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 خالصه

ها و اطمينان از پایداری خاكریز احداث شده بروی آنها تسليح خاک های سست با استفاده از شمع یکي از روش هایي است كه برای كاهش نشست

باشد. این روش سرعت ساخت را افزایش داده و از اتالف زمان جلوگيری مي نماید، دز عين حال روشي اقتصادی و مورد مورد استفاده      مي

ای رو به گسترش است. استفاده از یک الیه یا چند الیه های سست بطور فزایندهباشد كه استفاده از آن برای ساخت خاكریز بروی خاکاطمينان مي

باالی شمع باعث تحول و توجه روز افزون به این روش گردیده است.وجود الیه های ژئوسينتتيک باعث بهبود عملکرد این  ژئوسينتتيک در ناحيه ی

ی  قوس زدگي در خاكریز باعث كاهش بار گردد. در واقع وقوع پدیدهنتيجه كاهش نشست های نسبي و افزایش پایداری خاكریز ميسيستم در

شود. در این مقاله ضمن اثبات تأثير وجود كالهک بر بهبود عملکرد سيستم، تأثير شکل آن بر اهش نشست ميوارد بر خاک سست و درنتيجه ك

 ميزان این بهبود نيز مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. 
 

 زدگیژئوسنتتیک، خاکریز مسلح متکی بر شمع، مدل المان محدود، قوس :کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه .1
 

اساسي را در سازه های زیر بنایي راه ها، راه آهن ها و ساختمان ها بازی ميکنند. بسياری از آنها روی خاک های سست یا خاک های خاكریز ها نقش 

بعلت آلي با تراكم پذیری باال، احداث مي شوند و ميتوانند با ایجاد نشست های اضافه سطحي باعث مختل كردن عملکرد خاكریز شوند.این نشست ها 

یز هستند كه باید توسط خاک زیرین حمل شود. روش حل این مشکل ميتواند بطور عمده ای به ویژگي های مکاني وابسته باشد، اما راه حل وزن خاكر

استفاده از ،  پيش بارگذاری خاک برای مدتي قبل از ساخت خاكریز برای تحکيم خاک زیرین، این نشست ها مي تواند شامل استفاده از سيستم زهکشي

 كاهش بار وارد بر خاک زیرین با استفاده از مصالح كم وزن در خاكریز همچون فومهای پليمری و خرده ذغال، شميایي همچون آهک و سيمانمواد 

 .دو روش اول نشست را كاهش نميدهند، اما زمان وقوع آن را كاهش مي دهندو ممکن است بطور همزمان مورد استفاده قرار بگيرند.باشد

خاک های سست باشد كه در  شمع تسليح شده توسط ژئوسينتتيک ميتواند یک روش سریع و كم هزینه برای ساخت و ساز برخاكریز متکي بر 

نمونه ای از این سيستم  1در شکل  آن پس از جایگذاری شمع ها مي توان الیه های خاكریز را اجرا كرد و ساخت را با كمترین نشست تفاضلي ادامه داد.

جایگذاری شمع ها در خاک كه هم ميتوانند اصطکاكي و هم اتکایي اجرا شوند، در صورت نياز به عنصر تسليح، باید آن را بروی  دیده مي شود. پس از

قرار داد تا از پارگي آن در اثر ارتباط مستقيم با كالهک ها جلوگيری كرد. پس از آن مصالح خاكریز را تا ارتفاع  الیه ی نازكي از مصالح خاكریز

در این مقاله ضمن بررسي تأثير كالهک بر سيستم، بخوبي كریزی مي كنند و در نهایت راه آهن یا روسازی راه بروی خاكریز اجرا مي شود.  مناسب خا

 تأثير شکل كالهک نيز بر عملکرد سيستم نشان داده شده است.

                                                
  دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی اصفهان 1
  استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان 2
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: سیستم خاکریز متکی بر شمع در دو حالت اتکایی و اصطکاکی 1شکل  

 

(، ۱33۱(، هان و گالبر )1۳99هالوت و رندولف ) (،1۳91كارلسون ) (،1۳91(،گویدو و اسوني)1۳۳1همچون مقاالت كلوی )تحقيقات زیادی 

( در درک بهتر در انجام این ۱31۱( و اسکيسار و همکاران )۱33۳اليس و اسالم )(، ۱331(، ناگتون )۱330(، ون الکان و همکاران )۱330الو و ميليگان )

 .ر بوده اندتحقيق تأثير گذا

 

 

 معرفی آزمایش .2
 

-سازی سيستم خاكریز مسلح متکي بر شمع استفاده شده، كه اطراف آن شيشه مي باشد، برای شبيهمتر 5/3از یک باكس مربع شکل با ابعاد  آزمایشگاهدر 

. عناصر تسليح نيز با مدول االستيک داده شدي متر قرار سانت 5. در كف آن كالهکي كره ایي شکل با قطر مي باشدمتر  ۱/3ارتفاع  دارایخاک است. 

شمع هایي كه كالهک ها بر آنها شوار شده اند دارای فاصله ایي  بسته شده اند. جعبهدر كناره های كف  0/3 ضریب پوآسونكيلو نيوتن بر متر و  193

شده اند تا نيروی انتقالي از كالهک به شمع را نمایش دهند.  تایپ سواردو برابر فاصله آنها از كناره ها هستند و دو عدد از آنها بروی لودسل های اس

 (.۱ميليمتر محاسبه شده است)شکل  31/3نشست در ميان خاک جعبه نيز توسط ساعت مدرجي با دقت 

 
: مدل آزمایشگاهی سیستم خاکریز متکی بر شمع2شکل   

 

 

 مدل المان محدود .3
 

مدل رفتاری مورد استفاده برای خاک مدل موهر كلمب در نظر گرفته برای تحليل المان محدود این آزمایش از نرم افزار آباكوس استفاده شده است. 

كناره  درجه در نظر گرفته شده است. شرایط مرزی مدل نيز بنحوی است كه در 3و زاویه اتساع آن برابر  03شده است، لذا زاویه اصطکاک خاک برابر 
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عناصر تسليح نيز در كناره های در جهت گاه غلطکي گذاشته شده، پس فرض بر این است كه بين خاک و شيشه اصطکاكي وجود نداشته است و ها تکيه

 (.0های اصلي حركتي ندارند اما آزادانه ميتوانند حركت دوراني داشته باشند)شکل 

 
دل شده در آزمایشگاه: مدل المان محدود خاکریز متکی بر شمع م 3شکل   

 

 آزمایشگاهمقایسه نتایج نرم افزار و  .4
 

مالحظه  1شکل حاصل از المان محدود و آزمایشگاه مقایسه ایي انجام شده است. همانطور كه در  نشست در ميان تاج خاكریز در این قسمت بين نتایج

 مي باشد.     قرمز و نتایج حاصل از آزمایشگاه با رنگ آبي مي كنيد نتایج حاصل از تحليل المان محدود با رنگ 

 
 : مقایسه نتایج آزمایشگاه و نتایج تحلیل المان محدود4شکل 

 

 

 مقایسه اشکال مختلف کالهک .5
 انجام شده است.ج حالت كالهک كروی مقایسه یو نتا ي مترسانت 5حالت بدون كالهک و با كالهک تير شکل با عرض  مياندر ادامه بين نسشت در 

 دهد.نمایي از كالهک تير شکل را نشان مي 5شکل 
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 : خاکریز مسلح متکی بر شمع با کالهک تیر شکل5شکل 

ميتوان مالحظه كرد. از این شکل ميتوان نتيجه گرفت كه عالوه بر آنکه حظور كالهک نشست را بميزان قابل  6این مقایسه را در شکل 

 سيستم تأثير بسزایي دارد.كند، شکل آن نيز بر عملکرد توجهي كم مي

 

 
 : مقایسه نتایج حاصل از تحلیل المان محدود خاکریز مسلح متکی بر شمع 6شکل 

 

 

 گیرينتیجه .6
 

این سيتم ها همانطور كه در این مقاله مالحظه شد شکل و حظور كالهک در سيستم های خاكریز مسلح متکي بر شمع ميتواند نقش بسزایي بر عملکرد 

ری های ئوداشته باشد. هدف این تحقيق آن بود كه عالوه بر آنکه این موضوع را مجسم كند، عالقه مندی الزم را برای محققين ایجاد كند كه با طرح ت

-تواند بطور قابل مالحظهاین سيستم ميجدید در این زمينه این موضوع را كه تابحال به آن پرداخته نشده است را مورد بررسي و تحليل علمي قرار دهند.

البته آزمایشات انجام شده در  ای در ایران نيز استفاده شود، زیرا در مناطق شمالي  جنوبي كشورمان نواحي زیادی برای استفاده از این سيستم وجود دارد.

باشد ذكر آنها از حوصله بحث خارج اما با توجه به هدف مقاله كه تعيين اثر شکل كالهک بر نشست ميآزمایشگاه نتایج ارزشمند دیگری نيز داشتند
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 قدردانی .7
 

كمک های در انتها از پرسنل آزمایشگاه مکانيک خاک دانشگاه صنعتي اصفهان نهایت تشکر را برای فراهم كردن دستگاه های مورد نياز آزمایش و 

 دارم. هاآن دلسوزانه
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