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  :چکیده

پژوهشگران عرصه  محققان و ، در مقابل کشش عملکرد مناسبی ندارد.مناسبمقاومت فشاري  رغمعلی خاك   

افزایش مقاومت راي ب راو ژئوگرید ها مانند ژئوتکستایل انواع ژئوسنتتیک هاي اخیر،سالمهندسی ژئوتکنیک در 

هاي قابل توجه خاك نامرغوب و جلوگیري از نشست و افزایش ظرفیت باربريخاك  مسلح سازيکششی به منظور 

 در مورد خود مشکالتی هاژئوتکستایل ا این وجود،باما  .اندداده مورد آزمایش و بررسی قرارهاي عمرانی محل پروژه

دارند و باید جایگزینی براي  در مقابل عوامل محیطی پذیريپایین و آسیب و مقاومت مدول االستیسیته خزش،

هاي مزیت تمام ضمن دارا بودنکربن  يمریشده پل تیتقو افیالبرطرف کردن این مشکالت مورد بررسی قرار بگیرد. 

 عدم خزش وهمچنین  .است برخوردار آناز مقاومت و مدول االستیسیته باالتري نسبت به  استفاده از ژئوتکستایل،

      است. کربن يمریشده پل تیتقو افیالهاي استفاده از پذیري در مقابل عوامل محیطی از دیگر مزیتآسیب عدم

اي و به عنوان یاف تقویت شده پلیمري کربن به صورت ورقهدر این پژوهش که به صورت آزمایشگاهی انجام شده، ال

هاي مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است تا بهترین عمق و آرایش و مسلح کننده خاك، در عمق، آرایش و طول

هاي مختلف الیاف که به رزین اپوکسی به دست آید. همچنین طول ي کربنیهاهمچنین طول بهینه استفاده از الیاف

اند، پس از مدت زمان عمل آوري در درون جعبه آزمایش که تحت بار ناشی از خاك الیه باالیی بوده، به شده آغشته

روي دو نوع ژئوتکستایل و هر کدام در دو نیز بر هایی صورت در جا و در محل مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمایش

 ها مورد مقایسه قرار گیرد.و ژئوتکستایل کربنی ي الیافنوع آرایش مختلف انجام شده تا مقدار افزایش ظرفیت باربر

به دلیل  که شودهاي فوق، این نتیجه حاصل میهاي مختلف آزمایشدر پایان پس از مقایسه نتایج مربوط به حالت

 مورد نیاز براي کم الیاف کربنیمقدار توجه به هاي مورد نیاز جهت تسلیح خاك و همچنین با الیه بودن تعداد کم

- آغشته به رزین اپوکسی می کربنی هاي الیافو همچنین ورقهکربنی هاي الیاف افزایش ظرفیت باربري خاك، ورقه

  اي باشند. توانند جایگزین مناسبی براي ژئوتکستایل به منظور تسلیح خاك و افزایش ظرفیت باربري خاك ماسه
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  مقدمه -1- 1

انواع مختلف  خاك در مقابل فشار عملکرد مناسبی دارد ولی در مقابل کشش عملکرد ضعیفی دارد.

ردن این نقیصه و افزایش مقاومت کششی به خاك افزوده براي برطرف ک ،ها مانند ژئوتکستایلژئوسنتتیک

مربع ژئوتکستایل در سراسر جهان به منظور تسلیح  هاي اخیر بیش از یک میلیون مترشود. در سالمی

هاي قابل توجه خاك خاك و افزایش ظرفیت باربري خاك و همچنین براي جلوگیري از نشست

ي مهمی در . با این وجود، مشکالت عدیدهته شده استگرفهاي عمرانی به کار نامرغوب محل پروژه

- ي پایین و آسیبها، مثل خزش، مدول االستیسیتههاي خود ژئوتکستایلرابطه با خصوصیات و ویژگی

 ).2014 (توفیق، اوریا و همکاران پذیري در مقابل عوامل محیطی وجود دارد

و مهندسی  عمران یمهندس ياز محققان و پژوهشگران عرصه ياریبس ریاخ يهادر سال 

را به  يمریپل یو مصنوع یعیطب يهاافیال نیها و همچنها و مسلح کنندهکی، انواع ژئوسنتتژئوتکنیک

  قرار داده اند. شیو آزما یخاك، مورد بررس يباربر تیظرف شیخاك و افزا حیمنظور تسل

-استفاده از زمین هاي اخیر، موجب ضرورتکمبود فضاي ساخت و ساز در مناطق شهري در دهه

، ی دارندمقاومت پایین هاآن هایی که خاكساخت و ساز بر روي زمین سست شده است. هایی با خاك

افزایش روزافزون جمعیت در ن عمران و ژئوتکنیک است. ساترین مسائل براي مهندیکی از پرچالش

ها، عیت در آنجهان و همچنین محدودیت و کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز و اسکان جم

عواملی هستند که مهندسان عمران و ژئوتکنیک را مجبور کرده اند تا راهکارهاي مختلفی را براي افزایش 

  . )1969(لمب و ویتمن،  ها به کار بگیرندسازي آنهاي نامناسب محل و تثبیت و بهمقاومت خاك

شیمیایی، اصالح مکانیکی و تثبیت فیزیکی، هاي روشاز جمله  مختلفی و تثبیت سازيهاي بهروش

کارهایی هستند هاي مکانیکی شامل راهروش .است کنون پیشنهاد شده ... براي افزایش مقاومت خاك تا

سازي خاك زیر جهت به شوند. از این روش عموماًکه باعث افزایش دانسیته و ظرفیت باربري خاك می

افزودن موادي نظیر آهک، سیمان و قیر باعث  هاي شیمیاییشود. در روشها استفاده میها و سازهپی

بخشد. ها و نیز افزایش کشش سطح خاك شده و مقاومت خاك را بهبود میافزایش چسبندگی بین دانه

هاي المان سازي خاك با قرار دادنمسلح است کههایی شامل روشنیز هاي فیزیکی تسلیح خاك روش

 ).2005(راج،  شودپارامترهاي فیزیکی خاك میاعث بهبود ب، ها در خاكژئوسنتتیکانواع فیزیکی مانند 
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ترین روش تثبیت خاك به تثبیت خاك کار نسبتاً دشواري است. انتخاب مناسب يانتخاب شیوه

شناسی و دسترسی به مواد و مصالح نوع بارگذاري، ساختار زمین هاي خاك،مالحظات اقتصادي، ویژگی

 ناهاي طراحی و مصالح تقویت کننده به مهندسروش ز. ترکیبی ااستفاده در تثبیت بستگی دارد مورد

هایی با خاك هاي ساخت و ساز بر روي زمیناست که بتوانند با چالش داده را امکان ژئوتکنیک این

  ).2015ت (پاریهار و شوکال، در گذشته غیرقابل تصور بوده اس نامطلوب روبرو شوند که
  

  بیان مسئله -2- 1

کشش عملکرد ضعیف و کـارآیی نامناسـبی دارد؛    در مقابل در ی دارد اماري خوبخاك مقاومت فشا

است. یکـی از ایـن    به کار گرفته شده برطرف کردن این نقیصه دي برايدهاي متعبه همین جهت، روش

ها پیانواع هاي ژئوتکنیکی از قبیل خاکریزها و خاك زیر ها، تسلیح خاك است که بسیاري از سازهروش

 مرکبـی  مصـالح  واقع در مسلح اند. خاكاند و عملکرد خوبی از خود نشان دادهسازي شدهروش به با این

  گیرند.می قرار توده خاك در تسلیح عامل عنوان به کششی مقاومت داراي عناصر آن، در که است

مصنوعی  هاي الیاف یا فلزات از که هستند ... و الیاف پارچه، شبکه، نوار، میله، شکل به هاکننده مسلح 

براي جبران مقاومت کششی نـاچیز خـاك بـه خصـوص      ،هااستفاده از انواع ژئوسنتتیک شوند.ساخته می

باشد. اثر تقویـت کننـدگی   سازي میهاي مقاومهاي سطحی، یکی از روشتثبیت خاك موجود در زیر پی

هـا بـا   لیاف ژئوسنتتیکي نیروي اصطکاك حاصل از درگیر شدن اها به وسیلهناشی از حضور ژئوسنتتیک

  .)2012و آلتون،  (تونا شودذرات خاك ایجاد می

ژئوسنتتیک به دلیل افزایش مقاومت کششی است و نیروي -بیشترین اثرات تسلیح در سیستم خاك 

التا و مورتی، (کند  اصطکاك ایجاد شده بین خاك و ژئوسنتتیک تنش را از خاك به ژئوسنتتیک منتقل می

2007.(  

 که تقویت شده پلیمر کربن است الیاف براي تسلیح خاك به کار برد، توانمصالحی که می جمله از 

و  مکانیکی خـاك   خواص بهبود خاك به مقاوم عناصر این افزودن از هدف .باشدمی تحقیق این بحث مورد

بـه   ربنالیاف تقویت شده پلیمر کهاي ترجیح استفاده از از جمله مزیتافزایش ظرفیت باربري آن است. 

باشـد.  کننده میعدم وجود خزش در خود این نوع مسلح عنوان عامل تسلیح خاك نسبت به ژئوتکستایل،

تعداد و مقـدار   ،نسبت به ژئوتکستایلها این الیافمقاومت باالي مدول االستیسیته و همچنین با توجه به 

هـاي  وط به تسلیح خاك در پـروژه هاي مربکاهش یافته و هزینه کننده مورد نیاز براي تسلیح خاك،مسلح

  یابد.عمرانی مرتبط با ژئوتکنیک کاهش می
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  تاریخچه -3- 1

 1960ه در دهـ   در صـنعت سـاختمان  و الیاف  کامپوزیتمصالح اي با اینکه نخستین کاربرد سازه   

مـیالدي چنـدان    1980 هولـی تـا دهـ    شـده بـود،   گزارش میالدي در چندین سازه در انگلستان و آمریکا

آغـاز   اروپادر  1980مطالعات اولیه در این زمینه از اوائل دهه شد . یاین مصالح نم استفاده از  ی بهجهتو

 هتیرهاي بتنـی و عرشـ   بهها را در سوئیس چسباندن کامپوزیت، یرمی ،میالدي 1980در اواسط سال . شد

او همچنین  .آمیز بودر موفقیتبسیا همورد آزمایش قرار داد. نتایج حاصل هاجهت ترمیم و تقویت آن هاپل

 هابراي ترمیم و تقویت آن ي الیافهارا با استفاده از کامپوزیت هاي سازهبسیاري دیگر از المان ها وستون

هاي که جهت تقویت سازه  FRPشده بر روي مواد  کار آزمایشگاهی انجام  هاهمان سالدر  دورپیچ کرد.

ي تقویـت  هـایی در زمینـه  ، آزمایش1984گزارش شد. همچنین از سال  نیزبتنی استفاده شدند، در آلمان 

  .پلیمر کربن گزارش شد هاي الیاف ورقهتیرهاي بتن مسلح با 

سرعت دریافتند ه ب ها و تحقیقات گسترده در این زمینه،با انجام آزمایش ن ژاپنیامهندس پس از آن، 

  باشد.هاي شدید میر برابر زلزلهها دسازي سازهکه این شیوه روش مناسبی براي مقاوم

بـا توجـه بـه    ، اتفاق افتاد کوبهدر  1995 در سال کالیفرنیا ودر  1990سال که در ی یپس از زلزله ها

-به منظـور تقویـت و مقـاوم    FRP کاربردعملکرد مناسب سازه هاي ترمیم و تقویت شده در برابر زلزله، 

تا امروز صدها سـازه در ژاپـن بـا ایـن روش     وري که به ط .هاي بتنی و بنایی گسترش یافتسازي سازه

 هـا سازي سازهعنوان یک گزینه مناسب در مقاومه اکنون استفاده از کامپوزیت بتقویت شده و همترمیم و 

اکنـون  بتن آمریکـا هـم   همؤسسو پژوهش و آزمایش در آمریکا، چندین سال تحقیق  بعد از  مطرح است.

  .)ACI 440( ه از کامپوزیت ها تدوین کرده استراهنماي جامعی را براي استفاد

یک جانشین بـراي صـفحات   عنوان  در کشورهاي پیشرفته به  FRPهاي از سیستم استفادههمچنین 

 هاي مستعد آسیب پذیري،در محیط که صفحات فوالدي به دلیل آنرشد فراوانی یافته است.  نیز فوالدي

ها بسیار شوند و همچنین نصب آنگی بین فوالد و بتن میو منجر به تخریب چسبندشده دچار خوردگی 

ایگزینی بـراي  عنوان جـ  را به FRP هايسیستم مشکل است و احتیاج به تجهیزات سنگینی دارند، محققان

  ).1386(دریابیگی،  فوالد در نظر گرفتند.

 هـاي یستمداردها براي سها و استاننامهي آیینتوسعهها، به دلیل رشد روزافزون استفاده از این الیاف

FRP در طـی  .ادامه داردي آمریکا متحدهدر اروپا، ژاپن، کانادا و ایاالتهاي مقاوم کننده به عنوان پوشش 

و موسسـه   (JCI)ژاپـن  بـتن   موسسهو  (JSCE) ژاپنن عمران اتا به امروز، انجمن مهندس اخیرسال  10

فاده از الیافهاي پلیمري در انواع سازه هـاي بتنـی   مدارك بسیاري در مورد است (RTIR) تحقیقات راه آهن

اخیـرا اقـدام بـه چـاپ نشـریه       (FIB)همچنین فدراسیون بین المللی سـازه هـاي بتنـی    منتشر کرده اند. 
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دستورالعمل طراحی روکشهاي تقویت کننده الیاف پلیمـري بـراي سـازه هـاي بتنـی نمـوده اسـت. اداره        

سعه و تدوین دسـتورالعملهاي اجرایـی بـراي سیسـتم هـاي الیـاف       استاندارد کشور کانادا نیز در حال تو

را اخیرا به عنوان راهنما و دسـتورالعمل   ACI 440.2R پلیمري میباشد. ایاالت متحده آمریکا نیز راهنماي

  طراحی و اجراي تقویت سازه هاي بتنی با سیستم هاي الیاف پلیمري منتشر کرده است.

توان به رشد روزافزون مصرف آن مرتبط دانست. شاید را نیز میکاهش مداوم بهاي این نوع مصالح 

اکنـون قیمـت    اما رسید،می قیمت به نظرروشی لوکس و گران FRP هايسیستم یک دهه قبل استفاده از

ها روز به روز در صنعت ساخت و ساز کشورهاي و استفاده از آن استمراتب تنزل نموده  این مصالح به

  .)345نشریه ( ه استیافت شپیشرفته گستر

  FRPهاياستفاده از سیستمزمینه   در هاي اخیرهاي انجام شده در سالرشد نمایی پژوهش همچنین

  .) 2002نگ و همکاران، ات( دارد  FRPو اهمیت فناوري جدید   تری بر لزوم شناخت وسیعگواه

سی عمران و صنعت ساخت حدود دو دهه است که در علم مهند   FRPهايدر حالت کلی، سیستم       

و همچنـین مقاومـت در    به دلیل مقاومت و مدول االستیسیته بـاال  وشود و ساز معرفی و به کار گرفته می

قابلیت این را دارد که در ژئوتکنیک نیز مورد استفاده قرار برابر آسیب پذیري در شرایط محیطی مخرب، 

  )2016، و همکاران .(اوریا، توفیقبگیرد
  

  تحقیق اهداف -4- 1

ها مثل ژئوتکستایل، براي تسلیح خاك و جبران مقاومت هاي اخیر از انواع ژئوسنتتیکدر سال

 جهانسراسر ها در میلیون مترمربع از ژئوسنتتیک 1000االنه حدود س شود.کششی پایین خاك استفاده می

 1500ها حدود نتتیکاین مقدار از ژئوس د که ارزش مادينگیرمورد استفاده قرار می براي تسلیح خاك

مربوط  برابر هزینه 5یا  4حداقل  به لحاظ اینکه هزینه کلی ساخت و ساز، باشد.میلیون دالر آمریکا می

بسیار باال این مصالح در ساخت و سازهاي عمرانی و اهمیت استفاده از  ارزش ،استها ژئوسنتتیک به

بیشتر براي به دست آوردن حالت بهینه  هاياست که این خود عاملی است تا اهمیت بررسی و آزمایش

هاي عمرانی، بیش از پیش مشخص شود. استفاده از این مصالح براي صرفه جویی در هزینه کلی پروژه

 مثل خزش،اي عدیده مهم و قابل مالحظهمشکالت  خود ،هاژئوسنتتیکبعضی از انواع  عالوه بر این،

  دارند. را قابل عوامل محیطیمدول االستیسیته پایین و خطر آسیب پذیري در م

در علم مهندسی عمران و صنعت ساخت و  تقویت شده پلیمر کربنالیاف که حدود دو دهه است 

 شود که قابلیت این را دارد که در ژئوتکنیک نیز مورد استفاده قرار بگیرد.ساز معرفی و به کار گرفته می

از مقاومت و مدول االستیسیته باالتري خود  ها،هاي ژئوسنتتیکها ضمن دارا بودن تمام مزیتالیافاین 
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و در مقابل آسیب پذیري ناشی از عوامل  بسیار ناچیز استو همچنین میزان خزش آنها  دبرخوردارن

  )2016 ،(اوریا، توفیق و همکاران مقاوم هستند.بسیار محیطی 

لیمر کربن به عنوان هدف از انجام این تحقیق، بررسی آزمایشگاهی استفاده از الیاف تقویت شده پ

  باشد.مسلح کننده در خاك می
  

  فرضیات تحقیق  -5- 1

 کننده در خاك باعث افزایشکربن به عنوان مسلح ياستفاده از الیاف تقویت شده پلیمر الف)

  شود.میمقاومت خاك 

-هاي ساختاري که دارد، میالیاف تقویت شده پلیمري کربن به لحاظ خصوصیات و ویژگیب) 

هایی مانند ژئوتکستایل از جهت مسلح سازي خاك در نظر یگزینی مناسب براي ژئوسنتتیکتواند جا

  گرفته شود.

  ج) نشست پی در خاك به صورت یکنواخت است.

  د) خاك همگن است.
  

  نامهساختار پایان -6- 1

- فصل یک(فصل جاري) مربوط به کلیات پژوهش می است؛فصل تنظیم شده 6نامه در این پایان

ه بخشی ، در فصل سوم بشوندها مرور میها و الیافو انواع ژئوسنتتیکر فصل دوم مفاهیم اولیه د باشد.

ها و همچنین استفاده سازي خاك با ژئوسنتتیکهاي مسلحهاي محققان و پژوهشگران در زمینهپژوهش از

مطالعات  در فصل چهارم بهاست.  پرداخته شدهدر مهندسی عمران  هاي طبیعی و مصنوعیاز الیاف

و  ، تحلیلبررسیپژوهش این شده و در فصل پنجم نتایج  ها پرداختهآزمایش جزییات آزمایشگاهی و

 عرضه شده است. فصل ششم نتیجه پژوهش و پیشنهادهایی براي مطالعات آینده مقایسه شده و در





 

  

  

 

  دوم:فصل 

  مروري بر مفاهیم اولیه

  



 
 

 

 

 

  FRP الیاف تقویت شده پلیمري -1- 2

  

FRP  مخفف عبارتFiber Reinforced Polymers باشد. میFRP  ي کامپوزیتی بـا مقاومـت   ماده

هـاي  کششی باال و وزن پایین است که در برابر عوامل محیطی نیز کارایی بسیار مناسـبی دارد و در سـال  

 گیرد.می هاي بتنی به صورت گسترده اي مورد استفاده قرارسازي و ترمیم و تعمیر سازهاخیر براي مقاوم

  )2004)(سوپاویریاکی، 1992(پاوالري، 

، مقدار  باالي نسبت مقاومـت بـه وزن آن، و    FRPهاي یکی از ویژگی هاي منحصر به فرد سیستم

همچنین مقاومت بسیار زیاد در مقابل آسیب پذیري در برابر عوامل محیطی و مخصوصا خوردگی است. 

ي ینـه هزتر باشد و ها راحتو نقل آن جایی و حمله جابهشود کباال با وجود وزن کم، سبب می مقاومت

ها در مقابل خـوردگی، سـبب دوام و پایـداري    ها و نیروي کار کاهش یابد و مقاوم بودن آناستفاده از آن

که  حالی برابر صفحات فوالدي است، در 10تا  2حداقل   FRPشود. مقاومت صفحات ها میعملکرد آن

  )1999(داربی،   صد وزن فوالد است.در 20ها فقط وزن آن

یکی از مصالح کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به  FRP هايمسیست

 هاسازه در استفاده مورد پلیمري محصوالتجنس پلیمر احاطه شده است.  وسیله یک ماتریس رزین از

ز این محصوالت براي ساخت و تقویت . اباشندمی  FRP هايپروفیل و	مش میلگرد، ورق، شکل به

که  دو گروه کلی هستند FRPهاي سیستم يکامپوزیتی تشکیل دهندهمواد  .شودها استفاده میسازه

  عبارتند از الیاف و ماتریس یا رزین.

که اکثر مشخصات مکانیکی کامپوزیت از  طوريه باشد؛ بترین جز یک ماده کامپوزیت میالیاف مهم

 الیافباشد. ایی، مدول االستیسیته و ... در رابطه مستقیم با مشخصات مکانیکی الیاف میجمله مقاومت نه

تحمل کلی نیرو و انتقال آن و ایجاد مقاومت در  است و وظیفهاالستیک، ترد و بسیار مقاوم به صورت 

ش آنها چسباندن الیاف به یکدیگر و جلوگیري از لغزیا رزین نیز وظیفه ماتریس  .را دارد کامپوزیت

 جلوگیري از خسارات مکانیکی وارد بر الیاف، ایجاد مقاومت نسبی در برابر شرایط محیطی ،نسبت به هم

   .را بر عهده دارد فشارکمانش موضعی الیاف تحت کنترل و همچنین 

  



 

   FRP هاي سیستم تشکیل دهندههاي الیافانواع   - 1-1- 2

یکی از سه نوع شیشه، کربن یا کوالر هستند.  FRP هايستمیدهنده س لیتشک هايافیال معموال 

  .است الیاف بازالت نیز به تازگی مورد توجه سازندگان قرار گرفته

  

  الیاف شیشه اي - 2-1-1-1

  اي است که انواع آن عبارت است از:شده الیاف شیشه اولین الیافی که در مهندسی عمران استفاده

1-E-Glass : تـرین  دلیل پرکـاربردترین و متـداول   د که به اینباشاي میالیاف شیشهترین نوع ارزان

رود، در صنعت ساختمان بـه کـار مـی    قلیایی کم ویژگی ساختاريالیاف شیشه موجود در بازار است که 

سیلیکات آلومینیم  از .است 1500 تا  Mpa 2500و مقاومت نهایی  Gpa70 آن معموال يیسیتهاالستمدول 

دهـد و کمتـرین مقـدار مـواد     را تشـکیل مـی   GFRPرصد تولیدات د 90تا  80آید و کلسیم به دست می

  قلیایی در ترکیب آن بکار رفته است.

2-Z-Glass :از خـوردگی  هاي قلیـایی دارنـد و   این نوع الیاف مقاومت بسیار زیادي در برابر محیط

  شوند.که به همین دلیل در تولید بتن الیافی به کار گرفته می نمایندجلوگیري می

3-A-Glassکاررفته در ترکیب آن زیاد است و اي است که درصد مواد قلیایی به: نوعی الیاف شیشه

  شده است.امروزه از چرخه تولید خارج

4-S-Glass      .ماده تشکیل دهنده این نوع از الیاف شیشـه اي،سـیلیکات آلـومینیم مغناطیسـی اسـت :

دیگـر  خواص مکانیکی بهتر نسـبت بـه    بودن دارامقاومت باال و عملکرد حرارتی مناسبی دارد و به دلیل 

  شود.می به کار گرفته محدودبه صورت صنایع خاص  در گرانقیمت بوده و انواع الیاف شیشه اي

5- C-Glassآید. پایداري شیمیایی مناسبی در برابر محیط : از بارو سیلیکات سود آهک به دست می

  )1386خورنده دارد. (دریابیگی، 

  
  ايیشهالیاف ش - 1- 2شکل 

  

  (CFRP) یکربنالیاف  - 2-1-1-2

ند. سختی بیشتر در مواد کامپوزیتی مترادف دارسختی بیشتري  هااین الیاف در مقایسه با دیگر الیاف

مکانیکی باال، چگالی پایین، مقاومـت در برابـر    صوصیات. خاستتر با مقاومت و کرنش گسختگی پایین



 
 

از بـارزترین    X یی و نفـوذ ناپـذیري در برابـر اشـعه    دماي باال، دوام و عمر طوالنی در برابر مواد شـیمیا 

ي در . خواص مکانیکی این الیاف با تغییر دما و در اثر قرار گیرروندمی به شمار کربن	خصوصیات الیاف

  شود.نمی شرایط سخت محیطی دچار نوسان

  :دنشوبندي میدسته طبقه در دوهاي کربنی الیاف

 تیـپ در سـه  بـر اسـاس مقاومـت و مـدول االستیسـیته      ز که خود نی  PANالیاف کربنی از نوع  -1

  مختلف هستند.

آیند. ایـن الیـاف از الیـاف    سنگ به دست میکه اساساً از تقطیر زغال الیاف کربنی با اساس قیري -2

PAN ها دارد.ي کمتري نسبت به آنیسیتهاالستتر بوده و مقاومت و مدول ارزان  

هـاي قلیـایی و اسـیدي داشـته و در شـرایط سـخت       بل محیطالیاف کربن مقاومت بسیار خوبی در مقا  

  )2004(سوپاویریاکی، )1386(دریابیگی، . نظر شیمیایی کامالً پایدار هستند محیطی از

آن را از زئوسـنتتیک متمـایز    کـه  هاي تقویت شـده پلیمـري کـربن   الیافیکی از مزایاي استفاده از 

هاي تهـاجمی  ار باالتري در برابر آسیب پذیري در محیطسیمقاومت بها این الیاف ین است که ا سازد،می

خـود   مقاومتاز  %10حدود تنها  ،ساعت 20000پس از به طوري که  (PH 2.5)د. در محیط اسیدي ندار

حل خواهد شـد. همچنـین در   کامال که فوالد در این محیط اسیدي یست حال در این د،ندهاز دست می را

 .دندهاز دست می خود را مقاومت از %5در حدود تنها  ساعت 20000پس از   (PH 12.5)محیط قلیایی 

  )2013(توفیق و همکاران، 

  
  الیاف کربنی - 2- 2شکل

  

  (AFRP) یديآرامالیاف  - 2-1-1-3

ي سـازنده ( Akzo Nobelهـاي  ي اختصاري از آروماتیک پلی آمید است. شـرکت کلمهآرامید، یک 

) سـازندگان  Kevlarبـه نـام    AFRPي نوعی سازنده( Dupont ) و شرکتTwaronبه نام  AFRPنوعی 

نوع الیاف کوالر در جهان وجود دارد. مقاومت کششی الیاف کـوالر   4در دنیا هستند. امروزه  AFRPمهم 

هـا  یشآزمااي است و نتایج الیاف شیشه %180اي و مقاومت برشی آن مقاومت کششی الیاف شیشه 55%

از مقاومت کششی الیاف کربنی کمتر اسـت و قیمـت آن    %10دهد مقاومت کششی الیاف کوالر نشان می

اي و حال قابلیت کار کردن با الیـاف کـوالر بیشـتر از الیـاف شیشـه     ینبااتقریباً نصف الیاف کربنی است، 



 

 از دیگر خصوصـیات ایـن نـوع    باالاالستیسیته مدول  ومقاومت ،پایداري حرارتی  است. همچنین کربنی

  )345ي یهنشر( باشد.الیاف می

  
  الیاف آرامیدي - 3- 2شکل 

  

  (Basalt)ت الیاف بازال - 2-1-1-4

 خـواص  داراي الیـاف  ایـن . آینـد می بدست	فشانی الواهاي آتشماندبازالت از ذوب پس هايالیاف

. دارد کـربن الیاف  به نسبت تريپاییننسبتا  قیمت واست  شیشه الیاف به نسبت بهتري مکانیکی-فیزیکی

جذب کننـده ارتعاشـات و   تش، عایق صوتی مناسب، آ برابر در مقاومت: از عبارتند آنها اصلی هايمزیت

درجـه   1450هاي خشن شیمیایی. نقطه ذوب بـاالي ایـن الیـاف (   و مقاومت باال نسبت به محیط لرزش،

سـازد. شـایان ذکـر اسـت     هاي با دماي باال مناسب مـی این الیاف را جهت استفاده در محیط ،گراد)سانتی

 اي این الیاف در جریان می باشد.با موضوع بررسی عملکرد سازهتحقیقات زیادي 

  
  بازالت الیاف - 4- 2شکل 

  

   یا رزین ماتریس   -2-1-2

-رزین و 	)Thermosetهاي ترموست (هاي مورد استفاده دو نوع هستند: رزینماتریسها و یا رزین

  ).Thermoplastic( ترموپالستیک هاي

و  ،هاي ترموست) جزو رزینEpoxy) و اپوکسی (Polyesterی استر ()، پلVinyl esterوینیل استر (

  گردند. هاي ترمو پالستیک محسوب میرزین فنیلن اکسید جزوکربنات و پلیسلفون، پلیپلی

  



 
 

  هاي ترمو پالستیکرزین - 2-1-2-1

هـا  توانند مجددا تغییر شکل دهند. این رزیـن هاي ترموپالستیک در اثر حرارت نرم شده و میرزین

هـاي  گیرنـد و ویسـکوزیته بـاالتري نسـبت بـه رزیـن      شتر در صنعت هوا و فضا مورد استفاده قرار میبی

ها بیشتر ها سخت هستند و ممکن است در طبیعت کریستالیزه شوند. این رزینترموست دارند. این رزین

  در مواقعی که الیاف به صورت ناپیوسته هستند کاربرد دارند.
  

  هاي ترموسترزین - 2-1-2-2

اي تري هستند و داراي ساختار شبکه گونـه ها داراي نیروي مولکولی و بین مولکولی قويیناین رز

ذوب نشده و تغییر شکل نخواهنـد   ،باشند. در صورتی که پس از گیرش تحت اثر حرارت قرار گیرندمی

لیه ایـن  ها در دماهاي باال گردد. ویسکوزیته اومگر اینکه حرارت باعث سوختن و تجزیه حرارتی آن ،داد

باشد، لذا جهت آغشته سازي الیاف با درصدهاي باالي حجمی گزینه مناسبی محسـوب  ها پایین میرزین

ها باعث کاهش ضریب انبساط حرارتی و مقاومت بیشتر در مقابل گردند. ساختار سه بعدي این رزینمی

 ها را به دنبال خواهد داشت.حالل

هـا حتـی در دمـاي اتـاق نیـز      واد، امکان گیرش این رزینبر اساس نوع کاتالیست انتخابی در این م

باشـد. فراینـد گیـرش ایـن مـواد      ها از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر مـی وجود داشته و زمان گیرش آن

هـاي ترموسـت   پذیرد. فرآینـد گیـرش رزیـن   ) سریع انجام میGelationشدن (گرمازا بوده و معموال ژل

حـدود   Polyesterو بـراي   %4حـدود   Epoxyوده و میزان انقباض براي ) بShrinkageهمراه با انقباض (

هـایی  باشد. لذا از آنجایی که رزین ترکیب شده با الیاف امکان انقباض ندارد، پس از گیرش تنشمی  8%

شود که باید کنترل گردند. همچنین امکان تغییر جهت الیاف و نـامنظمی هندسـی نیـز    در رزین ایجاد می

د. از بین رزین هاي ترموست، اپوکسی، وینیل استر و پلی اسـتر بیشـترین کـاربرد را دارنـد.     آیبوجود می

تـر، انقبـاض کمتـر و چسـبندگی     هاي اپوکسی خواص مکانیکی باالتر، اسـتفاده آسـان  مزیت اصلی رزین

رطوبت تر بوده و گرما و ها در مقابل خوردگی مقاومباشد. این رزینمناسب به طیف وسیعی از الیاف می

بندي براي این هاي مختلف با استفاده از تغییر فرمولگذارند و ایجاد سختیها میروي آنه تاثیر کمتري ب

هـا  ها نیز قیمت نسبی باالتر آنها نسبت به دیگـر رزیـن  ها امکان پذیر است. مشکل عمده این رزینرزین

  باشد که با توجه به عملکرد بهتر این امر قابل توجیه است.می

 

  ي تولیدنحوهبر اساس  FRPاشکال مختلف  -2-1-3

  گیرند.اي: در فرایند تولید به این روش، الیاف تحت کشش مستقیم قرار میرشته -1

بـاهم   90و  0ي یـه زاوبافته عموماً بر هم عمـود بـوده و    هم الیاف به: شده بافته هم اي بهرشته -2

  سازند.می



 

اسـتر  نقاله از بین رزین ترموست (عمدتاً پلی کمک تسمهاي گسترده: پس از بافته شدن به ورقه -3

  شودیا وینل استر) عبور داده می

  روش تولید ترکیبی -4

  ايصورت پارچهتولید به -5

  
  ي تولیدنحوهبر اساس   FRPاشکال مختلف  - 5- 2شکل 

   

  FRPمزایاي استفاده از   - 1-4- 2

  مقاومت باال -1

  فوالد است) %20چگالی آن در حدود (کم وزن  -2

  مقاومت در برابر خوردگی -3

  نفوذناپذیري مغناطیسی -4

  صورت خارجیامکان تقویت به -5

  ونقل آسان و سرعت اجراي باال به دلیل وزن کمحمل -6

  



 
 

  FRPخصوصیات مکانیکی   -2-1-5

  مقاومت -1

از مقاومت که از مقاومت کششی فـوالد  معموالً مقاومت کششی بسیار باالیی دارند که  FRPمصالح 

آرمـه،  هـاي بـتن  کاربرد آن را براي سـازه  FRPمراتب بیشتر است. مقاومت کششی باالي میلگردهاي  به

هـاي  کلی مقاومت فشاري میله طور بهالبته تنیده بسیار مناسب نموده است. هاي پیشخصوصاً براي سازه

هاي باید با آزمایش  FRP ست، مشخصات کششی مصالح از مقاومت کششی آن کمتر ا FRPکامپوزیتی 

  )345ي یه(نشر تعیین شوند. (ASTM D 3039/D 3039M-95a)استاندارد مانند 
  

  مدول االستیسیته -2

قبولی قرار دارد. اگرچه اصوالً کمتر از ي قابلمحدودهاکثراً در   FRPي محصوالت یسیتهاالستمدول 

شده از الیاف کـربن،  ساخته FRPهاي کامپوزیتی ي میلهیسیتهاالستمدول  ي فوالد است.یسیتهاالستمدول 

شـده  گیگا پاسکال گزارش 60گیگا پاسکال و  45گیگا پاسکال، 150تا  100ي محدودهشیشه و آرامید در 

  )345ي یهنشراست. (
  

  خستگی -3

رفتن آن ممکن خستگی خاصیتی است که در بسیاري از مصالح ساختمانی وجود داشته و در نظر گ

هاي تناوبی است به شکست غیرمنتظره، خصوصاً در اجزایی که در معرض سطوح باالیی از بارها و تنش

ي خسـتگی بسـیار عـالی اسـت.     یدهپددر  FRPقرار دارند، منجر شود. در مقایسه با فوالد، رفتار مصالح 

در اثـر خسـتگی گسـیخته     FRPدوم مقاومـت نهـایی، مـواد    هاي کمتـر از یـک  عنوان نمونه براي تنشبه

  شوند.نمی
  

  خزش -4

وجـود   ایـن  ي گسیختگی ناشی از خزش اساساً در تمام مصـالح سـاختمانی وجـود دارد. بـا    یدهپد

آیـد.  چنانچه کرنش ناشی از خزش جزء کوچکی از کرنش االستیک باشد، عمالً مشکلی بـه وجـود نمـی   

هـا دچـار خـزش    دیگر، اکثـراً کامپوزیـت  بیانهها بسیار خوب است، بدرمجموع، رفتار خزشی کامپوزیت

  )345ي یه(نشر شوند.نمی
  

  خم شدن -5

کار گرفته شوند، به جهت مهـار میلگردهـاي طـولی،    ه در بتن مسلح ب FRPهاي چنانچه کامپوزیت

 FRPهـاي  وجود عمل خم کـردن میلـه  ، الزم است در انتها خم شوند. بااینهاتنگمیلگردهاي عرضی و 

تـوان  نمی FRP  هاي فوالدي بوده و در حال حاضر براي مصالح موجودارتر از خم کردن میلهبسیار دشو



 

را بـا   FRPهـاي کـامپوزیتی   توان خم میلـه خم کردن را در کارگاه انجام داد. اگرچه در صورت لزوم، می

  )345ي یهنشرسفارش آن به تولیدکننده در کارگاه انجام داد. (
  

 FRPهاي دوام کامپوزیت -6

ي وسـیعی از عناصـر   محـدوده هـا در  دلیل اصلی و اولیه براي کاربرد آن  FRPهاي دوام کامپوزیت

تنها در صنعت ساختمان، بلکه در فضاپیما، بال هواپیمـا،  ها نهسازمان شده است. به همین جهت که از آن

بنـابراین  ؛ شـود یدرهاي اتومبیل، مخازن محتوي گاز مایع، نردبان و حتی راکـت تنـیس نیـز اسـتفاده مـ     

ها تحت شرایط مورد انتظار، دوام آن يمسئلهمقاومت و سختی، بلکه  يمسئلهتنها نظر مهندسی، نهازنقطه

  کند.کامالً مهم جلوه می

 اند از:کنند عبارتها را کنترل میمکانیزم هایی که دوام کامپوزیت

 تغییرات شیمیایی یا فیزیکی ماتریس پلیمر  

 دگی بین الیاف و ماتریساز دست رفتن چسبن  

 کاهش در مقاومت و سختی الیاف  

 پیرشدگی فیزیکی ماتریس پلیمر 
  

هـا  دوام کامپوزیـت  يمسـئله هاي مهمی است که در یکی از جنبهنقش ماتریس پلیمر و تغییرات آن

طح ها، محافظـت از سـ  ي ماتریس در کامپوزیت انتقال تنش بین الیافیهاولباید در نظر گرفته شود. نقش 

الیاف در مقابل سائیدگی مکانیکی و ایجاد مانعی در مقابل محیط نامناسب است. همچنین ماتریس نقـش  

بنـابراین چنانچـه مـاتریس پلیمـر     ؛ کنـد ي کامپوزیت را ایفا میصفحهبه سزایی در انتقال تنش برشی در 

)(دریـابیگی و  345ي یه(نشـر  خواص خود را بازمان تغییر دهد، بایـد تحـت توجـه خـاص قـرار گیـرد.      

  )1386همکاران، 
  

  FRPهاي تأثیر شرایط محیطی بر کامپوزیت -7

  که خود شامل موارد ذیل می باشد:        

 تأثیر رطوبت  

هاي مرطوب، با هاي با ماتریس پلیمري در مجاورت هواي مرطوب و یا محیطبسیاري از کامپوزیت

یرنـد. معمـوالً درصـد رطوبـت ابتـدا      گجذب سطحی سریع رطوبت و پخش آن، رطوبت را به خود مـی 

ي اشباع (تعادل) نقطهیافته و نهایتاً پس از چندین روز تماس با محیط مرطوب، به باگذشت زمان افزایش

ي اشـباع برسـد بـه ضـخامت کامپوزیـت و میـزان       نقطهکشد تا کامپوزیت به ی که طول میزمان رسد.می

تواند این روند را معکوس کند، اما ممکـن اسـت   کردن کامپوزیت میرطوبت محیط بستگی دارد. خشک

  )345ي یه(نشر منجر به حصول کامل خواص اولیه نگردد.



 
 

 تأثیر رطوبت بر ماتریس پلیمري  

جذب آب توسط رزین ممکن است در مواردي بعضی از خصوصیات رزین را تغییـر دهـد. چنـین    

شدت د و در اثر آن سختی کامپوزیت بهدرجه ممکن است اتفاق بیفت 120تغییراتی عمدتاً در دماي باالي 

خصـوص در  ها در مهندسی عمران و بـه کاهش یابد. اگرچه چنین وضعیتی عمدتاً در مصارف کامپوزیت

آید و موردتوجه نیست. از طرفـی جـذب رطوبـت یـک تـأثیر      هاي در مجاورت آب، کمتر پیش میسازه

ي خـود  نوبـه ن شـده کـه ایـن مسـئله بـه     سودمند نیز بر کامپوزیت دارد، جذب رطوبت باعث تورم رزیـ 

آوري کامپوزیت ایجادشده، کاهش هاي پسماند بین ماتریس و الیاف را که در اثر انقباض ضمن عملتنش

هاي بین ماتریس و الیـاف شـده و ظرفیـت بـاربري را افـزایش      دهد. این مسئله باعث آزاد شدن تنشمی

  )345ي یهنشردهد. (می

 اهتأثیر رطوبت بر الیاف  

مدت در کنار آب قـرار گیرنـد،   صورت طوالنیاعتقاد عمومی بر آن است که الیاف شیشه چنانچه به

شود که فقط مقـادیر  استفاده می S-glassو  E-glassبینند. در اکثر موارد در مهندسی عمران، از آسیب می

تمـاس بـا آب، مقـاوم    کمی از اکسیدهاي فلزات قلیایی را داشته و بنابراین در مقابـل خطـرات ناشـی از    

شده باشند، بصـورتیکه از  خوبی ساختهشده از الیاف شیشه باید بههاي ساختههستند. درهرحال کامپوزیت

هـا را  نفوذ آب به مقدار زیاد جلوگیري کنند، زیرا حضور آب در سطح الیاف شیشـه انـرژي سـطحی آن   

تواند مقـادیر  طرفی الیاف آرامید نیز میخوردگی را افزایش دهد. از تواند رشد تركدهد که میکاهش می

وجـود اکثـر الیـاف بـا     شود. بااینها میتوجهی از آب را جذب کنند که منجر به باد کردن و تورم آنقابل

شوند که پیوستگی خوب با ماتریس داشته و نیز حفاظت از جذب آب را به همـراه  پوششی محافظت می

گونـه تـأثیرات سـوء    دهـد کـه رطوبـت هـیچ    د نشـان مـی  دارد. الزم به ذکر است کـه پژوهشـات متعـد   

  )345ي یه(نشراي را بر الیاف کربن به دنبال ندارد. شدهشناخته

 شده با آبهاي اشباعرفتار عمومی کامپوزیت  

پذیري در اثر نرم شـدگی مـاتریس خـود    شده معموالً کمی افزایش شکلهاي با آب اشباعکامپوزیت

هاي پلیمري برشمرد. ي سودمند از جذب آب در کامپوزیتجنبهیک توآنا میدهند. این مسئله رنشان می

شـده اتفـاق   هـاي بـا آب اشـباع   تواند در کامپوزیتهمچنین افت محدود مقاومت و مدول االستیسیته می

محض خشک شدن کامپوزیت، ممکن اسـت  پذیر بوده و بنابراین بهبیفتد. چنین تغییراتی معموالً برگشت

  )345ي یهنشررفته مجدداً جبران شود. (ازدستاثر خواص 

 رطوبتی -تأثیرات حرارتی  

هـا و تـأثیرات متعاقـب    اي در مکـانیزم جـذب آب کامپوزیـت   کننـده ي حرارت، نقش تعیـین درجه

ي حرارت بر توزیـع آب، میـزان آن و سـرعت جـذب آن تـأثیر      درجهکند. ناپذیري آن بازي میبرگشت



 

یابد. پژوهشات نشان داده است که مقدار و سرعت جذب آب سریعاً افزایش میگذارد. با افزایش دما، می

ضایعات ناشی از قراردادن کامپوزیت در آب جوش به مدت چنـد سـاعت، معـادل جـدا شـدن اجـزاي       

روز اسـت.   200درجه به مـدت   50خوردگی آن در اثر قرار گرفتن آن در آب با دماي کامپوزیت و ترك

  )345اند. (نشریه گونه خرابی و آسیب را بروز ندادههاي کامپوزیت هیچنمونه در دماي معمولی اتاق،

 اثرات محیط قلیایی  

هاي با الیاف شیشه در محیط قلیایی، ضـروري اسـت کـه از الیـاف شیشـه بـا       در کاربرد کامپوزیت

انبساطی سـیلیکا  مقاومت باالي قلیایی استفاده نمود، زیرا محلول قلیایی با الیاف شیشه واکنش داده و ژل 

عنـوان میلگردهـاي مسـلح    هاي با الیاف شیشه بهخصوص در کاربرد کامپوزیتکند. این نکته بهتولید می

هاي از جنس شیشه در رویه FRPکننده بسیار حائز اهمیت است. امروزه عالقه به استفاده از میلگردهاي 

 ایـن  یافتـه اسـت. بـا   در مجاور آب افزایش هايعنوان جانشین میلگردهاي فوالدي و نیز در سازهبتنی، به

  شود. این محلول قلیاییایجاد می، (PH>12)وجود در فرآیند هیدراسیون سیمان، محلول با قلیائیت باال 

شـده بـا الیـاف شیشـه را کـاهش      سـاخته  FRPتواند بر الیاف شیشه تأثیر گذاشته و دوام میلگردهـاي  می

شوند، ممکن است مقاومت که اکثراً ارزان بوده و به کار گرفته می E-galssدهد. الیاف شیشه از جنس می

تـا   ي قلیایی را نداشته باشند. استفاده از رزین وینیل استر با ایجـاد یـک مـانع مـؤثر    حملهکافی در مقابل 

شده از الیاف کـربن و  هاي ساخته FRPذکر است که دهد. شایاني قلیایی ها را کاهش میحملهحدودي 

  )345 يیهنشردهند. (هاي قلیایی از خود ضعفی نشان نمیمطلقاً در مقابل محیطآرامید، 

 تأثیر دماي پایین  

ي رتبـه با ماتریس پلیمري، ضریب انبسـاط حرارتـی مـاتریس معمـوالً در      FRPهاي در کامپوزیت

رد ي ساخت و یـا شـرایط عملکـ   مرحلهباالتري از ضریب حرارتی الیاف قرار دارد. کاهش دما در ضمن 

کامپوزیت در دماي پایین، باعث انقباض ماتریس خواهد شد. از طرفی ماتریس با مقاومـت الیـاف نسـبتاً    

هـاي پسـماندي را در   شود کـه ایـن مسـئله تـنش    رو میاند، روبهسخت که در مجاور ماتریس قرارگرفته

آوري و شـرایط  ط عملهاي پسماند با اختالف دما در شرایگذارد. بزرگی تنشجاي میریزساختار ماده به

هـاي پسـماند   العاده سـرد، تـنش  وجود، مگر در محیط فوقعملکرد کامپوزیت متناسب خواهد بود. بااین

توجه نخواهد بود. درجایی که تغییر دماي بسیار شـدید وجـود دارد ممکـن اسـت     ایجادشده چندان قابل

هـایی  گـردد. چنـین ریزتـرك   ده مـی هاي پسماند بزرگی ایجاد شود که منجر به ایجاد ریزترك در ماتنش

ي مرزي ماتریس و یهالي خود سختی کامپوزیت را کاهش داده و نفوذپذیري و ورود آب از طریق نوبهبه

  )345ي یهنشرکنند. (ي کامپوزیت شرکت مییهتجزدهند و بدین ترتیب در فرآیند الیاف را افزایش می

  

  



 
 

 ذوب شدن) -زدن هاي حرارتی در دماي پایین (یختأثیرات سیکل  

هاي متصـل بـه یکـدیگر پـر از آب داشـته      توجهی حفرهجز در مواردي که کامپوزیت درصد قابلبه

+) پر مقاومت، جزئی بـوده  30تا  -20ي دمایی متداول (محدودهباشد، تأثیرات یخ زدن و ذوب شدن در 

داول در دسترس هستند، در طور متشده از الیاف شیشه که بههاي ساختهو حائز اهمیت نیست. کامپوزیت

گونه آسیب جدي را توجهی را نداده و امکان هیچزدگی قابلي یخاجازهدارند که درصد حفره 4/0حدود 

گذارد. ها میهاي حرارتی در دماي پایین اثرات دیگري را بر کامپوزیتوجود، سیکلکند. بااینفراهم نمی

ها در رزین ماتریس و یـا  تواند منجر به تشکیل ریزتركمیهایی در شرایط دمایی بسیار پایین، چنین تنش

 -60+ تـا  60هاي حرارتـی شـدید، مـثالً بـین     در سطح مشترك رزین و الیاف شود. تحت شرایط سیکل

ها امکان رشد و به هم پیوستن پیداکرده که منجر به تشکیل ترك در ماتریس و انتشار در ماتریس ریزترك

  )345ي یه(نشر شود.اتریس و الیاف میو یا در اطراف سطح مشترك م

  

 هاژئوسنتتیک -2- 2

دو مرحلـه دارد. اول سـاخت عناصـر     هاآنشوند. تولید یمي بنددستهروش تولید  بر اساس معموالً

کردن این اجزا جهت ایجاد یـک ورقـه پیوسـته اسـت.     ترکیبتار و نوار از پلیمر، دوم  -خطی مثل رشته

هـا،  هـا، ژئونـت  هـا، ژئوفـوم  هـا، ژئـوممبرین  ها، ژئوگریداصلی ژئوتکستایلها به هفت گروه ژئوسنتتیک

داراي خصوصـیات   هاگروهاز این  هرکدامشوند. ها و ژئوسنتتیک با پوشش رسی تقسیم میژئوکامپوزیت

شـود.  یمـ استفاده  هاآني مختلفی از کارهامخصوص به خود هستند و با توجه به همین خصوصیات در 

هـا  ها و ژئوسل ها و ژئووبي دیگري از قبیل ژئوپایپهادسته، شدهاشارهي اصلی هادستهبر البته عالوه 

    نیز وجود دارند.
  

  ژئوتکستایل   -2-2-1

استرها سـاخته  یپلها یا پروپیلنیپلاز مشتقات نفت نظیر  آمدهدستبهژئوتکستایل از الیاف پلیمري 

ي مـرتبط بـا   مـاده هستند که به همراه خاك، سنگ یا هر یري نفوذپذشوند. ژئوتکستایل ها منسوجات یم

ي سازه یا سیسـتم را بهبـود بخشـند. در یـک     ینههزشوند تا عملکرد یا یم کاربردهبهمهندسی ژئوتکنیک 

ي خاك مسلح شده با ژئوتکستایل، ممکن است ناپایـداري بـه سـه صـورت رخ دهـد: گسـیختگی       توده

حد، بیرون کشیدگی ژئوتکستایل ناشی از طول گیرداري ناکـافی  ازیشبیل ناشی از تنش ژئوتکستاکششی 

در مورد مسلح کردن خاك با ژئوتکسـتایل   توجهقابلي نکتهیمرها. پلو خزش ناشی از خصوصیات ذاتی 

در  هـا آنیري زیاد این محصوالت، مقاومـت کششـی حـداکثر    پذانعطافها این است که به علت قابلیت 

 شوند و یا یمي خاکی که با این محصوالت مسلح هاسازهشود لذا باید یم ي کرنش باالیی ایجادترازها
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   Soils are usually weak in tension therefore different materials such as geosynthetics are 

used to address this inadequacy. Worldwide annual consumption of geosynthetics is close 

to 1000 million m2, and the value of these materials is probably close to US$1500 million. 

Since the total cost of the construction is at least four or five times the cost of the 

geosynthetic itself, the impact of these materials on civil engineering construction is very 

large indeed. Nevertheless, there are several significant problems associated with 

geosynthetics, such as creep, low modulus of elasticity, and susceptibility to aggressive 

environment. Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) was introduced over two decades 

ago in the field of structural engineering that can also be used in geotechnical engineering. 

CFRP has all the benefits associated with geosynthetics and it boasts higher strength, 

higher modulus, no significant creep and reliability in aggressive environments. In this 

experimental study, bearing capacity of foundation on reinforced soil with CFRP has been 

investigated. The purpose of this study is to determine the optimum  depth  and  

arrangement  and  optimal  length  of  CFRP sheets  to  achieve  to   highest  level  of  

resistance of reinforcement of soil. Also in the present study has been discussed the 

difference between the performance of the CFRP and two types of geotextiles in increasing 
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