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بررسی تأثیر ترکیب الیاف گوناگون بر تراکم و مقاومت فشاری محصور نشدهی خاک رس
حمیدرضا صدرارحامی ،*1رسول اجل لوییان
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-2دانشکاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
خالصه :در سالهای اخیر تحقیقات زیادی بر روی خاک مسلح به الیاف مختلف انجام شده است .لیکن در اکثر این تحقیقات از یک
نوع الیاف استفاده و کمتر به تأثیر ترکیب چند الیاف پرداخته شده است .همچنین استفاده از الیاف ضایعاتی از نظر اقتصادی و محیط
زیست نیز ،کمتر مورد توجه بوده است .لذا در این تحقیق به بررسی مقاومت برشی خاک رس با استفاده از  5نوع الیاف شامل :فوالد

صنعتی ،فوالد ضایعاتی ،شیشه ،پلیپروپیلن و کاه به صورت تکی و ترکیبی پرداخته شده است .روند تحقیق به این صورت است که ابتدا

یک طرح شاهد از خاک بدون الیاف تهیه شده است .سپس ،نمونههایی از خاک ،با الیافهای ذکر شده به صورت تکی با مقادیر ،0/5

 0/75و  ،%1تهیه شده است .و در مرحلة سوم ،نمونههایی از خاک با الیاف ،به صورت ترکیب دوتایی شامل :فوالد صنعتی و شیشه،

فوالد صنعتی و پلیپروپیلن ،شیشه و پلیپروپیلن ،فوالد ضایعاتی و کاه با درصدهای وزنی ( 0/25و  0/5( ،)0/75و  )0/5و ( 0/75و

 ،)0/25تهیه شده است .در نهایت وزن واحد حجم و مقاومت فشاری تک محورهی کلیهی طرحها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته
است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که در بین نمونههای ساخته شده با یک نوع الیاف ،شیشه با مقدار  ،%1بیشترین وزن واحد

ب فوالد صنعتی و شیشه ،با مقدار ( 0/75و  ،)%0/25بیشترین وزن واحد
حجم و مقاومت فشاری ،و در بین ترکیبهای دوتایی ،ترکی 
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کلمات کليدي:

خاک رس

الیاف ،وزن واحد حجم

مقاومت فشاری تک محوره

ترکیب دوگانه

حجم و با مقدار ( 0/25و  ،)%0/75بیشترین مقاومت فشاری حاصل شده است.

شد .ویدال خاک مسلح را به عنوان مادهای مرکب از خاک و المان تسلیح

1-مقدمه

خاک به عنوان یکی از مصالح ساختمانی همواره مورد استفادهی بشر

بوده است ،لیکن به سبب ناکافی بودن مقاومت کششی و ضعف مقاومت
برشی آن ،طراحان همیشه مجبور بودهاند با استفاده از فرآیندهای فیزیکی

(نظیر تراکم و زهکشی) و فرآیندهای شیمیایی (نظیر تثبیت) یا با قرار دادن

عناصر مقاوم (تسلیح) این مقاومت را افزایش دهند .تثبیت خاک به روشهای
مکانیکی در مورد خاکهای یکنواخت و غیرقابل تراکم چندان موثر نمیباشد.

تثبیت چنین خاکهایی با روشهای شیمیایی متداول ،نظیر افزودن سیمان،
آهک یا قیر موثر بوده و میتواند خواص خاک را به طور چشمگیر افزایش

دهد .عموم ًا این گونه افزودنیها به میزان  4تا  %10وزنی خاک خشک با
خاک مخلوط میشوند .اما این گونه افزودنیها هزینهی اجرای پروژه را

به میزان قابل توجهی باال میبرد .برای نخستین بار مبحث خاک مسلح
به صورت علمی توسط مهندس و معمار فرانسوی ،هانری ویدال 1مطرح
1 R. Vidal

تعریف کرد .در این سیستم مرکب ،دانههای خاک ،وظیفهی تحمل نیروهای

فشاری را بر عهده دارند و المان تسلیح با تحمل تنشهای کششی ،مقاومت

برشی خاک را افزایش میدهد .الیاف به عنوان یکی از انواع المانهای
تسلیح ،جهت افزایش مقاومت برشی خاک مورد استفاده قرار میگیرد [.]1
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی بر روی خاک مسلح به الیاف انجام شده

است .کائوشیک ]2[ 2ظرفیت باربری خاک ( )CBRرا روی خاک مسلح به
الیاف ضایعاتی مورد بررسی قرار داده است .در این تحقیق از چهار درصد

مختلف الیاف با مقادیر  0/5 ،0/4 ،0/3و  0/6استفاده و نتیجه گرفته است
که ظرفیت باربری خاک با میزان  %0/4الیاف ،بیشترین بازده را به همراه

دارد .حسینی ]3[ 3در تحقیق خود با استفاده از الیاف  LFRC4که عایق

صدا ،رطوبت و حرارت نیز میباشد به نوعی خاک سبک با مقاومت باال
جهت استفاده در خانههای روستایی برای مقابله با زلزله و همچنین جهت
R.Kaushik
M.Hosseini
Lightweight fiber-reinforced clay

1
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مرمت خانههای باستانی دست پیدا نموده است .نتایج آزمایش نشان داده که

مقاومت فشاری محدود نشدهی خاک و مقاومت برشی با استفاده از  5نوع

هدف مورد نظر دست پیدا نمود .الیویرا ]4[ 1در تحقیق خود از الیاف نارگیل

صورت تکی و ترکیبی پرداخته شده است.

با اضافه نمودن  %0/75از الیاف  LFRCبه خاک میتوان به مقاومت و
به عنوان الیاف طبیعی و ارزان و با سه درصد  1 ،0/5و  2به عنوان مسلح

کننده در خاک استفاده کرده و رفتار ژئوتکنیکی خاک مسلح را مورد بررسی
قرار داده است .نتایج حاصل شده حاکی از آن است که با افزایش درصد

الیاف تا میزان  %1باعث بهبود خواص خاک شده است .چنگ و همکاران

2

الیاف شامل :فوالد صنعتی ،فوالد ضایعاتی ،شیشه ،پلیپروپیلن و کاه به

 2-روش انجام تحقیق

 2- 1-مواد و مصالح مصرفی

خاک رس مصرفی در این تحقیق از زمینهای شرق اصفهان (گردنهی

[ ]5در تحقیق خود مقاومت فشاری محدود نشدهی خاک رس مسلح به

زینل) تهیه شده است .مشخصات خاک مصرفی در جدول  1و در شکل  1نیز

عنوان تقویت کنندهی فیزیکی و سیمان به عنوان مکمل شیمیایی جهت

در این تحقیق از  5نوع الیاف ،شامل فوالد صنعتی ،فوالد ضایعاتی،

الیاف پلیپروپیلن و سیمان را مورد بررسی قرار دادند .الیاف پلیپروپیلن به
مسلح نمودن و تقویت خاک مورد استفاده قرار میگیرد .نتیجهی حاصل از
آن نشان داده که استفادهی همزماناز این دو باعث افزایش و بهبود خواص

مکانیکی خاک رس میگردد .شارما ]6[ 3اثرات همزمان الیاف پلیپروپیلن،

سیمان و خاکستر ساقههای نیشکر را در خاک رس مورد بررسی قرار داد .در
این تحقیق از درصدهای مختلف الیاف و سیمان استفاده شد و نتیجه گرفت

که استفادهی همزمان از الیاف و سیمان مقاومت خاک ،به خصوص در بخش

دوام نسبت به زمانی که فقط از الیاف و یا سیمان استفاده میشود بیشتر
شده است .دایان ]7[ 4اثر انجماد و ذوب خاک رس را با استفاده از الیاف

پلیپروپیلن ،آهک و دودهی سیلیس مورد بررسی قرار داد .در این تحقیق از
سه درصد مختلف الیاف و دوده سیلیس با مقدار ثابت آهک استفاده و نتایج

حاصله نشان داد که استفاده از  %0/25از الیاف همراه با  %10دوده سیلیس
موجب افزایش دوام خاک و بیش از آن اثر منفی در مقاومت در برابر انجماد

و ذوب دارد .میرزابابایی و همکاران ]8[ 5در تحقیقی که انجام دادند اثرات
همزمان الیاف و پلی وینیل الکل را بر دوام خاک رس در معرض رطوبت مورد
بررسی قرار دادند .در این تحقیق از درصدهای مختلف الیاف و پلی وینیل

استفاده و نشان داده شد که استفادهی همزمان از این دو ماده تأثیر قابل

توجهی بر دوام و مقاومت خاک در برابر رطوبت دارد.

نمودار دانهبندی خاک نشان داده شده است.

شیشه ،پلیپروپیلن و کاه استفاده شده است .الیافهای فوالد صنعتی و شیشه

از شرکت میسون واقع در تهران (شکلهای  2و  ،)5الیاف فوالد ضایعاتی
از کارگاههای تراشکاری واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان (شکل

 ،)3الیاف پلیپروپیلن از شرکت نوین بتن واقع در شهرک صنعتی اشترجان

اصفهان (شکل  )4و در نهایت الیاف کاه از مزارع گندم واقع در حومهی

شهر اصفهان تهیه شده است (شکل  .)6الزم به توضیح است الیاف فوالد

ضایعاتی ،پس از جمعآوری از کارگاههای تراشکاری ،جداسازی ،تفکیک و به
اندازههای مورد نیاز بریده و سپس سطح آن از روغن و مواد زائد تمیز شده

است .الیافهای فوالد ،به خصوص ضایعاتی دارای لبههای تیز و آسیبرسان
میباشند که باید تمهیدات الزم در هنگام استفاده از آنها به عمل آید.

الیافهای شیشه و پروپیلن نیز بعض ٌا به هم چسبیده بودند که باید الیافها به
نحو مطلوب از هم جدا و سپس مورد استفاده قرار گیرند .این کار زمان نسبت ًا
زیادی را به خصوص در حجم باال نیاز دارد که محقق باید زمان مورد نیاز را

در روند انجام پروژه مد نظر داشته باشد .بهتر است پس از جداسازی جهت

جلوگیری از به هم چسبیده شدن مجدد ،این الیاف با آب اختالط مخلوط و
سپس مورد استفاده قرار گیرد .الیافهای کاه در حالت خشک احتیاج چندانی
به آمادهسازی ندارند .اگر کاه خیس باشد بهتر است که ابتدا خشک گردد و

در اکثر این تحقیقات از یک نوع الیاف استفاده و کمتر به تأثیر ترکیب

سپس مورد استفاده قرار گیرد .مشخصات هر کدام از الیافها در جدول 2

نظر اقتصادی و محیط زیست نیز ،کمتر مورد توجه بوده است .لذا در این

همچنین جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب احتمالی آب در ترکیب با

دو و یا چند الیاف پرداخته شده است .همچنین استفاده از الیاف ضایعاتی از
تحقیق به بررسی خواص ژئوتکنیکی خاک رس شامل وزن واحد حجم،
A.I. Oliveira
Q. Cheng, J. Zhang, N. Zhou, Y. Guo, S. Pan
T. Sharma
M. Dayan
M. Mirzababaei, A. Arulrajah, S. Horpibulsuk

1
2
3
4
5
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آمده است.

خاک و الیاف ،آب مصرفی در این پروژه ،از سیستم لولهکشی آب شرب مورد
استفاده در آزمایشگاه تهیه شده است.
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جدول  .1مشخصات فیزیکی خاک رس مصرفی

جدول  .1مشخصات فیزیکی خاک رس مصرفی
Table
1. 1.Physical
ofconsumed
consumed
clay
Table
Physicalcharacteristics
characteristics of
clay

حد خمیری ()PL

مقدار

مرجع

مشخصات فیزیکی

21/56

]ASTM D4318 [9

شاخص خمیری ()PI

12 /45

]ASTM D4318 [9

1 /42

]ASTM C127 [10

حد روانی ()LL

وزن واحد حجم ()gr/cm³

34 /01

وزن مخصوص خشک دانهها ()Gs

2/64

رطوبت بهینه ()%

17/4

حداکثر چگالی خشک ()gr/cm³
 PHخاک
طبقه بندی خاک

1 /74

]ASTM D4318 [9

]ASTM D854 [11
]ASTM D698 [12
]ASTM D698 [12

7/8

CL

]ASTM D2487 [13

رس []14
بندی
نمودار
شکل .1
خاک[]14
خاک رس
دانهبندی
نمودار دانه
شکل .1
Figure Fig.
1. Clay
granulation diagram
1. Clay granulation diagram
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شکل  .2الیاف فوالد صنعتی

شکل  .3الیاف فوالدی ضایعاتی

Fig. 2. Industrial steel fibers

Fig. 3. Scrap steel fibers

شکل  .4الیاف پلیپروپیلن

شکل  .5الیاف شیشه

Fig. 4. Polypropylene fibers

Fig. 5. Glass fibers
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شکل  .6الیاف کاه
Fig. 6. Straw fibers
جدول  .2مشخصات الیافهای مصرفی []1

جدول  .2مشخصات الیافهای مصرفی []1
Table 2. Specifications of consumable fibers
Table 2. Specifications of consumable fibers

جدول  .2مشخصات الیافهای مصرفی []1
فوالد صنعتی
مشخصات الیاف
Table 2. Specifications of consumable fibers

مشخصات الیاف

وزن واحد حجم
()g/cm³

قطر ()mm

طول ()mm

ریب ارتجاعی ()GPa

ومت کششی ()GPa

نش گسیختگی ()%

م در شرائط خوردگی

فوالد صنعتی

حجم
الدواحد
وزن
ضایعاتی
فو

شیشه

پلیپروپیلن

7/8

7/1
قطر ()mm

2/6

0/9

()g/cm³

0/018 )mm
1 (0±
/2
1 0±/2
طول
12
 25 0±/2ضریب25 0±/2
ارتجاعی ()GPa
200
3-1
4-3
خوب

80
مقاومت------
کششی ()GPa
4-2
-----کرنش گسیختگی ()%
3-2/5
------

دوام در شرائط خوردگی
متوسط

عالی

0/2

1 0±/2

1 0±/2

0/018
25
0±/2
5
3-1

7/1

2/6

0/9

0/2

کاه

7/8

12
200

فوالد ضایعاتی

شیشه

پلیپروپیلن

کاه

25 0±/22-1

------20-6

-----------

0/5

-----------

خوب

متوسط

4-3

20

خوب

-----متوسط

0/018

0/018

2-1

12

12

20-6

4-2

3-2/5

0/5
20

------

عالی

خوب

متوسط

80

5

-----------

کشیاول ،نشانهی این است که الیاف به صورت تکی یا
قسمت
آبهادر ترکیب با خاک و الیاف ،آب مصرفی در این پروژه ،ازحرف
گذاریلینمونه
ی از اثرات  2- 2-نا
اول لوله
سیستم
نامطلوبماحتما
ترکیبی استفاده شده است .حرف  Sبرای الیاف تکی و حرف  Cبرای الیاف
اینکه در طرحهای ساخته شده ،از خاک رس و الیاف استفاده
دلیلاست.
آزمایشگاه تهیهبهشده
گردیده است ،لذا در کلیهی طرحها مقدار خاک رس ثابت در نظر گرفته

ترکیبی در نظر گرفته شده است .حرف دوم قسمت دوم ،نشانهی نوع الیاف

میباشد .حرف  Sıبرای فوالد صنعتی ،حرف  Pبرای پلیپروپیلن ،حرف G
شده و فقط الیاف با نوع و مقدار مختلف به عنوان پارامتر متغیر در هر طرح
بت در
شیشه،رس
برای خاک
طرحها مقدار
در کلیه
است،در لذا
خاک
ای ساخته شده،
برای فوالد ضایعاتی و حرف  Sبرای کاه در نظر گرفته
حرفثاS₂
الیاف،یجهت
مقدار
گردیدهتنوع
استفادهنمونهها و
الیاف کثرت
رس وتوجه به
است .با
استفاده ازشده
ف با نوع و مقدار مختلف به عنوان پارامتر متغیر در هر طرح استفاده شده است .با توجه به کثرت نمونهها و
شده است .الزم به ذکر است در این قسمت اگر الیاف به صورت ترکیبی باشد
سهولت در شناسایی نمونهها و استفاده از یک قاعدهی مشخص ،از عبارت
ت سهولت در شناسایی نمونهها و استفاده از یک قاعدهی مشخص ،از عبارت زیر استفاده گردیده است:
از دو حرف استفاده میگردد (مث ً
ال  G,Pیعنی الیاف شیشه و پلیپروپیلن).
زیر استفاده گردیده است:
(درصد الیاف نوع الیاف نحوة اختالط الیاف)
قسمت اول
قسمت سوم قسمت دوم

در قسمت سوم نیز درصد الیاف استفاده شده ذکر گردیده است .به طور مثال
( )C-Sı,G-0.75,0.25یعنی ترکیب فوالد صنعتی و شیشه به مقدار

 %0/75فوالد صنعتی و  %0/25شیشه.

شانهی این است که الیاف به صورت تکی یا ترکیبی استفاده شده است .حرف  Sبرای الیاف تکی و حرف C
گرفته شده است .حرف دوم قسمت دوم ،نشانهی نوع الیاف میباشد .حرف  Sıبرای فوالد صنعتی ،حرف P

1081است .الزم به ذکر است
 Gبرای شیشه ،حرف  S₂برای فوالد ضایعاتی و حرف  Sبرای کاه در نظر گرفته شده
ه صورت ترکیبی باشد از دو حرف استفاده میگردد (مثالً  G,Pیعنی الیاف شیشه و پلیپروپیلن) .در قسمت
ده شده ذکر گردیده است .به طور مثال ( )C-Sı,G-0.75,0.25یعنی ترکیب فوالد صنعتی و شیشه به مقدار
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جدول  .3وزن واحد حجم و رطوبت بهینهی هر طرح

Table3.3.Density
Density and
design
Table
and optimal
optimalhumidity
humidityofofeach
each
design

طرح

فوالد

خاک رس

0

()S-S₁₁-0.5

()S-S₁₁-0.75
()S-S₁₁-1

()S-G-0.5

()S-G-0.75
()S-G-1

درصد الیاف
پلی

وزن واحد حجم

رطوبت

فوالد ضایعاتی

کاه

()g/cm³

0

0

1 /74

17/4

0

0

1 /75

16/9

0 /75

1 /79

16/7

1

1/8

16/3

0/5

1/76

17/8

0/75

1 /78

17/6

1

1/8

17/2

0/5

1 /73

18/7

0 /75

1/7

19

1

1/68

19/3

0/5

1 /77

18

0 /75

1 /79

17/5

1

1 /81

17/3

0/5

1 /77

17/8

0 /75

1/7

18

1

1/67

18/9

صنعتی
0/5

شیشه

پروپیلن

0

0

0

0

()S-P-0.5

()S-P-0.75
()S-P-1

()S-S₂₂-0.5

()S-S₂₂-0.75
()S-S₂₂-1

()S-S-0.5

()S-S-0.75
()S-S-1

 2- 3-آزمایشهای انجام شده

بهینه ()%

 3-نتایج و بحث

آزمایشهای انجام شده در این تحقیق شامل آزمایش تراکم استاندارد،

 3- 1-نتایج آزمایش تراکم خاک مسلح شده با یک نوع الیاف

مقاومت فشاری تک محوره و مقاومت برشی مستقیم میباشد.

آزمایش تعیین حداکثر وزن واحد حجم طبق استاندارد ASTM D698

در این بخش نتایج آزمایش تراکم خاک مسلح شده با یک نوع الیاف

شامل وزن واحد حجم و رطوبت بهینهی هر ترکیب آورده شده است .همانطور

 ]12]12انجام شده است .آزمایش فشاری تک محوری روش سریعی برای

که گفته شد الیافها شامل پنج نوع که هر کدام با درصدهای  0/75 ،0/5و

اساس استاندارد  ]15[ ASTM D2166انجام میگیرد .به طوری که با

نتایج عددی و در شکلهای  7و  8نیز نمودار میلهای نتایج آورده شده است.

برشی را به دست آورد ( .)qᵤ=2Cᵤآزمایش برش مستقیم نیز طبق

 -در خاک مسلح شده با الیاف فوالد صنعتی ،ضایعاتی و شیشه ،با

پارامترهای برشی خاک شامل چسبندگی ،زاویهی اصطکاک و مقاومت برشی

کاهش پیدا نموده است .ولی در خاک مسلح شده با الیاف پلیپروپیلن و کاه،

تعیین ( Cᵤمقاومت برشی زهکشی نشده) خاکهای رسی است که بر
تعیین مقاومت تک محوری و نصف کردن مقدار آن ،میتوان مقدار مقاومت

 %1با خاک ترکیب شده است که جمع ًا شامل  15طرح میباشد .در جدول 3
از جدول  3و از نمودارهای  7و  8نتایج زیر حاصل شده است:

استاندارد  ASTM D4767ا [ ]15انجام گرفته است و بر اساس آن

افزایش درصد الیاف ،میزان وزن واحد حجم افزایش و میزان رطوبت بهینه

خاک به دست آمده است.

با افزایش درصد الیاف ،میزان وزن واحد حجم کاهش و میزان رطوبت بهینه

1082

1100  تا1077  صفحه،1401  سال،3  شماره،54  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

 نمودار وزن واحد حجم خاک مخلوط شده با پنج نوع الیاف و با درصدهای مختلف به صورت تکی.7 شکل

مختلف به صورت تکی
رطوبتوزن
میزاننمودار
.7 شکل
درصدهایمختلف
الیافووبابادرصدهای
نوعالیاف
پنجنوع
شدهبابایک
مخلوطخاک
خاکترکیبی
حجمهای
واحد طرح
بهینهی
 نمودار.8 شکل
Fig.
7.
Graph
of
density
of
soil
that
combined
with
five
kind
of
fibers
and
with
different
percentages
individually
Figure 7. Graph
of
density
of
soil
that
combined
with
five
kind
of
fibers
and
with
different
percentages
Figure 8. Diagram of the optimal humidity of soil composite designs with one kind
of fibers an
individually
different percentages

 نمودار میزان رطوبت بهینهی طرحهای ترکیبی خاک با یک نوع الیاف و با درصدهای مختلف.8 شکل
Fig.8. Diagram of the optimal humidity of soil composite designs with one kind of fibers and with different percentages

1083

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،54شماره  ،3سال  ،1401صفحه  1077تا 1100

جدول  .4وزن واحد حجم و رطوبت بهینهی خاک رس ترکیب شده با دو نوع الیاف

جدول  .4وزن واحد حجم و رطوبت بهینهی خاک رس ترکیب شده با دو نوع الیاف
Table
4. Density
and
optimalhumidity
humidity of clay
with
twotwo
kind
of fibers
Table
4. Density
and
optimal
claythat
thatcombined
combined
with
kind
of fibers

طرح

فوالد

خاک رس

0

صنعتی

درصد الیاف
شیشه
0

()C-S₁,G-0.75,0.25

0 /75

0 /25

()C-S₁,G-0.25,0.75

0 /25

0 /75

()C-S₁,P-0.5,0.5

0/5

()C-S₁,G-0.5,0.5

()C-S₁,P-0.75,0.25
()C-S₁,P-0.25,0.75
()C-G,P-0.75,0.25
()C-G,P-0.5,0.5

()C-G,P-0.25,0.75

()C-S₂,S-0.75,0.25

0/5

0 /75

پلی

پروپیلن
0

فوالد

ضایعاتی
0

کاه

وزن واحد حجم

رطوبت بهینه

()g/cm³

()%

0

1 /74

17/4

1 /79

17/9

0/5

1 /83

16/9

1 /79

17/2

1 /71

18

0 /25

1 /75

0 /75

1/69

0 /75

0 /25

1 /78

16/8

0 /25

0 /75

0 /75

0 /25

1 /75
1/76

17/6

0/5

0/5

1 /75

18

0/5

0 /25
0/5

0/5

()C-S₂,S-0.5,0.5

()C-S₂,S-0.25,0.75

1/76

0 /25

افزایش پیدا نموده است .دلیل افزایش وزن واحد حجم خاک با الیافهای
فوالدی و شیشه ،به دلیل باال بودن وزن واحد حجم این گونه الیاف در
مقایسه با الیافهای پلیپروپیلن و کاه میباشد .از طرفی افزایش میزان

رطوبت الیاف پلیپروپیلن و کاه نسبت به دیگر الیافها به دلیل ماهیت جذب
آب این گونه از الیاف میباشد.

 -بیشترین وزن واحد حجم در ترکیبهای به دست آمده مربوط به

ترکیب خاک با  %1الیاف فوالد ضایعاتی و به میزان  1/81 g/cm³بوده
است .که نسبت به خاک بدون الیاف  %4افزایش داشته است .همچنین

0 /75

1/7

17/5
18/4
17/4
17/7
18/2

 3- 2-نتایج آزمایش تراکم خاک مسلح شده با ترکیب دو نوع الیاف

در این بخش نتایج خاک مسلح شده از ترکیب دوگانهی الیاف شامل

وزن واحد حجم و رطوبت بهینهی هر طرح آورده شده است .هر ترکیب
دوگانه شامل سه طرح با درصدهای ( 0/25و  0/5( ،)0/75و  )0/5و ( 0/75و

 )0/25میباشد که جمع ًا شامل  12طرح میباشد .در جدول  4مقادیر عددی
و در اشکال  9و  10نمودار میلهای نتایج آورده شده است.

از جدول  4و از نمودارهای  9و  10نتایج زیر حاصل شده

بیشترین رطوبت بهینه مربوط به ترکیب خاک با  %1الیاف پلیپروپیلن و به

است:

نشان میدهد.

با ( 0/75و  )%0/25الیاف و به میزان  1/83 g/cm³میباشد که نسبت

میزان  %19/3بوده است که نسبت به خاک بدون الیاف  %10/9افزایش

 -بیشترین وزن واحد حجم مربوط به ترکیب فوالد صنعتی و شیشه

-کمترین وزن واحد حجم در ترکیبهای به دست آمده مربوط به ترکیب

به خاک بدون الیاف  %5/2افزایش داشته است .همچنین بیشترین رطوبت

بدون الیاف  %4کاهش داشته است .همچنین کمترین رطوبت بهینه مربوط

و به مقدار  %18/4میباشد که نسبت به خاک بدون الیاف  %6/9افزایش

خاک با  %1کاه و به میزان  1/67 g/cm³بوده است .که نسبت به خاک
به ترکیب خاک با  %1فوالد صنعتی و به میزان  %16/3که نسبت به خاک

بدون الیاف  % 6/3کاهش داشته است.
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بهینه نیز مربوط به ترکیب فوالد صنعتی و پلیپروپیلن با ( 0/25و )%0/75
داشته است.

1100  تا1077  صفحه،1401  سال،3  شماره،54  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

 نمودار وزن واحد حجم خاک ترکیب شده با الیاف به صورت دوتایی و با درصدهای مختلف.9 شکل
 نمودار وزن واحد حجم خاک ترکیب شده با الیاف به صورت دوتایی و با درصدهای مختلف.9 شکل
Figure 9. Graph of density of soil combined with fibers in pairs and with different percentages
Fig. 9. Graph of density of soil combined with fibers in pairs and with different percentages

 نمودار رطوبت بهینه ی خاک ترکیب شده با الیاف به صورت دوتایی و با درصدهای مختلف.10 شکل
 نمودار رطوبت بهینهی خاک ترکیب شده با الیاف به صورت دوتایی و با درصدهای مختلف.10 شکل
Figure 10. Graph of optimal humidity of soil combined with fibers in pairs and with different percentages
Fig.10. Graph of optimal humidity of soil combined with fibers in pairs and with different percentages
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مختلفمختلف
درصدهای
تکیبا و با
صورت
به به
الیاف
حاصلازازترکیب
محوریاصل
محوری ح
فشاری
مقاومت
جدول .5
درصدهای
تکی و
صورت
نوعازازالیاف
پنجنوع
رس بابا پنج
خاک رس
ترکیب خاک
تکتک
فشاری
مقاومت
مقادیرمقادیر
جدول .5
Table 5. Uniaxial compressive strength values combining clay with five kind of fibers individually and
Table 5. Uniaxial compressive strength values combining clay with five kind of fibers individually and with different
with different percentages
percentages

طرح
خاک رس

()S-S₁₁-0.5

()S-S₁₁-0.75
()S-S₁₁-1

درصد الیاف

مقاومت فشاری

فوالد صنعتی

شیشه

پلی پروپیلن

فوالد ضایعاتی

کاه

()kg/cm²

0

0

0

0

0

4 /14

0/5

5 /15

0 /75

4 /81

1

4/76

()S-G-0.5

()S-G-0.75
()S-G-1

0/5

4/63

0 /75

4/8

1

6/02

()S-P-0.5

()S-P-0.75
()S-P-1

0/5

5 /72

0 /75

5 /35

1

5 /12

()S-S₂₂-0.5

()S-S₂₂-0.75
()S-S₂₂-1

()S-S-0.5

()S-S-0.75
()S-S-1

-کمترین وزن واحد حجم مربوط به ترکیب فوالد صنعتی و پلیپروپیلن،

با ( 0/75و  )%0/25الیاف و به میزان  1/69 g/cm³که نسبت به خاک بدون

الیاف  %2/9کاهش داشته است .همچنین کمترین رطوبت بهینه نیز مربوط
به ترکیب شیشه و پلیپروپیلن با ترکیب ( 0/75و  )%0/25و به میزان %16/8

است که نسبت به خاک بدون الیاف  %3/5کاهش داشته است.

0/5

4/63

0 /75

4 /31

1

2 /75
0/5

4/76

0 /75

4/2

1

3 /03

3- 3-نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوری خاک مسلح شده با یک

نوع الیاف

در این قسمت نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری تک محوری

بر روی خاک مسلح ترکیب شده با پنج نوع از الیاف به صورت تکی همراه
با نتیجهی مقاومت فشاری تک محوری خاک بدون الیاف مورد بررسی و

 -پلیپروپیلن و کاه به دلیل جذب آب ،در ترکیبهایی که مورد استفاده

مقایسه قرار گرفته است .نحوهی ترکیب الیاف و تعداد طرحها مشابه قسمت

فوالد صنعتی و ضایعاتی و شیشه به دلیل باال بودن وزن مخصوصشان ،باعث

تنش-کرنش حاصل از آزمایش مقاومت فشاری هر کدام از الیافها آورده

قرار گرفتهاند ،عموم ًا میزان رطوبت بهینه را افزایش دادهاند .از طرفی وجود

افزایش وزن واحد حجم در ترکیبها شده است.
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قبلی میباشد .در جدول  5مقادیر عددی نتایج و در اشکال  11الی  16نمودار

شده است .همچنین در شکل  17نمودار میلهای نتایج نشان داده شده است.
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شکل  .11نمودار تنش-کرنش خاک رس بدون الیاف
Fig. 11. Diagram of Stress - strain of clay without fibers

شکل  .12نمودار تنش-کرنش خاک با الیاف فوالد صنعتی
Fig. 12. Diagram of Stress - strain of clay with Industrial steel fibers
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شکل  .13نمودار تنش-کرنش خاک با الیاف شیشه
Fig. Diagram of Stress - strain of clay with glass fibers

شکل  .14نمودار تنش-کرنش خاک با الیاف پلیپروپیلن
Fig. Diagram of Stress - strain of clay with Polypropylene fibers
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شکل  .15نمودار تنش-کرنش خاک با الیاف فوالد ضایعاتی
Fig. 15. Diagram of Stress - strain of clay with Scrap steel fibers

شکل  .16نمودار تنش-کرنش خاک با الیاف کاه
Fig. 16. Diagram of Stress - strain of clay with Straw
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شکل  . 17نمودار مقاومت فشاری تک محوری خاک ترکیب شده با پنج نوع الیاف و با درصدهای مختلف به صورت تکی
شکل  .17نمودار مقاومت فشاری تک محوری خاک ترکیب شده با پنج نوع الیاف و با درصدهای مختلف به صورت تکی
Figure 17. Uniaxial compressive strength diagram of soil that combined with five kind of fibers and
with
different
percentages
individually
Fig. 17. Uniaxial compressive strength
diagram
of soil
that combined
with five kind of fibers and with different
percentages individually

از جدول  5و نمودارهای ارائه شده در این بخش نتایج زیر حاصل شده

نسبت به خاک بدون الیاف  %45/4افزایش داشته است .همچنین کمترین

 -با افزایش درصد الیاف ،میزان مقاومت فشاری تک محوری کاهش

 %1الیاف فوالد ضایعاتی و به میزان  2/75 kg/cm²بوده است .که نسبت

است:

مقاومت فشاری در ترکیبهای به دست آمده نیز مربوط به ترکیب خاک با

پیدا نموده است و تنها مقاومت فشاری تک محوری خاک مسلح با الیاف

به خاک بدون الیاف  %33/3کاهش داشته است.

خاک با الیافهای فوالدی در درصدهای باال را میتوان این گونه توجیه

مقدار  5/72 kg/cm²بیشترین و خاک مسلح شده با شیشه و فوالد ضایعاتی

شیشه با افزایش درصد الیاف افزایش داشته است .کاهش مقاومت فشاری

نمود که به دلیل عدم انسجام کافی بین الیاف و خاک ،الیاف عملکرد الزم را

نمیتوانند انجام دهند .همچنین کاهش مقاومت فشاری خاک با الیافهای
پلیپروپیلن و کاه در درصدهای باال نیز ،به علت گلوله شدگی الیاف و ایجاد
فضاهای خالی در خاک میتواند باشد .افزایش مقاومت فشاری خاک با الیاف
شیشه نشان از عملکرد مناسب این گونه الیاف به دلیل چسبندگی مناسب با

خاک و همچنین عدم گلوله شدن و ایجاد حفره در خاک میباشد .هر چند
اضافه نمودن الیاف به خاک در مجموع نسبت به خاک بدون الیاف ،باعث
باال بردن مقاومت فشاری تک محوری شده است.

 -بیشترین مقاومت فشاری در ترکیبهای به دست آمده مربوط به

ترکیب خاک با  %1الیاف شیشه و به میزان  6/02 kg/cm²بوده است .که
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 -در بین ترکیبهای با  %0/5الیاف ،خاک مسلح شده با پلیپروپیلن با

با مقدار  4/63 kg/cm²کمترین مقاومت فشاری را داشته است.

 -در بین ترکیبهای با  %0/75الیاف ،خاک مسلح شده با پلیپروپیلن

و با مقدار  5/35 kg/cm²بیشترین و خاک مسلح شده با کاه با مقدار kg/

 4/2 cm²کمترین مقاومت فشاری را داشته است.

 -در بین ترکیبهای با  %1الیاف ،خاک مسلح شده با شیشه و به میزان

 6/02 kg/cm²بیشترین و خاک مسلح شده با فوالد ضایعاتی با مقدار kg/
 2/75 cm²کمترین مقاومت فشاری را داشته است.

 -با توجه به سطح زیر نمودار در نمودارهای تنش-کرنش ،مشاهده

میشود که خاک مسلح شده به الیاف پلیپروپیلن از شکلپذیری بسیار خوبی
نسبت به دیگر الیافها برخوردار است.
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جدول  .5مقادیر مقاومت فشاری تک محوری حاصل از ترکیب خاک رس با پنج نوع از الیاف به صورت تکی و با درصدهای مختلف

جدول  .5مقادیر مقاومت فشاری تک محوری حاصل از ترکیب خاک رس با پنج نوع از الیاف به صورت تکی و با درصدهای مختلف
5. Uniaxial
compressive
strength
values
combiningclay
claywith
withfive
five kind of
Table 5.Table
Uniaxial
compressive
strength
values
combining
of fibers
fibersindividually
individually and
and
with
different
percentages
with different percentages
طرح
خاک رس

()S-S₁₁-0.5

()S-S₁₁-0.75
()S-S₁₁-1

()S-G-0.5

()S-G-0.75
()S-G-1

()S-P-0.5

()S-P-0.75

درصد الیاف

مقاومت فشاری

فوالد صنعتی

شیشه

پلی پروپیلن

فوالد ضایعاتی

کاه

()kg/cm²

0

0

0

0

0

4 /14

0/5

5 /15

0 /75

4 /81

1

4/76
0/5

4/63

0 /75

4/8

1

6/02
0/5

5 /72

0 /75

5 /35

1

5 /12

()S-P-1

()S-S₂₂-0.5

()S-S₂₂-0.75
()S-S₂₂-1

()S-S-0.5

()S-S-0.75
()S-S-1

0/5

4/63

0 /75

4 /31

1

2 /75
0/5

4/76

0 /75

4/2

1

3 /03

 3- 4-نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوری خاک مسلح شده با

مربوط به ترکیب فوالد ضایعاتی و کاه ،به میزان  2/58 kg/cm²که نسبت

در این بخش نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری تک محوری

ترکیب شیشه و پلیپروپیلن و به میزان  6/4 kg/cm2میباشد که نسبت به

الیاف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .نحوهی ترکیب الیاف و تعداد

 -بیشترین مقاومت فشاری در طرحهای با (0/5و  )%0/5الیاف ،مربوط

ترکیب دو نوع الیاف

بر روی خاک مسلح ترکیب شده با پنج نوع از الیاف به صورت ترکیب دوتایی
طرحها مشابه بخش  2-3میباشد .در جدول  6مقادیر عددی نتایج و در

شکلهای  18الی  21نمودار تنش-کرنش حاصل از آزمایش مقاومت فشاری

هر کدام از ترکیب الیافها آورده شده است .همچنین در شکل  22نمودار
میلهای نتایج نشان داده شده است.

از جدول  6و نمودارهای ارائه شده در این بخش نتایج زیر حاصل شده

است:

 -کمترین مقاومت فشاری در طرحهای با ( 0/75و  )%0/25الیاف،

به خاک بدون الیاف  %37/7کاهش داشته است .و بیشترین آن مربوط به

خاک بدون الیاف  %54/59افزایش داشته است.

به ترکیب پلیپروپیلن و شیشه با مقدار  5/78 kg/cm²میباشد که نسبت
به خاک بدون الیاف  %39/6افزایش داشته است و کمترین آن مربوط به

ترکیب فوالد ضایعاتی و کاه با مقدار  3/08 kg/cm2میباشد که نسبت به
خاک بدون الیاف  %25/6کاهش داشته است.

 -با مشاهدهی سطح زیر نمودار تنش-کرنش در ترکیبهای به دست

آمده ،مالحظه میشود در ترکیبهایی که از پلیپروپیلن استفاده شده است،

خاک مسلح ،نرمتر و شکلپذیرتر میباشد.
1091

1100  تا1077  صفحه،1401  سال،3  شماره،54  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

الیاف
شدهباباترکیب
مسلحشده
خاک مسلح
مقادیر
.6 جدول
الیاف
نوعنوع
ترکیبدودو
فشاریخاک
مقاومتفشاری
مقاومت
مقادیر
.6 جدول
Table
6. Compressive strength values of reinforced soil by combining two types of fibers
Table 6. Compressive strength values of reinforced soil by combining two types of fibers

مقاومت فشاری

درصد الیاف

)kg/cm²(

کاه

فوالد ضایعاتی

4 /14

0

0

4 /44

پلی

پروپیلن
0

4/8

شیشه
0

طرح

0

خاک رس

صنعتی

0 /25

0/75

)C-S₁,G-0.75,0.25(

0 /75

0/25

)C-S₁,G-0.25,0.75(

0/5

6/34

فوالد

0/5

4 /31

0 /25

0/75

3 /47

0 /75
0 /25

0 /75

0/25

5 /78

0/5

0/5

4 /03

0/5

6/4

4 /04
3 /72

0 /25

0/75

2 /58

0 /75

0/25

3 /08

0/5

0 /75

0/5

0 /25

)C-S₁,G-0.5,0.5(

)C-S₁,P-0.75,0.25(
)C-S₁,P-0.5,0.5(

)C-S₁,P-0.25,0.75(
)C-G,P-0.75,0.25(
)C-G,P-0.5,0.5(

)C-G,P-0.25,0.75(

)C-S₂,S-0.75,0.25(
)C-S₂,S-0.5,0.5(

0/5

)C-S₂,S-0.25,0.75(

کرنش خاک با ترکیب الیاف فوالد صنعتی و پلیپروپیلن- نمودار تنش.18 شکل
Fig. 18. Soil stress-strain diagram with a combination of Industrial steel and Polypropylene fibers
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کرنش خاک با ترکیب الیاف فوالد صنعتی و شیشه- نمودار تنش.19 شکل
Fig. 19. Soil stress-strain diagram with a combination of industrial steel and Glass fibers

پلیشیشه
پروپیلن و
الیاف پلی
کرنش خاک با-تنش
شکل
پروپیلن و شیشه
الیاف
خاک با
کرنش-نمودار
تنش.20دار
 نمو.20 شکل
gure 20. Soil stress-strain
diagram
with
of Polypropylene
Fig. 20. Soil stress-strain
diagram
withaacombination
combination of Polypropylene
and Glass fibers and Glass fibe
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 کرنش خاک با الیاف فوالد ضایعاتی و کاه-  نمودار تنش.21 شکل
Fig. 21. Soil stress-strain diagram with a combination of Scrap steel and Straw

 نمودار مقاومت فشاری تک محوری خاک ترکیب شده با پنج نوع الیاف و با درصدهای مختلف به صورت ترکیب دوتایی.22 شکل
Fig. 22. Diagram of uniaxial compressive strength of soil combined with five kind of fibers and with
different percentages as a pairs compound

 نمودار مقاومت فشاری تک محوری خاک ترکیب شده با پنج نوع الیاف و با درصدهای مختلف به صورت ترکیب دوتایی. 22 شکل
Figure 22. Diagram of uniaxial compressive strength of soil combined with five kind of fibers and wi
different percentages
as a pairs compound
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شکل  .23نمودار وزن واحد حجم تجمعی نمونههای تکی و ترکیبی با درصد مساوی الیاف
شکل  .23نمودار وزن واحد حجم تجمعی نمونههای تکی و ترکیبی با درصد مساوی الیاف
Figure 23. Density diagram
of cumulative of single and composite samples with equal percentage of fibers
Fig. 23. Density diagram of cumulative of single and composite samples with equal percentage of fibers

3- 5-مقایسهی بین نمونههای تکی و ترکیبی

در این قسمت جهت مقایسه و نتیجهگیری بهتر در خصوص عملکرد

نمونههای ترکیبی ،نتایج کلیهی نمونههای تکی با مقدار یک درصد الیاف
به همراه نمونههای دوتایی الیاف با درصدهای  0/75و  0/25و به انضمام

نتیجهی نمونه با ترکیب سهتایی الیاف در قالب نمودار نشان داده شده است

بیشترین وزن واحد حجم در حالی که بیشترین مقاومت فشاری در ترکیب

دوتایی شیشه ،پلیپروپیلن بوده است.

 -مقاومت فشاری و وزن مخصوص در استفاده از سه نوع الیاف (ترکیب

سهتایی) تغییر محسوسی نداشته است.

(شکلهای  23و ( .)24الزم به ذکر است ترکیب سهتایی شامل فوالد

صنعتی ،شیشه و پلیپروپیلن با درصدهای  0/25 ،0/25و  %0/5در نظر
گرفته شده است).

از نمودارهای ارائه شده در این بخش میتوان نتایج زیر را استنباط نمود:

 -با ترکیب مناسب الیاف در یک درصد مشخص میتوان به همان نتایج

و یا حتی بهتر از نتایج حاصل از نمونهی با یک نوع الیاف دست پیدا نمود.

همان گونه که مشاهده میشود ،ترکیب دوتایی فوالد صنعتی ،شیشه دارای

 3- 6-تأثیر الیاف بر پارامترهای مقاومت برشی خاک

در پایان به منظور بررسی بهتر تأثیر الیاف بر پارامترهای مقاومت

برشی خاک ،آزمایش برش مستقیم نیز بر روی نمونهی خاک بدون الیاف و
نمونههای خاک مسلح شده با مقدار  %1از الیافهای مختلف انجام شد .و

مقادیر چسبندگی ،زاویهی اصطکاک داخلی و مقاومت برشی این نمونهها به
دست آمد که نتایج آن در جدول  7و نمودار  25آورده شده است.
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شکل  .24نمودار مقاومت فشاری تک محوری تجمعی نمونههای تکی و ترکیبی با درصد مساوی الیاف
شکل  .24نمودار مقاومت فشاری تک محوری تجمعی نمونههای تکی و ترکیبی با درصد مساوی الیاف
Figure 24. Uniaxial compressive strength diagram of cumulative of single and composite samples with
Fig. 24. Uniaxial compressive strength diagram
cumulative ofofsingle
and composite samples with equal percentequalofpercentage
fibers
age of fibers

جدول  .7پارامترهای مقاومت برشی خاک مسلح شده با الیاف مختلف

جدول  .7پارامترهای مقاومت برشی خاک مسلح شده با الیاف مختلف
Table 7. Shear strength parameters of soil reinforced with different fibers
Table 7. Shear strength parameters of soil reinforced with different fibers

نوع الیاف ترکیب شده با خاک

چسبندگی

خاک رس بدون الیاف

𝒌𝒌𝒌𝒌

19

0/68

7

0/5

خاک رس با الیاف پروپیلن

0 /34

خاک رس با الیاف شیشه
خاک رس با الیاف فوالد
صنعتی

خاک رس با الیاف فوالد
ضایعاتی

خاک رس با الیاف کاه
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داخلی ()ϕ

(
𝟐𝟐𝒄𝒄𝒄𝒄

C

)

زاویهی اصطکاک

35

0 /29

38

0/3

37

0/3

28
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شکل  .25نمودار تنش برشی حداکثر خاک مسلح شده با الیافهای مختلف
مختلف
diagramفهای
مسلح شده با الیا
برشی حداکثر خاک
 .25نمودار تنش
different fibersشکل
Figure 25. Shear
stress
of maximum
soil reinforced
with
Fig. 25. Shear stress diagram of maximum soil reinforced with different fibers

 4-نتیجهگیری

 -با مقایسهی نتایج بین الیافها در ترکیبهای تکی ،میتوان نتیجه

در مجموع از دادههای این تحقیق موارد زیر را میتوان نتیجهگیری

گرفت که عملکرد الیاف شیشه نسبت به سایر الیافها در بهبود وضعیت خاک

 -اضافه نمودن الیاف فوالدی صنعتی و ضایعاتی باعث افزایش حداکثر

باعث افزایش شکلپذیری و نرمی خاک مسلح شده است که میتوان از این

نمود:

 %4وزن واحد حجم و  %30مقاومت فشاری نسبت به خاک بدون الیاف شده
است .از طرفی با افزایش میزان الیاف ،مقاومت فشاری کاهش داشته است.

بهتر بوده است .از طرفی استفاده از الیاف پلیپروپیلن و تا حدودی الیاف کاه

نوع الیاف در زمینههای تعمیری ،مرمت و همچنین ساخت آجرهای سفالی

بهره جست.

علت آن را این گونه میتوان استدالل نمود که در درصدهای باال ،به علت

 -در بخش ترکیبی ،بسته به نوع استفاده از الیاف در هر ترکیب نتایج

 -ترکیبهای دارای الیاف پلیپروپیلن و کاه نسبت به ترکیبهای دارای

شیشه استفاده شده مقاومت فشاری ،در ترکیبهایی که از الیاف فوالدی

کاهش انسجام ،مقاومت فشاری کاهش مییابد.

الیاف فلزی از وزن واحد حجم کمتری برخوردار بودهاند ،که به دلیل پایین

بودن وزن واحد حجم این گونه از الیاف میباشد .ولی نسبت به خاک بدون

الیاف ،باعث افزایش حدود  %1وزن واحد حجم خاک شده است .از طرفی
اضافه نمودن این گونه از الیاف به خصوص الیاف پلیپروپیلن ،به دلیل

چسبندگی قابل قبول با خاک باعث افزایش مقاومت فشاری خاک به میزان

حدود  %40شده است که نسبت به الیاف فلزی عملکرد بهتری داشتهاند.

 -عملکرد الیاف شیشه نسبت به الیافهای دیگر متفاوت بوده است

بدین صورت که اضافه نمودن الیاف ،باعث افزایش وزن واحد حجم به میزان

 %4و افزایش  %45مقاومت فشاری شده است.

متفاوتی حاصل شده است .بدین صورت که در ترکیبهایی که از الیاف
استفاده شده ،وزن واحد حجم و در ترکیبهایی که از الیاف پلیپروپیلن و کاه

استفاده شده رطوبت بهینه و شکلپذیری افزایش داشته است.

 -در بعضی از ترکیبهای دوتایی مقاومت فشاری و وزن واحد حجم

از حالت تکی (با مجموع درصد یکسان الیاف) بیشتر شده است (افزایش
مقاومت فشاری در ترکیب شیشه ،پلیپروپیلن و افزایش وزن واحد حجم در

ترکیب فوالد صنعتی ،شیشه) و این نشان دهندهی این است که میتوان با
ترکیب مناسب از الیاف ،به مقاومت مورد نظر دست یافت.

 -در مجموع عملکرد فوالد صنعتی ،پلیپروپیلن و شیشه نسبت به فوالد

ضایعاتی و کاه بهتر بوده است .و این نشان دهندهی این است که الیاف
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Strength of Polypropylene Fiber Reinforced Composite
Cemented Clay, Crystals, 10(4) (2020) 247.
[6] T. Sharma, R. Kaushik, Effect of Polypropylene Fiber on
Properties of Bagasse Ash-Cement Stabilized Clay Soil,
10 (2019) 255-266.
[7] A. Saygılı, M. Dayan, Freeze-thaw behavior of lime
stabilized clay reinforced with silica fume and synthetic
fibers, Cold Regions Science and Technology, 161
(2019).

مصنوعی از کیفیت باالتری برخوردار بوده و استفاده از آن نسبت به دیگر

 به، هر چند استفاده از الیاف ضایعاتی و گیاهی.الیاف دارای ارجحیت است
لحاظ اقتصادی و زیست محیطی در پروژههایی مثل مرمت و بازسازی آثار

 پی سازی سازههای، راههای دسترسی، خاکریزهای موقت،باستانی و تاریخی

.با اهمیت کم و موارد مشابه توجیهپذیر و مناسب است

 استفاده از ترکیبهای بیشتر الیاف (سهتایی و بیشتر) هم به لحاظ-

اجرایی و هم به لحاظ عملکردی مورد تردید بوده و نیاز به تحقیقات بیشتر

.دارد

[8] M. Mirzababaei, A. Arulrajah, A. Soltani, N. Khayat,

: مزیت استفاده از ترکیب الیاف را میتوان این گونه عنوان نمود که-

Stabilization of soft clay using short fibers and poly vinyl
alcohol, Geotextiles and Geomembranes, 46 (2018).
[9] ASTM Standard D-4318, Standard Test Methods for
Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils,
ASTM International, (2010).
[10] ASTM Standard C-127, Standard Test Method for

.الف) از گلوله شدگی الیاف در درصدهای باال جلوگیری مینماید

ب) میتوان از دو نوع الیاف با مشخصات متفاوت در بهبود عملکرد خاک

.استفاده نمود

ج) میتوان خواص مکانیکی خاک از جمله مقاومت فشاری و برشی آن

) تعیین شده در این تحقیق%1 را با تغییر در درصد الیافها (در محدودهی

.تغییر داد

Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of
Coarse Aggregate, ASTM International, (2001).
[11] ASTM D-854, Standard Test Methods for Specific
Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer, ASTM
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