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 چكیده

در این مقاله امکان ترکیب الیاف فوالدی با خاک رس در درصدهای مختلف وزنی مورد بررسی قرار گرفته است و 

 2سی از عملکرد این الیاف در افزایش مقاومت فشاری تک محوری خاک مورد مطالعه قرار گرفته است. در این برر

نوع الیاف فوالدی قالبدار و الیاف فوالدی موجدار جهت ساخت نمونه ها استفاده شد. همانطور که آزمایش ها نشان 

داد ترکیب این الیاف با خاک رس باعث افزایش مقاومت فشاری در مقایسه با خاک رس بدون الیاف شد. در این 

لیاف فوالدی و نسبت های طولی مختلف مورد آزمایش نوع  طرح اختالط حاوی درصد های مختلف ا 4تحقیق از 

قرار گرفته است. از نتایج بدست آمده چنین می توان برداشت کرد که خاک مسلح به الیاف فوالدی تا حد زیادی 

افزایش مقاومت فشاری می دهد. زمانی که درصد وزنی  الیاف فوالدی در خاک از یک حدی بیشتر شود تاثیر 

درصد و  5درصد، 3درصد،  1قاومت فشاری دارد. در این تحقیق از درصد وزنی الیاف به میزان معکوس و منفی در م

مقاومت فشاری خاک افزایش یافت. این در حالی است  5و  3، 1درصد استفاده گردید . که در درصد های وزنی  7

درصد با  5ر درصد وزنی مقاومت فشاری خاک دچار کاهش گردید. بیشترین افزایش مقاومت د 7که در درصد وزنی 

میلی متر الیاف فوالدی موجدار و کمترین درصد افزایش مقاومت فشاری در درصد وزنی یک  55نسبت طول به قطر 

 میلی متر الیاف فوالدی قالبدار مشاهده گردید.  45درصد با نسبت طول به قطر 

 خاک مسلح، مقاومت فشاری تک محوری، الیاف فوالدیواژه های کلیدی:
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 مقدمه  -1

ه سریع خاکها از جمله مصالحی هستند که تقریباً در همه ساختهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند. با توسع

طرح های عمرانی در خشکی و دریا اکنون زمان آن فرا رسیده است که خصوصیات خاک ها و روش های بهبود 

 ویژگی های آنها به دقت مورد بررسی وتحقیق قرار گیرند.

ررسی رفتار مقاومتی خاک اصالح شده با آهک و الیاف پلیمری تولیدی کارخانجات نخ تایر را مورد ب (2512 ،ثنی عشریا)

 قرار داد . برای انجام آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده در درصد رطوبت بهینه و حداکثر وزن مخصوص خشک

( و درصدهای الیاف  8،  4،  1اظر در درصدهای آهک )بدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد برای هر ترکیب ، متن

 ( نسبت به وزن خشک خاک نمونه هایی ساخته شدند . همچنین برای بررسی 1.5،  5.5،  5سانتیمتر )  2با طول 

رای اثر مدت زمان عمل آوری بر پارامترهای مقاومتی نمونه های ساخته شده به همراه قالب در کیسه های نایلونی ب

درصد سبب افزایش در  1.5روز در دمای مناسب عمل آوری شدند .افزایش الیاف تا   28و  14و  7نهای مدت زما

اولیه  مقاومت محدود نشده میگردد و پس از آن مقاومت کاهش خواهد یافت . همچنین الیاف تاثیر زیادی بر سختی

گسیختگی  با آهک تنها مقاومت و کرنش نمونه ها ندارد و نمونه ثبت شده مسلح به الیاف نسبت به نمونه ثبت شده

ن دیگر بیشتری از خود نشان میدهد . همچنین نمونه با نرخ کمتری پس از مقاومت حداکثر افت میکند و به بیا

جهت بهبود خصوصیات مکانیکی خاک رس و رس  (2512 )کاوه فروزش فر، رفتار نرمی تری از خود نشان می دهد.

ار دور روشهای مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن استفاده نمود. از گذشته های بسی ماسه دار سیمان و خاکستر بادی

ازی خاک به متفاوتی برای بهسازی خاک مورد استفاده قرار گرفته است . از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک روشهای بهس

شیمیایی  روش سه دسته کلی روشهای مکانیکی، روشهای شیمیایی و روشهای تسلیح خاک تقسیم می شوند . یک

وبی برای تزریق و موثر برای تثبیت خاک استفاده از خاکستر بادی و سیمان، مسلح شده با الیاف است که پتانسیل خ

. در این در خاک دارد. خاکستر بادی یک ماده پوزوالنی است که خواص پوزوالنی آن با آسیاب شدن بیشتر می شود

رار می ادی برای تثبیت خاک رس و رس ماسه دار مورد آزمایش قپژوهش تأثیر الیاف پلی پروپلین و خاکستر ب

درصد ماسه در رس به صورت مصنوعی تهیه شده است. آزمایش  25گیرند . خاک رس ماسه دار با اضافه کردن  

ار را مقاومت فشاری محدود نشده با اندازه گیری کرنش موضعی می تواند رفتار این مواد در خاک رس و رس ماسه د

اومت بی توصیف کند . آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های مختلف آماده شده در آزمایشگاه ، افزایش مقبه خو

ر رس تک محوری در اثر ریختن خاکستر بادی مخلوط با سیمان را نشان می دهد . افزودن الیاف پلی پروپیلن د

خاک به طور قابل مالحظه ای  موجب کاهشی اندک در مقاومت تک محوری شده ، اما در مقابل شکل پذیری

درصد ماسه در رس با اضافه کردن الیاف هممقاومت تک   25افزایش پیدا میکند، همچنین در نمونه های حاوی 

ن الیاف محوری و هم شکل پذیری نمونه ها افزایش می یابد . تاثیر مواد افزودنی )سیمان و خاکستر بادی( و همچنی

آزمایش مقاومت فشاری تک محوری مورد   25رس و رس ماسه دار با کمک  بر مقاومت فشاری زهکشی نشده خاک

حاصله نشان می دهد که: اضافه کردن الیاف پلی پروپیلن در خاک رس باعث کاهش  بررسی قرار گرفت. نتایج 

 شده اندکی در مقاومت حداکثر در آزمایشات فشاری محدود نشده می شود. با افزودن الیاف به نمونه های تثبیت

فزایش خاک رس ماسه دار، بر عکس نمونه های رسی، با افزایش مقاومت پیک روبرو میشویم. اضافه کردن الیاف یا ا
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بارت طول آن در هر دو نوع خاک باعث می شود که نمونه ها تحت کرنش بیشتری به مقاومت حداکثر برسند . به ع

ن با یری خاک شده است.  افزایش مقدار سیمادیگر افزودن طول الیاف یا افزایش درصد وزنی آن باعث شکل پذ

ر نمونه ها افزایش مقاومت فشاری رابطه دارد. یعنی با افزایش سیمان یا سیمان و خاکستر بادی با هم مقاومت حداکث

اکثر می افزایش می یابد. اضافه کردن خاکستر بادی به جای نصف مقدار سیمان مصرفی باعث افزایش مقاومت حد

درصد  است که البته این افزایش در خاک رسی ماسه دار کمتر است.  15تا  5ر افزایش تقریبا بین شود . این مقدا  

 

 خاک مسلح به الیاف -2

ی الیاف وسیلهدانه ساخته شده و به درشت و ریزدانه با که است با توجه به تعریف  خاک مسلح  به الیاف،خاکی 
های مرتبط با ضرایب باربری نظیر توان انتظار ارتقای پارامتریشود. در کل از خاک مسلح به الیاف متقویت می

 مقاومت فشاری، کششی و برشی را داشت.

 برنامه آزمایش و روش تحقیق  -3

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان الیاف  بر پارامتر مقاومت فشاری خاک با الیاف فوالدی به انجام آزمایش 
ر مختلف وزنی الیاف  می پردازد . در ادامه به شرح این مؤلفه مقاومتی و رفتار هایی بر روی این خاک در مقادی

 بررسی شده در این تحقیق پرداخته می شود.

 مقاومت فشاری -3-1

بنا به تعریف  تحت بار های واره  به آن ماده می باشد.مقاومت فشاری عبارت است از ظرفیت تحمل یک جسم،
ی استوانه ای و مکعبی برای ساخت نمونه ها استفاده می شود. در این تحقیق مقاومت فشاری تک محوری،نمونه ها

 ( استفاده شده است.1-1میلی متر)شکل  255×155از نمونه استوانه ای به ابعاد 

  
نمونه استوانه ای ساخته شده خاک قبل و بعد از تست با دستگاه آزمایش فشاری -1-1شکل   

 

 مصالح مصرفی  -3-2

آب استفاده شده در این تحقیق، از آب شرب شهر اراک تهیه شده خاک رس استفاده شده است.   از تحقیق این در

الیاف مورد استفاده در این تحقیق، یک نوع الیاف فوالدی قالبدار و یک  است که از نظر کیفیت مورد قبول می باشد.

 ( آورده شده است. 1-1نوع الیاف فوالدی موجدار می باشد که مشخصات آنها در جدول )
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 مشخصات الیاف های مورد استفاده -1-1جدول 

پوشش 
 الیاف

مدول 
 االستیسیته

(Gpa) 

مقاومت 
 کششی

(Mpa) 

وزن 
 مخصوص

(kg/m3) 

 لطو

(mm) 

 قطر

(mm) 

 مهار

 مكانیكی

 نام الیاف

- 212 1255 7855 55 55/1 Hooked-End 
Steel 

HE 

- 212 1255 7855 45 55/1 Hooked-End 
Steel 

HE 

- 212 1255 7855 45 55/1 Hooked-End 
Steel 

HE 

 Simple Crimped 55/1 55 7855 1255 212 مس

 Simple Crimped 55/1 45 7855 1255 212 مس

 Simple Crimped 55/1 45 7855 1255 212 مس

 

 روش آزمایش : -4

سطح نمونه  فشاری  را به کمک خط کش صاف می کنیم تا خطایی درآزمایشات ایجاد نشود . سپس یکی یکی زیر 
( قرار داده و فک را تنظیم نموده و دستگاه را به کار می اندازیم. 2-1( )شکل CBRدستگاه آزمایش فشاری  )

ثر عدد ثبت شده  روی گیج را در یک ضریبی ضرب می کنیم و بعد آن را تقسیم بر سطح مقطع موجود)سطع حداک
می کنیم که این عدد برابر مقدار مقاومت هامقطعی که بار به آن اعمال شده نه سطح مقطع ساخته شده(  نمونه

 فشاری نمونه می باشد.

                                                            
 (CBRدستگاه آزمایش فشاری  ) -2-1شکل   

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

777 

 

 نتایج آزمایشات -5

 و گرفته قرار آزمایش مورد روز 1 از پس شده ساخته نمونه های  ,فشاری مقاومت بررسی منظور به تحقیق این در

تاثیر الیاف  2-1دول در جاست.  شده ارائه  اختالط طرح به  مربوط شاهد  نمونه روزه 1  فشاری مقاومت همچنین

، درصد های مختلف و دونوع الیاف را نشان می دهد که چه تاثیری این سه پارامتر)نوع الیاف ،   L/D=50فوالدی با 

 3-1( بر روی مفاومت فشاری خاک گذاشته و همان گونه که مشاهه می شود، در جدول L/Dدرصد مختلف الیاف و 

های مختلف و دونوع الیاف را نشان می دهد. همان گونه که در فوق ذکر شده ،  ، درصد  L/D=45تاثیر الیاف فوالدی با 

افزایش درصد فوالدی در خاک تا حدی تاثیرمثبت دارد و یک جایی به بعد اثر معکوس بر مقاومت فشاری خاک می 

دهدکه نتایج  ، درصد های مختلف و دونوع الیاف را نشان می  L/D=40تاثیر الیاف فوالدی با  4-1گذارد. جدول 

 ازمایشات این الیاف هم مانند دو الیاف فوق می باشد.

 L/D=50شاری خاک مسلح به الیاف با ف تغییرات مقاومت 2-1جدول

تغییرات نسبی مقاومت 
فشاری خاک مسلح به 
الیاف نسبت به خاک 

 فاقد الیاف

 تنش متوسط

) 2 Kg/cm) 

 

  نمونه سه در موجود تنش

 الیاف درصد

 موجدار

(L/D=45) 

 ساد الیاف درصد
((L/D=45 

8.8% 4.15 4.15 4.08 4.2 _ 1 

31% 4.8 4.98 5 4.85 _ 3 

50% 5.5 5.5 5.6 5.4 _ 5 

41.8% 5.2 5.18 5.33 5.1 - 7 

28% 4.7 4.75 4.65 4.7 1 _ 

60% 5.9 6 5.8 5.85 3 - 

80% 6.7 6.6 6.5 6.9 5 _ 

77% 6.5 6.5 6.8 6.45 7 - 
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 L/D=45مقاومت فشاری خاک مسلح به الیاف با تغییرات  3-1جدول

تغییرات نسبی مقاومت 
فشاری خاک مسلح به 
الیاف نسبت به خاک 

 فاقد الیاف

 تنش متوسط

 )2 Kg/cm) 

 

  نمونه سه در موجود تنش

 الیاف درصد

 موجدار

(L/D=45) 

 ساد الیاف درصد
((L/D=45 

8.8% 4.15 4.15 4.08 4.2 _ 1 

31% 4.8 4.98 5 4.85 _ 3 

50% 5.5 5.5 5.6 5.4 _ 5 

41.8% 5.2 5.18 5.33 5.1 - 7 

28% 4.7 4.75 4.65 4.7 1 _ 

60% 5.9 6 5.8 5.85 3 - 

80% 6.7 6.6 6.5 6.9 5 _ 

77% 6.5 6.5 6.8 6.45 7 - 

 

 L/D=40تغییرات مقاومت فشاری خاک مسلح به الیاف با  4-1جدول

تغییرات نسبی مقاومت 
فشاری خاک مسلح به 

لیاف نس بت به خاک ا
 فاقد الیاف

 تنش متوسط

)2Kg/cm   ) 

 

 نمونه سه در موجود تنش

 الیاف درصد

 موجدار

(L/D=40) 

 الیاف درصد

 ساده

(L/D=40) 

5.6 3.9 3.9 3.8 4 _ 1 

25 4.6 4.7 4.5 4.6 _ 3 

45 5.3 5.16 5.2 5 _ 5 

39 5.14 5.2 5.15 5 - 7 

23 4.6 4.65 4.5 4.6 1 _ 

52 5.6 5.45 5.35 5.2 3 - 

75 6.5 7.2 7.3 7.1 5 _ 

69 6.2 6.68 6.8 6.6 7 - 
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غییرات  ثیر استفاده از الیاف فوالدی بر روی مقاومت فشاری خاک مسلح به الیاف فوالدی. نمودار تتأجهت بررسی 

1های تقویت شده بادرصدهای مختلف الیاف )مقاومت فشاری نمونه پس از  درصد( که7درصد و  5درصد 3درصد،  

د. روز  نمونه ها  را  تحت ازمایش فشاری تک محوری قرار می دادیم تا نمونه به مرحله گسیختگی برس 1گذشت 

وجود دارد مقادیر نقطه تسلیم )حد اکثر مقدار باری که میتوانسته   5-1و 4-1، 3-1های مقادیری که در شکل

لیاف )بدون الیاف( مقایسه شده که مشاهده  می شود اتحمل کند می باشد(می باشد. این نمونه ها با نمونه شاهد 

 فوالدی تا چه حدی بر مقاومت فشاری خاک تاثیر می گذارد.

 
 L/D=50نتایح مقاومت فشاری با  3-1شكل
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  L/D=45نتایج مقاومت فشاری 4-1شكل 
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  L/D=40نتایج مقاومت فشاری 5-1شکل 

کرنش می باشد . از این نمودار ها می توان  –که نشان دهنده نمودار تنش  13-1تا  6-1های  با توجه به شکل

متوجه شد که هرچه الیاف را به خاک اضافه گردد هم تنش و هم کرنش افزایش می یابد و این افزایش تنش تا 

درصد الیاف اضافه  7به خاک  درصد الیاف به خاک اضافه می کنیم سیر صعودی دارد ، ولی از زمانی که 5زمانی که  

می کنیم تنش خاک کاهش می یابد. اما در مقابل، کرنش همچنان افزایش می یابد که علت این افزایش عدم 

درصد الیاف به خاک اضافه می گردد فضا های خالی در خاک  7پیوستگی دانه های خاک می باشد. چون زمانی که 

 شود که تغییر طول زیاد و در نتیجه کرنش بیشتری را ایجاد گردد.بیشتر می شود و این فضاهای خای  باعث می 
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 (45و 45، 55های ) L/Dو با  %1کرنش برای خاک مسلح به الیاف قالبی با درصد یکسان  –نمودار تنش 6 -1شكل 
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 (45و 45، 55های ) L/Dو با  %1کرنش برای خاک مسلح به الیاف اجدار با درصد یکسان  –نمودار تنش  7-1شكل 
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 (45و45، 55های ) L/Dو با  %3کرنش خاک مسلح به الیاف قالبی با درصد یکسان –نمودار تنش  8-1شكل 
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 (45و45، 55های ) L/Dبا  %3کرنش خاک مسلح به الیاف اجدار با درصد یکسان -نمودار تنش  9-1شكل 
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 (45و 45، 55های ) L/Dبا  %5یکسان کرنش خاک مسلح به الیاف قالبی با درصد -نمودار تنش 11-1شكل 
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 (45و 45، 55های ) L/Dبا  %5کرنش خاک مسلح به الیاف اجدار با درصد یکسان -نمودار تنش 11-1شكل 
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 (45و45، 55های ) L/Dبا  %7کرنش خاک مسلح به الیاف قالبی با درصد یکسان -نمودار تنش 12-1شكل 
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 (45و45، 55های ) L/Dبا  %7به الیاف اجدار با درصد یکس ان کرنش خاک مسلح -نمودار تنش 13-1شكل 

 

 

 نتایج بدست آمده در این تحقیق -6

افزایش درصد الیاف در خاک تا یک حدی اثر مثبت بر روی مقاومت خاک می گذارد و از جایی دیگر باعث کاهش 

درصد الیاف با عث افزایش 5ار تا مقاومت فشاری می شود.که طبق جداول هم الیاف ساده)قالبدار(و هم الیاف موجد
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با کاهش  درصد باعث کاهش مقاومت فشاری خاک شده است.7مقاومت خاک شده اند ولی با افزایش این مقدار به 

و همچنین  L/D=45بیشتر از  L/D=50مقاومت فشاری هم کاهش یافته است مثال مقاومت فشاری   L/Dنسبت 

L/D=45   نیز ازL/D=40 .الیاف موجدار به نسبت الیاف ساده بر مقاومت فشاری خاک بیشتر می  تاثیر بیشتر است

 باشد.
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