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خالصه

نتایج مطالعه پارامتریک کاربرد روش المان محدود براي آنالیز پی واقع بر خاکریز مسلح به ژئوسسنتتیک بر بستر رس نرم تحت بار در این بررسی 

اثر الیه هاي متفاوت .متر واقع بر بستر مسلح به ژئوسنتتیک است1مدل مورد نظر شامل یک پی دایره اي به قطر.ه استگرفتاستاتیکی مورد مطالعه قرار 

متر  3متر خاك آلی و  3ژئوتکستایل وژئوکامپوزیت بر خاکریز ماسه اي مسلح به ژئوسنتتیک بر بستر ریزدانه متشکل از  ،ژئوگرید:ژئوکامپوزیت شامل

با مدل  مجموعه اي از آنالیز هاي المان محدود با استفاده از نرم افزار دو بعدي پلکسیس.بار استاتیکی مورد بررسی قرار گرفت خاك رس نرم تحت

افزایش ضریب ، نتایج نشان دهنده آن است که به طور کلی استفاده از مسلح کننده باعث کاهش نشست.بر خاکریز اعمال شد رفتاري مور کلمب

در این بین استفاده از ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوگرید و ژئوتکستایل بیشترین تاثیر را در بهبود خواص مقاومتی  .باربري می شوداطمینان و ظرفیت 

  .خاکداراست

  .پلکسیس،ژئوسنتتیک ،خاکریز مسلح،المان محدود:کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

  

مسلح کننده هاي خاك مواد کامپوزیتی هستند که .اما قادر به تحمل نیروهاي کششی نیست ،خاك به خوبی می تواند نیرو هاي برشی و فشاري را تحمل کند

مسلح کننده به صورت گسترده براي غلبه بر استفاده ازامروزه .شامل مولفه هایی براي تحمل نیروي کششی هستند و به راحتی می توانند کشش را تحمل کنند

  .تامین شوند سازه هاي نگهبان و فنداسیون ها سدها شیب هاپایداري تا چنین مشکالتی استفاده می شوند 

گش و  )2003(بوشهریان و هاتف  )2003(از جملهدش و همکاران بحث مسلح کردن خاك زیر پی در سال هاي اخیر مورد توجه بسیاري از محققین 

واقع بر یا در نزدیکی شیب رس نرم تحت بارگذاري  پی در بررسی  .قرار گرفته است)2006(و پاترا و همکاران )2005(برا و همکاران  )2005(همکاران 

از این رو در این سال ها بحث پایداري شیب به عنوان یکی از .پتانسیل گسیختگی باالي شیب) 2، ظرفیت پایداري کم رس نرم)1:دومساله مطرح می شود

عبارتند روش هاي متعارف بهبود پایداري شیب.لکرد پایداري شیب ارائه شده استموضوعات مورد عالقه دانشمندان قرار گرفته و روش هایی براي بهبود عم

. متداول تر می باشدکهاستفاده از ژئوسنتتیک ها  مسلح کننده هاو استفاده ار سازه هاي نگهبان و شمع ها ،تزریق مواد شیمیایی ،اصالح هندسه شیب: از

ژئوممبرین ها  ،ژئوگریدها ،ژئوتکستایل ها:استفاده می شوند و گروه هاي شناخته شده آنها عبارتند ازژئوسنتتیک ها مواد سنتتیکی هستند که در خاك 

ژئوتکستایل ها داراي خاصیت پالستیک هستند و بر اثر بارگذاري طوالنی مدت ممکن است دچار تغییر شکل پالستیک شوند در مقابل ..وژئوکامپوزیت ها

                                                            
  استادیار دانشگاه صنعتی بابل-1

  کارشناس ارشد خاك وپی مؤسسه صنعتی مازندران-2

  دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی بابل-٣
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ژئوگریدها ضعف تغییر شکل پالستیک را ندارند پس با ترکیب مناسبی از این دو ژئوسنتتیک می توان رید ها دارندنسبت به ژئوگ ظرفیت کششی باالتري

این مسلح کننده ها علی رغم دار بودن قابلیت بسیار باال در مقابل تغییر شکلمستعد فرسایش و .ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل و ژئوگرید را تولید کرد

این  در .شده استهااین فاکتورها باعث استفاده از این مواد در جایگزینی مسلح کننده هایی مانند تسمه هاي فوالدي و دیگر مسلح کننده .خوردگی نیستند

ابتدا هندسه مدل ساخته  .پلکسیس به بررسی پارامتریک شیبهاي مسلح به ژئوسنتتیک پرداخته شده استمد المان محدود آمقاله با استفاده از نرم افزار کار

  .شده و با استفاده از مدل مورکلمب نتایج بدست آمده است

  

  و مشخصات مصالح هندسه مدل  .2

  

. مو مورد استفاده در مدل می پردازیدر ابتدا باید هندسه مدل مورد نظر به طور کامل تشریح شود سپس به توصیف خواص و ویژگی هاي مواد به کار رفته 

خاکریز مورد نظر از ماسه ساخته شده و بر بستري .افقی است 3قائم به  1متر و شیب  8عرض تاج  متر 4خاکریز مورد نظر داراي ارتفاع در این بررسی 

بر روي تاج شیب یک پی دایره اي به شعاع .متر قرار گرفته است 3متر ورس نرم به ضخامت  3به ضخامت )  خاك شامل برگ گیاهان(متشکل از 

سایر .براي هندسه مدل از شرایط کرنش مسطح با مدلسازي نصف قسمت راست خاکریز بهره گرفته شده است .وجود داردمتر  2/0با ضخامت  متر5/0

در .شده استدر خاکریز مورد نظر سطح آب زیر زمینی را در کف خاکریز و بر روي بستر خاك نرم فرض .آمده است 1مشخصات خاکریز پایه در شکل 

  .شده استده از یک الیه مسلح کننده در وسط خاکریز ماسه اي استفاده مدل مسلح ش

  

  مدل خاکریز مسلح نشده  -1شکل 

  

  .مشخص شده است2و1هاي در جدولتحقیقدرمورد استفاده  و ژئوسنتتیک پی، خاك جزئیاتمصالح همچنین 

  مشخصات مصالح مورد استفاده درآزمایش - 1جدول 

  مصالحنوع   ماسهپیترسفنداسیون

  کلمب-موهر  کلمب-موهر  کلمب-موهر  االستیک
مدل رفتاري مصالح مورد 

آزمایش

  نوع خاك مورد آزمایش  زهکشی شده  زهکشی نشده  زهکشی نشده  -
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5  -  -  -  W   وزن)kN(  

  ژئوسنتتیکمشخصات فیزیکی و کششی  -2جدول

Data  Unit  Characteristics  
Polypropylene  –  Material  

420  g/m2  Mass  
40 × 27  mm ×mm  Aperture size (rectangular)  

10.5  kN/m  Tensile strength at 2% strain  
21.0  kN/m  Tensile strength at 5% strain  
30.0  kN/m  Peak tensile strength  

  بارگذاري مدل  .3

می توان مدل خاکریز  5در شکل .گرفته استقرار هاي مختلف  شدتدر این بررسی فنداسیون مورد نظر تحت بارگذاري استاتیکی گسترده یکنواخت با 

  .تحت بارگذاري را مشاهده کرد

  

  بارگذاري استاتیکی فنداسیون واقع بر خاکریز -2شکل 

در در بر تاج نشست قائم   - غیر مسلح تحت بارگذاري استاتیکی یکنواخت ومنحنی ضریب اطمینان هاي مسلح میزان نشست قائم  براي نمونه  - منحنی بار

  .نشان داده شده است3شکل

  نشست قائم دربر تاج شیب -منحنی بار -3شکل 
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  مدل ها و متغیر ها  .4

  

  مدل  143تعداد مدل هاي ساخته شده .در این بخش به معرفی مدل هاي ساخته شده و پارامترهاي متغیر براي بررسی رفتار مدل ها پرداخته می شود

نامگذاري  N0در ابتدا یک مدل ساده خاك بدون ژئوسنتتیک با هندسه و مشخصات ذکر شده در بخش هاي قبل ساخته شده و هندسه این مدل .می باشد

  .شد

  .مورد بررسی قرار گرفت ,دو الیه)وب ,یک الیه)الف: در دو حالتH(mm)عمق جایگذاري الیه ژئوکامپوزیت 

  :حالت یک الیه)الف

 ,N350,,N300, ,N250, ,N200و از لحاظ هندسی به ترتیب     .میلی متري قرار گرفتند200,250,300,350در این حالت ژئوکامپوزیت در عمق هاي

  .دندنامگذاري ش

  :حالت دو الیه)ب

جایگذاري شدند و از لحاظ ) 350,300(,)350,250(,)300,250(,)300,200(,)250,200(در این حالت از مدل سازي الیه هاي ژئوکامپوزیت در دو عمق 

  .نامگذاري شدندN300-350,N250-350,N250-300,N200-300,N200-250:هندسی به ترتیب

  یک الیه ژئوکامپوزیتمتغیر عمق جایگذاري  - 3جدول 

H
(mm)

N
EAgeocompos i t

(kN/m)  ()  
C  

(kN/m2)  
E

(kN/m2)  
 s a tkN/m3  

هندسه 

  مدل

شماره 

  مدل

 -  0  160130  10.3300020N0  1  
200116013010.3300020N2 0 02
250116013010.3300020N2 5 03  
300116013010.3300020N3 0 04  
350116013010.3300020N3 5 0  5  

  متغیر عمق جایگذاري دو الیه ژئوکامپوزیت - 4جدول 

H
(mm)

N
EAgeocompos i t

(kN/m)  ()  
C  

(kN/m2)  
E

(kN/m2)  
 s a tkN/m3  

هندسه 

  مدل

شماره 

  مدل

200&25021601301  0.3300020
N200-

250
6  

200&300216013010.3300020
N200-

300
7

250&300216013010.3300020
N250-

300
8

250&350216013010.3300020
N250-

350
9

300&350216013010.3300020
N300-

350
10
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  مقایسه نشست قائم خاك غیر مسلح با خاك مسلح به یک الیه ژئوکامپوزیت در عمق هاي مختلف -4شکل 

  

  مقایسه ضریب اطمینان خاك غیر مسلح با خاك مسلح به یک الیه ژئوکامپوزیت در عمق هاي مختلف -5شکل 

میلی متري خاکریز کمترین میزان نشست و جابجایی افقی حاصل  200با مشاهده مقادیر باال مشخص می شود که استفاده از یک الیه مسلح کننده در عمق 

همانطور که در منحنی ها و .افزایش دارد% 16.74کاهش ودر ضریب اطمینان % 12.5ح در حالت نشست قائممی شود این مقدار نسبت به حالت غیر مسل

  . جدول باال مشاهده می شود همزمان با افزایش عمق جایگذاري مسلح کننده تاثیر آن بر نشست کاهش می یابد

  

  تاثیر پارامتر عمق جایگذاري یک الیه ژئوکامپوزیت در تنش افقی خاك  .5

  

میلی متري  200نشان دهنده آن است که کمترین میزان تنش افقی در حالت مسلح به یک الیه ژئوکامپوزیت در عمق  5و نمودار 3نتایج حاصل از جدول 
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  ماکزیمم تنش منفی افقی در عمق هاي مختلف جایگذاري یک الیه ژئوکامپوزیت - 6شکل

  

  

  

  

  

  

مسلح با در نظر گرفتن دو الیه ژئوکامپوزیت در عمق هاي مختلفنتایج بارگذاري مدل هاي خاك  - 5جدول 

fs  qu

Sxy  
)kN/m2(  

Sz  
)kN/m2(  

Sx  
)kN/m2(  

Sy  
)kN/m2(  

Ux  
)m(  

Uy
)m(  

عمق 

  )mm(جایگذاري

شماره 

  مدل

1.489-6.41-6.79-9.70-20.9400.30200&2506
1.596-6.09-6.82-9.36-21.3700.31200&300  7
1.6261.37-4.27-4.43-16.1300.31250&300  8
1.7941.24-4.19-4.33-15.9200.32250&3509
1.771-3.47-5.16-4.10  -18.0000.32  300&35010

  

مسلح بیشترین تاثیر به میزان میلی متري نسبت به حالت غیر  250و 200بر می آید جایگذاري دو الیه ژئوکامپوزیت در عمق هاي  28- 3همانطور که از جدول

  .کاهش  را در نشست  دارد% 11.11کمترین تاثیر به میزان 350و300کاهش و در عمق %  16.67
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  مقایسه نشست قائم خاك غیر مسلح با خاك مسلح به دو الیه ژئوکامپوزیت در عمق هاي مختلف -7شکل 

  نتیجه گیري  .6

    

  :کیلو نیوتن بر متر مربع مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان می دهد که8رس نرم تحت بار استاتیکی  مسلح کردن خاکریز ماسه ي واقع بر بستر

متر می باشد و این 36/0متر می باشد در حالیکه این نشست در خاکریزغیر مسلح برابر با  34/0نشست خاکریز مسلح شده به یک الیه ژئوگرید برابر با  -1

  .استکیلونیوتن بر متر  30قاومت کششی ر میزان نشست  با استفاده از یک الیه ژئوگرید با مدرصدي د 6/5نشان دهنده کاهش 

متر می باشد در حالیکه این نشست در  33/0کیلونیوتن بر متر  برابر با  80نشست خاکریز مسلح شده به یک الیه ژئوتکستایل با مقاومت کششی  -2

درصدي در میزان  3/8متر می باشد و این نشان دهنده کاهش  34/0مسلح شده به یک الیه ژئوگرید برابر با  متر و در حالت 36/0خاکریزغیر مسلح برابر با 

  .درصدي در میزان نشست به حالت مسلح به یک الیه ژئوگرید است 9/2نشست  نسبت به حالت غیر مسلح و کاهش 

متر می  32/0کیلونیوتن بر متر متشکل از ژئوگرید و ژئوتکستایل  برابر با  160نشست خاکریز مسلح شده به یک الیه ژئوکامپوزیت با مقاومت کششی  -3

متر و در حالت مسلح به یک الیه  34/0در حالت مسلح شده به یک الیه ژئوگرید برابر با  ,متر 36/0باشد در حالیکه این نشست در خاکریزغیر مسلح برابر با 

درصدي در میزان  9/5کاهش ,درصدي در میزان نشست  نسبت به حالت غیر مسلح  11/11ان دهنده کاهش متر می باشد و این نش 33.ژئوتکستایل برابر با 

  .درصدي در میزان نشست نسبت به حالت مسلح شده به ژئوتکستایل می باشد 03/3نشست به حالت مسلح به یک الیه ژئوگرید و کاهش  

می باشد و این 195/1می باشد در حالیکه این مقداردر خاکریزغیر مسلح برابر با  326/1ضریب اطمینان خاکریز مسلح شده به یک الیه ژئوگرید برابر با  -4

  .مربع است کیلونیوتن بر متر 30درصدي در میزان ضریب اطمینان  با استفاده از یک الیه ژئوگرید با مقاومت کششی 96/10نشان دهنده افزایش 

در  میزان می باشد در حالیکه این 386/1کیلونیوتن بر متر مربع  برابر با  80خاکریز مسلح شده به یک الیه ژئوتکستایل با مقاومت کششی ضریب اطمینان  -5

درصدي در میزان 98/15افزایشنده می باشد و این نشان ده 326/1و در حالت مسلح شده به یک الیه ژئوگرید برابر با  195/1خاکریزغیر مسلح برابر با 

  .به حالت مسلح به یک الیه ژئوگرید است ضریب اطمیناندرصدي در میزان  52/4افزایشنسبت به حالت غیر مسلح و  ضریب اطمینان

کیلونیوتن بر متر مربع متشکل از ژئوگرید و ژئوتکستایل  برابر با  160خاکریز مسلح شده به یک الیه ژئوکامپوزیت با مقاومت کششی ضریب اطمینان  -6

یک و در حالت مسلح به  326/1در حالت مسلح شده به یک الیه ژئوگرید برابر با  ،195/1در خاکریزغیر مسلح برابر با مقدار  می باشد در حالیکه این395/1

 20/5افزایش ,نسبت به حالت غیر مسلح   ضریب اطمیناندرصدي در میزان  73/16افزایشمی باشد و این نشان دهنده  386/1الیه ژئوتکستایل برابر با 

  تایل به حالت مسلح شده به ژئوتکسضریب اطمینان درصدي در میزان  65/0افزایشبه حالت مسلح به یک الیه ژئوگرید و ضریب اطمینان درصدي در 
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