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 خالصه

 در این تحقيق اثر جنس و پارامترهای مقاومتي خاک بر ضریب اطمينان پایداری و ظرفيت باربری دیوارهای حائل مسلح به ژئوتکستایل )با طول

انجام  plaxis v8.2افزار ش اجزاء محدود و نرمهای مختلف( مورد بررسي قرار گرفته است. برای این منظور، مطالعات پارامتریک با استفاده از رو

نتایج حاكي از آن است كه جنس خاک اثر قابل مالحظه ای بر رفتار دیوارهای حائل خاک مسلح داشته و افزایش پارامترهای مقاومتي  شده است.

با افزایش دیوار مي شود. عالوه بر این،  خاک )زاویه اصطکاک داخلي و چسبندگي( موجب افزایش ضریب اطمينان پایداری و نيز ظرفيت باربری

ی طول ژئوتکستایل، در تمامي خاک ها توان باربری دیوار افزایش مي یابد كه این افزایش به خصوص در طول های اوليه و در خاک با پارامترها

 مقاومتي پایين مشهود تر است.
 

  plaxis  خاک مسلح، ژئوتکستایل، توان باربری، ضریب اطمینان،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
، بيش از كم سازه های مختلف در فضای محدودامروزه استفاده از دیوار حائل به جهت گسترش مناطق شهری و صنعتي، كمبود زمين های مناسب و ترا

ن حال رفتار بهتری نسبت به پيش رونق یافته است. از این ميان دیوارهای خاک مسلح كه معموال دارای هزینه كمتر و سرعت باالتر اجرایي و در عي

از مهمترین مزایای دیوارهای مسلح ژئوسنتتيکي، رفتار مناسب این دیوارها  دیوارهای متداول وزني یا بتن مسلح مي باشند، بيشتر مورد توجه واقع شده اند.

تسليح خاک بوسيله عناصر كششي  اربری آنهاست.یکي ازخصوصيات اصلي دیوارهای مسلح شده به ژئوسنتتيک ها توان ب در برابر انواع بارها مي باشد.

سنتتيک نظير ميلگرد و تسمه فوالدی و یا ژئوتکستایل ها انجام مي گيرد. گرچه ایده اوليه خاک مسلح جدید نيست ولي با ورود محصوالت پليمری ژئو

عه پيدا كرد. در دنيای جدید استفاده از ژئوسنتتيک در سراسر با قابليت كشساني زیاد، استفاده از ان برای كاربرد های مختلف و از جمله تسليح خاک توس

 .جهان به عنوان یکي از روشهای اصالح خاک پذیرفته شده است و بطور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد

بری دیوار حائل مسلح به بر پایداری و ظرفيت باردر این تحقيق با استفاده از نرم افزار پالكسيس و به روش اجزاء محدود، تاثير جنس خاک 

 ، مورد بررسي قرار گرفته است. ژئوتکستایل
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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 reductionر با تعيين ضریب اطمينان پایداری دیوار مسلح شده با استفاده از روش ژئوتکستایل و به دنبال آن تعيين توان باربری پي، و یکبا

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 ی مختلف در آن ارزیابي شده است.انجام گرفته و تاثير پارامترها  

 محدوده تغییرات پارامترهای متغیر در مدلسازی -1 جدول

 ردیف پارامتر نماد واحد مقدار

۲مطابق جدول   1 جنس خاک 

2,3,4,6,8 (m) L 2 طول ژئوتکستایل 

2,4,6 (m) Z 3 ارتفاع خاک مسلح 

 

 ۲گرفته شده است. مشخصات خاک مورد استفاده در مدلسازی و تحليل در جدول چهار نوع خاک مسلح بر روی زمين طبيعي از جنس رس در نظر 

  ، سختي محوری =m/2mkN 410×8.96EIسانتيمتر، سختي خمشي  80پي از نوع نواری بصورت انعطاف پذیر با ارتفاع  .]۲[ آورده شده است

kN/m 610×1.68EA =   به عرض ثابت وm 2B =  .3[ متر در نظر گرفته شده است 5/0صب ژئوتکستایل نيز فواصل ن درنظر گرفته شده است[. 

 

 (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

 

 

 یبررسی نتایج حاصل از مدل ساز .3
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دیوار حائل  در این بخش، تاثير پارامترهایي نظير جنس خاک و طول المان ژئوتکستایل با توجه به سایر عوامل تاثير گذار، بر پایداری و ظرفيت باربری

 مسلح به ژئوتکستایل مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 اثر جنس خاک بر ظرفیت باربری پی .1. 3

 
با  IIمي توان دید كه در تمامي مدلسازی ها خاک مشاهده مي شود  3و  ۲، 1 همانطور كه در اشکال یه اثر بسزایي دارد.بر ميزان باربری الجنس خاكریز 

درجه ظرفيت باربری  40كمترین ظرفيت باربری را دارد. با افزایش زاویه اصطکاک داخلي خاک به  0درجه و چسبندگي  30زاویه اصطکاک داخلي 

( تاثير بيشتری در افزایش توان IVدر خاک  40و  IIIدر خاک  20تا  IIدر خاک  0یش ميزان چسبندگي خاک )از مقدار افزایش مي یابد اما افزا

   باربری پي با شرایط درنظرگرفته شده دارد.

 

 
  z=2تغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستایل در شرایط - 1شکل 

 

 

 z=4 طول ژئوتکستایل در شرایطتغییرات توان باربری با افزایش  - 2شکل 

 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 4

 

    z=6 تغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستایل در شرایط - 3شکل 
 

 

 اثر جنس خاک بر ضریب اطمینان پایداری خاکریز .2. 3

 
نشان داده شده است.  4متر در شکل  4ضریب اطمينان پایداری دیوار در چهار نوع خاک مورد مطالعه در خاكریز مسلح شده با ژئوتکستایل به طول 

هد. متر را بر حسب ارتفاع خاكریز نشان مي د 8نيز ضریب اطمينان پایداری در شرایط مشابه برای خاكریز مسلح شده با ژئوتکستایل به طول  5شکل 

متر تعيين  6ضریب اطمينان پایداری دیوار با افزایش مرحله به مرحله ارتفاع خاكریز )هر مرحله یک متر خاكریزی و اجرای ژئوتکستایل های مربوطه( تا 

 .تعيين شده است plaxisموجود در  φ/c reductionشده است. ضریب اطمينان با استفاده از روش 

 

 
 L=4 m شرایط ن پایداری دیوار در خاکهای مختلف با افزایش ارتفاع خاکریز درتغییرات ضریب اطمینا - 4شکل 
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 L=8 m شرایط تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار در خاکهای مختلف با افزایش ارتفاع خاکریز در - 5شکل 

 

كمترین مقدار را در تمامي مقادیر ارتفاعي  IIاک بيشترین مقدار و در خ IVمشاهده مي شود كه ضریب اطمينان پایداری در خاک  5و  4در اشکال 

 4متر برای ژئوتکستایل داراست. هرچند تفاوت ضرایب اطمينان در خاكریز مسلح شده با ژئوتکستایل به طول  8متر و  4خاكریز و در هر دو حالت طول 

 از مقدار ضریب اطمينان پایداری در تمامي خاک ها كاسته ميشود.متر بارزتر است. عالوه بر این مشاهده مي شود كه با افزایش ارتفاع خاكریز به شدت 

 
 

 اثر طول ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری پی .3. 3

 
متر، تاثير طول ژئوتکستایل بر باربری خاک مسلح مورد بررسي قرار  8و  6، 4، 3، ۲برای شرایط مختلف خاكریز به ازای ژئوتکستایل هایي به طول 

   نشان داده شده است.  8و  7، 6 اشکالایي تحليل های انجام شده، در گرفته است. نتایج نه

 

 
  z=2تغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستایل در شرایط - 6شکل 
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 z=4 تغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستایل در شرایط - 7شکل 

 

 

    z=6 یل در شرایطتغییرات توان باربری با افزایش طول ژئوتکستا - 8شکل 
 

، با افزایش طول ژئوتکستایل مقدار توان باربری پي مستقر بر خاكریز مسلح افزایش مي یابد. شدت این افزایش در طول های 8و  7و  6اشکال بر اساس 

حواهد شد كه از مهمترین عوامل این امر، اوليه بيشتر بوده، و با استقرار كامل ژئوتکستایل در زیر پي، تاثير افزایش طول بر افزایش توان باربری كمتر 

 .]4[ اشدپوشش كامل ژئوتکستایل در منطقه اعمال بار و زون گسيختگي خاک در اثر اعمال بارگذاری ناشي از فشار پي مي ب
 

 

 اثر طول ژئوتکستایل بر ضریب اطمینان پایداری خاکریز .4. 3

 
ر چهار نوع خاک مورد مطالعه را بر اساس ارتفاع خاكریز نشان مي دهد. در این مدلسازی ها ضریب اطمينان پایداری دیوار د  1۲و  11، 10، ۹اشکال 

درنظر گرفته شده است و ضریب اطمينان پایداری دیوار با افزایش مرحله به مرحله ارتفاع خاكریز )هر  m 8و یکبار   m 4طول ژئوتکستایل یکبار

موجود در  c-φ reductionمتر تعيين شده است. ضریب اطمينان با استفاده از روش  6مربوطه( تا مرحله یک متر خاكریزی و اجرای ژئوتکستایل های 

plaxis .تعيين شده است     
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 Iتغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار بر حسب ارتفاع دیوار مسلح با افزایش طول ژئوتکستایل در خاک  - 9 شکل

 

 

 IIی دیوار بر حسب ارتفاع دیوار مسلح با افزایش طول ژئوتکستایل در خاک تغییرات ضریب اطمینان پایدار - 10 شکل

 

 

 IIIتغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار بر حسب ارتفاع دیوار مسلح با افزایش طول ژئوتکستایل در خاک  - 11 شکل
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 IVش طول ژئوتکستایل در خاک تغییرات ضریب اطمینان پایداری دیوار بر حسب ارتفاع دیوار مسلح با افزای - 12 شکل

 

 

 گیرینتیجه .4

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

 .افزایش مي یابددیوار حائل خاكي مسلح شده به ژئوتکستایل  خاک، ظرفيت باربری ميزان چسبندگيبا افزایش  -1

 اما افزایش ميزان چسبندگي افزایش مي یابددیوار حائل خاكي مسلح شده به ژئوتکستایل  ظرفيت باربریي خاک، با افزایش زاویه اصطکاک داخل -۲

 تاثير بيشتری در افزایش توان باربری پي دارد. خاک

افزایش مي ایل نيز با افزایش زاویه اصطکاک داخلي و چسبندگي خاک، مقدار ضریب اطمينان پایداری دیوار حائل خاكي مسلح شده به ژئوتکست -3

 .یابد

، ميزان ظرفيت باربری افزایش مي مسلح شده به ژئوتکستایلدر تمامي خاک ها و در ارتفاع خاكریز مشخص، با افزایش طول ژئوتکستایل در خاكریز  -4

تاثير افزایش طول بر افزایش توان باربری  بطوریکه شدت این افزایش در طول های اوليه بيشتر بوده، منتها با استقرار كامل ژئوتکستایل در زیر پي، یابد

 كمتر خواهد شد

 .افزایش مي یابدبا افزایش طول ژئوتکستایل، ضریب اطمينان پایداری دیوار حائل خاكي مسلح شده به ژئوتکستایل  -5
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