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 خالصه

یا در طبيعت رها  استفاده شده وهای مختلفی امروزه مواد زاید به روش

و حجم  شده ش با مقادیر زیادی در ایران توليدشوند. برای مثال، ضایعات فرمی

نمایند. استفاده از این ضایعات به عنوان تقویت کننده در زیادی را اشغال می

تواند راهکار مناسبی برای رها شدن از مشکالت زیست محيطی آنها باشند. خاک می

ن تحقيق امکان استفاده از این ضایعات فرش برای بهبود پارامترهای هدف از ای

و 1، 7/0، 5/0، 3/0باشد. برای این منظور، خاک رس با مقادیر مقاومتی خاک می

ش در تنهای تراکم و سه محوری درصد الياف مصنوعی مخلوط شده و آزمایش 5/1

با  ج نشان داد کهنتایها انجام شد. بر روی نمونهکيلوپاسکال  100تحکيمی 

ها افزایش پيدا پذیری نمونهافزایش درصد الياف مقاومت برشی و تغييرشکل

 کند.می

 
محوری ای، آزمایش سهواژگان کلیدی: ضایعات فرش، مقاومت برشی، فشار آب حفره

 زهکشی نشده

 

 

 

  مقدمه .1

بوده همواره مورد توجه متخصصان های رسی خاکاصالح پارامترهای مقاومتی  از گذشته

های الياف .است و مصالح افزودنی مختلفی برای این منظور به کار گرفته شده است

مصنوعی از جمله مصالحی هستند که در سالهای اخير به عنوان مسلح کننده خاک 

اند و از جمله خصوصيات توسط محققين ژئوتکنيک مورد استفاده قرار گرفته

ی توانایی تحمل کشش و مقاوم بودن در برابر عوامل طبيعی های مصنوعالياف

باشد. با ترکيب این مصالح با خاک، عالوه بر حفظ خصوصيات و توان باربری می

ها، ضایعات گردد. یکی از این الياففشاری، خاک در برابر تنش کششی هم مقاوم می

شود. می ها یادحاصل از صنایع توليد فرش است که به عنوان ضایعات فرش از آن

شوند که بخش ساالنه حجم بسيار زیادی از ضایعات مصنوعی و طبيعی فرش توليد می

شوند. با توجه به طوالنی بودن بزرگی از آنها به صورت ضایعات در طبيعت رها می

روند تجزیه آنها در طبيعت و داشتن حجم زیاد، این مواد به عنوان یکی از معضالت 

شود. به طوری که طبق آمار سازمان مصرف کنندگان ایاالت ی میمهم زیست محيطی تلق

                                                 
 هيئت علمی دانشگاه 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد  2
 هيئت علمی دانشگاه 3
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ميلون تن  4/1شوند که نياز به ميليون تن فرش ماشينی توليد می 6/3متحده ساالنه 

درصد این مواد بعد از مدتی مستقيمًا  50تا  40فيبر نایلون دارند که طبق تخمين 

 2/40، 1386ادن ایران در سالگردند. طبق آمار وزارت صنایع و معبه طبيعت باز می

بر توليد آن نيز درصد  2است که ساالنه   مربع فرش ماشينی توليد شدهميليون متر

 شود. افزوده می

ای با روی مخلوط خاک ماسه برهای برش مستقيم آزمایشآنيکو و همکاران 

جه آنان نتيانجام شد. فرش  5/0و  3/0، 2/0، 1/0های کهنه در درصدهای قطعات فرش

دهد و افرایش می %27تا را سفاده از الياف فرش چسبندگی ماسه تاگرفتند که 

 .]1[ کندزاویه اصطکاک داخلی ایجاد میتغييرات ناچيزی را در مقدار 

درصد  3و  2 ،1 مقادیربه شکل الياف در فرش را یوجيانگ وانگ اثر ضایعات 

های رسی در کشور چين  بررسی کرده و دریافتند که با افزایش درصد بر روی خاک

های با انجام آزمایش وی شود.ها کم میپارامترهای تراکمی نمونه 3تا  1الياف از 

پذیری خاک سه محوری به این نتيجه رسيد که استفاده از ضایعات فرش انعطاف

یابد و کرنش گسيختگی در مقادیر کمتر از مت برش افزایش مییابد. مقاوافزایش می

برای تقویت خاکهای  2006یابد. وی همچنين این مسئله را در سال درصد افزایش می 2

 .]3، 2[ ماسه ای و بتن بررسی کرد
ای های ماسهی و همکاران اثر قطعات فرش بر روی مدول برشی خاکظرنهاش

دریافتند  آنانمحوری سيکلی بررسی کردند. ستگاه سهدار را با استفاده از دسيلت

کيلوپاسکال( ناچيز است  100های تحکيمی پایين )کمتر از که تأثير ضایعات در تنش

اک مخلوط خهمچنين ند. کپذیری خاک را زیاد میشکلفرش های باال ضایعات ولی در تنش

ایعات دارند. عالوه ی بدون ضهابا ضایعات کرنش گسيختگی بيشتری نسبت به نمونه

 100کمتر از های تحکيمی پایين )های برشی و محوری در تنشمدولبراین، 

های تحکيم باال یابد ولی در تنشکاهش میبا افزایش ضایعات فرش کيلوپاسکال( 

 .]4[ یابدافزایش می

ای حاوی های ماسههای خاکهمچنين خبيری اثر  ضایعات فرش را بر ویژگی

متر و در ميلی 40و  20مطالعه کرد. ایشان ضایعات را در دو طول ریزدانه 

به ماسه اضافه کرده و مشاهده نمود که با افزایش  3و  2، 5/1، 1درصدهای مختلف 

یابد و ميزان ( افزایش میUCSمقدار ضایعات اندازه مقاومت فشاری تک محوری )

به طور متوسط ده درصد افزایش در مقاومت به ازای هر درصد افزایش ضایعات فرش 

دهد ولی مقدار رطوبت را کاهش می حداکثرباشد. ضایعات فرش مقدار دانسيته خشک می

 گزارشمتر ميلی 40ایعات فرش را ضدهد. ایشان بهترین طول بهينه را افزایش می

 .]5[ کرد

ای های ماسهای شيروانیفوالدی و همکاران اثر ضایعات فرش را در رفتار لرزه

های ميز لرزان را برای ارزیابی تعدادی آزمایش  آنانمورد بررسی قرار دادند. 

مشاهده کردند که با همراه با ضایعات فرش انجام داده و  ایرفتار خاک ماسه

ای ای رفتار تعدیل شدهبارهای لرزه ای تحتهای ماسهافزودن ضایعات فرش شيروانی

 .]6[ دهندرا نشان می

دهد که تقریبًا مطالعه در زمينه اثر ضایعات فرش نشان می مطالعاتبررسی    

اثر ضایعات فرش مصنوعی ، های  رسی صورت نگرفته است. در این پژوهشبر رفتار خاک

های نمونهبر روی نشده محوری زهکشیهای سهآزمایش با انجامبر رفتار خاک رس 

 شود.بررسی میمخلوط رس با الياف فرش 

 

 

 مصالح        .2
و خاک رس چسبنده استفاده شده است. ابعاد  ماشينیدر تحقيق حاضر از الياف فرش 

ارائه  1و شکل ظاهری آنها در شکل  4/0ميلی متر و توده ویژه آن  3/0 15الياف 

قيه استفاده ها از منبع قرضه رس قوشاست. خاک رس مورد استفاده در نمونهگردیده 

شده در هسته سد خاکی ليالنچای شهرستان ملکان تهيه شد. برای داشتن رس یکنواخت 

عبور داده شد و  100ها، رس تهيه شده از منبع قرضه از الک در تمام نمونه

. بر اساس سيستم  انجام شد ها برای تعيين خواص فيزیکی بر روی آنهاآزمایش

بندی خاک رس انه[. منحنی د7] گيردقرار می CLبندی متحد، این خاک در گروه طبقه

نمایش داده شده   1های این رس در جدول و برخی از ویژگی 2مصرفی نيز در شکل 

 است.  
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 الیاف فرش  استفاده شده در این تحقیق( 1شکل )

 استفاده در تحقیقمشخصات خاک رس مورد  (1جدول )

 

 

 

 

 

 ها برنامه آزمایشمصالح و      .3

 هاساخت نمونه .    1. 3

هدف از این تحقيق بررسی رفتار خاک رس مخلوط با ضایعات فرش است. بدین منظور 

درصد ضایعات فرش مخلوط شد.  50/1و  1، 7/0، 50/0، 3/0، 0خاک رس با مقادیر وزنی 

ها به روش پروکتور استاندارد وزن مخصوص خشک حداکثر و رطوبت بهينه تمامی مخلوط

 ارائه شده است. 2ها در جدول . مشخصات تمامی نمونه]8[تعيين شد 

ها پس از مخلوط کردن رس و الياف فرش به مقدار الزم با درصد رطوبت بهينه نمونه

 mm  100 و ارتفاع mm 50شکل با قطر ایهای استوانهمتناظر مرطوب شده و نمونه

کوبيده شدند. الزم  (dmaxγ% وزن مخصوص خشک حداکثر )98سانتيمتری تا  5/2الیه  4در 

ساعت قبل  24های رسی، مخلوط مصالح حداقل به ذکر است جهت جذب بهتر آب در کانی

 های پالستيکی نگهداری شدند.از کوبيدن با آب مخلوط شده و در کيسه

باشد. عدد می Carpet wastمخفف کلمات  CWها عالمت مطابق جدول در نامگذاري نمونه  

دهد. به عنوان مثال، نوشته شده پس از این حروف درصد وزني ضایعات را نشان مي

مشخص شده  CW -0.3%ضایعات فرش با نام % 3/0نمونه ساخته شده از رس مخلوط با 

  است.

 

 های آزمایش شده( نام و مشخصات نمونه2جدول )

 

ف
ی
د
ر

 

 نام نمونه
وزن مخصوص 

 (3kN/m)خشک 

1 CW-0% 

 
75/16 

2 CW -0.3% 

 
58/17 

3 CW -0.5% 

 
18/17 

4 CW -0.7% 

 
16/17 

5 CW -1% 

 
55/16 

6 CW -1.5% 

 
68/16 

 

 

 هاو بارگذاری نمونه تحکیم. 2. 3

محوری خاک قرار گرفته و اشباع سهها پس از تهيه در محفظه دستگاه آزمایش نمونه

انگلستان   ELEدیجيتالي ساخت شرکتمحوري استفاده شده کاماًل شدند. دستگاه سه

ها، حدود دو روز آب مقطر از داخل آنها عبور داده بود. به منظور اشباع نمونه

به مقدار  Bرسيدن و پارامتر  kPa400  فشار تاشده و سپس با اعمال تدریجي پس

مقا پارامترها

 دیر

 33 حد روانی %

 16 حد خميری %

 17 شاخص خميری %

 7/2 (sG)توده ویژه 

 20 % درصد رطوبت بهينه

وزن مخصوص خشک 

(3kN/m) 

75/

16 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

هاي محصورکننده ها تحت تنشها اشباع شدند. در ادامه نمونهنمونه 96/0بيشتر از 

kPa 100 در شرایط زهکشی نشده و با سرعت بارگذاری  تحکيم شده و سپسmm/min 04/0 

 .]9[برش داده شدند 

 

 نتایج         .4

های مختلف به صورت تغييرات محوری انجام شده بر روی نمونههای سهنتایج آزمایش

 100تحکيمی  رنش محوری و مسير تنش تحت تنشک -ایشار آب حفرهفکرنش محوری، -تنش

 - 2ی شکل ارائه شده است. به طور کلی از این نمودارها 2های کيلوپاسکال در شکل

ها نسبت به رس افزودن ضایعات فرش مقاومت برشی نمونهبا شود که مشاهده می الف

توان دریافت که صرفنظر از برخی استثناها ب می - 2 همچنين از شکلشود. خالص می

ای ناشی از بارگذاری برشی نيز با افزایش درصد ضایعات فرش مقدار فشار آب حفره

ود که توان مالحظه نممیج(  - 2ها )شکل مقایسه مسيرتنش نمونه شود. بابيشتر می

 ها اتساعی است. رفتار تمامی نمونه

فرش حسب درصد ضایعات ها بر تغييرات مقاومت برشی نمونه الف -3شکل در 

 5/1افزودن ضایعات تا با توان مشاهده کرد که . از این شکل میارائه شده است
 د دارد.وجوس ر رمقدار متناظها نسبت به ر مقاومت برشی نمونهددرصد افزایش 

 اکثر ميزان افزایش مربوط به نمونهحد

 CW -0.3%  است. %35بوده و در حدود 
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ای و ج( رنش، ب( اضافه فشار آب حفرهک-های: الف( تنش( اثر درصد ضایعات بر منحنی2شکل )

 مسیر تنش
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 ضایعات ( مدول سکانت،  با درصدب( تغییرات: الف( مقاومت برشی، 3شکل )

 

 -های مختلف رسپذیری نمونهاثر ضایعات فرش بر روی تغييرشکل به منظور بررسی

کرنش متناظر -از منحنی تنش هار مدول تغييرشکل سکانت نمونهیداضایعات فرش، مق

رسم  ب - 3در شکل  فرش آنها استخراج شده و تغييرات آن برحسب درصد ضایعات

مدول % 5/0ا که با فزایش ضایعات فرش تشود گردید. از این شکل مشاهده می

% 5/1% به 5/0س با افزایش درصد ضایعات از ها بيشتر شده و سپتغييرشکل نمونه

 شود.کم می تغييرشکلمدول 

 

 گیرینتیجه          .5

 -های رسدر این تحقيق با افزودن ضایعات فرش به خاک رس، رفتار مکانيکی مخلوط

د مطالعه قرار گرفت. خالصه شده مورنمحوری زهکشی های سهضایعات با انجام آزمایش

 نتایج حاصل از این تحقيق به شرح زیر است : 

کند و ها افزایش پيدا میرس مقاومت برشی نمونه با افزودن ضایعات فرش به -

  % است.35حداکثر ميزان افزایش حدود 

ها ونهای در داخل نمایعات به رس سبب زیاد شدن اضافه فشار آب حفرهافزودن ض -

 شود.می

ها کم شده و در درصد پذیری نمونهبه رس ابتدا تغييرشکلبا افزودن ضایعات فرش  -

رسد و در ادامه با زیاد شدن درصد ضایعات فرش در نمونه به حداقل می 5/0فرش 

 شود.پذیری آنها نيز بيشتر میتغييرشکل
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