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 خالصه

وسينتتيک ها بطور فزاینده ای در تسليح سازه های خاکی استفاده می شود. امروزه ژئ

استفاده از ژئوسينتتيک ها برای بهبود ویژگی های مهندسی انواع مختلف خاکها به 

خوبی پذیرفته شده است. اکثر مطالعات در گذشته محدود به خاکهای درشت دانه بوده و 

امکان پذیری و مزایای استفاده از مسلح کننده  تحقيقات و مطالعات اندکی در خصوص

در خاکهای چسبنده انجام یافته است. در این مقاله آزمایش های برش مستقيم برای 

امکان سنجی بهبود مقاومت خاک رس با استفاده از ژئوگرید در بر گرفته شده در الیه 

رس -مونه های رسهای نازک رس آغشته به آهک انجام گردیده است. آزمایش ها بر روی ن

و تأثير مقدار درصد رس –ژئوگرید  –رس آغشته به آهک -و رس  رس -ژئوگرید –، رس 

آهک الیه ميانی  و مدت زمان گيرش آهک با خاک رس با درصد رطوبت های مختلف  در 

ها  نشان ژئوگرید ارائه و مورد بحث قرار گرفته است. نتایج آزمایش –اندرکنش خاک 

بهينه  آهک  با درصد رطوبت مشخص خاک رس در سطح تماس   زودن درصددهند که با افمی

باعث بهبود مقاومت خاک رس مسلح جهت استفاده در خاکریزی ها   رس -ژئوگرید-خاک رس

و سازه های خاک مسلح می شود و همچنين نتایج نشان می دهد که با گذشت زمان  

 مقاومت برشی حداکثر در حال افزایش می باشد.

 
 ، درصد رطوبت بهينه رش مستقيم، خاک  رسآهک، ژئوسينتتيک، آزمایش بکلیدي:  کلمات

 

 

  مقدمه.1
 

با کاهش منابع زمين موجود، احداث بيشتر و بيشتر سازه های مهندسی عمران           

روی خاک نرم یا ضعيف انجام می شود که منجر به تأسيس و توسعه تکنيک های متنوع 

 خاک می گردد. تثبيتمسلح و بهبود خاک مانند خاک 

آهک به طور گسترده ای عمالً در مهندسی عمران مانند فنداسيون  تثبيت           

 هنگامی ]1[.ها، بستر جاده ها، خاکریزها و تيرپایه ها مورد استفاده قرار گرفت

 اک واکنش می دهند که منجر به بهبودکه آهک به خاک ها اضافه می شود، با ذرات خ

ری از ویژگی های مهندسی خاک می گردد. برخی از محققان دریافته اند که در بسيا

 ]2[.می یابدآهک به طور چشمگيری بهبود واکنش با رفتار مقاومتی خاک ها پس از 
نشان داد که خاک های مورد بررسی قرار گرفته توسط آهک  تحقيقات دانشمندان 

را هنگام تحمل کاهش در  افزایش های قابل توجهی در بهترین حَد مقدار رطوبت

کردند که رج راجاسکران و نریسما اعالم   ]3[حداکثر چگالی خشک را تجربه کردند.

اهک به وجود  -بين ذرات خاک که توسط واکنش های خاک یچينی ها ی قوی سيمان

آمده، قادرند در برابر نيروهایی که به طور مؤثری به کار بسته شده اند مقاومت 

 ]4[شد. 3کاهش فشردگی خاک های دریایی  کنند، که منجر به

         DU  و 1999و همکاران در سالRaws وی خاک های قابل انبساط آزمایش ر و دیگران

که هم درصد تورم و هم فشار تورم با یک مقدار  ند و دریافتندانجام داد های 

داده شده از آهک ترکيب شده با خاک های قابل انبساط به صفر کاهش پيدا 

( نشان داد که در شکل پذیری 1957) eyCruchlو  Clareنتایج آزمایشات  ]6و5[د.کر

برخی محققان مشاهده کردند  که ] 7[خاک ها پس از تحکيم آهک، کاهشی وجود داشت. 
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خاک ها کمک کرد که منجر به فقدان سریع و  تردرفتار آهک به ویژگی های شکست 

 ]8[شدید مقاومت هنگام پدید آمدن شکست شد.
 

خاک یکی از روش های اصالح خاک و فراهم نمودن مشخصات  تثبيت               

مورد نياز پروژه است. روش دیگری وجود دارد که تسليح خاک نام دارد. منشا 

اندیشه خاک مسلح را می توان در نمونه ها و الگوهای طبيعی جستجو کرد. بسياری 

های خود اجزای گياهان را با خاک  از حيوانات و به خصوص پرندگان در ساخت النه

مخلوط می کنند و با گل این اجزا را می پوشانند و مصالح مرکب ایجاد شده 

خصوصياتی را از خود نشان می دهد که از قبل در هيچ یک از اجزاتشکيل دهنده 

 وجود نداشت.
مهندسی استفاده از ژئوسينتتيک ها برای بهبود ویژگی های در سال های اخير،            

ها به خوبی پذیرفته شده است. اکثر مطالعات در گذشته محدود  انواع مختلف خاک

به خاک های درشت دانه بوده و تحقيقات و مطالعات اندکی در خصوص امکان پذیری و 

مزایای استفاده از مسلح کننده در خاک های چسبنده انجام یافته است. در این 

امکان سنجی بهبود مقاومت خاک رس با  مقاله آزمایش های برش مستقيم برای

با   آهک استفاده از ژئوگرید در بر گرفته شده در الیه های نازک رس آغشته به

 . ]9[انجام گردیده است  6و  5، 4،  3درصد های 
 

 

 و آزمایش ها نحوه آماده سازی نمونه ها .2

 

 مواد مصرفی -1 -2    

 خاک رس -1 -1 -2        

ده در این گزارش ، مورد استفا ریزدانه خاک                            

کيلوگرمی از شررکت  50خاک عرضه شده تحت عنوان کائولينيت بوده که در بسته های 

صنایع چينی ابران عرضه شده است. از این خاک در توليد کاشی ، سراميک ، سررویس 

رد اسرتفاده در مشخصات خاک مرو های بهداشتی و صنایع سفالگری استفاده می گردد.

 .آورده شده است  1جدول 

 
                                                                                                                                                                         مشخصات خاک  – 1جدول 

 

 

 

 

 

                    
                                                                                 

 آهک -2 -1 -2

محصول شرکت آذر شهر  آهک مورد استفاده                           

گرم بر سانتی متر مکعب بوده  56/0وابسته به شرکت سيمان اردبيل با وزن مخصوص 

 عبور داده شده است. 40مصرفی از الک است. برای تهيه نمونه های آهک 

 

 المان مسلح کننده -3 -1 -2

رس با   در این تحقيق با هدف تسليح خاک                         

استفاده شده که   CE121در بر گرفنه شده با شفته آهک  از ژئوگرید  ژئوگرید

ا از شرکت است که الزم به ذکر است این ژئوگرید هآمده   2در جدول آن مشخصات 

 مشيران تهيه شده است.

 
 مشخصات ژئوگرید مصرفی -2جدول 

 

 
 
 نحوه آماده سازی نمونه ها -2 -2

 
نمونه  های مورد استفاده جهت تعيين مقاومت برشی با                        

ساخته شده در سه الیه تهيه شد. بدین منظور برای الیه ميانی که  10در  10ابعاد 

البی قو در دو نوع با و بدون عامل مسلح کننده ساخته شده اند  آغشته به آهک

 ساخته شد که ابن الیه در آن عمل آوری شود.
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روند کلی به این صورت می باشد که ابتدا برای سراخت الیره                     

، آهک و آب الزم را محاسبه کرده و سرسس  سانتی متر مقدار خاک 1ميانی با ضخامت 

ه درصد های مختلف آهک با درصد های رطوبرت بهينره خراک نمونره را در با توجه ب

ضربه کوبيده می شود که الیه ژئوگرید در  23قالب ریخته و در دوالیه و هر الیه با 

بين دو الیه که کوبيده می شود قرار می گيرد. الزم به ذکر است به منظرور تعيرين 

تعدادی نمونه آزمایش تهيه شد و  تعداد ضربات الزم برای متراکم کردن نمونه ها ،

با سعی و خطا مالحظه گردید تعداد ضربات الزم بره منظرور ایجراد الیره هرایی برا 

 ضربه می باشد. 23ارتفاع یکسان و در نتيجه تراکم یکسان 

پس از اتمام کوبيدن آخرین الیه صاف و مسطح شد. نمونه ها جهت                  

درجه  نگهرداری شرد و  25روز در دمای  28و  14،  7،  3عمل آوری برای مدت های 

ورد استفاده قرار می گيرد به این صورت در زمان معين برای آزمایش برش مستقيم م

قسرمت ارتفراعی تقسريم مری شرود در الیره اول خراک  3که جعبه ی برش مستقيم به 

ضربه کوبيرده مری شرود سرسس نمونره ی  23بهينه و با  کائولينيت با درصد رطوبت

ساخته شده که عمل آوری شده در الیه دوم قرار می گيرد و سسس الیه سوم که همانند 

ضربه کوبيده می شود و نمونه تحت آزمایش برش مسرتقيم قررار  23الیه اول است با 

 می گيرد.

 

 زمایش نمونه هانحوه آ -3 -2

 

منظور انجام آزمایش برش مستقبم نمونره هرا تحرت نرر  به                     

کيلوپاسرکال قررار   75و  50،  25ميليمتر بر دقيقه و بار هرای عمرودی  1کرنش 

تعيين و انجام ASTMروش انجام آزمایش با استفاده از استاندارد] 10 [قرار گرفتند

    شدد.

 

 
               

 هازمایش آ نتایج.3

 
عامل را بر  4وجه به آزمایشات انجام شده می توان تاثير با ت               

 .مقاومت برشی با یکدیگر مقایسه کرد

 

تنش  –وجود عامل تسليح  –مقایسه تاثير درصد آهک در حالت زمان عمل آوری ثابت  -3-1

 عمودی ثابت

 

با توجه به انجام آزمایشات مختلف بر روی نمونه های مختلف مشخص               

% می باشد 4رصد رطوبت بهينه آهک برای حالت های مختلف و در شرایط برابر شد د

روز و در هر سه حالت با  14،  7،  3در حالت های عمل آوری   3تا  1نمودار های 

 گویای این امر است. کيلوپاسکال 25تنش قائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        تاثیر درصد آهک در حالت تنش عمودی ثابت -1 نمودار

 تاثیر درصد آهک در حالت تنش عمودی ثابت                   -2 نمودار

                                                                  روز 3و زمان عمل آوری ثابت                     

 روز 7و زمان عمل آوری ثابت 
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 هک در حالت تنش عمودی ثابتتاثیر درصد آ -3 نمودار

 روز 14و زمان عمل آوری ثابت 

 

تنش  –وجود عامل تسليح  –ثابت  در حالت درصد آهک زمان عمل آوریمقایسه تاثير  -3-2

 عمودی ثابت

 

با توجه به انجام آزمایشرات مختلرف برر روی نمونره هرای                  

ای مختلرف و در شررایط برای حالرت هر زمان عمل آوری مناسبمختلف مشخص شد 

و  درصد های مختلرف وجودآهرکدر   7تا  4می باشد نمودار های  روز 28برابر 

البتره از  کيلوپاسکال گویای این امر است. 25در هر سه حالت با تنش قائم 

روز نمونه به ميزان  14نمودار می توان این نکته را نيز دریافت که پس از 

 دیک شده است.زیادی به مقاومت مورد نظر خود نز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  تاثير زمان عمل آوری در حالت تنش عمودی ثابت      - 4نمودار

 تاثير زمان عمل آوری در حالت تنش عمودی ثابت    - 5نمودار

                                                                                                      %      3و درصد آهک ثابت                      

 %4و درصد آهک ثابت 
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                                        تاثير زمان عمل آوری در حالت تنش عمودی ثابت -6نمودار

و درصد آهک                             ل آوری در حالت تنش عمودی ثابت  تاثير زمان عم - 7نمودار

                                        %6و درصد آهک ثابت                                                                         % 5ثابت 

                                                                                                                    

 

تنش  –زمان عمل آوری ثابت  –ثابت  در حالت درصد آهکمقایسه تاثير وجود عامل تسليح  -3-3

 عمودی ثابت

 

توجه به انجام آزمایشات مختلف بر روی نمونه های مختلرف با              

ان عمرل که در این جا همان ژئوگرید اسرت در زمروجود عامل تسليح مشخص شد 

آوری ثابت و درصد آهک ثابت باعث بهبود عملکرد خاک در برش مری شرود امرا 

ایرن حالرت بررای   8تاثير آن به نسبت عوامل دیگر کمتر است. در نمرودار 

 روز گویای این امر است. 3درصد و زمان عمل آوری  3درصد آهک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رشیتاثیر وجود عامل تسلیح بر مقاومت ب -  8نمودار 

 

 
 

 

وجود عامل  –زمان عمل آوری ثابت  –ثابت  در حالت درصد آهکتنش عمودی  مقایسه تاثير -3-4

 تسليح

 

مطابق پيش بينی که از قبل از انجام این آزمایش می توان                 

انجام داد با افزایش تنش عمودی مقاومت برشی خاک نيز باال می رود. نمودار 

  هم می باشد.بيانگر این م 10و  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% آهک                                                 4در حالت  تنش عمودی تاثیر -  9نمودار 

 % آهک                                                 5در حالت  تنش عمودی تاثیر - 10نمودار

                                                                         روز                 3و مدت عمل آوری              

 روز 7و مدت عمل آوری 

 

 نتيجه گيری .4

 با توجه به مطالب فوق می توان این طور نتيجه گيری کرد:                  

با افزودن آهک تا حد خاصی باعث بهبود عملکرد خاک می شود که بنا به  -1

 % آهک بهترین عملکرد را داشته است.4وجودحقيق نتایج این ت



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

با گذشت زمان و عمل آوری نمونه ها مقاومت برشی نمونه ها باال می رود اما  -2

روز به مقاومت خوبی می رسد و  14می توان اینطور نتيجه گيری کرد که در 

 روز ندارد. 14تفاوت زیادی پس از 

 اما تاثير زیادی ندارد.وجود عامل تسليح به بهبود عملکرد می انجامد   -3

 با افزایش تنش عمودی مقاومت برشی نمونه ها باال می رود.  -4
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