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بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کالهک شمع در ماسه روانگرا
حمیدرضا صبا ،محمد صالحی

*

دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تفرش ،تفرش ،ایران.
خالصه :نوع اتصال شمع به کالهک در پیهای شمعی که به صورت گروهی مورد استفاده قرار میگیرند از جمله موضوعاتی

است که در مهندسی ژئوتکنیک همواره مطرح بوده است .در این مقاله ،مقایسه بین رفتار گروه شمع با دو نوع اتصال

شمع به کالهک گیردار و مفصلی صورت گرفته و پاسخ لرزهای گروه شمع با نیروی برشی ،نیروی محوری ،جابهجایی قائم،

جابهجایی افقی و گشتاور خمشی در طول شمع سنجیده شده است .برای این منظور تحلیل سه بعدی دینامیکی تحت بار
زلزله در نرمافزار اجزای محدود  ANSYSاستفاده شده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده است .در نهایت مقایسه رفتار
گروه شمع در دو حالت بررسی شده نشان میدهد اتصال مفصلی برای حداقل نمودن تغییرمکان قائم و اتصال گیردار برای
ب است.
حداقل نمودن نیروی برشی و محوری و لنگر خمشی مناس 
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شمع

کالهک

تحلیل دینامیکی
روانگرا

 -1مقدمه

رفتار غيرخطي خاک و افزايش فشار آب حفرهاي کاهش مييابد .در

هر گاه ارتعاشها يا فشار آب درون تودهي خاک باعث شود که

سال 1964در اثر زلزلههای آالسکا و نیگاتا ،خسارات زیادی همراه

ذرات خاک تماسشان را با يکديگر از دست بدهند ،روانگرايي اتفاق

با کج شدن تعداد زیادی از ساختمانها ایجاد شد ،که نقش مهمی

مياُفتد .در نتيجه خاک به مانند يک مايع رفتار ميکند ،در تحمل

در جلب نظر متخصصان ژئوتکنیک جهت بررسی پدیدهی روانگرایی

وزن ناتوان شده و ميتواند بر روي شيبهاي بسيار ماليم روان شود.

داشت ]1و.[2
1

اين شرايط معموالً موقت بوده و اغلب در اثر وقوع زمينلرزه در

2

یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی عملکرد گروه شمع ،نحوهی اتصال

خاکريزهاي اشباع از آب يا خاکهاي غيرچسبنده 1اتفاق مياُفتد.

شمع به کالهک است که به دو صورت گیردار و مفصلی اجرا میشود.

توليد فشار منفذي در شرايط زهكشي نشده ،مشخصه اصلي تمام

در مطالعات انجام گرفته بر روی نحوه اتصال شمع به کالهک ،به

پديدههاي روانگرايي است.

افزایش سهم باربری شمعها ،افزایش نیروی محوری و لنگر خمشی به

عملکرد شمعها در خاکهاي روانگرا بسيار پيچيدهتر از عملکرد

ویژه در شمعهای مایل دارای اتصال مفصلی اشاره شده است ]3و.[4

آن در خاکهاي غيرروانگرا است؛ زيرا در اين حالت عالوه بر اينکه

در مطالعهی حاضر ،به منظور یافتن نوع اتصال بهینه شمع به

شمع ،هم از طرف سازه و هم از طرف خاک تحت بارهاي ديناميکي

سرشمع در گروه شمع تحت بار دینامیکی ،با اعمال یک مدل رفتاری

متفاوتي قرار ميگيرد ،مقاومت و سختي خاک در طول زمان در اثر

در نرمافزار اجزای محدود ،مدلسازی رفتار دینامیکی گروه شمع در

Unconsolidated Soil

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmsalehi.civil7@gmail.com :

1

1

2

خاک روانگرا با تمرکز روی نوع اتصال شمع به سرشمع صورت گرفته
است.

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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 -2مدلسازی سیستم خاک و شمع
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 -3بارگذاری

مدل سه بعدی ساخته شده شامل دو الیه خاک که الیه باال

جهت در نظرگرفتن اثر ناشی از سازه فوقانی ،بار گسترده فشاری بر

ماسه روانگرا و الیه پایین ماسه متراکم است .شمعهای ساخته شده

سطح فوقانی کالهک شمع برابر با  700کیلونیوتن و همچنین شتاب

در گروه شمع  2*3قرار داشته و در مدل مرجع دارای قطر 0/5mو

گرانش زمین ) (gبه میزان  9/81 m / s 2بر مدلها اعمال گردیده است.

طول  10mبوده که  1متر انتهای آن در خاک ماسه متراکم قرار دارد.

به منظور اعمال بار دینامیکی ،از بار زلزله که به گرههای تحتانی

جداول زیر مشخصات انواع خاک روانگرا شونده و شمع بکار رفته در

وارد میشود ،استفاده شده است .برای انتخاب زلزله ،با مقایسهی

مدلسازیها را نشان میدهد:

فرکانس زلزلههای مختلف با فرکانس طبیعی سیستم و در نظر داشتن

در جدول  3مشخصات مدل مرجع آورده شده است.

پدیده تشدید ،رکورد مکان-زمان زلزله کوکائیلی ترکیه به عنوان زلزله

الزم به ذکر است ،از آنجا که ابعاد مدل در واقعیت تا بینهایت

بحرانی ،به سازه اعمال گردید .شکل زیر نمودار مکان-زمان زلزله

ادامه دارد ولی در مدلسازی عددی امکان مدل کردن آن وجود ندارد،
در این تحقیق ابعاد مدل را به روش سعی و خطا و به مرور افزایش
داده و در جایی که نتایج خروجی تغییر نکند ،ابعاد مورد نظر انتخاب

کوکائیلی را نشان میدهد.
 -4شرایط مرزی

شدهاند .در خصوص بعد المانهای شبکهبندی نیز به علت دقت بیشتر

برخورد امواج ناشی از بارگذاری دینامیکی به مرزهای مدل

و همچنین زمان باالتر محاسبات در مشهای ریزتر ،به روش سعی و

عددی ،موجب بازگشت این امواج به داخل مدل و ایجاد خطا در

خطا با کوچکتر کردن ابعاد شبکهبندی و استخراج نتایج خروجی،

نتایج میشود .برای جلوگیری از این امر در مرزهای جانبی مدل از

بعد مناسب شبکهبندی تعیین گردیده است .شکلهای زیر گروه شمع

المانهای میراگر استفاده شده است .در مرزهای جانبی مدلها ،از

ساخته شده را نشان میدهد.

المان لینک  11جهت میراکردن انرژی امواج استفاده شده است .این
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شکل  .1مدل مرجع

شکل  :1مدل مرجع
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شکل  .2گروه شمع ساخته شده

شکل  :2گروه شمع ساخته شد

-18

شکل  .3نمودار مکان-زمان زلزله کوکائیلی
شکل  :3نمودار مکان-زمان زلزله کوکائیلی

4
المان در گرههای موجود در مرزهای مدل قرار گرفته و با پارامترهای

شکل  .4المان 11 link

شکل  :4المان ink 11

5
است .ضرایب  αو  βاز روابط زیر بدست میآید:

( cضریب میرایی) و ( mجرم) تعریف میشود.
()2

 -5میرایی
سيستمهاي مكانيكي طبيعي شامل چندين درجه ميرايي براي



()3



انرژي ارتعاشي وارد شده به سيستم هستند كه سبب ميشود ارتعاش

لغزش در طول المانهاي فصل مشترک است.
در این تحقیق عالوه بر میرایی تشعشعی که در شرایط مرزی

=
β 2ξ / ωi + ω j

مود دوم سازه است ].[5
 -6اندرکنش خاک-شمع
نرمافزار  ANSYSیک برنامه توانمند در بررسی مسائل اندرکنش

اشاره شد ،از میرایی رایلی که بر حسب سختی و فرکانس سیستم

است .جهت درنظرگرفتن اندرکنش بین خاک و شمع ،المان تماسی

میباشد ،استفاده شده است:
()1

ωi + ω j

=α

که در آن  ξمیرایی بحرانی ωi ،فرکانس مود اول و  ω jفرکانس

سيستم رفتهرفته كاهش يافته و تا بينهايت ادامه نداشته باشد .در
واقع ميرايي ناشي از افت انرژي بر اثر اصطكاك داخلي بين مواد و

2ξωiω j

=
 C αM + βK

که در آن  αضریب میرایی جرمی و  βضریب میرایی سختی

در فصل مشترک خاک و شمع تعریف شده است .سطوح مربوط به
خاک در فصل مشترک به علت حرکت کمتر نسبت به شمع به عنوان
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شکل  .5نتایج بدست آمده از صحت سنجی دینامیکی
شکل  :5نتایج بدست آمده از صحت سنجی دینامیکی

سطوح هدف 1و سطوح مربوط به شمع در فصل مشترک به علت

 -7صحت سنجی

حرکت بیشتر نسبت به خاک به عنوان سطوح تماس 2انتخاب شدهاند.

جهت بررسی صحت نتایج خروجی نرمافزار در شرایط

المانهای تماسی 174و هدف  170جهت درنظرگرفتن اندرکنش

دینامیکی از یک مقاله با موضوع مشابه ] [7استفاده شده است.

انتخاب شده اند .المان تماس  174برای بیان تماس و لغزش بین

در این مقاله گروه شمع  4تایی و کالهک بتنی به مدت  3ثانیه

المانهای سه بعدی استفاده میشود و سه درجه آزادی در هر گره

تحت نیروی وزن و سپس زلزلهی نورتریج قرار گرفته است .طول

دارد .این المان بر روی سطوح المان پوستهای و صلب سه بعدی واقع

شمعها  m15و قطر آنها  0/5mو فاصلهی مرکز تا مرکز شمعها

میگردد .مشخصات هندسی این المان همانند المانهای پوستهای

 1/5mدر نظر گرفته شده است .کالهک شمع به ابعاد  2/5mو

و صلبی است که با آنها تماس برقرار میکند .تماس زمانی اتفاق

ضخامت است .مشخصات مصالح خاک و بتن استفاده شده در

میاُفتد که سطح این المان بر روی یک سطح مشخص ،در یکی از
بخشهای المان هدف نفوذ کند ].[6

جداول زیر آمده است.
نمودار زیر مقایسهی نتایج خروجی نرمافزار و مقالهی فوق را نشان

Target
Contact

1
2

414

میدهد که اختالف حداکثر  %20بین نتایج خروجی نرمافزار و نتایج
مقاله مورد نظر مشاهده میشود.
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شکل  :6بررسی اثر نحوه اتصال شمع و سرشمع بر تغییرمکان افقی در طول شمع
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شکل  .7بررسی اثر نحوه اتصال شمع و سرشمع بر توزیع نیروی محوری در طول شمع
شکل  :7بررسی اثر نحوه اتصال شمع و سرشمع بر توزیع نیروی محوری در طول شمع

 -8نتایج و بحث

 -2-8نیروی محوری
بر اساس نمودار زیر به علت تغییرمکان قائم کمتر در شمع با اتصال

 -1-8تغییرمکان افقی
در این بخش نتایج توزیع تغییرمکان افقی در طول شمع در دو

مفصلی و در نتیجه ایجاد نیروی بیشتر ،در شمع با اتصال مفصلی %114

نوع اتصال گیردار و مفصلی شمع به سرشمع مورد بررسی قرار گرفته

افزایش حداکثر نیروی محوری نسبت به شمع با اتصال گیردار مشاهده

که نتایج آن به شرح زیر است.

میشود .همچنین در هر دو شمع با اتصال مفصلی و گیردار ،حداکثر

مطابق نمودار فوق ،تغییر در نوع اتصال شمع به سرشمع تأثیر

تغییرمکان قائم در عمق  2متری شمع ایجاد شده است.

بسیار کمی بر تغییرمکان افقی شمع داشته ،بطوریکه در شمع با
اتصال گیردار  %0.3افزایش حداکثر تغییرمکان افقی نسبت به شمع

 -4-8تغییرمکان قائم
نمودار زیر اثر نوع اتصال شمع به سرشمع را بر تغییرمکان قائم

با اتصال مفصلی مشاهده میشود و در هر دو نوع اتصال ،حداکثر
تغییرمکان افقی در محل اتصال رخ داده است.

گروه شمع نشان می دهد.
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شکل  :8بررسی اثر نحوه اتصال شمع و سرشمع بر توزیع تغییرمکان قائم در طول شمع

0

نیروی برشی ()N
-18 -15 -12 -9 -6 -3

0
2

مفصلی

6

طول شمع ()m

گیردار

4

8

10
شکل  .9بررسی اثر نحوه اتصال شمع و سرشمع بر توزیع نیروی برشی در طول شمع
شکل  :9بررسی اثر نحوه اتصال شمع و سرشمع بر توزیع نیروی برشی در طول شمع

در تغییر مکان قائم ،شمع با اتصال مفصلی عملکرد بهتری داشته

نیروی برشی در عمق  10متری شمع ایجاد شده است.

است زیرا در شمع با اتصال گیردار ،حداکثر تغییرمکان قائم به دلیل
عملکرد انعطاف پذیر شمع با اتصال مفصلی  %39نسبت به شمع با

 -5-8لنگر خمشی
در این بخش نتایج توزیع لنگر خمشی در طول شمع در دو نوع

اتصال افزایش یافته است.

اتصال گیردار و مفصلی شمع به سرشمع در خاک ماسه روانگرا مورد
بررسی قرار گرفته که نتایج آن به شرح زیر است.

 -3-8نیروی برشی
با توجه به نمودار زیر به علت نوع اتصال به سرشمع ،در شمع

در شمع با اتصال مفصلی  %7افزایش حداکثر لنگر نسبت به شمع

با اتصال مفصلی ،نیروی برشی افزایشی معادل  %113را در مقایسه

با اتصال گیردار مشاهده میشود؛ همانطور که در نمودار آمده است،

با شمع با اتصال گیردار داشته است .توضیح آنکه در اتصال گیردار

در هر دو شمع با اتصال مفصلی و گیردار ،حداکثر لنگر خمشی در

تنشهای وارده با ایجاد تغییرمکان بیشتر مستهلک شده و در نتیجه

عمق  2متری شمع رخ داده است و در اتصال مفصلی ،به علت مقاومت

نیروی برشی به میزان کمتری نسبت به اتصال مفصلی در شمع ایجاد

کمتر در محل اتصال شمع به کالهک ،لنگر خمشی بیشتر از شمع با

شده است .همچنین در هر دو شمع با اتصال مفصلی و گیردار ،حداکثر

اتصال گیردار ایجاد شده است.
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تغییرمکان قائم ایجاد شده در طول شمع تقریباً یکسان است.

 -9نتیجهگیری
نتایج تحلیل دینامیکی گروه شمع در ماسه روانگرا نشان میدهد:
 نوع اتصال شمع به سرشمع ،تفاوت بسیار اندک  0.3درصدی رابر تغییرمکان افقی شمع دارد که نشان میدهد نوع اتصال به کالهک،
اثر قابل مالحظهای روی تغییرمکان افقی شمع ندارد.
 در تغییرمکان قائم ایجاد شده در شمع ،شمع دارای اتصالمفصلی به کالهک شرایط بهینه را ایجاد میکند ،زیرا در این حالت
حداکثر تغییرمکان قائم ایجاد شده به میزان  39درصد کمتر از اتصال
گیردار است.

مراجع
[1] Seed, H. B; (1796) “Evaluation of soil liquefaction effects on
level ground during earthquake”, Liquefaction Problems in
Geotechnical Engineering, ASCE Annual Convention and
Exposition, 104-1.
[2] Finn, W. D. L., Fujita, N; “Piles in liquefiable soils: seismic
analysis and design issues”, Soil Dynamics and Earthquake
Engineering, 2002(22), 942-931.

 شمع با اتصال گیردار ،از نظر ایجاد نیروی محوری ،با کاهش 114درصدی نسبت به اتصال مفصلی شرایط بهینه را دارد.
 -اتصال گیردار با اختالف  113درصد در نیروی برشی و  7درصد

] [3کوه گرد ،محمود؛ «بررسی عددی پی های شمعی تحت بار قائم»،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اراک.1390 ،
[ ]4اسمعیلی فلک ،مهرزاد؛ "بررسی تأثیر اتصال سر و نوک ریزشمع بر رفتار
لرزهای در محیط االستیک" ،همایش منطقه ای مهندسی عمران ،دانشگاه

در لنگر خمشی نسبت به اتصال مفصلی به عنوان اتصال بهینه انتخاب
گردید که این نشان میدهد تغییر در نوع اتصال ،تأثیر بیشتری بر نیروی

مالیر.1391 ،
[ ]5صبا ،حمیدرضا؛ "تحليل سه بعدي استاتيكي و ديناميكي گروه شمع
قائم با لحاظ كردن اثرات اندركنش سينماتيك خاك و شمع"،

برشی گذاشته است؛ در حالیکه این تأثیر در لنگر خمشی کمتر است.

ششمین گنگره ملی مهندسی عمران ،سمنان.1390 ،

 در هر دو نوع اتصال شمع به سرشمع گیردار و مفصلی ،حداکثرتغییر مکان افقی در محل اتصال شمع به سرشمع ،حداکثر نیروی
محوری و لنگر خمشی در عمق  2متری شمع و حداکثر نیروی

[6] Ansys/Help.
] [7صیادپورسی سخت ،هادی؛ حلبیان ،امیرمهدی؛ «تأثیر روانگرایی بر
پاسخ لرزهای گروه شمع» ،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران،

برشی در عمق  10متری (انتهای شمع) ایجاد میشود؛ در حالیکه

دانشگاه تهران ،ارديبهشت .1387

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم

H. R. Saba, M. Salehi , M. Baniasadi, Effect of the Pile & Cap Connection Type in Liquefiable
Sand, Amirkabir J. Civil Eng., 53(1) (2021) 411-418.
DOI:  10.22060/ceej.2017.11338.5008

417

ﯾﻦ
ا

ﺻ

ﻔﺤ

ﻤﺪ ًا
ﻪﻋ

اﺳ
ﻟﻰ
ﺧﺎ

ﺖ

