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 خالصه
اصولي توليد حجم عظيم از مواد فرسوده با طول عمر باال و عدم ارائه یك راه حل صحيح و 

هاي اخير مي براي دفن و بازیافت این مواد، یكي از مسائل و مشكالت به وجود آمده در سال

ها را توان به مواد الستيكي اشاره نمود كه حجم قابل توجهي از آنباشد. از این جمله مي

هاي دهد. با توجه به پتانسيل باالي پروژهبراي تایرهاي فرسوده انواع خودروها تشكيل مي

اي، براي مصالح خاكي دانه نمراني در استفاده از الستيك، به خصوص به عنوان جایگزیع

اهميت انجام تحقيقات گسترده در خصوص كاربرد این مصالح در پروژه هاي عمراني، بيش از 

 .پيش آشكار مي گردد

 

 
 ایای ، الیاف الستیک ، مسلح سازی خاک ماسهخاک ماسهکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1

 
با اصول علمي و استفاده از  هاي ژئوتکنيک است کهي از شاخهتسليح خاک یک

این  .را در تقویت خاک بکار مي گيرد مواد و مصالح مناسب، تکنولوژیهاي جدید 

مواد بایستي از مقاومت کششي باال, خزش کم و دوام زیاد در محيط خاک برخوردار 

باشند . عناصري که در تسليح بکار مي رود از جنس فلزات , مواد پليمري و حتي 

گياهان هستند . مکانيزم عمل و رفتار خاک مسلح مبتني بر اثرات متقابل بين خاک 

اصطکاک بين خاک و عنصر تسليح  هرابطه پدیدو عنصر مسلح کننده بوده و در این 

 کننده نقش اساسي دارد. 

گشته و بطور گسترده  یمختلفي جهت تسليح خاک معرف یهادر سالهاي اخير ژئوسنتتيک

باشد که اند. الياف پليمري یکي از این مواد مياي مورد استفاده قرار گرفته

الياف مي تواند ته است. توزیعاخيرًا جهت مسلح سازي خاک مورد استفاده قرار گرف

به طرق مختلف درون خاک صورت گيرد اما توزیع تصادفي الياف درون خاک موجب 

مي باشد , در این حالت وظيفة اصلي   تقویت خاک در تمام جهات و حذف صفحات ضعيف

الياف در مقابل تغيير شکل برشي , بسيج مقاومت کششي در مقابل تنشهاي کششي 

اشد , این عمل مي تواند بصورت افزایش طول , لغزش و یا پاره اعمال شده مي ب

 شدن الياف بروز کند. 

درچند دهة اخير بویژه از نيم قرن پيش تحقيقات گسترده اي پيرامون شناخت و 

آغاز شده است که نشان دهندة بهبود  ارزیابي رفتار مکانيکي خاک مسلح به الياف

تحقيقات در همين راستا، با الياف است.  خصوصيات مهندسي خاک ماسه اي مسلح شده

برای مواردی  ،الستيک های فرسودههمچون استفاده از مصالح ضایعاتی  در خصوص

،بویژه در پروژه های مهندسی عمران ،همچون تسليح خاک و مسلح نمودن شيروانی ها

به بررسی موردی در این پژوهش .ستداشته ا رو به رشددر سالهای اخير، روندی 

پرداخته  الستيکالياف  با ای سازی خاک ماسهآزمایشهای انجام شده در زمينه مسلح

 .استشده

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 ۱

 
 
 
 

 

 شده مبررسی مطالعات انجا .2
 

 

 های تایرمطالعه مقاومت برشی ماسه مسلح شده با خرده2-1

 

های مشخصی از های مختلف که هر کدام با در صددر این تحقيق به بررسی نمونه

درصد حجمی  1الی3 دارایها نمونه است.اینپرداخته شده مسلح شده اندالياف تایر 

می زیر ميلی متر طول از الستيکی با مشخصات  03و۱3و13الستيک خورد شده با ابعاد 

 .آمده است (1-)جدول نيز در  SMمشخصات خاک مورد استفاده  باشند

=قطر    31310  mm, 1033=مدول االستيسيته ,سفيد=رنگMPa, 

ت کششیمقاوم =103 - ۱33Mpa,  چگالی =111۱ – 1110 gr/cm3 

مشخصات خاک مورد استفاده -1جدول  

 

 

نتایج آزمایش تراکم بر روی - 1شکل  

نمونه های تقویت شده و تقویت نشده   

در با استفاده از آزمایش پراکتور استاندارد حداکثر وزن مخصوص و رطوبت بهينه 

شود با افزایش مقدارمحتوای الستيک وزن مشاهده می .ده است مشخص ش (1-)شکل 

 یابد. مخصوص خشک و رطوبت بهينه کاهش می

 

این امر  به علت وزن مخصوص پایين ، جذب رطوبت زیاد و عملکرد الستيک برای 

آید .همانگونه که جلوگيری از فشرده شدن خاک در اثر ضربات به وجود می

ستيک تا درصد ایش فيبرهای المی توان دریافت که با افز (۱-)شکل درگرافهای 

افزایش مقاومت برشی یا افزایش پيک مقاومت برشی می شود مشخصی به خاک موجب 

 .وهمچنين رفتار شکننده خاک را به مقدار بسيار زیادی کاهش می دهد

 

 

 

 

 

 
 برش مستقیمنتایج آزمایش  - 2 کلش
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افزایش طول فيبر ها سختی با  -:الف  ۱-ی شکلنتایج به دست آمده از نمودارها

با افزایش طول  -. ب کاهش می یابد و موجب بهبود رفتار شکننده خاک می شود

افزایش طول الياف موجب افزایش  -ج نمونه رفتار االستيک بيشتر مشاهده می شود. 

همچنين افزایش در صد الستيک موجود در نمونه در  -. داوج مقاومت برشی می شود 

ير مسلح موجب افزایش زاویه اصطحکاک داخلی و چسبندگی مقایسه با نمونه های غ

چسبندگی بين ذرات به مراتب کمتر از اصطحکاک بين ذرات می  )البته اثرمشود 

اوليه نمونه ها یا شيب نمودار های حاصل از ترسيم دوایر  سختی -( . ه باشد

 ]۱[موهر کولمب با افزایش الستيک افزایش می یابد.

 

 

تحمل ظرفیت ماسه تقویت شده با خرد کردن تایر و توزیع  ثربررسی تجربی ا 2-2

 تصادفی آن

 

 هایای توسط ضایعات الستيکهای ماسهدر این مطالعه به بررسی افزایش باربری خاک

جود در .در صد حجمی الستيک مواستپرداخته شدهبه طور تصادفی  و پخشخورد شده 

 0الی۱ ها ابعاد تکه های تایر موجود در نمونه و است 03و03و03و۱3و13ها نمونه

ای د نمونه استوانها.ابعاست  0الی۱ هاسانتی متر می باشدو نسبت طول به عرض آن

نمونه و سيستم بارگزاری استاتيکی باشد.میSWخاکازمتر 1متر و ارتفاع  1قطر به 

 شود.الیه مجزا در استوانه ریخته شده و کوبيده می 0به صورت 

نتيجه:با افزایش الستيک در نمونه هاموجب افزایش ظرفيت باربری خاک تقویت شده 

 ]0[شویم.می

 

 

ازشبکه عصبی  تایربااستفاده شن و ماسه وضایعات فشرده سازی سه محوریرفتار  2-3

  

 
های هایی از خاک تقویت شده با فيبربرشی  نمونه در این مطالعه به بررسی رفتار

 SP به منظور این بررسی با توجه به نوع خاک .پرداخته شده است الستيک تایر 

که خرده 03و03و۱3و13و0صد وزنی ها با درنمونهو انتخاب شده CD محوری 0آزمایش 

.آزمایش پرکتور استاستفاده شده به دست آمده 03و 13الک  ۱های الستيک بين 

ها انجام بهينه نمونهاستاندارد به منظور مشخص کردن حداکثر دانسيته و رطوبت 

  ]0[.با دانه بندی تعيين شده داریم SPخاک ماسه ای  و به طور مشخص برای شده

CU=2.8 ,CC=1.16     
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ابعاد نمونه و نمونه داخل محفظه سه محوری–3شکل  

 
 

 

مقادیر چگالی و چگالی نسبی نمونه ها 2 –جدول   

  

 
 

الستیکخواص دینامیکی  ماسه مخلوط شده با  3-4  

 
توانایی ميرایی نيرو و  آنخاک تقویت شده با  ، به علت خاصيت ميراگری الستيک

مشخصات نمونه های ماسه تقویت  0-.جدولارتعاشات ناشی از زلزله را دارا می باشد

و  در نمونه ها بر اساس حجم  جودرا نشان می دهد.درصد الستيک مو شده با الستيک

 .می باشد پاسکال  کيلو 9۳نسبت تخلخل تحت  بار 
نمونه های آزمایش شده 3 –جدول   

 
آزمایش مورد استفاده در این مطالعه ستون رزونانس 

نام  Torsional resonanant column  ASTM (D6270-98)پيچشی 

مشاهده می شود که با افزایش مقدار الستيک دارد و 

                                                        نسبت ميرایی افزایش  کاهش و در نمونه ها مدول برشی
 ستون پیچشی رزونانس -4شکل           

 ]0[.پيدا می کند
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کیلو  345تحت بار  کیمختلف از الست یدرصدها یبرا ییرایو رفتار م یمدول برش تنزل– 5شکل 

 پاسکال

 

نمونه و افزایش  مشاهده می شود که با ثابت نگه داشتن در صد الستيک موجود در

 فشار موجب افزایش مدول برشی و کاهش نسبت ميرایی می شود.

 

 
 

کیلو  345در نمونه تحت بار  کیالستدرصد  66یبرا ییرایو رفتار م یمدول برش تنزل–6شکل 

 پاسکال
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بررسی اثر افزودن خرده الستیک بر نشست پی های سطحی به کمک تئوری اجزاء  3-5

 محدود تصادفی

 
ای مسلح با خرده منظور بررسی نشست پذیری پی های سطحی واقع بر خاک های دانهه ب

باشد متر می 1متر و ارتفاع  0از یک مدل کرنش مسطح که دارای عرض  ها الستيک

است. در این مدل بار توسط پی صلبی که بر روی خاکریز وجود دارد به استفاده شده

بار، ميزان نشست پی سطحی توسط تئوری اجزاء این ی شود. در نتيجهآن وارد می

های بدست محدود تصادفی محاسبه می گردد. مقدار ميانگين و ضریب تغييرات نشست

های سطحی در اثر افزودن خرده های تصادفی بيانگر افزایش نشست پیآمده ازتحليل

ماسه ای می باشد که البته نرخ این افزایش با سست شدن الستيک به خاک های دانه

های دانه یابد. عالوه بر این تغيير پذیری نشست پی های سطحی واقع بر خاککاهش می

ای مسلح با خرده الستيک با افزایش درصد حجمی این زائدات، افزایش یافته ولی 

، نرخ افزایش کاهش یافته و عماًل به دليل کاهش  03برای درصدهای حجمی باالی %

 ]1[نمی شود.ضریب تغييرات نشست مشاهده رندوم پذیری، تغيير چندانی در 
 

 

نشست پي هاي سطحي مستقر بر خرده الستیك ضایعاتي مسلح  -تعیین رفتار بار  3-6

 شده با ژئوگرید

 

در این پژوهش نتایج آزمایشات براي تعيين ظرفيت باربري نهایي پي هاي مربعي 

ارائه شده است. در زائد مسلح به الیه هاي ژئوگرید های واقع بر خرده الستيك 

این آزمایشات تاثير موقعيت اولين الیه مسلح كننده، فاصله عمودي بين مسلح 

كننده ها، تعداد الیه هاي مسلح كننده و ابعاد الیه مسلح كننده در افزایش 

ظرفيت باربري مورد بررسي قرار گرفته است. این مطالعه آزمایشگاهي نشان مي 

ایش ر گيري الیه مسلح كننده، تغييري در افزبراي قرا هعمق بهين در دهد كه

همچنين تاثير فاصله اولين الیه مسلح كننده در  .ظرفيت باربري مشاهده نمي شود

افزایش ظرفيت باربري نشان داده مي شود و مقداري براي فاصله مذكور ارائه شده 

بطوري كه قرارگيري مسلح كننده بيش از این فاصله، تاثيري برافزایش ظرفيت 

با  ها كه ظرفيت باربري خرده الستيك می شودي ندارد. به عالوه نتيجه گيري باربر

افزایش تعداد الیه هاي مسلح كننده تا تعداد مشخصي و همچنين ابعاد مسلح كننده 

 تا مقادیر مشخصي افزایش مي یابد. 

 

های عملی و تحقیقات موردی نمونه 3-6  

 
در ساخت خاکریز های بزراگراه ها و  هااستفاده از خرده تایردر سالهای اخير  

در دهه ، اینحال.با است تقویت مصالح اساس و زیر اساس مورد توجه قرار گرفته

 هم چنين موادپر کننده و عنوان به خالص تایر هاستفاده ازخرد کاهش گذشته

سوزی در درجه ولی این مواد مستعد به آتش را شاهد هستيم هاخاکریز درساخت و ساز

باشند.در همين حال مخلوط ماسه و خرده تایر دارای خاصيت اشتعال باال می حرارت

همچنين ماسه و خرده تایر مخلوط شده دارای خاصيت تراکم پذیرس   زایی نيستند.

کمتر و مقاومت برشی بيشتر نسبت به خود تایر یا الستيک می باشد .در این مقاله 

یک ماده پر کننده در خاک ریزها  به بررسی  مخلوط ماسه و خرده تایر به عنوان

 ]6[.استپرداخته شده

 
 

های خاک مسلحنحوه اجراء الیه–6شکل   
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منحنی توزیع دانه بندی شن و ماسه در ساخت خاکریزها –8 شکل  

 

  

مقطع جاده را به صورت زیر نمایش می دهيم :برای انجام آزمایش مورد نظر ابتدا   

 

 
 

ساخت خاکریزها با مخلوط ماسه و خرده تایر ها مقطع برش شماتیک از  -9 شکل  

 

 تکستایل ها در کناره ها با مقطع پيشنهادی زیر استفاده شدهدر این مقطع از ژئو

است و در طول محدوده زمانی خاص آمد و شد وسایل نقليه روی این مسير ثبت 

 گردیده است.

 

 
دتایل قرارگیری ژئوتکستایل ها در شیب کنار مقطع خاکریزی  –11شکل   

 
 

تابع عددی نشست عمودی بر حسب تعداد روز استفاده شده از مسیر –11شکل   
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زم برای حصول نتایج ثبت شده به شر  زیر آمده است:تغيير مکان ال 10۱ -شکلدر   

 
 

اندازه گیری شیب افقی در مسیر خاکریز–12شکل   

 

 

 نتیجه گیری .6

 
از این مطالعات می توان نتيجه گرفت که با توجه به حجم باالی توليد الستيک های 

بازیافتی و عدم استفاده همه گير از این مواد پليمری در صنعت می بایست روشهای 

مناسبی جهت استفاده هر چه بيش تر از این مواد و کم کردن حجم انبارهای دپو 

.  پيدا کردشده از آن   

به چند نمونه از مزایای استفاده از خورده الستيک  می تواناساس نتایج زیر  بر

 :ها و اختالط آنها با خاک اشاره نمود

 که با افزایش فيبرهای الستيک در خاک های  مشاهده می شودSM  تا درصد مشخصی

به خاک موجب افزایش مقاومت برشی یا افزایش پيک مقاومت برشی می شود 

وهمچنين رفتار شکننده خاک را به مقدار بسيار زیادی کاهش می دهد و همچنين 

افزایش در صد الستيک موجود در نمونه در مقایسه با نمونه های غير مسلح موجب 

 ی مشود .افزایش زاویه اصطحکاک داخلی و چسبندگ

  درخاکهایSW  وSM   با افزایش الستيک در نمونه هاموجب افزایش ظرفيت باربری

 خاک تقویت شده ميشویم.

  به علت خاصيت ميراگری الستيک ، خاک تقویت شده با آن توانایی ميرایی نيرو و

با افزایش مقدار الستيک  و هم چنينارتعاشات ناشی از زلزله را دارا می باشد 

. الزم به  در نمونه ها مدول برشيکاهش و نسبت ميرایی افزایش پيدا می کند

ذکر است که با ثابت نگه داشتن در صد الستيک موجود در نمونه و افزایش فشار 

 موجب افزایش مدول برشی و کاهش نسبت ميرایی می شود
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