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 خالصه

غذایی به همراه  سیمان  مورد بررسـی   در این پژوهش بهسازي پارامتراهاي مهندسی خاکهاي ماسه اي با استفاده از الیاف بازیافتی از بسته بندي مواد

به منظور ارئه راهکاري جهت بکار گیري این مواد زائد به همراه سیمان، با تغییر یکی از پارامترهـاي متغیـر درصـد وزنـی سـیمان،      . قرار گرفته است

نتـایج  . نمونـه سـاخته شـده صـورت گرفـت      172وزنی الیاف و ثابت نگه داشتن سایر پارامترها آزمایش تک محوري بر روي تعداد اندازه و درصد 

م مـی باشـد در   مروند افزایش مقاوت با افزایش درصد وزنی الیاف داراي نقطـه مـاکزی  . حاصله حاکی از افزایش مقاومت و کاهش سختی می باشد

 .حالی که با افزایش درصد وزنی سیمان مقاومت تک محوري همواره افزایش می یابد

  

  ، بسته بندي مواد غذاییآزمایش تک محوري، بازیافتماسه، سیمان،: کلمات کلیدي

  

  

 مقدمه .1

  

بـه سـبب ضـعف مقاومـت برشـی و نداشـتن        امـا . در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از انواع مواد و مصالح ساختمانی مورد اسـتفاده بـوده اسـت     ،خاك

اصالح شـیمیایی   مده اند و روشهاي مختلفی از جمله اصالح مکانیکی ،مقاومت کششی، محققین پیوسته در صدد افزایش مقاومت و بهبود خواص آن بر آ

  .را در این زمینــــه بکار گرفته اند تسلیح خاكو 

مـواد و مصـالح مناسـب را بـراي اصـالح مشخصـات مکـانیکی و         ،تسلیح خاك یکی از شاخه هاي مهندسی ژئوتکنیک است که با اصول علمی

در این تحقیـق از تریشـه    یکی از روشهاي تسلیح خاك اختالط خاك با الیاف و سیمان است. دبرموجود بکار می نیازهاي  رفع مهندسی خاك در راستاي

محمـد زاده و   . اسـتفاده شـده اسـت    بـه عنـوان مـاده چسـباننده     سـیمان  وبـه عنـوان عناصـر تسـلیح     هاي حاصل از بسته بندي مواد غـذایی پـس از مصـرف    

و محققـین   [7]فارسـت و هـان   [6]ونـگ و همکـاران   [5]گـري و رفیعـی   [4]گري و اهاشی ]3[لی و همکاران ]2[همکارانپور ابراهیم و  ]1[همکاران

سـه محـوري و سـاخت مـدلهاي     تـک محـوري،    ،سـی بـی آر   فزودن الیاف گوناگون را توسط آزمایشهایی همچون برش مسـتقیم ،تـراکم ،  ادیگري تاثیر 

 .دندموبررسی و نتایج آن را اعالم ن

 
  

  

  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان سیستان و بلوچستان مسئول ژئوتکنیکس کارشنا 1
 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان سیستان و بلوچستان مکانیک خاكکارشناس 4و 2
  استاد یار بخش مهندسی عمران،دانشگاه شهید باهنر کرمان 3
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  مصالح مصرفی .2

  

 خاك 

  

ایـن  . اسـت فاقد خاصیت پالستیسـیته   و گیرد قرار می -SM SP  گروه خاکهاي جزو کها در سیستم یونیفایدخابر اسـاس طبـقه بندي  آزمایش خاك مورد

وزن مخصـوص   ، %18رطوبت بهینـه برابـر بـا    % 25 اي  ، ارزش ماسه میلیمتر 38/0ا برابر ب D5( 0(  هاي قطر متوسط دانـــه 65/2 )Gs(چگالی  : خاك داراي

  .کیلومتري شهر زابل در منطقه سیستان تهیه شده است 5این خاك از اطراف پل نهراب واقع در  .باشد می ر مکعبگرم بر سانتیمت 80/1مم ماکزی

  

  

 الیاف تسلیح 

  

باشـند کـه از بـرش دادن و قیچـی کـردن       هـاي کوتـاه و نـازکی مـی     نشـان داده شـده اسـت تریشـه    ) 1(، همانطور که در شکل مورد استفاده درتسلیح الیاف

مـی   میلیمتـر  11/0اتـیلن و آلـومینیم بـوده، و داراي ضـخامت متوسـط       این الیاف عمدتا از جنس پلی .اند د غذایی، پس از مصرف تهیه گردیدههاي موا بسته

نسـبت بـه وزن خـاك خشـک و نسـبت       1و  Wf(0 ،25/0 ،5/0 ،75/0(الیاف و سیمان با درصدهاي وزنـی  . [1]اند میلیمتر قیچی شده 5باشند که با عرض 

 .اند با خاك مخلوط گشته 5و Ar (1=طول تقسیم بر عرض (ابعاد 

  

  
  الیاف مورد استفاده در تحقیق: 1شکل 

 
  

  نمونه هاآماده سازي  .3

   

اقـدام بـه   ثابت نگـاه داشـتن سـایر پارامترهـا      و الیاف وزنی و درصد اندازهسیمان،  درصد وزنی از پارامترهاي ییکتغییر آزمایشی  با  يجهت تهیه نمونه ها

ن مطابق با قطر قالـب نمونـه اسـت    آبدین منظور ابتدا دیواره هاي قالب را اندکی چرب کرده سپس تور محصور کننده را که قطر . اخت نمونه شده استس

راکم بازسازي شده با دانسیته حاصـل از تـ  سپس مقدار خاك  کرده ودر داخل قالب قرارداده و لبه هاي تور را دراطراف قالب توسط چسب کاغذي ثابت 

متـراکم کـرده   الیـه   5در  قالـب داخـل   را نبا درصد وزنـی معـی  به همراه الیاف و سیمان ) %wopt=18 و gr/cm380/1=d( آزمایشگاهی و رطوبت بهینه

سـالمت نمونـه و   قـرار داده تـا از    چشـمی  نمونه از قالب آنرا مورد بازرسی خارج ساختناز  پسدر ادامه  .بطوري که مقدار اضافه اي از مخلوط باقی نماند

خـاك اسـتفاده    وزن درصـد 1و  75/0، 5/0، 25/0درصـدهاي وزنـی    الیاف با وسیمان و  5/0×5  و 5/0× 5/0 با ابعاد الیافاز . شوداطمینان حاصل  ،ءغشا

و بعـد از طـی    رار گرفـت قـ % 97درجه سانتیگراد و میزان رطوبت  23روز در دماي  3در اتاق رطوبت به مدت  آنهاتمامی  نمونه ها،جهت عمل آوري  .شد

از تعـداد   شـد کـه  آزمـایش  نمونـه   172 به این ترتیـب تعـداد   .تحت بارگذاري قرار گرفتنمونه هاي ساخته شده توسط دستگاه تک محوري ، زمان انتظار

  .تمامی حاالت ترکیب به دست آمد براي نقطه معدل 32در نهایت  فوق

  

  

  

  



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

 

  اتآزمایش  .4

  

  ريو هیدرومت بندي  آزمایش دانه

 

در توده خاك ) میزان مــاسه، الي، رس( ها نسبتهاي مربوط به اندازه هاي مختلف دانه تعیین  کوششی در جهتمتري وآزمایشات دانه بندي و هیــدر

  وASTM D 422 استانداردکه با این آزمایشات بدست آمده از نتــایج بر اساس .است و در نتیجه طبقه بندي خــاك مورد نظرمورد استفاده، 

 ASTM D 421 با  بنابر این خاك نوعی مـاسه. تشکیل گردیده استالي %. 7ماسه، % 90 شن،% 3انجام شده اند، خــاك مورد آزمــایش ازحدود

متوسط قطر  ،منحنی دانه بندي بدست آمدهبا توجه به  .جـاي می گیرد) SP-SM(در گروه  شد که در طبقه بندي متحـدالي می با دانه بندي بد همراه با

که مؤید نوعی خاك با دانه  باشد می ( Cc =0/89) و ضریب خمیدگی یا انحناء (Cu =2/2)ضریب یکنواختی  میلیمتر، 38/0 برابر با D5(0(  ها دانـــه

  .یکنواخت و از نوع ماسه بادي است غیر بندي

  

  

  آزمایش تراکم

  

  تحـت اسـتاندارد  ) جهـت تعیـین شـرایط نمونـه سـازي     ( و رطوبـت بهینـه خـاك   وزن مخصـوص مـاکزیمم    اصـالح شـده بـه منظـور تعیـین     آزمایش تراکم 

 ASTM D 1557 درصد و وزن مخصـوص خشـک مـاکزیمم     18برابر برپایه نتایج بدست آمده از این آزمایشات رطوبت بهینه خاك . انجام شده است

  .مشخص گردیده است )2(در شکل  خاك تراکمدر منحنی آزمایش نتایج  جزئیات. تعیین گردیده است مکعبسانتیمتربر گرم 80/1 آن

  
  خاك منحنی تراکم 2شکل 

  

  آزمایش تک محوري

  

این آزمایش بـر روي نمونـه هـاي خـاك بـا درصـدهاي وزنـی         .ندانجام شده ا ASTM D 2166استاندارد  بر اساسمقاومت فشاري تک محوري آزمایشات 

  .به منظور بررسی تاثیر تغییرات این پارامترها بر مقاومت تک محوري انجام گرفته است مختلف سیمان و الیاف و همچنین اندازه هاي مختلف الیاف
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  نتایج حاصل از آزمایش تک محوريتجزیه و تحلیل   .5

  

صدهاي رف کوچک و در داین امر در هر دو اندازه الیاف به خصوص الیافشاري نمونه ها افزایش می یابد  ، مقاومتبه خـاك سیمانبا افزودن  )1

ست ارگ در تمامی درصدها قابل مشاهده کوچک نسبت به الیاف بز اندازهزیاد مقاومت در الیاف  رشد نسبتا. مشاهده شد %75/0و% 5/0وزنی 

 ).4و  3شکل (
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  5/0×5نمودار حداکثر مقاومت با تغییرات درصد وزنی سیمان در الیاف ) 3(شکل 
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  5/0×5/0وزنی سیمان در الیاف  نمودار حداکثر مقاومت با تغییرات درصد) 4(شکل 

  

نسبت ابعـاد و درصـد سـیمان ثابـت     در یک با افزایش درصد وزنی الیاف  نشان می دهد که که به عنوان نمونه انتخاب شده است، 6و  5هاي شکل )2

هـا بـر    افـزایش مقاومـت نمونـه   . دمی یابد و این افزایش با میزان عناصر تسلیح رابطۀ مسـتقیم دار  ها افزایش نمونه فشاريمقـاومت  تا یک حد معین،

الیـاف انـدازه کوچـک و     .در ناحیه شکست قابل تفسیر می باشـد  در ارتباط با بسیج شدن بیشتر نیروهاي کششی الیاف حسب میزان الیاف مشخصاًً

 %0.75در سـیمان  بـا کـاهش مقـاوت روبـه رو هسـتیم ایـن رونـد        %5/0بعد از گذشت درصد وزنی الیاف از حد % 1بزرگ در درصد وزنی سیمان 

ایجاد نقطه ماکزیمم نمـود کـه ایـن بـه دلیـل کـاهش       % 0.75در درصد وزنی %5/0وزنی الیاف و در سیمان % 5/0وزنی سیمان نیز در همان % 0.25و

  .است نمونهوزن مخصوص ،افزایش تخلخل ، کاهش اصطکاك بین ذرات 
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  5/0×5نمودار حداکثر مقاومت با تغییرات درصد وزنی الیاف ) 5(شکل 
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  5/0×5/0نمودار حداکثر مقاومت با تغییرات درصد وزنی الیاف) 6(شکل 

  

علت این کاهش مقاومت در برابر افزایش . می یابندفشاري کاهش مقـاومت در یک درصد وزنی ثابت از سیمان و الیاف، با افزایش نسبت ابعاد،   )3

این تغییر شکل الیاف در (اد طول آن و در نتیجه کوتاه شدن طول موثر الیاف دانست طول را می توان در تغییر شکل نسبتاً زیاد الیاف بر اثر ازدی

   ).هنگام انجام آزمایشات توسط محقق مشاهده شده است

. دبیا کاهش میاز یک حد معین  با افزایش این پارامتر ، عناصر تسلیح درصد وزنیبر حسب ) شیب منحنی( فشارينرخ تغییرات منحنی مقاومت  )4

هاي وزنی بیشتر الیاف، با جایگزینی الیاف به جاي ذرات خاك، مقاومت نمونۀ  در درصد که از این نقطه نظر منطقی و قابل تفسیر است دوناین ر

براي هر رود که  بر این اساس انتظار می. گردند کنترل کنندة رفتار نمونه می ،مرکب تحت تاثیر حضور الیاف قرار گرفته و به عبارتی الیاف

 . خاك مشخص، حد خاصی از میزان عناصر تسلیح براي حالت بهینه مقاومت وجود داشته باشدو براي هر نمونه الیاف  )بعادنسبت ا( ولمقدار ط

  دپذیري خاك به اثبات می رسان الیاف را بر بهبود مقاومت وشکل سیمان و تاثیر مطلوبیبه نحو  ،مجموعه نتایج بدست آمده از این آزمایشات )5

  

  

  گیرينتیجه    .6

  

  .صورت زیر جمع بندي وخالصه نموده توان ب نتایج کلی این پژوهش را می

  گردد می به خاك باعث افزایش مقاومت سیماناضافه نمودن. 

 گردد آن می پذیري بهبود شکلو  ، کاهش سختیاضافه نمودن الیاف به خاك باعث افزایش مقاومت. 



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

 
 گردد اومت میالیاف به خاك باعث افزایش مق سیمان و اضافه نمودن. 

  

 

  قدردانی   .7

  

انجا انجام شده اسـت کمـال تشـکر و قـدارنی را     آبدینوسیله از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان سیستان و بلوچستان که مراحل علمی این تحقیق در 

  دارد

  

  

  مراجع  .8
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