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 خالصه

های مختلفی استفاده تا کنون برای بهبود رفتار خاک مهندسين از تثبيت کننده

کردند در این تحقيق تأثير سيمان گوگردی با درصدهای پایين جهت بهبود 

-خاک مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور بر روی نمونه پارامترهای برشی
درصد از سيمان گوگردی،  13و  5/7، 5، 5/۱اک با درصدهای وزنی های از خ

روز انجام پذیرفت و نتایج  ۱2و  11، 7ی زمانی در بازه برش مستقيمآزمایش 

باشد که بيانگر، افزایش پارامترهای برشی خاک تثبيت شده با سيمان گوگردی می

تغييرات این روند افزایشی دارای رفتار منظمی است. با برازش نمودار 

پارامترهای برشی خاک تثبيت شده با سيمان گوگردی برحسب زمان، روابط تجربی 

سبندگی و زاویه اصطکاک توان چا استفاده از این روابط میبدست آمده است که ب

درصد( و  13تا  5/۱داخلی خاک تثبيت شده مورد نظر را در درصدهای دیگر )بين 

 روز( بدست آورد ۱2تا  7ی زمانی مختلف )بين در بازه

 
 تثبیت، سیمان گوگردی،  مقاومت فشاری، روابط تجربیکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 .است بوده مواجه مشكل با سست هايزمين و باتالقي مناطق در راه ساخت گذشته از

 ماشين مناسب كارآیي عدم ي،یهازمين چنين در راهسازي مشكالت تریناساسي از یكي

 اجرائي عمليات شدن كند باعث مسئله این. است باتالقي هايمينز در راهسازي آالت

 بودن ضعيف دليله ب راه احداث هايهزینه افزایش دیگر مسئله. گرددمي راه ساخت

 ساحلي مناطق در بخصوص زیادي نقاط ایران در .باشدمي روسازي بستر حد از بيش

-مي یافت...  و كشور شمال جنگلي هايزمين خزر دریاي ساحلي اراضي فارس، خليج

 با .باشندمي فوق شرایط داراي بودن باتالقي یا زمين بودن ضعيف دليله ب كه گردد

 ارائه هائي،زمين چنين در سازوساخت فني و اقتصادي اجرائي، مشكالت به توجه

 از و بوده ضروري بسيار هائيزمين چنين در راهسازي تسهيل جهت مناسب راهكاري

ای، منطقه وسيعی از قسمت ماسه خاک. [1] كندمي جلوگيري هاهسرمای رفتن هدر

انداز زیبا، تراکم چشمرا پوشانده است و از طرفی به جهت جنوبی دریای خزر 

ساز و جمعيت در این مناطق به سرعت در حال افزایش است. از مهمترین مشکالت وساخت

ربری پایين، پتانسيل توان به مسئله روانگرایی، ظرفيت باخاک این مناطق می

ای، باال بودن سطح آب زیرزمينی، متغير بودن تراکم و های ماسهگسيختگی زیاد خاک

 .]۱[مقاومت خاک در نقاط مختلف اشاره نمود 

های مختلفی برای افزایش پارامترهای مقاومتی خاک وجود دارند که یکی از روش

 براي تاریخ طول در ققينمح [.0ها تثبيت با افزاینده است ]مهمترین این روش

-كننده    تثبيت مثل مختلفی یهاكننده تثبيت از خاك نمودن پایدار و خاك تثبيت

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1

 بابل یروانینوش یدانشگاه صنعتاستادیار و عضو هیت علمی  ,23
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 ۱

 گوناگون طرق به خاک تيتثب[. 1] است كردهمي استفادهو سيمانی و ...  قيري هاي

 ،یی )نظير تثبيت خاک(ايميش ،)نظير تراکم و زهکشی( یکيکانيم یها روش رينظ

 [.5] است ریپذامکان( اهيگ اندنیرو نظير) یکیولوژيب ،ليح خاک(ی )نظير تسکیزيف

 خواص و مقاومت افزایش ی نظير:اهداف به دستيابي براي کلي بطور خاک تثبيت

 و آب جذب درصد کاهش و نفوذپذیري تغيير ،خاک باربريتوان افزایش و ژئوتکنيکي

 اتيعمل عیسرو ت ستنش از گيريپيشو خاك  فرسایش از جلوگيري تورم از جلوگيري

  [.6] گيردمي انجامی ساختمان

 عبارتند گيرند قرار نظر مد باید كه فاكتورهایي كننده تثبيت انتخاب براي

 بهبود خاك مطبوع نوع شد، خواهد استفاده شده تثبيت ي الیه كه هدفي براي از،

 [. 7] محيطي و اقتصادي شرایط و خاك نظر مد دوام و مقاومت یافته،

 

 

 وگردگ .۱

 
 از و یتناوب جدول در ششم گروه یاصل ییايميش عناصر از یکی سولفور ای گوگرد

 هنگام به عنصر نیا. باشد یم 16 آن یاتم عدد و S آن نماد است ژنياکس خانواده

 گوگرد .است شده فاسد مرغ تخم یبو مشابه که داشته یمشخص یبو دروژنيه با بيترک

 نظير جهان كشورهاي از بعضي. است صنعتي مواد سودمندترین و مهمترین از یكي

 گوگرد زیادي مقادیر آن بر عالوه و باشند مي گوگرد فراوان معادن داراي ایران

 مصرف بر گوگرد توليد اخير يدهه چند در. آید مي بدست ترش گازهاي تصویه از نيز

 زیست مشكل به ها پاالیشگاه در گوگرد توليد كه نحوي به گرفته پيشي بشدت آن

 از حفاظت قوانين شدن سختيگرانه و فناوري پيشرفت. [2] است شده تبدیل محيطي

 انجام گازطبيعي و خام نفت از پيش از بيش گوگرد بازیابي که شد سبب زیست محيط

 مشکالتي که بود هاپاالیشگاه در گوگرد فراوان مقادیر دپوي ،عمل این نتيجه. گيرد

 جدیدي مصارف است نياز مشكل این رفع ايبر. آورد بوجود انبارداري جهت به را

 [.۳] گردد ارائه گوگرد براي

ای چسبنده یماده به درجه سانتيگراد( 143تا  1۱3)دمای بين  مذاب در حالت گوگرد

 آن مقاومت كاهش از جلوگيري و آن پالستيك خاصيت نگهداري براي كه شودتبدیل می

سيمان گوگردی ترکيبی از  [.13] ودش مي اضافه تركيب این به نيز مضاف یماده یك

های بسياری برای بهبود خواص گوگرد افزودنی .گوگرد مذاب و ماده افزودنی است

مذاب و ایجاد موادی با خواص پالستيکی پيشنهاد شده است که تقریبًا تمام این 

دهند سولفيدهای پليمری میها با گوگرد عنصری واکنش داده و تشکيل پلیافزودنی

 .استفاده شده است smzدر این تحقيق از یک ماده افزودنی ایرانی به نام [. 11]
 

 

 مصالح خاکی .0

 
ای مورد استفاده در این مطالعه از سواحل جنوبی دریای خزر و بطور خاک ماسه

با  برابر خاكي مصالح چگالي .آباد در شمال ایران تهيه شده استمشخص منطقه محمود

 درجه 06گی اوليه خاک صفر و زاویه اصطکاک داخلی آن آمده است. چسبند بدست 75/۱

  باشد.می

 

 

 نمونه سازي آماده و ساخت نحوه .4

 
درجه سانتيگراد حرارت داده تا به  113تا دمای  smzگوگرد به همراه ماده مضاف 

تا  1۱3حالت مذاب در آمده و سيمان گوگردی بدست آید سيمان گوگردی در دمای بين 

، 5، 5/۱های درصد با ماسه هايمخلوط روي گراد با خاک مخلوط شده بردرجه سانتي 113

 براي دانسيته مقادیر و گردید، انجام تراكم درصد سيمان گوگردی آزمایشات 13، 5/7

 به توجه با فوق مقادیر آوردن بدست از پس .آمدند بدست سيمان گوگردی درصدهاي از هر یك

 سيمان گوگردی وزني ماسه و درصد مقادیر محوريکت و مستقيمبرش در آزمایشات قالب حجم
 . اندگردیده متراكم مربوطه آزمایش در قالب هانمونه و آمده بدست هرآزمایش به مربوط

 

 

 برش مستقيمنتایج آزمایشات  .5

 
انجام شده است  ASTM D3080مستقيم، ها طبق روش استاندارد آزمایش برشاین آزمایش

به صورت نمودارهایی ارائه شده  برش مستقيماز آزمایش  [ در زیر نتایج حاصل1۱]
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 0

 .است

 
 آوریروز عمل 22ی بعد نمودار پوش گسیختگی با درصدهای مختلف سیمان گوگرد: 1 شکل

 

کلمب را برای خاک تثبيت نشده به همراه خاک -( پوش گسيختگی مور1شکل )

-که دیده می طورهمان .دهدسيمان نشان می درصد 13و  5/7، 5، 5/۱تثبيت شده با 
 خاک یبرش مقاوت یپارامترها شیافزا باعث یگوگرد مانيس درصد شیافزاشود 

 اصطکاک هیزاو راتييتغ زانيم یول است شده( یداخل اصطکاک هیزاو و یچسبندگ)

  .باشدینم ريچشمگ ادیز یچسبندگ با سهیمقا در یداخل

 

 
نمودار تغییرات زاویه اصطکاک داخلی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف سیمان : 2 شکل

 آوریعمل گوگردی برحسب زمان
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گی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف سیمان گوگردی نمودار تغییرات میزان چسبند: 3 شکل

 آوریعمل برحسب زمان

 

( افزایش ميزان 0اصطکاک داخلی و شکل )( ميزان تغييرات زاویه ۱شکل )

-دهند همانگی، در درصدهای مختلف سيمان گوگردی با گذشت زمان را نشان میچسبند
گردی موجب افزایش در ميزان گونه که در نمودارها پيداست، افزایش درصد سيمان گو

گردد و در این افزایش گذشت گی و زاویه اصطکاک داخلی خاک تثبيت شده میچسبند

های خاک توان گفت که در بهبود و افزایش پارامترزمان هم مؤثر بوده است. می

اند که ميزان تاثير، تثبيت شده، دو عامل زمان و درصد شاخص تثبيت مؤثر بوده

افزایش درصد شاخص تثبيت در مقایسه با زمان، در افزایش پارامترهای مقاومت 

 باشد تر میبرشی محسوس

ن رفتار خاک تثبيت شده با سيمان گوگردی نسبت به با توجه به منظم بود

( بهترین منحنی ممکن را برازش داد، 0( و )۱های )توان برای نمودار شکلزمان می

 ( نشان داده شده است. 5( و )4این مسئله در نمودارهای )

  

 
-نمودار برازش شده تغییرات زاویه اصطکاک داخلی خاک تثبیت شده برحسب زمان عمل: 4 شکل

 آوری
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نمودار  برازش شده تغییرات میزان چسبندگی خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف : 5 شکل

 آوریعمل سیمان گوگردی برحسب زمان

 

( را بطور 5( و)4های )( روابط بدست آمده از شکل۱( و )1جدول های )

 دهدجداگانه نشان می

 

تا  5/2ی زاویه اصطکاک داخلی خاک تثبیت شده در مقادیر بین : روابط برای محاسبه1 جدول

 روز( 22تا  7های دیگر )بین درصد سیمان گوگردی برای زمان 11

Φ = ad2 + bd + c 

 10 7.5 5 2.5 درصد

 روابط
Φ = - 0.007 d۱  

+ 0.479 d + 34.9 

Φ = - 0.009 d۱  

+ 0.575 d + 36.32 

Φ = - 0.006 d۱  

+ 0.488 d + 42.24 

Φ = - 0.007 d۱ 

 + 0.614 d + 48.34 

 

 11تا  5/2ی میزان چسبندگی خاک تثبیت شده در مقادیر بین : روابط برای محاسبه2جدول

 روز( 22تا  7های دیگر )بین درصد سیمان گوگردی برای زمان

C = a'd2 + b'd + c' 

 10 7.5 5 2.5 درصد

 روابط
C = - 0.097 d۱  

+ 5.083 d + 29.66 

C = - 0.120 d۱ 

 + 6.935 d + 64.03 

C = - 0.189 d۱ 

 + 10.38 d + 114.9 

C = - 0.195 d۱  

+ 11.54 d + 205.1 

 

توانند های بوده و نمیدارای محدودیت هااما روابط بدست آمده در این شکل

درصد سيمان  6ک را برای هر درصد دلخواه و در روز مشخص )مثالً پارمترهای برشی خا

( پارمترهای برشی ۱( و )1های )روز( بدست آورند. و بر اساس جدول ۱1گوگردی بعد 

و  5/7، 5، 5/۱روز، تنها برای مقادیر مشخص  ۱2تا  7خاک در روزهای مختلف بين 

توان از ان بدست آورد و نمیتودرصد از سيمان گوگردی اضافه شده به خاک را می 13

 ی پارامترهای برشی خاک در درصدهای دیگر استفاده کرد.این روابط برای محاسبه

( نشان داده شده این روابط دارای یک ۱( و )1های )همانطور که در جدول

ساختار کلی هستند و در هر نمودار ساختار کلی رابطه حفظ شده و تنها 

های محاسباتی هر نمودار تغيير کرده در فرمول 'b' ,a' c,و یا  c ,b ,aپارامترهای 

توان با است. اگر بتوان به نحوی ارتباط بين این پارامترها را مشخص کرد می

بدست آوردن مقادیر جدید این پارامترها برای هر درصد دیگر، فرمول محاسباتی 

تعيين شده  را برای درصد پارامترهای برشی خاکجدید را برای درصد مشخص نوشت و 

( ارتباط بين این پارامترها را 7( و )6های )هر روز مشخص، بدست آورد. شکل در
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 .دهندنشان می
 

 
جهت محاسبه میزان زاویه  برحسب درصد سیمان گوگردی c ,b ,a: نمودار تغییرات متغیر 6 شکل

 اصطکاک داخلی

 

 

جهت محاسبه  برحسب درصدهای مختلف سیمان گوگردی 'b' ,a' c,ر تغییرات متغیر : نمودا7 شکل

 میزان چسبندگی

 

-روابط کلی برای محاسبه پارامترهای برشی خاک تثبيت شده به همراه فرمول

( نشان 4( و )0های )بطور جداگانه در جدول 'b' ,a' c,و  c ,b ,a های محاسباتی متغيرهای

توان ميزان زاویه اصطکاک داخلی و فاده از این روابط میداده شده است. با است

درصد( و در هر  13تا  5/۱مقدار چسبندگی را برای هر درصد از سيمان گوگردی )

 sمدت زمان برحسب روز و  dدر این روابط  روز( بدست آورد. ۱2تا  7روز دلخواه )

های که براساس روابط متغير 'b' ,a' c,و   c ,b ,aميزان سيمان گوگردی و پارامترهای

 آیند.( بدست می4( و )0) جدول
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 جهت محاسبه میزان زاویه اصطکاک داخلی c ,b ,a: روابط برای تعیین متغیرهای  3 جدول

Φ = ad2 + bd + c 

 a b c متغیر

 روابط
Φ = - 0.000096 s0  

+ 0.00184 s۱ – 0.0104 s + 
0.009 

Φ =  0.0042 s0 – 0.078 s۱+  
0.4386 s -0.196 

Φ =  0.17 s۱ 

 – 0.36 s + 34.48 

 

 جهت محاسبه میزان چسبندگی 'b' ,a' c,: روابط برای تعیین متغیرهای 4 جدول

C = a'd2 + b'd + c' 

 'a' b' c متغیر

 روابط
C = - 0.0145 s 

+0.0595 

C =  - 0.041 s0 + 0.747 s۱  

- 3.058 s – 8.702 

C =  0.24 s0 – 2.31 s۱ 

 + 20.51 s + 10.94 

 

درصد  6بعنوان نمونه اگر بخواهيم زاویه اصطکاک داخلی خاک تثبيت شده با 

( بدست آوریم فرمول 0روز را با استفاده از جدول ) ۱1سيمان گوگردی و بعد 

 :( برابر خواهد شد با4درصد سيمان گوگردی در شکل ) 6مربوط به منحنی 

Φ = - 337۳/3  d۱ + 505/3  d + 44/02          

(1)  

 روز ۱1درصد سيمان گوگردی و بعد  6زاویه اصطکاک داخلی خاک تثبيت شده با 

( 4حال اگر بخواهيم براساس جدول )درجه خواهد شد.  1۳/46(، برابر 1طبق رابطه )

روز را بدست  ۱1درصد سيمان گوگردی و بعد  6ميزان چسبندگی خاک تثبيت شده با 

( برابر خواهد شد 5گوگردی در شکل )درصد سيمان  6آوریم فرمول مربوط به منحنی 

 :با

C = - 1465/3  d۱ + 0۳/2  d + 23/23        

 (۱)  

 ۱1درصد سيمان گوگردی و بعد  6در نتيجه مقدار چسبندگی خاک تثبيت شده با 

توان پاسکال خواهد شد. از این روابط میکيلو 4/1۳۱(، برابر ۱طبق رابطه ) روز

وردن پارامترهای برشی خاک تثبيت شده با با تقریب نسبتًا خوبی برای بدست آ

درصد(، و هر باز زمانی  13تا  5/۱سيمان گوگردی برای هر درصد مشخص )بين 

 روز( استفاده کرد. ۱2تا  7دلخواه )
 

 

 گيرينتيجه .6

 
افزایش درصد سيمان گوگردی باعث افزایش پارامترهای مقاوت برشی خاک  .1

ست ولی ميزان تغييرات زاویه اصطکاک )چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی( شده ا

 باشد.داخلی در مقایسه با چسبندگی زیاد چشمگير نمی

روابط حاصل شده از برازش نمودار تغييرات چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی  .۱

خاک تثبيت شده با سيمان گوگردی، ميزان پارامترهای برشی خاک را با تقریب 

درصد( و  13تا  5/۱سيمان گوگردی )بين نسبتًا خوبی، برای هر درصد دلخواه از 

 دهد.روز( به ما  می ۱2تا  7ی زمانی دیگر )بين در هر زمان بازه
 

 

 مراجع .7

 
 پارس منطقه باتالقي خاكهاي تثبيت بهينه روش ارائه" ؛(102۱) ب؛ فاتحي، .1

 و راه عمران رشته ارشد كارشناسي نامه پایان ؛("موردي مطالعه) جنوبي

  .تهران مدرس تربيت دانشگاه حسني؛ ابوالفضل دكتر راهنما استاد ترابري؛

ای با دوغاب سيمان بر بررسی اثر تراکمی خاک ماسه“(؛ 10۳1عليجانی، ر؛ ) .۱

ارشد رشته خاک و پی؛ استاد راهنما نامه كارشناسي؛ پایان”باربری خاکظرفيت

 .دكتر عيسی شوش پاشا؛ دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03
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(؛ "اصول مهندسی ژئوتکنيک"؛ )جلد 1022)ترجمه شاپور طاحونی(؛ )داس، براجا؛  .0

 مهندسی پی(؛ چاپ چهاردهم؛ مؤسسه انتشارات پارس آئين؛ تهران. –دوم 

(؛ " تثبيت خاك با 1022رادگهر، ا؛ صحرایيان، ر؛ هاشمی، ع؛ محمدی، م؛ ) .4

ها؛ تاستفاده از نانو پليمرها"؛ اولين کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخ

 .دانشگاه تهران

 یکيمکان یها مشخصه یبررس" ؛(1027) س؛ ،یگروس م؛ ،یاسد ؛ م ،یداريق ینور .5

 مهندسي دانشجویان كنفرانس چهاردهمين ؛"افيال و آهک با شده تيتثب خاک

 .سمنان دانشگاه كشور؛ سراسر عمران

-پایانهاي بهسازي خاک"؛ روش  هاي مشکل آفرین و(؛ "خاک1027زاده، ع؛ )بقولي .6
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ر (؛ "بهبود خواص گوگرد به منظو102۱حقيقی، م؛ )آده، ن؛ مهتدیبهرامی .11

 .۱؛ شماره۱۱تهيۀ سيمان گوگردی"؛ نشریه شيمی و مهندسی شيمی ایران؛ سال 

های آزمایشگاه براساس آزمون  های استاندارد(؛ " روش10۳3حيدریان، ه؛ ) .1۱
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