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 خالصه

پایداری  خصوصياتیک ساختار جدید از دیوارحائل با Relieving Plateدیوارحائل با 

 مقادیر مصالح بنایی کم، راحتی ساخت باال، 

 متری می باشد. 1۱تا  6مناسب برای ظرفيت باربری بزرگ و ارتفاع دیوار  و 

و  Relieving Plateاین مقاله به مطالعه ای عددی روی اثر پهنا )عرض( و موقعيت 

 شيب خاکریز روی پایداری دیوارحائل می پردازد.

 استفاده شده است. PLAXIS 2Dبرای تحليل عددی از نرم افزار 

ليل، پيشنهاد می شود که برای پایداری به دست آمده از تحبا بررسی نتایج 

بيشتر، دیوارحائل توسط خاکی با وزن کم و با مقاومت چسبندگی و زاویه 

 اصطکاک داخلی بزرگ پر شود. 

 

 Relieving Plate ،PLAXISدیوارحائل، پایداری، شیب خاکریز،  کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

یک ساختار جدید از دیوارحائل با خصوصيات پایداری  Relieving Plateدیوارحائل با 

باال، مقادیر مصالح بنایی کم، راحتی ساخت و مناسب برای ظرفيت باربری بزرگ و 

 [1]متری می باشد. 1۱تا  6ارتفاع دیوار 

Relieving Plate  موجب کاهش فشار یک جزء مهم از این نوع دیوارحائل است که

اری دیوارحائل در مقابل واژگونی و در مقابل لغزش می جانبی خاک و باالبردن پاید

 [3,2].شود

در مهندسی راه و راه آهن، مهندسی  Relieving Plateاستفاده از دیوارحائل با 

سواحل و مهندسی شيب های کوچک توسعه یافته است که به علل کاهش مقادیر 

یوارحائل و گودبرداری، تسریع فرایند ساخت، نگهداری خاک دست نخورده پشت د

با ( محقق آلمانی، 1۳91پرامرسبرگر )  [4]تکنولوژیکی و اقتصادی بوده است.اثرات 

نشان دادکه فشار جانبی خاک  Relieving Plateبا انجام آزمایشی روی دیوارحائل 

درصد کاهش می  03تا  ۱3به اندازه   Relieving Plateدیوارحائل با استفاده از 

 [5]یابد.

هم اکنون در مهندسی به کار رفته است،   Relieving Plateبا  اگرچه دیوارحائل

مکانيزم و روش محاسبه آن هنوز با نارسایی هایی همراه بوده و هيچ دستررالعمل 

                                                 
 

 

 

mailto:m.naderi2020@yahoo.com
mailto:m.naderi2020@yahoo.com
mailto:dehghani@yahoo.com
mailto:dehghani@yahoo.com


 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یلياردبدانشگاه محقق  یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 ۱

 Relievingو معياری وجود ندارد تا راهنمایی برای محاسبات پایداری دیوارحائل با 

Plate  .لغزش، پایداری در مقابل در یک درجه خاص پایداری در مقابل  قرار گيرد

واژگونی، مقاومت مقطع دیوار و ظرفيت باربری زمين در طراحی دیوارحائل باید 

بررسی شود که نيازمند مقدار فشار خاک است. تئوری رانکين و کولمب برای محاسبه 

 فشار خاک به کار می رود.

ش با توسعه روش اجزاء محدود، یک رویکرد موثر، مطالعه دیوارحائل با رو

 اجزاء محدود می باشد.
 

 مدل اجزاء محدود .۱

 

تحليل می شود که ضخامت دیوار  Relieving Plateاکنون یک مدل از دیوارحائل با 

متر، عرض صفحه پنجه  3.1برابر  soleplateو   Relieving Plateفوقانی، دیوار پایينی، 

مدفون  متر و عمق 4متر، ارتفاع خاکریزی  1.1متر، عرض صفحه پاشنه  3.1

زاویه  β( نشان داده شده است 1متر بوده و همان طور که در شکل ) 1فونداسيون 

 Relieving Plateفاصله بين دیوارحائل باالیی و   Hو   Relieving Plateطول  Lشيب خاکریز، 
 می باشد.        

 

 . مدل دیوار حائل )واحد: متر(1شکل 
 

 linearولمب و دیوار حائل با مدل ک-خاکریز و خاک فونداسيون با معيار موهر

elastic ( آمده 1مدل شده است. پارامترهای الیه های خاک و  دیوارحائل در جدول )

 است.

 . پارامتر های هر الیه1جدول 

 
 

حوزه مدل اجزاء محدود باید به اندازه ای بزرگ باشد که تاثير مرزی حذف 

متر  14ضخامت فونداسيون،  متر 7شود، بنابراین ناحيه مدل اجزاء محدود شامل 

 متر عرض فونداسيون پشت دیوارحائل می باشد. 6 عرض خاکریزی و 

 ( آمده است.۱است، در شکل ) L=1.5mمش بندی اجزاء محدود در حالتی که 
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 0

 

 اجزاء محدود . مش بندی مدل 2شکل
 
 نتایج محاسبات روش اجزاء محدود .0

 

 بر پایداری دیوارحائل:    Relieving Plateتأثير پهنا )عرض(   -0.1
ی پایداری دیوارحائل پرداخته ( روRelieving Plate)پهنای  L در ابتدا به بررسی اثر 

، 3را به ترتيب برابر  Lو مقدار  =H=2m ،βمقادیر  می شود. برای این بررسی 

 .در نظر می گيریم  3mو  ۱.1، ۱.3، 1.1، 1.3، 3.1
که پيش تر ذکر شد، ضریب اطمينان با استفاده  Lمختلف  برای مقادیر           

محاسبه شده است.  PLAXIS 2Dبا استفاده از نرم افزار  و  phi-c reductionاز روش 

 آورده شده است. (0)در شکل  های مختلف Lبرای  ب اطمينان های بدست آمدهضری

 
 Relieving Plateو عرض  دیوارحائل (. رابطه بين ضریب اطمينان0شکل )

 

  Relieving Plateدر یک بازه منطقی از عرض  همان گونه که از شکل پيداست:          

 افزایش می یابد.   Relieving Plate، پایداری دیوارحائل با افزایش عرض 

 بر پایداری دیوارحائل:   Relieving Plateتأثير موقعيت )مکان(   -0.۱

را  Hو مقدار  =L=1.5m ،βمقادیر  . برای این بررسیدوشمی ( روی پایداری دیوار حائل بررسی Relieving Plate)موقعیت  H در ادامه اثر 

 .درنظر می گیریم 3mو  0.0، 0.5، 1.0، 1.5، 5.0به ترتیب برابر 

 

 .( آورده شده است4های مختلف در شکل ) Hبرای  ب اطمینان های بدست آمدهضری
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 Relieving Plateریب اطمينان دیوارحائل و موقعيت (. رابطه بين ض4شکل )

 
 بر پایداری دیوارحائل: زاویه شيب خاکریزتأثير   -0.0

روی پایداری دیوار )شيب خاکریز پشت دیوار حائل( β در ادامه به بررسی اثر 

را به  βو مقدار  L=1.5m ،H=1.5mمقادیر  پرداخته می شود. برای این بررسی حائل

 . در نظر می گيریم درجه 11و  13، 1، 3ترتيب برابر 

( آورده 1های مختلف در شکل ) βبرای  ب اطمينان های بدست آمدهضری          

 .شده است

 
 (. رابطه بين ضریب اطمينان دیوار حائل و شيب خاکریز1شکل )

 

همان گونه که از شکل پيداست: با افزایش زاویه شيب خاکریز، پایداری 

دیوارحائل برای باالبردن پایداری بنابراین  یابد. دیوارحائل کاهش می

 پيشنهاد می شود خاکریز با سطح افقی به کار برده شود.

 

 تحليل حساسيت پارامترهای خاکریز و فونداسيون بر پایداری دیوارحائل .4

 

برای تحليل حساسيت پارامترهای مختلف بر پایداری دیوارحائل، مشخصات الیه ی 

تغيير داده شده و اثر آن روی ضریب اطمينان دیوارحائل بررسی باالیی )خاکریز( 

 چسبندگی (،ɣ) واحدمی شود. مشخصاتی که مورد مطالعه قرار داده شده است شامل وزن 
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(C( زاویه اصطکاک ،)Φ( و مدول االستيک )E الیه خاکریز می باشد که در ) شکل های

 ه است.( نشان داده شد۳( تا )6)

 

 
 ن واحد خاکریز بر پایداری دیوارحائل(. اثر وز6شکل )

مقدار ضریب اطمينان کاهش می یابد  خاک ɣهمان طور که از شکل پيداست با افزایش 

 با ضریب اطمينان رابطه عکس دارد. خاک ɣیعنی 

 

 
 (. اثر چسبندگی خاکریز بر پایداری دیوارحائل7شکل )

اطمينان افزایش می  خاک مقدار ضریب Cهمان طور که از شکل پيداست با افزایش 

 خاک با ضریب اطمينان رابطه مستقيم دارد. Cیابد یعنی 
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 (. اثر زاویه اصطکاک داخلی خاکریز بر پایداری دیوارحائل9شکل )

مقدار ضریب اطمينان افزایش می  خاک φهمان طور که از شکل پيداست با افزایش 

 با ضریب اطمينان رابطه مستقيم دارد. خاک φیابد یعنی 

 

 
 (. اثر مدول االستيک خاک بر پایداری دیوارحائل۳) شکل

( روی ضریب اطمينان دیوارحائل Eهمان طور که از شکل پيداست مدول االستيک خاک )

 تاثيری ندارد.
 

بنابراین استفاده از خاکریز با وزن واحد کوچک، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی 

 بزرگ توصيه می شود.

 

 

 

 
 

 

 گيرينتيجه .1
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)پهنای  L=2.5m، برای دیوار حائل در مقاله با توجه به ابعاد داده شده (1

Relieving Plate ) بدست می آید. ضریب اطمينان ماکزیمم 

)موقعيت  H=1.5m، برای دیوار حائل در مقاله با توجه به ابعاد داده شده (۱

Relieving Plate ).ضریب اطمينان ماکزیمم بدست می آید 

)شيب  =β، برای دیوار حائل در مقاله ه شدهبا توجه به ابعاد داد (0

 بدست می آید. خاکریز پشت دیوار حائل( ضریب اطمينان ماکزیمم 

 ɣخاک مقدار ضریب اطمينان دیوار حائل کاهش می یابد یعنی  ɣبا افزایش  (4
 خاک با ضریب اطمينان رابطه عکس دارد.

 ئل افزایش می یابد.خاک مقدار ضریب اطمينان دیوار حا Cبا افزایش  (1

 خاک مقدار ضریب اطمينان دیوار حائل افزایش می یابد. φبا افزایش  (6

 ( روی ضریب اطمينان دیوار حائل تاثيری ندارد.Eمدول االستيک خاک ) (7

 

 قدرداني .6
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