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 خالصه

 

رض باتوجه به اهميت موجشکن ها و حفاظت انها از تجهيزات و تاسيسات مهمي كه معموال پشت این نوع سازه ها قرار ميگيرند و باتوجه به در مع

بودن چنين سازه هایي و احتمال شکست قطعات آرمور كه وظيفه محافظت از قسمت هسته موجشکن را دارند،لذا  دیده های مختلف محيطيپ

مورد بررسي قرار گرفته اند تا با توجه به تاثير هریک از این  در این مقالهپارامترهای مختلف فيزیکي و محيطي موثر در ميزان شکست قطعات آرمور 

موقعيت منطقه و ویژگي های طرح موردنظر اجراكرد.از پارامترهای مهمي كه در این مقاله مورد باتوجه به  و اقتصادی پارامترها بتوان طرحي مناسب

بررسي قرارگرفته اند ميتوان به تاثير وزن هریک از قطعات آرمور،مقاومت كششي بتن استفاده شده در قطعات آرمور،شکل هندسي قطعات آرمور 

ارتفاع موج شاخص برخوردی به موجشکن و سيکل یخ زدگي و آب شدگي بعنوان پارامترهای مهم محيطي اشاره  به عنوان خصوصيات فيزیکي و

مورد بررسي قرارگرفته است تا نتایج تخمين  tetrapodو  dolosنيز دو نوع آرمور بتني كرد.در قسمت پارامتر هندسي و شکل قطعات آرمور 

 مختلف آرمورها نيز بوده و نتایج شفافتر و كاربردی تری ارائه شود. ميزان شکست قطعات آرمور دربرگيرنده اشکال
 

 dolosse،tetrapods،تخمین میزان شکست،آرمور،خصوصیات فیزیکی بتنکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
و چه از لحاظ دید خط  بوده و متحمل تغييراتي مورفولوژیک چه از لحاظ نيمرخ سطحي دریا نواحي ساحلي دریاها معموال تحت اثر نيروی امواج

لذا حفظ خط ميشوند و از انجایي كه حفظ و گسترش خطوط ساحلي كه از مناظر مختلف برای كشورهای دارای ارتباط با دریا مهم تلقي ميشود ساحلي 

تفریحي و یا -ق توریستيهم چنين محافظت از تاسيسات و تجهيزات پشت موجشکن ها كه ميتواند بندر یا مناطساحلي در مقابل چنين پدیده هایي و 

 مسکوني و زراعي باشد طراحي،ساخت و اجرای چنين سازه هایي اهميت پيدا ميکند.

شکن یکي از مسائلي كه در این زمينه باید مدنظر مهندسين طراح باشد بحث دوام و تخمين ميزان شکست قطعات آرموری است كه اولين قسمتي از موج

 [1] . ش محافظتي از هسته موج شکن را ایفا ميکند.است كه با امواج برخورد ميکند و نق

                                                
 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه تبریز1
 دانشگاه تبریزاستادیار سازه های دریایی 2
 ازه های دریایی دانشگاه تبریزاستاد س3
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تا با توجه به تاثير  گيردپارامترهای مختلف فيزیکي و محيطي موثر در ميزان شکست قطعات آرمور مورد بررسي قرار سعي شده است تا لذا در این مقاله  

و ویژگي های طرح موردنظر اجراكرد.از پارامترهای مهمي كه در این هریک از این پارامترها بتوان طرحي مناسب و اقتصادی باتوجه به موقعيت منطقه 

طعات مقاله مورد بررسي قرارگرفته اند ميتوان به تاثير وزن هریک از قطعات آرمور،مقاومت كششي بتن استفاده شده در قطعات آرمور،شکل هندسي ق

و سيکل یخ زدگي و آب شدگي بعنوان پارامترهای مهم محيطي  آرمور به عنوان خصوصيات فيزیکي و ارتفاع موج شاخص برخوردی به موجشکن

 1كه مطابق شکل مورد بررسي قرارگرفته است  tetrapodو  dolosاشاره كرد.در قسمت پارامتر هندسي و شکل قطعات آرمور نيز دو نوع آرمور بتني 

مين ميزان شکست قطعات آرمور دربرگيرنده اشکال مختلف تا نتایج تخ درنظرگرفته شده استآرمورهای بتني ميباشند slenderهردو جزو دسته 

 .آرمورها نيز بوده و نتایج شفافتر و كاربردی تری ارائه شود

 

 
 نمونه های آرمورهای بتنی – 1شکل 

 
 

 بررسی و مقایسه .2

 
دیگر و  ه شکل هندسيبا توجه ب ني آرمورهای بتنمونه های مختلفي از پارامترهای تاثيرگذار بر ميزان شکست قطعات در این قسمت به بررسي 

 ميپردازیم. پارامترهای تاثيرگذار

،وزن قطعات آرمور،مقاومت كششي نهایي بتن waist ratioميزان شکست چنين قطعاتي وابسته به شکل هندسي،Burcharth با توجه به تحقيقات 

 0شکلاین پارامترها و متناسب با تاثيرگذاری آنها ضرایبي مطابق  آرمور و ارتفاع موج شاخص برخوردی دارد كه با آزمایشات متعدد برای هریک از

 [2,3]داده شده است.

waist ratio=b/a  برای آرمورهای  ۱مطابق شکلdolosse .تعریف ميشود 
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 waist ratioتعریف پارامتر –2شکل 

 

 
 

 شکست قطعات آرمورمیزان رابطه تخمین  – 3شکل 

 

از برخورد امواج ،مقادیر حداقل  آن ه تخمين ميزان شکست قطعات آرمور روی سطح موج شکن جهت حفاظت هسته داخليهم اكنون با توجه به رابط

 برای اشکال و گزینه های مختلف آرمور جهت مقایسه وبررسي بدست مي آیند. 1پارامترهای تاثيرگذار در تعيين ميزان شکست مطابق جدول و حداكثر 

 

 شکست قطعات آرمور میزان تخمینامترهای تاثیرگذار درپارجدول محاسبات  –1 جدول

 
( H = 4 m ) 

 
( f=2 - 4 MPa ) 

 
( M=2.5 - 50 ton) 

Waist ratio نوع آرمور 

a 

b 
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312 0.167-0.028 0.503-0.053 0.325 Trunk of dolosse 

78.47 0.429-0.184 0.488-0.047 0.370 Trunk of dolosse 

53.5 0.299-0.090 0.628-0.138 0.420 Trunk of dolosse 

28.64 0.633-0.400 0.551-0.079 0.370 Round-head of 

dolosse 

205.07 0.151-0.023 0.485-0.045  Trunk of tetrapods 

 

ه نوع آرمور و مقادیر ماكزیمم بدست آمده در هریک از پارامترهای بررسي شده بمالحظه ميشود كه  1با بررسي مقادیر خروجي درج شده در جدول 

ر برای پارامتر اول كه به وزن قطعات آرمور بستگي دارد برای آرمور های دی( بستگي دارد.بصورتيکه ماكزیمم مقاWaist ratioشکل هندسي آن)

با  Round-head of dolosseكه به مقاومت كششي بتن بستگي دارد برای آرمورهای  ،برای پارامتر دومWaist ratio=0.420با  dolosseازنوع 

Waist ratio=0.370  و برای پارامتر سوم كه یک مشخصه محيطي است و از مقادیر اندازه گيری شده از ارتفاع امواج ناحيه مورد نظر بدست مي آید

 dolosseهای از نوع برای آرمورمتر درنطر گرفته شده است، 4كه بسته به شرایط مکاني و زماني متغير بوده و در این مقاله جهت مطالعه و بررسي مقدار 

 بدست آمده اند. Waist ratio=0.325 با

مقادیر محاسبه شده برای پارامترهای متفاوت ذكر شده در قسمت قبلي،جدولي حال برای تعيين حداقل و حداكثر مبزان شکست قطعات آرمور با توجه به 

شرایط محيطي و قطعات آرمور  مختلف فيزیکيو  خصوصيات هندسيتهيه شده است كه حداقل و حداكثر ميزان شکست را با توجه به  ۱مطابق جدول 

 در آن درج شده است.

 جدول محاسبات مقادیر حداقل و حداکثر میزان شکست قطعات آرمور –2 جدول
  Waist ratio حداقل ميزان شکست حداكثر ميزان شکست

0.255 0.0045 0.325 Trunk of dolosse 

0.090 0.0037 0.370 Trunk of dolosse 

0.130 0.0087 0.420 Trunk of dolosse 

0.250 0.0220 0.370 Round-head of dolosse 

0.060 0.0083  Trunk of tetrapods 

 

با خصوصيات هندسي و فيزیکي   dolosseبا بررسي نتایج بدست آمده مشاهده ميشود كه حداكثر ميزان شکست قطعات آرمور برای آرمورهای از نوع 

Waist ratio = 0.325،M=2.5 ton  ، F=2MPa   بوده و حداقل ميزان شکست محاسبه شده برای قطعات  %25.5بدست آمده است كه

 ميباشد. %0.4بدست آمده است كه كمتر از  F=4MPaو  Waist ratio=0.370،M=50 tonو با خصوصيات  dolosseآرمور نيز برای نوع 

يکل یخ زدگي و آب شدگي در قطعات بتني آرمور هست كه مسلما همانند سایر سازه ها و قطعات بتني ازدیگر شرایط مهم در شکست قطعات آرمور س

عامل مهم  هرچه این امر بيشتر صورت گيرد احتمال شکست قطعات نيز بيشتر ميشود و در این ميان بحث دوام بتن مطرح ميشود كه خود به تنهایي ميتواند

 و تاثيرگذاری در این امر باشد.

 ته بدیهي است كه تصميم برای استفاده از كدامين نوع آرمور با كدامين خصوصيات هندسي و فيزیکي جهت اقتصادیتر شدن طرح باید با توجه بهالب

 رسي وشرایط خاص پروژه صورت گيرد و در این مقاله سعي برآن شد تا ميزان تاثير هریک از پارامترهای موثر در ميزان شکست قطعات آرمور مورد بر

 مطالعه قرار گيرد.

max 

max 

max 

max 

min 
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 نتیجه گیری .3
 

 دیدهرض پباتوجه به اهميت موجشکن ها و حفاظت انها از تجهيزات و تاسيسات مهمي كه معموال پشت این نوع سازه ها قرار ميگيرند و باتوجه به در مع

 موجشکن را دارند،لذا پارامترهای  هستههای مختلف محيطي بودن چنين سازه هایي و احتمال شکست قطعات آرمور كه وظيفه محافظت از قسمت 

 ثير هریک از این پارامترها بتوانمختلف فيزیکي و محيطي موثر در ميزان شکست قطعات آرمور در این مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند تا با توجه به تا

 این مقاله مورد بررسي قرارگرفته ارامترهای مهمي كه درطرحي مناسب و اقتصادی باتوجه به موقعيت منطقه و ویژگي های طرح موردنظر اجراكرد.از پ

  اند ميتوان به تاثير وزن هریک از قطعات آرمور،مقاومت كششي بتن استفاده شده در قطعات آرمور،شکل هندسي قطعات آرمور به عنوان خصوصيات

 كه با محاسبات و  رامترهای مهم محيطي اشاره كردفيزیکي و ارتفاع موج شاخص برخوردی به موجشکن و سيکل یخ زدگي و آب شدگي بعنوان پا

 حداكثر ميزان شکست قطعات آرمور برای آرمورهای از نوعمقایسه خروجي های بدست آمده، نتایج بدست آمده بدینصورت بود كه 

 dolosse   با خصوصيات هندسي و فيزیکيWaist ratio = 0.325،M=2.5 ton  ، F=2MPa   و حداقل ميزان  بوده %25.5بدست آمد كه 

 بدست آمد F=4MPaو  Waist ratio=0.370،M=50 tonو با خصوصيات  dolosseشکست محاسبه شده برای قطعات آرمور نيز برای نوع 

 ميباشد. %0.4كه كمتر از  
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