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 خالصه  

استفاده   CBR، از سیلیکات سدیم مایع در آزمایشاتماسه ای درصد سیلیکات سدیم برظرفیت باربری خاک در این تحقیق جهت بررسی تأثیر

، صنایع شوینده، ریخته گری و در صنایع کاشی و سرامیک سازی، تولید مقوا و لمینت عروف به چسپ سیلیکاتم سیلیکات سدیم مایعشده است.

 شدهجهت تثبیت خاک ماسه ای استفاده  4و 1،2،3وزنی  با درصدهای کاربرد دارد.در انجام آزمایشات این تحقیق از سیلیکات سدیم مایع...

اشباع خاک در این  CBR% بهترین حالت برای تثبیت خاک ماسه ای بوده به شکلی که  2ا درصد وزنیاست.نتایج نشان داد سیلیکات سدیم مایع ب

 .برابر افزایش یافته است  3بیش از که نسبت به خاک معمولی رسیده  44به عدد حالت 

 CBR،خاک ماسه ای،مایع سیلیکات سدیم کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

های گوناگونی جهت بهبود  ها، تکنیک ی و ساخت و ساز و عدم وجود زمین مناسب جهت اجرای برخی پروژههای عمران با گسترش روز افزون فعالیت

ها، قابلیت تحمل و انتقال نیروهای  ها سنگ ای طبیعی حاصل از فرسایش و دگرگونی اند. خاک به عنوان یک محیط دانه ها تدوین شده مشخصات خاک

دهد. لذادر بسیاری شرایط در اثر  کند و در مقابل بار تغییر شکل می مقاومت نهایی برشی خود را تحمل نمی کششی را نداشته و نیروی برشی بیشتر از

کند. بدین لحاظ تأسیسات بنا شده بر روی آن نیز با تغییر شرایط  ها دچار گسیختگی شده و یا نشست می اعمال نیروهای مختلف طبیعی و یا ناشی از سازه

مفهوم تسلیح خاک شود. گردد. لذا برای تقویت خواص مکانیکی خاک از عناصر تسلیح و تثبیت کننده استفاده می ای می دهرطوبت دچار مشکالت عدی

شود که این عناصر بایستی از مقاومت کششی باال، خزش کم و دوام  در اضافه نمودن عناصر مقاوم به خاک جهت بهبود خواص مکانیکی آن خالصه می

شود که برای بهینه کردن مشخصات  ردار باشند تا کارآیی مطلوب حاصل گردد.تثبیت خاک به کلیه عملیاتی گفته میزیاد در محیط خاک برخو

                                 .                                                                                                                شود ژئوتکنیکی خاک برای هدف مشخص انجام می
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باعث افزایش مقاومت فشاری تک محوری در یک مقداز بهینه از سیلیکات سدیم  بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که تزریق سیلیکات سدیم به خاک رسی          

در مورد همچنین .]3[وافزایش مقاومت برشی خاک میگردد ]2[ذیری.در مورد خاک ماسه ای نیز تأثیر تزریق شیمیایی سیلیکات سدیم باعث کاهش نفوذپ]1[میگردد

 .]4[افزایش پلیمر پلی وینیل اکریلیک به خاک دانه ای خواص مقاومتی خاک را افزایش می دهد.پلیمرها مطالعات گذشته نشان میدهد که 

 

 

 مواد مصرفی. 2

 در شکل (ASTM D422-87)منحنی دانه بندی آن بوده که  جنوب شهر شیرازواقع در  مورد استفاده در این تحقیق خاک ماسه بادی خاک          

 گرم بر سانتیمتر مکعب 50/2وزن مخصوص خشک حداکثر خاک  (ASTM D698-91)آمده است.در آزمایش تراکم به روش پروکتور استاندارد1

 1در جدول تعیین گردید. 86/2چگالی دانه های خاک  (ASTM D854-92)% می باشد.همچنین بر اساس استاندارد  4/9و رطوبت بهینه آن 

 مشخصات این خاک آورده شده است.

 

)منحنی دانه بندی ماسه( 1شکل   

 

)مشخصات خاک مورد مطالعه( 1جدول   

 

 :سیلیکات سدیم



 

3 

 

سنگ سیلیس در فشار و درجه از ترکیب مستقیم سود و  موسوم به چسپ سیلیکات که، ماده ای است به شکل چسپ  سیلیکات سدیم مایع          

)شکل بتن و... کاربرد داردلمینت ،کارتن و مقوا سازی ، فوالد ، در صنایع کاشی و سرامیک سازی،صنایع شوینده، حرارت الزم در رآکتور تولید و

آورده  2استفاده در جدول  چسپ سیلیکات مورددیم مورد استفاده در آزمایشات مربوط به شرکت تهران سیلیکات می باشد.خصوصیات .سیلیکات س(2

 شده است.

 

 

                                                (سیلیکات سدیم مایع) 2شکل 

 

(سیلیکات سدیم مایع)مشخصات  2جدول   

 

 

 (CBR ) آزمایش تعیین نسبت باربری کالیفرنیا .3

در پی سازی برای بیان کیفیت این آزمایش مشخص تعیین می گردد.به کمک این آزمایش مقاومت خاک در یک رطوبت و وزن مخصوص           

جهت انجام (ASTM-D698-B) در این تحقیق از استانداردبستر روسازی کاربرد دارد.خاک قدرت باربری خاک زیر پی و در راهسازی برای ارزیابی 

ضربه   08و هر الیه اینچ در سه الیه   4تفاع اینچ و ار  8داخلی با قطر  ل استوانه ای شک آزمایشات استفاده شده است.نمونه ها در قالبهای استاندارد فلزی

  متراکم می شوند.همه نمونه ها تحت رطوبت بهینه متراکم  میشوند.
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 یجنتا .4

 4و  3، 2، 1 ،5ا درصدهای وزنیبمایع سیلیکات سدیم  ساعت (انجام گردید. 98% و در حالت اشباع )4/9آزمایشات تحت رطوبت بهینه  تمامی          

را نشان میدهد.  CBRنفوذ در آزمایشات  -منحنی تنش 3شکل و تحت آزمایش قرار گرفت.اشباع  ،ساعت 24 و پس از زمان گیرشبه خاک اضافه 

برسد که بیش  44 عدد خاک به CBRکه باعث شده  % وزن خاک خشک می باشد2نشان داد که مقدار بهینه سیلیکات سدیم مایع  4مطابق شکل نتایج 

  برابر افزایش داشته است. 3از 

       

 (CBR وذ در آزمایشات نف –تنش نمودار )  3شکل 

  

 

 (CBRبه نسبت نمودار درصد سیلیکات سدیم )  4شکل 

 

 

 . قدردانی5

 ی بعمل می آید.آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس کمال تشکر و قدردانو پرسنل مدیریت همکاری از           
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