شماره  ،51بهار و تابستان  ،5931صفحه 31-39

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

تحلیل دینامیکی دیوار دیافراگمی مهار بندی شده
کاظم برخورداری ،1محبوبه

جواهری2

 -1استادیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه یزد
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه یزد

(دریافت :تیر  ،5831پذیرش :آذر )5831

چکیده
به منظور پایدارسازی گود و جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات احتمالی ناشی از آن ،سازه نگهبان مناسب با کاربری موقت
یا دائم طراحی میگردد .در این مقاله یکی از روشهای پایدارسازی گودبرداریهای عمیق ،دیواردیافراگمی مورد بررسی قرار
گرفته است .دیواردیافراگمی هم به صورت طرهای و هم همراه با مهار روش موثری برای مقابله با نیروهای استاتیکی و دینامیکی
وتامین پایداری گودهای عمیق میباشد .در این مقاله دیوار دیافراگمی دارای یک ردیف مهار و با در نظر گرفتن نیروی زلزله مورد
مطالعه قرار گرفته است .با استفاده از برنامه اجزاء محدود  PLAXISبیشینه جابجاییهای دیوار و تغییر شکل آن ،همچنین
بیشینه لنگر خمشی دیوار دیافراگمی محاسبه شده است .پشت دیوار در سمت توده خاک و پایین مدل از مرزهای جاذب برای
جلوگیری از انعکاس امواج زلزله استفاده شده است .برای اعمال نیروی دینامیکی شتاب نگاشتهای زلزله طبس ،بم و رودبار
مورد استفاده قرار گرفته است .دراین تحقیق مشخص شد که تغییرشکل و کرنش در زلزله تحت تاثیر مشخصات زلزله است.
بیشینه جابجایی جانبی دینامیکی دیوار در قسمت بالای دیوار بوده است .با افزایش سختی مهار بیشینه جابجایی جانبی بالای
دیوار کاهش مییابد .بررسی مطالعات پارامتریک نشان دادکه با افزایش 3 ،1/5و  4برابر مدول الاستیسیته خاک میزان کاهش
تغییرات بیشینه جابجایی افقی در بالای دیوار هم به ترتیب حدود  53 ،25و  67درصد کاهش داشته است .همچنین افزایش ،2
 3و  4برابر چسبندگی خاک به ترتیب کاهش حدود  11 ،6و  22درصدی لنگرخمشی دیوار را به دنبال داشته است .در مقایسه
مقادیر دینامیکی نسبت به استاتیکی میزان جابجایی بیش از دو برابر و میزان لنگر خمشی هم حدودا  1/3برابر شده است.
بنابراین در طراحی دیوار دیافراگمی در مناطق زلزله خیز حالت بارگذاری زلزله میتواند تعیین کننده باشد.

کلید واژهها
گودبرداری عمیق ،دیوار دیافراگمی ،تحلیل عددی ،نیروی دینامیکی زلزله

عهده دار مکاتباتkbarkhordari@yazd.ac.ir :
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چودهاری و سینگ ضرایب فشار محرك تحت شرایط
استاتیکی و لرزهای را با استفاده از روش اصلاح شده کولمان
تعیین کردند[.]8
اگرچه تمام روشهای بالا براساس روش تحلیل شبه
استاتیك پایه گذاری شدند ،اما در آنها اثر مدت زمان اعمال
بار زلزله و اثر برش و عبور امواج اولیه از میان محیط خاکی
در نظر گرفته نمیشود .برای غلبه بر این مشکلات ،روشهای
تحلیلی بر پایه رویکرد شبه دینامیکی ،توسط استیدمن و
زنگ ارائه شد ،استیدمن و زنگ نتایج تئوریکی را با آزمایش
مدل سانتریفیوژ برای تأیید روش شبه دینامیك مقایسه
کردند[ .]1این روش به وسیله چودهاری و نیمبالکار اصلاح
شد و هم اکنون برای تحلیل محاسبات فشار مقاوم ومحرك
زلزله استفاده میشود[.]7 ،6
پایداری لرزهای سازههای نگهبان معمولا بوسیله
روشهای شبه استاتیکی که در آنها اثرات نیروهای زلزله با
شتابهای افقی و عمودی ثابت حاصل از اینرسی ،بیان
شدهاند ،تحلیل میشوند[ .]3در دیوارهای صلب ،مسأله
اندرکنش خاك سازه نسبتا ساده است ،اما با افزایش
انعطافپذیری دیوار به خاطر تغییر شکل غیر یکنواخت و غیر
خطی دیوار و تغییرشکلهای محیط خاکی مجاور دیوار و به
عبارتی اندرکنش خاك-دیوار ،الگوی توزیع فشار جانبی
خاك پیچیدهتر میگردد که طبیعتا پیشبینی نیروهای وارده
به دیوار و بر قراری تعادل در سیستم و در نتیجه تخمین
ارتفاع پایداری دیوار ،لنگر حداکثر و جابجایی دیوار را مشکل
میسازد .تحلیل دیوارهای انعطاف پذیر بطور قابل ملاحظهای
پیچیدهتر از دیوارهای وزنی و صلب هستند .این افزایش
پیچیدگی ناشی از چندین عامل میباشد ،مانند گوناگونی این
نوع دیوارها) دیوارهای شیت پایل فلزی ،دیوارهای شمعهای
حفاری شده با یا بدون مهار ،دیوارهای دیافراگمی با استرات
در یك یا چند لایه خاك( ،این حقیقت که به سبب شکل
روش ساخت آنها معمولا در لایههای طبیعی خاك )بیشتر در
خاکریز با مصالح دانهای متراکم( باقی میمانند .اما به صورت
مهم تری نقش ضروری در پایداری بوسیله اندرکنش
دینامیکی خاك سازه ایفا میشود[.]3 ،6
پیچیدگی اندرکنش خاك-سازه ،علاوه بر انعطاف پذیری
دیوار ،به ساختار خاك ،تعداد ردیفهای مهار و نوع سیستم
نگه دارنده نیز بستگی دارد .با پیشرفت محاسبات عددی نظیر
روشهای تفاضلات محدود و یا اجزاء محدود ،تحلیلهای

مقدمه

سازه ها علاوه بر اینکه تابع بارهای استاتیکی هستند
تحت تاثیر بارهای دینامیکی نیز میباشند .اگر این بارها
همانند زلزله در مقایسه با بارهای استاتیکی قابل توجه باشند
باید در تحلیل و طراحی سازهها مد نظر قرار گیرند .اثرات
ارتعاشات وقتی که فرکانس بار دینامیکی برابر و یا بزرگتر از
فرکانس طبیعی محیط باشد ،باید با آنالیز دینامیکی محاسبه
شوند[.]5
شناخت رفتار دیوارها در مجاورت محیطهای دیگر از
جمله محیطهای خاکی به لحاظ طراحی بهینه و اقتصادی
دیوارها حائز اهمیت است و از نظر ژئوتکنیکی ،مقدار و نحوه
توزیع فشارهای جانبی خاك که بر دیوار وارد میشوند ،در
شرایط گوناگون مثل زلزله ،باید کاملا شناسایی شوند.
پایداری لرزهای سازههای نگهبان معمولا به وسیله روشهای
شبه استاتیکی که در آنها اثرات نیروهای زلزله با شتابهای
افقی و عمودی ثابت حاصل از اینرسی بیان شدهاند ،تحلیل
میشوند .اثرات زلزله روی دیوارهای نگهبان صلب به صورت
تئوریك و تجریی مطالعه شده است .مونونوبه و اوکابه 5یك
فرمولاسیون ساده شده برای ارزیابی فشار جانبی یك خاکریز
با خاك غیر چسبنده خشك بر سازه نگهبان حین زلزله
پیشنهاد دادند[.]8 ،2
8
2
پاراکاش و باساوانا و سید و وایتمن روش مونونوبه-
اوکابه را اصلاح کردند و فشار جانبی زلزله را به صورت
واقعگرایانه تری بررسی کردند .همچنین در مطالعات اخیر،
چند محقق دیگر روش شبه استاتیك را برای محاسبه فشار
محرك زلزله پشت یك سازه نگهبان مورد توجه قرار دادند.
کومار 8ضرایب فشار مقاوم زلزله را برای ماسه با استفاده از
روش تعادل حدی تعیین کرد .دوایکار و هالکود 1یك تحلیل
عددی شبه استاتیکی با استفاده از معادلات کوتر فشار محرك
و مقاوم زلزله به سازه نگهبان پیشنهاد کرد .کومار و چیتیکلا6
ضرایب فشار مقاوم خاك را با استفاده از روش تفسیری ،به
دست آوردند .مدهاو و کامسواراو ،7چودهاری و نیمبالکار،3
چودهاری ،سوباراو و چودهاری ،3تعادل حدی را برای تعیین
اختصاصی ضرایب مقاوم زلزله مطابق با واحد وزن ،سربار و
مؤلفههای چسبندگی به کار گرفتند[.]8
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عددی جایگزین مناسبی برای تحلیلهای کلاسیك به شمار
میآیند .با افزایش قابلیتهای این روشها برای مدلسازی
اجزاء و محیطهای مختلف ،امکان در نظر گرفتن اندرکنش
محیطهای مختلف بر یکدیگر وجود دارد و در نتیجه نتایج
مطمئنتری نسبت به روشهای کلاسیك انتظار میرود.
روش آنالیز اجزای محدود قادر است تا مقادیر فشار جانبی
خاك را به ازای مدهای مختلف حرکت دیوار و بارهای
سیکلی بررسی نماید.
زمانی که از اجزای محدود برای تحلیل اندرکنش خاك
و سازه از جمله مسائل فشار جانبی خاك ،استفاده میشود،
یکی از مهمترین مزایای این روش آنست که اندرکنش بین
خاك و سازه به صورت درست مدلسازی میشود ،با استفاده
از روش اجزای محدود ،میتوان تأثیر انعطاف پذیری دیوار و
شرایط مرزی دیگر را به میزان و نحوه توزیع فشار جانبی
خاك در حین زلزله ،بر روی دیوار بررسی نمود.
نرمافزار المان محدود  PLAXISدر تحلیل دینامیکی و
پایداری گودبرداریهای عمیق و سازههای حائل خاك کاربرد
وسیعی دارد .در این مقاله نحوه مدلسازی و اعمال نیروی
دینامیکی و نتایج به دست آمده از تحلیل دیوار دیافراگمی با
مهار پیشتنیده مورد بررسی قرارگرفته است[.]51
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معرفی دیوار دیافراگمی

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

یکی از روشهای پایدارسازی گودبرداریهای عمیق
دیواردیافراگمی است که به کمك آن حفاظت خاك پشت
دیوار تامین میشود .روش ساخت دیوارهای دیافراگمی در
اوایل دهه  5311در کشور ایتالیا ابداع شد .دیوار دیافراگمی
را میتوان نتیجه منطقی تحول جدارهای متشکل از
شمعهای متصل به هم و یا متقاطع دانست که از سال 5325
در کارگاههای مختلف ساختمانی مورد استفاده قرار
میگرفت .برای اولین بار ،ابداع دیوار دیافراگمی به وسیله
پروفسور ودر در سال  5323و مارکونی در سال  5325در
ایتالیا به ثبت رسید[.]55
دیوارهای دیافراگمی یا دوغابی ،دیوارهای بتنی مسلح یا
غیرمسلح ساخته شده در زیر تراز سطح زمین هستند که به
منظور نگهداری از دیواره گودها یا آببندی پی سدها و
مواردی که اجرای دیوارهای طولی کم عرض وعمیق در زیر
سطح خاك مورد نیاز باشد ،اجرا میشوند .دیوار دیافراگمی
پیوسته دارای ترانشههای باریك در کنار هم بوده که باید
بتنریزی شوند .محیط اطراف ترانشه گود برای جلوگیری از
ریزش سنگ و خاك در ابتدای کار توسط ماده دوغابی که
پایهاش از بنتونیت یا پلیمر بوده پر میشود .برای احداث این
دیوارها عموما از دستگاه هیدروفرز یا دستگاه گرب که از
مهمترین دستگاههای حفاری در ساخت دیوارهای دیافراگمی
هستند ،استفاده میشود[ .]52اجرای دیوار دیافراگمی به
صورت مرحلهای به طور شماتیك در شکل 5نشان داده شد
است.

شکل  :1مراحل اجرای دیوار دیافراگمی -1اجرای دیوار راهنما-2 ،گودبرداری تا عمق مورد نظر-3 ،سیرکوله نمودن بنتونیت-4 ،نصب قفسه
آرماتور بندی شده-5 ،بتنریزی[]13
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معرفی مهار

مهارها (انکرها) المانهای سازهای پیشتنیدهای هستند
که در خاك یا سنگ نصب شده و نیروی کششی ایجاد شده
در خود را به زمین منتقل میکنند .درون چاله مهارها به
وسیله ملات گروت تزریق و پر میشود که از این لحاظ به

آنها مهارهای تزریق شده نیز گفته میشود .از طرف دیگر به
دلیل مکانیزم عملکرد ،به سیستم انکراژ دوخت به پشت نیز
گفته میشود.
اساسیترین مولفههای یك سیستم انکراژ عبارتند از :سر
انکر ،تاندون شامل طول آزاد (غیر پیوندی) و طول محصور
(طول پیوندی یا چسبنده) و صفحه باربری است .این بخشها
به همراه سایر اجزای آن در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :2مهار و اجزای آن[]14

مهارهای معمولا با زاویه تمایل  51تا  81درجه زیر
سطح افق نصب میشوند .بدون توجه به زاویه تمایل مهار،
ناحیهای که مهار باید در آن قسمت فرو رود ،باید آنقدر ادامه
پیدا کند تا از سطح پتانسیل لغزش عبور کرده و نیروها را به
پشت آن بدوزد .تزریق به مهار نصب شده در زوایای کمتر از
ده درجه رایج نیست ،مگر تزریق دوغاب با تکنیك مخصوصی
صورت گیرد[ .]58ترکیب دیوار دیافراگمی و مهار
پیشتنیده ،سیستمی بسیار مناسب برای پایداری سازه
نگهبان و سازههای اطراف گود در برابر نیروهای دینامیکی از
قبیل زلزله است.
-4

مدلسازی عددی در نرمافزار PLAXIS

-1-4بیان مسئله

در این مقاله ،مدلسازی بر پایه روش عددی المان محدود
با استفاده از نرمافزار دوبعدی  PLAXISانجام شده است.
مدلسازی برای دیوارهای عمیق و نیمه عمیق با یك ردیف
مهار در عمق مشخص شده براساس ضوابط توصیه شده

توسط موسسه  FHWAانجام شده است[ .]51مدلسازی
شامل ایجاد هندسه مدل ،تعیین پارامترهای مصالح ،اعمال
شرایط مرزی و اولیه ،بارگذاری استاتیکی (با در نظرگرفتن
ساخت مرحلهای) ،بارگذاری دینامیکی(اعمال شتاب نگاشت)
و تحلیل حساسیت روی پارامترهای مؤثر بر تغییرشکلها و
نیروهای دیوار بوده است .تحلیل حساسیت برای مقادیر
ارتفاع دیوار ،ضخامت دیوار و پارامترهای موثر خاك و تعداد
ردیفهای مهار بوده است .مدلسازی مورد نظر در شکل  8به
طور شماتیك مشخص شده است.
-2-4پارامترهای مدل

مدل رفتاری خاك الگوی الاستیك-پلاستیك موهر
کلمب درنظر گرفته شده است .مشخصات فیزیکی و مکانیکی
خاك مورد نظر در جدول  5مشخص است .برای اندرکنش
بین خاك و سازه نگهبان ،المانهای فصل مشترك
) (Interfaceلحاظ شده است[.]51
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شکل :3شکل شماتیک مدل مورد نظر
جدول  :1مشخصات فیزیکی و مکانیکی لایه خاکی مورد استفاده در مدل
چسبندگی

زاویه اصطکاک

نسبت

سختی خاک

زاویه اتساع

خاک )(KPa

(درجه)

پواسن

)(KPa

(درجه)

51

83

1/8

811111

8

هر فصل مشترکی در مدل با المان  PLATEیك
ضخامت مجازی به خود میگیرد که خواص مشخصی برای
آن در نظر میگیرد .خواص مصالح در فصل مشترك با یك
فاکتور کاهش مقاومت کنترل میشود .در شکل  8نحوه
تماس مدل با خاك از طریق المان فصل مشترك و بدون
المان فصل مشترك مشخص است.
برای بررسی رفتار دینامیکی دیوار دیافراگمی ابتدا باید
فرکانس مودهای ارتعاش دیوار محاسبه شود تا بتوان با
داشتن ضرائب میرایی سازه براساس میرایی رایلی محاسبه

وزن مخصوص
خاک

نسبت میرایی

)(KN/m3

)(α,β

R
)(Interface

21

1/15

1/71

شود که به آن میرایی وابسته به فرکانس نیز میگویندβ ،α .

ضرایب ترکیب خطی رایلی است.
برای انتخاب ضخامت و ارتفاع دیوار دیافراگمی از
آیین نامه  FHWAاستفاده شده است ،دراین تحقیق برای
عمق دیوار برای خاكهای ماسهای نسبت ارتفاع دیوار به
عمق گود بین  5/5تا  2بوده و این نسبت برای خاكهای
رسی بین  5/5تا  2/1است .همچنین ضخامت دیوار
دیافراگمی هم به طور معمول بین  1/1تا  5/1متر متغیر
است .جدول  2مشخصات دیوار دیافراگمی استفاده شده در
مدل موردنظر را نشان میدهد.

شکل  :4الف)با استفاده از المان فصل مشترک .ب)بدون استفاده از المان فصل مشترک

37

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

برخورداری و جواهری

جدول  :2مشخصات دیوار دیافراگمی
ضخامت

ارتفاع

ضریب
پواسن
1/52

دیوار ))m

نسبت میرایی
)(α,β

دیوار ()m

1/1

1/115

52

یك ردیف مهار برای دیوار در نظر گرفته شده که با توجه
به آیین نامه  FHWAمحل ردیف اول مهار حداقل در فاصله
 8متر از سطح زمین قرار داشته باشد که در پروژه مورد نظر
این فاصله برابر  8/1متر است .همچنین نیروی قابل انتقال
مهار هم با توجه به نوع خاك و عدد  SPTاز جدول  8به
دست میآید .همچنین از طریق رابطه  5میتوان با توجه به
نیروی قابل انتقال ،طول چسبندگی مهار را نیز به دست آورد.
رابطه  2هم نشان دهنده بیشینه طول مورد نیاز مهار درون
دیوار دیوار است .در رابطههای  5و  DL2نیروی طراحی
مهار ،و سربارهای احتمالی d ،فاصله مهارها F.S ،ضریب
اطمینان ظرفیت باربری F ،نیروی قابل انتقال توسط انکر،
 αزاویهی مهار با سطح افق است[.]56
جدول :3تعیین ظرفیت باربری مهار
نیروی قابل انتقال

نوع خاک

عدد SPT

511

متراکم متوسط ()81-55

581

متراکم ()16-85

ماسه و رس

)(KN/m
71

سست ()51-8

محاسبه طول چسبندگی دوغاب:
DL  (T  d ) / cos
()5
Lmax BondL  ( DL  F.S ) / F
()2
مشخصات مهار مورد استفاده در جدول  8به طور کامل
آورده شده است.
جدول  :4مشخصات مهار مورد استفاده
(KN) EA
فاصله مهارها )(m
2/8

8/6×511

با توجه به اینکه طول غیر چسبنده مهار (آزاد) هم باید
بیشترین مقدار ) (H/5,1.5از پشت گوه گسیختگی فاصله
داشته باشد ،در این مطالعه این طول  52متر در نظر گرفته
شد .فاصله معمول بین مهارها هم بین (2تا )8متغیر است که
در این پروژه  2/8در نظر گرفته شده است .شکل  1نشان
دهنده نحوه محاسبه طول غیر چسبنده مهار است.

مدول الاستیسیته
)(KP
7

وزن مخصوص
3

بتن ) (KN/M

2×51

21

شکل :5طول غیر چسبنده مهار(X=1.5m or H/5) Max

 -3-4مرزهای جاذب
در کارهای دینامیکی با استفاده از نرمافزار PLAXIS

شرایط مرزی خاصی برای در نظر گرفتن این واقعیت که در
طبیعت خاك به صورت یك محیط پیوسته نیمه محدود
است ،باید در نظر گرفته شود .برای اجتناب از این بازتابهای
غیر واقعی ,مرزهای جاذبی در زیر و در پشت دیوار دیافراگمی
در سمت توده خاك در نظر گرفته میشود[.]51
 -4-4بارگذاری

بارگذاری در سه مرحله انجام شد ،مرحله ژئواستاتیك،
جهت در نظرگرفتن تنشهای درجای خاك ،مرحله استاتیك
برای بارگذاری ناشی از وزن سازه و بارگذاری دینامیکی که
به صورت تاریخچه زمانی در بستر سنگی به مدل اعمال شده
است .جهت بارگذاری دینامیکی شتاب نگاشتهای زلزلههای
طبس ،بم و رودبار مورد استفاده قرارگرفت.
 -5-4روند ساخت و گودبرداری

در گام اول دیوار دیافراگمی مسلح با ضخامت  1/1متر و
طولی برابر با  52متر ساخته شده است .در مرحله دوم
گودبرداری در جلوی دیوار از سطح رمین تا عمق  8/1متر
انجام میشود .مرحله سوم هم ساخت یك ردیف انکر با زاویه
تمایل  51درجه نسبت به افق و دارای نیروی پیشتنیدگی
 71KN/mاست .در مرحله چهار ادامه گودبرداری تا عمق
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51متر است .مرحله آخر صفر کردن جابجاییها و اعمال
نیروی زلزله است.
 -7-4صحت سنجی مدلسازی

به منظور انتخاب هندسه الگوی پایه تحلیلهای پارامتری
پژوهش حاضر ،از پژوهشهای موردی گزارش شده در متون
فنی استفاده شد .کمال محمدحافظ و ابراهیم عصمت
51مطالعاتی روی گودی که در کنار یك ساختمانی واقع شده
و با دیوار دیافراگمی محافظت شده انجام دادند و یکسری
نتایج از این تحقیق حاصل شد ،لذا در پژوهش حاضر جهت
صحت سنجی نرم افزار و الگوی پایه از آن استفاده شده است.
در این مقاله با استفاده از تحلیل عددی ،تغییرشکلهای افقی
تحت بارهای دینامیکی و استاتیکی در یکی از
گودبرداریهای مصر جهت آنالیز برگشتی و تعیین مشخصات
لایههای خاك ،اندازهگیری شده است .در این روش
گودبرداری از دیوار دیافراگمی بتنی استفاده شده بود و در
این پژوهش با استفاده از نرمافزار  PLAXISبه بررسی نتایج
حاصله پرداخته شد[ .]57مقایسه نتایج مونیتورینگ و تحلیل
عددی مدلسازی در شکل  6آورده شده است.

اصلاحات بر روی سایت قرار میگیرند .همان طور که در شکل
 7مشخص است ،شتاب نگاشت زلزله طبس به طور دیجیتالی
آورده شده است با توجه به اینکه این رکوردها اصطلاحا خام
بوده است ،برای استفاده در مدلسازیهای عددی باید
اصلاحات بیشتری روی آنها انجام گیرد .در این مقاله دادههای
زلزله طبس ،بم و رودبار مورد تصحیح و مقیاسبندی قرار
گرفت.

-6-4تصحیح دادههای شتاب نگاشت

رکوردهایی که از دستگاه شتاب سنج به دست میآیند
پس از طی مراحل به صورت دیجیتال در آمده و با اعمال

شکل :7مقایسه نمودار جابجایی در تحلیل عددی و مونیتورینگ
0.6
0.2
0
-0.2
-0.4

]Acceleration [g

0.4

-0.6
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
]Time [sec

8
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3
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شکل  :6شتاب نگاشت زلزله طبس

براساس آیین نامه  2311برای مقیاس کردن زلزلهها،
ابتدا باید ،مدت زمان حرکت شدید زمین برای هر زلزله
حداقل برابر با  51ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه
هرکدام که بیشتر است ،انتخاب شود .در جدول  1زمان موثر
زلزلههای طبس ،بم و رودبار مشخص است و مدت زمان
حرکت شدید رکورد زلزله طبس و رودبار از  51ثانیه بیشتر

کمتر بوده است که در اینجا فقط به دلیل اهمیت و تاثیر
شدید زلزله بم در منطقه ،این زلزله انتخاب شد.
جدول  :5زمان موثر زلزلههای مختلف

است ،به استثناء زلزله بم که مدت زمان موثر آن از  51ثانیه
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زمان موثر در زلزله )(sec

طبس

56/18

بم

3

رودبار

23/66
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سپس کلیه شتاب نگاشتها باید به مقدار حداکثر خود
مقیاس شوند بدین معنی که حداکثر شتاب همه آنها برابر با
با شتاب ثقل ( (gشده و در نهایت طیف پاسخ شتاب هر یك
از زوج شتاب نگاشتهای مقیاس شده با منظور کردن نسبت
میرایی  1درصد تعیین میشوند .طیفهای پاسخ هر زوج
شتاب نگاشت با استفاده از روش جذر مجموع مربعات
( )SRSSبا یکدیگر ترکیب شده و یك طیف ترکیبی واحدی
برای هر زوج ساخته میشود .طیف پاسخ ترکیبی سه زوج
شتاب نگاشت ،متوسط گیری شده و در محدوده زمان تناوب
 1/2Tو  5/1Tبا طیف طرح استاندارد مقایسه میگردد.
ضریب مقیاس آنچنان تعیین میشود که در این محدوده
مقادیر متوسط در هیچ حالت کمتر از  5/8برابر مقدار نظیر
آن در طیف استاندارد نباشد .با در نظر گرفتن ضریب مقیاس
و اعمال آن به فایل مورد نظر در نرمافزار  PLAXISمرحله
اعمال نیروی دینامیکی پایان مییابد[.]53
-5

تحلیل نتایج دینامیکی

شکل:8تغییرات جابجایی افقی با تغییر ضخامت دیوار

در این پژوهش ،تحلیل کامل دینامیکی به عنوان روشی
دقیق جهت پیشبینی پاسخ رفتار لرزهای در هر لحظه از
زمان زلزله مورد استفاده قرار گرفته شده است.
در این پروژه به بررسی و مقایسه نتایج دینامیکی برای
تغییرات هندسی دیوار و تغییرات مشخصات مکانیکی خاك
پرداخته شده است .برای مقایسه نتایج تغییرات هندسی
تغییر ضخامت و ارتفاع دیوار و برای تغییرات مکانیکی خاك
دو پارامتر مدول الاستیسیته و چسبندگی خاك که البته بهم
وابسته هستند در نظر گرفته شده است.
-1-5تاثیر پارامترهای هندسی دیوار

شکلهای  3و  3نمودار غیرنرمال تغییرات جابجایی دیوار
در زمان دینامیکی با تاثیر ضخامت و عمق مدفون را نشان
میدهد.
به منظور بررسی تاثیر ضخامت و ارتفاع دیوار دیافراگمی
تحت بار دینامیکی از سه دیوار دیافراگمی با ضخامت ،1/8
 1/3 ،1/1و نسبت عمق دیوار به عمق گود  5/5و  5/2و 5/1
در مدل بررسی شده استفاده شد و نتایج آن همان طور که
در شکلهای  51و  55نشان داده شده است ،نسبت تاثیر
تغییر ضخامت دیوار و ارتفاع دیوار دیافراگمی بر جابجایی
افقی دیوار در زمان دینامیکی تقریبا مشابه هم است.

شکل :9تغییرات جابجایی افقی دیوار با تغییر عمق مدفون دیوار

ولی برای بیشینه لنگر خمشی تاثیر ارتفاع دیوار با
افزایش عمق دیوار لنگر خمشی بیشینه هم تغییر بیشتری
دارد .به طوریکه با افزایش نسبت ضخامت به ضخامت
متوسط از  1/6به  5و  5/6درصد افزایش بیشینه لنگر خمشی
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 81و  81درصد است .درصورتیکه با افزایش نسبت عمق
دیوار به عمق متوسط دیوار از  1/38به  5 ،1/32و 5/51
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درصد افزایش بیشینه لنگر خمشی به ترتیب  88 ،81و 17
درصد است.

شکل :12تغییرات ارتفاع دیوار و ضخامت دیوار به ماکزیمم جابجایی افقی دیوار در زمان دینامیکی

شکل :11تغییرات ارتفاع دیوار و ضخامت دیوار به ماکزیمم لنگر خمشی دیوار در زمان دینامیکی

-2-5تاثیر پارامترهای مکانیکی خاک

در شکل  52نمودار غیرنرمال جابجایی افقی دیوار
دیافراگمی تحت بار زلزله با تاثیر چسبندگی خاك و مدول
الاستیسیته مشخص است .برای لنگر خمشی با تغییر مدول
الاستیسیته از  51به  81 ،51و  81مگاپاسکال ،درصد کاهش
لنگر خمشی بیشینه در حدود  21 ،56 ،52و  23درصد و
همچنین برای پارامتر چسبندگی خاك با تغییر از  1به ،51
 51و  21کیلونیوتن بر متر مربع کاهش ماکزیمم لنگر
خمشی به ترتیب 55 ،3 ،7و  21درصد است .قابل ذکر است
که با تغییر چسبندگی ،مدول الاستیسیته هم تغییر میکند.
در شکل  52نمودار جابجایی افقی دیوار دیافراگمی تحت بار
زلزله با تاثیر چسبندگی خاك و مدول الاستیسیته مشخص
است.
به منظور بررسی تاثیر چسبندگی خاك روی دیوار
دیافراگمی تحت بار دینامیکی از چهار خاك متفاوت که

دارای چسبندگی  51 ،51 ،1و  21کیلونیوتن بر متر مربع
مورد بررسی قرار گرفت .که نتایج آن تقریبا با نتایج مدل
مورد نظر که با خاك متفاوت دیگری که مدول الاستیسیته
آن متغیر از  81 ،51 ،51و  81مگا پاسکال است ،مشابه است.
همچنین نتایج لنگر خمشی هر دو مشخصه مکانیکی هم
تقریبا با هم برابر است .که در شکلهای  58و  58فقط
تغییرات جسبندگی روی جابجایی دیوار و لنگر خمشی آن
نمایش داده شده است.
 -3-5تاثیر طول مهار در نتایج

معمولا عملکرد لرزهای سازه نگهبان با افزایش طول مهار
بهبود میابد .طول مهارها معمولا مابین(52تا )25متر متغییر
است در این مقاله طول مهار با تغییر از  52به  51و  53متر
در نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت ،که نتایج آن در
شکلهای 51و 56مشخص است.

35

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

برخورداری و جواهری

شکل :12تغییرات افقی دیوار دیافراگمی نسبت به عمق دیوار برای چسبندگی و مدول الاستیسیته خاک تحت بار دینامیکی

شکل :13تغییرات چسبندگی خاک به ماکزیمم تغییر مکان افقی دیوار در تحلیل دینامیکی

شکل :14تغییرات چسبندگی خاک به ماکزیمم تغییرات لنگر خمشی دیوار در تحلیل دینامیکی
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شکل :15تغییرات طول مهار و تاثیر آن روی جابجایی دیوار دیافراگمی

شکل  :17تغییرات طول مهار و تاثیر آن روی گشتاور خمشی
دیوار دیافراگمی

با افزایش طول مهار پیشتنیده در پشت دیوار از  52به
51و  53متر به ترتیب درصد کاهش جابجایی به  51و 81
درصد شد و برای گشتاور خمشی دیوار هم به ترتیب  53و
 83درصد کاهش یافت.
-4-5تاثیر نیروی پیشتنیدگی مهار

در تحقیق مورد نظر برای بررسی و تجزیه تحلیل
گودبرداری تحت بارهای دینامیکی دیوار دیافراگمی با مهار
پیشتنیده مورد استفاده قرار گرفته است .به علت اینکه دیوار
دیافراگمی تنها برای بررسی بار دینامیکی اصلا مناسب نبوده
و سبب تخریب گود و در نهایت ایجاد خسارت میشود .برای
بررسی مدل اصلی از یك ردیف مهار استفاده شده ،بعد از
تجزیه تحلیل مقدار نیروی پیش تنیدگی مهار  71KN/mبه
دست آمد .در اینجا با تغییر نیروی پیشتنیدگی تاثیرات آن
را روی دیوار با توجه به شکلهای  57و  53میتوان مشاهده
کرد.
همان طور که در شکل  57مشخص است با افزایش
نیروی اولیه مهار از  71تا  821کیلونیوتن بر متر ،نیروی
نهایی مهار در زمان دینامیکی تقریبا ثابت بوده همان طور
که در شکل  57مشخص است نمودار تغییر آنچنانی نکرده
است ،ولی از نیروی  821کیلونیوتن که نیروی تعادل اولیه
محسوب میشود نیروی نهایی مهار با نیروی اولیه مهار برابر
بوده و همان مقدار اولیه که به نرمافزار داده شده را تولید
میکند .این نشان میدهد که نیروی اولیه پیشتنیده را نباید
برای اطمینان بیشتر از مقدار تعادل افزایش داد.
همان طور که از شکل  53مشخص است اگر نیروی
پیشتنیدگی از مقدار تعادل افزایش یابد ،جابجایی افقی
38

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

برخورداری و جواهری

دیوار ثابت مانده و تغییر نمیکند .پس لازم نیست نیروی
پیشتنیدگی را افزایش داد.
با افزایش تعداد ردیفهای مهار در دیوار دیافراگمی
میزان بیشینه تغییرات جابجایی افقی دیوار در بارگذاری
دینامیکی کاهش مییابد به طوریکه از دیوار بدون مهار و
دیوار با یك ردیف مهار  18درصد و با دو ردیف مهار 68

درصد میزان جابجایی کاهش میابد .بنابراین برای ساخت
دیوار حائل در گودهای عمیق در مناطق زلزله خیز بارگذاری
دینامیکی باید مد نظر قرار گیرد .نمودار های ماکزیمم
جابجایی افقی دیوار برای دیوار دیافراگمی با چند ردیف مهار
در شکل  53مشخص است.

شکل :16تاثیر نیروی پیشتنیدگی مهار بر نیروی نهایی مهار در انتهای فاز دینامیکی

شکل :18تاثیر نیروی پیشتنیدگی مهار بر ماکزیمم جابجایی افقی دیوار در انتهای فاز دینامیکی

شکل :19ماکزیمم جابجایی افقی دیوار در زمان دینامیکی برای دیوار دیافراگمی با چند ردیف مهار پیش تنیده

معمولا دیوار با مهار دارای انعطاف بالایی بوده و در نتیجه
میتواند تغییرشکلها و نیروهایی که در اثر زلزله ایجاد شده
را تحمل کند .برای تحقیق مورد نظر دیوار با یك ردیف مهار

مناسب و دارای نتایج بهینه است زیرا ردیف دوم مهار تاثیر
چندانی در رفتار دیوار ندارد.
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-5-5تاثیر زلزلههای مختلف بر روی مدل

جدول  6نشان دهنده مشخصات  8زلزله مختلف از قبیل
بزرگای زلزله ،بیشینه شتاب افقی ،بیشینه سرعت ،بیشینه
جابجایی و فرکانس زلزله است .در این بخش به بررسی تاثیر
زلزلههای مختلف روی مدل مورد نظر که با جابجایی افقی،
لنگر خمشی دیوار دیافراگمی بررسی شده میپردازد .در این
جدول از مشخصات سه زلزله طبس ،بم و رودبار استفاده شد.

شکل  21نشان دهنده جابجایی دیوار دیافراگمی
پیشتنیده تحت بار دینامیکی (زلزلههای مختلف) است.
زلزله بم باعث شده که ماکزیمم جابجایی در حدود 521
میلیمتر در بالای دیوار دیافراگمی شده در حالی که زلزله
رودبار جابجایی کمی در حدود  81میلیمتر در پنجه دیوار
داشته است.

جدول :7مشخصات زلزلههای مختلف
زلزله

بزرگا (ریشتر)

ماکزیمم شتاب )(g

بیشینه سرعت)(cm/s

بیشینه جابجایی)(cm

فرکانس زلزله)(HZ

طبس

7/3

1/66

33/38

87/1

8/2

بم

6/6

1/3

528/52

88/3

1/65

رودبار

7/8

1/15

82/81

73/5

2/38

شکل  :22جابجایی افقی دیوار دیافراگمی ناشی از زلزلههای مختلف

سرعت موج برشی خاك درحدود  71m/sاست که با
استفاده از رابطه ( )8به دست میآید و فرکانس طبیعی خاك
و دیوار هم از رابطه ( )8که برابر  1/8HZاست .از آنجایی که
این فرکانس به فرکانس زلزله بم نزدیك است بیشترین
جابجایی را زلزله بم روی دیوار دارد .بیشتر جابجاییهای
دینامیکی در بالای دیوار مقدار بیشتری دارند .در حالیکه
بیشینه جابجایی استاتیکی در یك سوم میانی دیوار از پنجه
است.
()8
)) VS  (G /  )  ( E / 2 (1  

( )8

f  (2n  1) s / 4H

 :VSسرررعت موج برشرری خاك :G ،مدول برشرری
خاك :ρ ،چگالی خاك :E ،سرختی خاك :υ ،نسربت پواسن
خاك :f ،فرکانس طبیعی خاك با ضخامت متوسط H
شرکل  25نشان دهنده نمودار گشتاورخمشی دیوار
دیافراگمی ناشری از زلزلههای بم ،طبس و رودبار بوده است
که زلزله بم در حدود  21درصرد با افزایش گشرتاور خمشی
روبرو است.
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شکل :21گشتاور خمشی دیوار دیافراگمی بر اساس زلزلههای مختلف

-7

نتیجه گیری

در این مقاله دیوار دیافراگمی همراه با مهار به عنوان یکی
از روشهای متداول برای حفاظت و نگهداری از گودهای
عمیق تحت بار دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت .در
مطالعات انجام شده تاثیر ارتفاع و ضخامت دیوار به علاوه
بعضی از مشخصات مهم خاك ،تعداد ردیفهای مهار و نیروی
پیشتنیدگی مهار در دیوار دیافراگمی در گود تحت بار
دینامیکی بررسی شد و نتایج زیر به دست آمد:
 با تغییر نوع خاك یعنی افزایش  8 ،5/1و  8برابر مدولالاستیسیته خاك همراه با افزایش  8 ،2و  8برابر چسبندگی
خاك میزان بیشینه جابجایی افقی در بالای دیوار به ترتیب
با حدود  18 ،21و 76درصد کاهش داشته است و همچنین
در همین شرایط لنگر خمشی روی دیوار به ترتیب حدود ،7
 55و  21درصد کاهش داشته است.
 در مقایسه مقادیر دینامیکی نسبت به استاتیکی میزانجابجایی بیش از دو برابر و میزان لنگر خمشی هم حدودا
 5/8برابر شده است .بنابراین با وجود اینکه آیین نامهها اجازه
میدهند میزان لنگرها ونیز جابجاییها در زمان زلزله بیشتر
از حالت استاتیکی شود ،برای ساخت دیوار حائل در گودهای
عمیق باید معیار دینامیکی هم در طراحی مدنظر قرار گیرد.

 اگر نیروی اولیه پیشتنیدگی از مقدار تعادل بیشترانتخاب شود درنهایت نیروی نهایی مهار بدون تغییر همان
مقدار در انتهای زلزله بدست میآید .همچنین جابجایی افقی
دیوار دیافراگمی در انتهای فاز دینامیکی نشان میدهد که با
افزایش نیروی پیشتنیدگی مهار از مقدار تعادل باعث
میشود که جابجایی افقی تغییر نکند.
 با بررسی و انجام تحلیلها یك رابطه بین شتاب بیشینهافقی زلزله و پاسخ دیوار به دست آمد که نشان میدهد با
افزایش  81درصدی شتاب ،بیشینه جابجایی زلزله حدود 51
درصد افزایش مییابد.
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