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چکیده
صندوقههای مکشی به شکل گستردهای در صنعت نفت و گاز استفاده شدهاند .به تازگی شالودههای دامنهدار بهعنوان راهحل شالوده نوآورانه برای
توربینهای بادی فراساحلی مدنظر قرار گرفته است .شالودههای دامنهدار به شکل فزايندهای در طراحی سازهها و تجهیزات توربین بادی فراساحلی برای
تحمل شرايط بارگذاری ترکیبی قائم ،افقی و لنگر استفاده میشود .در اين پژوهش ،الگوهای المان محدود سهبعدی شالودههای دامنهدار در ماسه نیمه-
متراکم تحت بارگذاری ترکیبی تحلیل شده است .الگوهای عددی با مقايسه نتايج تحلیل المان محدود اعتبارسنجی شدند .تحلیلهای حساسیت ،با استفاده
از نرمافزار  Plaxisدر نسبتهای عمق (نسبت عمق به قطر شالوده) مختلف ،تحت بار ترکیبی با خروج از مرکزيتهای بار مختلف انجام شد .پاسخهای
بار ترکیبی از بار افقی خالص ،لنگرهای واژگونی حاصل از ارتفاعهای برج گوناگون و لنگر خالص با يکديگر مقايسه شد .نتايج تحلیل ،چگونگی ارتباط
ظرفیت باربری ترکیبی شالودهها را به نسبت عمق و شرايط بارگذاری بیان میکند .حالتهای حدی نهايی بهصورت ظرفیتهای باربری بی بعد نشان داده
شدند و روابطی از نتايج تحلیل ارائه گرديد .افزايش خروج از مرکزيت بار ،موجب کاهش ظرفیت باربری افقی بهخصوص تا خروج از مرکزيت بار m
 h=25شد .تأثیر نیروی قائم روی بار افقی و لنگر ارزيابی شد و مشخص گرديد که افزايش بار قائم میتواند باعث افزايش ظرفیت باربری ترکیبی شود.

واژگان

کلیدی :شالودهدامنهدار ،نسبت عمق ،ظرفیت باربری ترکیبی ،ماسه نیمهمتراکم ،نرمافزار Plaxis

دينامیکی حساس هستند .بارها از توربینهای بادی فراساحلی

 -1مقدمه
توان بادی فراساحلی به عنوان يکی از منابع تجديدپذير

با شرايط بارگذاری منحصر به فرد شامل نیروهای افقی و لنگر

پاک ،اهمیت ويژهای برای تغییر ساختار انرژی و حفاظت از

واژگونی زياد و بار قائم نسبتاً کم بهعلت ساختار الغر آنها
1

محیط زيست دارد .شرايط بارگذاری در توربینهای بادی

مشخص میشوند .شالوده دامنهدار مکشی مفهوم طراحی

فراساحلی ،نسبت به کاربردهای ديگر بسیار متفاوت است.

نسبتاً نوين برای مبدلهای انرژی بادی فراساحلی است.

توربینهای بادی فراساحلی ،سازههای سبک و به لحاظ

1 Suction bucket foundation
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شالوده دامنهدار مکشی از شالوده صندوقهای مکشی که

لنگر روی سطح دايرهای کوچکمقیاس و الگوهای شالوده

پیشتر در تکنولوژی دور از ساحل استفاده میشد توسعه پیدا

دامنهدار نصب شده روی رس را در دانشگاه آلبورگ گزارش

کرد .در مقايسه با راهحل تکشمع 1سنتی ،طراحی شالوده

دادند .قاسمینژاد و روشنضمیر ] [17روشهای مختلف

دامنهدار ،وزن فوالد را تا نصف کاهش میدهد و نصب

تعیین ظرفیت باربری خالص را مقايسه نمودند و پاسخ شالوده

شالوده دامنهدار ،بسیار آسانتر است و به تجهیزات نصب

دامنهدار را تحت بار خالص روی ماسه نیمهمتراکم بررسی

سنگین نیاز ندارد .شالودههای دامنهدار در شرايط خاکی

کردند .ژانگ و همکاران ] [18ظرفیت باربری صندوقههای

مناسب (ماسه ريز يا مصالح رسی) قابل استفاده هستند و

مکشی در ماسه نرم را با انجام آزمايشهای بارگذاری جانبی

بیشتر در آبهای کمعمق از نزديک ساحل تا تقريباً  00متر

ترکیبی کنترل بار و جابهجايی بررسی نمودند .زافیراکوس و

استفاده میشود .شالوده دامنهدار شامل استوانه جدار نازک با

گرولیموس ] [19با استفاده از تحلیل اجزای محدود سهبعدی،

قطر  ،Dعمق دامنه  Lو ضخامت جداره  tsبا رويه بسته و

ظرفیت باربری شالوده صندوقه مکشی در خاک اصطکاکی را

انتهای باز است .در شالوده دامنهدار ،نسبت عمق معموالً کمتر

تحت بارگذاری ترکیبی بررسی نمودند.

از يک است .شالودههای دامنهدار ابتدا معموالً تحت وزن خود
به داخل بستر دريا نفوذ میکنند .نفوذ بعدی به وسیله پمپاژ

شکل  .1طرح کلی توربین بادی فراساحلی و فرآيند نصب شالوده دامنهدار

آب به خارج شالوده دامنهدار با ايجاد فشار مکشی داخل آن
حاصل میشود .وقتی که صفحه بااليی شالوده در تماس با
بستر دريا قرار گیرد نفوذ متوقف میشود .منظر عمومی مبدل
انرژی بادی فراساحلی روی يک شالوده دامنهدار و فرآيند
نصب آن در شکل ( )1مشاهده میشود.

 -2مروری بر مطالعات انجام شده
میرهوف ] ،[2 ,3هنسن ] [4و وسیک ] [5در ابتدا رفتار
شالودهها را تحت شرايط هر دو بارگذاری افقی و قائم به
همراه لنگرهای واژگونی زياد بررسی نمودند .کسیدی و
همکاران ] ،[6هولسبی و کسیدی ] [7و کسیدی ] [8يک
الگوی سختشونده خمیری برای رفتار شالودههای دايرهای
صلب روی ماسه سست ارائه نمودند .کلی و همکاران ][9
L

آزمايشهای آزمايشگاهی با اعمال بارهای قائم و لنگر به
صندوقههای مکشی قرار گرفته در ماسه و رس ،برای
شبیهسازی آزمايشهای میدانی انجام دادند .گورونک و
رندولف ] [10و گورونک ] ،[11-13آثار شکل ،عمق شالوده

Fig. 1. Schematic sketch of a offshore wind turbine and
]installation process of a bucket foundation[1

و سازوکارهای گسیختگی روی ظرفیت باربری در شالودههای
دايرهای دامنهدار را در نهشتههای رسی تحت بارگذاری

لیو و همکاران ] [20ظرفیت باربری جانبی شالوده

عمومی براساس نتايج اجزای محدود بررسی نمودند .براری و

دامنهدار واقع بر ماسه نیمهتراکم همگن را با انجام آزمايش و

ايبسن ] [14-16نتايج عددی و آزمايشگاهی بارگذاری قائم و

همچنین روش اجزای محدود مطالعه نمودند و سازوکارهای
گسیختگی و مرکز چرخش شالوده را تحت بار جانبی بررسی

1 Monopile
144

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هجدهم  /شماره  / 0سال1369

کردند .ونگ و همکاران ] [21پاسخ جانبی شالوده دامنهدار

شد .آنان رفتار باربری شالودههای دامنهدار تحت بارگذاری

ارتقاء يافته را با استفاده از الگوسازی سانتريفیوژ ارزيابی

زهکشی شده در ماسه خیلی متراکم را با روش اجزای محدود

نمودند .آنان هر دو بار استاتیکی و دورهای را به شالوده اعمال

بررسی نمودند .آنان از شالوده دامنهدار با عمق دامنه L=6 m

کردند و منحنیهای سختی -جابهجايی را ارائه دادند .ژانگ و

و قطر  )L/D=5/90( D=12 mبا ضخامت ديواره m

همکاران ] [22 ,23تراوش و مقاومت نفوذ را در طول فرآيند

 ts=5/53در تحلیل عددی استفاده کردند .پارامترهای خاک

نصب بررسی کردند و آزمايشهای مدلی مقیاس شده را برای

برای ماسه خیلیمتراکم توسط آچموس و همکاران در جدول

تعیین فشار آب حفرهای انجام دادند .هیرايی ] [24با استفاده

( )1مشاهده میشود.

از مدل وينکلر ،رفتار شالوده دامنهدار را تحت بار جانبی در

جدول  .1پارامترهای خاک ماسه خیلیمتراکم توسط آچموس و همکاران

ماسه بررسی کرد و رابطه بین جابهجايی جانبی ،زاويه

Unit

Value

][kN/m³

11

][-

600

در مطالعه حاضر ،يک مجموعه تحلیل اجزای محدود

][-

0.55

سهبعدی برای ارزيابی تأثیر نسبت عمق شالوده دامنهدار روی

][-

0.25

ظرفیت باربری ترکیبی شالوده دامنهدار نصب شده روی ماسه

][º

40

چرخش ،لنگر و نیروی برشی را بهصورت معادله بازگشتی
بدست آورد.

با تراکم متوسط انجام شد و نتايج بررسیهای عددی رفتار

Property
)΄Buoyant unit weight (γ
Oedometric stiffness
)parameter (κ
Oedometric stiffness
)parameter (λ
)Poisson's ratio (ν
Internal friction angle
)΄(φ

][º

10

)Dilation angle (ψ

][kN/m²

0.1

)΄Cohesion (C

]Table 1. Soil parameters considered by Achmus et al. [26
for very dense sand

بار -تغییرشکل شالودههای مکشی تحت بارهای استاتیکی
ارائه شد .شکل ( )2قرارداد عالمت را برای بارهای افقی ،قائم

در شکل ( )3نمودار لنگر -زاويه چرخش برای خروج

و لنگر خمشی و جابهجايیهای افقی ،قائم و زاويه چرخش

از مرکزيت  h=25 mبا مدل مصالح و پارامترهای مشابه ،به-

نشان میدهد.

منظور مقايسه با نتايج تحلیل آچموس و همکاران آمده است
که مشاهده میشود نتايج تحلیلهای المان محدود با نتايج

شکل  .2قرارداد عالمت برای بارها و جابهجايیها

آچموس و همکاران در توافق خوبی است.
شکل  .3نمودارهای لنگر -زاويه چرخش تحلیل اجزای محدود در
مقايسه با تحلیل آچموس و همکاران ] [26برای h=25 m

300
]h=20m,Achmus et al. [20
h=20m,current study

250

200

 -3اعتبارسنجی مدل عددی

)M (MN.m

Fig. 2. Sign conventions of loads and displacements

150

100

50

پیش از انجام تحلیل پارامتريک ،روشهای الگوسازی

0
8

اين پژوهش با استفاده از تحلیل اجزای محدود [25] Plaxis

6

4

2

0

)Rotation (o

از طريق استناد به متون فنی معتبر ،مورد تأيید قرار گرفت .به

Fig. 3. Comparison of moment-rotation curves, numerical
simulations and results of reference model for h= 20 m
)](Achmus et al. [26

همین منظور ،از پژوهش آچموس و همکاران ] [26استفاده
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جايگزين شدند .در مرحله سوم بار قائم ثابت به میزان MN

 -4تحلیل اجزای محدود

 15و بار افقی تحت خروج از مرکزيتهای گوناگون اعمال

در اين مطالعه ،رفتار شالودههای مکشی بهوسیله مدل

شد .گرههای پايین مرز نسبت به جابهجايی قائم و گرههای

اجزای محدود سهبعدی با استفاده از نرمافزار  Plaxisبا هدف

کناری مرز نسبت به جابهجايی افقی ثابت بودند .در برنامه

مطالعه پارامتريک ارزيابی شد .تحلیلهای مقدماتی برای تعیین

 Plaxisقانون مصالح االستوپالستیک با معیار گسیختگی

ريزی مش برای کمینه کردن خطای گسستهسازی برای هر

مورکولن 1برای شبیهسازی رفتار خاک استفاده شد .بهمنظور

حالت و تعیین ابعاد مدل برای رسیدن به دقت مناسب نتايج و

شبیهسازی پاسخ غیرخطی خاک ،مدول االستیسیته ادئومتريک

اجتناب از تأثیر شرايط مرزی انجام شد .در نهايت پهنای مدل،

وابسته به تنش با معادله زير استفاده شد:

ششبرابر قطر شالوده و مرز پايین مدل به سهبرابر عمق دامنه



شالوده امتداد يافت .شکل ( )2مش اجزای محدود مربوط به

()1

نسبت عمق  L/D=1را نشان میدهد .چندين تحلیل





m
at


.


at

E S   .

حساسیت برای نسبتهای عمق 1و L/D=5،5/20،5/0،5/90و

که در اين معادله  σat=155 kN/mتنش مرجع و

قطرهای شالوده  12و  19متر برای بررسی رفتار زهکشی شده

تنش اصلی متوسط موجود در المان خاک مورد نظر است.

شالودههای دامنهدار روی ماسه با تراکم متوسط انجام شد و

پارامترهای  κو

پاسخها برای بار ترکیبی مقايسه شد .بارگذاری ترکیبی با در

تعیین میکند .جدول ( )2پارامترهای مصالح ماسه نیمهمتراکم

نظر گرفتن خروج از مرکزيتهای مختلف در تحلیلهای

را ارائه میدهد.

2

گوناگون اعمال شد و تأثیر نسبت  L/Dروی ظرفیت باربری



m



سختی خاک را در حالت تنش مرجع

شکل  .4مش اجزای محدود استفاده شده در تحلیل

به دقت تحلیل شد .در مدلسازی شالوده فوالدی ضخامت
ديواره  ts=5/52 mدرنظر گرفته شد .مشخصات تغییرشکل
واقعی فوالد  E=215 GPaو  ν=5/2در تحلیلها استفاده شد
که  Eو  به ترتیب ضريب کشسانی و نسبت پواسون مصالح
فوالدی هستند .وزن مخصوص فوالد برای بدنه شالوده
 γ=96 kN/m3درنظر گرفته شد .زبری اندرکنش بین سطوح
ديواره شالوده و خاک با انتخاب مقداری مناسب برای ضريب
کاهش مقاومت در سطحمشترک ) (Rinterالگوسازی شد .اين
ضريب به مقاومت سطحمشترک نسبت به مقاومت خاک
مربوط میشود که مقدار آن  Rinter= 5/9در نظر گرفته شد .در
اين پژوهش از آثار مکش ابتدايی در هنگام نصب شالوده ،بر
تراکم نسبی و تنشهای اعمالی به خاک صرفنظر شد و

Fig. 4. Finite element mesh used in the analysis

فرض شد تأثیر ناچیزی بر عملکرد شالوده و رفتار درازمدت

 -5نتایج عددی

خاک بستر دريا داشته باشد .تحلیلها در سه مرحله انجام شد.
در مرحله نخست تنشهای ژئواستاتیک در مدل شامل المان-

منحنیهای بار افقی -جابهجايی افقی و لنگر -زاويه

های خاک تنها ،بهوسیله اعمال بارگذاری ثقلی انجام شد .در

چرخش برای بارگذاری ترکیبی شالوده دامنهدار روی ماسه

مرحله دوم المانهای از پیش تعريف شده هندسه شالوده
بهوسیله مدلسازی المانهای فوالدی شالوده در خاک

1 Mohr-Coulomb
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نیمهمتراکم در قطر  D=16 mو نسبت عمق  L/D=1در

جدول  .2ويژگیهای مصالح ماسه نیمهمتراکم در تحلیل عددی

خروج از مرکزيتهای مختلف در شکل ( )0مشاهده میشود.

Unit

Value

قابل مالحظهای روی ظرفیت باربری نهايی تأثیر میگذارد.

][kN/m³

16

بیشترين مقدار ظرفیت باربری افقی نهايی در ( h=5 mبار

][kN/m³

19

=h

][-

400

(لنگر خالص) حاصل شد .شکل ( )9منحنیهای بار افقی-

][-

0.6

جابهجايی افقی برای خروج از مرکزيتهای بار  h=5 mو m

][-

0.25

 h=155در نسبتهای عمق گوناگون را نشان میدهد.

][º

35

Internal friction angle
)΄(φ

شکل  .5منحنیهای بار -تغییرشکل تحت بارگذاریهای ترکیبی

][º

5

)Dilation angle (ψ

در L/D=1و  D=19 mبا خروج از مرکزيتهای گوناگون ،الف) بار

][kN/m²

0.1

در اين شکل مشاهده میشود که خروج از مرکزيت بار بهطور

افقی خالص) و بیشترين مقدار ظرفیت لنگر نهايی در

افقی -جابجايی ،ب) لنگر -زاويه چرخش

Unsaturated unit weight
)(γ
Saturated unit weight
)(γsat
Oedometric stiffness
)parameter (κ
Oedometric stiffness
)parameter (λ
)Poisson's ratio (ν

)΄Cohesion (C

Table 2. Material Properties used in the numerical analysis
for medium dense sand
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Fig. 6. Horizontal load-displacement curves at D=16 m and
various L/D ratios, (a) h=0 m, (b) h=100 m

Fig. 5. Load-deformation curves under combined loadings at
)D=16 m and L/D=1, (a) horizontal load-displacement, (b
moment-rotation
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شکل .7منحنیهای لنگر -زاويه چرخش در  D=19 mدر  L/Dهای

با کاهش قطر شالوده از  19به  12متر و در خروج از

گوناگون ،الف)  ،h=3 mب) h=155 m

مرکزيت  ،h=5 mظرفیت باربری افقی بین  2/1تا  2/3برابر و
در  h=155 mبین  2/6تا  3/2برابر در نسبتهای عمق

)(a

گوناگون کاهش میيابد .شکل ( )9منحنیهای لنگر -زاويه
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250

200

 h=155در نسبتهای عمق گوناگون نشان میدهد .با کاهش

)M (MN.m

چرخش را برای خروج از مرکزيتهای بار  h=3 mو m

150

100

قطر شالوده از  19به  12متر و در خروج از مرکزيت ،h=3 m
50

میزان لنگر بین  2تا  2/0برابر و در  h=155 mبین  2/6تا 3/2

0

برابر در نسبتهای عمق گوناگون کاهش پیدا میکند .شکل

5

4

2

3

0

1

) (o

( )6نمايی از مش اجزای محدود تغییرشکل يافته و نمايه
رنگی جابجايی را تحت بارگذاری ترکیبی برای ،D=19 m

)(b

 L/D=1و  ∞ mو  h=5نشان میدهد.
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1200
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600
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5

افقی و در لنگر خالص ،اثر زاويه چرخش غالب است اما در
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Fig. 7. Moment-rotation curves at D=16 m and different L/D
ratios, (a) h=3 m, (b) h=100 m

بیشتر ،به سمت زاويه چرخش بیشتر صورت میگیرد .در

شکل  .8مش اجزای محدود تغییرشکل يافته شالوده ،خاک اطراف و نمايه

بین آنها ،تغییرشکل به صورت انتقال از حالت جابهجايی افقی

رنگی جابجايی تحت بارگذاری ترکیبی برای  D= 19 mو  L/D=1الف)

خروج از مرکزيتهای خیلیزياد ) = )hکه لنگر بیشتری به

 ،h=5 mب) ∞=h

سیستم اعمال میشود ،زاويه چرخش بیشتر و جابهجايی افقی

)(a

کمتری اتفاق میافتد و در خروج از مرکزيت نزديک به بار
افقی خالص( ،)h=5 mجابجايی افقی بیشتر و زاويه چرخش
کمتری رخ میدهد .در خروج از مرکزيت کم ،شکل
گسیختگی بیشتر بهوسیله لغزش ايجاد میشود و چرخش
حول نقطهای در پايین شالوده صورت میگیرد و در خروج از
مرکزيتهای زياد ،شکل گسیختگی به وسیله چرخش حول
نقطهای که داخل شالوده دامنهدار قرار دارد ايجاد میشود.

)(b

شکل ( )6تغییرات ظرفیتهای باربری افقی و لنگر را به-
صورت تابعی از نسبت عمق در  D=19 mو خروج از
مرکزيتهای بار گوناگون نشان میدهد.
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روابط ظرفیت باربری را میتوان به صورت بی بعد با
نسبت ظرفیت باربری در مقادير گوناگون  L/Dبه ظرفیت
( ارائه داد.

باربری در ) L/D=5

شکل ( )15نمودار تغییرات ظرفیتهای باربری بی بعد افقی و

Fig. 8. Deformed finite element mesh and deformation
shading under combined loading at D=16 m, L/D=1 (a) h=0
=m, (b) h

لنگر را بهصورت تابعی از نسبتهای عمق در D=19 m

نشان میدهد .ظرفیتهای باربری بی بعد افقی و لنگر در

روند افزايشی واضحی در ظرفیتهای باربری افقی و لنگر،

خروج از مرکزيتهای بار زياد بزرگتر بودند .پراکندگی در

با افزايش نسبت عمق در ماسه نیمهمتراکم مشاهده شد.

نتايج نمودارها به محدوده زياد خروج از مرکزيت بار مربوط

ظرفیت باربری افقی در  h=5 mدر مقايسه با  ،h=155 mبین

میشود .ظرفیت باربری افقی بی بعد در  h=5 mدر مقايسه

 9/9تا  13/9برابر در نسبتهای عمق و قطرهای گوناگون

با  h=155 mبین  1تا  1/9برابر در نسبتهای عمق و

کاهش میيابد که بیشینه مقدار کاهش در  L/D=5/20مشاهده

قطرهای گوناگون افزايش میيابد .میزان لنگر بی بعد در m

شد .میزان لنگر در  h=3 mدر مقايسه با = hنیز بین  3تا

 h=3در مقايسه با = hنیز بین  1تا  1/6برابر در نسبتهای

 0/6برابر در نسبتهای عمق و قطرهای گوناگون افزايش

عمق و قطرهای گوناگون کاهش يافت.

میيابد که بیشترين مقدار افزايش در  L/D=1مشاهده شد.

شکل  .11ظرفیتهای باربری بی بعد بهصورت تابعی از نسبت عمق در
شکل  .6ظرفیت باربری افقی و لنگر در برابر نسبت عمق در D=16 m

 ،D=19 mالف) بار افقی ،ب) لنگر

و خروج از مرکزيتهای بار گوناگون ،الف) بار افقی ،ب) لنگر
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Fig. 10. Normalized bearing capacities as a function of aspect
ratios at D=16 m, (a) horizontal, (b) moment

Fig. 9. Horizontal and moment bearing capacities at D=16 m
and various load eccentricities, (a) horizontal, (b) moment
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شکل ( )11ظرفیتهای باربری افقی و لنگر را برای خروج از

شکل  .12ظرفیت باربری بی بعد در برابر  ،h/Lالف) بار افقی ،ب) لنگر

مرکزيتهای بار گوناگون در  D=19 mنشان میدهد .ظرفیت

1.0

)(a

D= 16 m, L/D= 1
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باربری افقی در  h=5 mدر مقايسه با  h=25 mبین  3/9تا
 2/0برابر در نسبتهای عمق و قطرهای گوناگون کاهش می-
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يابد .میزان لنگر نیز در  h=3 mدر مقايسه با  h=25 mبین
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 2/9تا  2/3برابر و در  h=25 mدر مقايسه با = hبین  1/1تا

Hult
/ Hult
)(h
)(pure H

 0/9برابر و در  h=25 mدر مقايسه با  h=155 mبین  2/1تا
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0.2
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Fig. 12. Normalized bearing capacities as a function of h/L,
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Fig. 11. Bearing capacities as a function of load eccentricities
at D=16 m, (a) horizontal, (b) moment
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اين معادالت میتواند برای  5 L/D 1و m

اين شکل ،تأثیر بارهای قائم گوناگون را بر پوش

 5<h≤155استفاده شود .يادآور میشود معادله ( )3بايد برای

گسیختگی در خروج از مرکزيتهای مختلف از  h= 5 mتا
= hنشان میدهد .از تحلیلهای بارگذاری لنگر ترکیبی با

 h 5 mمورد استفاده قرار گیرد و در  h=5 mنسبت = 5

میشود .روابط باال میتواند پیشبینی ظرفیت-

بار قائم مالحظه شد که تمايل به نشست در شالوده تحت بار

های باربری افقی و لنگر در خروج از مرکزيتها و نسبتهای

قائم زياد ،باعث تثبیت شالوده در برابر بارهای افقی و لنگر

عمق گوناگون را با داشتن ظرفیت باربری افقی و لنگر خالص

میشود و افزايش ظرفیت باربری ترکیبی را به دنبال خواهد

ارائه دهد .برای ارزيابی تأثیر بار قائم ،رفتار شالوده تحت

داشت.

بارهای  Vultو  V= 5، 5/20 Vult، 5/0 Vult، 5/90 Vultکه Vult

 -6نتیجهگیری

ظرفیت قائم خالص است شبیهسازی شد .در شکل ()13
پوش گسیختگی در صفحه  M-Hبرای نسبتهای عمق  1و

تحلیلهای عددی سهبعدی تحت بارگذاری ترکیبی

 L/D= 5/0در  D= 19 mمشاهده میشود.

برای شالودههای دامنهدار روی ماسه نیمهمتراکم انجام شد و
شالودههای دامنهدار به قطرهای  12و  19متر نسبتهای عمق

شکل  .13پوش گسیختگی در صفحه بار  M-Hبرای بارهای قائم مختلف

1و L/D=5،5/20،5/0،5/90بررسی شد .ظرفیت باربری

الف)  ،L/D= 0.5ب) L/D= 1

ترکیبی نهايی شالودههای مکشی در معرض بارگذاریهای
افقی و لنگر از طريق تحلیلهای اجزای محدود ارزيابی شد.
500
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Fig. 13. Failure envelope in M-H load plane for different
vertical loads at (a) L/D= 0.5, (b) L/D= 1

دارد ،ايجاد میشود .تغییرات بار قائم مورد بررسی قرار گرفت
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the vertical bearing capacity of Bucket foundations in clay.
64th Canadian Geotechnical Conference and 14th PanAmerican Conference on Soil Mechanics and Engineering,
5th Pan-American Conference on Teaching and Learning of
Geotechnical Engineering, Toronto, Ont, Canada.

و مشخص شد که افزايش بار قائم میتواند باعث افزايش
 منحنیها و روابط ارائه شده.ظرفیت باربری افقی و لنگر شود
میتوانند در طراحی مقدماتی شالودههای دامنهدار برای
تخمین ابعاد هندسه شالوده در ماسه نیمهمتراکم و برای نسبت

[15]. Barari A. & Ibsen L. B. 2012 Undrained response of
bucket foundations to moment loading. Applied Ocean
Research, 36, 12–21.

 همچنین برای استفاده از اين.عمق حدود يک استفاده شوند
روابط و نمودارها در ساير خاکها و نسبتهای عمق بیشتر از

[16]. Barari A. & Ibsen LB. 2013 Vertical capacity of bucket
foundations in undrained soil. Journal of Civil Engineering
and Management, 20(3), 360-371.

.يک بايد با احتیاط عمل نمود

[17]. Ghaseminejad V. & Rowshanzamir M. A. 2017
Evaluation of behavior of bucket foundations under pure
loading. Journal of Scientia Iranica, 24(6), 2803-2816.
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Abstract
Suction caissons have been extensively used in oil and gas industry. Recently bucket foundations are
considered an innovative foundation solution to offshore wind turbines. Skirted foundations are increasingly
used in the design of offshore wind turbine structures and facilities to withstand combined vertical,
horizontal and moment loading conditions. In this study, three-dimensional finite element models of bucket
foundations in medium dense sand were analyzed under combined loading. Numerical models were
validated by comparing the results of finite element analysis. Sensitivity analyses were performed at
different length-to-diameter aspect ratios under combined load with different load eccentricities. The
responses of combined load, from pure horizontal load to overturning moments with varying tower heights,
to pure moments were compared. Results showed how combined bearing capacity of foundations would
depend on aspect ratio and loading conditions. Ultimate limit states were represented as normalized
capacities, and the expressions were derived from the results of analysis. Offshore applications of shallow
foundations are not limited to the oil and gas industry. In fact, they are recently being used as a new solution
to wind turbines. Offshore wind turbines are relatively sensitive to deformations, particularly tilting. In order
to withstand against tilting due to wind and wave loads and large lateral and overturning forces, the
foundations of offshore wind turbines are setup with peripheral steel skirts which transmit the seabed,
trapping a soil plug. Foundations of offshore structures require carrying a very small vertical load, but large
horizontal loads and overturning moments. Suction buckets are circular shallow foundations with large
diameter, closed at top and open at bottom. Bucket foundations penetrate into the seabed by its self-weight to
provide a seal between the skirt tip and the soil and then penetrate by applying an under-pressure inside the
skirt compartment until full contact with the soil is obtained. The bearing capacity of the bucket foundations
under combined loads increases due to embedment by comparison with a surface foundation (L/D = 0). The
bearing capacity behavior of the bucket foundations can be expressed through failure envelopes that expand
with increasing aspect ratio. In the literature, it is not clearly and quantitatively clarified how the bearing
capacity depends on bucket embedment length but can be stated with increasing aspect ratio, failure
mechanisms are forced deeper within the soil mass. In November 2002 the first Suction bucket foundation
for using of the wind energy converter was installed at the large scale test facility in Frederikshavn. The
project was at the time being the largest wind turbine in Denmark. It’s total height of turbine was equal 125
m with a bucket diameter of 12 m and skirt length of 6 m (i.e. L/D =0.5). In this report, the effect of aspect
ratio on combined bearing capacity of bucket foundations installed in saturated medium dense sand was
evaluated. Load-deformation behavior of suction buckets under loads was investigated and compared. The
analysis was carried out by loading bucket foundations with a load that allowed the bucket to move freely.
When considering the design of the foundations of offshore wind turbines, it is important to understand their
elastoplastic deformation behavior as well as ultimate capacities.
Keywords: Bucket foundation, Aspect ratio, Combined bearing capacity, Medium dense sand, Plaxis
software
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