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Abstract 
          In this paper, the finite element method is utilized as a tool for carrying out different 
analyses of stone column–soil systems under different conditions. A trial is made to 
improve the behaviour of stone column by encasing the stone column by geogrid as 
reinforcement material . 

The program CRISP2D is used in the analysis of problems. The program adopts the 
finite element method and allows prediction to be made of soil deformations considering 
Mohr–Coulomb failure criterion for elastic-plastic soil behaviour.  

A parametric study is carried out to investigate the behaviour of ordinary and 
encased floating stone columns in different conditions. Different parameters were studied to 
show their effect on the bearing improvement and settlement reduction of the stone column. 
These include the length to diameter ratio (L/d), shear strength of the surrounding soil and, 
the area replacement ratio (as) and others.  

It was found that the important increase in strength of stone column occurs when it 
is encased by geogrid for (length/diameter) L/d = 8 while in case of L/d = 4, a slight 
increase in the bearing improvement ratio at the early stages of applying the load is 
obtained and then the value of (q/Cu) for both ordinary and encased stone columns is the 
same. 
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  تصرف األعمدة الحجرية الطافية المغلفة

  الخالصة
 األعمدةفي هذا البحث تم استخدام طريقة العناصر المحددة كأداة ألجراء تحليالت مختلفة على منظومة 

 األعمدةأجريت محاولة لتحسين تصرف األعمدة الحجرية بواسطة تغليف . التربة بظروف مختلفة-الحجرية
 هذه التحليالت و إلجراء  CRISP2D تم استخدام برنامج . كمادة تسليح)geogrid(باستخدام المشبكات 

الذي يعتمد طريقة العناصر المحددة ويمكن من خالله الحصول على التشوه المتوقع من خالل اعتماد معيار 
  .اللدن - لتصرف التربة المرن Mohr–Coulombفشل 

 دراسة عدة تتم. روف مختلفة الحجرية لظاألعمدةأجريت دراسة للمعامالت  لتحري تصرف 
معامالت لبيان تأثيرها على تحسين قابلية التحمل والهبوط لألعمدة الحجرية  وهذه المعامالت هي نسبة طول 

مقاومة القص غير المبزولة للتربة المحيطة بالركيزة وكذلك نسبة المساحة التعويضية ,  قطرهاإلىالركيزة 
  .   الحجرية العادية والمسلحةاألعمدةلكل من ) كليمساحة األساس ال/مساحة العمود الحجري

 L/d(وقد وجد أن الزيادة المهمة في قوة العمود الحجري تحدث عند تغليفه بمشبك التسليح لحالة 
فيحدث تحسن بسيط في نسبة تحسن التحمل في ) 4(تساوي ) L/d(أم في حالة ) 8(تساوي )  القطر/الطول

  .صبح التحسن لحالتي العمود الحجري االعتيادي و المغلف متشابهامراحل التحميل األولى و بعدها ي
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