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 خالصه

بر ضریب اطمينان پایداری و ظرفيت باربری دیوارهای حائل مسلح به ژئوتکستایل )با طول های مختلف( مورد  ارتفاع خاک مسلحدر این تحقيق اثر 

نتایج  انجام شده است. plaxis v8.2افزار دود و نرمبررسي قرار گرفته است. برای این منظور، مطالعات پارامتریک با استفاده از روش اجزاء مح

ای بر رفتار دیوارهای حائل خاک مسلح داشته و افزایش  نتایج حاكي از آن است كه ارتفاع خاک مسلح اثر قابل مالحظهحاكي از آن است كه 

درجه ای  13با تمایل عالوه بر این با  ود.ش ارتفاع خاک مسلح موجب كاهش چشمگير ضریب اطمينان پایداری و نيز ظرفيت باربری دیوار مي

 آن نيز افزایش مي یابند. ضریب اطمينان پایداریو  توان باربری خاک، دیوار به سمت خاكریز

 

 plaxis، خاک مسلح، ژئوتکستایل، توان باربری، ضریب اطمینانکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
بتن مسلح استفاده مي گردید كه دارای رفتار صلب بودند و سازگاری مناسبي با نشست های فقط از  جهت نگهداشتن جداره خاکبرای سالهای متمادی 

با افزایش ارتفاع خاک مورد نگهداری و شرایط خاک ضعيف  .جزئي خاک اطراف خود نداشتند مگر آنکه بر روی شالوده های عميق ساخته مي شدند

، كمبود زمين طق شهری و صنعتيامروزه استفاده از دیوار حائل به جهت گسترش منا .مي یابد زیرین، هزینه دیوارهای حائل بتني مسلح به سرعت افزایش

، بيش از پيش رونق یافته است. از این ميان دیوارهای خاک مسلح كه معموال دارای هزینه های مختلف در فضای محدود های مناسب و تراكم سازه

هتری نسبت به دیوارهای متداول وزني یا بتن مسلح مي باشند، بيشتر مورد توجه واقع شده اند. هر چند كمتر و سرعت باالتر اجرایي و در عين حال رفتار ب

ه دارای تسمه ها و یا شبکه های فلزی در چند دهه پيش كاربرد وسيعي داشتند، اما پيشرفت علوم مهندسي پليمر در دهه های اخير ژئوسنتتيک ها را ك

درگيری بهتر و ، . عدم قابليت خوردگي و زنگ زدگي، به عنوان گزینه مناسبي مطرح كرده استلح كننده ها هستندسبت به دیگر مسمزیت های بهتری ن

و یکي ازخصوصيات اصلي  ، انعطاف پذیری، اندركنش متعادل با مصالح خاک و سنگ و سهولت اجرا از جمله این مزیت هاستیکپارچه تر با خاک

در دنيای جدید استفاده از ژئوسنتتيک در سراسر جهان به عنوان یکي از روشهای اصالح  توان باربری انهاست. دیوارهای مسلح شده به ژئوسنتتيک ها

 خاک پذیرفته شده است و بطور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد.

اری و ظرفيت باربری دیوار حائل بر پاید خاک مسلحارتفاع در این تحقيق با استفاده از نرم افزار پالكسيس و به روش اجزاء محدود، تاثير 

  .مسلح به ژئوتکستایل، مورد بررسي قرار گرفته است
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 مشخصات مدل .2

 
عملکرد خاک مسلح به دو طریق یکبار با اعمال بارگذاری استاتيکي یکنواخت بر روی یک پي نواری انعطاف پذیر مستقر بر خاک مسلح به 

مورد  C-φ reductionری پي، و یکبار با تعيين ضریب اطمينان پایداری دیوار مسلح شده با استفاده از روش ژئوتکستایل و به دنبال آن تعيين توان بارب

مدلسازی بر روی دیوار حائل مسلح به ژئوتکستایل با استفاده از نرم افزار  1بر اساس پارامترهای معرفي شده در جدول  .]1[ ارزیابي قرار گرفته است

PLAXIS ثير پارامترهای مختلف در آن ارزیابي شده استانجام گرفته و تا.  

 محدوده تغییرات پارامترهای متغیر در مدلسازی -1 جدول

 ردیف پارامتر نماد واحد مقدار

۱مطابق جدول   1 جنس خاک 

2,3,4,6,8 (m) L 2 طول ژئوتکستایل 

2,4,6 (m) Z 3 ارتفاع خاک مسلح 

 

 ۱نس رس در نظر گرفته شده است. مشخصات خاک مورد استفاده در مدلسازی و تحليل در جدول چهار نوع خاک مسلح بر روی زمين طبيعي از ج

   ، سختي محوری EI=8.96×104 kNm2/mسانتيمتر، سختي خمشي  03پي از نوع نواری بصورت انعطاف پذیر با ارتفاع . ]۱[ آورده شده است

EA = 1.68×106 kN/m  و به عرض ثابتB = 2 m 0[ استمتر در نظر گرفته شده  5/3فواصل نصب ژئوتکستایل نيز  ه است.درنظر گرفته شد[. 

 

 (مشخصات خاک های مورد استفاده در مدلسازی )شامل خاک مسلح و الیه بستر از جنس رس -2 جدول

نماد واحد بستر رسي خاک مسلح  پارامتر
IV III II I 

19 19 19 19 17 (kN/m2)  
وزن مخصوص 

 خاک

40 20 0 0 34 (kN/m2) C 
 

 چسبندگي

 

30 30 30 40 0 (o)  
 زاویه اصطکاک

 داخلي

0 0 0 10 0 (o)  

 
 زاویه اتساع

 

25000 25000 25000 25000 10000 (kN/m2) Eref 
 

 مدول االستيسيته

 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -  

 
 نسبت پواسون

 

0.8 0.8 0.8 0.8 - - Rint 
فصل  ضریب

 مشترک

 

 صل از مدل سازیبررسی نتایج حا .3
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با توجه به سایر عوامل تاثير گذار، بر پایداری و ظرفيت باربری دیوار  زاویه دیوار خاكریزو  خاک مسلحارتفاع در این بخش، تاثير پارامترهایي نظير 

 .]4[ ایل مورد مطالعه قرار گرفته استحائل مسلح به ژئوتکست

 بر ظرفیت باربری پی خاک مسلحاثر ارتفاع  .1. 3

 
رسي خاكریز مسلح شده به ژئوتکستایل، اثر بسيار مهمي در پایداری دیواره خاكي مسلح و نيز ظرفيت باربری پي مستقر بر آن دارد. به منظور برارتفاع 

ب طول متر بر حس 6و  4، ۱درجه به ارتفاع  ۳3تاثير عمق خاكریز مسلح در پایداری دیواره خاكي مسلح، ظرفيت باربری پي مستقر بر خاكریز 

 .نشان داده شده است 4و  0، ۱، 1 فته است و نتایج حاصل در شکل هایژئوتکستایل مورد استفاده در آن مورد ارزیابي قرار گر

 

 
 I تغییرات توان باربری با افزایش ضخامت خاکریز مسلح بر حسب طول ژئوتکستایل در خاک - 1 شکل

 

 
 II تغییرات توان باربری با افزایش ضخامت خاکریز مسلح بر حسب طول ژئوتکستایل در خاک - 2 شکل

 

 
 III تغییرات توان باربری با افزایش ضخامت خاکریز مسلح بر حسب طول ژئوتکستایل در خاک - 3 شکل
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 IV خاک تغییرات توان باربری با افزایش ضخامت خاکریز مسلح بر حسب طول ژئوتکستایل در - 4 شکل

 باربری خاكریز كاهش مي یابد.ظرفيت با افزایش ضخامت الیه مسلح، ل فوق مي توان دریافت كه با توجه به اشکا

 
 

 ضریب اطمینان پایداری خاکریز بر خاک مسلحاثر ارتفاع  .2. 3

 
متر و در خاكهای  0و  4ح به ژئوتکستایل با طول تغييرات ضریب اطمينان پایداری دیوار را بر حسب افزایش ارتفاع خاكریز مسل 0و  7، 6، 5اشکال 

 مختلف نشان مي دهد.

 
 I تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار بر حسب ارتفاع دیوار مسلح با افزایش طول ژئوتکستایل در خاک - 5 شکل

 

 
 II تکستایل در خاکتغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار بر حسب ارتفاع دیوار مسلح با افزایش طول ژئو - 6 شکل
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 III تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار بر حسب ارتفاع دیوار مسلح با افزایش طول ژئوتکستایل در خاک - 7 شکل

 

 
 IV تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار بر حسب ارتفاع دیوار مسلح با افزایش طول ژئوتکستایل در خاک - 8 شکل

 افزایش ارتفاع دیوار به شکل فزاینده ای از ميزان ضریب اطمينان پایداری دیوار كاسته مي شود. كرد كه با مشاهدهميتوان 

 
 

 بر ظرفیت باربری پیاثر زاویه دیوار خاکریز  .3. 3

 
 نشان مي دهند. متر را در خاكهای مختلف 6تاثير زاویه دیوار بر ميزان ظرفيت باربری پي مستقر بر خاكریز به ارتفاع  1۱و  11، 13، ۳ شکل های

 

 
  z=6 m و در شرایط I تغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستایل در خاک - 9 شکل
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  z=6 mو در شرایط  IIتغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستایل درخاک  - 11شکل 

 

 
  z=6 m ایطو در شر III تغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستایل درخاک - 11شکل 

 

 
  z=6 m و در شرایط IV تغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستایل درخاک - 12 شکل

 

درجه  03درجه و خاكریز با زاویه دیوار  ۳3مي توان دید كه در تمامي خاک ها با افزایش طول ژئوتکستایل در هر دو حالت یعني خاكریز با زاویه دیوار 

 برابر افزایش مي یابد. 4/1درجه ای دیوار به سمت خاكریز ميزان توان باربری خاک بيش از  13یابد. عالوه بر این، با تمایل ظرفيت باربری افزایش مي 

 
 

 ضریب اطمینان پایداری براثر زاویه دیوار خاکریز  .4. 3

 
متر در  4درجه و مسلح شده با ژئوتکستایل به طول  03درجه و  ۳3ضریب اطمينان پایداری دیوار در چهار نوع خاک مورد مطالعه در خاكریز با دیوار 

 نشان داده شده است. 16و  15، 14، 10شکل های 
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 L=4 m با افزایش ارتفاع خاکریز در شرایط I تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار در خاک - 13 شکل

 

 

 L=4 m اع خاکریز در شرایطبا افزایش ارتف II تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار در خاک - 14 شکل

 

 

 L=4 m با افزایش ارتفاع خاکریز در شرایط III تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار در خاک - 15 شکل

 

  L=4 m با افزایش ارتفاع خاکریز در شرایط IV تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار در خاک - 16 شکل
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كه ضریب اطمينان پایداری با كاهش  مشاهده كردتعيين شده است. مي توان  plaxisموجود در  φ/c reductionضریب اطمينان با استفاده از روش 

 درصد افزایش مي یابد. 5درجه تا  03زاویه دیوار تا 

 
 

 گیرینتیجه .4

 
 با توجه به مطالعات انجام شده مي توان نتایج بدست امده را در عناوین زیر خالصه نمود:

وار خاكي مسلح به ژئوتکستایل، برای تمام خاكها و با عمق های مختلف نشان مي دهد كه با افزایش ضخامت الیه مسلح، ظرفيت بررسي پایداری دی -1

 باربری خاكریز كاهش مي یابد.

 ود.درجه، با افزایش ارتفاع خاكریز، از مقدار ضریب اطمينان پایداری به شدت كاسته مي ش 03و  ۳3در دو حالت خاكریز با زاویه  -۱

 برابر افزایش مي یابد. 4/1درجه ای دیوار به سمت خاكریز ميزان توان باربری خاک بيش از  13با تمایل  -0

 در صد افزایش مي یابد. 5درجه ای دیوار به سمت خاكریز، مقدار ضریب اطمينان پایداری تا  13با تمایل  -4
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