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 خالصه

ستون های سنگی از جمله روش های بهسازی خاک می باشد که می توان از آن در 

سطوح نزدیک به خاک های رسی و سيلتی و همچنين خاک های ماسه ای واقع شده در 

زمين استفاده نمود. در این پژوهش با استفاده از مدلسازی عددی که به وسيله 

انجام گرفته است، به بررسی و مقایسه رفتار  Plaxis 3Dو  Plaxis 2Dم افزارهای نر

تحت بارگذاری قائم و افقی ستون سنگی شفته آهکی ستون سنگی معمولی و 

با توجه به نتایج حاصل از مدل سازیها می توان این مطلب را  پرداخته ایم.

رخ نمی دهد و ظرفيت  انبساط جانبی در ستون سنگی شفته آهکیعنوان نمود که 

درصد بيشتر از ستون  40 در خاک های مختلف به طور ميانگين باربری نهایی آن

 سنگی معمولی است.

 
بارگذاری محوری، بارگذاری جانبی، ، شفته آهکی ستون سنگیکلمات کلیدي: 

PLAXIS 

 

 

  مقدمه .1
 

نشست خاک زیر ستون سنگی یک روش اصالح خاک برای افزایش ظرفيت باربری یا تقليل  

درصد حجم خاک نامرغوب  35الی  15پی سازه می باشد. این روش مبتنی بر تعویض 

بوسيله حفر چاه هایی با قطر و عمق و فاصله معين از یکدیگر و پر کردن چاه ها 

بوسيله ماسه یا شن یا سنگریزه و متراکم نمودن  بصورت ستون های عمودی می 

الیه در چاه حفر شده ریخته و بوسيله دستگاه باشد. مواد دانه ای بصورت الیه 

مخصوص مرتعش و متراکم می شود. امروزه از ستون های سنگی بيشتر در خاک های 

 بنابراین ساختریزدانه )سيلتی و رسی( و خاک های ماسه ای سست استفاده می شود.
ه ها است سنگدان از و فشرده قائم ستوني با نامناسب خاك هاي جایگزیني شامل سنگي ستون

 محصوركنندگي توسط آن سختي و مي كند نفوذ ضعيف الیه به داخل كامل طور به معموالا  كه

 مصالح یك ایجاد باعث ستون وجود مي شود.  تأمين اطراف خاك مقاوم فشار شده توسط ایجاد
 یكسان مي شود. نشست اوليه خاك از بيشتر برشي مقاومت كمتر و كلي تراكم پذیري با مركب

 نسبت سنگي ستون سختي بيشتر و زمين سطح در قائم تنش اعمال اثر بر آن اطراف خاك و ستون
 زمين مجموعه باربري ظرفيت افزایش و نشست كاهش نتيجه در و آن در تنش تمركز موجب خاك به

 [1]مي شود. ستون سنگي و

( از ستون سنگی جهت اصالح خاک استفاده شد. 1830برای اولين بار در فرانسه )

در چندین پروژه به صورت  1972آمریکا از ستون سنگی نخستين بار در سال  در

بطور وسيعی از ستون های سنگی  1950محدود استفاده شد. اما در اروپا از سال 
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به طور کلی، از ستون های سنگی  در موارد زیر  جهت اصالح خاک استفاده می شود.

 می توان استفاده کرد:

ای طبيعی و شيروانی های خاکریز ها، افزایش ظرفيت افزایش پایداری شيروانی ه

ماسه ای سست، کاهش نشست  -باربری خاک زیر پی به خصوص در خاک های رسی یا سيلتی

های نسبی، کاهش پتانسيل روانگرایی، افزایش سرعت تحکيم خاک و کاهش زمان 

 تحکيم.

ط جانبی الزم به ذکر است که یکی از مشکالت ستون های سنگی معمولی، انبسا

آنهاست. طبق مطالعات انجام شده ستون سنگی بلند که طولی بيشتر از طول بحرانی 

برابر قطر ستون( صرف نظر از اینکه به صورت آویزان یا به  4دارد )یعنی تقریبا 

 [2]انتهای صلب رسيده باشد؛ به صورت انبساط جانبی گسيخته می شود. 
 

 

 فيت باربری ستون های سنگیانواع روش های ارتقاء ظر           .2

 

 كمتر نشده زهكشي مقاومت كه نباتي و نرم بسيار خاك  هاي در سنگي ستون هاي از استفاده

توسط  كافي برای ستون سنگی محصورشدگي عدم تأمين علت به کيلوپاسکال دارند،  15از 

 نحي در شده ایجاد محصوركننده تنش هاي نمي باشد. زیرا خاك ها، امكان پذیر این
 دیگر طرف از و نبوده توجه قابل نرم، بسيار خاك هاي در سنگي نصب ستون هاي فرایند

 بسيار نشست باعث ایجاد  سنگي، ستون هاي به اعمال بار حين اعمال فشار اضافی در
مي شود. در نهایت این  در خاک زیاد جانبي شكل تغيير نتيجه و خاک و در ستون زیاد

 [3]منجر می شود.  ون سنگيست تغيير شکل ها به گسيختگي
 روش های زیر ارتقاء پيدا کند: تواند با سنگی میهای ظرفيت بار بری ستون 

 ( و 1980رائو و باندری )سيمان  های مختلف مانند گروت استفاده از گروت

 (1386شفته آهک )ملک پور و توفيق 

 ( ان رما و همکارشقرار دادن مسلح کننده افقی در قسمت باالیی ستون سنگی

2004) 

  و  1995استفاده از مسلح کننده های محيطی مانند پوشش ژئوگرید )رائو

 .می دهدکاهش ستون سنگی را  کمانش جانبیکه ( 2004پاوپروتی مایال

  (1983)رانجان و رائو با لوله پوشاندن ستون سنگی 

  بهبود کيفيت مصالح سنگدانه مانند اختالط ماسه با الياف در ستون سنگی

 [4](.1992الرفاعی  و 1999همکاران رنجان و )

 
از روش های اصالح ستون سنگی معمولی، استفاده از شفته آهک به جای سنگدانه 

ها به عنوان مصالح ستون سنگی می باشد. این روش در خاک هایی که نياز به زهکشی 

ندارند بسيار مقرون به صرفه بوده، و از نظر مقاومتی افزایش قابل توجهی را 

. در این مطالعه به بررسی ستون [5] بستر رسی اصالح نشده نشان می دهد نسبت به

 سنگی شفته آهکی پرداخته ایم.

 

 

 و جزئيات مدل سازی اجزای محدود تعریف مسئله .3

 

هدف اصلی تحقيق حاضر، مقایسه رفتار ستون سنگی معمولی و ستون سنگی شفته آهکی  

تحت بارهای قائم و افقی می باشد. در خاک رسی نرم با مقاومت برشی های مختلف 

 .بهره گرفته شده استبدین منظور از تحليل عددی و مدلسازی اجزای محدود 

دو بعدی استفاده  Plaxis V8.2 [6]برای مدلسازی تحت بار محوری از نرم افزار 

شده است که با هدف ساده سازی مدل و نيز کاستن از حجم محاسبات می توان از 

( که در این نرم افزار وجود دارد، بهره گرفت. Axisymmetricری )ویژگی تقارن محو

 Plaxis 3D Foundation V1.6همچنين برای مدلسازی تحت بار جانبی از نرم افزار 

 استفاده شده است.

 

 

 هندسه مدل .3-1

 

در مطالعه پيش رو، مدل هایی از ستون های سنگی معمولی و ستون سنگی شفته آهکی 

)اصطکاکی( ساخته شده است. در این مدل ها از خاک رس، به عنوان  ، در حالت معلق
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خاک اطراف ستون سنگی انتخاب شده و ستون سنگی در وسط این بستر رسی قرار گرفته 

 است.

ميلی  250ميلی متر و قطر سلول واحد  100در این تحقيق، قطر ستون سنگی 

ين در نظر گرفتن فاصله متر با در نظر گرفتن آرایش مثلثی برای ستون ها و همچن

ميلی متر اختيار شده است. نسبت مساحت  238مرکز تا مرکز ستون ها به ميزان 

 جایگزین )درصد بهسازی( از رابطه زیر به دست می آید:

 

 
جهت گسترش کامل تنش های محوری به  Mitra & Chottopadhyay [1999]بنا به نظریه 

می باشد. در  4.5گی به قطر آن باربر روی ستون سنگی، حداقل نسبت طول ستون سن

( 1( در نظر گرفته شده است. در شکل )) 6این مطالعه نسبت طول به قطر 

هندسه مدل نشان داده شده است. شکل سمت راست مدلسازی دو بعدی جهت اعمال 

بارگذاری های قائم و شکل سمت چپ مدلسازی سه بعدی جهت اعمال بار افقی می 

 باشد.

 

                         
 هندسه مدل – 1شکل 

 

 

 مشخصات مصالح .3-2

 

پارامترهای ورودی اوليه نظير خصوصيات فيزیکی و مکانيکی مواد تشکيل دهنده 

(، (، ضریب االستيسيته )(، وزن مخصوص اشباع )شامل وزن مخصوص مرطوب )

( خاک نرم و ستون سنگی ( و ضریب پواسون )(، زاویه اصطکاک داخلی )چسبندگی )

 می باشد.

در این مقاله با هدف بررسی تاثير مقاومت برشی خاک نرم بر رفتار ستون 

 30و  14و  7سنگی از سه خاک رس نرم با مقاومت برشی های متفاوت و چسبندگی های 

استفاده شده است. برای خاک رس و ستون سنگی معمولی از مشخصات کيلوپاسکال 

و برای ستون سنگی شفته   Ambily & Gandhi (2007) [7]مصالح مورد استفاده در مطالعه 

  [8]آهکی از مشخصات مصالح به دست آمده در مطالعه انجام شده توسط شاکری  

 (1استفاده شده است. )جدول 
 

  مشخصات مصالح -1جدول 

C(KN/M2) ν E(KN/M2) ψ Ø ɣsat (kN/M2) ɣ (kN/M2)  

7 0.47 2150 - - 18.38 13.60 Clay 7 

14 0.45 3100 - - 18.98 14.60 Clay 14 

30 0.42 5500 - - 19.45 15.56 Clay 30 
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- 0.3 55000 10 43 - 16.62 
ستون سنگی 

 معمولی

500 0.3 140000 15 52 - 19.60 
ستون سنگی شفته 

 آهکی

 

برای انجام تحليل های عددی از مدل موهرکولمب برای تحليل خاک اطراف و 

ستون سنگی استفاده شده است. مدل موهرکولمب یک معيار ابتدایی برای تحليل خاک 

است که پارامترهای آن سهل الوصول و در اغلب موارد جواب های قانع کننده ای را 

يل رفتار تراکم پذیر آن با مدل نتيجه می دهد. ستون سنگی شفته آهکی نيز به دل

 موهرکولمب، مدل شده است.

 

 

 نحوه بارگذاری .3-3

 

در این مقاله چندین حالت مختلف بارگذاری اعمال می شود که به شرح زیر می 

 باشد:

بارگذاری قائم فقط بر روی سطح ستون سنگی: در این حالت به منظور تعيين  .1

یجی و از ميزان صفر تا لحظه سختی محوری ستون سنگی، نيرو به صورت تدر

 گسيختگی و فقط در سطح ستون سنگی وارد می شود.

بارگذاری قائم در تمام سطح سلول واحد: در این حالت تنش به صورت تدریجی  .2

کيلوپاسکال به کل سطح وارد می شود. در این  300و از صفر تا مقدار حداکثر 

جداره های سلول واحد،  شرایط بارگذاری به دليل محصورشوندگی مدل به وسيله

گسيختگی ایجاد نمی شود. در این حالت بارگذاری جهت توزیع یکنواخت تر تنش 

ميلی متر بر روی تمام سطح گسترده می  30ها، ابتدا یک الیه ماسه به ضخامت 

 شود و سپس بارگذاری انجام می گردد.

می  بارگذاری جانبی: در این حالت یک بار افقی به سر ستون سنگی اعمال .3

 شود.

 

 

 ارائه نتایج و ارزیابی .4

 

تغيير شکل ستون سنگی معمولی و شفته آهکی  بعد از بارگذاری روی ستون سنگی در 

(  نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود، در ستون سنگی 2شکل )

معمولی کمانش جانبی رخ می دهد. این انبساط جانبی تقریبا تا عمقی معادل دو 

رابر قطر اتفاق افتاده است. در ستون سنگی شفته آهکی هيچگونه انبساط جانبی ب

رخ نداده است که می تواند به علت چسبندگی باالی آن و در نتيچه یکپارچه بودن 

 ستون سنگی شفته آهکی باشد.
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                                                 A                                                                    

B 
: ستون سنگی  B: ستون سنگی معمولی    و      Aتغییرشکل بعد از بارگذاری   – 2شکل 

 شفته آهکی

 

نشست در حالتی که بار فقط روی ستون سنگی اعمال می شود در شکل  –نمودار تنش 

تاثير مقاومت برشی خاک اطراف در ظرفيت باربری ستون ( نشان داده شده است. 3)

ظرفيت باربری  Clay 14سنگی کامال مشهود است. می توان نتيجه گرفت که در خاک 

درصد نسبت به  90چه شفته آهکی( حدود                 ستون سنگی )چه معمولی و 

 Clay 30خاک  افزایش داشته است. افزایش ظرفيت باربری ستون سنگی در Clay 7خاک 

نيز در همين حدود است. همچنين با مقایسه ستون سنگی  Clay 14   نسبت به خاک

معمولی و شفته آهکی در خاک های مختلف می توان نتيجه گرفت که به طور ميانگين 

درصد ظرفيت باربری نهایی ستون سنگی شفته آهکی بيشتر از ستون سنگی  40حدود 

 معمولی است.

 

 
 نشست در حالت بارگذاری فقط روی ستون سنگی –ر تنش نمودا - 3شکل 
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نشست در حالتی که بار روی کل سطح سلول واحد وارد می شود، در  –نمودار تنش 

ميلی  20( نشان داده شده است. هماطور که مشاهده می شود، تا مقدار نشست 4شکل )

مولی و خاک متر، تفاوت چندانی در ظرفيت باربری خاک مسلح شده با ستون سنگی مع

مسلح شده با ستون سنگی شفته آهکی دیده نمی شود. الزم به یادآوری است که ستون 

 سنگی تا سنگ بستر ادامه نيافته و به صورت اصطکاکی عمل می کند.

 

 
 نشست در حالت بارگذاری روی تمام سطح سلول واحد –نمودار تنش  - 4شکل 

سر ستون سنگی وارد می شود، در  نشست در حالتی که بار افقی به –نمودار  بار 

( نشان داده شده است. با توجه به شکل ظرفيت باربری ستون سنگی معمولی و 5شکل )

شفته آهکی تحت بار افقی تفاوتی با هم ندارند. ولی مقاومت برشی خاک اطراف 

تاثير زیادی بر رفتار تحت بار افقی می گذارد به طوریکه ظرفيت باربری ستون 

 Clay 7در صد افزایش نسبت به خاک  65در حدود  Clay 14ر افقی در خاک سنگی تحت با

 نيز در همين حدود است. Clay 14نسبت به  Clay 30داشته و افزایش در 

 

 

 
 

 افقینشست در حالت بارگذاری  – بارنمودار  - 5شکل 

 

 

 

 

 نتيجه گيری .5
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 براساس آناليز انجام شده نتایج زیر قابل ارائه می باشد:

نبساط جانبی، که یکی از علل گسيختگی ستون سنگی معمولی است، در ستون سنگی ا .1

 شفته آهکی رخ نمی دهد.

ظرفيت باربری نهایی ستون سنگی شفته آهکی در خاک های مختلف، به طور  .2

 درصد بيشتر از ظرفيت باربری نهایی ستون سنگی معمولی است. 40ميانگين حدود 

اصطکاکی تحمل بار ميکند، تفاومت چندانی در  در حالتی که ستون سنگی به صورت .3

مقدار بهبود خاک مسلح شده با ستون سنگی معمولی و خاک مسلح شده با ستون 

 سنگی شفته آهکی دیده نمی شود.

 90ظرفيت باربری ستون سنگی )چه معمولی و چه شفته آهکی( حدود  Clay 14در خاک  .4

نسبت به  Clay 30زایش در خاک افزایش داشته است. اف Clay 7درصد نسبت به خاک 

 نيز در همين حدود است. Clay 14 خاک 

ظرفيت باربری در ستون سنگی معمولی و ستون سنگی شفته آهکی تحت بار افقی  .5

 تفاوتی با هم ندارد.

در صد  65در حدود  Clay 14ظرفيت باربری ستون سنگی تحت بار افقی در خاک  .6

نيز  Clay 14نسبت به  Clay 30   ایش درداشته و افز Clay 7افزایش نسبت به خاک 

 .در همين حدود است
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