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Abstract

چکیده

با افزایش جمعیت وکاهش دسترسی به ساختگاه مناسب در مناطق شهری،ضرورت استقرار شالوده بر روی
خاکهای نرم یا ریزدانه بیش از پیش نمود یافته است .احداث شالوده درچنین مناطقی از دو جهت مشکلساز
است :اوالً ظرفیت باربری شالودهها در این نوع خاکها کم بوده،ثانیاً نشست خاک زیر پی بیشتر از حد مجاز
میباشد.تسلیح خاک یکی از روشهای مؤثرو قابل اطمینان در راستای اصالح و بهبود خواص خاک است.ورود
الیاف پلیمری به عنوان عناصر مسلحکننده خاک انقالب وسیعی در ساخت سازههای خاک مسلح ایجاد کرده
است.بررسی اندرکنش خاک -مسلح کننده یکی از مهمترین عوامل در طراحی سازههای خاک مسلح
است .کارایی سیستم خاک مسلح وابسته به بسیج شدن مقاومت اصطکاکی بین خاک و المانهای تسلیح می-
باشد.دراین پژوهش بااستفاده از نرمافزار اجزاءمحدود  Plaxisتأثیر پارامترهای ژئوتکستایل بر پایداری پی واقع
بر خاک رس مسلح مورد ارزیابی قرارگرفته است .نتایج مطالعات نشان دادکه انجام تسلیح میتواند باعث پخش
مجدد بار اعمال شده به مساحت گستردهتری نسبت به حالت اولیه گردد که این امر باعث حداقل شدن تمرکز
تنش و رسیدن به یک پخش تنش یکنواختتر میشود.پخش مجدد تنشها در زیر ناحیه تسلیح یافته میتواند
منجر به کاهش نشست وافزایش ظرفیت باربری در خاکهای رسی ضعیف شود.

واژگان کلیدی :خاک مسلح ،مقاومت اصطکاکی ،اندرکنش خاک و المان تسلیح ،ظرفیت باربری ونشست
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مقدمه
خاک مصالحی است که به خوبی در برابر فشار و برش مقاومت می کند اما قادر نیست در برابر نیروهای کششی مقاومت چندانی
از خود نشان دهد .خاکمسلح در واقع مصالح ساختمانی مرکبی است که در آن عناصر دارای مقاومت کششی به عنوان عامل
تسلیح در توده خاک قرار میگیرنداستفاده از مصالح دانهای در سازههای خاک مسلح ،همواره میسر نیست و در شرایطی که
خاک موجود در منطقه از نوع مصالح چسبنده باشد استفاده ازخاک چسبنده بجای مصالح دانهای مرغوب باعث اقتصادیتر
شدن پروژه میگردد .خاک چسبنده برخالف خاکهای دانهای رفتار مکانیکی متفاوتی را درشرایط مختلف از خود نشان می-
دهد .اززمانهایکهن نیز به طور تجربی دیده شده که ریشههای درخت یا گیاهان در تقویت توده خاک موثر است .انسانها از
زمانهای دور خانههای خود را باترکیبی از گل و کاه میساختند که در آن کاه نقش تسلیح دارد و به صورت یک المان کششی
عمل میکند.مطالعات انجام شده برای تعیین ظرفیت باربری ونشست پیهای سطحی واقع بر خاک رس اشباع که توسط
ژئوسنتتیکهامسلح شده است محدود میباشد .این اطالعات درکارهای انجام شده توسط (اینگولد و میلر ( ، )2891،میلیگان و
الو  (، )2891،اسکاتی وداس ( ،(2891،داوسن و لی ( ، )2899،گیدو و همکاران ( ، )2891،ساه  )2881،و (مندل و ساه
 )2881،وجود دارند( .ساه (،( 2881،مندل و ساه )2881،و (شین و همکاران  )2881،پارامترهای مقاومتی پیهای سطحی
واقع بر رس اشباع مسلح شده باژئوگرید را درآزمایشها مورد بررسی قرار دادند وتاثیر پارامترهای نسبت عمق اولین الیه ،نسبت
عمق کلی تسلیح،تعداد الیهها و نسبت عرض الیهها مورد مطالعه قرارگرفتند مسلح کنندهها که دارای شبکههای باز میباشند
به علت تاثیر درگیری ذرات خاک درداخل سوراخهای شبکه و بسیج مقاومت پسیو راندمان بهتری در خاکهای دانهای دارند.
اگر کمبود مقاومت بیرون کشیدگی المان تسلیح درون مصالح رسی جبران گردد ،بهبود زیادی درافزایش ظرفیت باربری و
کاهش نشست مصالح رسی محتمل خواهدبود.اندرکنش خاک و ژئوتکستایل بر رفتار شالودهها برای ساختمانهای با ارتفاع
متوسط ،با استفاده ازبرنامه المانهای محدود  Plaxisبررسی و مدل سازی شد.بررسی اثرات پارامترها و متغیرهای مختلف
سهیم در بهبود عملکرد خاک مسلح )(RSFشامل  :فاصله الیه باالیی مسلح کننده تا زیر پی) ،(uتعداد الیههای تسلیح )،( N
عمق کلی مسلح کنندهها ) ،(dفاصله قائم بین الیههای تسلیح )(hو عمق مدفون شدگی شالوده ) (Dfمسائلی هستندکه در
تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج مطالعات نشان داد که انجام تسلیح توسط ژئوسنتتیکها میتواند باعث
پخش مجدد بار اعمال شده به مساحت گستردهتری نسبت به حالت اولی ه گردد که این امر باعث حداقل شدن تمرکز تنش و
رسیدن به یک پخش تنش یکنواختتر میشود .پخش مجدد تنشها در زیر ناحیه تسلیح یافته میتواند منجر به کاهش
نشست تحکیمی وافزایش ظرفیت باربری در خاکهای رسی ضعیف شود.

مصالح:
خاک ریز دانه
کائولینیت به عنوان مصالح ریز دانه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .بنابر این برای بررسی اندرکنش خاک رس با
ژئوتکستایل مدلهای الزم انجام گردید .خصوصیات خاک بر اساس معیار های استاندارد  ASTMمربوطه تعیین و بر اساس
سیستم طبقه بندی یونیفاید خاک ) (USCSدر رده  ( CLخاک رس با خاصیت خمیری کم) قرار میگیرد .مشخصات خاک
زیر شالوده در جدول 2-نشان داده شده است.
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جدول  1-مشخصات خاک زیر شالوده
واحد

خاک رس CL

پارامتر

-

موهر -کلمب

مدل مصالح

-

زهکشی شده

نوع رفتار مصالح

KN/m3

21/5

KN/m3

29

KN/m2

21111

-

1/1

KN/m2

15

-

1

وزن مخصوص خاک ) ( usat
وزن مخصوص اشباع ) ( sat
مدل االستیسه خاک )(E

نسبت پواسون ) (
چسبندگی )(C

زاویه اصطکاک ) (

المان مسلح کننده:
عامل تسلیح بصورت غشاء شبیه سازی شده ،که تنها نیروی درون صفحهای را انتقال میدهد و هیچگونه سختی خمشی ندارد.
ژئوتکستایل مورد استفاده در مدلها به نام  HP570محصول شرکت  conved plasticآمریکا با جنس پلیاتیلن و به صورت
بافته شده میباشد .همچنین سختی محوری مسلح کننده  1111 KN/mدر نظر گرفته شده است که این عدد از میانگین
نتایج تحلیلهای  mandalو  sahدر سال  2881و  Maharajدر سال 1111بدست آمده است .حدود منطقی عامل مسلح
کننده مورد نیاز برای مسلح کردن خاک رس بین 151 KN/mتا  1511 KN/mمی باشد.
شرایط مرزی هندسی ومش بندی مدل:
در مدلسازی اغلب مسائل ژئوتکنیکی الزم است شرایط هندسی تعریف نمود .از جمله شرایط مرزی هندسی قابل تعریف در
الیه بستر (پی صلب)  ،محدود نمودن جابجایی افقی و عمودی در لبه پایینی به منظور در نظر گرفتن جابجایی صفر در این مرز
میباشد .این مرز باید طوری در نظر گرفته شود تا از ورود هرگونه تاثیر در تحلیلها جلوگیری شود ،بنابراین مرز افقیگیردارو
برای انداره گیری میزان نشست و بررسی رفتار خاک در بارهای وارده ،دو طرف پی به صورت آزاد در نظر گرفته شده است.
هندسه مدل به صورت کامل تعریف،خصوصیات مربوط به خاک و مسلح کننده به برنامه داده شد .هندسه مدل به یک سری
اجزای کوچک تقسیمبندی و تحلیل اجزای محدود انجام گرفت.مدل اجزای محدود برگرفته شده یک مدل کرنش مسطح
) (Plane strainاست.نمونهای از مشبندی قبل و بعد از تسلیح خاک درشکلهای 2و.1نشان داده شده است.
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شکل  .1مشبندی هندسه مدل قبل از تسلیح

شکل  . 2مشبندی هندسه مدل بعد از تسلیح

تحلیل و بررسی نتایج
هدف اصلی این تحقیق بررسی مزایای محتمل استفاده از پی واقع بر خاک مسلح به ژئوسنتتیکها برای بهبود ظرفیت
باربری و کاهش نشست پیهای سطحی واقع بر خاک رس میباشد .بدین منظور ،تحلیلهای گستردهای بر روی پی
های مدل واقع بر خاکهای رسی مسلح شده با ژئوسینتتیکها انجام پذیرفت .برای ارزیابی مزایای استفاده از پی واقع
بر خاک مسلح به کمک نرم افزار  ،PlAXISاز نسبت ظرفیت باربری ( )BCRاستفاده شده است .در بدست آوردن
نسبت ظرفیت باربری ( )BCRدو نوع مختلف رفتار بار-نشست در تحلیلها بر روی پیها مشاهده میشود .مطابق
شکل  .1نقطه گسیختگی به خوبی قابل تعریف نمیباشدکه مقدار  BCRدر یک نسبت مشخص محاسبه و مورد
ارزیابی قرار میگیرد .در شکل  .1منحنی بار-نشست یک نقطه گسیختگی مشخص داردکه مقدار  BCRدر ظرفیت
باربری نهایی مورد ارزیابی و مقایسه قرار میگیرد.
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شکل . 3ظرفیت باربری در گسیختگی برشی موضعی

شکل  .4ظرفیت باربری در گسیختگی برشی کلی

همچنین این مقادیر با استفاده از روشهای تحلیلی ) Menq & Huang (1991نیز محاسبه گردیده و با نتایج
حاصل از نرم افزار  PlAXISمقایسه شده است.ظرفیت باربری در یک نسبت نشست ( )s/Bمنطقی تعیین گردید.
نسبت نشست ( )s/Bشامل نشست پی ( )sبه عرض پی ( )Bاطالق میگردد .نتایج تحلیلهای انجام شده توسط نرم
افزار PlAXISدر جدول 1-ارائه گردیده است.

www.SID.ir

Archive of SID

جدول -2خالصه نتایج تحلیلهای انجام شده بر روی پی مدل واقع بر خاک رس

s/B= %3
نتایج روش تئوری )Menq & Huang (1997
BCR
1/30
1/10
1/19
1/18
1/98
1/00
1/31
1/30
1/93
1/93
1/92
1/98

)q(kpa
982
033
090
093
002
002
083
332
311
033
000
033
002

نتایج تحلیل با برنامه المان محدود

BCR
1/30
1/10
1/33
1/03
1/30
1/32
1/33
1/39
1/30
1/32
1/33
1/31

h
(Cm
)

)q(kpa
013
098
009
093
393
333
303
383
380
333
309
333
333

u
(C

33
33
33
33
33
93
93
03
33

93
03
33
03
03
03
03
03
03
03
03
03

N
m
)
3
1
1
1
9
0
3
3
0
0
0
0
0

نام مدل
GT1
GT2
GT3
GT4
GT5
GT6
GT7
GT8
GT9
GT10
GT11
GT12
GT13

تأثیر عمق الیه تسلیح کننده فوقانی تا سطح زیرین پی :
محل بهینه قرار گیری اولین الیه تسلیح با استفاده از یک پی نواری به عرض یک متر که بر روی خاک رس تعیین شده است .منحنیهای فشار-نشست
اندازه گیری شده برای خاک غیر مسلح و خاک مسلح شده با یک الیه ژئوتکستایل  HP570که در فواصل مختلف از سطح خاک قرار گرفته است،
درشکل .5نشان داده شده است.

شکل . 5تغییرات  u/B - BCRدر نسبت نشست ( 3% )s/Bبا تعداد الیه ثابت

در نسبت نشست ( 1% )s/Bمشاهده می شود که با افزایش عمق قرارگیری الیه تسلیح نسبت به سطح خاک ( )uاز
 11سانتیمتر به  15سانتیمتر ،ظرفیت باربری رس مسلح از  119کیلوپاسکال به  111کیلوپاسکال افزایش می
یابد.سپس با افزایش بیشتر  uاز  15سانتیمتر به  55سانتیمتر ،ظرفیت باربری به  115کیلوپاسکال کاهش می
یابد.شکل  1-تغییرات موجود در مقدار  BCRبارهای متناظر با نسبت نشست  1%را به شکل تابعی از نسبت عمق
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قرارگیری اولین الیه تسلیح کننده ( )u/Bنشان می دهد .نسبت عمق قرارگیری اولین الیه مسلح کننده ( )u/Bبرابر
است با نسبت عمق قرارگیری اولین الیه تسلیح کننده از سطح زیر پی ( )uبه عرض پی ( .)Bاین یافته مشابه نتایج
گزارش شده توسط  Saktiو  )2891( Dasو  Shinو همکاران ( )2881می باشد.آنها گزارش کردند که مقادیر
حداکثر  BCRدر عمق  0.35Bبرای پی مربعی واقع بر رس مسلح شده و برای پی نواری واقع بر رس مسلح شده با 1
الیه ژئوتکستایل در عمق حدود  0.4Bمی باشد.

شکل .6نمودار ظرفیت باربری-نشست پی مسلح شده با یک الیه ژئوتکستایل در فواصل مختلف در نسبت نشست (3% )s/B

تأثیر تعداد الیه و محاسبه عمق بهینه تسلیح
تحلیلهای متعددی توسط نرمافزار  PlAXISبر روی پی واقع بر خاک رس مسلح به تعداد مختلف الیههای ژئوتکستایل
صورت گرفت .همانگونه که انتظار می رفت ،ظرفیت باربری با افزایش تعداد الیه های مسلح کننده افزایش مییابد.این تأثیر
مثبت در افزایش ظرفیت باربری در عمقهای بیش از عمق تأثیر ناچیز میگردد .عمق تأثیر برابر است با مجموع عمق مسلح
شدهای که بیش از آن عمق ،نرخ افزایش  BCRبا افزایش الیههای مسلح کننده دیگر ناچیز میباشد .این روند را میتوان در-
شکل .1مشاهده نمود.همچنین تغییرات  BCRبدست آمده در نسبت های نشست  1%برای تعداد الیه های مختلف مسلح
کننده ( )Nو نسبت های عمق مسلح کننده مختلف ( )d/Bدر شکل. 9برای پی نواری به عرض واحد نشان داده شده است.
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شکل  .7منحنی ظرفیت باربری-نشست پیهای مدل مسلح شده با الیههای مختلف در نسبت نشست ( 3% )s/Bو به عرض واحد

شکل  .8منحنی تغییرات  N - BCRو  d/Bدر نسبت نشست(3% )s/B
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شکل  .9منحنی تغییرات  h/B - BCRدر نسبت نشست (3% )s/B

تأثیر فاصله قائم میان الیه های مسلح کننده
به منظور بررسی اثر فاصله قائم میان الیه های مسلح کننده ،از یک پی نواری به عرض واحد با سه الیه ژئوتکستایل HP570
استفاده شده است .جهت دست یابی به حد بهینه ،فاصله قائم میان الیههای مسلح کننده از1/1Bتا  1/1Bمتغیر در نظر گرفته
شده است .با رسم نمودار  .8بر اساس تغییرات BCRنسبت به فاصله قائم الیهها ( )h/Bدر نسبت نشست ( ،1% )s/Bمشخص
شد که با افزایش فاصله قائم میان الیههای مسلح کننده از 1/1Bتا  1/15Bظرفیت باربری رس مسلح افزایش یافت .نتایج
تحلیلهای متعدد نشان داد که مقدار  h=1/15Bمیتواند به عنوان یک مقدار معقول در طراحی رسها مسلح مد نظر قرار
گیرد.
مقایسه نتایج با روش تحلیلی  Menqو Huang
 Menqو  Huangدر سال  2881براساس مکانیزم گسیختگی پیشنهادی توسط  Schlosserبه ارزیابی پیهای سطحی واقع
بر خاک مسلح پرداختند .آنها روابطی را جهت محاسبه ظرفیت باربری پیهای واقع بر خاک مسلح به ژئوسنتتیکها بدست آورند
که میتوانست در موارد مشابه و با یک خطای منطقی ،ظرفیت باربری پی واقع بر خاک مسلح را نزدیک به واقعیت محاسبه
نماید .جهت بررسی اعتبار محاسبات عددی انجام شده توسط نرم افزار  PlAXISدو مورد از پارامترهای تاثیرگذار در ظرفیت
باربری پی مسلح یعنی عمق الیه تسلیح فوقانی ( )uو تعداد الیههای تسلیح ( )Nبا استفاده از روابط  Menqو Huangمحاسبه
ونتایج حاصل با تحلیلهای ارائه شده مقایسه گردیده است.شکل  .21منحنی ظرفیت باربری-نشست برای پیهای مدل مسلح
شده با تعداد الیههای مختلف در نسبت نشست ( 1% )s/Bو عرض واحد که با استفاده از روابط  Menqو  Huangرسم شده
است را نشان میدهد .نتایج بدست آمده از تحلیلهای عددی بسیار نزدیک به نتایج حاصل از روابط  Menqو  Huangمی-
باشد ،بطوریکه اختالف در نتایج بین  1%تا  1%محاسبه شده است که این میزان اختالف را میتوان شرایط متفاوت در مدلسازی
و شرایط هندسی و محافظه کارانه بودن فرمولهای تئوریک دانست.شکل .22تغییرات  BCRدر مقابل  h/Bدر نسبت نشست -
( 1% )s/Bبرای خاک رس مسلح با دو روش المان محدود و روش تئوری را نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشود نتایج
بدست آمده از تحلیلهای عددی بسیار نزدیک به نتایج حاصل از روابط  Menqو  Huangمیباشد بطوریکه اختالف در نتایج
بین  1%تا  1%اندازهگیری شده است که این میزان اختالف را میتوان به علت شرایط متفاوت در مدلسازی ،اختالف در ضرایب
موجود در روابط تئوری و محافظه کارانه بودن فرمولهای تئوریک دانست.
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شکل . 11منحنی ظرفیت باربری-نشست پی با یک الیه با نسبت نشست ( 3% )s/Bو عرض واحد

شکل  .11مقایسه منحنی تغییرات  h/B - BCRدر نسبت نشست ( 3% )s/Bبا دو روش المان محدود و روش تئوری
نتيجهگيري

نتایج مطالعات نشان می دهد:
 انجام تسلیح باعث پخش مجدد بار اعمال شده به مساحت گستردهتری نسبت به حالت اولیه میگردد که این امر در زیر
ناحیه تسلیح یافته میتواند منجر به کاهش نشست تحکیمی در خاکهای رس ضعیف شود.
 عمق بهینه قرارگیری اولین الیه مسلح کننده تا سطح زیرین پی در خاک رس با نسبت نشست ( ،1% )s/Bمعادل1/11B
میباشد .چنانچه عمق اولین الیه مسلح کننده تا سطح زیرین پی از  1/11Bبه  1/1Bافزایش یابد ،روند افزایش ظرفیت
باربری به شدت کاهش مییابد و در عمق  ، 1/9Bتسلیح خاک زیر پی بی اثر است.
 بیشترین مقدار  BCRدر h=1/15Bرخ می دهد و از آن مقدار به بعد با افزایش فاصله میان الیههای مسلحکننده(،)h
ظرفیت باربری خاک کاهش مییابد.
 با افزایش تعداد الیههای مسلح کننده ،ظرفیت باربری پی واقع بر خاک مسلح افزایش مییابد و در  N=1الیه تقریباً
متوقف گردیده و تغییرات آن ثابت میشود .در نتیجه ،تعداد  1الیه ژئوتکستایل جهت مسلح میتواند بهترین عملکرد را
داشته باشد.
 عمق تأثیر را می توان برای رس مسلح شده با ژئوتکستایل حدود  2/5Bتخمین زد .بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می
رسدکه عمق تأثیر تقریباً مستقل از شکل پی میباشد.
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