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چکیده
در تحقیق حاضر ،روش تعیین ظرفیت باربری استاتیکی تودهسنگها در حالت گسیختگی سوراخ شونده بررسی شده است.
ظرفیت باربری برای تودهسنگ درزداری حاوی یک ،دو و سه دستهدرز و به روش اجزاء مجزا تعیین شده است .همچنین با انجام
تحلیلهای گسترده ،اثر فاصلهداری درزها بر ظرفیت باربری با استفاده از عامل بیبعدی به نام «نسبت فاصلهداری» بررسی شده
است .بدین منظور ،محدوده وسیعی از فاصلهداریهای مختلف برای درزها در نظر گرفته شده و تغییر ظرفیت باربری بهازای
تغییرات فاصلهداری ثبت شده است .با انجام این کار ،مقداری از فاصلهداری که به ازای آن وجود درزها اثر ناچیزی بر کاهش
ظرفیت باربری دارد ،تعیین شده است .نتایج این تحلیلها نشان میدهند که به ازای نسبت فاصلهداری کوچکتر از  ،30کاهش
فاصلهداری سبب کاهش ظرفیت باربری میشود ،حال آنکه در محدوده نسبت فاصلهداری بزرگتر از  ،30کاهش فاصلهداری اثر
چندانی بر ظرفیت باربری نخواهد داشت .این معیار مرز بین لزوم تحلیل مساله ظرفیت باربری بهصورت محیط ناپیوسته با حضور
درزها یا محیط پیوسته با خصوصیات معادل را مشخص مینماید که استفاده از آن در مسائل مربوط به پیهای سنگی سبب
کاهش قابل توجهی در زمان و هزینه تحلیل خواهد شد.
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 -1مقدمه
سازههای بزرگي مانند سدها و پلهای بزرگراه و راهآهن به
طور معمول بر روی بسترهای سنگي ساخته ميشوند .برای
تعيين ظرفيت باربری تودهسنگهای درزدار دو روش کلي مورد
استفاده قرار ميگيرد .در روش اول که با عنوان رويکرد مستقيم
شناخته ميشود ،تودهسنگ بهصورت ترکيبي از سنگ بکر و
ناپيوستگيها در نظر گرفته ميشود .استفاده از اين روش در
مسائل مهندسي که به طور معمول با محيطهای سنگي بزرگ و
به شدت ناپيوسته سروکار دارند ،بسيار وقتگير و پرهزينه است.
در روش دوم که تحت عنوان رويکرد محيط معادل ناميده مي-
شود ،معادله رفتاری تودهسنگ درزدار بهصورت يک محيط
همگنسازی شده معادل در نظر گرفته ميشود .در اين حالت
محيط ناپيوسته اوليه با يک محيط پيوسته معادل جايگزين مي-
شود که در نتيجه صرفهجويي قابل توجهي در زمان و هزينه
تحليلها ميشود .استفاده از اين رويکرد ملزومات خاصي دارد که
يکي از مهمترين آنها ،کوچک بودن فاصلهداری درزها در
مقايسه با ابعاد کلي سازه واقع بر آن است.
روابط موجود برای تعيين ظرفيت باربری تودهسنگها ،بيشتر
با فرض کوچک بودن فاصلهداری درزها [،]14[ ،]12[ ،]11
[ ]20[ ،]18[ -]16و [ ]21و در موارد کمي نيز با فرض بزرگ
بودن فاصلهداری درزها نسبت به ابعاد شالوده واقع بر آن ارائه
شدهاند [ ]6و [ .]13نکته با اهميت آن است که همه اين روشها
فقط زماني قابل استفاده هستند که گسيختگي پي سنگي از نوع
برشي کلي باشد و در صورتيکه امکان گسيختگي سوراخ شونده
وجود داشته باشد ،اين روشها دقت مناسبي ندارند .بررسي منابع
مختلف نشان ميدهد که بر خالف بسترهای خاکي ،ظرفيت
باربری بسترهای سنگي درزدار در حالت گسيختگي سوراخ
شونده تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته است .از آنجاييکه در
حالت گسيختگي سوراخ شونده تغييرشکلهای زيادی در بستر
ايجاد ميشود ،بنابراين به طور معمول ظرفيت باربری با توجه به
مقدار تغييرشکلهای ايجاد شده تعيين ميشود که از اين نکته
در مورد بسترهای خاکي استفاده شده است .بنابراين در اين
حالت ،روشي برای تعيين ظرفيت باربری مناسب خواهد بود که
توانايي تعيين تغييرشکلها را داشته باشد .در اين راستا ،روش-
های عددی که توانايي تحليل تنش -تغييرمکان و امکان در نظر
گرفتن رفتارهای مختلف را دارند ،ابزار مناسبي برای اين منظور
فراهم مينمايند .البته در مورد استفاده از روشهای عددی بايد
توجه داشت که در تودهسنگهای درزدار ،با کاهش فاصلهداری
درزها و افزايش شکستگي تودهسنگ ،زمان مورد نياز برای تحليل
مسائل با استفاده از رويکرد مستقيم بطور چشمگيری افزايش
مييابد .بنابراين وجود معياری برای تعيين نوع رويکرد مورد
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استفاده (مستقيم يا محيط معادل) اهميت دارد .در مسائل
مرتبط با مهندسي تونل ،معيارهای مختلفي توسط محققين ارائه
شده است [ ]10[ ،]9[ ،]4و [ .]19اما در مورد پيهای سنگي
توصيههای کمي وجود دارد که از جمله مهمترين موارد ميتوان
به توصيه سرانو و اوالال [ ]15اشاره نمود .آنها با تعريف عامل
بيبعدی تحت عنوان «نسبت فاصلهداری» ) ،(SRپيشنهاد نمودند
که به ازای  ،SR>60فاصلهداری ناپيوستگيها کوچک بوده ،مي-
توان پي سنگي درزدار را بهصورت محيطي پيوسته با خصوصيات
معادل در نظر گرفت .مقدار  SRاز رابطه ( )1محاسبه ميشود:
()1

1
Si

n

SR  B
i 1

که در آن B ،عرض شالوده Si ،فاصلهداری درزهای دسته  iام
و  nتعداد دستهدرزها است .گفتني است که سرانو و اوالال []15
بيان کردهاند که معيار ارائه شده بسيار محافظهکارانه بوده و بايد
با
تحليلهای کاملتر عددی تدقيق شود .همچنين در مرجع []2
نيز بر استفاده از تحليلهای عددی برای تعيين محدوده مناسبي
برای استفاده از رويکرد محيط معادل در تودهسنگها تاکيد شده
است.
با توجه به نبود روشي مناسب برای تعيين ظرفيت باربری
تودهسنگها در حالت گسيختگي سوراخ شونده ،در تحقيق حاضر
از روش عددی اجزاء مجزا برای اين منظور استفاده شده است .در
اين راستا ،نرمافزار  ]8[ UDECکه بر مبنای اين روش است،
برای تحليل تنش -تغييرمکان تودهسنگ و رسم منحني بار-
نشست پي سنگي بکار گرفته شده است .برای رسم اين منحني،
از روش اعمال تغييرمکان استفاده شده است .بدين منظور،
برنامهای با استفاده از زبان برنامهنويسي مختص اين نرمافزار
نوشته شده است که قابليت رسم منحني مربوطه را دارد .ظرفيت
باربری نهايي با استفاده از اين منحني بدست آمده است.
با توجه به تقريب زياد موجود در مقدار  SRارائه شده در
مرجع [ ]15به عنوان مرز بين فاصلهداریهای کوچک و بزرگ و
لزوم ارائه محدوده دقيقتری برای آن ،در بخش ديگری از تحقيق
حاضر ،اثر فاصلهداری درزها بر ظرفيت باربری نهايي تودهسنگ-
هايي با يک ،دو و سه دستهدرز در حالت گسيختگي سوراخ
شونده با استفاده از روش اجزاء مجزا بررسي شده است .در هر
مورد ،محدوده وسيعي برای عامل  SRدر نظر گرفته شده است.
مقداری از  SRکه به ازای آن تغييرات ظرفيت باربری ناچيز مي-
شود ،به عنوان مرز جدايي محدوده استفاده از رويکردهای
مستقيم و معادل در تحليل پيهای سنگي پيشنهاد شده است.
همچنين اثر تغييرات عوامل اثرگذار بر ظرفيت باربری روی نتايج
بدست آمده نيز با انجام تحليل حساسيت بررسي شده است .با
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سوراخ شونده

فرض نواری بودن شالوده و تداوم درزها در بعد سوم ،مدلسازی
بهصورت دوبعدی انجام شده است.
 -2مبانی تعیین ظرفیت باربری تودهسنگها
اولیين گیام در انتخیاو روش مناسییب بیرای تعيیين ظرفيییت
باربری ،تعيين نحوه ايجاد خرابي در بستر سنگي با وجود اثیر بیار
شالوده است .در بسترهای سنگي تحت بار شالودههای نیواری ،دو
نوع خرابي اصلي ممکن است ايجاد شیود کیه شیامل گسیيختگي
برشي کلي و گسيختگي سوراخشونده (سنبهای ،گسيختگي ناشي
از تغييرشکلهای زياد) اسیت .در گسیيختگي برشیي کلیي ،يیک
جريان خرابي از زير شالوده آغاز شده ،به اطراف توسعه يافته و در
پايان به سطح زمين ميرسد .در اين حالیت ،تیودهسینگ اطیراف
شالوده دچار باالزدگي خواهد شد .اگر منحني بار شالوده -نشست
برای چنين حالتي رسم شود ،به ازای سیطح مشخصیي از تینش،
تغيير ناگهاني در ميزان نشسیت ديیده میيشیود .در گسیيختگي
سوراخ شونده ،گسيختگي فقط در سنگ زير شالوده ايجیاد میي-
شود و تودهسنگ اطراف شالوده چندان تحت تاثير قرار نميگيرد.
در اينحالت ،تغييرمکانهای بزرگي در زير شالوده اتفاق میيافتید.
منحني بار شالوده -نشست برای چنين حیالتي بیه طیور معمیول
يک خط صاف يا خطي با انحنای ناچيز است کیه تغييیر ناگهیاني
در مقدار نشست آن ديده نميشود .در شکل ( )1نمونهای از نحوه
توسعه سطوح گسيختگي در دو حالت مورد بحث نشان داده شده
است.

گسیختگی برشی کلی

گسیختگی سوراخ شونده
شکل ( :)1نحوه توسعه سطوح گسیختگی در زیر شالوده نواری

گسيختگي سوراخ شونده در خاکها نيز ايجاد ميشود که به
طور معمول خاکهای سست با تراکمپذيری باال ،مستعد وقوع آن
هستند .اما طبق توصيه استاندارد اروپا [ ،]5يکي از موارد رخداد
اين گسيختگي در سنگها زماني است که مقاومت تودهسنگ باال
باشد .در چنين حالتي ،باربری سنگ با افزايش بار شالوده افزايش
مييابد اما هيچ جريان برشي به سمت سطح زمين در تودهسنگ
ايجاد نميشود .همچنين تغييرمکانهای بزرگي در زير شالوده
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رخ ميدهد .در چنين شرايطي ،استفاده از روشهای تعيين
ظرفيت باربری که بر مبنای گسيختگي برشي کلي استوار
هستند ،دقت کافي ندارند.
روشهای موجود برای تعيين ظرفيت باربری در حالت
گسيختگي برشي کلي ،بيشتر بر مبنای روشهای تعادل حدی و
تحليل حدی استوار هستند .اما در حالت وقوع گسيختگي سوراخ
شونده ،به دليل وابستگي ظرفيت باربری به تغييرشکلها ،تحليل
تغييرشکلها برای محاسبه ظرفيت باربری الزم است .بدين
منظور ميتوان از روشهای عددی که در قالب نرمافزارهای
مختلف ارائه شدهاند ،استفاده نمود.
برای تعيين ظرفيت باربری با استفاده از نرمافزارها ،رسم
منحني بار -نشست برای بستر سنگي الزم است .انتخاو يک
مقدار ثابت از اين منحني ،بهعنوان ظرفيت باربری نهايي دشوار
است .چهار روش عمده برای تعيين ظرفيت باربری با استفاده از
منحني بار -نشست وجود دارد که عبارتند از :روشهای ،0/1B
تقاطع مماسي ،لگاريتمي و هيپربوليک .سه روش آخر زماني
استفاده ميشوند که منحني بار -نشست دارای تغييرات ناگهاني
نشست به ازای مقدار مشخصي از تنش باشد .در حالت
گسيختگي سوراخ شونده امکان استفاده از اين سه روش وجود
ندارد ،چون منحني بار -نشست به طور تقريب بهصورت خطي
است .در اين حالت ،ميتوان از روش  0/1Bبرای تعيين ظرفيت
باربری استفاده کرد .در اين روش ،تنشي که سبب ايجاد نشستي
معادل  10درصد عرض شالوده شود ،بهعنوان ظرفيت باربری
نهايي انتخاو ميشود [ .]3طبق بررسيهای انجام شده ،استفاده
از اين روش در تعيين ظرفيت باربری پيهای سنگي مناسب
است [ ]7و [.]10
 -3مدلسازی عددی
در تحقيق حاضر ،از نرمافزار  UDECکه بر مبنای روش اجزاء
مجزا استوار است ،استفاده شده است .اين نرمافزار قابليت تحليل
تودهسنگهای درزدار با تعداد و فاصلهداریهای دلخواه برای
درزها را دارد .بنابراين با استفاده از آن ميتوان درزهايي با
فاصله داری بسيار بزرگ تا بسيار کوچک نسبت به ابعاد شالوده را
مدل کرد .در اين روش ،محيط ناپيوسته تودهسنگ بهصورت
بلوکهای در کنار هم چيده شده در نظر گرفته ميشود که از راه
تماس با يکديگر در محل درزها اندرکنش دارند.
در مدلهای عددی ساخته شده ،تودهسنگي با يک ،دو و سیه
دستهدرز در نظر گرفته شده است .در حالت وجود دو دسیتهدرز،
دستهدرزها عمود بر هم در نظر گرفتیه شیده اسیت .تیودهسینگ
حاوی سه دستهدرز مشابه حالت دو دستهدرز بوده ،با اين تفیاوت
که دستهدرز سوم در جهت قائم در نظر گرفته شدهاند .با استفاده
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از عامل  ،SRفاصلهداریهای مختلف برای درزهیا در نظیر گرفتیه
شده است .در تحليلهای انجیام شیده ،دامنیه وسیيعي از  SRدر
محدوده تقريبي  3تا  50در نظر گرفته شده است .نمايي از برخي
از مدلهای ساخته شده در شکل ( )2نشان داده شده است.
در مدلهای ساخته شده در نرمافزار ،برای به حداقل رساندن
اثر مرزهای مدل بر نتايج بدست آمده ،محدوده مدل از هر طرف
حداقل به اندازه  7برابر عرض شالوده در نظر گرفته شده است که
چنين محدودهای ،سبب ميشود اثر مرزهای مدل بر ظرفيت
باربری ناچيز شود .بار شالوده بهصورت گسترده در محدودهای به
عرض  1متر در وسط مرز بااليي اعمال شده است .برای مرزهای
طرفين مدلها ،جابجايي در راستای افقي و برای مرز کف مدلها،
جابجايي در راستای قائم برابر صفر در نظر گرفته شده است.
بلوکهای سنگي ايجاد شده در اثر تقاطع درزها نيز بهصورت
بلوکهای شکلپذير و مدل رفتاری مورد استفاده برای سنگ بکر
و درزها از نوع مور کولمب در نظر گرفته شده است.
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استفاده شده است .مقدار سرعت اعمالي به مدل نيز برابر 0/001
متر بر ثانيه انتخاو شد .اين مقدار ،با انجام تحليل حساسيت بر
روی مقادير مختلف سرعت بهگونهای انتخاو شده که عالوه بر
نياز نبودن به تالش محاسباتي زياد ،امکان همگرا شدن جوابهای
مساله وجود داشته باشد .برای رسم منحني بار -نشست ،از زبان
برنامهنويسي مختص نرمافزار  UDECموسوم به  FISHاستفاده
شده است .ساختار کلي مورد استفاده ،برای محيطهای پيوسته
(نظير خاک) در راهنمای نرمافزار موجود است که در تحقيق
حاضر با اعمال تغييراتي در آن ،اين برنامه برای محيطهای
ناپيوسته (نظير سنگهای درزدار) نوشته شده است .ساختار
برنامه مورد بحث بدين صورت بوده که بار شالوده را بهصورت
مجموع نيروی عکسالعمل قائم ناشي از تغييرمکان اعمالي در
نقاط زير شالوده بدست ميآورد .به عبارت ديگر:
()2
Q  R
که در آن Q ،بار شالوده و  Rنيروی عکسالعمل قائم هر کدام
از نقاط زير شالوده است .به ازای هر مقداری برای تغييرمکان
اعمال شده Q ،متناظر با آن از رابطه ( )2تعيين شده که محور
قائم منحني بار -نشست را تشکيل ميدهد .محور افقي نيز از
تغييرمکانهای مختلف اعمالي تشکيل ميشود.
 -4بحث و بررسی نتایج
 -1-4مقایسه با سایر روشها

شکل ( :)2شماتیکی از برخی از مدلها با فاصلهداریهای مختلف

مراحل تحليل مدلها به اين صورت بوده که پس از تعريف
هندسه مدل و اختصاص دادن خصوصيات مناسب برای مصالح،
شرايط مرزی مورد نظر تعريف شده و مدل تا رسيدن به تعادل
اوليه (شرايط برجا) اجرا شده است .سپس تغييرمکانهای ايجاد
شده ناشي از تعادل اوليه صفر شده است .بعد از آن بايد منحني
بار -نشست رسم شود .برای اين کار ،دو روش کلي وجود دارد که
شامل روش اعمال بار و روش اعمال تغييرمکان است .در روش
اعمال با ر ،به ازای مقادير مختلف بارگذاری شالوده ،نشستها
خوانده شده و منحني مربوطه رسم ميشود .در روش اعمال
تغييرمکان ،در محل شالوده سرعت افزايشي اعمال ميشود و بار
معادل آن به ازای هر مقدار تغييرمکان ناشي از سرعت اعمالي
ثبت ميشود .در پايان ،با استفاده از اطالعات بدست آمده مي-
توان نمودار بار -نشست را رسم کرد .در اين تحقيق از روش دوم،
94

بررسي منابع مختلف نشان ميدهد که تاکنون روشي برای
تعيين ظرفيت باربری پيهای سنگي در حالت گسيختگي سوراخ
شونده ارائه نشده است و روشهای موجود اغلب بر پايه
گسيختگي برشي کلي استوارند .بنابراين برای کنترل درستي
عملکرد نرمافزار و مراحل مدلسازی ،ظرفيت باربری در حالت
گسيختگي برشي کلي مورد مقايسه با روشهای موجود قرار
گرفته است .بدين منظور ،خصوصيات تودهسنگ بگونهای فرض
شده است که گسيختگي ايجاد شده از نوع برشي کلي باشد.
خصوصيات در نظر گرفته شده عبارتند از :زاويه اصطکاک داخلي
سنگ بکر برابر  ،  i  35°چسبندگي سنگ بکر برابر kPa
 ،ci=500زاويه اصطکاک داخلي درزها برابر ،  j  35°
چسبندگي درزها برابر  ،cj=50 kPaسختي عمودی درزها برابر
 kn=100 GPa/mو سختي برشي درزها برابر .ks=50 GPa/m
مالک تشخيص ايجاد گسيختگي برشي کلي ،رسيدن سطوح
لغزش به سطح زمين و تغيير ناگهاني مقدار نشست به ازای تنش
مشخصي از شالوده است .در چنين حالتي ،ظرفيت باربری را مي-
توان با استفاده از منحني بار -نشست و به کمک روشهايي که
پيشتر ذکر شد ،تعيين کرد .البته در اين حالت الزامي به استفاده
از روش  0/1Bنبوده و از ساير روشها نيز ميتوان برای تعيين
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سوراخ شونده

ظرفيت باربری استفاده کرد .از بين روشهای ذکر شده ،روش
لگاريتمي در عمل کاربرد بيشتری دارد و در تحقيق حاضر از آن
استفاده شده است .در اين روش ،از دو انتهای منحني بار-
نشست دو خط مماس خارج ميشود که تنش متناظر با محل
تقاطع اين دو خط ،بيانگر ظرفيت باربری نهايي خواهد بود.
ظرفيت باربری بدست آمده از روش اجزاء مجزا در حالت
گسيختگي برشي کلي ،با مقادير بدست آمده از روش اجزاء
محدود ارائه شده توسط آل حسين و همکاران [ ]1و روش مرز
پايين تحليل حدی ارائه شده توسط ساتکليف و همکاران []20
مقايسه شده است .با توجه به اينکه در دو روش ذکر شده ،توده-
سنگي همگن و ناهمسان با دو دستهدرز و با فاصلهداری بسيار
کوچک برای درزها در نظر گرفته شده است ،لذا نتايج بدست
آمده از تحليلهای عددی مربوط به حالت وجود دو دستهدرز با
کمترين مقدار فاصلهداری درزها ( )SR=50برای مقايسه انتخاو
شدهاند .در شکل ( ،)3منحني بار -نشست بدست آمده از روش
اجزاء مجزا برای حالت  α=45°نشان داده شده است .همانطور که
ديده مي شود ،به ازای سطح مشخصي از بار شالوده ،نشست بستر
بطور ناگهاني تغيير نموده است .همچنين بررسي بردارهای
جابجايي ايجاد شده در زير شالوده ،بيانگر رسيدن سطوح لغزش
به سطح زمين است .با رسم دو خط مماس بر ابتدا و انتهای
منحني شکل ( ،)3ظرفيت باربری نهايي ) (quبه طور تقريب برابر
 17/9مگاپاسکال بدست ميآيد .با استفاده از همين روند،
ظرفيت باربری برای حالتهای  α=15°و  α=30°نيز بدست آمده
است .در پايان ،مقايسه نسبت بيبعد  qu/ciبدست آمده از روش-
های مختلف در شکل ( )4نشان داده شده است .طبق اين شکل،
روند تغييرات نسبت  qu/ciبدست آمده از همه روشها تقريباً
مشابه ،ولي مقدار بدست آمده از روش اجزاء مجزا بيشتر از ساير
روشها است .از عوامل اصلي اين اختالف ميتوان به نحوه در نظر
گرفتن درزها در سه روش مورد بررسي اشاره کرد .همانطور که
گفته شد ،در روش اجزاء مجزا ،درزها بطور مستقيم در مدلهای
عددی در نظر گرفته ميشوند ،حال آنکه دو روش ديگر بر مبنای
همگنسازی تودهسنگ درزدار (جايگزين کردن محيطي پيوسته
به جای تودهسنگ ناپيوسته اوليه) استوارند .اين مساله سبب
مي شود که در روش اجزاء مجزا ،اثر متقابل سنگ بکر و درزها بر
يکديگر در نظر گرفته شود ،حال آنکه روشهای مبتني بر
همگنسازی تودهسنگ بدون چنين قابليتي هستند .اثر متقابل
سنگ بکر و درزها موجب افزايش ظرفيت باربری خواهد شد که
روشهای تحليلي امکان در نظر گرفتن اين افزايش را ندارند.
البته گفتني است که روش مورد استفاده برای تعيين ظرفيت
باربری در تحقيق حاضر (روش لگاريتمي) نيز خود سبب ايجاد
دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393

مقداری اختالف با دو روش ديگر ميشود ،چون روشهای موجود
برای تعيين ظرفيت باربری از منحني بار -نشست ،روشهايي
تقريبي هستند .در تحقيق حاضر از بين اين چهار روش ،متداول-
ترين روش که به طور معمول در عمل کاربرد دارد ،مورد استفاده
قرار گرفته است.

شکل ( :)3منحنی بار -نشست برای حالت  α=45°و نحوه تعیین
ظرفیت باربری به روش لگاریتمی

شکل ( :)4مقایسه نسبت  qu/ciبه روشهای مختلف

-2-4تغییرات ظرفیت باربری نسبت به SR
با بررسي تغييرات ظرفيت باربری نسبت به  SRدر مدلهای
عددی ساخته شده ،اثر فاصلهداری درزها بر ظرفيت باربری
بررسي شده است .با توجه به اينکه هدف از تحقيق حاضر،
بررسي اثر فاصلهداری درزها بر ظرفيت باربری در حالت
گسيختگي سوراخ شونده است ،در اين قسمت خصوصيات توده-
سنگ بگونهای فرض شده است که گسيختگي سوراخ شونده در
سنگ بستر ايجاد شود .اين خصوصيات عبارتند از :زاويه
اصطکاک داخلي سنگ بکر برابر  ، i  35°چسبندگي سنگ
بکر برابر  ،ci=20 MPaزاويه اصطکاک داخلي درزها برابر 35°
 ،  j چسبندگي درزها برابر  cj=2 MPaو سختيهای نرمال و
برشي درزها برابر  .kn=ks=100 GPa/mبرای تشخيص وقوع
گسيختگي سوراخ شونده ،منحني بار -نشست و بردارهای
جابجايي تودهسنگ بستر مورد توجه قرار گرفته است .همانطور
که پيش تر نيز ذکر شد ،در حالت وقوع گسيختگي سوراخ
شونده ،منحني بار -نشست تقريباً خطي بوده و هيچ جريان
گسيختگي برشي به طرفين شالوده ايجاد نميشود ،بلکه سطوح
95
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گسيختگي در زير شالوده متمرکز خواهند شد .نمونهای از
منحني بار -نشست و بردارهای جابجايي بدست آمده از تحليل-
های عددی برای  SR=6در شکل ( )5و برای  SR=40در شکل
( )6نشان داده شده است  .با انجام تحليل حساسيت گستردهای
در بخشهای بعدی اين تحقيق ،ميزان وابستگي نتايج بدست
آمده به خصوصيات فرضي برای تودهسنگ تعيين شده است.
 -1-2-4تودهسنگ با یک تا سه دستهدرز
تودهسنگهايي با يک تا سه دستهدرز طبق شکل ( )2در نظر
گرفته شده است .در حالیت وجیود يیک دسیتهدرز ،شیيبهیايي
معادل  30° ،15°و  45°با افق بیرای دسیتهدرز در نظیر گرفتیه
شده است .در حالت وجود دو دستهدرز ،شيبهايي معیادل ،15°
 30°و  45°با افیق بیرای دسیتهدرز اول در نظیر گرفتیه شیده و
دستهدرز دوم عمود بر دستهدرز اول فرض شده است .تودهسینگ
حاوی سه دستهدرز مشابه حالت دو دستهدرز در نظر گرفته شده
است ،با اين تفاوت که دستهدرز سوم بهصورت قیائم فیرض شیده
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است .برای همه مدلهای مورد بررسي ،مقادير مختلفي از  SRدر
محدوده تقريبي  3تیا  50در نظیر گرفتیه شیده اسیت .وضیعيت
قرارگيری درزها بگونهای فرض شد که همواره از دو لبیه شیالوده
درزی عبور نمايد .برای هر يک از نمونههای ساخته شده ،ظرفيت
باربری با استفاده از روش  0/1Bمحاسیبه شیده اسیت .تغييیرات
نسبت  qu/ciدر مقابل  SRدر شیکل ( )7نشیان داده شیده اسیت.
طبق اين شکل ،در محدوده  ،SR<30کیاهش فاصیلهداری سیبب
کاهش ظرفيیت بیاربری تیودهسینگ میيشیود .بیه ازای مقیادير
 ،SR>30تغييرات فاصلهداری درزها اثر چنداني بر ظرفيت باربری
نهايي ندارد .اين مطلب نشیان میيدهید کیه در حالیت ،SR>30
بدليل افزايش تعداد درزهیا ،سینگ ناپيوسیته در عمیل بیه يیک
محيط پيوسته معادل تبديل شده که در نتيجه ظرفيیت بیاربری،
تاثيرپذيری بيشتری از وجود درزها ندارد .بنايراين ميتوان مقیدار
 SR=30را مرز اثرگذاری و نبود اثرگذاری فاصیلهداری درزهیا بیر
ظرفيت باربری تودهسنگهای درزدار دانست.
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سوراخ شونده

شکل ( :)7تغییرات  qu/ciبر حسب SR

 -5تحلیل حساسیت محدوده پیشنهاد شده  SRنسبت به
مشخصات تودهسنگ
به علت وابستگي نتايج بدست آمده از روش عددی به
خصوصيات فرضي اوليه برای سنگ بکر و درزها ،الزم است
تحليلهای حساسيت مختلفي برای مشخصات اثرگذار بر نتايج
انجام شود .با توجه به تعداد زياد تحليلهای انجام شده ،فقط
نتايج مربوط به تودهسنگ با دو دستهدرز و  α=30°در اين
قسمت ارائه شده است .تحليلهای انجام شده در حالت يک و سه
دستهدرز و ساير زوايای  αنشاندهنده برقرار بودن نتيجه کلي
بدست آمده در اين بند برای اين حاالت است.
 -1-5اثر زاویه اصطکاک داخلی
برای بررسي اثر زاويه اصطکاک داخلي سنگ بکر و درزها بر
محدوده پيشنهاد شده برای  ،SRتحليلهای جديدی با فرض
 i  40° ، i   j  25°, 35°, 45°و   j  30°و همينطور
 i  50°و   j  30°و در حالت ثابت ماندن ساير مشخصات
طبق آنچه فرض شده بود ،انجام شده که نتيجه در شکل ()8
نشان داده شده است .با توجه به اين شکل مشخص است که عدد
 SR=30به عنوان مرز اثر فاصلهداری بر ظرفيت باربری ،به زاويه
اصطکاک سنگ بکر و درزها وابسته نيست.
 -2-5اثر چسبندگی
برای بررسي اثر چسبندگي سنگ بکر و درزها بر محدوده
پيشنهاد شده برای  ،SRتحليلهايي با فرض نسبتهای 0/3, 0/5
 cj/ci=0/1,انجام شد .فرض شده که ساير مشخصات طبق قبل
باقي بمانند .نتيجه تحليلها که در شکل ( )9نشان داده شده،
بيانگر نبود اثرگذاری نسبت چسبندگيها بر مرز عدم اثرگذاری
فاصلهداری بر ظرفيت باربری است.
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شکل ( :)11اثر سختیهای نرمال و برشی بر  qu/ciدر  SRهای مختلف
شکل ( :)9اثر  cj/ciبر  qu/ciدر SRهای مختلف

 -3-5اثر مقدار نشست در حالت گسیختگی
در تعيين ظرفيت باربری ،فرض شده بود که گسيختگي به
ازای نشستي معادل  10درصد عرض شالوده رخ دهد .در اين
قسمت نشستهايي معادل  0/08Bو  0/13Bبهعنوان ميزان
نشست در حالت گسيختگي در نظر گرفته شده است و نتيجه
تحليل در شکل ( )10ارائه شده است .نتايج ،نشاندهنده عدم
اثرگذاری معيار نشست حالت نهايي در مقدار اثرگذاری فاصله-
داری بر ظرفيت باربری نهايي است.

شکل ( :)10اثر مقدار نشست در بار نهایی بر  qu/ciدر  SRهای مختلف

 -4-5اثر سختیهای نرمال و برشی
در اين قسمت مقادير  knو  ksجديد ) (knewاز  0/5تا  1/5برابر
مقادير اوليه ) (kiniو با گام  0/25برابر تغيير داده شد (ساير
مشخصات بدون تغييرند) و ظرفيت باربری نهايي در هر حالت
بدست آمد که نتايج در شکل ( )11نشان داده شده است .اين
شکل بيانگر نبود اثرپذيری  SR=30از سختيهای نرمال و برشي
درزها است.
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 -5-5اثر عرض شالوده
همانطور که پيشتر ذکر شد ،تحليلهای انجام شده با نرم-
افزار  UDECبرای شالودهای نواری به عرض  1متر انجام شده
است .برای بررسي اثر عرض شالوده بر محدوده بدست آمده برای
 ،SRتحليلهايي برای عرضهای  2و  3متر برای شالوده انجام
شده است .در اين حالتها ،فاصلهداری درزها بگونهای انتخاو
شد تا مقادير  SRدر همان محدوده تقريبي  3تا  50باقي بماند.
منحني تغييرات  qu/ciدر مقابل  ،SRبرای عرضهای مختلف
شالوده در شکل ( )12نشان داده شده است.

شکل ( :)12اثر عرض شالوده بر  qu/ciدر  SRهای مختلف

 -6نتیجهگیری
در تحقيق حاضر ،روش تعيين ظرفيت باربری پيهای سنگي
در حالت گسيختگي سوراخ شونده مورد بررسي قرار گرفت.
اهميت اين بحث از آنجا ناشي ميشود که روشهای موجود برای
تعيين ظرفيت باربری پيهای سنگي ،برای حالت گسيختگي
برشي کلي صادق بوده و امکان استفاده مناسب از آنها در حالت
گسيختگي سوراخ شونده وجود ندارد.
با توجه به ايجاد تغيير شکلهای زيیاد در حالیت گسیيختگي
سوراخ شونده ،ميتیوان بیا انتخیاو معيیار تغييرشیکلي ،ظرفيیت

دوره چهل و شش ،شماره ،2زمستان 1393

نشريه علمي -پژوهشي اميرکبير (مهندسي عمران و محيط زيست)

اثر فاصلهداری درزها بر ظرفيت باربری استاتيکي پيهای سنگي در حالت گسيختگي
سوراخ شونده

باربری نهايي را بدست آورد .در تحقيق حاضر ،تغييرشکل متناظر
با حالت نهايي برابر ده درصد عرض شالوده انتخاو شده است که
بررسي منابع مختلف نشاندهنده مناسب بیودن اسیتفاده از ايین
معيار در مورد پيهای سنگي است .با رسم منحني بیار -نشسیت
پي با استفاده از برنامه تهيه شده ،ظرفيت باربری نهیايي بیه ازای
فاصلهداری هیای مختلفیي از درزهیا بدسیت آمیده اسیت .نتيجیه
تحليلهای انجام شده نشان ميدهد که بیه ازای نسیبت فاصیله-
داری ) (SRکوچکتر از  ،30کاهش فاصیلهداری درزهیا منجیر بیه
کاهش ظرفيت باربری نهايي خواهد شد .اين مطلب از آنجا ناشیي
ميشود که کاهش فاصلهداری درزها سبب خردشدگي بيشیتر در
تودهسنگ و در نتيجه کاهش سختي آن خواهد شید کیه در ايین
حالت ،نشستهای بزرگتری به وقیوع خواهید پيوسیت .چیون در
عمل ،برای تعيين ظرفيت بیاربری در حالیت گسیيختگي سیوراخ
شونده از معيار نشست استفاده ميشود (مشیابه تحقيیق حاضیر)،
بنابراين با افزايش نشست ،ظرفيت باربری کیاهش خواهید يافیت.
اما به ازای نسبت فاصلهداری بزرگتر از  ،30کاهش فاصلهداری اثر
ناچيزی بر ظرفيت باربری خواهید داشیت ،چیون در ايین حالیت،
تودهسنگ به محيطي بهشیدت شکسیته تبیديل شیده اسیت کیه
درزها در همه جا حضور دارند و تودهسنگ در عمل بیه محيطیي
پيوسته و يکدست تبديل شده است.
دو نکته با اهميت اين تحقيق عبارتند از:
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