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  خالصه    

مؤثر بر مقاومت برشی زاویه اصطکاك داخلی و بحث پارامترهاي مهم و .از جمله مباحث مهم در مکانیک خاك، بحث مقاومت برشی می باشد

تأمین مقاومت در آن از اهمیت خاصی از آنجا که در اکثر پروژهاي عمرانی، خاك جزء جدایی ناپذیر است بنابراین . چسبندگی در خاك است

براي . از جمله مشکالت موجود در خاك بحث نشست و تورم بوده که وجود این نقصها با جنس و بافت خاك ارتباط مستقیم دارد. برخوردار است

افزایش مقدار کمی  .فاده کردجلوگیري از بروز این مشکالت می توان از روش اصالح و تثبیت خاك با مواد افزودنی مانند آهک و پوزوالن است

ثیر پوزوالن طبیعی برمقاومت برشی خاك أت ،در این مقاله. آهک، موجب تغییر بافت خاك و در نتیجه تغییر ویژگیهاي ژئوتکنیکی آن می شود

پوزوالن به کار  آهک و استفاده شده است،آزمایشها از خاك رس با خاصیت خمیري کم براي انجام .شده است رس تثبیت شده با آهک بررسی

6× 6×2هايقالب با استفاده ازمقاومت برشی  تعیینکه با  می باشنددرصد وزن خاك خشک  7و  5، 3، 1، 0داراي مقادیر رفته در نمونه ها  

نتایج  .قرارگرفته است بررسینیز مورد ه وزر 28و7هاي ثیر زمانأت و در ادامهقرار گرفته اند مورد آزمایشه وزر 28و7سانتیمتر به صورت اشباع

با هم مقایسه شده  چسبندگی و زاویه اصطکاك داخلی در پایان نیز نمودار. ثیر چشمگیر پوزوالن و آهک در مقاومت برشی استأمبین ت هحاصل

  .است که گویاي افزایش مقاومت برشی در خاك تثبیت شده با آهک است

مقاومت برشیپوزوالن و،آهکخاك رس،:کلمات کلیدي
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  مقدمه  .1

زینه ها و امروزه به دلیل هزینه هاي باالي اجرا و مشکالت فنی و ایمنی در اجرا، استفاده از مواد سازگار با محیط زیست و مناسب به منظور کاهش ه

تثبیت خاك با  .واند انتظارات فوق را برآورده سازدمی تها استفاده از پوزوالندر این راستا . افزایش کارایی و ایمنی اجرا، یکی از نیازهاي اساسی می باشد

ثر جهت بهسازي خاکهاي سست در پروژه هاي عمرانی به خصوص پروژه هاي ؤآهک از متداولترین روشهاي بهسازي است که به عنوان روشی م

  .ینه ها، ارائه می شودعنوان راهکاري مناسب به منظور بهبود خواص فیزیکی و مهندسی خاك و کاهش هزه بهمچنین  و راهسازي

در زمینه تثبیت خاك با آهک برخی تحقیقات نشان می دهد که مقدار  تثبیت خاکهاي رسی متورم شونده با آهک قدمت دیرینه اي دارد

بیشتر آهک درصد آهک به ازاي واحد وزن خشک خاك بوده و افزودن  3تا  1بهینه آهک افزوده شده براي حصول بیشترین تأثیر، به طور طبیعی بین 

درصد آهک را براي تثبیت خاك  8تا  2هر چند مطالعات دیگر، استفاده از . تغییري در حد خمیري ایجاد نمی کند، اما مقاومت را افزایش می دهد

  .توصیه می کنند

غفاري و .ستخیر بین مرحله اختالط و تراکم خاك اأهک زمان تآثر برروي خصوصیات مهندسی خاك تثبیت شده با ؤیکی از عوامل م

را تعیین  کار رفته آهک جهت تثبیت خاكه زمانی بهینه بین مرحله اختالط و تراکم براي درصدهاي مختلف ب ، در تحقیقی فاصله)1390(همکاران

.کردند

  مواد و روشها  .2

 AASHTO T89,90-81استاندارد طبق) CL(، رس با خاصیت خمیري کم )یونیفاید(متحداستفاده دراین تحقیق بر اساس استاندارد مورد خاك

  .نشان داده شده است) 1(در جدولآنکه نتایج ه است،مورد آزمایش حدود اتربرگ قرار گرفتموجود، 

  

نمونه مورد آزمایشنتایج حدود اتربرگ   - )1(جدول 

  

آهک مصرفی . درصد به دست آمده است 20/18و رطوبت بهینهگرم بر سانتیمتر مکعب  57/1، دانسیته خشک خاك)1(از جدول حاصل  با توجه نتایج

 AASHTOآزمایش چگالی بر اساس استاندارد شماره. کیلوگرمی تهیه شده است 50در این پروژه آهک صنعتی نوع شکفته است که در کیسه هاي 

T100-81گرم بر سانتیمتر  32/2آهکچگالی  ، گرم بر سانتیمتر مکعب 61/2چگالی خاك رس ،توجه به نتایج آزمایشها با. انجام گرفته است

پوزوالن مورد استفاده در این پروژه از نوع طبیعی است که از منطقه  .آمده استبه دست  گرم بر سانتیمتر مکعب 54/2پوزوالنچگالی  و  مکعب

  .است نشان داده شده) 2(در جدول رکیب شیمیایی پوزوالنت. دهگالن کردستان تهیه شده است

  

  

  

%گام خمیري %حد خمیري %حد روانی نوع خاك

LLPLPI

CL412516
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مورد استفاده در تحقیق حاضر ترکیب شیمیایی پوزوالن  - )2(جدول 

ترکیب شیمیاییدرصد

94/61Sio2

26/15Al2o3

59/3Fe2o3

01/7Cao

81/1Mgo

98/0K2o

34/1Na2o

  

 7و  5، 3، 1، 0( عبور داده شده و درصدهاي مختلف  200و آهک از الک نمره 40نمره الکالن ازخاك و پوزوبراي ساخت نمونه هاي برش مستقیم،

از اضافه کردن مواد افزودنی به خاك  آنها را باهم  پس و آهک جهت ساخت نمونه ها استفاده شده است و از پوزوالن )وزن خاك خشک درصد

روز کامًال28و7سانتیمتر از مخلوط تهیه و به مدت   6×6×2به ابعاد   سه نمونه مخصوص ماکزیمم مخلوط کرده با استفاد از در صد رطوبت بهینه و وزن

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع انجام 6/0و4/0و2/0این آزمایش به روش کند و اشباع تحت بارهاي. دنتا خاك کامالً اشباع و عمل آوري شواند دهشغرقاب 

آهک با حرف ، براي اختصارحاضر در تحقیق. ه استانجام شد mm/min 05/0سرعتم یافته زهکشی شده با ه که این آزمایشها در شرایط تحکیشد

Lپوزوالن با حرف وPنشان داده شده است.  

  

  خمیري و مقاومتی خاكتأثیر آهک و پوزوالن بر پارمترهاي   .3

افزایش آهک و پوزوالن موجب کاهش حد روانی به ، ر اساس این شکلب. استثیر مخلوط آهک وپوزوالن بر حد روانی نشان داده شده أت )1(شکلدر 

است و نیز به علت رفتار دانه اي ذرات رس،باتوجه به کاهش رطوبت خاك که ناشی از واکنش تبادل یونهاي خاك و آهک. شده استصورت یکسان

اضافه کردن . و با رفتار خمیري کمتر تولید می کند را متالشی کرده و یک خاك خشکترساختمان چسبنده آن ،آهک با جذب رطوبت خاك رس

اضافه کردن آهک وپوزوالن با هم در این نوع خاك باعث بهبود خاصیت روانی آن شده  وآهک به این خاك سبب کاهش خصوصیات خمیري شده 

7درصد آهک و 7نمونه هاي با افزایشاردمودر و می باشد رصدد41خاصیت خمیري کم بوده و حد روانی آن داراي رس که این نوعبه طوري ،است

  .است درصد کاهش یافته36، حد روانی به درصد پوزوالن
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  تغییرات حد روانی مخلوط هاي تثبیت شده با آهک و پوزوالن - ) 1(شکل

با افزایش  ،شکلاین  اسبر اس. داده شده استروزه نشان  7بر ضریب چسبندگی با زمان عمل آوري  ثیر مخلوط آهک و پوزوالنأت )2(شکل در 

5واین به دلیل این است که با اضافه شدن پوزوالن بیشتر از یافته استو بعد از آن این ضریب کاهش  رفتهدرصد ضریب چسبندگی باال  5پوزوالن تا 

شکل در.چسبندگی می شودثیرقرار می دهد و باعث کاهش ضریب أبه عنوان مواد اضافی در خاك باقی مانده و ضریب چسبندگی را تحت ت ،درصد

با افزایش زمان عمل  اساس این شکلبر . نشان داده شده استروزه 28ثیر مخلوط آهک و پوزوالن بر ضریب چسبندگی با زمان عمل آوري أت )3(

که باعث کسب مقاومت  ییکه با افزایش زمان طوالنیتر به دلیل وجود زمان بیشتر واکنشهاصورتی به  شده استمحسوس تر  سودمندي پوزوالن ،آوري

 3ترکیب (3L5Pارقدمدر روزه چسبندگی28روزه و7براي نمونه هاي  .ضریب چسبندگی را افزایش داده است و بیشتر و بهتر انجام شده ،می شوند

 که نسبت به نمونه شاهدمی باشد کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 05/1روزه آن28که نمونهاست مقدار بیشترینداراي ) درصد پوزوالن 5درصد آهک و 

روزه با نمودارهاي 28از نکات حائز اهمیتی که با مقایسه نمودارهاي مربوط به دوره عمل آوري  .درصد می باشد600رشد چشمگیري در حدود داراي

نمی باشد، به طوري که  درصد، روند افزایش مقاومت چشمگیر3روزه با افزایش آهک بیش از 7روزه مشاهده می شود، آن است که نمودارهاي 7

در توجیه این مطلب می توان گفت که  درصد پوزوالن مشاهده می شود 5درصد آهک و 3روزه، در طرح اختالط 7بیشترین مقاومت نمونه هاي 

افزایش آهک تا میزان مشخصی باعث افزایش مقاومت خاك می شود، در این دوره به علت کوتاه بودن زمان عمل آوري، به نظر می رسد که تمام 

افی به صورت خمیر آهک هیدروکسید کلسیم اض. آهک در واکنشهاي پوزوالنی شرکت نداشته و مقداري به صورت آزاد در خاك باقی می ماند

و پس ازآن با افزایش پوزوالن مقاومت کاهش می یابد، ولی در  .ه مقاومت خاك کاهش می یابدجایگزین قسمتی از حجم خاك گردیده ودر نتیج

افزایش مقاومت نیز  روز،28در این دوره با افزایش زمان عمل آوري به . ، مقاومت نمونه ها افزایش می یابد،آهکروزه با افزایش  28نمونه هاي 

گیري و تکمیل واکنشهاي پوزوالنی با گذشت زمان، باعث افزایش قابل توجه مقاومت در توجیه این مطلب می توان گفت که شکل. چشمگیرتر است

.یده می شوددرصد پوزوالن د5درصد آهک و  5روزه، بیشترین مقاومت در ترکیب 28به طوري که در دوره عمل آوري  .در این دوره شده است

  

  

  

  

  

  

  

ثیر مخلوط آهک و پوزوالن برضریب چسبندگی أت - )3(شکل              روزه 7ن برضریب چسبندگی نمونه ثیر مخلوط آهک و پوزوالأت - )2(شکل 

  روزه  28نمونه 

  

پارامترهاي مقاومت برشی با . ه می باشددرج23وکیلوگرم بر سانتیمتر مربع 17/0ترتیببه  ΦوCبدون استفاده از مواد افزودنی  خاکهايدر

  .نشان داده شده است) 3(جدولدر  نسبتهاي مختلف مواد افزودنی

در بر اساس این شکل . نشان داده شده است روزه7ثیر مخلوط آهک و پوزوالن بر زاویه اصطکاك داخلی با زمان عمل آوريأت)4(در شکل 

در این مدت کامل نشده است، به همین علت مقاومت نمونه هاي فاقد پوزوالن  ی مانند واکنش پوزوالنیواکنشهاي مقاومت ،نمونه هاي فاقد پوزوالن

روزه نشان داده  28بر زاویه اصطکاك داخلی با زمان عمل آوري  ثیر مخلوط آهک و پوزوالنأت) 5(در شکل .  کمتر از نمونه هاي داراي پوزوالن است

شده و هم چنین هر چقدر زمان عمل آوري بیشترشده این  زاویه اصطکاك داخلیردن پوزوالن باعث افزایش اضافه کبر اساس این شکل، . شده است

مقادیرخود بیشترین  داراي)درصد پوزوالن 5درصد آهک و  5ترکیب (5L5Pدر) Φ(زاویه اصطکاك داخلیاختالف بیشتر شده است، به طوري که

  .درصد رشد داشته است63حدود که این مقادیر نسبت به نمونه شاهد در بوده 
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پارامترهاي مقاومت برشی با نسبتهاي مختلف مواد افزودنی-)3(جدول 

شماره آزمایش

درصد مواد افزودنی )درجه(زاویه اصطکاك داخلی (kg/cm2) ضریب چسبندگی 

درصد آهک درصد پوزوالن روزه 7 روزه 28 روزه 7 روزه 28

1 1 0 7/28 29/3 0/25 ./29

2 1 1 7/29 30/2 ./34 ./37

3 1 3 1/30 31/6 ./5 ./58

4 1 5 5/31 32/9 ./58 ./63

5 1 7 6/30 31/04 ./52 ./57

6 3 0 31/8 31/1 ./44 ./42

7 3 1 32/5 32/12 ./56 ./53

8 3 3 33/8 34/2 ./78 ./72

9 3 5 34/5 35/7 ./99 ./92

10 3 7 33/2 34/1 ./91 ./80

11 5 0 31/6 32/4 ./36 ./61

12 5 1 32/6 34/1 ./51 ./73

13 5 3 33/2 36/2 ./64 ./92

14 5 5 34/3 37/6 ./84 1/05

15 5 7 32/8 35/2 ./76 1

16 7 0 30/2 31/4 ./3 ./47

17 7 1 31 32/9 ./46 ./59

18 7 3 32/5 35 ./61 ./78

19 7 5 33/5 36/9 ./81 ./95

20 7 7 32/05 34/7 ./72 ./84
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  گیرينتیجه .4

  

را ساختمان چسبنده آن ،آهک با جذب رطوبت خاك رس،است باتوجه به کاهش رطوبت خاك که ناشی از واکنش تبادل یونهاي خاك و آهک) 1

 و سبب کاهش خصوصیات خمیري شده رس اضافه کردن آهک به خاك. ندمتالشی کرده و یک خاك خشکتر و با رفتار خمیري کمتر تولید می کن

  .آهک وپوزوالن در این نوع خاك باعث بهبود خاصیت روانی آن شده استترکیب  اضافه کردن

کردن آهک وپوزوالن به خاك در درصدهاي مختلف سبب افزایش چشمگیر زاویه اصطکاك داخلی و چسبندگی خاك می شود که این اضافه ) 2

  .مواد افزودنی با توجه به ارزانی و در دسترس بودن مقرون به صرفه است

هاي با زمان عمل آوري بیشتر به دلیل وجود زمان شکلر د .دراین آزمایش با افزایش زمان عمل آوري مقاومت برشی همه نمونه ها افزایش می یابد)3

واکنش پوزوالنی بین خاك  نتیجه، که دری که باعث کسب مقاومت می شوند بیشتر و بهتر انجام شده و مقاومت بیشتر حاصل می شودیبیشتر واکنشها

د که طی آن مخلوط خاك و آهک به تدریج سخت و محکم وابسته به زمان است و به کندي و به مرور زمان انجام می شو ووجود می آید ه وآهک ب

در دارد وگرم بر سانتیمتر مربع کیلو 05/1درصد آهک بیشترین چسبندگی به مقدار3درصد پوزوالن و5بوط به مرروزه 28زمان عمل آوري . می شود

که این نتایج نشان دهنده اثرات سودمند پوزوالن در است  نتیجه شدهدرجه 6/37درصد آهک بیشترین زاویه اصطکاك به مقدار5درصد پوزوالن و5

  .است مدت طوالنیزمان  افزایش مقاومت در 

در نمونه هاي با زمان عمل آوري طوالنیتر به دلیل وجود . با افزایش زمان عمل آوري، مقاومت همه نمونه ها افزایش می یابددر آزمایش برش مستقیم )4

  .عث کسب مقاومت می شوند بیشترو بهتر انجام شده و مقاومت بیشتري حاصل می شودزمان بیشتر، واکنشهایی که با

  

  قدردانی  .5

.ازکلیه پرسنل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان ایالم به دلیل همکاري با اینجانب تشکر و قدردانی می شود

  

  

  

تاثیر مخلوط آهک و پوزوالن برزاویه اصطکاك داخلی  -4شکل 

  روزه      7نمونه 

  

  

تاثیر مخلوط آهک و پوزوالن برزاویه اصطکاك  - 5شکل

  روزه  28داخلی نمونه 
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