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ABSTRACT 
    The stone column material is one of the main controlling parameters in the design 
of stone columns. It is shown to be affecting the stiffness of the stone columns and 
hence settlement of the treated soil. Several materials with friction angles of stone 
column material used to reinforce weak soil as stone columns. Finite element 
analyses were carried out to evaluate the settlement of soft clay reinforced with stone 
columns using 15-noded triangular elements in Plaxis 2D v8 software. An analysis 
carried out using Mohr-Coulomb’s criterion model for stones columns and soft soil 
clay. The numerical results from the FEM provide calculated settlement, excess pore 
water pressure and lateral bulging of the stone column. It was found that friction 
angle 40o reduces the total settlement and lateral bulging to approximately 0.038m, 
0.00086m respectively of that of reinforced clay with friction angle of crushed stone 
27.5o. 
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الحبيبةعلى تصرف االعمدة الحجرية في التربة الناعمة تحت تأثير المواد 
 االمالئيات

  الخالصة
ان المواد المستخدمة في االعمدة الحجرية واحده من اھم العوامل المؤثرة في تصميمھا. حيث تكون     

استخدام مؤثرة على قوة العمود  ومقدار الھبوط الحاصل في التربة المعالجة بھا. في ھذه الدراسة تم 
مواد مختلفة في زاوية االحتكاك الداخلي لمعالجة التربة الضعيقة وتم عمل موديل رياضي باستخدام 
طريقة العناصر المحدده لتحليلھا باستخدام برنامج البالكسيس ثنائي االبعاد حيث استخدم موديل المور 

قيمة الھبوط للتربة تحت المنشأ  كولمب فيھا. ان نتائج التحليل باستخدام العناصر المحددة بينت كل من
 40ومقدار قيمة ضغط الماء واالنتفاخ الجانبي للعمود الحجري وان استخدام زاوية احتكاك داخلي 

ومصاحبا لتقليل قيمة االنتفاخ الجانبي  038mيؤدي الى تقليل من قيمة قيمة الھبوط الكلي للعمود
0.00086m   27.5مقارنة باستخدام مواد لھا زاوية احتكاكo.  

  
  
  
  
  
  
  
  


