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  مقدمه .1
 

ناشی از پخش ضایعات ادی صاقت هایجنبه ل زیست محیطی وئاخیر، مسا یدههطی چند 

جهت اصالح و  اهسبب توجه به استفاده از آنو...(  هاها، شیشه، بطریهاالستیک

با استفاده از  خاک، اغلب حپایدارسازی و تسلی است.ها شدهبهبود خصوصیات خاک

 ،کننده )آهک، سیمان پرتلند، آسفالت و ...(سیمانیمواد  ها،انواع ژئوسنتتیک

به  . در این میانگیردصورت می الستیکهای و یا خردهمصنوعی و غیرمصنوعی الیاف 

 Polyethylene Terephthalate جنسهای پالستیکی از از بطریحاصل  بازیافتیمواد  کارگیری

(PET) [ 1جهت اصالح خصوصیات خاک نیز در حال توسعه است] . 
های اخیر مطالعات و تحقیقات نسبتًا زیادی در رابطه با تسلیح در دههاگرچه 

 استشدهمختلف انجام  محققینتوسط  (fiber)خاک با پالستیک ضایعاتی به صورت الیاف 

های پالستیکی بطری حاصل از هایی مستقیم از خردهدر خصوص استفادهاما ،  [1-15]

ی آزمایشگاهی صورت گرفته خاک، تعداد بسیار محدودی مطالعه تسلیح ضایعاتی در

 نیاز ازها را بیآن های پالستیک به جای الیاف،استفاده از خرده .[17و  16] است

نماید، به میبه الیاف در کارخانه  یپالستیکهای یبطرفرآیند تبدیل ضایعات 

ی با صرف هزینه توانها توسط خردکن در یک کارگاه میکه با خرد کردن آنطوری

استفاده جهت تسلیح خاک ها را آنی تولید الیاف، تولید کمتر در مقایسه با هزینه

 .نمود

Ahmed et al. (2011) شی و نیز آزمایش یک سری آزمایش فشاری محدودنشده، کش

 ظروفاز  حاصلهای پالستیک مویینگی بر روی خاک مخلوط با گچ بازیافتی و خرده
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های خاک از ها روی نمونه. تمامی این آزمایش[16] پالستیکی ضایعاتی انجام دادند

درصد سیمان پرتلند  3از خاک،  وزنیدرصد  10میزان  به ، حاوی گچ بازیافتیSPنوع 

در  چنینو همتیک با اندازه، مقدار و نسبت طول به عرض متفاوت های پالسو باریکه

پالستیک به وزن خاک انجام شد. وزنی خرده درصد 1و  5/0، 25/0درصدهای مختلف 

، با نتایج حاصله حاکی از این بود که مقاومت خاک در برابر گسیختگی کششی

 5/1پالستیک، خرده افزودنگچ با  - خاک یثانویهمدول  پالستیک بود.افزودن خرده
چنین پتانسیل مویینگی خاک با افزودن بود. هم غیرمسلحخاک  یثانویهبرابر مدول 

 پالستیک کاهش یافت.خرده

Babu and Chouksey (2011)  های فشاری محدودنشده، ها شامل آزمایشآزمایشیک سری

 یس و ماسهرروی  و تحکیم یک بعدی بر (CU)ی زهکشی نشده محوری تحکیم یافتهسه

های نمونه .[17] های پالستیکی آب انجام دادندبطری حاصل از هایشده با خردهمسلح

و  5/0، 0متر در درصدهای میلی 4و عرض  12های پالستیک به طول رس و ماسه با خرده

 1و  75/0، 5/0، 0درصد وزنی خاک برای آزمایش فشاری محدودنشده و درصدهای  1

های نتایج آزمایش و تحکیم یک بعدی آماده شدند. CU محوریهای سهبرای آزمایش

های مسلح ی بیشتر در نمونهگر مقاومت فشاری محدود نشدهفشاری محدود نشده بیان

که بعدی نیز نشان دادند های تحکیم یک. آزمایشبودی غیرمسلح در مقایسه با نمونه

های پالستیک هم در نمونهههای تورم و فشردگی با افزایش میزان خردمقادیر نشانه

 CUمحوری های سهنتایج حاصل از آزمایش های ماسه کاهش یافت.رس و هم در نمونه

تنش تفاضلی در هنگام گسیختگی، با افزایش درصد پالستیک موجود، نشان داد که  نیز

و اثر  مخلوطافزایش مقاومت اصطکاکی  بهرا این امر ها یافت. آنافزایش 

که پارامترهای نسبت دادند. این محققین نشان دادند پالستیک ردهمحدودکنندگی خ

پالستیک ی اصطکاک، با افزایش درصد خردهثر، یعنی چسبندگی و زاویهؤمقاومتی م

ی واسطه اثر محدودکنندگی به به را افزایش چسبندگی هایابند. آنمی افزایش

ی مخلوط با ت در ماسهافزایش مقاومچنین هم نسبت دادند. پالستیکافزودن خرده

پالستیک، نسبت به رس مخلوط با پالستیک، بیشتر ی درصدهای خردهپالستیک، در همهخرده

پالستیک با تکنیک اختالط خرده به عنوان یک نتیجه بیان نمودند کهها آن .دیده شد

 .دارد هاخاکای جهت بهبود ظرفیت باربری و کاهش نشست خاک، کاربردهای بالقوه

های از بطری حاصلهای پالستیک خردهپتانسیل تسلیح خاک توسط  قاله،این م

محوری و آزمایش با استفاده از آزمایش سهرا تحت بارگذاری  پالستیکی ضایعاتی

 نماید.( بررسی میCBRضریب باربری کالیفرنیا )

 

 مصالح مصرفی .2

 خاک .1.2

 
هرستان رودسر واقع در ی ساحل شماسه ،هاآزمایشی در کلیه استفادهخاک مورد 

و الیاف گیاهی . الزم به ذکر است که برای حذف است ی جنوبی دریای مازندرانکرانه

از آزمایش تراکم . استگذرانده شده 40 یدیگر ذرات درشت، خاک مذکور از الک نمره

کیلونیوتن بر متر مکعب  7/16ی وزن مخصوص خشک خاک برابر مقدار بیشینهاصالح شده 

چنین حداقل وزن مخصوص درصد به دست آمد. هم 5/11ی آن حدود رطوبت بهینه و میزان

 sG=  68/2برابر  نیزآن ی ی ویژهتوده وکیلونیوتن بر مترمکعب  8/14خشک حدود 

بندی مطابق شکل ی ذرات ماسه توسط آزمایش دانهاست. توزیع اندازهگیری شدهاندازه

ی مورد نظر تقریبًا یکنواخت بوده و ماسه دهد کهمنحنی نشان می اینباشد. می 1

بندی باشد. مطابق سیستم طبقهمتر میمیلی 3/0و  06/0بین آن ی ذرات اندازه

بندی بد به صورت ماسه با دانهخاک مورد آزمایش [، 18] (ASTM-D422-63-2000) یکنواخت

(SP) گردد.بندی میطبقه 
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بندی خاک مورد آزمایشدانه : منحنی1شکل   

 (کنندهمسلحپالستیک )خرده .2.2

 
های پالستیکی )آب ها از بطریپالستیک ضایعاتی مورد استفاده در این آزمایشخرده

و متر میلی 10-12عرض با  PET1های های تولید خردهیکی از کارگاه ازمعدنی و ...( 

 و 3gr/cm 4/1دارای وزن مخصوص  هااین خردهاند. شدهتهیه  مترمیلی 13-15طول 

 شوند.کننده نامیده میباشند و در این مقاله مسلحمی Mpa 60-46مقاومت کششی

 

 

 هاسازی نمونهی آمادهنحوه .3

 

وزن مخصوص کل پالستیک با های غیرمسلح و مسلح با خردهها روی نمونهی آزمایشکلیه

ن رو اند. از ایانجام شدهدرصد  10و درصد رطوبت کیلونیوتن بر مترمکعب  4/17

)نسبت وزن مخصوص خشک نمونه به وزن مخصوص  95ها حدود %ی نمونهدرصد تراکم کلیه

اعم از آزمایش  هادر تمامی آزمایشباشد. میخشک حداکثر حاصل از آزمایش تراکم( 

ی پالستیک یا خاک تنها( در دانسیتهنمونه )مخلوط خاک و خرده CBRمحوری یا سه

پس از اختالط خاک و آب، مخلوط  به این منظورگردید. الیه آماده  6مورد نظر و در 

های مسلح، میزان چنین در نمونهقسمت با وزن مساوی تقسیم شد. هم 6حاصل به 

و به هر بخش از مخلوط خاک و آب وزن تقسیم قسمت هم 6پالستیک الزم نیز به خرده

 -اکبه ترتیب تصویری از مخلوط خ 3و  2های . شکلاضافه و مخلوط گردید

 دهند. قسمت مساوی نشان می 6پالستیک را به ی تقسیم خاک و خردهپالستیک و نحوهخرده

  
پالستیک: مخلوط خاک و خرده2شکل پالستیک به تقسیم خاک و خرده: 3شکل 

قسمت مساوی 6  
  

                                                 
1- Polyethylene Terephthalate 
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 محوری های سهآزمایش .4

 
ی تنها و ماسه هایی ازنمونه محوری به صورت زهکشی نشده بر رویهای سهآزمایش

پالستیک در خردهدرصد وزنی  5/1و  1، 5/0مقادیر  درپالستیک ی مسلح با خردهماسه

 50به قطر محوری ی سهها. نمونهندانجام شدASTM D2850-03 [19 ]مخلوط با خاک مطابق 

کیلوپاسکال  150و  100، 50ی جانبههمه فشارسه تحت متر میلی 100و ارتفاع متر میلی

قابل ذکر است که به دلیل  .قرار گرفتند mm/min 2محوری با نرخ اعمال بار  و بار

سازی نمونه و رسیدن به تراکم مورد نظر در ابعاد کوچک نمونه و مشکل بودن آماده

با درصد بیش  درصد، از انجام آزمایش روی نمونه 5/1پالستیک باالی درصدهای خرده

  صرف نظر گردید. 5/1از 

 

 (CBRریب باربری کالیفرنیا )آزمایش ض .5

 
پالستیک ی مسلح با خردهی تنها و ماسهماسههایی از نمونهبر روی  CBRهای آزمایش

 ASTMپالستیک در مخلوط با خاک مطابق خردهدرصد وزنی  2و  5/1، 1، 5/0مقادیر  در

D1883-07 [20 ]قطر داخلی قالب  .انجام گردیدندCBR  اع ارتف ،مترسانتی 2/15برابر

. دوعدد باشندمیمتر سانتی 5ی نفوذ نیز برابر قطر سنبه ومتر سانتی 6/11آن 

ی سربار بر روی خاک، روی کیلوگرمی جهت مشابه سازی وزن الیه 2ی حلقوی وزنه

ی ها با دانسیتهسازی در داخل قالبها پس از آمادهنمونه قرار داده شدند. نمونه

تحت بارگذاری قرار  mm/min 27/1اعمال بار  با نرخ CBRمورد نظر، در دستگاه 

  گرفتند.
 

 نتایج  .6

 

های غیرمسلح و تنش انحرافی در مقابل کرنش محوری برای نمونهتغییرات های منحنی

پالستیک نسبت به کل پالستیک )درصد وزنی خردهدرصد خرده 5/1و  1، 5/0مسلح با 

ارائه  4 یلوپاسکال در شکلک 150و  100، 50ی جانبهنمونه( در سه فشار همه

 .استشده

 

  

 )ب( )الف(
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 )ج(

ی غیرمسلح و مسلح با هابرای نمونه محوری کرنش -منحنی تغییرات تنش انحرافی: 4 شکل

 درصدهای مختلف 

 150کیلوپاسکال و )ج(  100، )ب( کیلوپاسکال 50 )الف( یجانبهپالستیک تحت فشار همهخرده

 کیلوپاسکال

 

صرف نظر از میزان پالستیک به خاک، افزودن خرده دهد کهکل نشان میاین ش

ی غیرمسلح ی مسلح در مقایسه با نمونهسبب افزایش مقاومت نمونهجانبه فشار همه

ی مشخص، با افزایش جانبه. این افزایش در مقاومت، در یک میزان فشار همهگرددمی

علت افزایش مقاومت نمونه با  است.تر پالستیک در نمونه قابل مالحظهدرصد خرده

توان به ایجاد ی مشخص را میجانبهپالستیک در یک میزان فشار همهافزایش درصد خرده

پالستیک های خردهبه علت وجود باریکه (Internal Confinement)یک نوع محدود شوندگی داخلی 

نبی نمونه، موجب پالستیک ضمن محدود نمودن تغییرشکل جابه عبارتی خردهداد. نسبت 

افزایش مقاومت برشی نمونه و در نتیجه افزایش باربری نمونه در مقایسه با 

فشار  مقدار شود صرف نظر ازچنین مشاهده میهمگردد. ی غیرمسلح مینمونه

های چنین نمونهی غیرمسلح و همکرنش در نمونه -تنش تغییرات منحنی ،جانبههمه

( تقریبًا مشخص Peak)ی حداکثر ستیک، دارای نقطهپالدرصد خرده 1و  5/0مسلح با 

ی حداکثر تنش نقطهموجب حذف پالستیک، درصد خرده 5/1 درتسلیح خاک  ، اماباشدمی

 .دهدسوق میپذیرتر به سمت رفتاری شکل را و رفتار نمونه گرددمی

پالستیک بر مقاومت نمونه، تر تأثیر افزایش میزان خردهبه منظور بررسی روشن

مبین نسبت تنش رد. این پارامتر گیمورد بررسی قرار می fIتغییرات پارامتر 

ی غیرمسلح در یک میزان کرنش مشخص ی مسلح به تنش انحرافی نمونهانحرافی نمونه

 گردد.تعریف می 1ی است و مطابق رابطه

(1) 
 

 

های مسلح و به ترتیب تنش انحرافی نمونه )dσ(Unو  )Re)dσ مقادیردر این رابطه 

در تراز  )Improvement Factor(فاکتور بهبود ، fIو پارامتر  iε=  ε غیرمسلح در تراز کرنش

پالستیک در ترازهای در مقابل درصد خرده fIباشند. منحنی تغییرات کرنش مذکور می

 5 کیلوپاسکال در شکل 150و  100، 50ی جانبهو برای سه فشار همه ε % 12 ,6 ,2 = کرنش
 است.ارائه شده
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 )ب( )الف(

 
 )ج(

درصد تحت فشار  12و  6، 2پالستیک در ترازهای کرنش در مقابل درصد خرده fI : تغییرات5شکل 

 کیلوپاسکال 150ج( کیلوپاسکال و ) 100، )ب( کیلوپاسکال 50 )الف( یجانبههمه
 

با افزایش درصد  fIجانبه، مقدار صرف نظر از فشار همه دهد کهنشان می 5شکل 

توان به افزایش مقاومت برشی یابد. علت این امر را میپالستیک افزایش میخرده

پالستیک در کل نمونه و افزایش عملکرد نمونه به علت توزیع و حضور بیشتر خرده

با افزایش تراز کرنش گردد که چنین مالحظه میهمنه نسبت داد. ها در نموکششی آن

مبین به نیز یابد. این امر وارد بر نمونه، میزان بهبود در باربری افزایش می

 هاآنطول و افزایش کرنش پالستیک به دلیل تغییرهای خردهکار افتادن بهتر باریکه

 باشد. می ها در نمونهو در نهایت باال رفتن نیروی کششی آن

پالستیک، نرخ بهبود در با افزایش درصد خردهکه  گرددچنین مالحظه میهم

مثال  عنوانبه  .یابدکاهش میپالستیک و خاک مخلوط خرده(  fIباربری ) افزایش در 

با افزایش درصد ، ε %6 = تراز کرنش وکیلوپاسکال  50ی جانبهدر فشار همه

و با افزایش  بهبود باربری درصد 10درصد، حدود  1به  5/0پالستیک از خرده

 .دهدبهبود در باربری رخ میدرصد  4درصد، تنها حدود  5/1به  1پالستیک از خرده

با  ، امامقدور نگردیدپالستیک محوری با میزان بیشتر خردهی سهی نمونهاگرچه تهیه

انتظار  پالستیک(دهبا افزایش درصد خر)کاهش نرخ بهبود در باربری  اخیرروند 

( افزایش 2و ) نگردد fIپالستیک موجب افزایش قابل توجه افزایش خرده (1) رود کهمی

پالستیک به نمونه موجب کاهش نرخ بهبود در باربری گردد. به بیش از حد خرده

تواند رفتار نمونه را از حالت پالستیک میعبارت دیگر افزایش بیش از حد خرده

پالستیک سوق دهد و در خاک به سمت رفتار غالب خرده -پالستیکردهآل مخلوط خایده

 ی غیرمسلح گردد.نهایت موجب کاهش باربری نمونه در مقایسه با نمونه
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محوری، تغییرات های سهجانبه بر مقاومت نمونهبه منظور بررسی اثر فشار همه

 1با ی مسلح مونهجانبه برای نتنش انحرافی در مقابل کرنش محوری در سه فشار همه

گیر مقاومت مبین افزایش چشماین شکل  است.ارائه شده 6در شکل پالستیک درصد خرده

 باشد.جانبه میشار همهبا افزایش ف نمونه

 
پالستیک تحت سه درصد خرده 1 ی مسلح بانمونه محوری کرنش -انحرافی : تغییرات تنش6شکل 

 سکالکیلوپا 150و  100، 50ی جانبههمه فشار
 

 

  CBRهای نتایج آزمایش .2.6

 

 5/1، 1، 5/0های مسلح با مقادیر ی غیرمسلح و نمونهنفوذ نمونه -منحنی بار 7شکل 

گردد که اوالً با دهد. مالحظه مینشان می CBRدر آزمایش پالستیک را درصد خرده 2و 

و یابدمیافزایش میزان نفوذ سنبه به داخل نمونه، میزان مقاومت آن افزایش 

پالستیک در نمونه، میزان مقاومت نمونه در یک میزان ثانیًا با افزایش درصد خرده

 .یابدنفوذ مشخص افزایش می

 
 های پالستیکی غیرمسلح و مسلح با خردهنفوذ ماسه -: منحنی بار7 شکل

 

را متر میلی 5و  5/2متناظر با نفوذ سنبه به میزان  CBRمقادیر نیز  1جدول 

 CBRد که عدد دهدهد. این جدول نشان مینشان می های مسلح و غیرمسلحونهبرای نم

ی غیرمسلح به طور قابل پالستیک نمونه در مقایسه با نمونهبا افزایش درصد خرده

 5/2برای میزان نفوذ  CBRگردد که مقدار چنین مالحظه مییابد. همتوجهی افزایش می

علت باشد. متر نفوذ میمیلی 5در میزان متر، بیشتر از مقدار متناظر آن میلی

توان به افزایش مقاومت برشی مخلوط پالستیک را میبا افزایش خرده CBRافزایش 

پالستیک در مخلوط با خاک حرکت جانبی مخلوط نسبت داد. به عبارتی وجود خرده

کند و این ی آزمایش محدود میی مخلوط را در زیر فشار سنبه)کرنش جانبی( توده

گردد. این موضوع مبین آن است امر موجب افزایش مقاومت در مقابل نفوذ سنبه می

تواند در احداث پی یا پالستیک مخلوط با خاک میکه استفاده از درصد مناسب خرده
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 CBRهای ی نمونهالزم به ذکر است که با توجه به مشکالت تهیهبستر راه مفید باشد. 

ها درصد، امکان آزمایش با درصدهای باالتر خرده 2 پالستیک بیشتر ازبا میزان خرده

 مقدور نگردید.

 

های متر برای نمونهمیلی 5و  5/2متناظر با نفوذ سنبه به میزان  CBR: مقادیر 1جدول

 مسلح و غیرمسلح

درصد 

 پالستیکخرده
(%) (2/5 mm)CBR (%) (5 mm)CBR 

0 5 26/4 

5/0 8/11 1/9 

1 2/13 4/9 

5/1 8/15 5/11 

2 3/19 5/16  
 نتیجه گیری  .7

 

  :محوری نتایج زیر قابل بیان استهای سهبا توجه به آزمایش

 ی مسلح در مقایسه با پالستیک به خاک، سبب افزایش مقاومت نمونهافزودن خرده

پالستیک و . این افزایش در مقاومت، با افزایش درصد خردهگرددمیی غیرمسلح نمونه

 تر است. ش اعمال شده بر نمونه قابل مالحظهچنین میزان کرنهم

 1و  5/0های مسلح با چنین نمونهی غیرمسلح و همکرنش نمونه -منحنی تنش 

باشد. با تسلیح ( تقریبًا مشخص میPeakی حداکثر )پالستیک، دارای نقطهدرصد خرده

گرایش  پذیرترپالستیک، رفتار نمونه به سمت رفتاری انعطافدرصد خرده 5/1خاک با 

 گردد.ی حداکثر تنش مالحظه نمیکند و نقطهپیدا می

 مخلوطپالستیک موجود در جانبه، با افزایش درصد خردهصرف نظر از فشار همه ،

چنین با افزایش تراز کرنش یابد. همافزایش می( fIمقاومت ) مقدار ضریب بهبود

ن امر مبین به کار یابد. ایوارده بر نمونه، میزان بهبود در باربری افزایش می

باال رفتن نیروی کششی  بروز کرنش وپالستیک به دلیل های خردهافتادن بهتر باریکه

 باشد. می هادر آن

 افزایش در با افزایش درصد خرده( پالستیک، نرخ بهبود در باربریfI کاهش )

 پالستیک از یک میزانیابد، لذا این انتظار وجود دارد که افزایش درصد خردهمی

بهبود رفتار نمونه نداشته باشد یا حتی موجب کاهش مقاومت  بیشتر، تأثیری بر

 نمونه گردد.

 های غیرمسلح و مسلح به طور قابل جانبه، مقاومت نمونهبا افزایش فشار همه

 یابد.ای افزایش میمالحظه

  :عبارتند از CBRی هانتایج حاصل از آزمایشچنین هم

 ک سبب افزایش مقاومت نمونه و عدد پالستیک به خاافزودن خردهCBR گردد.می 

 پالستیک در نمونه، میزان مقاومت صرف نظر از میزان با افزایش درصد خرده

 نفوذ در حال افزایش است.

 ،میزان مقاومت آن افزایش  با افزایش میزان نفوذ سنبه به داخل نمونه

به کار افتادن نیاز به ایجاد نشست در نمونه برای یابد. این امر مبین می

 پالستیک است.مقاومت کششی خرده

  عددCBR ی پالستیک در نمونه در مقایسه با نمونهبا افزایش درصد خرده

 یابد.غیرمسلح به طور قابل توجهی افزایش می

  مقدارCBR  متر، بیشتر از مقدار متناظر آن در میلی 5/2برای میزان نفوذ

 باشد.متر نفوذ میمیلی 5میزان 
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