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تأثیر پودر الستیک بر رفتار دینامیکی و مقاومت
روانگرایی ماسههای اشباع

پذیرش 39/77/76

تاریخ :دریافت 39/03/26

چکیده
عامل اصلی خسارتهای وارده بر اثر زلزله به سازههایی که روی خاکهای ماسهای اشباع
واقع شدهاند ،پدیدۀ روانگرایی است .مسلحسازی خاک تکنیکی مؤثر در افزایش مقاومت و
پایداری سازهها است .در این مقاله تأثیر افزودن پودر الستیک به خاک ماسهای اشباع بررسی
میشود .برای این منظور یک سری تستهای مدل میز لرزه  1-gماسه مخلوط با درصدهای
مختلف پودر الستیک انجام شد .استفاده از پودر الستیک در مسلحسازی خاکها کاربرد
گستردهای دارد .ماسه فیروزکوه شمارۀ  767و پودر الستیک برای مخلوط قسمت مسلح و
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هادي بهادري* ،روحاله فرضعليزاده؛
دانشگاه اروميه ،دانشکدۀ فني و مهندسي ،گروه عمران

ماسه خالی برای قسمت غیرمسلح استفاده شده است .این تحقیق با چهار نسبت اختالط (20%
و  )TC= 9%، 70%، 79%انجام شد .نتایج نشان میدهد که دامنه شتاب پایه از عمق به سطح

ماسه اشباع است .روانگرایی سبب کاهش مقاومت و سختی خاک در اثر افزایش فشار آب
حفرهای میشود .افزایش درصد پودر الستیک سبب کاهش چشمگیر اضافه فشار آب حفرهای
میشود .نتایج حاکی از آن است که با افزایش درصد پودر الستیک ،نسبت میرایی میانگین
افزایش مییابد و هم چنین با افزایش درصد پودر الستیک بیشینه مدول برشی خاک افزایش
مییابد .مسلحسازی با پودر الستیک تغییر شکلهای ناشی از روانگرایی را کاهش میدهد.

واژههایکلیدی :روانگرایی ،پودر الستیک ،نسبت میرایی ،میز لرزه ،ماسه اشباع ،فشار آب حفرهای ،مسلحسازی.
*نویسنده مسئول

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.3.1

خاک افزایش مییابد .فشار آب حفرهای یکی از پارامترهای اساسی در تحلیل رفتار لرزهای
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مقدمه
زمانی که خاک اشباع (عمدتاً ماسهای یا ماسهای سیلتدار) که تحت بارگذاری لرزهای قرار دارد،
فشار آب حفرهای آن افزایش مییابد و برای مدت کوتاهی مقاومت یا سختی خود را از دست داده و
روانگرایی رخ میدهد .اثرات ویرانکنندۀ روانگرایی زلزله گود فریدی در آالسکا و زلزلهی نیگاتا در
ژاپن سبب توجه ویژه مهندسان ژئوتکنیک در سال  736۱شد .سید از اولین کسانی بود که به رابطۀ
روانگرایی میتوان به متراکمسازی [ ،]2زهکشی [ ]3و مسلحسازی خاک [ ]۱اشاره کرد.
با گسترش صنعت حمل و نقل ،ساالنه الستیکهای فرسوده زیادی در سراسر جهان وارد محیط-
زیست میشود ،که سبب بروز مشکالت جدی زیستمحیطی میشود .استفاده مجدد از الستیکهای
فرسوده راهحل مناسبی برای کاهش خطرات زیستمحیطی است .مشتقات الستیکهای فرسوده
کاربردهای مختلفی در زمینۀ مهندسی عمران دارد ،از قبیل :مسلحسازی خاکهای سست [ ،]9بهعنوان
الیۀ زهکشی در لندفیلدها [ ،]6بهعنوان مصالح پرکننده [.]1
اوچیمارا و همکاران [[ ]8یک سری آزمایشهای میز لرزه روی لولههای مدفون در خاک ماسهای
مخلوط با تکههای الستیک انجام دادند .نتایج نشان داد که الیهای محافظ مخلوط ماسه با تکههای
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مهم آسیبدیدگی سازهها و روانگرایی پی برد [ .]7از مهمترین روشهای کاربردی کاهش پتانسیل

الستیک میتواند سبب کاهش بلندشدگی لولههای مدفون و کاهش اضافه فشار آب حفرهای شود.
هاتف و رحیمی [ ]3یک سری مدلهای آزمایشگاهی برای تحقیق در بارۀ استفاده از خردههای
خردههای الستیک به ماسه،

باعث افزایش نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا ) (C.B.Rمیشود.

هازاریکا و همکاران ] [70آزمایشهایی را با استفاده دستگاه سهمحوره سیکلیک و دستگاه مدل
میزلرزه  1-gبرای بررسی تأثیر افزودن مسلحکننده تکههای الستیک به ماسه در کاهش پتانسیل
روانگرایی انجام دادند .نتایج حاکی از آن بود که میزان کاهش اضافه فشار آب حفرهای تولید شده بعد
از یک درصد حجمی معین ( 90درصد) بهﻃور محسوسی افزایش مییابد .نتایج آزمایشهای مدل
میزلرزه نشان داد که مدل دیوار با خاکریز مسلح با تکههای الستیک مقاومت خوبی در برابر تولید
اضافه فشار آب حفرهای داشته و تغییر شکل جانبی ناچیزی از خود نشان داده است.
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الستیک تایرهای فرسوده برای افزایش ظرفیت باربری ارائه کردند .نتایج نشان داد که افزودن
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پژوهشهای بسیار کمی در رابطه با مدلسازی فیزیکی مربوط به رفتار دینامیکی خاک مسلح با
تکههای الستیک بهخصوص در حالت اشباع صورت گرفته است .بنابراین در این تحقیق رفتار
دینامیکی ماسه مسلح با پودر الستیک و غیرمسلح در حالت اشباع با استفاده از آزمایشهای مدل میز
لرزه بررسی میشود.
میز لرزه
شکل  7ساختار مدل و نحوۀ سنسورگذاری را نشان میدهد .محفظه مدل از جنس پلکسی گلس
با ابعاد خارجی  200  90  10سانتیمترمکعب است .در پایین محفظه بهوسیلۀ صفحههای مشبک
پوشیده شده از الک  200فضایی ایجاد شده تا فرآیند اشباع خاک بهصورت نفوذ تدریجی و
یکنواخت آب از پایین انجام شود .یک صفحه پالستیکی سخت و صلب ،دقیقاً در وسط محفظه میز
لرزه جاگذاری و از ابتدا و انتها و اﻃراف بهخوبی ثابت و آببندی شده است .با این عمل میز به دو
قسمت کامالً مجزا و کامالً مشابه برای مدلسازی خاک مسلح و غیرمسلح همزمان و با شرایط
حرکت ورودی یکسان تقسیم شده است .در هر ﻃرف مدلها برای کاهش تأثیر شرایط مرزی و
جلوگیری از برخورد مستقیم نمونهها به بدنه صلب میز از فوم به ضخامت  20میلیمتر استفاده شده
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مدل و مصالح

است.

مصالح
خاک استفاده شده در این آزمایشها از نوع ماسه  767فیروزکوه مطابق سیستم ﻃبقهبندی ،خاک
بد دانهبندی ) (SPاست .پودر الستیک استفاده شده در این آزمایشها بدون نخ و سیم است و از خرد
کردن تایرهای فرسوده با خردکنهای صنعتی و سرند کردن آنها حاصل میشود .پودر الستیک در
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شکل  .1شمای کلی مدل و نحوۀ سنسورگذاری (ابعاد بر حسب میلیمتر
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درصدهای وزنی  79% ،70% ،9%و  %20با خاک مخلوط شده است .مشخصات مصالح در جدول  7و
منحنی دانهبندی مصالح در شکل  2آمده است .نتایج آزمایش نفوذپذیری نشان داد که با افزایش درصد
پودر الستیک ،میزان نفوذپذیری مخلوط افزایش مییابد .میزان نفوذپذیری مخلوط ماسه با  %20پودر
الستیک  0/0392 cm/sاست که در حدود سه برابر میزان نفوذپذیری ماسه خالی ااست.
جدول  .1مشخصات مصالح استفاده شده
 767فیروزکوه

0/27

2/698

0/۱7

0/9۱8

0/93

0/898

0/1

0/31

7/7۱3

2/98

3/33

0/3

0/86

0/0729

)K (cm/s

روش انجام آزمایش
همۀ مدلهای مسلح و غیرمسلح (ماسه خالی) در تراکم نسبی صفر درصد ساخته شده است.
برای محاسبۀ درصد وزنی اختالط پودر الستیک با ماسه از رابطۀ اوچیمارو و همکاران [ ]8استفاده
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شکل  .4منحنی دانهبندی مصالح استفاده شده
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پودر الستیک

نوع مسلحکننده

نوع ماسه

شده است .جزییات آزمایش در جدول  2آمده است.
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() 7
() 2

تخلخل نسبی بیشینۀ ماسه در رابطۀ ( )2و حل همزمان دو معادلۀ مذکور ،مقادیر جرم کل ماسه
خشک و جرم کل مسلح کننده حاصل میشود.
برای ساخت مدل در هر یک از دو قسمت مسلح و غیرمسلح از روش مرﻃوب برای آمادهسازی
نمونهها استفاده شده است .در این روش ابتدا ماسه با  %9رﻃوبت مخلوط شده و بهصورت یکنواخت
در سطح جعبه ریخته میشود تا پروفیل خاک یکنواختی بهدست آید .سپس هر الیه به مقدار
مشخصی متراکم شده تا به چگالی کل مشخص (معادل تراکم نسبی صفر) حاصل شود .در ضمن
برای مشاهده تغییر شکلهای مدل در هر دو قسمت مسلح و غیرمسلح شبکه مربعی از ماسه رنگی در
دیواره مدل اجرا شده است .سپس گاز دیاکسیدکربن از خاک عبور داده میشود تا با هوای محبوس
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بدینترتیب با قرار دادن مقدار درصد وزنی مخلوط ماسه مسلح در رابطۀ ( )7و مقدار

در خلل و فرج خاک جایگزین شده تا در ادامه روند اشباعسازی خاک را تسریع بخشد .در انتها از
پایین مدل جریان پایدار آب با دبی کم برقرار میشود تا نمونه اشباع شود .لرزش اعمالی در تستها به
جدول  .4جزئیات آزمایش
تست
درصد پودر الستیک

a

b

c

d

5

10

15

40

تحلیل نتایج آزمایشهای مدل
تاریخچۀ زمانی شتاب
شکل  3و  ۱تاریخچههای زمانی شتاب برای تستهای مسلح شده با پودر الستیک ( aتا  )dرا
نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که شتاب پایه ( )A5هنگام عبور از خاک تشدید مییابد مگر
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صورت موج هارمونیک و با فرکانس تقریبی  2هرتز است
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اینکه روانگرایی در الیههای سطحی قسمت غیرمسلح رخ دهد .افزایش آنی فشار آب حفرهای در
الیه های سطحی خاک باعث کاهش سختی برشی خاک میشود در نتیجه شتاب در خاک کاهش
مییابد و شکل نامنظمی به خود میگیرد.
تاریخچه زمانی فشار آب حفرهای
اشباع است .روانگرایی خاک ،کاهش سختی و مقاومت از نتایج افزایش فشار آب حفرهای است.
چنانکه در شکل  9مشاهده میشود با افزایش درصد پودر الستیک ،نسبت اضافه فشار آب حفرهای
(

) بهﻃور محسوسی کاهش مییابد .نسبت اضافه فشار آب حفرهای از تقسیم اضافه فشار آب

حفرهای ایجاد شده در ﻃول آزمایش بر تنش موثر قائم اولیه ( u  0

) در مختصات سنسور

فشار آب حفرهای بهدست میآید .از نکات بارز این شکل تأثیر مسلح کننده الستیکی در تغییر الگوی
ایجاد اضافه فشار آب حفرهای است .مسلحسازی با پودر الستیک از افزایش

جلوگیری کرده و

زمان به اوج رسیدن فشار آب حفرهای را به تأخیر میاندازد.
با توجه به شکل  9در همۀ مدلهای غیرمسلح مقدار

به بیشتر  %39رسیده و روانگرایی رخ

داده است .زمانی که نمونهها با پودر الستیک مسلح میشوند ،روانگرایی نیز کنترل میشود .تست  dبا
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تولید و زایل شدن فشار آب حفرهای یکی از فاکتورهای اصلی بررسی رفتار لرزهای خاکهای

 %20پودر الستیک بهترین عملکرد را داشته و بهخوبی از وقوع روانگرایی جلوگیری میکند .نتایج
تأثیر پودر الستیک بر کاهش فشار آب حفرهای مشابه نتایج هازاریکا و همکاران [ ]70با استفاده از
فشار آب حفرهای دارد.
از دالیل عملکرد مناسب مخلوط ماسه مسلح با پودر الستیک در کاهش اضافه فشار آب
حفرهای و افزایش مقاومت روانگرایی را میتوان در نفوذپذیری زیاد مخلوط ماسه مسلح نسبت به
ماسه خالی و سختی کم دانههای الستیک نسبت به دانههای ماسه دانست ،که اجازه تغییر حجم در
هنگام اعمال بارگذاری و افزایش فشار آب حفرهای پیدا میکند .این امر باعث بهوجود آمدن وضعیتی
شبیه به زهکشی آنی شده و جلوی تجمع اضافه فشار آب حفرهای را میگیرد ،در نتیجه سبب افزایش
مقاومت روانگرایی مخلوط مسلح میشود.
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خرده الستیک است .استفاده از پودر الستیک نسبت به خرده الستیک عملکرد بهتری در کاهش اضافه
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شکل  .9تاریخچۀ زمانی سنسورهای شتاب برای تست)c

(d
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) برای تستهای مدل

شکل  .5نسبت اضافه فشار آب حفرهای (
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تاریخچه زمانی نشست
وقوع روانگرایی در خاکهای اشباع سبب افزایش مقادیر نشست میشود .شکل  6تاریخچۀ
زمانی نشست را برای هر دو قسمت غیرمسلح و مسلح با پودر الستیک نشان میدهد که بهوسیله
LVDTقرار گرفته در سطح مدلها ،اندازهگیری شده است .چنانکه مشاهده میشود نشستهای
مدلهای مسلح با پودر الستیک بهﻃور محسوسی کمتر از مدلهای غیرمسلح است و با افزایش درصد
و شکلپذیری زیاد پودر الستیک دانست .با افزایش فشار آب حفرهای و کاهش تنش مؤثر خاک در
حین لرزش ،پودر الستیک متراکم شده در حین ساخت مدل فرصت افزایش حجم پیدا میکند.
تنش-کرنش برشی
محاسبه تنش برشی :مدل خاکی درون میز لرزه تحت بارگذاری برشی یک بعدی قرار میگیرد .بنابراین
میتوان معادالت سهبعدی حرکت به معادالت یکبعدی کاهش داد .معادله تیر برشی را اولین بار
زگال و الگامل [ ]3درسال  733۱ارائه داده است.
()3

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

پودر الستیک بهمقدار ناچیزی افزایش حجم از خود نشان میدهد .دلیل این امر را میتوان چگالی کم

تنش برشی در عمق دلخواه  ،zاز معادلۀ تیر برشی ،با انتگرالگیری از حاصل ضرب دانسیته
حجمی
() ۱

در شتاب

در بازه ( )0، zبدینصورت بهدست میآید:

زمین ادامه مییابد ،بهدست میآید .ولی چنانکه میدانیم بهندرت میتوان تاریخچۀ شتاب سطحی قابل
اﻃمینانی را از آزمایشهای مدل بهدست آورد .بنابراین برای حل مشکل فوق پیشنهاد شده است که
تاریخچۀ زمانی شتاب سطح زمین با برونیابی خطی دادههای شتاب جفت سنسورهای مدفون در
عمق بهدست آید.
()9

شتاب سطح زمین با جایگذاری  z=0در معادلۀ ( )9بهدست میآید.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.3.1

بهطور معمول مقدار تنش برشی از اندازهگیریهای میدانی که با استفاده از شتابسنجهاییتا سطح
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شکل  .4تاریخچۀ زمانی نشست برای تستهای مدل

914
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() 6
محاسبه کرنش برشی :در ابتدا باید جابهجاییها را از دادههای شتاب ثبت شده با سنسورهای
شتابسنج ،بهدست آورد .از این رو ،با دو بار انتگرالگیری پیاپی از دادههای شتاب ،مقادیر جابهجایی
بهدستمیآید .قبل از انجام این پروسه ،دادههای شتاب در فرکانسهای باال برای حذف نویز و در
هرتز) .چنانچه تنها دو سنسور شتابسنج در الیه خاکی برای محاسبه کرنش وجود داشته باشد از
فرمول زیر برایمحاسبه کرنش برشی استفاده میشود (بیان درجه اول کرنش).
1

بعد از محاسبه تنش برشی و کرنش برشی در موقعیتهای  P1و  P2واقع در عمق  30سانتی-
متری خاک مدلهای مسلح و غیرمسلح از معادالت مذکور ،میتوان حلقههای هیسترزیس تنش–
کرنش را محاسبه و ترسیم کرد .شکل  1منحنی حلقههای هیسترزیس تنش–کرنش را برای تستهای
 bو  dبا  70%و  20%پودر الستیک نشان میدهد .در نمونه غیرمسلح بهجز چند سیکل اولیه ،بقیۀ
سیکلها بهتدریج شکل خوابیده داشته و کرنشهای برشی بزرگتری را نشان میدهند .این امر بهدلیل

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

فرکانسهای پایین برای کاستن از خطای جابهجایی محور انتگرالگیری فیلتر میشوند ( 0009تا 20

کاهش سختی خاک در اثر وقوع روانگرایی است.
نسبت میرایی و مدول برشی
نسبت میرایی در هر سیکل بارگذاری ،ابتدا باید انرژی تلف شده در هر سیکل ( = ∆Wمساحت
داخلی هر سیکل) و انرژی ذخیره شده در هر سیکل

را محاسبه کرد .حال میتوان

نسبت میرایی در هر سیکل را از رابطۀ ( )8محاسبه کرد .در حالت کلی نسبت میرایی در مدلهای
مسلح و غیرمسلح با افزایش دامنه کرنش برشی کاهش مییابد .شکل  8نسبت میرایی برای نمونههای
مسلح و غیرمسلح تست  dنشان میدهد.
()8

=D

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.3.1

مقادیر 𝛾 D-و 𝛾  G -بهعنوان پارامترهای مهم برای آنالیزهای دینامیکی هستند .برای محاسبه
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شکل  .4رفتار تنش-کرنش برشی در عمق درموﻗعیتهای  P1و  P2برای تستهای
و (d
(b

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.409
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شکل  .4نسبت میرایی برای تست (b

و (d

چنانکه در شکل  8مشاهده میشود ،تغییرات نسبت میرایی در مقابل کرنش برشی نامنظم و
غیریکنواخت است .تغییرات نامنظم نسبت میرایی در کرنشهای برشی بزرگ با نتایج سایر محققان
بزرگ میشود .صابر ماهانی و همکاران [ []70با مشاهده روند غیریکنواخت نسبت میرایی در مقابل
کرنش برشی برای مقایسۀ مقادیر میرایی مدلهای مسلح با یکدیگر پارامتری بهعنوان

یا مقدار

میانگین نسبت میرایی معرفی کردند .پارامتر فوق از میانگینگیری مقادیر نسبت میرایی در هر یک از
تستها حاصل میشود .شکل  3مقادیر نسبت میرایی میانگین )

( در برابر درصد وزنی پودر

الستیک در مدل مسلح را نشان میدهد (در محدوده کرنش برشی  .)0007با توجه به شکل  8با
افزایش درصد وزنی پودر الستیک در مدل مسلح ،مقدار میانگین نسبت میرایی افزایش مییابد

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.3.1

تطابق دارد [ .]77[ ،]70افزایش آنی فشار آب حفرهای در حالت اشباع سبب ایجاد کرنشهای برشی
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پس از ترسیم حلقههای هیسترزیس تنش-کرنش برشی ،مدول برشی ( )Gاز نسبت تفاضل تنش
برشی بیشینه و کمینه بر کرنش برشی بیشینه و کمینه در هر سیکل بدینصورت حاصل میشود:
() 3

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.3.1

شکل  .10مدول برشی برای تست (b

و (d

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .4نسبت میرایی میانگین برای تستهای مدل مسلح

با توجه به شکل  ،70مقادیر مدول برشی بیشینه نمونههای مسلح نسبت به غیرمسلح بیشتر است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.409
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همچنین با افزایش درصد پودر الستیک نمونههای مسلح ،مدول برشی بیشینه افزایش مییابد .با
افزایش درصد پودر الستیک ،فشار آب حفرهای کاهش یافته و دامنه کرنش برشی کاهش مییابد .از
این رو ،سیکلها حالت قائم داشته و مقادیر مدول برشی افزایش مییابد.
تغییر شکلهای مدل
بتوان تغییر شکلهای ایجاد شده در ﻃول لرزش را مشاهده کرد .شکل  77تغییر شکلهای مدلهای
مسلح و غیرمسلح از تست  dرا پس از اعمال بارگذاری لرزهای نشان میدهد .با توجه به شکل
قسمت مسلح در هر تست تغییر شکل ناچیزی داشته و قسمت غیرمسلح دچار روانگرایی شده و
تغییر شکل و نشست زیادی از خود نشان میدهد.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

ﻃی ساخت هر مدل شبکهای از ماسه رنگی در خاک و در جلوی مخزن شفاف قرار داده شد تا

شکل  .11تغییر شکل مدل بعد از بارگذاری برای تست (d

سنسورهای استفاده شده قبل از قرار گرفتن در نمونه بهصورت دقیق کالیبره شده است و
همچنین آزمایش میشوند که از دقیق بودن سنسورها اﻃمینان حاصل شود .آزمایشها  ۱بار در
درصدهای مختلف پودر الستیک انجام شده است.
نمونههای غیرمسلح این تحقیق و تحقیقات منافی و همکاران [ ]72در شرایط تقریباً
یکسانی آزمایش شدهاند .همۀ نمونههای غیرمسلح در شتاب ورودی متوسط (حدود )0/29g
روانگرا شده و اضافه فشار آب حفرهای بهمقدار  0/39رسیده است .نشستهای ناشی از
روانگرایی حدود  30میلیمتر است .نتایج نمونههای غیرمسلح این تحقیق تطابق مناسبی با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.3.1

صحتسنجی نتایج
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نتایج نمونههای غیرمسلح تحقیقات منافی و همکاران دارد که بهعنوان مثال در شکل  72نتایج
اضافه فشار آب حفرهای نشان داده شده است.

نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مسلحسازی ماسه اشباع با پودر الستیک بر رفتار
روانگرایی و نسبت میرایی مخلوط است .نتایج آزمایشهای مدل میز لرزه  7- gرا میتوان در

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .14مقایسۀ نتایج اضافه فشار آب حفرهای نمونههای غیرمسلح

این بندهای خالصه کرد:
 افزایش فشار آب حفرهای باعث کاهش مقاومت برشی خاک و در نتیجه کاهش دامنه افزایش درصد وزنی پودر الستیک در مخلوط ماسه مسلح ،باعث کاهش اضافه فشار آبحفرهای و افزایش مقاومت روانگرایی میشود.
 مسلحسازی خاک با پودر الستیک از نشستهای ناشی از رواگرایی جلوگیری میکند وبهمقدار ناچیزی افزایش حجم از خود نشان میدهد.
 نسبت میرایی خاک در حالت اشباع ،با افزایش دامنه کرنش برشی و در نتیجه افزایش فشارآب حفرهای تولید شده ،کاهش مییابد.
 با افزایش درصد وزنی پودر الستیک در مخلوط ماسه مسلح ،دامنۀ کرنش برشی کاهش یافتهو نسبت میرایی میانگین و مدول برشی افزایش مییابد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.3.1

شتابها میشود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.409
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 مسلحسازی خاک با پودر الستیک تغییر شکلها و نشستهای ناشی از روانگرایی رابهصورت چشمگیری کاهش میدهد.
عالیم اختصاری
ضریب انحنا
ضریب یکنواختی
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