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ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دیوارهای حائل تثبیت
یافته با مسلحکنندههای مکانیکی مهار صفحهای
متین جاللی مقدم* ،امیرعلی زاد ،نادر دستاران؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،دانشکدۀ فنی و مهندسی،
نیما مهراننیا؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،
گروه مهندسی عمران،
چکیده
مهارهای صفحهای یکی از انواع مسلحکنندههای مکانیکی هستند که کاربردهای
گستردهای در فعالیتهای ژئوتکنیکی ساحلی و فراساحلی مانند ساخت دیوارهای حائل
مکانیکی ،مقابله با باالزدگی فونداسیونها ،تثبیت توربینهای باد و سکوهای شناور دریایی در
برابر تالطم آب دریا ،و مهار خطوط لوله مدفون و مستغرق دارند .در این مقاله نتایج
مدلسازی آزمایشگاهی دیوارهای حائل مهار صفحهای با هدف بررسی عملکرد آنها ارائه
شده است .موارد بررسی شده بر قابلیت باربری پاشنه بارگذاری و تغییرمکانهای افقی دیواره
شامل ارزیابی تأثیر شکل مربعی و دایرهای صفحات مهاری ،ابعاد آنها در دو اندازۀ مختلف،
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تحت سه چیدمان لوزی ،مربعی و  5مهاره بوده است .بهمنظور مشاهده سطح لغزش بحرانی
و میزان تأثیر موارد مذکور روی گوه گسیختگی از روش سرعتسنجی تصویری ذات ()PIV

آن بهترتیب مربوط به چیدمان  5مهاره ،لوزی و مربعی بوده است .چیدمان لوزی با وجود
یک مسلحکننده کمتر اختالف نسبتاً کمی با نتایج چیدمان  5مهاره داشته است .شکل دایرهای
صفحات پایداری بیشتری را در دیواره فراهم آوردهاند .بر طبق نتایج تحلیل  ،PIVکرنش
ذرات در سطح لغزش بحرانی ،در چیدمانهای  5مهاره و لوزی کوچکتر از چیدمان مربعی

*نویسنده مسئول

Matin.jalali.m@gmail.com
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استفاده شده است .بر این اساس ،بیشترین قابلیت باربری دیواره و کمترین جابهجایی افقی

و در صفحات دایرهای کوچکتر از صفحات مربعی بهدست آمده است .چیدمان
مسلحکنندهها و ابعاد صفحات تأثیر چشمگیری بر عمق گوه گسیختگی در خاکریز دیواره
داشتهاند.

واژههای کلیدی:

مهار صفحهای ،دیوار حائل ،سرعت سنجی تصویری ذات ( ،)PIVژئوتکنیک ساحلی و

فراساحلی ،مدلسازی آزمایشگاهی

مقدمه
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دیوارهای حائل سازههای ژئوتکنیکی مقاوم در برابر فشارهای جانبی محرک و مقاومی
هستند که به لحاظ مدت زمان بهرهبرداری به دو گروه سرویسدهی کوتاه مدت (موقت) مثل
تقسیمبندی میشوند .دیوارهای حائل به دو روش اصلی باال به پایین و پایین به باال اجرا
میشوند که از مسلحکنندههای بهکار رفته در دیوارهای پایین به باال میتوان به مهارهای
صفحهای ،ژئوگریدها و ژئوسلها اشاره کرده و در دیوارهای باال به پایین میتوان مهارهای
دوغابی و مارپیچ را نام برد .از زمره استفادههای صورت گرفته از مهارهای صفحهای بهعنوان
مسلحکننده در دیوارهای حائل ،میتوان به دیوار حائل چندمنظوره در کشور چین با هدف
ساخت خطوط راه آهن ،عرشه پل و بزرگراه اشاره کرد [.]9
مهارهای صفحهای ،مسلحکنندههای مکانیکی مدفون شوندهای هستند که یک یا چند
صفحه باربر با یک میلگرد یا کابل برای انتقال بار به ناحیه ایمن خاک دارند [ .]2از انواع

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

گودبرداریهای شهری و بلند مدت (دائمی) مثل دیوارهای حائل مکانیکی تثبیت یافته

مهارهای صفحهای بهکار رفته در پروژههای خشکی و دریایی میتوان به مهارهای صفحهای
افقی ،مایل و قائم ،مهارهای بتنی درجاریز ،مهارهای چند صفحهای ،مهارهای صفحه
مهارهای عمودی بارگذاریشونده ( ،)VLAمهارهای مکشی دفنشونده ( ،)SEPLAمهارهای
دینامیکی دفنشونده ( )DEPLAنظیر مهارهای امنی ماکس 9و تورپدو 9و مهارهای داکبیل

2

و مانتا ری 3و استینجری اشاره کرد [.]1[ ،]8[ ،]9[ ،]6[ ،]5[ ،] [ ،]3[ ،]2
1. Omni-max
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ضربدری ،مهارهای قفل دکل بازشونده ،مهارهای مارپیچ ،مهارهای کششی دفنشونده،

تا به امروز آزمایشهای بیرون کشش گستردهای روی مهارهای صفحهایِ افقی ،مایل و
قائم با شکلهای مختلف صفحات انجام شده است [،]95[ ،]9 [ ،]93[ ،]92[ ،]99[ ،]92
[ .]99[ ،]96سیلی و داس ( )9195از بررسی مهارهای نواری افقی با نسبتهای ظاهری
نشان دادند پیش از رسیدن مهار به عمق مدفون شدگی بحرانی ،ظرفیت مهار با
افزایش نسبت مدفونشدگی افزایش مییابد .مورای و گدس ( )9189آزمایش بیرونکشش
صفحات افقی نواری ،دایرهای و مستطیلی با دو سطح صیقلی و زبر ،اختالف قابل توجه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دیوارهای حائل تثبیت یافته با مسلحکنندههای مکانیکی مهار صفحهای

312

ظرفیت بیرون کشش مهارهای زبر و صیقلی را گزارش کردند .ایلمپاروتی و همکاران
( )2222از بیرون کشش قائم صفحات دایرهایِ افقی اقدام به مقایسه مکانیزمهای گسیختگی
دایرهای ،مستطیلی و نواری صفحات را بر روی ظرفیت شکست بررسی کردند و به بزرگتر
بودن ظرفیت کششی نهایی صفحات مربعی و دایرهای از صفحات نواری و مستطیلی رسیدند.
سانگ و همکاران ( )2221از بیرون کشش صفحات مربعی تحت زوایای  32تا  12درجه در
آزمایشهای سانترفیوژ ،تأثیر مسقیم ضریب بیبعد کننده هندسه مهار ،زاویۀ بارگذاری و لنگر
نهایی را بر میزان افت مدفون شدگی مهار به هنگام قفلشدگی ثابت کرده و کاهش خطی
افت مدفون شدگی مهار را با کاهش زاویۀ بیرون کشش مهار گزارش کردند .کانسولی و
همکاران ( )2292از آزمایش بیرون کشش صفحات دایرهای در خاکریز سیمانی تثبیت شده-
فیبری تسلیح یافته ،بهترتیب افزایش  %22و  % 335ظرفیت بیرون کشش را برای عمقهای
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مشاهده شده و پاسخ بار-جابهجایی کردند .سینگ و راماسوامی ( )2228تأثیر شکل مربعی،

مدفونشدگی  9و  2طی از اضافه کردن %2/5فیبر گزارش کردند .لیو و همکاران ( )2292با
بهکارگیری تکنیک سرعتسنجی تصویری ذرات ( 5)PIVاقدام به بررسی تغییرشکل خاک و
و اندازه ذرات کمترین تأثیر را بر تغییر شکل خاک و مقاومت بیرون کشش دارند .هان و
1. torpedo
2. Duckbill
3. Manta Ray
4. Stingray
5.. Particle Image Velocimetry
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سطوح گسیختگی کرده و نشان دادند تراکم خاک و عمق مدفون شدگی مهار بیشترین تأثیر

همکاران ( )2296رفتار مهارهای صفحهای را در بیرون کشش قائم ثابت با استفاده از
آزمایشهای سانترفیوژ و تکنیک  PIVارزیابی کرده و ثابت کردند در صورتیکه جابهجایی
مهار در زمان اعمال بار ثابت از  % 2جابهجایی در گسیختگی یکنواخت تجاوز نکند بار ثابت
را میتوان بهصورت نامحدود به مهار وارد کرد .شکلگیری یک حفره در کف مهار در
سطوح بار ثابت زیاد و عدم شکلگیری آن در سطوح بار ثابت کم در پژوهش آنها گزارش
ش د.
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گودین و همکاران در سالهای  2292 ،2226و  2295و کسیدی و همکاران ( )2292با
انجام آزمایشهای سانترفیوژ و بهکارگیری تکنیک  PIVپژوهشهای جامعی را بر روی
قبیل افت عملکرد  SEPLAبالفاصله پس از بازیابی صندوقه مکشی بهعلت کاهش مقاومت
خاک مجاور مهار ،تأثیر مثبت باله قفل شونده روی مسیر مهار تنها در زمان حضور بار خارج
از محور ،معرفی یک روند طراحی بهینه با هدف کاهش افت مدفونشدگی مهار در زمان قفل
شدن ،امکان نصب مهار در خاکهای سخت ،و اثبات افت عمق مدفون شدگی مهار از  2/2تا
 9/5برابر ارتفاع آن برای بارگذاریهای با شیب بین  2تا  12درجه نسبت به افق ،رسیدند
[.]29[ ،]22[ ،]91[ ،]98
تا کنون تستهای آزمایشگاهی گستردهای بهمنظور بررسی عملکرد مهارهای DEPLA
انجام گرفته است [ .]29[ ،]26[ ،]25[ ،]2 [ ،]23[ ،]22حسین و همکاران ( )2293با
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عملکرد مهارهای  SEPLAو مکانیزم رفتاری باله قفل شونده انجام دادند و به نتایجی از

مدلسازیهای عددی و مقایسۀ نتایج با تستهای سانترفیوژ پیشین ،روی دو نوع مختلف
مهارهای تورپدو ،یک دستورالعمل عددی جامعی با هدف شبیهسازی روند نصب دینامیکی
کردند .راندولف ،بلک ،الفلین ،گودین ،ونگ و ریچاردسون تحت یک کمپین پژوهشی جامع،
با انجام مدلسازیهای عددی و تستهای سانترفیوژ و میدانی به بررسی کامل مهارهای
 DEPLAاقدام کرده و نتایج خود را در چندین مقاله منتشر کردند .آنها نشان دادند افت
عمق مدفون شدگی مهار در شرایط واقعی بسیار بیشتر از نتایج تستهای سانترفیوژ بوده
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مهار ،گیرش مجدد خاک مجاور مهار پس از نصب و بیرون کشش یکنواخت آنها ارائه

است ،پایان مرحلۀ قفل شدن مهار مصادف با حداکثر ظرفیت مهار است ،مهارهای دینامیکی
راکتیشکل یا همان مهارهای تورپدو رفتاری مشابه مهارهای نصب شونده دارد و قفلشدگی
و پاسخ بیرون کشش آنها با مهارهای دینامیکی دفن شوندۀ یکسان است.
مهارهای صفحهای ،مسلحکنندههای جایگذاری شوندهای در ساخت دیوارهای حائل
هستند که بهعلت مدفون شدن صفحه انتهایی در ناحیۀ مقاوم خاک ظرفیت بیرون کشش
باالیی در مقایسه با دیگر مسلحکنندههای بهکار رفته در دیوارهای حائل مکانیکی تثبیت یافته
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نظیر ژئوسلها ،ژئوگریدها و تسمههای فلزی دارند .در این مقاله نتایج حاصل از مدلسازی
آزمایشگاهی دیوارهای حایل مهارهای صفحهای تحت بارگذاری استاتیکی گزارش شده
مسلحکنندهها روی پایداری دیواره بوده است .بهمنظور مشاهده سطح لغزش بحرانی از
تکنیک  PIVاستفاده شده است PIV .که یک روش پردازش تصویری است و ابتدا در
شاخه سیاالت و مشاهده مسیر جریان ذرات گاز و سیال استفاده شده ،بهوسیلۀ وایت و
همکاران ( )2223برای استفاده در مدلسازیهای ژئوتکنیکی کاربردی شد و تا بهحال
گزارشهای کمی از استفاده آن در مشاهده گوه گسیختگی دیوارهای حائل مشاهده شده
است [.]33[ ،]32[ ،]39[ ،]32[ ،]21[ ،]28

مصالح آزمایش
 .1محفظه آزمایش

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

است .موارد بررسی شده عبارت از شکل صفحات مهاری ،ابعاد آنها ،و چیدمان

برای انجام آزمایشها در مقیاس آزمایشگاهی ،از ضریب کاهنده ابعاد  9/92استفاده شده
است .بر این اساس ،تمام طولهای حاضر در آزمایش بر عدد  92تقسیم شدهاند .از اینرو،
آزمایشگاهی تقلیل یافته است.
برای ساخت دیوارهای حائل از محفظهای بهطول  922سانتیمتر ،عرض  32سانتیمتر و
عمق  62سانتیمتر استفاده شده است .مقدار بیشتر طول و عمق محفظه با هدف جلوگیری
از اثرات مرزی است و عرض  32سانتیمتری محفظه ،برابر با طول دیواره ،بهمنظور حصول

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

برای دیوار حائلی بهطول و ارتفاع  3متر ،ابعاد دیواره  32سانتیمتر برای مدلسازی

اطمینان از برقراری کامل شرایط کرنش مسطح بوده است .برای مشاهده سطح خاک در یک
سمت دیواره و عکسبرداری از آن در جریان آزمایشها ،از پلکسیگلس با ضخامت مناسب
 32میلیمتر برای یک وجه محفظه استفاده شده است .این ضخامت از پلکسی گلس بهمنظور
حصول اطمینان از عدم تغییرشکل و شکمدادگی آن در جریان بارگذاری بوده است .عالوه بر
این در وجه پشتی دیواره یعنی سطح خاک در تماس با وجه فلزیِ درونِ محفظه ،یک ورق
پالستیکیِ پلی اتیلن به ضخامت ناچیز  9/5میلیمتر به وجه فلزی چسبانده شد تا اصطکاک
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خاک و وجه فلزی محفظه به حداقل مقدار ممکن رسانده شود .توگنون و همکاران ()9111
از قرار دادن ورق پالستیک پلیاتیلن روی وجوه محفظه آزمایش ،کاهش زاویۀ اصطکاک
محفظه آزمایش ،پاشنه بارگذاری نواری و سیستم بارگذاری نشان داده شده است.

 .3خاک مصرفی
خاک بهکار رفته در تمامی آزمایشها ماسه خشک منطقه صوفیان استان آذربایجان شرقی-
ایران بوده است .ماسه استفاده شده بر اساس طبقهبندی متحد دارای دانهبندی یکنواختی است

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

شکل  .1شماتیک دیوار حائل

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

میان وجوه و خاک را به کمتر از  5درجه ثابت کردند [ .]38در شکل  9تصویر شماتیک

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دیوارهای حائل تثبیت یافته با مسلحکنندههای مکانیکی مهار صفحهای

و ماسه بد دانهبندی  SPبا اندازۀ مؤثر 2/22mm

 D50=0/28mm ،ضریب

و

 γبوده است.

یکنواختی 9/36

 ،ضریب انحناء 9/98

96/69

منحنی دانهبندی این خاک در شکل  2نشان داده شده است.

 .2پاشنه بارگذاری
بهمنظور برقراری کامل شرایط کرنش مسطح و جلوگیری از وقوع هر گونه اصطکاک میان
پاشنه بارگذاری با وجوه کناری محفظه آزمایش ،طول پاشنه به اندازۀ یک میلیمتر کوچکتر
از عرض  32سانتیمتری محفظه آزمایش انتخاب شد .بر این اساس ،پاشنه بارگذاری به طول
 21/1سانتیمتر ،عرض  9سانتیمتر و ضخامت  3سانتیمتر بوده است .با هدف حصول
کم ترین اصطکاک ممکن بین سطح زیرین پاشنه بارگذاری و خاک ،وجوه پاشنه کامالً صیقل

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

شکل  .3گسترۀ اندازه ذرات خاک
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داده شد.
 .2مسلحکنندهها
حاصل از اعمال مقیاس ابعادی  9/92در میل مهار  3متری به قطر سانتیمتر بوده است .دو
طرف میلمهارها بهمنظور اتصال به صفحات مهاری از یک سمت و رویه دیواره از سمت
دیگر رزوه شدهاند .از چهار صفحه مهار مربعی و دایرهای شکلِ کامالً صیقلی با دو مساحت

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

طول و قطر میل مهارهای بهکار رفته بهترتیب برابر  32سانتیمتر و  2/سانتیمتر است که

مختلف استفاده شده است .در شکل  3صفحات مهاری صیقل داده شده بههمراه میلمهارها
نشان داده شده است.

بر اساس ظرفیت باربری مورد نیاز از مسلحکنندههای مکانیکی مهار صفحهای ،صفحات
در اندازههای مختلفی طراحی شده و بهکار گرفته میشود .در این پژوهش ،صفحات مربعی
شکل با دو اندازه متداول  322و  22میلیمتر در مقیاس واقعی انتخاب شد که طی اعمال
مقیاس ابعادی  9/92به آن ،اندازۀ ضلع  32و  2میلیمتری نتیجهگیری شد .ضخامت
صفحات مهاری در کارهای محققان گذشته بسیار متغیر بوده است و گسترۀ متنوعی داشته
است .بر این اساس ،ضخامت صفحات مهاری بهاندازهای انتخاب شد تا صفحات

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

شکل  .2صفحات مهاری و میل مهارها
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انعطافپذیر (نرم) نبوده و کامالً صلب باشند تا از تأثیرگذاری بهعنوان یک پارامتر دخیل بر
نتایج آزمایش خارج شود (ضخامت  3میلیمتر) .بعد از انجام هر آزمایش نیز صفحات مهاری
مناسب آنها مشاهده نشد و صفحات با توجه به مقیاس آزمایشگاهی مدلها صلب بودهاند.
شایان ذکر است ،عمدتاً در صنعت ساخت مهارهای مکانیکی و بهویژه مهارهای صفحهای،
ضخامت صفحات مهاری در گسترۀ  22الی حداکثر  2سانتیمتر (بهمنظور لحاظ مقوله
خوردگی) قرار دارند .بنابراین انتخاب ضخامت  3میلیمتری بهعنوان ضخامت مقیاس شده

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

بررسی شدند ،بررسیها نشان داد که هیچگونه تغییرشکل یا اعوجاجی بهعلت ضخامت

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دیوارهای حائل تثبیت یافته با مسلحکنندههای مکانیکی مهار صفحهای

آزمایشگاهی ،منطقی و رضایت بخش بوده است .مساحت صفحات مربعی کوچک و متوسط
بهترتیب معادل مساحت صفحات دایرهای کوچک و متوسط هستند که البته اندازۀ صفحات
انتخابی نیز ،ابعادی متداول در مقیاس واقعی هستند .در جدول  9مشخصات کامل مهارهای
صفحهای اشاره شده است .علت انتخاب این ابعاد از صفحات ،گسترۀ متداول این اندازهها در
مقیاسهای واقعی بوده است.
جدول  .1مشخصات مهارهای صفحهای

مربعی کوچک

اختصاری
S1

32

مربعی متوسط

S2

2

دایرهای کوچک

C1

33/8

دایرهای متوسط

C2

5/9

122
9622
122
9622

صفحه
3

322

3
3
3

قطر میل مهار

322
322
322

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

شکل صفحه مهار

نماد

ضلع/قطر صفحه

مساحت صفحه

ضخامت

طول میل مهار
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شکل  .2چیدمان مسلحکنندهها-2 :مهاره ،لوزی و مربعی (از راست به چپ)

فواصل افقی و عمودی مسلحکنندههای غیرفعال (پس کشیده نشده) مثل میخهای دوغابی
و مارپیچ و مسلحکنندههای فعال نظیر مهارهای دوغابی و مارپیچ در بازه  9تا حداکثر  3متر
گزارش شده است [  .]36[ ،]35[ ،]3از آنجاکه این عمل روی این نوع از مهارهای
صفحهای انجام نمیشود ،فواصل افقی و عمودی  9/5متری برای آنها انتخاب شد که با

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

 .2چیدمان مسلحکنندهها

ضرب آن در ضریب کاهنده مقیاس  ،9/92مقدار  95سانتیمتر برای فواصل مرکز تا مرکز
مسلحکنندهها در دیواره بهدست آمد .بر این اساس سه چیدمان لوزی ،مربعی و  5مهاره که
چیدمانهای رایج در دیوارهای حائل هستند انتخاب شد که در شکل  5نشان داده شده است.
چنانکه در شکل مشاهده می شود ،فاصله افقی صفحات مهاری از وجوه طولی محفظه
بهمیزان  9/5سانتیمتر است و اندازهای مناسب و کافی بهمنظور ممانعت از اثرگذاری شرایط
مرزی هستند .نکته قابل توجه دیگر در این رابطه ،گسیختگی بلوکی خاکهای ماسهای است
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که تحت بیرون کشش این مسلحکنندهها ،سطوح گسیختگی به موازات میل مهار و از لبههای
صفحه مهار بوده است و فرار ذرات خاک از روی صفحات در جابهجاییهای بزرگ اتفاق

 .2رویه
برای رویه دیوارهای حائل دائمی عمدتاً از مقاطع بتنی پیش ساخته یا یکپارچه بتنریزی
شده با ضخامت رایج  32سانتیمتر استفاده میشود .وود ( )2223با انجام آنالیز ابعادی ،چهار
نوع مصالح با ضخامتهای مختلف را بهعنوان رویه بتنی  32سانتیمتری در مدلسازیهای
آزمایشگاهی معرفی کرد (جدول  .]39[ )2بر این اساس از ورق آلومینیومی با ضخامت 2/1
میلیمتر در آزمایشها استفاده شد.
جدول .3مصالح معادل برای شبیهسازی رویه بتنی 22سانتیمتری []22

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

میافتد.

جنس رویه

2/1

92

آلومینیوم

9/95

92

میکروبتن

3/1

2/1

پلی پروپیلن

 .2روند آزمایش
در حالت کلی ،نحوۀ انجام آزمایش در تمامی مدلسازیها یکسان است و از خاکریزی
بارشی از ارتفاع ثابت ،تراکم کوبشی طی ضربه زدن به وجوه کناری محفظه تا رسیدن به تراز

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

2/6

292

فوالد

اتفاعی مورد نظر در هر الیه ،جایگذاری رویه و نصب مسلحکنندهها تشکیل شده است.
میزان بار اعمالی بهوسیلۀ مجموعۀ کالیبره شده لودسل با ظرفیت باربری  2تن و ایندیکِیتور با
دقت اندازهگیری  9گرم ،نشست پاشنه بارگذاری از طریق دو کرنش سنج عمودی نصب شده
با فاصلۀ یکسان  9سانتیمتر از مرکز آن ،و حرکت افقی دیواره از طریق سه کرنش سنج
افقی نصب شده با فواصل یکسان  92سانتیمتر در جلوی رویه قرائت و ثبت شده است.
بهمنظور دستیابی به دقت مناسب در بارگذاری ،با نصب یک کرنش سنج بر روی شفت
متحرک سیستم بارگذاری ،از روش بارگذاری کرنش ثابت با میزان جابهجایی  3میلیمتر در
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هر مرحله بارگذاری ،تحت سرعت ثابت استفاده شده است .تمامی شش کرنش سنج استفاده
شده دارای دقت  2/29میلیمتر بودهاند .هر آزمایش در  1مرحله انجام شده است که مرحلۀ
نشست پاشنه بارگذاری و جابهجاییهای افقی دیواره در هر مرحله بارگذاری ثبت شده و
پس از عکسبرداری از سطح خاک ،آزمایش ادامه یافته است .تعداد دفعات بارگذاری  8مرتبه
و تا رسیدن به نشست نهایی  2/سانتیمتر که  35درصد عرض پاشنه بارگذاری نواری است،
ادامه یافته است .تصویر دیوار حائل ،پاشنه بارگذاری ،کرنش سنجها و مسلحکنندههای
مدفون در خاکریز در شکل  5نشان داده شده و روند آزمایشها در جدول  3اشاره شده
است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

شکل  .2دیوار حائل ساخته شده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

اول فاقد اعمال بار است و عکس اول از سطح خاک گرفته شده است .مقدار بار وارده ،میزان

جدول  .2روند آزمایشها
مهار صفحهای

چیدمان مسلحکنندهها

C1

لوزی ،مربعی 5 ،مهاره

C2

لوزی ،مربعی 5 ،مهاره

S1

لوزی ،مربعی 5 ،مهاره

S2

لوزی ،مربعی 5 ،مهاره
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نتایج آزمایشها و تفسیر آنها
نمودارهای نشست ثابت و یکنواخت پاشنه (

) در برابر قابلیت باربری ( )qو در برابر

تغییرمکانهای افقی دیواره ( ) در شکل  6نشان داده شده است .با افزایش ابعاد صفحات
مهاری ،قابلیت باربری پاشنه و تغییرمکانهای افقی دیواره بهترتیب افزایش و کاهش یافته
است .از مقایسه گام آخر بارگذاری در هر سه چیدمان ،با تغییر صفحات از  C1به  C2و
 S1به  S2بهطور مشترک یک افزایش  63%در قابلیت باربری دیواره برای هر یک از
شکلها بهدست آمده است .از مقایسه نمودارهای تغییرمکان افقی دیواره مشاهده میشود
افزایش ابعاد صفحات مهاری سبب کاهش قابل توجه جابهجایی دیواره شده بهطوریکه در
هر سه چیدمان ،تغییر صفحات از  C1به  C2و  S1به  S2بهترتیب بهطور میانگین سبب

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

 .1تأثیر صفحات مهاری

کاهش  % 2و  % 28در جابهجایی دیواره شده است.
به لحاظ تأثیر شکل صفحات مهاری ،مشاهده شد که در بیش از نیمی از گامهای
صفحات مربعی بیشتری بوده است که برای مثال میتوان به بیشتر بودن  %5/ ،%1/8و
 %6/2باربری صفحات  C1از  S1در گام آخر بارگذاری ،بهترتیب در سه چیدمان لوزی،
مربعی و  5مهاره اشاره کردد .با وجود حصول باربری بیشتر دیواره در صفحات دایرهای،
اختالف ناچیزی میان جابهجایی دیواره در این صفحات و صفحات لوزی وجود داشته

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

بارگذاریها در مجموع تمامی آزمایشها ،قابلیت باربری دیواره در صفحات دایرهای از

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دیوارهای حائل تثبیت یافته با مسلحکنندههای مکانیکی مهار صفحهای

)

مسلحکننده  C1تحت سه چیدمان مختلف
s1-5 anchors

s1-diamond

s1-square

40

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9
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) 20
10

24

21
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15

12

9

6

3

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

0

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9
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مسلحکننده  C2تحت سه چیدمان مختلف
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مسلحکننده  S1تحت سه چیدمان مختلف

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دیوارهای حائل تثبیت یافته با مسلحکنندههای مکانیکی مهار صفحهای

شکل  .2نمودارهای نشست اعمالی پاشنه بارگذاری در برابر قابلیت باربری دیواره (
نشست اعمالی پاشنه بارگذاری در برابر تغییرمکانهای افقی دیواره (

)و
)

بهطوریکه در مجموع تمامی گامهای بارگذاریها ،جابهجایهای افقی اتفاق افتاده در دیواره

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

مسلحکننده  S2تحت سه چیدمان مختلف
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در هر دو نوع صفحه یعنی مربعی ودایرهای مشابه بوده است که این نشاندهندۀ قفلشدگی و
مقاومت بیشتر صفحات دایرهای نسبت به صفحات مربعی در خاک حتی با قابلیت تحمل بار
بیشتر بوده است.
دایرهای دارای عملکرد بهتری نسبت به صفحات مربعی بودهاند.
 .3تأثیر چیدمان مسلحکنندهها
مطابق شکل  ،6بیشترین قابلیت باربری پاشنه بارگذاری مربوط به چیدمان  5مهاره است
که این بهعلت داشتن یک مسلحکننده بیشتر نسبت به دو چیدمان دیگر بوده است .پس از

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

بر این اساس در هر دو مقوله قابلیت باربری دیواره و تغییرمکان افقی آن ،صفحات

آن چیدمان لوزی باربری بیشتری را بهدست آورده و چیدمان مربعی حاوی کمترین قابلیت
باربری بوده است .از مقایسه هر چهار مسلحکننده مشاهده میشود ،حتی به هنگام کوچکتر
بودن ظرفیت باربری چیدمان لوزی از چیدمان مربعی در گامهای ابتدایی ،ظرفیت باربری در
این چیدمان در گامهای پایانی از چیدمان مربعی فراتر رفته و بیشتر شده است که این
عملکرد بهتر مسلحکنندهها در چیدمان لوزی را بهخصوص در هنگام قفل شدگی بیشتر آنها
نشان میدهد .از مقایسۀ گام آخر بارگذاری در آزمایشها مشاهده میشود با تغییر چیدمان
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مسلحکنندهها از مربعی به لوزی ،لوزی به  5مهاره ،و مربعی به  5مهاره بهترتیب بهطور
میانگین یک افزایش باربری  ،%39 ،%29/5و  %69/5برای صفحات کوچک و ،%1/2
 ،%29و  %38برای صفحات متوسط بهدست آمده است .از مقایسه درصدها ،کاهش تأثیر
نتیجهگیری است.
کمترین تغییرمکانهای افقی دیواره مربوط به چیدمان  5مهاره بوده است .پس از آن،
چیدمان لوزی شرایط بهتری را برای دیواره فراهم آورده بهطوریکه جابهجایی این چیدمان با
وجود یک مسلحکننده کمتر به جابهجایی در چیدمان  5مهاره نزدیک بوده است .جابهجاییهای
دیواره در چیدمان مربعی بسیار بیشتر از دو چیدمان دیگر بهدست آمده که نداشتن کارایی
مناسب آن را در تحمل بار اعمالی و پایداری مناسب دیواره ثابت میکند .از مقایسۀ گام آخر
بارگذاری در آزمایشها مشاهده میشود با تغییر چیدمان مسلحکنندهها از مربعی به لوزی،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

تغییر چیدمان مسلحکنندهها بر قابلیت باربری دیواره با افزایش ابعاد صفحات مهاری قابل

لوزی به  5مهاره ،و مربعی به  5مهاره بهترتیب بهطور میانگین یک کاهش جابهجایی ،%1
 ،%3و  %92برای صفحات کوچک و  ،%92 ،%91و  %26برای صفحات متوسط بهدست
آمده است .از مقایسه درصدها ،افزایش تأثیر تغییر چیدمان مسلحکنندهها بر تغییر مکان دیواره
 .2مکانیزم تغییرشکل دیواره
شماتیک تغییرشکل دیواره حاصل از جمع جداگانه سه جابهجاسنج موجود در ارتفاع
دیواره برای مهارهای  S2و  C2در شکل  9نشان داده شده است .بیشترین تغییرمکانها در
هر دو چیدمان  5مهاره و لوزی در تاج دیواره بوده است و با حرکت به سمت پایین دیواره

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

با افزایش ابعاد صفحات مهاری قابل نتیجهگیری است.

از مقدار آن کاسته شده است .چیدمان لوزی با وجود داشتن یک مسلحکننده کمتر اختالف
بسیار کمی با جابهجاییهای چیدمان  5مهاره داشته است .در چیدمان مربعی بهسبب بزرگ
بودن چشمه غیرمسلح واقع در ارتفاع وسط دیواره ،شکمدادگی دیواره بسیار زیاد بوده است
و بیشترین تغییرمکان در وسط دیوار اتفاق افتاده که نداشتن چیدمان و پراکندگی مناسب
مسلحکنندهها را در این حالت نشان میدهد.

 .2نتایج PIV
نتایج حاصل از پردازش  PIVروی  1تصویر عکسبرداری شده ،بهترتیب برای چیدمان
لوزی ،مربعی و  5مهاره در شکلهای  1 ،8و  92نشان داده شده است .ستون سمت راست
تصاویر ،معرف محدوده کرنشهای ذرات خاک است .مشاهده میشود که در صفحات

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

شکل  .2شماتیک تغییرشکل دیواره (میلیمتر)
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کوچک گوه گسیختگی بهطور کامل در عمق خاکریز تشکیل شده و تا پشت رویه ادامه یافته
و در سمت مقابل ،در صفحات متوسط از شدت آن کاسته شده است .گسترۀ کرنشهای ایجاد
شده در سطح لغزش بحرانی برای صفحات متوسط به میزان چشمگیری کوچکتر از کرنشهای
وقوع چنین شرایطی برای هر سه چیدمان ،مشترک و مشابه است .در تأیید تفاسیر نمودارهای
تغییر مکان افقی دیواره مبنی بر وقوع کمترین جابهجاییها بهترتیب در چیدمان  5مهاره،
لوزی و مربعی ،مشاهده میشود در چیدمان  5مهاره گوه گسیختگی برای مهارهای متوسط
نسبتاً تشکیل نشده و سطح لغزش با فاصله اندکی از رویه در عمق خاکریز خاتمه یافته است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

سطح لغزش در صفحات کوچک است .از مقایسه تصاویر هر سه چیدمان مشاهده میشود

S1

S2

شکل  .2نتایج  PIVبرای چیدمان لوزی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

C1

C2

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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C2

S1

S2

شکل  .2نتایج  PIVبرای چیدمان مربعی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

C1

S1

S2

شکل  .12نتایج  PIVبرای چیدمان  2مهاره

فاصله سطح لغزش از تاج دیواره در تمامی آزمایشها یکسان و از لبۀ بیرونی پاشنه (لبه
دورتر از رویه) آغاز شده است .عمق گوه گسیختگی در چیدمان مربعی به مراتب کمتر از
چیدمان لوزی است که این بهسبب داشتن یک مسلحکننده بیشتر در پایینترین ردیف از
مسلحکنندهها نسبت به چیدمان لوزی بوده است .در سمت مقابل گسترۀ کرنشهای ذرات در
سطح لغزش چیدمان لوزی ،در وسط دیواره کمتر از چیدمان مربعی است که این بهسبب

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

C1

C2

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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حضور دو مسلحکننده در آن تراز ارتفاعی بوده است .در چیدمان  5مهاره عمق گوه
گسیختگی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله نتایج مدلسازیهای آزمایشگاهی انجام شده با هدف ارزیابی پایداری
دیوارهای حائل تسلیح یافته با مسلحکنندههای مکانیکی مهار صفحهای ارائه شده است .موارد
بررسی شده شامل شکل مربعی و دایرهای صفحات مهاری ،اندازه آنها و سه چیدمان لوزی،
مربعی و  5مهاره بوده است .نتایج بهدست آمده عبارتند از:

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

نتیجهگیری

-

بیشترین قابلیت باربری دیواره مربوط به چیدمان  5مهاره بهعلت داشتن یک
مسلحکننده بیشتر بوده است .پس از آن چیدمان لوزی سبب حصول باربری بیشتری
نسبت به چیدمان مربعی شده است.

-

صفحات دایرهای نسبت به صفحات مربعی شرایط پایدارتری را برای دیواره فراهم
آورده و در بیشتر آزمایشها منجر به قابلیت باربری بیشتر و جابهجایی کمتر دیواره
شدهاند.

-

جابهجایی دیواره در چیدمان لوزی با وجود داشتن یک مسلحکننده کمتر اختالف کمی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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با چیدمان  5مهاره داشته است .بیشترین تغییرمکان دیواره مربوط به چیدمان مربعی
بوده بهطوریکه شکمدادگی زیادی در ارتفاع وسط دیواره مشاهده شد که این بهعلت
سرعت اجرا در شرایط واقعی میتوان چیدمان لوزی را گزینۀ مناسبی در طراحیها
دانست.
-

صفحات مهاری متوسط بهترتیب سبب افزایش و کاهش چشمگیر قابلیت باربری و
جابهجاییهای دیواره نسبت به صفحات کوچک شدهاند .بر این اساس استفاده از
صفحات مربعی به ابعاد  2تا  52سانتیمتر یا صفحات دایرهای به قطر  5تا 55
سانتیمتر میتوانند گزینۀ مناسبی در دیوارههای تا ارتفاع حداکثر  5متر باشند .برای
دیوارهای با ارتفاع بیش از این مقدار میتوان ابعاد صفحات را بزرگتر کرده و یا
فواصل افقی و عمودی مسلحکنندهها را کاهش داده که بهعلت عدم تحلیل آنها در این

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.6.9

چیدمان نامناسب مسلحکنندهها در دیوار بوده است .از منظر اقتصادی و در نظر گرفتن

پژوهش از ارائه پیشنهاد در جهت اطمینان پرهیز شده است.
-

شکلگیری گوه گسیختگی و امتداد یافتگی سطح لغزش در چیدمان  5مهاره به مراتب
کمتر از دو چیدمان دیگر بوده است .بیشترین میزان کرنشهای ذرات در سطح لغزش
لغزش دیواره در صفحات دایرهای ،کمتر از کرنشهای ذرات در سطح لغزش دیواره
در صفحات مربعی بوده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.213

بحرانی مربوط به چیدمان مربعی بوده است .همچنین ،کرنشهای ایجاد شده در سطح
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