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تسلیح خاک با الیاف مصنوعی تکنیک نسبتا جدیدی درپروژه های ژئو تکنیک می با شد. دراین  :چکیده

ودن الیاف تثبیت شده با آهک در بهبود رفتار و خواص مکانیکی نوعی خاک رس با تحقیق اثرات افز

 ییخاصیت خمیری باال ازدیدگاه آزمایشگاهی موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور نمونه ها

درصد )برحسب وزن خاک خشک( وطول 5/2، 1.5،./5اه با الیاف با درصدهای وزنی از رس درآزمایشگ

درصد وزنی، تحت آزمایشهای آزمایشگاهی ازجمله  8و2،6متر، و آهک با درصدهای  یلیم 60و40،50 یها

عات یضا یحد خمیری، حد روانی، تراکم و مقاومت فشاری تک محوری قرار گرفته است. این الیاف نوع

و همچنین  بوده که استفاده از آنها می تواند در زمینه های اقتصادی یدر کارخانجات نساج یاف جوشیال

زیست محیطی مزایایی به همراه داشته باشد. پس ازتجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مشاهده گردید که حضور 

ب ین ترتیالیاف به همراه آهک درخاک موجب افزایش پارامترهای مقاومتی و شکل پذیری خاک شده و بد

 .بخشد یت خاک با آهک را بهبود میحاصل از تثب یضعفها

 

 عات نساجییلن ، ضایپروپ یاف پلی: تثبیت، رس، آهک، الکلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1

 
. ل ذا ردی گ ینرم انجام م  ای فیضع یخاکها یرو شتریراه وساختمان ها ب یمهندس یاحداث ساختارها یدسترس یبا کاهش منابع ارز

خ اک محس وس اس ت.  تی وتقو تی جهت بهبود خ اک مانن د تثب یوعمل یاقتصاد نیگوناگون وهمچن یها کیوتوسعه تکن جادیا
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آهک  بطور گس ترده اس تفاده ش ده  تیها وشمع ها ازتثب یزیها بستر جاده ها ، خاکر ونیراه وساختمان مانند فونداس یدرامور مهندس

دهد  یراانجام م ونیوکربناس یو واکنش پوزوالن یونیتبادل کات یشود باذرات خاک واکنشها یآهک به خاکها افزوده م یاست. وقت

 راتیی تغ ج هیها ش ده ودر نت یکان ییایمیش بیخاک رس وترک یستالیبافت کر رییباعث تغ یواکنش پوزوالن ژهیواکنش ها به و نیا

   خ اک را بهب ود  یکند با آن که استفاده از آه ک خ واص مهندس  یم جادیخاک ا یکیورفتار مکان یکیزیدر خواص ف یقابل توجه

خاک است که منج ر ب ه اف ت  یشکنندگ یخراب راتییتغ نیدهد که از جمله ا یک انجام مخا یرارو ینامطلوب راتییدهد اما تغ یم

مورد  شیپ یاز سال ها زیومقاومت خاک ن یداریپا شیعناصر مسلح کننده جهت افزا یریشود . به کارگ یدرمقاومت م ادیوز عیسر

 لی، ژئوتکس تا ی، عناصر فل ز اهانیمانند اجزاء گ گرید یومسلح کننده ها میتوان از کاهگل درقد یاستفاده بوده است به طور مثال م

مخلوط  افیمعموال خاک رابه ال افیاست که هنگام استفاده از ال نیا هینسبت به بق افیال بیحاضر نام برد. ضر الها در ح افیها وال

-RANDOMLY DISTRIBUTED FIBER- VEINFOR] یخاک به صورت تصادف طیدر مح افیال جهیکرده ودر نت

CED SOILیتصادف عیبا توز یها ستمیشود . در س یم عی[ توض [RDFS خاک در ]فیشده و صفحات ض ع تیجهات تقو تمام 

 یک یزیخ واص ف یب ه ط ور قاب ل ت وجه افی انجام شده نشان داده اس ت ک ه اس تفاده از ال یها شیگردد مطالعات وآزما یحذف م

 بخشد. یخاک را بهبود م یکیومکان

 

 فاده مصالح مورد است . 2

 خاک  1.2

ه ارائ 2و  1خاک مورد استفاده دراین پژوهش از یک منطقه در شهر یزد تهیه گردیده است که خصوصیات فنی آن در جدول شماره 

 .شده است

 شخصوصیات فنی خاک مورد آزمای -1جدول 

 

P2o5 Mno Tio2 Mgo K2o Na2o Cao Fe2o3 Al2o3 Sio2 ترکیب شیمیایی 

% % % % % % % % % %  

 درصد 53.69 10.20 3.25 13.65 0.95 2.33 2.56 0.366 0.065 0.080

 

Cr Ni Pb Zn Cu Sr Ba Cl L.O.I S ترکیب شیمیایی 

Pmm Pmm Pmm Pmm Pmm Pmm Pmm Pmm % %  

 درصد 0.041 12.51 1302 70 359 31 74 26 75 71

 

 شخصوصیات فنی خاک مورد آزمای -2جدول 

طبقه بندی متحد رده بندی خاک طبق سیستم  رطوبت طبیعی % حدود اتر برگ % 
sGچگالی نسبی دانه ها (

(  

PI PL LL 

CL 13 25 38 1.2 2.59 
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 آهک -2.2

( مشخص ات آن ارائ ه ش ده 3درصد استفاده شده که در ج دول ش ماره ) 8و6و2جهت تثبیت نمونه ها از آهک بادرصدهای مصرفی 

 است 

 مشخصات آهک -3ل جدو

pb tio2 l.o.i k2o na2o so3 mno p2o5 mgo cao fe2o3 al2o3 soi2 پارامترها 

% % % % % % % % % % % % %  

n.d 0.06 12.87 0.08 0.08 n.d 0.01 n.d 3.5 82.23 0.18 0.45 n.d  

 

 
 الیاف – 3.2

ستان یزد استفاده شده است که این الیاف به صورت رنگ ی و دراین تحقیق از ضایعات الیاف پلی پروپیلن درکارخانجات نساجی در ا

ک ه در درصد استفاده گردیده است . 2و 5/1،./5میلی متر ودرصد های  60و50و40از ضایعات  با اندازه های  که جوش خورده بوده 

 مشخصات آن ارائه شده است. 4جدول شماره 

 

 الیافمشخصات  -3جدول 

 

0/9 gr/cm3 وزن مخصوص 

1mm وسط قطرمت  

5/9 * 
510  kpa مقاومت کششی 

3/6 * 
610  kpa مدول کششی 

700 
0c  درجه احتراق 

170 
0c  دماي ذوب 

 مقاومت در برابر اسید وباز عالی

سفید-آبی-نارنجی-مشكی  رنگ 

 

 آب– 4.2

  .از آب شرب استفاده گردیدجوشی جهت تهیه ی نمونه های خاک رس آهک وضایعات الیاف 

 

 آزمایش های انجام شده.3
 .جدول زیر استفاده شده استدر برخاک رس از آزمایش های استاندارد ذکر شده  جوشی الیافضایعات برای بررسی تأثیر آهک و

 

 آزمایش های انجام شده-3جدول 

تاندارداس آزمایش  

 ASTMD 2216-71 درصد رطوبت

ر برگتحدود ا  87-4318 ASTMD 
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 ASTMD 422-53 دانه بندی

 ASTMD 421- 58 هیدرومتری

       ASTMD -854 چگالی نسبی

 ASTMD 1557-70 تراکم اصالح شده

 ASTMD 2166-66 مقاومت فشاری تک محوری

 

 

 آماده سازی نمونه ها. 4
کارخانجات نساجی استفاده شده است که ابتدا خ اک ب ا جوشی از خاک رس و آهک وضایعات الیاف دراین پژوهش جهت تثبیت 

 .ترکیب وسپس درصد رطوبت مورد نیاز به آن اضافه گردیده استجوشی الیاف ضایعات آهک و

قال ب جه ت وسپس درقالب آزمایش تراکم وتک محوری متراکم شده که درآزمایش تک محوری پس از بی رون آوردن نمون ه از 

 150س اعت درگرمخان ه بادم ای  48رادر سلفون پیچیده و جه ت عم ل آوری ب ه م دت  ها آن نمونهرطوبت جلوگیری از هدررفتن 

 درجه سانتی گراد عمل آوری گردیده وپس از این آزمایش تک محوری روی آن انجام شده است.

میلی متر اس تفاده ش ده  60و 50و 40واندازه های  5/2، 5/1.،/5بادرصد های  جوشی وضایعات الیاف 8و 6و2که آهک بادرصد های 

 است .

 ارزیابی وتحلیل نتایج -5

 تراکم 5-1

برروی خاک رس از آزم ایش ت راکم اص الح ش ده اس تفاده ش ده جوشی جهت بررسی تأثیر آهک وضایعات الیاف  شهوژدراین پ

و دانس یته ی ش ده  ث اف زایش درص د رطوب ت بهین هاست که افزودن آهک به خاک درابتدا باعث جذب آب شده وپس از آن باع 

د. افزودن الیاف به مقدار بسیار اندکی درصد رطوب ت رااف زایش ودانس یته ی خش ک ح داکثر را کنمی  کاهش پیدا خشک حداکثر

 کاهش می دهد .

ی الیاف نسبت به خاک نشان داده شده است بدلیل جایگزینی الیاف بادانه های خاک وکمتر بودن چگال 2و1همان طور که در شکل 

شده وعواملی چون ورطوبت بهینه باعث افزایش اصطکاک جوشی الیاف ضایعات حداکثر دانسیته خشک کاهش می یابد. وهمچنین 

 .جنس ومیزان جذب آب الیاف نیز بررطوبت بهینه تأثیر گذار است
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آهک %6)ب( خاک تثبیت شده با  آهک %2( خاک تثبیت شده با الف)   

آهک %8( خاک تثبیت شده با ج)  
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 درصدآهک8درصدو)ج(6درصد آهک ،)ب(2نمونه های تثبیت شده با رطوبت بهینهتاثیرطول ومقدارالیاف برمیزان  -2شکل 

 

 تک محوری 5-2

انجام شده است که تمامی این نمونه ها در قالب به قطر  جوشی  خاک رس تثبیت شده با آهک وضایعات الیاف آزمایش تک محوری برروی نمونه های

سانتی متر متراکم شده است. پس از آن نمونه ها  30میلی متر ودر ارتفاع  39کیلوگرم وقطر  5/2میلی متر با چکش دارای وزن  100میلی متر وارتفاع 46

آن با سوهان یا سمباده جهت اصالح ناهمواری های احتمالی و صاف کردن سطوح باالیی وپایینی نمونه به طوری که از قالب خارج شده ودوطرف 

ابتدا خاک رس خالص و همچنین  .محور نمونه عمود باشد استفاده می شود وپس از عمل آوری نمونه ها مورد آزمایش تک محوری قرار گرفته است

آهک %2( خاک تثبیت شده با الف) آهک %6( خاک تثبیت شده با ب)   

آهک %8( خاک تثبیت شده با ج)  

 )ب( )الف(

 )ج(

 (ج (

 درصدآهک8درصدو)ج(6درصد آهک ،)ب(2سیته خشک حداکثر نمونه های تثبیت شده باتاثیرطول ومقدارالیاف برمیزان دان -1شکل 
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آهک %6( خاک تثبیت شده با ب)  

ونشان میدهد که با افزایش آهک به خاک رس  آن آمده است. نتایج 3رد آزمایش قرارگرفته اند.که در شکلموخاک رس با درصدهای مختلف آهک 

نشان می  است، ارائه شده  6و5، 4 های نمودارهای آن در شکلکه  الیاف نیزاضافه شده ،یابد.سپس به نمونه ها عالوه برآهکی مقاومت نیز افزایش م

همچنین با افزایش طول الیاف اومت و شکل پذیری شده وهمچنین زاویه ی اصطکاک داخلی را افزایش داده است .دهد ضایعات الیاف باعث افزایش مق

ات برحسب درصد وزنی و طول این تغییر ،جهت بررسی مناسب شهر روند تغییرات مقاومت نهایی و همچنین درصدوزنی مقدار مقاومت افزایش میابد.

همانطور که اشاره شده در یک درصد وزنی ثابت، افزایش طول الیاف، موجب افزایش  ارائه شده است.  4 درشکلدر درصدهای مختلف آهک الیاف 

یابد. افزایش مقاومت را در های الیاف کاهش میگردد. با توجه به اینکه در این حالت )درصد وزنی ثابت(، با افزایش طول الیاف تعداد رشتهمقاومت می

مین گیرداری بهتر بین الیاف و ذرات خاک به خاطر افزایش طول و در نتیجه افزایش سطح تماس الیاف با محیط دانست که توان به علت تااین حالت، می

باشند. همچنین این امر نشان می دهدکه در محدوده درصد وزنی و طول الیاف مورد بررسی نقش متغیر طول الیاف و درصد وزنی الیاف هردو موثر می

تر نیز به علت افزایش تعداد الیاف در واحد حجم و در نتیجه افزایش تعداد الیاف در سطح ر افزایش درصد وزنی برای الیاف کوتاهافزایش مقاومت در اث

 بنابر این نتیجه میگیریم که درصدوزنی وطول الیاف هردو پارامتر برمقاومت وشکل پذیری الیاف تاثیرگذارهستند.باشد برش می

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رس خالص وخاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک نی تغییرات تنش محوری ماکزیمم برای خاکمنح-3شکل 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آهک %2( خاک تثبیت شده با الف)  
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یافمنحنی تغییرات تنش محوری ماکزیمم برای خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف  آهک و تسلیح شده با الیاف با درصدوزنی و نسبت طول ال-4شکل   

 

 

 نتیجه گیری: -6
 

افزودن آهک باعث کاهش وزن مخصوص خشک ح داکثر و اف زایش رطوب ت بهین ه ش ده اس ت. می زان ک اهش وزن  .1

باش د. می ٪2/8درصد آهک  8و برای  ٪3/7درصد آهک  6برای  ٪6/3درصد آهک  2مخصوص خشک حداکثر در 

درص د  8واح د و ب رای   4/6درصد آه ک  6رای واحد، ب 1/2درصد آهک 2همچنین میزان افزایش رطوبت بهینه برای 

 باشد. واحد می 4/16آهک 

افزایش در رطوبت بهینه و کاهش در وزن مخصوص هر دو تابعی از دو متغیر درصد وزنی و طول الیاف بوده و با ه ر دو  .2

های ثر در نمونهمتغیر رابطه مستقیم دارند. بیشترین میزان افزایش در رطوبت بهینه و افت در وزن مخصوص خشک حداک

 میلیمتر اتفاق افتاده است.  60درصد وزنی الیاف با الیاف به طول  5/2درصد وزنی آهک 8حاوی 

 تأثیر گذار بوده است .بهینه نیزدرمیزان جذب رطوبت  جوشی الیافضایعات جنس  .3

ایش مقاوم ت ب ا ها می گ ردد و می زان اف زافزایش آهک به خاک خالص باعث افزایش چشمگیر مقاومت فشاری نمونه .4

 8، 6، 2باش د ک ه اف زودن کیلو نیوتن بر مترمرب ع می 671درصد وزنی آهک رابطه مستقیم دارد. مقاومت خاک خالص 

 2565، 2103، 932ش ود ت ا مقاوم ت فش اری ب ه ترتی ب ت ا آوری در زم ان م وردنظر موج ب میدرصد آه ک و عم ل

 کیلونیوتن بر مترمربع افزایش یابد.

 )ب( )الف(

 )ج(

 آهک %8( خاک تثبیت شده با ج)   

 آهک
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مقاومت فشاری  ینکه بیشتر خاک رس می گردد وپایداری باعث افزایش مقاومتجوشی الیاف   ضایعاتد افزایش طول ودرص .5

میلیمتر است. که مقاومت آن برابر  60درصد وزنی الیاف با الیاف به طول  5/2درصد وزنی آهک با  8های حاوی مربوط به نمونه

 کیلو نیوتن بر مترمربع است. 6000

به خاک تثبیت شده باعث نرمی وشکل پذیری خاک تثبیت شده گشته وخاک رااز حالت  شیجو الیاف ضایعاتافزودن  .6

 است. ترد وشکننده خارج کرده

 .به خاک باعث افزایش اصطکاک داخلی خاک می شود جوشی الیاف ضایعاتافزودن  .7

ش ود ت ا اف باع ث میشود که این نشان دهنده آن است که الیها میافزودن الیاف باعث افزایش کرنش گسیختگی نمونه .8

 پذیر تبدیل شود.های تثبیت شده با آهک از حالت ترد به رفتاری نرم و شکلرفتار نمونه

باشد و موید این مطل ب های غیرمسلح میهای مسلح شده بزرگتر از نمونهکرنش برای نمونه -های تنشسطح زیر منحنی .9

 .باشدهای غیرمسلح بیشتر میههای مسلح از نموناست که قابلیت جذب انرژی و طاقت نمونه

 می شود.باعث کاهش ترک ها وجلوگیری از گسترش ترک ها  جوشیافزایش طول ودرصد وزنی الیاف  .10
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