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ABSTRACT 

The aim of this research is to gain a more thorough understanding  

of how soft clays can be modelled and predicted more accurately with 

respect to primary consolidation settlements by using  finite element 

analysis,  and how to cope with uncertainties that follow the selection of 

soil parameters drawn from standard soil investigation reports. The testing 

program includes determination of water content, specific gravity, particle 

size distribution by sieve analysis and hydrometer and Atterberg limits.  

The program also includes compaction test on soil samples, unconfined 

compression test, consolidation test and triaxial compression test on 

samples prepared at different water contents.  

The natural soil used in this study is a brown soft clay soil brought 

from “Al-Sadar’s Sewerage Net Project” in Al-Sadder site east of  

Baghdad city and taken from a depth (2-4) m below the surface. Standard 

tests were performed to determine the physical and chemical properties of 

the soil. The grain size distribution of the soil used revealed that the soil 

is composed of (6.9 %) sand, (93.1%) fines (silt and clay). Soil 

classification (CL) is according to the Unified Soil Classification System 

(USC). The finite element method is utilized to solve geotechnical 

problems including this soil. 

Two material models are adopted; Mohr-Coulomb and Soft Soil 

model. The first case included embankment on soft soil, the second case 

study included loading of a strip footing of two-layer soil which consists of 

the soil tested. To compare the strength and weakness of the two material 

models properly, a finite element computation is performed with the 

PLAXIS 2D software for two cases of study. The case study 1 comprises  

a 200 day consolidation analysis of embankment which is assumed to be 

constructed of the soil tested.  
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The design parameters adopted by two failure criteria; Mohr-

Coulomb and Soft Soil model were determined experimentally for a soil 

from Baghdad city. The initial water content of soil samples play 

controlling role in determination of soil strength and compressibility.  

As the water content is increased from 15% to 25%, the undrained cohesion 

is halved. On the other hand, the initial tangent modulus decreases five 

times for same change in water content. Consolidation settlement analyses 

for soft clays experiencing virgin compression should always be computed 

with an advanced constitutive model that can incorporate a logarithmic 

compression feature and a plastic hardening behavior. 

As can be seen when analyzing the two case studies, projects with  

soft clay subjected to virgin compression should benefit from the 

implementation of the soft soil model during consolidation computations 

rather than the Mohr-Coulomb model. Especially in case study two,  

it was shown that the magnitude of consolidation settlements was much 

larger for the soft soil model than any other method; the soft soil model 

seems to predict more accurate settlements than the Mohr-Coulomb  

model. 
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  ةـــــالصـالخ
ة الرخوة           ل الترب الطيني ة تمثي م مستفيض عن آيفي ى فه الهدف من هذه الدراسة هو الحصول عل

ى هب    بة ال ة نس لوآها بدق ؤ س ن تنب ف يمك ي بأوآي مام االول ل بالعناصر  وط االنض تعمال التحلي س
ارير        المحددة ة المستحصلة من تق امالت الترب ار مع ة في اختي ة   ، وآيفية التعامل مع عدم الدق الترب
  . القياسية

من  امجيتض وعي و      برن وزن الن ة وال وى الرطوب اد محت ات ايج ام الحبي الفحوص ع احج ات توزي ب
اف و   ي والمكث رغ   بالتحليل المنخل امج ايضاً   . حدود اترب اذج      ويتضمن البرن ى نم فحص الرص عل

ى  التربة وفحص االنضغاط غير المحصور وفحص االنضمام وفحص االنضغاط ثالثي المحاور  عل
  .نماذج تم تحضيرها بمحتويات رطوبة مختلفة

روع           ن مش ت م ون جلب ة الل وة بني ة رخ ة طيني ن ترب ارة ع ة عب ذه الدراس ي ه ة ف ة الطبيعي   الترب
متار تحت سطح  ا) ٤-٢(شبكة مجاري مدينة الصدر شرق مدينة بغداد حيث اخذت نماذج من عمق 

ة اد الخ  ، واالرض الطبيعي ية اليج ات قياس ت فحوص ة  اجري ة للترب ة والكيمياوي ائص الفيزياوي   . ص
ن        ة م ة مؤلف ات ان الترب ام الحبيب ع احج ّين توزي ل و% )٦,٩(ب واد ) % ٩٣,١(رم ة م   ناعم

ين(  رين وط و و)  غ ة ه نيف الترب د) (CLان تص ة الموح نيف الترب ام تص ب نظ   . حس
  .من استعمال هذه التربةاستعملت طريقة العناصر المحددة لحل مسائل جيوتكنيكية تتضو

ا       ة هم لوك الترب ل س وذجين لتمثي اد نم م اعتم ور(ت ب-م وة  (و) آولوم ة الرخ وذج الترب   . )نم
وة     و ة رخ ى ترب ة عل دة ترابي ة س ى دراس ة االول منت الحال م  ،تض ين تض ي ح ة  ف ة الثاني   نت الحال

ألف         ة يت ن الترب ين م ى طبقت ريطي عل اس ش ل اس ة    تحمي ة المفحوص ة الدراس ن ترب ا م   ، آالهم
ة العناصر         و ابات بطريق وذجين بشكل صحيح اجريت حس لغرض مقارنة نقاط القوة والضعف للنم

  . لحالتي الدراسة PLAXIS 2Dالمحددة بأستخدام برنامج الحاسبة 
ى ت   ة االول ة الدراس دة    حال مام لم ل انض مل تحلي رض ان    )٢٠٠(ش ة يفت دة ترابي وم لس أت  ي ا انش   ه

  .من نفس التربة المفحوصة
ة الرخوة   (و )آولومب -مور(: موذجين الرياضيينان المعامالت التصميمية المتبناة للن وذج الترب  )نم

ا   . لتربة من مدينة بغداد ها مختبريًاقد تم ايجاد دائي لنم ة االبت ة  و قد وجد ان محتوى الرطوب ذج الترب
ة من      . ي ايجاد مقاومة القص واالنضغاطيةف حاآمًا يلعب دورًا وى الرطوب زداد محت دما ي % ١٥فعن

ل قيم  % ٢٥الى  ى النصف     تق زول ال ر المب ة       ة التماسك غي زداد معامل المرون ة اخرى ي ، من ناحي
را  س م ي خم ة  المماس وى الرطوب ي محت ر ف نفس التغيي رب  . ت ل مام للت وط االنض ابات هب  ان حس

ل م  ه التعام دم يمكن ة متق ة تكويني وذج عالق تعمال نم ة باس ة  عالطيني ة لالنضغاط العالق اللوغاريتمي
دن المتصلب، و لوك الل ع    والس ل م ي تتعام اريع الت ة ان المش التي الدراس ة ح ن دراس وحظ م ا ل آم

ة الرخوة      أآبرنموذج التربة الرخوة المعرضة الى انضغاط  وذج الترب تفيد من نم خالل   يجب ان تس
م ابات االنض دًالحس وذج  ام ب ن نم ورم ب-م ةو. آولوم ة الثاني ة الدراس ي حال اص ف كل خ    ،بش

وذج الترب       اب نم د حس ر عن ر بكثي ان اآب مام آ وط االنض دار هب د ان مق ع  وج ة م وة مقارن   ة الرخ
  .آولومب -ادق للهبوط من نموذج مور يعطي قيمًا ، حيث يبدو ان هذا النموذجبقية النماذج
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راقــة العــوريـجمه  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التكنولوجية

اءاتــشـاء واالنــنـة البــدسـم هنـقس  
 
 
 
 

ة   ة مختبري ة  دراس ة العددي ى والنمذج   عل
ة ة الطيني وة الترب ة الرخ ة الطبيعي  العراقي

 
 
 

ةــالـرس  
الجامعة التكنولوجية –مقدمة الى قسم هندسة البناء واالنشاءات   

نيل درجة الماجستير متطلبات جزء منآ  
 وتكنيكـالجي ةــدسـنـه –اءات شــإلنوا اءــالبن ةـهندس ومـي علـف

  

  
 
  :قبل من

  ُرلــى فـــؤاد إبــراهــيــم

الوريوس  ـدـنـه(بك ـال ةس   )٢٠١٢ اءات،ـشـواالن اءبـن
 

  
  
  
  

 :رافــشإب

 احـــتـف فـــوسـد يــمـحـم .د .أ
 نـورينـهـلــة مـحـمــد  .د. م .أ

 
 
 
 
 
 

  م ٢٠١٤ آانون األول                                                         هـ            ١٤٣٦ ربيع األول
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