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     خالصه

 .های آب درسراسر جهان به یک چالش بزرگ تبددی  ددده اسدت بازیافت ضایعات پالستيکی بطری
 ماسدهکنندده در عندوان تقویدت ات پالستيکی بهعبرای استفاده از ضای را رودیمطالعه حاضر 

-دده با الیهتست سه محوری تحکيم یافته زهکشی دده روی ماسه یکنواخت مسلح  .کندارائه می
، که  پدتدهند نتایج نشان می. انجام دده است  خاک رفتار مکانيکیهای پت به منظورتعيين 

ميدزان اتسدار را  . همچنيندهدیافزایش مرا  مقاومت حداکثر و کرنش محوری متناظر با آن 

 های نمونه مسلح دده است.دهد.  الگوی دکست به صورت دکم دادگی ميان الیهکاهش می

 
 پت، ماسه، تست سه محوری، مقاومتات کلیدي: کلم

 

 

  مقدمه .1
 

بادد چون ضایعات کاهش ضایعات پالستيکی به نفع محيط زیست با مزایای اقتصادی می

تواند برای بهبود، بازیافت که می است از دست دادن منابع و مواد خامی به معنای

دده است مصرف ساالنه  گزارش ۱332یا سایر کاربردها در نظر گرفته دود. در سال 

درصد در هر سال  11ميليون تن است و این تعداد به  13های پت در جهان حدود بطری

های بازیافت ددده خيلدی پدایين اسدت.  یابد. از سوی دیگر، تعداد بطریافزایش می

براساس اطالعات 
0
MSW ،  ددود. ضایعات پالستيک توليد می 0333-1333تقریبا روزانه

 133های دفدن زبالده، ترفتاالت در مح اتيلناندارد ساخته دده از پلیهای استبطری

 [.1] سال طول خواهد کشيد تا تجزیه دوند
های آب در مهندسی عمران این مقاله رودی ساده برای بازیافت پالستيک بطری

دهد. مسلح کردن خاک به ددت عملکرد ارائه می را به عنوان یک ماده مسلح کننده

دهد به طوری که با این تکنيک عنوان یک مصالح ساختمانی تغيير میخاک را به 

مهندسان قادرند از خاک درجای نامناسب در رنج وسيعی برای کاربردهای عمرانی 

تکنيکی کافی و مطمئن برای بهبود مقاومت و  ،های خاک مسلحسازه استفاده کنند.

ای نگهبان و تثبيت هاستحکام خاک هستند که کاربردهای متنوعی اعم از سازه

مطالعات بسيار کمی  الزم به ذکر است دارند. روهاها و پيادهخاکریز بستر دالوده

 .در زمينه مخلوط خاک با پالستيک صورت گرفته است
 

 

 ادبيات ی برمرور .۱

 

                                                 
1
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اتيلن که مطالعات تجربی استفاده از الياف پلی ۱33۱در سال  1کانسي  و همکاران

و یا بده طدور مصدنوعی  دوند در ماسه سمنتاسه نشدهاخته میاز ضایعات پالستيکی س

هدای پالسدتيکی باعده بهبدود انجام دادند و نشان دادند که ضدایعات سمنتاسه دده

این احتماالً اولين تالش بدرای اسدتفاده از ضدایعات  دود.کرنش ماسه می-رفتار تنش

محدوری های فشاری سههای کششی و تست، تستتست فشاری تک محوری پالستيکی بوده است.

گيری کرنش برای ، با اندازه(SPبندی یکنواخت)روی ماسه با دانه زهکشی دده ادبار

ترفتداالت بدسدت آمدده از بازیافدت اتديلنارزیابی مزایای استفاده از الياف پلی

های پالستيکی، به تنهایی یا به صورت ترکيبی با سديمان پرتلندد بدا ضایعات بطری

ترفتداالت باعده اتيلننجام دده است. نتایج نشان داد که الياف پلیمقاومت باال، ا

ددود و بهبود مقاومت نهایی در هر دو حالت ماسه سمنتاسه دده و سمنتاسه نشده می

دهد. عالوه بدراین، سدختی اوليده بدا تردی ماسه سمنتاسه دده را مقداری کاهش می

سيم نگار و غالمرضا كمدالي در  ساالر .[۱] کنداضافه کردن الياف، به ددت تغيير می

سدتيب باطلده پلدی اليداف پال دار مسلح دده با ماسه الی رفتار مكانيكي 10۳3سال 

تاالت تيلن ترف ند. را ا قرار داد عه  تایج مورد مطال حوری،  ن تک م شاری  مایش ف آز

اضافه نمودن الياف پت نشان داد که و برش مستقيم  (CBRنسبت باربری کاليفرنيا)

ع خاك با ندگار(، به  مت ما حداكثر، مقاو مت  حوري )مقاو تب م مت  فزایش مقاو ه ا

كاهش سختي و بهبود باعه )ظرفيت باربري( خاك دده و همچنين  CBRمقاومت بردي و 

روددی سداده  ۱313در سدال  ۱سيواکومار و همکداران  [.0] گرددیري خاك ميدك  پذ

وان یدک مداده مسدلح های آب در مهندسی عمران بده عندبرای بازیافت پالستيک بطری

یافتده ، آزمایش تحکديمهای فشاری تک محوریای از تستکننده ارائه دادند. مجموعه

محوری به ازای درصدهای مختلف الياف جهدت تعيدين زهکشی نشده و تستهای فشاری سه

ستيک ضایعات پال با  خاک  يب  شاری ترک مت ف فدی و مقاو شار آب من ثر  یف شاهده ا و م

نتایج نشان  ، انجام دد.های متفاوتدورگيرتنش  دی خاک باضایعات روی مقاومت بر

-که با اضافه کردن درصد کمی ضایغات پالستيکی به خاک مقاومت خاک بهبود مدی داد

پدذیری و مقاومدت ناددی از یابد. بهبود رفتار تراکمپذیری کاهش مییابد و تراکم

يت بود ظرف سودمندانه در به طور  به  ستيکی،  ضایغات پال ندن  کاهش  گنجا باربری و 

، به منظور 10۳3اژدرپور در سال  [.1] دودهای سطحی استفاده مینشست در طراحی پی

 بدرش مسدتقيم ها و مخلوط ایجاد دده از خاک و پالستيک، آزمدایشخاک تعيين ویژگی

هدای نوددابه و آب روی رس و ماسه مسلح دده با مصالح پالسدتيکی بازیدافتی بطدری

-چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاکنتایج نشان دادند که  انجام داد. را معدنی
نهایت کاهشی را در درصد مواد افزودنی یک روند کلی افزایشی و در  افزایشها با 

درگير ددن ذرات خداک و  یدر نتيجه تغييرات زاویه اصطکاک داخلی .پی خواهد دادت

 [.0] است پالستيک و همچنين ذرات پالستيک با یکدیگر

. 

 سازی و روش آزمایشنمونهمصالح مصرفی،  .0

 
تست سه محوری  یک سری خاک یمقاومتپارامترهای  به منظور بررسی اثر پت روی 

انجام دده روی ماسه یکنواخت تسليح دده با پت   (CD)ی زهکشی ددهتحکيم یافته

 بادد.های پت می. پارامترهای آزمایش دام  تنش همه جانبه و تعداد الیهاست

 مصالح مصرفی  .1. 0

 ماسه  .1. 1. 0

بندی ماسه ذکر دده در منحنی دانه. باددخاک مورد استفاده، ماسه یکنواخت می

-، ضریب دانه00/۱بندی، ضریب یکنواختی آمده است. با توجه به منحنی دانه 1دک  
بدست آمده است. با فرض مقدار  61/3ها و اندازه متوسط دانه ۳60/3بندی 

درصد، مقدار وزن واحد خشک نمونه  61دانسيته نسبی 
3cm

gr1/1 آیدبدست می. 

 

 .  المان تسليح۱. 1. 0 

ی پلی از خانواده یپليمر  پلی اتيلن ترفتاالت یا به صورت کوتاه دده پت،

به ثبت  1۳01اولين بار توسط دو ديميدان انگليسی در سال  که بادد،استرها می

 وزن مخصوصو ميليمتر 3.0 در این مطالعه پت مورد استفادههای ورق ضخامت.رسيد

3cm

gr1.۱ ای و به قطر مقداری کمتر از قطر ها به دک  دایرهبادد. این ورقمی

 بادد. متری میسانتی 1محوری ی سهنمونه

 

                                                 
1 Consoli et al(2002) 

2   Sivakumar et al(2010) 
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 بندی ماسهمنحنی دانه. 1شکل 

 

 ی نمونهساز.  دستگاه آزمایش و آماده0. 1. 0
ای یکنواخت، تست سه محوری تحکيم به منظور بررسی اثر پت روی مقاومت خاک ماسه

یافته زهکشی دده  CD                       مطابق استانداردASTM D 2850-03a  

-سانتی 13و ارتفار   1هایی با قطر انجام دده است. آزمایش سه محوری روی نمونه
الیه(  0و  ۱، 1ای و در سه حالت )های پت به صورت الیهمتر انجام گرفته است. ورق

دوند.  این نحوه چيدمان با توجه به نتایج نورزاد وهمکاران در کار برده میبه

کننده مسير سطح دکست های مسلح. چون الیه[1]، بهترین نحوه چيدمان است۱333سال 

و  133، 13نمونه تحت تنش دورگير . دوندنند و باعه جذب تنش کششی میکرا قطع می

دود. و سپس تحت برش تا وقتی کيلوپاسکال و به طور ایزوتروپيک فشرده می ۱33

 گيرد.رسد،  قرار می% می۱3کرنش محوری به 

 

 

 هاو تفسير آزمایش نتایج  .0

 
کرنش محوری  –و کرنش حجمی کرنش محوری  –نتایج به صورت نمودارهای تنش انحرافی 

آورده دده است. برای  ۱33و  133، 13به ازای سه تنش دورگير  2 تا ۱ در دک  

مقایسه بهتر نتایج نمودار نسبت 

max1

3


   8 در دک  های پتتعداد الیهبر حسب 

 .استهای پت بکار برده دده در نمودارهای زیر معرف تعداد الیه N .آورده دده است

 قسمت ارائه دده است: 0تفسير نتایج مطابق زیر در 

 کرنش –رفتار تنش    1. 0

های پت مقاومت حداکثر و کرنش محوری متناظر با آن با افزایش تعداد الیه -

کند. و این به دلي  افزایش محصورددگی و کاهش کرنش جانبی افزایش پيدا می

 بادد.می

یابد. دورگيرها کاهش میی تمامی تنشبرا Kaمقدار  پتهای با افزایش الیه -

دود. همچنين به بدین معنا که فشار محرک کاهش و مقاومت بيشتری مشاهده می

آید چون با افزایش عمق، کمتری بدست می Kaتر دورگيرهای پایينازای تنش

 دود.اثر سربار بيشتر می

ستيسيته خاک های پت ديب ناحيه االستيک معادل مدول االبا افزایش تعداد الیه -

(Eافزایش می ،)یابد. به عبارتی سختی ماسه تقویت دده افزایش پيدا می-

 های مقاومت کششی پت بستگی دارد.کند.  این رفتار به ویژگی
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 0

ها به مقداری ثابت مي  توان مشاهده کرد که مقاومت نهایی نمونهتقریبًا می -

 کند.می

 

 

 

 
ی غیرمسلح و مسلح با  محوری برای نمونه کرنش -منحنی تغییرات تنش انحرافی: 2شكل

های مختلف پتالیه  

کیلوپاسکال 05ی  جانبه تحت فشار همه  

 

 

 
ی غیرمسلح و مسلح با  کرنش محوری برای نمونه -منحنی تغییرات تنش انحرافی: 3شكل

پت های مختلفالیه  

لکیلوپاسکا 155ی  جانبه تحت فشار همه  
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ی غیرمسلح و مسلح با  کرنش محوری برای نمونه -انحرافی منحنی تغییرات تنش: 4شكل

پت های مختلفالیه  

کیلوپاسکال 255ی  جانبه تحت فشار همه  
 

 

 

 
-ی غیرمسلح و مسلح با الیه کرنش محوری برای نمونه -منحنی تغییرات کرنش حجمی: 5شكل

 های مختلف پت

کیلوپاسکال 05ی  جانبه تحت فشار همه  
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-ی غیرمسلح و مسلح با الیه کرنش محوری برای نمونه -تغییرات کرنش حجمی منحنی: 6شكل

 های مختلف پت 

کیلوپاسکال 155ی  جانبه تحت فشار همه  

 

 

 
-ی غیرمسلح و مسلح با الیه کرنش محوری برای نمونه -منحنی تغییرات کرنش حجمی: 7شكل

 های مختلف پت

کیلوپاسکال 255ی  جانبه تحت فشار همه  

 

 

 

 

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 2

 
: نمودار 8-4شكل

max1

3



 به ازای تنش دورگیرهای متفاوتهای مختلف پت برحسب الیه  

 

 کرنش حجمی   ۱.  0

دهند و تحت برش اوليه نمونه تقویت دده و تقویت نشده مقداری کاهش حجم می -

کنند. با افزایش با افزایش برش رفتار معکوس دده و افزایش حجم پيدا می

جانبه، انبساط حجمی در هر دو ماسه تقویت دده و تقویت نشده مهتنش ه

 دود.محدود می

کند. با توجه به ها با بکار بردن پت کاهش پيدا میميزان اتسار نمونه -

ها از اتسار و تعيير دک  جانبی اینکه کالهک و پایه در باال و پایين نمونه

های پت نيز کرنش دهد و الیهها رخ میکنند، اتسار در مرکز نمونهجلوگيری می

-کنند. درنتيجه پيداست که پت اتسار نمونه را کاهش میجانی را محدود می

یابد. این های پت نيز افزایش میدهد و این اثر با افزایش تعداد  الیه

نتيجه با افزایش مقاومت حداکثر به دلي  محدود ددن کرنش جانبی و ازدیاد 

 محصورددگی سازگاری دارد.

 الگوی دکست   0. 0

صورت دکم دادگی و برش ميشکند که زاویه ، نمونه تقویت نشده به1با توجه به دک  

برش مطابق روابط مکانيک خاک کالسيک 

2
45


 های تقویت بادد. نحوه دکست نمونهمی

 است.پت های بين الیه دادگی دده به صورت دکم

 

N=3 N=2 N=1 دهماسه تقویت نش  

 های شکسته شدههایی از نمونهعکس. 0شکل 
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 زاویه اصطکاک و چسبندگی   0. 0

های پت، افزایش زاویه اصطکاک با افزایش تعداد الیه 1با توجه به جدول  -

یابد. علت این امر را کوتاه ددن مسير سطح دکست و همچنين تغيير نحوه می

 دادگی دانست.دکست نمونه به حالت دکم

یابد. این چسبندگی های پت، افزایش میيز با افزایش تعداد الیهچسبندگی ن -

 ظاهری است.

های به ازای الیه ظاهری و چسبندگی تغییرات زاویه اصطکاک -1جدول 

 مختلف پت

 های پتتعداد الیه زاویه اصطکاک (kPa)ظاهری  چسبندگی

9.6 37.7 0 

12.8 42 1 

21.1 48.6 2 

45 53.6 3 

 

 

 ريگينتيجه .13

 
در این مقاله رودی ساده برای استفاده مجدد از ضایعات پالستيکی برای تقویت 

طور خالصه توان بهمحوری انجام دده میهای سهنمودن ماسه ارائه دد. مطابق تست

 نتيجه گرفت:

 دوند.های پت باعه افزایش مقاومت و کرنش محوری متناظر با آن میالیه -

 کند.های پت، کاهش پيدا میتعداد الیهميزان اتسار نمونه با افزایش  -

و زاویه اصطکاک داخلی ماسه  ظاهری پارامترهای مقاومت بردی دام  چسبندگی -

 یابند.های پت، افزایش میبا افزایش تعداد الیه
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