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چكیده
حجم روز افزون نخالههای حاصل از تخریب ساختمانها و بافتهای فرسوده شهری ،مشکالت فراوانی را در شهرهای بزرگ به وجود آورده است.
در صورت بازیافت این نخالهها و استفاده از آنها در کاربردهای ساختمانی ،عالوه بر صرفه-جویی در هزینههای پروژههای ساختمانی ،در بهبود
شرایط محیط زیست نیز به طور قابل توجهی موثر خواهد بود .این نوع نخالهها را میتوان در بسیاری از پروژهها ،خصوصا در پروژههای
راهسازی ،خاکریزی دیوارهای وزنی ،محوطهسازی و معابر مورد استفاده قرار داد .در این تحقیق یک گود که با استفاده از نخاله پایدارسازی شده،
مورد مطالعه قرار گرفته است .گود مذکور در جنوب غرب تهران و در غرب رودخانه کن واقع شده است .جنس مصالح تشکیل دهنده دیواره گود
شن و ماسه با مقادیر سیلت و رس بوده که از نظر زمین شناسی در گروه آبرفتهای  Cتهران طبقهبندی میشود .در تحقیق حاضر با استفاده از آنالیز
برگشتی و با توجه به ابعاد گود ،پارامترهای مهندسی مصالح دیواره گود ،تعیین شد .به منظور تعیین پارامترهای مهندسی نخالههای ساختمانی یک
خاکریز آزمایشی از نخالههای مذکور به طول ،عرض و ارتفاع به ترتیب  8 ، 500و  0.5متر اجرا و با استفاده از غلطک ویبره ،متراکم شد .سپس
با انجام آزمایشهای دانسیته در محل ،بارگذاری صفحه و کاوشگر دینامیکی بر روی خاکریز ،پارامترهای مهندسی نخالههای ساختمانی تعیین
گردید .با انجام مدلسازی با استفاده از نرمافزار  Geo- Slopeتحلیل پایداری گود و خاکریز در شرایط مختلف انجام شد .نتایج نشان میدهد که
خاکریز مذکور قادر است پایداری دیواره گود را با توجه به مقادیر مجاز ضریب اطمینان تامین کند .با توجه به مشاهدات و برداشتهای میدانی از
آنجا که تنوع و تغییرات در نخالههای ساختمانی زیاد است به منظور کنترل کیفیت و حصول اطمینان از مناسب بودن مصالح و روش اجرا،
دستورالعمل اجرایی برای استفاده از این مصالح جهت خاکریزی پیشنهاد گردید .نتایج این تحقیق نشان میدهد برخالف رویه معمول ،نخالههای
ساختمانی ،یه طور قابل توجهی میتوانند در کاربردهای مهندسی قابل استفاده باشند.

كلید واژهها :پایدارسازی ،گود عمیق ،خاکریزی،

نخالههای ساختمانیGeo-Slope ،
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 .1مقدمه

اقتصادی نداشته باشد ،اما افزایش روزافزون بهای مصالح اولیه

نخالههای ساختمانی به مواد زایدی اتالق میشود که از تعمیر

و نیز خسارتهای غیرقابل جبران زیست محیطی بلندمدت،

و از نو بنا کردن سازهها از قبیل راهها و یا ساختمانها حاصل

اهمیت بازیافت نخالههای ساختمانی را افزایش میدهد

میشود .در کشورهای در حال توسعه ،نخالههای ساختمانی

( .)Robinson et al, 2000استفاده مجدد از نخاله در چند دهه

بخش بزرگـی از زباله شهری را به خود اختصاص میدهند

گذشته در برخی از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته و روش-

که عالوه بـر هزینـه زیاد برای دفع آن ،عواقب نامطلوبی بر

هایی برای استفاده موفقیتآمیز از این مصالح در پروژههای

محیط زیست دارند .حجم نخالههای ساختمانی به حدی است

مختلف پیشنهاد شده است

(Melbouci, 2009; Arulrajah et

که اکنون این مسئله نـه تنها در ایران بلکه در کشورهای
پیشرفته یک مشکل اجتماعی و زیست محیطی اسـت (بلوری

;al., 2013; Jamshidi et al., 2016; Wang et al., 2012
Fakhri and Farshad 2016; Wang et al., 2016; Lai et al.,
 .)2016 a, b; Bastos et al., 2016; Maghool, 2016یکی از

بزاز و زنجانی .)1389 ،بازیافت نخالههای ساختمانی نـه تنهـا

بهترین مکانهای استفاده از نخالههای بازیافتی ،الیههای

بـه حفـظ منـابع طبیعـی و محیط زیست کمک میکند ،بلکه

روسازی راه است و این موضوع توسط محققین زیادی در

با بکارگیری روشهـای علمـی ،توجیه و سود اقتصادی دارد.

کشورهای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

از طرف دیگر بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی برای

( Ekanayake and Ofori, 2004; Sobhan and Krizek,

ساخت راهها ،تولید بتن ،آجر و سایر مصالح ساختمانی،

1999; Park, 2003 ; Chi and Chan., 2006 ; Xuan et al.,
.)2015

کمبود مصالح طبیعی را در پی دارد.
موضوع بازیافت نخاله در ایران دارای سابقه طوالنی نیست و
بنابراین دسترسی به آمار دقیق میزان تولید و نیز ترکیب نخاله
در سالهای قبل مشکل است .آمارهای ارائه شده از سوی
سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران نشان میدهد

عالوه بر آن محققین زیادی بر ارزیابی امکان استفاده از
مصالح بازیافتی به عنوان الیههای راه تاکید کرده اند
(Pasand´ın and P´erez, 2014; Zhu et al., 2012; G´omez-
Meijide and P´erez, 2014; G´omez et al., 2016; Lai et
.)al., 2015; Lai et al., 2016; Youyun et al., 2017

روزانه بیش از  2000سرویس انواع کامیون نخالههای

بلوری بزاز و زنجانی ( )1389امکان بازیافت نخالههای

ساختمانی را در مکانهایی در اطراف شهر تخلیه میکنند و

ساختمانی و بکاربردن آنها به طور مستقیم و یا پس از

روزانه حدود  20هزار تن نخاله ایجاد شده که در بهترین

بهسازی و تثبیت ،در الیههای روسازی راه و یا زیراساس را

حالت حدود  3هزار تن از این نخاله ها بازیافت میشوند .در

مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند این مصالح در زیر

مجموع حدود  11درصد زبالهها و نخالههای ساختمانی در

اساس راههای درجه دو قابل استفاده هستند.

شهر تهران بازیافت میشوند که این عدد در کشورهای

یکی دیگر از کاربردهای مهم مصالح بازیافتی در تهیه و تولید

پیشرفته به  95درصد هم میرسد (عالی محمدی و مهدوی

بتن است .در کشورهای اروپایی اکثر حجم بتن را نخالهها

عادلی.)2016 ،

تشکیل میدهد .در مورد امکان استفاده از مواد بازیافتی در

با توجه به کمبود مصالح ساختمانی مناسب و نیز هزینه زیاد

بتن ،پژوهشهای زیادی انجام شده و معیارهایی نیز برای

استحصال و حمل این مصالح ،در مورد بهرهگیری از مصالح

استفاده از نخاله در بتن ارایه شده است

بازیافتی در اکثر کشورهای توسعه یافته تحقیقات زیادی

Prakhar, 2016 ;Kumutha and Vijai, 2010; Favaretto et
.)al., 2017

این مصالح تدوین شده است .البته آشکار است که بازیافت

همچنین محققین زیادی استفاده از خرده آجر بازیافتی بـرای

صورت پذیرفته و نیز استانداردهای ویژهای برای استفاده از
نخاله نیز هزینهبر بوده و ممکن است در کوتاه مدت توجیه

( Samanth and

تهیه آجر و بلوکهای بتنی ،را گزارش کرده انـد (

Poon et al.,

;2002; Akash et al., 2007; Arulrajah et al., 2013
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 .)Cristelo et al., 2016در این راستا برخـی مراکـز پژوهشـی

واحدهای گستره شهر تهران توسط فاخر و همکاران ()1387

نظیر انستیتو بتن آمریکا ( )ACI, 2002دسـتورالعملهایی بـرای

در محل گود ،آبرفتهای  Cتهران قرار گرفتهاند .این آبرفت-

روش تخریب بتن ،بازیافت استفاده از آن در بتن جدیـد ارایـه

های مخروط افکنهای شامل قلوهسنگ ،ریگ ،شن و ماسه

کردهاند .استفاده از نخالههای ساختمانی در ساخت سازههـای

بوده که توسط مصالح رسی به هم پیوستهاند .سرعت موج

خاص نیز گزارش شـده اسـت .آجـر اسـتفاده شـده در سـازه

برشی در محدوده گود مورد مطالعه حدود  400تا  600متر بر

والترروتردام هلند ( )Walter Rotterdomاز  15تن نخالـه کـه

ثانیه و ضخامت آبرفت در محدوده گود حاضر حدود  200تا

از سراســر کشــور جمــعآوری شــده ،ســاخته شــده اســت

 300متر برآورد گردیده است (کامرانزاد و همکاران .)1393

( .)Omotayo et al., 2017خانههای زباله در محوطه دانشـگاه

بررسیهای میدانی نشان میدهد که جنس مصالح در دیوار

برایتون ( )Brightonدر انگلستان نمونهای دیگر از سـازههـای

گود یکسان است .لذا برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی

ساخته شده از نخالهها میباشد (.)Singh and Singh 2019

مصالح دیواره گود از تحلیل برگشتی و برای پارامتر سختی

همانطور که بیان شد نخالهها در کشورهای مختلف و در

خاک ،از آزمایش بارگذاری صفحه در داخل گالریهای افقی

بسیاری از پروژههای مهندسی کاربرد دارند .در این راستا ،در

حفر شده در مصالح مذکور استفاده شده است .تحلیل

تحقیق حاضر امکانپذیری استفاده از نخالههای ساختمانی به

برگشتی بر این مبنا که ترانشههای فعلی دارای حداقل ضریب

منظور پایدارسازی گودی با ابعاد قابل توجه در جنوب غرب

اطمینان پایداری برابر یک هستند و براساس بحرانیترین

شهر تهران مطالعه و با استفاده از این مصالح پایدارسازی

شیب موجود در پروژه انجام شد .الزم به ذکر است که تحلیل

بخشی از آن انجام شده است .در این تحقیق با هدف معرفی

برگشتی انجام شده با ضریب اطمینان  1درحقیقت معرف

نمونهای از کاربرد مهندسی نخالههای بازیافتی ،پس از معرفی

حالت آستانه گسیختگی است .این در حالی است که

پروژه ،هدف ،مزایا و مشکالت استفاده از نخاله در

شواهدی مبنی بر تغییرشکل ،ترک و یا گسیختگی در دیواره

پایدارسازی گود بررسی و نتایج حاصل از طراحی و اجرای

ترانشهها رویت نشده است .بنابراین پارامترهای تحلیل

این پروژه در قالب دستورالعملی برای کارهای مشابه ارائه

برگشتی در شرایط فعلی معرف حد پایین ()Lower bound

شده است.

پارامترهای خاک بوده و نسبت به واقعیت محافظهکارانه
میباشد .بر این اساس پارامترهای مقاومت برشی به شرح

 .2ویژگیهای زمینشناسی و ژئوتكنیكی محل مورد مطالعه

جدول  1تعیین گردید .بر اساس نتایج  4آزمایش بارگذاری

محل مورد مطالعه ،معدن شن و ماسهای در جنوب غربی شهر

صفحهای مدول االستیسیته مصالح دیوار گود بین  40تا 60

تهران بوده که به دلیل بهرهبرداریهای صورت گرفته از آن،

مگاپاسکال پیشنهاد شد.

بصورت گود عمیقی درآمده است .در شکل  1نمایی از دیواره
گود نشان داده شده است .عمق گود مورد مطالعه  50متر می-
باشد .در مجاورت این گود در حال حاضر بنای خاصی وجود
نداشته و رودخانه کن به فاصله متغیر  30تا حدود  100متر از
لبه شرقی گود در جریان است .بر اساس تقسیمبندی

جدول .1مشخصات ژئوتکنیکی خاک دیواره گود
γsat
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Type C alluvium
with 50 m height

شكل  .1دیواره شرقی گود حین عملیات پایدارسازی
 .3انتخاب روش پایدارسازی

تحلیل پایداری دیواره گود با استفاده از این مصالح پرداخته

گزینههای مختلفی جهت پایدارسازی دیواره گود نظیر انواع

شده است.

دیوارهای وزنی و نیمه وزنی ،دیوارهای طرهای و پشت
بنددار ،دیوارهای خاک مسلح ،میخکوبی ،مهار ،سپر ،دیوار

 .1 -4پارامترهای مهندسی نخاله های ساختمانی

برلنی و خاکریزی و برم مطالعه شده است .با توجه به شرایط

برای انتخاب پارامترهای مهندسی نخالههای ساختمانی قبل از

پروژه و طرح احداث فضای سبز روی شیب ،گزینهای برای

اجرای خاکریز اصلی ،یک خاکریز آزمایشی (به عرض  8متر

پایدارسازی باید انتخاب شود که ضمن عدم نیاز به تجهیزات

و طول  500متر با ارتفاع خاکریزی  50سانتیمتر) اجرا و

خاص و مصالح متنوع با توجه به پتانسیلهای موجود در

مصالح با عبور غلطک متراکم شد .بر روی مصالح متراکم شده

محل طرح با حداقل هزینه انجام شود .بر این اساس روش

آزمایشهای برجا انجام شد .دانسیته مصالح ریخته شده با

پایدارسازی با استفاده از خاکریز و ایجاد برم در اولویت قرار

آزمایش دانسیته در محل ( )In-situ Densityتعیین شد .روش

گرفت .این روش از نظر اجرایی ساده بوده و نیاز به تجهیزات

آزمایش و ابعاد گودال متناسب با اندازه دانهها و مطابق

پیچیده و نیروی کار حرفهای ندارد .مشکل مهم این روش نیاز

استاندارد  ASTM D1556و  D1556Mدر نظر گرفته شد .به

به مقدار زیاد مصالح خاکی جهت ساخت برم است .با توجه

ازای هر  50متر طول خاکریز حداقل یک آزمایش دانسیته در

به موقعیت پروژه حاضر و گستردگی گودبرداری و تخریبها

محل انجام شد .شکل  2تصویری از یکی از آزمایشهای

در سطح شهر تهران ،تامین نخاله ساختمانی برای ساخت برم

دانسیته در محل انجام شده را نشان میدهد .نتایج تعدادی از

بعنوان یک گزینه در دسترس ،آسان و با هزینه پایین و سرعت

آزمایشهای انجام شده در جدول  2ارائه شده است .بر اساس

باال اقتصادی است .در ادامه به تحلیل پایداری صورت گرفته

نتایج آزمایشها ،دانسیته خاک  1/8گرم بر سانتی متر مکعب در

با در نظر گرفته نخالههای ساختمانی برای ساخت برم پرداخته

نظر گرفته شد .قابل ذکر است آزمایش تراکم اصالح شده در

میشود.

آزمایشگاه بر روی نخالهها انجام شده و وزن مخصوص
خشک حداکثر خاک برابر  1/99گرم بر سانتیمتر مکعب و

 .4تحلیل پایداری گود

درصد رطوبت بهینه  13درصد تعیین شد.

امکان استفاده از نخالههای ساختمانی برای پایدارسازی گود،

برای تعیین مدول االستیسته مصالح خاکریز از آزمایش

ضمن تطبیق با اهداف پروژه از نظر اقتصادی و سرعت توجیه

بارگذاری صفحه ( )Plate Load Testاستفاده شد .ابعاد صفحه

داشته است .بر این اساس در این بخش به بررسی فنی و

بارگذاری متناسب با اندازه دانهها مطابق استاندارد

ASTM
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 D1194است .در طول  500متر خاکریز آزمایشی سه آزمایش

بارگذاری صفحه در محل نشان داده شده است .در جدول 3

بارگذرای صفحه انجام شد .در شکل  3تصویری از آزمایش

نتایج آزمایش بارگذاری صفحهای نشان داده شده است.

شكل  .2انجام آزمایش دانسیته درمحل بر روی خاکریز آزمایشی اجرا شده با نخالههای ساختمانی
جدول .2نتایج آزمایشهای دانسیته در محل انجام شده بر روی خاکریز اجرا شده با نخالههای ساختمانی
5

4

3

2

1

Test no.

14.3

13.6

15.7

14.6

15.1

)Moisture (%

1.77

1.78

1.76

1.73

1.8

89

89

88

87

90

)d (g/cm3
Relative density
)(%

شكل  .3انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای بر روی خاکریز آزمایشی اجرا شده با نخالههای ساختمانی
جدول .3نتایج آزمایش بارگذاری صفحهای انجام شده بر

طول خاکریز در یک شبکه مثلثی شکل (حداقل سه آزمایش

روی خاکریز آزمایشی اجرا شده با نخالههای ساختمانی

صحیح) انجام گردید .شکل  4تصویری از انجام آزمایش

3

2

1

78

73

68

Test No.
)E (MPa

آزمایش کاوشگر دینامیکی مطابق استاندارد  DIN 4094و
 BS 5930و استاندارد  ISO 22476-2انجام شد .کاوشگر
دینامیکی استفاده شده از نوع سبک بوده و بازای هر  100متر

کاوشگر دینامیکی در محل خاکریز آزمایشی را نشان میدهد.
در شکل  5یک نمونه از نتایج آزمایش کاوشگر دینامیکی که
شامل ضربه – فرورفت میباشد ،ارائه شده است .از آنجا که
مکانیزم آزمایش کاوشگر دینامیکی مشابه آزمایش نفوذ
استاندارد ضربه و فرورفت میباشد ،لذا در ادبیات فنی
همبستگیهایی بین نتایج این دو آزمایش پیشنهاد شده است.
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رابطه  1که توسط دی آماتو و همکاران پیشنهاد شده یکی از

آزمایش نفوذ استاندارد وجود دارد .بر این اساس مصالح

این همبستگیها رانشان میدهد (.)D’Amato et al., 2013

خاکریزی شده در محدوده خاکهای با تراکم متوسط قرار

() 1
()2

𝑃𝐷𝑁 ∙ 𝐹𝐶 = 𝑇𝑃𝑆𝑁
) 𝑃𝐷𝛿 𝑃𝐷𝐴((𝑀𝐷𝑃 𝐻𝐷𝑃 )/
) 𝑇𝑃𝑆𝛿 𝑇𝑃𝑆𝐴((𝑀𝑆𝑃𝑇 𝐻𝑆𝑃𝑇 )/

=

𝑃𝐷𝑄
𝑇𝑃𝑆𝑄

در رابطه  𝑀𝐷𝑃−𝑆𝑃𝑇 ،2وزن چکش به کیلوگرم،

= 𝐹𝐶

گرفته و پارامترهای مقاومت برشی آنها به شرح جدول 4
پیشنهاد گردید.
جدول .4مشخصات ژئوتکنیکی در نظر گرفته شده برای

𝑇𝑃𝑆𝐻𝐷𝑃−

نخالههای ساختمانی

ارتفاع سقوط چکش به سانتیمتر 𝐴𝐷𝑃−𝑆𝑃𝑇 ،سطح مقطع

)γd (g/cm3

)C’ (kPa

)’(deg

مخروط به سانتیمتر مربع 𝛿𝐷𝑃−𝑆𝑃𝑇 ،عمق نفوذ مخروط به

1.8

7.5

34

سانتیمتر میباشد .با توجه به نوع کاوشگر دینامیکی استفاده
شده (کاوشگر سبک) امکان تبدیل نتایج به آزمایش نفوذ
استاندارد و تخمین پارامترهای مقاومت برشی مصالح با نتایج

شكل  .4انجام آزمایش کاوشگر دینامیکی بر روی خاکریز آزمایشی اجرا شده با نخالههای ساختمانی

100

80

N10DPL
40
60

20

0
0
10
20

40

Test 1
Test 2

)Depth (Cm

30

50

Test 3
Test 4

60

Test 5
70

شكل  .5تغییرات عدد نفوذ در آزمایش کاوشگر دینامیکی در برابر برای  5آزمایش انجام شده روی خاکریز اجرا شده با نخالههای
ساختمانی
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 .2 -4مدلسازی و تحلیل پایداری

ضریب اطمینان مجاز برابر  1فرض شد .مقادیر ضریب زلزله

نرمافزارهای متعددی جهت تحلیل تعادل حدی ارائه

برای زلزله سطح  1برابر  0.08و برای زلزله سطح  2برابر

شدهاند که قادر هستند ضریب اطمینان کلی در برابر پایداری

 0.175درنظر گرفته شد .در مدلسازی فرض شد که از پای

شیب یا گودبرداری را محاسبه نمایند .در این تحقیق به منظور

دیوار موجود تا فاصله  10متر امکان کوبش به وسیله ویبره به

تحلیل تعادل حدی از نرمافزار  Geo-Slopeاستفاده شده است.

جهت ایمنی دیواره گود وجود ندارد .در جلوی این بخش،

در این نرمافزار میتوان با روشهای مختلف تعادل حدی

قسمتی از خاکریز با استفاده از مصالح مخلوط متراکم و پر

پایداری شیروانیها را در حالتهای مختلف بررسی نمود.

شده است .بقیه مقطع دیوار با استفاده از نخاله خاکریزی شده

همچنین میتوان المانهای پایدار ساز نظیر شمعها و انکرها

و در مدلسازی مقطع نیز مشخص شده است .بارگذاری به

را در مدل وارد نموده ،نیروهای ایجاده شده در این المانها را

منظور در نظر گرفتن تاثیر مجاورات فعلی و طرح توسعه آتی

مورد بررسی قرار داد .در این نرم افزار جهت کنترل و یافتن

در پایداری گود ،سرباری معادل  10کیلونیوتن بر متر مربع

محتملترین گوه گسیختگی ،حالت بهینهیابی انتخاب شده

در محاسبات فرض شده است .در طراحی مقطع یک برم به

است .در این حالت ،بر روی خط گسیختگی در محتملترین

طول  8متر برای مسائل اجرایی در باالی شیب خاکریزی و

گوه گسیختگی که به صورت قطاعی از دایره میباشد ،نقاطی

یک برم به طول  4.5متر در میانه ارتفاع شیب خاکریزی پایدار

در نظر گرفته میشود و با جابجایی این نقاط ،شکل گوه به

در نظر گرفته شده است .مدل رفتاری خاک مدل موهر-

بحرانیترین حالت تغییر داده میشود .بنابراین ،شکل خط

کولمب انتخاب شده است.

گسیختگی از حالت دایرهای خارج شده و حتی گسیختگی

در روش تعادل حدی بسته به فرضیات انجام یافته در

لغزشی را هم در بر خواهد گرفت .به منظور آزمودن تمامی

مورد پارامترهای مجهول و این که کدام معادله تعادل (نیرو،

سطوح لغزش ممکن ،بطور توأم از گزینه انتخاب نقاط ورود

لنگر یا هر دو) برقرار باشد ،روشهای حل مختلفی ایجاد

و خروج ،انتخاب خودکار و همچنین انتخاب مرکز و شعاع

شده است .روشی که برای تحلیل در آنالیزهای انجام شده در

لغزش گوه بحرانی استفاده شده است تا تمامی سطوح لغزشی

این پروژه انتخاب شده است روش مرگشترن و پرایز

که از سطح به پای ترانشه و حتی به درون آن میرسند مورد

( )Morgenstern and Priceمیباشد زیرا در این روش سطح

بررسی قرار گیرند .در نهایت سطح گسیختگی با ضریب

گسیختگی را به هر شکلی میتوان فرض کرد و تعادل هر دو

اطمینان حداقل محاسباتی به عنوان ضریب اطمینان ترانشه در

معادله لنگر و نیروهای افقی در این روش برقرار است.
مقطع مدلسازی شده در شرایط مختلف تحلیل شده و

نظر گرفته و با مقادیر مجاز مقایسه شده است.
با استفاده از نرمافزار  Geo-Slopeهمانطور که در شکل 6

ضرایب اطمینان برای هر تحلیل بدست آمد .گوه بحرانی

نشان داده شده است .جهت طراحی ،مقطع بحرانی با ارتفاع

گسیختگی و ضریب اطمینان بدست آمده در شرایط بهره-

 50متر و شیب  1افقی به  2/8قائم ،جهت انجام تحلیل

برداری (حالت معمول استاتیکی برای ترانشه و خاکریز و

پایداری انتخاب شد .ضریب اطمینان مجاز پایداری در هر

حالت وقوع ترک کششی و پرشدگی ترک با آب برای

یک از حاالت بهرهبرداری و شرایط فوقالعاده کنترل شد .این

ترانشه) و زلزله (حالت شبه استاتیکی برای ترانشه و خاکریز)،

سطح I

به ترتیب در شکل  7نشان داده شده و عدد ضریب اطمینان

مقدار در طول دوران بهرهبرداری برابر  ،1.5در زلزله

برابر  1.2و در زلزله سطح  IIبرابر  1در نظر گرفته شد .در

ترانشه در باالی هر شکل ارائه شده است.

شرایط وقوع ترک کششی و پرشدگی ترک با آب ،با توجه به

با توجه به وضعیت کنونی ترانشهها ،عمال در طول سالیان

اینکه میتوان آن را یک شرایط موقت و گذرا فرض کرد،

گذشته هر تغییرشکلی ناشی از خاکبرداری صورت پذیرفته
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است .با بررسی وضعیت باالدست شیب میتوان گفت که

به وضعیت موجود ترانشهها ،کنترل تغییرمکان به عنوان یک

میزان این تغییرشکلها در اغلب بخشها ناچیز بوده و نگران

عامل کنترلی در طراحی در نظر گرفته نمیشود.

کننده نیست .از طرف دیگر با افزایش پایداری ترانشهها با

نتایج تحلیلها و مقایسه با مقادیر ضریب اطمینان مجاز

استفاده از خاکریزی در جلوی آن ،از تغییرشکلهای آتی که

نشان میدهد که استفاده از نخاله به عنوان مصالح خاکریز در

ممکن است به دالیلی نظیر هوازدگی و یا افزایش سربارها رخ

تمامی شرایط فوقالذکر به خوبی پایداری خاکریز و دیواره را

دهد ،نیز جلوگیری خواهد شد .لذا در طرح فعلی و با توجه

تامین میکند.

شكل  .6مدلسازی دیواره گود جهت کنترل پایداری

(الف)

(ب)
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(د)

(ج)

(و)

(ه)

(ز)
شكل  .7الف)کنترل پایداری استاتیکی قسمت باالیی ترانشه ،ب) کنترل پایداری استاتیکی خاکریز ،ج) کنترل پایداری استاتیکی
مجموعه ترانشه و خاکریز ،د) کنترل پایداری شبه استاتیکی ترانشه در شرایط زلزله با ضریب  ،0/23ه) کنترل پایداری شبه استاتیکی
ترانشه در شرایط زلزله با ضریب  ،0/175و) کنترل پایداری شبه استاتیکی مجموعه ترانشه و خاکریز در شرایط زلزله با ضریب ،0/23
ز) کنترل پایداری استاتیکی ترانشه در شرایط وقوع ترک کششی و پر شدگی ترک با آب
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مصالح ریخته شده بوسیله بولدوزر و لودر پخش

 -5پیشنهاد دستورالعمل اجرایی
تحلیلهای انجام شده در بخشهای قبل بخوبی نشان می-
دهد که امکان استفاده از نخالههای ساختمانی برای احداث

شده و توسط گریدر پخش شود.
-

مقدار ریزدانه موجود در مصالح بیشتر از  15درصد

برم و خاکریز و پایداری سازی گود عمیق وجود دارد .بدلیل

کل مصالح نباشد .قبل یا بعد از پخش مصالح قطعات

تنوع و عدم یکپارچگی این مصالح و با توجه به مشاهدات و

با ابعاد بزرگتر از  30سانتیمتر (که در جریان پخش و

تجربیات صورت گرفته در حین استفاده از این مصالح برای

تسطیح ایجاد اشکال مینمایند) بصورت چشمی

پایدارسازی بخشی از خاکریز مطالعه شده و همچنین

شناسایی و از الیهها خارج شود .در صورت وجود

پارامترهای مهندسی در نظر گرفته شده برای این مصالح،

ابزار و امکانات برای خرد کردن قطعات بزرگ پس

دستورالعمل اجرایی برای استفاده از این مصالح برای خاکریز

از خرد شدن و تبدیل آنها به قطعات کوچکتر از 30

به شرح زیر نتیجهگیری شد:

سانتیمتر ،امکان استفاده از آنها وجود خواهد داشت.

-

مصالح زوالپذیر همچون چوب ،پالستیک ،پارچه و
هر مادهای که بهمرور زمان فاسد شده و از بین برود،

بهینه انجام گردد .بعد از آبپاشی ،تراکم سطحی با

نباید در ترکیب نخالهها باشد .چون زایل شدن آنها

استفاده از غلطک ویبره انجام شود .تعداد دفعات

باعث ایجاد فضاهای خالی در بین مصالح شده و

رفت و برگشت بر اساس نوع غلطک تعیین شود

منجر به نشستهای غیریکنواخت در طوالنی مدت

(شکل  -2ب) .بدیهی است در صورت کاهش

میگردد .ضمن اینکه با افزایش فضاهای خالی بین

انرژی تراکم الزم است ضخامت مصالح خاکریزی

مصالح پارامترهای مقاومت برشی آنها تغییر مییابد.

کاهش یابد (تعیین نوع غلطک و تعداد دفعات عبور

بدین جهت الزم است قبل از بارگیری و ارسال

غلطک در این پروژه با توجه به خاکریز آزمایشی

مصالح به محل پروژه و نیز در هنگام تخلیه و یا در

نتیجهگیری شده است).

مرحله پخش ،مصالح زوال پذیر جمعآوری و از
-

-

-

بعد از پخش مصالح ،آبپاشی برای رسیدن به رطوبت

-

کلیه مراحل فوق در روز انجام شود و هیچگونه

محل خاکریز دور گردند (شکل  -8الف).

عملیات پخش و کوبش مصالح در شب انجام نگردد.

با توجه به اینکه ممکن است محل تامین مصالح

فرایند تفکیک مصالح فناپذیر در شب امکانپذیر

منتقل شده تغییر یابد ،الزم است مصالح در

نیست.

آزمایشگاه تحت آزمایش تراکم قرار گرفته و دانسیته

 -برای جلوگیری از خطر آبشستگی و فرسایش،

حداکثر و درصد رطوبت بهینه آنها تعیین گردد .این

سطح بیرونی خاکریز با الیهای درشت دانه حفاظت

فرایند باید بصورت دورهای تکرار شود.

گردد.

مصالح به گونهای پخش شود که ضخامت آنها بیشتر

 -ضخامت الیههای خاک ریخته شده با استفاده از

از  50سانتیمتر نباشد .بدین منظور بعد از تخلیه،

دوربین نقشه برداری ،مشابه شکل  9کنترل گردد.
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(ب)

(الف)

شكل  .8الف) نخاله ساختمانی مورد استفاده در ساخت خاکریز که مواد فناپذیر از آن جدا شدند ،ب) کوبش نخالههای ساختمانی
ریخته شده با استفاده از غلطک

(الف)

(ب )

شكل  .9الف و ب) ترازیابی و تعیین کد ارتفاعی به منظور کنترل ضخامت خاکریزی
اطمینان برای هر تحلیل بدست آمد .گوه بحرانی گسیختگی و

 .5نتیجهگیری
در این تحقیق امکانپذیری استفاده از نخالههای ساختمانی برای

ضریب اطمینان بدست آمده در شرایط بهرهبرداری (حالت معمول

ایجاد خاکریز و برم جهت پایدارسازی گود عمیق در جنوب غرب

استاتیکی برای ترانشه و خاکریز و حالت وقوع ترک کششی و

تهران و در مجاورت رودخانه کن بررسی گردید .مصالح تشکیل

پرشدگی ترک با آب برای ترانشه) و زلزله (حالت شبه استاتیکی

دهنده دیواره گود آبرفتهای  Cتهران بوده که پارامترهای مهندسی

برای ترانشه و خاکریز) ،بررسی گردید و مشخص گردید که

آن با روش تحلیل برگشتی شامل وزن مخصوص مرطوب ،زاویه

خاکریز ایجاد شده با قاعده  70متری و شیب  26/5درجه قادر

برابر75kPa ,،1.9 gr/cm3

است در شرایط مختلف پایداری گود تامین کند .بر اساس تحقیق

 35°تعیین شد .برای تعیین پارامترهای مهندسی نخالههای

حاضر امکانپذیری استفاده از نخاله های ساختمانی برای احداث

ساختمانی اقدام به احداث یک خاکریز آزمایشی گردید و با انجام

خاکریز به منظور پایدارسازی گود مورد تایید قرار گرفت مشروط

آزمایشهای برجا (دانسیته در محل ،بارگذای صفحه و کاوشگر

به اینکه در حین اجرا ،مصالح زوالپذیر از داخل نخاله های

دینامیکی) پارامترهای مهندسی نخالههای ساختمانی بعد از تراکم،

ساختمانی خارج شده و مقدار ریزدانه در آن به  15درصد محدود

شامل وزن مخصوص مرطوب ،زاویه اصطکاک داخلی و

شود .قطعات بزرگتر از  30سانتیمتر جدا و یا خرد شود و ضمن

چسبندگی به ترتیب برابر 7.5kPa , 34° ،1.8 gr/cm3تعیین شد.

آب پاشی و تراکم با غلطک ویبره آزمایشهای کنترل کیفیت در الیه

مقطع مدلسازی شده در شرایط مختلف تحلیل شده و ضرایب

های خاکریز بطور مرتب انجام گردد.

اصطکاک داخلی و چسبندگی به ترتیب

1  شماره، جلد سیزدهم،1399 بهار
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