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چكيده
 یکی از مسائل مهمم در، پایداری دیواره گودبرداری. مکانهایی را برای کاربردها پدافندی و نظامی مهیا میکند،گودبرداری فضاهای زیرزمینی
 این مهارها سمح دیمواره را بمه اما. ازجمله روشهای پایداری دیواره گودبرداری استفاده از مهارهای فوالدی است.زمینه ژئوتکنیک است
 انکمراژ، در این پژوهش رفتار دیمواره مهارگمذاریشمده توسمم میخکموبی.پشت آن میدوزند و بدین طریق پایداری دیواره را فراهم مینمایند
 همچنمین الممانهمای. ممورد ارزیمابی قرارگرفتمه اسمت، در برابر بمار انفامارAbaqus و ترکیبی از میخکوبی و انکراژ در نرمافزار اجزاء محدود
 مدلهای عددی بهگونهای. بهدست آید8/5 مسل کننده در دیوارههای مختلف بهگونهای قرار داده شده است که ضریب اطمینان پایداری برابر
823  بار انفاار اعمالی در نرمافزار معادل انفامار.انتخاب گردیدهاند که بهترین طرح برای مقابله با بار دینامیکی ناشی از انفاار مشخص گردد
 همچنین مدلسازی دیواره پایدارشده بمه. برابری عمق گود بر روی سح زمین اعمال گردیده است9  است و این بار در فاصلهTNT کیلوگرم
 تغییر شکل تاج دیمواره مهارشمده پم از انفامار در ممدلهمای، بر اساس نتایج. در حالت استاتیکی صحتسنای شده است،روش تمام انکر
. افمزایش یافمت، برابر به نسبت قبل از انفاار و تغییر شکل اولیه ناشی از بار استاتیکی وارده به دیواره پ از پایان گودبرداری05  تا5 مختلف
 بیشترین مقدار تغییر شمکل را بمه نسمبت سمایر، دیوارهای که صرفاً با استفاده از روش میخکوبی (نیلگذاری) پایدار شده،در آنالیز استاتیکی
. مشماهده شمد، در دیواره پایدارشده بهوسیله ترکیبمی از انکمر و نیمل، بیشترین مقدار تغییر شکل دیواره،مدلها نشان داد ولی پ از انفاار
 همچنین انفاار باعث افزایشی تما. رسید8/38  بوده و پ ازآن به8/5 میزان ضریب اطمینان پایداری کلی دیواره میخکوبیشده قبل از انفاار
. درصدی تنش در مهارها شده است883
 دیوار میخکوبیشده، مدلسازی عددی، انفاار، گودبرداری: کليدواژهها
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Abstract
Excavation of underground spaces provides locality for military and defence application. The stability of the
excavation wall is one of the important issues in the field of geotechnics. The use of steel anchor elements is one of
the sustainable methods for stability of excavation walls. These anchors pin the surface of the wall to the back soil,
providing the wall's stability. In this research, the behavior of soil nailing, anchored walls and their combination
against the blast load has been modeled by Abaqus finite element software. Also reinforcing elements are placed in
different walls so that the safety factor becomes 1.5. Different numerical models are chosen to determine the best
plan for dealing with the dynamic load caused by the explosion. The explosive charge in software is equivalent to
the 120 kg TNT explosion, and this load is applied at a distance of three times of the depth to excavation. Also the
modeling of full anchored wall has been verified in static mode. Based on the results, the deformation of the top of
the wall after the explosion increased by 5 to 65 times of those before the explosion in various models and the
primitive deformation caused by static load increased after excavation. In a wall that was completely reinforced by
nails, static analysis showed the highest amount of deformation, but after the explosion, the wall reinforced by the
combination of anchors and nails showed the most deformation. The safety factor of the nailing wall before the
explosion was 1.5 and then reached to 1.01. The explosion also caused a 110% increase in tensile stress of the
Anchors.
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1

*

Corresponding Author E-mail: Ferydoonkhosravi@yahoo.com

Advanced Defence Sci.& Technol. 2020, 01, 433-441.

434

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال دهم ،شماره  ،4زمستان 8331

بهاصوص تونل در مواجهمه بما بمار انفاماری اسمت ،بمرای مثمال

 .8مقدمه
در مباحث پدافند غیرعامل استفاده از فضاهای زیرزمینی جایگماه
ویممژهای دارد .نکتممه قابمملتوجممه درزمینممه فضمماهای زیرزمینممی،
ایمنسازی راههای دسترسی به آنها در برابر انفامار اسمت ،گمام
اول برای ساات فضای زیرزمینی در محلی مسمح  ،گمودبرداری
است .راه دسترسمی بمه فضماهای زیرزمینمی ممیتوانمد از طریمق
شفتهای قائم صورت گیرد .پایدارسازی دیواره شمفت قمائم و یما
پرتالهای ورودی تونلها که بنا به کاربرد میتواننمد تحمت تمثییر
بارهای دینامیکی همچون انفاار قرار گیرنمد ،از اهمیمت ااصمی
براوردار است .از زمانهای گذشته تماکنون ،روشهمای مختلفمی
برای پایدارسازی دیواره گودبرداری پیشنهاد شده و مورد استفاده
قرار گرفتهاند .سیستمهای مهماری بما بلمو همای بتنمی یکمی از
روشهای ایااد پایداری و کنترل مقادیر جابهجماییهمای دیمواره
گممودبرداری اسممت .سیسممتمهممای مهمماری اول مین بممار بممهعنمموان
سیستمهای حفاری سازه نگهبان موقت در آمریکا ممورد اسمتفاده
قرار گرفته اند .در آمریکا برای پروژههای بخش دولتی از مهارهای
دائم استفاده گردید ،که تما اواامر دهمه  8303ممیالدی معممول
نبودنممد .بمما توجممه بممه مزایممایی کممه سیسممتمهممای مهمماری در
گودبرداریهای قمائم بمهویمژه گودهمای عمیمق نسمبت بمه سمایر
روشهای گودبرداری دارند تثبیت بما اسمتفاده از ممیخ و مهمار از
محبوبیممت بممیشتممری در جامعممه طراحممان برامموردار هسممتند؛
گودبرداری با سیستم مهاری در ایران تما حمدودی نوپما و جدیمد
است.

مبارکی و واقفی [ ]8به بررسی عمق و شکل سمح مقحمع تونمل
تحت بار انفااری پردااتند و با مدل کمردن مقحمع جعبمه تونمل
مترو به شکل کوبه ( )Kobeو محیم اما

و هموای پیراممون آن

تحت انفاار سححی ،جابهجاییها و فشار را در سهنقحه از مقحمع
بررسی کرده و نتیاه گرفتند که بیشترین جابهجایی مربموط بمه
سقف تونل و زیر محل انفاار (که به مقدار اندکی بیشتر از گوشه
سقف است) است .تیواری و همکاران [ ]2نیز به تحلیل دینامیکی
سهبعدی تونلهای زیرزمینی با مقحع دایرهای تحت یمک انفامار
درونی پردااته و با تغییر پارامترهای ضخامت جمداره تونمل ،وزن
ارج انفااری و زاویه گسمیختگی اما

نتیامه گرفتنمد کمه بما

افزایش مقدار ارج  TNTمقدار فشار فعال روی ام تونل و تغییر
شکل الینینگ و اا

اطمرا آن افمزایش یافتمه و همچنمین بما

کاهش ضخامت جداره تونل ،تغییر شکل تونل افزایش و با کاهش
زاویمه گسمیختگی اما  ،تغییمر شمکل الینینمگ تونمل و اما
اطرا آن افزایش مییابد .صفا و همکاران [ ]9با تحقیق بمر روی
موجگیرهما و اسمتفاده از نمرمافمزار  AUTODYNایمر مسمیرهای
انحرافی در تونل را در مقابل انفاارهمای امارج از تونمل بررسمی
کردند .آنها با تغییر مقدار و فاصله ارج انفااری از دهانمه تونمل
به یک فاصله بهینه برای اجرای مموجگیمر از دهانمه تونمل دسمت
یافتند .یانگ و همکاران [ ]4ایر انفاار سححی را بمر یمک تونمل
مترو بررسی کردند و نتیاه گرفتند که اگر تونمل متمرو در عممق
بیشتر از  0متر حفر شده و ماده انفاماری معمادل کمتمر از 445
کیلوگرم  TNTباشد تونل مذکور ایمن اواهد بود .در زمینه سایر

اساس کار دیوارهای با سیستم مهماری ایاماد یمک پایمداری

فضاهای زیرزمینی تحت ایمر بمار انفامار نیمز تحقیقمات فراوانمی

وزن می داال می هسممتند کممه هممد آن تممثمین پایممداری در برابممر

صورت گرفته است که میتوان به تحقیقهای لو و همکاران [ ]5و

میلگمرد

ونگ و همکاران [ ]0اشاره نمود .لو و همکاران [ ]5بما اسمتفاده از

شکلهای مختلف شکست اارجی است .مهارها از جن

و یا تاندونهای پیشتنیده هستند که با تزریق سیمان بمه اما
پیرامون متصل شدهاند و برای حفظ پایداری و کنترل جابهجمایی
دیواره گود استفاده میشوند .مهارها در سوراخهای حفماری شمده
نصب میشوند و تاندون تا بار طراحی پیشتنیمده ممیگردنمد تما
نیروی مورد نیاز را بسیج و از زمین به المان سازهای منتقل کنند.
در شرایم ساات و طراحی یکسان ،سیسمتمهمای مهماری دارای
مزایای بیشتری از سیستمهای سنتی هسمتند کمه نتمایج آن در
مالحظات اقتصادی و منافع فنمی ممنعک

ممی شموند .در اداممه

االصهای از تحقیقهمای صمورت گرفتمه در رابحمه بما انفامار در
محیمهای ااکی ارائه میگردد.
عمده پژوهشهای صورت گرفتهشمده در اصموص گسمترش
موج انفاار در اا

مربوط به ارزیابی رفتار سازههمای زیرزمینمی

روش اجممزاء محممدود ( )FEMبممه مقایسممه مممدلهممای دوبعممدی و
سه بعدی سازههای مدفون در مقابل انفاار و تحلیل پاسمخ سمازه
مدفون به آن پردااتنمد .آنهما بمرای ممدلسمازی از ترکیبمی از
محیمهای الگرانژ و ( )SPHاستفاده کردند به این صورت کمه در
مناطقی از هندسه مدل که دچار تغییر شکلهمای زیماد اسمت از
مدل ذرات و در سایر قسمتها از محیم الگرانمژ کممک گرفتمه و
نتیاه گرفتند که مدل دوبعدی نتایج قابل قبولی برای تحلیلهای
انفااری دارد .حسینی و همکاران [ ]0به مدلسازی عددی پدیده
انفاار ممدفون بما اسمتفاده از روش همبسمته اویلمری-الگرانمژی
( )CELو بررسمی پاسممخ امما

و سممازه مممدفون بممه ایممن انفاممار

پردااتند و بیان داشتند هرچه اا

مقاومتر و چسبندهتر باشمد،

حام و قحر حفره ناشی از انفاار کمتر اسمت .بمااینحمال وجمود
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چسبندگی در اا
اما تراکم اا

رفتار حوزه دور آن را دچار تغییر نممیکنمد.

که وابسته به مدول یانمگ و چگمالی آن اسمت در

رفتار حوزه دور اا

در برابر موج انفاار کامالً تثییرگذار است.

 .8-2صحت سنجی
در سال  ،8338گودی با سیستم مهاری تماممقیاس در دانشمگاه
 Texas A&Mبه همراه ابزارگذاری اجمرا گردیمد (شمکل  ،)8کمه

بااینحال درزمینه تثییر انفاار بر روی سازههای نگهبان اا

به منظور صحتسنای مدل سازی عددی بهکار گرفته اواهد شد.

در گودبرداری تحقیقات چنمدانی صمورت نگرفتمه اسمت .در ایمن

مزیت انتخاب این مورد در این است که مدلسمازیهمای عمددی

زمینه میتوان به تحقیق یوگندراکومر و همکاران [ ]1اشاره نمود

متعددی با استفاده از نرمافزارهای عددی بر روی این دیوار انامام

که به رفتار دیوار حائل مسمل شمده در برابمر بارهمای دینمامیکی

شده است .از مهمترین مدلسازیهای عددی این پروژه میتموان

(انفاار) پردااتهاند .مقایسه نتایج این محالعه و دادههای میمدانی

به پژوهش بریو و لمیم [ ]88در سمال  8333اشماره کمرد .دیموار

نشان داد که رویکرد افزایش گامبهگام مدول االستیک در نرمافزار

مذکور دارای طول  03متر و ارتفاع  0/5متمر و فاصمله مرکمز بمه

اجزاء محدود  ،TARA-3بهترین پیش بینی برای پاسخ دینمامیکی

مرکز تیرهای نگهبان  2/44متر است .مهارهای مورد اسمتفاده در

دیوار در بارگذاری انفامار را نشمان ممیدهمد .همچنمین بازیمار و

این پروژه با زاویه شیب  93درجه با افق در تمراز  8/1و  4/1متمر

مسمل و

زیر سح زمین نصب گردیدهاند .گمانهها به قحر  13میلیمتر بمه

دیوار وزنی در برابر انفاار پردااتهاند .ژیماولین [ ]83بمه ارزیمابی

طول  82/95متر برای جایگذاری مهارها حفاری شمده انمد .بمرای

تممثییر گممودبرداری انفامماری بممر روی پایممداری دینممامیکی دیمموار

مهارها از تاندون فوالدی با قحر  25میلیمتر استفاده شده اسمت.

میخکموبیشمده در یمک پمروژه پرداامت .در ایمن محالعمه ،روش

طول گیردار هر دو ردیف مهارهما 0/9 ،متمر اسمت .اما

محمل

محاسباتی پایداری دینامیکی بمر اسماس ترموری تعمادل محمدود

شامل یک الیمه  89متمری ماسمه رسموبی الیدار نیممه متمراکم

همکاران [ ]3به بررسمی و مقایسمه رفتمار دیموار اما

3

جسم صلب در سهبعد ارائه گردید .ایمن محاسمبات باعمث ایاماد

روداانممهای بمما وزن مخصمموص متوسممم  81/5 kN/mبمما نتممایج

پیشبینی مناسبی از پایداری دینامیکی دیوار میخکموبیشمده در

آزمایش نفوذ استاندارد شامل  83ضربه در  3/9 mدر سح و 20

برابر انفاار گردید و برامی از مشمکالت طراحمی و اجمرا را حمل

ضربه در  3/9 mدر کف تیر نگهبان است.

نمود.
هد از این مقاله بررسی رفتار دیوارهای مهارشده بمهوسمیله
المانهای فوالدی با استفاده از نرم افزار اجمزاء محمدود در حالمت
دوبعدی است .به همین منظور دیواره مهارشده بهوسیله میخکوبی
و انکممراژ در برابممر بممار انفاممار بمما اسممتفاده از نممرمافممزار Abaqus

مورد بررسی قرار گرفت .به جهمت ارزیمابی عملکمرد دیموارههمای
مهاری از سه مدل با سیستم مهاری متفاوت استفادهشمده اسمت.
مدلها بهگونهای انتخاب شده اسمت کمه دارای ضمریب اطمینمان
پایداری یکسانی باشند .در ادامه بمه بیمان روش تحقیمق و نحموه
صحتسنای پردااته میشود.

 .2روش تحقیق
در ابتدا مدل سااتهشده در نرمافزار مورد استفاده با نتایج پمایش

شکل  .8دیوار برلینی مهارشده با دو ردیف مهار ،دانشگاه
[]82

Texas A&M

به جهت صحتسنای ممدل ،ممدل عمددی کمرنش مسمح

یک مورد واقعی تماممقیاس ابزارگذاریشده صحتسنای میشود

دوبعدی با نرمافزار  Abaqusبر اساس مشخصات مصال ارائهشمده

تا از انعکاس مناسب شرایم واقعی در مدل سااتهشده اطمینمان

توسم بریو و لیم سااته شمد .در شمکل ( )2تغییمر شمکل افقمی

حاصل گردد .بهدلیل نبود دادههمای دیمواره پایمدارشمده در برابمر

بهدستآمده در دیواره گود از مدل سااتهشده در ایمن پمژوهش،

بارگذاری انفاار ،تنها صحتسنای استاتیکی صورت میگیرد.

مدل بریو و لیم و مقادیر اندازهگیری شده ارائه شده است.
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ارتفاع دیواره ()m

5

1
0

0.04

0.02

تغییر شکل ()m

0

شکل  .2جابهجای افقی اندازهگیریشده و محاسبهشده در مدل بریو و
لیم و مدل صحتسنای برای دیوار برلینی دانشگاه Texas A&M

با توجه به شکل ( )2تغییر شکل تاج گود در مدل دوبعدی و
مقدار اندازهگیریشده دارای تحابق اوبی هستند .ولمی در محمل
قرارگیری انکر براال مدل سهبعدی ،مدل دوبعدی تغییر شمکل
کمتری را از مقادیر اندازهگیریشده نشان داده است که بمهدلیمل
نیروی پیش تنیده  813کیلو نیوتمونی انکمر و معمادل سمازی تیمر
نگهبان با یک صفحه است .البته معادلسازی بمهگونمهای صمورت
گرفت است که همر دو مقحمع دارای مقاوممت امشمی یکسمانی
باشند.

شکل  .3مدل شماره  ،8گود  83متری تماماً انکر

مدل  2ترکیبی از مهار پیشتنیده (انکر) و میخکموبی (نیمل)
است .یک مهار پیشتنیده در الیه اول و تراز  -8/5قرار داده شده
است .این مهار بهاندازه  24تن به واحمد طمول عممود بمر صمفحه
پیشتنیده گردیده است و در زیمر آن از دوالیمه نیمل  1متمری و
یکالیه نیل  0متری به فاصله  2از یکدیگر استفاده گردید.
در مدل  9که یک ممدل کمامالً میخکموبی شمده اسمت ،از 4
ردیف نیل  1متری بافاصله  8/5متری از یکدیگر و دو ردیف نیمل
 0متری در زیر آنها بافاصله 8/5متری از یکمدیگر اسمتفاده شمد.
ردیف اول مهار در تراز  -8/5از تاج گود قرار دارد.

 .2-2انتخاب مدل
برای ارزیابی تثییر نوع مهار بر عملکرد دیوار پایدار شده ،سه مدل
بهصورت زیر انتخاب گردید:
 مدل  :8کامالً مهار پیشتنیده (تماماً انکر)
 مدل  :2ترکیبی از میخکوبی و مهار پیشتنیده
 مدل  :9کامالً میخکوبی (تماماً نیل)
برای یکسان بودن شرایم پایداری در این مدلها از نرمافمزار
 GeoStudioو روش  Spencerاستفاده گردید .بر اساس آئینناممه
 FHWAضریب اطمینان برای دیموارههمای پایدارشمده بمهوسمیله
مهارگذاری در حالت دائم بایستی حمداقل  8/5باشمد .بمر هممین
اساس چیدمان ،طول و مشخصات مهارها در سه مدل بمهگونمهای
انتخاب شدهاند که در هر سه مدل ضریب اطمینان در حدود 8/5
بهدست آید .سه مدل در شکلهمای ( )9-5نشمان داده شمدهانمد.
هم چنین مشخصات اا و سیستم پایدارسازی این دیوارهها بمه
ترتیب در جدولهای ( )8-2ارائه شده است.
برای پایدارسازی دیواره مدل شماره  8از دو مهار پیشتنیمده
استفاده گردید .به هر یک از مهارها نیروی  25تنی به واحد طول
عمود بر صفحه اعمال شده است .مهار اول در تراز  -9و مهار دوم
در تراز  -0/5از تاج گود قرار دارد.

شکل  .4گود  83متری ترکیبی از نیل و انکر

شکل  .4گود  83متری تماماً نیل
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دیوارههای پایدارشده

جدول  .8مشخصات اا

واحد

مدل 8

مشخصات

[]kN/m3

81

[]kN/m2

8

زاویه اصحکا ،

[]°

92

زاویه اتساع،

[]°

2

[]kN/m2

43333

[]kN/m2

823333

-

3/40

-

3/9

وزن مخصوص غیراشباع،
چسبندگی،

مدول یانگ،

C

E

سختی باربرداری-گذاری
مادد،
ضریب رانش اا

،

K0

ضریب پواسون،

بهدست آمد .با توجه به در نظر گرفتن مماده منفامره بمه میمزان
 823 kgدر این پژوهش ،بر اساس رابحه ( ،)8قحر گودال انفامار
در حدود  9/5 mبهدست میآید.
با استفاده از روابم ( )9-4بهترتیب حداکثر فشمار در میمدان
آزاد اا

( )P0برحسب پاسکال و مدتزمانی که فشمار از مقمدار

پیک به صفر میرسمد یما هممان ممدتزممان مثبمت انفامار ()td
محاسممبه مممیگممردد کممه بمما اسممتفاده از ایممن دو مقممدار ،نمممودار
تنش -زمان اعمالی به مرز گودال بهدست میآید [.]84
)

() 9

(

()4

در روابم ( C ،)9-4سرعت موج بارگذاری برحسب  m/sاست
زاویه اتسماع در نظمر گرفتمهشمده در جمدول ( )8بمر اسماس
پیشنهاد بولتون برای اا های ماسهای با زاویه اصمحکا بماالی
 93درجه است که بهصورت زیر (رابحه  )8است [:]80
() 8

برای اا

ماسه از رابحه ( )5بهدست ممیآیمد ،چگمالی اما

برحسب ،kg/m3

ضریب جفتشدگی که با فرض سححیبمودن

انفاار در این پژوهش این ضریب برابر

جدول  .2مشخصات شاتکریت و مهارهای استفادهشده در پایدارسازی
دیوارهها
مشخصات

واحد

استرند

میخ

شاتکریت

تنش تسلیم

[]kg/cm2

81033

9333

-

قحر مهار

[]mm

84

92

-

طول آزاد مهار

[ ]m

1

-

-

[ ]m

4

0و1

-

طول گیردار مهار
مدول یانگ،

E

2

[ ]kN/m
3

283e3

283e3

23e3

وزن مخصوص،

[ ]kg/m

0133

0133

2433

ضریب پواسون،

-

3/9

3/9

3/9

m

-

-

3/8

ضخامت

در این پژوهش بار معادل انفاار  823کیلمو  TNTدر فاصمله سمه
برابر عمق گود به سح زمین وارد گردید .با توجه به آزمایشهای
میدانی اناامشده توسمم آمبروسمینی و همکماران [ ]89بمر روی
اا های مختلف ،رابحه ( )2برای قحمر گمودال انفامار پیشمنهاد
شد.
) (

در رابحممه ( W )2وزن  TNTمعممادل ممماده منفاممره بمممب
برحسب  kgو  Dقحر گودال برحسب متر است .بر اساس پژوهش
اسمممیت و همکمماران [ ]84ضممریب  3/58در رابحممه  8برابممر 3/0

 3/4بهدسمت ممی آیمدR ،

فاصله از مرکز انفاار به متر و  nضریب تضمعیف مموج کمه بمرای
ماسه ای متراکم در حدود  2/05است.

اا

تکانه ویمژه اسمت

که از رابحه ( )0بهدست میآید [.]84
)

() 5

)

(

(

√ ,

()0

حداکثر جابه جمایی ذرات اما

برحسمب متمر بمرای

انفاار مدفون یا نیممه ممدفون اسمت و بما اسمتفاده از رابحمه ()0
محاسبه میشود:
)

() 0

 .3-2بار انفجار

()2

که تابعی از سرعت لرزهای  csو حداکثر سرعت لرزهای  V0است و

(

بر اساس روابم ارائمه شمده و جایگمذاری مقمادیر مربموط بمه
اممما

حمممداکثر فشمممار در میمممدان آزاد اممما

در حمممدود

بهدست می آید و ایمن فشمار بایمد طمی 3/35
یانیه به صفر برسد .در این پمژوهش انمرژی ناشمی از ایمن انفامار
بهصورت نمودار تنش-زمان به اا

انتقال داده شد.

 .4-2مدلسازی
با توجه به اینکه نمرمافمزار  ،Abaqusنمرمافمزاری تنهما مخمتص
ژئوتکنیک نیست ،برای از نیازهای یک مدل سازی ژئوتکنیمک را
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در اود ندارد .ازجمله محمدودیت همای ایمن نمرم افمزار در حموزه
ژئوتکنیک عدم وجود مدل رفتار االستیک غیراحی دانکن-چنگ
است .برای رفع این مشکل با در نظر گرفتن محدوده بارگمذاری و
باربرداری بر اساس توزیع تنش  ،2-8میتوان ممدول االستسمیته
اا در محدوده باربرداری را بماالتر وارد نممود تما از بماالزدگمی
اا بهدلیل باربرداری و درنتیاه احا در نتمایج بمهدسمتآممده
جلوگیری شود .در این پژوهش مدول ناحیمه متمثیر از بماربرداری
سه برابر مدول معمول اا به نرمافمزار وارد شمد .همچنمین در
مدلسازی جهمت آنمالیز دینمامیکی مرزهمای نمونمه بمرای عمدم
برگشت بار ناشی از انفاار ،نامحدود در نظر گرفتمه شمدند .البتمه
یک مدل با دو مرز محدود و نامحدود سااته شد که نتایج آن در
قسمت نتایج ارائه اواهد شد .در شمکل ( )0ممشبنمدی ممدل 8
نشان داده شده است.
ازآنااییکه تحلیلهای اناامگرفته در این پژوهش بهصمورت
کرنش مسح و دوبعمدی هسمتند از الممان مربعمی بمرای انامام
تحلیلها استفاده گردید .مشبندی به این صورت اناام گرفت که
در محدوده نزدیک به دیوار گود ابعاد مش  3/5متر و با دور شدن
از دیواره درنهایت ابعاد مش به  8متر میرسمد .قسممت پیوسمته
مهارهمما در نممرمافممزار بمما المممان  wireمممدل گردیدنممد و قسمممت
ناپیوستگی انکر بهصورت فنر مدل گردید و یمک نیمروی محموری
معادل با نیرویی پیشتنیدگی در آن اعمال گردید .همچنمین بمه
جهت باال بردن دقت و همسانی مدلسازی و اجرا ،ابتدا اما تما
تراز  3/5متری پایینتر از هر یک از مهارها برداشته شمده سمس
آن مهار فعال ممیگمردد و ایمن عملیمات گمامبمهگمام تما انتهمای
گودبرداری تکرار میگردد.

در دیواره و ممان ایاادی در شاتکریت مورد مقایسه قمرار گیمرد.
شکل ( )0تصویر مدل  8در نرم افزار پ از آنالیز استاتیکی است.
در این شکل مرز ناحیههای با مدول االستیک متفاوت با امچین
نشان دادهشده است.

شکل  .4تغییر شکل افقی مدل شماره  8پ
میل به رنگ قرمز ،تغییر شکل بیشتر میشود).

از آنالیز استاتیکی (با

بر اساس نتایج تحلیل استاتیکی مدل  ،2بیشترین تمنش در
آارین نیل که در پایینترین تراز قرار دارد ،ایااد شده اسمت .بمر
همین اساس میتوان پیشنهاد کرد برای بهینمهشمدن طمرحهمای
مهمماری بهتممر اسممت بمما افممزایش عمممق سممح مقحممع مهارهممای
استفادهشده نیز افزایش یابد .چراکه با افزایش عمق میمزان تمنش
ایاادشده در مهارها افزایش مییابد.
در مدل شماره  9از تحلیمل حرارتمی بمرای بمهدسمت آوردن
ضریب اطمینان اا

استفاده گردید .برای توضی نحوه بهدسمت

آوردن ضریب اطمینان با استفاده از تحلیل حرارتمی اواننمده بمه
مقاله ژئو و همکاران [ ]85ارجاع داده میشود .بمر هممین اسماس
ضممریب اطمینممان  8/50بممهدسممت آمممد کممه انممدکی از مقممدار
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار ژئمو اسمتدیو ،بیشمتر اسمت .در
شکل ( )1مدل  9در حین تحلیل حرارتی نشان داده شده است.

شکل  .4مدل  8پ

از مش بندی

در مدلسازی مهارهای پیشتنیده فرض شده است پیوستگی
بین مهار و اا به مقدار کافی وجود دارد .این بدان معناست که
قسمت پیوستگی مهار توانایی انتقال بار پیشتنیدگی به اما را
بدون گسیختگی دارد و ایمن انتقمال تما انتهمای آنمالیز همچنمان
صورت میگیرد.

 .3نتایج و بحث

شکل  .1مدل  9تحت تحلیل حرارتی

همانطور کمه از شمکل ( )1مشمخص اسمت ،بعمد از تحلیمل
حرارتی برای بهدست آوردن ضریب اطمینان پایداری با استفاده از
نرمافزار  ،Abaqusپاشنه گود بیش از  30سانتیمتر حرکت کمرده
است و این نشان از ناپایدار شمدن گمود در حمین ایمن تحلیمل و

 .8-3قبل از انفجار

پارامترهای مقاومتی کاهش یافته است .در ادامه تغییر شکلهمای

پ از مدلسازی هر یمک از ممدلهما ابتمدا آنهما تحمت حالمت
استاتیکی مورد آنالیز قرار گرفتند تا میزان تغییر شکل ایاادشمده

دیواره گود و لنگر امشی ایاادشده در شاتکریت در سه مدل در
شکلهای ( )3-83ارائه شده است .در نمودارهای ارائهشده در این
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مقاله کنج گود (نقحه تالقی دیواره گود و کف گود) بهعنوان مبدأ

مشخص است .در مدل تماماً انکر بهدلیمل آنکمه تنهما از دو مهمار

مختصات در نظر گرفته شده است.

استفاده شده است و مهار اولی در عمق سه متری از باالی دیواره

ارتفاع ()m

10
9
8
7
6
Fullnail
5
FullAnchor
Composition
4
3
2
1
0
-40000 -30000 -20000 -10000
0
لنگر امشی ()N.m

10000 20000

قرار دارد ،تاج گود به بیرون رفته است .یا این حمال تغییمر شمکل
این مدل در قسمتهای پایینی کمتر از دو دیوار دیگر است.
 .2-3پس از انفجار
تنش معادل انفاار  823کیلو  TNTدر فاصله سه برابر عمق گمود
در سح زمین به محلی به عرض  9/5متر وارد شد .این تمنش در
مدتزمان  3/35یانیه بمه اما
ایاادشده در اا

 3/30یانیه پ

وارد گردیمد .شمکل ( )88تمنش
از انفاار را در ممدل  2نشمان

داده است.

شکل  .3لنگر امشی در شاتکریت

بر اساس شکل ( )3بیشترین لنگر در دیواره تماماً انکر ایااد
شده است .نتیاه امش باال در تغییر شکل و تورفتگی شماتکریت
در محل انکرها دیده میشود .این بدان معناسمت کمه در صمورت
اهمیت تغییر شکل در محل انکراژ ها بایسمتی در زممان طراحمی
شاتکریت برای این قسمت از دیوارهها ضمخامت بیشمتر و مصمال
مقاومتتری استفاده شود .البته در مدلسازی صورت گرفتهشمده
ضخامت شاتکریت  3/38متر وارد شده ولی در محل انکرهما ایمن
ضممخامت  3/34وارد شممده اسممت .در دیممواره تمام ماً نیممل ،لنگممر
ایاادشده به نسبت دو دیواره دیگر ناچیز است.

در مدل  8تحلیل با هر دو نوع مرز جاذب انرژی (نامحدود) و
مرز محدود اناام گرفت .تغییر شمکل دیمواره در همر دو روش در
شکل ( )82ارائه شده است.

12

Fullnail
Composition
FullAnchor

شکل  .88تنش ایاادشده در اا

ارتفاع دیواره ()m

4

10
8
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4

2
0
0.03
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0

مرز محدود
مرز نامحدود

2
0

تغییر شکل ()m

0.2
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شکل  .82تغییر شکل دیواره مدل  8در دو حالت مدلسازی

با توجه به شکل ( ،)83میمانگین تغییمر شمکل ایاادشمده در
دیواره تماماً نیل از دو دیواره دیگر بهجز تاج گمود ،بیشمتر اسمت.

همان طور که از شکل ( )82مشخص اسمت عمدم اسمتفاده از

همچنمین در محملهممایی کمه انکممر وجمود دارد بممهدلیمل اعمممال

مرز جاذب باعث افزایش حدود  13درصدی تغییر شکل در دیواره

کشمیده شمده اسمت کمه

از انفاار ارائه

پیشتنیده باال دیواره بمه سممت اما

تورفتگی قسمت باالی مدل ترکیبی ،بهدلیمل وجمود انکمر کاممل

میگردد .در شکل ( )89تغییر شکل سه دیواره پ
شده است.
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معناست افزایش ضریب اطمینان پایداری در کاهش تغییر شمکل
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