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 دوبعدی دیوار میخکوبی شده بر تحلیل میخ خمشیبررسی اثر سختی 
 

 2محمدحسن کرمی، 1,* ارسطو تُرود

 دانشگاه شاهد تهران -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک -1
 دانشگاه شاهد تهران -فنی و مهندسیدانشکده گروه عمران استادیار  -2

 

 

  خالصه

در شبیه سازی میخها از موضوعات مورد بحث در تحلیل عددی دیوار  میخ در نظر گرفتن مقاومت خمشی
دیوار  کرنش مسطح-سازی دو بعدیبا شبیهبه بررسی اثر سختی خمشی میخها باشد. در این پژوهش، میخکوبی شده می

، پرداخته شده است. در قالب تحلیل عددی اجزای محدود، (CLOUTERREشماره یک در آزمایش تمام مقیاس کلوتر )
و به ( Plate) صفحه( و Geogridالمانهای ژئوگرید ) یبوسیله، شبیه سازی میخها در دوحالت این موضوعبرای بررسی 

مشاهده  (، انجام شده است.PLAXIS 2Dافزار پلکسیس دوبعدی )نرم( در MCکولمب )-کمک مدلهای رفتار مکانیکی مور
در مقادیر جابجایی جانبی دیوار و  تریکارانهمحافظهنجر به نتایج م ،میخها سختی خمشیاز  کردن صرف نظر ،گرددمی

  .   گرددمی میخهامحوری نیروی 
 

 شده، سختی خمشی میخ وبیمیخک دیوار ،اجزای محدودتحلیل  ،عددی تحلیل کلمات کليدي: 
 

 مقدمه  1
 

باشد. می گرفتن اثر سختی خمشی میخها در دیوار میخکوبی شده، در ادبیات فنی موضوعی مورد بحثدر نظر
ی سختی خمشی بر توزیع نیروی میخهای با زاویه انحراف ده تا پانزده به اثر قابل مالحظه ]1[ و همکاران (Juran) ژوران

اند که در شبیه سازی میخها اثر سختی خمشی را در نظر متعددی بوده اند و پژوهشگراندرجه نسبت به افق، اشاره نموده
ای که در های گسترده( بروز مقاومت خمشی در میخها را در مشاهدات و بررسیSchlosserاسکلوسر ) .]2،3،4،5[گرفته اند 

سختی اثر . درنظر نگرفتن ]6[وده ولی اثر آن را بر ضریب اطمینان ناچیز شمرده است طی ده سال انجام داده، تایید نم
آید نیز ای که از این طریق به دست میکارانهنتایج محافظهبه دلیل در شبیه سازی دیوار میخکوبی شده  خمشی میخها

 .]11، 10، 9، 8، 7[ای از پژوهشگران تایید شده است توسط عده
، 13، 12، 11[اند پژوهشگران متعددی بر اثر قابل مالحظه مدل رفتار مکانیکی بر مدلسازی عددی تاکید نموده

، 18، 17، 16, 2[ شودکولمب استفاده می-. برای مدلسازی عددی دیوار میخ کوبی شده عمدتا از مدل رفتاری مور]15، 14
19[. 

، اقدام در قالب روش اجزای محدود در این پژوهش، برای بررسی اثر سختی خمشی میخها بر نتایج تحلیل عددی
بوسیله  افزار پلکسیس دوبعدیدر نرم صفحهو  ی فاقد سختی خمشی()المان به مدلسازی میخها به وسیله المانهای ژئوگرید

 شده است.کولمب -رهمدل رفتار مکانیکی مو

                                                           
Email: a.toroud@yahoo.com 
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 هامواد و روش 2
 

سازی عددی این پژوهش، از مشخصات دیوار شماره یک در آزمایش تمام مقیاس کلوتر، استفاده برای شبیه
 ارائه شده است.   1شکل و  1جدول گردیده است. مشخصات این دیوار در 

 
 ]20و  2 [ ميخکوبی شدهمشخصات دیوار  -1جدول 

 پارامتر مقدار
 ارتفاع قائم دیوار )متر( 7
 شیب دیوار )درجه( 0
 زاویه شیب خاک در پشت دیوار 0

 سختی محوری میخها )کیلونیوتن بر متر(
 Aمیخ نوع  55700

 Bمیخ نوع  61000

 Cمیخ نوع  58800

 سختی خمشی میخها )کیلونیوتن مترمربع بر متر(
 Aمیخ نوع  13,39

 Bمیخ نوع  14,05

 Cمیخ نوع  14,3

 فاصله قائم میخها )متر( 1
 فاصله افقی میخها )متر( 1,15
 ضخامت شاتکریت )متر( 0,08

 سختی محوری شاتکریت )کیلونیوتن بر متر(  2000000
 سختی خمشی شاتکریت )کیلونیوتن مترمربع بر متر(  1066,67

 

 
 ]2[ کلوتر پروژه Cو  Bو A: مکان قرارگيري ميخهاي نوع 1شکل 



 

 

 
www.ICCEA.ir                3 

صورت گرفته  المان شش گره ای بندی بامش بصورت کرنش مسطح و با استفاده از ،این پژوهش لسازی عددیدم
  (.2شکل ) استفاده گردیده استاز مش بندی ریزتری  در ناحیه میخکوبی شدهبرای دقت بیشتر،  بنحوی که   است،

 

 
 آ

 
 ب

 در شبيه سازي ميخها ژئوگریدب:  صفحه: شبکه مش بندي در حالت استفاده از المان آ:2شکل 

 
 کولمب-رهمو مدل رفتار مکانيکی 2-1
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برای  υضریب پواسون و  E مدول یانگپارامترهای  شامل کولمب –ر مو پالستیک -االستیکمدل  ورودی هایپارامتر
می  برای پالستیسیته خاک (𝑐  و φو زاویه اصطکاک داخلی خاک ) و پارامترهای چسبندگی، خاک االستیسیتهتوصیف 

یک سختی  خاک در این مدل، پیشنهاد شده است که از این مدل برای تحلیل اولیه مسأله استفاده شود. برای هر الیه باشد.
توان یک تصور اولیه از تغییر محاسبات نسبتاً سریع بوده و می ثابت، سختی شود. بواسطه اینزده می نیمیانگین ثابت تخم

 ، شرایط اولیه خاک نقش اساسی در بیشتر مسائل تغییر شکل خاک دارد.شده اشارههای شکلها پیدا کرد. عالوه بر پارامتر
آن برای مدل رفتار مکانیکی مرتبط با ( بوده که پارامترهای Fontainebleauنوع خاک آزمایش کلوتر، ماسه فونتین بلو )

 ارائه گردیده است. 2جدول کولمب در -مور
 

 ]2[کولمب-پارامترهاي ورودي مدل رفتار مکانيکی مور -2جدول 

 𝒌𝑵𝒎𝟑 16,6 𝛾 𝒌𝑵𝒎𝟐 31000 𝐸 پارامتر مقدار واحد

 𝜈 𝒌𝑵𝒎𝟐 3 𝐶 [°] 38 𝜑 0,39 بدون بعد

 
 هاي پژوهشیافته 3

 
ی دو متر پشت آن در جابجایی جانبی دیواره در فاصلهی گیری شده در آزمایش تمام مقیاس کلوتر، مقادیر اندازه

چهارم )از باال به سمت کف گود( در فاز پنجم از هفت نیروی محوری در میخهای اول تا فازهای سوم و پنجم و همچنین 
؛ بنابراین در این پژوهش ]20و  2[ فاز اجرایی دیوار )هر فاز شامل خاکبرداری، میخکوبی و اجرای دیواره( گزارش شده است

 3شکلهای بترتیب مقادیر جابجائی دیواره در و مقایسه  گیریو با مقادیر اندازه شدهافزار استخراج نیز همین خروجیها از نرم
  است. گردیدهارائه  8تا  5و نیروی محوری در میخها در شکلهای  4تا 
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 MCمدل  -: جابجایی جانبی دیوار در فاز سوم3شکل 

 

 
 MCمدل  -: جابجایی جانبی دیوار در فاز پنجم4شکل 

 
گردد، صرف نظر کردن از سختی خمشی و استفاده از المان شاهده میم 4و  3شکل شکلهایهمانگونه که در 

ی که از المان صفحه استفاده نسبت به حالت مقادیر جابجایی جانبیافزایش  سازی میخها، منجر بهژئوگرید برای شبیه
 شود.می گردیده،
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 : نيروي محوري در طول ميخ اول در فاز پنجم5شکل 

 

 
 : نيروي محوري در طول ميخ دوم در فاز پنجم6شکل 
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 : نيروي محوري در طول ميخ سوم در فاز پنجم7شکل 

 

 
 : نيروي محوري در طول ميخ چهارم در فاز پنجم8شکل 

گردد، نیروی محوری در تمامی میخهای مورد بررسی، در هنگام مشاهده می 8تا  5در شکلهای همانگونه که 
کمتر بودن نیروی محوری در طول میخها در هنگام استفاده از  باشد.بیشتر می سازی میخها، استفاده از ژئوگرید در شبیه

 . ]3،5،4،6[ توجیه پذیر است سازی میخها، به دلیل درگیر شدن سختی خمشی میخها،در شبیه صفحهالمان 
 ریبا مقاددر تحلیل عددی  خهایم یمحور یرویو ن وارهید یافق ییحداکثر جابجا ریمقاد انیفاوت مت 3جدول  

 رینسبت به مقاد یعدد لیتحل ریبودن مقاد شتریب یبه معنا ی)درصد منف دهدیرا بصورت درصد نشان م یریگاندازه
نسبت به  اده از المان ژئوگریدافزایش مقادیر خروجیهای تحلیل عددی هنگام استف درصد 4جدول  است(. ،یریگاندازه

 .دهدرا به صورت درصد نشان می استفاده شود، سازی میخهادر شبیه هنگامی که از المان صفحه
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 گيريبا مقادیر اندازه خروجيهاي تحليل عددي مقایسه: 3جدول 

نيروي محوري 
ميخ چهارم در 

 فاز پنجم

نيروي محوري 
ميخ سوم در فاز 

 پنجم

نيروي محوري 
ميخ دوم در فاز 

 پنجم

نيروي محوري 
ميخ اول در فاز 

 پنجم

جابجایی جانبی 
 در فاز پنجم

جابجایی جانبی 
 در فاز سوم

و  مدل رفتاري
المان مدلسازي 

 ميخها
43.47- 67.04- 43.19- 72.97- 15.41 57.18 MC-Plate 

66.11- 87.06- 50.10- 86.02- 2.02 53.90 MC-Geogrid 

 
 ه از المان ژئوگریدافزایش مقادیر خروجيهاي تحليل عددي هنگام استفاد درصد :4جدول 

نيروي محوري 
ميخ چهارم در 

 فاز پنجم

نيروي محوري 
ميخ سوم در فاز 

 پنجم

نيروي محوري 
ميخ دوم در فاز 

 پنجم

نيروي محوري 
ميخ اول در فاز 

 پنجم

جابجایی جانبی 
 در فاز پنجم

جابجایی جانبی 
 در فاز سوم

و  مدل رفتاري
المان مدلسازي 

 ميخها
15.77 11.99 4.82 7.54 15.83 7.65 MC 

 
 گيرينتيجه 4

 
در پژوهش حاضر، به بررسی اثر سختی خمشی میخها بر نتایج تحلیل عددی دیوار میخکوبی شده پرداخته شده 

 ریمقاد  دهدینشان م ،یاکرنش صفحه طیو با فرض شرا دو بعدی محدود یبه کمک روش اجزا یسازهیشب جینتااست. 
 خهایم یخمش یاست که از سخت یاز حالت شتریب دیهنگام استفاده از المان ژئوگر خهایم یرویو ن وارهید یافق ییجابجا

 ارائه گردیده است. 4و  3جداول  ،خروجیهای تحلیل عددیبرای مقایسه بهتر  .صرف نظر نشود
، مشاهده میگردد، میزان جابجایی جانبی دیوار ، در هنگام استفاده از المان ژئوگرید، 4و  3با توجه به جداول  

به  در فاز سوم و حدود شانزده درصد در فاز پنجم نسبت به حالتی که از المان صفحه استفاده گردد، حدود هشت درصد
میگردد برای تخمین جابجایی جانبی دیواره به کمک تحلیل عددی در . بنابراین پیشنهاد مقادیر اندازه گیری نزدیکتر است

مقادیر نیروی محوری  خصوصگردد. در  از سختی خمشی میخها صرف نظرمسطح، در شبیه سازی دوبعدی -شرایط کرنش
زدیکتری به ، مشاهده میگردد المان صفحه بطور کلی نتایج دقیقتر و ن4و3ول امیخها، با توجه به مقادیر ارائه شده در جد

، بخصوص در میخهایی که . بنابراین توصیه میگردد برای تخمین نیروی محوری میخهادهد میمقادیر اندازه گیری ارائه 
بهتر است سختی به کمک تحلیل عددی دوبعدی،  نزدیک به کف گود قرار دارند )مانند میخ سوم و چهارم در این پژوهش(،

 .خمشی میخها در نظر گرفته شود
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