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بررسی رفتار مقاومت برشی خاک ماسهای بندرانزلی مسلح شده با پلی اتیلن ترفتاالت()PET
زهرا حاجیان نژاد ،1محسن کرامتی ،*،2مرتضی علینژاد ،1رضا نادری
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 2استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 3دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شاهرود
خالصه :باتوجه به تولید روزافزون مواد پالستیکی ،دغدغه ی بین المللی دفع یا بازیافت ضایعات پالستیکی در جهان
مطرح است .یکی از راه کارهای استفاده ی مجدد از ضایعات پالستیکی ،استفاده از آن ها در مهندسی و بهسازی
ساخت گاه ها یا زمین های سست است .هدف از انجام این پژوهش یافتن راهی برای استفاده ی مجدد نوعی خاص از

پالستیک ها (بطری های دوغ ،نوشابه ،آب معدنی و )...در کارهای ژئوتکنیکی جهت بهسازی خاک می باشد .در این
مقاله رفتار مکانیکی ماسهی بندر انزلی که با خرده های پلیاتیلن ترفتاالت 1×1سانتی متری و نوارهای 1×5سانتی

متری به مقادیر  0و  0/1و  0/5و  1و  2درصد و الیاف پلیاتیلن ترفتاالت به مقادیر  0و  0/1و  0/5درصد از وزن

خاک خشک به طور جداگانه مسلح شده ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .آزمایشهای برش مستقیم بزرگ مقیاس بر

روی نمونههای دارای تراکم  76%انجام شده و تاثیر پارامترهایی چون ابعاد ،درصد وزنی مسلح کنندهها در خاک و
همچنین سربار قائم بررسی گردیده است .نتایج آزمایشها نشان داده اگرچه خردهها و نوارهای پلیاتیلن ترفتاالت

موجب بهبود رفتار مکانیکی خاک ماسهای شدهاند؛ اما تاثیر تسلیح با الیاف بر بهبود خصوصیات مکانیکی خاک به

مراتب بیشتر بوده است .همچنین درصد بهینهی مسلح کنندههای نواری و خردههای پلی اتیلن ترفتاالت  %1از وزن
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پلیاتیلن ترفتاالت

برش مستقیم بزرگ مقیاس
تسلیح

رفتار مکانیکی خاک

خاک خشک به دست آمده است .مقایسهی بین نمونههای مسلح و غیر مسلح نشان داده است نمونههای مسلح دارای

شکلپذیری و مقاومت بیشتری بودهاند.

پتانسیﻞ ریسﮏ پﺬیری کﻢ و ﻏیره ( در حال کاهﺶ هستند .در

 -1مقدمه
امروزه با گسترش جمﻌیت و تﻐییرات فرهنگی در سراسر جهان،
نیاز به تولیدات ﺻنﻌتی و پﻼستیکی افزایﺶ یافته است .افزایﺶ
تولیدات پﻼستیکی منﺠر به تولید ﺿایﻌات تﺠزیه ناپﺬیر در مقادیر
بزرگ میشود .بنابراین یافتن روش های جدید استفاده از پﻼستیﮏ ها
و کشﻒ راه هایی برای استفاده ی مﺠدد از آن ها می تواند موجﺐ
کاهﺶ تاﺛیرات مﺨربشان بر محیﻂ زیست شود.

از گﺬشته تا به امروز ﺧاك برای ساﺧت انواع سازه ها بر روی
زمین نیازمند بهسازی بوده است .عﻼوه براین به علت رشد جمﻌیت،
سایت های ژئوتکنیکی مناسﺐ ) دارای ﺧاك مناسﺐ ،دسترسی آسان،

* نویسنده عهدهدار مکاتباتkeramati@shahroodut.ac.ir :

سال های اﺧیر روش ها ،مﺼالح و تحلیﻞ های عددی متنوعی جهت
بهبود ﺧﺼوﺻیات مکانیکی ﺧاك های با مقاومت کﻢ مورد استفاده
قرار گرفته اند که به عنوان مﺜال می توان به استفاده از روش هایی
مانند زهکﺶ های ماسهای و شمﻊ ها ،تکنیﮏ های تسلیح ﺧاك از
قبیﻞ ژئوتکستایﻞ ها ،ژئوگریدها و به ﻃور ﺧاص الیاف مﺼنوعی و
ﻃبیﻌی اشاره کرد.

در این مقاله به روشی کارآمد برای بهسازی ﺧﺼوﺻیات مکانیکی
ﺧاك پرداﺧته شده است که از مزایای این روش می توان به ساده
بودن فرآیند و هزینه های اجرایی کﻢ اشاره

نمود.

از ﻃرفی بﺨﺶ

عﻈیمی از ﺿایﻌات جمﻊ آوری شده که به مﺨازن دفن زباله انتقال

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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می یابند قابﻞ استفاده ی مﺠدد می باشند .پلیاتیلن ترفتاﻻت یا پت

1

مﻌموﻻ به شکﻞ بﻄری های نگهدارنده ی مایﻌات و پﻼستیﮏ های

سﻄوح باشیﺐ بیشتر را فراهﻢ می آورد[ 9 ].
C o n s oli

و همکاران در سال  2002درباره ی رفتار مهندسی

بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد که برای قابﻞ استفاده شدن

ماسه ی مسلح شده با پﻼستیﮏ ﺿایﻌاتی مﻄالﻌه کرده اند .مﺼالح

جهت بهسازی ﺧﺼوﺻیات مکانیکی ﺧاك باید ﺧرد شده و یا به ﺻورت

مورد استفاده در این مﻄالﻌه شامﻞ ماسه ی ریزدانه ی یکنواﺧت،

الیاف درآید .بنابراین استفاده از ﺿایﻌات پت جهت بهسازی ﺧواص

الیاف پت تا ﻃول 36میلی متر و تا مقدار  0 / 9%از وزن ماسه و سیمان

مکانیکی ﺧاك منﺠر به ایﺠاد منبﻊ مﺼرف جدیدی برای این ﺿایﻌات

پرتلند زودگیر به مقدار 0%تا  7%از وزن ماسه بوده اند .آزمایﺶ های

می گردد در نتیﺠه مهﻢ ترین حسن بهسازی به وسیله ی پت ،کمﮏ

فشاری محﺼور نشده ،استحکام کششی ،فشاری سه محوره زهکشی

به حفﻆ محیﻂ زیست است.

شده ،همراه یا اندازه گیری کرنﺶ محلی انﺠام شده و نتایﺞ نشان داده

محققین بسیاری رفتار ﺧاك مسلح شده با الیاف مﺨتلﻒ

است که تسلیح با الیاف پت ،باعﺚ بهبود مقاومت نهایی و مقاومت

ﻃبیﻌی و مﺼنوعی را مﻄالﻌه کرده اند ) .به عنوان مﺜال می توان

بیشینه ی ﺧاك حاوی سیمان و ﺧاك بدون سیمان شده و همﭽنین

به دستاوردهای1979
1994 ،[ 2] 1983
]2005 ،[ 4
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و 1999 ، [ 3] M aher
]2007،[ 5

 YoujiangوWang

در سال
کرد (

 0%تا  0 / 1%بوده است .در این تحقیﻖ ،ﺧاك قرمز و ماسه با ذراتی بین

نتایﺞ آزمایشگاهی نشان داده است تسلیح ﺧاك با الیاف منﺠر به

 7میکرومتر تا  425میکرومتر همراه با الیافی به ﻃول  12میلی متر

افزایﺶ مقاومت فشاری ﺧاك ،افزایﺶ کرنﺶ شکست و شکﻞ پﺬیری

و عرض  4میلی متر با یکدیگر مﺨلوط شده اند .از آزمایﺶ ها

نمونه و افزایﺶ مقاومت برشی ﺧاك شده و به ﻃور کلی رفتار ﺧاك

این گونه دریافت شده که در آزمایﺶ فشاری محﺼورنشده ،مقاومت

بهبود یافته است.

محﺼورنشدگی در ﺧاك مسلح شده با  1%پﻼستیﮏ ،به میزان 73 / 8%

Tan

 [ 7] 2007و C o n s oli
.

A kbulut ،[ 6] Tang

Babu

و همکاران در سال  ،2011موفﻖ به تحلیﻞ پاسﺦ

تنﺶ -

کرنﺶ ﺧاك با پﻼستیﮏ بازیافتی شده اند .مقدار الیاف پﻼستیﮏ از

Park

و

K hattak

و

O hashi، [ 1] A ndersland

تردی ﺧاك سیمان دار را کاهﺶ داده است[ 10 ].

و همکاران در سال  [ 8 ] 2009و اشاره

به ﻃور ﺧاص نیز تﻌدادی از مﻄالﻌات جهت بررسی تاﺛیر تسلیح
ﺧاك با پت انﺠام شده که در این بﺨﺶ توﺿیح مﺨتﺼری پیرامون
هریﮏ آورده شده است.

بیشتر از ﺧاك ﻏیرمسلح بوده است[ 11 ].

اژدرپور و همکاران در سال  2011با استفاده از ﺧرده پت ،تسلیح
دو نوع ﺧاك ماسه ای و رسی را انﺠام داده اند .آن ها از براده های

 M a h erو  H oدر سال  1993آزمایﺶ های سه محوری فشاری

پت با ابﻌاد رد شده از الﮏ شماره  ،10و با درﺻدهای وزنی ﺻفر تا

و سه محوری سیکلی را بر روی ماسه ترکیﺐ شده با سیمان و مسلح

 50درﺻد برای تسلیح استفاده نموده و آزمایﺶ های تراکﻢ و برش

شده با الیاف پت با توزیﻊ تﺼادفی انﺠام داده اند .نتایﺞ نشان داده که

مستقیﻢ کوﭼﮏ مقیاس را بر روی نمونه های مسلح انﺠام داده

اند.

تسلیح با الیاف ،به ﻃور ﭼشﻢ گیری مقاومت فشاری و کششی ترکیﺐ

نتایﺞ نشان داده است که افزایﺶ مقاومت برشی درﺧاك ماسه ای

ماسه سیمانیته را افزایﺶ داده که این افزایﺶ مقاومت با افزایﺶ درﺻد

در اﺛر تسلیح ،بیشتر از ﺧاك رسی بوده و همﭽنین درﺻد بهینه ی

الیاف و افزایﺶ ﻃول الیاف ،بیشتر شده است .حداکﺜر تنﺶ برشی

مسلح کننده در ﺧاك ماسه ای بیشتر از رس بوده است .ایشان از

نمونه مسلح شده نشان داده که در اﺛر افزودن الیاف ،زاویه اﺻﻄکاك

نتایﺞ آزمایﺶ های تراکﻢ دریافته اند که با افزایﺶ درﺻد پت ،درﺻد

داﺧلی و ﭼسبندگی بین دانه ای ﺧاك نیز افزایﺶ پیدا کرده است[ 3 ].

رﻃوبت بهینه ی ﺧاك رسی افزایﺶ یافته ،ولی در ﺧاك ماسه ای

Li

و

Ding

در سال  2002ﺧاك ﭼسبنده ای که از مناﻃقی با

تﻐییری نکرده است[ 12 ].

شیﺐ تند برداشت شده بود را با استفاده از الیاف پت مسلح کرده و با

سیﻢ نگار و همکاران در سال  2011به مﻄالﻌه ی رفتار مکانیکی

انﺠام آزمایﺶ مقاومت فشاری تﮏ محوره بر روی نمونه های مسلح

ماسه ی ﻻی دار مسلح شده با الیاف پت پرداﺧته اند و بر روی

شده ،شاهد افزایﺶ یﮏ پارﭼگی و مقاومت تﮏ محوره بیشتر نمونه و

نمونه های مسلح ،آزمایﺶ های مقاومت فشاری محﺼورنشده ) تﮏ

افزایﺶ زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی آن بوده اند که امکان برداشت ﺧاك از

و برش مستقیﻢ انﺠام

)Polyethylene-Terephthalate (PET

1
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داده اند .نتایﺞ نشان داده که افزودن الیاف به ﺧاك ،مقاومت فشاری

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  3183تا 3202

محﺼورنشده،

CBR

و مقاومت برشی ﺧاك را بهبود بﺨشیده

است.

] [ 13

ﺿایﻌاتی در تراکﻢ  %70مشاهده کردهاند تسلیح ﺧاك با ژئوگریدهای
تولیدشده از پﻼستیﮏ ﺿایﻌاتی موجﺐ بهبود رفتار بار  -نشست و

A c h ar y y a

و همکاران در سال  2013به بررسی بهبود مقاومت

افزایﺶ ظرفیت باربری ﺧاك شده است[ 18 ].

برشی زهکشی نشده ی ﺧاك رس همراه با ﺧرده های بﻄری های پت

 . B a d a w yدر سال  2018با افزودن نوارهای پت به ﺧاك رسی

پرداﺧته اند .ﺧاك رسی با  10%و  20%ماسه مﺨلوط شد و ﺧرده های

استفاده شده در زیرسازی راه نتیﺠه گرفته است که تسلیح ﺧاك با

پت با ﻃول هایی از  5میلی متر تا  15میلی متر و عرض  5میلی متر

پت موجﺐ افزایﺶ مقاومت و کاهﺶ تركهای ناشی از ﺧستگی در

و مقدار  2%تا  5%از وزن ﺧاك ،به آن اﺿافه شده اند .آزمایﺶ های

ﺧاك شده است[ 19 ].

مقاومت فشاری محﺼورنشده و برش مستقیﻢ انﺠام شده است .نتایﺞ

Pe d d aia h

و همکاران درسال  ، 2018با افزودن ﺧرده پت

آزمایﺶها نشان داده که افزایﺶ درﺻد پت تا مقدار  ،1%مقاومت فشار

با ابﻌاد  1 / 5 × 1 / 5سانتی متر با درﺻدهای  0 / 6 ،0 / 4 ،0 / 2و 0 / 8

محﺼورنشده ی مﺨلوط ﺧاك  -الیاف هﻢ افزایﺶ یافته است[ 14 ].

درﺻد وزنی به ﺧاك ماسه  -سیلتی و انﺠام آزمایﺶ های برش مستقیﻢ،

 B oteroو همکاران درسال  ،2015ﺧاك سیلتی )  ( M Hعبوری
از الﮏ شماره  60را با الیاف پت حاﺻﻞ از بازیافت بﻄری ها مسلح
کرده و بر روی نمونه های مسلح شده آزمایﺶهای

CBR

و تراکﻢ ،به بررسی پارامترهای مقاومتی ﺧاك مسلح شده با

پِت پرداﺧته اند که نتایﺞ نشان داده است تسلیح ﺧاك سیلتی مورد

با فشارهای

آزمایﺶ ،موجﺐ افزایﺶ مقاومت برشی آن شده که با افزایﺶ سربار

سربار مﻌادل  5 ،2 / 5و  7 / 5متر و با درﺻد الیاف ﺻفر 0 / 6 ، 0 / 3 ،و 1

قائﻢ ،تاﺛیر آن مشهودتر بوده و این افزایﺶ مقاومت در  0 / 4درﺻد پت،

UU

درﺻد انﺠام داده اند .نتایﺞ نشان داده است که حﻀورالیاف پت باعﺚ
کاهﺶ زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی و افزایﺶ ﭼسبندگی ﺧاك شده

در بهترین حالت بوده

است[ 20 ].

است.

هدف از انﺠام این تحقیﻖ یافتن بهترین ابﻌاد و درﺻد وزنی

همﭽنین درنمونه های ﻏیرمسلح بر ﺧﻼف نمونه های مسلح ،شکست

مسلح کننده ی پت تحت سربار قائﻢ  150کیلوپاسکال که ﺧاك

ترد رخ داده که این امر به دلیﻞ تﻐییرشکﻞ پﺬیری نمونه های مسلح

بیشترین سﻄح مقاومتی را از ﺧود نشان داده است ،برای ﺧاك ماسهای

بوده است[ 15 ].

بندر انزلی تحت آزمایﺶ برش مستقیﻢ بزرگ مقیاس بوده است.

P atil

و همکاران در سال  2016با انﺠام آزمایﺶهای برش

مستقیﻢ و سه محوری بر روی ﺧاك ریزدانهی مسلح شده با ﺧردههای

 -2مواد و روشها

پت به مقدار  %1از وزن ﺧاك ﺧشﮏ مشاهده کرده اند که افزودن پت

در این مﻄالﻌه به منﻈور بررسی رفتار مکانیکی ماسه ی مسلح و

به ﺧاك منﺠر به افزایﺶ ﭼسبندگی و ظرفیت باربری ﺧاك گردیده

ﻏیرمسلح  33آزمایﺶ برش مستقیﻢ بزرگ مقیاس انﺠام شده

است.

است[ 16 ].

شکﻞ مسلح کننده های پت ) ﺧرده های  1 × 1سانتیمتری ،نوارهای

مالیدره و همکاران در سال  2017پﮋوهشی بر روی ماسه ی بابلسر،

 1 × 5سانتیمتری و الیاف (  ،سربار قائﻢ

)  100 ،50و 150کیلوپاسکال (

مسلح شده با سیمان و الیاف پت ،پلی پروپیلن و کیسههای پﻼستیکی

و درﺻد وزنی پت در ﺧاك )  1 ، 0 / 5 ، 0 / 1 ،0و  2%از وزن ﺧاك

به ﻃور جداگانه انﺠام داده اند و ﻃی آن با انﺠام آزمایﺶهای برش

ﺧشﮏ ( پارامترهایی هستند که در این پﮋوهﺶ مورد بررسی قرار

مستقیﻢ و سه محوری ،پارامترهای مقاومتی ﺧاك را بررسی کرده

گرفته اند.

و دریافته اند الیاف پت باعﺚ بیشترین افزایﺶ در مقاومت برشی
ﺧاك های ماسه ای شده اند .مقدار بهینه الیاف برای تقویت ماسه،

 - 2 - 1ﺧاك ماسهای مورد استفاده

 1%به دست آمده و همﭽنین الیاف باعﺚ افزایﺶ مقاومت برشی،
ﭼسبندگی و زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی ﺧاك شده بودند[ 17 ].
D i E m idio

و همکاران درسال  2018با انﺠام آزمایﺶ برروی

ماسهی رودﺧانهای مسلح شده با ژئوگریدهایی از جنس پﻼستیﮏ

ﺧاك مورد استفاده ،ماسه ی گردگوشه ی یکنواﺧت و از نوع
کربناته بوده و متﻌلﻖ به سواحﻞ دریای ﺧزر ) بندر انزلی در شمال
ایران ( می باشد .پس از تهیه ی ﺧاك از ساحﻞ بندر انزلی ،آزمایﺶ
دانه بندی بر روی ماسه بر اساس استاندارد

3185

A S T M D 422 - 87
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شکل  .1منحنی دانهبندی ماسهی بندر انزلی
شکل  : 1منحنی دانهبندی ماسهی بندر انزلی
Fig. 1. The particle size distribution curve of Bandar-e Anzali sand

جدول  . 1خصوصیات فیزیکی ماسهی بندر انزلی
جدول  : 1خصوصیات فیزیکی ماسهی بندر انزلی
Table 1. Physical properties of Anzali port sand

)γ
1/07

1/25

0/17

)γ
1/25

1 /6

انﺠام شده است .در شکﻞ  1نمودار دانه بندی این ﺧاك نشان داده

ویژگی
1/12

0/65

2/65

مقدار

اسید 2حاﺻﻞ میشود.

شده است .ﻃبﻖ این نمودار متوسﻂ اندازه ی ذرات ﺧاك ) ، ( D 50

مسلح کنندههای استفاده شده شامﻞ ﺧرده های پت به ابﻌاد1 × 1

 0 / 17میلی متر بوده و ﺿریﺐ یکنواﺧتی و ﺿریﺐ انحنای ﺧاك نیز

سانتیمتر ،نوارهای پت به ابﻌاد 1 × 5سانتیمتر و الیاف با ﻃول میانگین

به ترتیﺐ  1 / 25و  1 / 07می باشد .همﭽنین ماسه ی بندر انزلی در

 5و قﻄر  0 / 02میلیمتر بوده اند .ﻻزم به ذکر است مسلح کننده ها

)(SP

از ﺧرد کردن بﻄری های پﻼستیﮏ ﺿایﻌاتی به دست آمده اند .شکﻞ

قرار دارد .ﻃبﻖ آزمایﺶ تﻌیین وزن مﺨﺼوص مواد جامد ﺧاك بر

 2انواع مسلح کننده های استفاده شده در پﮋوهﺶ را نشان می دهد.

 A S T Mﭼگالی ویﮋه ماسه  2 / 65می باشد .ﺿمنا

در جدول  2مقادیر ﺧﺼوﺻیات فیزیکی و شیمیایی پت آورده

سیستﻢ ﻃبقه بندی متحد در گروه ماسه ی بد دانه بندی شده
اساس D 854 - 87

شده است.

ﺧاك ماسه ای از نوع کربناته می باشد .مشﺨﺼات ﺧاك در جدول 1
آورده شده است.

 - 2 - 3تﺠهیزات و روش انﺠام آزمایﺶ
 - 2 - 2مسلح کنندههای مورد استفاده

از دستگاه برش مستقیﻢ بزرگ مقیاس با ابﻌاد جﻌبه ی برش

به منﻈور تسلیح ﺧاك ماسه ای از پلی اتیلن ترفتاﻻت استفاده شده

 15 × 30 × 30سانتی متر ،با جﮏ پنوماتیﮏ جهت اعمال سربار قائﻢ

یا  ، ( P E T Eیﮏ فیبر مﺼنوعی و

استفاده شده است .به منﻈور اندازه گیری دقیﻖ تﻐییرشکﻞ های

رزین محکﻢ و ﺧشﮏ است .یکی از اعﻀای ﺧانواده ی پلی استرهاست

افقی و قائﻢ ،از سنسورهای

در راستای افقی و قائﻢ جﻌبه

که پلیمر هستند و از ﻃریﻖ پلیمرسازی اتیلن گلیکول 1و ترفتاﻻت

برش استفاده شد که بﻼفاﺻله اﻃﻼعات را از ﻃریﻖ یﮏ دستگاه

است .پلی اتیلن ترفتاﻻت

)PET

Ethylene glycol

1

1

3186

LV D T

D ata

Terephthalate acid

2
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هاها
کننده
مختلف
شکل .2
مسلح کننده
مختلف مسلح
هایهای
شک :لشکل
شکل 2
Fig. 2. Different shapes of reinforcements

فیزیکیو ومکانیکی
خصوصیات فیزیکی
مقادیر خصوصیات
جدول
مکانیکیپتپت
جدول:2.2مقادیر
Table 2. Values of physical and mechanical properties of PET
پارامتر
خصوصیات فیزیکی

واحد

کد آزمایش

مقدار

شماره

1

چگالی

0/0499

الف

جذب آب

0 /1

ب

خصوصیات مکانیکی

2
1/38

الف

مقاومت کششی در هنگام گسیختگی

11500

ب

مدول کششی

4×105

ج

تغیر طول در هنگام گسیختگی

70

د

15000

ه

مدول خمشی

4×105

و

استحکام ضربهی ایزوتوپ

0 /7

ز

مقاومت خمشی

2

سختی راک ول
ضریب زاویهی اصطکاک

ح
0/0-19/25

-

3187

ط
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کاناله کاناله
دیتاالگر 8
مستقیم و
دستگاه برش
شکل : 3
دیتاالگر 8
مستقیم و
دستگاه برش
شکل .3

Fig. 3. direct shear machine and 8-channel data logger

جدول  :3دقت و بازهی اندازهگیری سنسورهای استفاده شده

جدول  .3دقت و بازه ی اندازه گیری سنسورهای استفاده شده
Table 3. Accuracy and measurement range of sensors used

بازهی اندازه گیری

صفر تا  50میلیمتر

صفر تا  100میلیمتر
صفر تا  10تن

L o g g er

دقت

سنسور

 0/01میلیمتر
 0/01میلیمتر

 150گرم-فرس(

1

جهت اندازه گیری جابجایی قائم

جهت اندازه گیری جابجایی افقی

جهت اندازه گیری نیروی برشی اعمال شده

)

به کامﭙیوتر انتقال می دهند .شکﻞ  ،3دیتاﻻگر و دستگاه

برش مستقیﻢ بزرگ مقیاس به

ردیف
2
3

ﭼکﺶ ﻻستیکی کوبیده شدهاست تا به تراکﻢ موردنﻈر برسد .جهت
ایﺠاد تراکﻢ یکنواﺧت در تمام نمونه ،ﻻیه های زیرین کمتر از ﻻیه ی

کار رفته را نشان می دهد.

در جدول  3دقت و بازه ی اندازه گیری سنسورها آمده است.

باﻻیی کوبیده شده اند .سﻄح هر ﻻیه قبﻞ از ریﺨتن ﻻیه ی بﻌدی با

در این آزمایﺶ ها ﺧاك مسلح و ﻏیرمسلح با تراکﻢ نسبی

استفاده از یﮏ کاردك ﭼوبی ﺻاف شده است تا اتﺼال بین ﻻیه ها در

مورد آزمایﺶ برش

نمونه های مﺨتلﻒ به ﻃور یکسان ﺻورت گیرد .برای تمام نمونه ها

مستقیﻢ قرار گرفته است .به دلیﻞ انﻌﻄاف پﺬیر بودن پت ،استفاده

با توجه به حداکﺜر وزن مﺨﺼوص ﺧشﮏ مینیمﻢ و ماکزیمﻢ نمونه،

از مسلح کننده های پت با ابﻌاد مساوی و یا کوﭼکتر از یﮏ سوم

سﻌی شده است تا نمونه به تراکﻢ نسبی  76%برسد .ﻻزم به ذکر

کوﭼکترین بﻌد دستگاه قابﻞ توجیه می باشد ]  .[ 21در تسلیح ﺧاك

است که وزن مﺨﺼوص مینیمﻢ و ماکزیمﻢ نمونه ها به ترتیﺐ با توجه

با ﺧرده ها و نوارهای پت مقادیر  1 ، 0 / 5 ، 0 / 1 ، 0و  2درﺻد و در

به استانداردهای

به دست

تسلیح با الیاف پت مقادیر 0 / 1 ،0و  0 / 5درﺻد ) به دلیﻞ عدم اﺧتﻼط

آمده اند .در جدول  4مقادیر وزن مﺨﺼوص ﺧشﮏ ،وزن مﺨﺼوص

مناسﺐ ﺧاك و الیاف در درﺻدهای باﻻتر الیاف ،به همین مقادیر

ﺧشﮏ مینیمﻢ و ماکزیمﻢ برای نمونه های مﺨتلﻒ آورده شده

است.

بسنده شد ( از وزن ﺧاك ﺧشﮏ ،مسلح کننده به ﺧاك اﺿافه و ﺧاك

ﺿمنا ارتفاع نمونه ها بﻌد از اعمال سربار قائﻢ اندازه گیری شده و

مسلح در داﺧﻞ جﻌبه ی برش به ﺻورت نمونه های 18کیلوگرمی

وزن مﺨﺼوص ﺧشﮏ با توجه به ارتفاع نمونه بﻌد از اعمال سربار قائﻢ

و در سه ﻻیه ی  6کیلوگرمی ،ریﺨته شده ) به دلیﻞ اینکه هنگام

محاسبه شده است؛ هرﭼند که به دلیﻞ تراکﻢ نسبتا باﻻی نمونه ها

ریﺨتن ﺧاك مسلح درون جﻌبه ی برش ،الیاف پت و ﺧاك از یکدیگر

اعمال سربار قائﻢ نشست محسوسی در نمونه ها ایﺠاد نکرده است.

 76درﺻد ﻃبﻖ استاندارد 3080

AST M

A S T M D 4254

و

A S T M D 4253

جدا می شدند ،فرآیند ریﺨتن ﺧاك درون جﻌبه به آرامی و توسﻂ

نمونه ها تحت سربارهای قائﻢ  100 ،50و  150کیلوپاسکال قرار

یﮏ کاسه ی کوﭼﮏ مسی ﺻورت گرفتهاست ( و به وسیله ی یﮏ

گرفته و با نرخ برش ﺛابت  2 / 067میلی متر بر دقیقه ﻃبﻖ استاندارد
3

3188

 3183تا
وزن صفحه
سال و،1399
شماره ،12
مخصوص ،52
امیرکبیر ،دوره
مهندسی
جدول  :4مقادیر وزن مخصوصنشریه
3202نمونهها برای رسیدن به تراکم نسبی
خشک
مخصوص
ماکزیمم
خشک
عمرانوزن
مینیمم،
خشک
%76

جدول  .4مقادیر وزن مخصوص خشک مینیمم ،وزن مخصوص خشک ماکزیمم و وزن مخصوص خشک نمونه ها برای رسیدن به تراکم نسبی 76%
Table 4. Values of minimum specific gravity, maximum dry specific gravity and dry specific gravity of samples to achieve a
relative density of 76%

تراکم
نسبی()%

وزن مخصوص

76

1 /5

1 /6

76

1/495

1/595

1/245

76

1/48

1/58

1/23

مسلح شده با  0/5درصد از نوارها  /خردههای پت

76

1/43

1/525

1/175

مسلح شده با  2درصد از نوارها  /خردههای پت

1/576

1/226

مسلح شده با  0/5درصد از الیاف پت

خشک(

1/46

76

1/492

76
76

3080

AST M

1/476

)

وزن مخصوص خشک

وزن مخصوص خشک
1/25

مرجع
مسلح شده با  0/1درصد از نوارها  /خردههای پت

2
3
5

ماکزیمم(

1/56

1/592

)

)

مینیمم(

1/21

نمونه ها به کرنﺶ  10درﺻد برسند ادامه یافته است.

 -3بحث و بررسی

1

مسلح شده با  1درصد از نوارها  /خردههای پت

1/242

مورد برش قرار گرفته اند .آزمایﺶها تا زمانیکه

نمونه

ردیف

مسلح شده با  0/1درصد از الیاف پت

4
6

7

متناظر با تنﺶ برشی ماکزیمﻢ افزایﺶ یافته است .در تﻐییر شکﻞ های
برشی نرمالیزه شده بﻌد از کرنﺶ گسیﺨتگی ،تنﺶ برشی تحمﻞ شده
از سوی نمونه های مسلح شده با  2درﺻد از نوارها و ﺧرده های پت
تقریبا با تنﺶ برشی تحمﻞ شده از جانﺐ نمونه های مسلح شده با

در این بﺨﺶ با ارائه ی نمودارهای مﺨتلﻒ به بحﺚ پیرامون

 1درﺻد وزنی از ﺧرده ها و نوارهای پت یکسان و یا کمتر از آن

رفتار مکانیکی نمونه های مسلح شده با مقادیر و ابﻌاد مﺨتلﻒ پت و

بوده است؛ به همین دلیﻞ از افزودن مقادیر وزنی بیشتر پت به ﺧاك

مقایسه ی آن با نمونه ی مرجﻊ پرداﺧته شده است.

ﺻرف نﻈر شده است .می توان گفت بروز این رفتار از سوی نمونه ها
به دلیﻞ اندرکنﺶ فیزیکی بین ذرات ﺧاك و پت می باشد که منﺠر

 - 3 - 1بررسی رفتار تنﺶ  -تﻐییر شکﻞ برشی نرمالیزه شده و تﻐییر شکﻞ

به افزایﺶ مقاومت ﺧاك و بهبود رفتار مکانیکی آن شده است .به

پﺬیری نمونه ها

عﻼوه شکﻞ  4نشان می دهد نمونه های مسلح شده با الیاف پت نسبت

شکﻞ  4تﻐییرات تنﺶ برشی را نسبت به تﻐییر شکﻞ برشی

به نمونه هایی که با نوارها و ﺧرده های پت مسلح شده بودند ،تنﺶ

نرمالیزه شده برای نمونه های مسلح و ﻏیرمسلح نشان می دهد که

برشی بیشتری را متحمﻞ شدند .می توان این گونه توﺿیح داد که

تحت سربار  150کیلوپاسکال مورد آزمایﺶ برش مستقیﻢ قرار گرفته

الیاف نسبت به دو شکﻞ دیگر پت دارای مقاومت کششی بیشتری

اند .منحنی های مشابه دیگر نیز تحت سربارهای مﺨتلﻒ )  50و 100

اند.

بوده و همﭽنین قابلیت همبند شدن بهتری با ذرات ﺧاك داشته

کیلوپاسکال ( مشاهده گردید که برای رعایت اﺧتﺼار در اینﺠا نشان
داده نشده اند.

نکته ی قابﻞ توجه این است که افزودن پت به ماسه باعﺚ کاهﺶ
سﺨتی ماسه و بروز رفتار شکﻞ پﺬیرتری از سوی ﺧاك شده

است.

همان ﻃور که در شکﻞ  4دیده می شود ،هریﮏ از منحنی های

جهت بررسی دقیﻖ تر شکﻞ پﺬیری ،سﻄح زیر نمودار تنﺶ  -تﻐییر

تنﺶ  -تﻐییر شکﻞ برشی نرمالیزه شده دارای یﮏ قله بوده که متناظر

شکﻞ برشی نرمالیزه شده محاسبه گردیده و در جدول  5ارائه شده

با نقﻄه ی گسیﺨتگی نمونه می باشد .همﭽنین رفتار نمونه های

است.

مسلح شده با توجه به مقدار و ابﻌاد مسلح کننده ها متﻐیر است به

همانﻄور که جدول  5نشان می دهد با افزایﺶ درﺻد وزنی پت در

ﻃوریکه با افزایﺶ درﺻد وزنی پت در نمونه ها ) تا  %1برای ﺧرده ها

ﺧاك ،سﻄح زیر نمودار تنﺶ  -تﻐییر شکﻞ برشی نرمالیزه شده افزایﺶ

و نوارهای پت و  0 / 5%برای الیاف ( تﻐییر شکﻞ برشی نرمالیزه شده

یافته و به عبارتی شکﻞ پﺬیری نمونه ها بیشتر شده است.
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شکل  .4نمودارهای تنش-تغییر شکل برشی نرمالیزه شده برای نمونه های غیرمسلح و مسلح شده با درصدهای وزنی مختلف از (الف) خرده های پت (ب)
نوار های پت (ج) الیاف پت
شکل  :4نمودارهای تنش-تغییر شکل برشی نرمالیزه شده برای نمونههای غیرمسلح و مسلحشده با درصدهای وزنی مختلف از (الف) خردههای
Fig. 4. Normalized shear stress-deformation diagrams for unreinforced and reinforced specimens with different weight
الیاف پت
)(bپت (ج)
PETهای
(ب) نوار
 (c) PET fibersپت
percentages of (a) PET
particles
strips

در مورد مشابه می توان به پﮋوهﺶ سیﻢ نگار و همکاران در سال

به منﻈور بررسی تراکﻢ و اتساع نمونه ی ﻏیرمسلح و نمونه های

 2011اشاره کرد که به مﻄالﻌه ی رفتار مکانیکی ماسه ی ﻻی دار

مسلح شده با ابﻌاد و درﺻدهای وزنی مﺨتلﻒ پت در حین برش،

مسلح شده با  0 / 1تا  0 / 6درﺻد الیاف پت پرداﺧتند و بر روی نمونه های

نمودارهای شکﻞ  6ترسیﻢ شده اند.

مسلح ،آزمایﺶهای برش مستقیﻢ انﺠام دادند که نمودارهای تنﺶ

با توجه به شکﻞ  6تمامی نمودارهای تﻐییر شکﻞ قائﻢ

برشی  -تﻐییر شکﻞ برشی نرمالیزه شده حاﺻﻞ از آزمایﺶ های برش

نرمالیزه شده  -تﻐییر شکﻞ برشی نرمالیزه شده نمایانگر یﮏ رفتار

مستقیﻢ آن ها در شکﻞ  5نشان داده شده است ] .[ 13

تراکمی اولیه از جانﺐ نمونه ها هستند و بﻌد آن دﭼار اتساع شده اند،

با توجه به نمودار شکﻞ  ،5مشابه با پﮋوهﺶ حاﺿر مشاهده شده

همﭽنین افزودن پت به ﺧاك منﺠر به افزایﺶ رفتار انقباﺿی اولیه ی

است که افزودن الیاف به ﺧاك موجﺐ افزایﺶ مقاومت برشی ﺧاك

ﺧاك و تﻐییر شکﻞ قائﻢ نرمالیزه شده ی ماکزیمﻢ در حین برش شده

شده و رسیدن به تنﺶ حداکﺜر در کرنﺶ های باﻻتر نشان می دهد

است .همانﻄور که انتﻈار می رفت نمونه های مسلح شده با الیاف رفتار

تسلیح موجﺐ افزایﺶ شکﻞ پﺬیری ﺧاك شده است

4
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مسلحنمونههای مسلح و غیر مسلح
غیر برای
نرمالیزهوشده
نمونهبرشی
شکل
تغییر
برشی-
برشیتنش
منحنی
برشی-تغییرزیر
جدول  :5سطح
های مسلح
برای
شده
نرمالیزه
شکل
جدول  .5سطح زیر منحنی تنش

Table 5. Area below the shear stress-normalized shear deformation curve for reinforced and unreinforced specimens

سطح زیر منحنی تنش -تغییر
شکل برشی نرمالیزه شده

درصد وزنی پت

مسلحکننده

ردیف

1141/48

0

نمونهی مرجع

1

1198/26

0 /5

(

)

1186/42
1216/86

0 /1
1

1221/54

2

1266/1

0 /5

1248/63

1280/99
1296/78

2

1497/93

0 /5

1224/1

3
1× 1

0 /1
1
0 /1

2
4
5
6

7
5× 1
الیاف

8
9

10
11

شکل  .5اثر تسلیح خاک بر نمودارهای تنش برشی -تغییر شکل برشی نرمالیزه شده در تحقیقات سیم نگار و کمالی[]13
]Fig. 5. The effect of soil reinforcement on shear stress diagrams - normalized shear deformation in Simnegar & Kamali [13
شکل  :5اثر تسلیح خاک بر نمودارهای تنش برشی -تغییر شکل برشی نرمالیزهشده در تحقیقات سیم نگار و کمالی[]13
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شکل  .6نمودارهای تغییر شکل قائم نرمالیزه شده-تغییر شکل برشی نرمالیزه شده برای نمونه های غیرمسلح و مسلح شده با درصدهای وزنی مختلف از
پت
الیاف
پتده(ج)
برشینوار
پت (ب)
های
خرده
(الف)
های غیرمسلح و مسلحشده با درصدهای وزنی
نمونه
برای
هایهش
نرمالیز
شکل
تغییر
شده-
شکل  :6نمودارهای تغییر شکل قائم نرمالیزه
Fig. 6. Normalized vertical deformation
- Normalized
shear
for unreinforced and reinforced
 diagramsالیاف پت
نوارهای پت (ج)
خردههای پت (ب)
(deformationالف)
مختلف از
specimens with different weight percentages of (a) PET chips (b) PET strips (c) PET fibers

سانتیمتری ،نوارهای 1 × 5سانتیمتری و الیاف ( نشان می دهد الیاف

 - 3 - 2مقاومت برشی بیشینه
تاﺛیر درﺻد وزنی و ابﻌاد پت بر مقاومت برشی بیشینه ی

پت بهترین عملکرد را در تسلیح ﺧاك داشته اند به گونه ای که افزایﺶ

ماسه ) تحت سربار 150کیلوپاسکال ( در آزمایﺶ برش مستقیﻢ بزرگ

مقاومت برشی بیشینه ی ماسه پس از افزودن  0 / 5%از ﺧرده ها و

مقیاس در شکﻞ  7نشان داده شده است .همانﻄور که دیده می شود با

نوارها به ﺧاك به ترتیﺐ  %6و  %9بوده در حالی که این مقدار در

افزایﺶ درﺻد ﺧرده ها و نوارهای پت تا  %1مقاومت برشی بیشینه ی

تسلیح ﺧاك با الیاف به  %30افزایﺶ یافته است.همﭽنین نمودارها

ﺧاك افزایﺶ و بﻌد از آن کاهﺶ یافته است .برای الیاف نیز با افزایﺶ

نشان می دهند مقاومت بیشینه ی ﺧاك مسلح شده با  0 / 5درﺻد

درﺻد پت تا  0 / 5%همین روند حاکﻢ بوده است ) افزودن مقادیر بیشتر

الیاف از مقاومت بیشینه ی ﺧاك مسلح شده با  1%از ﺧرده ها و

الیاف به ﺧاك به دلیﻞ حﺠﻢ باﻻی الیاف و محدودیت ابﻌاد جﻌبه برش

نوارهای پت به ترتیﺐ  21%و  15%بیشتر بوده است .به عبارت دیگر

عمﻼ امکان پﺬیر نبوده و به همین مقدار بسنده شده است (.

می توان گفت تسلیح با  0 / 5%الیاف نسبت به تسلیح با  1%از نوارها

مقایسه ی بین عملکرد سه شکﻞ مسلح کننده ) ﺧرده های 1 × 1

6
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کیلوپاسکال
سربار 150
تحتتحت
مختلف پت
هایلهای
شکلشک
برای برای
کنندهکننده
مسلحمسلح
وزنی وزنی
بیشینه-درصد
برشیبرشی
مقاومت
نمودارنمودار
شکل .7
کیلوپاسکال
سربار 150
مختلف پت
بیشینه-درصد
مقاومت
شکل :7
Fig. 7. Diagram of maximum shear strength-weight percentage of reinforcement for different PET shapes under 150 kPa
overload

کیلوپاسکال
قائم 150
پت تحت
مختلف
برای شک
کننده
گسیختگی-درصد
الیزهنقطه
شده در
نرمالیزه
برشی
شکل
نمودار:8تغییر
سربار قائم 150
سربارتحت
مختلف پت
های
های شکل
کنندهلبرای
مسلح
مسلحوزنی
وزنیدرصد
گسیختگی-
یدر نقطهی
شده
برشی نرم
شکل
تغییر
نمودار
شکل  .8شکل
Fig. 8. Normalized shear deformation diagram at failure
point - the percentage by weight of the reinforcement For different
کیلوپاسکال
PET shapes under vertical overload 150 kPa
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ﺧاك داشته است .هرﭼند که ﺧرده های پت کمترین میزان افزایﺶ
مقاومت برشی را نسبت به دو شکﻞ دیگر پت ارائه داده اند اما فرآیند
آماده سازی نمونه ها و و اﺧتﻼط ﺧاك با ﺧرده های پت در مقایسه با
دوشکﻞ دیگر آسان تر بوده است.

زیادی مشاهده شد که دو نوار یا دو ﺧرده پت بر روی یکدیگر لﻐزیده
اند و به دلیﻞ نبود اﺻﻄکاك بینشان ،زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی در نمونه
کاهﺶ یافته است.

در شکﻞ  10نمودارهای زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی و ﭼسبندگی
) در لحﻈه ی گسیﺨتگی ( در مقابﻞ درﺻد وزنی های مﺨتلﻒ برای
نمونه های مسلح شده با ابﻌاد مﺨتلﻒ پت رسﻢ شده اند.

 - 3 - 3تﻐییر شکﻞ برشی نرمالیزه شده در لحﻈه ی گسیﺨتگی
تاﺛیر درﺻد وزنی پت در ﺧاك و اشکال مﺨتلﻒ آن بر تﻐییر
شکﻞ برشی نرمالیزه شده در لحﻈه ی گسیﺨتگی ماسه ) تحت
سربار150کیلوپاسکال ( در شکﻞ  8نشان داده شده است.

نمودارهای مربوﻃه نشان می دهند با افزایﺶ درﺻد پت ) تا
%1برای ﺧرده ها و نوارها و  0 / 5%برای الیاف ( مقدار تﻐییر شکﻞ برشی
نرمالیزه شده در لحﻈه ی گسیﺨتگی افزایﺶ یافته است که این اتفاق
منﺠر به شکﻞ پﺬیری بیشتر ﺧاك می گردد .همﭽنین نقﺶ الیاف در
تﻐییرشکﻞ پﺬیری ﺧاك به مراتﺐ بیشتر از دو شکﻞ دیگر پت بوده
است.

با توجه به شکﻞ  ) 10الﻒ ( می توان استنباط کرد که در تسلیح
ﺧاك با ﺧرده های پت ،با افزودن مقادیر

،0 / 1

0 / 5و

 1درﺻد پت به

ﺧاك ،زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی نسبت به حالت ﻏیر مسلح به ترتیﺐ
 2 / 2 ،0 / 1و  4 / 22درﺻد افزایﺶ یافته است و بﻌد ار آن با افزودن%2
پت به ﺧاك %1 ،کاهﺶ یافته است .همﭽنین در تسلیح ﺧاك با
نوارهای پت نیز ،با افزودن مقادیر 0 / 5 ،0 / 1و  1درﺻد پت به ﺧاك،
زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی نسبت به حالت ﻏیر مسلح به ترتیﺐ

،0 / 6

6

و  7درﺻد افزایﺶ یافته است و بﻌد از آن با افزودن %2پت به ﺧاك،
 0 / 6درﺻد کاهﺶ یافته است .برای نمونه های مسلح شده با الیاف ،اﺛر
تسلیح به این ﺻورت بوده است که با افزودن  0 / 1و  0 / 5درﺻد الیاف

 - 3 - 4پوش گسیﺨتگی و پارامترهای مقاومت برشی ﺧاك
پوش گسیﺨتگی نمونه های ماسه ای مسلح و ﻏیرمسلح در
نمودارهای شکﻞ  9نشان داده شده و همانﻄور که مشﺨﺺ است جهت
تﻌیین پارامترهای مقاومت برشی ﺧاك از رگرسیون ﺧﻄی استفاده
شده است .نمودارهای شکﻞ  10به ترتیﺐ زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی و
ﭼسبندگی ﺧاك را در مقابﻞ درﺻدهای مﺨتلﻒ وزنی از پت نشان
می دهند .به دلیﻞ وجود مقدار کمی ﻻی در ماسهای استفاده شده و
همﭽنین تراکﻢ نسبی باﻻی نمونه ها ،ﺧاك مقدار کمی ﭼسبندگی از
ﺧود نشان داده است.

نمودارهای شکﻞ  9نمایانگر این است که با افزایﺶ درﺻد پت ) تا
 %1برای ﺧرده ها ونوارهای پت و  0 / 5%برای الیاف ( زاویه اﺻﻄکاك
داﺧلی ﺧاك افزایﺶ یافته ،حال آن که ﭼسبندگی تا  %2پت ) برای
ﺧرده ها و نوارها ( همواره افزایشی بوده است .اما همانﻄور که در
شکﻞ  4دیده شد با افزودن  %2پت به ﺧاك مقاومت برشی بیشینه ی
آن کاهﺶ یافتهاست ،دلیﻞ این امر را می توان اینگونه تفسیر کرد
که ﭼون ﺧاك از نوع ماسه ای بوده تاﺛیر زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی بر
مقاومت ،بیشتر از تاﺛیر ﭼسبندگی بودهاست .دلیﻞ کاهﺶ زاویه
اﺻﻄکاك داﺧلی پس از افزودن  2درﺻد پت به ﺧاك این بوده است
که پت ها حﺠﻢ زیادی از نمونه را اشﻐال کردند و در قسمت های
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به ﺧاك ،زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی به ترتیﺐ  7و  10درﺻد افزایﺶ یافته
است.

زیرا الیاف توانسته اند درگیری بیشتری بین دانه های ﺧاك با

یکدیگر و دانه های ﺧاك با ﺧود الیاف ایﺠاد کنند.

همﭽنین مقایسه ی ﭼسبندگی نمونه های مﺨتلﻒ با استفاده از
شکﻞ  ) 10ب ( بیان گر این واقﻌیت است که در تسلیح با ﺧرده های
پت ،با افزودن  1 ،0 / 5 ،0 / 1و  2درﺻد پت به ﺧاك ،ﭼسبندگی نسبت
به حالت ﻏیر مسلح به ترتیﺐ  62 ،53 / 2 ،24 / 8و  70درﺻد افزایﺶ
یافته است .به همین ﺻورت ،در تسلیح با نوار های پت ،با افزودن ،0 / 1
 1 ،0 / 5و  2درﺻد پت به ﺧاك ،ﭼسبندگی نسبت به حالت ﻏیر مسلح
به ترتیﺐ  57 ،50 ،45و  71درﺻد افزایﺶ یافته یافته است .در تسلیح
ﺧاك با  0 / 1درﺻد و  0 / 5درﺻد از الیاف نیز ﭼسبندگی به ترتیﺐ 20
درﺻد و  180درﺻد افزایﺶ یافته است .بنابراین افزودن تا 2درﺻد پت
همواره باعﺚ افزایﺶ ﭼسبندگی در نمونه ها شده است.

شکﻞ  11به ﺻورت شماتیﮏ ساز و کار مسلح کنندهی پت درون
ﺧاك را نشان

میدهد.

با اعمال سربار ،دانه های ﺧاك به پت فشار

وارد کرده درگیری مسلح کنندهها و ﺧاك بیشتر شده است که این
اتفاق منﺠر به افزایﺶ زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی و ﭼسبندگی شده است.
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شکل  :9پوش گسیختگی برای نمونههای مسلح و غیرمسلح ماسهای مسلحشده با (الف) خردههای پت1×1سانتیمتری (ب) نوارهای پت
1×5سانتیمتری
پت
نوارهای
(ب)
پت1×1سانتیمتری
های
خرده
(الف)
شده با
مسلح
ماسه ای
غیرمسلح
مسلح و
نمونههای
گسیختگی
شکل .9
نوارهای
(ب)
سانتیمتری
هایپت1
های
خرده
(الف)
شده
مسلح
ماسه
غیرمسلح
سلح و
نمونههای م
برایبرای
گسیختگی
پوشپوش
شکل :9
پتپت
نوارهای
(ب)
سانتیمتری
پت×1×11
خرده
(الف)
شدهبابا
مسلح
(ج)ایای
ماسه
غیرمسلح
پت
الیاف
سانتیمتری
شکل  :9پوش گسیختگی برای نمونههای مسلح 5و×1
پت
الیاف
(ج)
الیافپت
(ج)الیاف
سانتیمتری(ج)
1×1×55سانتیمتری
پت
Fig. 9. Failure envelope for reinforced and unreinforced samples of sand reinforced with (a) 1 × 1 cm PET chips (b) 5 × 1 cm
PET strips (c) PET fibers
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خاک-درصدپتوزنی پت
پت پت
وزنی
خاک-درصد
(الف)زاویه
نمودارهای(الف)
نمودارهای
شکل
(ب)چسبندگی-درصد وزنی
(ب)چسبندگی خاک
وزنی
داخلیخاک-درصد
اصطکاکداخلی
زاویه اصطکاک
:10.10
شکل
Fig. 10. Diagrams (a) Internal soil friction angle-PET weight percentage (b) Soil cohesion-PET weight percentage

10
شکل  .11نمای شماتیک یک مسلح کننده داخل خاک
شکل  :11نمای شماتیک یک مسلحکننده داخل خاک
Fig. 11. Schematic view of a reinforcement in soil
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همکاران[]20
پدیا و
پژوهش
مختلف
مسلحکنندههای
درصدمسلح
برشیدردردرصد
تنشبرشی
تغییراتتنش
نمودارتغییرات
شکل.12:12نمودار
شکل
همکاران[]20
پدیا و
پژوهش
دردر
مختلف
کننده های
]Fig. 12. Diagram of shear stress changes in the different percentages of reinforcements in the study of Pedia et al. [20

تا کرنﺶ  10%افزایﺶ یافته است .در حالیکه با توجه به شکﻞ

در مورد مشابه می توان به تحقیقات پدایا و همکاران 1در سال

)ب(

 2018اشاره کرد .آن ها با افزودن ﺧرده پت با ابﻌاد 1 / 5 × 1 / 5

در تسلیح ﺧاك با الیاف پت ،زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی نسبت به نمونه ی

سانتی متر با درﺻدهای  0 / 6 ،0 / 4 ،0 / 2و  0 / 8از وزن ﺧاك ﺧشﮏ

مرجﻊ همواره افزایﺶ یافته است که این افزایﺶ در تسلیح ﺧاك با

به ﺧاك ماسه  -سیلتی و انﺠام آزمایﺶ های برش مستقیﻢ ،به بررسی

 0 / 5%الیاف بیشتر بوده است.

در شکﻞ  14نمودار ﭼسبندگی نرمالیزه شده در مقابﻞ تﻐییرشکﻞ

پارامترهای مقاومتی ﺧاك مسلح شده با پِت پرداﺧته اند که نتایﺞ

برشی نرمالیزه شده

آزمایﺶ هایشان در نمودار شکﻞ  12نشان داده شده است[ 20 ].

برای نمونه های مسلح رسﻢ شده است.

همانﻄور که از نمودارهای ) الﻒ ( در شکﻞ  14پیداست ،در تسلیح
 - 3 - 4 - 1بررسی پارامترهای نرمالیزه شده ی مقاومت برشی در

ﺧاك با  1 ،0 / 5و  2درﺻد از مﺨتلﻒ از ﺧرده های پت ،در تﻐییرشکﻞ

تﻐییرشکﻞ های برشی نرمالیزه شده ی متفاوت

برشی نرمالیزه شده ی  2تا  10درﺻد ،ﭼسبندگی نسبت به نمونه ی

در این بﺨﺶ به بررسی زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی و ﭼسبندگی

مرجﻊ افزایﺶ یافته است که این افزایﺶ در تسلیح با  1%وزنی بیشتر

نرمالیزه شده ی نمونه های مسلح ) نسبت به نمونه ی مرجﻊ ( در سه

بوده است.و پس از آن تا کرنﺶ  10%افزایﺶ یافته است .در حالیکه

تﻐییرشکﻞ برشی نرمالیزه شده ی  5 ،2و  10درﺻد پرداﺧته شده

با توجه به شکﻞ ) ب ( در تسلیح ﺧاك با الیاف همواره ﭼسبندگی

است.

نرمالیزه شده افزایﺶ یافته است که این افزایﺶ در تسلیح ﺧاك با
 0 / 5%الیاف بیشتر بوده است.

در شکﻞ  13نمودار زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی نرمالیزه شده در مقابﻞ

به ﻃور کلی می توان گفت در کرنﺶ های باﻻتر

تﻐییرشکﻞ برشی نرمالیزه شده برای نمونه های مسلح رسﻢ شده

)  5تا  10درﺻد (

زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی نرمالیزه شده تقریبا ﺛابت بوده اما ﭼسبندگی

است.

تﻐییرات قابﻞ مﻼحﻈه ای داشته است.

همانﻄور که از نمودارهای ) الﻒ ( در شکﻞ  13پیداست ،در تسلیح
ﺧاك با درﺻدهای مﺨتلﻒ از ﺧرده های پت ،در تﻐییرشکﻞ برشی

 -3-5بررسی ظرفیت باربری نمونه های مسلح شده با پت

نرمالیزه شده ی  2تا  5درﺻد ،زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی نسبت به

در سال های اﺧیر ،ستون های سنگی جهت افزایﺶ ظرفیت

نمونه ی مرجﻊ تقریبا ﺛابت مانده و یا کاهﺶ یافته است و پس از آن

باربری در رس های نرم و ماسه ها مورد استفاده ی گسترده قرار
12
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خردههای
(الف)
شده با
مسلح
نمونه های
نرمالیزهبرای
نرمالیزه شده
تغییرشکل برشی
نرمالیزه شده
اصطکاک داخلی
نمودار زاویه
نمودار:13تغییرات
(الف)
شده با
مسلح
نمونههای
شده برای
تغییرشکل برشی
مقابلدر مقابل
درشده
نرمالیزه
اصطکاک داخلی
تغییرات زاویه
شکل  .13شکل
پت1×1سانتیمتری (ب) لیاف پت
خردههای پت1×1سانتیمتری (ب) لیاف پت
Fig. 13. Diagram of normalized internal friction angle versus normalized shear deformation for specimens reinforced with
(a) 1 × 1 cm PET chips (b) PET fiber

گرفته اند .این ستون ها ﻏالبا در مواردی که حﺠﻢ وسیﻌی از ﺧاك
نیازمند بهسازی باشد

پت در این پﮋوهﺶ با ظرفیت باربری ﺧاك ماسه ای متراکﻢ ،مسلح شده
با ستون های سنگی که ﻃبﻖ استاندارد )  1 FH WA( 1983در پﮋوهﺶ

) مانند ﺧاکریزها (  ،به کار گرفته می شوند.

در مورد عملکرد ستون های سنگی در ﺧاك ،به ﻃور ﺧﻼﺻه

ساهو 2و شانکار 3انﺠام شده ،ﺻورت گرفته است .ﺧاك ازنوع بد

می توان گفت افزایﺶ ظرفیت باربری ﺧاك بﻌد از اجرای ستون های

دانه بندی شده بوده و دارای ﭼگالی ویﮋه ی  ،2 / 62ﺿریﺐ یکنواﺧتی

سنگی ،ناشی از اندرکنﺶ میان ذرات ﺧاك اﻃراف ستون و ستون

 ،0 / 96ﺿریﺐ انحنای  ،8 / 656ماکزیمﻢ وزن مﺨﺼوص ﺧشﮏ 17 / 83

می باشد بنابراین در مواقﻌی که ﺧاك موجود در سایت بسیار سست

کیلونیوتن بر متر مکﻌﺐ ،رﻃوبت بهینه ی  12درﺻد ،زاویه اﺻﻄکاك

باشد ،ستون سنگی نقﺶ به سزایی در افزایﺶ ظرفیت باربری ﺧاك

داﺧلی  35درجه و فاقد ﭼسبندگی بوده است .نمونه ها با ستون های

نﺨواهد داشت.

در این بﺨﺶ مقایسه ای بین ظرفیت باربری ﺧاك مسلح شده با

13

3198

)1 1 Design and Construction of Stone Columns(1983
2 Sahu
3 Shankar

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  3183تا 3202

شکل  .14نمودار تغییرات چسبندگی نرمالیزه شده در مقابل تغییرشکل برشی نرمالیزه شده برای نمونه های مسلح شده با (الف) خردههای پت1×1سانتیمتری
الیاف پت
شکل  :14نمودار تغییرات چسبندگی نرمالیزه شده در مقابل (ب)
برشی نرمالیزهشده برای نمونههای مسلحشده با (الف) خردههای
تغییرشکل
Fig. 14. Diagram of normalized cohesion versus normalized
shear
deformation
for specimens reinforced with (a) 1 × 1 cm
ی (ب) الیاف پت
سانتیمتر
پت1×1
PET chips (b) PET fibers

سنگی به قﻄرهای  200و  150و ﻃول  600میلی متر مسلح شده

ستون های سنگی در پﮋوهﺶ کومار و ایشان را نشان می دهد.

که ﻃی آزمایﺶ بارگﺬاری ﺻفحه ،تحت سربار قائﻢ  2000نیوتن قرار

در جدول  7ظرفیت باربری نمونه ی ﻏیر مسلح و نمونه های

گرفته اند .در نهایت ظرفیت باربری با توجه به زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی

مسلح شده از ماسه ی بندر انزلی ،با ابﻌاد و درﺻدهای مﺨتلﻒ پت

و ﭼسبندگی مﻌادل که از ﻃریﻖ میانگین گیری بین زاویه اﺻﻄکاك

آورده شده است .در این پﮋوهﺶ برای تسلیح ،مسلح کننده ی پت به

داﺧلی و ﭼسبندگی ﺧاك و ستون های شنی حاﺻﻞ شده است؛

کار برده شده است .در نهایت ظرفیت باربری با استفاده از رابﻄه ی

محاسبه گردیده است[ 22 ].

جدول  6ظرفیت باربری ﺧاك ﻏیر مسلح و مسلح شده با

 14هنسن 1محاسبه شده است که در این رابﻄه برای محاسبه ی ظرفیت
Hansen
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جدول  .6مقایسه ی ظرفیت باربری نمونه ی غیر مسلح و نمونه های مسلح شده با ستون های سنگی در پژوهش ساهو و شانکار[]22
جدول  :6مقایسهی ظرفیت باربری نمونهی غیر مسلح و نمونههای مسلحشده با ستونهای سنگی در پژوهش ساهو و شانکار[]22
& Table 6. Comparison of bearing capacity of unreinforced samples and reinforced samples with stone columns in Saho
]Shankar [22

ستون سنگی به قطر200میلیمتر
درصد
بهسازی()%

مشخصات نمونه

ستون سنگی به قطر  150میلیمتر

ظرفیت باربری نهایی با
توجه به معیار تنش

درصد بهسازی()%

ظرفیت باربری
نهایی با توجه به معیار

3/24

-

3/46

مجاز(

59/91

)

تنش مجاز(

97/34

5/2

)

خاک متراکم

خاک متراکم مسلحشده
با ستون سنگی

6/83

جدول  .7مقایسه ی ظرفیت باربری نمونه ی غیر مسلح و نمونه های مسلح شده با ابعاد و درصدهای وزنی مختلف پت در پژوهش حاضر

پژوهش حاضر
پت در
درصدهای وزنی مختلف
capacityابعاد و
مسلحشده با
غیر مسلح و
andنمونهی
باربری
مقایسهی ظرفیت
جدول :7
Table
7. Comparison
of bearing
های of
نمونه un
reinforced
samples
reinforced
samples
with different dimensions and
weight percentages of PET in the present study

درصد بهسازی()%
0

ظرفیت باربری نهایی با
توجه به معیار تنش

درصد وزنی پت

مسلحکننده

ردیف

4/92

0

نمونهی مرجع

1

مجاز(

20

5/92

75

8 /6

53
30
38
80
92
50
55

191

)

0 /1
0 /5

7/54

1

7/15

2

8/83

0 /5

7/39

2

6/78

1× 1

9/43

0 /1

7/65

0 /5

14/36

3
4
5

0 /1
1

2

6

7

1× 5

8

الیاف

10

9

11

باربری هر نمونه از زاویه اﺻﻄکاك داﺧلی و ﭼسبندگی مربوط به همان

است .بنابراین تسلیح با  0 / 5درﺻد الیاف بهترین عملکرد را در افزایﺶ

نمونه استفاده شده است.

ظرفیت باربری داشته است.

همانﻄور که از جدول  7دریافت می گردد ،تسلیح ﺧاك با پت
منﺠر به افزایﺶ ظرفیت باربری ﺧاك شده است به ﻃوریکه در تسلیح

 -4نتیجه گیری

ﺧاك با ﺧرده ها و نوارهای پت ،بیشترین افزایﺶ ظرفیت باربری در

استفادهی مﺠدد از پسماندهای جامد مﺼنوعی جهت تسلیح ﺧاك

تسلیح با یﮏ درﺻد مسلح کننده ﺻورت گرفته است که این افزایﺶ

در پروژههای عمرانی از دو حیﺚ حائز اهمیت است؛ یکی کمﮏ به

ظرفیت باربری به ترتیﺐ  75و  92درﺻد بوده است .در تسلیح با

حفﻆ محیﻂ زیست از ﻃریﻖ کاهﺶ ﺿایﻌات و دیگری بهبود رفتار

 0 / 5درﺻد الیاف نیز افزایﺶ ظرفیت باربری  191درﺻد مشاهده شده

مکانیکی ﺧاك .از ﻃرفی رشد جمﻌیت موجﺐ شده است تا زمینهای

3200
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دارای ﺧﺼوﺻیات ژئوتنیکی مناسﺐ کاهﺶ یابند بنابراین امروزه نیاز

داشته است؛ به ﻃوریکه افزودن  0 / 5درﺻد از الیاف پت به ﺧاك منﺠر

به بهسازی ﺧﺼوﺻیات مکانیکی ﺧاك بیﺶ از پیﺶ احساس میشود.

به افزایﺶ  191درﺻدی ظرفیت باربری ﺧاك نسبت به حالت ﻏیر

از این رو استفاده از ﺿایﻌات جامد جهت تسلیح ﺧاك محبوبیت

مسلح شده است.

بسیاری را در سرتاسر جهان به دست آورده است.

در این مﻄالﻌه با انﺠام آزمایﺶهای برش مستقیﻢ بزرگ مقیاس
بر روی ماسهی مسلح شدهی بندر انزلی با ﺧردهها ،نوارها و الیاف
پت مشاهده گردیده که مقاومت برشی ،ﺿریﺐ اﺻﻄکاك داﺧلی،
ﭼسبندگی و شکﻞ پﺬیری ﺧاك با افزایﺶ قابﻞ توجهی نسبت به
حالت ﻏیر مسلح همراه بوده است .نتایﺞ دقیﻖتر این بررسی در زیر
آورده شده است.

 ( 1در آزمایﺶ برش مستقیﻢ بزرگ مقیاس ،افزودن پت به ماسه
) تا  %1برای ﺧرده ها و نوارها و 0 / 5%برای الیاف ( موجﺐ افزایﺶ
مقاومت برشی ماکزیمﻢ شده است ،به عبارتی ﺧاك مسلح مقاومت
بیشتری نسبت به ﺧاك ﻏیرمسلح از ﺧود نشان داده است.

 ( 2در تسلیح ﺧاك با انواع شکﻞهای پت ،پس از افزودن پت به

مراجع
[1] O. Andersland, Shear strength of kaolinite/fiber
soil mixture, in: Proc. of the 1st Int. Conf. on Soil
Reinforcement, 1979
[2] D.H. Gray, H. Ohashi, Mechanics of Fiber Reinforcement
)in Sand, Journal of Geotechnical Engineering, 109(3
(1983) 335-353
[3] M. H. Maher, Y.-C. Ho, Mechanical Properties of
Kaolinite/Fiber Soil Composite, 1994
[4] Y. Wang Utilization of Recycled Carpet Waste Fibers
for Reinforcement of Concrete and Soil AU - Wang,
Youjiang, Polymer-Plastics Technology and Engineering,
38(3) (1999) 533-546

نمونهها ،سﻄح زیر نمودار تنﺶ برشی  -تﻐییرشکﻞ برشی نرمالیزه شده
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soil walls by the inclusion of short fiber, Geotextiles and

از ﺧود نشان داده که این امر نشانگر شکﻞ پﺬیر شدن ﺧاك میباشد.

 ( 3با افزایﺶ سربار مقاومت نمونههای مسلح و ﻏیرمسلح افزایﺶ
یافته است .اﺛر تسلیح ﺧاك با پت تحت سربار قائﻢ  150کیلوپاسکال
نسبت به دو سربار دیگر ) 50و 100کیلوپاسکال ( ﭼشمگیرتر بوده
است.

 ( 4بیشترین افزایﺶ در مقاومت برشی بیشینه ی ﺧاك مسلح شده
با  0 / 5%از ﺧرده ها ،نوارها و الیاف پت تحت سربار  150کیلوپاسکال
به ترتیﺐ  %9 ، 6%و  %30بوده است .بنابراین در حﻀور الیاف ﺧاك
مقاومت بیشتری از ﺧود نشان داده و الیاف نقﺶ بهتری در تسلیح
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