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 خالصه:                                                                                     
 

بابلسر)سواحل خزر( مورد بررسی قرار گرفته است. برای این ای در بهبود ظرفیت باربری خاک ماسه ( mm 7-1) دراین پژوهش تاثیر استفاده از خرده الستیک

که بر  Plaxisافزار های مختلفی از جمله درصد وزنی خرده الستیک، عمق تقویت و درصد تراکم مخلوط روی نسبت ظرفیت باربری توسط نرممنظورتاثیر پارامتر

یابد و در افزایش درصد وزنی خرده الستیک و عمق تقویت، نسبت طرفیت باربری افزایش میدهد با نتایج نشان می باشد، بدست آمده است.پایه المان محدود می

 .تر خرده الستیک تاثیر بهتری داردهای با درصد تراکم پایینمخاوط

 PLAXISکلمات کلیدی: ظرفیت باربری، خرده الستیک، 

 مروری بر متون فنی-1

در فشارهای جانبی مختلف آزمایش سه محوری را انجام داد. تاثیر Ahmed (2991( اولین بار توسط )mm05-mm0/21خرده الستیک با ابعاد بین ) –رفتار برشی مخلوط ماسه 

های ماسه و  ت برشی مخلوطها به خاک، فشارهای جانبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه آزمایشات این بود که مقاوم سازی نمونه، نسبت مقدار خرده الستیک نوع خاک، آماده

%حجمی خرده 19خرده الستیک را در  –مقاومت برشی بهینه مخلوط ماسه  اهمدشود  ها کنترل می ها در مخلوط خرده الستیک با فشار همه جانبه و نسبت وزنی خرده الستیک

  [.2]الستیک یافت 

ها و وزن  ها روی خرده الستیک مورد مطالعه قرار گرفت، بررسیFooseتوسط  2991( در سال mm05-mm0/21خرده الستیک) –افزایش مقاومت برشی مخلوط ماسه     

ای به تنش نرمال و  های روی دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس انجام گرفت و نتیجه آزمایشات این بود که مقاومت برشی به طور قابل مالحظه خرده الستیک –مخصوص ماسه 

تواند دو برابر زاویه اصطكاک  خرده الستیک بستگی دارد همچنین مشاهده شد زاویه اصطكاک مخلوط  خرده الستیک می –زن مخصوص مخلوط ماسه مقدار خرده الستیک و و

خرده الستیک  –سیلت  گزارش دادند مقاومت برش مخلوط 2991و همكاران Tatlisoz [. 1] ماسه متراکم آزمایش شده، بشود. همچنین تاثیر طول خرده الستیک ناچیز شمرده شد

 [.1شود ] می الستیک باشد، ماکزیمم می% حج15زمانی که مقدار خرده الستیک 

     Marassi و همكاران رفتار پی نواری را روی خاک ماسه (ای تقویت شده با خرده الستیکmm7-mm2 را مورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق جستجوی افزایش )

صورت گرفت. ضخامت خاک  %95% و 70% ، 05ها در سه درصد تراکم  سانتیمتر است. آزمایش 0باشد. پهنای پی نواری  ای می نشست خاک ماسهظرفیت باربری و کنترل 
های الستیک  خرده خرده الستیک روی خاک تقویت نشده قرار گرفته است. درصد وزنی –ای  برابر پهنای پی نواری است و مخلوط خاک ماسه 0و  1،  1،  2ای تقویت شده  ماسه

باشد، برای کنترل  میلیمتر است که دارای سطحی صاف می 095میلیمتر و طول  05میلیمتر و پهنای  15باشد. پی یک صفحة فوالدی با ضخات  % می20% و 25% ، 0مورد استفاده 
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ابعاد محفظه  [4].میلیمتر است 52/5ها  گیری گیج گیرد. دقت اندازه یگیری نشست و شیب روی پی قرار م رینگ در وسط آن یک سوراخ وجود دارد. دو گیج هم برای اندازه

 شود. اعمال می 2میلیمتر است. بار با نرخ کرنش ثابت دقیقه/میلیمتر  055میلیمتر و به ارتفاع  015× 015خاک 

تواند به کمی درصد وزنی خرده الستیک مخلوط  کند که دلیل آن می تغییری نمی B0تا  B1ظرفیت باربری با افزایش ضخامت الیه تقویت از  M% = 0% در 05برای تراکم نسبی 

، نسبت افزایش ظرفیت ) M% = 25ربط داده شود. در همین تراکم نسبی با افزایش خرده الستیک 
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 20و برای  11/2( باربری = %M  افزایش  19/1به

نسبت ) M% = 0% ، 25% و 20شود. در این تراکم نسبی برای   % افزایش ظرفیت باربری با افزایش ضخامت الیه تقویت، کمتر مشاهده می70برای تراکم نسبی  یابد.  می
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 است. 05زهم کمتر از حالت تراکم نسبی % افزایش ظرفیت باربری با95برای تراکم نسبی  است. 17/2و  01/2،  91/5( افزایش ظرفیت باربری به ترتیب %

 [4].کند در این حالت در درصدهای وزنی مختلف خرده الستیک نسبت  تغییری نمی

 

 شرایط تحلیل عددی و مدل المان محدود-2

 تقارن محوری جهت روش به و بعدی دو های المان از منظورباشد استفاده شده است و برای این محدود می که بر پایه المان Plaxis v.8.2  محدود المان افزار نرم از  پژوهش این

-مخلوط ماسه هایالیه و باشد می مثلثی گرهی پانزده هایالمان خاک برای شده گرفته نظر در المانهای. استفاده شده است پی باربری ظرفیت افزایش روی متغیر هر تأثیر بررسی

خرده الستیک و -مخلوط خاک ماسه  شامل است شده داده نشان 2 شكل در که مدل همانطور هندسة. اندشده مدل االستیک گرهی 0 های المان از استفاده با  پی و خرده الستیک

 صورت به پارامترهای ضخامت تقویت متر مدل شده است.سانتی 20که به علت تقارن محوری پی با شعاع  است گرفته نظر در سانتی متر 15مدل برابر   پی قطر. است ای ماسه خاک

 دهد.می مدل را نمایش هندسة 2 شكل .شود بررسی ظرفیت باربری افزایش در آن تغییرات تا کند می تغییر پی عرض نسبت به پارامتریک

 

 
 . هندسه مدل2شكل

 نمایش خالصه صورت به تحلیل را فرایند کلی طرح و باربری ظرفیت افزایش در پارامتر هر تأثیر و عملكرد نحوة برای بررسی ، پژوهش این در تحلیل مورد پارامترهای2جدول 

 درصد وزنی خرده الستیک،  Mضخامت تقویت،   dقطر پی،  B که در آن باشد می تحلیل متغیرهای و بررسی مورد پارامتر تحلیل، های ثابت بخش سه شامل جدول این. دهد

Dr باشد.می درصد تراکم ماسه 

 

 



 

 

 مدل روی شده انجام عددی هایتحلیل هایمتغییرهاوثابت.2جدول

 ردیف های مورد نظر جهت بررسیپارامتر های تحلیلثابت های تحلیلمتغییر

51،51 ،1 ،1.M= d/B= 2، Dr=    51%  1 درصد وزنی خرده الستیک 

3 ،2،5d/B= 51%Dr=   ،51%M= 2 ضخامت تقویت 

01 ،51 ،11.Dr= 2d/B=  ، 51%M= 3 درصد تراکم 

 

 بررسی جداگانه متغیر هر تأثیر تا شود می داشته نگه ثابت پارامترها دیگر متغیر، پارامتر هر بررسی برای شده، انجام محدود المان آنالیزهای از بخش هر در    

 المان شامل است، شده داده نمایش 2 شكل در که همانطور مدل روی شده انجام محدود المان بندیمش .شود حاصل ها تحلیل از بهتری گیرینتیجه و شده

  ریز بزرگی با بندیالمان حاضر تحلیل در .شد استفاده (Plate) صفحه منوی از پی کردن مدل باشد. برایای متراکم میخاک ماسه برای مثلثی گرهی 20 های

(Fine) است.  گردیده انتخاب دقت افزایش جهت 

 با است، شده داده نشان 2 شكل در که همانطور مدل تحتانی مرز. اندشده مدل خطی -االستیک رفتاری مدل از استفادهبا ای ماسه خاک حاضر پژوهش در

در این پژوهش پی بصورت صلب فرض شده  .باشد می گیردار افق راستای در جانبی مرز و گیردار کامالً صورت به زیر سخت سنگ الیه گرفتن نظر در

 بر پارامترها این .است شده داده نمایش 1 جدول در خرده الستیک-های ماسهمخلوطو  1در جدول  ایماسه خاک برای شده گرفته نظر در خصوصیاتهمچنین 

 اصطكاک زاویه و چسبندگی پواسون، ضریب ،(االستیسیته مدول) سختی خاک، خشک دانسیتة گرفتن نظر در با خاک برای کولمب -موهر رفتاری مدل اساس

 .باشدمی

 

 . خصوصیات ماسه بابلسر1جدول

Φ c ضریبپواسون E (KN/m2) 

 

γ  (KN/m3)  

 ماسه بابلسر 27 29555 5.1 5 11

 

 

 



 

 خرده الستیک-های ماسه. خصوصیات مخلوط1جدول

Dr M Eeqr/Eeq 
Φ C(KN/m2) 

05%  5%  2 11 5 

05%  0%  2.0 19 1 

05%  25%  2.1 01 9 

05%  20%  1 00 20 

70%  5%  2 17 5 

70%  0%  1.7 00 9 

70%  25%  0.0 01 21 

70%  20%  0 
09 21 

95%  5%  2 05 5 

95%  0%  1.0 01 25 

95%  25%  1 
05 20 

95%  20%  9 01 11 

 

 بررسی درصد خرده الستیک:-3

های ( و در درصد d=3Bبرابر بعد صفحه بارگذاری) 1 تقویت ضخامت% و 70باشد. برای این منظور در درصد تراکم اولین پارامتر مورد بررسی درصد وزنی خرده الستیک می

نمایشگر نسبت افزایش ظرفیت   1% از خرده الستیک، تاثیر درصد وزنی خرده الستیک  روی افزایش ظرفیت باربری مخلوط مورد بررسی قرار گرفت.شكل20%، 25%، 0وزنی  

 میلیمتر (، بیشتر شده است. 7-2ه الستیک)باشد.با توجه به شكل  نسبت ظرفیت باربری مخلوط با افزایش درصد وزنی خردهای مذکور می( برای حالت BCRباربری)

 



 

 نسبت ظرفیت باربریروی  د وزنی خرده الستیکتاثیر درص -1شكل

 تقویت: ضخامتبررسی -4

 شود.، برای بررسی ضخامت تقویت دو پارامتر درصد وزنی خرده الستیک و درصد تراکم ثابت فرض میبعد لز مشخص شدن اثر درصد وزنی خرده الستیک

 روی افزایش نسبت ظرفیت باربری مورد بررسی قرار گرفت. d=B, 2B, 3Bهای %، تاثیر ضخامت70% از خرده الستیک و در درصد تراکم 20وزنی در درصد 

 یابد.تقویت کاهش می ضخامتاثر  d=3Bتا  d=Bولی از  افزایش نسبت باربری چشمگیر است d=2Bضخامتبا توجه به شكل  تا 

 

 

 یت روی نسبت ظرفیت باربریتاثیر ضخامت تقو -1شكل
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 بررسی درصد تراکم: -5

در درصد وزنی  هایی برای تعیین اثر درصد تراکم انجام گرفت.الستیک و ضخامت تقویت، آزمایش مشخص شدن اثر درصد وزنی خردهاز در این تحقیق بعد

دهد با افزایش درصد شكل  نشان میمورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی نسبت ظرفیت باربری تاثیر درصد تراکم ر d=2B% از خرده الستیک و عمق تقویت 20

 یابد.خرده الستیک، نسبت ظرفیت باربری کاهش می-تراکم مخلوط ماسه

 

 

 یدرصد تراکم روی نسبت ظرفیت باربرتاثیر -0شكل

 گیری: نتیجه-6

 یابد.میلیمتر(، ظرفیت باربری ماسه افزایش می 7-2با افزایش درصد وزنی خرده الستیک) -2

اثر آن  d=3Bتا  d=2Bافزایش ظرفیت باربری چشمگیر است ولی از d=2Bیابد به طوریكه تا ضخامت با افزایش ضخامت تقویت، نسبت ظرفیت باربری افزایش می -1

 یابد.کاهش می

 روی افزایش نسبت ظرفیت باربری بیشتر است.میلیمتر(  7-2های مورد آزمایش)تر اثر خرده الستیکخرده الستیک با درصد تراکم پایین-های ماسهدر مخلوط -1
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