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چکيده
در عملکرد اکثر سازههای خاکي مسلح ،مقاومت بيرون کشش مسلحکننده نقش عمدهای را به عهده دارد .از طرفي به علت اینکه
خاکهای درشتدانه معموالً اندرکنش بهتری با مسلحکننده برقرار ميکنند ،در این سازهها بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند .خاک
درشتدانه عموماً از محل قرضه به محل اجرای سازههای خاکي منتقل ميشود و از این رو ،تهيهی آن پرهزینه است .از طرفي به
علت اهميتي که مقاومت بيرونکشش مسلحکنندهها در تعيين نوع آنها دارد ،در این تحقيق به بررسي مقاومت بيرونکشش دو نوع
مسلحکننده قرار گرفته در بين الیهای از خاک درشتدانه پرداخته شده است .برای این منظور ابتدا تعدادی آزمایش بيرونکشش بر
روی یک نوع ژئوگرید معمولي و نوعي مسلحکننده به نام مهار– شبکه انجام شده است ،در حالتي که فقط الیهای از خاک درشتدانه
با ضخامتهای انتخابي مختلف اطراف مسلحکننده قرار ميگيرد و باقيماندهی حجم سازهی خاکي با خاک ریزدانه جایگزین ميشود.
به عالوه ،در این تحقيق ،مدلسازی آزمایش بيرونکشش با استفاده از نرمافزار اجزای محدود پلکسيز تری -دی تونل انجام شده
است .نتایج آزمایشگاهي و عددی نشان از کارایي روش مورد بحث در کاهش هزینۀ اجرا همراه با حفظ عملکرد خاک مسلح دارد.
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نازنين سهرابي ،نادر هاتف

 -1مقدمه
مطابق تعريف مؤسسهي استاندارد آمريکا  ،ژئوسنتتيکها
محصوالت صفحهاي از جنس پليمرها هستند که به عنوان جزئي
جداييناپذير همراه با مصالح طبيعي ژئوتکنيکي مثل خاک و
سنگ در سازههاي مهندسي عمران بکار برده ميشوند .به علت
ضعف خاک ،از اين محصوالت در تقويت مقاومت برشي خاک
استفاده ميشود .خاک ،بيشترين حجم يک سازهي خاک مسلح
را تشکيل ميدهد .ميتوان گفت که تقريباً هميشه امکان اجراي
يک سازهي خاک مسلح حتي با استفاده از خاکي که در محل
موجود است يا با استفاده از خاکي که از نزديکي محل آورده شده
است ،وجود دارد .اما الزم است که بدانيم آيا خاک مورد استفاده
براي ساختن يک سازهي خاک مسلح مناسب است يا خير؟ به
همين منظور انتخاب خاک با در نظر گرفتن مواردي مثل نوع
سازه ،پايداري طوالني مدت سازهي نهايي ،پايداري کوتاه مدت
(در حين ساخت) ،خصوصيات فيزيکي -شيميايي مصالح و
هزينهي کار ،صورت ميگيرد .پايداري سازهي خاک مسلح به
توسعهي مناسب اصطکاک بين خاک و مسلحکننده بستگي دارد.
اصطکاکي که در اين حالت بين خاک و مسلحکننده به وجود
ميآيد تابعي از خصوصيات آنها خواهد بود.
خاکهاي غيرچسبندهي متراکم شده به ميزاني که اين تراکم
منجر به انبساط حجمي آنها در حين آزمايش برش شود ،خاک-
هاي مناسب و ايدهآلي براي استفاده در سازههاي خاک مسلح
هستند .اين خاکها در محدودهاي که سازههاي خاک مسلح
معموالً بارگذاري ميشوند به صورت مصالح االستيک عمل مي-
کنند .تنها عيب خاک هاي غيرچسبنده آن است که اين خاکها
معموالً مصالحي وارداتي هستند و بنابراين ممکن است براي
اجراي يک سازهي خاک مسلح ،مصالح پر هزينهاي باشند.
از طرف ديگر ،خاکهاي چسبنده (ريزدانهي رسي) براي
ساختن سازههاي خاک مسلح مناسب نيستند .اين خاکها
معموالً از لحاظ دانهبندي ضعيف هستند .رفتار اين خاکها به
صورت پالستيک يا االستوپالستيک است ،بنابراين در اين خاکها
احتمال تغيير شکل پس از اجرا ،زياد است .مسلحکنندههايي که
در خاکهاي چسبنده تحت اثر تنش زيادي واقع ميشوند ممکن
است مستعد خزش و تحت صدمهي بيشتر در اثر خوردگي
باشند .مهمترين مزيت خاکهاي چسبنده ،در دسترس بودن آنها
است و بنابراين اين مصالح مقرون به صرفه هستند [.]7
مشکل ديگري که در رابطه با خاک ريزدانه (رسي) مطرح
است مقاومت برشي سطح تماس آن با مسلحکننده است .به علت
پايين بودن مقدار اين مقاومت ،گسيختگي برشي در سطح
تماس ،قبل از رسيدن مقاومت بيرونکشش 1مسلحکننده به حد
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نهايي ،به وقوع ميپيوندد .بنابراين مقاومت مسلحکننده در اين
خاک ،به صورت کامل مورد بهرهبرداري قرار نميگيرد [.]6
مکانيزم اندرکنش خاک و مسلحکننده را ميتوان به سادگي
به دو گروه زير تقسيمبندي نمود:
 -1لغزش خاک به صورت برش مستقيم بر روي سطح مسلح-
کننده -2 .بيرون کشيده شدن مسلحکننده از داخل خاک [.]8
به همين دليل با استناد به مفاهيم فوق ،براي مسلحکننده-
هايي که به شکل شبکهاي ساخته شدهاند ،مثل ژئوگريدها،
مکانيزم شمارهي  1به کمک اصطکاک بين خاک و سطح ژئوگريد
و نيز توسط اصطکاک داخلي ذرات خاک به تنهايي ،کنترل مي-
شود .در مکانيزم شمارهي  2مقاومت بيرونکشش ژئوگريد به
کمک اصطکاک بين خاک و ژئوگريد و همچنين توسط مقاومت
باربري خاک بر روي اعضاي عرضي ژئوگريد ،قابل کنترل است
[.]9
در رابطه با عوامل مؤثر و نيز رفتار مسلحکنندههايي از نوع
ژئوسنتتيک در حين بيرونکشش ،تاکنون مطالعات مختلف
آزمايشگاهي و عددي توسط محققين مختلف انجام شده است.
برگادو و همکاران در سال  ،1987اندرکنش بين خاک و ژئوگريد
را با استفاده از آزمايشهاي برش مستقيم و بيرون کشش گزارش
دادند و از نتايج آنها در يک مطالعهي موردي ،استفاده نمودند .در
اين آزمايشها از ژئوگريدي که در خاک ماسهي رسي قرار گرفته
است ،استفاده شده است [ .]10ميليگان و پالميرا در سال 1989
تأثير شرايط مرزي را بر روي رفتار بيرونکشش بررسي کردند.
آنها به اين مسأله پي بردند که زاويۀ اصطکاک داخلي به دست
آمده بين خاک و مسلحکننده ،مقداري دست باال است و اين به
علت اصطکاک ديوارهي داخلي جعبهي آزمايش در آزمايشهاي
کوچک مقياس است .به همين دليل آنها توصيه به روغنکاري
ديوارهي داخلي جعبه و نيز افزايش مقياس آزمايش ،کردند [.]11
فاراگ و همکاران در سال  1993بر روي ژئوگريد تنسارکه در
خاک ماسه اي قرار داده شده است ،آزمايشهاي بيرونکشش
انجام دادند .يکي از اهداف آنها در اين مطالعه ،بررسي تأثير
ضخامت خاک ماسهاي اطراف ژئوگريد در تغييرات مقاومت
بيرونکشش آنها بود .فاراگو همکاران معتقدند که شرايط مرزي (
صلب و انعطاف پذير بودن مرزها) از طريق ضخامت خاک ،تأثير
مستقيمي در افزايش يا کاهش مقدار اين مقاومت دارد [.]12
مصلينژاد در سال  2008بر روي ژئوگريد نتلون با چشمههاي
شش ضلعي و مسلحکننده ي مهار -شبکه( 2ساخته شده از
همين ژئوگريد) مطالعات تجربي انجام داد .هدف او از اين
مطالعات در واقع بررسي رفتار مسلحکنندهي ابداعي (مهار-
شبکه) ،با نسبتهاي مختلف تعداد مهار در واحد سطح ژئوگريد،
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مقايسهی نتايج تحليل عددی و آزمايشگاهي مقاومت بيرونکشش ژئوگريد و مهار-
شبکه محصور شده توسط اليهی درشتدانه در خاک چسبنده

 -1 -2مصالح خاکي
مصالح خاکي مورد استفاده در آزمايشهاي مربوط به اين
تحقيق از دو نوع ريزدانه و درشتدانه است .خاک ريزدانهي مورد
استفاده از نوع  CLبا زاويهي اصطکاک داخلي  28/42درجه و
مقدار چسبندگي کم بوده و خاک درشتدانه از نوع  SWبا زاويه
اصطکاک داخلي  43درجه است .ميانگين تراکم نسبي اليهها در
تمامي نمونهها در حدود  % 75است .خاک ريزدانهي مورد
استفاده در اين آزمايشها پس از پهن و خشک کردن به کمک
يک چکش پالستيکي کوبيده و سپس از الک نمرهي  10عبور
داده شده است تا حالت يکنواختي در تمامي آزمايشها داشته
باشد .در آزمايشهايي که انجام شدهاند ،خاک بهصورت خشک
مورد استفاده قرار گرفته و رطوبت آن به عنوان يک عامل متغير،
مورد بررسي قرار نگرفته است .نمودار دانهبندي هر دو نوع خاک
در شکل ( )1نشان داده شده است.
درصد عبوری %
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 -2مواد و مصالح مورد استفاده
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در خاک ماسهاي از نوع  SWبود .نتايج آزمايشهاي بيرونکشش
مصلينژاد برتري مسلحکنندهي مهار -شبکه را نسبت به
ژئوگريدي که از آن ساخته شده ،نشان ميدهد [.]2
هاتف و صدر در سال  2008مطالعات آزمايشگاهي بر روي دو
نوع مسلحکننده ،ژئوگريد «با چشمههاي شش ضلعي» و مهار-
شبکهي ساخته شده از اين ژئوگريد در تنشهاي سربار  8 kPaو
 18 kPaو در خاک ماسهاي  SWانجام دادند .هدف آنها از انجام
اين آزمايشها در واقع مقايسهي مقاومت بيرونکشش اين دو نوع
مسلحکننده با هم و در تنشهاي سربار گفتهشده بود .نتايج
مطالعات آنها نشان ميدهد که مسلحکنندهي مهار -شبکه ،تحت
شرايط يکساني با ژئوگريد معمولي ،مقاومت بيرونکشش بيشتري
از خود بروز ميدهد ،اين در حالي است که مهار -شبکه براي
رسيدن به مقاومت نهايي خود ،جابهجايي کمتري نسبت به
ژئوگريد معمولي در نقطهي نزديک به اعمال بار دارد .به عالوه،
مهار -شبکه رفتار سختتري را نسبت به ژئوگريد معمولي از خود
بروز ميدهد و اين به دليل ظرفيت باال و توانايي مهار -شبکه در
کسب مقاومت بيرونکشش در جابهجاييهاي کمتر است .اين
افزايش ظرفيت در مسلحکنندهي مهار -شبکه به علت مکانيزم
مقاومت فعال مهارها است [.]13
فنگ و همکاران در سال  2008تحقيقاتي در رابطه با رفتار
بيرونکشش ژئوگريد مدفون در رس سرخ انجام دادند .نتايج کار
آنها بيانگر اين مسأله بود که در اين حالت ژئوگريد دچار
گسيختگي بيرونکشش ميشود و مقاومت نهايي آن در برابر
ميزان رطوبت خاک ،حساس است [.]14
ارجمند و همکاران در سال  2009به منظور بررسي اثر
محصورکردن ژئوگريد در يک پانل ساندويچي با خاک ماسهاي
 ،SWاثر اين پانل را بر افزايش مقاومت خاک رس بررسي کردند.
آنها اين اثر را با استفاده از آزمايش برش مستقيم بر روي
ژئوگريدها در ضخامتهاي ،10 mm ،8 mm ،6 mm ،4 mm
 12 mmو  14 mmخاک ماسهاي دربرگيرندهي ژئوگريد،
بررسي نمودند .با توجه به نتايج ارجمند و همکاران ،ضخامت
 10 mmخاک ماسهاي اطراف ژئوگريد ،مقاومت برشي خاک-
مسلح را بيشتر از ساير ضخامتها افزايش ميدهد .تعيين اين
ضخامت بهينه ،با توجه به نتايج مطالعات آنها ،مستقل از تنش
سربار است [.]15
با توجه به مطالعات پيشين که در رابطه با مسلحکنندهها
انجام شده است ،کمبود مطالعات تجربي در زمينهي آزمايش
بيرونکشش که به منظور بررسي نوع خاک دربرگيرندهي مسلح-
کننده باشد ،ديده ميشود .به همين دليل مطالعات تجربي اين
تحقيق بر مبناي بررسي مقاومت بيرونکشش دو نوع مسلحکننده

که در ضخامتهاي مختلف خاک درشتدانه واقع شدهاند ،انجام
شده است .به عالوه ،مطالعات عددي اين تحقيق با استفاده از
نرمافزار اجزاي محدود پلکسيز تري -دي تونل 3براي مقايسه با
نتايج آزمايشگاهي ،انجام شده تا درستي نتايج تجربي به اثبات
برسد.
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 -2 -2مشخصات ژئوگرید و مهار -شبکهی مورد
استفاده
مسلحکنندههاي مورد استفاده در اين تحقيق از نوع ژئوگريد
نتلون دو محوره ،با نام تجاري  ،CE131است (شکل )2که
مشخصات هندسي و مقاومتي آن در جدول ( )1ارائه شده است.
ابعاد کليهي نمونههاي مسلحکنندهي مورد استفاده در اين
آزمايش به علت محدوديتي که در ابعاد دستگاه وجود داردcm ،
 40 cm × 16است .مهار -شبکه مورد استفاده در اين تحقيق
نوعي مسلحکنندهي ابداعي است [ ،]2که از اتصال تعدادي مهار
(اَنکُر) به ژئوگريد معمولي نتلون ساخته شده است .مهارهاي
گفتهشده شامل تعدادي المان مکعب شکل از جنس پالستيک
فشرده هستند که هر يک به کمک بست کمربندي ،از جنس
نوعي پليمر با مقاومت کششي مناسب ،در فواصل  15 cmو cm
 30از ابتداي ژئوگريد ،مطابق شکل ( ،)3به ژئوگريد متصل شده-
اند.
بستهاي مورد استفاده قادر به اتصال المانها تحت هر
زاويهاي هستند که در اين تحقيق با زاويهي  45درجه نسبت به
راستاي افق به ژئوگريد متصل شدهاند .ژئوگريد  CE131داراي
فضاهاي خالي شش وجهي است و بستهاي گفتهشده دقيقاً در
دو سوي محل اتصال اعضاي طولي و عرضي در هر حفره قرار
ميگيرند که اين عمل پايداري بهتر مهار حين اعمال بار را
موجب ميشود .ويژگيهاي مهار -شبکه در جدول ( )2آورده
شده است.

شکل ( :)2ژئوگرید معمولي

جدول ( :)2مشخصات مهار -شبکه

مقدار

ويژگي

0/18

) (kNسختي محوري مهارها

30

) (mmطول مهارها

1/1

) (mmضخامت مهارها

 - 3مشخصات دستگاه آزمایش
دستگاه مورد استفاده در اين تحقيق (شکل )4مطابق توصيه-
هاي پاميرا در سال  1989و هاياشي در سال  1996و نيز طبق
استاندارد  ،ASTMساخته شده است .البته در مطالعات پيشين
از دستگاههايي با ابعاد و اندازه و نيز تجهيزات مختلف براي
بررسي مقاومت بيرون کشش ژئوسنتتيکها استفاده شده است،
ولي کليهي دستگاههاي مورد استفاده در اين نوع تحقيق ،معموالً
از اجزاء زير تشکيل شدهاند:
 -1جعبه :در اين جعبه نمونهي خااک و مسالحکننادهي ماد
نظر است و اين جعبه بسته باه انادازهي ذرات ،ناوع و هندساهي
مسلحکنندهي مورد استفاده ،ابعاد متفاوتي دارد.
 -2جک فناري :تاأمينکننادهي نياروي کششاي الزم باراي
بيرونکشيدن مسلحکننده است.
 -3گيج :4وسيلهي سنجش ميزان جاباهجاايي قسامتهااي
مختلف مسلحکننده است و دقت اندازهگيري آن ،صدم ميليمتار
ميباشد.
5
 -4گيرهي مسلحکننده  :رابط بين جک و مسلحکننده بوده و
بايد به گونهاي طراحي شود که بادون هاي گوناه تغييار شاکلي
نيروي کششي را به نمونه انتقال دهد (در ايان دساتگاه ،گيارهي
مسلحکننده بيرون از جعبه قرار ميگيرد).
 -5صفحهي صلبي که در باالي جعبه قرار داده شده و تانش
سربار از طريق آن به نمونه اعمال ميشود [.]3
 -6سيمهاي فلزي سخت باراي انادازهگياري جاباهجاايي در
طول نمونهي مسالحکنناده در فواصال  27 cm ،14 cmو cm
 40از ابتداي آن.

شکل ( :)3مهار -شبکه
جدول ( :)1مشخصات ژئوگرید معمولي

مقدار
11/7
27×27
2/2
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ويژگي
) EA (kN/mسختي االستيک
) (mmابعاد حفرات
) (mmضخامت متوسط اعضاي عرضي
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شبکه محصور شده توسط اليهی درشتدانه در خاک چسبنده

ب
شکل ( :)4دستگاه آزمایش بيرونکشش

 -4روش انجام آزمایش
در اين تحقيق حدود  30آزمايش انجام شده است که از اين
بين تعدادي بر روي ژئوگريد معمولي و تعدادي نيز بر روي مهار-
شبکهي محصور شده در ضخامتهاي متفاوتي از خاک ماسهاي
با مشخصات مذکور ،انجام شده است ،بطوريکه مابقي جعبهي
آزمايش را خاک ريزدانه از نوع  CLتشکيل ميدهد .اليههاي
 5 cmخاک با اعمال  36ضربه توسط يک چکش چوبي به ميزان
کافي متراکم شدند «تراکم خاک در اين تحقيق مورد بررسي قرار
نميگيرد» .بار قائمي که به نمونه اعمال ميشود  5 kPaاست
«اين نوع ژئوگريد براي تنشهاي سربار ديگر نيز آزمايش شده و
در تنش سربار بزرگتر از  ،5 kPaدر اين دستگاه ،بيشتر دچار
انبساط طولي ميشود تا جابهجا شدن» .براي بارگذاري افقي نيز
از يک جک فنري استفاده شده که سرعت اعمال بار افقي توسط
اين جک  1mm/minتنظيم شده است .بار افقي توسط يک
گيج رينگي اندازهگيري ميشود .براي اندازهگيري کليهي جابه-
جاييها از گيجهايي با دقت صدم و هزارم ميليمتر استفاده شده
است.
 -5نحوهی مدلسازی با نرمافزار پلکسيز تری -دی تونل
براي مدلسازي آزمايش بيرونکشش ابتدا بايد شرايط مرزي
را مطابق مدل واقعي مدلسازي کرد .به همين منظور ابتدا
جعبهي آزمايش که در صفحهي  xyداراي ابعاد 35×35 cm
است ،در فضاي نرمافزار که داراي محور  xو  yاست رسم شده
است .شرايط مرزي که بايد در اين نرمافزار در نظر گرفته شود تا
مدل نرمافزاري با مدل واقعي مطابقت نزديکي داشته باشد،
عبارت است از :صفحاتي 6به ضخامت  5 cmبا صلبيت باال در سه
طرف مدل جعبه به جاي صفحات واقعي (که البته اگر حرکت
مرزهاي جعبه در  3جهت با استفاده از ابزار Total Fixities
که در منوي  Loadموجود است محدود شود ،نيازي به استفاده
از اين صفحات نيست) و يک صفحه به ضخامت  5 cmو با
صلبيت باال که بر روي خاک قرار ميگيرد.
دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393

تنش سرباري که بر خاک وارد ميشود ميبايد دقيقاً معادل
با تنش سربار  5 kPaباشد که در آزمايشگاه بر خاک وارد شده
است .براي مدلسازي اين تنش سربار از يک خاک با ارتفاع cm
 5و وزن مخصوص  ،100 kN/m3بر روي اين صفحه ،در مدل
نرمافزاري استفاده شده است .به عالوه ،کليهي سطوح در تماس
با خاک ميبايد داراي سطح مشترک 7باشند ،از جمله کليهي
صفحات ،ژئوگريد و غيره.
براي مدل کردن مهار -شبکه از ژئوگريد و براي مدل کردن
مهارها از ابزار ” “node to node anchorاستفاده شده است.
در فواصل  15 cmو  30 cmاز ابتداي ژئوگريد اين مهارها با
زاويهي  45درجه نسبت به راستاي افق قرار داده شدهاند .به
منظور مدلسازي المانهاي مکعب شکلي که به مهارها متصلاند
از يک هندسهي مکعب شکل استفاده شده که حرکت محيط آن
با کمک ابزار  Total Fixitiesمقيد شده است .به منظور مدل-
سازي جنس پالستيک فشرده مانندِ اين المانها ،داخل محيط
مقيدشدهي آنها ،در نرمافزار ،با خاکي که مدول االستيسيتهي
8
زيادي دارد پر شده است .نحوهي شبکهبندي به صورت درشت
انجام شده است.
از آنجا که در اين تحقيق رفتار ژئوگريد و مهار -شبکه حين
بيرونکشيدگي مد نظر است ،بنابراين به منظور مدلسازي هر
چه بهتر رفتار اين مسلحکنندهها از  Load system Aبراي
مدلسازي نيروي بيرونکشش استفاده شده است.
مقدار پارامترهايي که در اين نرمافزار براي مدلسازي انواع
المانها ،از جمله خاک درشتدانه و ريزدانه ،ژئوگريد و مهارها به
کار رفته است ،بطور خالصه به شرح زير است:
 -1المانهاي خاکي:
جدول ( :)3پارامترهای خاک بکار رفته در تحليل عددی

نوع خاک
γsat

خاک ريزدانه

خاک درشتدانه

)(kN/cm3

16×10-6

20×10-6

)(kN/cm3

14×10-6

17×10-6

)(degree

0

13

)(degree
C
)(kN/cm2

28/42

43

1×10-3

1×10-6

ν

0/3

0/1

E
)(kN/cm2

0/9

1

Rinterface

0/6

0/3

γunsat
ψ

φ
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نازنين سهرابي ،نادر هاتف

40cm
27cm
14cm

جابه جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن
بر متر)

مدل به کار رفته براي خاک ،از نوع مور -کولمب است.
 -2ژئوگريدEA=0.117 kN/cm :
 -3مهارهاEA=0.18 kN :
در شکل ( )5و شکل ( )6نمونهاي از مدل ساخته شده در اين
نرمافزار نشان داده شده است.

Pmax = 5.33 KN/m
Dis max = 6.97mm

شکل ( :)7نتایج آزمایش بيرونکشش ژئوگرید/کامالً درشتدانه

پایين آن

40cm
27cm
14cm

نيروي بيرون کشش
(کيلونيوتن)

شکل ( :)5مدل ژئوگرید محصور در  11 cmخاک باال و  5 cmخاک

Pmax=2.57KN/
m
Dis
max=12.62mm

جابه جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)
شکل ( :)8نتایج آزمایش بيرونکشش ژئوگرید/کامالً ریزدانه

40cm
27cm
14cm

شکل ( :)6مدل مهار -شبکه محصور در  7 cmخاک باال و  5 cmخاک

جا به جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)

پایين آن

 -6نتایج بهدست آمده از تحليل آزمایشگاهي

شکل ( :)9نتایج آزمایش بيرونکشش ژئوگرید ( 5 cmپایين و 5 cm
باال)
Pmax=4.62 KN/m
Dis= 7.18mm

40cm
27cm
14cm

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

درشکلهاي ( )7تا ( )18نتايج آزمايش بيرونکشش در
حاالت قرارگيري ژئوگريد و مهار شبکه ،در ضخامتهاي مختلف
انتخابي از خاک درشتدانه ،ارائه شده است .اين نتايج براي
مسلحکنندهي ژئوگريد در شکلهاي ( )11(، )10( ،)9(، )8(، )7و
( )12و براي مسلحکنندهي مهار -شبکه در شکلهاي ()13
 )17(، )16(، )15(، )14(،و ( )18نشان داده شده است.

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

Pmax = 4.96 KN/m
Dis= 10.49mm

جا به جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)
شکل ( :)10نتایج آزمایش بيرونکشش ژئوگرید
( 5 cmپایين و  7 cmباال)
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27cm
14cm

جابه جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)

40cm
27cm
14cm

نيروي بيرون کشش
(کيلونيوتن بر متر)

40cm

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

Pmax = 5.1 KN/m
Dis. max = 6.03mm

Pmax=3.36(K
)N/m
Dis
max=6mm

جابه جايي در طول مهارشبکه (ميليمتر)

شکل ( :)14نتایج آزمایش بيرونکشش مهار -شبکه  /کامالً ریزدانه

شکل ( :)11نتایج آزمایش بيرونکشش ژئوگرید

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

40cm
27cm

Pmax = 5.2 KN/m
Dis = 9.66mm

14cm

جابه جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)

40cm
27cm
14cm

جابه جايي در طول مهار-شبکه (ميليمتر)
شکل ( :)15نتایج آزمایش بيرونکشش مهار -شبکه
( 5 cmپایين و  5 cmباال)
Pmax=4.94 KN/m
Dis.=5.93mm

( 5 cmپایين و  11 cmباال)

27cm
14cm

27cm

نيروي بيرون کشش
(کيلونيوتن بر متر)

40cm

40cm

14cm

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن
بر متر)

شکل ( :)12نتایج آزمایش بيرونکشش ژئوگرید

Pmax=5.4
6
Dis
max=4.66
mm

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

( 5 cmپایين و  9 cmباال)

Pmax=5.23 KN/m
Dis. = 4.92 mm

جا به جايي در طول مهار-شبکه (ميليمتر)
شکل ( :)16نتایج آزمایش بيرونکشش مهار -شبکه
( 5 cmپایين و  7 cmباال)

جابه جايي در طول مهارشبکه (ميليمتر)

کامالً درشتدانه

Pmax = 5.18KN/m
Dis. = 2.42mm
40cm
27cm
14cm

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

شکل ( :)13نتایج آزمایش بيرونکشش مهار -شبکه /

جابه جايي در طول مهار-شبکه (ميليمتر)
شکل ( :)17نتایج آزمایش بيرونکشش مهار -شبکه ( 5 cmپایين و
 9 cmباال)
دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393
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نازنين سهرابي ،نادر هاتف

27cm
14cm

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

40cm

جابه جايي در طول مهار-شبکه (ميليمتر)
شکل ( :)18نتایج آزمایش بيرونکشش مهار -شبکه
( 5 cmپایين و  11 cmباال)

 -7نتایج به دست آمده از تحليل عددی
با انجام مطالعات عددي با استفاده از نرمافزار پلکسيز تري-
دي تونل بر روي ژئوگريد معمولي و مهار -شبکهي ساخته شده
با آن ،نتايجي در قالب نمودارهاي مقايسهاي با نتايج تجربي ارائه
شده است .در شکل ( )19نمونهاي از رفتار کلي ژئوگريد و مهار-
شبکه در تحليل عددي با استفاده از اين نرمافزار نشان داده شده
است .با توجه به اين شکل ،واضح است که رفتار اين مسلح-
کنندهها با تقريب مناسبي به رفتار واقعي آنها که از نتايج
آزمايش بيرونکشش بر روي آنها مشخص ميشود ،نزديک است.
تفاوت محسوسي که در اين نمودارها ديده ميشود سختي اين
نمودارها نسبت به نمودارهاي نتايج حاصل از آزمايش بيرون-
کشش است.
با توجه به اينکه در اين تحليل قصد بر اين است که با
استفاده از تحليل عددي مشخص شود که آيا مسلحکنندههاي
مزبور در اين نوع مدلسازي از داخل خاک بيرون کشيده مي-
شوند يا خير ،رفتار کلي آنها از نتايج تحليل عددي مد نظر است.
البته در مواردي بسته به مقدار پارامترهايي که در قسمت ورودي
اين نرمافزار وارد شده است ،اين نمودارها دچار تغييرات مختلفي
ميشوند .مقدار پارامتر ضريب سطح مشترک خاک و ژئوگريد ،که
در ورودي اين نرمافزار با  Rتعريف ميشود ،با استفاده از آزمايش
تعيين نشده است و مقدار آن فرضي است .به همين علت با
استفاده از اين نرمافزار ميتوان رفتار تقريبي مسلحکنندهها را که
با درصد بااليي به رفتار واقعي آنها شبيه است پيشبيني نمود.
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نيروي بيرون کشش
(کيلونيوتن بر متر)

Pmax = 5.41KN/m
Dis. = 1.82mm

40cm
27cm
14cm

جابه جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)
شکل ( :)19ژئوگرید «در حالت کامالً درشتدانه»

 -8بحث و مقایسهی نتایج تحليل عددی وآزمایشگاهي
نتايج چند آزمايش بيرونکشش که بر روي ژئوگريد معمولي
و مهار -شبکه انجام شده است به صورت نمودارهاي مقاومت
بيرون کشش در برابر جابهجايي نقاط مختلف ژئوگريد ،ترسيم
شده است .به منظور اندازهگيري جابهجايي ژئوگريد ،سه نقطهي
 27 cm ،14 cmو  40 cmاز ابتداي ژئوگريد انتخاب شده ،که
جابهجايي اين سه نقطه با اتصال آنها توسط سيمهاي پوشيده
شده در غالف محکم پالستيکي به سه عدد گيج با دقت صدم
ميليمتر ،ثبت شده است .اين سه جابهجايي براي هر آزمايش
ژئوگريد بر روي يک نمودار رسم شدهاند .همانطور که مالحظه
ميشود ،بر روي نمودارها مقدار بيشينهي نيروي بيرونکشش آن
آزمايش ،که ژئوگريد مربوط به آن آزمايش قادر به تحمل آن
«بدون گسيختگي» بوده است ،درج شده است .نتايج کلي که از
تحليل عددي و آزمايشگاهي اين مسلحکنندهها به دست آمده،
عبارت است از:
 استفاده ازمهار -شبکه از اين لحاظ که مقاومت بيرونکششبيشتري در ازاي جابجايي کمتر در طول خود دارد ،به صرفهتر
است.
 استفاده از نرم افزار پلکسيز تري -دي تونل روش مناسبيبراي بررسي روند نتايج آزمايشگاهي است ،ولي نتايج آن به تنهايي
قابل اطمينان نيست.
 روند تغييرات مقاومت بيرون کشش هر دو مسلحکننده بااستفاده از تحليل عددي ،انطباق قابل قبولي با نتايج آزمايشگاهي
دارد ،به جز مواردي که يا حاکي از محدوديتهاي اين نرم افزار
است و يا ناشي از خطاهاي آزمايشگاهي است.
 بطور کلي ميتوان گفت که در هر آزمايش ميزان جابهجاييابتداي مسلحکننده نسبت به نقاط مياني و انتهاي آن در خاک،
بيشتر است .علت اين مسأله آن است که با وارد آمدن نيروي
بيرونکشش به مسلحکنندهي مدفون در خاک ،در ابتدا نقاط
ابتدايي آن که به گيره نزديکترند ،نيرو ميگيرند و اين نيرو اين
نقاط را به حرکت درميآورد و نهايتاً اين نقاط پس از وارد آمدن
نيرو ،با ذرات خاک درگير ميشوند .با توجه به نمودارها ،نقاط
دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393
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Experimen
tal; 11; 5.2

Experimen
tal; 7; 4.62

Experimen
كامالً ;tal
درشت دانه;
5.33

Experimen
كامالً ;tal
ريزدانه;
2.57

نيروی بيرون کشش (کيلونيوتن بر متر)

Experimen
tal; 9; 5.1

Experimen
tal; 5; 4.96

y = 1.3851ln(x) + 3.1112 y = 1.3851ln(x) + 3.1112
R² = 0.7817
R² = 0.7817
ضخامت الیۀ خاک درشت دانۀ باالی مسلح کننده (سانتيمتر)

y = 1.3851ln(x) + 3.1112 y = 1.3851ln(x) + 3.1112
R² = 0.7817
R² = 0.7817
شکل ( :)20نمودار نيرو -ضخامت درشتدانهی باالی ژئوگرید
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Experimen
tal; 9; 5.18
Experimen
كامالً ;tal
درشت دانه;
5.46

Experimen
tal; 7; 4.94

Experimen
;tal; 11
5.41

Experimen
كامالً ;tal
ريزدانه;
3.36

y = 1.042ln(x) + 3.7874 y = 1.042ln(x) + 3.7874
R² = 0.7619
R² = 0.7619

نيروی بيرون کشش (کيلونيوتن بر متر)

انتهايي مسلحکننده پس از نقاط ابتدايي ،نيرو کسب ميکند و نيز
ميزان جابهجايي کمتري نسبت به نقاط ابتدايي دارد.
 با توجه به نمودارهاي ترسيم شده ،استفاده از خاکدرشتدانه در اطراف مسلحکنندهها باعث افزايش مقاومت بيرون-
کشش آنها در مقايسه با حالتي ميشود که کل جعبۀ آزمايش را
خاک ريزدانه پر کرده است .با توجه به اين نمودارها ،مقاومت
بيرونکشش مسلحکنندهها با افزايش ضخامت خاک درشتدانۀ
اطراف آنها افزايش مييابد .به اين دليل که مقدار اختالف
مقاومت در حالتي که ضخامت اليۀ خاک درشتدانۀ باالي
مسلحکنندهها  5 cmاست با حالتي که جعبۀ آزمايش کامالً با
خاک درشتدانه پر شده است ،در مقايسه با اختالف اين مقاومت
با حالتي که جعبۀ آزمايش کامالً با خاک ريزدانه پر شده است،
ناچيز است ،به همين دليل در اين تحقيق ضخامت  5 cmبراي
محصور کردن اليه ي باالي مسلحکنندهها ،در شرايط گفتهشده
آزمايشگاهي ،به عنوان ضخامت بهينه انتخاب شده است .البته
ميبايد خاطر نشان کرد که مقاومت بيرونکشش مسلحکنندهها
در ساير ضخامتها تغيير چنداني نسبت به ضخامت 5 cm
نداشته و اين مسأله متأثر از عوامل مختلفي است که از آن جمله
ميتوان به محصور شدن خاک توسط مرزها و نيز ابعاد متوسط
دستگاه آزمايش اشاره نمود .اختالف مقاومت بيرون کشش
مسلحکنندهها با دو حالت کامالً ريزدانه و کامالً درشتدانه به
طور مشخص در شکلهاي ( )20و ( )21نشان داده شده است.

Experimen
tal; 5; 5.23

ضخامت الیۀ خاک درشت دانۀ باالی مسلح کننده (سانتيمتر)

شکل ( :)21نمودار نيرو -ضخامت درشتدانهی باالی مهار -شبکه

 با مقايسهي نمودارهاي مربوط به ژئوگريد معمولي ،ميتوانگفت که هر چقدر ميزان ضخامت خاک درشتدانهي اطراف
ژئوگريد بيشتر شود ،مقدار مقاومت بيرونکشش آن افزايش مي-
يابد .البته اين مقدار افزايش تابع ضخامت اليهي خاک درشتدانه
است .از طرفي ،مقدار جابهجايي ثبت شدهي هر نقطه از ژئوگريد به
ازاي حداکثر مقاومت بيرونکشش آن نقطه ،با افزايش ضخامت
درشتدانهي اطراف ژئوگريد ،کاهش مييابد .دليل اين امر آن است
که با افزايش ضخامت درشتدانه ،به علت افزايش تنش اصطکاکي
بر روي صفحهي ژئوگريد ،مقدار جابهجايي کمتري از خود نشان
ميدهد.
 با مقايسهي نمودارهاي مربوط به مهار -شبکه نيز ميتوان بهنتايج مشابه فوق رسيد .البته اين تغييرات نيرو روند متعادلي دارد و
از اين نظر که تغييرات تا حد زيادي قابل مالحظه نيستند ميتوان
گفت که نيروهاي جذب شده توسط کليهي ژئوگريدها تقريباً ميزان
ثابتي دارد و به طور ميانگين براي ژئوگريد معمولي برابر kPa
 4/78و براي مهار -شبکه برابر  5/09 kPaاست.
 در يک مقايسهي کلي بين نمودارهاي مهار -شبکه و ژئوگريدمعمولي ميتوان گفت که ميزان حداکثر نيروي بيرونکشش در
مهار -شبکه نسبت به ژئوگريد معمولي افزايش يافته ولي ميزان
جابهجايي در راستاي مسلحکننده به ازاي اين نيرو ،در مهار -شبکه
نسبت به ژئوگريد معمولي کاهش يافته است.
 در نمودارهاي شکلهاي ( )22و ( ،)23مقايسهاي بين رفتارمقاومتي اين دو نوع مسلحکننده در برابر نيروي بيرون کشش ،براي
دو حالت تحليل آزمايشگاهي و عددي ،نشان داده شده است .اين
نمودارها براي حالتي ترسيم شدهاند که ضخامت خاک درشتدانۀ
اطراف مسلحکنندهها به صورت  5 cmپايين و  11 cmباالي
صفحه ي مسلحکننده است.
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نازنين سهرابي ،نادر هاتف

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

)A(Plaxis

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

)A(EX.

)A(EX.
)A(Plaxis

جابه جايي در طول مهارشبکه (ميليمتر)
جابه جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)
الف) نمودار مقایسهای تحليل عددی و تجربي ژئوگرید برای نقطه-

الف) نمودار مقایسهای تحليل عددی و تجربي مهار -شبکه برای
نقطهی  14 cmاز ابتدا

ی  14 cmاز ابتدا

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

)B(Plaxis

)B(Plaxis

جابه جايي در طول مهارشبکه (ميليمتر)

جابه جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)
ب) نمودار مقایسهای تحليل عددی و تجربي ژئوگرید
برای نقطهی  27 cmاز ابتدا

نقطهی  27 cmاز ابتدا

نيروي بيرون کشش
(کيلونيوتن بر متر)

)C(Plaxis

جابه جايي در طول ژئوگريد (ميليمتر)
پ) نمودار مقایسهای تحليل عددی و تجربي ژئوگرید
برای نقطهی  40 cmاز ابتدا
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ب) نمودار مقایسهای تحليل عددی و تجربي مهار -شبکه برای

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن
بر متر)

)C(EX.

نيروي بيرون کشش (کيلونيوتن بر
متر)

)B(EX.

)B(EX.

)C(EX.
)C(Plaxis

جابه جايي در طول مهارشبکه (ميليمتر)
پ) نمودار مقایسهای تحليل عددی و تجربي مهار -شبکه برای
نقطهی  40 cmاز ابتدا

شکل ( :)22نتایج مقایسهی تحليل عددی و تجربي ژئوگرید

شکل ( :)23نتایج مقایسهی تحليل عددی و تجربي مهار -شبکه ( cm

(  5 cmپایين و  11 cmباال)

 5پایين و  11 cmباال)
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نازنين سهرابي ،نادر هاتف

 -10زیرنویس ها
Pull- Out
Grid- Anchor
3
Plaxis 3D Tunnel
4
LVDT
5
Clamp
6
Plates
7
Interface
8
Coarse

