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خالصه

که این .یکی از پارامتر هاي اساسی در طراحی سازه هاي خاك مسلح تعیین مقاومت اصطکاکی بسیج شده بین خاك و ژئوسنتتیک می باشد

و باتوجه به اینکه اکثر مطالعات در گذشته محدود به خاکهاي درشت دانه بوده و مطالعات .پارامترها به وسیله آزمایش برش مستقیم تعیین می شود

 برشیمقاومتمقاله پارامترهاي نیا در.اندکی در خصوص امکان پذیري و مزایاي استفاده از مسلح کننده در خاکهاي چسبنده انجام یافته است

قابل حصول از  جیبا توجه به نتا دیو ژئوگر لیرفتارخاکهاي چسبنده  مسلح شده با ژئوتکستا یشگاهیآزما یبررس خاك مسلح شده با ژئوسنتتیک با

ه  آماده شد تلفمستقر در ترازهاي مخ دیگرو ژئو لیهائی از ژئوتکستا هیبا ال یشگاهیآزمامتعدد يمدلها. پرداخته شده است میبرش مستق شیآزما

.دو نوع خاك ارائه شده است نیا نهیبه يروش اجرا يبرا يشنهادیو در انتها پ دیواقع گرد شیزماآو مورد 

خاك مسلح،برش مستقیم،خاك چسبنده،ژئوتکستایل،ژئوگرید: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

بهخاكتقویتدررامناسبمصالح ومواد،جدیدايتکنولوژیهازاستفادهوعلمیبا اصولکهاستژئوتکنیکهايشاخهازیکیخاكتسلیح

درکهعناصري.بخشدمیبهبودراآنباربريظرفیتوپذیريشکلسختی،مقاومت،جملهازمکانیکیاصمهندسی وخومشخصاتوکارگرفته

هايسازهظهور،راه رابرايکوینه درفرانسهترومانسپیشنهاديروشهاي .هستندگیاهانحتیومواد پلیمري،فلزات،جنسازروندمیکاربهتسلیح

برايشروعینقطۀ1960دهۀاوایلدرویدالهنريفرانسويمهندس معمارتوسطمسلحخاكمدرنروشابداع .نمودبازمدرنمسلحخاك

مبتنیمسلحخاكرفتاروعملکانیزمم]1.[نمودنامگذاريخاك مسلحراجدیدمصالحاینویدالاست،بودهدیگرمتعددومختلفروشهايابداع

بکار گیري .داردرااساسیتسلیح نقشعنصروخاكبیناصطکاكپدیدهرابطهایندروکننده بودهمسلحعنصروخاكبینمتقابلاثراتبر

ی شود و در نتیجه تغییر شکل هاي مسلح کننده ها باعث افزایش نیروي مقاومت در توده خاك بدلیل فراهم شدن نیروي کششی ناشی از مسلح کننده م

خاك مسلح رفتاربرتر خود راناشی از انتقال تنش از خاك به مسلح کننده ] 2.[افقی خاك کاهش یافته و پایداري کلی سازه خاك مسلح افزایش می یابد

برتري ]. 3[رفتاري خواهد بود  بنابراین یک اندرکنش مناسب در سطح تماس خاك مسلح کنندده سبب بروز چنین.در سطح تماس کسب می نماید 

افزایش مقاومت برشی خاك مسلح شده با ژئوسنتتیک یکی .رفتارخاك مسلح نسبت به خاك غیر مسلح بیشتر ناشی از افزایش مقاومت برشی می باشد

حاصل از مقاومت اصطکاکی این مسئله . بدلیل افزایش مدول خاك  و دیگري دارا بودن مقاومت کششی باالي مسلح کننده در داخل خاك می باشد 

هر دو مقاومت تولیدشده به .توسعه یافته در بین المانهاي نواري متقاطع مسلح کننده می باشد) پاسیو(بین خاك و مسلح کننده و دومی بدلیل تولید مقاوم 

شود،وبعنوان عامل کدیگرکارگذاشته میمسلح کننده ها اغلب به صورت موازي با ی]. 5و4[ویژه مقاومت مقاوم بستگی به زاویه اصطکاك داخلی دارد

                                               
خاك و پی مهندسیدانشجوي کارشناسی ارشد ١
استادیار دانشکده مهندسی عمران ٢
مهندسی سد و شبکه آبیاريکارشناس ارشد ٣
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آزمایش ظرفیت درژئوسنتتیکنوعازهاییکنندهمسلحرفتارنیزومؤثرعواملبارابطهدر].6[انتقال تنش ما بین خود و توده خاك عمل می کند

ت انجام شده مالحضه می گرددکه طبق مطالعا. استشدهانجاممختلفمحققینتوسطو عدديآزمایشگاهیمختلفمطالعاتتاکنون،باربري

].7[ظرفیت کششی ژئوسنتتیک استفاده شده در خاکهاي ضعیف که با یک الیه نازك مصالح مرغوب احاطه شده،بهبود یافته است

قیم ، تک تمسبرش،تراکمآزمایشهايانجامبارامصنوعیالیافباشدهمسلحماسهورسرفتار1997درسال منیسمکوناتاراجا            

دانکردهگزارشراCBRافزایشبویژهومحوريتکفشاريمقاومت،برشیمقاومتافزایشکهکردندبررسی CBRومحوري

درحالی،الیافکاربردکهدادنشانپروپیلنپلیالیافباشدهومسلحشکستهماسهمخلوطرويCBRوتراکمآزمایشهايانجامبا)1982(هور.]8[

استفادهاثرات)1994(کایروبنسون]. 9[شودمیCBRافزایشموجب،دهدمیافزایشرامشخصتراکمیکبهرسیدنبراينیازردموانرژيکه

بهاتیلنپلیهايتراشهافزودنکهگرفتندنتیجهودادهقراروآزمایشبررسیموردماسهسختیوبرشیمقاومتتغییراتدررااتیلنپلینوارهاياز

بر روي رس  CBRآزمایش  )2001(برگادو و همکارانش].10[شودمیماسهبسترواکنشضریبوبرشی،مقاومت،CBRافزایشجبموخاك

که نتایج آزمایش نشان می دهد که استفاده . ضعیف تقویت شده با الیه ماسه که بوسیله ژئوتکستایل با سختی متفاوت مسلح شده است ،انجام داده است

چاران و .]14[)1990(راو وراجا.]13[)1989(شیت.]12[)1989(راو و همکارانش].11[عث افزایش ظرفیت باربري خاك شده استاز ژئوتکستایل با

 که در نتیجهلیاف پلی اتیلن انجام دادند رابه صورت خشک و اشباع برروي ماسه الي دار مسلح شده با ا CBRیک سري آزمایش .]15[)1998(گوپال

  .یافتندر عمده با افزایش مقدار الیاف افزایش خاك به طو CBRمفدار 

    

آزمایش هاي آزمایشگاهی-2

  مصالح-2-1

نشان )1(درشکل  ه وانجام شدASTM D 422-87بوده که نمودار دانه بندي آن که طبق استاندارد  خاك رسخاك استفاده شده در این آزمایش 

مربوطه تعیین گردیده در  ASTMمکانیکی این خاك که براساس ضوابط استانداردو دیگر پارامترهاي فیزیکی و دیگر خصوصیات  است داده شده

ارائه شده است 1جدول

چسبنده رسنتایج آزمایش دانه بندي خاك : )1(شکل 

چسبنده رسنتایج آزمایش هاي اولیه خاك : )1(جدول 

  

براساس طبقه 
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در این تحقیق جهت مسلح کردن خاك استفاده  ژئوسنتتیکو مسلح کننده .تشخیص داده شد)CL(رسده مورد استفا چسبندهبندي انجام شده خاك 

.نشان داده شده است)الف و ب 2(مشخصات فنی آن در جدول  ،شده است 

  مصرفی در این تحقیق ژئوتکستایل)گرید  بژئو)الف مشخصات فنی : )2(جدول 

  

  

  

  

  

  

)الف(

  

  

  )ب(

  

  :ریز دانهایج آزمایش تراکم خاك نت- 2-2

  
درصد و دانسیته 5/13نشان داده شده است که با توجه به منحنی تراکم مقدار رطوبت بهینه )2(در شکل شماره  ریزدانهنتایج آزمایش تراکم خاك 

)خشک حداکثر .می باشد84/1 (

ریز دانهنتیجه آزمایش تراکم خاك :)2(شکل                                                                            

  :برنامه آزمایش-3- 2
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براي بررسی تاثیر استفاده از الیاف مسلح کننده ژئوسنتتیک بر مقاومت برشی خاك رس، آزمایش برش مستقیم برروي نمونه هاي خاك  مقالهدر این 

در این تحقیق براي مقایسه بین نمونه هاي مسلح شده با الیه هاي ژئوگرید و ژئوتکستایل ، از دونوع ژئوگرید . ه استرس مسلح و غیر مسلح انجام گرفت

برش مستقیم آزمایش ابعاد جعبه و.استفاده شده استgr500و gr300ودو نوع الیاف ژئوتکستایل هاي با وزن واحدmm4×4،mm10×10با ابعاد

cm3×10×10  خاك رس با رطوبت بهینه مخلوط شده، سپس جعبه تحتانی برش تا رسیدن به حداکثر دانسیته خشک پر و متراکم شده ابتدا می باشد

با . پس از نصب ژئوسنتتیک در مرز مشترك بخشهاي تحتانی و فوقانی جعبه برش ،قسمت فوقانی هم همانند قسمت تحتانی متراکم شده است .است

براي .به نمونه گردیده استminmm/1و پس از اعمال تنش قائم مورد نظر اقدام به اعمال نیروي برشی با نرخصفحه بارگذاري روي نمونه استقرار

رسم بر روي نمونه هاي  آزمایشگاهی و  با تحلیل داده هاي حاصله از مطالعه. )3شکل (.استفاده شده است)kpa)20 ،55،80انجام آزمایش ازتنش قائم 

استفاده از نرم افزار مناسب به ارزیابی به صورت کیفی و کمی صورت می گیرد وبا کمک بیشینه هاي تئوري پایدار با نمودارهاي مربوط خطوط حالت

  .و عملی و تطابق آنها با نتایج آزمایشگاهی دقت وصحت کار مورد بررسی قرار می گیرد
  

  

  

  

  

  

  

  تصویرمدل نمونه آزمایش برش مستقیم:)3(شکل

  :ارائه و تفسیر نتایج- 3

  

)11تا4(جابجایی برشی و پوش گسیختگی نمونه هاي غیر مسلح و رس مسلح شده با ژئوتکستایل و ژئوگرید در شکل هاي–منحنی هاي تنش برشی 

مشاهده می گردد که براي تمامی نمونه ها چه به صورت غیر مسلح یا مسلح شده ،تنش برشی با افزایش تنش قائم افزایش یافته و . داده شده است نشان

              این رفتار نشان دهنده برش تدریجی در سطح شکست .کاهش می یابند "شیب منحنی ها ابتدا بیشتر و با افزایش میزان جابجایی برشی تدریجا

              ان نمونه هاي رس ژئوتکستایل و ژئوگرید در مقایسه با نمونه هاي رس تنش برشی بیشتري را تحت تنش هاي قائم مشابه از خود نش.می باشند

                 تنش برشی بیشتري را درهمان تنش قائم نشان  "همچنین رس مسلح شده با ژئوگرید نسبت به رس مسلح شده با ژئوتکستایل نسبتا.می دهند

انی و تحتانی جعبه گسیختگی نمونه هاي رس بعد از بسیج شدن کل مقاومت ناشی از چسبندگی و اصطکاك در سطح تماس بخش هاي فوق.می دهند

–از طرفی مسلح نمودن رس باعث افزایش اندکی در پارامترهاي مقاومت برشی گردیده این امر بیانگر مقاومت کم در سطح تماس رس . برش می پیوند

به mm4×4ابعادرس مسلح شده با ژئوگرید با . مسلح کننده  و در نتیجه گسیختگی زود رس قبل از بسیج شدن کل مقاومت مسلح کننده می باشد

ایجاد می کند که می تواند اختالف بین اندازه چشمه هاي  راmm10×10نسبت مقاومت برشی بیشتري نسبت به رس مسلح شده با ژئوگرید با ابعاد

ژئوگرید حرکت دانه هاي خاك را محدود می کند که در نتیجه باعث افزایش مقاومت اصطکاکی بسیج شده در نقاط تماس دانه ها و .ژئوگرید باشد 

گزارش  1993همکارانش در Bergado.رانجام می دهدبهتmm4×4که این وظیفه را ژئوگرید با ابعاد . بنابراین مقاومت خاك مسلح می گردد

مقاومت دادندکه تاثیر شبکه هاي مسلح کننده شبکه اي در مقاومت برشی بین گرید ها و خاك در آزمایش برش مستقیم می تواند برابر و یا بیشتر از 

دود کنندگی که توسط ژئوگرید فراهم گزارش دادندکه مح 2002و همکارانش در سال  Touahamiaدر این خصوص.[16]برشی خاك باشد

نشان دادند که بسیج شدن مقاومت برشی با دور شدن عمودي 1995وهمکارانش در سال Alfaro.[17]کردندبه اندازه دانه ها و شبکه ها بستگی دارد 

همچنین . [18]ت می باشدژئوگرید یکنواخ–ازمرزسطح تماس در داخل خاك بصورت خطی کاهش می یابند و کرنش برشی در سطح تماس خاك 

سبت خاك رس مسلح شده با ژئوتکستایل نسبت به رس مسلح شده با ژئوگرید مقاومت برشی کمتري دارد که می تواند ناشی از مقاومت بهتر ژئوگرید ن

د که تاثیر ژئوگرید پوش گسیختگی براي نمونه هاي رس مسلح و غیر مسلح نشان می ده.به ژئوتکستایل در سطح تماس خاك با مسلح کننده باشد

پوش گسیختگی فاقد انحنا می باشد نیز مشانگر عدم حضورقفل شدگی .برمقدار چسبندگی و زاویه اصطکاك ظاهري در سطح تماس زیاد نبوده است

.بین ذرات بوده و متعاقب آن افزایش حجمی مشاهده نشده است
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gr300اك رس ریزدانه مسلح شده با الیاف ژئوتکستایلجابجایی برشی براي خ–منحنی هاي تنش برشی ::)4(شکل 

  gr300پوش گسیختگی براي خاك رس ریزدانه مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل:)5(شکل

  

  

  

  

  
     

gr500جابجایی برشی براي خاك رس ریزدانه مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل–منحنی هاي تنش برشی : )6(شکل 



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٦

  

gr500پوش گسیختگی براي خاك رس ریزدانه مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل:)7(شکل

.  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  mm4×4جابجایی برشی براي خاك رس ریزدانه مسلح شده با الیه ژئوگرید–منحنی هاي تنش برشی :)8(شکل

  

  

پوش گسیختگی :)9(شکل

رس ریزدانه مسلح  براي خاك 

mm4×4ژئوگرید ه شده با الی
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  mm10×10جابجایی برشی براي خاك رس ریزدانه مسلح شده با الیه ژئوگرید–منحنی هاي تنش برشی :)11(شکل           

  

  یجه گیرينت-4

انجام mm4×4،mm10×10ژئوگرید با ابعاد،gr500وgr300آزمایش برش مستقیم بر روي خاك رس با استفاده از الیاف ژئوتکستایل با وزن واحد- 

  .افزایش مقاومت برشی نمونه ها گردیده استبراي تمامی حاالت استفاده از الیه مسلح کننده باعث. شد
یی برشی و پوش گسیختگی نمونه هاي رس مسلح و غیر مسلح شده با ژئوتکستایل و ژئوگرید درآزمایش برش جابجا–از منحنی هاي تنش برشی  - 

منحنی ها  مستقیم ،مشاهده می گردد که براي تمامی نمونه ها چه به صورت غیر مسلح یا مسلح شده ،تنش برشی با افزایش تنش قائم افزایش یافته و شیب

هیچکدام از نمونه ها نقطه حداکثر تنش برشی نشان نداده و تنش برشی در پایان .کاهش می یابند "جابجایی برشی تدریجا ابتدا بیشتر و با افزایش میزان

  .آزمایش سیر صعودي با شیب کم را نشان می دهد که این رفتار نشان دهنده برش تدریجی در سطح شکست می باشند
      ر مقایسه با نمونه هاي رس تنش برشی بیشتري را تحت تنش هاي قائم مشابه از خود نشان نمونه هاي رس مسلح شده با ژئوتکستایل و ژئوگرید د- 

. تنش برشی بیشتري را درهمان تنش قائم نشان می دهند "همچنین رس مسلح شده با ژئوگرید نسبت به رس مسلح شده با ژئوتکستایل نسبتا.می دهند

دارد که می تواند ناشی از مقاومت بهتر ه رس مسلح شده با ژئوگرید مقاومت برشی کمتريهمچنین خاك رس مسلح شده با ژئوتکستایل نسبت ب

  .ژئوگرید نسبت به ژئوتکستایل در سطح تماس خاك با مسلح کننده باشد
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     برش  گسیختگی نمونه هاي رس بعد از بسیج شدن کل مقاومت ناشی از چسبندگی و اصطکاك در سطح تماس بخش هاي فوقانی و تحتانی جعبه- 

مسلح –از طرفی مسلح نمودن رس باعث افزایش اندکی در پارامترهاي مقاومت برشی گردیده این امر بیانگر مقاومت کم در سطح تماس رس . می پیوند

  .[19]. کننده  و در نتیجه گسیختگی زود رس قبل از بسیج شدن کل مقاومت مسلح کننده می باشد

ایجاد می کند راmm10×10ژئوگرید  به نسبت مقاومت برشی بیشتري نسبت به رس مسلح شده باmm4×4رس مسلح شده با ژئوگرید با ابعاد- 

ژئوگرید حرکت دانه هاي خاك را محدود می کند که در نتیجه باعث افزایش مقاومت .که می تواند اختالف بین اندازه چشمه هاي ژئوگرید باشد 

  .انجام می دهدبهترmm4×4که این وظیفه را ژئوگرید با ابعاد. نابراین مقاومت خاك مسلح می گردداصطکاکی بسیج شده در نقاط تماس دانه ها و ب
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