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خالصھ

براي بهبود ظرفیت باربري شالوده . یکی از مهمترین موارد تاثیرگذاردر طراحی سازه هاي واقع بر آنها می باشد ي سطحیظرفیت باربري شالوده ها

براي محاسبه ظرفیت باربري شالوده هاي .نمودمی توان از روش مسلح سازي با بکار بردن ژئوگریدها درون خاك زیر شالوده استفاده  ي سطحی،ها

  .واقع بر خاك ماسه اي مسلح می توان از روش آزمایشگاهی یا عددي استفاده کرد سطحی

ظرفیت  بررسی اثر ژئوگریدها براستفاده از روش عددي برای ف از این مقالههدبا توجه به پر هزینه بودن و وقت گیر بودن روشهاي آزمایشگاهی، 

تعداد ژئوگریدها، بعد ژئوگریدها، فاصله آنها از هم و از کف بدین منظور، . مسلح به ژئوگرید است واقع بر خاك سطحیباربري شالوده هاي 

  .ایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده استنت و در نهایت .بررسی گرددتا تاثیر آنها  الوده متغیر در نظر گرفته شدهو عمق مدفون ش شالوده

  

  ، ژئوگرید، مدلسازي عدديظرفیت باربري، شالوده هاي سطحی: کلمات کلیدي
  

  

مقدمھ

دي به منظور با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در جهان و نیاز به احداث سازه هاي بلند مرتبه و استفاده از زمین هاي پست و نامناسب تحقیقات متعد

توجه به زوال کی از روش هاي تثبیت مکانیکی و مقاوم سازي خاکها استفاده از ژئوگرید می باشد که با ی. افزایش کارایی پی ها صورت گرفته است

  .ناپذیري، سهولت اجرا و صرفه اقتصادي نسبت به سایر محصوالت و روش هاي مشابه،  بیشترین کاربرد را در مسلح سازي خاکها دارد

به  به ژئوگرید را بررسی کرده اند، که از آن جمله می توان در دهه هاي اخیر محققان زیادي ظرفیت باربري شالوده هاي سطحی واقع بر خاك مسلح

Dasتحقیقات آزمایشگاهی et al. (1993) ،Yetimoglu et al. (1994) ،Shin & Das (1990) ،Gaber& Hart (2000) ،Patra& 

Das (2005)  ،Ghazavi&Alimardani (2008)  ،Cure &Sadoglu (2009) ،MadhaviLatha&Somwanshi (2009) و به

اشاره ،Binquet& Lee (1975) ،Huanq&Menq (1997) ،Waynne et al. (1998) ،Michalowski (2004)مطالعات تحلیلی
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ي در مقایسه با مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی مطالعات عددي انجام گرفته در این زمینه محدود است و از جملهمحققانی که بررسی عددي بر رو. نمود

  .اشاره نمود Ghazavi&Alimardani (2008)ظرفیت باربري خاك مسلح به ژئوگرید انجام دادند می توان به 

اثر ژئوگرید را در افزایش ظرفیت باربري پی نواري واقع بر خاك   FLAC3Dنرم افزار استفاده از با روش عددي تفاضل محدود و بادر این تحقیق 

حت آن بررسی و بر اساس آن نیز و ص مدل ارائه شده در این تحقیق با نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی مقایسه. شده است ماسه اي بررسی

  .کالیبره گردیده است

  

نسبت ظرفیت باربري

این  نوان متغیر در نظر گرفته شده استدر تحقیقات پارامترهاي متعددي به ع. مدل فیزیکی شالوده واقع بر خاك نشان داده شده است) 1(در شکل 

و فاصله اولین الیه ژئوگرید از سطح زیر  (h)، فاصله قائم بین الیه هاي ژئوگرید  (b)عرض ژئوگرید ،  (N)پارامترها شامل تعداد الیه هاي ژئوگرید 

  .استفاده شده است  N  ،b/B  ،h/B  ،u/Bبه منظور بررسی کلی اثر این پارامترها از پارامترهاي بدون بعد . (u)پی 

  

  

دمدل فیزیكي پي واقع بر خاك ماسھ اي مسلح بھ ژئوگری. ١شكل 

  

فیت براي بررسی اثر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربري از پارامتر بدون بعد نسبت ظرفیت باربري که نسبت ظرفیت باربري نهایی خاك مسلح به ظر

  :باربري نهایی خاك غیر مسلح است استفاده می شود

(1)BCRu=qu(R)/qu

  

مدلسازي عددي
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تر و از جمله روش هاي حل مسائل مهندسی روش آنالیز عددي می باشد که امکان پیش بینی رفتار و مطالعه تاثیر پارامترهاي مختلف را در زمان کم

جهت مدل سازي عددي شالوده هاي نواري  FLAC3Dدر این مقاله از نرم افزار . شرایط سهل تر نسبت به روش هاي آزمایشگاهی فراهم می سازد

جهت مدل سازي شرایط پی صلب و زبر در نظر گرفته و بارگذاري مدل به صورت اعمال . ع بر خاك ماسه اي مسلح به ژئوگرید استفاده شده استواق

کولمب براي خاك دانه اي و از مدل رفتاري االستوپالستیک براي _از مدل رفتاري موهر. سرعت قائم به گره هاي زیر شالوده صورت گرفته است

  .استفاده شده است ژئوگرید

با توجه به حجم توده خاك در مدل . براي اعمال شرایط مرزي دیواره هاي قائم خاك را در جهت افق بسته و کف مدل را در هر سه جهت بسته 

ر ابعاد مش و جهت دستیابی به مدلی دقیق تاثی.آزمایشگاهی و نیز وجود تقارن، جهت افزایش سرعت آنالیز تنها نصف توده خاك مدل گردیده است

مش  نحوه) 2(در شکل .در نظر گرفته شده است 7e-7m/stepسرعت اعمال بار بر نتایج حاصله بررسی گردیده و در نهایت سرعت بارگذاري برابر 

  .نشان داده شده استb=10.75Bو به طول h=0.375Bو قرارگیري اولین الیه ژئوگرید در عمق  بندي

  شکل ھندسی مدل عددی- ٢شکل 

  

  

  

  .نشان داده شده است) 2(و همچنین مشخصات ژئوگرید در جدول ) 1(مشخصات خاك دانه اي بستر در جدول 
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  مشخصات فیزیکی خاك دانه اي - 1جدول 

 γوزن مخصوص
(KN/m3)

چسبندگي 
C(KN/m2)

مدول االستیسیتھ 
E(MPa)

زاویھ اتساع νضریب پواسون
ψ )درجھ(

زاویھ اصطكاك 
Ф )درجھ(

170400.252540

  

  وگریدئمشخصات فیزیکی ژ - 2جدول 

مدول االستیسیتھ 
E(GPa)

ضخامت νضریب پواسون
mm

1.050.20.76

  

  نتایج بدست آمده

  صحت سنجي

ژئوگرید با مشخصات هندسی  6، براي خاك غیر مسلح و خاك مسلح به )3(با مقایسه نتایج بدست آمده از آنالیز عددي با نتایج آزمایشگاهی در شکل 

h/B=u/B=0.375 , b/B=10.75  نتایج آزمایشگاهی با خط توپر و نتایج عددي با خط منقطع رسم شده (صحت آنالیز عددي اثبات می گردد

  .)است

  

  ژئوگرید 6مقایسه نتایج عددي و آزمایشگاهی براي خاك غیر مسلح و مسلح به  –3شکل 

  

  تاثیر تعداد ژئوگریدھا بر ظرفیت باربري نھایي
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در نظر  6تا  1متغیر بین  Nو مقدار   h/B=u/B=0.375 , b/B=10.75رهاي هندسی را ثابت و برابر بررسی اثر تعداد ژئوگریدها، بقیه پارامتبراي 

  .گرفته شده است

وگریدها بیشتر می شود با افزایش تعداد ژئوگریدها ظرفیت باربري افزایش می یابد، اما هر چه تعداد ژئ) 4(با توجه به منحنی نشان داده شده در شکل 

چندانی بر افزایش نسبت ظرفیت باربري  الیه تاثیر 6افزایش نسبت ظرفیت باربري کمتر می شود به طوري که افزایش ژئوگریدها بیشتر از  رشد میزان

  .ندارد

  

  تغییرات نسبت ظرفیت باربري با تغییر تعداد ژئوگریدها -4شکل 

  

  

  ظرفیت باربري نھایيتاثیر فاصلھ ژئوگریدھا از ھم بر 

  .را متغیر در نظر گرفته u/Bو مقدار   h/B =0.375 , b/B=10.75 , N=3براي بررسی اثر فاصله ژئوگریدها از هم  پارامترهاي هندسی را برابر 

نتایج آزمایشگاهی نشان می همچنین  .با افزایش فاصله ژئوگریدها از هم ظرفیت باربري کاهش می یابد) 5(با توجه به منحنی نشان داده شده در شکل 

  .باشد، آن ژئوگرید هیچ تاثیري بر افزایش ظرفیت باربري ندارد 2.5Bدهد که اگر فاصله آخرین ژئوگرید از کف شالوده بیشتر از 
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u/Bتغییرات نسبت ظرفیت باربري با تغییر  -5شکل 

  

  

  تاثیر بعد ژئوگریدھا بر ظرفیت باربري نھایي

  .را متغیر در نظر گرفته b/Bو مقدار   h/B=u/B=0.375 , N=3براي بررسی اثر بعد ژئوگریدها، پارامترهاي هندسی را برابر 

  .قدار ظرفیت باربري افزایش می یابد و از آن به بعد تقریبا ثابت می شودم 8Bطول ژئوگرید تا  با افزایش) 6(با توجه به منحنی نشان داده شده در شکل 

  

  

  تغییرات نسبت ظرفیت باربري با تغییرات ابعاد ژئوگرید -6شکل 
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نتیجھ گیری

نرم افزار در این مقاله ، جهت توسعه و کالیبراسیون مدل عددي، نتایج مطالعات آزمایشگاهی که توسط براجام داس انجام شده با نتایج عددي حاصل از 

FLAC3D نتایج مدل سازي هاي آزمایشگاهی و عددي . مقایسه شده است که این مقایسه بیانگر صحت و دقت روش عددي تفاضل محدود می باشد

براي استفاده بهینه از الیه هاي ژئوگرید باید به نکات زیر . نشان می دهد که استفاده از تکنیک خاك مسلح منجر به افزایش ظرفیت باربري می گردد

  :توجه کرد

از  مقدار ظرفیت باربري با افزایش تعداد الیه هاي ژئوگرید افزایش می یابد، ولی باید به این نکته توجه کرد که فاصله آخرین الیه ژئوگرید.1

.برابر عرض پی نباشد چون از این فاصله به بعد تاثیري بر افزایش ظرفیت باربري ندارد 2.5کف شالوده بیشتر از 

هر چه این مقدار بیشتر باشد نسبت ظرفیت . برابر عرض پی می باشد 375.ن الیه ژئوگرید از کف شالوده حدود مقدار بهینه فاصله اولی.2

.تاثیر چندانی بر افزایش ظرفیت باربري ندارد 375B.باربري کمتر و کاهش این فاصله از 

بیشتر از این مقدار تاثیر چندانی بر افزایش ظرفیت باربري  برابر بعد شالوده ظرفیت باربري نیز افزایش می یابد و 8با افزایش طول ژئوگرید تا .3

.ندارد
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