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، مسلح شده اي به خاك ماسه) پت(ت هاي پالستیکی باطله پلی اتیلن ترفتاال با اضافه نمودن ورقه که ،ه رفتار مکانیکی نوعی خاك مسلحدر این مقال

اتیلن  هاي ضایعاتی پلی بینیم، بطري هاي نوشابه و غیره می ها به صورت بطري این مواد پالستیکی که همه روزه، آن. مورد مطالعه قرار گرفته است

ز مصرف به دلیل مشکالتی که در بازیافت این مواد مدت مصرف کوتاهی دارند و پس ا. شود ها پت گفته می ترفتاالت هستند که در اصطالح به آن

کند، که در صورت استفاده از این مواد در خاك، هم باعث بهبود مقاومتی خاك شده  زیست را با مشکالتی روبرو میاین مواد وجود دارند، محیط

ها در ابعاد حداکثر و صاف  طرياین ب برش ر حقیقت در این پژوهش پس ازد. شود هاي مصرفی می و هم محل مصرف جدیدي براي این بطري

 D(CBRهاي مختلف قالب  ، یک نمونه از آن را در الیه)هاي ژئوگرید که به راحتی قابل انجام است همانند ورقه(ها  کردن و سوراخ کردن آن

ه در حالت خاك بررسی عمق بهین خاك و همچنین CBRها در میزان  بررسی میزان اثر گذاري این ورقه جهت) در حالت اصالح شده 1883

که الیه بهینه در حالت غیراشباع نسبت به حالت اشباع در عمق  )در حد این پژوهش(ها نشان داده بررسی. شود اشباع و غیراشباع ، قرار داده می

  .بخشد خاك را بهبود می CBRها مقاومت  دهد که افزودن این الیه قرار دارد، همچنین نتایج آزمایش نشان می بیشتري

  .CBRاتیلن ترفتاالت، ژئوگرید،  خاك مسلح، پلی: کلمات کلیدي
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مقدمه.1

مواد و مصالح را در  روز، انواعهاي  و تکنولوژيباشد که با استفاده از مواد  هاي علم مهندسی ژئوتکنیک می یکی از زمینه هاي تسلیح خاك امروزه روش

پذیري و سایر خصوصیات  ظرفیت باربري، مقاومت برشی، سختی، شکل ها از جملهتقویت و بهبود خاك به کار گرفته، تا مشخصات مکانیکی خاك

 ها سایر پروژه هاي موقتی و همچنین از الیاف فلزي و پلیمري در در این راستا معموال از انواع الیاف گیاهی براي پروژه. خاك و بستر زمین را بهبود بخشد

باشد که در  شده، مکانیزم رفتار خاك مسلح مبتنی بر اثرات متقابل بین خاك و المان مسلح کننده میهمانطور که امروزه مشخص . [1]شود استفاده می

  .[1]کند را در این زمینه ایفا می ینقش اساس سلح کننده، این میان اصطکاك بین خاك و المان م

هاي  آورد، در بسیاري از مواقع برداشتن خاك ها به وجود می،مشکالتی را در اجراي آن پروژههاي سست و نامرغوب ها وجود خاك در بسیاري از پروژه

 اي دیگر، و یا به عنوان نمونه [2]باشد مرغوب بسیار گران میهاي نامرغوب با خاك  و جایگزینی خاك دوباره و خاکریزي) به علت حجم باال(سست 

شود،  هاي اجرایی می ازي شده که این خود باعث کاهش هزینههاي روس خاك، خود سبب کاهش ضخامت الیهبستر استفاده از موادي در جهت تسلیح 

در این بین اگر بتوان از مواد ضایعاتی که . اند به دالیل یاد شده و بسیاري از دالیل دیگر طراحان به سمت استفاده از مواد تسلیح کننده روي آورده

و هدف دنبال شده است که یکی بحث تسلیح خاك و دیگري بحث کند در جهت تسلیح خاك استفاده نمود، در عمل د زیست را تحدید می محیط

  !زیست حفظ محیط

این مواد مدت استفاده . شود معدنی و غیره استفاده می هاي نوشابه و آب باشد که در ساخت بطري می) 2پت(1ترفتاالت اتیلن یکی از این مواد ضایعاتی پلی

آن، تنها کسري از مقدار تولیدي پت، بازیافت  تاما به دلیل نبود تعادل بین سرعت تولید و بازیاف شوند، کوتاهی دارند و بعد از استفاده دور ریخته می

امروزه به دلیل نوسانات و روند روبه افزایش ارزهاي خارجی در ایران و در نتیجه به دلیل . کنند هاي دفن زباله انتقال پیدا می و بقیه به محل [3]شود می

هاي هنگفتی را  خود هزینه شوند، ها استفاده می ت بستر راهدر جهت تقوی که )ها وارداتی بودنآناغلب به سبب (ها ژئوتکستایلقیمت باالي ژئوگریدها و 

ها را  مشکالت اشاره شده در ارتباط با ژئوگریدها و ژئوتکستایل هم ،تواند نماید، استفاده از اینگونه مواد ضایعاتی با ارزش می وژه تحمیل میبه پر

  .هاي تولیدي جامعه باشد ف کند و هم خود مصرف کننده زبالهبرطر

خود داراي مشکالت ذاتی و  CBRآزمایشدانیم  همانطور که می. استفاده شده است CBRآزمایشبراي بررسی میزان تقویت خاك در این پژوهش از 

هاي  هایی در استفاده از دانه قالب و همچنین محدودیتر گنجایش ادر اندازه و مقدهایی  ، محدودیتCBRکوچک بودن قالب . باشد نقاط ضعفی می

اصالح (در بعضی مواقع اصالح مواد . باشد شود، از جمله مشکالت این آزمایش می بندي خاك می اصالح دانه سبب، که خود با سایزهاي بزرگخاک

با وجود این . [4]باشد می CBRشود که این موارد از جمله مشکالت آزمایش  ها می خود سبب تغییرات قابل توجهی در خواص خاك) بندي دانه

هاي طراحی روسازي مطلوب توسعه  جهت روش،روش آزمایش براي انواع مصالح ر اساس به کار گیري اینهاي آزمایشی بزرگی ب ،برنامهها محدودیت

.در انجام این پژوهش استفاده نموده است CBRاز آزمون  ،ها بدین دلیل پژوهشگر با وجود این محدودیت. [5]یافته است

مصالح مصرفی.2

  خاك-الف

                                                  
1Polyethylene terephthalate

2Pet



69/2وزن مخصوص مواد جامد داراي  ASTM D 854-10الیدار، فاقد پالستیسیته، و طبق استاندارد  خاك مورد مطالعه در این پژوهش نوعی ماسه

 باهمچنین این نمونه از خاک. بدست آمده است ASTM D 1557-09در تراکم به روش اصالح شده  و درصد 5/10این خاك، رطوبت بهینه  .باشد می

در گروه بندي بر اساس سیستم  باشد که می 29و داراي ارزش ماسه )خاك نسبتا ضعیف(گرم بر سانتیمتر مکعب 78/1وزن واحد خشک حداکثر 

در  .قرار دارد  A-2-4در گروه  AASHTO-M145و ASTM D-3282، همچنین این خاك براساس گیرد قرار میSMبندي متحد در گروه  طبقه

  .ندي این خاك نشان داده شده استب نمودار دانه 1شکل 

  

  المان تسلیح -ب

هاي نوشابه و غیره در ابعاد حداکثر و پس از صاف کردن و سوراخ  باشد، که از برش بطري می) پت(ترفتاالت  اتیلن از جنس پلی هاي مورد مطالعه ورقه

ها داراي مقاومت  ورقه الزم به ذکر است که تمامی این. آماده شده است) هاي ژئوگرید همانند ورقه(میلیمتر  20و  15، 10، 5ها با قطرهاي  کردن آن

 2در شکل  .باشد میلیمتر می 4/0ها  همچنین ضخامت این ورقه. ها است ها و نحوه آرایش آن ها در ابعاد سوراخ باشد و تنها تفاوت آن کسان میکششی ی

  .میلیمتر نشان داده شده است 10ر ها با قط اي از این ورقه نمونه

  

سازي نمونه.3

، به منظور اختالط بهتر، ابتدا خاك را کمی مرطوب نموده و مخلوط کرده، سپس با اضافه نمودن آب به خاك، رطوبت را تا حد جهت تهیه نمونه خاك

ریخته تا بر اساس  روفی دربستهتقسیم کرده و درون ظقسمت  5افزایش داده تا مخلوطی مناسب تهیه شود، سپس نمونه را به ) درصد 5/10(رطوبت بهینه 

بریده و بر اساس یکی از  CBRقطر قالب  ها را به صورت دایره و به اندازه از ورقهآوري شود، آنگاه یک نمونه  هاي مشخص شده در استاندارد عمل زمان

منحنی دانه بندي -1شکل

  میلیمتر 10هاي سوراخ شده با قطر  اي از ورقه نمونه -2شکل 



قالب . شود قرار داده می CBRهاي کوبیده شده در داخل قالب  در داخل یکی از الیه) 5الی  2حالت (نشان داده شده است 3هایی که در شکل حالت

CBR  الیه بر اساس استاندارد  5ها طی  باشد که نمونه میلیمتر می 177میلیمتر و ارتفاع  152قالبی با قطري به ابعادASTM D 1557-09  و در رطوبت

باشد که  الزم به ذکر می. سی شده استبارگذاري و نتایج آن ارایه و برر ASTM D 1883-07ضربه متراکم شده و براساس استاندارد  56بهینه و در 

  .مورد بررسی قرار گرفته است )در رطوبت بهینه(حالت اشباع و غیر اشباع  2ها در  نمونه

  

تجزیه و تحلیل.4

هاي متفاوت  هایی با قطرهاي یکسان و در الیه هاي مسلح در حالت غیر اشباع و ورقه انجام شده بر روي نمونه CBRنتایج آزمایش  1در جدول 

  .نشان داده شده است) هاي مختلف حالت(

  

  

با استفاده از شود و آن را  خاك مشاهده می CBRاي در مقدار  ها به خاك، تاثیر قابل مالحظه شود، با افزودن ورقه مشخص می 1از جدول همانطور که 

عالوه بر این  1در جدول . ارده بیشتر شده استبخشد، یعنی در یک نفوذ مشخص میزان فشار و می افزایش ٪55تا  4در حالت  میلیمتري 5هاي  ورقه

کند، بدین صورت که مقاومت با افزایش  وي میشود که میزان تاثیر گذاري این مواد در ترازهاي مختلف از یک روند خاصی پیر موضوع مشاهده می

CBRها در قالب  حالت هاي مختلف الیه -3شکل 

ماسه غیراشباع-1جدول



 یابد، یعنی همانند نمودار تراکم که در آن یک رطوبت بهینه وجود دارد در اینجا هم یک عمق بهینه عمق تا یک ترازي افزایش یافته و سپس کاهش می

  .باشد می 4وجود دارد و آن حالت 

  .میلیمتري آورده شده است 5اي سوراخ بر CBRیک نمونه از نتایج آزمایش  4در ادامه و در شکل 

  

  

به عمق بهینه میرسد 3باشد با این تفاوت که تراز یا عمق بهینه باالتر آمده و در حالت  حالت غیراشباع می اي اشباع نیز وضعیت هماننده در خاك

ها در تراز باالتري نسبت به حالت غیر  ها، در حالت اشباع از آن کند که براي رسیدن به حداکثر بازدهی ورقه له را بیان میاین مسئاین موضوع . )2جدول(

، مقدار 3و در حالت  میلیمتر 5هایی با ابعاد  هایی با قطر سوراخ در این حالت با افزودن ورقه.اشباع استفاده نمود تا بیشترین تاثیر گذاري را داشته باشد

CBR افزوده شده است ٪112تا آن.  

  در حالت غیر اشباع خاك تسلیح شده CBRنمونه اي از نتایج -4شکل 



  

.میلیمتر نشان داده شده است 10هایی با سوراخ  براي ورقه CBRاي از نتایج آزمایش  نیز نمونه 5در شکل 

  

  

ماسه اشباع-2جدول

  خاك تسلیح شده در حالت اشباع CBRنمونه اي از نتایج -5شکل 



با توجه . ها براي این نوع از دانه بندي معین، دست یافت توان به ابعاد بهینه سوراخ این ورقه می 2و  1با توجه به جداول و  5و  4در ادامه باتوجه به اشکال 

باشند و این  هاي بهینه می میلیمتر، در هر دو حالت اشباع و غیراشباع، سوراخ 5هایی با ابعاد  باشد که سوراخ به اشکال و جداول فوق کامال مشخص می

  .باشد ها می ها، هم در ژئوگریدها و هم در این نوع از ورقه دهنده تاثیر ابعاد چشمه نشان مسئله

گیري نتیجه.5

  :توان یه صورت زیر گزارش نمود را مینتایج به دست آمده در این پژوهش 

 CBRو  ٪55هاي غیراشباع را تا حدود  خاك CBRو شده و  خاكCBRاي در مقدار  باعث افزایش قابل مالحظه به خاك ها ورقه افزودن- 1

.یابد افزایش می٪112هاي اشباع را تا  خاك

شود و براي این نوع از  ها مشخص می به روشنی قطر بهینه سوراخ 2و  1جدول  ي و همچنین نتایج بدست آمده ازبا توجه به منحنی دانه بند- 2

.اشدب میلیمتر می 5بندي قطر بهینه با این نوع از دانه خاك

ها از روند خاصی در  باشد، افزایش و یا کاهش عمق قرار گیري ورقه مشخص می 5و  4و همچنین نمودارهاي  2و  1همانطور که از جداول - 3

باشد که نتایج  این عمق عمق بهینه می. ها بیشترین تاثیرگذاري را دارند دهد در عمق خاصی ورقه کند، که نشان می پیروي می CBRنتایج 

.باشد دهد که در حالت اشباع عمق بهینه در تراز باالتري نسبت به حالت غیر اشباع مینشان می
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