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 مقدمه .1
از دیوار آورد. های قائم یا نزدیک به قائم خاک بوجود میگاه جانبی برای جدارهدیوار حائل دیواری است که تکیه

سازی و بطور کلی هر کجا سازی، ساختمانهای ساختمانی نظیر راهسازی، پلسازی، محوطهحائل در بسیاری از پروژه

 گردد.گاه جانبی برای جدار خاکبرداری باشد، استفاده میکه احتیاج به تکیه

باشند که پلها می[ Abutmentsهای ]یکی از متداولترین المانهایی که بعنوان دیوار حائل شناخته شده است، کوله

 گیرد.بعنوان نگهدارنده خاکریزهای پشت پلهای روگذر مورد استفاده قرار می

 گردد:در قسمت اول این آموزش سر فصل ها بصورت زیر ارائه می

 نیروهای وارد بر دیوار حائل از طرف خاک 

 محاسبه فشار خاک و تعیین لنگر و برش حداکثر در قالب دو مثال 

  ابعادی دیوار حائلتناسبات 

 

 شود بخوانید:همچنین توصیه می

 "کنترلهای الزم جهت پایداری دیوار حائل"

https://goo.gl/weWx31  

 

قسمت  –مسلح  بتن ایطره حائل دیوار طراحی" یآموزشمحصول 

بصورت کامل و جامع به بررسی کنترلهای الزم برای دیوار حائل با حل  "دوم

 مثال و الزامات اجرایی آن پرداخته است. 

 

قسمت  –مسلح  بتن ایطره حائل دیوار طراحی" یآموزشمحصول 

بصورت در قالب مثال کاربردی طراحی و کنترلهای دیوار حائل  "سوم

های اجرایی ارائه شده بهمراه نقشهمحاسبات دستی و اکسل از صفر تا صد 

 است.
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 نیروهای وارد بر دیوار حائل .2
باشد. فشار قائم خاک، مهمترین نیروهای وارد بر دیوار حائل، فشارهای قائم و جانبی ناشی از خاک پشت دیوار می

ی در پ باشد که با معلوم بودن وزن مخصوص، محاسبه آن مشکلیحاصلضرب وزن مخصوص خاک در ارتفاع آن می

 باید پارامترهای مکانیک خاک مشخص باشد. [Backfill Pressure] نخواهد داشت. اما برای تعیین فشار جانبی خاک

متناسب با فاصله قائم نقطه مورد نظر تا سطح خاک و وزن مخصوص خاک  )بصورت مثلثی( در کل فشار جانبی خاک

مقدار از سطح خاک  hدر فاصله  توانستاتیک مایعات، میا( به فشار هیدروpباشد. با تشبیه فشار جانبی خاک )می

 :بیان نمودتوسط رابطه زیر  این فشار را

p = C × w × h 

باشد که بستگی به ضریب فشار جانبی می Cو  رجوع شود( 2)به جدول  وزن مخصوص خاک wدر رابطه باال 

ر حائل از بزرگترین چالشهای پیش روی در طراحی دیوا Cخصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک دارد. تعیین مقدار 

 .باشدمی)برای رس مرطوب( متغیر  1ای شل( تا )برای مصالح دانه 3/0مقدار آن از  کهطراح است 

 :گردندبندی میطبقهدیوار حائل، بشرح ذیل  برعوامل موثر در فشار جانبی خاک 

 )جنس خاک( نوع خاکریز پشت دیوار .1

 ه، خشک، مرطوب یا یخ زدهوضعیت فصلی خاکریز بعنوان نمون .2

 شرایط زهکشی مصالح خاکریز .3

 تاثیر سربار بر سطح خاکریز .4

 نحوه عملیات خاکریزی .5

 درجه سختی دورانی دیوار در برابر فشار جانبی .6

 ای(وجود بارهای ارتعاشی در نزدیکی دیوار )مخصوصا در خاکریزهای دانه .7

 وضعیت خاک زیر شالوده دیوار .8

 سطح آب زیرزمینی .9

 خیزی منطقهزلزله .10

آب زیرزمینی در پشت دیوار حائل  سطح وجودترین آنها( )یا بهتر بگوییم مخرباز میان عوامل باال مهمترین آنها 

 .است بسیار حیاتی تدابیر جهت زهکشی و جلوگیری از انباشت آن در پشت دیوارباشد که می

 کامل جهتبطور کلی در طراحی دیوار حائل فرض بر این است که تدابیر "

 ".ماندو آب پشت دیوار نمیزهکشی مناسب برای دیوار اتخاذ شده  

 شود. به تشریح انواع فشار خاک پرداخته می ادامهمتفاوت بوده که در  ،نوع فشار خاک بسته به شرایط
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 دیاگرام تنش فشاری ناشی از خاک بر دیوار )در صورت عدم حرکت دورانی دیوار( – 1شکل 

  محرک خاک در هنگام زلزلهفشار 

گردد که همان نیروهای اضافه می به دیوار در حالت وقوع زلزله دو نیروی جدید بترتیب در امتدادهای افقی و قائم

 شوند:این دو نیرو بصورت زیر تعریف می باشند.اینرسی ناشی از ارتعاشات افقی و قائم زلزله می

kh×W = 
مولفه افقی شتاب زلزله

9.81
 × W 

kv×W = 
مولفه قائم شتاب زلزله

9.81
 × W 

 باشد:رابطه نیروی موثر بر واحد طول دیوار هنگام زلزله بصورت زیر می

Pae = 
𝑤ℎ2

2
 (1 – kv) × Cae 

 گردد:ضریب فشار جانبی محرک در حالت زلزله است که بصورت زیر تعیین می aeCپارامتر 

خاک فشار محرک  

مقاوم خاکفشار   
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 کمال تشکر و قدردانی را Struc Techگروه 

 از انتخاب شما دارد.

در مورد این  های ارزشمند خود راخواهشمند است نظرات و دیدگاه

 محصول با ما از طُرُق زیر در میان بگذارید:

  نوشتن کامنت در بخش نظرات صفحه محصول در وبسایتStrucTech.ir 

  :ایمیل به آدرسinfo@structech.ir  

  :09212209573تماس با بخش پشتیبانی به شماره 

  :ارسال پیام به پشتیبانی تلگرام به آدرس@structechsupport 

  :ارسال پیام دایرکت به اینستاگرام به آدرسstructech 

 به نشانی صفحه:  ارسال پیام فیسبوکstructech.ir 

  :ایمیل به مدیر به آدرسvosooq@structech.ir 

 

 کنید. دنبالبرای اطالع از مقاالت و محصوالت جدید، صفحه اینستاگرام را 

 www.instagram.com/structech  

 محصوالت در کانال تلگرام عضو شوید.برای دریافت لینک مقاالت و 

 www.telegram.me/structech  

 برای اطالع از اخبار و رویدادهای وبسایت به صفحه فیسبوک بپیوندید.

 www.facebook.com/structech.ir  
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