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استفاده از فن آوري هاي نوین و پليمرهاي طبيت

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری (سال اول)

مدیریت محيط هاي مهاجم در مهندسی ژئوتکنيک با

استفاده از مواد سازگار با محیط زیست و همچنین بازیافت مواد ضایعاتی از جمله مسائلی است که
امروزه با گسترش صنایع عمرانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این تحقیق از یک سو اثر
استفاده از پلیمر سازگار با طبیعت  UFبر نسبت باربری خاک و از طرف دیگر ،اثر استفاده از
ضایعات سنگبُری در تولید نمونههای بتنی بر استحکام فشاری و خمشی آنها مورد بررسی قرار
گرفته است .رزین پلیمری  UFدر درصدهای وزنی  1 ،0/8 ،0/6 ،0/4و  1/2نسبت به وزن خشک
خاک با خاک مورد استفاده که از نوع خاک ماسه سیلیتی بوده ترکیب گردید .سپس آزمایش
نسبت باربری کالیفرنیا ( )CBRبر روی تمامی نمونهها در زمانهای  24 ،5و  48ساعت عمل آوری
نمونهها صورت گرفت .نتایج حاصل از آزمایش  CBRنشان میداد افزودن رزین  UFبه خاک تا
درصد وزنی  0/8درصد سبب افزایش نسبت باربری خاک میگردد .همچنین با افزایش زمان عمل
آوری ،نسبت باربری نیز افزایش مییابد.از سوی دیگر به منظور بررسی اثر افزودن ضایعات سنگبُری
به نمونه ی بتنی ،در ابتدا یک نمونه بدون استفاده از ضایعات سنگبُری تولید گردید .سپس نمونه-
های دیگر با افزودن  15 ،10 ،5و  20درصد وزنی ضایعات سنگبری تولید شدند .بر روی تمامی
نمونه ها آزمایش استحکام خمشی و فشاری صورت گرفت .نتایج حاصل از آزمایشها نشان میداد
استفاده از ضایعات سنگبری جهت تولید نمونههای بتنی سبب افزایش استحکام خمشی و فشاری
نمونه شده و با افزایش درصد وزنی ضایعات سنگبُری استحکام نیز افزایش مییابد .از این رو با
توجه به نتایج بدست آمده در این دو تحقیق میتوان نتیجه گرفت استفاده از رزین پلیمیری UF
جهت تقویت و تثبیت خاک و استفاده از ضایعات سنگبری جهت تولید بتن دو روش مناسب جهت
حفظ ویژگی های زیست محیطی خاک و همچنین بازیافت ضایعات سنگبُری میباشند که میتوان
در صتایع عمرانی از آنها استفاده شود.
واژگان کليدي :رزین پلیمیری  ،UFنسبت باربری کالیفرنیا ( ،)CBRضایعات سنگبُری،
استحکام خمشی و فشاری ،محیط زیست.

مقدمه
امروزه با توجه به گسترش صنعت و افزایش روز افزون تولید ضایعات در صنایع مختلف ،مدیریت استفاده از موادی سازگار با
محیط زیست و بازیافت ضایعات تولیدی بسیار اهمیت دارد .از جمله صنایعی که اخیرا پیشرفت قابل توجهی داشته است صنایع معماری و
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عمرانی میباشد .به منظور ساخت سازههایی نظیر بناهای مختلف و پلها الزم است بستر سازه جهت ساخت آن آماده سازی شود .این بستر
که خاک بوده جهت آماده سازی الزم است ا تقویت گردیده و برخی ویژگیهای آن نظیر از هم گسیختگی و قابلیت تورم خاک تثبیت شود.
تحقیقات بسیاری بر روی استفاده از موادی نظیر سیمان ،قلیا و خاکستر جهت تثبیت خاک انجام شده است [ .]5-1استفاده از
این مواد گاه از لحاظ زیست محیطی برای خاک مضر بوده و اثرات تخریب پذیری بر خاک میگذارد .از این رو استفاده از موادی سازگار با
محیط زیست بسیار احساس میشود .مواد پلیمری از جمله موادی هستند که میتوان با تغییر در ساختارهای آنها ،موادی سازگار با محیط
زیست تولید نمود .از جمله مواد پلیمیری که امروزه بسیار در تثبیت و تقویت کنندگی خاک مورد استفاده قرار میگیرند الیاف پلیمری می-
باشند .در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای بر استفاده از الیاف پلیمری طبیعی و مصنوعی به صورت ممتد یا کوتاه با توزیع راندم درون
خاک جهت تقویت آن شده است [ . ]10-6استفاده از ضایعات و مواد بدون استفاده جهت تقویت خاک به صورت توزیع راندم روشی است که
عالوه بر کاهش هزینههای تثبیت خاک ،به بازیافت ضایعات نیز کمک میکند .محمد ( ]11[ )2013به بررسی اثر توزیع راندم الیاف کاه بر
میزان تورم خاک پرداخت .نتایج تحقیق نشان میداد افزایش میزان کاه تا  1درصد وزنی درون خاک سبب افزایش استحکام برشی خاک
میشود و با افزایش به  1/5درصد وزنی استحکام برشی خاک کاهش مییابد .در تحقیق دیگری که توسط کالکان ]12[ )2013( 1صورت
گرفت اثر ترکیبی الیاف الستیک و فوم سیلیکایی بر پارامترهای خاک مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میداد استفاده از این ترکیب
درون خاک سبب افزایش استحکام و کاهش فشار تورمی خاک میگردد.
از مواد دیگری که جهت تثبیت خاک استفاده میگردد مواد سیمانی و یا مشتقات نفتی [ ]13هستند که سبب تخریب محیط
زیست میشوند و امکان رشد گیاهان در این خاک را تضعیف میکنند .استفاده از رزینهایی با ویژگی سازگاری با محیط زیست روشی بوده
که بدین منظور پیشنهاد میشود .از جمله رزینهای پلیمری که با محیط زیست سازگار میباشند میتوان به پلی وینیل استات و پلی وینیل
الکل اشاره کرد که جهت تثبیت خاک مورد استفاده قرار میگیرند [ .]14تمرکز این مقاله نیز بر مدیریت استفاده از رزین پلیمری UF
سازگار با محیط زیست جهت تثبیت خاک میباشد.
از سوی دیگر استفاده از مواد ضایعاتی جهت تولید محصوالت عمرانی یکی از روشهای مفید جهت بازیافت این مواد میباشد .از
جمله این مواد میتوان به ضایعات سنگبُری اشاره کرد که در سال های اخیر تحقیقاتی بر روی آن به منظور استفاده از این ضایعات در تولید
بتن و کامپوزیتهای سیمانی انجام شده است.
سنگهای استخراج شده از معدن توسط دستگاه برش دهندهی سنگ به قطعات کوچکتر تقسیم میشوند .پودر سنگ حاصله با
آب دستگاه برش مخلوط شده و ترکیب غیرقابل استفادهای را بوجود می آورد .این مخلوط در مناطق خارج از شهر در زیر خاک مدفون می-
گردد .به علت ماهیت قلیایی این مواد ،در اثر بارندگی خاک قلیای شده و امکان رشد گیاهان برای خاک این مناطق امکان پذیر نیست
[ . ]15به همین علت مدیریت بازیافت این مواد بسیار برای محیط زیست مفید میباشد .در تحقیقی سانگ 2و همکارانش ( )2014از ضایعات
سنگبُری جهت تولید پانل بتنی ساختمانی استفاده کردند .نتایج حاکی از افزایش مقاومت حرارتی پانل در برابر آتش بود [.]16
در تحقیق دیگری که توسط عبدالهی و حجازی ( )2015انجام شد اثر حضور الیاف شیشه و پلی پروپیلن بر استحکام خمشی و
فشاری کامپوزیت سیمانی حاوی ضایعات سنگبُری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میداد افزودن ضایعات سنگبُری به کامپوزیت
سیمانی سبب افزایش استحکام خمشی و فشاری کامپوزیت میشود [.]11
تحقیق حاضر به بررسی اثر استفاده از رزین پلیمری سازگار با محیط زیست  UFبر استحکام خاک و ضایعات سنگبری بر
استحکام بتن می پردازد .این تحقیق با تمرکز بر مدیریت استفاده از مواد جهت بازیافت و حفط محیط زیست انجام شده است و میتواند گام
موثری جهت کاهش آلودگیهای ناشی از محصوالت عمرانی باشد.
.1

مواد و مصالح مورد استفاده

 1.1رزین پليمري UF

رزین مورد استفاده جهت تثبیت خاک رزین پلیمری  UFاز خانواده پلی آمیدها بوده و دارای رنگ شیری میباشد .این پلیمر
عایق حرارتی خوبی بوده و همچنین با محیط زیست سازگار می باشد .عالوه بر این برای رشد گیاهان نیز مناسب است .برخی از ویژگیهای
رزین پلیمیری  UFدر
جدول  1آورده شده است.

Kalkan
Songe

1
2
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جدول  -1برخی ویزگیهاي رزین UF

وضعیت ظاهری

مایع شیری رنگ

درصد جامد ()%

00-05

وزن مخصوص (kg/lit,
)25°C

1.06-1.100

)PH (25°C

8-9

وسکوزیته)(cp, 25°C

140-200

 1.2خاک
نوع خاک مورد استفاده در این تحقیق از نوع ماسه سیلیتی بوده که مطابق با طبقهبندی یونیفاید در دسته  A-2-4قرار میگیرد.
رطوبت بهینه خاک مورد استفاده با استفاده از استاندارد  ]18[ ASTM D4813برابر  14/28درصد محاسبه گردید.

 1.3سيمان
3

2

به منظور تولید بتن از سیمان پورتلند نوع دوم با سطح مخصوص  3000 g/cmو وزن مخصوص  3/15 g/cmبر طبق استاندارد
 ]11[ ASTM C150استفاده شد.
جدول  2اجزای تشکیل دهنده سیمان مورد استفاده در این تحقیق را نشان میدهد.
جدول  -2اجزاي تشکيل دهنده سيمان مورد استفاده در این تحقيق
In sol
%

Los s %

K2O %

Na2O
%

SO3 %

MgO %

CaO %

Fe2O3
%

50/0

24/1

70/0

20/0

70/1

80/1

50/63

20/3

SiO2 % Al¬2O3
%
90/5

86/21

 1.1ضایعات سنگبُري
ضایعات سنگبُری مورد استفاده در این تحقیق از کارخانههای سنگبُری واقع در شهر اصفهان تهیه گردید که استفاده از این
ضایعات جهت تولید نمونههای بتنی خود روشی به صرفه جهت کاهش هزینههای تولید و بازیافت این ضایعات میباشد .به منظور شناخت
اجزای تشکیل دهندهی این ضایعات آزمایش پراش اشعه ایکس بر روی نمونه انجام گرفت .شکل  1نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس را نشان
میدهد.
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شکل  -1نمودار آزمایش پراش اشعه ایکس براي ضایعات سنگبُري
 .2آزمایشات

 2.1آزمایش نسبت باربري کاليفرنيا ( )CBRبراي خاک
طبق تعریف  CBRخاک نسبتی است (به صورت درصد) که که با تقسیم تنش نفوذ الزم برای فرو بردن یک پیستون مدور
استاندارد به مساحت  11/35 cm2و با سرعت مشخص در خاک مورد آزمایش به عمق  2/5 mmبه تنش الزم جهت فرو بردن همان
پیستون با همان سرعت و به همان عمق در مصالح استاندارد بدست میآید [.]20
به منظور آماده سازی نمونهها ،ابتدا خاک با درصدهای وزنی  1 ،0/8 ،0/6 ،0/4و  1/2رزین  UFترکیب شده و در قالبهای
استوانهای به قطر داخلی  6 ± 0/026اینچ و ارتفاع آن  1 ±0/16اینچ در  3الیه ریخته و تحت  56ضربه متراکم شد .پس از گذشت 24 ،5
و  48ساعت آزمایش  CBRبر روی تمامی نمونهها صورت گرفت.

 2.2آزمایش خمش سه نقطهاي و فشار بر روي نمونههاي بتنی
به منظور ساخت نمونههای بتنی ،در ابتدا نمونه ای بدون استفاده از ضایعات سنگبُری با درصدهای وزنی مشخص شده در جدول
 3تولید گردیده و در مرحلهی بعد نمونهها با درصدهای وزنی مختلف ضایعات سنگبُری جهت تولید نمونههای بتنی مورد استفاده قرار
گرفت.
نمونه

درصد وزنی
سیمان

جدول  -3درصدهاي وزنی مختلف جهت توليد نمونههاي بتنی
درصد وزنی ضایعات
درصد وزنی شن درصد وزنی ماسه
درصد وزنی
سنگبُری
آب

C

10

9

56/27

44/53

-

CS1

10

10

67/26

33/48

5

CS2

10

66/11

01/30

33/38

10

CS3

10

83/11

17/23

40

15

CS4

10

66/12

34/19

38

20
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مخلوط بدست آمده درون قالبهایی به ابعاد  40 mm × 40 mm × 160mmریخته شده و به مدت  14روز در اتاق استاندارد
( T=20±2o Cو  )RH≤%15قرار گرفت .سپس آزمایش خمش سه نقطهای مطابق با استاندارد  ]21[ ASTM C393و آزمایش استحکام
فشاری مطابق با استاندارد  ]22[ ASTM C349بر روی تمامی نمونهها انجام شد .در آزمایش خمش سهنقطهای فاصلهی تکیهگاهی 130
میلیمتر در نظر گرفته شد.
 .3تجزیه و تحليل نتایج

 3.1نسبت باربري کاليفرنيا ( )CBRخاک
نتایج حاصل از آزمایش  CBRبرای نمونههای ترکیب شده با درصدهای وزنی رزین پلیمیری  UFدر شکل  2نشان داده شده
است.

شکل  -2نتایج آزمایش  CBRبر روي نمونه خاک مخلوط شده با درصدهاي وزنی مختلف رزین UF

همانگونه که در شکل  2مشخص است افزودن رزین  UFبه خاک سبب افزایش استحکام خاک میشود.با افزایش درصد وزنی
رزین تا  0/8درصد شاهد روند افزایشی نسبت باربری بوده و از طرف دیگر با افزایش زمان ترکیب رزین با خاک ،نسبت باربری خاک افزاش
مییابد .این امر را میتوان ناشی از افزایش قدرت چسبندگی در اثر افزایش زمان عمل آوری نمونه دانست.

 3.2استحکام خمشی و فشاري نمونههاي بتنی
شکل  3و شکل  1نتایج حاصل از آزمایش استحکام خمشی و فشاری بر روی نمونههای بتنی را نشان میدهد .همانطور که در
شکل  3و  4مشخص است افزایش درصد وزنی ضایعات سنگبُری سبب افزایش استحکام فشاری و خمشی نمونههای بتنی میگردد .با حضور
ضایعات سنگبُری در ماتریس سیمانی ،این ضایعات نقش پرکننده را بازی کرده و سبب چسبندگی بهتر اجزا در کنار یکدیگر میشوند .از این
رو با افزایش درصد وزنی ضایعات سنگبُری ،این چسبندگی افزایش یافته و در نتیجه استحکام خمشی و فشاری بتن تولیدی افزایش مییابد.
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شکل  -3استحکام خمشی نمونههاي بتنی

شکل  -1استحکام فشاري نمونههاي بتنی
 .1نتيجهگيري
در تحقیق حاضر به بررسی استفاده از رزین پلیمری  UFکه سازگار با محیط زیست بوده درون خاک و اثر آن بر نسبت باربری
خاک و از طرف دیگر بازیافت ضایعات سنگبُری با استفاده از آن جهت تولید بتن و اثر آن بر ستحکام بتن تولیدی پرداخته شده است .نتایج
حاصل از افزودن رزین  UFبر خاک حاکی از آن است که با افزایش درصد وزنی رزین  UFتا  0/8درصد نسبت باربری خاک افزایش می-
یابد .همچنین با افزایش زمان عمل آوری نمونه ،استحکام خاک نیز بیشتر میشود .این نتایج نه تنها نشان دهندهی افزایش باربری خاک در
صورت استفاده از رزین  UFبوده ،بلکه با توجه به سازگاری این رزین پلیمری با محیط زیست ،استفاده از این رزین نسبت به مواد شیمیایی
دیگر که سبب تخریب خاک میگردند بسیار به صرفه تر و مفیدتر است.
همچنین استفاده از ضایعات سنگبری جهت تولید بتن سبب افزایش استحکام خمشی و فشاری بتن تولیدی میگردد .با افزایش
درصد وزنی ضایعات سنگبُری استحکام خمشی و فشاری نیز افزایش می یابد .این ضایعات بسیار برای محیط زیست مضر بوده و استفاده از
آنها جهت تولید بتن نه تنها سبب کاهش هزینهی تولید گشته بلکه به بازیافت این مواد نیز کمک میکند
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