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 خالصه

امروزه امکان استفاده از مخلوط خاک رس با ضایعات پالستيکی به عنوان مصالح  

های عمرانی مورد توجه است. در این مقاله، به منظور بررسی ساخت در پروژه

های رسی، ضایعات پالستيکی با کی بر رفتار مکانيکی خاکاثر ضایعات پالستي

درصد  2و  5/1،  1، 75/0، 50/0، 25/0 ميليمتر و با مقادیر وزنی 8×  4ابعاد 

نشده در دو تنش واخت زهکشیمحوری یکنهای سهبا رس خالص مخلوط شده و آزمایش

یج آزمایشات کيلوپاسکال بر روی آنها انجام گردید. نتا 200و  100کننده محصور

با افزایش درصد ضایعات پالستيکی  kPa 100دهند که در تنش محصورکننده نشان می

کند، ها اندکی افزایش پيدا میاضافی نمونهای فشار آب حفرهمقاومت برشی و 

ضایعات پالستيکی تأثير چندانی بر  kPa 200حال آنکه در تنش محصورکننده 

توان نتيجه گرفت در مواردی که نياز میدر نهایت مذکور ندارد.  هایپارامتر

ضایعات پالستيکی به  -به مقاومت برشی باال نيست امکان استفاده از مخلوط رس

عنوان مصالح تسليح کننده وجود دارد، بدون اینکه کاهش قابل توجهی در ميزان 

 .مقاومت برشی نسبت به رس خالص ایجاد شود

 
ای، خاک رس، برشی، فشار آب حفرهضایعات پالستیکی، مقاومت  کلمات کلیدي:

 محوریآزمایش سه

 

 

  مقدمه .1
 

ها های پالستيکی بکار رفته در تهيه نوشيدنیهر ساله در جهان حجم زیادی از بطری

گردند. این مواد عالوه بر آلودگی محيط به عنوان زباله در داخل زمين دفن می

د. نشوماریهای ميکروبی میزیست، باعث به خطر افتادن سالمتی انسان و ایجاد بي

 500های نوشيدنی در دهه اخير به بيش از توليد و فروش بطریدهد ها نشان میبررسی

ای آب به هتوليد بطریميليون تن پالستيک در  5/1حدود افزایش یافته و ساالنه % 

حدود های پالستيکی زائد توليد بطریمتوسط دهند که نشان میها رسد. بررسیمصرف می

های شهری ترین زباله( عمدهPET) اتيلن ترفتاالتباشد و پلیبطری در ثانيه می 1500

ها، اخيرًا امکان استفاده از زباله این به منظور مدیریت .[1]شود را شامل می

مطرح  ها در مهندسی ژئوتکنيکضایعات پالستيکی به عنوان مصالح مسلح کننده خاک

از قبيل الياف، الستيک و... در گذشته مطرح  باشد. استفاده از مصالح دیگرمی

 [.2بوده و مطالعاتی نيز در این زمينه انجام شده است ]

                                                 
 هیئت علمی دانشگاه1
 ی کارشناسی ارشددانشجو2
 هیئت علمی دانشگاه 3
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های برش مستقيم یک مدل رفتاری برای با انجام آزمایش ری و اوهاشیگ

های خاک مخلوط با الياف ارائه نمودند و با انجام آزمایشات بر روی نمونه

های مسی مقدار الياف بهينه الياف پالستيکی و سيمای مسلح شده با های ماسهنمونه

 یاهآزمایش و نتاراجا منيسمک  [.3از دیدگاه مقاومت برشی  را بدست آوردند ]

های رسی و به منظور بررسی رفتار نمونه CBRتراکم، برش مستقيم، تک محوری و 

ابل ای مسلح شده با الياف فلزی مرکب انجام داده و در نهایت افزایش قماسه

ها مشاهده نمونه CBRتوجهی را در مقاومت برشی، مقاومت فشاری تک محوری و 

های رسی ضایعات پليمری را به صورت تصادفی با خاکنائينی و سجادی  [.4نمودند ]

های خميری متفاوت مخلوط و رفتار آنها را ارزیابی کردند. آنان به این با نشانه

و نيز مقاومت برشی خاک ( و c برشی خاک ) نتيجه رسيدند که  پارامترهای مقاومت

[. کالنتری و همکاران نيز 5کند ]مسلح با افزایش درصد پالستيک افزایش پيدا می

 .[6]ها را بررسی کرده و به نتایج مشابهی دست یافتند این نمونه CBRرفتار 

های شير با چگالی برای اولين بار ضایعات بریده شده بطری [7] بنسن و هيره

افزایش  با افزودن ضایعات پالستيکیاال را با ماسه مخلوط نموده و دریافتند که ب

شود و زاویه اصطکاک ماسه دیده می CBRقابل توجهی در مقاومت، مدول سکانت و 

اثر اندازه و مقدار قطعات شود. بوئنو درجه بيشتر می 18داخلی نيز به اندازه 

ها مورد بررسی قرار داد و مت برشی خاککوچک و نازک ضایعات پالستيکی را بر مقاو

دوئتا و ونکاتپارائو  .[8]ها را مشاهده کرد افزایش مقاومت و ظرفيت باربری خاک

محوری متعددی بر های سههای دیگر دانشمندان، با انجام آزمایشدر ادامه یافته

یعات روی ماسه مسلح شده با ضایعات پالستيکی تکه شده به این نتيجه رسيدند که ضا

 .[9] بخشدپالستيکی باعث افزایش مقاومت ماسه شده و کارآیی آنها را بهبود می
های سيواکوماربابو و همکاران مطالعات متعددی برای بررسی رفتارهای خاک

دهد که حضور می[. نتایج نشان 11 ،10اند ]عات پالستيکی انجام دادهمخلوط با ضای

نماید. همچنين شکل نوار برشی را محدود می تمرکز تنش را کاهش وضایعات پالستيکی 

ها را بيشتر نموده و سبب کاهش خواص پذیری خاکضایعات پالستيکی مقاومت و انعطاف

که حضور ضایعات پالستيکی  دریافتندشود. همچنين آنها تراکمی و تورم در آنها می

را یپينگ و مقاومت خاک در برابر پدیده پا ای کاهشقابل مالحظهبطور تراوش را 

 هایمحوری بر روی مخلوطمحوری و سههای تکآزمایش آنان با انجامد. دهمیافزایش 

 افزایش قابل توجهسبب ضایعات پالستيکی که نتيجه گرفتند ضایعات پالستيکی  -خاک 

  .[12] شودمیدر مقاومت ماسه و رس 

کامل رسی های دهد که اثر ضایعات پالستيکی در رفتار خاکها نشان میبررسی

و تنش  است. بدین منظور در این تحقيق اثر درصد ضایعات پالستيکی نشدهمطالعه 

نشده محوری زهکشیهای سههای رسی با انجام آزمایشهای خاکبر روی ویژگی تحکيمی

 گيرد.مورد ارزیابی قرار می

 
 

 مصالح و برنامه آزمایشات .2

 .      مصالح1.2

 
سبنده استفاده شده است. مصالح چستيکی و خاک رس در تحقيق حاضر از مصالح پال

تهيه  1W و با نامميليمتر   8×  4های آب معدنی در ابعاد پالستيکی از بطری

 1شکل ظاهری این مصالح در شکل تعيين گردید و  36/1ویژه این مصالح شدند. توده 
  نشان داده شده است.

سد خاکی  1قيهس قوشها از منبع قرضه رخاک رس مورد استفاده در نمونه

به منظور داشتن رس همگن برای تهيه ليالنچای شهرستان ملکان تهيه شده و 

بندی منحنی دانه عبور داده شد.  100از الک نمره  ، رس اصلیهای یکنواختنمونه

اساس سيستم ارائه شده است. بر 1و مشخصات آن در جدول  2خاک رس مصرفی در شکل 

 [. 13] گيردقرار می  CLک در گروه ، این خا2بندی متحدطبقه

 

 

 هاو روش آزمایش هاتهيه نمونه .2.2

 

                                                 
1 - Gushghayeh 
2 - Unified Soil Classification System 
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از آنجائی که هدف از این تحقيق بررسی رفتار خاک رس مخلوط با ضایعات پالستيکی 

درصد  2و  50/1، 1، 75/0، 50/0، 25/0، 0بدین منظور خاک رس با مقادیر وزنی  ،است

های مخلوط به همراه برخی از مشخصات ی نمونهمخلوط شد. اسام ضایعات پالستيکیاز 

به  W عالمت های مخلوطدر نامگذاري نمونه ارائه گردیده است. 2آنها در جدول 

دهد. عدد را نشان مي Clayحرف اول کلمه  Cاشاره دارد و عالمت  نوع  پالستيک

مخلوط ها، اشاره به درصد وزني ضایعات پالستيکی در نوشته شده در کنار نام نمونه

به مقدار الزم، آب به مقدار درصد  پالستيکیدارد. پس از مخلوط کردن رس و ضایعات 

و ارتفاع  50ای شکل با قطر های استوانهرطوبت بهينه به آنها اضافه شده و نمونه

خاک رس  (dmaxγ% وزن مخصوص خشک )98سانتيمتری تا  5/2الیه  4ميليمتر در  100

 کوبيده شدند. 

خاک کاماًل دیجيتالي ساخت  محوریسهآزمایش  دستگاهمحفظه ها در نمونه

انگلستان قرار داده شده و حدود دو روز آب مقطر از داخل آنها عبور   ELEشرکت

به بيشتر از  Bو رسيدن مقدار  kPa400 فشار تا داده شد. سپس با اعمال تدریجي پس

 یا kPa100 اي محصورکننده هها تحت تنشها اشباع شدند. در ادامه نمونهنمونه 96/0

kPa200 ها در . پس از اتمام مرحله تحکيم، نمونهو یا تحت هر دو تنش تحکيم شدند

 .[14] بارگذاری شدند mm/min 04/0نشده و با سرعت شرایط زهکشی

 
 ضایعات پالستیکی استفاده شده در تحقیق -1شکل 

 

 
 منحنی دانه بندی خاک رس مصرفی -2شکل 

 

 خصات خاک رس مورد استفاده مش  -1جدول 

مقا پارامترها

 دیر

 33 حد روانی %

 16 حد خميری %

 17 شاخص خميری %

/643 (Gتوده ویژه )

2 

 19 % درصد رطوبت بهينه
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 های آزمایش شدهنام و مشخصات نمونه  -2جدول 

ف
ی
د
ر

 

نام 

 نمونه

تنش 

تحکيمی 

(kPa) 

تخلخ

 0eل 

تخلخ

 ceل 

1 C100 100 532/0 505/0 

2 C100 200 532/0 462/0 

3 CW-0.25% 100 528/0 482/0 

4 CW-0.50% 100 524/0 467/0 

5 CW-0.75% 100 521/0 485/0 

6 CW-1.00% 100 517/0 476/0 

7 CW-0.25% 200 528/0 449/0 

8 CW-0.50% 200 524/0 449/0 

9 CW-0.75% 200 521/0 45/0 

10 CW-1.00% 200 517/0 451/0 

11 CW-1.50% 100 510/0 465/0 

12 CW-2.00% 200 503/0 436/0 

 

 

 نتایج .3

 
های کرنش محوری و مسير تنش نمونه -ایکرنش محوری، فشار آب حفره-تغييرات تنش

کيلوپاسکال به ترتيب در  200و  100های تحکيمی مخلوط رس با پالستيک تحت تنش

شود که در به طور کلی از این نمودارها مشاهده میارائه شده است.  4و  3های شکل

kPa100= cσ'فزایش اندک در مقاومت برشی نسبت به رس خالص ، افزودن پالستيک باعث ا

ها اندکی از مقاومت رس خالص کمتر ، مقاومت برشی مخلوط'kPa 200= cσدر  شود.می

 است.

توان دریافت که، صرفنظر از برخی ب می 4 و ب 3 هایشکلهمچنين از 

ر ای نيز بيشتاستثناءها، با افزایش درصد ضایعات پالستيکی مقدار فشار آب حفره

تحکيمی  تنش هر دوهای مختلف در های مسيرتنش نمونهشود. از مقایسه منحنیمی

ها به سمت مبدأ مختصات توان مالحظه نمود که با زیاد شدن درصد پالستيک، منحنیمی

اند تری داشتهها رفتار انقباضیاند یعنی اینکه نمونه)یعنی سمت چپ( متمایل شده

ها از حالت انقباضی به حالت اتساعی تغيير امی نمونههای باال رفتار تمو در کرنش

توان گفت که سختی ذرات پالستيک نسبت به ذرات رس باال بوده و این یافته است. می

در ادامه ، اثر  .شودای در حين بارگذاری برشی میباعث زیاد شدن فشار آب حفره

ای اضافی حفرهفشار آب مقاومت برشی، درصد ضایعات پالستيکی بر روی مقادیر 

 گيرد.ها مورد مطالعه قرار میپذیری نمونهشکلحداکثر و تغيير
 

 مقاومت برشی .1.3

 
 ،دهددرصد ضایعات پالستيکی نشان میها را با ييرات مقاومت برشی نمونهتغ 5شکل 

درصد تأثير  1افزودن ضایعات پالستيکی تا  'kPa100 =cσتوان مشاهده کرد که در می

ها ندارد، ليکن با افزایش مقدار پالستيک ادیر مقاومت برشی نمونهچندانی بر مق

شود. در تنش تحکيمی مقاومت دیده می دردرصد افزایش  10درصد حدود  5/1تا  1از 

 %5/0، ابتدا با افزودن ضایعات پالستيکی تا kPa100 ، بر خالف تنش kPa 200مؤثر 

وزن مخصوص خشک 

(3kN/m) 
6/17  
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و در داشته الص اندکی کاهش مقاومت برشی رس خنسبت به ها مقاومت برشی نمونه

ها با %، مقاومت برشی نمونه0/2% تا 5/0ادامه با زیاد شدن ضایعات پالستيکی از 

 .شوداندکی افزایش به مقاومت برشی رس خالص نزدیک می
 

 ای اضافی حداکثرفشار آب حفره .2.3

 
ضایعات ها را در برابر درصد ای اضافی حداکثر نمونهتغييرات فشار آب حفره 6شکل 

با افزایش درصد  kPa 100در تنش تحکيمی شود که دهد. مشاهده میپالستيکی نشان می

ای اضافی حداکثر با شيب مالیمی افزایش پيدا ضایعات پالستيکی، فشار آب حفره

های رسی ای نمونهاضافه فشار آب حفره kPa 200همچنين در تنش تحکيمی کند. می

درصد از ضایعات حرکت نوسانی داشته، در حالی  5/0مخلوط با ضایعات پالستيکی در 

مقدار فشار آب  ،ضایعات پالستيکی % از2به غير از مقدار که در سایر مقادیر

 ای تقریبًا با مقدار متناظر رس خالص برابر است. حفره

 

 هاپذیری نمونهشکلتغيير .2.3

 
 -های مختلف رسنمونه پذیریبه منظور بررسی اثر ضایعات پالستيکی بر روی تغييرشکل

کرنش -های مختلف از روی منحنی تنشپالستيک، مقدار مدول تغييرشکل سکانت نمونه

رسم  7متناظر آنها استخراج شده و تغييرات آن بر حسب درصد پالستيک در شکل 

شود که، صرفنظر از برخی استثناءها، مقادیر مدول از این شکل مشاهده می گردید.

درصد پالستيک، افزایش  50/0ابتدا کاهش یافته و بعد از تغييرشکل سکانت در 

مقدار پالستيک اثر چندانی بر مدول تغييرشکل ندارد. حداکثر مقدار کاهش در حدود 

 % است.50

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
کرنش، -های: الف( تنشاثر درصد ضایعات پالستیکی بر منحنی  -3شکل 

 CWخلوط های مای و ج( مسیر تنش، در نمونهب( اضافه فشار آب حفره

 'kPa 100=cσتحت 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
کرنش، -های: الف( تنشاثر درصد ضایعات پالستیکی بر منحنی -4شکل 

 CWهای مخلوط ای و ج( مسیر تنش، در نمونهب( اضافه فشار آب حفره

 'kPa 200=cσتحت 

 

 

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
 تغییرات مقاومت برشی با درصد ضایعات پالستیکی  -5 شکل

 kPa 200و ب(  kPa 100تحت تنش محصورکننده: الف( 

 

 
با درصد  ای حداکثرفشار آب حفرهتغییرات  -6شکل 

و  kPa 100کننده: الف( در تنش محصور ضایعات پالستیکی

 kPa 200ب( 

 

 
تغییرات مدول تغییرشکل سکانت با درصد ضایعات  -7شکل 

و ب(  kPa 100کننده: الف( های محصوردر تنش پالستیکی

kPa 200 

 

 

 گيرینتيجه .4

 

های این تحقيق با افزودن ضایعات پالستيکی به خاک رس، رفتار مکانيکی مخلوطدر 

محوری زهکشی نشده مورد مطالعه قرار های سهضایعات پالستيکی با انجام آزمایش -رس

 گرفت. خالصه نتایج حاصل از این تحقيق به شرح زیر است:



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

ها مقاومت برشی نمونهبا افزودن ضایعات پالستيکی به رس  kPa100 در تنش تحکيمی  -

افزودن ضایعات  kPa200 حال آنکه در تنش  کند.به مقدار کمی افزایش پيدا می

 پالستيکی تأثير مثبت بر مقاومت برشی ندارد.

صرفنظر از مقدار تنش تحکيمی، افزودن ضایعات پالستيکی به رس سبب زیاد شدن  -

ه این افزایش کم بوده و شود البتها میای در داخل نمونهاضافه فشار آب حفره

 درصد است. 20حدود  حداکثر مقدار آن

 50/0ابتدا کاهش یافته و بعد از  یپالستيک با افزایش ضایعاتمدول تغييرشکل  -

 پالستيک اثر چندانی بر مدول تغييرشکل ندارد. ضایعات  درصد

ست توان نتيجه گرفت در مواردی که نياز به مقاومت برشی باال نيدر نهایت می -

ضایعات پالستيکی به عنوان مصالح تسليح کننده استفاده  -توان از مخلوط رسمی

 های رسی را بهبود بخشيد.های خاکنمود تا از این طریق بتوان سایر ویژگی
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