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 خالصه

-رد استفاده میشده در استاندا از ابعادی خارج از محدوده توصیهه مربوط آزمایشگاهی مانند بارگذاری صفحه بدون توجه به ضوابط در  بسیاری از مطالعات

 زنشست ناشی ا ارد بر خاک،وفشار  توان بهمی هااز جمله آن کهشودخوش تغییر میاد پارامترهای زیادی در خاک دستاز طرف دیگر با افزایش ابع، شود

بر  کهPLAXIS ر  رم افزاسازی با ن. در این پژوهش به علت محدودیت  کار آزمایشگاهی از مدلی، حباب تنش ایجاد شده در خاک...اشاره نمودبارگذار

 فزایش ا اربری نهاییبعاد ظرفیت بافزایش ا با  کهدهد ها نشان میاثر ابعاد صفحه روی رفتار خاک استفاده شد.   بررسی است جهت بررسیپایه اجزای محدود 

 .ولی نسبت ظرفیت باربری روندی نزولی دارد

 PLAXISکلمات کلیدی: ظرفیت باربری، اندازه صفحه، ژئوتکستایل، 

 .مقدمه1

 آنکه نخست . نیست وبمطل کار این انجام دلیل دو به اما . است زمین مقاومت تعیین روش بهترین شک بدون ، آن بارگذاری و واقعی اندازه با پی ساخت

 به نیاز ، باشند داشته دازهان یک از بیش ، ساختمان های پی اگر و آید می دست به اندازه یک با پی برای فقط زمین مقاومت آنکه دوم و است هزینه پر بسیار

. آورد دست به را نظر مورد های ویژگی توان می ، نتایج تعمیم و کوچک صفحه یک روی بر آزمایش انجام با ، شرایط این در .است متعدد های آزمایش

 تعیین نهایت در و دهش آزمایش مصالح مجاز مقاومت و بستر العمل عکس ضریب ، یانگ مدول مانند مهمی پارامترهای تعیین به کمک ، آزمایش این از هدف

 اندازه با مراهه ، آن بر فشار اعمال و خاک روی صلب صفحه یک دادن قرار : از است عبارت بارگذاری، آزمایش .است پی ساخت هنگام زمین مقاومت

 (1).شود می وارد که فشاری مقدار ازای به ، خاک در صفحه، فرورفتن میزان گیری

د از جمله آن شوتغییر می خوشک دستاخ باشد زیرا با افزایش ابعاد پارامترهای زیادی دراست اثر اندازه نمونه می از جمله مواردی که کمتر به آن توجه شده    

 فاده از مدلصورت است که به علت محدودیت امکانات در بسیاری از موارد دراست فشار وارد بر خاک، نشست ناشی از بارگذاری، حباب تنش ایجاد شده 

ج از محدوده ابعادی خار یش مربوطه. از طرف دیگر در  بسیاری از مطالعات بدون توجه به استاندارد آزماشوداز مقیاس کوچک آن استفاده میآزمایشگاهی بیشتر 

ور معمول طزمایشگاهی بآهای یتتوصیه شده در استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد و به علت عدم رعایت این موارد و استفاده از مدلی که به علت محدود

ررسی اثر اندازه بی منظم برای هایزمایشهای عملی  احتیاط مضاعف نمود. لذا آها در پروژهکمتر از میزان استاندارد است  باید در صحت  نتایج  و استفاده از آن

 .صفحه با ابعاد استاندارد امری ضروری است

                                                           
 استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  -1
 دانشجوی کارشناسی ارشدعمران دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل  -2

mailto:yashar.tavangar@stu.nit.ac.ir


 

 . تحقیقات پیشین 2

B.M.Das-M.T.Omar (2 در سال )1994 ( با بررسی عرض صفحه بارگذاری به این نتیجه رسیدند که مقدار نسبت ظرفیت باربریBCR)   با افزایش

 گردد.یاید که نسبت ظرفیت باربری به صورت زیر تعریف میعرض، کاهش می

𝐵𝐶𝑅 =
𝑞𝑢(𝑅)

𝑞𝑢
 

qu(R) = ماکزیموم ظرفیت باربری در خاک مسلح 

qu =  باربری در خاک غیر مسلحماکزیموم ظرفیت  

 

 عرض با صفحات از آزمایش این در که شد بررسی صفحه بارگذاری آزمایش طی در صفحه ابعاد تغییرات به نسبت BCR تغییرات  مقدار تحقیق این در که   

 اما یابد می افزایش qu(R),qu مقادیر صفحه ابعاد افزایش با. است شده استفاده)mm) 177.8  mm, 127 ,  mm101.6 mm, 76.2  mm, 50.8 های

 (.2یابد )کاهش می BCR مقدار شد اشاره که همانطور

   Abu-Farsakh, Voyiadjis, Tao  (3 ) در صفحه جانمایی عمق همچنین افزایش و بارگذاری صفحه قطر افزایش با که به این نتیجه رسیدند2007در سال 

 (.3) یابد می کاهش  خطی صورت به خاک جابجایی و (BCR)نسبت ظرفیت باربری  مقدار ها ژئوگرید و ها ژئوتکستایل با مسلح خاکهای

   Moghadas Tafreshi,S.N et al (4 )یابد اما به این نتیجه رسیدند که با افزایش صفحه بارگذاری مقدار ظرفیت باربری افزایش می 2011 در سال

تر گردد این شود و هرچه خاک متراکماین امر موجب کاهش مقدار ضریب عکس العمل بستر خاک مییابد که متناسب با آن مقدار جابجایی نیز افزایش می

  .(4)یابدضریب افزایش می

  ASTM D1194به طوری که طبق استاندارد  ،باشدمشکلی که در  بیشتر تحقیقات پیشین وجود دارد عدم رعایت استاندارد دستگاه بارگذاری صفحه می   

های انجام شده خارج از این محدوده بوده است و لزوم ولی بیشتر آزمایش،  (5)است  mm762و حداکثر آن   mm305حداقل عرض صفحه بارگذاری 

طلب مورد باشد این مکه بر اساس اجزای محدود می  PLAXISشود. به همین علت در این پژوهش با استفاده از نرم افزار بررسی بیشتر در این مورد احساس می

 بررسی قرار گرفت.

 .مشخصات هندسی و مدل سازی المان محدود3

 دو درفضای تحلیل انجام به قادر که شد استفاده PLAXISنرم افزار  8.2نسخۀ از ، مسلح ظرفیت باربری خاکبررسی اثر اندازه روی  جهت پژوهش این در

،  گوناگون باشرایط مدل سریع ایجاد امکان همچنین و ژئوگرید مجزای جز وجود دلیل به افزار نرم این در. باشد می محدود اجزای عددی روش به و بعدی

طبق بررسی که انجام گرفته مناسبترین حالت  .باشد می زیر به صورت شکل الگو کلی سرعت انجام می پذیرد. شکل دقت و با بررسی مورد مساله الگوسازی

باشد، که این پارامترها می B 1.5سازیو در عمق مسلح B 0.5ها، فاصله بقیه الیهB 0.2، فاصله اولین الیه تسلیح از زیر پی  B4 سازیبارگذاری در عرض مسلح

درصد بعنوان  75، 65، 55متر و تراکم نسبی سانتی 75، 65، 55، 45، 35، 25در این پژوهش از صفحات بارگذاری به ابعاد باشند.در کل تحلیل ثابت می

 رهای تحلیل استفاده شده است.متغیی

 

 



 
 . هندسه مدل1شکل

 

 بیان شده است. 2و  1خصوصیات ژئوتکستایل و خاک مورد بررسی هم به ترتیب  در جدول 

 

 . خصوصیات ژئوتکستایل1جدول

 دراز شدگی در گسیختگی 

 )درصد(

 مقاومت کششی در گسیختگی 

(KN/m) 

 وزن

(gr/m2) 

 نوع ژئوتکستایل

 نشدهبافته 200 25 73.1

 

 

 . خصوصیات ماسه بابلسر2جدول

φ c پواسون ضریب E (KN/m2) 

 

γ  (KN/m3)   

 ماسه بابلسر 17 19000 0.3 0 38

 



 نتایج تحلیل المان محدود و بررسی افزایش ظرفیت باربری پی .3

 برابر  مقاله این در که مجاز نشست حد به رسیدن تا یکنواخت خطی بارگذاری از استفاده با باربری ظرفیت بررسی جهت پی روی شده انجام بارگذاری

 بررسی و بحث مورد متغییر هر تغییر با خروجی مطالعۀ مورد پارامتر عنوان به(BCR) و نسبت افزایش ظرفیت باربری  شده انجام شده، گرفته نظر در پی عرض%10

به ظرفیت باربری   مسلح حالت در پی باربری ظرفیت میزان برابر نسبتکه   باشد می بعد بدون پارامتر یک که باربری ظرفیت افزایش نسبت. است گرفته قرار

 باشد.مسلح میای غیرخاک ماسه

یابد ولی نسبت ظرفیت باربری روندی نزولی دارد. همچنین دهند با افزایش ابعاد ظرفیت باربری نهایی افزایش میدهند نشان میبه خوبی نشان می  3و  2های شکل

 یابد.نسبی ظرفیت باربری نهایی افزایش و نسبت ظرفیت باربری کاهش مییش تراکمبا افزا

 

 

 
 . تغییرات ظرفیت باربری نسبت به عرض صفحات2شکل
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 نسبی. تغییرات نسبت ظرفیت باربری  به تراکم3شکل

 

 

 گیرینتیجه.4

  یابد. و نسبت ظرفیت باربری  کاهش می با افزایش ابعاد ظرفیت باربری نهایی افزایش -1

 یابد.نسبت ظرفیت باربری  کاهش می و نسبی ظرفیت باربری نهایی افزایشبا افزایش تراکم -2
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