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  خالصه
استفاده از خاك مسلح به عنوان روشی جهت برطرف ساختن ضعف مقاومت کششی خاك به کمک اجزاي فلزي یا پلیمري با مقاومت کششی 

تغییرشکل پذیري دیوارهاي . شود اي حائل شناخته میهاي سریع و اقتصادي پایدارسازي شیروانی ها و احداث دیواره مناسب به عنوان یکی از روش
.  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است،ها با ساخت دیوارهاي باربر و کوله پلهاي ژئوسنتتیک در دهه هاي اخیرخاك مسلح با گسترش کاربرد الیه

این در  سازي سانتریفوژ و مدل بزرگ مقیاس  مدل باآزمایشگاهیبمنظور شناخت رفتار دیوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتیکی، پژوهشگران تحقیقات 
از نتایج بدست آمده به بررسی سپس  شده، دیوارخاك مسلح و مبانی مدل سازي با دستگاه سانتریفوژ معرفی مقاله دراین .انجام داده اندزمینه 

از ابتداي شروع تحقیقات تا بار خارجی تحت اثر سر و مدل هاي بزرگ مقیاس در آزمایشگاه دیوارهاي خاك مسلح در سانتریفوژمدل ساخت 
  .می شودمعرفی  ویژگی هاي پژوهش در دست انجام در دانشکده فنی نهایتاًو  می شود پرداختهزمان اخیر 

  
  مدلسازي، دستگاه سانتریفوژژئوسنتتیک، خاك مسلح، : کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه  .1
 

 در دیوارهاي خاك مسلح . پذیري می باشددو منظر یکی پایداري و دیگري تغییرشکل آن از تحلیلطراحی دیوار خاك مسلح نیازمند در حالت کلی، 
با توسعه کاربرد خاك مسلح در ساخت دیوارهاي با  متعارف با ارتفاع نه چندان زیاد، معموالً به محاسبه و کنترل تغییرشکل هاي دیوار نیازي نیست، اما

بررسی تغییرشکل . گیردبرداري نیز مورد توجه قرار میوه بر پایداري، تغییر شکل دیوار در مدت زمان بهرهها عالارتفاع زیاد، دیوارهاي باربر و کوله پل
   ]1. [هاي ژئوسنتتیک در دهه هاي اخیر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته استپذیري دیوارهاي خاك مسلح با گسترش کاربرد الیه

 هاي تحلیلی، آزمایشگاهی و آزمون هاي برجا  کی، پژوهشگران تحقیقات زیادي در زمینهبمنظور شناخت رفتار دیوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتی
نمونه هاي کوچک خاك مسلح در آزمایش هاي برش مستقیم، سه محوري و کرنش ) پژوهش هاي آزمایشگاهی عمدتاً شامل الف. انجام داده اند

ح تحت بارگذاري مونوتونیک و یا لرزه اي با استفاده از میز لرزه و همچنین مدل هاي کوچک مقیاس و متوسط مقیاس سازه هاي خاك مسل) مسطح، ب
مدل هاي با مقیاس واقعی یا رفتارنگاري دیوارهاي خاك مسلح در پروژه ) مدل هاي کوچک مقیاس سازه هاي خاك مسلح در دستگاه سانتریفوژ و ج

ت بررسی رفتار دیوارهاي خاك مسلح به دو بخش کلی تحلیلی و آزمایشگاهی از یک نگاه می توان پژوهش هاي انجام شده جه. هاي واقعی می باشد
در بخش آزمایشگاهی، تحقیقات انجام شده در زمینه ساخت مدل هاي آزمایشگاهی دیوارخاك مسلح باعث فهم هرچه بهتر و دقیق  .نمودتقسیم بندي 
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و نزدیک کردن هر چه بیشتر روند روش هاي طراحی نسبت به واقعیت می تر موضوع شده و در غنی کردن دستورالعمل ها و آیین نامه هاي طراحی 
  : هاي خاك مسلح به سه بخش کلی قابل تقسیم می باشد مدل سازي فیزیکی در زمینه ساخت دیوار. گردد

  )1gمدل باشتاب( مدل سازي کوچک مقیاس -1
  )Ngه با شتاب مدل مقیاس شد( مدل سازي با استفاده از دستگاه سانتریفوژ ژئوتکنیکی -2
  هاي در حال ساخت و بهره برداري  مدل سازي بزرگ مقیاس و پایش دیوار-3

هرگز رفتار مدل فیزیکی به صورت کامل منطبق بر . یک مدل فیزیکی در واقع کوچک شده سازه و یا توده واقعی به مقیاس مورد نظر است
اثر مقیاس بسیار مهم است و به معناي تاثیر . ه دالیلی مثل اثر مقیاس، وجود دارندرفتار نمونه واقعی نیست و همواره تفاوت هاي کوچک یا بزرگی ب

اندازه گیري و . بسیاري از مسائل ژئوتکنیکی با مطالعه کل توده یا سازه ژئوتکنیکی قابل حل اند. کوچک کردن سازه یا توده واقعی بر رفتار آن است
  . مقیاس در مدل هاي فیزیکی و انواع ایده آل سازي در مدل هاي تحلیلی براي شناخت واقعیت الزم استمطالعه رفتار سازه هاي واقعی به دلیل وجود اثر

یکی از چالش هاي مدل ژئوتکنیکی آزمایشگاهی خصوصاً در سازه هاي بلند و حجیم، اثر دادن مقدار تنش ایجاد شده در واقعیت نسبت به 
هاي شناخت رفتار سازه هاي ژئوتکنیکی در شرایط فقدان تاریخچه موردي معتبر از پدیده، مدل سازي از جمله قوي ترین و بهترین ابزار .مدل می باشد

 بدلیل مشکالت و هزینه هاي زیاد تحقیقات تجربی در مقیاس واقعی از یک . می باشد- مدل سازي سانتریفوژ-فیزیکی آن پدیده در شرایط شتاب باال 
رقراري تشابه فیزیکی، لحاظ نمودن تنش هاي واقعی در مدل براي رسیدن به درك صحیح از تغییرشکل پذیري و هاي سانتریفوژ در ب  سو، و قابلیت مدل

  .هاي آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه سانتریفوژ جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده اند مکانیسم گسیختگی از سوي دیگر، امروزه پژوهش
 تا به  این تحقیقاتشروع از  خاك مسلح در سانتریفوژدیوار  هايساخت مدلاز  آوري نتایج بدست آمده  سعی شده است با جمعدراین مقاله

با توجه به عدم شناخت کامل رفتار . اشاره اي کامل شود » در سانتریفوژ  ادبیات فنی دیوارخاك مسلح ژئوسنتتیکی تحت اثر سربار خارجی«به  امروز
سعی شده است تمامی تحقیقات انجام شده با مدل هاي بزرگ مقیاس در آزمایشگاه،  تحت اثر سربار خارجی شیروانی هاي خاك مسلح ژئوسنتتیکی

بررسی پاسخ رفتار این سازه هاي خاکی براي رسیدن به درك تحت اثر سربار خارجی از ابتداي شروع تحقیقات تا زمان اخیر به صورت خالصه جهت 
 .، و نهایتاً ویژگی هاي پژوهش در دست انجام در دانشکده فنی معرفی می شودارائه شدهبهتر از مکانیسم هاي گسیختگی و محتمل 

 
  

  مبانی مدل هاي سانتریفوژ  .2
  

 خواهد بود و  به گردش درآید، شتاب شعاعی آن  حول محوري با سرعت زاویه اي ثابت rدر شعاع ثابت . 1 مطابق شکل mاگر جسمی با جرم 
به سمت مرکز به جسم وارد شود و معموالً  این شتاب تالش می کند جسم را به بیرون از مدار پرتاب کند که می بایست نیرویی شعاعی برابر

  ]2. [ نمایش داده می شودNنسبت شتاب گرانشی به شتاب ثقل زمین با 

  
نتریفوژ شتاب سا) 2( و شتاب ثقل زمین) 1( : المان خاك در- 2شکل    حرکت جسم در مسیر دایروي با سرعت ثابت- 1شکل  

  
در المان شماره . در نظر بگیرید. 2یک المان خاك در سطح زمین و تحت شتاب ثقل را با یک المان خاکی در فضاي سانتریفوژ را مانند شکل

  : زیر سطح آزاد به صورت زیر می باشدZ تغییرات تنش با فرض چگالی ثابت در عمق 1
)1(  

 
)2(  
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  : زیر سطح آزاد داریمZ/N داخل سانتریفوژ، بافرض یکسان بودن سطح مقطع المان و ضخامت و چگالی در عمق 2در المان شماره 
 

) 3(  
 

)4(  
 

 بنابراین به کمک سانتریفوژ شبیه . تنش هاي معادل در واقعیت نسبت به مدل سانتریفوژ، ایجاد یک مقیاس خطی می نماید4 و 2با مقایسه رابطه 
را . 3در شکل اجزاي اصلی دستگاه سانتریفوژ ژئوتکنیکی دانشگاه تهران .  میدان تنش در خاك و سازه هاي خاکی امکان پذیر می باشد1:1سازي 
 که رارگیري مدل فیزیکی استدستگاه سانتریفوژ شامل موتور دوران، بازوي دوران و همچنین یک محفظه کوچک که محل ق. داده شده استنشان 

ثبت داده ها را در درون مخزن خاك انجام می   سبد حاوي مدل فیزیکی، عملیات الزمچرخش هنگامابزار کنترل و اندازه گیري در دستگاه سانتریفوژ 
  . دهد

  

  
  

   دانشگاه تهران ژئوتکنیکی دانشکده فنی، اجزاي اصلی دستگاه سانتریفوژ- 3شکل 
  

  پیرامون دیوارخاك مسلح با دستگاه سانتریفوژ ژئوتکنیکینجام شدهپژوهش هاي ا  .3

  
 ,Bolton et al)اولین تحقیقات انجام گرفته با دستگاه سانتریفوژ ژئوتکنیکی در مورد بررسی رفتار سازه هاي خاك مسلح توسط بولتن و همکاران 

 0.1در این آزمایش ها از سه نوع مسلح کننده نوار فوالدي با ضخامت آنها .  انجام گرفته است(Bolton & Pang, 1982) و بولتن و پنگ (1978
 دیوار خاك مسلح 27درمجموع .  میلیمتر استفاده نمودند0.05 میلیمتر با پوشش مس و نوار آلومینیمی با ضخامت 1.5میلیمتر، مفتول فوالدي قطر 

 ، ضریب پوکی%70 ، دانسیته نسبی 17kN/m3ك خشک با وزن مخصوص خا.  میلیمتر بود200مدل نمودند که ارتفاع همگی برابر . 4مطابق شکل
آزمایش هاي مسلح شده با نوار آلومینیمی دچار پارگی شدند و .  درجه در ساخت مدل ها مورد استفاده قرار گرفت45و زاویه اصطکاك 0.55

 بر روي مدل (LCPC)ود را در موسسه پل و راه فرانسه  آزمایش هاي سانتریفوژ خ(Matichard, 1988)میچارد  ]3[سایرمدل ها دچار لغزش شدند 
هاي ساخته شده مدل سانتریفوژي  ارتفاع معادل دیوار.  تحت سربار ثابت انجام داد15g الیه ژئوتکستایل در شتاب 6 تا 5 میلیمتر با 600هایی به ارتفاع 

در هیچ کدام از این آزمایش ها گسیختگی مشاهده نشد، اما .  مدل تعبیه شدیک سربار عمودي براي شبیه سازي پایه پل ها در.  متر می باشد9در واقعیت 
  ] 4. [کرنش در یکی از آزمایش ها ثبت گردید% 10فقط تا 

هاي خاك مسلح با   با ساخت دیوار(U. C. Davis) در آزمایشگاه سانتریفوژ دانشگاه داویس (Mitchell et al, 1988)میشل و جابر 
 مکانیسم گسیختگی نشان داد که گسیختگی به .، تراکم خاك فونداسیون پرداختند) دیواره(اثر انواع مسلح کننده ها، پوشش نما ژئوتکستایل به بررسی 

 بازوي دوران
 

  وزنه هاي تعادل    

دوعدد الکتروموتور 
 دوران سانتریفوژ درمقابل

سبد قرارگیري 
 مدل فیزیکی
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هاي خاك مسلح محافظه کارانه بوده، زیرا شکست در مدل سانتریفوژ در دو  نوع مسلح کننده بستگی نداشته و روش هاي طراحی موجود براي دیوار
هاي خاك مسلح با   اثر خاك فونداسیون و خاك پشت دیوار بر رفتار دیوار(Goodings, 1989)گودیگنز  ]5 [. به شده اتفاق افتادبرابر شتاب محاس

هاي مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از خاك   با ساخت دیوار(Porbaha, 1994)پوربها ] 6. [استفاده از آزمایش سانتریفوژ مورد بررسی قرار داد
 و نتیجه گرفت که تغییرشکل هاي زیاد دیوار ناشی از کشیدگی و افزایش طول ژئوتکستایل  بر بستر خاك سست در دستگاه سانتریفوژ پرداختچسبنده

  ]7 [. ها می باشد نه بیرون کشیدگی آنها

  
  (Bolton et al, 1978) مشخصات اولین مدل خاك مسلح در دستگاه سانتریفوژ ژئوتکنیکی-  4شکل 

  
 میلیمتر با مسلح کننده ژئوتکستایل را 254 به ارتفاع 1H:2Vهایی با شیب   در رساله دکتري خود دیوار(Zornberg, 1994)زورنبرگ 

گولر ]8. [بررسی نتایج حاصل از آزمایش با روش تعادل حدي از اهداف این تحقیق بود. در دستگاه سانتریفوژ ساخت. 2مطابق با مشخصات جدول
(Guler, 2003) او به این نتیجه رسید که در . هاي سانتریفوژ را با افزودن آهک به خاکریز مسلح شده با ژئوتکستایل مورد مطالعه قرار داد آزمایش

 ساخت (Arriaga, 2003)آریاجا ]9. [خاکریزهاي آهکی مسلح شده با ژئوتکستایل، می توان طول ژئوتکستایل را نصف ارتفاع دیوار در نظر گرفت
 با کمک پردازش تصویر به بررسی توزیع کرنش قبل Colorado at Boulderشده با ژئوتکستایل در دستگاه سانتریفوژ دانشگاه شیروانی هاي مسلح 

 میلیمتر در پالن و 203*419 میلیمتر در جعبه اي به ابعاد 6/228 مدل خاك مسلح به ارتفاع 18. از شکست در امتداد الیه هاي مسلح شده پرداخت
مشخصات فیزیکی مدل . 5در شکل . ساخته شد میلیمتر ساخت و تحت شتاب دستگاه سانتریفوژ 203تر با دونوع مسلح کننده به طول  میلیم300ارتفاع 

  ]10. [نمایش داده شده است، نتایج نشان داد که میزان جابجایی هاي قایم در لبه شیروانی بیشتر می باشد
  

    
  (Arriaga, 2003) ابعاد مدل آزمایش -  5کل ش  (Sommers, 2009) مدل سامرس ه هندس-  6شکل 
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 با استفاده از نتایج آزمایش هاي سانتریفوژ آریاجا به بررسی ضریب اطمینان با استفاده از تعادل حدي پرداخت و (Yang, 2009)یانگ 
 & Sommers) همکارش سامرس و . بررسی نمودFEMپخش تنش تحت بارهاي مختلف را با استفاده از روش عددي اجزاي محدود 

Viswanadham, 2009)  40  در دستگاه سانتریفوژ با شتابشیروانی مسلح شده با ژئوتکستایلمدل  4با ساختgهدف اصلی تحقیق .  پرداختند
 پرداخته تیجه حاصل از مدلنآنالیز پایداري و اي بین  مقایسهدر قسمت دوم  والیه هاي ژئوسنتتیک در تغییر شکل مدل عمودي فاصله  بررسی عملکرد

ساخته % 85 میلیمتر فونداسیون داراي تراکم 30 میلیمتر روي 270تمامی مدل ها داراي زاویه شیب و جنس خاك برابر بوده و ارتفاع آنها برابر. است
 مدل ساخته شده و پی به مقطعی از. شده استشیروانی جهت اعمال بار استفاده لبه   میلیمتري60فاصله در این آزمایش ها، از یک پی نواري در . شده اند

 ,Aklik and Wu) آکلیک و وو در دانشگاه وین اتریش ]11[. شاهده می شودم. 6 شکل درمستقر بر روي شیروانی  میلیمتر 180 * 50ابعاد 
 میلیمتر با جنس 270 با ساخت سه نمونه از شیروانی هاي مسلح شده با ژئوتکستایل و مقیاس شده به ارتفاع 2013 تا 2009 در خالل سال هاي (2013

 درجه داشتند و 85 و75 و 65در این تحقیق شیروانی ها با افق زاویه . خاك یکسان به بررسی آزمایشگاهی نمونه ها در دستگاه سانتریفوژ پرداخت
ایین شیروانی ظاهر می و به این نتیجه اشاره نمود که سطح شکست در پهدف اصلی بررسی اثر فونداسیون بر روي شیروانی هاي خاك مسلح می باشد 

  ]12 [. شود
   

  مدل سازي دیوار خاك مسلح در مقیاس بزرگ    .4
  

 الیه مسلح کننده پلیستري با طـول میـانگین هـر الیـه     5 متر با 8/4 آلمان دیواري به ارتفاع Otto-Graf در موسسه تحقیقاتی (Wichter, 1986)ویچر 
Lg=3m   هدف از تحقیق مطالعه ظرفیت باربري و تغییرشکل رفتار کولـه خـاك مـسلح تحـت اثـر سـربارخارجی مـی باشـد و در                . ساخت. 7شکل  مطابق

در پروژه تحقیقاتی مشترك بـین   (Thamm, 1990) تام ]13 [.ساخت نمونه از خاك رس مارنی به عنوان مصالح بین الیه هاي مسلح کننده استفاده شد
. مـدل نمـود   . 8شکل   همانند متر68/2 پایه پلی را با استفاده از خاکریزمسلحی به ارتفاع 1990در سال  LCPC) & (BASt دو کشور فرانسه و آلمان

هدف اصلی تحقیق مطالعه رفتار خاکریز مسلح شده در هنگام شکست ژئوسنتتیک نبافته و همچنین امکان بررسی سازه خـاك مـسلح سـاخته شـده جهـت                      
  ]14 [.ا می باشداستفاده به عنوان کوله پل ه

    
   دیوار مکانیزم گسیختگی– 8 شکل

 (Thamm, 1990)  
  کرنش ایجاد شده در مسلح کننده هاو هندسه مدل  – 7 شکل

 (Wichter, 1986)  
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   نیروي ایجاد شده در مسلح کننده ها تحت بارهاي مختلف- 10شکل 

(Fannin et al, 1990)  
    مقطع خاکریز-  9شکل 

 (Fannin et al, 1990)  
 

 متـر و طـول   8/4بـه ارتفـاع     با ساخت خاکریز مـسلح (Fannin et al, 1990) موسسه تحقیقاتی ژئوتکنیک نروژ NGIدر و همکاران فانین 
هـدف  . 9 شـکل الیه هاي خـاك پرداخـت   به بررسی کرنش هاي بوجود آمده در مسلح کننده ها، حرارت و فشار ایجاد شده در 1H:2Vبا شیب     متر 20

داده . 10شـکل . اصلی از این تحقیق جمع آوري اطالعات براي ارزیابی دانه بندي خاك و همچنین رفتار خزشی در مسلح کننده هـاي پلیمـري مـی باشـد                
. سـربار تنـاوبی نـشان مـی دهـد     -3 و سربار دائم-2تحت وزن خود  -1 ماهه در سه حالت بارگذاري       12هاي بدست آمده از ابزار دقیق را براي یک دوره           

]15[  
 الیه مسلح کننده تمام مقیاس با رویه انعطاف پذیر بـا ارتفـاع   10 در یک پروژه تحقیقاتی دو دیوار با(HAZA et al, 2000)هازا و همکاران 

داکثر بار وارده بر این مدل هاي تمـام مقیـاس      از اهداف این پژوهش مقایسه ح     . و بارگذاري آنها را تا زمان شکست ادامه دادند        . 11 شکل  متر ساختند  8/4
  ]16 [.جهت طراحی بود1 به 2 و بررسی توزیع نیرودر عمق خاك هاي مسلح با شیبEurocode7 توصیه شده در F.Sبا محاسبات ضریب اطمینان 

مـدل  .  ارائـه گردیـد  (Bathurst, 2000) با ژئوگرید توسط بتهارسـت   کانادای سلطنتیالج نظامنتایج منتخب چهار مدل اولیه ساخته شده در ک
 درجـه بـر بـستري از بـتن     92 متر که با سطح افق برابـر  6 متر و طول 4/3 متر، عرض  6/3چهارم با ژئوگرید پوشش داده شده و ارتفاع تمامی مدل برابر با             

 سـاخت و مرحلـه بارگـذاري تـا گـسیختگی             درك بهتر رفتار مسلح کننـده ژئوسـنتتیکی هنگـام          -1: اهدف اصلی این آزمایش     . 12شکل. ساخته شده اند  
 اسـتفاده از نتـایج مـشاهدات آزمـایش     -3 ایجاد پایگاهی از نتایج ابزار دقیق در سطح تمام مقیاس جهت کالبیره و تصحیح تحلیل هاي عـددي،                   -2دیوار،  

 در انتهـاي  2مت بیـرون دیـوار مـدل شـماره    حداکثر جابجایی افقی بـه سـ  . هاي خاك مسلح هاي تمام مقیاس جهت بهبود روش هاي طراحی موجود دیوار  
  ]17 [. ارتفاع دیوار می باشد3/4آن حدوداً در (bulge)  ثبت شد که شکم دادگی70mmبارگذاري برابر 

    
   هندسه مدل- 12شکل 

 (Bathurst, 2000) 
  

   هندسه دیوار و تغییرشکل مسلح کننده ها-  11شکل 
 (HAZA et al, 2000) 
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 خاکریز و محل نصب جابجایی سنج و کرنش سنج  مقطع- 14شکل 

(Yoo, 2008)  
   نماي کلی دیوار تمام مقیاس- 13شکل 

  (Guler et al, 2003)  
  

 جهت بررسی تاثیر خـاك چـسبنده در دیوارهـاي خـاك مـسلح، یـک دیوارخـاك مـسلح در         (Guler & Ocbe, 2003)و همکارش  گولر
 متـر و عـرض   2/18 متـر بـه عـرض پـایینی     6ه ارتفـاع    بـ . 13 شکل او در این تحقیق خاکریزي مطابق     . ساختمدل سانتریفوژ   13مقیاس واقعی را به همراه      

 سـازه مهـم در حـال بهـره     5از نتایج این تحقیـق در سـاخت     . آهک به خاك رس ساخت و تحت اثر سربار خارجی قرار داد           % 4 متر با افزودن     8/8باالیی  
 متـر و طـول   5به ارتفاع . 14 با ارائه نتایج خاکریز مسلح مطابق شکل(Yoo, 2008)یو  ]9 [.کیه استفاده شدبرداري دیوار مسلح ژئوسنتتیکی در کشور تر

هـدف اصـلی پـژوهش بررسـی     .  پرداخـت )ABAQUS, 2006( با نرم افزار FEM متر به بررسی نتایج حاصل از آن جهت تصحیح مدل سه بعدي 20
نتـایج بارگـذاري در   . ادامه داد ودن مرحله اي سربار بوده که بارگذاري را تا حد مجاز باربهره برداريپاسخ دیوارهاي خاك مسلح با ژئوسنتتیک تحت افز   

همچنین طراحی هاي معمول اثـر بـار بـر نیـروي     . باربهره برداري نشان می دهد که عملکرد خاکریز تطابق خوبی از لحاظ رفتاري با محاسبات طراحی دارد    
  ]18 [.شتر از واقعیت در نظر می گیرندایجاد شده در مسلح کننده را بی

  
  جمع بندي و معرفی پژوهش  .5
  

هـاي دیوارخـاك     توسط بولتن آغاز شده می توان آزمون    1982با بررسی روند تحقیقات پیرامون دیوارهاي خاك مسلح در دستگاه سانتریفوژ که از سال               
تحقیقات اولیه عمدتاً بر نحوه تـشکیل مکانیـسم گـسیختگی دیوارهـاي      :  شکست بررسی مکانیسم هاي  ) الف: مسلح را در چهار بخش زیر دسته بندي نمود        

طول مسلح کننده ها و فاصله قائم مسلح کننده ها را بر پایـداري دیوارهـاي خـاك مـسلح مـورد               : مطالعه اثر مسلح کننده ها    ) ب. خاك مسلح تاکید داشتند   
اي دیوارهـاي   با افزایش ارتفاع دیوارهاي خاك مـسلح و عملکـرد مطلـوب لـرزه    : ئوسنتتیکیبررسی تغییرشکل پذیري دیوار هاي ژ ) ج. ارزیابی قرار دادند  

بررسـی اثـر   ) د.  به بعد، تحقیق بر روي نقش مسلح کننده ژئوسـنتتیکی در آزمـایش هـاي سـانتریفوژ رواج پیـدا نمـود           1997خاك مسلح پلیمري، از سال      
بـا توجـه بـه بررسـی هـاي انجـام شـده پیرامـون          . مسلح تحت اثـر بـار خـارجی مطـرح شـد             مدل سازي شیروانی هاي خاك     2009از سال   : سربار خارجی 

  : به موارد مشترك و عمده کارهاي گذشته در این خصوص اشاره می شودباالدیوارهاي خاك مسلح در مقیاس شتاب 
  . ازمسلح کننده هاي فلزي بوده است، در خصوص خاك مسلح به طور عمده با استفاده1994آزمایش هاي سانتریفوژ انجام شده تا سال . 1
  . در هنگام شکست انجام داده اندgتعدادي از پژوهشگران ارزیابی مقایسه اي روي ارتباط متغیرهاي طراحی در شتاب هاي . 2
 . بدون رسیدن به شرایط گسیختگی مورد بررسی قرار دادندgبرخی محققین اجراي مدل را تحت اثر افزایش شتاب . 3
  .زه خاك مسلح را با افزایش شتاب دستگاه سانتریفوژ به صورت مرحله اي تحت وزن بررسی نموده اندرفتار سا. 4

مروري به تحقیقات صورت گرفته تاکنون درباره شیروانی ها و دیوارهاي خاك مسلح نشان می دهد که علیرغم گسترش روزافزون استفاده از 
ها و سایر سازه هاي حجیم باربر هنوز تحقیقات الزم و کافی درباره پاسخ این دیوارها به سربار   پلتوده هاي مسلح ژئوسنتتیکی در ساخت کوله هاي بلند

خارجی و از جمله تغییرشکل پذیري آنها و نیز بارحدي و مکانیسم گسیختگی سه بعدي آنها در حالت سربارهاي متمرکز انجام نگرفته است، بدین سبب 
هاي تحلیل سه بعدي این سازه ها در حالت حدي نهایی و نیز تحلیل تغییرشکل پذیري آنها در حالت بارهاي بهره و باتوجه به سابقه تدوین الگوریتم 

 با استفاده از مدل سازي (Multiphase model) و روش همگن سازي چند فازه (TRASS)برداري در دانشکده فنی که در قالب برنامه تراس 
  .سانتریفوژ انتخاب می گردد
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در این . باشد بررسی تغییرشکلهاي بوجود آمده در دیوارهاي خاك مسلح در مراحل باربهره برداري میپژوهش در حال انجاماولین هدف 
بررسی اثر پارامترهاي فیزیکی؛ شکل پی، پژوهش دومین هدف  .اندهایی را در ابعاد آزمایشگاهی در فضاي سانتریفوژ انجام ندادهزمینه محققین پژوهش

لبه شیروانی در پایداري شیروانی و همچنین ارزیابی برنامه عددي حاضر از هدف هاي دیگر تحقیق حاضر بوده که نتایج ارزشمند آن، براي فاصله پی از 
پارامترهاي متغیر مدل . 1مدل پیشنهادي و محل نصب ابزارهاي اندازه گیري و در جدول. 15 در شکل .اولین بار در حالت سه بعدي ارائه خواهد شد

  ]1. [ن داده شده استنشا
  

  
   پارامترهاي متغیر مدل پیشنهادي-  1جدول 

 

  مدل استاندارد  پارامترهاي متغیر  تعداد

 40g   در شتاباي اعمال بار مرحله  1

  h= 250 mm  (h) ارتفاع دیوار از سطح پی  2
  7   مسلح کننده الیهتعداد  3
   1H:6V  )شیب(زاویه دیوار با سطح افق   4
  d= (0.5-1-1.5-2) B  (d)یرونی پی از لبه دیوارفاصله لبه ب  5
  Geotextile  جنس مسلح کننده  6
    و نواريمستطیلی، مربعی   پیابعاد  7

   مدل پیشنهادي و محل نصب ابزارهاي رفتارنگاري- 15شکل 
  مراجع  .6
  
پیـشنهاد موضـوع پـژوهش    ، "ستفاده از مـدل سـازي سـانتریفوژ        خارجی با ا   بار  سر  اثر مسلح تحت   خاك هاي  دیوار بررسی رفتار    ") 1392 (بهزاد،  معین. 1

  .، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران گرایش مکانیک خاك و پیرساله دکتراي تخصصی مهندسی عمران
ندسـی عمـران،   ، رساله دکتراي تخصصی مه  " بررسی پاسخ لوله هاي مدفون پیوسته تحت اثر گسلش مدل سازي سانتریفوژ            ") 1391(رجحانی، مهدي   . 2
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