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  :خالصه

  گستردگی واهمیت ساخت با توجه به .یکی ازمشکالت اصلی دراحداث سازه هاي مهم درخاك هاي نرم و سست، عدم باربري و نشست زمین درآنها می باشد

  حاصل ازاصالح خاك به روش پیش بارگذاري بازهکشاین مقاله به ارزیابی تجربیات.انواع سازه هادراین مناطق، بهسازي واصالح خاك اجتناب پذیرمی باشد

  رائه روش عملی و نکات اجرایی تجربیات حاصلقائم ژئوسنتتیکی درتصفیه خانه فاضالب بابلسرپرداخته وپس ازارائه مبانی تئوریک و روش هاي محاسباتی با ا 

  در پایان نیز به مقایسه میزان نشست و زمان تحکیم درصورت استفاده از زهکش هاي قائم پرداخته ودر نهایت به عنوان راهکار.دراین زمینه را تشریح می نماید 

  از آنجائیکه دربسیاري ازپروژه ها به خاکهاي مشابه با این موردبرخورد.استمناسب استفاده از زهکش هاي قائم ژئوسنتیکی رابراي این پروژه ضروري دانسته 

  .می گردد،امید است نتایج حاصل به گونه اي بیان شودکه مورد استفاده مهندسین محترم قرار گیرد 

  پیش بارگذاري،ژئوسنتتیک،تحکیم شعاعی:کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه  .1

  

روش هاي مختلفی براي اصـالح خـاك وافـزایش مقاومـت وجـود دارد کـه از مهمتـرین روشـهاي متـداول           ،تراکم پذیر در هنگام برخورد با خاکهاي نرم و      

، هزینـه و غیره می باشد که گزینه هاي مختلف با توجه بـه میـزان تـاثیر،    تراکم دینامیکی،پیش بارگذاريتزریق،، ستون سنگیاستفاده از شمع وپی هاي عمیق،

.مورد نیاز انتخاب می گردد و فضايبرنامه زمانی

همچنین این روش .روش هاي مرسوم براي باالبردن مقاومت برشی وکاهش نشست آن به شمارمی رودزهکش قائم یکی ازپیش بارگذاري همراه بااستفاده از

  .ز اهمیت زیادي برخوردار می باشدبراي پروژه هایی که نیازمندزمان کوتاه درساخت هستند ابراي کاهش زمان تحکیم نیزکاربرد بسیاري داردو

  .ساخت انجام می گیردسطحی که معموال قبل ازبارگذاري موقتی است درمحل احداث سازه به منظور اصالح خاك هاي زیر،پیش بارگذاري

  :براي اجراي موفق پیش بارگذاري باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد

  .مه زمانی در نظرگرفته شده براي اجراي کل پروژه باشداجراي پیش بارگذاري درچارچوب برنازمان -

  .ر گردوغباروسروصدابرمحل هاي اطراف نداشته باشدظهیچگونه تاثیري از ن-

  .قابل قبول باشدنشست هاي بعدازساخت درمحدوده-

  .نباشدهزینه واقعی مطابق برآوردویا بیش از هزینه سایر روش ها-

  :تئوري زهکش قائم- 1-1

نکته قابل ذکراینجاست که براي بیشـتر  .زهکش هاي قائم همراه با پیش بارگذاري مورد استفاده قرار گرفت ،براي تسریع در تحکیم الیه هاي رسی1930ازدهه 

فقیت آمیـز تـرین   یکی از بهترین و مو. فرآیند تحکیم را سرعت می بخشند ،رسهاي نرم،نفوذپذیري افقی بیشتر از نفوذپذیري قائم بوده وبنابراین زهکش شعاعی

  .شد انجامدر آزمایشگاهی در سوئد و1973که اولین بار در سال استفاده از ژئوسنتتیک به عنوان زهکش می باشد ،روش ها

  .محصوالت مسطحی هستند که از مواد پلیمري ساخته شده و به همراه خاك،سنگ و سایر مصالح مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک کاربرد داردها ژئوسنتیک

  :رد ژئوسنتتیک هاعملک

  حفاظت از مایع وگاز      - 1



  تسلیح- 2

         فیلتراسیون          - 3

  زهکش- 4

       جداسازي              - 5

  کنترل فرسایش- 6

  :تقسم بندي متداول ژئوسنتتیک

        ژئوتکستایل  - 1

         ژئوگرید- 2

       ژئوممبراین     - 3

  ژئوکامپوزیت- 4

:colbond drainمپوزیت ورق هاي ژئوکا

به عنوان فیلترو یک مغزه به عنوان زهکش که همراه با سیستم پیش بارگذاري جهت تحکیم اراضی سست با نوعی ژئوکامپوزیت که داراي دوالیه ژئوتکستایل 

  .متر استفاده می شود 15قابلیت نصب در بستر هاي تا عمق 

                  

  
  Colbond drainیک نمونه از -1شکل

  :Colbond drainوِیژگی هاي استفاده از 

  کاهش مدت تحکیم از چندین سال به چند ماه- 1

  سهولت و سرعت اجرا- 2

  پیوستگی در حین باال آمدن آب- 3

  ظرفیت عبوردهی مناسب- 4

                Colbond drain   ویژگیهاي -1جدول

  



  

  مبانی تئوري واجرایی.2

  :باتیمبانی تئوریک و محاس- 2-1

بایست براساس مقدار باري که درآینده در اثر ساخت سازه بر خاك وارد خواهد شد و همچنین مقدار  م میطراحی پیش بارگذاري با استفاده اززهکش قائ

  :است تئوري ترزاقی از رابطه زیرمقدارآن قابل محاسبهلذابراي محاسبه نشست تحکیمی بر اساس ..نشست مجاز صورت پذیرد

                                            

)1 (                                                                                                                                                  

Sc-نشست تحکیم  

Cc=ضریب نشست پذیري  

  تنش موثر اولیه=

  موثر اضافه تنش=

H=ضخامت الیه  

  :محاسبه زمان نشست تحکیم

مدت زمـان زیـادي بایـدازاعمال بـار     ،براي آنکه نشست خاك به میزان محاسبه شده برسد.نشست تحکیم پدیده اي است که نیاز به صرف زمان نسبتا زیادي دارد

  :فتاده است می توان از روابط زیر استفاده نمودبراي محاسبه اینکه بعد از گذشت یک مدت زمان مشخص چنددرصداز تحکیم اتفاق ا.بگذرد

  : تحکیم یک بعدي-الف

ض نمود که تحکیم یک بعدي صورت پذیرفته و در این حالت رمی توان ف ،در صورتی که سطح بارگذاري نسبت به ضخامت الیه نشست پذیر بزرگ باشد

  :روابط محاسباتی به شرح ذیل می باشد

                                            )2(                                                                                                                                                              

                                   
Tv=فاکتورزمان  

Cv=ضریب تحکیم قائم  

t=زمان  

d=طول مسیر زهکش  

درجه تحکیم متوسط از رابطه زیر قابل محاسبه استTvبا توجه به مقدار

                    Uv<60%    )3  (                                                                                                                             

        

               Uv>60%
  :تحکیم شعاعی- ب

  در صورت استفاده اززهکش قائم به منظورکم کردن زمان تحکیم میزان درصددرجه تحکیم ازروابط زیر قابل محاسبه است

     )4                                                                                                            (                                                                           

TR=فاکتور شعاعی زمان  

CH=ضریب تحکیم افقی  

t=زمان  

R=      براي زهکش با آرایش مربع                   شعاع تاثیر زهکشR=0.564S

R=0.525Sمثلث            براي زهکش با آرایش                                        

S=فاصله افقی بین زهکش ها  

قابل محاسبه خواهد بودURمقدار  1-2محاسبه و با توجه به جدولn=R/rdمقدار)rd(با توجه به مقدار شعاع زهکش قائم



  

  درصد درجه تحکیم - 2جدول 

                  

  :درجه تحکیم کل با داشتن مقادیر باال به شرح زیر محاسبه می شود

U=1-(1-UR)(1-Uc)

  :مبانی اجرایی.2-2

  .،اجراي مناسب روش پیش بارگذاري نیز براي نیل به حصول نتیجه قابل قبول ضروري استبدیهی است عالوه بر طراحی صحیح

  :در این راستا توجه به مواردزیرحائز اهمیت است

  .ز انباشتن مصالح خاکریز،می بایست محل از نباتات سطحی پاك وبا مصالح زهکش مناسب پوشیده شودقبل ا- 1

  .ودسرعت اجراي الیه هاي خاکریز می بایست به گونه اي باشد که با توجه به مقاومت برشی الیه نرم زیرین گسیختگی هاي موضعی در آن ایجاد نش- 2

  .زن مخصوص آنها به صورت در جا تعیین و با مقدار طراحی کنترل شوددر حین اجراي الیه هاي خاکریز مدام و- 3

  .پس از پایان دوره انتظار و قبل از برداشتن خاکریز کافی بودن دوره انتظار مورد بررسی قرار گیرد- 4

  

  

  مطالعه موردي تصفیه خانه فاضالب.3

  

  :جغرافیایی پروژه موقعیت.1- 3

  .قرار گرفته استمتر می باشد- 21متر واز سطح دریاي آزاد 4در شهر بابلسر که ارتفاع آن از سطح در یاي خزرون شمال ایراتصفیه خانه فاضالب بابلسر در

.هکتار احداث گردیده است 8/13این تصفیه خانه در زمینی به مساحت 

                        

  موقعیت جغرافیایی-2شکل



  

  

  

         

  ها موقعیت قرار گیري سازه - 3شکل 

  :مشخصات خاك.2- 3

  :وضعیت الیه ها

CH,MHعمدتا رس یا سیلت با دامنه خمیري زیادواز لحاظ استحکام خیلی نرم ،خاك ریزدانه چسبنده ،متر 3.5سانتی متر تا 30از :الیه اول 

  .ا سفتی متوسطواز نظراستحکام خاك بCLمانندالیه اول ریز دانه چسبنده ولی عمدتا از جنس ،متر 7مترتا  3.5از :الیه دوم

  .رس به همراه ماسه دیده شده است و از نظر استحکام خاك سفت طبقه بندي شده استودر بعضی گمانه هاCLمتر از جنس14.2متر تا  7از عمق :الیه سوم و چهارم

  .حکام خاك متراکم ارزیابی شده استمتر نوع خاك عمدتا غیر چسبنده از جنس ماسه سیلت دار واز لحاظ است 35تا  14.2از عمق :الیه پنجم ششم و هفتم

  پارامتر هاي ژئوتکنیکی - 3جدول

         

  :روش هاي پیشنهادي.3- 3

  :تراکم دینامیکی-الف



ضمنا این  .متري نیاز به صرف انرژي زیاد می باشد 14مترتوصیه نمی شود زیرا براي تحکیم تا عمق  14این تراکم براي الیه هاي رس اشباع با ضخامت متوسط 

  .تراکم براي خاکهایی توصیه می شود که فشار آب منفذي در اثر ضربه سریعا محو شود

  

  

  :تزریق- ب

.مخلوط نمودن خاك با سیمان به روش تزریق و متراکم نمودن آن بر اي الیه رس اشباع با نفوذ پذیري کم توصیه نمی گردد 

  :تراکم لرزه اي-ج

  .نمی باشد     متري از الیه رس نشست پذیرمناسب  16تراکم که با توجه به ضخامت شامل مرتعش نمودن خاك جهت باال بردن میزان 

  :شمع- د

متري الیه هاي با تراکم نسبتا زیاد وجود دارد امکان استفاده از شمع به عنوان گزینه قابل بررسی می باشد که  16ازآنجایکه در این پروژه در عمق پایین تر حدود 

  .در نظر گرفته شودباید مالحظات اقتصادي نیز 

  :پیش بارگذاري- ه

رد تایید قرار به منظور اصالح خاك زیر سطحی و زمان مناسب وهزینه، گزینه مناسب براي اجرا می باشد لذا با توجه به موارد فوق گزینه پیش بارگذاري مو

  .گرفت

  مقایسه برآورد هزینه اجرا-4جدول

                                 

  :روش اجرا.4- 3

نی و نشست در این پروژه خاکریزي در سه تراز مختلف انجام گرفته و براساس محاسبات نشست تحت اثر خاکریز در ابعاد ارائه شده براي سه حالت نشست آ

سانتی متر و 15بر اساس نتایج به دست آمده حداکثر نشست آنی .ه شدئتحکیمی ونشست کل محاسبه گردیده و خطوط میزان نشست براي حالتهاي فوق ارا

  .سانتی متر تخمین زده شده است 70سانتی متر و در کل نشست حدود  55حداکثر نشست تحکیم 

درصدتحکیم 35با توجه به اعداد قید شده در باال نشست تحکیم بسیار قابل توجه بوده ومحاسبات نشست تحکیم نشان می دهد که بعد از گذشت یکسال حدود 

در صد تحکیم  93سال حدود  10در صد تحکیم و بعد از گذشت  65سال  5درصد تحکیم و بعد از گذشت  50دو سال حدود اتفاق می افتد و بعد از گذشت 

  .بوقوع می پیوندد

  :با زهکش قائم استفاده از روش پیش بارگذاري

این است که عمده نشست ها مربوط به نشست تحکیم نکته قابل توجه .در پیش بارگذاري معموال از خاکریز به عنوان نقش تامین کننده سربار استفاده می گردد

 10حدود (ف زمان زیادبوده که این عمل زمان گیر بوده لذا همانطور که قبال اشاره شد اگر بخواهیم ساخت سازه را بعد از انجام نشست ها آغاز کنیم نیاز به صر

م مناسب با فواصل مورد نیاز می ئاهش زمان نشست تحکیم استفاده از زهکش قامی باشد که عمال امکان پذیر نبوده لذا راه حل مناسب و عملی جهت ک) سال

  .باشد

  :براي زهکش هاي قائم دو حالت زیر را در نظر گرفته و زمان تحکیم را بررسی نمودند

  :متر با آرایش مثلثی 1.5سانتیمتر وفواصل 10زهکش قائم به قطر - 1

  .پیونددمی در صد نشست به وقوع  97ماه 3بعد از  نی می کنددر این حالت محاسبات زمان نشست تحکیم پیش بی

  :متر با آرایش مثلثی 1.5سانتیمتروفواصل  5زهکش قائم به قطر - 2



  .پیونددمی در صد نشست به وقوع  96ماه 3در این حالت محاسبات زمان نشست تحکیم پیش بینی می کند بعد از 

  

  

  

  

:ابه روایت تصویرمراحل اجر

                        
  برداشتن خاك نباتی و ریختن مصالح سنگی- 4شکل 

                           

                          
  نماي دیگري از اجراي زهکش هاي قائم-5شکل



                      

  دستگاه نصب زهکش قائم-7شکل

  

  

  

  نماي از اجراي خاکریز و نشست سنج هاي نصب شده- 9شکل 

  :رفتارسنجی در حین و بعد از عملیات پیش بارگذاري.5- 3

صفحه نشست سنج استفاده شده  8درطول عملیات پیش بارگذاري بسیارحائزاهمیت است دراین پروژه به منظورثبت تغییرات نشست از آهنگ زمان نشستمشاهده

.ست و با تراز یابی میزان نشست خاك به سادگی قابل اندازه گیري می باشداست که این صفحات از یک ورق پایه فوالدي و میله اي عمود بر آن تشکیل شده ا

  )cm(جدول میزان نشست- 5جدول

روز 85 100 112 127

136 156 169 327
شماره 

نشست 

سنج

 شروع

بارگذاري

در حین 

بارگذاري

در حین 

بارگذاري

پایان 

بارگذاري

1 2 9 15 24 33 40 41 43

2 4 12 20 27 34 35 36 37

3 4 13 23 29 35 37 38 40

4 3 11 20 28 33 35 36 37.5

5 5 13 20 24 25 26.5 27 27

6 4 11 17 20 21 21.5 22 23

7 1 6 11 14 14 15 16 17



8 2 10 15 18 18 18.5 19 20

  نتیجه گیري.4

  

زمین می باشد با توجه به بررسی هزینه اي و ارزیابی ژئوتکنیکی روش پیش در خاك هاي نرم و سست که یکی از مشکالت اساسی آن عدم باربري و نشست 

  .بارگذاري با زهکش قائم یکی از مناسبترین روش ها می باشد

براي  ود استفاده از زهکش قائم نسبت به حالت بدون زهکش زمان تحکیم را بسیار پایین می آوربا تجربیات به دست آمده از پروژه ارائه شده و سایر پروژه ها 

همچنین هر چه فواصل زهکش قائم کمتر باشد زمان نهایی تحکیم پایین آمده لذابه عنوان یک راهکار منطقی استفاده از .خاتمه عملیات تحکیم بسیار موثر است

  .زهکش ها براي کاهش زمان تحکیم توصیه می شود

  :فهرست منابع و مراجع.5
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