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خالصه
یکی از مسائل مهم مهندسی عمران در مناطق شهری ،پایدارسازی جداره های قائم و شیبدار خاکی است .از روش های نسبتا جدید که روز به
روز در محیط های شهری داخل و خارج کشوربه منظور پایدارسازی گودها رواج پیدا نموده است ،روش میخکوبی میباشد .چال های حفاری
معمولی تحت اثر بارهای وارده ،حتی در اعماق کم ،بارها ریزش نموده و از سرعت کار کاسته شده و تلفات جانی و هزینههای اقتصادی غیر
قابل پیش بینی را موجب شده است .عالوه بر آن ریزش چال های حفاری از سوی دیگر موجبات سستی خاك و از دست دادن تراکم آن
را فراهم می سازد که به طبع آن باعث تحمیل تغییر شکل بیشتر افقی و عمودی در سطح زمین می شود .این تحقیق ضمن معرفی این مشکل
در گودبرداری های عمیق ،با مدل سازی عددی بوسیله نرم افزار المان محدود  ،Plaxis 3D Foundationبه بررسی چگونگی تاثیر میزان
سربار بر رفتار گودها و پایداری چال های حفاری می پردازد.
کلمات کلیدی :گودبرداری ،سربار ،میخکوبی ،اندرکنش خاك و میخ3D Foundation ،

.Plaxis

 .1مقدمه
با رشد روز افزون جمعیت و کمبود فضای شهری مناسب جهت ساخت و سازها تمایل به ساخت ساختمان های بلند مرتبه افزایش یافته که این
امر به نوبه خود نیاز به گودبرداری را افزایش داده است که برای پایدارسازی آن ها روش های متفاوتی پیشنهاد می شود .یکی از این روشها که
امروزه کاربرد فراوانی دارد ،روش پایدارسازی توسط سیستم میخ کوبی می باشد .در این روش جداره های خاکی ناپایدار ناشی از گودبرداری با
استفاده از شبکه ای از میلگردهای فوالدی که تا عمق مشخصی در خاك فرو رفته و در پوششی از دوغاب سیمان قرار دارد ،پایدار می شود .امروزه
روش میخکوبی خاك ( )Soil nailingبعنوان یکی ازسازه های حائل دیواره گود ،جایگزین سازه های متداول شده است .پایدارسازی در روش
میخ کوبی به این صورت است که ابتدا میخ هایی (آرماتور) درون دیواره گود قرار گرفته و سپس عملیات تزریق در اطراف میخ ها انجام میشود.
برتریهای این روش نظیر سرعت و سهولت انجام کار و هزینه اقتصادی کم ،آن را بعنوان یکی از روش های برتر در حفاظت دیواره گودبرداری ها
مطرح نموده است .صرف نظر از مشکالتی که این روش در پایداری بعضی از خاك ها نظیر رس اشباع عادی تحکیم یافته با آن مواجه است،
مالحظات اجرایی آن در برابر خاكهای با چسبندگی و تراکم کم باید مد نظر قرار گیرد .در تحقیق حاضر برای مدل کردن میخها از نرم افزار جزء
محدود  Plaxis 3D Foundationاستفاده گردیده است .سربارهای مختلف بر مدلها اعمال گردیده و در نهایت اثر تغییرات سربار و وزن مخصوص
خاك با توجه به اندرکنش خاك و میخ به صورت نمودار ارائه شده و سرانجام به تحلیل نمودارها و ارائه نتایج صورت گرفته است.
 .2تاریخچه میخ کوبی و مطالعات صورت گرفته بر مدلسازی عددی بیرونکشیدگی میخ
روش میخ کوبی خاك برگرفته از روش تونل سازی جدید اتریشی  NATMکه ترکیبی از شاتکریت مسلح و پیچ مهار برای ایجاد یک
محافظ انعطاف پذیر در ساخت حفاری های زیرزمینی است می باشد [ .]1این روش اولین بار در آمریکای شمالی در اواخر دهه  1691و نیز در کانادا
برای حفاظت گودبرداری های موقتی ساختمان های صنعتی و مسکونی بکار رفت.
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نخستین پروژه تحقیقاتی بر روی میخ کوبی خاك در آلمان ،با همکاری دانشگاه کارلسروهه و شرکت پیمانکاری بائر طی سال های 1691-1691
انجام گرفت .این پروژه شامل آزمایش بر روی سازه های میخ کوبی شده تمام مقیاس با میخ های تزریق شده بود که با افزایش سربار در باالی دیوار
تا حد گسیختگی بارگذاری می شد [.]3-2
روش میخ کوبی اولین بار در کشور هنگ کنک در سال  1691مطرح شد.این روش میخ کوبی در پایدار سازی گود ،هم اکنون نیز در این کشور
کاربرد فراوانی دارد [ .]4در این تحقیق یک سری آزمایشهای بیرونکشیدگی میخ در سه نوع ماسه که داخل جعبهای به طول ،عرض و ارتفاع ،214
 113و  212میلیمتر مطابق شکل ( )1ریخته شده بود انجام گردید [ .]1همانگونه که در شکل ( )2نشان داده شده ،بیشترین نیروی بیرونکشیدگی با
مقاومت برشی خاك افزایش مییابد .بر اساس اطالعات بدست آمده از کرنشسنج ،مشاهده شده که تنش محوری در میخ سخت تقریبا بهطور خطی در
طول میخ توزیع شده است .همچنین نتایج نشان داد که هر چقدر سختی نسبی بین خاك و میخ افزایش یابد ،توزیع تنش محوری به توزیع خطی نزدیکتر
و توزیع تنش برشی یکنواختتر خواهد شد .همانطور که انتظار میرود برای میخهای سخت با سطح صاف ،بیشترین نیروی بیرونکشیدگی کمتر از
نیروی بیرون کشیدگی ماکزیمم در میخ سخت با سطح زبر است .در میخهای انعطافپذیر ،بیشترین نیروی بیرونکشیدگی کمتر از حالت میخهای سخت
بوده و به نظر میرسد متناسب با طول میخها نمیباشد.

شکل( : )2توزیع تنش محوری در طول میخ [.]1

شکل( :)1جعبه بیرونکشیدگی میخ [.]9
 .3میخ کوبی

این روش شامل یک شیب میخ کوبی شده متشکل از سه بخش توده خاك ،تسلیح کننده ها و رخپووش شویب موی باشود .تسولیح کننوده هوا باعوث
افزایش مقاومت و سختی توده خاك شده و در برابر تنش های جانبی ناشی از سربار و یا وزن توده خاك مقاومت می نمایند و به این وسیله موجب
پایداری شیب می گردند [ .]9تحلیل های عددی انجام گرفته نشان می دهد که رفتار شیب میخ کوبی شده بویش از اینکوه وابسوته بوه شورایط انتهوایی
تسلیح کننده ها باشد به مشخصات سطح تماس تسلیح کننده و خاك اطراف آن بستگی دارد [ .]9میخکوبی خاك در طیف وسیعی از خاكها شامل
رس ،ماسه ،سنگ های هوازده ،نیم رخ شیب های هوازده ،خاكهای الیهای و ناهمگن امکان پذیر می باشد .ولی انجام این روش در رس های نورم
و پالستیک ،خاك های با دانسیته پائین و یا اشباع توصیه نمی شود [ .]6شکل( )3گودبرداری مرحله به مرحله و اجرای میخکوبی را نشان میدهد.
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شکل( :)3مراحل اجرای میخکوبی

تسلیح فوالدی شامل سیستم مش بندی شده از سیم های به هم جوش خورده است .طول پانل های شبکه فوالدی جوش خورده باید به اندازه ای باشد که
هر پانل با پانل کناری تا اندازه ای همپوشانی داشته باشد .در این مرحله الیه نازك بتن شاتکریت بر روی سطح گود پاشیده می شود .بعد از آن یک
صفحه (پلیت فوالدی) بر روی نوك میخ کار گذاشته می شود .از واشر و مهره های شش گوش برای ات صال میخ به صفحه استفاده می شود .توجه شود
که مدت  92ساعت الزم است تا بتن شاتکریت به مقاومت  3روزه با مقدار تقریبی  11/1مگاپاسگال برسد و بعد گودبرداری مرحله بعد انجام شود [.]2

 .4مقاومت چسبندگی بین خاک و مالت در دیوارهای میخکوبی شده
ظرفیت بیرون کشیدگی میخ یک عامل مهم در تحلیل و طراحی دیوارهای میخکوبی شده میباشد ،که به دو عامل اصلی انودازه مجموعوه مویخ و
مقاومت چسبندگی 1بین خاك و مالت بستگی دارد .از بین این دو عامل اندازه مجموعه میخ با توجه به فرضیات طراحی مشخص بوده ولی بوه دلیول عودم
شناخت کافی در مورد رفتار اندرکنشی بین خاك و مالت در طول میخ نمیتوان مقدار دقیقی برای این پوارامتر مشوخص کورد ،و از طرفوی یوک فرآینود
استاندارد آزمایشگاهی خاص نیز برای آن وجود ندارد .بنابراین در مرحله طراحی این پارامتر اغلب توسط مهندس طوراح فورض مویگوردد (بوا توجوه بوه
شرایط میدانی و شرایط خاك) و سپس بهوسیله آزمایش بیرون کشیدگی 2در طی ساخت اصالح میشود[.]11
 .1.4تاثیر شرایط خاک مقاومت بیرون کشیدگی میخ
ویژگیهایی از خاك که روی مقاومت بیرونکشیدگی اثر میگذارند شامل مقاومت ،اندازه ذرات ،اتساع و درجه اشباع خاك میباشند .یکوی از
مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر مقاومت بیرونکشیدگی میخ ،خاك اطراف میخ میباشد .برای مثال ،اگر یک میخ با روش یکسان در رس سیلتی ،ماسه
و شن ماسه دار نصب شود ،ممکن است مقادیر مقاومت بیرونکشیدگی حودود 91 -41کیلوپاسوکال111 ،کیلوپاسوکال و 211کیلوپاسوکال حاصول شوود
[ .]11اندازه و شکل ذرات که بستگی به اتساع خاك دارند ،بهطور عمده روی رفتار بیرونکشیدگی و مقاومت بیرونکشیدگی موثرند .برای خواكهوایی
که دارای ذرات بزرگتر و یکنواختتر با اشکال نامنظم هستند ،هنگام بیرون کشیدن میخ ذرات چرخیده و تغییر آرایش داده که منجور بوه اتسواع خواك
میشود .اگر اتساع خاك محدود شود ،افزایش تنش قائم نتیجه میشود که آن نیز منجر به افزایش مقاومت بیرونکشیدگی میشود [ .]12بوه مطالعوه تواثیر
اتساع روی مقاومت بیرونکشیدگی پرداخت .یک درجه اشباع متوسط خاك میتواند برای مقاومت بیرونکشیدگی مفید باشد .خاك خیلوی خشوک یوا
خیلی خیس خوب نمیباشد [13و.]14
1. Bond Strength
2. Pullout Test
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 .5نرم افزار Plaxis 3D Foundation
در تحلیل دو بعدی امکان انتخاب دو نوع عنصر  9گرهای و  11گرهای مثلثی در تحلیلها وجود دارد .عنصر پویش فورض در ایون نورم افوزار الموان 9
گرهی میباشد .برای دستیابی به دقت بیشتر در محاسبات تنش ها و بار و گسیختگی (خصوصا در هندسه) از  11گرهای اسوتفاده موی شوود .در پویش
فرض تابع تقریب جابجایی المان ها از مرتبه دوم در نظر گرفته شده است .ماتریس سختی این نوع المان ها با استفاده از سه نقطوه تونش حاصول موی
شود .در المان های  11گرهی مثلثی ،تابع تقریب جابجائی از مرتبه چهارم و نقاط تنش آن به منظور تعیین ماتریس سختی  12نقطه در نظر گرفته شده
است .این نوع المان در آنالیز های دقیق مهندسی بکار می رود و برای انجام آنالیزها توسط آن نیاز به حافظه بیشتری از کامپیوتر بوده و وقت بیشتری
برای تحلیل نیار دارد.
در نرم افزار  Plaxis 3D Foundationمی توان برای محاسبه ضریب پایداری ،روش بدسوت آوردن ضوریب اطمینوان را بوه کارگرفوت ،در ایون
روش تغییر شکل های کلی مفهوم فیزیکی ندارد ،اما تغییر شکل های جزئی آخرین مرحله تحلیل (هنگوام خرابوی) در تعیوین مکوانیزم خرابوی موورد
استفاده قرار می گیرند ،ضمنا این تحلیل ها براساس معیارموهرکلمب انجام می گیرد [.]11

 .6المان بندی و تشریح مدل های طراحی
هندسه مدل باید به المان های محدود ،به منظور انجام محاسبات المان محدود ،تقسیم شود .ایجاد کننده مش بنودی در نورم افوزار یوک نسوخه ویوژه
ایجاد کننده مش بندی مثلثی می باشد که توسط سپرا توسعه یافته است .این مش بندی بر اساس روش مثلث بندی قوی می باشد که نتیجوه آن موش
بندی بی سازمان است .این مش بندی نامرتب به نظر می رسد اما عملکرد عددی آن از عملکرد مش بندی منظم بهتر می باشد.
داده های مورد نیاز برای ایجاد مش در هندسه مدل شامل نقاط ،خطوط تودها (توده نواحی بسته با خطوط می باشند که به طور اتوماتیوک در مودت
ایجاد مدل هندسی بوجود می آیند) می باشند .خطوط هندسی و نقاط ممکن است برای تحت تاثیر قراردادن موقعیت و توزیع المان بکوار موی رونود.
ایجاد مش بندی نیاز به پارامتر مش بندی عمومی که اندازه المان میانگین  Leرا نشان دهد ،دارد .در نرم افوزار  Plaxisایون پوارامتر بوه وسویله ابعواد
هندسی خارجی و تنظیمات درشتی عمومی که در زیر منوی  Meshتعریف شده است محاسبه می شود.

شکل( :)5شرایط مرزی مدل ساخته شده

شکل( :)4میخ بیرون کشیده در مدل عددی

 .7اختصاص مشخصات خاک و میخ
مشخصات خاك را طبق جدول ( )1با توجه به مدلسازی آزمایش مربوطه ،در نرمافزار اختصاص داده میشود .الزم به ذکر است که با توجه به ابعاد
مخزن ،تنشهای برجای خاك که در اولین فاز محاسبات تولید میشوند ،قابل چشمپوشی است .لذا مقادیر وزن مخصوص طبیعی و اشباع خاك صفر در
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نظر گرفته شده است .الزم به یادآوری است مقادیر فیزیکی و مکانیکی خاك ارائه شده در جدول زیر با استفاده از آزمایش برش مستقیم بدست آمده
است.

جدول( :)1مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاکهای مدل شده

برای تعریف میخ که شامل میلگرد و دوغاب دور آن است از ابزار شمع استفاده میشود بهصورتیکه دو شمع تو در تو در نظر گرفته میشود .برای شمع
خارجی سطح مشترك تعریف میشود در حالیکه بین شمعهای داخلی و خارجی سطح مشترك تعریف نمیشود و این دو به دلیل آنکه سختی باالیی
دارند ،مجموعا یک جسم صلب در نظر گرفته میشوند .برای تخصیص مشخصات دوغاب و میلگرد به شمعها از جداول ( )2و ( )3استفاده میشود .الزم
به ذکر است پارامتر ضریب سطح مشترك ( ) Rintیکی از پارامترهایی است که کالیبراسیون بوسیله آن انجام شده و مقدار آن بین  1/9تا  1/9بدست
آمد.
جدول( :)3مشخصات میلگرد

جدول( :)2مشخصات دوغاب

در دیوارهای میخکوبی شده ،ظرفیت بیرونکشیدگی میخ یک عامل مهم در تحلیل و طراحی دیوارهای مویخکووبی شوده مویباشود ،کوه بوه عامول اصولی
مقاومت چسبندگی بین خاك و مالت بستگی دارد .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر تغییرات در پارامترهای موثر بور ظرفیوت بیورونکشویدگی مویخهوا در
گودبرداریهای درونشهری میباشد .این پارامترها شامل تراکم خاك و نیز اثر سربار اعمالی به خاك میباشد .با توجه به نتوایج مطالعوات پارامتریوک و
منطقی بودن نتایج مدلسازی نمودارهای طراحی برای اینگونه مهارها تهیه شده که بخشی از این نمودارها در بخشهای بعد ارائه شده است.
جدول( :)4مشخصات پارامترهای مورد استفاده
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مدل

B1

B2

B3

B4

B5

B6

مخصوص وزن خشک ()gr/cm3

1/4

1/4

1/4

1/9

1/9

1/9

فشار سربار اعمالی()kg/cm2

1

1 /2

1 /1

1

1 /2

1 /1

 .8نتایج

شکل( :)7تغییرات تنش در جهت  zدر مدل B1

شکل( :)6تغییرات تنش در جهت  xدر مدل B1

شکل( :)8تغییرات مقاومت بیرونکشیدگی در برابر تغییرمکان میخ در مدل B1

شکل( :)11تغییرات تنش در جهت  zدر مدل B2

شکل( :)9تغییرات تنش در جهت  xدر مدل B2
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شکل( :)11تغییرات مقاومت بیرونکشیدگی در برابر تغییرمکان میخ در مدل B2

شکل( :)13تغییرات تنش در جهت  zدر مدل B3

شکل( :)12تغییرات تنش در جهت  xدر مدل B3

شکل( :)14تغییرات مقاومت بیرونکشیدگی در برابر تغییرمکان میخ در مدل B3

شکل( :)16تغییرات تنش در جهت  zدر مدل B4

شکل( :)15تغییرات تنش در جهت  xدر مدل B4
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شکل( :)17تغییرات مقاومت بیرونکشیدگی در برابر تغییرمکان میخ در مدل B4

شکل( :)19تغییرات تنش در جهت  zدر مدل B5

شکل( :)18تغییرات تنش در جهت  xدر مدل B5

شکل( :)21تغییرات مقاومت بیرونکشیدگی در برابر تغییرمکان میخ در مدل B5

شکل( :)22تغییرات تنش در جهت  zدر مدل B6

شکل( :)21تغییرات تنش در جهت  xدر مدل B6

8

هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران ،دانشکده مهندسي شهید نیکبخت ،زاهدان
 71و  71ارديبهشت ماه7931

شکل( :)23تغییرات مقاومت بیرونکشیدگی در برابر تغییرمکان میخ در مدل B6

 .1.8تاثیر فشار سربار اعمالی
وضعیت تنشهای ایجاد شده در جعبه آزمایش مطابق شکلهای ارائه شده برای تغییر تنش در جهت  xو  zمیباشد .همانطور که مشاهده مویشوود توزیوع
تنش در باالی جعبه آزمایش تقریبا برابر با تنش اعمالی است و این توزیع تنش با فاصله گرفتن از سطح خاك کاهش مییابد .بوا وجوود جودارهی صولبی
که در دو طرف جعبه آزمایش میباشد مالحظه میشود میزان تنش در کنارهها تقریبا برابر صفر است و بعلت اصطکاکی که خاك در این ناحیه با جوداره
صلب دارد ،خاك نشست نکرده و هیچ تنشی از تنش اعمالی دریافت نمیکند .کاهش میزان تنش با فاصله گرفتن از سطح خاك را مویتووان بودینگونوه
توجیه کرد که با توجه به شرایط مرزی که در جدارههای صلب در نظر گرفته شده ،میزان تنش بعلت اصطکاك خاك با جدارهها در عموق کواهش موی-
یابد.
همانگونه که در نمودارها مشخص است افزایش فشار سربار اعمالی در نمونه خاك با وزن مخصوص  1/4و  1/9گرم بر سانتیمتر مکعب باعوث افوزایش
ظرفیت بیرونکشیدگی میخ می شود .زیرا با افزایش فشار سربار اعمالی ،تراکم خاك بیشتر شده و ایون خوود باعوث بواال رفوتن مقوادیر زاویوه اصوطکاك
داخلی و چسبندگی خاك میشود .لذا باال رفتن مقادیر این پارامترها ،افزایش مقاومت بیرونکشیدگی مویخ را بوه دنبوال دارد .بوهگونوهای کوه بوا افوزایش
سربار از  1به  1/2کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ،افزایش ظرفیت بیرونکشیدگی برای وزن مخصوصهای خشوک  1/4و  1/9گورم بور سوانتیمتور مکعوب بوه
ترتیب  %21و  %19میباشد و این مقادیر افزایش به ازای افزایش سربار از  1/2به  1/1کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ،برابر 24درصد است.
 .2.8تاثیر تراکم خاک
برای سربار  1کیلوگرم بر سانتیمترمربع ،افزایش وزن مخصوص خشک باعث افزایش  44درصدی ظرفیت بیرونکشویدگی و بوا سوربار  1/2کیلووگرم بور
سانتیمترمربع ،این مقدار افزایش برابر  %34میشود و به ازای فشار سربار اعمالی  1/1کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ،ظرفیت بیورونکشویدگی مویخ در خواك
 31درصد افزایش مییابد.
در نتیجه تاثیر تراکم خاك در فشار سربارهای اعمالی باالتر به مراتب بیشتر از تاثیر این پارامتر در فشار سربارهای اعمالی پایینتر است و در نتیجوه هرچوه
فشار سربار اعمالی به خاك افزایش یابد ،افزایش توراکم خواك و در نتیجوه بهبوود پارامترهوای مقواومتی خواك همچوون ضوریب چسوبندگی  Cو زاویوه
اصطکاك داخلی



را به دنبال دارد که این نیز تاثیر بیشتری بر روی افزایش ظرفیت بیرونکشیدگی میخ دارد.
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