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 خالصه

دراین پژوهش مابه ارزیابی مشخصات ژئوتکنيکی مخلوط های ماسه و پودر تایر 

ایم.بدین منظور ما مازندران پرداخته  با استفاده از ماسه بندر امير آباد

درصد وزنی %03و%۱3 و%15و%13و%5و%3مخلوط وزنی ماسه و پودر تایر) 6هریک از 

کيلوپاسکال در دستگاه  ۱۱2و 1۱3و 63و03و15ماسه خالص(راتحت تنشهای نرمال 

برش مستقيم مورد آزمایش قرار داده ایم. ماسه بندر امير آباد که ماسه بد 

ميليمتر  بوده و همچنين  5تا  1ونيزاندازه پودر تایر   دانه بندی شده

آزمایش در شرایط اشباع انجام گرفته است.نتایج آزمایش های انجام شده نشان 

می دهدکه با افزایش تنش نرمال ،مقاومت برشی افزایش می یابدوهمچنين با 

ی % وزنی، زاویه اصطکاک داخلی ومقاومت برش15افزایش درصد پودر تایر  تا 

% وزنی زاویه  03افزایش می یابدو پس از آن با افزایش درصد پودر تایر تا 

اصطکاک داخلی  ومقاومت برشی کاهش می یابد ولی همچنان از ماسه خالص بيشتر 

 است.

 
ر تایر، مقاومت برشی ،برش مستقیم،زاویه اصطکاک ، پود ماسهکلمات کلیدي: 

 داخلی

  

 

  مقدمه .1
فزون وسایل نقليه حجم عظيمی از تایرهای فرسوده توليد درنتيجه استفاده  روز ا

و انباشته می شود.از آنجایيکه از یکسو تایرهای فرسوده برای تجزیه و 

بازگشت به طبيعت به زمان بسيار زیادی نياز دارند واز سوی دیگر دفن تایر 

های فرسوده در مراکز دفن زباله هم اقتصادی نمی باشد وهم مشکالت بسياری 

جمله خطرات زیست محيطی مانند شيوع بيماریهای مهلک و آتش سوزی ورشد از 

 جانوران موذی و...را در پی خواهد داشت .

اندیشه بهبود بخشيدن به خصوصيات مقاومتی خاک ، به منظور به از طرفی دیگر 

کارگيری گسترده تر آن به عنوان مصالح اصلی احداث بناهای گوناگون ، 

سال قبل  0333بيش از  ها  ،بعنوان مثال بابلیاله داردسابقه ای چند هزار س

از خاک مسلح در برج معروف بابل استفاده کردند،همچنين بعضی از قسمت های 

. با گذشت زمان و استفاده از دیوار چين از خاک مسلح استفاده شده است

خاک، بشر به ضعف مقاومت برشی و عدم مقاومت کششی خاک پی برد ، به همين 

مواره به دنبال راه حلی جهت افزایش مقاومت ، اصالح و بهبود خواص سبب ه

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک وپی1
 دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیالن2
 ران دانشکده فنی دانشگاه گیالناستادیار گروه عم3
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مکانيکی آن بوده است. دراین زمينه تحقيقات فراوانی انجام و راه های 

با مواد سيمانی یا  گوناگونی امتحان شده است، از جمله متراکم  کردن خاک

وادی آهکی و تسليح خاک با مواد مختلف.در مورد تسليح خاک استفاده از م

، از جمله مفيد می باشد که باعث افزایش مقاومت برشی و کششی خاک شود

مهمترین آنها می توان به ژئو سنتتيک ها)ژئو تکستایل، ژئو گرید و...( 

اشاره کرد که استفاده از آنها دارای هزینه باالیی است.لذا بررسی تسليح 

ست هدف اصلی این خاک توسط المانی در دسترس کم هزینه و سازگار با محيط زی

 پژوهش قرار گرفته است.

 خاک در شده مهار نردبانی حائل دیوار اولين اندروکوین مسلح خاک تاریخچه در

 بخش یک دارای دیوار این. است نموده طراحی را( مسلح خاک دیوار)

 پشت خاک در که آنها به متصل کششی عناصر بخش یک و جلو خاک نگهدارنده

 موضوع سریع گسترش در ميالدی 1۳63 دهه اوایل در ویدال .اند گردیده مهار

 مرکب مصالح از جدیدی نوع را مسلح خاک وی. داشت فراوانی نقش مسلح خاک

 فرسوده تایرهای از استفاده مزایای ۱332 سال در چئون و یون .نمود معرفی

 ای صفحه بارگذاری آزمایش انجام با را ماسه کننده مسلح مصالح عنوان به

 حصير یک ایجاد باعث(  آن کف و ها کناره) الستيک بعدهای. دکردن بيان

 را کننده مسلح نوع این تاثير ای صفحه بارگذاری آزمایشات. شود می الستيکی

 تعداد ، نفوذ عمق ، نسبی چگالی مانند آزمایش مختلف شرایط به توجه با

 روی بر آزمایشات. کرد بيان ، الستيکی حصير اندازه و شده مسلح های الیه

 های ورقه افزودن که داد نشان آن نتایج بررسی و ماسه و الستيک مخلوط

 همچنين و است بيشتر نشست کاهش ، تر پایين های چگالی در ماسه به الستيک

 [1] .دهد می افزایش برابر دو تا ماسه باربری ظرفيت
 يکالست پودر% 5 با ماسه مخلوط داشتند اظهار ۱332 سال در هاید و پرامپوتانکن

 همچنين. دارد خالص ماسه مشابه پذیری تراکم ، مخلوط خشک وزن به نسبت

 کننده نگران موضوع نشست و است ناپذیر تراکم ماسه که کردند بيان اینگونه

 پودر افزودن با اما ، باشد نمی ژئوتکنيکی های طراحی در آن مورد در ای

 بنابراین. اشدب می خالص ماسه از پذیر تراکم حاصل مخلوط آن به الستيک

 یک تحکيم آزمایش الستيک پودر مختلف درصدهای و ماسه مخلوط روی بر آنها

 ماسه به الستيک پودر افزودن% ۱3 تا که دریافتند و دادند انجام بعدی

 تا الستيک پودر افزودن با همچنين. یابد می افزایش مخلوط تراکمی خاصيت

 تراکم درصد ۱3 از الستيک درصد تجاوز با اما شود می زیاد قائم کرنش۱3%

 قابل طراحی در ژئوتکنيکی دیدگاه از است ممکن که یابد می چشمگيری افزایش

 ها طراحی برای است بهتر که کردند گيری نتيجه گونه این آنها. نباشد قبول

 [2] .نکند تجاوز% ۱3 از الستيک پودر درصد ژئوتکنيکی

 خاک به شده اضافه الستيکی رپود مکانيکی خصوصيات باره در( ۱33۳) کيم و کنگ

 نمون روی بر محوری تک فشاری آزمایش آنها آزمایشات. کردند تحقيق سبک

 خاک خشک وزن به نسبت الستيک پودر درصد 133 ،25 ،53 ،۱5 ،3 درصدی با هایی

 کرنش الستيک پودر محتوای افزایش با که دریافتند آنها. بود شده الیروبی

 شناسی زمين کاربرد( سبک خاک) خاک نوع این. دیاب می افزایش پيک در محوری

 فشار کاهش برای ساحلی های پروژه و خاکریز ، زمين اصالح در. دارد فراوانی

 زیر های سازه در واژگونی های تنش و نگهبان های سازه بر وارده جانبی

 مزایای به آنها محوری تک آزمایش نتایج به توجه با. رود می بکار ، زمينی

 و نگهبان دیوارهای در سبک خاکریز عنوان به الستيک پودر زا استفاده

 الستيک پودر افزایش با که شد گرفته نتيجه آن بر عالوه. بردند پی خاکریزها

 [3].یابد می افزایش نيز مخلوط تراکمی خصوصيات

 مخصوص الستيکی های لوله روی بر را مستقيم برش آزمایش ۱332 سال در قضاوی

 مختلف درصدهای و اندازه با ای ماسه ها نمونه. داد مانجا باغچه آبياری

 از حاصل نتایج تحليل و آوری جمع با او. بود( مختلف درصد 2) الستيک

 برای ماسه به شده افزوده الستيک بهينه درصد که کرد گيری نتيجه ، آزمایش

 [4]درصد. ۱3 الی 13 با است برابر اصطکاک زاویه حداکثر به رسيدن

 روی بر مختلف عملکردی های تکنيک تاثير بررسی به( ۱313) همکاران و ادینکليلر

 ، خاکریز یک ساختمان در شده استفاده های الستيک مکانيکی خصوصيات

 هزینه افزایش و طبيعی منابع کمبود به توجه با آنها دیدگاه از. پرداختند

 روش یک خاکریزها ساختن در فرسوده های الستيک از استفاده ، زائد مواد دفع

 الستيک)  مواد نوع این از استفاده. باشد می ها الستيک بازیافت برای بهينه

 است آنها های محدودیت و خصوصيات از کامل آگاهی نيازمند( فرسوده های

 تخمين برای مستقيم برش مقياس بزرگ آزمایش همکاران و ادینکليلر بنابراین

 نتایج از آنها. ادندد انجام الستيک خرده و ماسه مخلوط برشی مقاومت
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 6 اندازه با الستيک پودر افزودن که کردند استنباط گونه این آزمایشاتشان

 پارامتر سه همچنين و شود می برشی مقاومت افزایش باعث کمتر و ميليمتر

 و پردازش های تکنيک ، نرمال تنش را مکانيکی خصوصيات بر موثر و مهم

 [5]کردند بيان ، مخلوط در شده استفاده های الستيک مقدار

 و ماسه مخلوط روی بر مستقيم برش آزمایش انجام با ۱313 سال در تانچائيساوات

 مورد جابجایی ، ماسه درصد کاهش با که رسيد نتيجه این به الستيک پودر

 ، الستيک تراشه – ماسه مخلوط برشی مقاومت تمام شدن بسيج برای نياز

 وزنی درصد) تراشه% 03 مخلوط یبرا نياز مورد جابجایی. یابد می افزایش

 23 برابر تراشه درصد% 23 مخلوط برای ، ميليمتر 23 تا 03 برابر( مخلوط

 می ميليمتر 23 تا 53 برابر تراشه درصد% 53 مخلوط برای ، ميليمتر 53 تا

 [6]..باشد

 

 

 .مصالح مصرفی۱

خاک-۱-1  

ان تهيه شده خاک مورد استفاده در این پژوهش ازماسه بندر امير آباد مازندر

 وزن. دارد قرار sp های خاک طبقه در خاک این متحد بندی طبقه اساس بر است.

 دارای ماسه نوع این. باشد می مکعب متر بر کيلونيوتن 15 آن ماکزیمم مخصوص

می  ۱866چگالی ویژه توده خاک .است 18۱۱ انحناء ضریب و 1820 یکنواختی ضریب

 ميباشد. باشد.منحنی دانه بندی خاک بصورت زیر

 
 منحنی دانه بندی ماسه بندر امیر آباد -1شکل 

 

 

المان تسليح ۱-۱  

پودر  تشکيل دهندهاستفاده شده است. اندازه ذرات  کيحاضر از پودر الست قيدر تحق

 کيالست یباشد. پودرها یم 1800 ژهیو یچگال یو دارا متريليم 5تا  کیاز  کيالست

ها در  کياختالط پودر الست زانيت. مشده اس هيچهاردانگه ته یاز شهرک صنعت

%  ۱3%  ، 15%،13%، 5%، 3ک برابر با يپودر الست  یمتفاوت است. درصدها شاتیآزما

 .باشد ی% نسبت به وزن ماسه م03، 

ینمونه ساز-۱-0  

 یرا بر اساس درصد وزن ریخاک وآب و پودر تا یو ساخت هر نمونه،مقدار هيته یبرا

مختلف  یشده در تمام نمونه ها با درصدها یوسع و وزن کرده رمحاسبهیپودر تا

بر متر مکعب  وتنيلونيک 15،وزن مخصوص تمام نمونه ها ثابت و برابر ریپودر تا

 ليو تحل هیو تجز سهیرا مقا شاتیزماآ جیپارامتر ثابت نتا کیباشد تا بتوان با 

آنها  هختیبزرگ ر یرا در ظرف ریکرد.پس ازمحاسبه وزن،تمام خاک و آب و پودر تا

.سپس مخلوط همگن دیو همگن بدست آ کنواختی یتا مخلوط میزيآم یرا کامال به هم م

 ميده یقرار م ۱*5*5به ابعاد  ميدستگاه برش مستق یبدست آمده را در قالب ها
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 یباشد.سپس قالب را رو وتنين لويک 15وزن مخصوص برابر  اکه در تمام آنهیبطور

 اشباع فراهم گردد. طیتا شرا میزیر یه مرون جعبدوآب  ميده یدستگاه قرار م

شیمکان انجام آزما دستگاه و یمعرف-۱-2  

باشد و ابعاد قالب  یمD120AM-8ومدل   soil testساخت شرکت  ميدستگاه برش مستق نیا

 یم 38102دستگاه برابر  نیحلقه ا ونيبراسيکال بیباشد.ضر یم ۱*5*5دستگاه  نیا

که مکان  النيدانشگاه گ یخاک دانشکده فن کيانمک شگاهیدستگاه در آزما نیباشد.ا

 باشد. یبوده موجود م شیانجام آزما

 نتایج آزمایشات برش مستقيم:-0
%  03%و ۱3% و15%و13% و5آزمایش برش مستقيم برای هر نمونه )ماسه خالص ،ماسه و 

کيلو پاسکال( انجام شده ۱۱2و1۱3و63و03و15پودر تایر ( با پنج بارگذاری نرمال)

 نتایج این آزمایش ها در شکلهای زیر ارائه گردیده است.است.

                 
 نمودار پوش گسیختگی در حالت مقاومت حداکثر برای مخلوطهای مختلف -2شکل                  
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 فنمودار درصد پودر الستیک به تنش برشی با تنش های نرمال مختل -3شکل                     

 

 در الستیک در حالت مقاومت حداکثرتغییرات زاویه اصطکاک با افزودن پو -4شکل 

 

 جمع بندی-2

 آزمایشهای برش مستقيم که انجام شد نتایج زیر را در بر داشت:

افزودن تنش نرمال، مقاومت برشی  افزایش می یابد.دليل این موضوع را می توان (1

رمال درهم فرورفتگی ذرات و اصطکاک بين اینگونه بيان کرد که با افزایش فشار ن

 آنها افزایش می یابد.

 بيش افزودن با.است برشی مقاومت بيشترین دارای الستيک پودر% 15 و ماسه (مخلوط۱

 پودر و ماسه مخلوط اما یابد می کاهش برشی مقاومت ماسه به تایر پودر% 15 از

 .دارد  خالص سهما به نسبت بيشتری مقاومت همچنان% 15 از بيشتر الستيک
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 افزایش داخلی اصطکاک ماسه،زاویه به وزنی% 15 تا تایر پودر درصد افزایش (با0

 می کاهش داخلی اصطکاک زاویه الستيک پودر افزایش با آن از پس و یابد می

 .است بيشتر داخلی اصطکاک زاویه خالص ماسه از همچنان یابد،ولی

 نرمال های تنش افزایش با الستيک پودر افزودن با برشی مقاومت افزایش ( نرخ2

 بيشتر نرمال های تنش در الستيک پودر تاثير  واقع در.است تر مشهود و بيشتر

 .باشد می ،بيشتر برشی تنش افزایش برای
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