
  

 

 

 

 

 ای بتن مسلحآموزش طراحی دیوار حائل طره

 کنترل پایداری و الزامات اجرایی: دومقسمت 

 

 

 
 مدرس: امیر کورش وثوق

 کارشناس ارشد سازه

 vosooq-https://ir.linkedin.com/in/amirkooroshسوابق: 
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 مقدمه .1

نحوه تعیین نیروهای وارد بر دیوار حائل و تحلیل آن به تفصیل مطرح گردید. در  ،قسمت اول آموزش  در

 گردد:ها بصورت زیر ارائه میقسمت دوم و ادامه آموزش سر فصل

 کنترل واژگونی دیوار 

 کنترل لغزش دیوار 

 کنترل تنش خاک زیر فونداسیون دیوار 

 کنترل لغزش شیروانی خاک 

 درزهای اجرایی 

 درزهای انقباضی 

 زهای انبساطیدر 

 زهکشی و انواع آن 

 میلگردهای حرارتی 

 

 شود بخوانید:همچنین توصیه می

 "کنترلهای الزم جهت پایداری دیوار حائل"

https://goo.gl/weWx31  

 

قسمت  –مسلح  بتن ایطره حائل دیوار طراحی" یآموزشمحصول 

جامع به تحلیل و محاسبه نیروهای وارد بر دیوار از بصورت کامل و  "اول

 طرف خاک در حالت استاتیک و لرزه ای با حل مثال پرداخته است.

 

 

قسمت  –مسلح  بتن ایطره حائل دیوار طراحی" یآموزشمحصول 

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

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

 است.
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 پایداری دیوار حائل .2

 قسمت اول آموزش  باشد که دراولین گام در طراحی یک دیوار حائل، انتخاب تناسبات هندسی مناسب می

ای باشد تا در مقابل نیروهای وارده از طرف خاک مفصل تشریح گردید. هندسه انتخاب شده برای دیوار باید بگونه

 دقت کنید(. 1برای تامین پایداری یک دیوار حائل، چهار شرط زیر باید برقرار گردد )به شکل  پایدار بماند.

 
 نیروهای وارد بر یک دیوار حائل – 1شکل 

 کنترل واژگونی 

باشد. رابطه کنترل واژگونی دیوار  2( بزرگتر مساوی 𝑀𝑂∑( به لنگر واژگونی )𝑀𝑅∑یعنی نسبت لنگر مقاوم )

 گردد:به صورت زیر تعریف می 1مطابق شکل 

∑𝑀𝑅 /∑𝑀𝑂 = [(W × x1 + PavB) / (Pah × H'/3)] ≥ 2 

Pah = Pa(cosδ) , Pav = Pa(sinδ) 

باشد. از نقطه دوران دیوار می Wفاصله مرکز سطح  1xمجموع وزن دیوار و خاک پشت آن بوده و پارامتر  Wپارامتر 

( برابر صفر قرار داده BavP( جمله دوم لنگر مقاوم )δ 0 =در اکثر موارد بعلت افقی اجرا شدن سطح خاکریز )

 (.1گردد )شکل برابر می 'Hبا  Hشود و ارتفاع می

 مقاوم به کمک جدول اکسل بصورت زیر اقدام نمایید:جهت محاسبه لنگر 

 نقطه دوران
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 جهت کنترل تنش خاک، باید رابطه زیر برقرار باشد:

𝑞𝑢

𝑞𝑚𝑎𝑥
> 3  

 گردد.ظرفیت باربری نهایی خاک بوده که مطابق گزارش ژئوتکنیک ارائه می uqپارامتر 

 

 برای دیوار حائل شکل زیر، کنترلهای واژگونی، لغزش و تنش خاک را کنترل نمایید.  :مثال

 
 شرایط دیوار حائل – 3شکل 

 

 حل:

H' = H1 + H2 + H3 = 2.6 × tan(10°) + 6 + 0.7 = 7.158 m 

 نیروی محرک رانکین برای طول واحد دیوار:

Pa = (1/2) × γ1 × H'2 × Ka= (0.5)(18)(7.158)2 × 0.35 = 161.4 kN/m 

qu = 600 kN/m2 
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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  

  :19212219573تماس با بخش پشتیبانی به شماره 

  :ارسال پیام به پشتیبانی تلگرام به آدرس@structechsupport 

  :ارسال پیام دایرکت به اینستاگرام به آدرسstructech 

  :ارسال پیام فیسبوک به نشانی صفحهstructech.ir 

  :ایمیل به مدیر به آدرسvosooq@structech.ir 

 

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

 www.instagram.com/structech  

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

 www.telegram.me/structech  

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

 www.facebook.com/structech.ir  
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