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مطالعه عددي اثر مسلحسازي بستر بر رفتار مقاطع تسليح شده آزمايشي
به روش اجزاي محدود

عبدالحسين حداد* ،دانشيار دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه سمنان
حامد خاکپور مقدم ،دانشجوي کارشناسي ارشد ژئوتکنيک ،دانشگاه سمنان
Email: haddad@semnan.ac.ir

دريافت - 50/50/50 :پذيرش59/59/95 :
چکيده
يکي از روشهاي مناسب احداث سريع راهها روي بسترهاي ضعيف ،استفاده از مسلحکنندههاي ژئوسنتتيک با هدف بهسازي
خاك ميباشد که در حال حاضر بسيار مورد توجه قرار گرفته است .به منظور شناخت هرچه بيشتر رفتار بسترهاي مسلح شده و
تبيين روشهاي طراحي مناسب براي آنها ،تاکنون آزمونهاي صحرايي و آزمايشگاهي محدودي تحت شرايط بارگذاري ترافيکي
واقعي برنامهريزي و اجرا گرديده است .اما به علل مختلف ،از جمله هزينههاي زياد آزمونهاي صحرايي و مشکالت اجرايي،
انجام آنها با محدوديتهايي همراه است .به کمک روشهاي شبيهسازي عددي ميتوان مطالعات پارامتريک جامعي را در مورد
عملکرد اينگونه راه ها به انجام رساند و تأثير عوامل مهم را مورد ارزيابي قرار داد .در اين تحقيق ،با استفاده از شبيهسازي عددي
سهبعدي ،عملکرد بستر راه مسلحشده با اليههاي ژئوسنتتيک تحت اثر بار ترافيک عبوري مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن به
کمک دادههاي مطالعات ميداني اعتبارسنجي شد .مقايسه نتايج حاصل از مدلسازي عددي و مطالعات ميداني نشان ميدهد که
مدل عددي قابليت پيشبيني رفتار يک سيستم مسلح شده با ژئوگريد را دارا ميباشد و انطباق مناسبي بين نتايج حاصل از
آزمايشهاي صحرايي و پاسخهاي مدلسازي عددي وجود دارد .نتايج بررسيهاي عددي نشان ميدهد که نشست راه با بستر
مسلح شده به شدت تحت تأثير خصوصيات مکانيکي مسلحکنندهها ،از جمله سختي ژئوگريد ،ميباشد .به نحوي که با کاهش
سختي ژئوگريد در حدود  ،%05نشست سطح راه حدود  %16افزايش مييابد .همچنين ،تأثير سختي مصالح اساس و بستر بر ميزان
نشست سطح راه در حالت بستر مسلح شده به ميزان  %05نسبت به بستر مسلح نشده کاهش مييابد .نتايج ،افزايش ظرفيت ترافيک
( )TBRبه ميزان  99/11برابر را بر اثر تسليح و تقويت مقطع با مسلحکننده قوي نشان ميدهد.

واژههاي کليدي :ژئوگريد ،راه با بستر مسلح ،روش اجزاي محدود ،نشست
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دقيق رفتار و مکانيزم مسلحسازي پرداخته شود .استفاده

 .6مقدمه
يکي از مهمترين مشکالتي که امروزه اکثر مهندسين در

از تحليل شبهاستاتيک در بارگذاري ترافيکي و جايگزين

پروژههاي راهسازي با آن مواجه ميباشند ،احداث راه

کردن آن به جاي بارگذاري ديناميک کامل و اعمال

روي بستر نرم و خاکهاي مسئلهدار ميباشد .يکي از

اندرکنش دقيق با در نظر گرفتن پارامترهاي مرتبط با آن

روشهاي مناسب براي مقابله با اين مشکل ،استفاده از

که نزديک به واقعيت بوده ،براي خاک و مسلحکننده ،از

روش بهسازي از طريق نصب اليههاي مسلحکننده

نوآوريهاي اين تحقيق ميباشد .در همين راستا ،ابتدا

ژئوسنتتيک روي بستر نرم ميباشد (هوانگ9512 ،؛

مطالعات انجام شده و يک آزمون صحرايي در خصوص

لئوناردي و پاالمارا .)9512 ،در دو دهه اخير ،مسلحکننده-

تأثير مسلحسازي بر عملکرد راه احداث شده بر بستر نرم

هاي ژئوسنتتيک با خصوصيات بهتري توليد شدهاند که

مورد بررسي قرار ميگيرد .سپس ،با شبيهسازي رفتار

تغييرشکلپذيري مناسب ،مقاومت در برابر خوردگي و

مقطع مسلح و غير مسلح به روش اجزاي محدود،

دوام زياد از مزاياي اين محصوالت ميباشد .در مقابل،

مطالعات پارامتريک روي عواملي نظير خصوصيات

يکي از نقاط ضعف اين محصوالت ،خزش زياد طي زمان

مکانيکي مسلحکننده ،سختي اليه اساس و بستر و تأثير

است (مصلينژاد و همکاران1151 ،؛ نگي و همکاران،

آن در کاهش نشست و افزايش ظرفيت ترافيکي مقاطع

 .)9512آزمونهاي متعددي شامل مطالعات صحرايي و

راه انجام ميگيرد.

آزمايشگاهي براي بررسي رفتار ژئوسنتتيکها در بستر راه
ها انجام شده است (تينگل و وبستر9551 ،؛ ماکسول و
همکاران9550 ،؛ هوفينوس و همکاران9559 ،؛ هان و
همکاران9511 ،؛ ثاقبفر9512 ،؛ وو و همکاران9510 ،؛
تنگ و همکاران9519 ،؛ ابراهيم و همکاران.)9519 ،
انجام آزمايشهاي صحرايي و همچنين بازسازي رفتار
راه ،بهويژه تحت اثر بار ترافيکي ،در آزمايشگاه کار بسيار
دشوار و پُرهزينهاي ميباشد .در همين راستا ،امروزه،
استفاده ازشبيهسازي عددي به منظور مطالعات پارامتريک
و بررسي بهتر رفتار راه مسلح شده ،بسيار مورد توجه
قرار گرفته است .يک ابزار مناسب براي مطالعه رفتار راه-
هاي مسلح شده بهوسيله ژئوسنتتيکها (بهويژه ژئوگريد)،
مدلسازي اين سيستم مرکب در محيط اجزاي محدود
ميباشد (زورنبرگ و گوپتا9515 ،؛ حسين و مجيد،
.)9519
در مطالعه حاضر ،در ادامه روند تحقيقات مفيد
گذشته در بررسي رفتار خاک مسلح ،تالش شده تا با
گسترش مطالعه پارامتريک و ساخت مدل سهبعدي با
تعداد المان بيشتر جهت افزايش دقت نتايج ،به بررسي
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 .2مروري بر مطالعات پيشين
آزمايشهاي مقياس کامل شامل مطالعات صحرايي و
ميداني ميباشد که رفتار واقعي راه را شبيهسازي ميکند.
محققين زيادي در چند دهه اخير با انجام آزمايشهاي
ميداني اثر مسلحسازي در راه احداث شده بر بستر نرم را
مورد بررسي قرار دادهاند (پرکينز 9559 ،؛ القادي و
همکاران9550 ،؛ ابراهيم و همکاران9519 ،؛ نير و التا،
9510؛ هيلتون .)9512 ،برخي ديگر از محققين نيز به
علت محدوديتهاي انجام آزمايش ميداني ،به شبيهسازي
عددي و گسترش مطالعه پارامتريک بستر مسلح پرداختند
(پرکينز و همکاران9552 ،؛ مقدس نژاد9552 ،؛ لنگ و
گبر 9550 ،؛ عبدالصمد و همکاران9510 ،؛ نگي و
همکاران .)9512 ،هوانگ ( )9512اثر مسلحسازي بستر
با ژئوگريد را با نرمافزار آباکوس و مدل دوبعدي ،تقارن
محور و بارگذاري شبه استاتيک مورد مطالعه قرار داد .به
علت استفاده از ژئوگريد ،اندرکنش بين مسلحکننده و
خاک به صورت اتصال کامل در نظر گرفته شد .نتايج
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بررسي نشان داد که وقتي ضخامت اليههاي سنگدانه زياد

عددي سيستم راه مسلح ،کمتر مورد بررسي قرار گرفته

است محيط سنگدانهاي بيشترين نقش را در بهبود ظرفيت

است.

و تقويت  CBRداشته ،اما وقتي ضخامت اليه اساس کم
و بستر ضعيف باشد حضور مسلح کننده ،بيشترين نقش
را در افزايش ظرفيت باربري ،توزيع مناسبتر بار چرخ،
کاهش نشست و بهبود  CBRدارد .ابراهيم و همکاران
( )9519اثر مسلحسازي با ژئوگريد در راه احداث شده
بر بستر ضعيف را از طريق مطالعه آزمايشگاهي و
همچنين شبيهسازي با استفاده از روش اجزاي محدود و
بارگذاري سيکليک مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان
داد که بعد از  1555سيکل بارگذاري در بستر مسلح
نسبت به بستر غير مسلح ،مقادير ظرفيت باربري %92
افزايش و تغييرشکل سطح رويه  %10کاهش داشته است.
مطالعه آزمايشگاهي و شبيهسازي عددي توسط بياباني و
همکاران ( )9519روي مسلحسازي بستر مسير راهآهن با
ژئوسل به روش اجزاي محدود انجام شد .بارگذاري به
صورت سيکليک اعمال و همخواني مناسبي بين پاسخ
آزمايشگاهي و شبيهسازي عددي ارائه گرديد .نتايج نشان
داد که با افزايش سختي مسلحکننده ،ميزان کرنش جانبي
کاهش يافته و همچنين بيشينه مقاومت کششي بسيج شده
مسلحکننده در شرايطي رخ ميدهد که بستر ضعيف باشد.
توجه به مطالعات انجام شده نشان ميدهد که در
تحقيقات قبلي ،از روشهاي مختلف تحليل و بارگذاري
استفاده شده است .شبيهسازي بارگذاري بستر راه و
تحليل به روش شبهاستاتيک و ديناميک نتايج نزديکتري
نسبت به پاسخهاي آزمايشگاهي يا آزمونهاي ميداني
ارائه ميدهد .روش استاتيک نسبت به واقعيت دور بوده
و همچنين روش ديناميک کامل زمان تحليل را بسيار
افزايش داده و در اغلب مطالعات به علت عدم دسترسي
به پارامترهاي ديناميک مورد نياز در شبيهسازي ،روند کار
را با مشکل مواجه ميکند .اما تحليلهاي شبهاستاتيک و
شبيهسازي روش بارگذاري مرتبط با آن ،در مدلسازي

 .3مطالعه موردي
دپارتمان حمل و نقل

مونتانا1

در سال  9555پروژه

بهسازي بستر راه با دو محصول ژئوتکستايل و ژئوگريد
را توسط پرکينز و همکاران در دستور کار خود قرار داد.
در اين پروژه ،يک ترانشه به طول  150متر ،عرض 2متر
و عمق  1متر ،جهت اجراي مقاطع آزمايش ايجاد شد .در
طول آزمايش نيز تنها يک کاميون با سرعت  10کيلومتر
بر ساعت و فشار چرخ  955کيلوپاسکال جهت اعمال بار
ترافيکي استفاده شد .دوازده مقطع آزمايش ساخته شد که
در  15مقطع  15محصول ژئوسنتتيک مورد آزمايش و دو
مقطع غير مسلح به عنوان مقاطع کنترل در اين تحقيق
براي ارزيابي عملکرد نسبي مسلحسازي مورد استفاده
قرار گرفت (کوالهو و پرکينز .)9555 ،مطابق شکل  ،1در
اين تحقيق دو مقطع غير مسلح و مسلح شبيهسازي مي-
گردد .بر اساس بررسي بهعمل آمده ،روابط تجربي
هوکلوم و کلومپ ( )1599براي مدول االستيسيته بستر و
همچنين مدول برجهندگي (روابط  1و  )9براي
خصوصيت االستيک اليه اساس (آشتو )1551 ،محاسبه
ميگردد .در اين تحقيق ،از مدل رفتاري االستوپالستيک
موهر -کولمب شامل پارامترهاي مدول االستيسيته،
ضريب پواسون ،چسبندگي و اصطکاک براي خاک
استفاده گرديد و با توجه به  CBRخاک بستر که 1/2
بوده ،مقدار مدول االستيسيته اليه بستر 12/050
مگاپاسکال و براي اليه اساس  115 MPaميباشد .در
مقطع آزمايش ،از ژئوگريد با رفتار االستيک خطي و
مدول االستيسيته  920 MPaاستفاده گرديد .مشخصات
اليهها در جدول  1ارائه گرديده است .در روابط  1و ،9
مدول االستيسيته و برجهندگي E ،و  MRميباشند.

9

- Montana Department of Transportation

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال سوم ،پیاپی یازده  ،پائیز 9316

32

مطالعه عددی اثر مسلح سازی بستر بر رفتار مقاطع تسلیح شده آزمایشی به روش اجزای محدود

E (kPa )  10350  CBR

()1

()9

0.65

M R ( kPa )  2060  CBR

شکل  .6مقاطع آزمايش(کوالهو و پرکينز)2552 ،
جدول  .6خصوصيات االستيک و پالستيک اليههاي خاك و مسلحکننده

اليهها

(سيستم يونيفايد)

نام خاك

((Pa

چسبندگي

اصطکاك

)(Mpa
(

مدول االستيسيته

اساس

GW-GM

1555

20

115

5/2

920

5/2

مسلحکننده

ژئوگريد

تحليل تنش و کرنش در اليههاي روسازي مناسب مي-

 .4مدلسازي عددي

باشد (شفابخش و همکاران .)1151 ،المان مورد استفاده

 .1-4المانهاي مدلسازي

استفاده از مدل دو بعدي کرنش مسطح يا تقارن
محور ،منجر به کاهش زمان و فضاي حافظه نسبت به
مدل سهبعدي ميگردد .اما در مدل دوبعدي ،امکان
بارگذاري ترافيکي نزديک به واقعيت وجود ندارد .در
مدل سهبعدي ،ميتوان سطح تماس بار چرخ را نزديک
به واقعيت مدل نمود که در ادامه به آن اشاره ميگردد
(چو و همکاران .)9555 ،نرمافزار مدلسازي آباکوس
ابزار قدرتمندي است که با روش اجزاي محدود براي

9

- Shell

36

ضريب پوآسون

بستر

SC

0555

15

12/050

5/2

در شبيهسازي اليههاي خاک از خانواده  3D Stressو
المان  ،C3D8Rسهبعدي  0گرهي انتگرال کاهشيافته
خطي ميباشد .در اين مطالعه ،براي دقت بيشتر و نزديک
شدن به رفتار واقعي ژئوگريد ،به جهت داشتن ضخامت
کم نسبت به دو بعد ديگر ،و همچنين خاصيت کشش
درون صفحهاي ،از المان پوسته 0 1گرهي  SC8Rازنوع
پوسته پيوسته ،9براي مدلسازي ژئوگريد استفاده شده
است .برخي محققين از المان سهبعدي ( )C3dيا از المان
ميله و يا خرپا و تحقيقات کمي از پوسته استفاده کردهاند
3

- Continuum shell
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(يتيماُغلو و همکاران1552 ،؛ االزاوي9519 ،؛ ابب و کيو،

( )9559مورد استفاده قرار گرفته است .در اين بارگذاري

 )9519به نظر ميرسد که با توجه به خاصيت ژئوسنتتيک

ساده ،بار به صورت آني به نمونه اعمال گرديده و مدت

که يک بعد آن نسبت به دو بعد ديگر بسيار کوچکتر

زمان بارگذاري با استفاده از قطر سطح تماس چرخ با

است ،المان پوسته به واقعيت نزديکتر ميباشد .در برخي

سطح خاک تقسيم بر سرعت چرخ براي يک بار عبور،

مدلسازيها ،محققين ،مسلحکننده ژئوگريد را حالت غشا

محاسبه و سپس براي تعداد عبورها به صورت تجمعي،

در نظر گرفتهاند که حتي همان ضخامت اندک را براي

زمان نهايي محاسبه و اعمال شده است (فخري و توفيق،

شبيهسازي ژئوگريد نداشته و مسطح مدل ميگردد .در

 .)1105در اين تحقيق نيز از بارگذاري شبهاستاتيک با

اين تحقيق ،يک المان پوسته در نظر گرفته شد که

فشار چرخ  955 kPaاستفاده شده است .در اين نوع

سهبعدي و داراي ضخامت اندک بوده و به واقعيت

بارگذاري ،در نرمافزار آباکوس ،بر اساس سرعت کاميون

نزديکتر است .ژئوگريد به صورت غير مشبک در نظر

( )10 km/hزمان ماندگاري 1به بار اختصاص داده شد و

گرفته شد .ولي اندرکنش و درگيري بين سنگدانهها و

از قابليت ديناميک صريح 2در نرمافزار استفاده گرديد .به

چشمههاي ژئوگريد به صورت پارامترهاي اينترفيس

نحوي که بدترين حالت ممکن که منجر به بيشترين

نرمال 1و مماسي 9شامل ضريب اصطکاک و ضريب

نشست (نشست نهايي) ميگردد ،حاصل ميشود .سطح

لغزش االستيک تعريف شده که تفاوت شبيهسازي

بارگذاري نيز به صورت دايره معادل چرخ با شعاع 11

ژئوگريد نسبت به ژئوتکستايل ،که فقط خاصيت

سانتيمتر محاسبه شده است .با توجه به سرعت کاميون

اصطکاک دارد ،را نشان ميدهد (اين مدل شبيهسازي در

و طول بارگذاري که قطر دايره معادل سطح بار ميباشد،

بسياري از مقاالت مانند عبدالصمد و همکاران ()9510

زماني معادل  5/5990ثانيه براي بارگذاري در نظر گرفته

انجام گرديده است) .کليه مشخصات هندسي و مکانيکي

شد .براي سه بار عبور و سه محور عبوري و  5گام با

ژئوگريد و اليههاي خاک در جدول  ،1برگرفته از تحقيق

مشخصاتي که ذکر گرديد ،در تحليل عددي وارد شده

ميداني (کوالهو و پرکينز )9555 ،ميباشد.

است .تصوير کردن سطح تماس چرخها و رويه ،براي
شبيهسازي بارگذاري ترافيکي بسيار حائز اهميت مي-
باشد ،طبق پيشنهاد هوانگ ( )1550سطح معادل سادهاي

 .2-4بارگذاري و شرايط مرزي

براي سطح تماس چرخ ميتوان در نظر گرفت که در

شبيهسازي نحوه بارگذاري در مدلسازي به روش

شکل  9ارائه شده است .سطح تماس را ميتوان يک

اجزاي محدود داراي روند پيچيده و زمانبري ميباشد

مستطيل و دو نيم دايره در لبهها فرض کرد .البته اين سطح

(جمشيدي چناري و صادقنژاد .)1152 ،براي مدل نمودن

تماس فعال و حقيقي را ميتوان به سطح مستطيل معادل

اين بارگذاري روش ساده ديگري نيز وجود دارد که به

تبديل کرد (هوانگ .)9552 ،پارامتر  Lمطابق شکل  9بر

وسيله هوانگ ( )1550معرفي شده و متعاقبا توسط هوآ

اساس نيرو و فشار چرخ حاصل ميگردد (هادي و

( ،)9555وايت و همکاران ( )9559و يوزاروسکي

بودهيناياک .)9551 ،در اين تحقيق ،از سطح معادل سوم

9

- Hard contact
- Tangential

3
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که دايرهاي همسطح با مستطيل معادل بوده استفاده شده

تغييرشکل و مقاومت خاک مسلح ،مقاومت برشي سطوح

است که شعاع دايره (پارامتر  )aبر اساس نسبت نيروي

اندرکنش يا اصطکاک خاک و ژئوگريد ميباشد.

وارد بر چرخ ( )pو فشار باد ( )qچرخ بهدست ميآيد

اصطکاک سطوح اندرکنش معموالً شامل دو پارامتر

(فرمول  .)1فشار چرخ  955 kPaو نيروي وارد بر چرخ

ضريب اصطکاک ( )μو ضريب لغزش االستيک ()Eslip

تقريباً  19/0کيلونيوتن ميباشد.

ميباشد .ضريب اصطکاک ،نسبت تنش برشي به تنش

()1

0.5

))a  ( P /(q

نرمال بوده و ضريب لغزش االستيک حدي از جابجايي
برشي االستيک بوده ،که مقاومت برشي االستيک سطوح

در نرمافزار اجزاي محدود ،شرايط مرزي در نتيجه

اندرکنش به تنش برشي بحراني در سطح اندرکنش مي-

بسيار مؤثر ميباشد .براي شرايط مرزي در اين تحقيق،

رسد (حسين و مجيد9511 ،؛ گو .)9511 ،با بررسيهاي

در قسمت کف مدل از حرکت در تمام جهات جلوگيري

بهعمل آمده در اين تحقيق و بر اساس نتايج آزمايشهاي

گرديده و در نواحي کناري مدل ،فقط حرکت در جهت

بيرون کشش ،مقادير  5/0و  5/550به ترتيب براي

قائم آزاد ميباشد .شکل  ،1ابعاد و فواصل چرخها و مقطع

اصطکاک و ضريب لغزش مورد استفاده قرار گرفت.

شبيهسازي شده را نشان ميدهد .از فاکتورهاي مؤثر در

شکل  .2سطح معادل بارگذاري (هوانگ)2554 ،

شکل  .3الف) ابعاد مقطع آزمايش ،ب) ابعاد و فواصل چرخها و ج) تصوير سهبعدي مقطع آزمايش
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انسجام بين اليهها حفظ گردد (دانکن و همکاران،

 .0نتايج و بحث
به منظور کاهش خطا در مدلسازي ،بايد مرزهاي مدل

 .)1590شکلهاي  2و  0نمودارهاي آناليز حساسيت براي

در جهت عمودي حداقل  05برابر و در جهت افقي 19

ابعاد مقطع و اندازه شبکه را نشان ميدهند .درصد خطا

برابر شعاع دايره معادل سطح چرخ گسترده شود.

بر اساس اختالف نشست بيشينه ،در شبيهسازي و

همچنين ،بايد شبکهبندي بهگونهاي انتخاب شود که

آزمايش صحرايي است .نتايج با تحقيقات کيم ()9552
همخواني مناسبي دارد.

در شکل  ،9کانتورهاي نشست مقاطع غيرمسلح و

نشان ميدهد .با حضور مسلحکننده ،مقدار نشست بيشينه

مسلح در آناليز اجزاي محدود ارائه شده است .شکل -9

خروجي %02 ،کاهش داشته است .ميتوان گفت که عامل

الف ،کانتور نشست در مقطع غير مسلح ،تحت بار

مقاومت کششي موجود در مسلحکننده و همچنين قفل و

ترافيکي براي سه بار عبور کاميون را نشان ميدهد.

بست بين سنگدانهها ،مانع حرکت جانبي شده و از طرفي

بيشبينه خروجي نشست حدود  152ميليمتر بوده و

تنش فعال قائم (رو به باال) ناشي از خاصيت تسليح

کانتور نشست تا عمق اليه بستر ادامه داشته است .شکل

غشايي در ژئوگريد ،منجر به تقويت بستر و جلوگيري از

 -9ب ،کانتور نشست مقطع مسلح شبيهسازي شده را

نشست تحت بار چرخ گرديده است.

(ب)

(الف)

شکل  .1کانتور نشست در مقطع شبيهسازي شده :الف) مقطع غير مسلح و ب) مقطع مسلح

شکل  ،2نمودار نشست مقطع مسلح در شبيهسازي و

عددي و آزمايش صحرايي وجود داشته و کاهش نشست

آزمايش صحرايي و همچنين مقطع غير مسلح در

به ميزان  %02زير سطح بار چرخ و تورم نقاط بيروني

شبيهسازي عددي (براي سه بار عبور) را نشان ميدهد.

سطح بار چرخ کامالً مشهود ميباشد.

انطباق خوبي بين نمودارهاي نشست در شبيهسازي
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شکل  .7انطباق نمودار نشست ناشي از سه بار عبور کاميون -مقطع مسلح (شبيهسازي عددي و آزمايش صحرايي)

 .6-0تأثير سختي ژئوگريد در کرنش و نشست

 159/0به  590مگاپاسکال (بيش از  5برابر) نشست سطح

سطح رويه و بستر

رويه و بستر  %92افزايش داشته است .نتايج ،سازگاري

تأثير تغييرات پارامتر مکانيکي مدول االستيسيته (بر اساس
ژئوگريدهاي با سختيهاي مختلف) بر نشست بررسي و
مطابق جدول  9ارائه شده است .تغييرشکل در مقاطع
مسلح به شدت تحت تأثير حضور مسلحکننده و همچنين
خصوصيات مکانيکي آن ميباشد .به نحوي که در مقطع
مسلح با حضور ژئوگريد ( )920 MPaنشست رويه
حدود  %02کاهش داشته و با افزايش سختي ژئوگريد از

مناسبي با تحقيقات لنگ ( )9559و گو ( )9511دارد .در
شکل  ،0اثر تغيير سختي ژئوگريد بر کرنش جانبي مقطع
مسلح در عمق مقطع مورد بررسي و ارائه گرديده است.
با افزايش سختي مسلحکننده از  159/0به 590
مگاپاسکال ،بيشينه کرنش جانبي زير چرخ در سطح بستر
از  5/5900به  5/519رسيده و به ميزان  %22کاهش داشته
است.

کرنش جانبی

عمق الیه خاک ()m

E928MPa
E426MPa
E275MPa
E200MPa

شکل  .8تغييرات کرنش جانبي در عمق بر اساس سختي مسلحکننده (زير چرخ)
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جدول  .2مدول االستيسيته ژئوگريدهاي مورد استفاده در تحليل عددي
مدول االستيسيته ژئوگريد ()MPa

590

299

920

955

105

159/0

نشست بيشينه سطح بستر ()mm

1/05

0/09

9/02

0/20

5/159

11/59

نشست بيشينه سطح رويه ()mm

15/9

10/2

19/21

95/11

91/0

99/01

 .2-0تأثير سختي اساس و بستر در نشست رويه

مقطع غير مسلح منجر به افزايش نشست سطح رويه

مقطع مسلح

( )%15در راه ميگردد .ولي در مقطع مسلح ،حضور

شکل  -5الف تأثير تغييرات مدول االستيسيته اليه

مسلحکننده ميتواند اين نشست را کنترل کرده و با

اساس (رويه شني) بر نشست بيشينه سطح راه مقطع

مکانيزم تسليح غشايي ،توزيع مناسب بار و کاهش اثر

مسلح و غير مسلح را نشان ميدهد .کاهش مدول

تنش روي بستر نرم ،عليرغم کاهش سختي يا ظرفيت

االستيسيته ،يا به عبارتي سختي اليه اساس ،منجر به

باربري بستر مانع نشست و تغييرشکلهاي زياد در سطح

افزايش نشست گرديده است .به نحوي که با کاهش

رويه و بستر گردد .در مقاطع مسلح ،تغييرات سختي اليه-

سختي اليه اساس به ميزان  115 MPa( %05به )05 MPa

ها تأثير کمتري بر نشست نسبت به مقاطع غير مسلح دارد

تغييرشکل و نشست سطح راه  %15افزايش داشته است.

(بر اساس نتايج اين بررسي ،تأثير تغييرات سختي و

اما شيب تغييرات يا افزايش نشست با حضور مسلحکننده،

شرايط اليههاي اساس و بستر در مقاطع غير مسلح دو

به ميزان قابل توجهي ماليم و کم ميباشد .در صورت

برابر مقاطع مسلح است) .همانطوري که در شکل 15

عدم حضور ژئوگريد ،در اثر کاهش سختي اساس (کاهش

مشاهده ميگردد ،خطي از نمودار که شيب بيشتري دارد

 )%05نشست مقطع غير مسلح از  152ميليمتر به 151/0

براي مقطع غير مسلح بوده ،که عملکرد خوبي در انتقال

ميليمتر ( %05افزايش) ميرسيد و ميزان افزايش نشست

بار نداشته ،خطي که شيب کمتري دارد براي مقطع مسلح،

در اثر کاهش سختي اليه اساس به صورت چشمگير،

عملکرد بهتري در کاهش نشست داشته ،خطي که داراي

بيشتر ميگرديد .شکل  -5ب تأثير مدول االستيسيته اليه

تقعر به سمت باال بوده مربوط به مقطع غير مسلح عملکرد

بستر در نشست بيشينه سطح راه مسلح را نشان ميدهد.

خوبي در کاهش نشست نداشته و خطي از نمودار که

نتايج تحليل عددي نشان ميدهد که سختي بستر در

تقعر به سمت پايين داشته عملکرد بهتري دارد و تعداد

نشست رويه تأثير بهسزايي دارد .به نحوي که با کاهش

عبور کاميون و ظرفيت ترافيک را افزايش داده است .اين

سختي اليه بستر به ميزان  12 MPa( %25به )0 MPa

کاهش نشست براي مقطع با مسلحکننده  920مگاپاسکالي

نشست با حضور مسلحکننده به ميزان  %91افزايش داشته

در يک بار عبور (براي کاميون با سه محور) نزديک به

است .آشکار است که کاهش قابل توجه سختي بستر در

 %51و براي  9بار عبور  %90بوده که مطلوب است.
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(ب)

(الف)

شکل  .2نمودار مقايسهاي تأثير تغييرات سختي اليه در نشست بيشينه سطحي مقطع مسلح و غير مسلح :الف) تغييرات سختي
اساس و ب) تغييرات سختي بستر

شکل  .65تغييرات نشست بيشينه سطحي مقطع مسلح با سختي مختلف ژئوگريد و غير مسلح در مقابل تعداد عبور بار ترافيک

ضريب  TBRنسبت ترافيک عبوري در مقطع مسلح

داشته است .روند نمودار و  TBRدر دو مقطع با مسلح-

به غير مسلح تعريف ميگردد .مقطع مسلح با ژئوگريد

کننده  920مگاپاسکال و  955مگاپاسکال تقريباً مشابه

 159/0مگاپاسکال ضعيفترين و با سختي 590

بوده و

براي مقطع با مسلحکننده ضعيف 159/0

مگاپاسکال بهترين عملکرد در افزايش ظرفيت ترافيک را

مگاپاسکال ،براي رسيدن به  155ميليمتر شيارشدگي 25
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بار عبور ترافيک الزم بوده و ضريب  TBRحدود 11/1
ميباشد و همچنين نمودار افزايش ظرفيت ترافيک

داد که کاهش  05درصدي مدول االستيسيته اليه اساس

TBR

منجر به افزايش  15درصدي نشست سطح راه با وجود

به ميزان  99/11برابر ،بر اثر تسليح و تقويت مقطع با

مسلحکننده شده است .اما براي مقطع غير مسلح ،کاهش

مسلحکننده قويتر (با سختي (920 MPaرا نشان مي-

سختي اليه اساس (به ميزان  )%05منجربه  %05افزايش

دهد .با افزايش تعداد عبور ترافيک ،اختالف در ميزان

نشست سطحي گرديده است .به همين جهت ،ميزان

شيارشدگي در مقاطع با مسلحکنندههاي مختلف ضعيف

افزايش نشست در اثر کاهش سختي اليه اساس (در مقطع

و قوي کاهش مييابد.

غير مسلح) به صورت چشمگير ،بيشتر ميگردد .سختي
بستر در نشست رويه تأثير بهسزايي دارد .به نحوي که با

 .1نتيجهگيري

کاهش سختي اليه بستر به ميزان  12 MPa( %25به MPa

در اين تحقيق ،با استفاده از روش اجزاي محدود ،دو

 )0نشست مقطع با حضور مسلح کننده ،ميزان %91

مقطع غير مسلح و مسلح شامل دو اليه اساس و بستر و

افزايش داشته است .کاهش سختي اليه بستر (به ميزان

يک اليه مسلحکننده ژئوگريد از يک آزمايش صحرايي

 )%25منجر به  %15افزايش نشست رويه گرديده است.

در دانشگاه مونتانا شبيهسازي گرديد .نرمافزار اجزاي

ميزان افزايش نشست در اثر کاهش سختي اليه اساس،

محدود عملکرد خوب و مطلوبي در شبيهسازي راه مسلح

بيشتر ميگردد .نتايج مطالعه عددي نشان داد که اگر اليه

تحت بار ترافيکي داشته و نتايج شبيهسازي عددي به
روش اجزاي محدود همخواني مناسبي با پاسخهاي

اساس و بستر داراي سختي کمي باشند ،حضور مسلح-
کننده تأثير بيشتري در کاهش نشست و کرنش دارد .در

مطالعه صحرايي داشته است .با توجه به شبيهسازي در

حالي که با افزايش سختي اليه اساس و بستر ،تغييرات

اين تحقيق ،بارگذاري شبهاستاتيک نتايج نسبتاً مطلوب و

شاخص و چشمگيري در کاهش نشست سطح رويه ناشي

نزديک به واقعيت با حداقل خطا را نشان ميدهد .با

از حضور ژئوگريد در سطح مشترک اليه اساس و بستر

حضور مسلحکننده قوي ،مقدار نشست بيشينه خروجي

مشاهده نخواهدشد .در مقاطع مسلح ،تغييرات سختي

 %02کاهش داشته است و بهبود خواص مکانيکي

اليهها تأثير کمتري در نشست ( )%05نسبت به مقاطع غير

ژئوسنتتيک ،بهويژه افزايش مدول االستيسيته ژئوگريد،

مسلح دارد .نتايج ،افزايش ظرفيت ترافيک ( )TBRبر اثر

منجر به کاهش نشست سطح راه و بستر ميگردد .کاهش

تسليح و تقويت مقطع با مسلحکننده قوي را نشان مي-

نشست ناشي از حضور مسلحکننده بيش از تغييرات

دهد .با افزايش مقاومت مسلحکننده ،ميزان  TBRمقطع

سختي اليهها مؤثر بوده است .نتايج بررسي عددي نشان

نيز افزايش داشته است.
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