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Abstract 

Recently, many attempts were made to use metal fiber reinforcements to 
improve some soil properties. In this research, the effects of fibers on the 
compaction and mechanical properties of cement and lime stabilized soils (silty 
and clayey soils respectively) were studied. Variables such as stabilizer (cement 
and lime) content, amount and type of metal fibers were studied. Results indicated 
that the addition of fibers lead to increase in the maximum dry unit weight. On the 
other hand, a maximum values of unconfined and tensile strength were obtained 
with the addition of 0.5 % short fiber (FS) and 1.5 % long fiber (FL) respectively. 
During the flexural test a brittle manner failure was observed for the unreinforced 
samples and samples prepared with little amount of fibers 0.5%. Finally, the 
addition of fibers increases the fracture energy of cement stabilized silty soil and 
lime stabilized clayey soil.  
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  ورةتأثير ا�لياف على بعض الخصائص الھندسية للترب المثبتة بالسمنت والن
  

  الخ صة
ظھرت ف�ي ا!ون�ة ا
خي�رة العدي�د م�ن المح�او�ت ف�ي اس�تخدام تقني�ة التس�ليح با
لي�اف وذل�ك 

يھدف ھذا البحث إلى دراسة تأثير ا
لياف المعدنية على . لتحسين بعض الخصائص الھندسية للتربة
) الش�دمقاومة ا�نضغاط غير المحصور ومقاومة (خصائص الرص وبعض الخصائص الميكانيكية 

أظھرت النتائج حصول زي�ادة ف�ي الكثاف�ة . لتربة طينية مثبتة بالنورة وأخرى غرينية مثبتة بالسمنت
الجافة العظمى وكل من مقاومة ا�نض�غاط غي�ر المحص�ور ومقاوم�ة الش�د م�ع زي�ادة نس�بة ا
لي�اف 

 لي�اف كانت أعلى مقاومة انضغاط غير محصور وأعلى مقاومة شد تح�دث عن�د نس�بة ا
. المضافة
0.5 % FS)  1.5)و % FL ود ان ن�وع الفش�ل ك�ان م�ن -بين�ت منحني�ات الحم�ل. عل�ى الت�والي
ا

أخي�راً س�ببت إض�افة . النوع المفاجئ لنماذج الترب الطبيعية والنم�اذج المثبت�ة بنس�ب ا
لي�اف القليل�ة
تل�ك الطاق�ة وان , للت�رب المثبت�ة) ا
ود-المس�احة تح�ت منح�ي الحم�ل(ا
لياف زي�ادة طاق�ة ا�نكس�ار

  .تزداد مع زيادة نسبة ا
لياف المضافة
  

 
 

 
 
 

 
 
 


