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 خالصه

های مجزا با توزیع تصادفی در مقایسه با یکی از مزایای استفاده از رشته

ای شکل، ایجاد یک محيط همگن و عدم تشکيل صفحات بالقوه های صفحهکنندهمسلح

ای به نحوه مخلوط رشته در بایست توجه ویژهباشد. در همين راستا میضعيف می

قبولی برخوردار باشد. مخلوط يرد تا مخلوط حاصل از همگنی قابلگ خاک صورت

ای به دليل ریزدانه های ماسههای چسبنده، در مقایسه با خاککردن رشته در خاک

 بودن و چسبندگی این 

تر بوده که نيازمند روشی مناسب برای رسيدن به مخلوطی ها، بسيار سختخاک

های گوناگونی برای مخلوط کردن از روش هشپژوباشد. در این مناسب میهمگن و 

های گوناگون و در برخی خاک، آب و رشته استفاده شد و سعی شد با امتحان روش

ها به بهترین شيوه برای مخلوط کردن رسيد، بطوریکه مواقع ترکيب این روش

قبولی برخوردار باشد. همچنين برای ساخت نمونه، مخلوط حاصل از همگنی قابل

 بررسیگردد های مسلح و غيرمسلح استفاده میمعمول که در ساخت نمونههای روش

 گردید و بهترین روش تعيين شد.

 
  همگن، خاک چسبنده، ساخت نمونه.، روش مخلوط، رشتهکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

كننده جدید، در ها با توزیع تصادفي به عنوان یك مصالح تسليحاستفاده از رشته

های . یکی از مزایای استفاده از رشتهبه شدت مورد توجه بوده استدهه اخير  چند

ای شکل، ایجاد یک محيط های صفحهکنندهمجزا با توزیع تصادفی در مقایسه با مسلح

 همگن و عدم تشکيل صفحات بالقوه ضعيف 

ای به نحوه مخلوط رشته در خاک بایست توجه ویژه[. در همين راستا می1باشد]می

قبولی برخوردار باشد. مخلوط کردن رشته تا مخلوط حاصل از همگنی قابل يردصورت گ

ای به دليل ریزدانه بودن و های ماسههای چسبنده، در مقایسه با خاکدر خاک

تر بوده که نيازمند روشی مناسب برای رسيدن به ها، بسيار سختچسبندگی این خاک

دهد که محققان گوناگون نشان می هایباشد. مطالعه پژوهشمناسب میهمگن و مخلوطی 

اند. رشته و آب استفاده نموده -های متنوعی برای مخلوط کردن خاکمختلف از روش

[ و در 5و  4، 0، ۱است]ها مخلوط با کمک دست انجام گرفتهدر بيشتر این پژوهش

[. 7و  6است]انيکی برای مخلوط استفاده شدهتعدادی از این تحقيقات، از وسایل مک

های گوناگونی برای مخلوط کردن خاک، آب و رشته استفاده شد از روش پژوهشین در ا

ها به های گوناگون و در برخی مواقع ترکيب این روشروش بررسیو سعی شد با 

قبولی بهترین شيوه برای مخلوط کردن رسيد، بطوریکه مخلوط حاصل از همگنی قابل

دو روش عمده دهد که ون نشان میمطالعه تحقيقات گوناگبرخوردار باشد. همچنين 

 برای ساخت 

 تحقيق. در این گيردمی قرار مورد استفاده های مختلفهای رسی در پژوهشنمونه

 و بهترین روش تعيين  شودساخت نمونه به هر دو روش انجام می

  .گرددمی
 

 .          مشخصات خاک و رشته:۱
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 1. در جدولستابابل تهيه شدهشهر  خاک رسی مورد استفاده در این پژوهش از 

 خاک ارائهاین بندی  دانه منحنی  1خصوصيات فيزیکی و در شکل

پروپيلن استفاده گردید این های پلیاز رشته پژوهشهمچنين در این  شده است.

  ۱باشند. در جدول می مسلحخاک دررشته  پرکاربردترین ها مشهورترین ورشته

 بيان گردیده است. پروپيلن مورد استفادهپلیهای فيزیکی و مکانيکی ویژگی

 

 : خصوصیات فیزیکی رس بابل 1جدول 

 رس بابل نام خاک

 CL طبقه بندی خاک

چگالی دانه های خاک 

(Gs) 
71/۱ 

 03 (LL)حد روانی 

 ۱0 (PL)حد خميری 

 15 (PI)دامنه خميری 

g/cm3  وزن مخصوص خشک بيشينه
53/1  

 37/۱1 (Wopt)رطوبت بهينه

     

 
 بندی رس بابل: منحنی دانه1شکل 

 

 پروپیلن مورد استفاده.های فیزیکی و مکانیکی پلی: ویژگی2جدول

 سفيد رنگ ظاهری

 وزن مخصوص
گرم بر  ۳1/3 

 مکعبمترسانتی

 ميکرون ۱0 قطر

 پاسکالمگا 433  مقاومت کششی

 طول
 13و  1۱، 6

 مترميلی

 

 

 اکمخلوط کردن رشته در خ        . 0

 

های متنوعی برای دهد که محققان مختلف از روشهای گوناگون نشان میمطالعه پژوهش

ها مخلوط با اند. در بيشتر این پژوهشرشته و آب استفاده نموده -مخلوط کردن خاک

مکانيکی برای  است و در تعدادی از این تحقيقات از وسایلکمک دست انجام گرفته

 هم نخست سعی شد تا از طریق دست مخلوط پژوهشن است. در ایمخلوط استفاده شده

 انجام گيرد. 

 

 مخلوط کردن با دست  -0-1

 

دو روش عمده برای مخلوط کردن وجود دارد، در برخی از مراجع در ابتدا خاک خشک 

 را با رشته مخلوط و سپس به آن آب اضافه شد)ازین پس این

رخی دیگر در ابتدا خاک با آب [  و در ب13 و ۳، 3شود(]روش، روش الف ناميده می

-شود )ازین پس، این روش، روش ب ناميده میمخلوط و سپس رشته اضافه و مخلوط می
 [. 1۱ و 11شود(]

-عبور می ۱33% از الک نمره ۳3رس مورد استفاده در این پژوهش، به ميزان 

ه های رسی، ذرات این خاک به یکدیگر چسبيده و ب، ولی به دليل چسبندگی خاککنند
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سازد. مخلوط کردن رشته در خاک را مشکل میمسئله آیند و این شکل کلوخه در می

 Vasudevanو  Sivakumarلذا برای سهولت در مخلوط کردن، خاک باید تا حدی خرد شود. 

برای سهولت در مخلوط کردن خاک رسی و رشته، خاک را از الک نمره  ۱333در سال 

خاک را از الک با روزنه  ۱313ان نيز در سال و همکار Tang[ ، 13عبور دادند] 43

[. در اینجا نيز در ابتدا خاک از الک 10عبور دادند] (13)الک نمره  مترميلی ۱

درصد وزن  0/3متر به نسبت ميلی 1۱عبور داده شد و سپس با رشته به طول  4نمره 

 خشک خاک به هر دو روش الف و ب مخلوط گشت و مطابق 

 شد که مخلوط اصالً خوب صورت نگرفت. دیده 0و  ۱های شکل

 

    
: خاک عبوری  3، مخلوط به روش الف         شکل4: خاک عبوری از الک نمره  2شکل

 ، مخلوط به روش ب4از الک نمره 

 

هم عبور داده شد و دیده شد که  ۱3و  14های نمره پس از آن، خاک از الک

بود. در فرجام از ذرات عبوری از بخش نمخلوط بهتر صورت گرفت ولی بازهم رضایت

برای مخلوط کردن به هر دو روش الف و ب استفاده گشت و دیده شد که  43الک نمره 

در هر دو روش مخلوط بسيار بهتر صورت گرفت و رضایت بخش بود و تصميم گرفته شد 

 استفاده گردد. 43ها از خاک عبوری از الک نمره در همه مخلوط

الف و ب در این حالت دیده شد که اختالط به روش ب،  در مقایسه بين دو روش

 نشان داده شده است. 4تری ایجاد نمود. این مخلوط در شکلمخلوط همگن

 

 
: خاک عبوری از الک نمره  4شکل                                            

 ، مخلوط به روش ب44

 

ری نيز استفاده شد که در های دیگعالوه بر دو روش گفته شده در باال از روش

 زیر به آنها پرداخته می شود:

ای متفاوت، رشته مورد استفاده به صورت خشک مورد استفاده قرار در شيوه

 رسور قرار داده شد و سپس به ساعت در آب به صورت غوطه ۱4نگرفت، بلکه به مدت 

و جدا کردن و  چسبندپروپيلن در آب به هم میهای پلیاضافه گشت، دیده شد که رشته

 تر توزیع آنها در خاک سخت

 گردد و مخلوط اصالً به خوبی صورت نگرفت.می

، رطوبت موردنياز اضافه گشت 43در روشی دیگر، به خاک عبوری از الک نمره 

های پالستيکی دربسته به مدت سه روز قرار گرفت تا رطوبت در کل و مخلوط در کيسه

اضافه و مخلوط صورت گرفت، دیده شد که در  خاک به خوبی توزیع شود. سپس رشته

 مقایسه با روش ب، کيفيت و یکنواختی مخلوط کمتر است.
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 خرد کردن خاک: -0-۱

 

همان طور که در قسمت قبل بيان گردید، تصميم گرفته شد که ذرات خاک تا حدی خرد 

ير و گعبور کنند. ولی خرد کردن ذرات با چکش بسيار وقت 43شوند که از الک نمره 

های دیگری برای خرد کردن باشد، به همين منظور سعی شد تا از روشکننده میخسته

از آسيای مکانيکی برای خرد کردن  ۱330در سال  Loehrو  Angخاک استفاده گردد. 

ای در آزمایشگاه موجود نبود و به ناچار [. چنين وسيله7خاک استفاده نمودند]

شد. در همين راستا به این نتيجه رسيده شد می بایست از وسيله دیگری استفادهمی

آنجلس برای خرد کردن خاک استفاده گردد و دیده شد که تا از دستگاه آزمایش لس

دور چرخش دستگاه، ذرات به خوبی خرد می شوند و تا حد قابل قبولی از  ۱33پس از 

  کنند. عبور می 43الک نمره 

 

  

مخلوط کردن با مخلوط کن   -0-0
1
: 

 

های گوناگون، روش ب به عنوان روش بررسی، پس از شدطور که در بخش قبل بيان مانه

های وزنی . با انجام مخلوط در نسبتگردیدبهترین و کارآمدترین روش، تعيين 

های بلندتر رشته دیده شد که با افزایش نسبت وزنی و طول رشته، باالتر و طول

مخلوط به سمت یکدیگر رفته و به یکدیگر ها در حين تر شده و رشتهمخلوط کردن سخت

کننده بودن مخلوط با دست، چسبند. به همين دليل و همچنين وقتگير و خستهمی

 تصميم به استفاده از وسایل مکانيکی برای مخلوط کردن گرفته شد.

بيان شد در اکثریت قریب به اتفاق مقاالت، مخلوط از  پيشترهمان طور که 

های کنی بوده که مخلوط از طریق مخلوطمقاالت بسيار کم طریق دست انجام گرفت و

اشاره  1۳۳4در سال  Hoو  Maherمکانيکی انجام گرفت. برای مثال می توان به کار 

های [. پره6کن برای مخلوط کائولينيت و رشته استفاده نمودند]کرد که از مخلوط

کن آنها از نوع مارپيچیمخلوط
۱

ایتيغهاده از پرهبود و اشاره کردند که استف 
0
 

ها به پره گير کنند و بچسبند. روش کار آنها به این صورت منجر می شود که رشته

هم  وکن ریخته بود که رس کائولينيت و آب به ميزان دو برابر حد روانی در مخلوط

زده شد تا دوغاب کائولينيت به وجود آید. سپس رشته ها به دوغاب اضافه گشته و 

یی به ابعاد هانجام گرفت. بعد از آن، این دوغاب در قالبدوباره مخلوط ا

های بلوکی از قالب خارج شده و ، پس از طی دو هفته نمونهریخته شد 03×03×4/۱5

د که در هوای آزمایشگاه شبرای رسيدن به درصدهای رطوبت موردنظر  اجازه داده 

 ها بریدهاین بلوک ها به ابعاد موردنظر برای هر آزمایش ازخشک شوند. سپس نمونه

پرداخت و
4
 گردید.می 

کار بریدن نمونه از بلوک و پرداخت آن )به دليل اینکه در حين برش و 

 آماده کردن، رشته نيز باید بریده شود(، کاری بسيار دشوار به نظر 

-، از این روش صرفامکانات موجود در آزمایشگاهو این مسئله رسد. با توجه به می

 نظر شد.

اشاره  ۱330در سال  Loehrو  Ang، می توان به کار Hoو  Maherکار  عالوه بر

هيچ توضيحی  متاسفانه آنها [. اما7کن مکانيکی استفاده کردند]کردکه از مخلوط

زن آن ارائه ندادند. در این پژوهش نيز سعی کن و تيغه های همدر مورد نوع مخلوط

پيدا شود. در این راستا در شد تا با کمک امکانات موجود در آزمایشگاه روشی 

ابتدا سعی شد تا با کمک همزن آزمایش هيدرومتری مخلوط انجام گيرد. پس از 

وجه به خوبی انجام نگرفت و دو مشکل عمده مخلوط به هيچ انجام مخلوط دیده شد

وجود داشت. اول اینکه این همزن برای محيط با رطوبت باال طراحی گردیده است و 

-های همزن نمیتی در حد رطوبت بهينه مناسب نيست زیرا تيغهبرای خاک با رطوب

 توانند خاک را به خوبی به حرکت درآورند. مشکل دوم آن بود که 

ها در حين مخلوط به باشند و رشتهای میهای همزن هيدرومتری نيز از نوع تيغهتيغه

 چسبند. آن می

                                                 
1
 Mixer 

2
 Helical 

3
 Blade 

4
 Trim 
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، مخلوط صورت ر دوغاب سيماندر روشی دیگر سعی شد تا با استفاده از ميکس

هایی کن مشابه همزن هيدرومتری برای محيطگيرد، که باز هم دیده شد که این مخلوط

 با رطوبت باال قابل استفاده است و برای خاک با رطوبت بهينه کارایی ندارد.

در فرجام تصميم گرفته شد تا از همزن آشپزخانه برای مخلوط استفاده گردد.  

بار با استفاده از همزن آشپزخانه مخلوط  شد مطابق روش ب و ایندر ابتدا سعی 

های صورت گيرد. دیده شد که پس از اضافه شدن آب به مخلوط، خاک مرطوب به تيغه

 چسبد و همين موضوع باعث همزن می

 ها به ميزان زیادی به تيغه همزن بچسبند. شود که پس از اضافه شدن رشته، رشتهمی

گرفته شد که با استفاده از روش الف مخلوط صورت گيرد. پس از آن تصميم 

ها به ميزان موردنظر در چند بخش به خاکی که در هوای آزاد خشک و سپس خرد رشته

 7تا  5گشت و سپس با کمک همزن مخلوط انجام گرفت. در شکل های شده بود اضافه می

ه خوبی، حتی در دیده شد که مخلوط ب نحوه مخلوط با همزن نشان داده شده است.

وجه به همزن نچسبيدند. سپس های وزنی باال صورت گرفت و رشته ها هم به هيچنسبت

خش گردد. آب به مخلوط اضافه گشت و سعی شد تا با کمک همزن رطوبت در کل مخلوط پ

 های همزن چسبيدند.ها به تيغهدیده شد که باز هم رشته

اده از همزن آشپزخانه در محيط خشک پس از آن تصميم گرفته شد که مخلوط با استف

صورت گيرد و برای اضافه کردن رطوبت روش دیگری جستجو شود. در همين راستا پس 

از مخلوط، آب به آن اضافه گشت و بدون هيچگونه عمل دیگری خاک در سه کيسه 

پالستيکی دربسته قرار داده شد تا رطوبت در کل آن توزیع شود. پس از گذشت چند 

شد که پخش رطوبت به خوبی صورت نگرفته و کل ذرات خاک به هم چسبيده و روز دیده 

 به صورت کپه درآمده است. 

 

      
  : مخلوط با همزن آشپزخانه        6شکل    : خاک و رشته، قبل از مخلوط شدن   5شکل      

 : خاک و رشته، پس از مخلوط شدن 7شکل 

 

ی دیگر اندیشيده شد. بدین صورت که ابرای غلبه بر این مشکل هم چاره   

نایلون زباله بر روی سطح صافی مانند سينی قرار داده شد. سپس مخلوط خاک و 

ریخته و پخش شد )در  3های گوناگون آن مطابق شکلرشته، به صورت الیه الیه درقسمت

این قسمت به صورت چشمی کنترل شد که تا حد ممکن مخلوط همگن باشد و در جایی 

چسبيده و گلوله شده وجود نداشته باشد( و رطوبت با هما به صورت بههرشته

 استفاده از 

به مخلوط اضافه گشت. بقيه مخلوط خاک و رشته نيز به همين  ۳پاش مطابق شکل آب

صورت در چند مرحله اضافه شد. سپس نایلون زباله بعد از آن که هوای داخلش کامالً 

ل دو نایلون زباله پالستيکی مشکی دربسته دیگر تخليه گشت، سرش بسته شد و در داخ

ساعت به حالت خود گذاشته شد تا رطوبت در کل  ۱4نيز قرار گرفت و به مدت حداقل 

مخلوط توزیع شود.پس از طی این مدت، به منظور تسریع در پخش رطوبت، مخلوط از 

ه کيسه نایلونی بيرون آورده شده و خوب ورز داده شد و سپس مجددًا در کيس

ساعت دیگر به حال  ۱4نایلونی قرار داده شد و اجازه داده شد تا به مدت حداقل 

خود بماند تا توزیع رطوبت به طور کامل انجام گيرد. پس از طی این مدت مخلوط 

آماده برای ساخت نمونه است. رشته ها به طور یکنواخت در کل مخلوط پخش و رطوبت 

     در کل آن به خوبی توزیع شده است.
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: پخش کردن مخلوط خاک و رشته بر روی نایلون                    8شکل      

 پاش: اضافه کردن رطوبت با آب 9شکل

 

 ساخت نمونه        . 4

 

های با مطالعه مقاالت گوناگون دیده می شود که از دو روش عمده برای ساخت نمونه

ش اول خاک  در قالبی بزرگتر از های مختلف استفاده می گردد. در رورسی در پژوهش

شود و سپس با استفاده از لوله نمونه گير، از وسط قالب ابعاد نمونه متراکم می

[. در روش دوم خاک در قالبی به قطر نمونه 14و  1۱گيرد]گيری صورت مینمونه

[. در این پژوهش هر دو 3و  7 ،0شود]متراکم گشته و سپس نمونه از قالب خارج می

متر ساخته ميلی 76و ارتفاع  03هایی به قطر د بررسی قرار گرفت و نمونهروش مور

 شد.

 

 

 روش اول)استفاده از قالبی بزرگتر از ابعاد نمونه( -4-1

 

سانتی متر در سه الیه و با  13و ارتفاع  5/5در این روش خاک در قالبی به قطر 

در قالب، سطح داخلی  تراکم استاتيکی متراکم گشت، الزم است که قبل از ریختن خاک

قالب و سطح رویی پایه روغن کاری شود تا نمونه به راحتی از قالب خارج گردد و 

ها، روی سطح به پایه نچسبد همچنين برای ایجاد تماس و درگيری مناسب بين الیه

پس از  [.3گردد]%  ستبرا الیه ایجاد می۱3های اول و دوم شيارهایی با ژرفای الیه

از خاک متراکم شده  13گير مطابق شکل ر با استفاده از لوله نمونهتراکم الیه آخ

گيری صورت گرفت. بعد از خارج کردن نمونه از درون قالب، مطابق درون قالب نمونه

های بسياری در نمونه ایجاد شده و مقداری زیادی از دیده شده که ترک 11شکل 

 فيبر در انتهای نمونه جمع شد.

 

                              
: 11شکل             گیر گیری قالب با استفاده از لوله نمونه: نمونه14شکل     

 های ساخته شده به روش الفنمونه

 قطر نمونه(روش دوم)استفاده از قالبی هم -4-1
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متر استفاده شد. همچنين ميلی 1۱3و ارتفاع  03در این روش از قالبی به قطر 

یک پایه و کالهک نيز در نظر گرفته شد. پس از انجام محاسبات برای راحتی در کار 

رشته و آب موردنياز برای هر الیه، ساخت نمونه آغاز -و تعيين ميزان مخلوط خاک

شود. به مانند روش اول الزم است که قبل از ریختن خاک در قالب، سطح داخلی می

از قالب خارج گردد و قالب و سطح رویی پایه روغن کاری شود تا نمونه به راحتی 

[ و برای تراکم 06و  04، 00، ۱3[. هر نمونه در سه الیه ساخته]3به پایه نچسبد]

 [.13و  7هرالیه از روش تراکم استاتيکی استفاده گردید]

ميزان خاک موردنياز برای هر الیه در قالب ریخته شده و پس از آن نمونه، 

 متراکم  1۱ل در هر الیه به شيوه تراکم استاتيکی مطابق شک

گيری شده گردد. ارتفاع هرالیه با استفاده از کوليس رقمی در چهار نقطه اندازهمی

های اول و دوم ها، روی سطح الیهو برای ایجاد تماس و درگيری مناسب بين الیه

[. پس از ریختن و تراکم هر 3گردد]%  ستبرا الیه ایجاد می۱3شيارهایی با ژرفای 

 شود.از قالب خارج می 10با استفاده از جک مطابق شکل سه الیه، نمونه ها 

 

     
خارج : 13شکل تراکم هر الیه                 :  12شکل                             

    : نمونه ساخته شده با روش دوم  14شکل کردن نمونه از قالب        

 

ن بودن تراکم در کل برای اطمينان حاصل کردن از همگن بودن  نمونه و یکسا

و وزن مخصوص هر  نمونه، هر نمونه با استفاده از اره مویی به چهار قسمت تقسيم

قسمت نيز با هم مقایسه گردید، دیده شد که وزن مخصوص هر قسمت با هم تقریبًا 

، نمونه ساخته شده با روش دوم نشان داده شده است، دیده 14برابر است. در شکل 

 را ندارد.   اولله بدون مشکل بوده و ایرادات روش شود که نمونه حاصمی

 

 

 گيرینتيجه

 

 دیده شدبرای سهولت در مخلوط کردن، خاک باید تا حدی خرد شود.  .1

مورد استفاده قرار برای مخلوط  43ذرات عبوری از الک نمره  هنگامی که

  .و رضایت بخش بود انجام شدمخلوط بسيار بهتر  گرفت،

ترین روش تعيين شد. در گوناگون در نهایت مناسب هایپس از امتحان روش .۱

بوسيله همزن آشپزخانه در چند  No.40 این روش، رس خشک عبوری از الک 

سپس مخلوط خاک و رشته، به صورت الیه الیه ها مخلوط شد. مرحله با رشته

و رطوبت با استفاده گردید بر روی سطح صافی مانند سينی ریخته و پخش 

 . لوط اضافه گشتپاش به مخاز آب

به روش در قالبی بزرگتر از ابعاد نمونه در روش اول ساخت نمونه، خاک  .0

 متراکم شد و سپس با استفاده از لوله نمونه گير، ازاستاتيکی 
گيری صورت گرفت. پس از خارج کردن نمونه از درون قالب وسط قالب نمونه

 گردید های بسياری در نمونه ایجاددیده شد که ترک

 زیادی از فيبر در انتهای نمونه جمع شد.دار مق و
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در روش دوم خاک در قالبی به قطر نمونه در سه الیه ساخته و برای  .4

تراکم هرالیه از روش تراکم استاتيکی استفاده گردید. دیده شد که 

 را ندارد.   اولنمونه حاصله بدون مشکل بوده و ایرادات روش 
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