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 به عنوان يک ماده مرکب عمل ميکند به طوريکه اليافهاي قرار گرفته شده در آن از،خاک مسلح شده با الياف
 تنشهاي برشي ايجاد شده درخاک ناشي از بسيج مقاومت کششي اليافها.مقاومت کششي بااليي برخوردار مي باشد
 اين مقاله به مطالعه و بررسي تاثير اليافهاي مصنوعي در اصالح.بوده بطوريکه باعث افزايش مقاومت خاک ميگردد
 از اهداف اين طرح ميتوان به تبديل مواد اضافي موکت به.خواص مقاومت ديناميكي يک خاك ماسهاي ريز ميپردازد
 بدين منظور يک سري آزمايشهاي سه محوري سيکلي کنترل.فراورده با ارزش افزوده در تسليح خاک نيز اشاره نمود
 از خصوصيات تغيير.تنش بر روي نمونه هاي ماسه ريز مسلح شده به کمک الياف با توزيع تصادفي انجام گرديد
 در اين آزمايشات تأثير.شکل ديناميکي ماسه مسلح شده ميتوان به مدول برشي و نسبت ميرايي اشاره نمود
 تعداد سيکلهاي بارگذاري و سطوح تنش همه جانبه بر روي نسبت ميرايي، نسبت اضالع،پارامترهايي نظير ميزان الياف
 نتايج به روشني نشان ميدهد که در اثر مسلح شدن نسبت ميرايي نمونه هاي مسلح تحت.بررسي گرديده است
 اين روند افزايش در مقادير باالي درصد وزني و نسبت اضالع الياف به.تنشهاي همه جانبه مختلف افزايش مييابد
.خوبي ديده ميشود
 سه محوري سيکلي, الياف موکت, تسليح,نسبت ميرايي

Damping Characteristics of Silty Sand Reinforced
With Carpet Waste Strips
H. Ghiassian; H. Shahnazari; A. Shafiee; A. R. Tabarsa; R. Jamshidi C
ABSTRACT
A fiber reinforced soil behaves as a composite material in which fibers of relatively high tensile
strength are embedded in a matrix of soil. Shear stresses in the soil mobilize tensile resistance in the
fibers, which in turn imparts greater strength to the soil. In this paper a study on the influence of synthetic
fibrous materials in improving the dynamic strength characteristics of a fine sandy soil is reported. The
study is aimed at converting fibrous carpet waste into a value-added product for soil reinforcement. A
series of stress controlled cyclic triaxial tests were carried out on fine sand specimens reinforced with
randomly distributed carpet strips. The dynamic deformation properties of the reinforced sand are defined
in terms of shear modulus and damping ratio. The effects of parameters such as fiber content and aspect
ratio, number of cyclic loading and the level of confining pressure on the aforesaid parameters were
investigated. The results clearly indicate the increase of damping ratio of reinforced samples in different
confining pressure. The increase is more pronounced in higher fiber contents and aspect ratios.
KEYWORDS : Damping Ratio; Reinforcement; Carpet Fibers; Cyclic Triaxial
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آزمايشگاهي اندکي در خصوص رفتار ديناميکي خاکهاي مسلح
شده به کمک الياف با توزيع تصادفي انجام گرديده است .در
استفاده ار عناصر کمکي در تقويت و اصالح خاک از

اين راستا مي توان به پژوهشهاي Noorany and Uzdavines

زمانهاي گذشته مورد توجه بشر بوده بطوريکه با پيدايش

]،Feng and Sutter [12] ،Maher and Woods [11]، [17

مصالح جديد و نياز انسان به سازههايي نظير فرودگاه،

] ،Boominthan and Hari [14] ،Li and Ding [13اشاره نمود.

بزرگراه ،محلهاي دفن زباله و سدهاي خاکي موجب گرديده تا

 Noorany and Uzdavinesتاثير افزودن الياف ژئوسنتتيک

زمينه و بستر مناسبي براي کشف روشهاي نوين در علم

توزيع شده تصادفي بر روي مقاومت روانگرايي ماسه اشباع با

مهندسي ژئوتکنيک پديد آيد .در اين ارتباط روشهاي بهسازي و

کمک آزمايشهاي سه محوري سيکلي زهکشي نشده را مورد

اصالح خواص مهندسي خاک و پيرو آن تئوري خاک مسلح و

بررسي و ارزيابي قرار دادند .نتايج مطالعات آنها نشان داد که

روشهاي مرتبط با آن از اهميت شاياني برخوردار ميباشد.

افزودن الياف باعث افزايش مقاومت روانگرايي شده به طوريکه

کارايي و توانايي دانش خاک مسلح در ارائه راهکارهاي عملي

در يک نسبت تنش سيکلي ثابت ،ماسه مسلح شده تعداد

مناسب در پروژه هاي مختلف عمراني موجب گرديده تا اين

سيکلهاي بيشتري نسبت به ماسه معمولي تحمل ميکند.

دانش به سرعت جاي خود را در علم مهندسي ژئوتکنيک باز
نمايد.

در مطالعات  Maher and Woodsدر خصوص رفتار
ديناميکي ماسه مسلح شده با الياف توزيع شده تصادفي اثر

به طور کلي عناصر مسلح کننده خاک به دو طريق منظم

پارامترهايي از قبيل دامنه کرنش برشي ،تنش همه جانبه ،پيش

مشتمل بر صفحات مشبک ،اليههاي تنيده و تسمههاي نواري

کرنش يافتگي سيکلي ،تعداد سيکلهاي آزمايش ،مقدار ،جهت و

قرار گرفته در محلها و جهات خاص و يا به صورت تصادفي

نسبت بعد الياف مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند .نتايج آنها

شامل مخلوط الياف و تريشههاي کوچک توزيع شده در داخل

نشان داد که تسليح باعث افزايش مقادير مدول برشي ،نسبت

خاک به کار ميروند .در دهه  07ميالدي ،پژوهشهاي مختلفي

ميرايي و مقاومت روانگرايي نمونه ها ميگردد.

در خصوص موضوع گفته شده از سوي دانشمندان مختلف

نتايج مطالعات  Feng and Sutterنيز نشان داد که با افزايش

صورت گرفت .محور اصلي اين مطالعات بر پايه استفاده از

درصد حجمي خرده هاي الستيک ،در يک تنش همه جانبه ثابت

المانهاي ممتد و جهتدار در تقويت و تسليح خاک بود.

مقادير مدول برشي و نسبت ميرايي به ترتيب کاهش و افزايش

ايده اختالط خاك با الياف نيز از اوايل همين دهه شروع شد

مييابند.

بطوريكه استفاده از الياف توزيع شده تصادفي در تسليح خاک

نتايج آزمايشهاي سه محوري سيکلي انجام شده بر روي

(  )Randomly Distributed Fiber Reinforcementموضوع

نمونه هاي خاک مسلح شده با الياف توسط  Li and Dingمنجر

پژوهش محققين مختلفي قرار گرفت .نتايج تمامي مطالعات نشان

به ارائه يک تابع هيپربوليک متشکل از مستقلهاي تنش و کرنش

داد که تسليح خاک با افزودن اليافهاي مختلف ،باعث افزايش

تحت بارگذاري سيکلي گرديد که با نتايج حاصل از آزمايش ،هم

مقاومت و ظرفيت باربري خاک شده که اين مهم در نتايج

پوشاني و برابري خوبي نشان ميدهد.

مطالعات استاتيکي ]،Gray and Ohashi [2]،Lee et al. [1

همچنين تحقيقات  Boominathan and Hariنشان داد که با

،Maher

افزودن الياف و المانهاي شبکه ژئوسنتتيک توزيع شده تصادفي

][3

Rafeai

and

[4]،Gray

Gray

and

] Ghiassian et al. [6] ،Wang el al. [5گزارش شده است.

مقاومت روانگرايي خاکستر آتشفشاني افزايش مييابد.

رفتار ديناميكي خاكها و سازوکار بارگذاري سيکلي ناشي

گفتني است که دامنه تنش هنگام عبور از درون پوسته زمين

از امواج زلزله در موارد متعددي از پروژه هاي مهندسي اعم از

کاهش پيدا مي کند و اين کاهش را ميتوان به زائل کنندگي

بستر بزرگراهها ،ديوارهاي حائل ،خاکريزها و  ...از اهميت

مصالح (به دليل خاصيت جذب انرژي توسط مصالح) و يا زائل

خاصي برخوردار ميباشند .در اين زمينه ،نتايج مطالعات

کنندگي شعاعي (به علت توزيع انرژي در يک حجم بزرگتري از

]Krishnaswamy and Isaac [8] ،Boominathan et al. [0

مصالح) نسبت داد .در اين راستا ميتوان به ارتعاشات مفرط

] Vercueil et al. [9بر روي رفتار ديناميکي خاکهاي مسلح

پي هايي نظير پي ماشين آالت نيز اشاره نمود که ممکن است به

شده با المانهاي صفحه اي به کمک آزمايشهاي آزمايشگاهي

طور نامطلوب کيفيت کارخود و همچنين ماشينها و سازه هاي

حاکي از نقش موثر تسليح در افزايش مقاومت روانگرايي بوده

مجاور خود را در اثر انتقال انرژي مربوط به انتشار امواج تحت

است .بررسي هاي انجام شده نشان ميدهد مطالعات

تاثير قرار دهد .با توجه به موارد ياد شده ،کاهش دامنه

ارتعاشات و ضريب بزرگنمايي با به کارگيري سيستمهاي

بيشتر از نوع اصطکاکي بوده و هنگامي که طول الياف در

جاذب ارتعاش در زير پي ها و يا افزايش قابليت استهالک و

مقايسه با اندازه ذرات بزرگ باشد ،تاثير آن در نتايج زياد

ميرا نمودن انرژي عبوري توسط ذرات خاک (ناشي از

ميباشد .از عوامل موثر بر اندرکنش ذرات ماسه و الياف

سازوکارهاي مختلفي همچون اصطکاک ،توليد گرما و جاري

ميتوان به تمايل نمونه به تغيير حجم ،تراکم ،اندازه ذرات ،شکل

شدن پالستيک) ميتواند به عنوان يک راهکار مناسب در کاهش

و زبري سطح ذرات الياف ،درجه اشباع ،شرايط زهکشي و نرخ

خطرات احتمالي ناشي از اعمال بارهاي ديناميکي بيانجامد.

بارگذاري اشاره نمود (].)Li [10

گفتني است براي اغلب خاکها و سازه ها ،انرژي به صورت

در يك مخلوط خاك و الياف ،سازوکار عمل انتقال تنشها

هيسترتيس يعني بوسيله کرنش جاري شدن و لغزش ذرات

بين ذرات خاك و رشته هاي الياف مبتني بر پديده اندركنش بين

نسبت به يکديگر تلف ميشود .در اين راستا با توجه به اهميت

آنها ميباشد با اين توضيح كه مثال تنشهاي فشاري از يكطرف

ظرفيت ميرايي خاکها در خصوص استهالک بيشتر انرژي

باعث تغيير شكل المانهاي محيط (ذرات خاك و رشتههاي

برشي ناشي از زلزله ،اين تحقيق انجام ميگردد.

اليــاف) گرديده و از طرف ديگر عامل اصطكاك موجب
ميگردد تا در فصــل مشترك رشته هاي الياف و ذرات خــاك
تنش هاي برشي بسيج گـردند .عكس العمل اين تنشها موجب
ايجاد نيروهاي كششي در رشتههاي اليـــاف گرديده و باعث

خاك مورد استفاده در اين تحقيق ،ماسه ريزدانة الي دار با

مي شود تا رشته هاي الياف با ذرات خــاك درگير شوند.

چگـــالي ويژه  ،2/69قطر متوسط دانـــههاي ) (D50برابر با

اندركنش اين دو پديده موجب افزايش مقاومت برشي ،خاصيت

 7/26ميليمتر و بدون خاصيت پالستيسيته ميباشد .بر اسـاس

كشساني و شكلپذيري مخلوط ميگردد .در اين راستا ميتوان

طبـقه بندي متحد اين خاك در گروه خاكهاي  SMقرار ميگيرد.

اظهار نمود كه در محيط خاك و الياف ،تنشهاي مقاوم برشي و
فشاري ناشي از ذرات خـاك و مقاومت كششي محيط مربوط

المان مورد استفاده درتسليح ،تريشه هاي كوتاه و نازكي
ميباشند كه از برش دادن و قيچي كردن نوارهــاي زائد موكت
تهيه گرديده است .اين تريشه ها ازجنس پلي اتيلن و پلي
پروپيلن (مواد سازنده ژئوتكستايلها) بوده که مقــاومت كششي
بيشينه و مـــدول کشساني اوليه آن به ترتيب برابر  877و 037
كيلو پاســكال ميباشند )Poorebrahim [15](.مقـطع تريشــه
ها مربعي به ضــلع  5ميليمتر (ضخــامت الياف) و طــول آنها
 5و  15ميليمتر بوده که با مقادير وزني 7/5و 1درصـد با خاك
مخلوط گرديده و مورد آزمايش قرار گرفته اند.

به رشـتههاي الـياف بوده و تركـيب اين تـنشها مقـاومت و
شكل پذيري نمونه ها را بهبود ميبخشد .در اثر پديده برش و
تشكيل ناحيه برشي ،امتداد اليافي كه اين ناحيه را قطع مينمايد
تغيير يافته و در نتيجه تحت كشش قرار ميگيرد .نيروي
كششي بسيج شده در الياف داراي دو مولفه عمود بر سطح و
مماس بر آن ميباشد .مولفه عمود بر سطح موجب افزايش تنش
نرمال و در نتيجه افزايش مقاومت اصطكاكي بين دانهها در
سطح برش ميگردد و مولفه مماسي بطور مستقيم از لغزش
ممانعت كرده و در نتيجه مقاومت برشي را افزايش ميدهد.
حضور اليــاف در خــاك معـيار گسيختگي و امتداد سطوح
لغزش را تغيير داده و عرض ناحيه برشي را افزايش ميدهد.

يکي از عوامل مهم در رفتار ماسه مسلح ،اندرکنش بين
ذرات ريز ماسه و الياف تسليح ميباشد .بديهي است که اين
مهم نه تنها تابعي از زبري و نسبت اضالع الياف بوده بلکه به
اندازه نسبي ذرات ماسه و الياف هم بستگي دارد .در اين راستا
نتايج مطالعات ] Michalowski et al. [16نشان دادند که تحت

افزايش مقاومت خاك در اثر افزودن الياف تابعي از درصد
وزني ،نسبت اضالع الياف ،زاويه اصطكاك بين خاك و الياف،
زاويه اصطكاك داخلي خاك ،تنش همه جانبه ،وضعيت سطح
برش ،شرايط آزمايشگاهي و ساير خصوصيات فيزيكي و
مكانيكي خاك و الياف ميباشد.

شرايط يکسان آزمايش نمونه هاي مسلح شده با اليافهاي بلندتر
نسبت به ساير نمونه ها از مقاومت برشي باالتري برخوردار
ميباشند .همچنين سختي اوليه نمونه ها متاثر از سختي و
زبري سطح الياف ميباشد .اندرکنش بين ذرات ماسه و الياف

در اين تحقيق ،هدف بررسي رفتار ديناميکي ماسه مسلح
شده با تريشه هاي موکت بوده که اين مهم در راستاي ادامه

مطالعات استاتيکي قبلي انجام شده است .بدين منظور اثر

خشک بيشينه آن  16/2كيلو نيوتن بر متر مكعب ميباشند.

عواملي همچون درصد وزني ،طول المان تسليح و تنشهاي همه

همچنين نتايج بيانگر آنست که افزودن الياف باعث افزايش

جانبه مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .اين بدان معناست

مقدار رطوبت بهينه و کاهش وزن مخصوص خشک ماکزيمم

که به منظور امکان مقايسه با نتايج يافته هاي قبلي ،اندازه ذرات

مي شود .علت افزايش مقدار رطوبت بهينه را ميتوان در جذب

ماسه مورد آزمايش و قطر تريشه هاي مورد استفاده ثابت نگه

آب بيشتر تريشه هاي موکت نسبت به خاک و علت کاهش مقدار

داشته شده است .همچنين گفتني است که تريشه هاي مورد

وزن مخصوص خشک ماکزيمم را ميتوان در جايگزيني

استفاده در اين تحقيق به صورت مجموعه اي از اليافهايي با

دانه هاي خاک با اين تريشه ها که داراي چگالي کمتري نسبت

قطر بسيار کم بوده که اين خود باعث تخلخل ذاتي المان مسلح

به خاک مي باشند جستجو نمود.

کننده ميشود و اين در حالي است که اکثر مطالعات انجام شده
در خصوص رفتارهاي استاتيکي و ديناميکي خاک مسلح با
کمک اليافهاي تک رشته اي بوده است .در اين زمينه به منظور

به منظور بررسي رفتار ديناميکي ماسه ريز مسلح شده با

تاثير اندرکنش بين ذرات ماسه و الياف ،نياز به مطالعات تکميلي

الياف موکت يک سري آزمايشات سه محوري سيکلي زهکشي

با در نظر گرفتن عواملي همچون دانه بندي خاک ،جنس و

نشده تحت شرايط کنترل تنش انجام گرديد .هدف از انجام اين

ضخامت الياف ،دانسيته نمونه ها ،تعداد الياف توزيع شده در

سري آزمايشات مطالعه تاثير پارامترهاي درصد وزني ( )wfو

سطح برش و تنشهاي همه جانبه و  ...ميباشد که بررسي

نسبت اضالع رشتهها ( )ARبر منحني تنش-كرنش سيکلي،

سازوکار اندرکنش ذرات ماسه و الياف موضوع تحقيق

مقاومت سيکلي ،تغييرات فشار آب حفره اي ،مدول برشي و

جداگانه اي خواهد بود .هرچند که تاثير اندرکنش دانه هاي

نسبت ميرايي در فشارهاي همه جانبه مختلف مي باشد .اين

ماسه با الياف موکت تا کنون مورد بررسي قرار نگرفته است

آزمـايشــات روي نمونه هايي كه حاوي صـفر7/5 ،و  1درصد

ليکن تا اندازه اي تاثير نسبت قطر دانه هاي ماسه به قطر

اليــاف با نسبتهاي اضالع  1و 3بوده اند در فشارهاي همه

حفرات موکت بر مشخصات تغيير شکل ديناميکي خاک را

جانبه  477 ،177 ،25و  077كيلو پاسكال تحت شرايط اشباع و

برآورد نمود .از آن جايي که الياف مورد استفاده در اين تحقيق

تحكيم يافته همسان در حالت زهكشي نشده انجام گرديده است.

به صورت مجموعه هايي سه بعدي بوده اند .بنابراين سطح

دستگاه مورد استفاده در اين تحقيق دستگاه سهمحوري موجود

گسيختگي از محل تماس خاک با تريشه ها عبور ميکند و اين

در آزمايشگاه مــكانيك خـاك پژوهشگاه بين المللي زلزله

امر نشان ميدهد که بين تريشه ها و دانه هاي ماسه نقش مهمي

شناسي و مهندسي زلزله مي باشد .مراحل انجام آزمايش بر

ايفا خواهد نمود .در يک نسبت وزني ثابت با کاهش قطر دانه

اساس استاندارد  ASTM D 3999-91و منطبق با روش بار

هاي ماسه دو پديده ميتواند رخ دهد:

سيکلي ثابت ) (Constant Cyclic Loadميباشد .بار قائم ،تغيير

اول اينکه به دليل افزايش سطح مخصوص دانه هاي ماسه،

شکل محوري ،فشار آب حفره اي و تغيير حجم نمونه بوسيله

مقاومت اصطکاکي در سطح تماس دانه ها با تريشه ها افزايش

حسگرهاي مختلفي مورد سنجش قرار گرفته که در اين ارتباط

يافته و بنابراين مقاومت برشي و در پايان مدول برشي مختلط

مقادير اندازه گيري شده به صورت ولتاژ به تقويت کننده

نيز افزايش مييابد و دوم آنکه اگر قطر دانه ها آن قدر کم باشد

) (Amplifierمنتقل گرديده و سپس توسط سيستم پردازشگر

که دانه ها حفرات خالي تريشه ها را پر کنند آن گاه به دليل

اطالعات ) (Data Acquisitionثبت ميگردند.

افزايش سختي تريشه ها از خاصيت استهالک آنها کاسته
خواهد شد و انتظار مي رود که ميرايي مصالح کاهش يابد.

براي نمــونهسازي در آزمايشــگاه روشــهاي مختلفي از
قبيل روش تراكــم مرطوب ) ،(Wet or Moist Tampingبارش

به منظور يافتن روش مناسب نمونه سازي و چگونگي
تغييرات دانسيته در اثر سازوکار تسليح ،آزمايشهاي تراکم
استاندارد بر روي نمونههاي معمولي و مسلح با ميزان الياف 1
درصد و نسبت اضالع  1و  3انجام گرديد .نتايج آزمايش نشان
ميدهد که رطوبت بهينه خاك برابر با  %17و وزن مخصوص

خشک)Pluviation

،(Air

روش

رسوبگذاري

در

آب

) (Water Sedimentationو روش تراكــم كــاهش يافته
) (Undercompactionوجود دارد .در خاكهاي مسلح از آنجايي
كه عالوه بر خاک ،الياف و تريشههاي اضافه شده كه نقش
مسلح شدن را بازي مينمايند نيز وجود دارند و نميتوان آنها
را به روشهاي بارش خشك و يا رسوبگذاري در آب به صورت

همگن و يكنواخت با ماسه مخلوط نمود بنابراين ميتوان از

نمونهسازي استفاده نمود .با توجه به منحني هاي تراکم ،مقدار

روشهاي كوبش خشك و تر استفاده نمود .از آنجا كه در اين

وزن مخصوص خشک ماسه نزديک به  14/53كيلو نيوتن بر

مطالعه كليه مدلها در حالت اشباع تحت بارگذاري زلزله قرار

متر مكعب در محدوده حداکثر تراکم بوده و قابل دسترسي

گرفتند بنابراين از روش تراکم مرطوب براي آمادهسازي مدلها

براي ساخت نمونه ها ميباشد .اين وزن مخصوص که معادل

استفاده گرديد .مشكلي كه در ارتباط با روش مدلسازي انجام

تراکم  57درصد بوده و يک تراکم متوسط محسوب ميشود

شده در اين آزمايشات وجود دارد آن است كه با ريختن هر

براي ساخت کليه نمونه ها انتخاب گرديده است .نمونههاي

اليه و كوبش آن اليه پاييني كمي متراكمتر ميگردد و در انتهاي

مورد استفاده در اين آزمــايش از نوع استـوانه اي به قطر 07

كار چگالي نمونه مدل ساخته شده با عمق متغير ميباشد و

و ارتفاع  147ميليمتر بوده و با رطوبت بهينه  %17و وزن

بنابراين مدل غير همگن است .راهحلي كه براي جلوگيري از اين

مخصوص خشك  14/53طي  5اليه با روش تراکم مرطوب در

مشكل وجود دارد استفاده از روش تراكم كاهشيافته

قالب مخصوص نمونه سازي دستگاه سهمحوري تهيه شدهاند.

) (Undercompactionميباشد .در اين راستا تعدادي نمونه

گفتني است بعد از طي مراحل اشباع ،نمونه ها تحت تنشهاي

آزمايشگاهي از ماسه معمولي و مسلح در يك قالب استوانه اي

تحکيمي همسان معادل  477 ،177 ،25و  077کيلو پاسکال تحت

پلکسي گالس ساخته شد .در اين خصوص قالب اشاره شده

بارگذاري ديناميکي (سينوسي متقارن) کنترل تنش و فرکانس

مدرج شده و نمونه به صورت  5اليه هر يک به ارتفاع 2/8

 7/5هرتز به صورت چند مرحله اي قرار گرفتند .در طول هر

سانتيمتر تحت دانسيته نسبي ماسه معادل  57درصد به روش

مرحله شيرهاي زهکشي باال و پايين نمونه بسته شده و در

تراکم مرطوب ساخته شد .به منظور بررسي اثر تسليح در

شروع مرحله بعد شيرها باز شده تا فشار آب حفره اي ايجاد

روش نمونهسازي ،اقدام به تهيه نمونه هايي از ماسه معمولي و

شده مستهلک گشته و سپس در طول مدت زمان مرحله بعدي،

رنگي مسلح شده با الياف موکت با نسبت ابعاد  1و  3و نيز

دوباره شيرهاي زهکشي بسته و اين عمل به تناوب انجام

مقدار وزني  7/5و  1درصد گرديد .نتايج نشان ميدهند که

ميگيرد ) .(ASTM D 3999بعد از اتمام آزمايش ،نمونه ها وزن

ضخامت اليه هاي زيرين در نمونه ماسه غير مسلح بعد از اتمام

شده و با قرار دادن آن در داخل کوره رطوبت آنها تعيين

آزمايش دستخوش تغيير شده به طوريکه ضخامت اليه هاي

ميگرديد .با توجه به موارد يافته شده ميتوان منحني هاي

پنجم (اليه زيرين) و اليه چهارم و سوم به ترتيب  1/3 ،2و 7/0

فشار آب حفره اي باال و پايين نمونه ،تغيير مکان محوري،

ميليمتر کاهش يافته که اين مورد ناشي از اعمال انرژي تراكمي

برشي ،تنش انحرافي و مسير تنش را ترسيم نمود .شکل 1

متوالي در اثر كوبش اليههاي بااليي ميباشد.

نمونه اي از داده هاي آزمايش در مرحله دهم اعمال بار سيکلي

نتايج بدست آمده از نمونههاي ماسه مسلح نشان داد که

بر روي نمونه ماسه مسلح شده با نسبت اضالع  1و درصد

افزودن الياف موکت به خاک ماسهاي مانع از تراکم بيشتر اليه

وزني  7/5تحت تنش همه جانبه  177کيلو پاسکال را نمايش

هاي زيرين در اثر کوبش اليههاي بااليي ميشود به طوريکه

ميدهد.

کاهش ضخامت اليه هاي خاک در نمونه ماسه مسلح شده با

60

درصد وزني  7/5و نسبت ابعاد  1در اليه هاي چهارم و سوم

40

امر را ميتوان به جذب انرژي ناشي از کوبش توسط اليافهاي
موکت توزيع شده در بين اليه هاي خاک و جابجا نشدن انرژي
به اليه هاي زيرين نسبت داد .در اين زمينه همچنين ديده شد كه
با افزايش درصد وزني تسليح از  7/5به  1و نيز نسبت ابعاد
الياف موکت از  1به  3به علت باال رفتن قابليت جذب انرژي
توسط اليافهاي موکت منجر به تغييرات ضخامت اليه هاي
مختلف نمونه در اثر تراكم نشده و اليه ها در پايان آزمايش از
يکنواختي خوبي برخوردار مي باشند .بنابراين استفاده از روش
تراکم کاهش يافته براي خاك ماسهاي مسلح شده با الياف
موكت ضرورتي نداشته و ميتوان از روش تراکم مرطوب در
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شکل ( :)1منحني هاي هيسترسيس تنش-کرنش محوري

)= 100kPa , AR = 1, wf =% 7/5
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به ترتيب به ميزان حدودا  7/8و  7/2ميليمتر ديده شد .علت اين

20
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Plain Sand
AR=3, WF=1 %

در پايان هر آزمايش ،منحني هاي هيسترسيس تنش –

AR=1, WF=1%

محاسبه نسبت ميرايي نمود .گفتني است در هر سيکل بارگذاري

)Damping Ratio, D (%

کرنش محوري (يا برشي) ترسيم گشته و آنگاه ميتوان اقدام به
5

 -باربرداري ميتوان پارامتر ياد شده را تعيين نمود[18] .

 Ishiharaسيکل دهم بارگذاري را به دليل رسيدن به حالت
تعادل و پايدار در منحني تنش  -کرنش براي محاسبه مدول
برشي و نسبت ميرايي سفارش نموده و لذا در اين تحقيق نيز
سيکل دهم بارگذاري معيار کليه محاسبات انتخاب گرديده است.
براي انجام محاسبات گفته شده از نرم افزار  Matlab 0استفاده
گرديد.
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0
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شکل ( :)3تأثير نسبت اضالع الياف بر روي نسبت ميرايي نمونههاي
مسلح شده در تنش همه جانبه  477كيلو پاسكال

تاثير تنش همه جانبه
با افزايش تنش همه جانبه از  25به 077کيلو پاسکال به دليل

تاثير درصد وزني الياف

افزايش مقاومت برشي نمونه ها و کاهش سطح منحني

در يک نسبت اضالع و تنش همه جانبه ثابت ،با افزايش

هيسترسيس تنش – کرنش محوري ،نسبت ميرايي نمونه هاي

درصد وزني الياف موکت نسبت ميرايي نمونه ها زياد شده که

معمولي و مسلح کاهش مييابد .شکل  4تاثير تنشهاي همه

اين امر را ميتوان به جانشين شدن مواد بيشتر با سختي کمتر

جانبه بر روي نسبت ميرايي نمونه مسلح شده با  7/5درصد

به جاي مصالح با سختي زيادتر و نيز قابيلت استهالک بيشتر

وزني الياف و طول معادل  5ميليمتر را نشان ميدهد.

انرژي نسبت داد .به عنوان نمونه شکل  2بيانگر اين موضوع
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ميباشد.
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شکل ( :)2تأثير درصد وزني الياف بر روي نسبت ميرايي نمونههاي
مسلح شده در تنش همه جانبه  177كيلو پاسكال

تاثير نسبت اضالع الياف
نتايج تحقيق نشان ميدهد که با افزودن الياف به خاک،
نسبت ميرايي نمونه ها افزايش مييابد .در اين راستا در يک
درصد وزني و تنش همه جانبه ثابت ،با افزايش نسبت اضالع
الياف موکت نسبت ميرايي نمونه ها زياد شده که اين امر را مي
توان به افزايش بيشتر طول المانهاي تسليح و شکل پذيري
بيشتر نمونه ها نسبت داد .شکل  3بيانگر اين موضوع ميباشد.

شکل ( :)4تأثير تنش همه جانبه بر روي نسبت ميرايي
نمونههاي مسلح )(AR = 1 , wf =% 7/5

تاثير تعداد سيکلهاي بارگذاري
نتايج آزمايشها نشان ميدهد که در يک کرنش برشي ثابت
با افزايش تعداد سيکلهاي بارگذاري  -باربرداري در هر مرحله
از آزمايش نسبت ميرايي نمونه ها از نوع معمولي و نوع مسلح
کاهش ناچيزي يافته ،بطوريکه مقدار اين تغييرات آنچنان
محسوس نميباشد .علت کاهش جزئي مقادير نسبت ميرايي
نمونه ها را ميتوان به کاهش سطح حلقه بسته منحني هاي
هيسترسيس تنش  -کرنش محوري (يا برشي) نسبت داد.
هرچند با افزايش تعداد سيکلهاي بارگذاري -باربرداري و
بيشتر شدن کرنش برشي ،مقادير مدول برشي کاهش يافته ولي
با توجه به تعريف نسبت ميرايي و روند کاهشي بيشتر سطح

محصور منحني هاي هيسترسيس تنش – کرنش محوري،
مقادير نسبت ميرايي کاهش مييابد .به عنوان نمونه ،شکل 5

نتايج آزمايش نشان ميدهد که در تنشهاي همه جانبه کم

نسبت ميرايي نمونه هاي مسلح شده با نسبت اضالع  1و درصد

نظير  25و  177کيلوپاسکال نمونه هاي مسلح در مقايسه با

وزني  1تحت تنش همه جانبه  177کيلو پاسکال در انتهاي

نمونه هاي معمولي از مدول برشي پايين تري برخوردار

سيکلهاي دوم ،دهم و چهلم بارگذاري را نشان ميدهد.

ميباشند و با افزايش ميزان تريشه مقدار کاهش مدول برشي

12
N=2

افزايش مييابد .اين تاثير ميتواند بيشتر به دليل کاهش دانسيته

N=10
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)Damping Ratio, D (%

8

نسبي نمونه هاي مسلح در انتهاي مراحل تحکيم و بارگذاري،
نداشتن قفل و بست کافي بين ذرات ماسه و تريشه ناشي از
سطح تنش پايين و مقاومت تريشه در مقابل تحکيم مقادير
مدول برشي کاهش مييابند .به عنوان نمونه شکل  0بيانگر اين
مطلب ميباشد.
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شکل ( :)5تأثير تعداد سيکلهاي بارگذاري بر روي نسبت ميرايي

نمونههاي مسلح )= 100kPa , AR = 1, wf =% 1

( σ3
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نتايج آزمايشها نشان دادند در کليه تنشهاي همه جانبه
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شکل ( :)0تأثير افزودن تريشه بر روي مدول برشي نمونه هاي مسلح

عبارت ديگر با افزايش دامنه کرنش برشي به علت بسيج

با  1درصد الياف تحت تنش همه جانبه  177کيلوپاسکال

مقاومت کششي تريشه در سطوح کرنشهاي باال و افزايش

شايان گفتن است از آنجا که بسيج شدن مقاومت برشي بين

صلبيت و سختي نمونه ها باعث کاهش شکل پذيري و نسبت

تريشه و ذرات خاک تابع سطح تنش محصور کننده ميباشد،

ميرايي نمونه ها ميگردد .به عنوان نمونه شکل  6تاثير دامنه

در سطوح تنش باال ،تسليح منجر به افزايش سختي برشي

کرنش برشي بر روي نسبت ميرايي نمونه هاي مسلح به

گرديده بطوريکه افزايش در مدول برشي تحت تنش همه جانبه

نمونه هاي معمولي تحت تنش همه جانبه  177کيلوپاسکال را

 077کيلوپاسکال ناشي از افزودن تريشه به خوبي ديده

AR=1, WF=0.5%

ميشود .شکل  8بيانگر کاهش دانسيته نسبي در نمونه هاي

1.10

مسلح شده با  7/5درصد تريشه ناشي از افزايش نسبت اضالع

Confining Pressure = 100 kPa

تسليح تحت تنش همه جانبه  077کيلوپاسکال را نشان ميدهد.
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نمونه ميتوان گفت که نسبت ميرايي نمونه هاي مسلح شده با 1
درصد موکت در نسبت اضالع معادل  1نسبت به نمونه هاي
معمولي تحت تنش جانبه  177کيلوپاسکال افزايشي در حدود
 27درصد از خود نشان ميدهند .در صورتي که در نسبت
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شکل ( :)8تأثير افزودن تريشه بر روي مدول برشي نمونه هاي مسلح
با  1درصد الياف تحت تنش همه جانبه  077کيلوپاسکال

اضالع تريشه معادل  3اين ميزان به حدود  47درصد افزايش
رسيده که اين خود بيانگر نقش مهم طول الياف بر روي نسبت
ميرايي نمونه ها ميباشد.
 -4با افزايش تنش همه جانبه نسبت ميرايي کليه نمونه ها
( معمولي و مسلح) تنزل مييابد .در اين راستا نتايج مربوط به
نمونه هاي مسلح نشان دادند که نسبت ميرايي نمونه هاي مسلح

نتايج آزمايشهاي سه محوري سيکلي انجام شده بر روي

شده با  1درصد موکت در نسبت اضالع معادل  3نسبت به

خاک ماسه اي ريز مسلح شده با الياف موکت دال بر تاثير

نمونه هاي معمولي تحت تنش جانبه  177کيلوپاسکال افزايشي

تسليح بر روي نسبت ميرايي نمونه ها تحت سطوح تنش همه

در حدود  47درصد از خود نشان ميدهند .در صورتي که با

جانبه مختلف ميباشد .بيشتر نتايج اين تحقيق عبارتند از:

افزايش تنش همه جانبه به  477کيلوپاسکال اين ميزان به حدود

 -1افزودن الياف به خاک باعث شکل پذيري بيشتر نمونه ها

 10درصد افزايش رسيده است .همچنين نتايج ازمايش مربوط

شده که در نتيجه اين امر نمونه هاي مسلح نسبت به نمونه هاي

به نمونه هاي مسلح شده با اليافهايي به طول  5ميليمتر با ميزان

معمولي در لحظه گسيختگي کرنشهاي برشي بيشتري را تحمل

 7/5درصد نشان دادند که با افزايش تنش همه جانبه از  25به

ميکنند .در اين خصوص نتايج مربوط به بخش نمونه سازي

 077کيلوپاسکال ،نسبت ميرايي نمونه ها  37درصد کاهش

نيز نشان داد که در يک انرژي تراکم ثابت ،ضخامت اليه هاي

مييابد.

نمونه هاي مسلح در مقايسه با نمونه هاي معمولي به علت جذب
انرژي ناشي از تريشه کمتر دستخوش تغيير ميگردند.

 -5با افزايش تعداد سيکلهاي بارگذاري در هر مرحله از
آزمايش ،نسبت ميرايي نمونه ها (معمولي و مسلح) کاهش

 -2در کليه تنشهاي همه جانبه ،نمونه هاي مسلح در مقايسه

ناچيزي مييابد .در اين راستا با افزايش تعداد سيکلهاي

با نمونه هاي معمولي از نسبت ميرايي باالتري برخوردارند

بارگذاري از  2به  47سيکل در محدوده تنشهاي همه جانبه

بطوريکه در يک نسبت اضالع و تنش همه جانبه ثابت ،با افزايش

آزمايش مقادير نسبت ميرايي کليه نمونه ها در حدود  8درصد

درصد وزني تريشه موکت نسبت ميرايي نمونه ها زياد شده

کاهش مييابد.

بطوريکه با افزايش درصد وزني الياف از  7/5به  1درصد در

 -6در تنشهاي همه جانبه کم مانند  25و  177کيلوپاسکال،

نمونه هاي مسلح شده با اليافهايي به طول  5ميليمتر تحت تنش

نمونه هاي مسلح در مقايسه با نمونه هاي معمولي از مدول

همه جانبه  25کيلوپاسکال نسبت ميرايي در حدود  17درصد

برشي پايين تري برخوردار بوده بطوريکه با افزايش درصد

افزايش مييابد .در اين ميان ،بيشترين افزايش در نسبت ميرايي

وزني تريشه ،به دليل کاهش دانسيته نسبي در انتهاي مراحل

نمونه هاي خاک مورد آزمايش در اثر تسليح را ميتوان به

تحکيم و بارگذاري ،کاهش صلبيت نمونه ها ،وجود بخش

نمونه هاي حاوي تريشه هايي به طول  15ميليمتر با ميزان 1

بيشتري از نمونه حاوي مصالح نرم و شکل پذير و عدم قفل و

درصد تحت تنش همه جانبه  25کيلوپاسکال نسبت داد.

بست کافي بين ذرات ماسه و تريشه ناشي از سطح تنش پايين

 -3نتايج مربوط به تاثير نسبت اضالع بر روي مقادير

مقادير مدول برشي کاهش مييابند .همچنين در مقادير تنشهاي

نسبت ميرايي نشان دادند در يک درصد وزني و تنش همه

همه جانبه باال نظير  477و  077کيلوپاسکال به دليل فشرده

جانبه ثابت ،با افزايش نسبت اضالع الياف موکت نسبت ميرايي

شدن و کاهش نسبت منافذ همراه با لغزش نسبي ذرات نسبت

نمونه ها زياد شده که اين امر را ميتوان به افزايش بيشتر طول

به يکديگر ،دانسيته نسبي ماسه در نمونه هاي معمولي بوده که

المانهاي تسليح ،افزايش سطح موثر تريشه در ارتباط با

افزايش مقادير مدول برشي در اين محدوده نيز بيانگر اين
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