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  :چکیده

- ر زمینه مهندسی ژئوتکنیک نشان میمطالعات انجام شده د.،دفع بهینه این ضایعات ضروري می باشدبا توجه به تولید روزافزون ضایعات الستیکی ناشی از خودروها

با افزایش مقاومت  همچنین.باشندخرده الستیک داراي پتانسیل باالیی در جذب و کاهش ارتعاشات ناشی از اعمال نیروهاي دینامیکی می –هاي خاك مخلوطدهد که

هاي پشت دیوار حایل، لف راهسازي، پی ساختمان، خاکریزيهاي مختاز محیط زیست می توانند در پروژهو با رویکرد به حفاظت  ،...برشی و ظرفیت باربري و

لف هاي خاك و خرده الستیک در سه ابعاد مختمطالعه قابلیت نشست پذیري مخلوط بنابراین در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا با. ندمورد استفاده قرار گیر... زهکش و

هاي آزمایشگاهی و مقایسه نتایج حاصله با استانداردهاي ستفاده از روشدرصد، با ا 30و  20، 10و با درصدهاي وزنی  مترمیلی )3×3،  2×2،  1×1(از خرده الستیک

مشاهده گردید که  نتایج حاصل از این تحقیق به با توجه. ها را در زیرسازي خطوط ریلی مورد بررسی قرار دهیمینه، امکان استفاده از این مخلوطموجود در این زم

از انطباق مناسبی برخوردار می باشد، راهکار ارائه شده موجب افزایش خصوصیات مطلوب خاك می  UICریلی  خطوط طراحیضمن آنکه با توصیه هاي آیین نامه 

  . گردد

  سابگرید راه آهن ،نشست،کاهش ارتعاشات  خرده الستیک، ماسه،: کلمات کلیدي

  

  :مقدمه- 1

 10درصد آنها بازیافت می شوند ودر کشور ایران آمار فرسوده شدن تایرها  80که شدهآمریکا فرسوده کشور میلیون حلقه الستیک خودرو در 280ساالنه 

درصد الستیک میلیون حلقه الستیک در سال است و با استناد به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در خوش بینانه ترین حالت فقط هفت 

  :می توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله معایب دپو.[1]دهاي فرسوده در ایران بازیافت می شود و بقیه آن در طبیعت و محیط زیست رها می شو

و شیوع انواع  در اثر بارندگی شیره و مواد مضري تولید شده که وارد آبهاي زیرزمینی می شود و همچنین امکان النه گذاري موجودات موریانه-1

بیماري ها وجود دارد

وارد جو  هاي سمی و خطرناك براي الیه اوزونامکان آتش سوزي در انبار و محل هاي دپو الستیک هاي فرسوده، که در این صورت گاز-2

.زمین خواهد شد

ایجاد منظره زشت در محل هاي دفع  و انبار الستیک ها -3
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به عنوان راهکاري جهت  هاي فرسودهمتخصصان ژئوتکنیک از خرده الستیکهاي فرسوده، مهندسان و ینه الستیکنیاز ضروري به دفع به بنابراین با توجه به

از جمله مطالعاتی که در زمینه استفاده از خرده  .[2]ها استفاده کردند که این کار براي اولین بار توسط شخصی به نام ویدال مطرح گردیدتسلیح خاك

از کار میدانی نتیجه گرفتند که استفاده از تراکم خرده الستیک ها با بکار گیري فشار، بهتر از Ediland Bosscher:د ازالستیک شده است عبارت ان

. ارتعاش است و نتایج تراکمی با افزایش انرژي تراکمی افزایش پیدا نکرده است

 باافزایشدرصدمشاهده کردند که نخعی و همکاران[3].دهددرتستسهمحوریتغییرشکالالستیکوپالستیکهردوبهطورطبیعیتحتبارگذاریرخمی

دلیالصلیاینپدیدهجایگزینشدنذراتسبکترالستیکبهجایذراتخاکمی .الستیک،دانسیتهخشکماکزیممکاهشیافتهدرحالیکهدرصدرطوبتبهینهافزایشمی یابدخرده

- باالیی میپذیریتوانداینباشدکهباتوجهبهاینکهذراتالستیکدارایسختیکموتغییرشکلمییکیدیگرازعلآلننیز، .باشد

این نشان از ظرفیت باالي این مصالح به عنوان خاکریز سبک پشت دیوار حایل می  باشند،درنتیجهمانعازانتشارامواجحاصالزضربهچکشتراکمدرنمونهشدهکه

-هایالستیکبرخواص فیزیکیماسهخردهیکسریآزمایشاتبرشمستقیمجهتبررسیتأثیرافزودنAttom[4].باشد 

 Foose, Benson and[5].هایالستیکبودخردهافزودنهاباکیازافزایشزاویهاصطحکاکداخلیومقاومتبرشیماسههاانجامدادکهنتایجآنحا

Bosscherنتایجبدستآمدهنشاندادکهدرتماممواردافزودنتراشه، فرسودهرابررسینمودند الستیکهایهایبرشمستقیمرفتارماسهمسلحشدهباتراشهباانجامآزمایش-

- هایآزمایشگاهیبرایتحقیقدرمورداستفادهازخردهیکسریمدلHataf and Rahimi. [6]زاویهاصطکاکداخلیشدهاست ايدرجه 30هایالستیکباعثافزایش

هاي الستیکبهماسه،باعثافزایشنسبتظرفیتباربریکالیفرنیا نتایجآزمایشاتحاکیازآنبودکهافزودنخردهنمودند، هایالستیکتایرفرسودهجهتافزایشظرفیتباربریارائه

)C.B.R ( هاي پور و همکاران با انجام آزمایشمهدي. [7]گرددهایالستیکنسبتاضالعآنها،میبستهبهدرصدخرده برابر9/3تا  17/1ازC.B.Rبر روي مخلوط-

دست  C.B.Rمی توان به مقدار باالتري از  هامالحظه کردند که با افزایش ابعاد و درصدهاي وزنی خرده الستیک هاي ضایعاتیپوشهاي ماسه خرده کف

% 97افزایشبا (خرده الستیک با ماسه متراکممخلوط  در مقایسه با )C.B.R% 438افزایش با (ماسه شل کردن خرده الستیک با مخلوط همچنین یافت و

C.B.R( [8]سودمندتر می باشد.,.Cho et al هاي الستیک استفاده شده است به مطالعه اثری ریلی که در زیرسازي آن از خردهبا مدل کردن آزمایشگاه 

هاي الستیک خردهیخردهالستیکوافزایشمیزانفرکانسباراعمالی،تاثیرباافزایشضخامتالیهآنها نتیجه گرفتند که  اشات ناشی از حرکت قطار پرداختند،کاهش ارتع

کاهش میزان ارتعاشات با استفاده از خرده الستیک  .یابدي میراگرارتعاشاتافزایشمیبهعنوانالیه

براین با توجه به اهمیت نشست در بنا[9].ریلیقرارمیدهدخطوط ارچشمگیراستواینمطلبخردهالستیکراجزءمیراگرهایکاربردیدر صنعتدرمقایسهباسایرمیراگرهابسی

خرده  –با مطالعه آزمایشگاهی نشست مخلوط ماسه  ین تحقیق بر آن شدیم تادر ا ،کاهش ارتعاشات ناشی از حرکت قطارها لزوم و پروژه هاي عمرانی

در ابتدا آزمایش هاي دانه بندي ،تراکم و وزن مخصوص  .خطوط ریلی بررسی نماییم را در بخش سابگرید امکان استفاده از مخلوط خرده الستیک الستیک،

–و در مرحله بعدي میزان نشست و نفوذپذیري مخلوط هاي ماسه  صورت پذیرفتهاي مخلوط شده با خرده الستیک هاي ماسه خالص و نمونهبر روي نمونه

  . قرار گرفتعه خرده الستیک مورد مطال

  مصالح مورد استفاده شده-1- 2

  نمونه ماسه -1- 2

نی و مکانیک خاك تبریز تبریز تهیه شده و جهت انجام آزمایش هاي الزم به آزمایشگاه ف - ماسه مورد استفاده شده در این تحقیق از ده کیلومتري جاده اهر   

در ابتدا براي تعیین خصوصیات فیزیکی و دانه بندي آن، آزمایش دانه بندي و هیدرومتري طبق استاندارد . وابسته به وزارت راه و شهرسازي انتقال داده شد

ASTM D422  می باشد 1انجام شد که نمودار دانه بندي آن مطابق شکل .  
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  نمودار دانه بندي ماسه مورد نظر -1شکل 

  خرده الستیک هاي فرسوده   -3-1

ی و خرده الستیک هاي بکار رفته در این تحقیق از خرد کردن مکانیکی بخش جداري تایر خودرو فرسوده که بدون سیم بوده و در اندازه هاي تقریب

  .میلی متر می باشد، تهیه شده است3میلی متر و بهضخامت تقریبی ) (LR)3×3و (FR)2×2و (PR)1×1(متوسط 

  آزمایش هاي انجام شده - 4-1

  آزمایش تراکم بر روي نمونه خالص ماسه -2- 4-1

بر روي نمونه ماسه خالص   D698 ASTMبراي دستیابی به وزن مخصوص خشک ماکزیمم و درصد رطوبت بهینه، آزمایش تراکم طبق استاندارد      

، براي وزن مخصوص خشک ماکزیمم، kg/cm333/2پیداست براي وزن مخصوص حالت مرطوب عدد  2همانطوري که از شکل . انجام شد

  .حاصل شده است %8/10و براي درصد رطوبت بهینه، عدد  kg/cm310/2عدد

  

  تراکم نمونه مورد نظر -2شکل 

  خرده الستیک -آزمایش تراکم بر روي مخلوط خاك  -2- 4-1

الستیک، در ابعاد و درصدهاي وزنی مختلف با ثابت در نظر گرفتن مقدار  –آزمایش تراکم جهت بدست آوردن وزن مخصوص مخلوط خاك خرده 

همانطوري که پیش بینی .  انجام گرفت که نتایج مطابق جدول زیر می باشد) که از آزمایش تراکم نمونه خالص بدست آمد(%8/10درصد رطوبت بهینه 

ماسه خالص مالحظه می شود که وزن مخصوص خشک کلیه نمونه هاي مخلوط شده با خرده الستیک از وزن مخصوص خشک 1مطابق جدول می شد،
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 1*1کمتر است و با افزایش درصد وزنی خرده الستیک ها بر این اختالف افزوده می شود که کمترین مقدار وزن مخصوص خشک در مخلوط با گرانول 

  [4]. رخ داده است که این مسئله توسط محققین پیشین نیز ثابت شده است% 30در درصد وزنی 

  اد و درصدهاي وزنی مختلفآزمایش تراکم براي مخلوط با ابع -1جدول

)mm(ابعاد خرده الستیکدرصد وزنی خرده الستیک)g/cm(وزن مخصوص خشک مخلوط

(SM)نمونه خالص2/100%

1/6010%

1/5120%1*1

1/4230%

1/8210%

1/7620%2*2

1/6430%

1/9410%

1/8320%3*3

1/7230%

  

  خرده الستیک –آزمایش تعیین وزن مخصوص مخلوط هاي ماسه  -1- 4-2

خرده الستیک در ابعاد و درصدهاي مختلف نیاز به وزن مخصوص تک تک نمونه ها می –با توجه به اینکه براي رسم منحنی هاي نشست مخلوط هاي ماسه 

  .انجام شد ASTM D854دارد آزمایش هاي تعیین وزن مخصوص مخلوط ها طبق استان 2باشد بنابراین مطابق جدول 

  آزمایش تعیین وزن مخصوص براي مخلوط با ابعاد و درصدهاي وزنی مختلف -2جدول

)mm(ابعاد خرده الستیکدرصد وزنی خرده الستیکGsوزن مخصوص مخلوط ها 

(SM)نمونه خالص2/550%

2/2210%

2/0820%1*1

1/9430%

2/2810%

2/1520%2*2

2/0030%

2/3110%

2/1720%3*3

2/0530%

  

    آزمایش تحکیم بر روي نمونه ماسه خالص         -4-3-1

براي مقایسه با مقدار نشست ASTM D4546جهت دستیابی به میزان نشست نمونه خالص آزمایش نشست با استفاده از دستگاه ادئومتري طبق استاندارد   

مقدار  الزم به ذکر است که. بدست آمد/ . mm37نمونه هاي مخلوط شده موردنظر انجام شد که مطابق شکل زیر نشست نهایی برابر عدد 

  .بارگذاریوباربرداري نمونه هاي مخلوط شده با خرده الستیک مطابق نمونه خالص صورت پذیرفت
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                                             .  

  میزان نشست نمونه ماسه خالص تحت اثر بارهاي مختلف -3شکل 

  

  در ابعاد و درصد هاي وزنی مختلفمخلوط شده  هاي آزمایش تحکیم بر روي نمونه -4-3-2

به آن آب ) درصد رطوبت بهینه% (8/10، با توجه به وزن نمونه 8مقدار تقریبی حدود یک کیلوگرم از نمونه انتخاب شده و پس از گذراندن از الک نمره 

دستگاه  با توجه به حجم استاندارد قالب. ساعت نگه داشته شد تا آب جذب نمونه شود 12-10اضافه شده است و در درون نایلون پالستیکی به مدت 

در داخل  ASTM D4546خرده الستیک طبق استاندارد –درصد وزنی، نمونه هاي مخلوط ماسه  30و10،20ادئومتري و وزن مخصوص مخلوطهاي با 

  .طابق اشکال زیر می باشدبارگذاري و باربرداري م دستگاه ادئومتري قرار داده شده که نتایج حاصل از فالب

  

  خرده الستیکوزنی% 10هایی با مختلف در مخلوطهايتغییرات نشست و تخلخل تحت بارگذاري 4شکل 

8

3*3 2.331.821.410.630.39

2*2 2.081.721.381.050.730.48

1*1 2.992.281.621.070.690.44

Se
tt

le
m

en
t

0.25 0.5        1         2        4Loading
(kg/cm2)

Loading8

3*3 0.00.10.10.10.10.10.1

2*2 0.10.10.10.20.20.20.2

1*1 0.20.20.30.30.30.30.4

V
o

id
 R

at
io

Loading

(kg/cm2)     0.0 0.25 0.5  1     2 4
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  خرده الستیکوزنی% 20هایی با مختلف در مخلوطهايتغییرات نشست و تخلخل تحت بارگذاري -5شکل 

  خرده الستیکوزنی% 30با هایی مختلف در مخلوطهايتغییرات نشست و تخلخل تحت بارگذاري -6شکل             

مالحظه می شود که در تمامی مخلوط ها مقدار نشست بیشتر از نشست نمونه خالص است به عبارتی دیگر مخلوط کردن خرده هاي  باالل اشکامطابق 

- 20ر مقایسه با مخلوط هاي تغییرات نشست د% 20- 10در مخلوط هاي . الستیک به ماسه باعث افزایش نشست مخلوط می شود که این قابل پیش بینی بود

به خصوص در مخلوهاي با ابعاد % 30- 20بیشتر می باشد و علت آن کاهش تخلخل و کاهش قابلیت جمع شدگی خرده الستیک ها در درصدهاي بین % 30

  .می باشد) LR,FR(بزرگتر 

  

  در ابعاد و درصدهاي وزنی مختلف)  kg/cm28( نهاییتغییرات نشست تحت بارگذاري  -7شکل 

  

8

3*3 3.493.072.562.071.461.06

2*2 3.412.862.341.831.310.91

1*1 4.943.713.012.451.881.14

Se
tt

lm
e

n
t

Loading
0.25  0.5      1          2     4

Loading
(kg/cm2)

8

3*3 0.020.040.060.090.120.130.18

2*2 0.050.080.110.130.160.180.22

1*1 0.10.170.210.240.270.310.38

V
o

id
 R

a
ti

o

Loading
(kg/cm2) 0.00    0.25    0.5       1        2        4

8

3*3 4.553.82.982.221.671.16

2*2 4.443.682.842.091.551.1

1*1 5.694.793.93.022.261.75

Se
tt

le
m

e
n

t

Loading
Loading

        0.25  0.5 1           2          4
8

3*3 0.000.040.060.090.120.140.18

2*2 0.050.080.110.130.160.180.22

1*1 0.060.110.160.20.240.270.37

V
o

id
 R

at
io

loading
(kg/cm2)      0.0  0.25    0.5      1       2      4

.

3*3 4.553.492.33

2*2 4.483.412.08

1*1 5.694.942.99

Se
tt

le
m

e
n

t

10%                                20%                                 30%
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  در ابعاد و درصدهاي وزنی مختلف)  kg/cm21( نهاییتغییرات تورم و تخلخل تحت باربرداري  -8شکل 

بر روي نمونه هاي مخلوط شده در ابعاد و درصد هاي وزنی مختلف خرده هاي الستیکتغییرات مقدار ضریب نفوذپذیري -1- 4- 4

بامدلسازیعددیتحکیمشعاعیمربوطبهیکپروژهپیش بارگذاریابزارگذاریشدهنشاندادندکهنفوذپذیري تسلطی و همکاران 

  [10].اردحاصالزنتایجآزمایشتحکیمنسبتبهنفوذپذیریحاصالزآزمایشصحراییلوفرانازدقتبیشتریبرخورداراستو نتایجهمخوانیبیشتریباداده هایحاصالزابزارد

مالحظه می شود که با افزایش درصدهاي وزنی ) kg/cm24 ،)k=8.73×10-9با توجه به مقدار نفوذپذیري بدست آمده براي ماسه خالص تحت بار         

نه ها، بر مقدار همچنین با افزایش درصد خرده الستیک در همه نمو. خرده الستیک در همه ابعاد، مقدار نفوذپذیري در مقایسه با ماسه خالص افزایش می یابد

می باشد به طوري که نمونه هاي مخلوط  FRدر نمونه  Kبیشتر از مقدار % 30- 20در درصدهاي  LRبراي نمونه  Kمقدار . نفوذپذیري افزوده می شود

توجه به شرایط پروژه، به عنوان  بنابراین می توان از این مخلوط ها یا از خرده الستیک خالص با. ، بیشترین مقدار نفوذپذیري را دارا می باشندPRگرانول 

.فیلتر و زهکش نیز استفاده کرد

  

    Kg/cm24نمودار تغییرات نفوذپذیري با تغییر ابعاد و درصد خرده الستیک تحت بار  -9شکل 

  نتیجه گیري-5

بنابراین نتایج مطالعات  .می باشدک در زیرسازي خطوط ریلی هدف از این تحقیق ارزیابی نشست و امکان استفاده از مخلوط ماسه و خرده الستی

:آزمایشگاهی صورت گرفته به شرح ذیل می باشد
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میلی متر می باشد نتایج نشست حاصله از مخلوط ها در تمامی  10برابر   UICبا توجه به اینکه مقدار نشست در زیرسازي راه آهن طبق استاندارد -1

.ابعاد و درصدها کمتر از این مقدار می باشد

ت باعث کاهش وزن مخصوص خشک ماکزیمم خواهد شد به طوري که خرده الستیک با وزن مخصوص کم نسبت به ماسه در همه حاالافزودن -2

می توان در خصوصیاتاز این  .کمتر شده و با افزایش درصد وزنی خرده الستیک بیشتر می شود) 3*3(این کاهش، با افزایش ابعاد خرده الستیک 

.یل استفاده کردحا خاکریزي هاي پشت دیوار

می باشد که در نمونه هاي با ابعاد  kg/cm25/15حداقل وزن مخصوص خشک ماکزیمم در زیرسازي خطوط ریلی  UICطبق استاندار راه آهن - 3

  .می باشد مذکوربیش از مقدار استفاده شده در این تحقیق )3*3و2*2(بزرگتر 

میلیمتر محدود می شود که میزان نشست ارتجاعی  2تا 1ارتجاعی زیرسازي خطوط ریلی به طراحی روسازي راه آهن مقدار نشست  394طبق نشریه -4

.مخلوط هاي ماسه خرده الستیک  در همه ابعاد ودرصد ها کمتر از این مقدار می باشد

می باشد  MPa60ادل مع) QS2براي مصالح ریزدانه (حداقل ضریب ارتجاعی براي الیه هاي خاکریزي بخش سابگرید  UICمطابق استاندارد -5

.مخلوط ماسه خرده الستیک کمتر ازمقدار مذکور می باشد ضریب ارتجاعی

با افزایش ابعاد خرده . می باشد% 20-10کمتر از مقدار نشست در درصدهاي بین % 30- 20در همه نمونه ها مقدار نشست در درصدهاي بین -6

ک می باشد که با کاهش، بیشتر می شود که علت آن کاهش تخلخل و همچنین کاهش قابلیت جمع شدگی خرده هاي الستی این الستیک میزان

.ر می شودافزایش ابعاد سخت ت

 وزنی% 30با  )3*3(با افزایش ابعاد و درصدهاي وزنی خرده الستیک از میزان تخلخل کاسته می شود به طوري که کمترین مقدار تخلخل در نمونه -7

.می دهدوزنی اختالط رخ % 10با  )1*1(بوده و بیشترین آن در نمونه 

خرده الستیک در مقایسه با ماسه خالص بیشتر می باشد و با افزایش درصدهاي وزنی بر این اختالف افزوده می  –نفوذپذیري مخلوط هاي ماسه -8

از مزیت هاي دیگر  بنابراین نفوذپذیري باالي مخلوط،. تر و زهکش باشدنشان از پتانسیل باالي این مخلوط ها به عنوان فیل می تواند شود که این

  .باشد می کاربرد این مخلوط ها در زیرسازي خطوط ریلی
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