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چكيده

اطالعات مقاله

پیهای لبهدار جایگزین مناسبی برای پیهای عمیق در سازههای ساحلی و فراساحلی هستند که عالوه بر
 عملکرد کششی پیهای لبهدار واقع بر. بهسادگی اجرا میشوند،قابلیت مقاومت در برابر بارهای باالرانشی
 آزمایشهای آزمایشگاهی بر روی مدلهای پی دایرهای.ماسه توسط مدلسازی فیزیکی و عددی مطالعه شد
 مدلسازی عددی توسط تحلیل المان محدود سهبعدی جهت.کوچکمقیاس با لبههای محیطی انجام شد
صحتسنجی نتایج آزمایشهای مدل فیزیکی و همچنین تعمیم نتایج به پیهای بزرگمقیاس صورت
 زبری، عمق لبه، مقاومت برشی ماسه، اثرات پارامترهای هندسه پی و مشخصات خاک شامل قطر پی.گرفت
 رفتار پیهای واقع بر، نتایج نشان داد که حضور لبه پیرامونی.سطوح و زاویه امتداد بارگذاری بررسی شد
 مقاومت برشی،ماسه را بهلحاظ ظرفیت باربری کششی بهبود میبخشد؛ مقادیر بهبود با افزایش عمق لبه
. افزایش مییابد،ماسه و زبری سطوح پی و همچنین کاهش زاویه امتداد بارگذاری نسبت به حالت قائم
.بیشترین مقاومت کششی پی بهازای بارگذاری قائم بهدست آمد
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Skirted foundations are an appropriate alternative to deep foundations in onshore and
offshore structures, which have the ability to withstand uplift loads, are also easy to be
installed. The tensile performance of skirted foundations on sand was studied by
physical and numerical modeling. Laboratory tests were carried out on small-scale
foundation models with peripheral skirts. Numerical modeling was performed by 3D
finite element analysis for verifying the results of physical tests, as well as generalizing
the results to the large-scale models. The effects of geometry and soil properties
parameters including foundation diameter, sand shear strength, skirt depth, surface
roughness, and load inclination angle were investigated. The results showed that the
presence of peripheral skirt improves the behavior of tension bearing capacity of
foundations on sand; Improvement values increase with increasing skirt depth, sand
shear strength, roughness of foundation surfaces, and also, with decreasing the load
inclination angle relative to vertical direction.
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 - 1مقدمه

D
B

شكل  -1نمایی از کاربرد پیهای لبهدار تحت انواع بارگذاری []1

فرایند نصب پیهای لبهدار در سازههای دریایی شامل نفوذ اولیه لبه
به داخل خاک تحت وزن سازه و سپس اعمال فشار مکشی به درون
پی ،بهدلیل اختالف فشار هیدرواستاتیکی آب درون و بیرون لبه است
که باعث اسقرار پی در موقعیت مورد نظر میشود .علیرغم انجام
مطالعات متعدد [ ]9-1و همچنین پیشرفتهای نسبتاً خوب و کامل
در ارتباط با ظرفیت باربری فشاری پیهای لبهدار ،هنوز عدم قطعیت
قابلتوجهی مرتبط با موضوع عملکرد ظرفیت کششی این نوع پیها
وجود دارد .بنابراین یکی از مهمترین ملزومات طراحی و اجرای
پیهای لبهدار ،بررسی و ارزیابی ظرفیت باربری کششی و باالرانشی
آنها است .مطالعات آزمایشگاهی و عددی محدودی بر ظرفیت
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در عملیات ساخت و ساز پروژههای ساحلی و فراساحلی ،پیها معمو ًال
در معرض بارهای ترکیبی قائم ،افقی و لنگر ناشی از بارهای
زیستمحیطی و شناوری آب بوده و عالوه بر ظرفیت باربری فشاری،
نیازمند مقاومت در برابر بارهای مایل ،باالرانش 8و واژگونی هستند.
استفاده از پیهای لبهدار 9میتواند گزینه مناسبی جهت مقاومت در
برابر این نوع بارها باشد .پیهای لبهدار همچنین در موقعیتهایی که
خطر آبشستگی یا احتمال نیروی باالرانش بهعلت تراز آب زیرزمینی
باال وجود دارد ،عمق موثر پی سطحی را افزایش داده و پایداری پی
را تأمین میکند .پیهای لبهدار ،سازههای استوانهای توخالی با پی
سطحی در باال و دیواره جدارنازک در پیرامون پی بهعنوان لبه هستند.
پیهای لبهدار بهدلیل ظرفیت باربری فشاری باال ،مقاومت در برابر
نیروهای کششی ،نصب ساده و کوتاهمدت و صرفهجویی اقتصادی
نسبت به سایر پیهای متداول ،بهطور گستردهای در صنایع دریایی
و ساحلی همچون سازههای شناور ،سکوهای ذخیره و حفاری نفت و
گاز ،توربینهای بادی و صنایع انرژی تجدیدپذیر استفاده میشوند.
پیهای سطحی لبهدار بهتدریج در حال ظهور و توسعه جهت
جایگزینی با انواع پیهای عمیق هستند .نمایی از کاربرد پیهای
لبهدار تحت بارگذاریهای مختلف در شکل  8مشاهده میشود [.]8
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کششی پیهای لبهدار ،بهویژه پیهای واقع بر خاکهای ماسهای
انجام گرفته است که به برخی از نتایج این تحقیقات اشاره میشود.
عملکرد و رفتار کششی پیهای لبهدار با انجام آزمایشهایی بر روی
مدلهای پی واقع بر رس نرم مطالعه و با عملکرد فشاری این نوع
پیها مقایسه شده است [ .]1نتایج تاکید میکند که مقاومت کششی
پیها ،بهمراتب کمتر از مقاومت فشاری بوده و بایستی این موضوع
در فرایند طراحی و اجرای پیها در برابر بارهای کششی مورد توجه
قرار گیرد .در این مطالعه ،مقاومت زهکشی نشده کششی پیهای
لبهدار واقع بر رس ،در حدود  %11مقاومت فشاری بهدست آمد.
نتایج آزمایشهای سانتریفیوژ مدلهای پی لبهدار واقع بر رس تحت
بارگذاری خارج از مرکز ،کاهش ظرفیت باربری کششی پی در مقایسه
با پاسخ بارهای فشاری را نشان داد .بر اساس نتایج ،کاهش حدود
 %91در مقادیر ظرفیت باربری کششی زهکشی نشده پیهای لبهدار
مشاهده شد [.]1
رفتار ظرفیت کششی پیهای لبهدار واقع بر خاک رس توسط تحلیل
المان محدود مطالعه و تاثیر پارامترهای مختلف شامل هندسه پی،
دگرچسبی 9لبه و امتداد اعمال بار بررسی شد [ .]2بر پایه نتایج ،با
افزایش زاویه اعمال بار از حالت قائم ،مقادیر بار بهتدریج کاهش یافت.
نتایج مطالعه نشان داد که تاثیر قطر پی بر مقدار ظرفیت کششی،
بهطور قابلتوجهی بیشتر از عمق مدفون لبه است و ظرفیت کششی
پی تناسب مستقیمی با دگرچسبی لبه ندارد.
گائو و همکاران با انجام آزمایشهایی بر روی مدلهای کوچکمقیاس
واقع بر ماسه ،رفتار کششی پیهای لبهدار را با در نظر گرفتن اثرات
پارامترهای نسبت عمق لبه ،زوایای امتداد بار و موقعیتهای مختلف
بارگذاری بر روی مدل پی ،بررسی کردند [ .]81بر پایه نتایج ،با
افزایش زاویه امتداد بار ،ظرفیت باربری کششی مدلهای پی کاهش
یافت؛ افزایش زاویه بار در بازه صفر تا  ،11°نسبت به محدوده زوایای
 21-11درجه ،دارای کاهش ظرفیت باربری بیشتری بود .همچنین
نسبت عمق لبه اثر مستقیمی بر ظرفیت کششی پی ،ناشی از افزایش
مقاومت خاک با عمق و مقاومت جانبی خاک دارد .نتایج نشان داد
که برای زوایای امتداد بار کمتر ،بهینه موقعیت بارگذاری بر روی
مدل پی در محدوده بین  1/11الی  1/17عمق لبه مشاهده شد ،در
حالیکه برای زوایای بزرگتر از  ،11°بهینه نقطه متناظر با ظرفیت
حداکثر ،بهازای حالت کف پی حاصل شد.
مطالعه مکانیزمهای گسیختگی خاک پیرامون پی لبهدار ،در معرض
بارگذاریهای کششی و فشاری نشان داد که مکانیزم گسیختگی پی
برای حالت کششی سطحیتر از حالت فشاری است [.]88
بر اساس نتایج بررسی پاسخ پیهای لبهدار به بارگذاری ترکیبی
بارهای قائم ،افقی و ممان در ماسه سست زهکشی شده ،افزایش
حدود  9الی  1برابری در ظرفیت باربری افقی پی نسبت به پیهای
سطحی مشاهده شد [.]89
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[ .]89-81سه نوع مدل پی با قطرهای  1/7 ،81و  7 cmو لولههای
توخالی بهضخامت جداره  1/9 cmو با عمقهای مختلف بهعنوان لبه،
در مدلسازی استفاده شد .جهت بررسی تاثیر پارامتر عمق لبه ،چهار
نسبت عمق لبه به قطر پی ( )D/Bبرابر با  8/7 ،8 ،1/7و  9بهکار
گرفته شد .نوع و محدوده پارامترهای مدلهای پی لبهدار در شکل 9
مشاهده میشود .همچنین بهمنظور ایجاد زبری بر روی سطوح تماس
لبه و ارزیابی تاثیر آن بر ظرفیت باربری پی ،دو نوع کاغذ سمباده با
زبریهای متفاوت به سطوح داخلی و خارجی لبه چسبانده شد.

 - 2مدلسازی فيزیكی
 -1-2دستگاه و مدلهای آزمایشگاهی

شكل  -2نمای شماتيک دستگاه آزمایش بههمراه جزئيات آن

شكل  -3جزئيات مدلهای پی لبهدار مورد استفاده در آزمایشها

 -2-2مصالح و مشخصات آن

خاک مورد استفاده در این تحقیق ،ماسه سیلیسی فیروزکوه با اندازه
دانهبندی متوسط است که بر اساس سیستم طبقهبندی یکنواخت یا
29
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مطالعه رفتار پیهای لبهدار واقع بر بستر ماسه توسط دستگاه
آزمایشگاهی شامل؛ جعبه آزمایش ،سیستم ریزش ماسه ،تجهیزات
اندازهگیری ،مدلهای پی ،سیستم بارگذاری و جمعآوری دادهها،
انجام شد .جعبه آزمایش دارای ابعاد داخلی  11*11*11 cmو دارای
جداره از جنس طلق شفاف پلکسیگلس 7است که توسط تسمههای
فلزی در اطراف جعبه تقویت شده است .بهمنظور تهیه بستر یکنواخت
و همگن ماسه از روش ریزش ماسه استفاده شد .اعمال بار کششی بر
مدلهای پی توسط جک هیدرولیکی متصل به قاب دستگاه و از
طریق سیستم کابل کششی با مقاومت زیاد (جهت جلوگیری از
تغییرشکل کابل) و قرقره مخصوص (یاتاقان) ،انجام گرفت .برای
اندازهگیری میزان نیرو و جابهجایی مدل ،بهترتیب از نیروسنج با
ظرفیت  711 kgو جابجاییسنج با دقت اندازهگیری 1/18 mm
استفاده شد .نمای شماتیک از دستگاه آزمایش بههمراه جزئیات آن
در شکل  9نشان داده شده است.
مدلهای پی مورد استفاده در آزمایشها از جنس فوالد و ابعاد آنها
بر اساس ابعاد جعبه آزمایش و در نظرگیری اثرات شرایط مرزی
انتخاب شد .با توجه به تحلیلهای حساسیت و استناد به مراجع
معتبر ،حداقل فاصله پی تا جداره جعبه سه برابر قطر پی لحاظ شد
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در این مقاله ،بررسی جامعی از عملکرد ظرفیت کششی زهکشی شده
پیهای لبهدار دایرهای واقع بر بستر ماسه ارائه میشود .مجموعهای
از مطالعات آزمایشگاهی مدلهای کوچکمقیاس و مدلسازی عددی
شامل تحلیل المان محدود سهبعدی توسط برنامه پلکسیس 1بر روی
مدلهای پی کوچک و بزرگمقیاس انجام گرفت که تاثیر پارامترهای
مختلف همچون قطر پی ( ،)Bنسبت عمق لبه ( ،)D/Bامتداد اعمال
بار ( ،)چگالی ماسه ( )و زبری سطوح فصل مشترک لبه ( )بر
نتایج ظرفیت باربری کششی پی بررسی شد .مطالعه حاضر ،تصویر
کلی و کمّی تاثیر هر یک از پارامترهای هندسه پی و مشخصات خاک
بر ظرفیت کششی پیهای لبهدار را ارائه میدهد و نسبت به تحقیقات
مشابه قبلی در موارد ذیل متمایز است:
 استفاده از پیهای با قطرهای مختلف؛
 در نظر گرفتن دانسیته ماسه ،عالوه بر زاویه اصطکاک داخلی؛
 ایجاد میزان زبریهای مختلف بر سطوح داخلی و خارجی لبه
توسط کاغذ سمباده و بررسی تاثیر آن بر نتایج؛
 بررسی زوایای مختلف اعمال بارگذاری کششی؛
 مدلسازی مدلهای کوچک و بزرگمقیاس و مقایسه روند
نتایج حاصله؛
 ارزیابی و صحتسنجی نتایج مدلسازی فیزیکی توسط تحلیل
عددی المان محدود.
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متحد ( ،1)USCSماسه یکنواخت بد دانهبندی شده ( )SPطبقهبندی
شده است [ .]87بر پایه نمودار دانهبندی ماسه مطابق شکل  ،1مقادیر
ضریب یکنواخت ( ،)Cuضریب انحنأ ( )Ccو چگالی ویژه ماسه (،)Gs
بهترتیب برابر با  8/17 ،8/98و  9/18بهدست آمد .وزن مخصوص
خشک حداکثر و حداقل ماسه نیز مطابق آزمایشهای مرتبط،
بهترتیب برابر  81/1و  81/1 kN/m3اندازهگیری شد .آزمایشهای
مدل بر روی ماسه با سه نوع دانسیته نسبی  %11 ،%71و ،%17
متناظر با وزنهای مخصوص  81/9 ،87/2و  ،81/1 kN/m3انجام شد
که برای رسیدن به مقادیر موردنظر دانسیته نسبی و بستر همگن و
یکنواخت ماسه ،از روش متداول ریزش ماسه 1استفاده شد.

و ریزش ماسه درون و اطراف لبه تا تراز باالی آن ادامه یافت .با اتمام
بارش ماسه و تراز کردن سطح بستر ،پی سطحی بر روی لبه قرار
گرفته و توسط چهار عدد پیچ به آن ثابت شد .سپس کابل با زاویه
مورد نظر بارگذاری از طریق سیستم قرقره به نیروسنج 1و توسط
حلقه به شیار روی فونداسیون متصل شد .با تکمیل مراحل مدلسازی
و تجهیز سیستم اندازهگیری بر روی جک و فونداسیون ،اعمال بار
کششی توسط کابل و قرقرههای مخصوص واقع بر روی قاب ،انجام
شد .در فرایند مدلسازی بستر ماسه و استقرار مدل پی در موقعیت
مورد نظر ،سعی و دقت کامل بر حداقل نمودن میزان دستخوردگی
ماسه و دوری از تاثیرات احتمالی بر نتایج انجام گرفت.
 - 3مدلسازی عددی

شكل  -4نمودار دانهبندی ماسه مورد استفاده در مدلسازیها

پارامترهای مقاومت برشی ماسه توسط دستگاه برش مستقیم و
سهمحوری ،تحت تنشهای نرمال در محدوده 81-871 kN/m2
بهازای دانسیتههای مورد نظر تعیین شد .بر اساس نتایج منحنیهای
پوش گسیختگی ،متوسط زوایای اصطکاک داخلی ماسه ( )برای
دانسیتههای نسبی  %11 ،%71و  %17بهترتیب  18° ،91°و 19°
بهدست آمد .همچنین متوسط زوایای اصطکاک سطوح فصل مشترک
( )بین ماسه با دانسیته نسبی  %11و فوالد با میزان زبریهای
متفاوت ،توسط دستگاه آزمایش برش مستقیم بهترتیب برابر با مقادیر
 91° ،92°و  91°تخمین زده شد.

9B

9B
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بهمنظور صحتسنجی نتایج مدلسازی فیزیکی کوچکمقیاس و
تعمیم نتایج به مدلهای بزرگمقیاس ،مجموعهای از تحلیلهای
المان محدود کوچکمقیاس و بزرگمقیاس بر روی پیهای لبهدار
دایرهای واقع بر ماسه توسط نرمافزار پلکسیس انجام گرفت .علیرغم
هندسه متقارن مدلهای پی لبهدار ،اعمال بارگذاری در امتدادهای
مختلف ،منجر به ایجاد موقعیت سهبعدی تنش و کرنش شده و تحلیل
المان محدود بهصورت سهبعدی در نظر گرفته شد .در مدلسازی
شبکه المانها ،از المانهای  87و  1گرهی و جهت بارگذاری مدلها
از روش متداول کنترل تغییرمکان 2استفاده شد .بهمنظور کاهش
اثرات احتمالی شرایط مرزی بر نتایج مدلسازی ،فاصله مرزهای قائم
شبکه المان از لبه پی بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ،حداقل چهار
برابر قطر پی ،در نظر گرفته شد .شکل  7نمونهای از ابعاد شبکه المان
و شرایط مرزی مدلسازی مورد استفاده در تحلیل عددی را بهصورت
سهبعدی نشان میدهد.

6B

پس از روغنکاری سطوح داخلی جعبه آزمایش جهت دوری از
تاثیرات جداره جعبه بر نتایج ،مدلسازی توسط روش بارش ماسه از
ارتفاع و نرخ ریزش ثابت ،در الیههای  7 cmانجام گرفت .بهمنظور
اطمینان از همگنی و یکنواختی بستر ماسه و همچنین حصول
دانسیته نسبی مورد نظر ،از ظروفی با حجم مشخص در نقاط مختلف
جعبه استفاده شد .بارش ماسه تا تراز قرارگیری لبه با شرایط یکسان
ادامه یافته و لبه بهصورت قائم در مرکز جعبه بر روی ماسه قرار گرفت

B =4, 2, 1 m
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 -3-2روش مدلسازی و انجام آزمایش
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جابهجایی ،از روش متداول افزایش بار تا نقطه حداکثر منحنی
(مشاهده قله) و کاهش بار پس از آن و یا ثابت ماندن شیب منحنی،
استفاده شد .از روند منحنیها مشاهده میشود که بهازای مدلهای
مدلسازی فیزیکی ،منحنیها دارای افت بار با شیب مالیم پس از
رسیدن به بار نهایی بوده و برای حالتهای دانسیته متراکم و سطوح
زبر لبه ،مقادیر افت بار قابلتوجه و نقطه گسیختگی منحنی کامالً
مشهود است .برخالف نتایج مدلهای مدلسازی فیزیکی ،در
منحنیهای بهدست آمده از تحلیل عددی ،بهویژه برای مدلهای
بزرگمقیاس ،منحنیها پس از رسیدن به مقدار حداکثر بار کششی،
با شیب نسبتاً ثابتی ادامه یافته و افت بار مشاهده نشده است.
بر پایه نتایج منحنیهای بار -جابهجایی مدلهای پی لبهدار بهدست
آمده از مدلسازیهای فیزیکی و عددی ،تاثیر پارامترهای مختلف
هندسی پی و مشخصات خاک؛ شامل نسبت عمق لبه ،دانسیته نسبی
ماسه ،زبری سطوح فصل مشترک لبه و زاویه امتداد اعمال بارگذاری
بر مقادیر ظرفیت باربری کششی پی لبهدار بررسی و نمودارهایی
جهت تخمین میزان افزایش ظرفیت کششی پی ارائه شد.

لبه ()Skirt

شكل  -5ابعاد شبكه المان و شرایط مرزی مدلسازی عددی؛ الف)
شرایط مرزی شبكه المان ،ب) مدل پی لبهدار

الف)
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مدلهای پی و لبه بهعنوان مصالح االستیک خطی با مقادیر
 981 GN/m2 ،11/7 kN/m3و  1/9بهترتیب برای پارامترهای وزن
واحد ،مدول یانگ و نسبت پواسون مصالح فوالدی در نظر گرفته شد.
جهت شبیهسازی رفتار ماسه ،از مدل رفتاری االستوپالستیک سخت
شونده 81استفاده شد که مقادیر  81/9 ،87/2و  81/1 kN/m3برای
وزن واحد ماسه 98 ،81 ،و  91 MN/m2برای مدول االستیسیته،
 18° ،91°و  19°برای زوایای اصطکاک داخلی ماسه و  1/9برای
نسبت پواسون ماسه بهازای دانسیتههای مختلف ،اختصاص داده شد.
همچنین برای شبیهسازی میزان زبری سطوح فصل مشترک بین
المانهای لبه با ماسه ،از ضریب کاهش مقاومت سطوح فصل مشترک
( )Rinter= tan/tanبا مقادیر بین  1/2-1/1استفاده شد .مقادیر
متناظر مدول االستیسیته ( )E50و زاویه اتساع ماسه بهازای
دانسیتههای مختلف ،توسط آزمایش سهمحوری تحکیم یافته
زهکشی شده تعیین شد که متوسط مقادیر زاویه اتساع ( ،)حدود
 2° ،1°و  88°بهدست آمد.
مدلهای کوچکمقیاس پی لبهدار در ابعاد  81و  1/7 cmو مدلهای
بزرگمقیاس با قطرهای  9 ،8و  1 mمدلسازی شد .مدل پیها از
جنس فوالد و دارای ضخامتهای  87و  ،7 cmبهترتیب برای
مدلهای بزرگمقیاس پی سطحی و لبهها ،و  8/7و  1/9 cmبرای
مدلهای کوچکمقیاس در نظر گرفته شد.

ب)

تحلیل نتایج مدلسازیها نشان داد که حضور لبه زیر محیط پی
سطحی ،رفتار پیهای سطحی واقع بر ماسه را بهلحاظ ظرفیت باربری
کششی بهبود میبخشد؛ میزان بهبود با افزایش میزان عمق لبه،
دانسیته نسبی ماسه ،زبری سطوح لبه و همچنین کاهش زاویه امتداد
اعمال بارگذاری نسبت به حالت قائم ،افزایش مییابد .نمونهای از روند
منحنیهای بار -جابهجایی بهازای مدلسازی فیزیکی و تحلیل عددی
مدلهای پی لبهدار در شکل  1نشان داده شده است .بهمنظور تخمین
میزان ظرفیت کششی نهایی مدلهای پی از روی منحنیهای بار-

شكل  -6منحنیهای بار -جابهجایی مدلهای پی لبهدار؛ الف) نتایج
مدلسازی فيزیكی ،ب) نتایج مدلسازی عددی

 -1-4بررسی اثر عمق لبه

بهمنظور بررسی تاثیر میزان عمق لبه بر پاسخ کششی پی لبهدار،
مدلهای پی در چهار نسبت عمق لبه به قطر پی ( ،)D/Bبرابر با
27

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1398.15.29.10.8

 - 4نتایج مدلسازی
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افزایش نسبت عمق لبه از مقدار  1/7به  8/7 ،8و  9برابر ،متوسط
بهبود ظرفیت کششی پی بهترتیب برابر با  1/1 ،9/7و  1/2برابر
بهدست آمد .نتیجه حاصله ،روند صعودی ظرفیت کششی پی بهازای
عمقهای زیاد لبه ناشی از ایجاد درگیری بیشتر لبه با خاک را نشان
میدهد.
بر اساس برازش منحنیهای مختلف حاصله از نتایج تحقیق ،رابطه
( )8میتواند جهت تخمین میزان بهبود ظرفیت کششی پیهای
لبهدار بهازای D/Bهای مختلف ،نسبت به مقادیر مبنای  D/Bبرابر با
 ،1/7استفاده شود:

مقادیر  8/7 ،8 ،1/7و  9مورد مطالعه قرار گرفت .تغییرات ظرفیت
کششی قائم مدلهای پی لبهدار در برابر مقادیر  ،D/Bبهازای دانسیته
و زبریهای مختلف در شکل  1ارائه شده است .مالحظه میشود که
صرفنظر از مقدار دانسیته نسبی و میزان زبری سطوح ،وجود لبه زیر
پی سطحی ظرفیت کششی پی را متناسب با افزایش نسبت ،D/B
بهصورت غیرخطی افزایش داده است؛ بهطوری که با افزایش دانسیته
نسبی ماسه و میزان زبری سطوح فصل مشترک تماس لبه ،مقادیر
عملکرد ظرفیت کششی پی افزایش مییابد .روند منحنیها نشان
میدهد که برای مدلهای با نسبتهای عمق  D/Bبزرگتر از یک،
منحنیها حالت صعودی داشته و میزان افزایش ظرفیت کششی پی
مشهودتر است .مقایسه نتایج مدلسازی فیزیکی کوچکمقیاس
(شکل  ،1الف) و مدلهای بزرگمقیاس تحلیل عددی (شکل  ،1ب)،
روند یکسان تغییرات ظرفیت باربری کششی مدلهای پی را نشان
میدهد که این موضوع میتواند بیانگر قابلیت تعمیم نتایج مدلهای
کوچکمقیاس به مدلهای با ابعاد بزرگ و واقعی باشد.

()8

𝑇𝐶𝐼 = 1.591(𝐷/𝐵)2 + 0.622(𝐷/𝐵) + 0.292

رابطه ( )8بر پایه میانگین منحنیهای مختلف بهازای پارامترهای قطر
پی ،دانسیته نسبی ماسه و زبری سطوح بهدست آمده و بیانگر متوسط
بهبود ظرفیت کششی پی  )TCI(88است.

الف)
الف)

ب)

شكل  -7تغييرات ميزان ظرفيت کششی در برابر نسبت عمق لبه ()D/B؛

مختلف؛ الف) نتایج مدلسازی فيزیكی ،ب) نتایج مدلسازی عددی

الف) نتایج مدلسازی فيزیكی ،ب) نتایج مدلسازی عددی

 -2-4بررسی تاثير دانسيته ماسه

بر پایه تحلیل نتایج ،مقایسه کمّی تاثیر افزایش میزان عمق لبه بر
مقادیر بهبود ظرفیت باربری کششی مدلهای پی نسبت به حالت
مبنای  D/Bبرابر با  ،1/7مطابق شکل  1بهازای دو نوع مدلسازی
ارائه شده است .تحلیل و مقایسه مقادیر نسبت بهبود ظرفیت کششی
برحسب پارامترهای مختلف نشان داد که بهازای قطر ثابت پی ،با

تاثیر مقاومت برشی ماسه بر پاسخ کششی پیهای لبهدار ،بهازای
دانسیتههای نسبی  %11 ،%71و  %17مورد مطالعه قرار گرفت.
تغییرات مقادیر ظرفیت کششی برحسب دانسیته نسبی ماسه در
شکل  2ارائه شده است .روند نتایج نشان میدهد که کارآمدی و تاثیر
21

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1398.15.29.10.8

شكل  -8مقادیر بهبود ظرفيت کششی مدلهای پی بهازای D/Bهای
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حضور لبه در ماسه با دانسیته نسبی زیاد (ماسه متراکم) ،بهعلت
افزایش زاویه اصطکاک داخلی ماسه ،بیشتر است .بهعبارت دیگر،
ظرفیت کششی با افزایش میزان دانسیته ماسه بهبود مییابد؛
بهطوری که با افزایش دانسیته نسبی از  %71به  ،%17میزان ظرفیت
کششی بهطور متوسط  %91افزایش یافته است.

ب)

شكل  -11تغييرات ظرفيت کششی مدلهای پی بهازای زبریهای مختلف
لبه؛ الف) منحنی بار -جابهجایی ،ب) مقادیر ظرفيت کششی در برابر D/B

شكل  -9تاثير دانسيته نسبی ماسه بر ميزان ظرفيت کششی پی

 -3-4بررسی اثر زبری سطوح لبه

جهت ارزیابی اثر زبری سطوح لبه بر عملکرد کششی پیهای لبهدار،
زبریهای مختلف توسط کاغذ سنباده بر روی سطوح لبه ایجاد و
نتایج مدلهای زبر با حالت صاف مقایسه شد .مقادیر زاویه اصطکاک
فصل مشترک بین سطوح زبر و ماسه ( )برای سه حالت صاف ،نسبتاً
زبر و زبر بهترتیب  91° ،92°و  91°بهدست آمد .شکل  81منحنیهای
بار -جابهجایی و تغییرات میزان نیروی کششی را بهازای زبریهای
مختلف نشان میدهد .تاثیر میزان زبری سطوح لبه در مقایسه با
حالت صاف بهلحاظ میزان افزایش ظرفیت باربری و روند افزایش
ظرفیت کششی تا نقطه حداکثر و کاهش قابلمالحظه پس از آن ،از
روند منحنیها کامالً مشهود است.

 -4-4بررسی تاثير زاویه اعمال بارگذاری

الف)
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با توجه به اهمیت بررسی زوایای اعمال بارگذاری غیر از حالت قائم
و بهمنظور مطالعه تاثیر زاویه امتداد اعمال بار ( )بر میزان ظرفیت
کششی پی ،مدلهای پی تحت زوایای  11 ،91و  21درجه نسبت
به امتداد قائم تحت بارگذاری کششی قرار گرفته و نتایج با حالت قائم
(صفر درجه) مقایسه شد .برای مدلهای با امتداد زاویه بارگذاری
بزرگتر از صفر درجه ،با توجه به بسیج شدن مقادیر نیروی افقی
کمتر ،بار افقی بهعنوان نیروی گسیختگی مد نظر قرار گرفت.
مقادیر تغییرات بار -جابهجایی و ظرفیت کششی مدلهای پی
برحسب زوایای مختلف امتداد اعمال بار در شکل  88نشان داده شده
است .بر پایه نتایج مشاهده میشود که با افزایش زاویه امتداد اعمال
بار از حالت قائم ،میزان ظرفیت کششی مدلهای پی بهازای همه
زوایای امتداد بار کاهش مییابد .بهعبارت دیگر ،بیشترین مقدار
مقاومت کششی پی در حالت امتداد قائم بارگذاری (زاویه صفر درجه)
بهدست آمد .بهازای پارامترها و شرایط یکسان مدلسازی ،تحلیل
نتایج نشان داد که با افزایش زاویه امتداد اعمال بار از مقدار  1°به
 11 ،91و  ،21°متوسط میزان ظرفیت کششی مدلهای پی
بهترتیب حدود  %91 ،%98و  %81کاهش یافته است.
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مقایسه و تحلیل نتایج نشان داد که با افزایش زبری سطوح تماس
لبه با ماسه نسبت به حالت صاف ،میزان نیروی کششی به مقدار
قابلتوجهی افزایش مییابد؛ بهطوری که متوسط بهبود و افزایش
بهازای حالت زبر در مقایسه با حالت صاف ،حدود  %72بهدست آمد.
برای قطرهای مختلف مدل پی ،روند تقریباً مشابهی مشاهده شد.
بنابراین با توجه به نتایج حاصله در رابطه با میزان تاثیر زبری سطوح
لبه بر مقادیر افزایش ظرفیت کششی پی ،میزان زبری سطوح لبه
می تواند در انتخاب و طراحی نوع جنس پی و لبه (بتنی یا فوالدی)
مد نظر قرار گیرد.

سجاد قلیپور ،مسعود مکارچیان  /مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری کششی پیهای لبهدار واقع بر بستر ماسه

باربری کششی ،در عمقهای بزرگتر لبه نسبت به مقادیر کمتر عمق
لبه ،مشهودتر و قابلتوجهتر مشاهده شد.

از روند منحنیها مالحظه میشود که بهازای جابهجاییهای بزرگتر
مدلهای پی ،میزان ظرفیت کششی برای زاویه بارگذاری  ،21°بیشتر
از زوایای  91و  11°است .بهعبارت دیگر ،روند کاهشی مقادیر
ظرفیت کششی با افزایش زاویه امتداد بارگذاری ،در محدوده زاویه
 11تا  21درجه تغییر یافته و شروع به افزایش دوباره ظرفیت کششی
مدل پی مینماید .نتیجه حاصله میتواند به بسیج شدن فشار جانبی

 -5-4مقایسه تاثير قطر پی و عمق لبه

با توجه به رابطه مستقیم پارامترهای عمق لبه و قطر پی با افزایش
ظرفیت کششی پی لبهدار ناشی از افزایش سطوح لبهها ،تاثیر هر دو
پارامتر مذکور بر میزان افزایش ظرفیت باربری کششی مدلهای پی
ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفت .تحلیل نتایج نشان داد که بهازای
عمق ثابت لبه ،تغییر قطر پی نسبت به تغییر عمق لبه بهازای قطر
ثابت ،ت اثیر و کارآیی بیشتری بر روی تغییرات ظرفیت باربری دارد؛
بهطوری که برای قطر ثابت پی ،با نصف شدن عمق لبه و مساحت
سطح تماس پی با ماسه ،ظرفیت باربری کششی بهطور متوسط حدود
 %11کاهش یافت ،در حالیکه بهازای عمق ثابت لبه ،با کاهش قطر
پی به میزان نصف ،مقادیر ظرفیت کششی مدل پی حدود %11
کاهش پیدا کرد که بیانگر اختالف  %99تاثیرگذاری قطر پی و عمق
لبه بر ظرفیت کششی پی است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در
صورت نیاز به افزایش ظرفیت کششی پیهای لبهدار ،تغییر قطر پی
در مقایسه با عمق لبه ،دارای ارجحیت بیشتری است.

بیشتر خاک در حالت زاویه  21°در مقایسه با زوایای  91و 11°
نسبت داده شود .با این حال ،برای جابهجاییهای کمتر و با فرض
معیار تغییرشکل مجاز در محاسبات نیروی کششی ،بار نهایی بهازای
زاویه  21°کمتر از سایر حالتهای اعمال بارگذاری است.

الف)

ب)

شكل  -11تغييرات ظرفيت کششی مدلهای پی لبهدار بهازای زوایای
اعمال بارگذاری؛ الف) منحنی بار -جابهجایی ،ب) مقادیر ظرفيت کششی
برحسب زوایای اعمال بارگذاری

روند کلی منحنیها و تحلیل نتایج بررسی تاثیر پارامترهای مختلف
بر عملکرد ظرفیت کششی مدلهای پی لبهدار ،نشان داد که با توجه
به عدم وجود گیرداری کافی سطوح لبه پی با ماسه ،ناشی از فرورفت
کم لبه درون خاک در نسبتهای کم عمق لبه (D/Bهای کمتر)،
تفاوت در مقادیر دانسیته نسبی ماسه ،میزان زبری سطوح لبه و زاویه
امتداد اعمال بار ،تاثیر قابلمالحظهای بر نتایج نیروی کششی نداشته
است و این موضوع برای نسبتهای  D/Bکمتر از یک ،کامالً مشهود
است .بهطور کلی تاثیرگذاری پارامترهای مختلف بر نتایج ظرفیت
21
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بهمنظور اعتبارسنجی و بررسی صحت و سقم نتایج مدلسازی
آزمایشگاهی ،تعدادی از آزمایشها توسط تحلیل عددی سهبعدی
مدلسازی و نتایج با مقادیر متناظر مدلسازی فیزیکی مقایسه شد.
همچنین مجموعهای از مدلهای بزرگمقیاس جهت تعمیم نتایج
مدلهای کوچکمقیاس به بزرگمقیاس و واقعی ،توسط تحلیل
عددی مطالعه شد.
مقایسه روند کلی منحنیهای بار -جابهجایی بهازای دو حالت
مدلسازی عددی و فیزیکی کوچکمقیاس ،نتایج تقریباً مشابهی را
نشان داد؛ با این تفاوت که مقادیر بار نهایی در حالت تحلیل عددی
بهازای میزان جابهجایی بیشتر نسبت به حالت مدلسازی فیزیکی،
بهدست آمد .همچنین مقایسه کمّی نتایج دو روش مدلسازی بر روی
مدلهای پی دایرهای کوچکمقیاس ،اختالف جزئی در حدود  %9را
نشان داد که دقت و انطباق قابلقبول نتایج مدلسازی فیزیکی را
منعکس میکند.
بر پایه مقایسه نتایج متناظر مدلهای کوچک و بزرگمقیاس ،روند
کلی منحنیها با اختالف جزئی ،مشابه و یکسان مشاهده شد .با توجه
به تفاوت ابعاد مدلهای پی و متعاقباً مقادیر ظرفیت باربری کششی،
بهمنظور مقایسه کمّی نتایج متناظر ،نسبت مقادیر بهبود ظرفیت
کششی بهازای قطرهای مختلف مدلهای پی در برابر نسبت عمق
لبه ،مطابق شکل  ،89ارائه شده است.
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باربری کششی مدلهای پی لبهدار افزایش مییابد؛ بهازای
تراکمهای مورد مطالعه در این تحقیق ،متوسط میزان افزایش
ظرفیت کششی پی ناشی از تغییر دانسیته نسبی از مقدار  %71به
 ،%17در حدود  %91بهدست آمد.

 افزایش میزان زبری سطوح مدلهای پی ،باعث افزایش قابلتوجه
مقادیر نیروی کششی میشود؛ برای میزان زبریهای مختلف مورد
مطالعه ،متوسط بهبود و افزایش ظرفیت باربری کششی پی در
حالت زبر نسبت به حالت صاف ،حدود  %72مشاهده شد.
 بررسی تاثیر زاویه امتداد بارگذاری کششی توسط مدلسازی
فیزیکی و عددی نشان داد که با افزایش زاویه امتداد اعمال بار از
حالت قائم ،میزان ظرفیت کششی مدلهای پی بهازای همه زوایای
امتداد بار ،کاهش مییابد .بهعبارت دیگر ،بزرگترین ظرفیت
باربری کششی پی لبهدار در حالت قائم (صفر درجه) بهدست آمد.
مقادیر ظرفیت کششی مدلهای پی با افزایش زاویه امتداد اعمال
بار از مقدار  1°به  11° ،91°و  ،21°بهترتیب حدود  %91 ،%98و
 %81کاهش یافت.

شكل  -12مقایسه تغييرات نسبت بهبود ظرفيت کششی مدلهای با ابعاد
مختلف

مالحظه میشود که روند منحنیها و مقادیر متناظر بهبود ظرفیت
کششی مدلهای مختلف ،با اختالف کمی برهم منطبق است.
بنابراین با دقت قابلقبولی میتوان نتایج مدلهای کوچکمقیاس را
به پی های با ابعاد بزرگ و واقعی تعمیم داده و از نتایج مدلسازی
فیزیکی در جهت تخمین مقادیر بهبود ظرفیت کششی استفاده نمود.
 -6نتيجهگيری
با توجه به گسترش بهکارگیری پیهای لبهدار در انواع سازهها طی
سالیان اخیر توسط جامعه مهندسی ژئوتکنیک ،بهمنظور ارزیابی رفتار
و عملکرد ظرفیت کششی پیهای دایرهای لبهدار و بررسی تاثیر
مشخصات و پارامترهای مختلف پی و خاک بر نتایج ،مطالعه جامعی
از طریق مدلسازی فیزیکی و تحلیل عددی انجام گرفت .در فرایند
این مطالعه ،بهتعداد بیش از  77آزمایش فیزیکی بر روی مدلهای
کوچکمقیاس و حدود  19مدلسازی عددی کوچک و بزرگمقیاس،
جهت بررسی تاثیر پارامترهای مختلف قطر پی ،عمق لبه ،چگالی
ماسه ،زبری سطوح لبه و زاویه امتداد اعمال بار ،انجام شد .برای
شرایط و پارامترهای مورد نظر این مطالعه ،خالصه نتایج ذیل را
میتوان ارائه نمود:

 روند منحنیها و تحلیل نتایج نشان داد که با توجه به عدم وجود
فرورفت و گیرداری کافی لبه با ماسه در مدلهای پی با نسبت کم
عمق لبه ،تغییر مقادیر پارامترهای مختلف دانسیته نسبی ،میزان
زبری سطوح لبه و زاویه امتداد بارگذاری ،تاثیر قابلمالحظهای بر
نتایج ظرفیت کششی ندارد .بنابراین بهمنظور کارآمدی بیشتر
حضور لبه بهلحاظ افزایش مقاومت در برابر نیروهای کششی ،الزم
است حداقل عمق لبه محیطی زیر پی سطحی برابر با قطر پی در
نظر گرفته شود.

 وجود لبه محیطی زیر پیهای سطحی ،باعث بهبود ظرفیت
کششی باالرانش پی متناسب با مقدار عمق لبه میشود؛ میزان
بهبود ظرفیت کششی پی با زیاد شدن نسبت عمق لبه به قطر
پی ،بهصورت غیرخطی افزایش یافت که بیانگر تاثیر بیشتر حضور
لبه بهازای عمقهای بزرگتر لبه است .صرفنظر از میزان چگالی
ماسه و زبری سطوح لبه ،با افزایش  9 ،9و  1برابری عمق لبه،
متوسط بهبود ظرفیت باربری کششی بهترتیب حدود  1/1 ،9/7و
 1/2برابر بهدست آمد.

 بر پایه مقایسه نتایج مدلسازی فیزیکی و تحلیل عددی مدلهای
پی ،علیرغم اختالف جزئی در مقادیر کمّی ظرفیت باربری
کششی ،روند کلی منحنیها تقریباً یکسان مشاهده شد که دقت
قابلقبول مطالعه را تایید میکند.

 استفاده از لبه پیرامون پی سطحی در خاکهای ماسهای با تراکم
زیاد ،کارآیی بیشتری را در مقایسه با حالت ماسه سست ارائه
میدهد .بهعبارت دیگر ،با افزایش دانسیته ماسه ،میزان ظرفیت

کليد واژگان
1- Uplift
2- Skirted Foundations
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 با توجه به نتایج تحلیل ،بهکارگیری و استفاده از لبه زیر محیط
پی سطحی میتواند بهعنوان یک روش بهسازی مناسب در جهت
افزایش ظرفیت کششی پی ،بهمنظور مقابله با نیروهای کششی
باالرانش ،افقی و لنگر ،در نظر گرفته شود.
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 تغییرات میزان قطر پی نسبت به تغییر عمق لبه ،تاثیر و کارآیی
بیشتری بر روی مقادیر ظرفیت باربری کششی نشان داد؛ برای
قطر ثابت پی ،با نصف شدن عمق لبه و بهازای عمق ثابت لبه ،با
کاهش قطر پی به میزان نصف ،متوسط ظرفیت باربری کششی
بهترتیب حدود  %11و  %11کاهش یافت.
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