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ارزیابی تأثیر رطوبت بر پارامترهای مقاومت برشی
فصل مشترک خاک رسی تثبیت شده با آهک-ژئوگرید
با ابعاد چشمههای متفاوت

تاریخ :دریافت 36/02/03

پذیرش 36/06/00

چکیده
از روشهای بهسازی خاک میتوان به تثبیت با مواد افزودنی و تسلیح با المانهایی با
مقاومت کششی زیاد اشاره کرد .از مهمترین موادی که برای تثبیت خاکهای ریزدانه بهکار
میرود ،آهک است .اضافه کردن آهک به خاک رس سبب انجام واکنشهایی میشود که منجر
به بهبود خواص اولیه خاک میشوند .امـروزه اسـتفاده از ژئوگریدها برای بهبود ویژگیهای
مهندسی انواع مختلف خاکها بهخوبی پذیرفته شده است .اکثر پژوهشها در گذشته محدود به
خاکهای درشتدانه بوده است و تحقیقـات و بررسیهای انـدکی در خصـوص امکـانپـذیری
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نازنین محبوبی مطلق* ،احمدرضا محبوبی اردکانی؛
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،آب و محیطزیست

استفاده از این مسلحکننده در خاکهای چسبنده انجام شده است .با توجه به اثرات مثبت تثبیت
خاکهای ریزدانه با آهک و همچنین تسلیح این خاکها بهوسیلۀ ژئوگرید ،بررسی اثرات توأم
این روشها احتماالً بتواند کاربردهای مهندسی خاکهای ریزدانه را گستردهتر نماید .از آنجاکه
مشترک خاک-ژئوگرید تأثیرگذار است ،از این رو ،آزمایش برش مستقیم بر نمونههای تثبیت
شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با  2نوع ژئوگرید در دو حالت درصد رطوبت
بهینه و درصد رطوبتی بیشتر از آن انجام شد تا تأثیر رطوبت بر پارامترهای مقاومتی فصل
مشترک (چسبندگی و زاویۀ اصطکاک) تعیین شود .نتایج آزمایشها نشان داد که افزایش رطوبت
منجر به کاهش تنشهای مؤثر ،مقاومت برشی نمونههای تثبیت و تسلیح شده و بازده
مسلحسازی میشود .قفل و بست بین دانههای خاک و المان تسلیح در نمونههای مسلح شده با
ژئوگرید با چشمههای کوچکتر بهتر است و اندرکنش قویتری را ایجاد میکند.
واژههای كلیدی :درصد رطوبت ،پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک ،خاک رس ،آهک ،اندازه چشمههای
ژئوگرید ،آزمایش برش مستقیم.
*نویسنده مسئول
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تغییرات فصلی ،درصد رطوبت خاکها را تغییر میدهد و این تغییرات در مقاومت برشی فصل

nnazaninmahbubimotlagh@gmail.com
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مقدمه
از جمله روشهایی که برای بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای رسی کاربرد دارد،
تثبیت با آهک است .بررسیهای بسیاری نشان داده است که تثبیت خاک با آهک میتواند
باعث افزایش مقاومت و سختی خاکهای چسبنده شود که میزان افزایش این پارامترها به
عواملی مانند زمان عملآوری ،مقدار آهک ،کانیهای رسی ،اندازه ذرات خاک و درصد
زمانی که آهک به خاک مرطوب اضافه میشود ،دو دسته واکنش رخ میدهد .7 :واکنش
کوتاهمدت .2 ،واکنش بلندمدت .واکنشهای کوتاهمدت شامل تبادل کاتیونی ،لخته شدن 7و
کربناسیون است و واکنشهای بلند مدت شامل واکنشهای پوزوالنی میشود.]4[ .
مقاومت برشی ایجاد شده در ساختار رسها عمدتاً بهدلیل وجود چسبندگی در بین ذرات
است ،در حالی که عامل بهوجود آورندۀ مقاومت برشی در خاکهای درشت دانه ،اصطکاک
بین ذرات است؛ تغییراتی که در ساختار کانیهای رس بهدلیل انجام واکنش با آهک بهوجود
میآید ،میتواند در پارامترهای مقاومت برشی آن تغییرات محسوسی ایجاد کند [.]0
امروزه میزان استفاده از مسلح کنندههای پلیمری (ژئوگریدها) در سازههای خاکی افزایش
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رطوبت وابسته است [.]3[ ،]2[ ،]7

چشمگیری داشته است؛ این امر بهدلیل مزیتهای اقتصادی و زیستمحیطی این نوع مسلح
کنندهها در پروژهها است .استفاده از ژئوگریدها بهعنوان عناصر تسلیح در خاک ،محیط مرکبی
تحمل تنشهای کششی را دارند و درگیری عناصر تسلیح با خاک موجب افزایش مقاومت و
شکلپذیری مجموعه میشود .مکانیسم عمل انتقال تنش مبنی بر اندرکنش بین خاک و المان
تسلیح است .بر این اساس یکی از مسائل مهم و اساسی در تحلیل و طراحی سازههای خاک
مسلح ،تعیین پارامترهای مقاومت اصطکاکی بسیج شده در فصل مشترک خاک-ژئوگرید
(چسبندگی و زاویۀ اصطکاک) است که در این تحقیق به آن میپردازیم.
پایداری و کارایی سازههای خاک مسلح بهصورت چشمگیری به رفتار برشی فصل مشترک
خاک-ژئوگریـد در شرایط مختلف آب و هوایـی وابسته است .عوامـلی مانند بارندگی ،تراوش
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ایجاد میکند که در آن ،خاک ،تنشهای فشاری را تحمل کرده و عناصر تسلیح نیز وظیفه

1. Flocculate
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آبهای زیرزمینی و تغییرات فصلی بر درصد رطوبت خاک مؤثر هستند .تغییر در درصد
رطوبت یا چگالی خشک خاک ،تغییراتی را در مقاومت فصل مشترک خاک-ژئوگرید ایجاد
میکند [.]6

در این پژوهش از خاک رسی با دامنۀ خمیری اندک ( ،)CLآهک هیدراته برای تثبیت
خاک و  2نوع ژئوگرید با ابعاد چشمههای متفاوت برای مسلحسازی استفاده شد .بهمنظور
حاضر ،تثبیت با آهک و تسلیح با ژئوگرید بهصورت همزمان بررسی شده است .بهکمک
آزمایش برش مستقیم ،پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای
مختلف آهک-ژئوگرید و بازده مسلحسازی تعیین شد .عالوه بر این ،برای بررسی تأثیر درصد
رطوبت روی مقاومت برشی فصل مشترک خاک-ژئوگرید ،همۀ نمونهها در درصد رطوبت
بهینه و رطوبت بیشتر از آن تحت آزمایش برش قرار گرفتند تا عملکرد بلندمدت خاکهای
چسبنده مسلح شده که در معرض تغییرات فصلی قرار دارند ،ارزیابی شود.
مروری بر ادبیات فنی
محققان با انجام آزمایش برش مستقیم روی نمونههای رسی تثبیت شده با درصدهای
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بهبود رفتار شکننده خاکهای تثبیت شده با آهک و افزایش شکلپذیری نمونهها ،در تحقیق

مختلف آهک در زمانهای عملآوری و درصدهای رطوبت متفاوت دریافتند که در رطوبت
 %73که حدود  %0/0بیشتر از درصد رطوبت بهینه خاک بدون آهک است ،حداکثر مقاومت
روغنکاری بین ذرات ،مقاومت برشی تا حدی افزایش و با افزودن بیشتر رطوبت ،مقاومت
کاهش مییابد .برای خاک تثبیت شده با آهک نیز همین رفتار وجود دارد با این تفاوت که
مقداری از رطوبت ،صرف انجام واکنشهای هیدراتاسیون و پوزوالنی میشود.
بسیاری از محققان برای بررسی پارامترهای اندرکنش خاک -ژئوسنتتیک از آزمایش برش
مستقیم استفاده کردند [ ]3[ ،]8[ ،]1و [ .]70در مکانیزم برش مستقیم ،مقاومت برشی کل
نمونه های مسلح شده با ژئوگرید ناشی از مقاومت برشی سطح تماس مسلح کننده و خاک در
صفحه مسلحکننده و مقاومت برشی خاک با خاک در چشمههای باز ژئوگرید است .همچنین
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بهدست آمده است [ .]0در حقیقت بر اثر افزودن رطوبت به خاک بدون آهک ،بهدلیل ایجاد
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اعضای متقاطع عرضی ژئوگرید تا حدودی تأثیرگذار بوده است و مقداری مقاومت باربری

7

تولید میکند [ .]77در این راستا ،لویی 2و همکاران ( )2003رابطۀ ( )7را بیان کردند که نشان
میدهد مقاومت برشی بهدست آمده از آزمایش برش مستقیم روی نمونههای مسلح شده با
ژئوگرید ،ترکیبی از مقاومت برشی خاک در چشمههای باز ژئوگرید ،مقاومت اصطکاکی بسیج
شده در فصل مشترک خاک-ژئوگرید و مقاومت باربری ایجاد شده توسط نوارهای عرضی
FDST = (AT- ALG- ATG)τ soil + ( ALG + ATG)τs-g + FB

که در آن  :FDSTمقاومت برشی کل در آزمایش برش مستقیم؛  :ATمساحت کل صفحه برش؛
 :ALGمساحت اعضای طولی ژئوگرید؛  :ATGمساحت اعضای عرضی ژئوگرید؛  :τsoilمقاومت
برشی خاک؛  :τ s-gمقاومت برشی سطح تماس ژئوگرید با خاک و  :FBمقاومت باربری ایجاد
شده بهوسیلۀ نوارهای عرضی است.
پارامتری به نام ضریب اندرکنش( 3ضریب اتصال ،4بازده مسلح سازی )0بهصورت رابطۀ
( )2برای خاکهای چسبنده تعریف شده است [.]73
) Ci = (Ca+ σn tanδ)/(C+ σn tanΦ
()2
که در آن  :Ciضریب اندرکنش؛  :Caچسبندگی فصل مشترک خاک -ژئوسنتتیک؛  :σnتنش
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است [.]72
()7

نرمال در صفحه برش :δ ،زاویۀ اصطکاک فصل مشترک خاک -ژئوسنتتیک؛  :Cچسبندگی
خاک و  :Φزاویۀ اصطکاک داخلی خاک است.
همچنین ضریب اندرکنش کمتر از  0/0چسبندگی ضعیف بین خاک و ژئوسنتتیک یا شکست
در الیه ژئوسنتتیک را نشان میدهد [.]74
عبدی و اتفاق ( )7332با انجام آزمایش برش مستقیم روی  3نوع خاک درشت دانه مسلح
شده با  4نوع ژئوگرید با جنس یکسان و ابعاد چشمههای مختلف و محاسبه بازده
1. Bearing resistance
2. Liu
3. Interaction coefficient
4. Bond coefficient
5. Reinforcement efficiency
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ضریب اندرکنش بیش از واحد بیانگر چسبندگی کارآمد بین خاک و ژئوسنتتیک است و
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مسلحسازی نمونهها به این نتیجه رسیدند که برای هر خاک با دانهبندی مشخص ،یک ژئوگرید
با اندازه چشمه بهینه وجود دارد [.]70
میتشل 7و همکاران ( )7330از آزمایش برش مستقیم برای ارزیابی تأثیر تر و خشک بودن
فصل مشترک روی مقاومت اصطکاکی بین سطح المان پلیپروپیلن با چگالی زیاد )(HDPE2
و خاک رس متراکم شده استفاده کردند .آنها دریافتند که مقاومت برشی فصل مشترک
اشباع به  43/7کیلوپاسکال تقلیل مییابد [ .]76در خاکهای چسبنده مسلح شده با ژئوگرید،
افزایش درصد رطوبت منجر به کاهش مقاومت بیرون کشش میشود [.]71
برگادو 3و همکاران در سال  2006پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک-
ژئوسنتتیک را در دو حالت خشک و تر بهکمک آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس ارزیابی
کردند .نتایج حاکی از آن است که زاویۀ اصطکاک فصل مشترک در حالت تر  %22کمتر از
حالت خشک است [.]78
ابوفرسخ 4و همکاران ( )2001روی تأثیر درصد رطوبت و چگالی خشک خاک روی
اندرکنش خاک چسبنده -ژئوسنتتیک با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس پژوهشی
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 HDPEو خاک رس در درصد رطوبت بهینه ،حدود  30/8کیلوپاسکال است و در حالت

انجام دادند .نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش درصد رطوبت ،تنشهای مؤثر و مقاومت
برشی نمونهها کاهش مییابد [.]70
زنگ 0و همکارانش ( )2072تعدادی آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس روی خاک مسلح
انجام دادند .نتایج آزمایش نشان میدهد که افزایش اندک در رطوبت خاک رسی باعث کاهش
چشمگیری در چسبندگی فصل مشترک میشود ولی زاویۀ اصطکاک فصل مشترک برای
درصدهای رطوبت مختلف تابت باقی میماند [.]73

1. Mitchel
2. High-density polyethylene
3. Bergado
4. Abu-Farsakh
5. Zhang
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مسلح شده با ژئوگرید بهمنظور بررسی تأثیر رطوبت روی پارامترهای مقاومتی فصل مشترک
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مواد و روشها
برای انجام آزمایشها از خاک رسی منطقه جنوب تهران استفاده شده است .نمودار
دانهبندی و سایر مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن که بر اساس استانداردهای ASTM
مربوطه تعیین شده است ،در شکل  7و جدول  7ارائه شده است.
خصوصیات ژئوگرید استفاده شده بهمنظور تسلیح خاک در جدول  2بیان شده است.

مشخصات

استاندارد مربوطه

مقدار

حد روانی ()%

ASTM D-4318

28/3
71

حد خمیری ()%

ASTM D-4318

دامنۀ خمیری ()%

ASTM D-4318

77/3
2/08

وزن مخصوص خشک حداکثر ()kN/m3

ASTM D-698

درصد رطوبت بهینه ()%

ASTM D-698

70/3

چسبندگی (*)kPa

ASTM D-3080

21/0

زاویۀ اصطکاک داخلی (*)ᵒ

ASTM D-3080

24/8

ASTM D-2487

CL

ASTM D-3282

A-6

طبقهبندی خاک

*الزم به ذكر است كه چسبندگی و زاویۀ اصطکاک داخلی خاک بهكمک آزمایش برش مستقیم بهدست آمده است.

جدول  .2مشخصات ژئوگرید
نام اختصاری

نوع

ابعاد چشمهها

مقاومت کششی

ازدیاد طول در مقاومت کششی

ژئوگرید

()mm*mm

()kN/m

مشخصه ()%

دو محوره

4×4

70

77

ژئوگرید 7

دو محوره

70×70

6

77

ژئوگرید 2
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Gs

ASTM D-854

78/3

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

شکل  .1نمودار دانهبندی خاک
جدول  .1مشخصات خاک
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آهک استفاده شده از شرکت پترو کیمیای آکام تهیه شده که مشخصات اجزای تشکیل
دهنده آن در جدول  3مطابق اعالم شرکت آمده است.
جدول  .3مشخصات آهک
H2O

CO2

P2O5

SO3

MgO

Al2O3

Fe2O3

SiO2

CaO

عناصر

22/4

2/2

-

0/40

0/4

0/2

0/7

0/0

12/8

درصد وزنی

قبل از اقدام به انجام آزمایشهای برش مستقیم ،با انجام آزمایش تراکم استاندارد مطابق با
استاندارد  ،ASTM D-698درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر برای
مخلوط خاک با درصدهای مختلف آهک بهدست آمد.
آزمایش برش مستقیم
در شرایطی که امکان لغزش تودۀ خاک روی مسلحکننده وجود دارد ،آزمایش برش مستقیم
مناسبترین روش آزمایش برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک-
ژئوسنتتیک است [.]20
در این پژوهش  3گروه نمونه بدینشرح تهیه و تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفته

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

آزمایش تراكم

است:
 نمونههای تثبیت شده با  6 ،4 ،2 ،0درصد آهک و عملآوری شده بهمدت  1روز
صورت با و بدون المانهای متقاطع عرضی ژئوگریدها)
 نمونههای تثبیت شده با  6 ،4 ،2 ،0درصد آهک و مسلح شده با ژئوگریدهای مذکور (به
دو صورت با و بدون المانهای متقاطع عرضی ژئوگریدها)
روش تهیۀ نمونهها بدینصورت است که ابتدا مقدار مورد نیاز خاک رس و آهک بهازای
حجم جعبه برش توزین و بهمدت  24ساعت در گرمخانه قرار گرفت .سپس ،بهمنظور تهیه
نمونههای تثبیت شده ،خاک رس خشک با آهک (در درصدهای 4 ،2 ،0و  )6با رطوبت بهینه
بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد (متناظر با هر ترکیب خاک-آهک) ،بهخوبی مخلوط
شد .مخلوط حاصل در  3الیه در جعبه برش مستقیم ریخته و تا رسیدن به وزن مخصوص

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

 نمونههای تسلیح شده با ژئوگرید با ابعاد چشمههای  4×4و  70×70میلیمتر (به دو

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.515
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خشک حداکثر خود متراکم شد .سپس نمونههای تهیه شده از قالب خارج شده و برای حفظ
رطوبت ،بهمدت  1روز در کیسه پالستیکی قرار گرفتند .پس از  1روز ،آزمایش برش مستقیم
با سرعت  7mm/minو بارهای عمودی  200 ،700 kPaو  400انجام شد .برای تعیین
مقاومت برشی نمونههای تثبیت شده از آزمایش برش مستقیم بر اساس استاندارد ASTM-D

 3080استفاده شد.
مستقیم مطابق با استاندارد  ASTM D-5321استفاده شده است .بدینترتیب که نیمی از
مخلوط رس-آهک-آب (تهیه شده در درصد رطوبت بهینه بهدست آمده از آزمایش تراکم
استاندارد متناظر با ترکیب مورد نظر) در نیم جعبه تحتانی برش ریخته و تا رسیدن به وزن
مخصوص خشک حداکثر خود متراکم شد .سپس المان مسلحکننده (ژئوگرید) در مرز مشترک
بخشهای تحتانی و فوقانی جعبه قرار گرفت .در نهایت نیم جعبه فوقانی نیز مانند نیم جعبه
تحتانی با نصف دیگر مخلوط خاک مرطوب-آهک متراکم شد .سپس نمونههای تهیه شده از
قالب خارج شده و برای حفظ رطوبت در زمان عملآوری  1روز در کیسه پالستیکی قرار
گرفتند .پس از سپری شدن زمان مذکور ،نمونهها در داخل دستگاه برش قرار گرفته و سپس

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

بهمنظور بررسی پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک -ژئوگرید از آزمایش برش

ژئوگرید بهکمک گیرههای تعبیه شده مطابق شکل  2در محل مورد نظر ثابت شد (گیرهها برای
جلوگیری از لغزش و چینخوردگی ژئوگرید در حین برش طراحی شد) .با استقرار صفحه

شکل  .2نحوۀ قرار گیری نمونههای مسلح شده در دستگاه برش مستقیم

برای تهیه نمونهها در درصد رطوبت بیشتر از رطوبت بهینه ،پس از تهیه نمونهها و
عملآوری در  1روز (در باال توضیح داده شد) ،بهمدت  7روز در آب قرار گرفتند (شکل  )3و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

بارگذاری روی نمونهها و اعمال تنشهای قائم مذکور اقدام به برش با نرخ  7 mm/minشد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.515
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سپس آزمایش برش مستقیم با سرعت و بارهای عمودی ذکر شده روی آنها انجام شد.
آزمایشهای برش مستقیم انجام شده در جدول  4خالصه شده است.
جدول  .4آزمایشهای برش مستقیم
نمونه

درصد آهک

مدت زمان
عملآوری (روز)

المان مسلح کننده

B

 4 ،2 ،0و 6

1

ندارد

C

 4 ،2 ،0و 6

1

ژئوگرید 7

D

 4 ،2 ،0و 6

1

ژئوگرید 7

E

 4 ،2 ،0و 6

1

F

 4 ،2 ،0و 6

1

ژئوگرید  7بدون المانهای
متقاطع عرضی

بهینه
بیش از
بهینه
بهینه
بیش از
بهینه
بهینه

ژئوگرید  7بدون المانهای

بیش از

متقاطع عرضی

بهینه

G

 4 ،2 ،0و 6

1

ژئوگرید 2

بهینه

H

 4 ،2 ،0و 6

1

ژئوگرید 2

I

 4 ،2 ،0و 6

1

J

 4 ،2 ،0و 6

1

ژئوگرید  2بدون المانهای
متقاطع عرضی

بیش از
بهینه
بهینه

ژئوگرید  2بدون المانهای

بیش از

متقاطع عرضی

بهینه

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

 200 ،700و 400

7

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

شکل  .3نحوۀ قرار گیری نمونه غیرمسلح در داخل آب در دستگاه برش مستقیم

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

A

 4 ،2 ،0و 6

1

ندارد

درصد
رطوبت

تنش قائم ()kPa

میزان برش
()mm/min

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.515
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بیان نتایج و بحث
نتایج آزمایش تراکم استاندارد انجام شده برای خاک با درصدهای مختلف آهک در جدول
 0بیان شده است.
جدول  .5نتایج آزمایش تراكم استاندارد
خاک رس

70/3

7/83

خاک رس  %2 +آهک

78

7/16

خاک رس  %4 +آهک

78/0

7/14

خاک رس  %6 +آهک

73

7/12

ترکیب

نمودارهای پوش گسیختگی مربوط آزمایش برش مستقیم روی خاک تثبیت شده با درصدهای
مختلف آهک در زمان عملآوری  1روزه در شرایط غیرمسلح ،مسلح شده با ژئوگریدهای 4×4
و  70×70میلیمتر به دو صورت با و بدون المانهای متقاطع عرضی آن در درصد رطوبت
بهینه و درصد رطوبت بیشتر از آن در شکلهای  4تا  73نشان داده شده است.

شکل  .5پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و غیرمسلح در درصد
رطوبت باالتر از بهینه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

شکل  .4پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و غیرمسلح در درصد
رطوبت بهینه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

درصد رطوبت بهینه ()%

وزن مخصوص خشک حداکثر ()kN/m3
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] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

شکل  .5پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با ژئوگرید
 4×4میلیمتر در درصد رطوبت بهینه

شکل  .5پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با ژئوگرید
 4×4میلیمتر در درصد رطوبت باالتر از بهینه
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

شکل  .5پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با ژئوگرید
 4×4میلیمتر بدون المانهای متقاطع عرضی در درصد رطوبت بهینه
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شکل  .11پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با ژئوگرید
 15×15میلیمتر در درصد رطوبت باالتر از بهینه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

شکل  .15پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با ژئوگرید
 15×15میلیمتر در درصد رطوبت بهینه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

شکل  .5پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با ژئوگرید
 4×4میلیمتر بدون المانهای متقاطع عرضی در درصد رطوبت ببیشتر از بهینه
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شکل  .12پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با ژئوگرید
 15×15میلیمتر بدون المانهای متقاطع عرضی در درصد رطوبت بهینه

شکل  .13پوش گسیختگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و مسلح شده با ژئوگرید
 15×15میلیمتر بدون المانهای متقاطع عرضی در درصد رطوبت باالتر از بهینه

تأثیر آهک
تثبیت شده با  %4آهک بهدست آمده و این موضوع بیانگر این مطلب است که درصد بهینه این
نوع آهک برای تثبیت خاک آزمایش شده 4 ،درصد وزنی خاک خشک است .شایان ذکر است که
در پژوهشهای قبلی نیز به درصد آهک بهینه اشاره شده است [ ]0و [ .]27تائبی و همکاران
به بررسی اثر افزودن آهک به خاک روی مقاومت برشی آن پرداختند .آنها با انجام آزمایش
برش مستقیم روی خاک رسی ( )CLتثبیت شده با  3 ،7و  0درصد آهک در زمانهای عملآوری
و درصدهای رطوبت متفاوت دریافتند که افزودن آهک به خاک تا  %3منجر به افزایش مقاومت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

با توجه به نمودارهای فوق نتیجه میشود که حداکثر مقاومت برشی در نمونههای رسی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.515
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میشود (شکل  )74اما با افزودن بیشتر آهک ،روند کاهشی در مقاومت دیده میشود [ .]0در
این پژوهش افزایش مقاومت تا افزودن  %4آهک به خاک بهدست آمد.

بنابراین یک درصد وزنی بهینه از آهک وجود دارد که در آن مقاومت برشی بیشینه میشود،
بهطوریکه در صورت افزودن آهک به خاک بیش از این درصد ،بهدلیل اشباع شدن مخلوط از
آهک ،نه تنها افزایش مقاومت به همراه ندارد بلکه منجر به کاهش مقاومت نیز میشود .علت این
پدیده را باید در مکانیزم واکنش آهک با ذرات خاک رسی بررسی کرد ،بدینصورت که آهک

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

شکل  .14تغییرات مقاومت برشی بر حسب درصد آهک در زمانهای عملآوری و درصد رطوبت
متفاوت

پس از اضافه شدن به خاک مرطوب به یونهای کلسیم و هیدروکسید تجزیه میشود .یونهای
سیلیسیم و آلومینیوم حاصل از حل شدن سیلیکاتها و آلومیناتهای رس با یون هیدروکسید
و  )CAHرا تشکیل میدهد که موجب سیمانته شدن و افزایش مقاومت میشود .این واکنشها
تابع زمان است و تا هنگامی که سیلیکات کلسیم هیدراته و آلومینات کلسیم هیدراته موجود
باشند ،ادامه مییابد .در نتیجه این واکنشها ،تولید ترکیبات سیمانی گسترش یافته و موجب
افزایش مقاومت مخلوط خاک-آهک میشود .مقاومت کوتاهمدت خاک تثبیت شده با آهک
ناشی از واکنشهای تبادل کاتیونی و مقاومت بلندمدت ناشی از واکنشهای پوزوالنی است.
با افزودن آهک به خاک تا حد درصد بهینه آن ،حداکثر تغییرات در کانیهای رسی بهدلیل
انجام واکنشهای سیمانتاسیون و پوزوالنی ایجاد میشود و همین موضوع باعث افزایش زاویۀ
اصطکاک و چسبندگی و به تبع آن افزایش مقاومت برشی میشود .کاهش مقاومت در اثر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

و کلسیم آهک ترکیب شده و سیلیکات کلسیم هیدراته و آلومینات کلسیم هیدراته (CSH
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افزودن آهک به خاک بیش از درصد وزنی بهینه ،ممکن است به این دالیل رخ دهد .7 :متوقف
شدن واکنش پوزوالنی بهعلت اتمام واکنش دهندهها در طول واکنش و  .2به سختی منتشر
شدن محلول آب و آهک در بافت سیمانته شده خاک.
تأثیر عامل تسلیح (ژئوگرید)
مقاوم در تودۀ خاک مسلح میشود .بدینصورت که تنشهای فشاری اعمال شده به خاک
مسلح با ایجاد تغییرشکل در المانهای تسلیح سبب بسیج تنشهای برشی در فصل مشترک
خاک و المان میشود .عکسالعمل این تنشها موجب ایجاد تنشهای کششی در المان
میشود .این پدیده باعث افزایش مقاومت برشی و شکلپذیری سیستم شده است که با نتایج
بهدست آمدۀ سایر محققان همخوانی دارد [ .]22در واقع نمونههای رس -ژئوگرید در مقایسه
با نمونههای رس مقاومت برشی بیشتری را تحت تنشهای قائم مشابه از خود نشان میدهد،
زیرا تسلیح با ژئوگرید حرکت دانههای خاک را محدود میکند که باعث افزایش مقاومت
اصطکاکی بسیج شده در نقاط تماس دانهها و بنابراین افزایش مقاومت مجموعه خاک مسلح
میشود .تحلیل بیان شده مطابق با تحلیل ایندرارتنا )2077( 7در مورد رفتار خرده سنگ 2مسلح
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بهکارگیری مسلح کنندهها بهدلیل فراهم کردن نیروهای کششی ،منجر به افزایش نیروی

شده با ژئوگرید قرار گرفته تحت ترازهای مختلف رسوب 3است [.]23
افزایش مقاومت برشی نمونههای مسلح شده با ژئوگرید در تنشهای قائم باالتر بیشتر
با مشاهده نمودارهای مربوط به نمونههای مسلح شده نتیجه میشود که خاکهای چسبنده
میتوانند با انواع مختلف ژئوگریدها بهطور موفقیتآمیزی مسلح شوند که با نتایج پژوهشهای
ابوفرسخ و همکاران در سال  2001سازگار است [.]70
دیوارهای حائل با خاکریز چسبنده تثبیت شده با آهک و مسلح شده با ژئوگرید در چین
بهطور گستردهای کاربرد دارد [ .]20بهمنظور مشخص کردن رفتار این نوع سازهها تحت
بارگذاری ،یک دیوار حائل مسلح به ارتفاع  6متر برای مدت  2سال در حین و پس از ساخت
1. Indraratna
2. Ballast
3. Fouling

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

است [ .]24این موضوع بهوضوح در شکلهای  6و  70دیده میشود.
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ابزاربندی و کنترل 7شد .نتایج نشان میدهد که بخش عمدهای از بارهای ثقلی را خاکریز
چسبنده اصالح شده با آهک تحمل مینماید اما ژئوگرید بهعنوان عامل تسلیح موجب
یکپارچگی و پایداری سازه خاکی میشود .از قرائت ابزار دقیقهای نصب شده در قسمتهای
مختلف دیوار استنتاج میشود که در هنگام بارگذاری ،خاکریز چسبنده تثبیت شده با آهک
نقش اساسی و اولیه و تسلیح با ژئوگرید نقش ثانویه را در پایداری دیوار بهعهده دارد
نمودارهای شکل  4و  6مشخص میشود ،برای مثال در تنش قائم  ،400 kPaمقاومت برشی
خاک رسی  ،200 kPaخاک تثبیت شده با  %4آهک  600 kPaو خاک مسلح شده با ژئوگرید
نوع  420 kPa 7است .این موضوع نشان میدهد که تثبیت با  %4آهک موجب افزایش kPa
 400در مقاومت برشی نمونه شده در حالیکه تسلیح با ژئوگرید حدود  220 kPaمقاومت را
افزایش داده است؛ درنتیجه تثبیت با آهک در مقایسه با تسلیح با ژئوگرید در افزایش مقاومت
خاک مورد نظر تأثیر بیشتری دارد.

ارزیابی پارامترهای فصل مشترک خاک تثبیت شده-ژئوسنتتیک
چنانکه قبالً بیان شد ،در مکانیزم برش مستقیم ،مقاومت برشی کل خاک مسلح شده با

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

درحالیکه در هنگام زلزله تأثیر مسلح سازی با ژئوگرید بیشتر نمایان میشود .مطابق

ژئوگرید از مقاومت خاک با خاک در چشمههای باز ژئوگرید ،مقاومت اصطکاکی بسیج شده
در فصل مشترک خاک و مسلحکننده و مقاومت باربری توسعه یافته در بین المانهای عرضی
حالت با و بدون المانهای متقاطع عرضی ،میزان سهم این اعضا در مقاومت برشی کل را
مشخص میکند .با توجه به رابطۀ  7و نمودارهای موجود ،مقاومت اصطکاکی بسیج شده در
فصل مشترک خاک -ژئوگرید محاسبه و در شکلهای  70و  76برای نمونههای مسلح شده با
ژئوگرید با چشمههای  4×4میلیمتر و در شکلهای  71و  78برای نمونههای مسلح شده با
ژئوگرید با چشمههای  70×70میلیمتر ترسیم شده است.
پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک-
ژئوگرید (چسبندگی و زاویۀ اصطکاک) در درصد رطوبت بهینه و درصد رطوبت بیشتر از آن

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

ژئوگرید حاصل میشود .تفاضل بین مقاومت برشی نمونههای مسلح شده با ژئوگرید در دو

4. Monitoring
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که از نمودارهای شکلهای  70الی  78بهدست آمده بهترتیب در جدولهای  6الی  3خالصه
شده است.

شکل  .15مقاومت اصطکاكی بسیج شده درفصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف
آهک-ژئوگرید  15×15میلیمتر در درصد رطوبت بهینه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

شکل  .15مقاومت اصطکاكی بسیج شده در فصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف
آهک -ژئوگرید  4×4میلیمتر در درصد رطوبت بیشتر از بهینه
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شکل  .15مقاومت اصطکاكی بسیج شده درفصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف
آهک -ژئوگرید  4×4میلیمتر در درصد رطوبت بهینه
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شکل  .15مقاومت اصطکاكی بسیج شده درفصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف
آهک-ژئوگرید  15×15میلیمتر در درصد رطوبت بیشتر از بهینه
جدول  .-5پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک-
ژئوگرید  4×4میلیمتر در درصد رطوبت بهینه

جدول  .5پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک-
ژئوگرید  4×4میلیمتر در درصد رطوبت بیشتر از بهینه
درصد آهک
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جدول  .5پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک-
ژئوگرید  15×15میلیمتر در درصد رطوبت بهینه
درصد آهک
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جدول  .5پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک-
ژئوگرید  15×15میلیمتر در درصد رطوبت بیشتر از بهینه
درصد آهک
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که بهعنوان درصد بهینه در این پژوهش گزارش شده است (حداکثر مقاومت برشی در نمونههای
تثبیت شده با  %4آهک ایجاد میشود) ،افزایش مییابد و پس از آن روند کاهشی دارد .در مورد
زاویۀ اصطکاک فصل مشترک نیز باید گفت که بهعلت تغییرات ساختاری که در اثر واکنشهای
خاک-آهک در ذرات رسی ایجاد میشود ،با افزودن آهک تا  %4وزن خشک خاک ،زاویۀ
اصطکاک افزایش و پس از آن تقریباً ثابت میماند.
عبدی و همکاران ( )2003بیان کردند که حذف اعضای متقاطع ژئوگرید باعث کاهش
مقاومت نمونههای ماسهای مسلح شده بهمیزان  %70نسبت به نمونههای مسلح شده با ژئوگرید
با اعضای متقاطع میشود [ .]26موراسی 7و همکاران ( )2074گزارش کردند که سهم مقاومت
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چسبندگی فصل مشترک خاک تثبیت شده با آهک-ژئوگرید با افزایش درصد آهک تا %4

باربری ایجاد شده با نوارهای عرضی ژئوگرید برای نمونههایی که در آن اندازه ذرات خاک از
ابعاد چشمههای ژئوگرید کوچکترند ،بیشتر است [ .]20همچنین لویی ( )2003نیز این مقدار
پژوهش این میزان برای نمونههای رسی مسلح شده با ژئوگرید  7و  2بهترتیب برابر  %40و
 %34گزارش شده و همچنین برای نمونههای تثبیت شده با آهک و مسلح شده با ژئوگرید  7و
 2حدود  %20و  %78بهدست آمده است.

تأثیر رطوبت بر مقاومت برشی نمونههای تثبیت و تسلیح شده
تغییر در درصد رطوبت و چگالی خشک خاک میتواند باعث ایجاد تغییراتی در مقاومت
برشی فصل مشترک خاک-ژئوگرید شود .از آنجاکه در ساختگاه ،تغییرات فصلی وجود دارد و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

را برای خاک رسی با دامنۀ خمیری زیاد ( )CHبیش از  %70اعالم کرده است [ ]72که در این

1. Moraci

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.515
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این تغییرات بر درصد رطوبت و چگالی خشک خاک محل تأثیرگذارند ،در نتیجه باید
چگونگی تغییراتی که در مقاومت برشی و بازده مسلحسازی با ژئوگرید در انواع خاکها
(بهعلت تغییر درصد رطوبت و چگالی خشک خاک) ایجاد میشود را ارزیابی کرد.
از مقایسۀ جداول  6الی  3دریافت میشود که چسبندگی و زاویۀ اصطکاک فصل مشترک
خاک-ژئوگرید با افزایش درصد رطوبت کاهش مییابند که مطابق با نتایج بهدست آمدۀ ابوفرسخ
المان مسلحکننده و مخلوط خاک و همچنین سهولت بخشیدن به حرکت ذرات روی صفحه
مسلحکننده میشود (شکل .)73

شکل  .15نمونههای مسلحشده پس از انجام آزمایش (سمت راست :در درصد رطوبت بهینه و
سمت چپ :در درصد رطوبت بیشتر از بهینه)
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است [ ،]70زیرا آب ،ذرات مخلوط رس-آهک را احاطه کرده که باعث کاهش چسبندگی بین

با توجه به اینکه که خاک رس ریزدانه است و مخلوط رس-آهک در حداکثر چگالی
آب ،به حالت اشباع نرسیده و فقط میتوان گفت که در رطوبتی بیشتر از رطوبت بهینه خود
تحت آزمایش برش قرار گرفتند.
با افزایش درصد رطوبت در نمونهها ،تنشهای مؤثر و مقاومت برشی کاهش مییابد [.]70
این کاهش میتواند بهعلت کاهش در مکش خاک در اثر افزایش درصد رطوبت و امکان توسعه
فشار آب حفرهای اضافی در حالت نزدیک به اشباع برای رسها باشد .فلمینگ 7و همکاران
( )2006و خوری 2و همکاران ( )2077نیز با کنترل مکش در طول آزمایش برش مستقیم روی
نمونههای مسلح شده ،تحلیل فوق را تأیید کردند [.]28[ ،]21
1. Fleming
2. Khoury

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

خشک خود در جعبه برش متراکم شدهاند ،از این رو ،با قرارگیری نمونهها بهمدت یک روز در
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نتایج آزمایشهای اسماعیلی و همکاران ( ،)2074بیان میکند که تغییر در مکش خاک که
نتیجه تغییر در درصد رطوبت است ،میتواند باعث تغییرات چشمگیری در مقاومت فصل
مشترک خاک-ژئوتکستایل شود [ .]23فرییرا )2070( 7نیز به این نتیجه رسید که مقاومت
برشی فصل مشترک خاک-ژئوگرید برای نمونهها در رطوبتی معادل  7/0برابر رطوبت بهینه،
حدود  %21کمتر از نمونههای تهیه شده در درصد رطوبت بهینه است [.]30
کردن اثر مسلحسازی (افزایش بازده مسلحسازی) باید سیستم زهکشی اجرا شود .عدم زهکشی
مناسب باعث افزایش فشار آب حفرهای و در نتیجه کاهش بیشتر در مقاومت برشی فصل
مشترک در نمونههای نزدیک به اشباع میشود.

بازده مسلحسازی (پارامتر (Ci
پارامتر  Ciنشاندهندۀ بازده فصل مشترک یا بازده مسلحسازی است که بهکمک رابطۀ ()2
و نمودارهای فوق تعیین شده و برای همۀ نمونههای مسلح شده در شکل  20آورده شده است.
بسیاری از محققان از  ciبهعنوان یک پارامتر اساسی در طراحی سازههای خاکی مسلح با
ژئوگرید یاد کردند

[.]74[ ،]73

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

در نتیجه در طراحی سیستم خاکهای چسبنده مسلح شده با ژئوگرید بهمنظور تقویت

در شکل  20مشاهده میشود که نمونههای تثبیت شده در مقایسه با نمونههای تثبیت
نشده ،بازده کمتری دارند .این نتیجه نشان میدهد که اگرچه تثبیت خاک رسی با آهک باعث
افزودن آهک اتفاق میافتد ،قفل و بست دانهها در بین چشمههای ژئوگرید کمتر شده و در
نهایت اندرکنش ایجاد شده بین مخلوط خاک-آهک و ژئوگرید ضعیف میشود .در مقایسه بین
نمونههای تثبیت شده ،نمونههای تثبیت شده با  %4آهک دارای بیشترین بازده هستند.
برگادو و همکارانش ( )7333گزارش کردند که بازدۀ مسلحسازی خاکهای چسبنده مسلح
شده با ژئوگریدهای متفاوت در محدود  7الی  7/2قرار دارد در حالیکه این محدوده در
پژوهش حاضر بین  7الی  7/30متغیر است [.]22
با افزایش در درصد رطوبت یا کاهش در چگالی خشک خاک ،بازده فصل مشترک کاهش
مییابد که در تطابق خوبی با نتایج آزمایشهای ابوفرسخ است [.]70

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

افزایش مقاومت برشی آن میشود ولی بهعلت تغییرات ساختاری که در ذرات رس در اثر

1. Ferreira
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شکل  .25پارامتر  Ciبرای همۀ نمونههای مسلح شده

یا بیشتر از  %30چگالی خشک حداکثر و درصد رطوبت  ± %2رطوبت بهینه نیاز است [.]70

تأثیر اندازۀ چشمههای ژئوگرید
در شکل  20مشاهده میشود که بازده مسلحسازی نمونههای مسلح شده با ژئوگرید با
چشمههایی به ابعاد  4×4میلیمتر در همۀ حاالت (تثبیت شده و نشده) در درصد رطوبت بهینه
و بیشتر از آن ،بیش از نمونههای مسلح شده با ژئوگرید با چشمههای  70×70میلیمتر است.
این موضوع نشان میدهد که قفل و بست بهتری بین دانههای خاک و ژئوگرید با ابعاد
چشمههای کوچکتر ایجاد شده و اندرکنش قویتری فراهم شده است .در نتیجه ژئوگرید با
چشمههای کوچکتر و مقاومت کششی بیشتر برای مسلحسازی خاک مورد آزمایش مناسبتر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

توصیه شده است که برای حفظ کیفیت سازههای خاکی متراکم شده در محل ،به تراکمی برابر

است که این موضوع با نتایج پژوهشهای لویی و همکاران ( )2003مطابقت دارد.
جداول  6الی  3بیانگر این است پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک تثبیت شده
چشمههای  70×70میلیمتر( δو  )Caدر درصد رطوبت بهینه و رطوبت باالتر از آن بیشتر
است که نشان میدهد خاک رسی مسلح شده با ژئوگرید با چشمههای کوچکتر عملکرد
بهتری دارد.
از آنجاکه خاک رسی نفوذپذیری کمی دارد و سطح تماس خاک -خاک در نمونههای
مسلح شده با ژئوگرید با چشمههای  70×70میلیمتر بیشتر است؛ خاک مانع از زهکشی شده،
در نتیجه فشار آب حفرهای افزایش مییابد و مقاومت فصل مشترک در این گونه نمونهها
(مسلح شده با ژئوگرید با ابعاد چشمههای بزرگتر) با افزایش رطوبت ،بیشتر کاهش مییابد.
نتیجه آزمایش برش مستقیم خاک رس مسلح شده با دو نوع ژئوگرید با ابعاد چشمههای

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

با آهک-ژئوگرید با چشمههای  4×4میلیمتر نسبت به خاک تثبیت شده با آهک-ژئوگرید با

متفاوت انجام شده بهوسیلۀ ابوفرسخ و همکاران ( )2001در جدول  70آورده شده است [.]70
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جدول  .15پارامترهای مقاومت برشی فصل مشترک خاک-ژئوگرید و بازده مسلحسازی بهدست
آمده بهوسیلۀ ابوفرسخ و همکاران ()2555
ژئوگرید با ابعاد چشمه  20/4× 20/4میلیمتر
)δ (ᵒ

)Ca (kPa

30/1

72/1

Ci

ژئوگرید با ابعاد چشمه  30/2× 36/0میلیمتر
)δ (ᵒ

)Ca (kPa

27/4

8/3

Ci

خاک رس
7/00

0/17

رس -ژئوگرید با افزایش ابعاد چشمههای ژئوگرید کاهش مییابد که مطابق با دستآوردهای
این پژوهش است .بازده مسلحسازی نمونههای مسلح شده با ژئوگرید دارای چشمههای
کوچکتر نیز بیشتر است.

بررسی تکرارپذیری آزمایشهای انجام شده

تکرارپذیری 7و تجدیدپذیری 2معیارهایی برای بیان صحت روش آزمایش محسوب میشوند.
بررسی تکرارپذیری یکی از گامهای اولیه در کنترل یک روش آزمایشگاهی است .آزمایشگاهها
برای اطمینان از دقت و مناسب بودن وضعیت عوامل تأثیرگذار تصادفی و پراکندگی مناسب
نتایج اندازهگیریهای خود در طول زمان کاری و همچنین اختالف قابل قبول نتایج حاصل

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

چنانکه در جدول  70مشخص است ،چسبندگی و زاویۀ اصطکاک فصل مشترک خاک

استفاده از روشها ،تجهیزات ،نفرات ،مکانها و همچنین زمانهای کاری مختلف ،نیاز به
تکرارپذیری دارند .این کار با استفاده از تکرار مجدد یک آزمون قابل انجام است.
در صورتی که با یک احتمال معین (مثالً  ،)%30قدرمطلق اختالف بین دو نتیجه آزمون
در شرایط مشابه (مجری ،دستگاه وآزمایشگاه یکسان و فاصلۀ زمانی کوتاه بین آزمونها) از
آن کوچکتر باشد ،آن آزمایشها را تکرارپذیر میگویند .تکرارپذیری شاخص اصلی دقت در
یک دستگاه یا روش آزمایشگاهی است.
چندین آزمایش بهمنظور بررسی تکرارپذیری آزمایشهای انجام شده تکرار شد که نتایج
آن در جدول  77آورده شده است.
با مقایسه نتایج ارائه شده در جدول  77و جدولهای  6الی  3مشاهده میشود که
1. Repeatability
2. Reproducibility

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

انفرادی حاصل از اندازهگیری برروی یک نمونه یکسان (ثابت) با روش اندازهگیری یکسان
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آزمایشها با دقت مناسبی در آزمایشگاه انجام شده و نتایج مستخرج از آزمایشها مصون از
خطاهای مربوط به مراحل تهیه نمونه ،عملآوری و آزمون بوده و قابل اعتماد است.
جدول  .11نتایج آزمایشهای تکرار شده بهمنظور بررسی تکرارپذیری
ابعاد چشمههای ژئوگرید
درصد آهک

درصد رطوبت
)δ (ᵒ

مسلح کننده

)Ca (kPa

()mm×mm
4

4×4

باالتر از بهینه

22/3

230

4

70×70

بهینه

46

236/6

4

70×70

باالتر از بهینه

38/8

738

نتیجهگیری
آزمایش برش مستقیم بر نمونههای رس مسلح و غیرمسلح و همچنین رس تثبیت شده با
درصدهای مختلف آهک به صورت مسلح و غیرمسلح در دو گروه درصد رطوبت بهینه و
درصد رطوبتی بیشتر از آن انجام شد .هدف از انجام آزمایشها بهدست آوردن پارامترهای
مقاومت برشی فصل مشترک خاک-ژئوگرید (چسبندگی و زاویۀ اصطکاک) ،بازده مسلحسازی
و تأثیر رطوبت بر مقاومت فصل مشترک بوده است .نتایج این پژوهش عبارتند از:
-

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

4

4×4

بهینه

23

404

مقاومت برشی نمونههای رسی تثبیت شده با آهک در زمان عملآوری  1روزه ،بهعلت
انجام واکنشهای بلندمدت خاک -آهک (واکنش پوزوالنی) افزایش مییابد.

-

مقاومت برشی نمونههای مسلح شده با ژئوگرید نسبت به نمونههای غیرمسلح افزایش
افزایش مقاومت اصطکاکی بسیج شده در نقاط تماس دانهها و بنابراین افزایش مقاومت
مجموعه خاک مسلح میشود.

-

نمونههای تثبیت شده با  %4آهک ،بیشترین مقاومت برشی را در شرایط مسلح و
غیرمسلح کسب کردند که نشان میدهد درصد آهک بهینه در این پژوهش  %4است که
صرف اقتصادی نیز دارد.

-

در مکانیسم برش مستقیم ،مقاومت برشی کل خاک مسلح شده با ژئوگرید از مقاومت
خاک با خاک در چشمههای باز ژئوگرید ،مقاومت اصطکاکی بسیج شده در فصل
مشترک خاک و مسلحکننده و مقاومت باربری توسعه یافته در بین المانهای عرضی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.6.4

یافته است ،زیرا تسلیح با ژئوگرید حرکت دانههای خاک را محدود میکند که باعث
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حاصل میشود .بهمنظور ارزیابی سهم مقاومت باربری نوارهای عرضی در مقاومت
برشی کل ،آزمایشها در دو گروه مسلح شده با ژئوگرید با و بدون المانهای متقاطع
عرضی انجام شد .نتایج نشان میدهد که حذف المانهای عرضی باعث کاهش قابل
توجه مقاومت برشی کل خاک مسلح شده است.
-

افزایش رطوبت منجر به کاهش چسبندگی و زاویۀ اصطکاک فصل مشترک خاک تثبیت

-

با افزایش در درصد رطوبت یا کاهش در چگالی خشک خاک ،بازده مسلحسازی کاهش
مییابد.

-

تمامی نمونههای مسلح شده با ژئوگرید با چشمههایی به ابعاد  4×4میلیمتر (تثبیت شده
و نشده) قفل و بست بهتری داشته و اندرکنش قویتری را نسبت به ژئوگرید با
چشمههای  70×70میلیمتر فراهم میکنند.
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