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بررسي رفتار تغيير حجمي خاکهاي متورمشوندة تثبيتشده با الياف نواري
3

حديثه رفعتجو ،*1علي رئيسي استبرق ،2جمال عبدالهي
 .1کارشناس ارشد سازههای آبی دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 .3مربی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1392/8/25 :ـ تاریخ تصویب)1393/3/4 :

چکيده
حجم خاکهای متورمشونده ،در اثر تغییرات رطوبت ،تغییر میکند .محققـان بـرای بـ سـازی ایـخ خـاکهـا رو هـای
شیمیایی و مکانیکی را پیشنهاد کردهاند .در ایخ کار مطالعاتی بـ سـازی یـخ خـاک متـورمشـونده بـا اسـتهاده از رو
مسلحکردن تصادفی با دو نوع الیاف مصنوعی با عرضهای  3و  5میلیمتر بررسی شد .نمون های آزمایشگاهی با طولهای
 ،20 ،10و  30میلیمتر و درصدهای وزنی  ،1 ،0/5و  1/5از الیاف تهی شـد و آزمـای هـا در دسـتگاه تحکـیم معمـولی
صورت پذیرفت .نتایج نشان داد مسلحسازی موجب کاه ویژگیهای تورمی میشود و ایخ کاه تابعی از درصد وزنی و
طول الیاف است .مقایسة اثر دو الیاف نیز نشان داد ک در درصد وزنی و طول ثابت افزای عرض رشت های الیاف موجب
کاه بیشتر پتانسیل تورمی و فشار تورمی میشود.
کليدواژگان :الیاف مصنوعی ،ب سازی خاک ،پتانسیل تورمی ،خاک متورمشونده ،فشار تورمی

مقدمه

*

معموالً وقتی خاکهای متورمشونده در معرض تغییرات رطوبـت
قرار میگیرند تغییـر حجـم مـیدهنـد .ایـخ موعـوع مـیتوانـد
خسارات جدّی ب سازههای بناشـده روی ایـخ خـاکهـا ،ماننـد
بزرگراهها و پلهـا و سـاختمانهـا ،ایجـاد کنـد ( Nelson and
 .)Miller, 1992ب منظور تعییخ پارامترهایی ک بر میـزان تـورم
ایخ نوع خاکها مؤثر است و مشـکتت ناشـی از آن تـت هـای
زیادی صورت گرفت است و محققـان رو هـای بسـیاری را بـ
منظور ب سازی و تثبیت ایخ خاکها ،با استهاده از مواد شیمیایی
و مکانیکی و حرارتی ،پیشنهاد کردهانـد .آهـخ مـؤثرتریخ مـادة
افزودنـی شــیمیایی بـرای کــاه پتانســیل تـورمی خــاکهــای
متورمشونده است ک ب صورت گسترده از آن استهاده مـیشـود
()2005( Al-Rawas et al. .)Nelson and Miller, 1992
آزمای هایی بر خاکهای متورمشـونده انجـام دادنـد و بـ ایـخ
نتیج رسیدند ک با اعاف کردن آهـخ بـ خـاک متـورمشـونده
درصد تورم و فشار تورمی آن ب میزان زیادی ،بعضاً تـا حـدود 0
درصد ،کاه مـییابـد .محققـانی همچـون Miller and Azad
( )2000ب بررسی اثر سیمان در ب سازی خاکهای متورمشونده
پرداختند و ب ایخ نتیج رسیدند کـ افـزودن سـیمان بـ ایـخ
*

نویسندة مسئولh.rafatjoo@ut.ac.ir :

خاکها سبب کاه پتانسـیل تـورمی و نشـانة خمیـری و حـد
روانی و افزای حد انقباض و تن برشی مقـاوم ایـخ خـاکهـا
میشود )2007( Kumar et al. .تأثیر خاکسـتر بـادی و آهـخ و
الیــاف پلــیاســتر را بــر ویژگــیهــای مقــاومتی و تــراکم خــاک
متــورمشــونده بررســی کردنــد و نتیجــ گرفتنــد کــ خــاک
متورمشونده ب خوبی با مخلوط الیاف و آهـخ و خاکسـتر بـادی
تثبیت میشود )2002( Ji-ru et al. .تأثیر آهخ و خاکستر بـادی
را بر خاک متورمشـونده بررسـی کردنـد .آنهـا بـ ایـخ نتیجـ
رسیدند ک هر چ درصد آهخ و خاکستر بادی در خاک افزای
یابــد ،مقــادیر تــورم آزاد کــاه مــییابــد .بــر اســاس نتــایج
ب دستآمده تثبیت خاک متورمشونده با آهخ و خاکسـتر بـادی
ب خوبی انجام میشود .محققـان دیگـری رو هـای مکـانیکی را
جهت تثبیت خاکها ،بـا اسـتهاده از افـزودن مـواد پلیمـری یـا
عناصـر فلــزی بــا مقاومـت بــاال ،بـ کـار بردنــد (.)Vidal, 1969
رو های سنّتی تثبیت مکانیکی خاکها نیـز شـامل قرارگیـری
پیوستة موادی مانند نوارهای ژئوسنتتیخها و ژئوتکستایلهـا در
خاک بودند .ایخ مواد معموالً در جهتهای خاصی بیخ الی هـای
خاک قرار داده میشدند .همچنیخ محققان الیـاف را بـ منظـور
بهبود خصوصیات فیزیکی خاکهـای ماسـ ای اسـتهاده کردنـد.
 )1983( Gary and Ohashiو )1990( Maher and Gary
گزار کردند ک تقویت خاکهای ماسـ ای بـا الیـاف مقاومـت
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برشی را افزای میدهد .همچنـیخ تحقیقـاتی انجـام شـده کـ
نشان مـیدهـد اگـر ژئوسـنتتیخهـای پلیمـری در جهـتهـای
گوناگون در خاکهای ماس ای قرار داده شوند ،میزان مقاومـت و
سهتی خاک را بهبود میدهند (.)Lowton et al., 1993
تحقیقاتی ک تأثیر الیاف را بـر خـاکهـای رسـی ارزیـابی
کــردهانــد بســیار محدودنــد )1986( Freitag .و Nataraj and
 )1997( McMainsتأثیر الیاف را بر ویژگیهای خاکهای رسـی
مطالع کردند .آنها ب ایخ نتیجـ رسـیدند کـ افـزودن الیـاف
مقاومت و شکلپذیری خاک رسی را بهبود میبخشـد .محققـانی
مشاهده کردند ک الیاف عـریب هـدایت هیـدرولیکی ،مقاومـت
کششی نهایی ،و شاخص نرمی خمشـی خـاک رسـی را افـزای
مـیدهـد ()2008( Al-Akhras et al. .)Maher and Ho, 1994
اثر دو نوع الیاف طبیعی و مصنوعی را ،ک بـا درصـدها و نسـبت
طول ب عرض گوناگون با خاک مخلوط شدند ،بررسـی کردنـد و
کاه پتانسیل تورمی و فشـار تـورمی را در اثـر افـزودن الیـاف
نتیج گرفتند .بررسی منابع نشان میدهد ب سـازی خـاکهـای
متورم شونده بـا افـزودن الیـاف طبیعـی و مصـنوعی بـ صـورت
تصادفی چندان بررسی نشـده اسـت .همچنـیخ تـا کنـون تـأثیر
عرض الیاف مصنوعی در میزان خصوصـیات تـورمی خـاکهـای
متورمشونده بررسی نشده است .بنابرایخ در ایخ تحقیق ب سـازی
یخ خاک متورمشونده با افزودن درصدها و طولهای گوناگون از
دو نوع الیاف مصـنوعی بـ شـکل نـواری بـا عـرضهـای  3و 5
میلیمتر و همچنیخ بررسی تأثیر ایخ الیاف بر ویژگیهای تورمی
خاک رسی مد نظر بوده است.

مواد و روشها

تهی شده در جدول  1می آید .نتایج آزمای ها نشان میدهد ایخ
خاک رس با خمیرایی بـاال ( )CHمطـابق سیسـتم طبقـ بنـدی
یونیهاید است.
جدول  .1مشخصات فيزيکي و مکانيکي خاک استفادهشده

خصوصیات

مقدار

وزن مخصوص
نتایج دان بندی
شخ
ماس
سیلت
رس
حدود اتربرگ
حد روانی
حد خمیری
شاخص خمیری
طبق بندی خاک
نتایج تراکم
رطوبت بهین
بیشینة وزن واحد حجم خشخ
درصد تورم

2/75
)٪( 0
)٪( 21
)٪( 32
)٪( 47
)٪( 76
)٪( 23/8
)٪( 52/2
CH
)٪( 20/5
kN/m316/1
)٪( 22/9

الياف مصنوعي استفادهشده

در ایخ کار مطالعاتی از دو نوع الیاف پلیپروپیلیخ با عرضهای 3
و  5میلیمتر استهاده شد .تصاویر دو نوع الیاف اسـتهادهشـده در
شکل  1میآید .ایخ الیاف از نوع پلیمر است ک در برابر اسـیدها
و بازها مقاومت بسیار باالیی دارد .ویژگیهای الیاف استهادهشـده
در جدول  2میآید.

خاک استفادهشده

هدف ایخ تحقیق آزمای های تـورمی بـر یـخ نمونـ خـاک بـا
قابلیت تورمپذیری باال ،مطـابق طبقـ بنـدی ،)1992( McKeen
بود .خاک موجود یخ نوع خاک رسی با نام کائولینیـت بـود کـ
آزمای های شناسایی صورتگرفت بـر آن نشـان داد خمیرایـی
پاییخ و خواص تورمی متوسطی دارد .بنابرایخ برای تهیـة خـاک
با خصوصیات تورمی بیشتر برای انجـام دادن آزمـای هـا خـاک
مورد نظر بـا درصـدهای گونـاگون بنتونیـت مخلـوط شـد .روی
مخلوطهای مورد نظر آزمای های شناسایی ،مطـابق اسـتاندارد
 ،ASTM D4546صورت پذیرفت و در نهایت مخلوطی شامل 80
درصــد کائولینیــت و  20درصــد بنتونیــت مطــابق طبق ـ بنــدی
 ،)1992( McKeenب عنوان خاکی با قابلیـت تـورمپـذیری بـاال،
انتخــا شــد .نتــایج خصوصــیات فیزیکــی و مکــانیکی خــاک

شکل  .1الياف استفادهشده در اين تحقيق

رفعتجو و همکاران :بررسي رفتار تغيير حجمي خاکهاي متورمشونده ...
جدول  .2ويژگيهاي الياف استفادهشده در اين تحقيق

ویژگیهای
الیاف

آزمايش تعيين پتانسيل تورمي و فشار تورمي نمونهها

نواری
( 3میلیمتر)

نواری
( 5میلیمتر)

نوع الیاف

منهرد

منهرد

عخامت ()mm

0/01

0/03

وزن مخصوص ()gr/cm3

0/45

0/51

3

5

1308

2940

مقاومت در برابر اسید و باز

باال

باال

جذ آ

صهر

صهر

7000

5000

عرض ()mm
مقاومت کششی ()MPa

عریب کشسانی
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تهية نمونهها

آزمای تراکم استاندارد بر نمون های خاک متورمشونده و خـاک
مسلحشده با درصدها و طولهای گوناگون الیـاف انجـام شـده و
منحنی تراکم بـرای آنهـا رسـم شـده اسـت .بـ منظـور تهیـة
نمون های مورد نیاز برای آزمـای از منحنـی تـراکم اسـتاندارد
استهاده شد .بدیخ ترتیب ک روی شاخة خشخ هر یـخ از ایـخ
منحنیها ( 4درصـد کمتـر از درصـد رطوبـت بهینـة حاصـل از
آزمای تراکم) نقط ای انتخا و با شرایط رطوبتی و وزن واحـد
حجم خشخ متناظر با آن نقاط نمون هـا تهیـ شـد .بـرای ایـخ
منظور خاکهای مورد نیاز با رطوبت مورد نظـر تهیـ شـد و بـ
مدت  24ساعت در کیس های پتستیکی نگ داری شد .ایخ عمل
ب منظور توزیع یکنواخت رطوبت در سرتاسر تودة خاک صـورت
گرفت .ب منظور متراکمساختخ نمون ها از شیوة تراکم استاتیکی
و برای رسیدن ب ایـخ هـدف از قالـب سـاخت شـده بـرای ایـخ
آزمای استهاده شـد .ایـخ قالـب سـ قسـمت دارد .در قسـمت
میانی آن رینگی (حلق ای) قرار میگیرد و ابعاد آن معادل رینگ
(حلقــ ) دســتگاه تحکــیم (قطــر  7/5ســانتیمتــر و ارتهــاع 2
سانتیمتر) است .ب منظور تهیة نمون های یکنواخـت ،خـاک در
س الی در قالب مخصوص ب رو تراکم استاتیکی متراکم شد.
بار وارده بر هر الی با استهاده از وزن واحد حجم خشخ مطلو ،
ک از منحنی تراکم ب دست آمده ،با رو سعیوخطـا تعیـیخ و
سپس نمون تهی شد .از آنجا ک منحنی تراکمـی مخلـوطهـای
گوناگون یکسان نبودند ،بـار وارده بـ منظـور سـاخت نمونـ در
تراکم استاتیکی برای مخلوطهـای گونـاگون تهـاوت دارد .بـدیخ
ترتیب ک هر الی در دستگاه تخمحـوری بـا سـرعت بارگـذاری
 1/5میلیمتر بر دقیق متراکم و همة نمون هـا بـ رو مـذکور
تهی شد.

نمون های متراکم تهی شده ب دستگاه تحکـیم انتقـال یافـت تـا
پتانســیل تغییــر حجــم آنهــا تعیــیخ شــود .بــدیخ ترتیـب کـ
نمون های خاک ،پس از قرارگیری در محهظة دستگاه تحکیم ،در
معرض آ قـرار گرفـت و در اثـر جـذ رطوبـت متـورم شـد و
آزمای های تورم و فشـار تـورمی روی نمونـ هـای مـورد نظـر،
مطابق استاندارد  ،ASTM-D4546انجام پـذیرفت .تغییـر شـکل
محوری نمون با زمان تا رسیدن ب بیشینة تورم با گیج (دستگاه
اندازهگیر) تغییر شکل با دقت  0/01میلیمتر ثبت شد .سپس بـا
استهاده از رابطة  1درصد تـورم بـرای هـر نمونـ در زمـانهـای
مختلف محاسب شد .تورم آزاد بیشینة تغییر شکل حاصـلشـده
در نمون است ک طی عمل جذ آ در نمون ایجاد میشود.
)رابطة (1

 Sدرصد تورم آزاد ΗΔ ،تغییر شکل محوری ایجادشده ،و
 Hارتهاع اولیة نمون است.
پس از رسیدن نمون ها ب حداکثر تـورم ،بـ کمـخ رو
بارگذاری ،فشار تورمی تعییخ شد .فشار تـورمی عبـارت اسـت از
فشاری ک ب خاک متورمشونده وارد میشود تا ب ارتهـاع اولیـة
خود برگردد .فشار تورمی با رابطة  2تعییخ میشود.
)رابطة (2

 SPفشار تورمی خاک بر حسب کیلوپاسکال F ،مقـدار بـار
اعمالشـده ( ،)kNو  Aسـطح مقطـع نمونـ ( )m2اسـت کـ بـا
مساحت رینگ (حلق ) نمونة دستگاه تحکیم برابر است.

يافتهها و بحث
اثر دو الياف نواري بر تراکم خاک

شکلهای  2و  3نتـایج آزمـای تـراکم روی نمونـ هـای خـاک
مخلوطشده با درصدها و طـولهـای گونـاگون الیـاف نـواری بـ
عرض  3و  5میلیمتر را نشان میدهد.
شکلهای  2و  3نشان میدهد ک افزودن مقادیر گوناگون
الیاف ب خاک موجب کاه
همچنیخ کاه

بیشینة وزن واحد حجـم خشـخ و

رطوبت بهینة آن مـیشـود .بـا افـزای

درصـد

الیاف برای هر طول ،مقدار بیشینة وزن واحد حجم خشخ خاک
و درصد رطوبت بهین کـاه

مـییابـد .علـت ایـخ تغییـرات را

میتوان جایگزیخکردن ذرات جامد خاک با درصدی از الیاف ،ک
وزن مخصوص خیلی کمتری نسبت ب خاک دارند ،دانست .وزن
مخصوص خاک  2/75و وزن مخصوص الیاف نواری بـ عـرض 3

320

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،45شمارة  ،3پاييز 1393

با توج ب اینک الیاف نواری ب عرض  5میلیمتـر حجـم

میلیمتر  0/45و وزن مخصوص الیاف نواری ب عرض  5میلیمتر
 0/51است .از سوی دیگر الیاف استهادهشده خاصیت جـذ آ

بیشتری از خاک را اشغال میکند و باید بیشینة وزن واحد حجم

ندارند و جایگزیخ ذرات خاکی شدهانـد کـ خاصـیت جـذ آ

خشخ مخلوط خاک با الیاف نواری ب عرض  5میلیمتر کمتر از

دارند .بنابرایخ ،موجب کاه

درصد رطوبت بهین میشوند.

مخلوط خاک با الیاف نواری ب عرض  3میلـیمتـر باشـد ،نتـایج
آزمای ها نشان داد مخلوط خاک با الیـاف نـواری بـ عـرض 5
میلیمتر بیشینة وزن واحـد حجـم خشـخ بیشـتری دارد .ایـخ
موعوع میتواند ب ایخ دلیل باشـد کـ در حـیخ آزمـای

ایـخ

الیاف تا خوردهاند و تشکیل گلول هایی از خاک را دادهاند و ذرات
بیشینة وزن

خاک بیشتری ب هم چسبیدهاند ک موجب افزای
واحد حجم خشخ مخلوط خاکـ الیاف شده است.

الیاف نواری ب عـرض  3میلـیمتـر وقتـی در خـاک قـرار
میگیرد نسبت ب الیاف نواری ک عرض  5میلیمتـر دارد حجـم
کمتری از خاک را اشغال میکنـد و بـا جـایگزیخکـردن مقـادیر
کمتری از خاک رطوبت بهینة بیشتری نسبت ب دو الیاف دیگـر
دارد.
در درصد مشخصـی از الیـاف ،بـا افـزای

طـول ،کـاه

بیشینة وزن واحد حجم خشخ و درصد رطوبت بهینـ مشـاهده
میشود .علت ایخ تغییـرات را مـیتـوان چنـیخ بیـان کـرد کـ
قراردادن الیاف با طول بزرگتر حجم بیشتری از خاک را نسـبت
ب طول کمتر اشغال میکند .بنابرایخ ذرات جامد خاک بیشتری
شکل  .2تأثير طول و درصد الياف بر ميزان وزن واحد حجم خشک خاک

جایگزیخ الیاف میشود و چون الیاف جاذ آ نیستند از مقدار
رطوبت بهین کاست میشود.
نتايج آزمايشهاي تعيين درصد پتانسيل تورمي و فشار تورمي

بــا آزمــای

پتانســیل تــورمی و فشــار تــورمی نمونــ خــاک

متورمشـوندة مـورد آزمـای

و همچنـیخ نمونـ هـای خـاک بـا

درصدهای گوناگون اختتط الیاف ،پتانسـیل تـورمپـذیری آنهـا
بررسی شد .همانطور ک شکلهای  4الف و 4

نشان میدهد،

خاک طبیعی آزمای شده پتانسیل تورمی  22/9درصـد و فشـار
تورمی  355کیلوپاسکال دارد .شکل های  4الف و 4
و5

و  5الـف

و  6الف و  ، 6ب ترتیب ،پتانسیل تورمی و فشار تـورمی

مخلوط خاک با الیاف نواری ب عرض  3میلیمتر بـا طـول  10و
 20و  30میلیمتر را در درصدهای گوناگون نشان میدهد .در 1
درصد الیاف و طول  20میلیمتر درصد تورم و فشار تورمی برای
الیاف با عرض  3میلـیمتـر  18/9درصـد و  127کیلوپاسـکال و
برای الیاف نواری بـا عـرض  5میلـیمتـر  18/02درصـد و 105
کیلوپاسکال است .ایخ نتایج اثر الیاف را بر کـاه
شکل  .3تأثير طول و مقدار الياف بر درصد رطوبت بهينه

تورمی مخلوط خاکـ الیاف نشان میدهد.

ویژگـیهـای
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شکل  .4تأثير مقدار الياف بر پتانسيل تورمي و فشار تورمي الياف نواري به
عرض  3ميليمتر با طول  10ميليمتر
شکل  .6تأثير مقدار الياف بر پتانسيل تورمي و فشار تورمي الياف نواري به
عرض  3ميليمتر با طول  30ميليمتر

شکل  .5تأثير مقدار الياف بر پتانسيل تورمي و فشار تورمي الياف نواري به
عرض  3ميليمتر با طول  20ميليمتر

شکلهای  4و  5و  6نشان میدهد میزان پتانسیل تـورمی
برای مخلوط خاکـ الیاف نواری ب عرض  3میلیمتـر در هـر 3
طول  10و  20و  30میلـیمتـر و بـا درصـدهای  0/5و  1و 1/5
کاه مییابد و بیشتریخ تأثیر در مقدار  1/5درصد از الیـاف بـا
طول  30میلیمتر مشاهده میشود؛ طوری ک میـزان تـورم بـ
 15/04درصد میرسد .بـ عبـارت دیگـر حـدود  34/3درصـد از
پتانسیل تورمی آن کاست میشود .همچنیخ مشـاهده مـیشـود
ک با افزای درصد الیاف فشار تورمی کاه مییابـد .کمتـریخ
میزان فشار تورمی مربوط ب نمونة حاوی  1/5درصد از الیـاف بـا
طول  30میلیمتر است ک فشار تورمی از  355کیلوپاسکال بـ
 87کیلوپاسکال رسیده و موجـب کـاه  75/5درصـدی فشـار
تورمی خاک شده است.
شکلهای  7الف و  7و  8الف و  8و  9الـف و ، 9
ب ترتیب ،پتانسیل تورمی و فشار تورمی مخلوط خـاک بـا الیـاف
نواری ب عرض  5میلیمتر با طـول  10و  20و  30میلـیمتـر را
در درصدهای گوناگون نشان میدهد.
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شکل  .7تأثير مقدار الياف بر پتانسيل تورمي و فشار تورمي الياف نواري به

شکل  .9تأثير مقدار الياف بر پتانسيل تورمي و فشار تورمي الياف نواري به
عرض  5ميليمتر با طول  30ميليمتر

عرض  5ميليمتر با طول  10ميليمتر

نتایج آزمای های پتانسیل تـورمی و فشـار تـورمی بـرای
الیاف نواری ب عرض  5میلیمتـر در شـکل  7و  8و  9مـیآیـد.
همانطور ک مشاهده میشود ،میـزان پتانسـیل تـورمی و فشـار
تورمی در درصدهای  0/5و  1و  ،1/5در نمونـة حـاوی الیـاف بـا
طول  30میلیمتر ،کاه بیشتری دارد و کمتریخ میـزان از آنِ
نمونة حاوی  1/5درصد الیاف با طـول  30میلـیمتـر اسـت؛ بـ
گون ای ک میزان پتانسیل تورمی برای خاک حـاوی  20درصـد
بنتونیت و  80درصد کائولینیت برابـر  22/9درصـد اسـت؛ ولـی
استهاده از الیاف با ویژگیهای یادشده سبب کاه ایخ مقدار ب
 11/75درصد و ب عبارتی کاه  48/7درصـدی تـورمی خـاک
میشود.
مقايسة پتانسيل تورمي و فشار تورمي ناشي از کاربرد دو الياف
نواري

شکل  .8تأثير مقدار الياف بر پتانسيل تورمي و فشار تورمي الياف نواري به
عرض  5ميليمتر با طول  20ميليمتر

در شکل  10الف و  10میزان پتانسیل تورمی و فشار تـورمی
ناشی از کاربرد هر دو الیاف نواری در  0/5درصـد افـزودن الیـاف
میآید.
همانطور ک مشاهده میشود در هـر  3طـول  10و  20و
 30میلیمتر الیاف نواری ب عرض  5میلیمتر تأثیر بیشـتری در
کاه پتانسیل تورمی و فشـار تـورمی نمونـ دارد .ایـخ میـزان
کاه در طول  30میلیمتر بیشتر است؛ طـوری کـ در طـول
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 30میلیمتر در افزودن  0/5درصد الیاف پتانسیل تـورمی الیـاف
نواری ب عرض  3و  5میلیمتر ب ترتیب  20/95و  19/95درصـد
است و در  1و  1/5درصد الیاف نیز همیخ روند مشاهده میشود.
الیاف نواری ب عرض  5میلیمتر در کـاه پتانسـیل تـورمی و
فشار تورمی مخلوط خاک با الیاف کارآیی بهتری دارد.
الف

ب

طول الیاف هم همیخ حالت پی مـیآیـد؛ طـوری کـ در یـخ
درصد ثابت الیاف بـا افـزای طـول موجبـات جانشـینی مقـدار
بیشتری از الیاف ب جای خاک فراهم میآید ک باز هـم موجـب
کاه تورم میشود .همچنیخ با افزودن الیاف تماس بیخ الیـاف
و ذرات خاک و در نتیج پیوستگی بیشـتر ذرات خـاک حاصـل
میشود ک در هنگـام بـروز تـورم باعـ بـ وجودآمـدن نیـروی
کششی مقاوم در الیاف مـیشـود و مؤلهـة عمـودی ایـخ نیـروی
کششی از تورم خاک جلوگیری میکند .هـر چـ الیـاف بیشـتر
باشد میزان نیروی کششی بیشتر میشود و از تورم میکاهـد .در
مقایسة دو الیاف نواری ،چون سطح جانبی الیاف نواری ب عرض
 5میلیمتر بیشتر است ،میزان تماس آن با خاک بیشتر اسـت و
نیروی کششی مقاوم بیشتری ب هنگام تورم ایجاد مـیکنـد .در
نتیج کاه تورم بیشتری حاصل میشود.
نتيجهگيري





شکل  .10مقايسة پتانسيل تورمي و فشار تورمي با کاربرد دو نوع الياف نواري
در افزودن  0/5درصد الياف

در زمینة علت کاه پتانسیل تورمی در اثر افزودن الیاف
باید ب ایخ نکت اشاره کرد ک الیاف مـادهای اسـت کـ قابلیـت
جذ آ ندارد .بنـابرایخ ،در حجمـی مشـخص افـزودن الیـاف
موجب جانشیخشدن درصدی از ذرات خاک با الیاف میشود .بـ
همیخ دلیل از تورم آن مجموعة خاک کاست میشـود .افـزای
درصد وزنی الیاف موجب جانشینی مقدار بیشتری الیاف ب جای
خاک میشود و از تورم خاک بیشتر کاست میشـود .بـا افـزای

مسلحکردن تصادفی خاک با الیاف را میتوان روشـی بـرای
ب سازی خاک متورمشونده ب شمار آورد.
افزودن الیاف موجب کاه پتانسیل تورمی و فشار تـورمی
خاک می شود .ایـخ کـاه ویژگـیهـای تـورمی تـابعی از
درصد وزنی و طول الیاف است.
کاه ویژگیهای تورمی یخ خاک تابعی از عـرض الیـاف
است؛ طوری ک با ثابتبودن طول و درصد الیـاف افـزای
عرض موجب کاه بیشتر تورم میشود.
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