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 خالصه

ها از جنس پليمر بوده و به عنوان یک الیه سخت کننده در خاک به کار  گریدژئو

جابه جایی        د و منجر به افزایش ظرفيت باربری و کاهشنبرده می شو

پی نواری قرار  لبه د. مطالعات نشان می دهد فاصلهدنگرجانبی دیوار می 

گرفته در باالی کوله تا نما ، نوع پی و سختی ژئوگرید ها در توزیع فشار 

 3دیوار موثر است. در مطالعه پيش رو تحليل جانبی جانبی خاک و جابه جایی 

به صورت  و  Cap plasticityل رفتاری به کمک مد Abaqus-V6.11-1بعدی توسط نرم افزار 

  انجام شد. استاتيکی و دیناميکی
 

 استاتیکی، دینامیکی ،کوله  ،فشار جانبی خاک ،ژئوگریدکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1

های خاک مسلح ، کاربرد آن بهه عنهوان  یکی از کاربرد های کامال جدید سيستم

ها و انتقهال بهار بهه خهاک  سازه باربر )کوله( برای تحمل بارهای وارد بر  پل

 بر عالوه شود، می استفاده پل کوله عنوان به مسلح خاک دیوارهای از وقتیر می باشد. بست

 جهاده بارههای نيهز و پهل از عرشهه ناشی قائم و افقی بارهای خاک، رانش افقی نيروهای
 افهزایش کهه داد تشهخي  ویهدال هنری ابتدا شود. در می وارد مسلح خاک بلوک به دسترسی

 مهی مسهلح خاک داخلی مقاومت مؤثرتر بسيج باعث مسلح خاک ایدیواره قائم روی سربارهای

 مطهر  آن از منطقهی یهک اسهتفاد  عنوان به پل کوله در مسلح خاک کاربرد بنابراین . شود

 گردید.

 مهي منتقهل زمين به كوله مجاور هاي شمع توسط عرشه اصلي ها ابتدایی بار كوله در

 قهرار بتنهي ههاي شمع روي بر عرشه وزن كه دبو این بر نياز مسلح خاك هاي كوله در .گردید

 بهه موضهوع ایهن در دانش پيشرفت شود .  با ميسر با دال كوله با عرشه ارتباط و گرفته

 ههاي نمونهه و گرفت نيز شكل بتني هاي پایه وحذف كوله روي بر عرشه استقرار ایده تدریج

 .است شده اجرا دنيا در نيز آن از اندكي
 

 

 مدل سازی عددی .2

 

ه منظور تحليل عدی کوله خاک مسلح از نرم افهزار المهان محهدود آبهاکو  ب

Abaqus-V6.11-1  3و به صورتD  .اندر کنش ميان سهطو  از نهوع     استفاده شده است

Surface to surface    انتخاب شد. برای مش بندی خاک، دیوار نما و پی نواری از المان
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و نهوع ممبهرن اسهتفاده شهده  M3D8Rن و برای ژئوگرید ها از الما C3D8Rهای   

 است.

  Explicitو بهرای تحليهل دینهاميکی از  Static Generalبرای تحليل اسهتاتيکی از 

Dynamic  .و شتاب نگاشت زلزله طبس استفاده شده است 

 

 
 

شمای کلی   – 1شکل                                                         

 مدل سازی در آباکوس

 

 Capبها نهوع رفتهار  (  C=0در مدل سازی از خاک دانه ای بدون چسبندگی ) 

plasticity   مدل شده است. پارامتر های مربوط به مدلCap Plasticity   1درجهدول شهماره 
 آورده شده است. 

 

 Capپارامتر های مدل   -1جدول                                                 

Plasticity 

 

Ф α(kpa) θ R D(kpa)-1 W X0(kpa) 

34 0 264.  4 
00000725

. 
2.5 200 

 

برای مدل سازی ژئوگرید ، پی و دیوار نما  از رفتار االستو پالستيک استفاده شهد 

 آمده است.  2پارامتر های مربوط به آن در جدول و 

 
 مشخصات ژئوگرید و  پی نواری  -2جدول 

  
E(KN/m)  مهههدول

 االستيسيته

سهون ضریب پوا

ʋ  
  
  

.3 530 ژئوگرید  

پی، بلوک نما ، و  13800000 21.  
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 دال دسترسی

 

به نهرم افهزار با در نظر گرفتن پارا متر های جدول زیر ب ه عنوان داده ورودی 

 تحليل انجام شد. 

 -3جدول                                                                   

 ای هندسیپارامتر ه

S (cm) Clear (cm) Et ( KN/m) b(m) B(m) 

02  15 530 5 1.5 

 

S    ،فاصله ژئوگرید هاClear  ،فاصله لبه پی تا نماb  ،عرض ژئوگریدB عرض پی 

 

 پراگر/ کالهک -مدل  اصال  شده دراگر.            3

 

امهه ههای تحليهل راگر/ کالهک به طور گسترده ای  در برنپ-مدل خميری دراکر

اجزا محدود برای انواع مختلف کارهای مهندسی ژئوتکنيک استفاده شده اسهت. مهدل 

کالهک برای رفتار خاک مناسب می باشد چرا که قابليت در نظر گرفتن اثر تاریخچهه 

يری متنش، مسير تنش، اتساع و اثر تنش اصلی متوسط را داراست.  سطح تسليم مدل خ

 -گسهيختگی برشهی دراکهر کالهک شامل سه بخش اسهت   سهطح پراگر/-اصال  شده دراکر

پراگر، کالهک بيضی شکل، که با زاویه قائمه محور تنش موثر متوسط را قطع می کند 

( 2و یک ناحيه انتقال مالیم بين سطح گسيختگی برشی و کالههک، چنانکهه در شهکل ) 

 مشان داده شده است.

استفاده از قانون تعميم یافته رفتار ارتجاعی، به صورت ارتجاعی خطی و با 

هوک مدل می شود. به صورتی دیگر، یک مدل ارتجاعی که در آن سخت ارتجهاعی حجمهی 

همچنانکه ماده متحمل فشار می شود، مهی توانهد بهه منظهور محاسهبه کهرنش ههای 

 ارتجاعی استفاده شود

 پراگر است-از نوع دراکر  Capمعيار شکست مدل 

              
J1  ر اول تانسور تنش موثر، نامتغيJ2D   ،نامتغير دوم تانسور تنش انحرافی

θ  وα .ثابت های مربوط به زاویه اصطکاک و چسبندگی خاک هستند 

 

 
 تابع کالهک بيضی شکل به صورت زیر است

 
R  ،نسبت محور اصلی به فرعی بيضی استX   وL  به ترتيب محل تقاطع کالهک با

 ر پراگر است.و تابع تسليم دراک  j1محور 

 تابع سخت شوندگی به صورت زیر بيان می شود

 
D   وW  وX0  اعداد ثابت هستند وV ϵ .کرنش حجمی پالستيک است  
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 Cap مدل  -2شکل 
 

  شرایط مرزی و تکيه گاهی         .4
برای وجوه جانبی مدل در نظر گرفته   Zو  Xتکيه گاه های مفصلی در دو جهت 

 بهرای وجهه  جلهوگيری      مهی شهود.  z و  xاز جابه جایی در راستایو  شده است

 x ،y  ،zدر تمامی جههات  را جابه جایی و چرخشر داری فرض شد و انتهایی شرایط گي

ن از انعکا  امواج مرز های جهابب در حالت دیناميکی برای ممانعت کرد .شدمحدود 

 تعریف شد.

 

 تاثير پارامتر های مختلف در کاهش فشار جانبی .5

 

 تاثير فاصله پی تا نما.      5-1

وله ها فاصله لبه پی نواری تا نمها اسهت، یکی از پارامتر های تاثير گذار در ک

اگر این فاصله کم باشد فشار خاک پشت دیوار زیاد می شهود و اگهر فاصهله زیهاد 

 0باشد طول شاهتير پل زیاد شده و غير اقتصادی است.  پی نواری را در دو فاصله 

 از دیوار نما قرار داده شد. 30و 

ش فاصله فشار کمتری در خاک ایجاد در هر دو حالت استاتيکی و دیناميکی با افزای

 می شود همچنين فشار ایجاد شده در حالت دیناميکی بيش از حالت استاتيکی است.

 

 
 

 نحوه توزیع فشار جانبی خاک در حالت استاتیکی تاثیر فاصله پی تا نما در-3شکل 
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 یکینحوه توزیع فشار جانبی خاک در حالت دینام تاثیر فاصله پی تا نما در-4شکل 

 
 تاثير نوع پی نوع پی .    5-2

 

زمانيکه برای انتقال بار پل از پی در باالی کوله استفاده می شود دو نهوع 

ی یکپارچه . هر دو نهوع پهی بها پ -2پی منفرد   -1پی ممکن است استفاده گردد، 

 متر و مشخصات یکسان مدل شد. 1.5عرض 

فرد عملکرد بهتری داشته مطابق نتایج بدست آمده پی یکپارچه نسبت به پی من

و فشار کمتری در خاک ایجاد می گردد و نهایتا جابه جایی دیوار کمتهر مهی شهود 

 همچنين ميزان فشار ایجاد شده در حالت دیناميکی بيش از استاتيکی است.

 

 
                                                                               

 لی پی منفردشمای ک  -5شکل 
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 نحوه توزیع فشار جانبی خاک در حالت استاتیکی تاثیر نوع پی در -6شکل 

 

 

 
 

 نحوه توزیع فشار جانبی خاک در حالت دینامیکی تاثیر نوع پی در -7شکل 

 

 

 
 تاثير سختی ژئوگرید .   5-3

امروزه ژئوسنتتيک ها در انواع مختلف و با سختی ههای متفهاوت توليهد مهی 

ر چه مدول االستيسته بيشتر شود انتظار کاهش فشار جابی خاک را داریهم و شوند. ه

در حالت استاتيکی این موضوع مشاهده می شود اما در حالت دیناميکی افزایش سختی 

 در کاهش فشار تاثير کمی دارد.
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 نحوه توزیع فشار جانبی خاک در حالت استاتیکی تاثیر سختی ژئوگرید در -8شکل 

 

 
 

 دینامیکینحوه توزیع فشار جانبی خاک در حالت  تاثیر سختی ژئوگرید در -9شکل 

 

 نتيجه گيری .6

 

با افزایش فاصله پی از نما فشار کاهش یافته و در نتيجه جابه جهایی دیهوار     -

 توصيه کرده اند. cm 30 نما کمتر می شود. آیين نامه ها این    فاصله را 

د بهتری از خهود نشهان داده و موجهب کهاهش اجرای پی به صورت یکپارچه عملکر    -

 فشار جانبی خاک در هر دو حالت استاتيکی و دیناميکی می گردد.

افزایش سختی ژئوسنتتيک ها در حالت استاتيکی موجب کاهش فشار جابی خهاک مهی     -

 گردد اما در حالت دیناميکی این کاهش فشار محسو  نيست.
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