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 خالصه

شده  ي( بررسلنيات يو پل لنيپروپ ياستر، پل ي)پل ینتزژئوس تیتقو کيسکواالستیو رفتار و ونيخاک فنداس کيسکوپالستیو تيماه يبياثرات ترك 

 يشزهک ياستحکام برش يابیكاربرد در ارز یبرا ياتيعمل يدانيفشار م زانيو م ز،یبا توجه به ثبات خاكر يمرحله بحران نييتع یبرا دیاست. روش جد

شده است .  يبررس يدر مرحله بحران تیتقو يساخت سفت زانيمشده است . اثر  شنهاديشده، پ يحساس مشابه با موارد برس ونيفنداس ینشده خاكها

را عرضه  یمعقول و محافظه كارانه ا جیبا استفاده از داده بدست آمده از تست خزش، نتا يطراح کی يدهد كه انتخاب سفت ينشان م قيتحق نیا

 يبررس یفشار كار طیتحت شرا زیک در عملکرد خاكرخا تهیسکوزیو و تیتقو ينشده، سفت يزهکش ياستحکام  برش لياست . اثرات پروف نموده

ساده شده  يبازده بالقوه روش طراح يبررس یاجزء محدود برا یها ليشده است. تحل شنهاديپ دیتعادل محدود جد یبر مبنا يشده و روش طراح

 شده است. فادهاست یشنهاديپ
 

  ی، مالحظات طراح یعدد یزیرح ر، خاک مسلح شده ، رفتار وابسته به زمان ، ط زیخاکرکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

مقاالت چاپ  لهيآورد كه بوس ينرم بدست م ونيفنداس یها در خاک ها زیساخت خاكر یبرا یا لهيرا بعنوان وس یگسترده ا رشی، پذ یژئوسنتز تیتقو

 قبلاز  یعمود یها يار فشار منفذ مثل كاربرد زهکشانتش عیتسر یها کيتوان در ارتباط با تکن يم زيرا ن یژئوسنتز تیشده متذكر شده است . تقو

 . است ياستفاده كرد ، اگرچه ماوراء حوزه مقاله كنون PVDSساخته شده ، 

 یعرضه گردد. اما برا زیدر ثابت خاكر نانياطم یبرا يكه مقاومت اضاف يتوجه دارد به شرط تیمسلح معموالً به ثبات با تقو زیخاكر يطراح          

ساخته شده كه به خزش تا  یيمرهايتوان كامالً مهم دانست. چون ژئوسنتز از پل يرا م یریرپذييمسلح در خاک حساس ، حالت محدود تعم یها زیخاكر

ر شده د تیتقو یها زیبر خزش مسلح در عملکرد خاكر یبالقوه ا ريباشند ، رفتار وابسته به زمان مسلح ، تأث يمحساس  مريبسته به پل یادیز ایكم  دح

اتمام سازه باشد  زمسلح مترحک بعد ا يدر سفت يتواند كاهش اساس يحاالت م يكردند كه در بعض حی( تشر۱331و راوو ) ينرم دارد . ل یها ونيفنداس

                                                
 مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشجوی کارشناسی ارشد1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک2
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک وپی3
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک وپی4
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 ونيسدر فندا زیخاكر یبرا يرا در مرحله بحران یژئوسنتز تیتقو يتواند بطور معقول سفت يم تیهمزمان و متوازن تقو يدهد كه سفت يو نشان م

  . دهد ينشان م ينرم رچسبناکيغ

 کیتواند بر عملکرد  يم ونيخاک فنداس کيپالست سکویو تيو ماه یژئوسنتز تیتقو کيسکواالستیحساس ، رفتار و يرسوبات خاك یبرا        

 يحت ایرا تجربه كرده  یحد از شيخزش ب رشکلييمشکل ساز ممکن است تغ یخاک ها نیساخته شده درا یها زیگذارد . خاكر ريمسلح تأث زیخاكر

 یعدد یها ليو تحل يدانيم قاتيتحق لهيحساس بوس یشده در خاک ها تیتقو یها زیگردد . عملکرد خاكر يبدنبال اتمام سازه دچار شکست م

 يست تا طراحا ازيخاک حساس ن کيسکوپالستیو تيو ماه یژئوسنتز تیتقو کيسکواالستیو اتيخصوص يبياست . دانش اثرات ترك دهیگرد يبررس

( و تاكاكومتورن و راوو ، با كمبود اسناد ارائه ۱332و راوو ) يل قاتيحساس بهبود بخشد . اما بجز تحق یها خاکمسلح را در  یها زیو عملکرد خاكر

 شنهاديرا پ يفشار بحران زانيبا اشاره به م يانتخاب ياتينشده عمل يزهکش ي( كاربرد استحکام برش۱33۱) ي. راوو و ل ميباش يموضوع مواجه م نیدهنده ا

 تيموقع کیاز حد در  شيب یمنفذ یتوجه به فشارها ي( اجرا شده ، ول۱332و راوو ) يل لهيبوس يقيدر تحق ي، مفهوم مرحله بحران چهنموده اند . اگر

كند ،  يكمتر مطرح م یبا محافظه كاررا در رابطه  يسوال يمحدود شده است . روش ، محافظه كارانه است ول زیسطح خاكر بيوسط ش ریدر ز يبحران

 . داد حيتوان توض يرا م يامن روشهنوز  يول

 لينشده با استفاده از تحل يزهکش ياستحکام برش ليو پروف ياتيعمل يدانيكشش م زانيبر م یاثر عوامل متعدد يمقاله ، بررس نیهدف از ا پس         

از حد در  شيب یفشار آب منفذ نيانگيمقاله از م نی( ، ا۱332و راوو ) يل قاتيهمانند تحق تيموقع کیتوجه به  یباشد . بجا يجزء محدود م یها

فشار  طی، كه تحت شرا دینما نييرا تع يمتوسط يدانيكشش م زانيو م يدر امتداد سطح شکست بالقوه استفاده كرده تا مرحله بحران نینماد یها تيوقعم

 ستحکامباشد تا ا ينشده م يزهکش ياستحکام برش یتست ها یشده برا هيكشش توص زانيم جادیا یر جستجوامر ، مقاله د نیباشد . بدنبال ا يم یكار

 كند . يابیحساس ارز یمسلح در خاک ها یها زیخاكر يرا در طراح ينشده مناسب يزهکش يبرش

 

 یمسئله مدنظر و مدل عدد  .2
 

، و  Biot ميتحک هی، با نظر يضيشده ، مدل كالهک ب نييتبادل مسلح / خاک تع بيترك ی( برا1۳۳3) AFENAنسخه برنامه جزء محدود  کی       

شده كه  شنهاديژانگ و مور پ لهيبوس يرخطيغ کيسکواالستیاست . مدل و دهیمطرح گرد قيتحق نیدر ا کيسکوپالستیو-دهنده االستو ليمدل تشک

با  يرخطيغ کيكامالً االست يکيبا استفاده از مدل پالست یماده پركننده دانه دانه ارود .  يبکار م یژئوسنتز تیوابسته به زمان تقو تاررف يطراح یبرا

اتساع و وزن واحد  هیاصطکاک ، زاو هی، زاو یشنهاديپ اتيشده است . خصوص یزیارتباط طرح ر يب انجری قانون و كلمب –نقص موهر  اريمع بيترك

 است .انجام شده  نیيجزء محدود با فشار پا ليباشد . تحل يم

 یضیکالهک ب یمدل خاک یپارامترها -1جدول 

 
 

 یها از نظر عدد زیكند . مجموعه خاكر يم يرا بررس يسطح بيش ۱:  1با  هیمتر در پا 82 یبزرگراه به پهنا یها زیحاضر ، ساخت خاكر قيتحق          

بصورت  یمتر 133در  يدانيو مرز م زیخاكر یه است . خط مركزو نسبتاً سفت ساخته شد رینفوذپذ یها هیمتر با ال 11نرم با عمق  يدر رسوب رس

 شيشده است ؛ فشار آب منفذ ب شنهاديپ یناهموار رینفوذپذ قيشبکه جزء محدود بعنوان مرز دق یدر نظر گرفته شده است . انتها يکنواختی قيدق یهامرز

با استفاده  یژئوسنتز تیاستفاده شده است . تقو ونيو خاک فنداس زیخاكر یراب يفشار خط يجزء مثلث 1281شده است .  نييمرز تع نیاز صفر در امتداد ا

درجه  01اصطکاک  هیبا زاو يتی/ تقو یرابط تپه ا یزیطرح ر یبرا يکپالستي – قيشده است . اجزاء رابط دق یزیطرح ر يدو گره یا لهياز اجزاء م

 . استفاده شده است
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 .شده است کیساخت تحر زانيمتر در م 11/3ر جاذبه در مواد پركننده به ضخامت د يجیمسلح با برگشت تدر یها زیخاكر ساخت

 

 مدل یپارامترها3.     

 

ماده  یزیبا توجه به طرح ر ياضاف اتيكند . جزئ يخالصه م قيتحق نیدهنده متعدد را در ا ليتشک یمدل ها ياصل یها يژگی، و ریز یبخشها     

 . عرضه شده است مهيدر ضم تیتقو یبرا کيسکواالستیمرتبط با مدل و اتيو جزئ حساس ونيپركننده دانه دانه و فنداس

 خاک حساس یدهنده و پارامترها لیمدل تشک1.3.     
و گلوكِستر  لیساكو قاتيتست تحق یها زیحاصل از خاكر جیبا نتا قيتحق نیدر ا وتريو برنامه كامپ کيسکوپالستیدهنده االستو و ليتشک مدل        

 . ( عرضه شده است1۳۳2برگر ) نچيدهنده در راوو و ه ليبا توجه به مدل تشک گرید اتيحساس ساخته شده است . جزئ یكه در خاک ها دهیگرد ديتأئ

 يبررس R1 , R۱شده ، بصورت  انيب يکيسکوپالستیو تيبا دو مجموعه خصوص A , B ینرم ، بصورت خاک ها ونيفنداس لي، دو پروف قيتحق نیا در

 نیيدر پا 8در باال تا  1۱دارد كه از  OCRبا  یمتر ۱پوسته  کی Aعرضه شده است . خاک  1در جدول  ي. تمام چهار مجموعه پارامتر خاك شده است

شد . با ياز نظر عمق آن م دهيچيمحصول نسبتاً پ کی B. در مقابل ، خاک  رديگ يقرار م نیریز هیدر ال یا دهيچينسبتاً پ يكند ، با رسوب خاك يم رييغت

 یخاكها یبرا 11و  11وزن واحد اشباع شده رسوبات خاک رس نرم  نيانگيهر دو حالت و م یشده كه برا شنهاديپ نيدر سطح زم ينيرزمیسطح آب ز

A , B یخاک ها تيباشد . فشار قبل از تثب يم A , B  نشان داده شده است . 1در شکل 

 

  A,Bبیت شده برای خاک هایتغییر فشار عمودی اولیه و فشار از قبل تث -1شکل 

مشابه با حالت گزارش شده بوسيله  R1افزایش در استحکام برشي زهکشي نشده با ميزان كشش برای خاک دارای خصوصيات ویسکوپالستيک          

كه توسط كولهاوی و مایني  خاک پيوسته نرم مي باشد ۱2ميانگين رفتار  R2( مي باشد . پارامترهای ویسکوپالستيک خاک 1۳20گراهام و همکارانش )

% هر چرخه لگاریتم ميزان كشش افزایش مي یابد . اثر ميزان كشش بر استحکام برشي 13( گزارش شده كه استحکام برشي زهکشي نشده در 1۳۳3)

 .وضيح داده شده استت ۱در شکل  R1 , R2زهکشي نشده خاک های دارای پارامترهای ویسکوپالستيک 

 
 

 با میزان فشار R1 , R2 ام برشی زهکشی نشده خاک هایتغییر استحک -2شکل 

 . شده است ي( بررس1۳۳2برگر ) نچيراوو و ه لهيدارد كه بوس لیمشابه با خاک ساكو اتيخصوص AR1 ، خاک قيتحق نیدر ا
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 یژئوسنتز تیتقو یدهنده و پارامترها لیمدل تشک2.3.      
است . مدل چند  افتهیانطباق  یدرازمدت و كوتاه مدت مواد ژئوسنتز کيسکواالستیو یفشارها حيتوض یمقاله برا نیدر ا ينیچند كلو مدل         

 . كرد ميمتفاوت تنظ يدر چهارچوب زمان يرفتار خزش حيتوض یتوان برا يرا م نیماده داشته و  تعداد اجزاء كلو تيبه چند خصوص ازيفقط ن ينیكلو

 Zienkiewicz هینظر یبرمبنا کيسکواالستیجزء محدود مسئله و ونيفرموالس . a3, a1, a, b, E1, t1, n : دارد یبه هفت ثابت ماد ازين مدل

مدل با محاسبه داده  یمفروض است . پارامترها ۱در جدول  یعاد یژئوسنتز يتیچهار محصول تقو یبرا يکیزيف اتياخذ شده است. خصوص ) 1۳۳1(

و راوو  يل هیدر رابطه با مدل در نظر شتريب اتيآمده است . جزئ 0و تمام پارامترها در جدول  تست خزش با استفاده از برنامه جزء محدود بدست آمده

 د.باش ي( م۱331)

 آنها یینها یشده و استحکام و سفت یبررس یچهار نوع مسلح ژئوسنتز -2 جدول

 

 کیسکواالستیمدل و یپارامترها -3جدول 

 
 

 نتایج و مباحث.      4
ی جزء محدود ساخت خاكریز بدون تقویت با تقویت غيرویسکوز و با تقویت ویسکواالستيک برای تشریح اثر خزش و سست شبيه سازی ها         

 سازی فشار تقویت ژئوسنتزی در طول سازه و بعد از آن انجام گرفته است . 

 اثرات ترکیبی ویسکوزیته تقویتی و فنداسیون حساس در عملکرد خاکریز .      1.4
فاع خرابي كوتاه مدت یک خاكریز مسلح یا غيرمسلح را مي توان بصورت ارتفاع تکميلي تعریف كرد كه در آن هر اقدامي برای افزایش ارت        

برای خاكریز های  0ضخامت ، به افزایش در ارتفاع خاكریز خالص منجر نخواهد شد . مي توان با طراحي ارتفاع خاكریز خالص در برابر ضخامت شکل 

متر مي باشد. دو خاكریز مسلح از نظر عددی با استفاده از دو مدل تقویتي  8/2بدست آورد. ارتفاع خرابي خاكریز غيرمسلح  AR1ه در خاک ساخته شد

متر پيش  1/1متر برای تقویت غيرویسکوز در مقایسه با  ۱/2متفاوت ساخته شده است : یک مدل ویسکواالستيک و یک مدل االستيک . ارتفاع خرابي 

بت كرد ؛ ي شده است زماني كه اثر ویسکوزیته تقویتي در نظر گرفته شده است . بنابراین با كاربرد تقویت ، ثبات كوتاه مدت خاكریز را مي توان ثابين

 ولي با نادیده گرفتن خصوصيات ویسکواالستيک تقویت ژئوسنتزی ممکن است به برآورد ارتفاع خرابي خاكریز منجر گردد. 

 
 مسلح ویسکواالستیک بر ثبات کوتاه مدت خاکریزاثرات  -3شکل 
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متر به صراحت استحکام تقویت را نشان نمي دهد ؛ اما خرابي خاكریز را نيز مي توان زماني در نظر  1/1طرح ریزی ارتفاع خرابي كوتاه مدت         

در انواع متفاوت مواد ژئوسنتزی  (CRS)نبساط كششي گرفت كه فشار تقویت به فشار گسيختگي آن مي رسد . مجموعه ميزان ثابت تست های قابل ا

تقویت ژئوسنتزی مي باشد . در مورد فوق ، فشار  HDPE, PET, PP% برای ۱3-۱۱% و 1۱-11% ، 2-13نشان مي دهد كه فشارهای گسيخته در دامنه 

است . با این حالت ، ارتفاع خرابي  HDPEی تقویت برا 131بيش از فشار گسيختگي عددی  0متر همانند شکل  1/1% در ارتفاع خرابي كوتاه مدت 12

 متر مي باشد .  1/2بر مبنای خرابي تقویت 

 1/2اگرچه ویسکوزیته تقویتي، ماهيت ویسکوپالستيک فنداسيون حساس و فشار گسيختگي تقویتي همگي در محاسبه ارتفاع خرابي كوتاه مدت         

مي تواند به فشار تقویت درازمدت زیاد و حركات بيش از حد بعد از اتمام ساخت منجر  0/1عامل عادی ایمني به باال است ، كاربرد این ارتفاع خرابي با 

متر انجام مي گيرد . برای این حالت ، فشار  1/1تقویتي برای طراحي ضخامت  G1گردد . برای تشریح این موضوع ، تحليل برای خاكریز ساخته شده با 

% تحت شرایط درازمدت مي ماند ، اگر استحکام تقویت نادیده گرفته شود . با توجه ۱۱ان ساخت مي باشد ولي افزایش تا % در پای۱تقویتي جنبشي فقط 

دچار مشکل مي گردد . بنابراین كاربرد استحکام  8هفته همانند شکل  2% مي باشد ، خاكریز بعد از 13به اینکه تقویت در معرض نقص فشار گسيختگي 

( فشار مجاز 1بکار مي رود . این امر دو گزینه را در بردارد : تنظيم )اک جنبشي در طول سازه و استحکام تقویت برای ایجاد حالت كوتاه مدت واقعي خ

 ( استحکام خاكي برای ایجاد حالت محدود .۱در مسلح كردن ایجاد حالت محدود یا )

 
 FEMحلیل ثبات کوتاه مدت تغییر در فشار مسلح بر مبنای ارتفاع طراحی استنتاجی از ت -4شکل 

ر با توجه به اولين گزینه ها ، مشخص است كه خاكهای چسبنده نرم غيرویسکوز یافت شده كه افزایش مهمي در استحکام برشي با عمق دارد ، فشا          

، ضخامت خاكریز در  1این برای حالت % غالباً برآورد محافظه كارانه ارتفاع خرابي خاكریزی عرضه خواهد شد . بنابر1مسلح كردن مجاز حداكثر 

 2/8برای ضخامت طراحي  0/1% فشار مسلح كردن مجاز بر مبنای تحليل كوتاه مدت و سپس عامل امن 1متر با انتخاب ارتفاع متناسب با  3/2خرابي 

ت ایجاد ضخامت طراحي توجه مي كنيم ، فشار مي باشد . زماني كه به رفتار وابسته زماني بجای تحليل كوتاه مدت مورد استفاده در جه 8همانند شکل 

حتي اگر فرض شود كه % مي رسد.11محاسبه شده هنوز به  درصد مي باشد ، ولي فشار مسلح كردن درازمدت 0/1مسلح كردن در انتهای سازه فقط 

مثال ، ارتفاع خالص این خاكریز با زمان طرح  % را حفظ كند ، هنوز مسائل مرتبط با تغيير شکل هایي خواهد بود . برای11مسلح كردن مي تواند فشار 

متر در پایان ساخت مي باشد ولي تا رسيدن به  8/8متری قرار مي گيرد ، ارتفاع خالص خاكریز  2/8( و زماني كه ضخامت  1ریزی شده است ) شکل 

براین برای این حالت ، حداكثر رسوب درازمدت حدود ( . بنا 1سال كاهش مي یابد ) شکل  11% درجه تثيت بعد از ۳2متر در زمان  1/0ارتفاع خالص 

 متر مي باشد . 2/1متر مي باشد در حاليکه حداكثر انتشار جانبي زیر درجه خاكریز  1/1

 
 اثر مسلح کردن و میزان ساخت بر خاکریزهای ثابت -5شکل 
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مهم  رمسلحيمسلح شده و غ یزهایخاكر یساخت ممکن است برا زانيشوند . م يمتر/ماه ساخته م 13 زانيبه م يمورد بحث در باال همگ یزهایخاكر      

كردن  سلحواكنش خاک در عدم وجود م تياهم حیتشر یباشند . برا يدارد كه هر دو بر ثبات موثر م ريبالقوه تأث تيفشار به عالوه تثب زانيبر م رایباشد ز

متر/ماه ساخته شده اند . در  1/3و  13ساخت  زانيمتر با م 2/8ضخامت مشابه  یبرا ونيدر همان خاک فنداس یاز نظر عدد زين رمسلحيغ زی، دو خاكر

 زانيم رایكند ز يرا ساپرت م زیمتر تپه خاكر 2/8 ونيخاک فنداس 1گردد . در مورد  يروز بعد از اتمام ساخت دچار نقص م ۱3حدود  زی، خاكر 8مورد 

 نیرا عرضه كند . ا تيدهد تا فشار باال را كاهش داده و تثب يدر طول ساخت را مم يدر استحکام برش شتريب شیو افزا يكاف تيساخت آهته ، امکان تثبب

در  کيسکواالستیو زیاز خاكر تفادهساخته شده با اس یزهایخاكر یبرا يبه توجه به عامل دوم را متذكر شده ، استحکام خاک متحرک در طراح ازيامر ن

  . كند يمسلح شده عرضه م زیرا از خاكر يزمدت خوبباشد اگر عملکرد درا يخاک حساس م

 یکار طیتحت شرا یاتیفشار عمل زانیو م یمرحله بحران.     2.4
ساخته شده است كه فشار مسلح درازمدت را  يمسلح شده تا ضخامت زیشده كه در آجا خاكر فیتعر يطیبصورت شرا یكار طی، شرا قيتحق نیا در      

در خاک  زهایخاكر یكند . برا يسطوح قابل تحمل محدود م یرا برا ليفرانسیو د يحركات جانب نرویكند و از ا يممجاز محدود  تیدر محدود

انتشار فشار  زانياز م شيب یمنفذ یخزش ، فشارها ديتول زانيم رای. ز ابدی يبعد از اتمام ساخت ادامه م شیممکن است به افزا یمنفذ یرهاحساس ، فشا

،  جهيرا داشته و در نت یسازنده ا يفشار بحران زانيروش ، م نیباشد . ا ينقطه م کیمرتبط با توجه به  یبالقوه ا یها تی. محدوددكن يمنفذ را القاء م

ا با توجه به نقاط همتراز ب يفشار بحران زاني، م قيتحق نیا در نیباشد . بنابرا يم نیي، پا يسازنده كل يمرتبط با فرض طراح يرزهکشيغ ياستحکام برش

 خواهد شد . جادیا ریبالقوه همانند ز يسطح خراب

% برای خاكي با پارامترهای 8% و 0برای اهداف بحث بعدی ، چند خاكریز مسلح شده از نظر عددی به ضخامت متناسب با فشارهای مسلح درازمدت       

 . راری ایجاد شده استجزء محدود تک مي باشد . ارتفاعات متناسب با استفاده از روش R1 , R2ویسکوپالستيک 

 

 FEM , LEMخالصه نتیجه فشار مسلح بلندمدت از ارتفاع طراحی با  -4جدول 

 
 

تغييرات فشارهای مقصد بر مبنای یافته های تحقيق انتخاب شده كه این موارد را بعنوان فشارهای محدودی تعيين مي كند كه كنترل معقولي در مقدار       

خالصه شده است .  HFEMبصورت  8ساسيت قرار مي دهد . ضخامت مجاز با استفاده از این روش تکراری در جدول درازمدت برای این دو سطح ح

كنترل  سطوح خرابي بالقوه بر مبنای ميدان جایگزیني برداری با تحليل جزء محدود مشخص شده است . هفت موقعيت در امتداد سطح خرابي بالقوه برای

بکار مي رود تا مرحله بحراني تعيين گردیده و از اینرو ميزان فشار بحراني معين مي گردد . مرحله  2از حد همانند شکل  و نظارت بر فشار آب منفذ بيش

از اتمام بحراني متناسب با زماني مي باشد كه ميانگين فشار آب منفذ در این هفت موقعيت در امتداد سطح خرابي بالقوه ، به حداكثر آن رسيده بعد 

 ساخت.

 
 سطح خرابی بالقوه و موقعیت کنترل کننده فشار موج منفذ بیش از حد -6 شکل
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 AR1متر / ماه در خاک  13و  1/1متر در ميزان ساخت  2/0مسلح كردن با ضخامت  G1برای خاكریزهای مسلح با  2و  1نتایج در شکل های       

 13مدت بر مبنای شبيه سازی های جزء محدود تکراری در ميازن ساخت % فشار مسلح كردن دراز0متری برای تضمين  2/0بدست آمده است . ضخامت 

ميانگين افزایش در فشار آب منفذ بيش از حد نشان مي دهد بعد از اتمام ساخت در امتداد سطح خرابي بالقوه با زمان  1متر/ماه ایجاد مي گردد . شکل 

نفذ بيش از حد ، زماني است در مرحله بحراني . ميانگين ميزان فشار در امتداد سطح فروپاشي بدنبال اتمام ساخت . زمان متناسب با حداكثر فشار آب م

طرح ریزی شده است . در حاليکه خاک در محدوده االستيک مي باشد ، ميزان فشار ضرورتاً  2خرابي بالقوه برای این حالت نيز در برابر زماني در شکل 

روع به رشد و توسعه مي یابد ، ميزان فشار افزایش مي یابد تا به حداكثر اتمام ساخت برسد . ميزان فشار با زمان ثابت است . زماني كه منطقه پالستيکي ش

برای سه حالت بررسي  2بتدریج با زمان كاهش مي یابد . ميانگين ميزان فشار در مرحله بحراني به ميزان فشار بحراني اشاره دارد و با دایره ای در شکل 

 نشان داده شده است .

 

 اثر میزان ساخت بر زمان جهت رسیدن به حداکثر فشار منفذی القاء شده خزش بعد از ساخت -7شکل 

 
 

 اثر میزان ساخت بر میزان فشار بحرانی -8شکل 

 روش طراحی پیشنهادی  .       4.4
 

 مسلح موثر را مي توان در زیر خالصه كرد :روش طراحي پيشنهادی بریا خاكریز مسلح شده در فنداسيون حساس نرم با توجه به ویسکوزیته       

مقایسه كرده تا  1چند تست استحکام برشي زهکشي نشده را در ميزان فشار متفاوت بر نمونه های خاک حساس انجام داده و با نتایج ارائه شده در شکل 

 حساسيت خاک ها را ایجاد نماید . 

برآورد پروفيل استحکام برشي زهکشي نشده رسوبات نرم مي باشد . ميزان فشار توصيه شده  انجام تست های تراكم فشار سطحي زهکشي نشده برای     

( . اما زماني كه تست های تراكم فشار سطحي زهکشي نشده در دسترس  ۱مي باشد ) شکل  R1 , R2برای تست و برای خاكهای حساس مشابه با 

ستحکام برشي زهکشي نشده از تست های تراكم سه محوری با نمونه های كيفيتي مناسب را مي توان بطور محافظه ای برای ا 2/3نيست ، عامل كاهش 

 %/ساعت برای خاک هایي مشابه با خاک بررسي شده در این مقاله بکار برد .1در ميزان فشار 

یز بعد از اتمام ساخت بخش خاكریزی ، برای خاک های حساس مشابه با خاک های بررسي شده در این مقاله ، مرحله بحراني با توحه به ثبات خاكر     

( ضخامت طراحي )ب( ميزان ساخت متوسط و 1رخ داده است . برای این خاكها ، زماني كه در آن مرحله بحراني رخ خواهد داد ، مي تواند بر مبنای )
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ب كرده و سفتي مسلح را برای مسلح استفاده شده در زمان بعد از اتمام ساخت كه به مرحله بحراني مي رسد ، باشد .خاكریز آزمایشي را انتخا      )ج( 

، عامل ایمني با  طراحي با استفاده از سفتي متوازن و متقارن در زمان متناسب با مرحله بحراني ایجاد مي كند . با استفاده از برنامه تعادل محدود مناسب

% مي 13تي مسلح و پيشنهاد فشار مسلح محرک در حالت محدود نهایي استفاده از ضخامت خاكریز طراحي ، پروفيل استحکام برشي زهکشي نشده ، سف

 باشد . 

تاً فاصله دار را اگر عامل ایمني بسيار دور از معيار طراحي است ، مي توان انتخاب مسلح را به افزایش یا كاهش سفتي مسلح تغيير دهد . دو الیه مسلح نسب

ه طرح ریزی كرد .برای تشریح چگونگي كار روش طراحي پيشنهادی ، یکي از موارد بررسي شده در مي توان بعنوان یک الیه با سفتي دو برابر یک الی

 .اختصار در بخش زیر بررسي شده استاین مقاله بطور 

 نتایج .        5
تحليل جزء محدود مطالعه و رفتار وابسته زماني خاكریزهای مسلح شده ساخته شده با مسلح ژئوسنتزی ویسکوز در خاكهای حساس با استفاده از      

تي خاكریز بررسي شده است . روش جدید تعيين مرحله بحراني و ميزان فشار بحراني پيشنهاد شده است . عوامل متفاوت موثر بر ميزان فشار بحراني و سف

ميزان ساخت مي باشد . روش طراحي  در مرحله بحراني بررسي شده است ، كه شامل خصوصيات وابسته به ميزان خاک فنداسيون و مسلح ، نوع مسلح و

زهای برای خاكریزهای مسلح برای اثر خاک فنداسيون و ویسکوزیته مسلح پيشنهاد شده است . در زیر ، نتایج اصلي حاصل از این تحقيق برای خاكری

 مسلح شده ژئوسنتزی بر رسوبات خاكي حساس خالصه شده است :

 كنش ویسکوپالستيک خاک فنداسيون نياز به عرضه طراحي مطمئني دارد .خصوصيات ویسکوپالستيک مسلح كردن بعالوه وا

با ارتفاع خرابي بدست آمده از تحليل كوتاه مدت بدون توجه به ماهيت وابسته به زمان مواد به طراحي  0/1كاربرد مستقيم عامل سنتي ایمني      

 غيرمحافظه كارانه منجر خواهد شد .

 ز حد در امتداد سطح خرابي بالقوه تغيير مي كند ، ميانگين مقدار را باید برای ایجاد مرحله بحراني استفاده كرد .چون فشار آب منفذ بيش ا      

ای ایجاد استحکام اصل اساسي ميزان فشار نيز با سطح خرابي بالقوه تغيير مي كند و از اینرو ميزان فشار ميانگين در امتداد سطح خرابي بالقوه را باید بر

 ک مناسب در مرحله بحراني استفاده كرد . برشي خا

 11و  13ای تحت شرایط كاری ، ميزان ساخت بر زماني تأثير دارد كه به مرحله بحراني مي رسد . اما ، مرحله بحراني را مي توان بطور محافظه كارانه      

 برآورد كرد . R1 , R2روز بعد از اتمام ساخت برای خاكهای حساس مشابه با خاک 

فشار اگرچه ميزان ساخت و نوع مسلح / سفتي اثری بر ميزان فشار بحراني ميانگين در امتداد سطح خرابي بالقوه دارد ، ولي مشخص است كه ميزان      

ي نشده بحراني در محدوده نسبتاً باریکي برای هر دو خاک حساس در این تحقيق مي باشد . بنابراین ميزان فشار توصيه شده برای تست فشردگي زهکش

 R1فشار سطحي است كه ميزان فشار عملياتي ميداني را در مراحل بحراني برای خاک پردازش كننده خصوصيات ویسکوپالستيک مشابه با خاک های 

, R2  . در این تحقيق نشان مي دهد 

محوری زهکشي نشده استاندارد در ميزان  اگر داده های فشردگي )تراكم( زهکشي نشده فشار سطحي در دسترس نيست ، نتایج تست فشردگي سه       

استفاده كرد تا پروفيل استحکام برشيس زهکشي نشده برای طراحي خاكریزها در خاک های حساس  2/3% / ساعت را مي توان با عامل كاهش 1فشار 

 مشابه با این تحقيق برآورد گردد .

رد . ميزان ساخت سریعتر به واكنش نرم تر مسلح منجر مي گردد . اما ، سفتي ميزان ساخت بر سفتي متحرک مسلح شده ویسکواالستيک تأثير دا     

مي كند كه سفتي مسلح با زمان اتمام ساخت كاهش یافته و در دامنه محدودی در مرحله بحراني مي باشد. نتایج ارائه شده در اینجا ، نتایج قبلي را تأئيد 

تناسب با زمان پيش بيني شده در مرحله بحراني را مي توان بعنوان سفتي طراحي برآورد شده متوازن و متقارن بدست امده از تست خزش در زمان م

 استفاده كرد . 

جه ، روش طراحي پيشنهادی به ضخامت طراحي نسبتاً باالتری در مقایسه با تحليل جزء محدود كامل برای موارد بررسي شده منجر مي گردد . در نتي

با ضخامت طراحي تمام موارد بررسي شده در این تحقيق نيز اندكي باالتر از فشارهای مسلح بهينه مي گردد . اما ، فشارهای مسلح درازمدت متناسب 

 تفاوت ها بر طبق تغييرات درازمدت خاكریزهای مسلح ، بي اهميت مي باشد . 

نای این فرضيه است كه استحکام و سفتي خاک ، همگرا است و تحقيقات پارامتری مورد استفاده برای ایجاد توصيه طراحي ارائه شده در اینجا بر مب      

همگرائي بدون اثر ساختار خاک مي باشد . اما ، رسوبات خاكي نرم ممکن است غيرهمگرا باشند و باید به كاربرد روش پيشنهادی برای خاک هایي با نا

 .استحکام قوی دقت گردیده و ساختار خاكي ممکن است بر واكنش خاک موثر باشد 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

بعالوه ، روش طراحي برای طراحي با ساخت تک مرحله یا برای اولين مرحله ساخت چند مرحله ای توسعه یافته است . مزایای افزایش در فشار       

رانه ای برای موثر بخاطر تثبيت و استحکام بعد از مرحله بحراني ، نادیده گرفته شده است . بنابراین روش ممکن است به طراحي فوق العاده محافظه كا

  .جزئي در طول ساخت خاكریز مي باشدموقعيت هایي منجر گردد كه درجه مهمي از تثبيت 
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