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 کنترل نشست خاکریزهای شیب دار با استفاده بهینه از ژئوسنتتیک ها
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 خالصه
تعداد الیه  در چند دهه اخير استفاده از ژئوسنتتيک ها جهت افزایش ارتفاع خاكریزها همراه با پایداری آن بطور قابل توجهي رواج یافته است. اثر

های ژئوسنتتيک ،شيب شيرواني با زوایای مختلف، طول ها وسختي های متفاوت از ژئوسنتتيک ها و مشخصات خاكریز مدل شده اعم از ارتفاع و 

ی مختلف ( در رفتار خاک مسلح با استفاده از نرم افزار پلکسيس مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج مقایسه وضعيت هاC , Øخصوصيات مقاومتي)

ایش ابزارهای مذكور فوق تحت نرم افزار حاكي از آن است كه استفاده از ژئوسنتتيک در خاكریزها مي تواند منجر به كاهش تغيير مکان ها و افز

ردد، همچنين پایداری آن گردد و عالوه بر آن كاهش زاویه شيب و ارتفاع خاكریز و افزایش مدول ژئوسنتتيک نيز منجر به كاهش تغيير مکانها مي گ

 اگر ژئوسنتتيک ها در قسمت انتهایي خاكریز قرار گيرند تغيير مکان ها و نشستهای خاكریز تقليل مي یابند.

 
سکلمات کلیدی: ژئوسنتتیک، شیب شیروانی مسلح، کنترل نشست،نرم افزار پلکسی  

 

 

 .مقدمه1

المان های تقویت كننده  از] 1 [استفاده مي شود تکنيک استفاده از خاک مسلح شده به طور گسترده در ساخت دیوارهای حائل

متفاوتي كه از مواد پلي مری )ژئوسنتتيک( توليد مي شوند، برای پایدار سازی این گونه سازه ها استفاده مي گردد، كه مهمترین آنها 

برابر فشار و برش است اما در كشش خاک دارای مقاومت خوبي در ] 2 [.هئوگریدها، ژئوممبرانها و غيرعبارتند از: ژئوتکستایل ها، ز

استفاده از ژئوسنتتيک ها باعث ،] 3 [الش های متعددی در حال انجام استضعيف است، برای غلبه بر ضعف كشش در خاک ت

تقليل ضعف كشش خاک مي گردد، همچنين نشست ها را كاهش داده و خاكریزها را پایدار مي نماید كه امروزه دیوارهای خاک 

موضوع سالهای اخير  طي.] 4 [تيکي یکي از مهمترین گزینه های موجود در طراحي دیوارهای حائل شناخته شدهاندمسلح ژئوسنت

است و تکنيک های متعددی ژئوتکنيک تبدیل شده تثبيت و پایداری خاكریزهای شيرواني )شيبها( به یکي از مسائل مهم در مهندسي 

 .] 5 [برای افزایش پایداری این گونه سازه ها ارائه شده است 
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 :مواد و روش ها2.

 

الیه های ژئوسنتتيک، اثر سختي ژئوسنتتيک و تاثير شيب های مختلف با استفاده از نرم و طول در این تحقيق مشخصات خاک، تعداد 

 .مورد بررسي قرار گرفت پلکسيسافزار 

 

 

 
 هندسه ای از مدل اصلی.1شکل

 مشخصات خاک:1.2.

 :ارائه شده است 1مشخصات الیه های خاک برای این مدل در جداول

 

 مشخصات خاکریز-1جدول

 

 

 

 

 

 بررسی اثر الیه های ژئوسنتتیک :.2.2

برای ارزیابي اثر تعداد الیه های ژئوسنتتيک، در ابتدا سه نوع خاكریز مدل شده است. در مرحله ی اول، خاكریز بدون ژئوسنتتيک 

. در آخرین مرحله از  (1)شکلدر مرحله دوم، یک الیه ژئوسنتتيک بين خاكریزی و بستر معرفي شده است .(2)شکلمدل شده است

متری از كف  4و  2تحليل، سه الیه ژئوسنتتيک در نظر گرفته كه یک الیه بين خاكریزی و بستر و دو الیه ی باقيمانده در ارتفاع 

در نرم افزار پلکسيس،ژئوسنتتيک به عنوان یک المان كششي معرفي شده است كه معرف .  (4)شکلخاكریز در نظر گرفته شده اند

برای در نظر گرفتن اثر اندركنش  .ر نظر گرفته شده استدEA=2450kN/mاست. در این مدل،   "EA"المان در نرم افزاراین 

در نرم افزار پلکسيس تعریف مي شود. با استفاده از نتایج  Rژئوسنتتيک و خاک، از رابط استفاده شده است. این رابطه به عنوان  

 در نظر گرفته شده است.R=0.85آزمون بيرون كشيدگي توسط بارگادو،
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 خاکریز بدون الیه ژئوسنتتیکهندسی از : مدل  2شکل

 
 خاکریز با یک الیه ژئوسنتتیکهندسی از : مدل 3شکل

 
 : مدل هندسی از خاکریز با سه الیه ژئوسنتتیک4شکل

 :بررسی تاثیر شیب خاکریز3.2.

  .مدل شده است 3به 1، 2به  1، 1.5به  1، 1به1چهار مدل مختلف با شيب های

 بررسی اثر سختی ژئوسنتتیک:4.2.

انجام شده  "EA"با توجه به در دسترس بودن محصوالت مختلف از ژئوسنتتيک در بازار، ارزیابي با در نظر گرفتن  مقادیر مختلف

انتخاب و تحليل انجام شده است. در بخش دوم از تحليل،  EA = 2450kN/mبرای این بخش از ارزیابي، در ابتدا سختي . است

 انتخاب شده است. EA =4800kN/mنظر گرفته شده و در نهایت سختي  EA = 1300kN/mسختي 

 اثر طول ژئوسنتتیک :5.2.

متر ژئوسنتتيک  8و  4خاكریز با طول های مختلف ژئوسنتتيک مورد بررسي قرار گرفته است. خاكریز با طول پيوسته از ژئوسنتتيک، 

 كه از پایه ی خاكریز شروع مي شود در نظر گرفته شده است.
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 نتایج:بررسی .3

 

 ارزیابی الیه های مختلف:1.3.

 مي دهد. را نشان  به ازای الیه های مختلف نتایج حاصل از حداكثر جابجایي افقي و عمودی 2جدول 

 

 مختلف ژئوسنتتیک ماکزیمم جابجایی افقی و قائم به ازای الیه های: 2جدول

 (cm)جابجایي عمودی (cm)جابجایي افقي الیه ژئوتکستایلتعداد 

 84.1 38 بدون الیه ژئوتکستایل

 82.01 21.32 یک الیه ژئوتکستایل

 3511. 1122. سه الیه ژئوتکستایل

 

 :ارزیابي نتایج حاصل از جابجایي نشان مي دهد

جابه جایي افقي در نزدیکي پایه ی خاكریز و الیه ژئوسنتتيک رخ مي دهد كه مي توان این مقدار را حدود باالترین  -

 .درصد كاهش داد28

 .جایي افقي مي شوددرصد كاهش در جاب 5درصد كاهش در نشست و 1.7افزایش تعداد الیه های ژئوسنتتيک منجر به -

 ارزیابی شیبها مختلف:2.3.

 :نتایج جابجایي به ازای خاكریزی با شيب های مختلف را نشان مي دهد 3جدول

 

 مقادیر جابجایی افقی و قائم به ازای شیب های مختلف :3جدول 

 (cmجابجایي عمودی) (cmجابجایي افقي) شيب خاكریز

 75.32 96.23 1به  1

 76.01 54.23 1.5به  1

 75.41 22.21 2به  1

 21.73 18.01 3به  1

 

 استخراج شده عبارتند از :نتایج 

درصد  3.5، حدود  1:0به  0: 0 ماكزیمم جابجایي عمودی در وسط خاكریز اتفاق مي افتد و مقدار آن با كاهش شيب خاكریز از-

 كاهش است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

یرانا کيژئوتکندومين كنفرانس ملي مهندسي   

 0191مهر ماه  01و  9كرمانشاه،  
 

 

5 
 

 1.22،  حدود  1:0به  0: 0حداكثر جابه جایي افقي نزدیک به شيب خاكریز رخ مي دهد مقدار آن با كاهش شيب خاكریز از  -

 درصد كاهش مي یابد.

 هيچ اثری بر روی جابه جایي ندارد. این اتفاق به دليل وجود تقویت كننده ها مي باشد. 0:5به  0:0تغيير شيب خاكریزی از -

 اثر سختی ژئوسنتتیک: بررسی3.3.

انجام شده  "EA"گرفتن  مقادیر مختلفبا توجه به در دسترس بودن محصوالت مختلف از ژئوسنتتيک در بازار، ارزیابي با در نظر 

انتخاب و تحليل انجام شده است. در بخش دوم از تحليل، KN/MEA=2450برای این بخش از ارزیابي، در ابتدا سختي . است

نتایج به دست آمده  .انتخاب شده است.    EA = 4800kN/mنظر گرفته شده و در نهایت سختي  EA = 1300kN/mسختي 

 ارائه شده است4لاز تحليل در جدو

 مقادیر جابجایی افقی و قائم به ازای تغییر سختی ژئوسنتتیک:4جدول

 سختي

 EA(KN/m)ژئوتکستایل
 (cmجابجایي عمودی) (cmجابجایي افقي)

1300 0.20 12.13 

2450 01.23 22.01 

4800 12.28 21.02 

 

 ارزیابي نتایج حاصل از جابجایي نشان مي دهد كه:

درصد 01، حداكثر جابجایي عمودی در خط وسط خاكریز   4800kN/mبه 1300kN/mبا افزایش سختي ژئوسنتتيک از -

 كاهش یافته است

حداكثر جابه جایي افقي نزدیک به شيب خاكریز و در بخش پایه ی آن رخ مي دهد و با افزایش سختي ژئوسنتتيک از -

1300kN/m 4800بهkN/m مي یابد. درصد كاهش29.7،جابه جایي 

سختي باالتر ژئوسنتتيک ، به مفهوم مقاومت بيشتر در برابر نيروهای كششي است. هنگامي كه سختي ژئوسنتتيک افزایش مي یابد، -

 .تفاوت بين كرنش در باال و پایين الیه ژئوسنتتيک بيشتر مي شود و در نتيجه نيروی كششي بيشتری در تقویت كننده ایجاد مي شود

 الیه های ژئوسنتتیک:طول ارزیابی اثر 4.3.

متر 0و  4بدین منظور، خاكریز با طول های مختلف ژئوسنتتيک مورد بررسي قرار گرفته است. خاكریز با طول پيوسته از ژئوسنتتيک، 

 . مي باشد5ژئوسنتتيک كه از پایه ی خاكریز شروع مي شود در نظر گرفته شده است. نتایج مطابق جدول 

 تغییر مکان افقی و عمودی در خاکریز با طول مختلف زئوسنتتیک  :5جدول

 (cmجابجایي عمودی) (cmجابجایي افقي) ژئوتکستایل)متر( طول تاثير

1 11.30 11.10 

0 20.32 65 

 21.01 11.21 طول پيوسته
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 نتایج حاكي از آن است كه :

، درصد به طول پيوسته 32مقدار ماكزیمم جابجایي كه در خط مركزی خاكریز اتفاق مي افتد، با افزایش طول ژئوسنتتيک از -

 درصد كاهش مي یابد.1

درصد به طول پيوسته،  به مقدار  24ماكزیمم جابجایي افقي در پایه ی شيب خاكریز اتفاق مي افتد و با افزایش طول ژئوسنتتيک از -

 كاهش مي یابد.درصد  31

 

 

 :بر اساس خروجی های نرم افزاراین مدل .مقایسه وضعیتهای مختلف4

 تعداد الیه ژئوتکستایل:. 1.4

كاربرد الیه ژئوتکستایل در داخل این خاكریز باعث كاهش جابجایي افقي و عمودی شده است و بکار بردن یک الیه ژئوتکستایل در 

 این خاكریز بهينه مي باشد و با افزایش تعداد الیه ها طرح غير اقتصادی مي شود. 

 .شیب خاکریز:2.2

 ي كاهش مي یابد و جابجایي های عمودی نيز نسبتاً كاهش مي یابد.مي یابد جابجایي های افق كاهشمدل هر چه شيب خاكریز 

 .سختی ژئوتکستایل :4.2

 با افزایش سختي ژئوتکستایل ها در این مدل جابجایي ها افقي و عمودی كاهش مي یابد.

 .طول الیه های ژئوتکستایل:2.2

 مي یابد. با افزایش طول الیه های ژئوتکستایل این مدل جابجایي افقي و عمودی كاهش

 : کلی نتیجه گیری

 و بستر مي تواند منجر به كاهش تغيير مکان شود. خاكریز استفاده از یک الیه ژئوسنتتيک بين -

 مي باشد.  انتهای خاكریز بهترین مکان برای الیه ی ژئوسنتتيک،  -

 زماني كه خاكریز با ارتفاع زیاد مد نظر باشد، مي توان از ژئوسنتتيک با سختي زیاد استفاده كرد.  -

(حجم مصالح و دارند مصالح طوالنيلدراحداث جاده های كه فاصله حم يک ها در تقویت خاک ریزها )خصوصاًتاستفاده از ژئوسنت -

 نشستها را كاهش مي دهد و اقتصادی مي باشد.

 نماید.فو آبشستگي  را كند و شاید متوق از مصالح ژئوسنتتيک در دامنه ها و شيبها روند فرسایشاستفاده  -

 ] 2[ددارمتر،دیوارخاكمسلحکمترینهزینهساخترا۶درارتفاعبيشاز -
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