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: امروزه ارتباطات زمینی کھ بر روی بستر راه ھا چکیده
حسوب می شود انجام می گیرد یکی از عوامل پیشرفت کشورھا م

کھ با تعیین نسبت طول آن بھ مساحت کشورھا نشانھ پیشرفت 
کشورھا و رده بندی آنھا می باشد. استفاده از ژئوتکستایل 
در راه سازی باعث کاھش قابل توجھی در ھزینھ ھای مواد، 
نیروی کار و زمان  می شود. در جاھایی کھ بستر ضعیف و 

در حین ساخت جاده، نرم است، ضخامت بزرگی از مواد سنگی 
در اثر عمل غلتک ھا و ھم در طول عمر مفید سازه، در اثر 
ترافیک وسایل نقلیھ، در خاک نرم فرو می رود و تلف می 
شود. بنابراین حضور ژئوتکستایل باعث کاھش کلفتی سازه 

ھایی چون روکش جاده، مواد پرساز و استحکامی در زیر سازی 
ن دالیل در توجیھ اقتصادی جاده می گردد. یکی از عمده تری

کاربرد ژئوتکستایل مربوط بھ عملکرد دراز مدت آن است. 
ژئوتکستایل در نقش مستحکم سازی ، موجب استحکام مواد نرم 

را تا حد  CBR) می شود و میزان CBR<3و ریز بستر ( خصوصا� 
مطلوبی افزایش می دھد  و با توزیع فشار منطقھ ای و 

سنگی و دانھ ای اساس و یا موضعی از فرورفتن مواد 
زیراساس بھ درون مواد ریز بستر نرم و مطلوب جلوگیری  می 
کند. و نیز زھکشی در جاده را بھبود می بخشد. ھدف اصلی 

در تحقیق حاضر، تعیین محل مناسب الیھ ھا و تعداد 
ژئوتکستایل ھا در الیھ روسازی راه با استفاده از مدل 

می باشد. ھمچنین در  Plaxisسازی عددی با کاربرد برنامھ 
ادامھ بھ تاثیر نوع مصالح الیھ روسازی راه در کاربرد الیھ 

ھای ژئوتکستایل و تعداد آنھا در اصالح توانایی باربری 
مصالح الیھ ھای روسازی در برابر بارگذاری ھای ناشی از 

پرداختھ 161]2[و 234]1[وسائط نقلیھ طبق نشریھ ھای فنی  
 خواھد شد.
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  رگرفتھ از پایان نامھ کارشناسی ارشدب*
  

 :ھا ھیفرض

استفاده از الیھ ژئوتکستایل باعث کاھش ضخامت الیھ ھای  -1
 روسازی انعطاف پذیر می شود.

با افزایش تعداد الیھ ھای ژئوتکستایل می توان  -2
توانایی باربری مصالح الیھ ھای روسازی انعطاف پذیر 

 را افزایش داد. 
تکستایل می توان میزان با کاربرد الیھ ھای ژئو -3

توانایی باربری مصالح سنگی طبق نشریھ ھای فنی  
را افزایش  ، شامل مواد ریزدانھ(رسی)161]2[و 234]1[

 داد.
 :ونتایج ھاداده لیتحلو  ھیتجزھا و تکنیک ھای  روش

استفاده   Plaxisجھت مدل سازی الیھ ھای روسازی از برنامھ 
روسازی با در نظر گرفتن می شود. مدل سازی عددی الیھ ھای 

 234]2[شرایط بارگذاری با استفاده از نشریھ ھای فنی 
ھای ژئوتکستایل در انجام گرفتھ و در خصوص تعداد الیھ161]3[و

سازی توانایی باربری الیھ ھای روسازی راه و با توجھ بھینھ
بھ تغییر دادن نوع مصالح الیھ ھای روسازی راه از درشت 

گیرد. نتایج بدست آمده نھ انجام میدانھ بھ سمت ریزدا
 EXCELبمنظور مقایسھ بصورت نمودار با استفاده از برنامھ 

 ارائھ خواھد گردید.  DATAFITو 
درمقالھ زیر بھ بھ بررسی و شبیھ سازی دو بعدی با 

و بررسی مزایایی استفاده از  plaxisاستفاده از نرم افزار 
شوند می پردازیم. ژئوگرید کھ در  جاده سازی استفاده می 

در این مقالھ بھ توصیف رفتار تقویت شده آسفالت، آسفالت 
) در شرایط کرنش مسطح و تحت بارگذاری یکنواخت ACبتن (

ونتایج بھبود مسیر آسفالت با استفاده از ژئو گرید ھا، 
 پرداختھ ایم.

تقویت جاده آسفالت با ژئو گرید در اکثر موارد عملکرد  
را بھبود می بخشد. نتایج تحلیلی  پشتیبانی حمل و نقل

برای سھ فاصلھ از روسازی، با  تقویت ژئو گرید در الیھ 
ھای جاده آسفالت را مورد بررسی قرار می دھیم. موقعیت 

مطلوب ژئو گرید بر اساس تنش، مقدار تنش  جذب شده، تغییر 
شکل و کاھش سرعت  در بار گذاری ، در نقطھ محل تنش برشی 

سھ نوع تقویت شده بر اساس میزان  فاصلھ  انتخاب می شود.
از رو سازی و یک نوع تقویت نشده جاده آسفالت انتخاب شده 
اند.نتایج نشان داد کھ با تغییر ژئو گرید بھ سمت باال از 
زیر سازی راه  تا برسد بھ باالترین ارزش مکانی کھ میتوان 

ژئو گرید را بین الیھ آسفالت و الیھ پایھ درجاده قرار 
اده شود و با تغییر مکان بھ باالترین مکان کھ می توان د
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ژئوگرید را استفاده کرد میتوان مشاھده کرد کھ تاثیر 
ژئوگرید،بر میزان کاھش استرس و تنش جذب شده را افزایش 

 می یابد.
 

: جاده آسفالت، ژئو گرید، باالترین ارزش مکانی ژئوگرید کلمات کلیدی
 در جاده،جذب تنش

 

 مقدمھ
ژئوسنتتیک کھ با موفقیت برای افزایش مقاومت خاک بستر در مقابل تنش ھای مواد 

کھ منجر بھ  وارده بر روسازی در ساخت و ساز جاده مورد استفاده قرار گرفتھ اند،

بھبود عملکرد جاده ھای آسفالت تقویت شده با ژئوگرید نسبت بھ جادھای آسفالت 

شده نشان می دھد کھ استفاده از تقویت نشده با ژئوگرید  است تحقیقات انجام 

ژئوگرید بھ عنوان یک عنصر تقویتی در جاده عمل می کند و این تقویت از طریق 

افزایش مقاومت در برابر تنش ھای کششی و تعامل با خاک و افزایش اصطکاک بین 

 روسازی و زیر سازی می باشد.

 زیرتقسیم کرد:ھا در جاده ھا را می توان بھ چھار مکانیسم  ژئو گرید عملکرد

 ) پیشگیری از شکاف محلی بستر1

  ) بھبود توزیع بار را از طریق پایھ2 

 جلو گیری از  شکاف مجدد  بر روی بستر، )  کاھش و یا3

 از طریق انتقال بار بھ پایھ و زیر سازی ) کاھش تاثیر تنش بر روی  رو سازی 4

 کھ از این طریق عملکرد جاده را بھبود می بخشند.

زیر با توجھ بھ نظریات مختلف کھ توسط محققان کھ بررسی اثرات ژئوگرید در در متن 

 بحث راھسازی پرداختھ اند اشاره می شود:

ژئوسنتتیک عملکرد جاده ھای آسفالت را با افزایش ظرفیت تحمل بستر در پایھ  )1

اندازه  و تغییر نرمال تنش با کاھش پوستھ پایھ الیھ نتیجھ در بھبود می بخشد

، و حرکت  مواجھ می شود بارگذاری شدهمنطقھ  در بستر بر روی نش برشیت جھت و

از تنش کھ باعث  جانبی مواد پایھ و خاک بستر را محدود می کند، و می تواند

 .Giroud et al(1985)شکاف برداشتن عمیق در رو سازی بشود جلوگیری کند 

ی توسط تایر انتقال تنش برشی القای ژئوسنتتیک تقویت اثرات مفیدیکی از   )2

ھای خودرو از طریق  روسازی و پخش توسط الیھ ھای ژئو سنتیک  بر روی خاک 

 (Milligan and Love, 1984; Perkins, 1999) بستر است.

 

ھمبستگی بین ژئو گرید و زیر سازی راه باعث کاھش جنبش جانبی در مجموع   )3
کھ ھیچ تنش روسازی و زیر سازی راه می شودو نتیجھ این کاھش باعث می شود 

در، پایین ترین سطح از رو سازی، با  .برشی بھ بیرون از بستر منتقل نشود.
محل دیافراگم ژئوگرید ، یک سطح خشن وجود دارد کھ مقاومت در برابر حرکت 

در برابر حرکت جانبی باعث افزایش ظرفیت  جانبی را فراھم می کند،این مقاومت

فتار االستیک و پالستیک بھ طوری کھ  ر ژئو گرید ھا با  .باربری بستر می شود
افزایش مدول االستیک و در مورد  بھ سرعت  در برابر بارھای اعمال شده با

بارگذاری تاثیر کوتاه مدت، پدیده خزش رخ نمی دھد، در نتیجھ با مقاومت 

افزایش  اجازه  عالوه بر این، ژئو گریدھا .می توان جمع کرد ژئو گرید کششی کل
تقویت نشده را  دامپینگ پویا از خاک مسلح در مقایسھ با خاک ویژگی ھای ھای

از طریق انرژی است کھ بھ طور مستقیم توسط  می دھد، و این رفتار در ھر دو
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مرحلھ پر انرژی  جذب می شود و با توجھ بھ اصطکاک تولید شده در ژئو گرید خود

 ).Rimoldi 1988 و (Carotti است

جربھ ھا وجود دارد کھ با تقویت ژئوسنتتیک از اگر چھ بسیاری از اطالعات و ت )4

این شکست ممکن است  .خاک، بسیاری از خرابی آسفالت ھنوز ھم رخ می دھد بستر

این مواد را تحت تاثیر قرار می دھد، خواص  از نحوه ;بھ دلیل عدم درک 
تقویت در داخل یک الیھ برای بدست  مھندسی خاک بستر و چھ در موقعیت مطلوب

با تغییر  ژئو گرید ھا تنش کششی جذب شده توسط .اکثر منافع استآوردن حد
 برخی از پژوھشگران بر این باورند کھ .تقویت شگفت آور تغییر می کند موقعیت

 .(Chan et al., 1989) باید در نزدیکی بار  قرار می گیرد ژئو گرید

تر یا در حالی کھ دیگران بر این باورند کھ ژئوگرید ھا باید در نزدیکی بس )5

 .Giroud et al(1985)  (Broms, 1977) میانھ زیر سازی قرار گیرند

عملکرد بھبود کیفیت مقاومت خاک بستر در برابر تنش با ژئوگرید ھا از طریق  )6

)توزیع بار  بھ صورت 2)حبس تنش، 1مکانیسم عمل می کنند کھ عبارتند از:  3

رو سازی ھای ساختھ ) کاھش تنش بر روی 3بھبود یافتھ بر روی الیھ پایھ ، 
باید در نزدیکی یا در پایین این  نرم.   تقویت با ژئوگربد  بستر  شده در

 .Barksdale et al. (1989)بستر قرار داده شود

برای   plaxisاستفاده از نتایج حاصل از تحلیل دو بعدی از طریق نرم افزار  )7
 تتیک می باشدضخامت پایھ ای برای با استفاده از یک ژئوسن برآورد کاھش در

Miura et al. (1990). 

و تجزیھ و تحلیل با استفاده از نمونھ  ھمسانگرد FEانجام یک خطی االستیک  )8
و الیھ  بھ نمایندگی از آسفالت گرم، پایھ، پایھ زیر  ھای دوبعدی نرم افزار 

 Dondi (1994)بستر می تواند باشد
از مدل ھای غیر خطی  ساختار آسفالت با استفاده FE تجزیھ و تحلیل  سھ بعدی )9

پایھ و بستر و مدل االستیک خطی برای آسفالت گرم و الیھ  تقویمی برای انجام

 Wathugala et al. (1996) ژئو گرید انجام می گیرد. ھای

منجر بھ کاھش در عمق شیار بھ عنوان یک نتیجھ از قرار   ABAQUSاستفاده از برنامھ 
تر و ایجادیک سیستم انعطاف پذیر آسفالت غشای ژئوسنتتیک در میان  پایھ بس دادن

شبیھ سازی کھ انجام می شوند، بھ بررسی مزایای یکپارچھ  مجموعھ ای از .شده است
 ژئوسنتتیک بھ الیھ ھای بدون ژئوسنتیک است. سازی الیھ ھای آسفالت دارای الیھ ھای

پایھ و  مکان با تقویت ژئوسنتیک صورت گرفتھ است و رابطھ بستر 3در بررسی کھ در 

ضخامت از پایین صورت گرفتھ است نشان می  3/1رابطھ آسفالت پایھ بتن و در داخل 
دھد کھ با قرار دادن الیھ ژئوسنتیک درپایین آسفالت منجر بھ باالترین کاھش از 

 ) شده است.٪ 48-46فشار خستگی (
است.  این مقالھ بھ منظور بررسی موقعیت مطلوب ژئوگرید در الیھ ای شن و ماسھ شده

از طریق مدل سازی بررسی اثر الیھ تقویت ژئوگرید را در موقعیت  plaxis با برنامھ 
 ھای مختلف اجام گرفتھ است.
  تجزیھ و تحلیل اجزاء محدود

کھ   یک تجزیھ و تحلیل متقارن با استفاده از معیار مور کولومب انجام گرفتھ است

ارائھ شده است.  1در جدول  برای ھمھ مواد برای محاسباتپارامترھای مورد نیاز

گره از نوع  15752گره از نوع مربعی و  1765ژئوگرید نمونھ انتخاب شده دارای 
سیستم  بھ عنوان   مثلثی می باشد کھ  بھ عنوان یک  نمونھ  استفاده می شود کھ در

نشان داد کھ در بسیاری از این تجزیھ و  Perkins (2001) عامل جذب تنش بین دو الیھ است.
تحلیل ژئوسنتتیک  درتقویت زیر سازی  بھ عنوان یک ماده االستیک ھمسانگرد در نظر 

گرفتھ شده است. تغییر شکل نسبی بین ژئو گرید و ماسھ اجازه می دھدکھ از  
پشتیبانی غلتکی در ھر چھار مرزھای عمودی مش و ثابت در پایین مش و الیھ ھای شن و 

جام برسد، بھ عنوان مثال،. چنین شرایط مرزی ماسھ  شرایط متعارف مرز حرکتی بھ ان

استفاده می شود. تکرار روش برای  .Kuo et al. (1995)استفاده با موفقیت شده است توسط 
یافتن راه حل برای کاھش نیروی تعادل طبیعی انجام گرفتھ است. این سویھ جذب 

عموال پایین تر از سیستم الیھ بین دو الیھ طوری اعمال  می شود کھ، یک الیھ نرم کھ م
پوشش آسفالت گرم  قرار داده شده و بھ جذب بخش بزرگی از انرژی کمک می 

میلی متر مورد  200کیلو پاسکال درشعاع  557کند.ساختار تقویت نشده برای تحمل بار 
تجزیھ و تحلیل برای شرایط خشک و بدون منفذ  و بدون تغییرات فشار آب انجام 

ی وابستگی استرس مدول الیھ ھای ساختاری را بھ زیر الیھ گرفتھ است. برای شبیھ ساز
 با پارامترھای قدرت ھمان است،اما مدول ھای مختلف تقسیم شده است  .

(Yoder and Witczak, 1975; Hansen et al., 1989) 
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تجزیھ و تحلیل سھ بعدی توزیع تنش متقارن مورد استفاده قرار گرفتھ است و  

ساده، کھ در آن بار گذاری  بھ صورت یک خط ممتد در حال استفاده از تحلیل کرنش 
 بارگذاری  بوده است  ، می توانست با توجھ بھ حد برآورد تنش پاسخ دھد.

 1پارامترھای مورد نیاز برای ھمھ مواد برای محاسبات جدول 

پارامترھای 

 ورودی

 ماسھ سنگ شن شکستھ شده سنگ شکستھ آسفالت

ضخامت(میلی 

 متر)
50 200 250 1500 

مدول 

 (MPA)االستیک

5400 200-220-350 90-140 75 

 0.35 0.35 0.35 0.30 نسبت پواسون

وزن واحد 

(kN/m3) 

25 21.2 22 18 

 k pa( - 30 20 8ھمبستگی(

زاویھ اصطکاک 

 (درجھ)

- 43 44 36 

زاویھ 

  انبساط(درجھ)

 

- 13 14 6 

K0 1 0.32 0.3 0.42 

 
 تماس با فشار متوسط دایره ای   تایی را با انتقالنحوه اعمال بار کل سطح چرخ دو

  .نشان داده شده است 1ھمانطور کھ در شکل 

 
  اجزاء بار سطح چرخ دوتایی بر روی جاده :1شکل 

 
مدول تغییر شکل مواد ساختھ شده راه کھ معموال بھ شدت وابستھ بھ مواد  2در شکل  

با پارامترھای قدرت مشابھ اما با  الیھ بھ الیھ ھای نازک تر بستر و زیر سازی  .است

 (ASTM D11241-94)مدل سازی با پارامترھای استاندارد .مقادیر مدول متفاوت است تقسیم
انجام گرفتھ است. این دانھ بندی مواد و مرز شرایط ساختار تقویت نشده، نمایش 

 داده می شود
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  دانھ بندی و تعیین حدود  مدل تقویت نشده است :2شکل 

 
ن نمونھ، با توجھ بھ توزیع تنش و تغییر شکل انعطاف پذیر پرداخت شده است در ای
تجزیھ و تحلیل کھ  انجام شده اند بھ صورت حالت استاتیکی می باشد وتحلیل  تمام

مناسب  Plaxisبرنامھ  دینامیکی انجام نشده است بھ دلیل  استاتیکی بودن بررسی در

 .(Korkiala et al., 2003)برای مدل سازی بارگذاری راه بوده است. 
را مدل سازی شده است، اما  ساختار ھای تقویت شده با خواص ھمان مدل تقویت نشده

در  بھ منظور مطالعھ اثر محل ژئوگرید در میزان جذب تنش و تقویت توسط ژئوگرید کھ
زیر  برای شروع، ژئو گرید سھ مکان مختلف در  میزان  جذب تنش قرار داده شده است.

 = Y متر در زیر آسفالت قرار داده شده است و در نوبت دوم در  Y = 0.05 آسفالت الیھ 

 .متری زیر الیھ زیر پایھ واقع شده استY = 0.5 متری الیھ پایھ و در نھایت در0.25

 .نشان داده شده است 3تعیین حدود  از ساختار تقویت شده در شکل  دانھ بندی و

 
  .است متر (Y = 0.5)مدل تقویت شده  دانھ بندی و تعیین حدود  :3شکل 

 خواص تقویت کننده ھا (ژئوگرید ھا)
  نشان داده شده است 2در جدول  خواص مختلف ژئو گرید

  

  خواص ژئو گرید :2جدول 

  پارامترھا

  BX-1100  نوع  ژئو گرید

  پلی پروپیلن  پلیمر
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  دیافراگم  مستطیل شکل

  25/33  میلی متر) (MD / XD)اندازه دیافراگم 

  0.75  خامت ضلع(میلی متر)ض

  2.8  ضخامت تقاطع( میلی متر)

    (KN / M) ٪5استحکام کششی در فشار 

MD  8.46  

XD  13.42  

  (kN/m2)  مدول اولیھ

MD  226.4  

XD  360.1  

قدرت مجاز بلند مدت در سنگدانھ 

  ھای خرد شده

  

MD  N / A  

  MD جھت ماشین= 

  = XD جھت عبور دستگاه

 

 نتایج و بحث

نشان می دھد کھ تنوع  4شکل  .ارائھ شده است 11تا  4ج حاصل از بررسی در شکل نتای

قرار می  تنش برشی در رابط با فاصلھ از بار در مکان ھای مختلف ژئو گریدھا کھ 

 0.5 در فاصلھ  در زمانی کھ  ژئو گرید  کیلو پاسکال 21.5تنش برشی حداکثر ) 1گیرد

متر  0.25کیلو پاسکال در  57.3تنش برشی ، حداکثر )2 متر از پایین قرار داده شده است

قرار  بر اساس بررسی مشخص است  کھ ژئو گرید  .کیلو پاسکال است 157.4متر 0.05و در 

بھ جای کاھش  تنش برشی در ژئوگرید  متر  0.5 الیھ آسفالت در فاصلھ داده شده در پایین

 .انجام وظیفھ خواھد کردبھ عنوان منتقل  کننده تنش  افزایش یابد، و ژئو گرید

(Barksdale et al., 1989; Ling and Liu, 2003)  
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  در جذب تنش برشی در فاصلھ ھای مختلف اثر ژئو گرید :4شکل 

تنش برشی خاک و نقش ژئوگرید در تغیرات تنش موثر طبیعی نشان داده شده  5در شکل 

بار گذاری(روسازی)  متر از محل 0.5در  تنش نرمال موثر برای محل ژئو گرید .است

کیلو پاسکال می  460متر   0.25کیلو پاسکال و  در 190  متر 0.05کیلو پاسکال است در 84

نشان داده شده است ، تنش نرمال در حال بارکذاری در  4ھمانطور کھ در شکل  .باشد

 مرکز  می تواند تولید تنش برشی کند.

 

  صلھ از محل بار گذاریبر تنش طبیعی از فا اثر محل ژئو گریدھا :5شکل 

نشان داده شده  6انحراف عمودی ژئو گرید ھا با مقدار فاصلھ از بار در شکل 

میلی متر است و با  1.16مشاھده شده  در زیر مرکز بار مدل تقویت نشده ،  انحراف.است

این اثر  میلی متر کاھش می یابد.0.0019استفاده از ژئوگرید در زیر الیھ آسفالت  بھ 

این انحراف ، زمانی کھ درست در زیر الیھ آسفالت  در کنترل از ژئو گرید استفاده

 .استفاده می شود مشاھده می شود

 

  انحراف عمودی برای مدل تقویت نشده و تقویت شده :6شکل 

، نتایج انحراف عمودی ژئو گرید ھا برای سھ مکان از محل تقویت ، بھ 7در شکل 

حل کھ حداقل انحراف عمودی  را داشتھ باشد عنوان یک مقایسھ برای پیدا کردن م

ارائھ شده است. نتایج تعجب آورمی باشد، زیرا نشان دھنده انحراف بسیار مشابھ 

  است.

 0.0001میلی متر زیر بار مرکز می باشد  و با کاھش بھ حدود  0.0019انحراف در حدود 

ر جذب تنش وجود متر از مرکز بار می رسد . با این حال، تفاوت د 0.3میلی متر در 

دارد. این تجزیھ و تحلیل معتبر است برای مواردی کھ در آن گونھ ھای دائمی در طی 

 یکی از بارگذاری چرخھ بخشی ناچیز از گونھ ھای انعطاف پذیر بوده است.



 ایران کیژئوتکناولین كنفرانس ملي مھندسی 
 دانشکده فنی مھندسی دانشگاه محقق اردبیلی

  ١٣٩٢مھر ماه 
 

 

  در سھ مکان مختلف انحراف عمودی درنمونھ تقویت شده  با ژئو گرید :7شکل 

ان ھای پالستیک و نقاط تنش برشی در نمونھ ھای  نشان می دھد کھ مک 11تا 8  شکل

الیھ ھای   6و  5شکل  نتایج مشابھی کھ در .و تقویت نشده  مشابھ است شده   تقویت

و  .تقویت درنقاط تنش برشی در ساختار مسلح نزدیک بھ متمرکز بودند مشاھده می شود

بھ کاروند و این باید برای افزایش تمرکز باید ژئوگرید ھا نزیدک بھ بار اعمالی 

نشان می دھد کھ اثر ژئو گرید ھازمانی برجستھ تر است کھ در پایین آسفالت  یا 

 بتن مورد استفاده قرار گیرند.

  

: نقاط پالستیک و نقاط تنش برشی و 8شکل 

  مور کلومب(نمونھ تقویت نشده)

  

: نقاط پالستیک و نقاط تنش برشی و مور 9شکل 

  .متری) 0.05کلومب (تقویت در 

  

  

نقاط پالستیک و نقاط تنش برشی و مور  :10شکل 

  متری) 0.25 کلومب(تقویت در  

  

:  نقاط پالستیک و نقاط تنش برشی و 11شکل 

 ) متری 0.5  تقویت در( مور کلومب

  

 نتیجھ گیری

این  .برای تجزیھ و تحلیل اثر متقابل خاک و ژئوگرید صورت گرفت   plaxisدر سیستم 
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تجزیھ و تحلیل بھ  استفاده شده است  plaxisا نوع متقارن دو بعدی روش در ارتباط ب

 منظور مطالعھ رفتار ژئو گرید ھا استفاده  شده در جاده ھای اسفالت شده می باشد.

نتایج نشان می دھد کھ اثرات ژئو گرید در سیستم  رو سازی آسفالت زمانی کھ بار 

تنش در بخش پایین تر از الیھ بتن  رو سازی در یک منطقھ از بھ سطح استفاده شود و 

استحکام الیھ بتن آسفالت است،و  ممکن است بھ عنوان  بھ منظور بھبود آسفالتی کھ 

در  ، مانع کششی یک پرتو در نظر گرفتھ،و  ژئو گرید گنجانده شده  است و بھ صورت 

ل مقابل تنش کششی در بتن آسفالتی است کھ در نتیجھ بھ ژئو گرید بھ عنوان منتق

نیروی کششی انجام وظیفھ می کند. وقتی تقویت ژئوسنتتیک در پایین الیھ بتن   کننده 

باعث می شود کھ میزان افت  عمودی سطح جاده بھ کم ترین   یا آسفالت قرار می گیرد،

اگر  اتصال بین ژئوگرید و روسازی  بھ طور مناسب  انجام گیرد  .میزان خود برسد

ھمچنین، مقدار حجم کلی رو سازی را  .ت بھبود می یابد  کارایی کلی رو سازی  آسفال

 کاھش می دھد.
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