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  خالصھ

بھسازی خاکھای رسی ھمیشھ مورد توجھ محققین بوده است.روش ھای مختلفی                 
شده                یمیایی جھت بھسازی آنھا پیشنھاد از جملھ روشھای مکانیکی و ش

نظیر افزایش ظرفیت باربری و مقاومت  ،ھاسبب بھبود خواص مکانیکی خاک ، است.بھسازی
خاک رسی با استفاده         گردد. در این کار تحقیقاتی،  بھسازی یکبرشی می

روی  ،یشات آزمایشگاھیازسیمان و یک نوع رزین شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. آزما
و مخلوط خاک طبیعی با درصد ھای              ھای تھیھ شده از خاک طبیعی نمونھ

روزه در دستگاه برش مستقیم  14،7،28ھای عمل آوری نرزین و زما سیمان و 8،% 7،% %5
موجب  و سیمان ج نشان داده است کھ افزودن رزین نتای             انجام شده است. 

شودکھ این افزایش می، استنباط گردد واز مقایسھ نتایجیش مقاومت خاک میافزا
باشد.و از تابعی از درصد رزین وسیمان و زمان عمل آوری می           مقاومت، 

شود کھ سیمان نسبت بھ رزین تاثیر بیشتری بر طرفی با مقایسھ نتایج،مشاھده می
  خاک دارد.       بھسازی
  رزین شیمیایی،سیمان،خاک رسی،مقاومت،زمان عمل آوری کلیدي:کلمات             

 
 

  مقدمھ  .1
 

دار پذیری زیاد و مقاومت کم از گروه خاکھای مسئلھخاکھای رسی نرم بھ علت تراکم
 اباشند.بھسازی این خاکھھای عمرانی مناسب نمیجرای پروژهشوند و برای امحسوب می

شھای مختلفی در این خصوص ارائھ بوده و رو از زمان طوالنی بھ وسیلھ محققین مطرح
.بھسازی این خاکھا ممکن است با ھدف افزایش مقاومت یا کاھش پتانسیل اندنموده

پذیر است کھ از سھ روش امکان معموال تورمی صورت پذیرد.بھسازی این خاکھا
عبارتند از روش مکانیکی،فیزیکی و شیمیایی.روش مکانیکی معموال بھ وسیلھ ی 

شود.روش فیزیکی شامل اعمال سیکلھای تر و خشک روی این ی تراکم انجام میاجرا
مان باشد.روش شیمیایی عبارت است از افزودن مواد شیمیایی مانند آھک،سیخاکھا می

 باشد.بھ خاک و مخلوط نمودن با خاک می

چندین دھھ است کھ مورد استفاده قرار  ،استفاده از آھک جھت بھسازی این خاکھا

[ ،Chen(1975)  ]1[ھ است و محققینی چون،گرفت
2[ Bell(1993)، ]

3[ Muntohan and Hantone(2000) ،
شود انجام در خواص این خاکھا می خصوص مکانیزمی کھ آھک موجب تغییر تحقیقاتی در

 اند.داده

با  ، 5[ Al-Rawas  et al.(2005)، ]6[Tang  et al.(2007)[ ،Bahar  et al.(2000) ]4[محققینی از قبیل: 
تحقیقات خود نشان دادند کھ سیمان ھم مانند آھک موجب افزایش مقاومت و کاھش 

 گردد.پتانسیل تورمی این خاکھا می

اند کھ با انجام آزمایشات گوناگون بھ این نتیجھ رسیده اخیرا مھندسین شیمی
  مقاومت آنھا ھای شیمیایی بھ خاکھای رسی موجب بھسازی و افزایشافزایش رزین
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گردند کھ واکنشھای شیمیایی با ذرات خاک رسی میپیدایش وجب گردد.رزین ھا، ممی
 این عمل باعث بھم چسبیدن و یکپارچھ شدن 

محققینی یابدگردد، و با این عمل خواص مکانیکی خاک بھبود میذرات خاک می

 8[ Angnostopoulos(2007) ،]9[Estabragh et al. (2011) ،]10[Estabragh et[ ،Katz  et.al. (2001) ]7[مانند

al. (2013) ،گیری دست یافتندگوناگون آزمایشگاھی بھ این نتیجھانجام آزمایشات  با 
مقاومت خاکھای رسی توان بھ عنوان یک ماده افزودنی جھت افزایش کھ از  رزین می
 استفاده نمود.

از افزودن  ھدف از انجام این مطالعھ، ارزیابی بھسازی یک خاک رسی با استفاده
ھای اختالط یافتھ با باشد.آزمایشات آزمایشگاھی روی نمونھنوعی رزین و سیمان می

آوری گوناگون صورت پذیرفت و سپس رزین و سیمان با درصدھای مختلف و زمان عمل
 ن دو افزودنی شیمیایی بررسی گردید.بررسی عوامل مذکور و مقایسھ اثر ای

   
 

 ھامواد و روش  .2
 

، : خاک، سیمان، رزین و آباز است  مورد استفاده در این تحقیق عبارت مواد اصلی
 است.ای از خواص آنھا بھ شرح زیر الصھکھ خ

  الف)خاک

این خاک  خاک مورد استفاده در این کار تحقیقاتی از نواحی کرج تھیھ شده است.
 داستاندار .نتایج آزمایش تراکمباشدرس می 34سیلت و % 60ماسھ،% 6%متشکل از 

  17.5و رطوبت اپتیمم% kN/m3  17.2این خاک  وزن واحد حجم خشک ماکزیمم نشان داد کھ
بندی سیستم یونیفاید از نوع رسی با پالستیسیتھ این خاک مطابق با طبقھمی باشد.

ھای فیزیکی و مکانیکی مربوطھ مطابق با استاندارد کلیھ آزمایشباشد.) میCLکم(
ASTM(1997)  .و 1خواص فیزیکی و مکانیکی خاک در جدول شماره( انجام شده است (

  )آورده شده است.2خواص شیمیایی خاک در جدول شماره(

  

  ب)سیمان

کھ دارای وزن  1معمولی تیپ سیمان پرتلند  سیمان استفاده شده در این تحقیق ،
..خواص فیزیکی و مکانیکی آن در می باشد cm2/gr3300بالینو درجھ نرمی  3.15مخصوص 
 ) آورده شده است.3ماره(جدول ش

 
  ج)رزین

 707ھا می باشد کھ نام تجاری آن پلی فامرزین مورد استفاده از گروه ترموپالستیک
- اسست کھ خاصیت آن در انجام واکنش شیمیایی و چسباندن ذرات بھ ھم زیاد می

 ) آورده شده است.4باشد.مشخصات فیزیکی و مکانیکی در جدول شماره(
 

   د)آب

انجام آزمایشات تراکم و ساخت نمونھ و ھیدراسیون سیمان ضروری  وجود آب برای
 آشامیدنی است.آب مورد نیاز بایستی عاری از مواد مضر باشد،آب مورد استفاده آب

 باشد.می meq/L 1.7 و درصد کلر آن  pH=7.76باشد کھ دارای می
 

  )خواص فیزیکی و مکانیکی خاک1جدول شماره (
عدد 

  اکتیویتھ
وزن 
  )Gsمخصوص(

حد 
  SLانقباض(%)

شاخص 
 PIخمیری(%)

حد 
  PLپالستیکی(%)

  LLحدروانی(%)

0.65  2.7  12  23  23  46 

 
)خواص شیمیایی خاک2جدول شماره(  

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ CL- CO3
2- HCO3

- So4
خصوصیات  -2

 شیمیایی
 )meq/lمقدار( 83 4 0.6 60 10 24 0.33 114

 
SAR pH EC 

(mmohs/cm) 
CaCo3 

(%) 
O.C. 
(%) 

خصوصیات 
 شیمیایی
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 مقدار 00.11 10.2 10.74 8 27.6
 

)خصوصیات فیزیکی، مکانیکی  سیمان3جدول شماره(  
مقاومت 
کششی 

 MPa)(روزه28

مقاومت 
کشش 

 MPa)(روزه7

مقاومت 
 MPa)(روزه28فشاری

مقاومت 
  MPa)(روزه7فشاری

گیرش 
 نھایی

min)( 

گیرش 
 اولیھ

min)( 

غلظت 
 نرمال
(%) 

2.5 1.2 43 30 145 95 24.4 

 
  )خصوصیات رزین استفاده شده4جدول شماره(

Density(gr/cm3) 
Glass transition 

Temperature 
c 

Viscosity 
mpa.s(cp) 

pH value 
Solid coment 

(%) 

1.02 18  1100±3500  1±8 50 

 
 
 آزمایشات  .3
 
 الف)تراکم 
  

- رزین و خاک-مخلوط خاک روی خاک طبیعی،   ASTMآزمایشات تراکم مطابق استاندارد
ک ماکزیمم برای و درصد رطوبت  بھینھ و وزن واحد حجم خش مان صورت پذیرفتسی

 .آنھا تعیین شد
  

 ب)تھیھ نمونھ  
  

ھای تھیھ شده کھ روی نمونھ ،تعیین مقاومت بھ وسیلھ انجام آزمایش برش مستقیم

راکم .تھیھ نمونھ بھ روش ت)سانتی متر است،صورت پذیرفت2ₓ5.8ₓ5.8 ( دارای ابعاد
ای کھ دارای سھ قسمت بود انجام در یک قالب طراحی و ساختھ شده ،استاتیکی

گردید.قالب مذکور طوری ساختھ شده است کھ قسمت باال و پایین آن قابل جدا شدن 
 است و بخش وسط آن دارای ابعاد قالب دستگاه برش است.

، رطوبت آنھا بھ سیمان، پس از اختالط الزم-رزین و خاک-جھت ساخت نمونھ خاک،خاک 
ود.سپس خاک مرطوب شرطوبت اپتیمم حاصل از آزمایش تراکم استاندارد رسانده می

در قالب ویژه در سھ الیھ ریختھ شد و سپس قالب در دستگاه ویژه  ،فوق الذکرشده 
روی  mm/min 1.5بارگذاری قرار داده شد و عمل تراکم با عمل بارگذاری با سرعت

گردد کھ وزن واحد ن بارگذاری در ھر الیھ طوری تنظیم میگردد.میزاخاک اعمال می
ماکزیمم منحنی تراکم مربوطھ  خشک حجم الیھ متراکم شده برابر وزن واحد حجم

  گردد.
نمونھ از قالب مذکور با جدا کردن قسمتھای باالیی و ، با اتمام عمل تراکم 

رزین در اطاقک -کسیمان و خا-ھای خاکپایینی قالب استخراج گردید و سپس نمونھ
و در فاصلھ  ن قابل کنترل است، نگھداری شدندای کھ رطوبت و درجھ حرارت آویژه

 .گردید انجام زمانی مختلف آزمایش روی آنھا
 

 ج)آزمایش برش مستقیم
 

تحت آزمایش برش  ،پس از سپری شدن زمان عمل آوری مورد نظر ،ھای تھیھ شدهنمونھ
. برای ھر درصد از رزین و ھمینطور سیمان در زمان عمل دنگیرقرار میمستقیم 

 kPa عمودی ھایحداقل روی چھار نمونھ تحت تنش آوری خاص آزمایش برش مستقیم
 انجام گردید. با سھ تکرار )60،90،120،180(

انجام گردید و  ھا روی نمونھASTM برش مستقیم، مطابق با استاندارد آزمایش 
 یافت کھ در نمونھ گسیختگی حاصل شد.مھ آزمایش تا آنجایی ادا

  
 

 نتایج و بحث  .4
 

نتایج آزمایش برش مستقیم بر روی نمونھ خاک طبیعی کھ تحت تنشھای  )1شکل شماره(
 .دھدنشان می را قرار دارد )kPa )60،90،120،180 عمودی
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  مختلف ھای عمودیبرای خاک طبیعی تحت تنش شکلتغییر  - تنش منحنی –1شکل 

 

 
  روزه7آوری % برای زمان عمل5رزین- برای خاک شکل تغییر  - تنش  منحنی – 2شکل 

 
%رزین در زمان 5نتایج آزمایش برش مستقیم بر روی نمونھ خاک اختالط یافتھ با 

نشان داده شده  )2در شکل شماره( ھای عمودی مختلفتحت تنش روزه 7عمل آوری 
افزایش تنش عمودی موجب افزایش  گیری می شود کھاست.از مقایسھ این دو شکل نتیجھ

تنش  برای نمونھ، تحت گردد.با مقایسھ منحنی تنش و تغییر شکل مقاومت می
ای در شود کھ افزایش رزین، افزایش قابل مالحظھگیری مینتیجھ، kPa  120عمودی

است و  kPa 107.8 در خاک طبیعی مقاومت نھایی، بطوریکھ نمونھ ایجاد نکرده است
گردد کھ لیکن موجب میباشد، می kPa  116.64روزه این مقدار7%، 5رزین-در خاک

  mmنسبت بھ خاک طبیعی کھ)  mm 5.2گسیختگی نمونھ در تغییر شکل بیشتری (یعنی
پذیری دھد کھ افزودن رزین موجب بھبود خواص شکلاست رخ دھد، این نشان می  3.64

نشان نیز % سیمان 8و5اک با گردد.آزمایشات انجام شده روی مخلوط خنمونھ خاک می
 گردد. ھا افزوده میدھد کھ مقاومت نمونھمی
. 
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برای  kPa90روزه تحت بار7آوریبرای زمان عمل شکل  تغییر - تنش  منحنی-  3شکل 
  و خاک طبیعی %)8و5مخلوط خاک با رزین و سیمان(

 
 7آوری %) در زمان عمل8و5) مقایسھ درصدھای مختلف رزین و سیمان(3شکل شماره(

-را نشان می kPa 90عمودیھا، تحت تنش روزه و خاک طبیعی برای نمونھ
-دھد.ھمانطوریکھ مشھود است با افزایش درصد رزین و سیمان مقاومت افزوده می

  3.2 بطوریکھ در تغییر شکل، شود،لیکن اثر سیمان بسیار موثرتر از رزین است
% 5 ،در ھمان تغییر شکل ، لیکن kPa 93.9 %رزین5مقدار مقاومت حاصل از میلی متر 

 معادلسیمان موجب افزایش مقاومتی 
 kPa 340.84  گرددمی. 
 

 
ھای برای زمان kPa 90% تحت بار8رزین- برای خاک شکل تغییر –تنش  منحنی – 4شکل 

  مختلف عمل آوری

 
%رزین تحت تنش 8تاثیر زمان عمل آوری در افزایش مقاومت برای ) 4شکل شماره(

افزایش زمان عمل آوری موجب افزایش مقاومت  ،بطوریکھدھدرا نشان می kPa 90عمودی
  3.2 شود،  مقدار مقاومت در تغییر شکلگردد.ھمانطوری کھ در شکل مشاھده میمی

لیکن در ھمین ، است kPa110.4     روزه برابر 7در زمان عمل آوری میلی متر 
د.مقایسھ این دو عدد نشان میدھد گردی kPa  254.96روزه معادل 28تغییر شکل مقاومت 

درصد در نمونھ  100آوری موجب افزایش مقاومتی بیش از کھ افزایش زمان عمل
 صادق است.) 5مطابق شکل(آوری در خصوص سیمان ھم گردید.این امر در زمان عمل

بھ خاک  موجب افزایش مقاومت  رزین افزودن دھد کھبنابراین نتایج نشان می
شود یزم اثر رزین روی خاک کھ موجب بھسازی مقاومت آن میمکانگردد، می آن

باشند و ممکن طور بیان نمود کھ ذرات رس حاوی بار منفی می اینتوان را می
وقتی کھ این خاک با رزین  ،است با آب  اطراف خود تبادل یونی انجام دھند

 دھدنجام میگردد، رزین با ذرات باردار خاک یک واکنش شیمیایی امخلوط می
کھ  ،چسباندن ذرات بھ یکدیگر و تشکیل ذرات درشت تر ،کھ نتیجھ این عمل

-یابد و از خواص رسی آنھا کاستھ میقابلیت جذب آب آنھا کاھش می
گردد و ھای شیمیایی موجب افزایش مقاومت خاک میبنابراین این واکنششود.

-می تمطابق ،).2013Estabragh et alحاصلھ با نتایج محققینی مانند ( اطالعات
گردد زیرا سیمان نیز ھمانطوریکھ نشان داده شد موجب افزایش مقاومت مید.کن

سیمان مخلوط شده با خاک موجب ایجاد یک سری اتصاالت شیمیایی بین سیمان و 
-ھا در اثر عمل ھیدراسیون سیمان افزایش میگردد و این واکنشمی ذرات خاک

جاد یک اتصاالت قوی بین خاک و سیمان در واقع عمل ھیدراسیون موجب ای ،یابد
توانند نسبت بھ گردد، بطوریکھ ذرات نمیو در نتیجھ ایجاد ساختمان جدید می

گردد.بنابراین یکدیگر تغییر مکان دھند، این عمل در طی زمان تکمیل می
واکنش نھایی سیمان با خاک، افزایش مقاومت و کاھش پالستیسیتھ و ظرفیت 

نتایج حاصل از تحقیق با اطالعاتی کھ توسط باشد.ک مینگھداری آب توسط خا
 ،محققینی مانند

 Al-Rawas et al. (2005) ،(Estabragh et al. (2011)  مطابقت دارد. ،بدست آمده 
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- برای زمان kPa 90% تحت بار8سیمان- برای خاک شکلتغییر - تنش  منحنی – 5شکل 

  مختلف آوریھای عمل
  

رود و ی رسی یکی از مسائل مھم بھ شمار میبھ ھر صورت بھسازی خاکھا
-توان با استفاده از رزین بھ بھسازی آنھا اقدام نمود، لیکن میمی

ھای گوناگون صورت بایست آزمایشات متنوع با خاکھای مختلف و رزین
پذیرد تا بتوان بھ عملکرد آن اطمینان حاصل نمود و از آن بتوان بھ 

 د.عنوان یک روش مطمئن استفاده نمو
  
  

 نتیجھ گیری  .5
 

 اختالط یافتھ با رزین و  ھای خاکروی نمونھ از اطالعات آزمایشات انجام شده
 توان بھ نتایج زیر دست یافت:میسیمان، 

 گردند، لیکن در یک رزین و سیمان ھر دو موجب افزایش مقاومت خاک رسی می
 ین است.درصد ثابت،  اثر سیمان در بھبود خواص خاک بھ مراتب بیشتر از رز

 باشد.آوری میاثر رزین بر خواص خاک، تابعی از درصد رزین و زمان عمل 
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