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چکیده
در پژوهش عددی حاضر با استفاده از نرمافزار تفاضل محدود  FLACدر حالت تحلیل دوبعدی ،به بررسیی مییزان تیاییر ژئوفیوم در بهبیود
رفتار دیوارهای حائل وزنی در شرایط استاتیکی پرداخته شده است .از این رو به منظور تعیین میزان کارایی ژئوفوم در جابه جایی هیا و همچنیین
نیروهای وارد بر دیوارهای حائل ،پارامترهایی از قبیل ارتفاع دیوارهای حائل وزنی ،چگالی و ضخامت ژئوفوم ،تاییر شیکل قرارگییری ژئوفیوم
در پشت دیوار حائل ،تاییر استفاده از سیستم دو پانل ژئوفوم در این عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است .دیوارهای حائل در ارتفیاعهیای ،3
 0و  6متری و ژئوفومها در چگالیهای  26 ،11و  21کیلوگرم بر متر مکعب که به ترتیب مربوط به  EPS20 ، EPS15و  EPS25هسیتند،
در ضخامت های نسبی  6/2 ، 6/61و  6/4مورد بررسی قرار گرفته اند .مطابق با نتایج ،استفاده از ،EPS15که دارای کمترین چگالی نسیبت بیه
بقیه ژئوفومها است ،نقش قابل توجهی در کاهش نیروها خواهد داشت .بنابراین در این پژوهش در بررسی ایر دو پانل ژئوفوم ،از  EPS15در
چهار فاصله قرارگیری  116 ،166 ، 16و  266سانتی متری استفاده شده است .بررسی ها نشیان داده انید ،عملکیرد ژئوفیوم در دیوارهیای حائیل
تسلیم پذیر متفاوت با دیوارهای حائل تسلیم ناپذیر است .مطالعه های انجام گرفته توسیط پژوهشیگران نشیان داده انید ،مییزان تیاییر ژئوفیوم در
کاهش نیروهای وارد بر دیوارهای حائل تسلیم پذیر کمتر از دیوارهای حائل تسلیم ناپذیر است .در این پژوهش ایر استفاده از ژئوفوم در هیر دو
نوع دیوار حائل تسلیمپذیر و تسلیمناپذیر مورد بررسی قرار گرفتهاست.
واژگانکلیدی :ژئوفوم ،دیوار حائل وزنی ،دیوار حائل تسلیمپذیر و تسلیمناپذیر ،مدلسازی عددی.FLAC ،

چگالی کم ،پلی استایرن انبساطی 1کیه در زمیره محصیولهیای

 -1مقدمه

ژئوسنتتیک با نام ژئوفوم شناخته میشود ،انتخابی مناسب بیرای

بررسیهای پژوهشگران نشان دادهاند که قرار دادن مصیال

ایین مصییال تییراکمپییذیر اسییت .ژئوفییوم آن دسییته از مصییال

تراکمپذیر در بین دیوار حائل صلب و خاکریز پشیت آن باعی
کاهش نیروهیای اسیتاتیکی [ ]1-3و همچنیین دینیامیکی []4-7
وارد بر دیوار حائل میشیود .امیروزه اسیتفاده از پانیلهیایی بیا

1 EPS
31

نوید حسن پوری نوتاش و روزبه دبیری

ارزیابی ایر ژئوفوم در رفتار استاتیکی دیوارهای حائل وزنی

ژئوسنتتیک است که از فوم تشکیل شده است که بیهدلییل وزن

می یابند [ .]10پژوهش عددی انجیام گرفتیه در سیال 2616

حجمی ناچیز در برابر وزن حجمی خیا  ،تیراکمپیذیری بیا،،

میالدی توسیط ( )Trandafir-Bartlettدر رابطیه بیا بررسیی

اجرای سریع و آسان ،عایق حرارت و مقاوم دربرابر جیذ

عملکرد دو پانل ژئوفوم به چگالی  21کیلوگرم بر مترمکعب

آ

[ ]8قابلی یت کییاربرد بییا،یی در مهندس یی ژئوتکنی یک دارد کییه

در کاهش نیروهای لیرزه ای وارد بیر دییوار حائیل  6متیری

میتیوان از آنهیا در دیوارهیای حائیل ،پیروژههیای راهسیازی

تسییلیم ناپییذیر کییه بییا اسییتفاده از نییرم افییزار المییان محییدود

بهعنوان یک پرکننده سبک ،کاهش تنشهیای ناشیی از بارهیای

 Quake/Wاز بسته نرم افزار  Geostudioمورد مطالعیه قیرار

قائم در ،یههای زییرین اسیتفاده نمیود [ .]3 ,8 ,9مطالعیههیای

گرفته است ،اهمیت استفاده از سیسیتم دو پانیل ژئوفیوم در

انجام گرفته توسط پژوهشگران نشیان دادهانید کیه مییزان تیاییر

دیوار حائل مورد بررسی قرار گرفته است .به این صورت که

ژئوفوم در کاهش نیروهای وارد بر دیوار حائل تسلیمپذیر کمتر

مطابق با این پژوهش یکی از پانل ها در پشت دیوار حائل و

از دیوارهای حائل تسلیمناپذیر است [.]6

پانل بعدی در یک فاصیله مشیخا از پانیل اول در داخیل

قرار دادن مصال تراکم پذیر در پشت دیوارهیای حائیل

خاکریز قرار می گیرد .مطابق با نتایج به دسیت آمیده از ایین

صلب به منظور کاهش در نیروهیای اسیتاتیکی بیا نصیب در

پژوهش در این حالت عملکرد لرزه ای ژئوفیوم هیا تیابعی از

Partos-

فاصله قرارگیری پانل ها بوده به طوری که با افیزایش فاصیله

 ]1[ Kazaniwskyو همچنین تحلیل های عددی با استفاده از

قرارگیری دو پانل میزان نیروی وارد بر دیوار حائل کیم کیم

Karpurapu-

کاهش یافته و به ایین ترتییب عملکیرد ژئوفیوم در کیاهش

 ]2[ Bathurstگزارش شده است .مطابق با پیژوهش عیددی

نیروهای لرزه ای وارد بر دیوار افزایش می یابد، .زم به ذکیر

 Karpurapu-Bathurstنشان داده شده اسیت کیه اسیتفاده از

است این افزایش در عملکرد تا یک فاصله بهینه ای به وقوع

مواد تراکم پذیر طژئوفوم) در پشت دیوارهیای حائیل باعی

می پیوندد ،به طوری که بعد از آن فاصله ،بیا وجیود افیزایش

کاهش نیروهای وارد بر دیوار می شود  .در حالت کلی ،مطابق

فاصییله بیین دو پانییل عملکییرد لییرزه ای ژئوفییوم هییا کییاهش

با نتایج به دست آمده در این پیژوهش ،بیا افیزایش کیرنش

میی یابنیید .اییین پژوهشییگران عملکییرد ژئوفییوم مسییتطیلی و

جانبی خا  ،نیروهای جانبی کاهش خواهند یافت  .مطابق با

ذوزنقه ای شکل را نیز در دیوار حائل مورد بررسی قرار داده

نتیجه گیری های این پژوهشگران بیا افیزایش ضیخامت میاده

و نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از ییک

کاهش میی یابنید.

پانل ژئوفوم به شکل ذوزنقه ای شکل عملکرد لرزه ای بهتری

همچنین در یک ضخامت یکسیان بیرای میاده تیراکم پیذیر،

نسبت به ژئوفوم مستطیلی شکل در دیوار حائل تسلیم ناپذیر

محییل طمطالعییه میییدانی) در سییال  1691توسییط
نرم افزار المان محیدود در سیال  1662توسیط

تراکم پذیر تنش های جانبی در داخل خا

کاهش در مدول ا،ستیسیته ماده تراکم پذیر نیز باع
تنش های جانبی در داخل خیا

خواهد داشت [.]4

کاهش

میی شیود [ .]2در پیژوهش

در مطالعیه عییددی حاضییر نقییش شییرایط مییرزی دیییوار حائییل

 Ertugrul-Trandafirدر سییال  2611میییالدی ایییر اسییتفاده از

طتسلیم پذیر و تسلیمناپذیر) در راندمان ژئوفوم با در نظر گرفتن

ژئوفوم در کاهش نیروهای اسیتاتیکی وارد بیر دییوار حائیل

پارامترهایی از قبیل ارتفیاع دییوار حائیل ،چگیالی و ضیخامت

تسییلیم ناپییذیر بییه ارتفییاع  6/1متییر بییا مییدل سییازی عییددی

ژئوفوم ،شکل مقطیع ژئوفیوم طذوزنقیهای و مسیتطیلی شیکل)،

ودرستی آزمایی آن با مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس نشان

تعییداد پانییل ژئوفییوم طدر فاصییلههییای قرارگیییری مختلییف) و

داده شده است  .مطابق با این پژوهش سختی نسیبی ژئوفیوم

همچنین سختی ژئوفوم در حالت مدلسیازی دوبعیدی کیرنش

که به صورت مدول ا،ستیسیته خاکریز به مدول ا،ستیسییته

مسط در شرایط بارگیذاری اسیتاتیکی بیا اسیتفاده از نسیخه 1

ژئوفوم تعریف شده است نقش قابیل تیوجهی در نیروهیای

نرم افزار تفاضل محدود  FLACمیورد مطالعیه و بررسیی قیرار

وارد بر دیوار حائل خواهد داشت .به طوری که بیا افیزایش

گرفته است.

سختی نسبی ژئوف وم نیروهای وارد بر دییوار حائیل کیاهش
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 -2مدلسازی عددی

عالوه بر موارد ذکر شده در شکل  1طالیف) ،قسیمت زییرین و

 -1-2شکل هندسی

نمای بیرونی دیوار حائل نیز در هر دو جهت افقی و قائم دارای
شرایط مرزی بسته است.

ابعاد مورد استفاده در مدلسازی دیوارهای حائل وزنیی در
این پژوهش در جدول ط )1نشان داده شده است.

شکل  .1شرایط مرزی مدل :طالف) شرایط مرزی مدل برای دیوار حائل
تسلیمپذیر و ط ) شرایط مرزی دیوار حائل در شرایط تسلیمناپذیر

جدول  .1ابعاد انتخابی برای دیوار حائل وزنی

Fixed boundary in X direction
45m

t
H

H

Geofoam

9m
18m

Fixed boundary in X and Y
directions

B
)H (m
3
6
9

)B (m
)t (m
1.8
0.5
3.6
1
5.4
1.5
B/H=0.6
t/B=0.27
Table 1. Gravity retaining wall dimensions

Fixed boundary in X
direction

طالف)،

)(a

Fixed boundary in X and Y directions

مطابق شکل ط )1تمامی دیوارهای حائل روی یک ماسه متیراکم
به ضخامت  6متر مدلسازی شدهاند .انتخا

این ضیخامت در

Fixed boundary in X and Y directions

مدلسازی عددی حاضر با توجه به پژوهش انجام گرفته توسط
 ]11[ Tiznado-Rodrı´guez Roaو

ط )،

Manya Deyanova et.al

)Fig. 1. Gravity retaining walls boundary conditions (a
yielding retaining wall, (b) Non-yielding retaining wall.

[ ]12که مربوط به بررسیی پاسیخ لیرزهای دییوار حائیل وزنیی
است ،میتواند به منظور بررسیهای مربیوط بیه بزرگنمیایی در
داخل خا

)(b

با انتخا

این نوع شرایط مرزی برای دیوار حائل تسلیمناپیذیر،

در شرایط تحلیل لرزه ای مورد استفاده قیرار گییرد.

که میتوان به دیوارهای موجود در کولههای پل اشاره نمود ،بیا

مطالعههای عددی نشیان دادهانید در نسیبت طیول خیاکریز بیه

توجه به شرایط تکیهگاهی این نوع دیوارهیا ،دییوار هیی گونیه

ارتفاع دیوار بیشتر از  ،1طول خاکریز ایر کمی در پاسیخ دییوار

انعطافی در مقابل فشار جانبی خا از خود نشان نیداده و ایین

حائل دارد [ .]5,13در این پیژوهش طیول خیاکریز موجیود در

نوع دیوار میتواند فشار خا

پشت دیوارهای حائل برابر با  41متر برای تمامی مدلسازیهیا

نماید .شبکهبندی مدل در مدلسازی دیوارهای حائل  3متری و

در نظر گرفته شدهاست .در شکل ط )1شرایط مرزی مدل در هر

 0متری با استفاده از گرههای مربعی شکل بیه ابعیاد  6/3متیر و

دو حالت تحلیل تسیلیمپیذیر و تسیلیمناپیذیر نشیان داده شیده

برای دیوارهای حائل  6متری بیا اسیتفاده از گیره هیای مربعیی

است .طبق تعریف ،دیوارهیای حائیل تسیلیم پیذیر بیر خیال
دیوارهای تسلیم ناپذیر در مقابیل فشیار جیانبی خیا
انعطا

شکل به ابعاد  6/41متر انتخا

را در حالت فشار سیکون حفی

شده است.

از خیود
 -2-2مشخصات مصالح خاکریز و دیوارهای حائل

نشان می دهند [ .]14همانطوری که در شکل  1طالیف)

مالحظه میشود در مدلسیازی دیوارهیای حائیل تسیلیمپیذیر،

مدلسازی عددی دیوار حائل سنگی بیه طیور کلیی بیه دو

قسمت زیرین مدل در هر دو جهت افقی و قائم ،و قسمتهای

دسته مدلسازی میکرو و مدلسازی ماکرو تقسیمبندی میشود.

چپ و راست مدل نیز در جهت افقی دارای شرایط مرزی بسته

مطابق شکل  2طالف) ،در مدلسازی میکیرو هرکیدام از اجیزا

هستند .مطابق شکل  1ط ) برای دیوارهای حائل تسلیم ناپیذیر

دیوار سنگی بهطور جداگانه مدلسیازی مییشیود .هرچنید کیه
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 -3-2مشخصات ژئوفوم

مدلسازی در این روش از دقت قابل توجهی برخوردار اسیت،

مطابق شکل ط )3رفتار تنش و کرنش ژئوفوم قابل تقسیم

اما از نظر محاسباتی و شیوه مدلسیازی بسییار پیچییده بیوده و

به  4ناحیه است .در ناحیه اول که مربوط به کرنشی تا حدود

برای مدلسازی در ابعاد بزرگ کاربردی ندارد [.]15
) ،دییوار سینگی بیه

 1درصد است  ،رفتار ژئوفیوم بیه صیورت خطیی اسیت .در

صورت یک ماده هموژن و یکدست با خواص مکانیکی معیادل

ناحیه دوم ،نمودار تا کرنشی در حدود  16درصد انحنا پییدا

فرض میشود .مدلسیازی در ایین روش سیاده بیوده و حجیم

کرده و در ناحیه سوم ،ژئوفوم تا کرنشی در حدود  16درصد

محاسبات نیز بسیار کمتیر از میدلسیازی میکیرو اسیت .دقیت

رفتار خطی از خود نشان می دهد .در ناحیه چهیارم نییز کیه

مناسب مدلسازی ماکرو طهمگنسازی) مورد تایید قرار گرفتیه

مربوط به کرنش بییش از  16درصید اسیت سیخت شیدگی

است [ .]16در این پژوهش نیز از روش میدلسیازی میاکرو در

ژئوفوم به وقوع می پیوندد .نتایج به دسیت آمیده از انتخیا

مدلسازیهای دیوار حائل سنگی استفاده شیده اسیت .بیه ایین

مدل رفتاری ا،ستو -پالستیک ساده ،مدل غیرخطی پیشرفته و

ترتیب ،نیاز به خیواص مکیانیکی معیادل دییوار حائیل سینگی

مدل سخت شوندگی برای مصال ژئوفوم مورد بررسی قرار

خواهد بود.

گرفته که تفاوت قابیل تیوجهی در مییزان کیاهش نیروهیای

در مدلسیازی میاکرو ،ماننید شیکل ط2

لرزه ای وارد بر دیوار حائل مشاهده نشده است [.]5

شکل  .2مدلسازی دیوار حائل سنگی

در این پیژوهش از  3نیوع ژئوفیوم  EPS20 ،EPS15و

EPS25

استفاده شده است .در مدلسازی عیددی پانیلهیای ژئوفیوم از
مدل رفتاری مور-کولمب استفاده شیده اسیت .در میدلسیازی
 EPS15مطابق جدول ط )4از پیژوهش  Zarnani-Bathurstو در
مدلسازی  EPS20و  EPS25از روابیط پیشینهادی ارائیه شیده
طالف) ،ط)a

ط ) ،ط)b

توسط سایر پژوهشگران ،مطابق جدول ط ،)3استفاده شده است.

مدلسازی میکرو []17

مدلسازی ماکرو []18

،زم به ذکر است مدول ا،ستیسیته  EPS20و  EPS25مییانگینی

Fig. 2. Stone retaining wall:
](a) Micro modeling [17], (b) Macro modeling [18

از دو رابطه ارائه شده در جدول ط )3انتخا

شدهاند.

مشخصات دیوار حائل وزنی و خا های مورد استفاده در ایین
پژوهش مطابق جدول ط )2است .در مدلسیازی عیددی دییوار

جدول  .3روابط پیشنهادی برای تعیین مشخصات مقاومتی ژئوفوم

حائل وزنی و خا های مورد اسیتفاده از میدل رفتیاری میور-

Recommended correlation

کولمب استفاده شده است .با توجه به این جدول خاکریز پشت

EPS properties

E ti  0.45 ρ  3

دیوار حائل و همچنین خا میورد اسیتفاده در پیی دیوارهیا از
2

نوع ماسه متراکم است.

 16.431  1.645 ρ  0.061 ρ

Young’s
]modulus [20
ti

E

Poisson’s ratio
][20

ν  0.0056 ρ  0.0024

جدول  .2مشخصات مصال به کار رفته در پژوهش

 214.3 γ g  45.78

Material
Wall
24
2×103
0.2
30
0.2

Backfill
][6

Foundation
][6

2

C  894.7 γ g

σ y  6.41 ρ  35.2

properties

]Cohesion [9
]Yield stress [21

Units:

)γ (kN/m3
)E (MPa
ν

20
18
100
60
0.33
0.33
40
35
) φ (
)c (MPa
0
0
Table 2. Material properties.

σy

C

γg

Eti

ρ

kPa

kPa

kN/m3

MPa

kg/m3

Table 3. Recommended correlations for EPS geofoam design
based in literature.
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شکل  .3نمودار تنش -کرنش ژئوفوم []19

در نظر گرفتن سختی فصل مشتر

برابیر بیا  16برابیر سیختی

قسمت نرم قابل قبول خواهد بود [ .]23با توجه به پژوهشهای
انجام گرفته در دیوارهیای حائیل ،سیختی برشیی اغلیب دارای
مقادیر کمتری از سختی نرمال در نظر گرفتیه شیده

اسیت [24-

 .]26در پژوهش حاضر سختی برشی فصل مشتر مصال 6/2
برابر سختی نرمال در نظر گرفته شده است [ .]25به این ترتیب
سختیهای نرمال و برشی مورد استفاده در مطالعه عددی حاضر
مطابق رابطه ط )1در نظر گرفته شده است.
]Fig. 3. EPS geofoam stress-strain behavior [19

زاویه اصطکا موجود در بین فصل مشتر

انتخا

مصال بیا



 , k s  0.2  k n



ط)1

توجه بیه مقیادیر معمیول و همچنیین از مقیادیر ذکیر شیده در
پژوهشهای مختلیف صیورت گرفتیه اسیت .زاوییه اصیطکا

که در این رابطیه  Kمیدول حجمیی G ،میدول برشیی و

موجود در سط مشتر خا بیا دییوار حائیل ،بیا اسیتفاده از
رابطییه

δ soil  wall  (2/3)  soil

اصطکا

خا

بررسی است.

با ژئوفوم و همچنین ژئوفوم با دیوار حائیل بیر

اساس پژوهش های انجام گرفته در این زمینه به ترتییب ]6[ 20

 -3ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل

و  36درجه [ ]22در نظر گرفته شده است.

شییکل ط )4توزیییع نیروهییای وارد بییر دیوارهییای حائییل
تسلیمپذیر و تسلیمناپذیر را در حالت بدون اسیتفاده از ژئوفیوم

جدول  .4مشخصات مقاومتی ژئوفوم
EPS25

EPS20

25
10.84
0.14
48.12
125

15
20
4.31
6.97
0.1
0.11
27
38.71
54
93
Table 4: EPS properties

Δzmin

کوچکترین بعد کوچکتیرین زون ،در همسیایگی میرز میورد

و مقییادیر مربییوط بییه زاویییه

]EPS15 [5

4

)G
 (K 
3
k n  10  
 Δz min


نشان میدهد .همان طوری که از شکل مالحظه مییشیود فشیار

EPS type
)ρ (kg/m3
)E (MPa
ν
)c (kPa
)σy (kPa

جانبی خا

در دیوارهای حائل تسلیمپذیر بین حالت محر و

سکون قرار دارد .در شکل ط )1جابیهجیاییهیای افقیی و قیائم
ایجاد شده در دیوار حائل  6متری تسلیمپیذیر نشیان داده شیده
است.

در مدلسازی هیای انجیام گرفتیه سیختی نرمیال و برشیی
 -1-3تاثیر ضخامت و سختی نسبی ژئوفوم

موجود در فصل مشتر مصال با تعریف المیان  Interface1در

کاهش نیروهای وارد بر دیوارهای حائل در شکل ط )0برای

نظر گرفته شده است .مطابق با راهنمای  FLACسختی نرمال و
برشی سط مشتر

دیوارهای حائل تسیلیمپیذیر و در شیکل ط )1بیرای دیوارهیای

مصال در حدود  16برابیر سیختی معیادل

حائل تسلیم ناپذیر ،نشان داده شده است .در ایین نمودارهیا

مصال مجاور آن پیشنهاد شده است و زمانی منطقی اسیت کیه
مصال موجود در دو طر

میزان کاهش نیروهای استاتیکی وارد بر دیوارهای حائیل در دو

فصل مشتر مشابه هم بوده باشند،

حالت بدون استفاده از ژئوفوم و با استفاده از ژئوفیوم طرانیدمان

اما در صورتی که مصال موجود در ییکسیوی فصیل مشیتر
خیلی سخت تر از طر

AP

استاتیکی) در ضخامتهای مختلف را نشان میدهد.

دیگر بوده باشد ،در این صورت رابطیه

ط )1باید برحسب قسمت نرم در نظر گرفته شود .در این میوارد
1 Unbonded
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ارزیابی ایر ژئوفوم در رفتار استاتیکی دیوارهای حائل وزنی
شکل  .4توزیع نیروهای وارد بر دیوارهای حائل وزنی تسلیمپذیر و

افزایش ضخامت ژئوفوم وجود نداشیته و همچنیین مییزان اییر

تسلیمناپذیر در حالت بدون استفاده از ژئوفوم در ارتفاعهای

ژئوفوم در کاهش نیروهیای لیرزهای وارد بیر دیوارهیای حائیل

طالف)  3متری ،ط )  0متری و طج)  6متری
σx/γH

تسلیم پذیر کمتر از دیوارهای حائل تسلیمناپیذیر اسیت [ .]6در

طالف) ،طH=3m :)a

مطالعییه عییددی حاضییر نتیجییه مشییابهی در شییرایط بارگییذاری

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

0
0.2
0.4
z/H 0.6
0.8
1

Active

استاتیکی به دست آمده است .همانگونه که از شکلهیای ط 0و
 )1مالحظه میشود ،بر خال

دیوارهیای حائیل تسیلیمناپیذیر،

روند مشخصی در کاهش نیروهیای وارد بیر دیوارهیای حائیل

)FLAC (Yielding wall

تسلیم پذیر با افزایش ضخامت ژئوفوم وجیود نیدارد .در دییوار

)FLAC (Non-yielding wall

حائل تسلیمناپذیر نیز راندمان اسیتاتیکی ژئوفیوم در دیوارهیای
حائل  0و  6متری تقریبا یکسان به دست آمدهاند.

At rest
σx/γH

ط

شکل  .5جابهجاییهای ایجاد شده در دیوار حائل  6متری تسلیمپذیر

) ،طH=6m :)b

طالف) جابهجاییهای افقی ،و ط ) جابهجاییهای قائم

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0
z/H 0.5

1

Active
)FLAC (Yielding wall
)FLAC (Non-yielding wall
At rest

طج) ،طH=9m :)c

σx/γH

طالف) ،ط )aجابهجاییهای افقی

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0
0.2
z/H 0.4
0.6
0.8
1
Active
)FLAC (Yielding wall
)FLAC (Non-yielding wall
At rest
Fig. 4. Lateral earth pressure distribution on retaining walls
without using EPS: (a) H=3m, (b) H=6m and (c) H=9m

ط ) ،ط )bجابهجاییهای قائم
)Fig. 5. Displacement contours of 9 meters yielding wall: (a
horizontal and (b) vertical.

مطیییابق بیییا پیییژوهش عیییددی انجیییام گرفتیییه توسیییط
 Athanasopoulosو همکاران که مربوط به بررسی اییر ژئوفیوم

در حالت کلی مطابق بیا نتیایج ،بیا افیزایش ضیخامت ژئوفیوم

در کاهش نیروهای لرزهای وارد بر دیوارهای حائل تسیلیمپیذیر

نیروهای وارد بر دیوارهای حائل کاهش یافته و راندمان ژئوفوم

دیوارهیای

در کاهش نیروهای استاتیکی وارد بر دیوارهای حائیل افیزایش

حائییل تسییلیمناپییذیر ،در دیوارهییای حائییل تسییلیمپییذیر رونیید

مییییابیید کییه نتیجییه مشییابهی در پییژوهش  AbdelSalam etو

مشخصی در رابطه با کاهش نیروهای وارد بیر دییوار حائیل بیا

همکیاران روی دییوار حائیل انعطییا پیذیر در شیرایط تحلیییل

 4و  1/1متری است ،نشان داده شده است بیرخال
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استاتیکی نیز نشان داده شده است [ .]27ایر اسیتفاده از ژئوفیوم

مطابق بیا نتیایج بیه دسیت آمیده ،رانیدمان ژئوفیوم در کیاهش

در دیوارهای حائل سنگی در حالت تسلیمپذیر ،همانطور که در

نیروهای وارد بر دیوار حائل با سختی ژئوفوم در ارتبیاط اسیت

شکل ط )0نیز مورد بررسی قیرار گرفتیه اسیت ،بیهدلییل ایجیاد

[ .]28بر اساس نتایج به دست آمده ،مطیابق شیکل ط )9سیختی

راندمان های منفی در برخی ضخامتهیای نسیبی و ارتفیاعهیا،

نسبی ژئوفوم که برابر با مدول ا،ستیسیته ژئوفوم بیر ضیخامت

مشخصات

آن است در دیوارهای حائل تسلیم پذیر کمتر از  1مگانیوتن بیر

نیازمند ایجاد چارت های پیشنهادی بهمنظور انتخا

مترمکعب پیشنهاد میشود ط .)K ≤ 5MN/m3همانطوری کیه از

مناسب ژئوفوم برای استفاده در اینگونه دیوارها است.

این شکل مالحظه میشود با افزایش ضخامت ژئوفیوم ،سیختی
شکل  .6تاییر ضخامت ژئوفوم ط )EPS15در کاهش نیروهای وارد بر

نسبی ژئوفیوم کیاهش یافتیه و ژئوفیوم قابلییت فشیردهسیازی

دیوارهای حائل وزنی تسلیمپذیر

بیشتری در برابر نیروهای وارد شیده خواهید داشیت .بنیابراین

H=6m

H=9m

جابهجایی های جانبی خا

H=3m
22

جانبی وارد بر دییوار حائیل کیاهش میی یابنید .ایین نتیجیه در

18

پژوهش ط )Ni et al.که مربوط بیه میدلسیازی فیزیکیی دییوار

14
6

حائل است نیز نشان داده شده است [ .]28مطابق شیکل ط )9در

)Ap (%

10

هر دو دیوار حائل تسلیمپذیر و تسلیمناپیذیر در تمیامی میوارد

2
0.3

0.4

0.2

0.1

0

سختی ژئوفوم رابطه غیر خطی با راندمان ژئوفوم دارد که نتیجه

-2

به دست آمده با پیژوهش  Zarnani-Bathurstدارای همیاهنگی

-6

t/H

افزایش یافته و در نتیجیه نیروهیای

است [ .]13مطابق با بررسی های انجیام گرفتیه سیختی ژئوفیوم
مییتوانیید نقیش تعیییینکننییدهای در کیاهش نیروهییای وارد بییر
دیوارهای حائل تسلیم پیذیر داشیته باشید .بیا ایین حیال ایجیاد

Fig. 6. Influence of EPS15 thickness ratio on reduction of
forces on yielding retaining walls.

راندمان منفی در دیوارهای حائیل تسیلیمپیذیر نیازمنید مطالعیه
بیشتر در این زمینه میباشد .شکل ط )6قسمت طالیف و

شکل  .7تاییر ضخامت ژئوفوم ط )EPS15در کاهش نیروهای وارد بر
دیوارهای حائل وزنی تسلیمناپذیر

ترتیب جابهجایی های جانبی خا و همچنین توزییع نیروهیای

H=3m

وارد بر دیوارهای حائل تسلیمپذیر  6متری را در ضخامتهیای

H=9m

H=6m

60

نسبی مختلف ژئوفوم برای  EPS15نشان مییدهید .مطیابق بیا

50

پژوهش  Karpurapu-Bathurstاستفاده از میواد تیراکم پیذیر

30
20

طژئوفوم) در پشت دیوارهای حائیل باعی

)Ap (%

40

جانبی خا

0
0.3

0.2

0.1

افیزایش کیرنش

شده و به این ترتییب نیروهیای وارد بیر دییوار

حائل کاهش می یابند که با افزایش ضخامت ژئوفوم تیدریجا

10
0.4

) ،بیه

کرنش های جانبی خا

0

افزایش و در نتیجه نیروهای جیانبی

وارد بر دیوار کاهش می یابند [ .]2در پژوهش حاضر نتیجیه

t/H

مشابهی مطابق شکل ط ) 6برای دیوار حائل  6متری به دست

Fig. 7. Influence of EPS15 thickness ratio on reduction of
forces on non-yielding retaining walls.

آمده است.
با توجه به نتایج به دست آمده با افزایش ضخامت ژئوفیوم

یک دلیل احتمالی برای وقیوع رانیدمانهیای منفیی ژئوفیوم در

جابهجایی های جانبی خا افزایش یافته و نیروهای جیانبی بیه

دیوارهای حائل می تواند ناشی از سیختی ژئوفیوم بیوده باشید.

حالت محر نزدیک میشیود .همیانطیوری کیه از شیکل ط)6
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ارزیابی ایر ژئوفوم در رفتار استاتیکی دیوارهای حائل وزنی

مالحظه میشود بیشیینه جابیهجیایی جیانبی خیا و همچنیین

شکل  .9تاییر ضخامت  EPS15در دیوار حائل تسلیمپذیر  6متری:

بیشینه نیروی وارد بر دییوار حائیل در حالیت اسیتفاده از پانیل

طالف) جابهجاییهای افقی خا موجود در پشت پانل ژئوفوم و ط )
توزیع نیروهای وارد بر دیوار

ژئوفوم در عمقیی در حیدود  6/9Hاز بیا،ی دییوار بیه وقیوع
میپیوندد کیه در پیژوهش  Karpurapu-Bathurstنییز نتیجیه
مشابهی برای دیوار حائل  3متری به دست آمده است [.]2

0.3

طالف)  3متری ،ط )  0متری و طج)  6متری

0

0.2
0.4
)Ap (%

0.8

1

0
طالف) ،ط )aجابهجاییهای افقی خا

EPS25

EPS20

EPS15

YW* :

EPS25

EPS20

EPS15

N-YW** :

10 15 20 25 30 35 40

5

0

t/H=0.05

Active state

t/H=0.4

t/H=0.2
σx/γH

0.3

0.2

0.1

0

0.2
0.4
0.6

)K=E/t (MN/m3

EPS25

EPS20

EPS15

EPS25

EPS20

EPS15

N-YW** :

طH=9m :)c

20

)(MN/m3

5

1
ط ) ،ط )bتوزیع نیروهای وارد بر دیوار
Fig. 9. Influence of EPS15 thickness ratio on (a) lateral
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شکل  .8تاییر سختی ژئوفوم در راندمان استاتیکی برای دیوارهای حائل:
طالف) ،طH=3m :)a

t/H=0.05

No EPS

YW *:

بر دیوارهای حائل وزنیی  6متیری در ضیخامتهیای مختلیف

N-YW** :

ژئوفوم در شرایط تسلیم پذیر و تسلیمناپذیر نشان مییدهید .در

⃰ YW: Yielding retaining Wall
⃰ ⃰ N-YW: Non-Yielding retaining Wall
Fig. 8. Influence of stiffness of geofoam (K=E/t) on the
)reduction of static forces on retaining walls (a) H=3m, (b
H=6m and (c) H=9m.

این شیکل  P0نییروی جیانبی وارد بیر دیوارهیای حائیل را در
شرایط عدم استفاده از ژئوفوم نشان میدهد.
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شکل  .11تاییر چگالی ژئوفوم در نیروهای وارد بر دیوارهای حائل 6

شکل  .11تاییر چگالی ژئوفوم با ضخامت نسبی  6/2بر جابهجاییهای افقی

متری طالف) تسلیمپذیر و ط ) تسلیمناپذیر

خا موجود در پشت پانل ژئوفوم در دیوار حائل  6متری
طالف) تسلیمپذیر و ط ) تسلیم ناپذیر

طالف) ،ط :)aتسلیم پذیر ط)P0=209.9 kN/m
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Fig. 11. Influence of geofoam density with relative thickness
)of 0.2H (H=9m) on the lateral displacements of soil: (a
yielding state and (b) non-yielding state
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Fig. 10. Influence of geofoam density on static forces on 9
meters retaining wall (a) yielding state and (b) nonyielding state.

 -3-3اثر تعداد پانلهای ژئوفوم
استفاده از سیستم دو پانل ژئوفوم در کیاهش نیروهیای لیرزهای

Karpurapu-

وارد بر دیوارهای حائل تسلیم ناپذیر توصیه شده اسیت [ .]4در

 Bathurstدر یک ضخامت یکسان برای ماده تراکم پذیر،

این پژوهش بهمنظور مقایسه عملکرد دو پانل ژئوفوم نسبت بیه

کاهش

یییک پانییل ژئوفییوم در کییاهش نیروهییای اسییتاتیکی وارد بییر

می گردد [ .]2همانطوری که

دیوارهای حائل ،مدلسازی ژئوفوم با چگیالی  11کیلیوگرم بیر

از شکل ط )16مالحظه میگردد در یک ضخامت یکسان برای

مترمکعب ط )EPS15به ضخامت نسبی  6/4طضخامت هیر ییک

پانلهای ژئوفوم با کاهش چگالی ژئوفوم نیروهای وارد بر

از پانل ها برابر با  )6/2در فواصیل قرارگییری  116 ،166 ،16و

دیوار حائل کاهش مییابند .شکل ط )11تاییر چگالی ژئوفوم را

درنهایت  266سانتی متری انجام گرفته و با عملکیرد ییک پانیل

مطابق با نتایج به دست آمده از پژوهش عددی

کاهش در مدول ا،ستیسیته ماده تراکم پذیر نیز باع
تنش های جانبی در داخل خا

در ضخامت نسبی  6/2بر جابهجاییهای جانبی خا

ژئوفوم به ضخامت نسبی  6/4مقایسه شده است.

برای هر

دو نوع دیوارهای حائل  6متری تسلیمپذیر و تسلیمناپذیر نشان

شکل ط )12تیاییر ژئوفیوم در مییزان کیاهش نیروهیای وارد بیر

میدهد .مطابق با این نتایج ،در هر دو نوع دیوار با کاهش

دیوارهای حائل تسلیمپذیر را در فاصلههای قرارگیری مختلیف

چگالی ژئوفوم جابهجاییهای جانبی خا افزایش مییابند.

ژئوفوم ط )dنشان مییدهید، .زم بیه ذکیر اسیت فاصیله ط)d=0
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 -4-3اثر شکل مقطع ژئوفوم

مربوط به استفاده از یک پانل ژئوفیوم بیه ضیخامت نسیبی 6/4
میباشد .مطابق با نتایج به دست آمده استفاده از دو پانل ژئوفوم

شکل مقطع ژئوفوم نقش قابل توجهی در کاهش نیروهیای

تاییر مثبتی در کاهش نیروهیای وارد بیر دییوار حائیل  3متیری

لرزه ای وارد بر دییوار حائیل خواهید داشیت .بیه طیوری کیه

نداشته اسیت ،در حیالیکیه در دیوارهیای حائیل  0و  6متیری

پژوهش های انجام گرفته نشان داده اند استفاده از پانل مثلثی

استفاده از دو پانیل ژئوفیوم در فاصیله قرارگییری برابیر بیا 16

شکل [ ] 29و همچنین پانل ذوزنقه ای شکل [ ]4نقیش قابیل

سانتیمتری ط )d=16cmبهترین عملکرد را داشته است .مطابق با

توجهی در کاهش نیروهیای لیرزه ای وارد بیر دییوار حائیل

پژوهش  Trandafir-Bartlettاستفاده از دو پانیل ژئوفیوم بیه

نسبت به پانل مستطیلی شکل خواهد داشت .هد

از بررسی

چگییالی ط 21)kg/m3در فاصییله بهینییه  66سییانتی متییر ،در

شکل مقطع پانل ژئوفوم در پژوهش حاضر ارزییابی اییر مقطیع

دیوارهای حائل تسلیم ناپذیر  6متری عملکرد لرزه ای ژئوفوم

بهینه در کاهش هرچه بیشتر نیروهای وارد بیر دییوار حائیل در

را به میزان  1درصد نسبت به حالیت اسیتفاده از ییک پانیل

شرایط تحلیل استاتیکی در هر دو نوع دیوارهای تسیلیمپیذیر و

ژئوفوم افزایش میی دهید [ .]4مطیابق شیکل ط ،)12در ایین

تسلیم ناپذیر میباشد .مطابق شکل ط )13بهمنظور بررسی تفاوت

پژوهش نتیجه مشابهی در شیرایط بارگیذاری اسیتاتیکی بیه

عملکرد ژئوفوم ذوزنقه ای شکل با عملکیرد ژئوفیوم مسیتطیلی

دست آمده است .مطابق این شکل بهترین عملکیرد ژئوفیوم

شکل در حالت تحلیل استاتیکی ،مدلسیازی بیا  EPS15انجیام

در دیوار حائل  6متری مربوط به فاصله بهینه  16سانتی متیر

گرفته است.

بوده که به میزان  4/1درصد باع

افزایش عملکیرد ژئوفیوم

نسبت به حالت استفاده از یک پانل ژئوفوم شده است.

شکل  .13میزان کاهش نیروهای وارد بر دیوارهای حائل در حالتهای
استفاده از ژئوفوم ذوزنقهای و مستطیلی شکل:
طالف) دیوار حائل تسلیمپذیر و ط ) دیوار حائل تسلیمناپذیر

شکل  .12تاییر استفاده از سیستم دو پانل ژئوفوم و مقایسه آن با
عملکرد یک پانل ژئوفوم در ضخامت نسبی  6/4در دیوارهای حائل
تسلیمپذیر
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Fig. 12. Effects of one geofoam panel and two geofoam
panels with relative thickness of 0.4H in various panel
spacing on reduction of yielding retaining walls forces.
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جانبی خا افزایش مییابند.
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نیروهای وارد بر دیوارهای حائل وزنی کاهش و جابهجاییهای
 -3بر خال

دیوار حائل  3متری ،استفاده از دو پانل ژئوفوم

در دیوارهای حائل  0و  6متری تسلیمپذیر مناسب است.

0

 -4پانل ژئوفوم ذوزنقهای شکل سهم بیشتری در کاهش

)EPS15 (t=0.4H
Trapezoidal

نیروهای وارد بر دیوارهای حائل نسبت به استفاده از ژئوفوم
مستطیلی شکل در شرایط تحلیل استاتیکی دارد.

Fig. 13. Effects of trapezoidal and rectangular geofoam panels
)on reduction of wall forces: (a) yielding retaining wall and (b
non-yielding retaining wall.

 -1ایر استفاده از ژئوفوم در کاهش نیروهای استاتیکی وارد بر
دیوارهای حائل تسلیمناپذیر بیشتر از دیوارهای حائل

در این مقایسه سط مقطع ژئوفوم ذوزنقهای شیکل بیا ژئوفیوم

تسلیمپذیر است.

مستطیلی شکل یکسان در نظر گرفته شده است .بر ایین اسیاس

 -0در دیوارهای حائل تسلیمپذیر انتخا

مطییابق شییکل ط )13مقییادیر مربییوط بییه زاویییه  θبییرای تمییامی

صورت مدول ا،ستیسیته ژئوفوم بر ضخامت آن تعریف

X

میشود ط ،)K=E/tنقش تعیینکنندهای در نیروهای وارد بر

برای دیوارهای حائل  0 ،3و  6متری بیه ترتییب  1/09 ،6/94و

دیوارهای حائل سنگی دارد .نتایج نشان دادند در این نوع

 2/11متر در مدلسازیها لحاظ شده است .همیان طیور کیه از

دیوارها بهتر است از ژئوفومهایی با سختی کمتر از  1مگانیوتن

این شکل مالحظه می شود ،استفاده از ژئوفوم ذوزنقهای شیکل

بر مترمکعب ط )K ≤ 5MN/m3استفاده شود.

عملکرد بهتری را نسبت به استفاده از پانل مسیتطیلی شیکل در

مطابق با نتایج به دست آمده از مطالعه عددی حاضر اسیتفاده از

کاهش نیروهای وارد بر دیوارهای حائل از خود نشان میدهید.

ژئوفوم باع

کاهش نیروهای استاتیکی وارد بر دیوارهای حائل

در حالت کلی مطابق با نتایج به دست آمده ،استفاده از دو پانیل

تسلیمناپذیر طحداکثر تا  16درصد) و تسلیمپذیر طحداکثر تا 19

ژئوفوم مستطیلی شکل در فاصله بهینه  16سانتیمتر و همچنیین

درصد) در مقایسه با حالت بدون استفاده از ژئوفیوم مییشیود.

استفاده از پانل ژئوفوم ذوزنقهای شکل نسبت به پانل مسیتطیلی

مطابق با نتایج سختی ژئوفوم ط )Kنقش مهمی در میزان کیاهش

شکل دارای عملکرد بهتری مییباشیند .بیا ایین حیال پیشینهاد

نیروهای وارد بر دیوارهیای حائیل بیه خصیوص در دیوارهیای

میشود تمهیدات ،زم بهمنظور اجرای مناسب این شرایط فراهم

حائل تسلیمپیذیر بیر عهیده دارد .نکتیه حیائز اهمییت در ایین

شود.

پژوهش راندمان منفیی ژئوفیوم در برخیی از دیوارهیای حائیل

دیوارهای حائل  02/1درجه و مقادیر مربیوط بیه طیول پاییه

سختی ژئوفوم که به

تسلیمپذیر می باشد که نیازمند بررسی و مطالعیه بیشیتر در ایین

 -4نتیجهگیری

زمینه است .با وجود اینکه در مطالعات پژوهشگران به رانیدمان

در مطالعه عددی حاضر با استفاده از نرمافزار تفاضل محدود

منفی ژئوفوم در دیوار حائل اشاره نشده است ،با ایین حیال بیا

 FLACدر حالت تحلیل دوبعدی به بررسی میزان تاییر ژئوفوم

توجه به نتایج به دسیت آمیده در مطالعیه عیددی حاضیر ییک

در بهبود رفتار دیوارهای حائل وزنی در شرایط استاتیکی

راهکار پیشنهادی در این خصوص استفاده از ژئوفیوم هیایی بیا

پرداخته شده است .نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر به قرار

سختی کمتر از  1مگانیوتن بیر مترمکعیب در دیوارهیای حائیل

موارد زیر است:

تسلیم پذیر اسیت .بیهطیوری کیه مطیابق بیا نتیایج ،اسیتفاده از

 -1مطابق با نتایج به دست آمده با افزایش ضخامت ژئوفوم

ژئوفومهایی با سیختی برابیر بیا  1مگیانیوتن بیر مترمکعیب در

افزایش یافته و نیروهای وارد بر

دیوارهای حائل تسلیمپیذیر بیشیینه بیه مییزان  16درصید و در

جابهجاییهای جانبی خا

دیوارهای حائل تسلیمناپذیر بیشینه به مییزان  46درصید باعی

دیوارهای حائل وزنی کاهش مییابند.

کاهش نیروهای جانبی وارد بر دیوار حائل مییشیود .همچنیین

 -2در یک ضخامت یکسان ژئوفوم ،با کاهش چگالی ژئوفوم
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اسییتفاده از قالییبهییای ذوزنقییهای شییکل بییه جییای اسییتفاده از
قالبهای مستطیلی شکل در تهیه پانلهای ژئوفوم در کارگاههیا
به دلیل نقش بیشتر پانلهای ذوزنقهای شکل در کیاهش هرچیه
بیشتر نیروهای جیانبی وارد بیر دیوارهیای حائیل تسیلیم پیذیر
 درصید01  درصد کاهش) و تسلیمناپذیر طحیداکثر42 طحداکثر
 در نهایت در صورت محیدودیتهیای.کاهش) پیشنهاد میشود
 اسیتفاده از دو پانیل ژئوفیوم،احتمالی در تهیه این نوع پانیلهیا
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Abstract:
Studies have shown that compressible materials between a rigid retaining wall and backfill reduced static
and dynamic forces on the wall. Nowadays, panels with low density are used. Expanded polystyrene, which
is one of the geo-synthetic products known as geofoam, is a compressible material. Geofoam is one of the
geo-synthetic materials that are made of foam. Geofoam is very practical in geotechnical engineering due to
its low bulk weight versus soil bulk weight and high compressibility, rapid and simple implementation,
thermal insulation, and resistance against water absorption. It can be used in retaining walls, road
construction projects as light fillers, and to reduce stress due to vertical loads in the base and sub base layers.
Geofoam is one of the geosynthetic product which is made of lightweight expanded polystyrene (EPS) or
extruded polystyrene (XPS). EPS geofoam is a block or planar rigid cellular foamed polymeric material that
can be used in geotechnical applications. Studies have been shown that geofoam placed directly against a
rigid retaining wall can reduce static loads on the wall. This study employed a finite difference method
program, FLAC (Itasca, Version 7.00), with considering yielding and non-yielding states for retaining walls
to evaluate the effectiveness of geofoam panels in improving the static behavior of retaining walls. To
determine the effects of geofoam in soil displacement and earth force acting on the rigid wall, parameters
such as the height of retaining wall, density and thickness of geofoam, cross-sectional shape of geofoam
panel behind the wall, and also using of two geofoam panels with four panel spacing (50, 100, 150, 200 cm)
have been studied via static analysis. In this numerical study three gravity –type retaining walls at heights of
3, 6 and 9 meters and geofoam panels with densities of 15, 20 and 25 (kg/m3) at three relative thicknesses of
t/H=0.05, 0.2 and 0.4, were modeled. According to the results using of EPS15 with density equal to
15(kg/m3) which has the lowest density among other geofoam panels has a significant role in reducing of
lateral stresses. Although the performance of geofoam in non-yielding retaining walls is better than yielding
retaining walls. The results of the present research are as follows:
1- According to results, increasing the geofoam thickness increases soil lateral displacement and reduces
forces on gravity retaining walls. The same effect can be achieved by reduction of geofoam density with
equal thickness. In other words, Forces on gravity retaining walls are reduced and soil lateral displacement is
increased by a reduction of geofoam density with equal thickness.
2- Using two geofoam panels with distance of 50 cm, unlike 3-meter high wall, is proper in the 6 and 9
meters yielding retaining walls.
3- Trapezoidal geofoam increases soil lateral displacement and reduces forces on retaining walls compared
to a rectangular geofoam panel with the same cross-sectional area.
4- Effect of geofoam on the reduction of forces on non-yielding retaining walls is more than that on yielding
walls.
5- According to results, stiffness of geofoam panel (K=E/t) has significant role in reducing of lateral forces
acting on retaining walls. In this study, it was observed that K ≤ 5 MN/m3 provide the most effective range
for the design of these system to reduce static force.
Keywords: EPS, Gravity retaining wall, Yielding and non-yielding wall, Numerical model, FLAC.
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