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من األعمال القياسية المهمة التي يقوم بها المهندسين في المجال الجيوتكنيكى " هندسة الحفريات " هو تصميم
جدران الحفر .تقدير وحساب التشوهات الناجمة من االرتفاع والهبوط الحاصل في األرض المحيطة بجدران

الحفر ،هذه التقديرات والحسابات تتم عادة في العمل الهندسي أيضا عن طريق طرق قياسية  .وبالتالي فان

تصميم جدران الحفر وتقدير تشوهاتها يكون في العادة من خالل برامج هندسية معتمدة في عملها على الحساب
االستاتيكي للعنصر.
هذه البرامج تشمل وتدرس جميع التأثيرات من المحيط المجاور لجدران الحفر هذا يعنى قوة ضغط التربة الفعالة
عند قمة الجدار وأيضا القوة التقديرية لقوة ضغط األرض من الجهة الغير الفعالة اى الجهة المقاومة

عند مفصل الجدار في األسفل .هذه التقديرات الحسابية تكون معتمده على نوع الجدار المصمم وكذلك على عدد
ومكان المساند التي يتم تحديدها طبقا للمنصوح به في كتاب التوصيات المستخدمة في عمليات تنفيذ جدران
الحفر” [2,1] “Arbeitkeris Baugruben EAB
في هذا البحث سيتم اوال إتباع النهج التقليدية للحساب والتي سيتم بعد ذلك تطبيقها على نموذج لمقطع لجدار
الحفر والذي تم حسابه وتصميمه ليس فقط عن طريق اليد ولكن أيضا عن طريق بعض البرنامج الهندسية

الخاصة .

توقع التشوهات للجدران الناجمة من المباني المجاورة للجد ارن عن طريق الحسابات االستاتيكية في العادة أمر

محدود جدا نتيجة ذلك يكون مطلوب أيضا التدقيق باستخدام طريقة العناصر المنتهية  FEMوالتي توصى به
الطبعة الرابعة لكتاب  EABتحت بند  301وبالتحديد في الفقرة ( )1.1من نفس الكتاب يوجد مالحظة
بخصوص اختيار معامل التربة الذي يلعب دور اساسى في تقريب تقدير التشوهات إلى الواقع وفى حالتي هذه

تم استخدام برنامج معروف يدعى PLAXIS٭ الذي يستخدم على نطاق واسع في الدراسة الجيوتكنيكيه وبالتالي
تم استعمال معامل التربة الصلب في هذا البرنامج ].[3
الهدف أو الغاية من هذه االختبارات هي توضيح األسس المبدئية والفكرة األساسية لتقدير التشوهات وأيضا مقارنة

النتائج مع بعضها على جدار الحفر العميق موضوع الدراسة.
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 .3المقدمة:
عند جدران الحفر العميقة ومتعددة المساند وفى التربة المتماسكة ومن خالل الدراسات السابقة عادة ما تحدث
التشوهات األفقية التي بدورها تؤدي إلى الهبوط لسطح األرض على مسافات محددة من جدران الحفر والتي
بالتالي تؤثر على المباني المحيطة به  ،لذلك وحسب الطبعة الرابعة لكتاب  EABالبند  EA 31الفقرة  9والتى
تنص على انه بجانب تقدير التشوهات األفقية و اإلزاحات للجدران أيضا توقع الهبوطات  .إلى حد ما والسيما
في قطاع البناء في المناطق الحضرية المزدحمة يكون توقع التشوهات للجدران الناجمة من المباني المجاورة
للجدران عن طريق الحسابات االستاتيكية في العادة أمر محدود جدا نتيجة ذلك يكون مطلوب أيضا طريقة
العناصر المنتهية FEM

والتي توصى به الطبعة الرابعة لكتاب  EABوأيضا في حلقه العمل 3.1

” .[1] „ Numerics in Geotechnics
وبالتالي تم تقدير التشوهات عن طريقة التحليل العددي  numerical calculationمن خالل برنامج

). (PLAXIS

ولكي نقوم بدراسة أكثر دقة قمنا بمقارنة نتائج هذه التقديرات بتقدير التشوهات األفقية أيضا مع نتائج برنامج
هندسي يدعى  PBSوأيضا في هذا البحث المتواضع تم دراسة التشوهات عن طريق الحسابات التحليلية من
خالل نظام يسمى  Cofferdamالمتكون من الجدار األرض والمساند طبقا لألساسيات العملية المقدمة من
[4] . (1974) STROH and (1981) ULRICHS

اإلزحات الراسية من الهبوط واالرتفاع في األرض المحيطة بجدران الحفر تم
باالضافه إلى ذلك بخصوص ا

تقديرها من خالل الطرق التجريبية طبقا لنظرية  )3919( Peckو نظرية . )3991( Kany

يوجد الكثير من األنواع للجدران الساندة للحفر العميقة والكبيرة والتي يتم تنفيذها بطرق مختلفة فعلى سبيل
المثالpile wall , diaphragm wall , sheet pile wall ،

أن الخيار األمثل الختيار نوع الجدار يعتمد على بعض القيود المتعلقة باألوضاع المحيطة بمكان جدار الحفر
دائما حل وسط بين المزايا والعيوب
من وضع المياه الجوفية والمباني المحيطة به اختيار نوع الجدران هو ً
وتكاليف اإلنتاج [4].
في بحثنا هذا تم االعتماد على الجدار األقل تكلفة وهو جدار يسمى جدار نوع برلين أو Soldier Pile Wall

وهى بشكل عام عبارة عن مقاطع معدنية مدفونة بالتربة أما ان تدفن بالدق خالل التربة حتى العمق المطلوب او
الحفر وإمالء بالخرسانة حول المقطع والتباعد بين العناصر المعدنية حوالي 1 – 3.3م وتحسب على أساس

كابولى موثوق بالتربة فى األسفل وحر باألعلى  ،يتحمل دفع التربة  ،وفى حال ارتفاع السند االكبر من 1.4م
يفضل سند المقطع بشداد باألعلى وحالتنا تم سند المقطع بشدادتين [5].
الختيار المقاطع المعدنية العمودية المستخدمة في تدعيم جدار الحفر هنالك نوعان عادة ما تستخدم لذلك هما
مقاطع التقليدية  HEB- or IPB– Profileأو يتم استعمال زوج من مقاطع على شكل  U– Typeوالذي تم
اعتماد لدينا في دراستنا [ 6 ].

تصميم هذا الجدار وجميع الحسابات االستاتيكية للجدار و لجميع القوى المؤثرة عليه تمت ببرنامج ). (PBS

هدفنا من هذا العمل مقارنة جميع النتائج من الطرق المختلفة لتقدير التشوهات واإلزاحات على جدار الحفر
المصمم وجمع هذه النتائج في رسم بياني يوضح القيم المختلفة المتحصل عليها ومناقشتها.
9
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 .2الجانب العملي و المنهجية:
تصميم الجدار المختار المدعوم بمسندي شد علويتين ومسند ارضي في نموذج تربه متماسكة خصائص التربة
كما موضحة على المقطع  ،عمق الحفر حوالي  32م .

شـكل رقــم ( :)3منظر لشكل جدار الحفر جدار نوع برلين

شـكل رقــم ( :)2قطاع عرضي للجدار المدعوم بمسندي شد علويتين

طرق تقدير التشوهات على جدار الحفر:
اوال  :الطريقة التحليلية لتقدير التشوهات على جدران الحفر : cofferdam
تتألف التشوهات األفقية الرئيسية لنظام الكتلة الواحدة من األجزاء التالية أنظر الشكل رقم (:)3
• التشوهات األفقية لنظام  cofferdamنتيجة الحفر :
نتيجة عملية الحفر في التربة يحدث تقليل لألحمال مما يؤدي إلى حدوث تغيير في أجهادات التربة في
االتجاهين االفقى  Xوالعمودي  Yأسفل قاع الحفر وبالتالي تغيير االجهادات األفقية يؤدي أيضا إلى تشوهات
1
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نظر لضغط األرض بين جدار الدعم ومنتصف الحفر قد تحدث إزاحات للجدار والتي يمكن تقديرها
أفقية و ًا
تقر ًيبا للتربة المتماسكة على النحو التالي ]: [4

 H B
EE

S = 0.15

γ = 20 kN/m² ; H = 12 m; B = 30 m; Es = 100 MN/m²
EE =3. Es = 300MN/m²

s1 = 0,15· [(20 ·12·30)/300] = 3.6mm
• التشوهات األفقية بسبب القص أسفل نظام الكتلة الواحدة : cofferdam
( E a  Wü )  B
EE  b

)S= (0.4 bis 1.2

Ea = 312.2 kN/m ; b = 10.8 m
s2 = 0,8.[(312,2·30)/(300·10,8)] = 2.31mm

• التشوهات األفقية بسبب القص في نظام الكتلة الوحدة :cofferdam
qH2
= Sk
6  GE  b

ea(q) = 58.5 kN/m²; Es = 41.7 MN/m² , EE = 3.Es = 125.1MN/m²
= EE2 = [(1-ν-2ν²)/(1-ν)].EE =84.4MN/m² (mit ν= 0,33) , GE
EE2/(2.(1+ν)) = 31.7 MN/m²
s3 = (58.5+0).12²/(6·31,7·10,8) = 4.1 mm

• التشوهات األفقية بسبب االنحناء في نظام الكتلة الوحدة : cofferdam
qH4
= Sk
30  E E 2  I

4
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s4 = (58, 5+0).124 / (30·84.4·105) = 4,56mm
من الطريقة التحليلية لحساب نظام الكتلة الواحدة المتكون من الجدار والتربة والمسند نظام )(Fangedamm
يتم اشتقاق التشوهات األفقية عند قمة الجدار وعند قدم الجدار كالتالي :
• التشوهات الكلية األفقية عند قمة الجدار :
s = 3.6 + 2.31 + 4.1 +4.56 = 14.57mm ~ 1.5 cm
• التشوهات الكلية األفقية عند قاعدة الجدار :
s = 3.6 + 2.31= 5.91mm ~ 0.6 cm

شكل ( : )1يوضح التشوهات األفقية الرئيسية لنظام الكتلة الواحدة

ثانيا  :تقدير التشوهات على جدار الحفر طبقا لبرنامج : PBS-Program
التشوهات :

E-Modul E = 210000 MN/m², EI = 22.8MNm²

التشوهات عند قمة الجدار

wk = -0.2 cm

التشوهات عند أعلى قاعدة الجدار

التشوه األكبر عند مسافة  8.90 mمن قمة الجدار

ws = -0.2 cm

max.w = -1.0 cm

5
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على جدار الحفر طبقا

شكل ( : )1يوضح مخطط التشوهات
PBS

ثالثا  :تقدير التشوهات على جدار الحفر بطريقة العناصر المنتهية :

تم دراسة التشوهات على جدار الحفر باستخدام  FEMلثالث حاالت مختلفة لفهم تصرف التشوهات واإلزاحات

في الحاالت الثالث :
FE- calculation (Case 1) :
فى الشكل التالي وصف لشبكة  FEللحالة األولى وهى الحالة األساسية لجدار حفر مدعوم بشدادتين :

الشكل ( )4يوضح شكل التشوهات الحالة األولى

الشكل( )1يوضح شبكة  FEالحالة األولى

الشكل األيسر التالي يعطينا قيم التشوهات لجدار الحفر قبل تركيب دعامة المسند الثانية أقصى قيمة لها

 0.49سم والشكل األيمن يبين لنا أقصى قيمة للتشوهات في الحالة النهائية إي بمسندين وكانت تقدر بحوالي
 1.2سم

6
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الشكل ( )9يوضح أقصى تشوهات الحالة النهائية

الشكل ( )3يوضح التشوهات بمسند واحد

FE- calculation (Case 2):
سيتم إضافة مسند ثالث لجدار الحفر موضع الدراسة ودراسة شكل التشوهات عن طريق : PLAXIS

الشكل( )30يوضح شبكة  FEالحالة2

الشكل ( )9يوضح كل التشوهات الحالة 2

FE- calculation (Case 3):
سيتم تغيير في شكل وخصائص المقطع لجدار الحفر مدعوم بشدادتين ودراسة شكل التشوهات عن طريق
.PLAXIS

الشكل( )33يوضح شكل التشوهات الحالة 1

الشكل( )32يوضح شبكة  FEالحالة 1
7
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رابعا الطريقة التجريبية ]: [7
• تقدير الهبوط للتربة خلف جدار الحفر طبقا نظرية : Peck 1969
تم اشتقاق الهبوط المتوسط خلف الجدار بمسافة  6م وقدر الهبوط بحوالي  2.6سم من مخطط الرسم البياني
• تقدير االرتفاع للتربة عند قاعدة جدار الحفر طبقا نظرية) Kany (1974من مخطط الرسم البياني والمعادلة
التالية :

.midb. f = 2.16 cm

o
Es

=S

.midb. f

o
Es

=S

 .3النتـائـج والمناقشة :
تم تجميع النتائج المتحصل عليها من الطرق المختلفة لتقدير التشوهات وأجراء المقارنات بين كل حالة فى شكل
جداول :
جدول رقم ( )3يوضح مقارنة النتائج للحاالت الثالث طبقا FEM

من الجدول أعاله نستطيع أن نرسم عالقة بيانية بين قيم التشوهات األفقية على جدار الحفر مع عمق الحفر
طبقا لكل حالة :
8
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الشكل( )31مخطط بياني يوضح شكل التشوهات األفقية على جدا الحفر طبقا لكل حالة
من النتائج التي أوضحها المخطط البياني أن هناك قيم مختلفة بسيطة بين قيم التشوهات للحاالت الثالثة ،
من ذلك نستنتج إن عدد مساند الشدادت و التغيير في شكل وخصائص الجدار تلعب دو ار أساسيا فى حساب

وتقدير التشوهات.

عند النظر للحالة الثالثة وأيضا في المقابل للحالة األولى نالحظ ان هناك تقارب كبير بين قيم التشوهات
األفقية للحالتين رغم التغيير في شكل الجدار للحالة الثالثة .

فيما يتعلق باالرتفاع التربة أمام الجدار للحالة الثالثة يكون اصغر مقارنة بالحالة األولى .

من المالحظ أيضا أن قيم التشوهات القصوى للجدار في الحالة الثانية اقل منها عن الحالة األولى وبالتالي

يتضح أن عدد مساند الشدادات في هذه الحالة يساهم في تخفيض قيم التشوهات .

الجدول التالي يوضح مقارنة بين النتائج المتحصل عليها من ) (PLAXIS - PBS Programوالطريقة

التحليلية :

2
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جدول رقم ( )2يوضح مقارنة النتائج طبقا للطرق الثالث المستخدمة لتقدير التشوهات

من الجدول السابق نستطيع أن نرسم عالقة بيانية بين قيم التشوهات األفقية على جدار الحفر مع عمق الحفر
طبقا لكل طريقة مستخدمة :

31
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الشكل( )14مخطط بياني يوضح شكل التشوهات األفقية على جدا الحفر طبقا لكل طريقة مستخدمة
في المخطط السابق تم مالحظة االختالفات بين قيم التشوهات طبقا لكل طريقة مستعملة لتقديريها  ،السبب فى

ذلك يرجع أن كل طريقة تعتمد مبدأ معين كأساس لطريقة عملها  ،وبالتالي أعطتنا نتائج وقيم للتشوهات مختلفة

عن بعضها.

الطريقة التحليلية تم استخراج نتائجها باالعتماد على نظام الكتلة الواحدة  Fangdammالذي يتكون من عناصره

األساسية الثالث الجدار والتربة والمساند .

التشوهات األفقية الرئيسية لهذه الكتلة نتجت من األجزاء التالية :

• التشوهات األفقية لنظام الكتلة الواحدة بسبب الحفر للجدار.
• التشوهات األفقية الحاصلة بسبب القص أسفل الكتلة الواحدة.
• التشوهات األفقية الحاصلة بسبب القص في الكتلة الواحدة.
• التشوهات األفقية الحاصلة بسبب العزم في الكتلة الواحدة .

باإلضافة لذلك تم العمل أيضا على مالحظة تقدير الهبوط واالرتفاع من الطريقة النظرية المبدأ األساسي
لبرنامج  PBSيعتمد على برنامج  Frameworkهذا البرنامج يدرس جميع التأثيرات من المحيط هذا يعني
اجهادات التربة الفعالة وأيضا القوة المقاومة عند المسند األرضي عن طريق اجهادات التربة الغير فعالة .
التحليل الجيوتكنيكي الذي تم مع برنامج  PLAXISهذا البرنامج يعمل على أساس طريقة العناصر

المنتهية) (FEMمع المعاملين األساسين معامل مور كولمب ومعامل التربة الصلب البرنامج يدرس جميع
التأثيرات من المحيط لجدار الحفر وبالتالي يعطى تقدير للتشوهات بشكل دقيق.
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من النتائج المتحصل عليها من اختبارات للتشوهات واإلزاحات الحاصلة لجدار الحفر موضع الدراسة أن شرط
: تحقيق إثبات القدرة الخدمية للجدار الساند لم يتحقق وبالتالي يستوجب علينا أن نوصى باإلجراءات التالية
.• تغيير واختيار عدد و أماكن وضع مساند الشدادات بالوضع المناسب
• معرفة مدى جدوى التكبير لعمق الحفر لجزء الجدار المدفون بالتربة في التأثير على قيمة التشوهات األفقية

. وبالتالي اإلزاحات الراسية

.• اختيار خصائص مقاطع األعمدة الصلبة لجدران أكثر سماكة
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