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 خالصه

حضور خاکهای رسی و پراکندگی گسترده آن در پروژه های عمرانی باعث مشکالت عدیده ای  از جمله تورم و انقباض و کاهش ظرفیت باربری و  

رد غیره می شود . لذا روشهای گوناگونی توسط محققین برای غلبه بر این مشکالت مورد بررسی قرار گرفته است . یکی از بهترین روشهایی که مو

بسیاری از پیمانکاران و مهندسان برای بهبود خواص انقباضی و تورمی خاک رس قرار گرفته، تسلیح خاک است.در این میان الیاف های توجه 

مختلف  پلیمری به دلیل عملکرد مناسب به عنوان ماده اصلی در تسلیح خاک مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله الیاف های پلیمری با دو طول

رصد های مختلف به صورن رندم  به خاک بنتونیت افزوده شده و تاثیرات آن بر روی خواص انقباضی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته است. ، با د

 نتایج حاکی از تاثیر بسزای افزودن  الیاف بر روی خصوصیات انقباضی نمونه ها می باشد.

 

 نقباضکلمات کلیدی:تسلیح خاک، الیاف های پلیمری ، بنتوبیت،ا

 
 

  مقدمه .1

 
در و یا انقباض عمل تورم .حد انقباض درصد رطوبتي است كه اگر رطوبت خاک كمتر از آن گردد باعث كاهش حجم خاک نشود 

ن، بسياري ازمناطق جها شود كه در نتيجه ممکن است باعث صدمه دیدن سازه ها شود ودر حجم مي تغييردارند باعث  و انقباض خاكهائيکه پتانسيل تورم

 .كند خاكها، مشکالت اساسي را درطراحي، ساخت وعملکردسازه ها ایجاد مي تغيير حجمامکان خسارت دیدن سازه ها بواسطه 

خاكهاي انبساطي هنگاميکه باآب مخلوط ميشوند متورم و وقتي آنرا از دست بدهند منقبض ميگردند. این انبساط وانقباض بستگي به چندین 

مقدارمواد و ذرات معدني رسي، ميزان رطوبت، دانسيته خشک، سطح مخصوص خاک، ساختارخاک وشرایط آب و هوا  عامل دارد كه شامل نوع و

 ميباشد.

مطلعات گسترده اي توسط محققين براي بهبود خواص خاكهاي رسي جهت تثبيت و كنترل رفتار زیانبار آنها صورت گرفته است. برخي از این 

كم سازي خاک، تثبيت خاک با روشهاي مختلف از جمله تثبيت با افزودنيها،  پيش فشردگي از طریق پيش روشها عبارتند ازتسليح خاک، مترا

 [3-1].كنترل رطوبتو  پيش مرطوب كردن، اي بالشتک ماسه بارگذاري، جاي گزیني با خاک مناسب، 

 ي و تورمي خاكهاي رسي هستند. با این حال محققين به دنبال روشهاي نویني جهت بهبود خواص خاک و افزایش خواص انقباض

پليمري براي تسليح خاكهاي رسي بطور چشمگيري افزایش یافته است مطالعات آزمایشگاهي براي الياف هاي در سالهاي اخير استفاده از 

 [7-4]اصالح خواص تورمي با افزودن انواع فيبرها مورد بررسي قرار گرفته است.

                                                
  عمران گرایش خاک و پی کارشناس ارشد 1
 کارشناس ارشد عمران گرایش خاک و پی 2
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 روي  بهبود خواص انقباضي با افزودن فيبرهاي پلي اتيلن صورت پذیرفته است.علي رغم این تالشها ، مطالعات كمي بر 

يسيته با در این تحقيق فيبرهاي پلي اتيلن با در صد هاي مختلفي بصورت رندمي  كه در دو طول مختلف تهيه شده است به خاک بنتونيت با خاصيت پالست

 .افزوده و تحت آزمایش حد انقباض قرار گرفته است   

.  

 . خصوصیات مصالح مصرفی2

 خاک بنتونیت 1.2

، محصول شركت باریت فالت كيلوگرمي خاک بنتونيت 03در این تحقيق از خاک بنتونيت استفاده شده است. براي این منظور، از بسته هاي كاغذي 

وده ویژه انجام شده است كه نتایج آن در ایران استفاده شده است. بر روي این خاک آزمایش تعيين حدود اتربرگ، تعيين درصد رطوبت طبيعي و ت

 .آمده است1جدول 

 خواص مهندسی بنتونیت-1جدول 

 87/2 وزن مخصوص

 5/5 درصد رطوبت طبیعی

 023 حد روانی

 53 حد پالستیک

 283 شاخص خمیری

 

 الیاف پلی پروپیلن  2.2

آمده  2ستضعفان می باشد که مشخصات آن در جدول وابسته به بنیاد م ((تولید الیاف پلی پروپیلن))الیاف پلی پروپیلن مورد استفاده، محصول شرکت

 ست.ا

 الیاف پلی پروپیلن خواص فیزیکی و شیمیایی -2جدول 

 

  گرم بر سانتی متر مکعب19/3 دانسیته

 میلی متر 6-92 طول

 دایره سطح مقطع

 میکرون 2 قطر

 در صد3 جذب آب

 مگا پاسکال033 مقاومت کششی 

 سلسیوس 983 وبنقطه ذ

 شفاف رنگ

 پایدار مقاومت در برابر اسید

 پایدار مقاومت در برابرباز
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 . آزمایشات آزمایشگاهی3

 

ب در این آزمایش، چون به مقدار زیادي خاک بنتونيت با درصد رطوبت بيش از حد رواني نياز است، لذا در ابتدا در یک ظرف پالستيکي بزرگ در

درصد بيشتر از حد  13مقدار آب الزم به خوبي مخلوط مي شود. مقدار آب باید به نحوي انتخاب شود كه رطوبت خاک حداقل  دار، خاک بنتونيت با

درصد بدست آید. این درصد رطوبت با استفاده از آزمایش  073رواني خاک باشد. مقدار آب طوري انتخاب مي شود كه درصد رطوبت در حدود 

ساعت نگه داشته  ۱2شود. براي اطمينان از خيس خوردگي كامل، خاک مرطوب در ظرف پالستيکي در بسته به مدت تعيين درصد رطوبت كنترل مي 

 مي شود.

براي تهيه مخلوط، خاک بنتونيت با درصد رطوبت معين با درصدهاي مختلف حجمي الياف پلي پروپيلن به طور جدا گانه مخلوط مي گردند. این 

درصدهاي مختلف، در ظروف پالستيکي بدون نفوذ هوا نگهداري مي شوند تا در ميزان رطوبت خاک مخلوط، تغييري  مخلوطها به طور جداگانه و در

 اماده شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند. ASTM-D428-98حاصل نشود.كليه نمونه ها بر طبق استاندارد 

  

 طها.  بررسی رابطه بین حد انقباض و درصد الیاف پلی پروپیلن مخلو1.3

بنتونيت به صورت درصد، در برابر درصد حجمي اليافهاي پلي پروپيلن با طولهاي مختلف رسم  –، حدانقباض مخلوط الياف پلي پروپيلن 1در نمودار 

طها افزایش پيدا الياف پلي پروپيلن، حد انقباض مخلو -شده است. نتایج نشان دهنده آن است كه بر اثر افزایش الياف پلي پروپيلن در مخلوطهاي بنتونيت

 مي كند. روند افزایشي مذكور در مورد همه اليافهاي پلي پروپيلن با طولهاي مختلف صادق است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . درصد رطوبت حد انقباض در مقابل درصد الياف پلي پروپيلن مخلوطها1نمودار 

 

پلي % حجمي الياف 03لوطها ابتدا روندي سریع دارد و این روند تا در مخ پلي پروپيلنروند افزایشي درصد رطوبت حد انقباض با افزایش درصد الياف 

 به سمت صفر ميل مي كند. پلي پروپيلندرصد الياف  –% این روند كند شده و مشتق تابع حد انقباض 03و در درصدهاي باالتر از  پروپيلن ادامه دارد

، نسبت به درصدهاي باالتر، افزایش درصد رطوبت حد انقباض محسوس  پروپيلنپلي از نمودار چنين برداشت مي شود كه در درصدهاي پایين تر الياف 

مشاهده مي گردد كه طول اليافها تاثير چنداني بر حد  پلي پروپيلنبا طولهاي مختلف در درصد معين الياف  پلي پروپيلنتر است. با مقایسه اثر الياف 

 انقباض ندارد و مي توان اثر هر دو را بدون در نظر گرفتن طول، یکسان در نظر گرفت.
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 بر حسب حد انقباض بنتونيت خالص پلي پروپيلندرصد الياف  –منحني نرماالیز شده حد انقباض  -۱نمودار

 

 در بهبود  پلي پروپيلنبر حسب حد انقباض بنتونيت خالص رسم شده و نشان دهنده اثر بسيار زیاد الياف  ۱كردن محور قائم نمودار  با نرماليزه    ۱نمودار

به بنتونيت، حد انقباض این  پلي پروپيلن% الياف ۱3% الي 13مي باشد، به طوري كه با افزودن  پلي پروپيلنالياف  –خواص انقباضي مخلوطهاي بنتونيت 

 .برابر افزایش مي یابد 3/0تا  3/3خلوطها م

 

 پلی پروپیلن مخلوطهاالیاف .  بررسی رابطه بین تغییر حجم نسبی و درصد 2.3

پلي پروپيلن موجود در آن مي باشد. نمودار مذكور هر الياف پلي پروپيلن در مقابل الياف  –نشان دهنده تغيير حجم نسبي مخلوطهاي بنتونيت  0نمودار

ي پروپيلن با طولهاي مختلف را شامل مي شود. نمودار بيان كننده روندي  سریعا كاهشي در درصد تغيير حجم مخلوطها با افزایش درصد پلالياف دو

 .پلي پروپيلن است كه نشان دهنده تاثير بسيار زیاد الياف در جلوگيري از كاهش حجم نمونه ها مي باشدالياف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخلوط ها پلي پروپيلني نمونه ها در برابر درصد الياف تغيير حجم نسب -0نمودار

پلي پروپيلن تاثيري در این الياف پلي پروپيلن با طولهاي متفاوت، تغيير حجم یکساني دارند و طول اليافهاي ، به وضوح مشخص است كه 0در نمودار 

 زمينه ندارد.
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 مخلوطها  لی پروپیلنپالیاف . بررسی رابطه بین تغییر قطرنسبی و درصد 3.3

پلي پروپيلن با دوطول اليافهاي پلي پروپيلن موجود در آن مي باشد. نمودار مذكور الياف نشان دهنده تغييرات نسبي قطر معادل در مقابل درصد   2نمودار 

یابد. نمودار مذكور به صراحت  مختلف را شامل مي شود. نمودار نشان دهنده روندي سریعا كاهشي مي باشد و شيب نمودار به سرعت افزایش مي

 نشاندهنده تصحيح جمع شدگي در سطح نمونه مي باشد .

ش نمودار نشان مي دهد كه كاهش تغيير قطر نسبي در درصدهاي اوليه، نسبت به بنتونيت خالص روندي بسيار سریعتر دارد.شایان ذكر است كه كاه

 زایي دارد.تغييرات قطر نسبي، در جلوگيري از تركهاي سطحي نقش به س

نشان داده شده  ۱3-3به منظور نشان دادن بهتر این مطلب، نمودار مذكور بر حسب تغيير قطر نسبي خاک بنتونيت خالص نرماالیز شده است كه در نمودار 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ک رس بنتونيتتغيير قطر نسبي خاپلي پروپيلن بر حسب   درصد الياف –منحني نرماالیز شده تغيير قطر نسبي  -2نمودار 

 

 نتیجه گیری -4

 با توجه به انجام تعداد قابل توجهی از آزمایشهای حد انقباض و مطالعه بر روی آنها، می توان نتایج را به شرح زیر خالصه نمود.

افزایش می دهد. به طوری الیاف پلی پروپیلن را به طور چشمگیری  –افزودن الیاف پلی پروپیلن به خاک رس بنتونیت، حد انقباض مخلوط بنتونیت  -9

 برابر افزایش می یابد. 6% حجمی الیاف پلی پروپیلن به بنتونیت، حد انقباض مخلوط تا حدود 95که با افزودن 

ن در % به سرعت افزایش می یابد و از آن به بعد کند می شود. بنابراین و الیاف پلی پروپیل93تغییرات حد انقباض با افزایش الیاف پلی پروپیلن تا  -2

 مخلوط تا حد زیادی بر روی حد انقباض اثر گذار هستند.

اف پلی تغییر حجم نسبی مخلوطها با افزایش درصد مواد افزودنی، الیاف پلی پروپیلن، کاهش می یابد. این امر نشان دهنده عملکرد بسیار عالی الی -0

 پروپیلن در کنترل تغییر حجم نسبی دارد.

رس بنتونیت باعث کاهش تغییرات قطر نسبی) جمع شدگی( مخلوطها می شود. در این میان عملکرد الیاف پلی پروپیلن  الیاف پلی پروپیلن به خاک -0

 بسیار مطلوبتر است.
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افزایش درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن در خاک رس بنتونیت باعث کاهش تغییرات ارتفاع نسبی) نشست( مخلوطها می شود. کارایی الیاف پلی  -5

 بیشتر از ماسه با دانه بندی های مختلف و فایبر فلزی می باشد.پروپیلن 

 افزودن ماسه، الیاف پلی پروپیلن و فایبر فلزی به خاک رس بنتونیت باعث کاهش اعوجاج در نمونه ها می شود. -6
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