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  خالصه

ضریب . سازه هاي آبی که با خاك در ارتباط می باشند، کاربرد دارد نفوذپذیري خاك می باشدیکی از پارامترهاي مهم خاك که در طراحی سازه ها به خصوص 

از جمله روش هاي غیر مستقیم تعیین ضریب نفوذپذیري خاك هاي ریزدانه استفاده ازنتایج .مطرح می باشد نفوذپذیري به عنوان یک عامل مهم در مطالعات ژئوتکنیک

تحقیق با استفاده از نتایج آزمایش هاي تحکیم صورت گرفته بر روي نمونه هاي خاك رس واگراي تثبیت شده با آهک و تسلیح در این . آزمایش تحکیم می باشد

قرار گرفته تغییرات نفوذپذیري این خاك ها مورد ارزیابی ،عمل آوري آهک  سنین مختلفدرآهک الیاف و  وزنیمختلفي درصدها درشده با الیاف پلی پروپیلن 

  .است

رس واگرا، خاك تسلیح شده، ، تثبیت ، تحکیم ، ضریب نفوذپذیريخاك : کلمات کلیدي 

  

  مقدمه  .1

تواند ترکهاي  نقطه شروع پدیده واگرایی می. یابد گسترشمیتدریج باشدکه از یک نقطه با تمرکزجریان آب شروع شده و به  یکپدیدهپیشروندهمی واگرایی،

این پدیده در طرحهایی نظیرسدهاي خاکی و کانالهاي آبرسانی که تمرکز فشار آب در . حاصل از ریشه گیاهان باشدکهاي رحاصل از انقباض نشست و یات

و سدهاي خاکی مشکالتی به وجودمی آورد که غیر ی باشد و در خاکریزها، دیواره هاي کانالهاي خاک اي می داخل خاك وجود دارد، داراي اهمیت ویژه

در شرایطی که استفاده از این نوع خاك به علت عدم دسترسی به مصالح  .پذیري از فاکتورهاي  تاثیرگذار در این مورد می باشدنفوذ. باشد یقابل جبران م

نظیر آهک، سولفات آلومینیوم، گچ ، سیمان و  یتثبیت خاك از مواد تثبیت کننده مختلفیمناسب تر یا عدم وجود توجیه اقتصادي الزامی باشد ، می توان برا

یکی از این روشها تسلیح خاك توسط الیاف مصنوعی مانند پلی پروپیلن می باشد، بکار گیري این روش جهت تسلیح خاك هاي .]1....[اف پلی پروپیلن والی

شدیم تاتاثیر  لذابرآن .با محدودیت هاي فراوانی همراه خواهد بود "نفوذپذیري آنها عمال برریزدانه در پروژه هاي عمرانی بدون آگاهی از تاثیر آنها 

  .قرار دهیم موردمطالعهاز طریق نتایج آزمایش تحکیم نفوذپذیري رس واگرا رادر و آهک لیافابکارگیري 

  مصالح مورد استفاده  .2

  آهک  1.2

  . آزمایش تاثیر نامطلوب بگذارد،حذف گردد ي، که ممکن است رو)میلی متر075/0(بزرگتر از  يها یگذرانده، تا ناخالص 200را از الک آهک 
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  الیاف پلی پروپیلن      2.2

  .الیاف مصرفی از زوائد تولید شده در کارخانه نخ تایر زنجان بوده و ویژگی آنها در جدول  ذیل آمده است

  مشخصات فیزیکی الیاف استفاده شده در تحقیق- 1جدول     

  )BTY(نخ اولیه  نوع الیاف

  91/0(gr/cm3)دانسیته

  84/21  )درصد(ازدیاد طول در نقطه پارگی

  153  )نیوتن(نیروي پارگی

  N/mm(  23/5(مدول االستیسیته

  

  آزمایش هاي آزمایشگاهی  .3

  پین هولآزمایش   1.3

که در نمونه خاك  یریزدانه مستقیماً با عبور دادن آب از داخل سوراخ يخاك ها یدر این آزمایش که به آزمایش شرارد نیز معروف است میزان واگرای

 ياست ، اما در نمونه ها يذرات کلوئید يشود کدر و دارا یواگرا خارج م يخاك ها يکه از داخل نمونه ها یآب. شود  یم يگردد اندازه گیر یایجاد م

  .غیر واگرا ، آب مذکور زالل و شفاف است 

  از منطقه انذر نمونه خاك مورد آزمایش 3یمیزان واگرای- 2جدول 

  3نمونه   2نمونه   1نمونه   خاك

  تیره  تیره متوسط  تیره متوسط  میزان شفافیت

  3  1.5  برابر 1.5  قطر سوراخ

  

  

  پس از آزمایش پین هول انذر3قطر سوراخ نمونه–1شکل 
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  دانه بنديآزمایش   2.3

  آزمایش دانه بندي با الک  1.2.3

در این روش ابتدا الک ها با اندازه هاي مختلف بر . انجام شده است ASTM D422منتخب بر اساس استاندارد  در این تحقیق این آزمایش بر روي نمونه

ا در مقابل درصد روي هم قرار داده شده و پس از الک کردن نمونه خاك بر روي آن ها ، وزن خاك مانده در روي هر الک تعیین شده و نمودار ابعاد دانه ه

  .مانده یا ردشده رسم میگردد

  هیدرومتريآزمایش   2.2.3

هـا، از  باشد، لذا براي این بخش از خـاك، به منظور تعیین اندازه دانه بندي به کمک الک قابل انجام نمی میلیمتر، دانه 074/0هاي کوچکتر از  براي دانه

وقتی ذرات خاك در آب پراکنده شدند، با سرعت هاي . باشد هاي خاك می نشینی دانه س اصل تهاین روش بر اسا. آزمایش هیدرومتري استفـاده میگردد

  .متفاوتی که بستگی به وزن و شکل و اندازه ذرات دارد در آب رسوب خواهند کرد

  

  روزه  7درصد آهک  7و  3با3ونمونه 3طبقه بندي نمونه –2شکل 
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  روزه 14درصد آهک  7و  3با3ونمونه3طبقه بندي نمونه –3شکل 

  

  تعیین حدود اتربرگآزمایش   3.3

  .و شامل حد روانی، حد خمیري و حد انقباض است انجام شده است ASTM D4318در این تحقیق آزمایش تعیین حدود اتربرگ طبق استاندارد 

  حدود اتربرگ - 2جدول 

  ضریب انقباض  شاخص خمیري  حد روانی  حد خمیري  حد انقباض  شماره نمونه

3  0/14  20  81  61  72/1  

  

  تراکمآزمایش   4.3

 ASTMهاي منتخب طبق استاندارد هاي تراکم به روش استاندارد بر روي نمونه ها جهت انجام آزمایش تحکیم، ابتدا آزمایش به منظور تعیین تراکم نمونه

D698این آزمایش به منظور تعیین ارتباط بین درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک خاك ها، پس از به کار بردن میزان معینی .، انجام گردیده است

  .استفاده از نمودار، نتیجه می دهدانرژي کوبشی ،حد رطوبت بهینه و ماکزیمم وزن مخصوص خشک خاك را با 

یابد در مقابل با  یبه خاك درصد رطوبت بهینه افزایش م و آهک الیافدرصد وزنی افزایش  که باآزمایشات تراکم می توان اظهار نظر کرد نتایج با توجه به 

.یابد یبه خاك وزن مخصوص خشک خاك کاهش م و آهک الیاف درصد وزنی افزایش

  

  تحکیمآزمایش   5.3
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انجام آزمایش تحکیم  ASTM D243590مطابق استاندارد . حل مستقیم براي تعیین پارامترهاي نشست تحکیمی خاك، استفاده از آزمایش تحکیم است راه

  .روز وقت دارد 9نیاز به صرف حدود 

  

  نتایج آزمایش تراکم- 3جدول 

  مخلوط خاك  وزن مخصوص خشک حداکثر  رطوبت بهینه

  الیاف%0رس   52/1  25.4

  mm10الیاف%)4/0+(  47/1  27.7

  mm10الیاف%)6/0+(  45/1  27.8

  mm10الیاف%)8/0+(  44/1  27.9

  mm10الیاف% )1+ (  43/1  28

mm10الیاف%)1.2+(  41/1  28.1

  mm10الیاف% )1+ (آهک%)3+(  40/1  29

  mm10الیاف% )1(+آهک%)5+(  38/1  30

  mm10الیاف% )1+ (آهک%)7+(  34/1  32

  

  )K(يآزمایشات نفوذ پذیرنتایج   .4

  خاك با الیاف  )K(ينتایج آزمایشات نفوذ پذیر  1.4

خاك بدون الیافدرنمونه آزمایش ينفوذ پذیرمیزان ،با توجه به نتایج آزمایشات تحکیم  
81064.1  يافزودن الیاف به نمونه ها با که باشد یم 

گیرد  یبه خود م يروند صعودي نفوذ پذیر) یدرصد وزن 2/1(باال  یوزن يتا درصدها) خاك خشک یدرصد وزن 4/0(پایین  یوزن ياز درصدها یآزمایش

به  10mmطول  به2/1یالیاف با درصد وزن يدارا در نمونه هايو 
8103 است، به عبارتی رسیده)k(،82/1شده است برابر .  

مخلوط خاك با  يدر ساختمان نمونه ها یکوچک و ایجاد و ناپیوستگ يتوان از نتایج آزمایشات چنین برداشت کرد که الیاف به علت ایجاد آبراهه ها یم

  . شود یعمل کرده و خروج سریع تر آب از ساختمان نمونه ها را باعث م یکوتاه يالیاف، به صورت مسیرها
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  یري با  درصد وزنی الیافذنفوذ پ) K(نمایش میزان تغییرات –5شکل 

  مخلوط خاك با الیاف و آهک  )K(ينتایج آزمایشات نفوذ پذیر  2.4

نمونه  نفوذپذیري.ي افزایش می یابدنفوذ پذیر مخلوط خاك والیافبه  آهکافزودن  که با توان اظهار نظر کرد ، میبا توجه به نتایج آزمایشات تحکیم 

الیاف %)1(با درصد بهینهخاك 
8106.2  به  آهکافزودن  که با باشد یم

81062.6   روزه رسیدهکه در حدود 28درصد وزنی آهک 5در

  .برابر افزایش یافته است 5/2

  
  یري با  درصد وزنی آهکذنفوذ پ) K(نمایش میزان تغییرات –6شکل 
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  آهک مختلف عمل آوريیري در سنین ذنفوذ پ) K(نمایش میزان تغییرات –7شکل 

  نتیجه گیري.5

  : براساس نتایج  آزمایشگاهی و نمودارهاي ارائه شده موارد زیر را می توان نتیجه گرفت

  آزمایش تراکم 1.5

  خاك با الیاف 1.1.5

  . با افزایش درصد وزنی الیاف، درصد رطوبت بهینه افزایش می یابد-1

. اهش می یابدبا افزایش درصد وزنی الیاف، وزن مخصوص خشک خاك ک-2

  ك، الیاف و آهکخا 2.1.5

  . افزایش درصد وزنی آهک،به مخلوط خاك والیاف، درصد رطوبت بهینه افزایش می یابد افزودن و با -1

  . افزایش درصد وزنی آهک، به مخلوط خاك والیاف، وزن مخصوص خشک خاك کاهش می یابد افزودن و با - 2     

  آزمایش تحکیم  2.5

  الیافخاك با 1.2.5

برابر  82/1نفوذ پذیري شده و در این تحقیق تا ) K(وزنی در نمونه هاي آزمایشگاهی باعث افزایش % 2/1تا % 4/0افزایش درصد وزنی الیاف از -1

  . افزایش نشان میدهد

خاك،الیاف و آهک 2.2.5

  .افزودن آهک به مخلوط خاك و الیاف باعث افزایش نفوذپذیري می گردد -1 

  .وزنی مختلف آهک، نفوذپذیري تقریبا برابر بوده ولی با افزایش سنین عمل آوري، افزایش می یابد در درصدهاي -2

  

  مراجع.    6
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