
  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

١

PHN10103340907

  به روش شمع نگهبان عمیق هايگودبرداري بهینه سازي تکنولوژي

  2نژاد يهومن باغبان اصغر، 1يدانش ستار

1 -Danesh242@Yahoo.com

2-Baghban.hooman@Gmail.com

Baghban.hooman@Gmail.com: رابطنویسندهست الکترونیکی آدرس پ

  

چکیده

مطرح  هاتیفعال نیاز ا ریجدا ناپذ یبه عنوان جزئ يگودبردار ،یو مسکون يباالخص در مناطق شهر یعمران هايتیامروزه با توجه به گسترش فعال

ها  یطراح لیتکم يبرا ریاخ يدر سالها. گردد يرناپذیجبرانبخش، ممکن است منجر به وارد آمدن خسارات نیبه ا یکافبوده و عدم توجه 

- انجام... و  یختگیگس هايزمیخاك، مکان یاز حضور آب، محاسبه فشار جانب یمشکالت ناش ،يدر مورد نحوه گودبردار يگسترده ا لعاتمطا

 ییباال تیها از اهم نهیآنها در جهت کاهش هز يساز نهیو به يتوجه به مسائل اقتصاد ،یطراح یو مشکالت فن موارد نایکناردر. استگرفته

ارائه نوع خاك محل، زاویه میل مهارها و جابجایی دیواره بر اساس شمع نگهیان روش از  اينهیطرح بهتا استشده یمقاله سع نایدر. استبرخوردار

هاي مختلف، نتایج حاصل متفاوت بوده و استفاده از شمع هاي با میلگرد سختی شود که در الیه بنديآمده مشاهده می بر اساس نتایج بدست. گردد

  .درجه بهترین نتایج را دارد 35متفاوت در دو جهت با میل مهارهایی با زاویه 

.شمع نگهبان، قیعم يگودبردار ،سازينهیبه: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

ها نیز ها، عمق گودبردارياي اخیر با افزایش تراکم، تعداد طبقات، نیاز به تامین فضاي کافی براي پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمانهدر سال

تمهیدات ایمنی  متاسفانه اغلب افراد بر این باورند که به کارگیري. شودهاي سنتی گودبرداري استفاده میاما در بیشتر موارد از روش. افزایش یافته است

کند، در حالی که گودبرداري اصوال جزو کارهاي پیچیده و برداري ها هزینه و زمان زیادي را  به پروژه تحمیل میو ضریب اطمینان مناسب درگود

به طرحها وارد شده  خطرناك مهندسی محسوب شده و در سالهاي اخیر در اثر این بی توجهی به این امر مهم خسارت هاي مالی و جانی جبران ناپذیري

  . هاي عمیق  نیازمند بررسی همه جانبه جهت کم کردن هزینه و زمان انجام پروژه استلذا در گودبرداري

هاي بهینه از نظر استفاده از طرحهاي گوناگون گودبرداري انجام پذیرفته و اي بر روي مدل سازي و بهینه سازي روشبر همین اساس تحقیقات گسترده

توان به مقاله بررسی تغییرات هاي انجام گرفته در این زمینه میاز جمله فعالیت. قش بسیار موثري در قیمت تمام شده پروژه ایفا خواهد نموداقتصادي ن

مترهاي موثر در در ارتباط با بررسی پارا]1[ها و طرح بهینه آنها از واحدي فر و همکاران پارامترهاي موثر در طراحی انکرها در پایدار سازي گودبرداري

در این تحقیق سعی شده است مطالعاتی در با میل مهار، لذا با توجه به استفاده روز افزون از روش شمع نگهبان . ها در پروژه اجرا شده اشاره کردمیل مهار

اس معیارهایی از جمله ماکزیمم لنگر دیواره، هاي کوبیده شده در زمین بر اسها به همراه شمعاي از میل مهارتا طرح بهینهجهت کم کردن هزینه ها انجام 

  .ماکزیمم جابجایی دیواره و  در نهایت ضریب اطمینان دیواره ارائه گردد

                                               
    ي در شرکت آب دانشگاه تبریز و نماینده مجري طرح گیودانشجوي دکتري عمران خاك و پی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل،  –خاك و پی  -عضو هیئت علمی. ١

  منطقه اي گیوي

دانشگاه تبریز –خاك و پی -دانشجوي کارشناسی عمران . ٢
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  معرفی نرم افزار استفاده شده در تحقیق  .2

مسائل ژئوتکنیکی را مدل ) ء محدوداجزا(که یک نرم افزار براي تحلیلهاي عددي بوده و به روش المانهاي محدود  Plaxisدر این تحقیق از نرم افزار 

هاي االستوپالستیک، آنالیز توان تغییر شکلکند استفاده شده است در این برنامه با استفاده از روش عددي المانهاي محدود میسازي و تحلیل می

هاي ژئوتکنیکی بدست و ضریب اطمینان در سازههاي ایجاد شده استاتیکی، آنالیز تحکیم و مسائل جریان آب زیرزمینی را مدل و پایداري و تغییر شکل

هاي ژئوتکنیکی پیچیده را نیز دارد و اي، اندرکنش بین خاك و سازه و تحلیل سازهاین برنامه همچنین قابلیت مدل سازي خاك، عضو سازه. ]2[آورد 

  . هاي مسلح با ژئوگرید و ژئوتکستایل استها و خاكکاربرد اصلی آن تحلیل دیواره

توان اظهار کرد که این برنامه هاي این نرم اقزار نزدیک بوده است لیکن نمیه نتایج تعداد زیادي از آزمایشات به نتایج حاصل از تحلیلاگرچ 

-دلتر از این نرم افزار آگاهی کاربر از نحوه صحیح مدل سازي، شناخت ممهمترین عامل در رسیدن به نتایج دقیق تر و قابل اطمینان.عاري از خطاست

  .ها و توانایی قضاوت مهندسی کاربر در استفاده از نتایج تحلیل هاستهاي آن، انتخاب مناسب پارامترهاي مختلف رفتاري خاك و محدودیت

  

  هاي مدل سازي شدهمشخصات نمونه  .3

  مشخصات مدل انتخاب شده. 1- 3

ها بر روي جابجایی دیواره و لنگر الیه هاي مختلف خاك ، زاویه میل مهار براي دست یابی به حالتی بهینه بایستی تمامی عوامل موثر از جمله تاثیر

بررسی شوند بر همین اساس براي در نظر گرفتن الیه بندي از سه نوع خاك ماسه اي ، الي و رس استفاده ... خمشی وارده بر دیواره و ضریب اطمینان 

 6(از با توجه به متفاوت بودن عرض موثر دیواره در هر یک از حاالت الیه بندي مذکورشده است که در سه حالت نسبت به همدیگر قرار گرفته اند و 

آورده شده است 1هاي خاك در جدول مشخصات الیه. هاي دیواره بررسی شده استها بر روي پارامتر، تاثیر زاویه میل مهار)حالت مختلف الیه بندي 

  .]3و 4و5[
  

خاكهاي	هیالمشخصات. 1جدول

ه خاكالی ماسه الي رس

وضعیت زهکشی زهکشی شده زهکشی شده زهکشی شده

unsat [kN/m³] 17.00 16.00 17.00

sat [kN/m³] 19.00 18.00 20.00

kx [m/day] 0.100 0,001 0.500

ky [m/day] 0.100 0.001 0.500

einit [-] 1.000 1.000 1.000

Eref [kN/m²] 20000.000 1000.000 30000.000

 [-] 0.330 0.350 0.300

Gref [kN/m²] 7518.797 3703.704 11538.462

Eoed [kN/m²] 29632.906 16049.383 40384.615

cref [kN/m²] 8.00 5.00 1.00

 [°] 29.00 25.00 34.00

 [°] 0.00 0.00 4.00

Einc [kN/m²/m] 0.00 0.00 0.00

Rinter. [-] 1.00 0.50 0.70
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متر و شمع هاي نگهبان با مقطع دوبل  18دستیابی به نتایج کلی و قابل تعمیم در مدل از مشخصات یک گودبرداري عمومی با عمق براي 

IPB400 هاي از جنس فوالد متر و میل مهار 5و عمق گیرداريST37  متر از همدیگر به همراه  گروت انتهایی استفاده   5/2میلی متر و فاصله  30با قطر

  .آورده شده است 3ها در جدول و مشخصات میل مهار 2ها در جدول ست که مشخصات پروفیلشده ا
  

ها	لیپروفمشخصات. 2جدول

ردیف مقطع EA EI w  Mp Np

[kN/m] [kNm²/m] [kN/m/m] [-] [kNm/m] [kN/m]

1 2IPB400 6.93E6 2.0188E5 2.60 0.30 1E15 1E15

  

  

هامهارلیممشخصات. 3جدول

فردی مقطع EA |Fmax,comp| |Fmax,tens| L	spacing

[kN] [kN] [kN] [m]

1 D=3cm 148440.00 1E15 1E15 2.50

  

1 D=3cm 148440.00 1E15 1E15 2.50

  

  رفتاري مصالحمدل . 2- 3

در روي هاي مؤثر  گاهی برحسب تنشاگر نتایج آزمایش هاي آزمایش. تعریف شده استکولمب  - مدل رفتاري خاك طبق مدل رفتاري مور

کولمب گفته می شود و در مدل حاضر تابع گسیختگی بصورت زیر تعریف می - ، معیار شکست موهرط مماس بر این دوایرخ رسم شوددوایر مور 

  : شود

)1(  
  

  : بنویسیم داریم    و                 و اگر معادله باال برحسب ثابت هاي تنش

)2 (  
  

  : ه در آن ک

  

)2 (  

  

همچنین براي بدست آوردن ضریب اطمینان دیواره از .می باشد صورت یک هرم شش ضلعیفضاي تنش هاي مؤثر اصلی، تابع گسیختگی ب در

  . استفاده شده است ,ϕcکاهش روش

  بهینه سازي تحلیل نتایج  .4

بخش به بررسی نتایج حاصل خواهیم هاي خاك در شش حالت با الیه بندي هاي مختلف انجام گرفته است که در این مدل سازي الیه

  . باشدها در هر مدل در زوایاي مختلف ثابت میقابل ذکر است که در مدل سازي طول میل مهار. پرداخت
  

  هاي گودبرداري در مدل انتخابی الیه. 1شکل 
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  هابهینه سازي زاویه میل مهار. 1- 4

  ماسه ،الي و رس: هاي خاك بترتیب حالت اول الیه. 1- 4-1

توان ها در سایر زوایا نیز میشود ولی با افزایش طول میل مهاردرجه پایدار می 35ها، گود تنها با زاویه میل مهار در این حالت با طول مشخص میل مهار

  .آیددرجه بدست می) فقزاویه از سطح ا(35ترین حالت در زاویه میل مهار شود طرح غیر اقتصادي شود لذا بهینهگود را پایدار نمود که این باعث می

  

  ماسه ،رس و الي: هاي خاك بترتیب حالت دوم الیه. 2- 4-1

درجه، دیواره  30اما در زاویه . دهددرجه بیشترین ضریب اطمینان را می 45نتایج آنالیزها نشان میدهد که در این حالت الیه بندي خاك، زاویه میل مهار 

جابجایی افقی دیواره در زوایاي مختلف میل )2(شکلو  هاهاي مختلف به زاویه میل مهارتگی پارامتروابس)4(جدول. گود کمترین جابجایی را دارد

  .را نشان میدهد هامهار

  هاهاي مختلف به زاویه میل مهاروابستگی پارامتر. 4جدول 
  

زاویه
ماکزیمم 

جابجایی دیواره

ماکزیمم تنش 

میل مهارها

ماکزیمم لنگر 

دیواره
ضریب 

اطمینان گود
(°) (m) (KN/m) (KNm/m)

15 0.286 226.9 480.33 1.13

20 0.248 211.3 885.46 1.16

30 0.235 203.2 819.4 1.14

35 0.271 216.8 876.8 1.15

40 0.301 232 1010 1.14

45 0.364 248.8 1100 1.17

50 0.435 238.5 1210 1.11
  

  

  هادر زوایاي مختلف میل مهار جابجایی افقی دیواره. 2شکل

  
  

  :الي ،ماسه و رس: هاي خاك بترتیب حالت سوم الیه. 3- 4-1
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توان به حالت پایداري دست یافت و بایستی ها نمیترین حالت بوده و تنها با افزایش طول میل مهارنتایج آنالیزها نشان میدهد که این حالت بحرانی

  .هاي تثبیت دیواره گود استفاده نمودو یا سایر روش تدابیري از جمله مهار متقابل دیواره

  

  :الي ، رس و ماسه : هاي خاك بترتیب حالت چهارم الیه. 4- 4-1

درجه، دیواره گود  35همچنین در زاویه . دهددرجه بیشترین ضریب اطمینان را می 35نتایج آنالیزها نشان میدهد که در این حالت، زاویه میل مهار 

 )5(جدول .درجه براي میل مهارها بهینه ترین حالت براي پایداري گودبرداري است 35توان نتیجه گرفت که زاویه را دارد  و می کمترین جابجایی

  .را نشان میدهد هاجابجایی افقی دیواره در زوایاي مختلف میل مهار )3(و شکل هاهاي مختلف به زاویه میل مهاروابستگی پارامتر

  

  

  

  

  هاهاي مختلف به زاویه میل مهارپارامتروابستگی . 5جدول 
  

زاویه
ماکزیمم 

جابجایی دیواره

ماکزیمم تنش 

میل مهارها

ماکزیمم لنگر 

دیواره
ضریب اطمینان 

گود
(°) (m) (KN/m) (KNm/m)

15 0.219 192 828 1.2

20 0.191 184 733.23 1.23

30 0.184 194.2 690.6 1.22

35 0.163 193.1 595.65 1.37

40 0.226 215.5 830.9 1.21

45 0.207 227 727.5 1.35

50 0.311 222.8 987.88 1.18

  

  

  هاجابجایی افقی دیواره در زوایاي مختلف میل مهار. 3شکل

  
  

  

  :رس ، ماسه و الي: هاي خاك بترتیب حالت پنجم الیه. 5- 4-1

درجه، دیواره گود  35همچنین در زاویه . دهددرجه بیشترین ضریب اطمینان را می 45نتایج آنالیزها نشان میدهد که در این حالت، زاویه میل مهار 

 هاجابجایی افقی دیواره در زوایاي مختلف میل مهار )4(و شکل هاهاي مختلف به زاویه میل مهاروابستگی پارامتر )6(جدول .کمترین جابجایی را دارد

  .را نشان میدهد

  هاختلف به زاویه میل مهارهاي موابستگی پارامتر. 6جدول 
  

زاویه
ماکزیمم 

جابجایی دیواره

ماکزیمم تنش 

میل مهارها

ماکزیمم لنگر 

دیواره

ضریب اطمینان 

گود
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(°) (m) (KN/m) (KNm/m)

15 0.171 209.6 526.41 1.164

20 0.168 209.3 480.33 1.173

30 0.167 200 500.58 1.186

35 0.172 202.5 573.74 1.188

40 0.191 209.4 671.89 1.184

45 0.229 218.7 755.79 1.201

50 0.296 219.8 892.27 1.136
  

  

  

  

  هاجابجایی افقی دیواره در زوایاي مختلف میل مهار. 4شکل

  

  :رس ، الي، ماسه: هاي خاك بترتیب حالت ششم الیه. 6- 4-1

درجه، دیواره گود  30همچنین در زاویه . دهددرجه بیشترین ضریب اطمینان را می 20ر نتایج آنالیزها نشان میدهد که در این حالت، زاویه میل مها

 هاجابجایی افقی دیواره در زوایاي مختلف میل مهار )5(و شکل هاهاي مختلف به زاویه میل مهاروابستگی پارامتر )8(جدول .کمترین جابجایی را دارد

  .را نشان میدهد

  هاي مختلف به زاویه میل مهارهاوابستگی پارامتر. 7جدول 
  

زاویه
ماکزیمم 

جابجایی دیواره

ماکزیمم تنش 

میل مهارها

ماکزیمم لنگر 

دیواره
ضریب اطمینان 

گود
(°) (m) (KN/m) (KNm/m)

15 0.139 197 519 1.22

20 0.132 191 457 1.27

30 0.135 182.6 486 1.24

35 0.145 186.5 530.7 1.26

40 0.166 194 641 1.24

45 0.191 212.6 685 1.26

50 0.244 211.6 775.6 1.2

  

  هاجابجایی افقی دیواره در زوایاي مختلف میل مهار. 5شکل
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  بهینه سازي مقطع شمع هاي نگهبان. 2- 4

لنگر خمشی وارد بر دیواره تنها در ( هاي مورد استفاده در پشت دیواره بعنوان سازه نگهبان، به لحاظ جهت لنگر ایجاد شده در آنهادر اجراي پروفیل

در صورتیکه از مقاطع پیش ساخته بتنی یا فلزي استفاده شود بایستی در جهت کاهش هزینه ها از مقاطع مناسب در ) صفحه موازي دیواره ایجاد میشود

این حالت با توجه به این که لنگر خمشی وارد بر  هاي بتن مسلح در جا ریز استفاده شود درجهت لنگر ایجاد شده استفاده کرد و در صورتیکه از شمع

در مقطع تغییر داد ) 6(ها را با توجه به شکلها تراکم میلگردتوان در جهت کاهش هزینه ها در اجراي شمعدیواره تنها در صفحه موازي دیواره بوده می

]6[  .  
  

  شکل بهینه میلگرد گذاري). 2(-شکل متداول میلگرد گذاري). 1(. 6شکل
  

  
                                                                    )1)                                                  (2(  

  نتیجه گیري  .5

  :توان در دوبخش بیان نمودها را مینتایج حاصل از تحلیل

:هانتایج حاصل از بهینه سازي میل مهار-1

هاي با در طراحی، طراح بایستی گود را با میل مهار) ماسه، الي، رس( ي خاك بترتیب از باال به پایین ریزدانه تر شوددر صورتیکه الیه ها

  .ل مناسب میل مهارها محاسبه کنددرجه مدل کرده وطو 35زاویه

تیابی به ضریب اطمینان باال از زاویه توان براي دسمیطرح  بسته به نیازدر صورتیکه الیه هاي خاك بترتیب ماسه، رس و ماسه سیلتی باشد 

  .ها استفاده نموددرجه در میل مهار 30درجه و براي رسیدن به کمترین جابجایی دیواره از زاویه  45

این حالت بحرانی ترین حالت الیه بندي است و بایستی براي دست یافتن به ، ماسه و رس باشدسیلتدر صورتیکه الیه هاي خاك بترتیب 

  .هایی از جمله مهار متقابل دیواره استفاده نموده از روشحالت بهین

  .ترین حالت استدرجه بهینه 35در این حالت الیه بندي زاویه میل مهار سیلت، رس و ماسه باشد در صورتیکه الیه هاي خاك بترتیب 

درجه و  45اطمینان باال بایستی از زاویه  در این حالت براي دستیابی به ضریبدر صورتیکه الیه هاي خاك بترتیب رس، ماسه و الي باشد

  .درجه درمیل مهارها استفاده نماییم 35براي رسیدن به کمترین جابجایی از زاویه 
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 20توانیم براي دستیابی به ضریب اطمینان باال از زاویه می در این حالت در صورتیکه الیه هاي خاك بترتیب رس، سیلت و ماسه باشد

  . درجه استفاده نماییم 30کمترین جابجایی دیواره از زاویه درجه و براي رسیدن به 

  

  :هانتایج حاصل از بهینه سازي پروفیل-2

براي شمع هاي بتنی  6توان جهت رسیدن به طرح بهینه از نحوه توزیع میلگرد نشان داده شده در شکل با توجه به لنگر وارده بر دیواره می

  .استفاده نمود

هاي مورد استفاده در این تحقیق از نتایج ارائه شده براي نقطه آغاز طراحی هاي گود برداري شده به الیهبا توجه به شباهت الیهتوانند همچنین طراحان می

  .اي دست یابدهاي مختلف به طرح بهینهها در ارتفاعاستفاده نموده و با تغییر جزئی زوایاي میل مهار

  قدردانی  .6

  .رانمایه جناب آقاي دکتر حاج علیلوي بناب که ما را در پیشبرد اهدافمان یاري نمودندبا تشکر و قدردانی از استاد گ

  

  مراجع  .7

 ،"ها و طرح بهینه آنهابررسی تغییرات پارامترهاي موثر در طراحی انکرها در پایدار سازي گودبرداري"، )1389. (جعفر بلوري بزاز، فرواحديمهدي.
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