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چکيده
مخلوطهاي خرده الستيک و خاک دانهاي از جمله مصالح جديد و داراي ويژگيهاي متفاوت نسبت به مصالح اوليه تشکيلدهنده
مي باشند که با توجه به روند افزايش الستيکهاي فرسوده ،استفاده از آنها مرسوم شده است .اين نوع مصالح ،با تراکمپذيري
کنترل شده و وزن نسبي سبک ،ميتوانند در صنعت مهندسي عمران ،عمليات راهسازي و سازههاي ژئوتکنيک بهکار روند .تاکنون
مطالعات آزمايشگاهي محدودي براي ارائه نسبت اختالط بهينه خرده الستيک و ماسه به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر
مهندسي ،از جمله بيشترين ظرفيت باربري و مناسبترين تراکمپذيري  ،انجام شده است .با اين حال ،تعيين يک نسبت اختالط
مشخص و شناخت پارامترهاي مقاومت برشي خاکهاي مخلوط با خرده الستيک تحت اثر مسيرهاي تنش مختلف ،نياز به مطالعه
بيشتري دارد .در اين پژوهش ،نتايج آزمايشهاي سهمحوري با در نظر گرفتن شرايط مسيرهاي تنش فشار مؤثر همهجانبه ثابت
( )CRSو فشار محوري ثابت ( ،)CASروي خاک ماسهاي و همچنين مخلوطهاي چيپسهاي الستيکي و دانههاي الستيکي ارائه
شده است .نسبت اختالط در نظر گرفته شده براي نمونههاي مخلوط  %30وزني خرده الستيک بوده که به عنوان نسبت اختالط
بهينه از طريق آزمون هاي تراکم تعيين شده است .نتايج آزمايش روي ماسه تنها نشاندهنده پوش گسيختگي خطي داراي شيب
معادل با  36/8درجه در هر دو مسير تنش ميباشد .در حالي که پوش گسيختگي بهدست آمده از اعمال مسير تنشهاي مخلف
روي نمونههاي مخلوط به صورت دو خطي ميباشد .زاويه اصطکاک داخلي مخلوط چيپسهاي الستيکي از ماسه تنها به ترتيب
حدود  8/5و  4درجه در شرايط  CASو  CRSبيشتر ميباشد .اين پارامتر براي مخلوط خرده الستيکهاي دانهاي

در شرايط CAS

و  CRSبه ترتيب حدود  1/5و  5درجه از ماسه تنها کمتر بوده است.
واژههاي کليدي :خاک ماسهاي ،مصالح خاکريزهاي راه ،چيپسهاي الستيکي ،مسيرهاي تنش ،آزمايش سهمحوري

 .1مقدمه
بر مبناي آمار موجود هر سااااا بابر بر  13/5ميليون

تن تايرهاي فرسااودد در جنان توبيم م شااود س ساان
ايران از اين مقمار  350هزار تن م باشم س اين مقمار با
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افزايش توبيم خودرو و بس نسااابت آن افزايش توبيم و

برزداي د،ليات ساااخت زيرسااازي قطارهاي سااب

و

واردات محصوالت الستيک مورد نياز در سااهاي اخير

شنري و ه،چنين ترانشسهاي ايرا

افزايش يافتس اسااات اشاااوابمش و ه،کاران .)2014

از ج،لس موارد اربرد خردد الساااتي هاي بازيافت بس

چرخس بازگشاات اين مواد بس يبي ت ميليونها ساااا بس

صورت تننا و يا مملوط با ما سس م با شنم .ا ستوادد از

يوا م انجامم؛ چرا س الساااتي

در مقابل تجزيس بس

صورت زيستتمريبپذير 1مقاوم م باشم

اWBCSD

سازدهاي زيرزمين

تودد م صابح خرد شمدي ال ستيک در سازدهاي دائ،
ژئوتکني

و زيرسااااخت ها بس دلت ترا پذيري زياد

 .)2008با توجس بس رونم صا ا ودي توبيم خودرو بسدبيل

بايم با احتياط و در ن ر گرفتن اثر اخت ط و ن سبت تنيس

افزايش ج ،يت شاااور در آينمد و در ن ر گرفتن نرخ

مم لوط با توجس بس قابليت ترا

پذيري ايجاد شااامد

فرسودگ  30درصمي ساالنس براي تايرهاي موجود در

صورت پذيرد .م صابح حا صل از اخت ط داراي خواص

سااااهاي نس چنمان دور بايم منت ر مشااک ت د،مدي

مکانيک متواوت ن سبت بس م صابح اوبيس ت شکيل دهنمد

زيستمحيط ناش از الستي هاي فرسودد بود اقادري

اخردد الساتي

بس تنناي و ماساس بس تنناي ) م باشانم.

و ه ،کاران  .)1390يبق آ مار هاي موجود در انج،ن

روشهاي ممتلو براي بنساااازي خاکها وجود دارنم

توبيمات الساااتيک آمريکا 2و اروپا 3در سااااا 2016

هزينس بس من ور تنيس مواد مورد نياز

س مسااتلزم صاار

ساااالنس مقادير انبوه از السااتي هاي فرسااودد وسااايل

م باشااام ا جاودان يان و ه ،کاران 2012؛ جاودان يان

نقل يس در يبي ت ر ها م شاااو نم س بسااا ياري از اين

 .)2017در ساااااهاي اخير پژوهشاااگران زيادي براي

انباشااات ها بس صاااورت قيرقانون بودد و مشاااک ت

بس ارگيري دوبارد مواد الستيک ت شهاي فراوان را بس

زيسااتمحيط و بنماشاات را در پ خواهنم داشاات

انجام رسااانمد و آزمونهاي آزمايشااگاه متواوت براي

ا2014 ETRMA؛  .)2016 RMAبذا بس من ور تسريع

ت يين خواص آن ها بس صاااورت مملوط با خاک و

در امر بازيافت و مميريت انباشاات تايرهاي فرسااودد و

ه،چنين بس صااورت تودد دانسهاي السااتي

خرد شاامد

السااتي ها بس قط ات وچ تر تبميل شاامد و با هم

ان جام داددا نم ا فا س و ه ،کاران 2018؛ رضااااازادد

توبيم انرژي و يا استوادد مجمد آماددسازي م شونم.

ديمگاه و ه،کاران .)2018

س با انبود تودد خاک

خواص فيزيک و مننم س خردد ال ستي ها سبب

بنابراين در انواع پروژد هاي

در ارتباط م باشنم اين مواد بس صورت خرد شمد بس ار

م شود تا بس دنوان م صابح خام ثانويس منا سب بس ش،ار

گرفتس شاامدانم .بنسااازي خاک د،ليات خاکريزيهاي

رونم .اين مصابح داراي وزن سب

مربوط بس رادساازي نترا فرساايش زمين خا ريزهاي

ساااوم وزن خاک) قابل يت خوب دايق بودن ا حمود

پشااات ديوار ها و ساااازد هاي نگن بان و پا يس پل ها

ادر حمود

جما سازهاي حرارت

ابس يور تقريب ي

ه شت برابر بي شتر از شن) ف شار جانب

پايماري شيب ساخت ممفنهاي

نصف خاک) تواناي زهکش بسيار خوب ابس صورت

زبابس ساخت سي ست فا ض ب شنري جما سازهاي

تقريب دد برابر بيشاااتر از خاک) و در ن نا يت دوام و
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خا صيت ترا پذيري زياد امنا سب براي اهش برزش)

در شااور انادا امِلِس و ه،کاران  )2014و قط ساي از

هستنم .بر اساس تحقيقات انجام شمد پيشين با افزودن

جادد در ايابت اينميانا در شاااور آمريکا ايون و

خردد ال ستي

بس خاکهاي ما سساي تا در صم م شم ص

ي

ه،کاران  )2006م با شم س ا ستوادد از م صابح مملوط

ابين  25تا  35درصااام) مقاومت برشااا اين خاک ها

بس افزايش مقاومت برش و ه،چنين اهش انتقاا بار بس

افزايش م يابم اتاتليساااوز و ه،کاران 1998؛ فوس و

اليسهاي زيرين بس دلت خاصايت جذب انرژي مصاابح

ه،کاااران 1996؛ زورنبرگ و ه،کاااران 2004؛ ات

مملوط بس ار رفتس منجر شمد است.

2005؛ ماشاايري 2014؛ ماشاايري و ه،کاران .)2015
ب ود خرد شااامن دانسهاي مج،ودس ماساااس تحت اثر
بارگذاري هاي تناوب

بسويژد در خاک هاي ربنات

از

ديگر مواردي اسااات س اخت ط با خردد الساااتي هاي
باز يافت براي آن مؤثر گزارش شااامد اسااات افو و
ه،کاران 2014؛ جاودانيان و ه،کاران 2015؛ ج وريان
و ه،کاران  .)2016بسدنوان ن،ونس ديگري از اربرد اين
مصابح م توان بس استوادد از آنها در خا ريزهاي پشت
ديوار حائل اهاموري و مانيون 1992؛ ب و ه،کاران
 )1999پ شتسهاي خا

در جاددها ابو شر و ه،کاران

 )1997ال يس هاي زيرين زهکش ها ا يار تانساااون و
ه ،کاران  )1993خا ريزهاي ايرا

بو بس هاي ممفون

اتور ش و ه،کاران  )2012و ه،چنين ساير سازدهاي

با توجس بس اينکس انمازد خردد السااتي هاي بازيافت
در رفتار مکانيک آن ها اثرگذار م باشااام اساااتانمارد
 ASTM D6270با بحاظ انمازد مج،ودس دانسها نامهاي
مت واوت را براي اين مصااااابح م رف ن،ودد اساااات
ا .)2014 ASTM D6270-12در ا ين ت ح ق يق ن يز
اصااط حات فن مذ ور در اسااتانمارد

ASTM D6270

اساتوادد شامد اسات .در اين اساتانمارد خردد الساتي
دانساي 1بس دانسهاي الساااتيک

وچکتر از  12ميل متر و

بس دانس هاي با انمازدي بين  12تا  50ميل متر چيپس هاي
الساااتيک

2

ات ق م گردد .خردد السااات ي

با

هاي

اناامازدهاااي بزرگتر ا 50تااا  305ميل متر) نيز پااارد
الستي  3نامگذاري شمدانم.

 )2000اشااارد ن،ود .در

پژوهشهاي پي شين ن شان داددانم س مملوط ردن

سازدهاي ساختس شمد از م صابح ال ستيک بايم م سئلسي

خاکهاي ما سساي با چيپسهاي ال ستيک

سبب افزايش

ايجاد حرارت داخل و خطر آتش گرفتن خود بس خودي

مقاومت و بنبود پارامترهاي مقاومت برشاا نساابت بس

آننا نيز در يراح بحاظ گردد س در صورت اخت ط با

ما سس تننا شمد ا ست ار ضازادد ديمگاه و ح سين نيا

ماسس اين مشکل حل م شود ارائو و دوتا  .)2006با در

2013؛ ماشيري 2014؛ ماشيري و ه،کاران 2015؛ باب

ن ر گرفتن خواص مکانيک خاک هاي مملوط با خردد

رِدي و ه،کاران  2016و  .)2017اين در حاب است س

ا ستوادد از اين م صابح در زير سازي مربوط بس

افزودن خردد الساتي هاي دانساي بس خاکهاي ماساساي

ژئوتکني

ال ستي

اگرگا و اُشااافنس ا

خا ريز جاددها مناساااب ارزياب شااامد اسااات ايون و

سابب اهش مقاومت برشا و افزايش خاصايت ترا

ه ،کاااران 2006؛ مِ لِس و ه ،کاااران  .)2014ا ين

پذيري آنها شاامد اساات اادينکليلر و ه،کاران 2012؛

خا ريز راد در ادمونتون

نياااز شااايم و ه،کاااران  .)2013ه،چنين اخت ط

پژوهشهاي موردي شامل ي
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2
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خاکهاي ماسااساي و خردد السااتي هاي دانساي ساابب

است .اين ماسس داراي دانسبنمي يکنواخت بودد و بر

افزايش خاصيت جذب انرژي مج،ودس مملوط نيز شمد

اساس يبقسبنمي متحم منطبق با استانمارد

ASTM

2008؛ نياز شاايم و ه،کاران 2013؛

 D2487با دنوان ماسس بم دانسبنمي شمد ا )SPنامگذاري

انبااژاگاان و منوهاار 2015؛ دبامابرازق و ه،کااران

م گردد .شايان ذ ر است س چگاب ويژد دانسهاي جامم

اساات اتسااان

ا )Gsبراي اين خاک  2/64م باشم .دو نوع خردد الستي

 .)2018ه،ان ور س پيشتر نيز گوتس شااام خاک هاي

بازيافت استوادد شمد در اين پژوهش از تايرهاي فرسودد

ما سساي مملوط با خردد ال ستي هاي بازيافت بس دنوان
م صابح سب

خودروهاي سواري تنيس شمد است س سي و ابيا فلزي

و داراي خواص ويژد مورد ا ستوادد قرار

آنها پيشتر از الستي ها خارج شمدانم .چيپسهاي

م گيرنم .بذا مسااايرهاي تنش ممتلو نيز م توانم بر

الستيک

آنها اثرگذار شاامد و شاارايف متواوت براي شااکساات
مج،ودس را فراه ساااازد .هم

ا )RCبس صورت مک ب مستطيلهاي

بس

ضمامت حمود  5ميل متر و يوا و درض تقريب 10

از انجام اين پژوهش

ميل متر تنيس شمدانم .خردد الستي هاي دانساي ا)GR

مطاب س اثر اد،اا مساايرهاي تنش ممتلف بر پارامترهاي

داراي شکلهاي نامن

بودد س با استوادد از دستگادهاي

مقاومت برشاا مج،ودس مملوطهاي با نساابت اخت ط

خرد ن تنيس شمد و اب اد آنها بين  0/1تا  5ميل متر متغير

ثابت م باشم.

م باشم .ن،ودار دانسبنمي خاک ماسساي و خردد
الستي هاي دانساي استوادد شمد در اين پژوهش در شکل
1شکل ارائس شمد است.

 .2مشخصات مصالح استفاده شده
خاک ماسساي استوادد شمد در اين تحقيق از سواحل
جنوب

درياي خزر و منطقس ساحل

بابلسر تنيس شمد
100
80

0.420 mm
0.800 mm
1.400 mm
1.800 mm
0.846
4.285

=D10
=D30
=D50
=D60
=Cu
=Cc

40

)Percent Finer (%

Granulated Rubber

Sand
0.150 mm
0.160 mm
0.165 mm
0.172 mm
0.992
1.146

60

20

Granulated Rubber

Sand

100

10

1

0
0.01

0.1

)Size (mm
mm

شکل  .1مصالح استفاده شده در آزمايشها :الف) خرده الستيکهاي دانهاي ( ،)GRب) چيپسهاي الستيکي ( )RCو
ج) نمودار دانهبندي خاک ماسهاي و خرده الستيکهاي دانهاي

ه،انطور س در شکل  1م توان ديم انمازد ميانگين
ا )D50خردد الستي هاي دانساي بس يور تقريب  10برابر

 C127و  ASTM D854برابر  1/13و  1/17انمازدگيري
شمدانم.

خاک ماسساي م باشم .مقمار چگاب ويژد چيپسها و

بس من ور انتماب نسبت اخت ط براي تنيس ن،ونسهاي

ASTM

و

دانسهاي الستيک بس ترتيب مطابق استانماردهاي

18

مورد مطاب س روش سادداي بر مبناي روابف وزن
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حج ،بس ار گرفتس شمد است .اين روش ه،چنين در

حابت با استوادد از روش ارائس شمد در استانماردهاي

پژوهشهاي پيشين نيز بس من ور يافتن نسبت اخت ط

 ASTM D4253و  ASTM D4254قابل دستياب

بنينس مملوطهاي خاک ماسساي و خردد الستي

استوادد

م باشنم .با توجس بس بيشترين و ،ترين مقمار نسبت

شمد است اماشيري و ه،کاران 2015؛ باب

رِدي و

تململ بس دست آممد براي ن،ونسهاي حاوي نسبتهاي

ه،کاران  .)2016نسبت تململ مج،ودس مملوط خاک

متواوت اخت ط م توان بنترين منحن هاي گذر ننمد از

ماسساي و چيپسهاي الستيک را م توان از رابطس زير بس

هر دستس را ترسي ن،ودد و م ادبس آن را نيز بر حسب

دست آورد:

نسبت اخت ط بس دست آورد .بنابراين م توان بس ازاي
Ws
W
)  RC
G s , s G s , RC
Ws
W
 RC
G s , s G s , RC

هر ترا

( Vm 

ا)1

در رابطس فوق  Vmحج

etotal 

نسبت تململ متناظر را بسدست آورد .ه،انطور س در

ل ن،ونس  Wsو  WRCبس ترتيب

وزن دانسهاي ماسس و چيپسهاي الستيک در مملوط
 Gs,sو  Gs,RCبس ترتيب چگاب
چيپسهاي الستيک

دبمواد با توجس بس نسبت اخت ط انتماب شمد

ويژد دانسهاي ماسس و

م باشنم .ب ود وزن ممصوص

ن،ونسهاي مملوط در مترا ترين حابت و سستترين

شکل 2شکل  -ابف م توان ديم با استوادد از رابطس
منحن برازش دادد شمد بس نسبتهاي تململ ،ينس و
بيشينس موجود روابط بر حسب نسبت اخت ط بس دست
آممدانم س م توان از آنها براي يافتن مقادير نسبت
تململ در هر نسبت اخت ط مطلوب استوادد ن،ود.

شکل  .2الف) منحنيهاي برازش داده شده بر نسبتهاي تخلخل کمينه و بيشينه به ازاي نسبتهاي اختالط متفاوت و
ب) انتخاب ناحيهاي از اختالط به ازاي کمترين نسبت تخلخل

با توجس بس شکل  -2ب و يبقسبنمي رفتار مملوط

آنها را چيپسهاي الستيک احايس ردد و از ،انش

بس ازاي مقادير ممتلف اخت ط در پژوهشهاي پيشين

باربر جلوگيري م نم .اين موضوع

سس ناحيس متواوت رفتاري م رف

م شونم اب

و

ستونهاي فرض

سبب م شود س باربري مج،ودس و در نتيجس آن مقاومت
ن،ونس افزايش يابم .ب ود با توجس بس اخت

ه،کاران  2007و 2014؛ ماشيري 2014؛ ماشيري و

برش

ه،کاران 2015؛ باب رِدي و ه،کاران  .)2016در ناحيس

انمازد موجود بين دانسهاي ماسس و چيپسهاي الستيک

 1رفتار مج،ودس مملوط بيشتر شبيس رفتار دانسهاي ماسس

تململ مج،ودس بس دلت پر شمن فضاهاي خاب توسف

تننا م باشم و اسکلت باربر را بس يور د،مد دانسهاي

دانسهاي ماسس اهش م يابم .در ناحيس  3رفتار مج،ودس

ماسس تشکيل م دهنم .ناحيس  2ناحيس انتقاا م باشم س

بس س،ت رفتار چيپسهاي الستيک

سوق

اسکلت باربر را دانسهاي ماسساي تشکيل م دهنم ايرا

م يابم و باربري مج،ودس بس دلت دمم وجود دانسهاي
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صلب در اسکلت باربر اهش م يابم .بس من ور يافتن

شمد است.

بازدي قرارگيري ناحيس  2يا ه،ان ناحيس انتقاا س در آن
،ترين نسبت تململ مج،ودس رخ م دهم از بيشترين
مقمار نسبت تململ س دانسهاي ماسس در اخت ط با
چيپسهاي الستيک
جماشمگ

م تواننم بمون ايجاد پميمد

اتماذ ننم استوادد شمد است .اين نسبت

 .3روش انجام آزمايشها
آزمايشهاي سسمحوري تحکي يافتس زهکش شمد روي
ن،ونسهاي اشباع بر اساس استانمارد

ASTM D4767

انجام شمد است .آزمايشهاي انجام شمد بس دو دستس ل

تململ در واقع ه،ان بيشترين مقمار نسبت تململ

تقسي شمدانم .دستس اوا س مشابس با آزمونهاي متماوا

مج،ودس فقف شامل دانسهاي ماسس است .ه،چنين

سسمحوري فشار ه،سجانبس ثابت و فشار محوري اقائ )

بيشترين مقمار نسبت تململ س چيپسهاي الستيک

تا رسيمن بس گسيمتگ ن،ونسها افزايش يافتس است س با

م تواننم بمون رخماد پميمد جماشمگ داشتس باشنم در

نام آزمونهاي

واقع ه،ان بيشترين نسبت تململ مج،ودس فقف شامل

آزمونهاي هستنم س در آنها فشار محوري ثابت و فشار

چيپسهاي الستيک م باشم .با استوادد از روابف وزن و

ه،س جانبس اهش يافتس است .اين آزمونها با دنوان

حج،

م توان منحن مج،ودسهاي فقف شامل ساختار

1CRS

مشمص شمدانم .دستس دوم

 CAS2مشمص شمدانم .بمين ترتيب در ت،ام

ماسس و فقف شامل ساختار چيپسهاي الستيک را ترسي

آزمايشهاي انجام شمد ن،ونسها تحت فشار مؤثر

ن،ود .در شکل  -2ب م توان بس وضوح مشاهمد رد س

ه،سجانبس  100يلوپاسکاا تحکي يافتسانم .اما مسير تنش

با در ن ر گرفتن ترا

نسب  %50در نسبت اخت ط بين

 18تا  34درصم ،ترين نسبت تململ در مملوط خاک

رسيمن بس گسيمتگ

ن،ونسها پس از مرحلس تحکي

متواوت م باشم .انتماب مسيرهاي تنش مذ ور بر مبناي

ماسساي و چيپسهاي الستيک رخ م دهم .از آنجا س

موارد استوادد و اربرد مصابح مملوط م باشم .شرايف

وجود ساختار جامم موجود در مملوط با ،ترين نسبت

مسير تنش  CRSماننم شرايف افزايش فشار سطح و يا

تململ نشاندهنمد بيشترين مقاومت برش خواهم بود

بارگذاري مصابح و رسيمن بس گسيمتگ تحت فشار زير

در ن ر

پ و يا فشار وارد بر مصابح اساس و زيراساس را مما

مقمار نسبت اخت ط بنينس  %30وزن الستي
گرفتس شمد است.

م نم .ه،چنين م توان گوت  CASشرايف باربرداري

شايان ذ ر است س با توجس بس آزمايشهاي انجام

جانب ه،چون شرايف تودد مصابح بس ار رفتس در پشت

شمد م توان گوت س دستياب بس ناحيس انتقاا اناحيس

سازدهاي حائل و شرايف پايماري از اين قبيل را تماد

 )2س در آن ،ينس نسبت تململ رخ دهم فقف براي

م نم .بذا هر دو مسير تنش در واق يت مصماق داشتس

چيپسهاي الستيک مشاهمد شمد است .بس ازاي اخت ط

و شناخت پارامترهاي مقاومت برش در شرايف مذ ور

خاک ماسساي با خردد الستي هاي دانساي نسبت تململ

اه،يت م يابم .برنامس آزمايشهاي انجام شمد در اين

ه،وارد افزايش م يابم .با توجس بس فراه آوردن امکان

پژوهش بس توصيل در جموا  1ارائس شمد است.

مقايسس بين مملوطهاي تنيس شمد نسبت اخت ط براي
ماسس و خردد الستي هاي دانساي نيز ه،ان  %30انتماب

Constant Radial Stress
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Constant Axial Stress
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جدول  .1برنامه آزمايشهاي انجام شده
فشار همهجانبه
 100يلوپاسکاا
 100يلوپاسکاا
 100يلوپاسکاا

شرايط بارگذاري
فشار ه،سجانبس ثابت )(CRS
فشار محوري ثابت )(CAS
فشار ه،سجانبس ثابت )(CRS
فشار محوري ثابت )(CAS
فشار ه،سجانبس ثابت )(CRS
فشار محوري ثابت )(CAS

نوع آزمايش

نوع نمونه

سسمحوري زهکش شمد

ماسس تننا

سسمحوري زهکش شمد

ماسس و  %30وزن دانسهاي الستيک ا)S70G30

سسمحوري زهکش شمد

ماسس و  %30وزن چيپسهاي الستيک ا)S70C30

ه،انطور س پيشتر نيز گوتس شم نسبت اخت ط

تنش محوري تنش ه،سجانبس تغييرات حج ن،ونس و

از وزن ل

تغييرمکانهاي محوري را ثبت ن،ودد و نترا ن،ايم.

ن،ونس انتماب شمد است .ن،ونسهاي شامل چيپسهاي

ن،ونسهاي تحت آزمايش قرار گرفتس بس قطر  50ميل متر

با دنوان  S70C30و ن،ونسهاي داراي خردد

و ارتواع  100ميل متر آمادد سازي شمد و در سس اليس بس

الستي هاي دانساي با دنوان  S70G30نشان دادد شمدانم.

صورت خش

تنيس شمدانم .بس من ور دستياب بس درجس

بس من ور ساخت ن،ونسهاي مورد آزمايش از روش

اشباع مورد ن ر ابتما از ن،ونسها گاز ربن ديا سيم و

استوادد شمد است ابَم

سپس آب بمون هوا گذر دادد شمد است .با توجس بس

مصابح بس صورت  %30وزن خردد الستي
الستيک

ريزش خش

و تحت ترا

1

 .)1978ن،ونسهاي ماسس تننا و ه،چنين ماسس مملوط با

روشهاي اشباعسازي ذ ر شمد در استانمارد

خردد الستي هاي دانساي در پنج اليس با ارتواعهاي

 D7181اد،اا پسفشار بس ن،ونسها نيز صورت پذيرفتس

مساوي و ن،ونس شامل چيپسهاي الستيک در سس اليس

و در ليس موارد آزمايش درجس اشباع بيش از  %95حاصل

مورد ن ر رسيمدانم.

شمد است .پس از اين مرحلس تحکي ن،ونسها تحت

در قابب صلب ريمتس شمد و بس ترا

بس من ور نترا توزيع اخت ط در ن،ونس شامل چيپسهاي
الستيک

مقمار وزن ماسس و چيپس مورد نياز هر اليس بس

ASTM

فشار مؤثر ه،سجانبس  100يلوپاسکاا انجام شمد و ترا
نسب

 %50حاصل شمد است .در ت،ام مراحل انجام

يور جماگانس توزين شمد و سپس در هر اليس جاي دادد

آزمايش خروج آب از ن،ونس انمازدگيري و ثبت شمد

شمد است .ه،چنين ابتما چيپسهاي الستيک در هر اليس

است .در آزمايش با شرايف  CRSنرخ رنش محوري

ريمتس شمد و پس از آن خاک ماسساي در ميان چيپسها

 0/1درصم بر دقيقس اد،اا شمد و شرايف آزمايش نترا

جاي دادد شمد است و تا رسيمن بس ارتواع مورد ن ر

رنش برقرار شمد است .انتماب اين سردت با توجس بس

در مواقع الزم از

دمم رشم فشار آب منوذي در ن،ونسها بر مبناي استانمارد

مترا

شمدانم .بس من ور ايجاد ترا

ضربات آرام بس جمارد صلب قابب استوادد شمد است.

 ASTM D4767م باشم .آزمايشهاي با شرايف

CAS

ليس آزمايشهاي انجام شمد توسف دستگاد آزمون

تحت نترا تنش انجام شمد و گامهاي اهش فشار

سسمحوري با نترا رايانساي ساخت شر ت  GDSدر

نم صورت پذيرفتس است .در

آزمايشگاد مکاني

خاک پيشرفتس دانشگاد س،نان صورت

پذيرفتس است .اين دستگاد قادر است بس دقت تغييرات

Undercompaction

ه،سجانبس بس انمازد اف

شرايف  CASتا رسيمن بس گسيمتگ

فشار محوري 100

يلوپاسکاا ثابت حوف شمد و تغييرمکانهاي محوري

1
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ه،ان مموا االستيسيتس ن،ونس ، S70C30تر از ن،ونس

متناظر با آن ثبت شمدانم.

ماسس تننا م باشم .اين موضوع نشاندهنمد نرمتر شمن

 .4تحليل نتايج و بحث

مج،ودس مملوط در مقايسس با حابت بمون اخت ط

 .4-1شرايط فشار همهجانبه ثابت ()CRS

م باشم .اين رونم براي مملوط خاک ماسساي و خردد
الستي هاي دانساي متواوت م باشم و پاسم تنش

نتايج بسدست آممد از آزمايش سسمحوري در شرايف فشار

انحراف

ه،سجانبس ثابت بس انمازد  100يلوپاسکاا براي ن،ونسهاي
داراي  %30وزن خردد الستي

90

بيشينس بسدست آممد بس يور تقريب

يلوپاسکاا ،تر از مج،ودس ماسس تننا م باشم .هرچنم

در شکل  3نشان دادد

اين موضوع نشاندهنمد اهش مقاومت برش ن،ونسهاي

است .در شکل  -3ابف تنش انحراف ا q= σ1-σ3س در

حاوي خردد الستي هاي دانساي است رنش متناظر با

آن  σ3تنش ه،سجانبس و  σ1تنش محوري م باشم)

گسيمتگ ن،ونس س م توانم پارامتر مناسب براي جذب

ن،ونسهاي ماسس  S70C30و  S70G30بر حسب رنش

انرژي سيست

محوري اد،اا شمد ترسي شمد است .ه،انطور س در

باشم در ن،ونس  S70G30افزايش

چش،گيري داشتس است .ه،چنين اين دامل در ن،ونسهاي

اين شکل م توان ديم بيشترين تنش انحراف تح،ل شمد

داراي چيپسهاي الستيک نيز نسبت بس ماسس تننا حمود

توسف ن،ونس  S70C30حمود  70يلوپاسکاا بيشتر

 3%افزايش يافتس است.

م باشم .اين در حاب است س شيب اوبيس ن،ودار يا
6

400

3

300

کرنش حجمي ()%

تنش انحرافي ()kPa

0

200

100

-3
ماسس
Sand
S70C30
S70G30
25

20

15

10

5

ماسس
Sand
S70C30
S70G30

-6
0

کرنش محوري ()%

)ب(

25

0
20

15

5

10

کرنش محوري ()%

0

)ابف(

شکل  .3نتايج آزمون سهمحوري در حالت  :CRSالف) تنش انحرافي برحسب کرنش محوري و
ب) کرنش حجمي بر حسب کرنش محوري

با توجس بس شااکل  -3ب با مقايسااس پاساام رنش

ساااختار چيممان دانسها در مج،ودس مملوط نساابت داد.

حج ،بر حساااب رنش محوري ن،ونسهاي ماساااس و

ه ،انطور س پيشتر گو تس شااام ن،و نس هاي مملوط با

 S70C30م توان گوت س رفتار اتساااد ماسااس تننا با

ناحيس انتقاا هسااتنم س

افزودن چيپسهاي ال ستيک

اهش يافتس ا ست .هرچنم

چيپسهاي السااتيک داراي ي

در آن مقمار ،ينس نسااابت تململ رخ م دهم .اين در

ن،ونسي شامل خردد ال ستي هاي دانساي فقف انقبا ض

حاب اساات س در ن،ونسهاي داراي خردد السااتي هاي

داشااتس و هي گونس اتساااد نماشااتس اساات .بنابراين

دانس اي اين فرآينم وجود نمارد .بذا با توجس بس نسااابت

پاسااام هاي تنش – رنش مت واوت بين ن،و نس هاي

اخت ط انتماب شمد ا 30%وزن خردد الستي ) م توان

 S70C30و  S70G30را م توان بس شااارايف مت واوت

گوت س دلت بنبود مقاومت بر ش در ن،ونسهاي داراي

22
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چيپسهاي الساتيک را حماقل شامن نسابت تململ و

dq
'dp

ا )3

* 

اهش فضااااهاي خاب موجود در سااااختار و ه،چنين

در روابف فوق  εqو  εvبسترتيب رنشهاي انحراف و

ايجاد ناحيس انتقاا س در آن اساااکلت باربر را دانس هاي

حج ،م باشنم س رنش انحراف در واقع م ادا رنش

ماسس احايس شمد با چيپسهاي الستيک تشکيل م دهنم

محوري است .ب ود  qو ' pبس ترتيب تنشهاي انحراف

ارفتار بين ماسس ماننم تا الستي
از ير

و تنش مؤثر ميانس ا )p'= (σ1+2σ3)/3م باشنم .بنابراين

ماننم) دانست.

م توان پارامترهاي اتساع و نسبت تنش را در هر مرحلس

ديگر با توجس بس روابف ا )2و ا )3م توان

از آزمايش با استوادد از داددهاي موجود محاسبس رد .در

شرايف رخماد ات ساع در ن،ونسها را با پارامترهاي ات ساع

شکل  4تغييرات پارامتر اتساع بر حسب نسبت تنش و

ا )dو نسبت تنش ا* )ηنيز بررس ن،ود:

ه،چنين تغييرات نسبت تململ بر حسب نسبت تنش
d v
d q

ا )2

در حابت مسير تنش  CRSبراي ن،ونس  S70C30و خاک

d

ماسساي تننا نشان دادد شمد است.
1.8

0.8
Sand
ماسس

S70C30

ماسس
Sand

S70C30

0.7

1.6

نسبت تخلخل

0.5

نسبت تنش )*(η

0.6
1.4

1.2
0.4
1

0.3
1.8

1.6

1.4

1.2

1

)* (ηنسبت تنش

0.8

0.6

اب )

0.4

0

0.2

اابف)

پارامتر اتساع ()d

شکل  . 4الف) تغييرات نسبت تنش بر حسب پارامتر اتساع و ب) تغييرات نسبت تخلخل به ازاي نسبت تنش در حالت CRS

ه،انطور س در شکل  -4ابف مشاهمد م گردد

توجس بس اينکس رفتار ن،ونس ماسس مملوط با خردد

مقادير نسبت تنش بسدست آممد بس ازاي اتساع رخ دادد

الستي هاي دانساي بس صورت انقباض

بودد و ن،ونس

براي ن،ونس  S70C30بيشتر از ن،ونس ماسس م باشم.

پيوستس دچار فشردگ شمد است پاسمهاي مربوط بس

ب ود م توان مشاهمد ن،ود س ن،ونس ماسس بس مقادير

نسبت تنش و در نتيجس آن مقاومت برش ن،ونس مملوط

اتساع حمود  0/7رسيمد است س اين مقمار حمود 0/25

در مقايسس با ماسس تننا ،تر م باشم.

از مملوط ماسس و چيپسهاي الستيک بيشتر م باشم.

با توجس بس پژوهش ادينکليلر و ه،کاران ا )2012و

دلت اين موضوع را م توان در شکل  -4ب ديم .با توجس

ه،چنين نياز شيم و ه،کاران ا )2013اخت ط خاک

بس اينکس نسبت تململ ن،ونس مملوط  S70C30از ابتماي

ماسساي و خردد الستي هاي دانساي سبب اهش

از ن،ونس

در مج،ودس

انجام آزمايش تا رسيمن بس مرحلس گسيمتگ

مقاومت برش

و بروز رفتار فشردگ

ماسس تننا بيشتر م باشم م توان دريافت س ساختار

م گردد س اين موضوع با رفتار مج،ودس  S70G30در

فشرددتر و ه،چنين وجود اسکلت باربر متشکل از

مطاب س حاضر مطابقت دارد .ب ود مطابق پژوهشهاي

دانسهاي ماسساي احايس شمد با چيپسهاي الستيک سبب

ماشيري و ه،کاران ا )2015باب

ردي و ه،کاران

پيمايش نسبت تنشهاي بيشتر از ماسس تننا شمد است .با

ا )2015و انباژاگان و ه،کاران ا )2016مملوط
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خاکهاي ماسساي در اخت ط با چيپسهاي الستيک
سبب افزايش مقاومت برش

ه،چنين تغييرات رنش حج ،بس ازاي رنش محوري

بيشينس قابل تح،ل براي

در شرايف مسير تنش فشار محوري ثابت در شکل  5نشان

ن،ونسهاي مورد آزمايش شمد است .در پژوهش حاضر

دادد شمد است .با توجس بس شکل  -5ابف م توان ديم س

نيز پاسمهاي بسدست آممد از آزمايش سسمحوري تحت

بيشترين تنش انحراف ن،ونس  S70C30از ن،ونس ماسس تننا

شرايف فشاري م ،وا ا )CRSمبين نتيجس مشابن براي

بيشتر بودد است .از ير ديگر ن،ونس  S70G30مقاومت

ن،ونس  S70C30م باشم .شايان ذ ر است س مقمار

،تري در مقايسس با ن،ونس ماسس تننا داشتس است.

اهش و يا افزايش مقاومت برش

برش

بس ترتيب براي

ن،ونسهاي مملوط با دانسهاي الستيک

هرچنم اثر اخت ط ماسس و خردد الستي ها بس يور تقريب

و چيپسهاي

در هر دو مسير تنش  CSRو  CASيکسان بودد اما مقمار

الستيک تابع جنس خاک ماسساي پايس و ه،چنين جنس

بنبود و ه،چنين اهش بيشينس تنش انحراف تح،ل شمد

و انمازد منبع تنيس خردد الستي هاي بازيافت م باشم.

توسف ن،ونسهاي بسترتيب داراي چيپسهاي الستيک و

بنبود و يا اهش

خردد الستي هاي دانساي در دو مسير يکسان نبودد است.

است س رونم ل

اين در حاب

پارامترهاي مقاومت و ه،چنين رفتار انقباض و يا اتساد

ب ود با توجس بس شکل  -5ب م توان گوت س رفتار

در پژوهش حاضر با گزارشهاي نامبردد يکسان م باشم.

اتساد موجود در مرحلس برش براي ت،ام ن،ونسها رخ
دادد است .هرچنم مقمار اتساع رخ دادد براي ن،ونس ماسس
تننا از ن،ونس داراي چيپسهاي الستيک

 .4-2شرايط فشار محوري ثابت ()CAS
پاسمهاي تنش انحراف

،تر م باشم.

بر حسب رنش محوري و
90
6

کرنش حجمي ()%

-2

30

Sand
ماسس

ماسس
Sand

S70C30

S70C30

S70G30

25

انحرافي (kPa

2

تنش

60

S70G30

-6
15

20

5

10

25

0

0
20

ا ب)

کرنش محوري ()%

15

10

5

کرنش محوري ()%

0

اابف)

شکل  .5نتايج آزمون سهمحوري در حالت  :CASالف) تنش انحرافي برحسب کرنش محوري و
ب) کرنش حجمي بر حسب کرنش محوري

تنش براي

گسيمتگ دو خط م باشم س نشاندهنمد تواوت رفتار

در حابت ل

مسيرهاي تنش  CASو  CRSو ه،چنين تغييرات نسبت

ن،ونس  S70G30در مسير تنش  CRSو  CASم باشم .اين

تململ بر حسب تنش مؤثر ميانس ا' )pدر شکل  -6ابف

ن،ونس در شرايف اهش فشار ه،سجانبس مقاومت بيشتري

و ب نشان دادد شمد است .با توجس بس شکل  -6ابف

نسبت بس شرايف گسيمتگ

افزايش فشار محوري در

م توان تواوت بين پوش گسيمتگ مسير تنش  CRSو

شرايف فشار ه،سجانبس ثابت داشتس است .بس ازاي

 CASرا مشاهمد ن،ود .ه،انطور س در اين شکل م توان

ن،ونسهاي ماسس و  S70C30نيز م توان دريافت س شيب

ديم ن،ونس شامل خردد الستي هاي دانساي داراي پوش

پوش گسيمتگ در مسير تنش  CASاز مسير  CRSبيشتر
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بودد و د،لکرد متواوت

فشار ه،س جانبس ثابت رفتار بس يور امل انقباض و

س منجر بس پوش گسيمتگ دو

خط شمد قابل مشاهمد م باشم.

ترا  ،داشتس است .اين ساز و ار را م توان بس دمم

ب ود با در ن ر گرفتن شکل  -6ب م توان گوت س

ايجاد ستونهاي باربر متشکل از دانسهاي ماسس در راستاي

نسبت تململ اوبيس ن،ونسها در شروع مرحلس برش با

ارتواع ن،ونس ارتباط داد .اين در حاب است س در مسير

يکميگر متواوت بودد و پاسم تغييرات نسبت تململ با

تنش با شرايف فشار محوري ثابت اين ن،ونس داراي رفتار

توجس بس مسير تنش اد،اا شمد تغيير ن،ودد است .با توجس

اتساد م باشم س ،تر از ماسس تننا و ن،ونس

بس انمازد دانسهاي الستيک

س بس نرمتر شمن آنها منجر

S70C30

بودد است .در واقع در اين حابت خاصيت شش

شمد و ه،چنين ساز و ار حاصل از اخت ط آنها با

دانسهاي الستيک در امتماد صوحس فرض سطح مقطع

دانسهاي ماسس ن،ونس  S70G30در مسير تنش با شرايف

ن،ونس سبب اين رفتار متواوت شمد است.

0.75

400
Sand
ماسس
S70C30
S70G30

0.625

300

نسبت تخلخل

S70G30

تنش انحرافي (kPa

ماسس
Sand

0.5

200

فشار همهجانبه
ثابت )(CRS

100

0.375
فشار محوري

فشار محوري ثابت ()CAS

فشار همهجانبه ثابت ()CRS

ثابت )(CAS

S70C30

0

0.25
100

1000

(kPa

تنش موثر ميانه

10

ا ب)

200

300

تنش موثر ميانه ()kPa

0

100

اابف)

شکل  .6الف) پوش گسيختگي تنش به ازاي مسيرهاي تنش اعمال شده و ب) تغييرات نسبت تخلخل بر حسب فشار مؤثر ميانه
در شرايط مسيرهاي تنش  CRSو CAS

مقاومت برش بسيج شمد مصابح دانساي در حابت

و بر اثر ماهيت فيزيک سطوح دانسهاي خردد الستي

ل از زاويس اصطکاک داخل مصابح تأثير گرفتس است.

استوادد شمد م باشم .بذا براي فراه آوردن امکان

من ترين پارامتر مقاومت

مقايسس از زاويس اصطکاک داخل بسيج شمد م ادا ابا

براي شناخت پاسم مصابح دانساي در شرايف

دبور خط از مبمأ و نقطس گسيمتگ ) استوادد شمد است.

بارگذاري بسش،ار م رود .زاويس اصطکاک داخل بيشنيس

شيب پوش دوخط گسيمتگ تنش براي مصابح مملوط

بسيج شمد مصابح دانساي در آزمايش سسمحوري را

مورد آزمايش و ه،چنين بس صورت خط براي ماسس

بذا زاويس اصطکاک داخل
برش

م توان از رابطس  4بسدست آورد .در اين رابطس  qfو

p'f

مورد مطاب س در جموا  2ارائس شمد است.

بسترتيب مقادير بيشترين تنش انحراف و تنش مؤثر ميانس
متناظر با آن م باشنم.
ا)4

)

) 3(q f / p f

) 6  (q f / p f

جدول  .2مقادير زاويه اصطکاک داخلي بيشينه براي
مسيرهاي تنش  CASو CRS

(  ) peak  Sin 1
( mob

زاويه اصطکاک داخلي بسيج شده مؤثر بيشينه

الزم بس ذ ر است س در تحليل آزمايشهاي انجام شمد

(φ'mob)peak
فشار همهجانبه ثابت
فشار محوري ثابت

در اين پژوهش خاک ماسساي استوادد شمد از نوع ماسس
بمون ريزدانس و شستس شمد بودد مقمار چسبنمگ بسدست

)(CAS

)(CRS

ماسس تننا

36/73

36/87

آممد براي مصابح مملوط بس صورت چسبنمگ ظاهري

S70C30

45/18

40/97
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S70G30

31/95

35/17

مقادير پاسمهاي تنش بسدست آممد بيشتري نسبت بس
ن،ونس ماسس تننا داشتس است .در شرايف مسير تنش CAS

 .5نتيجهگيري

شيب پوش گسيمتگ

در پژوهش حاضر نتايج آزمونهاي سسمحوري روي

م باشم س سبب دو خط شمن پوش گسيمتگ تنش

ن،ونسهاي ماسس تننا ماسس مملوط با خردد الستي

م گردد .اين موضوع نشان م دهم س اربرد مصابح

دانساي و ه،چنين مملوط با چيپسهاي الستيک در دو

مملوط بس دنوان مصابح پُر ننمد و ه،چنين در شرايط

تنش از شرايف  CRSبيشتر

مسير تنش متواوت تحليل شمد است .اين مسيرهاي تنش

س احت،اا ناپايماري خاک ماسساي بس دلت باربرداري

بس صورت شرايف تنش ه،سجانبس ثابت ا )CRSو در

جانب وجود دارد اماننم سازدهاي حائل و يا پايماري

شرايف فشار محوري ثابت ا )CASم باشنم .ه،چنين

شيبهاي خا ) مناسب م باشنم .شيب پوش

در مصابح

گسيمتگ خاک ماسساي مملوط با  %30وزن چيپسهاي

مملوط مورد آزمايش با توجس بس مقمار ،ينس نسبت

الستيک

در شرايف فشار محوري ثابت و فشار ه،سجانبس

تململ بس دست آممد در اخت طهاي ممتلف از

ثابت تقريباً  8/5و  4درجس نسبت بس ن،ونس ماسس تننا در

نسب حما ثر و حماقل ت يين

شرايف بارگذاري مشابس افزايش يافتس است .ه،چنين

نسبت اخت ط بنينس  %30وزن خردد الستي

آزمايشهاي ت يين ترا
شمد است.

خاک ماسساي در اخت ط با خردد الستي هاي دانساي بس

با توجس بس نتايج بسدست آممد از آزمايشهاي

انمازد حمود  1/5و  5درجس ،تر از ن،ونس ماسس تننا بس

سسمحوري انجام پذيرفتس م توان دريافت س مقاومت

ترتيب در شرايف بارگذاري فشار محوري ثابت و فشار

ن،ونسهاي مملوط بس شمت تحت تأثير نوع خردد الستي

ه،سجانبس ثابت بودد است .هرچنم مقاومت برش خاک

و مسير تنش اد،اا شمد قرار داشتس است .از آنجا س

ماسساي در اخت ط با خردد الستي هاي دانساي بنبود پيما

خاک ماسساي مملوط با چيپسهاي الستيک در نسبت

نکردد است اما با توجس بس نتايج م توان گوت س د،لکرد

داراي مقمار

خردد الستي هاي دانساي در شرايف فشار محوري ثابت

اخت ط مورد مطاب س ي ن

 %30وزن

نسبت تململ ،تر از ماسس تننا م باشم و ه،چنين با

بنتر از فشار ه،سجانبس ثابت بودد است.

توجس بس وجود رفتار اتساد در مرحلس رخماد گسيمتگ

 .6مراجع
قادري س .محرمنژاد ن .و جليل
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