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  :خالصه

هاي ژئوتکنیکی استفاده ها می توان در پروژهباشد، از همین رو می توان از آنپذیري، مقاومت کشششی باال ، دوام باال و وزن سبک میالستیک داراي انعطاف

هاي فرسوده جلوگیري کردن الستیکبراي نگهداري و انباراستفاده از الستیک به عنوان مسلح کننده خاك هم از آلودگی محیط زیست هم از هزینه . کرد

کرنش و مقاومت برشی ماسه -هدف اصلی این پژوهش، بررسی رفتار تنش.شودکننده باعث بهبود خواص خاك میکند و دیگر اینکه به عنوان مسلحمی

در این تحقیق که . میلیمتر هستند 7تا  1ها در اندازه بین زمایشهاي مورد استفاده در آخرده الستیک. با خرده الستیک استریزدانهبابلسر مخلوط شده 

15و 10، 5، 2، 0هاي وزنی افزودن خرده الستیک در درصد. انجام گرفته است) سانتیمتر 10×10قالب (ها به وسیله دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاسآزمایش

  .شودخرده الستیک می-ماسه پذیري مخلوطبه ماسه باعث افزایش زاویه اصطکاك داخلی، مقاومت برشی و شکل

مقاومت برشی،خرده الستیک، برش مستقیم: کلمات کلیدي

مروري بر متون فنی-1

انجام گرفته ... پذیري و خرده الستیک از جمله مقاومت برشی، تراکم، نفوذپذیري، شکل-هاي مخلوط خاكهاي گذشته تحقیقات زیادي روي خصوصیات و ویژگیدر سال

. هاي حجمی مختلف ماسه و خرده الستیک مورد بررسی قرار گرفتند نسبت.افزایش مقاومت برشی و زاویه اصطکاك خاك را گزارش دادند Bosscher1994و Edil.است

حجمی خرده الستیک به  10%زودن اف. آزمایشات برش مستقیم بزرگ مقیاس نشان دادند که مخلوطهاي ماسه و خرده الستیک، مقاومت برشی بیشتري نسبت به ماسه خالص دارند

  ].1[شود  ث افزایش مقاومت برشی ماسه میماسه در فشار همه جانبه کم یا متوسط باع

وزنی خرده الستیک % 35را در ) به صورت قطعات مستطیلی( خرده الستیک –بیشترین مقاومت برشی مخلوط ماسه  2004و همکاران  Zorenbergبر اساس آزمایش سه محوري، 

 ].2[ین بدست آمد خرده الستیک در فشار همه جانبه پای -بیشترین مقاومت برشی مخلوط ماسه. بود 8تا  4ها  تعیین کرد که در این آزمایش نسبت طول به عرض خرده الستیک

با نسبت طول به عرض (خرده الستیک  –ماسه  وزنی خرده الستیک در مخلوط% 20بیشترین مقاومت برشی را در  Dutta2006و Rao، 2004همانند مشاهدات زرنبرگ در سال 

  ].3[یافتند  kpa5/34در فشار همه جانبه پایین ) 2

ها و وزن  ها روي خرده الستیک مورد مطالعه قرار گرفت، بررسی Fooseتوسط  1996در سال ) mm50-mm5/12(خرده الستیک –افزایش مقاومت برشی مخلوط ماسه  

اي به تنش نرمال و  هاي روي دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس انجام گرفت و نتیجه آزمایشات این بود که مقاومت برشی به طور قابل مالحظه خرده الستیک –مخصوص ماسه 

تواند دو برابر زاویه اصطکاك  الستیک بستگی دارد همچنین مشاهده شد زاویه اصطکاك مخلوط  خرده الستیک میخرده  –مقدار خرده الستیک و وزن مخصوص مخلوط ماسه 

  ].4[مرده شد همچنین تاثیر طول خرده الستیک ناچیز ش. ماسه متراکم آزمایش شده، بشود

هدف اصلی این تحقق ارزیابی رفتار تنش . یا، بهروز کوشا، محمود وفائیان انجام گرفتبررسی رفتار مقاومت برشی مخلوط ماسه با ذرات الستیک توسط نیما مهران ن 1385در سال 

 2هاي فرسوده در اندازه بین  براي این منظور خرده الستیک. هاي فرسوده کارخانه الستیک سازي است کرنش مقاومت برشی، ماسه ریزدانه مخلوط شده با پودر و خرده الستیک –

هاي ماسه مخلوط شده با پودر الستیک و ماسه مخلوط  آزمایش برش مستقیم بر روي نمونه .میلیمتر مورد آزمایش قرار گرفت 6/0پودر الستیک با قطر متوسط میلیمتر و  10میلیتر تا 

ودر الستیک در درصدهاي وزنی مختلف هاي مختلف و اثر اندازه قالب و سرعت برشی دستگاه برش مستقیم بر روي ماسه و ماسه مخلوط شده با پ شده با خرده الستیک در درصد
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درصد وزنی پودر الستیک ، کاهش  10،  5،  3،  1هاي شامل  یابد به طوریکه مخلوط با افزایش درصد وزنی پودر الستیک در مخلوط مقاومت برشی کاهش می. انجام گرفت

خرده الستیک در اثر اضافه کردن درصد وزنی خرده  –فزایش مقاومت برشی مخلوط ماسه در این تحقیق ، ا. دهد درصد را نشان می 26،  18،  13،  3مقاومت برشی به اندازه 

].5[درصد وزنی قابل توجه است  6یک تا ریزهاي الست

  .دادندبراي افزایش مقاومت برشی ماسه، را مورد بررسی قرار ) نسبت طول به عرض(محمود غزوي و مسعود عامل سخی اندازه بهینه خرده الستیک  1391در سال 

آماده . بودند% 50و % 30، % 15آزمایش  درصدهاي حجمی خرده الستیک در این. هاي مختلف در این آزمایش استفاده شد سانتیمتر با طول 4،  3، 2هاي با عرض  خرده الستیک

کرده سپس در هر الیه باید آن قدر مخلوط ماسه خرده الستیک هاي سه الیه نمونه را حساب  هاي نسبی مورد نظر ضخامت این گونه است که باید در درصد تراکم کردن نمونه 

سرعت دستگاه براي . قرار گرفتند کیلو پاسکال 1/98، 2/39، 908ها در آزمایش برش مستقیم تحت سه تنش نرمال  نمونه.رتعاش به ضخامت محاسبه شده برسدریخته شود تا تحت ا

  .مایش از این قرار بود نتایج آز. میلیمتر بر دقیقه بود 5/1ها  همۀ نمونه

  .خرده الستیک از ماسه خالص با وزن مخصوص برابر با وزن مخصوص مخلوط، بیشتر است -در یک تنش نرمال، مقاومت برشی مخلوط ماسه -1

  .یابد خرده الستیک با افزایش محتواي خرده الستیک افزایش می -مقاومت برشی مخلوط ماسه -2

  .شود تر می کولمب مشخص -آید، هرچه درصد خرده الستیک بیشتر باشد، غیرخطی شدن مور ر میکولمب به صورت غیرخطی د -مور -3

  ].5[باشد سانتیمتر می 12، 10، 8سانتیمتر به ترتیب  4،  3و  2هاي به پهناي  طول بهینه براي خرده الستیک -4

  :مصالح مصرفی -2

  .میایمتر هستند 7تا  1ا داراي ابعاد بین هخرده الستیک. حنی دانبندي ماسه و خرده الستیک در شکل زیر آمده استمن. در این تحقیق از ماسه ریزدانه بابلسر استفاده شده است

  

  

  
  

  خرده الستیک بندي ماسه و نمودار دانه- 1لشک

  

:نحوه انجام کار- 3

  

مستقیما کنترل می شود دستگاه برش مستقیم مرکب از یک قوطی  که در جهت افقی در این آزمایش تنشهاي وارد بر سطحی که در آن گسیختگی رخ می دهد در سراسر آزمایش 

در هر دو جهت افقی و قائم حرکت به دو قسمت تقسیم شده است، قسمت پایین به طور ثابت به پایه دستگاه اتصال یافته وبدون حرکت است و  قسمت باالیی آزاد است ومی تواند 

  .ه وسیله گیج اندازه گیري نمود کند که مقدار حرکت را می توان ب

مخصوص روي هم ثابت می ابتدا جعبه برش ومخزن آب آنرا در جاي خود سوار می کنیم وبعد بین دو نیمه جعبه برش را بایک الیه نازك گریس پوشانده وبوسیله میخهاي  

برش قرار داده، صفحه سربار را روي نمونه گذاشته وقاب مخصوص بارگذاري قائم را  کنیم تا دیگر هیچ جابه جایی ولغزش بین آنها انجام نشود با دقت نمونه را داخل جعبه
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گیج مخصوص اندازه گیري نشست قائم نمونه را روي صفحه سربار نصب . روي آن قرارمی دهیم معموال حد فاصل این قاب وصفحه سربار یک گلوله فلزي قرار می گیرد 

مایش وبا افزودن وزنه هاي مناسب روي قاب بارگذاري اعمال می کنیم سپس میخها را بیرون می آوریم وجعبه برش را بیرون می کرده نیروي قائم را با توجه به شرایط آز

بوسیله گیج یرو سنج وجابه جایی آوریم نمونه آماده براي برش است نیروي برش به صورت افقی وبوسیله موتور الکتریکی با دور معینی اعمال می شود این نیرو بوسیله حلقه ن

  ثابت بماند تغییر شکل افقی اندازه گیري می شود بارگذاري را آنقدر ادامه می دهیم تا اینکه نیروي برش

، 2، 0هاي وزنی مختلف از خرده الستیک در درصد) میلیمتر 7تا  1( هاي مخلوط شده با خرده الستیکسانتیمتر بروي ماسه 10×10در این تحقیق آزمایش برش مستقیم در قالب

 =Dr%70میلیمتر با تراکم نسبی 7تا  1خرده الستیک به ابعاد - هاي ماسهآزمایشات روي مخلوط. لوط گردیدخرده الستیک با ماسه به طور یکنواخت مخ.انجام گرفت 15، 10، 5

  .صورت گرفت 200، 100، 50هاي نرمال تنش تحت

ماسه و خرده الستیک، وزن مخصوص ماکزیمم و وزن  درصد، به دلیل اینکه هر مخلوطی از 70اکمی خرده الستیک با درصد تر-هاي ماسهبراي به دست آوردن نمونه

در این تحقیق وزن مخصوص . مخصوص مینیمم مربوط به خود را دارد بایدوزن مخصوص ماکزیمم و وزن مخصوص مینیمم مربوط به هر نمونه جداگانه به دست آورده شود

.اطالعات مربوط به وزن مخصوص مازیمم و وزن مخصوص مینیمم در جدول زیر آمده است. رزان یه دست آمدماکزیمم به وسیله دستگاه میز ل

  

خرده الستیک-هاي ماسهوزن مخصوص ماکزیمم و مینیمم مخلوط - 1جدول

  

(%)درصد خرده الستیک )gr/cm3(وزن مخصوص ماکزیمم )gr/cm3(وزن مخصوص مینیمم

0 1.66 1.5

2 1.63  1.4

5 1.6 1.34

10 1.5 1.3

15 1.45 1.28

  

  

  .دهدهاي وزنی مختلف خرده الستیک نشان میخرده الستیک را در درصد- زاویه اصطکاك داخلی مخلوط ماسه2شکل

  

  



  
  

  افزایش زاویه اصطکاك داخلی ماسه مسلح شده با خرده الستیک -2شکل

  

دن خرده الستیک باشد که با افزودرجه می 39ابتدا زاویه اصطکاك داخلی  .شودزاویه اصطکاك داخلی بیشتر می نتایج بیانگر آن است که با افزایش درصد وزنی خرده الستیک،

درصد وزنی از خرده الستیک  15مشهود است ولی بعد از آن تا  درصد وزنی خررده الستیک  افزایش زاویه اصطکاك داخلی  5یابد، تا داخلی افزایش میاصطکاك  به آن زاویه

  .یابدافزایش کاهش می روند

  .دهدهاي وزنی مختلف خرده الستیک نشان میخرده الستیک را در درصد-کرنش برشی مخلوط خاك-نمودار تنش 3کلش

  

  

  

مقاومت برشی خرده الستیک -2شکل

  

صد وزنی خرده الستیک بیشتر شود، تنش برشی ماکزیمم نیز بیشتر هرچه در .یابدها افزایش میپذیري و اتساع نمونهبا افزایش درصد وزنی خرده الستیک، شکل 2با توجه به شکل

خرده الستیک -پذیري مخلوط ماسه که بیانگر بیشتر شدن شکل دهدشود و همچنین با افزایش درصد وزنی خرده الستیک، تنش برشی ماکزیمم در کرنش برشی بیشتري رخ میمی

  .باشدمی
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  :نتایج- 4

.یابدها افزایش میپذیري و اتساع نمونهخرده الستیک، مقاومت برشی، شکل- هاي ماسهالستیک در مخلوطبا افزایش درصد وزنی خرده -1

  .باشدوند افزایش مقاومت ناچیز میوزنی قابل توجه است، بعد از آن ر درصد 5خرده الستیک، افزایش مقاومت برشی تا - هاي ماسهدر مخلوط-2
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