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  خالصه

ازجملـه  . پیدا کرده اسـت  ايعمرانی کاربرد گسترده هايها و بهبود مشخصات مقاومتی آنها در پروژههاي مختلف جهت تسلیح خاكامروزه استفاده از روش

هـاي  اکثـر سـازه   هـاي ت زیر شـالوده سنش درهاي ریزدانه،خاكپذیري نشست مطالعه و بررسیاین موضوع در،باشدها استفاده از الیاف مصنوعی میاین روش

در ایـن مقالـه بـا انجـام     باشـد،  آن میبر  الیافو اثر  یزدانه بررسی نفوذپذیرير هاياز پارامترهاي مهم خاك همچنین. برخوردار است ايویژهاز اهمیت عمرانی 

ها پرداخته این خاك نفوذپذیريپذیري و ضریب تغییرات نشستشده با الیاف پروپیلن به بررسی هاي ریزدانه تسلیحبر روي نمونهبعدي هاي تحکیم یکآزمایش

  .مورد ارزیابی قرار گرفته است بر پارامترهاي اشاره شدهها استفاده جهت تسلیح این خاكالیاف مورد وزنی شده، همچنین اثر طول و درصد 

  ، الیاف پلی پروپیلنخاك رستسلیح ،نفوذپذیرينشست پذیري، ،تحکیم: کلمات کلیدي

  مقدمه-1

فی بودن مقاومت برشـی و عـدم مقاومـت    خاك کهن ترین مصالح ساختمانی است که بشر از دیر باز از آن سود جسته است، لیکن به سبب ناکا

آن را تقویـت مـی   )تسـلیح خـاك  (کششی آن به روش هاي مختلفی نظیر فرایندهاي مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی و یابا قرار دادن عناصر مقاوم 

تـایر و نسـاجی را نیـز     بدیهی است که در روش تسلیح خاك با الیاف از یک طرف می توان ضایعات بعضی صنایع از جمله کارخانه نخ. نمایند

  . نمود و از طرف دیگر خواص مهندسی خاك خصوصاً خاکهاي ضعیف را بهبود بخشید یجذب و معرف

بکار گیري این روش جهت تسلیح خاك هاي ریزدانه در پروژه هاي عمرانی بدون آگاهی از تاثیر آنها بر تحکیم پذیري و نفوذپذیري      

راه خواهد بود در صورتیکه،داشتن اطالعات کافی در این زمینه ها می تواند طیف وسیعتري از موارد کاربرد با محدودیت هاي فراوانی هم "عمال

خاك رسی متورم شونده با درصدهاي مختلف وزنی تسلیح لذابرآن شدیمدهد،روي متخصصان قراراین الیاف را در پروژه هاي عمرانی پیش 

  .را بررسی کنیممخلوط تحکیم پذیري و نفوذپذیري، و طولی الیاف 

  
  

  مصالح مورد استفاده - 2

  خاك رس-1.2

ـ  میرزاخانلواین سد در روستاي . کیلومتري زنجان، جاده ي زنجان ـ طارم واقع شده است 75حدود در استان زنجان، در فاصله1سد میرزاخانلوي 

  .می باشد) UTM)X=302836,Y=4101892منطقه مورد نظر داراي مختصات . درام از توابع شهرستان طارم قرار دارد

  

  الیاف پلی پروپیلن-2.2
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جـاده زنجـان بـه     20واقع در کیلومتر (المان تسلیح کننده خاك در تحقیقات این پژوهش شامل الیافی است که از ضایعات شرکت نخ تایر صبا 

و 5/0و  3/0در نظر گرفته شده، و با در درصدهاي وزنی میلی متر براي انجام این پروژه  15و10و5این الیاف در طول هاي . تهیه شده است) تهران

  .به نمونه هاي آزمایش افزوده شده وآزمایش تراکم و سپس آزمایش تحکیم بر روي آنها انجام گرفته استخاكخشک 3/1و 1و  8/0

  آزمایشهاي انجام گرفته -3

  آزمایش دانه بندي - 1.3

  .نتیجه آن طبق منحنی هاي ذیل ارائه گردیده است انجام گرفته که ASTM D422دانه بندي براساس روش

  

  
  

  خاكمنحنی طبقه بندي یونیفاید نمونه )1(نمودار

  

  

  آزمایش تراکم -2.3

، در درصدمختلف پروپیلنلی پمخلوط  با الیاف و وزن مخصوص خشک خاك  بهینه این آزمایش به منظور تعیین ارتباط بین درصد رطوبتدر 

پس از به کار بردن میزان معینی انـرژي کوبشـی،حد رطوبـت بهینـه و مـاکزیمم وزن مخصـوص خشـک خـاك را          ،وزنی و طول هاي متفاوت

. در آزمایشات تحکیم بکار گرفته ایمدرآزمایش تراکم بدست آورده و 

طوبت بهینه کردن افـزایش مـی   الیاف به خاك درصد ردرصد وزنی که با افزایش آزمایشات می توان اظهار نظر کرد نتایج با توجه به               

درصـد وزنـی بـاطول    3/1درصـد در مخلـوط   )93/24(درصد درمخلوط بدون الیاف بـه  )69/21(از  ،این افزایش در نمونه هاي آزمایش شدهیابد

  .رسیده است mm10الیاف

در مخلـوط  )64/1(ش از میـزان  ، ایـن کـاه  الیاف به خاك وزن مخصوص خشک خاك کاهش می یابد درصد وزنی در مقابل با افزایش          

به عبارتی در یک انرژي تراکمی ثابت با بیشترشدن درصد .رسیده است  mm5درصد وزنی با طول 3/1درمخلوط)538/1(خاك بدون الیاف به

  .می یابد ها کاهشوزنی الیاف تراکم پذیري نمونه

  

  

  آزمایش تحکیم -3.3
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از طریـق روابـط بـین     (پس از طریق محاسبه مقدار مخلوط خاك الزم براي داخل حلقهس هکامالً بطور یکنواخت مخلوط گردید خاك و الیاف

ازمخلوط خاك الزم توزین  )دستگاه تحکیم اودومتري وحجم حلقهوزن مخصوص خشک بدست آمده ازآزمایش تراکم ،درصد رطوبت بهینه

.و درون حلقه متراکم شده است

  

  نتایج نشست

با افزودن الیاف به مخلوط خاك رس، در مقایسه با نمونه هاي  داده شده است،نشان  ذیل)7(تا ) 2(منحنی هاي با توجه به نتایج آزمایشات که در

که آزمایش ،بدون الیاف، در زیر تنش هاي مساوي نشست نامساوي داشته و درنمونه هاي داراي الیاف، درمقایسه با نمونه هاي بدون الیاف

 که در تنش هاي مساوي، می باشد به این ترتیباختالف نشست . ده داراي نشست کمتري می باشدانجام ش تحت یک شرایط تحکیم یک بعدي

 درصد وزنی خاك 3/1(به سمت درصدهاي وزنی باال) درصد وزنی خاك خشک 3/0(وقتی مخلوط خاك را از درصدهاي وزنی پایین الیاف

  .پیدا می کندنزولی  روند میزان نشست ادامه می دهیم )خشک

می توان اظهار ،تحکیم یک بعدي توسط دستگاه تحکیم یک بعدي اودومتر انجام گرفته  16لذا با توجه به نتایج آزمایشات تحکیم که در           

  . نشست شودنظر کرد که افزایش درصد وزنی الیاف می تواند سبب کاهش 

ف داراي بیشترین میزان نشست و همینطور در این آزمایشات بررسی نتایج آزمایش ها نشان می دهد که مخلوط خاك رس بدون الیا          

  . داراي کمترین مقدار نشست نهایی را داشته است 5mm1وزنی با طول % 3/1مخلوط خاك با 

الیاف  مخصوص که نمونه آزمایش مخلوط خاك با الیاف به دلیل کم بودن وزن کرد،به این صورت توجیه را می توان  و کاهش نشست          

هم حجم خاك و جایگزینی خاك با الیاف هم وزن خود براي این که از نظر حجمی فضاي بیشتري را اشغال میکند ممکن است سبب کاهش 

  . نشست گردد

می  15mmوزنی، طول % 3/1کمترین میزان نشست مخلوط خاك با الیاف مربوط به  تحقیقبراساس نتایج آزمایشات انجام شده در این           

از بیشترین میزان کاهش نمونه اخیربه عبارت دیگر. کاهش نشان می دهد% 65نسبت به مخلوط خاك بدون الیاف حدود  نشست آن کهباشد 

  . فاقد الیاف برخورداراست مخلوطنشست نسبت به 
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  و نمایش میزان نشست دردرصدهاي مختلف وزنی الیاف1kg/cm2)(اعمال تنش)2(نمودار
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  و نمایش میزان نشست در طول هاي مختلف الیافkg/cm2(1(اعمال تنش)3(نمودار 
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  نی الیافو نمایش میزان نشست دردرصدهاي مختلف وز) 4kg/cm2(اعمال تنش)4(نمودار            

  

و نمایش میزان نشست در طول هاي مختلف الیاف)kg/cm 4(اعمال تنش)5(نمودار                      
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  لیافو نمایش میزان نشست دردرصدهاي مختلف وزنی ا)16kg/cm2(اعمال تنش )6(نمودار                     

  

  و نمایش میزان نشست در طول هاي مختلف الیاف)kg/cm216(اعمال تنش)7(نمودار                       
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  : نفوذ پذیري Kنتایج آزمایشات 

  

9105.9ف خاك بدون الیادرنمونه آزمایش  نفوذ پذیري و) 9(،) 8(نموداربا توجه به نتایج آزمایشات تحکیم و  می توان نتیجه

  .گرفت

) درصد وزنی 3/1(تا درصدهاي وزنی باال ) درصد وزنی خاك خشک 3/0(افزودن الیاف به نمونه هاي آزمایشی از درصدهاي وزنی پایین  با

به  5mmطول  به3/1ی داراي الیاف با درصد وزن در نمونه هايمیزان این افزایش  .صعودي به خود می گیرددروننفوذ پذیري

810152 .  است، به عبارتی افزایش یافته)k(26/2 شده است برابر .  

نفوذ  در مقدارمنظمیتاثیري ) مقالهحداقل در درصدهاي وزنی آزمایش شده در این (طول الیاف در نمونه هاي آزمایشگاهی  در مقابل            

  . می باشدآزمایشات این در) K(درصد وزنی الیاف تنها عامل افزایش میزان لذا فقط . نداشته است) k(پذیري 

ایجاد ناپیوستگی در  پیوسته و همینطور بامی توان از نتایج آزمایشات چنین برداشت کرد که الیاف به علت ایجاد آبراهه هاي کوچک و          

. توجیه می نمایدساختمان نمونه ها را  آن ازه و خروج سریع تر عمل کرد براي آب لوط خاك ، به صورت مسیرساختمان نمونه هاي مخ

  

  
  نفوذ پزیري با  درصد وزنی الیاف) K(نمایش تغییرات میزان )8(نمودار
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  با  طول الیافنفوذپزیري ) K(نمایش تغییرات میزان )9(نمودار

  

  

  

VCنتایج ضریب تحکیم 
  

  

و محاسبه ضریب تحکیم از رابطه براساس نتایج آزمایشات 
wV

V
m

K
C


  ضریب  مشاهده می شود،) 7(تا ) 2(و نمایش آن در نمودارهاي

  .فزایش درصد وزنی الیاف روند صعودي دارداتحکیم با

  .مشاهده نمی شود)درصد وزنی این تحقیق 6حداقل در محدوده ( افزایش ویا کاهش ضریب تحکیمولی طول الیاف تاثیري در           

710463.4ضریب تحکیم در نمونه هاي بدون الیاف از    به
610652 . 5با طول  3/1درصد وزنی درmm  رسیده که افزایش آن

  .برابر می باشد 9/5حدود 
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با  درصد وزنی الیافکیم ضریب تح)Cv(نمایش تغییرات میزان)10(نمودار                                  

  

  افیبا طول الضریب تحکیم ) Cv(زانیم راتییتغ  شینمانمودار                                         
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  :نتیجه گیري

 نفوذ پذیري شده و در این) K(وزنی در نمونه هاي آزمایشگاهی باعث افزایش تدریجی % 3/1تا % 3/0افزایش درصد وزنی الیاف از -1

  . برابر افزایش نشان میدهد 26/2تحقیق نسبت به نمونه هاي بدون الیاف تا 

  . نفوذپذیري نداشته است) k(در درصدهاي وزنی یکسان افزایش طول الیاف تاثیري قابل توجهی در میزان -2

، افزایش هاي بدون الیاف نسبت به نمونهبرابر 9/5تا میزان % 3/1تا % 3/0مقدار ضریب تحکیم با افزایش درصدهاي وزنی الیاف از -3

در افزایش ضریب تحکیم  منظمیتاثیردر نمونه هاي آزمایش تهیه شده در این تحقیق یافته و طول الیاف در درصدهاي وزنی یکسان 

. نداشته است

  

  

  مراجع

  ، هورفر عبدالحسین، فاخر علی، رحیمی حسین 25368جزئیات پایان نامه -1

  "بررسی خصوصیات تحکیم پذیري یک خاك رسی تسلیح شده توسط الیاف مصنوعی"ژه، محمود رضا عبدي، علی پارسا پرو-2

همایش ملی سد (بهبود مقاومت برشی و شکل پذیري ماسه مسلح شده با الیاف در پایداري شیروانی ها "هومن اسحاقی شربیانی، محمد اسدي،-3

  )دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان 1387مهر  25سازي 

  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان  "بررسی مقاومت برشی خاك رس واگراي اصالح شده "اکبر بدرلو-4

پایان نامه  "بررسی پارامترهاي مقاومت برشی خاك هاي رسی واگراي تثبیت شده با آهک و تسلیح شده با الیاف مصنوعی "سیامک کریمی-5

  واحد زنجان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی 

، اصالح رفتار مقاومتی خاك با استفاده از الیاف طبیعی کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، 1389اخوت، نشاط و همکاران -6

  ایران 

  شاپور طاهري) جلد دوم(اصول مهندسی ژئوتکنیک-8
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