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خالصه

  را در بهبود عملکرد  ینقش قابل توجه ،خاك وکاهش مقدار نشست يباربر تیظرف شیبا افزا نینو یکیبه عنوان تکن یشن يامروزه ستون ها

 يپوشش هاازهارستونو عملکرد بهت یرس يدر داخل خاك هاستون ها یاز پراکندگ يریجلوگ يبراعموماً.کنندیمفایا فیضع يخاك ها

      درکاهش اتساع  لیوتکستائژ ينقش پوشش ها Plaxisمقاله با استفاده از نرم افزار  نیدر ا. شودیاستفاده م هادر اطراف ستون یکیوسنتتئژ

مورد  لیوتکستائژ يششهاشده در پو جادیا حلقوي یکشش يرویاتساع ستونها ون، مقدار نشست زیآنال. ه استقرار گرفت یبررسمورد یشن يهاستون

 یسخت شیمقدار با افزا نیو ا دهدیمقدار نشست و اتساع ستون را کاهش م لیوتکستائژ يپوششهادهدینشان م جینتاه و قرار گرفت یبررس

  . ابدی یم شیافزا یسخت شیبا افزا لیوتکستائژشده در جادیا يکشش حلقو يروین نیهمچنو  ابدی یکاهش م يریبه طور چشمگ لیوتکستائژ

.Plaxis، اتساع ستون ،یستون شن ،لیوتکستائژ: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

در صدد بر  نیمهندسساز ها و ختاگونه س نیمناسب جهت ا یو کمبود اراض ریاخ در دهه یمهندس هايساز و ختاانواع س ریت چشمگسرعبا توجه به 

مناسب همانند ان ينهایخاك در استفاده از زم يداریو کاهش پا ینشست،کاهش مقاومت برش لیباز ق یبا مشکالت ییارویرو يبرا ییها ه حلاآمدند ر

ها با سرعت  ستون نیا.سست موثر واقع شوند يها خاك تیدر تقو توانندیم نینو یروش به عنوان یو شن یسنگ يهاستون.کنند پیدایاحلمناطق س

را در يخاك نقش موثر يباربر تیظرف شیافزاکاهش مقدار نشست کل و ،يآمدن فشارآب منفذ از به وجود يریجلوگ،میبه زمان تحک دنیبخش

 يها پوشش.رندیگیاستفاده قرار م موردیکینتتژئوس يها با پوشش اییمعمول صورتها عموماً به  نوع ستون نیا. دکن یم فایخاك ها ا عنو نیا تیتقو

شده در  جادیتورم ا(ها  در اطراف ستون و کاهش مقدار نشست و اتساع ستون يکشش حلقو يروین جادیبا الیاو ژئوتکست دیرمانند ژئوگ یکینتتژئوس

از عوامل  گرید یکیشنیو  یسنگ يستونها يشده بر رو جادیا يارذرگاب طیشرا.کنندیم جادیها ابهبود عملکرد ستون ررا د ينقش موثر)طول ستون

را  يارذرگامختلف ب يها مقدار اتساع ستونها در حالت] 1[رفرنس انجام شده توسط قاتیبا توجه به تحق.باشدیها م نمقدار اتساع ستو نییتع رموثر د

  .مشاهده کرد توانیم

با . ]2[است رفتهینرم انجام پذ يجهت اصالح خاك ها نینو یبه عنوان روش یسنگ يدر رابطه با ستون ها يمتعدد يو نرم افزار یشگاهیمطالعات آزما

در  يکشش حلقو يروین جادیبا ا يدیرژئوگ يکه پوششها ه اندمتوجه شد یسنگ يبر ستونها يدیرژئوگ يپوششها راتیتاث يبر رو ينرم افزار هلعامط

مقدار  نیچنو هم ابدی یکاهش م زیمقدار اتساع ن يدیرژئوگ يپوششها یسختشیافزاکه با يبطورشوندیاتساع ستونها م ها سبب کاهش اطراف ستون

  .]3[دافتیبرابر قطر ستونها اتفاق م 2معادل آن در عمق ممیکسام

                                               
مدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی مقدس اردبیلی ١
دانشجوي دکتري تخصصی ژئوتکنیک ٢



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٢

  

  
 [1]اتساع ستون ها تحت بارگذاري هاي مختلف: 1شکل 

  

مقدار اتساع  یکینتتیژئوس يها که در حضور پوشش دندیرس جهینت نیبه ا یکینتتیژئوس يها با پوشش یسنگ يستونها يبر رو یشگاهیبا مطالعه آزما

. ]4[ابدی یم شیافزا زین يکشش حلقو يرویمقدار ن یکینتتیژئوس يها پوشش یسخت شیبا افزا نیهمچنو  کندیم دایکاهش پ ینها به طور قابل توجهستو

عنوان اتساع  ها به شده در ستون جادیتورم ا ممیکسابرد که م یپمی توان یسنگ يها ستون يبر رو يو مطالعات نرم افزار شاتیآزما يسر کیبا انجام 

 نیبه ا می توانکسانیبا قطر  یسنگ يستونها يبر رو دیرژئوگ ریتاث يبر رو شیبا آزما .]5[افتادیها اتفاق مبرابر قطر ستون 8/2تا  6/1ستونها در عمق 

 اعاتس ممیکسامقدار م نیهمچن.کنندیم جادیها ا ر اتساع ستوناقدخاك و کاهش م يربراب تیظرف شیرا در افزا ينقش موثر دیربرد که ژئوگ یپ جهینت

  .افتادیبرابر قطر ستونها اتفاق م 33/1در عمق 

  انجام شده در حالت سلول واحد  يپارامترها و مدل ساز  .2

خاك  ریکردن ستون ز لیتحل يبرا) Axisymmetry(يو مدل تقارن محور یگره 15از المان  ه وانجام گرفت plaxisتوسط نرم افزار  يمدل ساز

ه قرار گرفت یبه علت تقارن نصف راست مدل مورد بررسه و دیتمام مصالح استفاده گرد ياز مدل معروف موهرکولمب برا.ه استجاده استفاده شد زیر

.می شودلذا هر دو طرف مدل بسته فرض  هدر نظر گرفته شد يمودبه صورت ع یزهکش.است

مؤثر ستون ها با  هیلذا ناح ه شده خاك استفاد دریسنگ ياثرات ستون ها یابیارز يبرا) Unit cell(احد مقاله از مدل سلول و نیکه در ا نیتوجه به ا با

در  الذ. وجود دارد یستون ها به صورت تک يبرا شیکه بر طبق آن سه نوع آرا ه استدیمحاسبه گرد Balaam&Booker (1981(توجه به روابط

 نیفاصله ب sکه در آن تنشان داده اس]  6[ستون ها را بر طبق رفرنس  شیآرا) 2(شکل.می شودتفاده اس یستون تک يبرا یمربع شیمقاله ازآرا نیا

  .ن نشان داده شده استآيمش بندو هندسه مدل )3(در شکل و باشدیم یفاصله موثر در حالت تک deو  باشدیستون ها م

  

de = (2√3/π)1/2 .S = 1.05.S          de = (4/π)1/2 .S = 1.13.S                          de = (3√3/π)1/2 .S =1.29.S
  آرایش مثلثی) ج                               آرایش مربعی ) ب                               آرایش شش ضلعی ) الف 

  در حالت سلول واحد) Balaam&Booker1981(ستون ها را بر طبق  شیآرا -2شکل 
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  ش بندي توسظ نرم افزار پالکسیسمدل م-3شکل 

 يستونها.انتخاب شده است] 8[رفرنس بر اساس  یو مصالح ستون  شن]  7[رفرنس و از یقیحق يهاخاك بر اساس داده لیپروفا يمصالح مورد نظر برا

آلمانی یکمپان محصوالتظر ازمورد ن يهالیاژئوتکست.نشده مدل شده است یکشخاك اطراف به صورت زهو  شده یکشبه صورت زه یشن

Huesker مدل.استدهینتخاب گرداRingtract  مورد استفاده  لیاژئوتکستنتتیکی مناسب براي خاك هاي ضعیف تحت نامبه عنوان پوشش ژیوس

  .دهدیرا نشان م لیاخاك و ژئوتکست لیپروفا يها پارامتر بیبه ترت 2و  1ولادج. قرار گرفت

  

  ح مصرفیات مصالمشخص- 1جدول 
  

Parameter Symbol Sand Column Clay bed
Material model Type Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb

Loading Condition Drained Undrained

Wet unit weight (kN/m3) γwet 18 19

Horizontal Permeability 
(m/day)

kh 1 8.64*10-5

Vertical  Permeability (m/day) kv 0.5 8.64*10-5

Young’s modulus (kN/m3) E 2000 1000

Poisson’s ratio υ 0.3 0.2925

Cohesion (kN/m2) c 0 12

Friction angle (°) φ 30 0

Dilatancy angle (°) ψ 4 0

  

  لیژئوتکستامشخصات - 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

 3مدل مختلف که در جدول  4در  یشن يدر ستونها لیژئوتکستايها شده توسط پوشش جادیا يقولحکشش  يرویمقاله مقدار اتساع، نشست و ن نیدر ا

    .است گردیدهیسرشده بر هیارا

Type Geotextile Tensile strength (kN/m)

Ringtract 100 100

Ringtract 200 200

Ringtract 300 300

Ringtract 400 400
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  الیز مدل هاي مختلفـآن- 3جدول 
  

Model 
Name

Diameter of 
Sand 

Column (m)

Load 
Applied 

(kPa)

Loading 
Area

Geotextile 
Stiffness
(kN/m)

Parameters Studied

1 1

40
60
80
100

- - Bulging )  اتساع(  

2

1
1.2
1.5

80 - - Bulging

3 1 40

1D
2D
3D -

Bulging
Stress

4 1 80 -

100
200
300
400

Bulging
Settlement

Hoop tension )نیروی کشش حلقوی( 

  

  

  جینتا لیتحل  .3

  اتساع ستون هاقطرهاي مختلف ستون دروبارتاثیر:2و1گروه  3-1

مقدار اتساع به وجود آمده  زیآنال) 4(شکل. قرار گرفت شیمورد آزما)40,60,80,100(مختلف  يبارها رنظریمتر ز 1با قطر  یشن يها در ابتدا ستون

 يها ونمقدار بار و ثابت نگاه داشتن قطر ست شیافزبا شودیمشاهده م )4(شکل  درهمانطور که .دهدیمختلف را نشان م يبارها در طول ستونها تحت

 يگرید يگرفت پارامترها جهینت توانیم نیبنابرا .افتدیاتفاق م کسانیر عمق مقدار د نیا ممیکه ماکز یدر حال ابدی یم شیمقدار اتساع ستونها افزا یشن

اع در تساممیمقدار ماکز) 4(شکلباتوجه به  .باشدیها م اع ستونتسا ممیمقدار ماکز رییاز عوامل موثر در تغ هفاصله ستونها و سطح مقطع بار وارد رینظ

  .تغییر پیدا می کند100به  40مقدار بار از  شیبا افزا 23/14به  99/2از مقدار نیا افتدیها اتفاق م برا بر قطر ستون06/1عمق 

اتساع  يمختلف بر رو يقطرها رینشانگر تاث )5(شکل.انجام گرفته شدکیلوپاسکال 80بار  ریز 5/1و  2/1، 1با قطر ییها ستون يمقدار اتساع برا زیآنال

 زین ممیعمق ماکز نیکرده و همچن دایپ شیافزا زیقطر ستون ها مقدار اتساع ن شیبا افزا شودیمشاهده م )5(که در شکل همانطور .باشد یها مستون

  .کرده است دایپ شیافزاتحت بار فوق 52/11به  47/8و مقدار آن از  3/1به 06/1اتساع از  ممیعمق ماکز نیبنابرا .شودیم شتریب
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هاي مختلفتحت بارگذاري اتساع آنالیز:4شکل                                              آنالیزاتساع برقطر ستون ها : 5شکل                               

  

  مقطع بار دراتساع ستون ها  رسطحیتاث:2گروه       3-2

مورد  يپارامترها یبررس يبرا نیبنابرا.باشدیبار وارد شده م و اتساع ستون سطح مقطع ممیعمق ماکز رییر تغموثر د يهمانطور که اشاره شد از پارامترها

سطح  شیگرفت با افزا جهینت توانیم) 6(با توجه به شکل .ها بر ستون اعمال شد برابر قطر ستون 3، 2، 1هاي صلب با سطح مقطع ونیفونداس کینظر 

 زینعمق ممیمقدار ماکز نیهمچن.کندیم جادیرا در ستون ا يکرده و اتساع کمتر دایپ شیخاك افزا يبربار تیستون مقدار ظرفيمقطع بار وارده بر رو

ها مقدار ستون يبار وارد شده بر روو عسطح مقط شیبا افزا کهیبه طور دهدیو سطح مقطع بار را نشان م تنشنیب رابطه )7(شکل  .دارد ینسب شیافزا

کرده  دایپ شیدر خاك اطراف ستون افزا یو افق يچه به صورت عمود تنشمقدار  دوهر  نیاکرده بنابر دایکاهش پ 20به 137ز اها  ستون يرو بر تنش

  .شودیها م منجر به کاهش اتساع در ستون تًایو نها

  .کندیم قیتطب Baraksdale & Bachus (1981)از تحقیقات دهبه دست آم جیبا نتا دهبه دست آم جینتا شودیدر انتها مشاهده م 

  

آنالیزاتساع درتنش: 6شکل 
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آنالیزاتساع تحت مقطع هاي بارگذاري مختلف:7شکل 

  

  

  در ستون يکشش حلقو يروینشست و ندراتساع، لیوتکستائژِ یرسختیتاث:3گروه     3-3

 kN/m400یبا سخت لیکه در حضور ژئوتکستا يکرده به طور دایاهش پمقدار اتساع ستونها ک لیژئوتکستا یسخت شی، با افزا)8(با توجه به شکل 

 يشده توسط پوششها جادیا یتیخاص به عنوان يکشش حلقو يروین.کرده است دایکاهش پ یبا ستون معمول سهیدر مقادرصد  47به اندازه  عمقدار اتسا

کشش  يرویمقدار ن لیژئوتکستا یسخت شیمشاهده کرد که با افزا توانیم )9(از شکل .دکنیم جادیها ا مخالف نشست ستون ییروین  لیژئوتکستا

        به دست  400، 300، 200، 100یبا سخت لیژئوتکستا يبرا 7/3و  03/3، 3/2، 33/1به  بیمقدار بترت نیکه ا يبه طورکندیم دایپ شیافزا يحلقو
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    لیژئوتکستابرسختیاتساع ستون ها:8شکل                                          لیژئوتکستانیروي کشش حلقوي برسختی: 9شکل                 

  يریچشمگ ریتاث لیستاژئوتک یسخت شودیم جهینت )10(از شکل . مشاهده کرد )10(در شکل  توانیرا م نیشده در سطح زم جادیا ينشست عمود زیآنال

 )10(با توجه به شکل . کندیم جادیرا ا ينشست کمتر زیادیمقدار سخت نیبنابرا. کنندیم فایاثابت بودن قطر ستونها رطرا در کاهش مقدار نشست به ش
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مقدار در خاك  نیا کهیدر حال. ندکیم دایکاهش پ 400یبا سخت لیستون با پوشش ژئوتکستا يبرا 28به  یستون معمول يبرا 5/41مقدار نشست از 

  .کندینم یاطراف تفاوت چندان

.باشدیمختلف بارها م ریدر حضور مقاد لیژئوتکستا یسخت شیاتساع ستونها با توجه به افزا ممیزکاهش مقدار ماکانگرینما )11(شکل 

  ستون هاي سنگی تاثیر سختی در نشست: 10شکل 

  

  
بارهاي مختلفحت ی تماکزیمم اتساع بر سخت:11شکل

  

  گیرينتیجه  .4

محققان که در مقدمه به  ریسا جیبدست آمده که با نتا ریز جینتانتتیکی صورت معمولی و با پوشش هاي ژیوس شنی به ستون يبر رو يبا مطالعه نرم افزار

  :اشاره شده است جینتا نیبه ا ریدر ز. کند یآنها اشاره شد صدق م

  

.ابدی یم شیمقدار اتساع ستونها افزا یشن يها بت نگاه داشتن قطر ستونمقدار بار و ثا شیباافز.١

.شودیم شتریب زین ممیعمق ماکز نیکرده و همچن دایپ شیافزا زیقطر ستون ها مقدار اتساع ن شیبا افزا.٢

.کندیم جادیرا در ستون ا يکرده و اتساع کمتر دایپ شیخاك افزا يبربار تیستون مقدار ظرف يسطح مقطع بار وارده بر رو شیبا افزا.٣
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 تًایکرده و نها دایپ شیدر خاك اطراف ستون افزا یو افق يچه به صورت عمود تنش،ها ستون يبار وارد شده بر رو عسطح مقط شیبا افزا.۴

.شودیها م منجر به کاهش اتساع در ستون

.کندیم دایپ شیافزا يحلقوکشش  يرویمقدار نومقدار اتساع ستونها کاهش  لیژئوتکستا یسخت شیبا افزا.۵

.کنندیم فایاثابت بودن قطر ستونها رطرا در کاهش مقدار نشست به شيریچشمگ ریتاث لیژئوتکستا یسخت.۶
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