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  خالصه

در این .تواند مورد توجه قرار گیرد باشد که به شرط اختالط بهینه می اي و همگن خاك می استفاده از الیاف طبیعی و مصنوعی روش مناسبی جهت تسلیح توده

هاي  واسطۀ الیاف تا به حال تحقیقات فراوانی در مورد مسلح سازي خاك به. باشد هاي فلزي استوار می الیافواسطۀ  تحقیق هدف اصلی بر تسلیح ماسه به

بر تأثیر الیاف با خم در صفحه  در این پژوهش. اند کار برده شده ها با توزیع تصادفی در خاك به مصنوعی و طبیعی صورت گرفته است و در بیشتر آنها الیاف

بر روي ) متر سانتی 30×30(مقیاس  بزرگ دستگاه برش مستقیم استفاده از باهایی  بدین منظور آزمایش. شودمیاومت برشی ماسه بررسی پارامترهاي مقروي 

هاي  الیافجهت بررسی اثر طول و درصد وزنی الیاف ابتدا الزم بذکر است . است پذیرفتهانجام ترکیب شده با الیاف فلزي با خم در صفحه اي  ماسه هاينمونه

مورد بررسی قرار  )مستقیم(براي الیاف بدون خم  درصد وزنی 7و  5، 3متر و با درصدهاي  سانتی 10و  8، 5، 3هاي  متر و با طول میلی 7/0فوالدي به قطر 

ها تحت نمونه. ار گرفته استدرجه مورد بررسی قر 135، 90، 45اثر تغییر خم الیاف با زوایاي  بدست آمده اند و سپس براي طول و درصد وزنی بهینه گرفته

  .اند آزمایش شدهکیلوپاسکال  100و  75، 50سربارهاي قائم 

  مقاومت برشی، ، خاك ماسه ايالیاف فلزي، خم در صفحه: کلمات کلیدي

  

مقدمه.1

همچنین تسلیح خاك با استفاده از الیاف طبیعی و مصنوعی منجر به افزایش مقاومت برشی و پارامترهاي مقاومتی خاك می شود که مکانیزم گسیختگی و 

خصات الیاف که توان به مش از عوامل تأثیر گذار بر نحوه این تغییرات می. دهد قرار میهاي خاك و الیاف تحت تأثیر  پارامترهاي مقاومت برشی کامپوزیت

اند و نتایج  پیش از این محققان زیادي در مورد این موارد مطالعه پارامتریک انجام داده. باشد، اشاره کرد می ...وزاویه خم شامل طول، درصد وزنی، 

اند اظهار داشته اشاره کرد که )2007(و همکاران  Tangو  )2006(و همکارانش   Caiتوان به  می ناز جمله این محققی. اند هایشان را گزارش نموده آزمایش

عبدي و پارسا ، )1994(و همکاران  Bensonدر حالیکه یکسري از محققین دیگر. یابدرصد وزنی الیاف در خاك افزایش میکه مقاومت برشی با افزایش د

این درصد، حداکثر مقاومت برشی و زاویه اصطکاك اند که در به یک درصد وزنی بهینه اشاره کرده نیز )1389(اثنی عشري و همکاران و  )1384(ه وپژ

  .با افزودن الیاف بیش از این درصد به خاك منجر به کاهش مقاومت برشی و پارامترهاي مقاومتی آن می گردد. دهدبیشینه رخ می

به بررسی اثر طول الیاف پرداختند و به این نتیجه رسیدند که افزایش طول  )2009(و همکاران Fauziaو  )1389(، پورحسینی)1387(عذیريهمچنین 

شود و افزایش بیشتر طول در هر نوع خاك مسلح، کاهش مقاومت برشی و  الیاف نیز تا یک مقدار بهینه باعث افزایش مقاومت برشی و پارامترهاي آن می

الزم به ذکر است که طول بهینه . اند باشد وزیع غیر یکنواخت الیاف که در نمونه قرار گرفتهتواند به خاطر ت اصطکاك بین ذرات را در پی دارد که آن می

.الیاف به اندازة نمونه بستگی دارد

همچنین . تواند بر روي مقاومت برشی اثر بگذاردبر روي زاویه اثر خم نشان داد که زاویه خم نیز می )1383(هاي قضاوي و درزي رامندينتایج آزمایش

  .نها به این نتیجه رسیدند که با افزایش زاویه خم مقاومت برشی نیز افزایش می یابدآ

، 3متر و با درصدهاي  سانتی 10و  8، 5، 3هاي  متر و با طول میلی 7/0هاي فوالدي به قطر  جهت بررسی اثر طول و درصد وزنی الیاف ابتدا الیاف در این تحقیق

اند و سپس براي طول و درصد وزنی بهینه بدست آمده اثر تغییر خم الیاف با  مورد بررسی قرار گرفته) مستقیم(درصد وزنی براي الیاف بدون خم 7و  5
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اند و نتایج بشرح زیر  آزمایش شدهکیلوپاسکال  100و  75، 50ها تحت سربارهاي قائم نمونه. درجه مورد بررسی قرار گرفته است 135، 90، 45زوایاي 

  .باشند می

  :آمده است1بندي آن در شکل  و نمودار دانه 1باشد که مشخصات آن در جدول  می 161فیروزکوه ها خاك ماسه  تفاده در این آزمایشخاك مورد اس

  مشخصات ماسه مورد آزمایش -1جدول 

  

  

  

  

  

  
فیروزکوه 161منحنی دانه بندي ماسه  -1شکل                    

  

  

  

  بررسی تأثیر الیاف فلزي مستقیم بر روي مقاومت برشی.2

  بررسی تغییرات درصد وزنی الیاف فلزي مستقیم. 1.2

در درصدهاي وزنی مختلف الیاف تحت  cm5جایی افقی براي خاك و خاك مسلح به الیاف با طول  تغییرات تنش برشی با جابهدر ابتدا نمودار 

شود  باشد افزودن الیاف به خاك باعث می مشهود می الف- 2نشان داده شده است همچنانکه در شکل  الف- 2کیلو پاسکال در شکل  100و  75، 50هاي نرمال  تنش

پذیري خاك بعنوان جابجایی چنانچه مقدار شکل. د نشان دهدهاي افقی برابر، تنش برشی بیشتري از خو جایی که خاك مسلح نسبت به خاك غیر مسلح در جابه

پذیرتر توان شکلهایی که در مقادیر جابجایی باالتري به گسیختگی برسند را میتعریف شود، نمونه) گسیختگی نهایی خاك(افقی متناظر با تنش انتهاي آزمایش 

. ها ندارددرصد تاثیر چندانی بر جابجایی نهایی نمونه 5افزایش درصد وزنی الیاف فلزي مستقیم تا  که نیز مشاهده می شود الف- 2در شکل  نین همچ. معرفی کرد

همچنان دیده . باشد که افزایش درصد الیاف کرنش نهایی نمونه را تا حدودي زیادي به تعویق انداخته استمی% 7ها مربوط به درصد وزنیتنها اختالف نمونه

پذیري نیز افزایش  تر شود و با افزایش درصد وزنی الیاف این شکل پذیر شود که خاك مسلح نسبت به خاك غیر مسلح شکل اعث میشود که افزودن الیاف ب می

به منظور بررسی  این پارامتر . نشان داده شده استب - 2کل هاي مستقیم بر روي مقاومت برشی نهایی در شاین نتایج در اثر افزایش درصد وزنی الیاف. یابد می

مشاهده همانطورکه در این شکل . اند، استفاده شده است درصد وزنی خشک ماسه ترکیب شده 7و  5، 3متر که با  سانتی 5هاي به طول  از الیاف) درصد وزنی(

شود که مقاومت برشی  می درصد با افزایش مقاومت برشی همراه است و از آن به بعد با افزایش بیشتر الیاف مشاهده 5شود با افزایش درصد وزنی الیاف تا  می

درصد  5اي مقدار درصد وزنی بهینه براي رسیدن به حداکثر مقاومت برشی  بنابراین براي این خاك ماسه. گذارد یابد و اثر معکوس بر مقاومت می کاهش می

درصد مقاومت  28درصد الیاف به مقدار  5ا افزودن مقدار افزایش مقاومت ب ].9[که در تحقیقات آقاي عذیري نیز به این درصد بهینه اشاره شده است . باشد می

  .  باشد خاك بدون الیاف می

  

(MM)10D17/0  

(mm)30D  25/0  

(mm)50D  31/0  

(mm)60D  36/0  

  11/2  (Cu)ضریب یکنواختی

  1/1(Cc)ضریب خمیدگی

  61/14  )کیلونیوتون بر مترمکعب(وزن مخصوص ماسه در حالت سست 

NP  حدود اتربرگ

3515زاویه اصطحکاك داخلی ماسه در  m/kN/  34

51/17  )کیلو نیوتون بر متر مکعب(وزن مخصوص ماسه در حالت متراکم 

66/2  چگالی دانه هاي جامد خاك 
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  )الف)                                                                                            (ب(                                                              

کیلوپاسکال 75هاي وزنی مختلف الیاف تحت تنشدر درصد cm5براي خاك و خاك مسلح به الیاف با طول  تنش برشیتغییرات )الف(- 2شکل 

  هاي نرمال مختلف تغییرات تنش برشی نسبت به درصد وزنی الیاف در تنش) ب(

  

  بررسی تغییرات طول الیاف فلزي مستقیم. 2.2

. ئه شده استارا3در شکل ها نتایج این آزمایش. برش مستقیم با مقادیر مختلف طول الیاف مستقیم انجام شدي ها جهت بررسی تأثیر طول الیاف آزمایش

هاي متناظر، مقاومت برشی بیشتري از خود نشان خاك  غیر مسلح در جابجایی ، خاك مسلح نسبت بههمانطور که از اینشکل مشخص است، با افزایش طول الیاف

شایان . شودپذیري نیز بیشتر میها این شکلباشد و با افزایش طول و نسبت سطح الیافپذیرتر میمسلح نسبت به خاك غیر مسلح شکل دهند و همچنین خاك می

هاي نرمال باالتر بیشتر بوده و دهندکه تأثیر الیاف در تنشنیز نشان می 2010و همکارانش در سال  Mousaباشد که بیشتر تحقیقات از جمله ذکر می

  ].5[داشت هاي افقی در مقایسه با ماسه خالص افزایش بیشتري خواهد جاییبهجا

  
هاي نرمال  تحت تنش% 5هاي مختلف و در مقدار وزنی ثابت  تغییرات مقاومت برشی براي کامپوزیت خاك و الیاف فلزي مستقیم با طول - 3شکل 

  مختلف

به مقاومت برشی خاك بدون الیاف بعنوان درصد بهبود مقاومت یا درصد افزایش درصد افزایش مقاومت برشی خاك در اثر افزودن الیاف نسبت 

و  50هاي نرمال  متر و با تنش سانتی 5نیز مقدار تغییرات بهبود مقاومت برشی نسبت به درصد وزنی الیاف با طول ثابت  4شکل . شودها تعریف میمقاومت خاك

شود  که مشاهده می طوري یابد به کیلوپاسکال مقاومت برشی نیز افزایش می 100و  50هاي مختلف  در تنش با افزایش طول.دهد کیلوپاسکال را نشان می 100

دهد که از الیاف مستقیم به  یابد که بیشترین افزایش در مقاومت برشی زمانی رخ می هاي مختلف افزایش می ها و تنش درصد در طول 38تا  10مقاومت برشی بین 
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شایان ذکر است که در نتایج محققین گذشته نیز این نقطه بازگشت در اثر افزایش طول براي ). 4شکل (لیح کنندة خاك استفاده شود عنوان تس به cm8طول 

  .استاي به بهترین طول نشده  الیافهاي با طول ثابت ذکر گردیده است اما اشاره

  

  
  تغییرات بهبود مقاومت برشی براساس طول الیاف - 4شکل 

  

  )�(زاویه اصطکاك داخلی فلزي مستقیم بر روي  بررسی تأثیر الیاف. 3.2

شود، افزایش  گذارد و آنچه که بهبود کیفیت خاك خوانده می نتیجه افزایش یا کاهش پارامترهاي مقاومتی خاك نهایتاً در مقاومت برشی آن تأثیر می

هاي مختلف را پوش گسیختگی خاك و خاك مسلح به الیاف فلزي مستقیم با طول 5شکل . شدبا پارامترهاي وابسته می مقاومت برشی بر اثر اعمال تغییراتی در

ها در اغلب موارد افزایش یافته است و مقدار این افزایش، با افزایش الیافشود مقاومت برشی ماسه بر اثر افزودن  همانطورکه در این شکل مالحظه می. دهدنشان می

شود که شیب  متر دیده می سانتی 10ها تا الیافکند و بعد از آن با افزایش طول  متر پوش گسیختگی بیشترین شیب را پیدا می سانتی 8ها بیشتر شده و در طول الیافطول 

  .گذارد پوش گسیختگی رو به کاهش می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف پوش گسیختگی خاك و خاك مسلح به الیاف فلزي مستقیم با طول - 5شکل 

گیرد و از آنجا که رابطه  هایی است که در طراحی و محاسبات مورد استفاده مهندسین قرار می زاویه اصطکاك داخلی خاك یکی از مهمترین کمیت

زاویه برابر با  از آنجا که این . هاي مختلف مقدار زاویه خاك را افزایش دهند اغلب سعی محققین بر آن است تا با روش ها دارد، مستقیم با مقاومت برشی خاك

  .یابد ها افزایش یابد مقدار زاویه اصطکاك داخلی نیز افزایش می باشد،  هرچه شیب این منحنی می ها شیب منحنی تنش برشی ـ تنش قائم حالت نهایی آزمایش

تواند تأثیر داشته باشد  وي این زاویه میکه بر ر الیافبنابراین الزم است تا خصوصیاتی از  است، الیافهاي افزایش زاویه اصطکاك افزودن  یکی از راه

 8، 5، 3ها در چهار طول الیاف، الیافهابه منظور بررسی اثر طول . باشد ها میالیافازجمله این خصوصیات طول و مقدار درصد وزنی . مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد

درصد وزنی خشک ماسه  5هاي ترکیب شده با الیافهاي فلزي مستقیم  به مقدار  نمونه ها بر روي متر تهیه شده است و جهت بررسی این پارامتر، آزمایش سانتی 10و 
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الف - 6شکل  هاي برش مستقیم انجام گرفته و مقدار زاویه اصطکاك داخلی ماسه در هر مورد به دست آمده است که نتایج آن در سپس آزمایش. انجام شده است

  . شود باشد، قابل مشاهده می درصد وزنی الیاف می و ی در مقابل طولکه به ترتیب تغییرات زاویه اصطکاك داخلب - 6و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ب)                                                                     (الف(                                                                           

  )الف)                                                                      (ب(                                                                      

  الیاف فلزي مستقیمطول ) ب(درصد وزنی  )الف(تغییرات زاویه اصطکاك داخلی بر حسب - 6شکل 

  

با دقت در روند . تأثیر بسزائی در افزایش زاویه اصطکاك داخلی داشته است الیافتوان نتیجه گرفت که طول  می شود، میمشاهده  6چنانچه در شکل 

یابد و پس از رسیدن به یک طول مشخص مقدار زاویه اصطکاك به  ها افزایش نمیالیافشود که زاویه اصطکاك همواره با افزایش طول  افزایش طول دیده می

هاي قبلی نیز به یک طول  شایان ذکر است که در پژوهش. یابد مقدار حداکثر خود رسیده و پس از آن همراه با افزایش طول مقدار زاویه اصطکاك کاهش می

  .دست آمده است بهمتر  سانتی8در این پژوهش طول بهینه  ].9[بهینه اشاره شده است 

  

  متر سانتی 8بررسی اثر خم در صفحه براي الیاف فلزي به طول .3

  اثر زاویه خم در صفحه بر روي مقاومت برشی . 1.3

اي ترکیب شده با الیاف  هاي خاك ماسه برش مستقیم بر روي نمونه هاي ها، آزمایشجهت بررسی اثر زاویه خم در صفحه بر روي مقاومت برشی نمونه

سانتی  8بدین منظور با ثابت نگه داشتن پارامترهاي طول و درصد وزنی الیاف فلزي به ترتیب بر روي . درجه انجام شد 180و  135، 90، 35فلزي داراي زاویه خم  

هاي  روند کلی تغییرات تنش برشی بر حسب جابجایی افقی جعبه برش را تحت تنش7شکل.  داخته شددرصد به مطالعه پارامتریک تغییرات درجه خم پر 5متر و 

  . دهد کیلوپاسکال نشان می 100و  50نرمال 

قدار باشد و هرچه م داراي مقاومت بیشتري می) بدون خم(درجه  180نمونه با خم . دهد که زاویه خم بر روي مقاومت برشی اثرگذار است نتایج نشان می

به  ].10[است در تحقیقات قبلی نیز به این مطلب اشاره شده ). 7شکل  (یابد  مقاومت برشی نیز افزایش می) شود تر می درجه نزدیک 180به (شود  زاویه خم بیشتر می

  . دهد، بلکه منجر به افت مقاومت نیز خواهد شدنه تنها مقاومت را افزایش نمی cm8عبارت دیگر خم کردن الیاف با طول 
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  کیلوپاسکال100و  50در زوایاي مختلف تحت تنش نرمال   cm 8تغییرات تنش برشی خاك و خاك مسلح به الیاف به طول   - 7شکل 

  اثر زاویه خم در صفحه بر روي مقاومت برشی نهایی  . 2.3

متري در  سانتی 8خم در صفحه بر روي مقاومت برشی نهایی به مقایسه پوش گسیختگی بدست آمده براي الیافهاي  در این بخش جهت بررسی اثر

درجه میل کند خط پوش گسیختگی شیب  180شان داده شده است، هرچه زاویه خم به ن  8همانطور که در شکل . شود ته میدرصد پرداخ 5و  3درصدهاي وزنی 

در درصدهاي وزنی  cm 8شود که در خاك مسلح با الیاف به طول کلی  دست آمده دیده می هاي گسیختگی به نابراین با توجه به پوشب. گیرد بیشتري به خود می

که با کوچکتر شدن زاویه خم  طوري گردد به شود و در نتیجه منجر به کاهش مقاومت برشی می زدن الیاف باعث کاهش شیب پوش گسیختگی می خم  مختلف،

  . یابد ب پوش گسیختگی نیز بیشتر کاهش میالیاف، شی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الف()                                                                                   ب(                                                     

  درصد وزنی در زوایاي مختلف 5) ب(و  3) الف(و با  cm 8پوش گسیختگی خاك و خاك مسلح به الیاف به طول  - 8شکل 

  تأثیر زاویه خم در صفحه بر روي پارامترهاي مقاومتی . 3.3

با . گذارد سانتی متر دیده شد، تغییرات مقدار زاویه خم در صفحه بر روي مقاومت برشی اثر می 8هاي قبل براي الیاف فلزي با طول  همانطور که در بخش

باشد پس بررسی تغییرات این دو پارامتر مهم  افزایش مقاومت برشی ناشی از افزایش زاویه اصطکاك داخلی یا چسبندگی و یا هر دوي آنها میتوجه به اینکه 

ه اصطکاك در گردد تغییرات زاوی بنابراین آنچه منجر به افزایش مقاومت برشی می. گذارد زیادي نمی افزودن الیاف فلزي به ماسه بر روي چسبندگی آن اثر. است

  . ترسیم شده است 9هاي مختلف شکل  جهت بررسی تغییرات زاویه اصطکاك داخلی ناشی از خم. باشد اثر افزودن الیاف فلزي می
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  درصد وزنی در زوایاي مختلف 5و  3و با   cm8زاویه اصطکاك داخلی خاك مسلح به الیاف به طول کلی  - 9شکل 

درجه نزدیکتر شود زاویه  180درصد، زاویه اصطکاك را افزایش داده است و هر چه زاویه خم به  5فزودن الیاف تا آید ا همانطور که از این شکل بر می

و در درصدهاي وزنی مختلف، خم زدن در صفحه نه تنها منجر به   cm8بنابراین در خاك مسلح به الیاف فلزي به طول کلی . یابد اصطکاك نیز افزایش می

دهد و همچنانکه در شکل مشهود است با کوچکتر شدن زاویه خم، زاویه اصطکاك داخلی نیز   شود بلکه آن را نیز کاهش می افزایش زاویۀ اصطکاك داخلی نمی

  .یابد بیشتر کاهش می

  

  متر سانتی 12به طول بررسی اثر خم در صفحه براي الیاف فلزي  .4

  اثر زاویه خم در صفحه بر روي مقاومت برشی . 1.4

هاي قبل آورده شده است، نشان داد که براي  متر که نتایج آن در بخش سانتی 8هاي انجام شده بر روي کامپوزیت ماسه با الیاف فلزي با طول  آزمایش

ها بر روي  گیري آزمایش در این بخش به منظور بررسی اعتبار این نتیجه. شود قاومت برشی بیشتر میشود مقدار م متر هرچه زاویه خم بیشتر می سانتی 8طول الیاف 

هاي  روند کلی تغییرات تنش برشی بر حسب جابجایی افقی جعبه برش را تحت تنش10شکل. متر تکرار شده و نتایج آن در ادامه ارائه خواهد شد سانتی 12طول 

این نتیجه . یابد شود مقدار مقاومت برشی افزایش می همانطور که از شکلها مشخص است هرچه زاویه خم کمتر می. دهد ان میکیلوپاسکال نش 100و  50نرمال 

  . باشد متر می سانتی 8دقیقا برعکس نتایج بدست آمده براي الیاف با طول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کیلوپاسکال100و 50در زوایاي مختلف در تنش نرمال  cm12تغییرات تنش برشی خاك و خاك مسلح به الیاف به طول کلی  -10شکل 
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  اثر زاویه خم در صفحه بر روي مقاومت برشی نهایی. 2.4

متري در  سانتی 12در این بخش جهت بررسی اثر خم در صفحه بر روي مقاومت برشی نهایی به مقایسه پوش گسیختگی بدست آمده براي الیافهاي 

درجه میل کند خط پوش گسیختگی شیب  45نشان داده شده است، هرچه زاویه خم به  11همانطور که در شکل. شود ه میپرداخت درصد 5و  3درصدهاي وزنی 

در درصدهاي وزنی  cm12شود که در خاك مسلح با الیاف به طول کلی  دست آمده دیده می هاي گسیختگی به بنابراین با توجه به پوش. گیرد بیشتري به خود می

  .گردد شود و در نتیجه منجر به افزایش مقاومت برشی می زدن الیاف باعث افزایش شیب پوش گسیختگی می خم مختلف،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الف(                    )                                                                  ب(                                                      

  درصد وزنی در زوایاي مختلف 5) ب(و  3) الف(و با  cm8پوش گسیختگی خاك و خاك مسلح به الیاف به طول  -11شکل 

  

  تأثیر زاویه خم در صفحه بر روي پارامترهاي مقاومتی . 3.4

ولی بدون خم یعنی با  الیافدست آمده در این حالت را با زاویه اصطکاك معادل همین  به منظور بررسی تأثیر زاویه خم الزم است تا زاویه اصطکاك به

  .آمده است 12در شکل  ها نتایج این آزمایش. را با یکدیگر مقایسه کرد cm12با طول  الیاف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درصد وزنی در زوایاي مختلف 5و  3و با   cm12زاویه اصطکاك داخلی خاك مسلح به الیاف به طول کلی -12شکل 

در درصدهاي وزنی مختلف، خم زدن در  cm12شود که در خاك مسلح به الیاف به طول کلی     قابل مشاهده است دیده می 12همانگونه که درشکل 

دهد و همچنانکه در  ، تأثیر محسوسی بر رشد زاویۀ اصطکاك داخلی دارد و آن را افزایش میcm12به طول کلی  صفحه بر روي الیاف نسبت به الیاف مستقیم

  .یابد باشد با کوچکتر شدن زاویه خم، زاویه اصطکاك داخلی نیز بیشتر افزایش می شکل مشهود می
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بندي جمع.5

متر بیشترین  سانتی 8هاي ترکیب شده با الیاف به طول  نمونهدهد که  الیاف مستقیم نشان میاي ترکیب شده با  هاي خاك ماسه نتایج بدست آمده از نمونه- 1

درصد نسبت به خاك غیر  38و  27کیلوپاسکال به ترتیب به میزان  100و  50هاي نرمال  بطوریکه مقاومت برشی براي تنش. مقاومت را از خود نشان دادند

.مسلح افزایش یافت

  .درصد بدست آمد 5ي این نوع الیاف و با این نوع ماسه درصد وزنی بهینه برا- 2

براي مثال میزان . یابد با خم در صفحه  نشان داد که مقاومت برشی با افزایش زاویه خم در صفحه افزایش می سانتی متر و 8به طول  الیافآزمایش بر روي - 3

کیلو پاسکال  98و  90، 84، 78کیلو پاسکال به ترتیب  100تحت تنش نرمال 180و  135، 90، 45هاي با الیاف با زاویه خم  مقاومت برشی براي نمونه

، 7/38، 5/37همچنین زاویه اصطکاك در این حالت به ترتیب . باشد کیلوپاسکال می 67قابل ذکر است که مقاومت برشی خاك بدون تسلیح . باشد  می

. باشد درجه می 2/43و  40

به . باشد متر می سانتی 8دقیقا برعکس نتایج براي طول  که نتایج بدست آمده با خم در صفحه  نشان داد متر و سانتی 12به طول  الیافآزمایش بر روي - 4

 135، 90، 45هاي با الیاف با زاویه خم  براي مثال میزان مقاومت برشی براي نمونه. شود عبارت دیگر با افزایش زاویه خم از مقدار مقاومت برشی کاسته می

، 42همچنین زاویه اصطکاك در این حالت به ترتیب . باشد کیلو پاسکال می 90و  92، 94، 100کیلو پاسکال به ترتیب   100نرمال تحت تنش  180و 

. باشد درجه می 40و  41، 8/41

ها  ر روي مقاومت برشی نمونههاي کوتاهتر از طول بهینه الیاف فلزي مستقیم، خم زدن الیاف مستقیم اثر نامطلوب ب رسد که براي طول اینگونه به نظر می - 5

  .گردد هاي بزرگتر از طول بهینه الیاف فلزي مستقیم، خم زدن الیاف باعث افزایش مقاومت برشی می دارد اما براي طول
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