با اعمال پيش تنيدگی  5/1افزایش تنش  ، max0S درصد 25پيش تنيدگی معادل 

با اعمال پيش تنيدگی  و در تيرک درصدی 3، افزایش تنش  max0S درصد 50معادل 

این نتایج نشان می دهد که اتفاق افتاده است.  درصدی 5، افزایش تنش  max0Sبرابر 

عمده آن کل تنش پيش تنيدگی اعمال شده به تيرک، در تيرک باقی نمی ماند و بخش 

بررسی  با اعمال تغييرشکل به ساختمان مجاور و دیواره گود مستهلک می شود.

تغييرشکلهای ساختمان مجاور نشان می دهد که با پيش تنيده کردن تيرک، مقدار 

پارامترهای تغييرشکل ساختمان کاهش یافته است که در واقع منجر به کاهش آسيب 

ن به این معنی است که با پيش تنيده وارد بر ساختمان مجاور گود می شود. ای

 کردن تيرک، ساختمان مجاور به سمت مخالف گود رانده می شود. 

با بررسی اثر متغيرهای سختی خاک، سختی تيرک و سختی ساختمان مجاور بر 

روی نقش پيش تنيدگی در پاسخ گود و ساختمان مجاور، نشان داده شده است که در 

تيرک باعث کاهش تغييرشکل افقی دیواره گود، نشست تمامی تحليل ها، پيش تنيدگی 

نتایج نشان  زمين مجاور گود و تغييرشکلهای ساختمان مجاور گود گردیده است.

درصدی تغييرشکل افقی دیوار،  13% سختی تيرک باعث کاهش 50یش که افزا ميدهد

، مترود شده است که نسبت به تحليل با سختی کدرصدی نشست زمين مجاور گ 4کاهش 

یعنی افزایش سختی  است.تيرک پيش تنيده اثر بيشتری در کاهش تغييرشکلها داشته 
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می  بهبودشده و عملکرد تيرک پيش تنيده را  تيرک باعث کمتر شدن تغييرشکلها

بررسی اثر ساختمان مجاور نشان می دهد که با کاهش سختی ساختمان مجاور به دهد. 

درصد و  12رک، تغييرشکل افقی دیواره اندازه ده برابر، با پيش تنيده کردن تي

با  درصد کاهش یافته است که در مقایسه با تحليل 5/3نشست زمين مجاور گود 

مان بوده است. یعنی ساختساختمان دارای سختی بزرگتر، کاهش تغييرشکلها بيشتر 

نقش بيشتری در کاهش پيش تنيده  باعث می شود تيرک با سختی کمتر مجاور

که با کاهش سختی خاک به . تحليل ها نشان می دهند ه باشدتغييرشکلها داشت

اندازه دو برابر، ميزان تغييرشکل افقی دیواره گود و نشست زمين مجاور گود به 

ميزان قابل توجهی نسبت به تحليل مبنا افزایش داشته است اما با پيش تنيده 

درصد  5/1 درصد و نشست زمين مجاور گود 9کردن تيرک، تغييرشکل افقی دیواره 

که در مقایسه با تحليل با خاک دارای سختی بيشتر کاهش تغيير  کاهش یافته است

ی خاک، پيش تنيده کردن بوده است. این نشان می دهد که با کاهش سخت شکلها کمتر

بررسی تغييرات تنش  تيرک اثر کمتری در کاهش تغييرشکلها می تواند داشته باشد. 

% 50رامتریک انجام شده نشان می دهد که افزایش موجود در تيرک در مطالعات پا

ثر پيش تنيدگی با درصدی تنش موجود در تيرک، در ا 4افزایش سختی تيرک باعث 

ر مقایسه با تحليل با تيرک دارای سختی کمتر، ، شده است که د  max0Sبرابر  نيرویی

ش تنيده است. یعنی افزایش سختی تيرک مایل باعث می شود با پيافزایش تنش کمتر 

کاهش سختی ساختمان  موجود در تيرک افزایش کمتری داشته باشد.کردن تيرک، تنش 

مجاور به اندازه ده برابر، باعث شده است پيش تنيدگی تيرک مایل، افزایش تنش 

د که در مقایسه با تحليل با ساختمان دی را در آن به همراه داشته باشدرص 5/5

کاهش  .نشان نمی دهد تنش نهایی تيرک مایل در دارای سختی بيشتر تغيير چندانی

 5/2سختی خاک به اندازه دو برابر باعث شده است پيش تنيدگی تيرک مایل افزایش 
د که در مقایسه با تحليل درصدی را در تنش موجود در تيرک به همراه داشته باش

هش بوده است. یعنی کا با خاک دارای سختی بيشتر، افزایش تنش در تيرک مایل کمتر

پيش تنيدگی تيرک، تنش نهایی موجود در تيرک افزایش با سختی خاک باعث می شود 

بررسی تغييرشکلهای ساختمان مجاور گود نشان ميدهد که  .کمتری داشته باشد

افزایش سختی تيرک مایل، باعث شده است با پيش تنيدگی تيرک مقدار پارامترهای 

ا افزایش سختی تيرک آسيب وارد بر ی ساختمان مجاور کاهش یابد. یعنی بتغييرشکل

در  چشمگيریافزایش کاهش سختی ساختمان مجاور  با .ساختمان مجاور کم می شود

به اندازه دو برابر باعث شده . کاهش سختی خاک می دهدتغيير شکلهای ساختمان رخ 

در است که با پيش تنيده کردن تيرک پارامتر های تغييرشکل ساختمان مجاور 

یعنی در خاک  .ليل با خاک دارای سختی بيشتر کاهش بيشتری دارندمقایسه با تح

سست تر، پيش تنيدگی تيرک اثر بيشتری در کاهش تغيير شکلهای ساختمان مجاور گود 

 دارد.

 
 

 يریگ جهينت .6
 

 

 ید:آنتایج زیر از تحليل های انجام گرفته در مقاله حاضر بدست می 

ال نيروی محوری به تيرک قبل از پيش تنيده کردن تيرک که به معنی اعم -1

زمين مجاور گود را سطح انجام گودبرداری می باشد، تغييرشکلهای دیواره گود و 

کاهش می دهد. با اعمال پيش تنيدگی به تيرک مایل، ساختمان مجاور گود، متناسب 

با نيروی پيش تنيدگی به سمت مخالف گود رانده می شود. در نتيجه پيش تنيده 

 تواند می شود و میهم اعث کاهش تغييرشکلهای ساختمان مجاور گود کردن تيرک ب

 آسيب های ناشی از گودبرداری وارد بر ساختمان را کاهش دهد. 

اعمال پيش تنيدگی موجب افزایش نيروی نهایی تيرک در پایان گودبرداری  -2

د، اگر کل نيرویی را که طبق تحليل ها تا پایان گودبرداری بوجود می آیمی شود. 

در ابتدا به عنوان پيش تنيدگی اعمال شود، در پایان گودبرداری نيروی تيرک فقط 

 درصد افزایش می یابد.  5

بر اساس معيار های کنترل باید در یک پروژه مقدار نيروی پيش تنيدگی  -3

به . در غير این صورت آید بدست با تحليل دقيق لهای ساختمان مجاورتغييرشک

مقدار نيروی پيش تنيدگی برابر با نيروی  ه پيشنهاد می شودعنوان یک تخمين اولي

ی در نظر گرفته شده در این تحليل ها می ابا توجه به متغيرهتيرک انتخاب شود. 

مقطع تيرک، عملکرد  درصدی 5افزایش با  توان به عنوان یک مقدار تقریبی گفت که

نشست کاهش و درصد 10دیوار گود افقی می یابد و تغييرشکل  بهبودساختمان مجاور 

 کاهش می یابد.  درصد 5زمين مجاور گود 
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اعمال پيش تنيدگی در گودبرداری پروژه های ساختمانی با روشهای ساده  -4

ای مرل استفاده از تيرک های با قابليت تغيير طول، استفاده از جک و استفاده 

 از فنر مقدور است.
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