مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 4سال6931

مجله علمی – پژوهشی
مهندسی عمران مدرس
دوره هفدهم ،شماره  ،4سال 6931

یادداشت تحقیقاتی:

پیشبینی حداکثر جابهجایی افقی دیوار و بیشینه نیروی کششی درون
تقویتها برای دیوار خاک مسلح با ژئوگرید تحت سازوکار واژگونی
2

عادل عساکره ،*1مسعود آهنگ

 .6استادیار گروه عمران ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه هرمزگان
 .2دانشجﻮي کارشناسی ارشد ژئﻮتکنیک ،دانشگاه هرمزگان ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه عمران
asakereh@hormozgan.ac.ir

تاریخ پذیرش]6931/62/29[ :

تاریخ دریافت]6931/3/69[ :

چکیده
دیﻮارهاي خاک مسلح ژئﻮسنتتیکی بیشتر بر اساس روشهاي تعادل حدي طراحی میشﻮند ،در این روشها آثار ناشی از وضعیت فﻮنداسییﻮن،
سختی تقﻮیتها ،نﻮع دیﻮار جلﻮیی و دیگر پارامترها نادیده گرفته میشﻮد .در این طراحیها به درستی به تغییر شکل دیﻮارها پرداختیه نشیده و
بهطﻮر مستقیم در طراحیها در نظر گرفته نشده است .در این پژوهش از روش تفاضل محدود براي انجام آنالیز استفاده شده است .این مطالعیه
عددي به بررسی تأثیر پارامترهاي مختلف سیستم روي عملکرد دیﻮار به ویژه روي بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتهیا و جابیهجیایی افقیی
دیﻮار فقط براي حالت ناپایداري خارجی واژگﻮنی پرداخته شده است .در بین پارامترهاي بررسی شده مهمترین پارامترها سختی تقﻮیت ،زاوییه
اصطکاک خاکریز و طﻮل تقﻮیت است .براي طراحی دیﻮار خاک مسلح نسبت طﻮل تقﻮیت به ارتفاع دیﻮار  L/Hبیین  0/1تیا  0/8تﻮصییه شیده
است .در این مطالعه عددي سعی شده منحنیهایی براي پیشبینی بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار و بیشینه نیروي کششی درون تقﻮییتهیا تﻮلیید
شﻮد .آنالیزهاي عددي نشان داده است که الگﻮي خاصی بین بیشینه جابهجاییهاي افقی دیﻮارها و بیشینه نیروهاي کششیی تقﻮییتهیاي آنهیا
وجﻮد دارد .این نتایج در قالب نمﻮدارهایی آورده شده است که با استفاده از ایین نمﻮدارهیا مییتیﻮان میﻮارد گفتیهشیده را بیراي دیﻮارهیا بیا
ارتفاعهاي مختلف پیشبینی کرد.
واژگان کلیدی :دیﻮار خاک مسلح؛ بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار؛ بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیت؛ آنالیز تفاضل محدود.

ژئﻮسنتتیکها همچﻮن استحکام ،نفﻮذناپذیري ،مقاومت در برابیر

 -1مقدمه
مسلح کردن خاک یک تکنیک جدید براي بهبیﻮد خیﻮا

فرسایش و از همه مهمتر مقاومت کششی فﻮقالعاده باالي آنهیا

مکانیکی خاک است ] .[1دیﻮارهاي خیاک مسیلح ژئﻮسینتتیکی

نسبت به وزنشان باعث بیه وجیﻮد آمیدن گسیترهي وسییعی از

معمﻮال از چهار مﻮلفه شامل :خیاک ،تقﻮییت ،دییﻮار جلیﻮیی و

کاربرد این مﻮاد در طرحهاي عمرانی شده اسیت ] .[3دیﻮارهیاي

فیزیکیی و مکیانیکی

خاک مسلح ژئﻮسنتتیکی معمیﻮالا بیر اسیاس روشهیاي تعیادل

زهکش تشکیل شیده اسیت ] .[2خیﻮا
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حدي (به عنﻮان نمﻮنیه  )BS8006, AASHTO, FHWA,طراحیی

دیﻮار خاک مسلح را که تﻮسط جابر ] [7به صﻮرت سیانتریفیﻮژ

می شﻮند ،در این روشها آثیار ناشیی از وضیعیت فﻮنداسییﻮن،

آزمایش شده بﻮد و تﻮسط رو و هﻮ ] [8نیز تﻮسیط روش المیان

سختی تقﻮیت ها ،نﻮع دیﻮار جلیﻮیی و دیگیر پارامترهیا نادییده

محدود مدل شده بﻮد را پیشبینی کنند .از دیگر نمﻮنههاي آنالیز

گرفته میشﻮد .در این طراحیها بیه صیراحت بیه تغیییر شیکل

تفاضل محدود مﻮفق بیا اسیتفاده از نیرمافیزار  ،FLACبیر روي

دیﻮارها پرداخته نشده و به شکل مستقیم در طراحیهیا در نظیر

رفتار دیﻮارهاي خاک مسلح می تﻮان به االمام و همکارانش ]،[9

گرفته نشده است ] .[4به تازگی روشهاي عددي براي طراحیی

حاتمی و بثﻮرست ] ،[10هﻮانیگ و همکیارانش ] [11و ویییرا و

و آنالیز دیﻮارهاي خاک مسلح به کار میرود و از برنامههایی که

همکارانش ] [4اشاره کرد.

بر این اساس نﻮشته شدهاند استفاده میشیﻮد (بیه عنیﻮان نمﻮنیه

به تازگی سعی بر آن شده تا با اسیتفاده از روش عیددي و

…  .[5] )FLAC, PLAXIS,بیشتر در روشهیاي حیدي طراحیی

انجام آنالیزهاي مختلیف بتیﻮان روابطیی را بیین اجیزا مختلیف

سازه هاي خاک مسلح شامل کنترل پایداري خیارجی ییا کیل و

دیﻮارهاي خاک مسلح به دست آورد .الحاتمله و مییﻮهنثن

پایداري داخلی است .به این صﻮرت که پس از طراحی عناصیر

با استفاده از یک روش مقایسه غشایی به بررسیی تغیییر شیکل

مسلح کننده ،باید پایداري کلی دیﻮار ،یعنی واژگﻮنی ،لغیزش و

دیﻮارهاي خاک مسلح ،مسلح شده با پارچه پرداختنید .آنیان بیا

ظرفیت باربري کنترل شﻮد ] .[1اما در روشهاي عددي میتﻮان

حل معادالت مربﻮط به تغییر شکل پارچیه و جلیﻮي دییﻮار بیا

به خﻮبی تﻮزیع تنش و تغییر شکل در دیﻮارهاي خاک مسلح را

استفاده از یک طرح تفاضل محدود پرداخته و به بررسی نتیایج

به دست آورد ].[5

به دست آمده با نتایج آزمایش با مقیاس کامل ] [13و نتایج رو و

][12

اسکینر ] [14پرداختند که نتایج منطقیی بیه دسیت آمیده و ایین

شکل  .1حالتهاي ناپایداري خارجی( .الف) واژگﻮنی( ،ب) لغزش( ،ج)

روش را تأیید میکند .در مطالعهاي دیگر عاصیف و سیاس

عدمکفایت ظرفیت باربري بستر ][1

][5

روشی با نام روش سازگاري حرکتی (روش  )KCرا ارائه کردند
که این روش خﻮاستار سازگاري کامل بین الییههیاي تقﻮییت و
تغییر شکل دیﻮار است و مستلزم پیشفیر

هیاي متعیددي در

ارتباط با تعامل بین سیه مؤلفیه هیاي سیسیتم (خیاک ،دییﻮار و
تقﻮیت) است .سپس با مقایسه نتایج حاصل از روش  KCبا یک
آنالیز پیﻮسته دقیقتیر نشیان دادنید کیه روش  KCداراي تﻮافیق
خﻮبی بﻮده و روشی مﻮرد تأییید بیراي بررسیی مقیدار نییروي
کششی بیشینه در تقﻮییت و تﻮزییع لنگیر خمشیی و برشیی در

Fig. 1. Geosynthetic reinforced soil wall with external
instability statuses. (a) Overturning, (b) sliding, (c) inadequate
]bed bearing capacity [1

طﻮل دیﻮار است .همچنین وییرا و همکارانش ] [4با بررسیهاي
انجامشده روي دیﻮار خاک مسلح به روابطی بین سختی خمشی
دیﻮار و ارتفاع دیﻮار دست یافتند.

مناسب بﻮدن روش تفاضل محدود براي مدلسیازي رفتیار
دیﻮار خاک مسلح تﻮسط مقایسه بین رفتار مشاهدهشده در مدل

در این پژوهش سعی شده است با مدلسازي عددي سیازه

سانتریفیﻮژ و دیﻮار با مقیاس کامل با نتایج حاصل از مدلسازي

خاک مسلح و تغییر پارامترهاي آن به تأثیر پارامترهاي مختلیف

نشان داده شده است .براي نمﻮنه ،بثﻮرست و حاتمی ] [6نشیان

دیﻮار در چگﻮنگی عملکیرد دییﻮار پرداختیه و نمیﻮدارهیایی را

دادند که عملکرد دیﻮار تفاضل محدود مﻮرد تأیید است به ایین

براي پیش بینی بیشینه جابهجایی افقیی دییﻮار و بیشیینه نییروي

صﻮرت که آنان تﻮانستند با اسیتفاده از نیرمافیزار  FLACرفتیار

کششی درون تقﻮیتها به دست آورد.
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(به فاصله  6متر) قرار داده شیده انید .الییه هیاي تقﻮییت بیا

 -2مدلسازی
براي بررسی عددي پارامترهیاي مختلیف دییﻮار خیاک

استفاده از المان ها ي کابل االستﻮپالستیک خطی ،با مقاومیت

مسلح با ژئﻮگرید از مدل رو و هﻮ ] [15براي مدل سیازي در

فشاري ناچیز مدل شده است .رابط بین تقﻮییت و خیاک بیه

 ،FLACبیه منظیﻮر نشیان دادن

وسیله المان رابط با زاویه اصطکاک رابط  91درجه و سختی

درستی مدل سازي و ادامه پژوهش ها استفاده شده اسیت .رو

پیﻮند  2000 kN/m/mمدل شده است .سطح خاک بیا دییﻮار

نیز بیه منظیﻮر درسیتی آزمیایی میدل از ییک میدل

جلﻮیی با استفاده از المان رابیط میدل سیاز ي شیده و زاوییه

آزمایشگاهی سانتریفیﻮژ که تﻮسیط جیابر ] [7گیزارش شیده

اصطکاک خاک با دیﻮار جلﻮیی برابر  20درجه گرفتیه شیده

استفاده کرده اند  .ابعاد هندسه مدل آزمایشگاهی در مقیاس 6

است (به جدول نگاه کنید) .براي میدل سیازي خیاک پشیت

به  62برابیر بیا  6124×160میلیی متیر و ارتفیاع دییﻮار 108

دیﻮار از معیار گسیختگی مﻮهر کﻮلمب استفاده شده است .در

میلی متر است که الیه هاي مسلح کننده از جنس ژئﻮگرید در

این مدل سازي فر

شده که دیﻮار خاک مسیلح روي ییک

فﻮاصل  19/1میلی متر و به طﻮل  911/1میلی متر قرار گرفتیه

سطح سیخت و صیلب قیرار دارد و دییﻮار در پاشینه خیﻮد

است .جزئیات طراحی و سیاخت میدل سیانتریفیﻮژ تﻮسیط

به صﻮرت مفصلی عمل می کند در ضیمن دییﻮار بیه صیﻮرت

بیا اسیتفاده از

تدریجی ساخته شده است ،یعنی همزمان با سیاخت دییﻮار،

میدل آزمایشیگاهی جیابر را

دیﻮار را مهار کرده و پس از ساخت از باالي دیﻮار به پیایین

نرم افزار تفاضیل محیدود
و هﻮ

جابر

][8

][7

V5

گیزارش شیده اسیت .رو و هیﻮ

نرم افزار المان محدود

AFENA

][8

برعکس مهار کردن ،مهارها را حذف می کنند ].[4

مدل سازي کرده و درستی مدل ساز ي را اثبات کردند .سیپس
رو و هﻮ

][15

با الگﻮبرداري از مدل آزمایشگاهی و تغییراتی

جزئی مدل مﻮردنظر را در نرم افزار المیان محیدود

شکل  .2نماي کلی مدل عددي ][14

AFENA

مدل سیاز ي کیرده و بیه بررسیی رفتیار دییﻮار خیاک مسیلح
پرداختند .مدل مﻮردنظر تﻮسط وییرا و همکارانش ] [4نیز در
نرم افزار تفاضل محدود  FLACمدل ساز ي شده و به مقایسیه
نتایج نرم افزار تفاضل محدود  FLACبا نرم افزار المان محدود
AFENA

پرداخته شده است .همچنین باید ذکیر کیرد کیه از

نتایج و مدل استفاده شده براي بررسی عددي (مدل رو و هﻮ

]Fig. 2. Overview of numerical model [14

] ) [15در کارهاي باالکریشنان و ویسﻮانادهام ] ، [16میرمرادي
و ارلیچ ] ، [17وانگ و همکارانش ] ، [18گیائﻮ و همکیارانش

همان گﻮنه که از شکل ( )2مشخص است در نماي کلی

] ، [19لیﻮ و همکارانش ] ، [2ژو و همکارانش ] ، [20بثﻮرست

دیﻮار دو خط به صﻮرت خط چین رسم شده کیه خیط ()OB

نیز استفاده شده است

نشان دهنده خط گسیختگی رانکین در حالت فعال است کیه

و حاتمی ] [6و وییرا و همکارانش

][4

با افق زاویه

که در ادامه به معرفی مدل مﻮردنظر پرداخته شده است.

میسازد .خیط دوم (خیط  )ODخیط

نیروي صفر نامیده می شﻮد که با افق زاوییه

مطابق شکل ( )2مدل شامل یک دیﻮار خاک مسلح است

را مییسیازد.

به ارتفاع  1متر که از  24بلﻮک مجیزا سیاخت شیده اسیت،

انتظار می رود که سمت راست خط نیروي صیفر (خیط )OD

بلﻮک ها با المان تیر در نرم افزار  FLACمدل سازي شده است

تغییر شکل افقی و نیروي کششی درون تقﻮیت ها ناچیز باشد

و داراي ضخامت  61سانتی متر است .در این دیﻮار از  1الیه

و بیشتر تغییر شکل ها و نیروهاي کششیی درون تقﻮییت هیا

تقﻮیت استفاده شده که این الیه ها با فاصیله مسیاوي از هیم

مربﻮط به ناحیه اکتیﻮ (ناحیه  ) OABباشد و مقدار کمیی نییز
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ناشی از ناحیه بین این دو ناحیه (ناحیه  )OBCEباشید ].[15

] [4که با استفاده از نرمافزار  FLACحاصل شده در شیکلهیاي

بقیه پارامترها ي مﻮرد استفاده براي مدل سازي در جدول ()6

( 4و ) 1بررسییی و مقایسییه شییده اسییت .پییس از بررسییهییاي

به صﻮرت زیر داده شده است:

انجامشده نتایج در شکلهاي ( 4و  ) 1آورده شده است.
در شکل ( )4جابهجایی افقی دیﻮار و خاک پشت تقﻮیتها

جدول  .1پارامترهاي مثال ][15
Reference
value
6m
4.25 m

Symbol

Parameter

H
L

1m

Sv

2000 kN/m

J

Wall height
Reinforcement length
Vertical spacing of
reinforcement
Stiffness of each layer of
reinforcement

Es

Soil Young’s modulus

50000
kN/m2
0.3
21 kN/m3
5500 kN.m2
350

( )δhبررسی شده است .همانگﻮنه که از ایین شیکل برمییآیید،
نتییایج عییددي حاصییل از پییژوهش رو و هییﻮ ] [15و وییییرا و
همکارانش ] [4و مدلسیازي حاضیر بسییار نزدییک و یکسیان
است .در ضمن همانگﻮنه که گفته شد جابهجایی خیاک پشیت
تقﻮیتها تقریباا از نقطه ( Eمحل تقاطع خط نیروي صفر با خط
پشت تقﻮیتها) شروع میشﻮد.

Soil Poisson’s ratio
ʋ
Soil unit weight
𝛾
Wall bending stiffness
EI
Soil friction angle
φ
Soil–reinforcement friction
350
angle
Soil–wall friction angle
200
𝛿
Soil dilatancy
Ѱ
60
]Table 1. Reference case parameters [15

شکل  .4نمﻮدار مقایسه جابجایی افقی دیﻮار و خاک پشت الیه تقﻮیت

 -3درستیآزمایی
در ادامه با استفاده از نرمافزار

V5

 FLACمدل با تﻮجیه بیه

ویژگیهاي گفتهشده و پارامترهاي داده شیده در مقالیه بررسیی
شده ،مدلسازي شده است .در شیکل ( )9نمیاي کلیی از میدل

Fig. 4. Comparison chart of horizontal displacement of the
wall and the soil behind the reinforcement layer

ساخته شیده و چگیﻮنگی میشبنیدي آن در نیرمافیزار تفاضیل
محدود  FLACدر حالت دوبعدي قابلمشاهده است.

در شکل ( )1نیز بیشیینه نییروي کششیی درون تقﻮییتهیا

شکل  .3شکل شبکهبندي مدل تفاضل محدود

( )Tmaxمﻮرد بررسی قرارگرفته است .با تﻮجه به نتایج به دسیت
آمده از مدلسازي حاضر و مقایسه آن با نتایج رو و هیﻮ ] [15و
وییرا و همکارانش ] [4مشخص میشﻮد که نتایج بیشتر به نتایج
وییرا و همکارانش ] [4نزدیک بیﻮده اسیت ،بیشیترین اخیتالف
نتایج مدلسازي حاضر نیز با نتایج رو و هﻮ ] [15در پایینتیرین
الیه تقﻮیت به وجﻮد آمده است که علت این اختالف را وییرا و

Fig. 3. Mesh grid of model

همکارانش ] [4چگﻮنگی مدلسیازي الییههیاي تقﻮییت عنیﻮان
براي اثبات درستی مدلسازي نتایج بهدستآمده را با نتایج

کردهاند .همین اختالف نیز در پژوهش بثﻮرسیت و حیاتمی

][6

عددي المان محدود رو و هﻮ ] [15که با نیرمافیزار  AFENAبیه

مشاهده شده اسیت کیه علیت آن را ناشیی از محاسیبه میدول

دست آمده و نتایج عددي تفاضل محیدود ویییرا و همکیارانش

االستیک خاک و رفتار رابط خاک با دیﻮار بیان کرده است.
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شکل  .5مقایسه بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتها

 -5مطالعات پارامتری
در این پژوهش به بررسی پارامترهاي مهیم سیازه پرداختیه
شده است و از سایر پارامترهیایی ماننید زاوییه اصیطکاک بیین
ژئﻮگرید و خاک و برخیی پارامترهیاي دیگیر کیه تیأثیر بسییار
نییاچیزي در عملکییرد دیییﻮار دارنیید چشییمپﻮشیی شییده اسییت.
پارامترهاي مهم مﻮرد بررسی شامل :سختی تقﻮییت ( ،)Jزاوییه
اصطکاک خاکریز ( ) ،مدول االستیسیته خاکریز ( ،)Esصیلبیت
دیﻮار جلﻮیی ( ،)EIطﻮل تقﻮیت ( )Lو ارتفاع دیﻮار ( )Hاست.

Fig. 5. Comparison of the maximum tensile force in the
reinforcements

 -1-5تأثیر سختی تقویتها ()J
شکل ( )7تغییر شکل افقیی  δhدر دییﻮار جلیﻮیی و پشیت

 -4سازوکار تغییر شکل

بلﻮک خاک مسلح را براي مقادیري از سیختی تقﻮییت  Jنشیان

پس از مشاهده چگیﻮنگی تغیییر شیکل دییﻮار و شیرایط

میدهد .این نتایج با تغییر سختی تقﻮیت ،بدون تغیییر در دیگیر

مرزي اعمالشده به سازه در مقاله مرجع و بیا تﻮجیه بیه شیکل

پارامترها ،همانگﻮنه که در جدول ( )6براي مﻮرد مرجیع آورده

( )6این گﻮنه قابل برداشت است که چگﻮنگی تغییر شکل دیﻮار

شده است ،به دست آمدهاند .آنچه از شکل ( )7مشخص اسیت

یا عملکرد دیﻮار بهمانند شکل ( )6قسیمت الیف یعنیی حالیت

این است که تغییر در  δhدیﻮار جلﻮیی به علت تغییر در  ،Jمنجر

تغییر شکل واژگﻮنی است .در نمﻮنه مدلسازي شده در قسمت

به تغییرات در تغییر شکل درون و پشیت بلیﻮک خیاک مسیلح

درستیآزمایی نیز تقریباا چنیین شیرایطی حیاکم اسیت بیه ایین

شده است .همچنین باید تﻮجه کرد که میزان تغییر شیکل افقیی

صﻮرت که دیﻮار در پاشنه مفصیل شیده (دییﻮار اجیازه لغیزش

پشت بلﻮک خاک مسلح نسبت به تغییرات  Jفقیط بیراي سیطح

ندارد) و پی آن نیز صلب در نظر گرفتهشده است (عدمکفاییت

باالیی خط نیرو صفر که پشت بلﻮک خاک مسلح را قطع کیرده

ظرفیت باربري اتفاق نمیافتد) پس با این شرایط میتﻮان گفیت

حساس میباشد (به نقطه  Eدر شکل ( )2و خطیﻮط منقطیع در

که نتایج به دست آمده در این میدلسیازي فقیط بیراي حالیت

شکل ( )7نگاه کنید).

ناپایداري واژگﻮنی قابلاستفاده است .همانطﻮر که از شکل ()1

شکل  .7تأثیر سختی تقﻮیتها در جابهجایی افقی دیﻮار و خاک پشت

مشخص است تغییر شکل دیﻮار مطابق شیکل شیماتیک شیکل

تقﻮیتها

(( )6الف) میباشد و نشاندهندهي حالت تغییر شکل میﻮردنظر
میباشد.
شکل  .6سازوکار تغییر شکل دیﻮار

Fig. 6. Deformation mechanism of the wall

در ادامه به بررسی پارامترهیاي مختلیف دییﻮار در حالیت

Fig. 7. The effect of reinforcement stiffness on the horizontal
displacement of the wall and the soil behind reinforcements

تغییر شکل واژگﻮنی پرداخته شده است.
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شکل  .9تأثیر میزان سختی تقﻮیتها بر حداکثر نیروي کششی درون

به عالوه تغییر شکل افقی در پشت خاک غیرمسیلح بلیﻮک

تقﻮیتها

خاک مسلح و باالي خط نیروي صیفر بیشیتر منجیر بیه بخیش
قابل مالحظهاي از تغییر شکل در دیﻮار جلیﻮیی مییشیﻮد .ایین
مشاهدات براي تمام مﻮارد مطالعه شده مشاهده شده است.
شکل ( )8در محﻮر افقی سیختی تقﻮییت ( )Jو در محیﻮر
قائم بیشینه جابیهجیایی افقیی دییﻮار ( )δmaxرا نشیان مییدهید.
همانگﻮنه که از شکل ( )8مشیخص اسیت بیا افیزایش سیختی
میزان بیشینه جابهجایی افقیی دییﻮار کیاهش میییابید کیه ایین
محدوده نشاندهندهي دو مﻮضﻮع است ،اوالا اینکیه بیا افیزایش
سختی دیگر تغییري در جابهجایی دیﻮار بیه وجیﻮد نمییآیید و

Fig. 9. The effect of reinforcement stiffness on the maximum
tensile force in the reinforcements

دیﻮار داراي یک مقدار جابهجایی ثابت خﻮاهد بﻮد و ثانییاا ایین
مقییدار جاب یهجییایی ثابییت دیییﻮار نشییاندهنییدهي تییأثیر دیگییر

عالوه بر نتایج به دست آمیده از مطالعیات عیددي ،مقیدار

پارامترهاي سیستم خاک مسلح در بیشینه جابهجایی افقی دییﻮار

بیشینه نیروي کششیی درون تقﻮییتهیا را بیا اسیتفاده از روش

است که ما را بر آن میدارد که به بررسی دیگیر پارامترهیا نییز

تعادل حدي ارائه شده تﻮسیط  [21] FHWAنییز محاسیبه شیده

پرداخته شﻮد.

است و براي مقایسه با روشهاي عددي در نمﻮدارهاي مربیﻮط

شکل  .8نمﻮدار حداکثر جابهجایی دیﻮار نسبت به سختیهاي مختلف

به بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتها اضافه شده است .بیراي

تقﻮیت

محاسبه مقادیر نیروي کششی درون تقﻮیتها بیه وسییله روش
 [21] FHWAبا استفاده از معادله ( )6مقدار ضریب فشار جانبی
( )Kرا براي عمق مﻮردنظر ( )zبه دست آورده ،سپس با استفاده
از معادله ( )2مقدار فشار جانبی وارد شده ( ) در آن عمیق را
به دست آورده و بیا جایگیذاري در معادلیه ( )9مقیدار نییروي
کششی در آن عمق به دست آمده است .نکته قابیل ذکیر مقیدار
ضریب اطمینان ( )Fsمﻮجﻮد در معادله ( )9است که برابیر بیا 6
در نظییر گرفتییه شییده اسییت و بقیییه پارامترهییا نیییز از جییدول
قابلاستخراج است.

Fig. 8. Maximum displacement of the wall vs. different values
of reinforcement stiffness

) (

()6

𝛾

()2
همچنییین در شییکل ( )3بییه بررسییی تییأثیر میییزان سییختی

)

(

()9

تقﻮیتها بر بیشینه نیروي کششی درون تقﻮییت پرداختیه شیده

که در این روابط  Kضریب فشار جانبی خاک اسیت کیه در

است و همانطﻮر که مشاهده میکنید با تغییر در مییزان سیختی

طراحیهاي مختلف از

تقﻮیت تغییر قابل مالحظیهاي در بیشیینه نییروي کششیی درون

(ضریب فشار در حالت سیکﻮن) تیا

(ضریب فشار محرک) متغیر است .براي طراحی با ضیریب

تقﻮیتها مشاهده نمیشﻮد.

ایمنی دست باال مقدار
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کششی تقﻮیت است که با تﻮجه به در نظر گرفتن مقدار  6براي

اساس تغییر در سطحی که خط نیروي مربﻮط را در پشت بلﻮک

 Fsهمان مقدار نیروي کششی محاسبه شده در عمق میﻮرد نظیر

خاک مسلح قطع میکنید ،تغیییر مییکنید (بیا خطیﻮط منقطیع

به وسیله روش  [21] FHWAاست.
همییانطییﻮر کییه از مقییادیر حاصییل از روش

مشخصشده است).

بزرگتر به معنی مقاومت برشیی بیشیتر

[21] FHWA

خاک و در نتیجه نیروي کمتر مﻮردنیاز براي تعادل است ییا بیه

مشخص است این روش داراي اختالف زییادي بیا روش هیاي

عبارتی کاهش فشار جانبی وارد بر دییﻮار اسیت کیه منجیر بیه

عددي در پایینترین الیه تقﻮیت است بهگﻮنهاي که تقریباا میزان

کاهش جابهجایی دیﻮار میشﻮد.

نیروي کششی براي طراحی مسلح کننده در ایین روش  1برابیر

شکل  .11تأثیر زاویه اصطکاک خاکریز روي جابهجایی افقی دیﻮار

روش عددي است و این نشاندهندهي حید بیاالي طراحیی در
این روش و اعمال هزینه اضافی بیه پیروژه مییباشید ،ایین در
حالی است که ضریب اطمینیان در محاسیبات آن لحیاش نشیده
است (ضریب اطمینان برابر  6گرفته شده است).
شکل ( )60مییزان نییروي کششیی درون تقﻮییتهیا را در
طﻮل آنها براي مدل مﻮرد مرجع نشان میدهد .همانگﻮنیه کیه
مشخص است میزان نیروي کششی درون تقﻮیتها براي سمت
راست خط نیروي صفر به مییزان چشیمگییري کیاهش یافتیه و
تقریباا به مقدار ناچیزي نسبت به سمت چپ خط نییروي صیفر

Fig. 11. Effect of backfill soil friction angle on the horizontal
displacement of the wall

میل می کند .این مشاهدات براي تمام مﻮارد مطالعه شده در این
پژوهش مشاهده شده است.

شکل  .12نمﻮدار بیشینه جابه جایی دیﻮار جلﻮیی نسبت به تغییرات زاویه
اصطکاک خاکریز

شکل  .11میزان نیروي کششی درون تقﻮیتها

Fig. 12. Maximum displacement of the wall vs. different
values of backfill soil friction angle

Fig. 10. Strain distribution along the layers of reinforcement

 -2-5تأثیر زاویه اصطکاک خاک خاکریز ( )

همانگﻮنه که از شکل ( )62مشخص است ،با افیزایش 20

تغییرات در چگﻮنگی تغییر شکل افقی دیﻮار خیاک مسیلح

درجهاي در زاویه اصطکاک خاکریز (از  90به  10درجه) مییزان

به علت تغییر در زاویه اصطکاک خاک خاکریز براي مقادیري

بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار براي حالت تغییر شیکل واژگیﻮنی

در شکل( )66نشان داده شده است .از شکل ( )66اینطﻮر

 9/6برابر کاهش یافته است .همین تغییر زاویه اصطکاک باعیث

به نظر می رسد که نمایه تغییر شکل پشت بلﻮک خاک مسلح بر

کاهش  2/9برابري بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتهیا بیراي

از
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افقی دیﻮار شده است که نسبت بیه بیازه میﻮرد بررسیی نیاچیز
است.

تأثیر زاویه اصطکاک خاکریز بیر حیداکثر نییروي کششیی
درون تقﻮیتها ( )Tmaxرا شکل ( )69نشان میدهد .همیانگﻮنیه

شکل  .14تأثیر مدول یانگ خاکریز روي جابهجایی دیﻮار

که از شکل مشخص است با افزایش زاوییه اصیطکاک خیاکریز
میزان بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیت ها کاهش مییابید کیه
علت آن نیز به فشار جانبی وارد بر دیﻮار است به ایین صیﻮرت
که با افزایش زاویه اصطکاک خیاکریز باعیث افیزایش مقاومیت
برشی خاک شده و به عبارتی فشار جانبی به دیﻮار کمتر شده و
درنتیجه جابهجایی دیﻮار نیز کاهشیافتیه و نییروي اعمیالی بیه
تقﻮیتها نیز کاهش مییابید .نییروي کششیی حاصیل از روش
حدي  [21] FHWAدر شکل ( )69بیراي مقیدار برابیر بیا 91
درجه محاسبه شده است و همان گﻮنیه کیه گفتیه شید ضیریب

Fig. 14. Effect of Young's soil modulus on the horizontal
displacement of the wall and the soil of behind reinforcements

اطمینان نیز برابر  6در نظر گرفته شده است.

شکل  .15تأثیر مدول یانگ خاکریز بر بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتها

شکل  .13تأثیر زاویه اصطکاک خاکریز بر بیشینه نیروي کششی درون
تقﻮیتها

Fig. 15. Effect of Young's soil modulus on the maximum
tensile force in the reinforcements
Fig. 13. The effect of backfill soil friction angle on the
maximum tensile force in the reinforcements

 -4-5تأثیر صلبیت دیوار جلویی ()EI
تأثیر صلبیت دیﻮار جلﻮیی  EIروي نمایه تغییر شکل افقی

 -3-5تأثیر مدول یانگ خاک پشت دیوار ()Es

در شکل ( )61نشان داده شده است .با تﻮجه به اینکه محیدوده

اثر مدول یانگ خاک  Esنسیبت بیه اثیر سیختی تقﻮییت و

بزرگی از مقادیر  EIبررسی شده ،تأثیر صلبیت دیﻮار جلﻮیی بیه

زاویه اصطکاک خاکریز بسیار کمتیر اسیت .همیانگﻮنیه کیه از

نظر میرسد در مقایسه با دیگر پارامترهیا بیراي نمﻮنیه سیختی

شکل ( )64و شکل ( )61مشخص است تغییر مدول خاک تأثیر

تقﻮیت ،نسبتاا کماهمیتتر است .بااینحیال ،همیانگﻮنیه کیه از

قابلتﻮجهی در میزان بیشینه جابیهجیایی افقیی خیاک و بیشیینه

شکل ( )61مشخص است ،مقداري تغییر در محل  δmaxبا تغیییر

نیروي کششی درون تقﻮیت ها ندارد .همانگﻮنیه کیه در شیکل

 EIبه وجﻮد آمده است بهگﻮنهاي که بیا کیاهش صیلبیت دییﻮار

( )64مشخص است کیاهش  60برابیري در ( Esاز  600بیه 60

جلﻮیی محل  δmaxبه سمت پایین دیﻮار جابهجا میشیﻮد .بیشیتر

مگا پاسکال) باعث افزایش  27درصدي در بیشیینه جابیهجیایی

به علت باز تﻮزییع نییرو در تقﻮییت و خیاک اسیت کیه بیراي
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برآوردن شرایط تعادل حدي همزمیان بیا تغیییر سیختی دییﻮار

جلﻮیی براي را براي دیﻮار مرجع نشان داده است .در هر میﻮرد

جلﻮیی الزم هستند.

طﻮل تقﻮیت در تمام ارتفاع دیﻮار یکسان است .کیاهش  L/Hاز
 6/2تا  0/9تقریباا به یک افزایش  4/1برابیري در نسیبت

شکل  .16تأثیر صلبیت دیﻮار در جابجایی دیﻮار و خاک پشت تقﻮیتها

δmax/H

دیﻮار جلﻮیی انجامیده است .بیشترین شیب کاهش جابیهجیایی
افقی دیﻮار بین مقادیر  L/Hبرابر با  0/9تا  0/4قرار دارد و براي
 L/Hبرابر با  0/8به بعد تقریباا جابهجیایی افقیی دییﻮار یکسیان
شده و دیگر افزایش طﻮل تقﻮیت ها تأثیري در جابهجایی افقیی
دیﻮار نخﻮاهد داشت .علت افیزایش بسییار نسیبت

در

بازه  0/4تا  0/9را میتﻮان ناشی از کﻮتاهتر شدن طیﻮل تقﻮییت
نسبت به خط رانکین دانست زیرا بیراي نسیبت  L/Hبرابیر 0/9
تقریباا فقط تقﻮیتهاي نیمه پایینی دیﻮار خط گسیختگی رانکین
را قطع میکنند .که باعث افزایش فشیار جیانبی پشیت قسیمت

Fig. 16. Effect of facing rigidity on the horizontal
displacement of the wall and the soil behind reinforcements

مسلح شده خیاک و در نتیجیه افیزایش جابجیایی افقیی دییﻮار
جلﻮیی و متعاقباا افزایش نیروي کششی درون تقﻮیتها میشﻮد.

همانگﻮنه که در شکل ( )67مشاهده مییکنییم بیا کیاهش

در ضمن براي قطع کردن خط گسیختگی رانکین تﻮسط تمیامی

سختی دیﻮار حداکثر نیروي کششیی درون تقﻮییتهیا افیزایش

تقﻮیت ها بایستی نسبت  L/Hتقریباا برابر  0/1باشد .پس میتﻮان

مییابد ولی در تقﻮیتهاي الیهي باالیی شیاهد کیاهش هسیتیم

نتیجه گرفت که حداقل میزان نسبت  L/Hبراي دیﻮارهاي خیاک

که علت آن میتﻮاند به خاطر تغییر محل حداکثر جابجایی افقی

مسلح برابر  0/1میباشد و براي طراحی نبایستی از ایین مقیدار

دیﻮار باشد.

کمتر اخذ شﻮد چرا که تأثیر چشیمگییري در جابیهجیایی افقیی

شکل  .17تأثیر صلبیت دیﻮار بر حداکثر نیروي کششی درون تقﻮیتها

دیﻮار و متعاقباا پشت بلﻮک خاک مسلح دارد.
شکل  .18تأثیر طﻮل تقﻮیت بر حداکثر جابهجایی دیﻮار

Fig. 17. Effect of facing rigidity on the maximum tensile force
in the reinforcements

Fig. 18. Effect of reinforcement length on the maximum
horizontal displacement of the wall

 -5-5تأثیر طول تقویتها ()L
شکل ( )68تأثیر نسبت طﻮل تقﻮیت به ارتفاع دییﻮار ،L/H

تأثیر نسبت طﻮل تقﻮیت به ارتفاع دییﻮار از دو نظیر قابیل

روي بیشینه تغییر شیکل نرمیال شیده افقیی ( )δmax/Hدر دییﻮار

اهمیت است .اول اینکه روي تغیییر شیکل افقیی پشیت بلیﻮک
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پیشبینی حداکثر جابهجایی افقی دیﻮار و بیشینه نیروي کششی درون ...

 -6-5تأثیر ارتفاع دیوار ()H

خاک مسلح همانگﻮنه که از شکل ( )63مشیخص اسیت میؤثر

در اییین قسییمت بییا تغییییر ارتفییاع دیییﻮار و بییا تﻮجییه بییه

است .وقتی  L/Hبزرگ باشد تغییر شکل افقی پشت بلﻮک خاک
مسلح ناچیز بﻮده و بیشتر تغییر شکل دییﻮار جلیﻮیی بیه علیت

نتیجهگیري قسمت قبل طﻮل تقﻮیت با نسیبتهیاي  L/Hبرابیر

تغییر شکل در قسمت مسلح شده بلﻮک خاک مسیلح اسیت .در

 0/1و  0/7و  0/8در نظر گرفته شده است .ارتفیاع دیﻮارهیا بیه

L/H

ترتیب برابر  9و  1و  3متر در نظر گرفته شده است و با تﻮجیه

کﻮچک است مهم است .دومین نکته مربﻮط به نییروي کششیی

به نسبت  L/Hطﻮل تقﻮیتها براي ارتفیاعهیاي میﻮرد نظیر بیه

ایجادشده در تقﻮیت ها است .به گﻮنهاي که وقتی  L/Hکﻮچیک

دست آورده و نتایج در قالب شکلهاي زیر آورده شده است.

مقابل تغییر شکل افقی پشت بلﻮک خاک مسلح زمیانی کیه

است ،فشار جانبی پشت بلﻮک خاک مسلح افزایش پیداکرده که

همانگﻮنه که از شیکلهیاي ( 26تیا  )24مشیخص اسیت

منتج به نیروهاي بزرگتر در تقﻮیت و تغییر شکل برشی اضافی

میتﻮان با تﻮجه به ارتفاع دیﻮار مﻮردنظر و میزان سختی تقﻮیت

در بلﻮک خاک مسلح میشﻮد؛ که نتیجه نهایی آن ییک افیزایش

آن با تﻮجه به نسبت  L/Hانتخابی میزان بیشینه جابهجایی افقیی

در تغییر شکل افقی در دیﻮار جلﻮیی است (شکل .)20

دیﻮار ( )δmaxرا از شکلهاي ( 26و  ،)29بیشینه نیروي کششی
درون تقﻮیتها ( )Tmaxرا میتیﻮان از شیکل ( 22و  )24بیراي

شکل  .19نمﻮدار جابهجایی افقی خاک پشت دیﻮار براي  L/Hهاي

سختی تقﻮیت ( 6000 )Jو  2000کیلﻮ نیﻮتن بر متیر بیه دسیت

متفاوت

آورد .براي دیگر سختیها مییتیﻮان از درونییابی بیین ایین دو
مقدار با استفاده از شکل ( )3مقدار بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار
را به دست آورد .مطیابق بیا نتیایج قبلیی در ایین قسیمت نییز
مشاهده میشﻮد که تغییر نسبت  L/Hو همچنین سختی تقﻮییت
تأثیر قابل تﻮجهی بر میزان بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیت ها
ندارد.

شکل  .21نمﻮدار تعیین حداکثر جابهجایی افقی دیﻮار (
Fig. 19. The horizontal deformation behind the reinforced soil
block for different values of L/H

𝛿) با تﻮجه به

نسبت  L/HوJ=1000 kN/m

شکل  .21تأثیر نسبت  L/Hبر بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتها

Fig. 21. The maximum horizontal displacement of the wall
(δmax) for J = 1000 kN/m
Fig. 20. Effect of L/H ratio on the maximum tensile force in
the reinforcements
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شکل  .22نمﻮدار تعیین بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتها ()Tmax

 -6نمونه:

براي J=1000 kN/m

بییراي روشیین شییدن مﻮضییﻮع و چگییﻮنگی اسییتفاده از
نمﻮدارها ،دیﻮار با ارتفاع  1متر و نسبت  L/Hبرابر  0/7و سختی
تقﻮیت ( 2000 )Jکیلﻮ نیﻮتن بر متر در نظر گرفته شده و مشابه
آنچه در شکلهاي ( 21و  )21مشاهده میشﻮد (که از شکل 29
و  24گرفته شده است) مقدار بیشیینه جابیهجیایی افقیی دییﻮار
( )δmaxو بیشینه نیروي کششی درون تقﻮییت( )Tmaxمیﻮردنظر را
با استفاده از نمﻮدارها به دست آورده و سپس این مقیادیر را بیا
نتایج به دست آمده از مدلسیازي در نیرمافیزار  FLACمقایسیه
شدهاند ،این مقایسه در جدول ( )2آمده است.

Fig. 22. The maximum tensile force in the reinforcement
(Tmax) for J = 1000 kN/m

شکل  .23نمﻮدار تعیین بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار (

𝛿) با تﻮجه به

جدول  .2مقایسه مﻮردي نتایج حاصل از  FLACبا نتایج حاصل از

نسبت  L/Hو J=2000 kN/m

نمﻮدارها
Percent
)difference (%

Graphics
design

FLAC
Result

Parameters

-9.0

21.5

19.71

)δmax (mm

-3.8

9.0

8.67

Tmax
)(kN/m

Table 2. Compare the results of FLAC with the results of
graphs
Fig. 23. The maximum horizontal displacement of the wall
(δmax) for J = 2000 kN/m

شکل  .25نمﻮدار تعیین بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار (

𝛿) براي

 L/H=0.7و J=2000 kN/m

شکل  .24نمﻮدار تعیین بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتها ()Tmax
براي J=2000 kN/m

Fig. 25. The maximum horizontal displacement of the wall
(δmax) for L/H=0.7 and J = 2000 kN/m

Fig. 24. The maximum tensile force in the reinforcement
(Tmax) for J = 2000 kN/m
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شکل واژگﻮنی داراي میزان اختالف زیادي در الیههیاي پیایینی

براي  L/H=0.7و J=2000 kN/m

تقﻮیت نسبت به مقیادیر محاسیبهشیده از روش حیدي

FHWA

] [21است ،حدوداا  1برابر مقادیر به دست آمده از روش عیددي
است که علت آن را میتﻮان مهار پاشنه دیﻮار دانست.
 -4با افزایش  20درجهاي در زاویه اصطکاک خاکریز (از  90به
 10درجه) میزان بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار براي حالت تغیییر
شکل واژگﻮنی  9/6برابر و میزان بیشیینه نییروي کششیی درون
تقﻮیتها  2/9کاهش یافته است که علت آن را میتیﻮان کیاهش
سطح قسمت مسیلح نشیده خیاکریز بیاالي خیط نییروي صیفر
دانست.

Fig. 26. The maximum tensile force in the reinforcement
(Tmax) for L/H=0.7 and J = 2000 kN/m

 -1همانگﻮنه کیه مشیاهده شید بیا کیاهش  60برابیري میدول
االستیسیته خاکریز (از  600بیه  60مگیا پاسیکال) بیراي حالیت

 -7نتیجهگیری

تغییر شکل واژگﻮنی بیشینه جابهجیایی افقیی دییﻮار  27درصید

نتیجه کلی گرفته شده پس از بررسیهاي انجام شیده روي

افزایش یافته که نسبت به بازه مﻮرد بررسی ناچیز است .متعاقبیاا

پارامترهاي مهم سازه دییﻮار خیاک مسیلح کیه شیامل :سیختی

اثر آن بر نیروي کششی درون تقﻮیتها نیز ناچیز است.

تقﻮیییت ( ،)Jزاویییه اصییطکاک خییاکریز( ) ،مییدول االستیسیییته

 -1با کاهش مقدار صلبیت دیﻮار جلﻮیی (از  1100به  240کیلﻮ

خاکریز ( ،)Esصلبیت دیﻮار جلیﻮیی ( ،)EIطیﻮل تقﻮییت ( )Lو

نیﻮتن در مترمربع) محل بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار بیه سیمت

ارتفاع دیﻮار ( )Hبه این صﻮرت است .مهیمتیرین پارامترهیا در

پایینتر دیﻮار نسبت به محل اولیه تغییر مییکنید کیه بیشیتر بیه

میزان تغییر شکل دیﻮار و بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتهیا

علت باز تﻮزیع نیرو در تقﻮیت و خاک است که براي بیرآوردن

به ترتیب سختی تقﻮیت ( )Jو زاویه اصیطکاک خیاکریز ( ) در

شرایط تعادل حدي همزمان با تغییر سختی دییﻮار جلیﻮیی الزم

قسمت ویژگیهاي مصالح است و دیگر پارامترها تأثیر چنیدانی

هستند .براي حالت تغییر شکل واژگیﻮنی افیزایش  200برابیري

روي مﻮارد مﻮرد بررسی نداشتهاند .در قسمت هندسه دیﻮار کیه

صلبیت دیﻮار جلﻮیی (از  11بیه  66000کیلیﻮ نییﻮتن مترمربیع)

شامل طﻮل تقﻮییت ( )Lو ارتفیاع دییﻮار اسیت ،طیﻮل تقﻮییت

میزان بیشینه جابهجایی دیﻮار  42درصد و میزان بیشیینه نییروي

بیشترین تأثیر را داشته است و مهمتیرین عامیل بیراي طراحیی

کششی درون تقﻮیتها  11درصد کاهش یافته است.

دیﻮارهاي خاک مسلح است.

 -7در بررسیهاي انجام شیده بهتیرین بیازه نسیبت  L/Hبیراي

 -6بیشترین اثر بر عملکرد سیازه دییﻮار خیاک مسیلح در مییان

طراحی دیﻮارهاي خاک مسلح بین  0/1تیا  0/8اسیت چیرا کیه

ویژگیهاي مصالح را سختی تقﻮیت داشته اسیت .بیا افیزایش 4

براي نسبت  L/Hبرابر  0/8به بعد تقریباا جابهجایی افقیی دییﻮار

برابري در سختی تقﻮیتها ،بیشینه جابهجایی افقی دیﻮار جلﻮیی

یکسان شده است .انتخاب نسبت مﻮردنظر به اهمییت پیروژه و

براي حالت تغییر شکل واژگﻮنی  267درصد کاهش یافته است.

در نظر گرفتن هزینه بستگی دارد کیه پیشینهاد مییشیﻮد کیه از

 -2اثر سختی بر بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتهیا نیاچیز و

مقدار  L/Hبرابر  0/7استفاده شﻮد.

قابل چشمپﻮشی است .سختی از ویژگیهاي مصالح تقﻮیت است
که به کرنش تقﻮیت برمیگردد .یعنیی هیر چیه سیختی بیشیتر،

 -6مراجع

کرنش تقﻮیت کمتر و در نتیجه جابهجایی دیﻮار کمتر میشﻮد.
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 -9میزان بیشینه نیروي کششی درون تقﻮیتها در حالیت تغیییر
124

References

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

6931 سال/ 4  شماره/ دوره هفدهم

[2] Liu, C.N., Yang, K.H., and Nguyen, M.D.,
"Behavior of geogride-reinforced sand and effect of
reinforcement anchorage in large-scale plane strain
compression", Geotextiles and Geomembranes, 2014,
42, pp. 479-493.
[3] Koerner, R.M., Designing with Geosynthetics, Fifth
Edition, 2005.
[4] Vieira, C.S., Lopes, M.L., and Caldeira, L.M.M.S.,
"Influence of Facing Panel Rigidity on Performance of
Reinforced Soil Retaining Walls: A Numerical Study",
EuroGeo4, 2008, Paper Number 244.
[5] Klar, A., and Sas, T., "The KC Method: Numerical
Investigation of a New Analysis Method for Reinforced
Soil Walls", Computers and Geotechnics, 2010, 37, pp.
351-358.
[6] Bathurst, R.J., and Hatami, K., "Seismic Response
Analysis of a Geosynthetic-Reinforced Soil Retaining
Wall", Geosynthetics International, 1998, 5, NOS. 1-2.
[7] Jaber, M.B.," Behaviour of reinforced soil walls in
centrifuge model tests", Ph.D. thesis, University of
California at Berkeley, 1989.
[8] Ho, S.K., and Rowe, R.K., "Predicted Behavior of
Two Centrifugally Modelled Soil Walls", Journal of
Geotechnical Engineering, ASCE, 1994, 120(10),
pp.1845-1873.
[9] El-Emam, M.M., Bathurst, R.J., and Hatami, K.,
"Numerical Modeling of Reinforced Soil Retaining
Walls Subjected to Base Acceleration", 13th World
Conference on Earthquake Engineering, Vancouver,
B.C., Canada, 2004, pn. 2621.
[10] Bathurst, R.J., and Hatami, K., "Numerical Model
for Reinforced Soil Segmental Walls under Surcharge
Loading", ASCE, 2006, 132 (6), pp. 673-684.
[11] Huang, B., Bathurst, R.J., and Hatami, K.,
"Numerical Study of Reinforced Soil Segmental Walls
Using Three Different Constitutive Soil Models", ASCE,
2009, 135 (10), pp. 1486-1498.
[12] Al Hattamleh, O., and Muhunthan, B., "Numerical
Procedures for Deformation Calculations in the

Reinforced
Soil
Walls",
Geotextiles
and
Geomembranes, 2006, 24, pp. 52–57.
[13] Public Works Research Institute (PWRI),
Observation of Behavior of Full Scale Model Test on
Reinforced Retaining Wall using Geotextile, 1997,
Report #3487, PWRI, Japan.
[14] Rowe, R.K., and Skinner, G.D., "Numerical
Analysis of Geosynthetic Reinforced Retaining Wall
Constructed on a Layered Soil Foundation", Geotextiles
and Geomembranes, 2001, 19, pp. 387-412.
[15] Rowe, R.K., and Ho, S.K., "Horizontal
Deformation in Reinforced Soil Walls", Canadian
Geotechnical Journal, 1998, 35, pp. 312-327.
[16] Balakrishnan, S., and Viswanadham, B. V. S.,
"Performance evaluation of geogrid reinforced soil walls
with marginal backfills through centrifuge model tests",
Geotextiles and Geomembranes, 2016, 44, pp. 95-108.
[17] Mirmoradi, S. H., and Ehrlich, M., "Modeling of
the compaction-induced stress on reinforced soil walls",
Geotextiles and Geomembranes, 2015, 43, pp. 82-88.
[18] Wang, L., Chen, G., and Chen, S., "Experimental
study on seismic response of geogrid reinforced rigid
retaining walls with saturated backfill sand", Geotextiles
and Geomembranes, 2015, 43, pp. 35-45.
[19] Gao, Y., Yang, S., Wu, Y., Li, D., and Zhang, F.,
"Evaluation of oblique pullout resistance of
reinforcements in soil wall subjected to seismic loads",
Geotextiles and Geomembranes, 2014, 42, pp. 515-524.
[20] Xue, J. F., Chen, J. F., Liu, J. X., and Shi, Z. X.,
"Instability of a geogrid reinforced soil wall on thick
soft Shanghai clay with prefabricated vertical drains: A
case study", Geotextiles and Geomembranes, 2014, 42,
pp. 302-311.
[21] FHWA, Mechanically Stabilized Earth Walls and
Reinforced Soil Slopes: Design and Construction
Guidelines, FHWA-NHI-00-043, Federal Highway
Administration, US Department of Transportation,
Washington D.C., 2001.

125

Modares Civil Engineering Journal (M.C.E.J)

Vol.17, No.4, October 2017

Predicting Maximum Horizontal Displacement and Maximum
Tensile Force in Reinforcements for Geogrid Reinforced Soil Wall
under Overturning Mechanism
A. Asakereh*1, M. Ahang2
1. Assist. Prof., Dept. of Civil Engineering, University of Hormozgan. (Corresponding Author)
2. M.S. Student, Geotechnics, University of Hormozgan, Bandarabbas.
asakereh@hormozgan.ac.ir

Abstract:
Geosynthetic reinforced soil walls are usually designed based on limit equilibrium methods, ignoring the
effects of foundation, reinforcement stiffness, facing, and other parameters. However, design procedures do
not consider the deformation of the walls explicitly. Recently, numerical methods are used in the design and
analysis of reinforced soil walls, and the programs written on this basis are used. Usually in limit methods,
design of reinforced soil structures is followed by controls for external, total or internal stability. After the
design of reinforcement elements, the overall stability of wall, i.e. overturning, sliding, and bearing capacity
should be controlled. But in numerical methods, stress distribution and deformation can be achieved in
reinforced soil walls. In this study, the finite difference method is used to perform analysis. According to the
experienced deformation of the wall and boundary conditions imposed on the structure in the reference
study, the wall is joint at the heel (cannot slide) and its foundation is taken as a rigid element (insufficient
bearing capacity does not happen). It can be stated that obtained results of this modeling are used only for the
overturning mode. In this numerical study, effect of various system parameters is merely investigated for the
performance of the wall in external overturning instability mode. Among the parameters, the maximum
tensile force in the reinforcements and the horizontal displacement of the wall are of interest. The important
parameters of reinforced soil wall structure were studied including the reinforcement stiffness (J), the
backfill soil friction angle ( ), the elasticity modulus of backfill soil (Es), the facing wall rigidity (EI), the
reinforcement length (L), and wall height (H). Among investigated parameters, the most important
parameters are reinforcement stiffness (J) and backfill soil friction angle ( ) regarding the material
properties; which may affect the amount of deformation of the wall and maximum tensile force in
reinforcements. Other parameters do not have significant effect on the studied cases. The effect of stiffness
on the maximum tensile force in the reinforcements is minimal and negligible. In the wall geometry, which
includes the reinforcement length (L) and wall height (H), the reinforcement length was the most effective
and the most important factor to design reinforced soil walls. Based on the numerical results, the best range
of L/H ratio is between 0.5 and 0.8 since for L/H ratio equal to 0.8 and more, the horizontal displacement of
the wall is considered almost the same. Due to the importance of the project and the cost, it is suggested to
consider L/H equal to 0.7. In this numerical study, response curves are provided for predicting the maximum
horizontal displacement of the wall and the maximum tensile force in the reinforcements. The numerical
analyses show that there is a particular relation between the maximum horizontal displacements of the walls
and maximum tensile forces in the reinforcements. The results are presented in the form of graphs. Using
these graphs, the maximum horizontal displacement of the facing wall and the maximum tensile force in the
reinforcement for walls with different heights can be predicted.
Keywords: RSW, Maximum tensile force, Horizontal displacements of the wall, FDM
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