
  ....افزار کمکیو نرم  ETABS  طراحی دیوارحایل زیر زمین بکمک نحوه مدل و        

  بشرح ذیل میباشد  یکی از روشها  میتوان به روشهاي مختلفی عمل کرد که حایل دیوار براي معرفی 

همانند شکل زیر  مذکور رامیتوان کل تیرهاي طبقه  دیوار حایل دارد طبقه  زیر آنکه  ايبراي سازه  -1
 .انتخاب نمایید 

     
به صفحه اي در تراز زیر خود تبدیل نمایید ، ارتفاع مورد نیاز از طریق پنجره  زیر تیرهاي انتخابی را  -2

 ,dxبصورت منفی وارد نمایید مقادیر  dzدر پنجره میباشد  ETABSهمان ارتفاع نشان داده شده در 

dy   را صفر وارد کنید و رويok  کلیک نمایید  . 

      



  . تصویر زیر را خواهیم داشت  okبا کلیک روي 

   
  .مورد نظر را به دیوار اختصاص دهید  ضخامتاي ترسیم شده را انتخاب نمایید و مقداردیواره -3

  

  



 .  با اختصاص مقطع براي دیوار شکل زیر را خواهیم داشت  -4

  
 .تقسیم نمایید  )مش ( را انتخاب نمایید و همانند شکل زیر آنرا به قطعات کوچکتر دیوارها -5

   



  

  

 

  شده اتومات دیوار مش بندي



به کل دیوارهایی که در تماس با خاك هستند ، از آنجاییکه   ) SOIL(بار گذاري فشار خاك اختصاص   -6
فشار خاك وارده بر دیوار بصورت مثلثی بود و حاصلضرب وزن مخصوص مایع معادل خاك در ارتفاع 

بصورت ذیل محاسبه دیوار میباشد که وزن مخصوص مایع معادل حدودا براساس اطالعات مکانیک خاك 
  .میشود 

  مشخصات خاکی که پشت دیوارهاي زیر زمین ریخته خواهد شد مشخصات خاکی که پشت دیوارهاي زیر زمین ریخته خواهد شد 

    
3/95.1 mtوزن مخصوص خاکریز پشت دیواروزن مخصوص خاکریز پشت دیوار  

o36زاویه اصطکاك داخلیزاویه اصطکاك داخلی  
  تعیین وزن مخصوص مایع معادلتعیین وزن مخصوص مایع معادل*  *    
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Sin
Sinka  

75.0 akk aae  

2.0  ضریب زلزله براي مناطقی با زلزله شدیدضریب زلزله براي مناطقی با زلزله شدید  
ســـید و ویتمـــان بـــراین نکتـــه تاکیـــد دارنـــد کـــه در منـــاطق خشـــک و عـــاري ازآب زیرزمینـــی تجربـــه نشـــان میدهـــد  ســـید و ویتمـــان بـــراین نکتـــه تاکیـــد دارنـــد کـــه در منـــاطق خشـــک و عـــاري ازآب زیرزمینـــی تجربـــه نشـــان میدهـــد  
کــه وقــوع زلزلــه تــاثیري بــر روي پایــداري دیــوار نمـــی گــذارد منتهــا در جهــت اطمینــان بیشــتر ضــریب را لحـــاظ              کــه وقــوع زلزلــه تــاثیري بــر روي پایــداري دیــوار نمـــی گــذارد منتهــا در جهــت اطمینــان بیشــتر ضــریب را لحـــاظ              

  ..میکنیم میکنیم 
41.0aek                              75.0 akk aae  

41.01  Sinko  

75.0 akk ooe  

          56.0oek  

3/48.01.156.095.1 mt  
  

مخصوص مایع معادل خاكمخصوص مایع معادل خاك  وزنوزن
3/1.1 mt

      

  
  
  
  



  نحوه اختصاص فشار خاك به دیوارها نحوه اختصاص فشار خاك به دیوارها 

  
  

  باشد  tonf.mبرحسب   ETABSاشید واحد توجه داشته ب

  
  
  



دیوار که در واقع جهت اعمال فشار خاك را نشان میدهند بطوري که جهت همه  3اصالح محورمحلی   -7
براي این منظور کل دیوارها را انتخاب نمایید و از طریق زیر درصورت . محورها بسمت داخل گود باشد 

 . صالح نمایید برخی از دیوارهارا ا 3لزوم جهت محورهاي 

  با انتخاب تمام دیوارهاي مورد نظر خواهیم داشت 

 

  
 که بایستی اصالح شوندکه بایستی اصالح شوندخارج گود میباشند  خارج گود میباشند  دیوار بسمت دیوار بسمت   33جهت برخی از محورهاي جهت برخی از محورهاي 



را انتخاب )  همانند شکل ( بسمت داخل نمی باشند  ) محورهاي آبی رنگ (  آنها 3دیوارهایی که محور   -8
 . ا اصالح نمایید آنهار جهتو بطریق زیر 

  

  



، همانطوري که مالحظه بعد از انجام مرحله فوق الذکر جهت محورها بصورت شکل ذیل اصالح خواهند شد 
  ) محورهاي آبی رنگ ( دیوار بسمت داخل میباشند   3میفرمایید جهت تمامی محورهاي محلی  

  
که دیوارحایل  بایستی عالوه بر فشار خاك طراحی دیوار حایل ، از آنجاییمعرفی ترکیبات بار پوش براي   -9

یک ترکیب بار پوش تشکیل  است  براي نیروي زلزله و سایر ترکیبات بار نیز کنترل و طراحی شوند الزم
 .   دیوار را طراحی نمایید   ETABSشده از طرف داده  داده و با توجه به بدترین حالت گزارش 

و درصورت لزوم  کنترل ضخامت دیوار – راحی میلگرد افقیط – طراحی میلگرد قایمطراحی دیوار شامل 
  . طراحی سنجاقک برشی خواهد بود 

 

سازه تحلیل دینامیکی شده باشد و از ترکیبات بار  ممکن است خود بار استاتیکی  البته اتترکیب روي از  ترکیب بار پوش
   ) نظر شخصی (بار استاتیکی کفایت میکند   ترکیبات استفاده شده باشد، ولی براي کنترل و طراحی دیوار حایلدینامیکی 



  صفحات و محورها و لنگرها و نیروي برشی وارده بر دیوار حایل 

 

 

کشیده خواهد شد  و  3چون در جهت افقی صفحه  M11شکل فوق براي طراحی میلگردهاي افقی بایستی از مطابق 
در جهت قائم کشیده خواهد شد و براي کنترل ضخامت  3چون صفحه   M22براي طراحی میلگرد قائم بایستی  از 

  . بایستی استفاده کرد  V23 دیواراز



، براي این منظور سازه را تحلیل نمایید و از طریق ذیل بیشترین لنگر  حایلطراحی میلگرد قایم دیوار-10
M22 توجه داشته باشید واحد    را برحسب تن متر بخوانیدETABS   برحسبtonf.m  باشد  

  

   

به میباشد که   M22=11 t.mمالحظه میکنید بیشترین مقدار  ETABSهمانطوري که در گزارش 
  .خواهیم داشت  کمک نرم افزار کمکی 

 



M22=11 t.m                                   جهت طراحی میلگرد قایم  

  
CcmCTuse /20@182....  سانتیمتر  سانتیمتر    3030دیوار زیرزمین به ضخامت دیوار زیرزمین به ضخامت   یمیممیلگرد قامیلگرد قا                             

  میباشد  AIIIمیلگرد انتخاب از نوع 
  
  
  
  
  
  



، براي این منظور سازه را تحلیل نمایید و از طریق ذیل بیشترین لنگر  طراحی میلگرد افقی دیوار حایل- 11
M11  توجه داشته باشید واحد   را برحسب تن متر بخوانیدETABS   برحسبtonf.m  باشد  

  

  
به میباشد که   M11=3.4 t.mمالحظه میکنید بیشترین مقدار  ETABSهمانطوري که در گزارش 

 .خواهیم داشت  کمک نرم افزار کمکی 

 



 

M11=3.4 t.m                                    افقیجهت طراحی میلگرد  

  
CcmCTuse /20@122....  سانتیمتر  سانتیمتر    3030رزمین به ضخامت رزمین به ضخامت دیوار زیدیوار زی  افقیافقیمیلگرد میلگرد                              

  میباشد  AIIIمیلگرد انتخاب از نوع 
  

  

  

  

  

  



نیروي ، براي این منظور سازه را تحلیل نمایید و از طریق ذیل بیشترین  دیوار حایل کنترل ضخامت -12
  باشد  tonf.mبرحسب   ETABSتوجه داشته باشید واحد   را برحسب تن بخوانید V23برشی وارده بر دیوار 

  

  
به کمک میباشد که    V23=2  tمالحظه میکنید بیشترین مقدار  ETABSهمانطوري که در گزارش 

 خواهیم داشت نرم افزار کمکی 

 



V23=2 t                                   کنترل ضخامت دیوار حایلجهت   

..سانتیمتري مورد تایید میباشد سانتیمتري مورد تایید میباشد   3030ضخامت دیوار ضخامت دیوار                           .   
 

  

  

  

  

  

  موسی غالمحسینی 

  تهران   1401پاییز 
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