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  خالصه

خصوصیات بطوریکه  .می شود گفته تثبیت خاكبه مجموعه اقداماتی که موجب می شود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاك،  بهبود یابد 

... میتواند به وسیله ي مواد مختلفی از جمله آهک، سیمان، قیر، الیاف و انتخاب روش تثبیت. آن مدنظر می باشداصالح عملکرد و  مهندسی خاك

. ز آنجایی که اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تثبیتخاك، استفاده از یک یا دو مورد تثبیت کننده و یا مخلوطی از آنها می باشدا. صورت پذیرد

آن، مواد افزدونی بطور جداگانه جهت تثبیت بر اساس شرایط موردي که محقیقن با آن برخورد داشته اند انتخاب شده است و خاك مورد مطالعه 

در این مقاله سعی شده  .مخلوط شده و مورد بررسی قرار گرفته استخاکبا  بارطوبت هاي مشخص وبا درصدهاي مختلف  )الیافمان و آهک، سی(

و نتایج انجام گرفته حدود اتر برگو پروکتور استاندارد  ،آزمایشاتبا آن و مطابق است از چند نوع تثبیت کننده با درصدهاي مختلف استفاده شود 

قیاس درستی از تاثیر اضافه کردناین تثبیت کننده ها در  تا بتوانشده است رسمو منحنی هاي مربوط به آنهابدست آمده آزمایشات  اینحاصل از 

با انتخاب درست نوع بتوان  در نهایت تا .را بدست آورد خاك تثبیت شدهو مکانیکی درصدهاي مختلف به خاك بر روي پارامترهاي تراکمی 

و به اقتصادي تر کردن پروژه مورد نظر کمک  کاهش دادو مشکالت ناشی از عدم انتخاب درست را  اضافیاري از هزینه هاي بسی،تثبیت کننده

  . نمودشایانی 

  

، حدود اتربرگخاك ، پارامترهاي تراکمیسیمان ،، آهک، الیافتثبیت خاك: کلمات کلیدي

  مقدمه.1

  

مواجه شویم احداث دایک و سدخاکی، احداث شبکه هاي زهکشیو آبیاري، احتمال اینکه با کمبود مصالحدر طرح هاي مختلف اجرایی از قبیل جاده سازي، 

به اصالح  دبنابراین بای، پرهیز شوداز دوردست به خاطر تحملهزینه هاي گزافکردن پروژه بایستی از حمل مصالح  از آنجایی که براي اقتصادي .بسیار زیاد است

خاك   داراي این موضوع در مناطقی که مصالح موجود، مصالح موجود پرداخت تا به طریقی بتوانمقاومت آنرا افزایش داد یا به بهبود خواص آن پرداخت

ن به سیمان، آهک، الیاف، از افزودنی ها می توا.برخوردار استبه خاطر تاثیر اقتصادي فراوان باشد از اهمیت باالیی  سیلت، واگرا هایی چون ماسه، رس

باالیی پیشینه بسیار  ،با استفاده از آهک روش تقویت خاك.کرداشاره خاکستر باديخاکستر پوسته برنج، میکروسیلیس،پوزوالن ها، سولفات آلومینیوم و 

  .در آمریکا رایج شد 1945دارد، طوریکه این روش از سال 

مهم ترین آن ها واکنش سبب می شوند، واکنش تبادل یونی، واکنش پوزوالنیو واکنش هیدراتاسیون است که  آن را مهمترین واکنش هایی که افزودنی ها در خاك

رطوبت بهینه، افزایش درصد ایجاد مواد سیمانی باعث .این واکنش بین آهک ، آب ، مواد سیلیس دار و آلومینیوم دار خاك انجام می شود. پوزوالنی است
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تثبیت خاك با آهک است، با این تفاوت شبیه مکانیزمخاك با سیمان مکانیزم تثبیت.دود اتربرگ خاك می شودبهبود حو  حداکثر کاهشوزن مخصوص خشک

در صورتی که مواد پوزوالنی براي .با اهک، از طریقخاك تامین می شودخاکخاك با آهک بخشی از مواد پوزوالنی براي فعل و انفعال شیمیایی که در تثبیت 

فنی خاك هاي تثبیت شده با سیمان بستگی  مشخصات. دنلزوما نباید از طریق خاك تامین گردون به صورت بالقوه در سیمان موجود هستندتثبیت خاك با سیما

  .خاك تثبیت شده و کوبیده شده و کیفیت اختالط سیمان و خاك در شرایط عمل آوردن مخلوط و زمان داردجنس خاك، مقدار سیمان، وزن مخصوصبه  

کششی باالتري نسبت به فوالد این الیاف نسوز بوده و داراي مقاومت  می باشدموسوم به الیاف شیشه GFRPدیگر مواد تثبیت کننده استفاده شده در این تحقیق الیاف 

تاثیرات متفاوتی موجب  این ماده نیز.استکه به دلیل سازگاري اینالیاف با خاك هاي ریز دانه و همچنین در دسترس بودن در کشور از آن استفاده شده  هستند

.د گرفتهکه به طور مفصلمورد بررسی قرار خوا تراکمی خاك می شود چون بهبود حدود اتر برگ و تغییر خواص

  

  استفاده مصالح مورد.2

  خاك) الف

  ها طوري تهیه شوند که مستعد تثبیت استفاده در این تحقیق به صورت دست خورده تهیه شده است، سعی شده که در این تحقیق نمونه خاك مورد

  الک ماسه بادي رد شده از % 3حدودتهیه شده و داراي سیلت و رس بوده را با  محقق اردبیلی به همین خاطر قسمتی از خاك که از محوطه دانشگاه. باشند

  مصالحتشکیل  صدکه درمخلوط کرده تا خاك موردنظر بوجود آمده و آنرا مورد بررسی قرار دهیم  ،بطور یکنواخت  200و مانده روي الک  40نمره 

  .آمده است 1که در جدول  هم چون حدود اتر برگ به شرح زیر می باشد آنمشخصات دیگر  و  خاك دهنده

   ML:  نام خاك در طبقه بندي یونیفاید

  مشخصات خاك -1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آهک) ب

  .آمده است 2مشخصات آهک استفاده شده در جدول .نمونه ها از آهک صنعتی استفاده شده است براي تثبیت

  کار رفتهمشخصات آهک ب - 2جدول

  

  

  سیمان) ج

  .سیمان استفاده شده در این تحقیق از نوع سیمان پرتلند متداولی است که در فعالیت هاي ساختمانی از آن استفاده  می شود

  

  الیاف) د

مشاهده می شود که با توجه به شرائط خاك و احتمال اثر بخش بودن درصد هاي  1می باشد که در شکل  GFRPالیاف مورد استفاده در این تحقیق ، الیاف 

  .براي انجام آزمایش ها انتخاب شده است) درصد 0.5،0.4،0.3،0.2( درصد 0.5تا  0.2پایین تر از محدوده 

  

  مشخصات  مقدار
  (%)ماسهدرصد   30

  (%)درصد سیلت  52.83

  (%)درصد رس  17.17

26  )PL (حدخمیري(%)  

47  )LL (حد روانی(%)  

11  )PI (شاخص خمیري(%)  

2.67  )GS (وزن مخصوص دانه هاي جامد  

  خلوص آھک  PH  درصد رطوبت  افت وزنی در اثر حرارترنگ

%92  10.79%0.4%24.2  سفید
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GFRPشکل الیاف . 1شکل

  نحوه ساخت و عمل آوري نمونه ها. 3

تحقیق براي بررسی و مقایسه اثر تثبیت کننده بر روي نمونه خاك دست خورده ، سعی شده است براي خاك مورد نظر یک بار با اضافه در این 

دیگر با اضافه کردن الیاف  و یک بار با اضافه کردن آهک به خاك به همین ترتیب درصد و بار%) 8،%6،%4،%2% (8به % 2کردنسیمان از مقادیر 

GFRPو با اضافه کردن رطوبت هاي مشخص به خاك مخلوط ، نمونه موردنظر خود را براي انجام آزمایش هاي %) 0.5،% 0.4،% 0.3، % 0.2(به صورت

  .حدود اتربرگ و پروکتور استاندارد تهیه کرد

  

  آزمایش ها. 4

  

  حدود اتربرگ) الف

  :آمده است 2و نمودار شکل  4و  3در جدول  gfrpتثبیت شده با آهک، سیمان و الیاف براي خاك  نتایج آزمایش حد روانی       

  

  نتایج آزمایشات حد روانی براي خاك تثبیت شده با اهک و سیمان - 3جدول

مقدار تثبیت کننده 2% 4% 6% 8% 0% 

آهکمخلوط خاك وحد روانی 45 42 40 37 47

سیمانمخلوط خاك و حد روانی  43 39 36 34 47

  

  نتایج آزمایشات حد روانی براي خاك تثبیت شده با الیاف -4جدول 

مقدار تثبیت کننده 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0%

الیاف مخلوط خاك و حد روانی 48 48 48 47 47

  

  
تاثیر افزودن آهک، سیمان، الیاف بر روي حد روانی. 2شکل 

  

  :آمده است 3و نمودار شکل  6و  5در جدول  gfrpنتایج آزمایش حد خمیري براي خاك تثبیت شده با آهک، سیمان و الیاف 
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  نتایج آزمایشات حد خمیري  براي خاك تثبیت شده با اهک و سیمان - 5جدول

  

مقدار تثبیت کننده 2% 4% 6% 8% 0% 

آهک مخلوط خاك و حد خمیري 29 33 35 36 26

سیمان مخلوط خاك و خمیريحد  27 28 30 35 26

  نتایج آزمایشات حد خمیري براي خاك تثبیت شده با الیاف -6جدول 

  

مقدار تثبیت کننده 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0%

الیاف مخلوط خاك و حد خمیري 28 29 28 26 26

  

  
  

  
  

  تاثیر افزودن آهک، سیمان و الیاف بر روي حد خمیري. 3شکل

  

  

  :آزمایش حدود اتر برگنتایج 

  

، اما این افزایش براي  براي نمونه هاي تثبیت شده با اهک و سیمان ، افزودن آهک یا سیمان به خاك باعث افزایش حد خمیري خاك می شود

با مخلوط درصدهاي یکسان آهک و سیمان براي نمونه تثبیت شده با آهک بیشتر می باشد، اما براي خاك تثبیت شده با الیاف در مقایسه 

  0.5تا % 0.3افزایش حد خمیریو از % 0.3روند صعودي  یا نزولی مطلق نخواهیم داشت، طوریکه با افزایش الیاف تا  خاك و سیمان یا آهک

  .روند کاهشی حد خمیریرا خواهیم داشت% 

  البته. در نهایت باعث کاهش حد روانی خاك می شود) آهک، سیمان، الیاف( همچنین نتایج نشان می دهد که هر سه تثبیت کننده             

  تاثیر آهک و سیمان نسبت به الیاف بر کاهش حد روانی با توجه به درصدهاي انتخاب شده بیشتر و در مقایسه آهک و سیمان، براي سیمان

علت اصلی این کاهش در نمونه هاي تثبیت شده .  حالت افزایشی و بعد آن کاهش خواهیم داشت% 0.3، البته براي الیاف تا مقدار .شدبیشتر میبا

با آهک یا سیمان را می توان در تبادل یونی ناشی از ترکیب خاك و آهک یاخاك و سیمان و واکنش هیدراتاسیون و سیمانتاسیون دانست، 

  .کاهش خصوصیات خمیري خاك می شوندکه در نهایتبهبود وضعیت خاك را نتیجه می دهداین واکنش ها باعث 
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)ASTMپروکتور استاندارد طبق شرایط ( آزمایش تراکم) ب

  و اثر اضافه کردن سه نوع تثبیت کننده با ) میزان رطوبت بهینه  و دانسیته خشک حداکثر( در این آزمایش مشخصات تراکمی خاك        

  بر روي نمونه خاك مورد بررسی  GFRPبراي الیاف % )0.5، % 0.4، % 0.3، % 0.2(براي آهک و سیمان و % ) 8،% 6،% 4،% 2(درصدهاي 

  .رفته استقرار گ

  :نشان داده شده است 4و نمودار شکل  7در جدول شماره  نتایج آزمایش تراکم براي مخلوط خاك با درصدهاي مختلف آهک

  

  آزمایشات تراکم  برروي خاك تثبیت شده با آهکنتایج  -7جدول 

  

ɣd - w ١آز  ٢آز ٣آز ۴آز ۵آز

خاك طبیعی 16.4-13.9 18.1-18.2 19.1-19.2 18.7-19.8 18.5-20.6

آهک% 2+خاك طبیعی  14.8-14.1 16.9-18.9 17.9-24.8 17.8-25 17-26

4+آهکخاك طبیعی%  14.1-14.9 15.6-20.2 17.7-25.6 17.6-26.1 16.6-26.7

آهک% 6+ خاك طبیعی  13.6-15.6 14.1-21.4 17.4-26.4 17.3-27.1 16.2-27.6

آهک% 8+ خاك طبیعی  12.9-16.5 13.6-23.7 17.2-27.5 17.2-28 16-28.4

  

  

  
  

  نتایج آزمایش تراکم بر روي خاك تثبیت شده با آهک -4شکل 

  

  :نشان داده شده است  5و نمودار شکل  8نتایج آزمایش تراکم براي مخلوط خاك با درصدهاي مختلف سیمان در جدول شماره  

  

  نتایج آزمایشات تراکم  برروي خاك تثبیت شده با سیمان -8جدول 

ɣd - w ١آز  ٢آز ٣آز ۴آز ۵آز

خاک طبیعی 16.4-13.9 18.1-18.2 19.1-19.2 18.7-19.8 18.5-20.6

سیمان% ٢+خاک طبیعی  13.4-13.1 16.4-16.4 18.5-22.4 18-23.2 17.4-24.3

سیمان% ۴+ خاک طبیعی  13-14.2 14.1-17.3 17.2-23 16.8-24.3 15.9-25.7

سیمان% ۶+خاک طبیعی  12.6-15.3 13.5-18.1 16-24.1 15.7-25.4 14.8-26.7

سیمان% ٨+ خاک طبیعی  14.2-16.1 18-17.1 19.2-19.2 20-21.1 19.3-22.2
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  م بر روي خاك تثبیت شده با سیماننتایج آزمایش تراک -5شکل 

  

  :نشان داده شده است6و شکل  9در جدول  gfrpنتایج آزمایش تراکم براي مخلوط خاك با درصدهاي مختلف الیاف 

  

  نتایج آزمایشات تراکم  برروي خاك تثبیت شده با الیاف -9جدول 

  

ɣd - w
١آز  ٢آز ٣آز ۴آز ۵آز

خاك طبیعی 16.4-13.9 18.1-18.2 19.1-19.2 18.7-19.8 18.5-20.6

الیاف%0.2+ خاك طبیعی  15.1-12.1 15.8-13.3 18-18.4 18-19.3 17.7-20.2

الیاف% 0.3+ خاك طبیعی 15-12.2 15.3-13.5 18-19.1 17.1-19.8 16.8-20.4

الیاف% 0.4+ خاك طبیعی 14.1-13.4 14.7-14 16.3-19.8 16-20.3 15.3-21.4

الیاف%0.5+خاك طبیعی  13.7-14 14-15.1 15.9-20.3 15.3-21.2 14.9-21.5

  

  نتایج آزمایش تراکم بر روي خاك تثبیت شده با الیاف -6شکل 

  

  
  نتایج آزمایش تراکم بر روي خاك تثبیت شده با الیاف -6شکل 
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  نتایج آزمایشات تراکم

  

رطوبت بهینه و کاهش  آزمایشات تراکم میتوان به این موضوع  پی برد که افزودن آهک، سیمان و الیاف به خاك موجب افزایش نتایجاز 

ولی براي % 0.5و براي نمونه همراه با الیاف تا %  8البته این روند براي نمونه همرا با آهک تا مقدار.حداکثر وزن مخصوص خشک خاك میشود

سیمان یک نامنظمی مشاهده میشود که میتوان نتیجه گرفت، نسبت به نوع تثبیت کننده نمی % 8در مقدار ادق می باشد و ص% 6سیمان تا مقدار 

تاثیر مثبتی بر مشخص چرا که ممکن استیک نوع تثبیت کنندهتا یک درصد .هبود وضعیت خاك به آن اضافه کردبراي ب لخواهتوان هر مقدارد

  باشد و بعد از آن درصد، اضافه کردن بیشتر آن ماده به خاك بی تاثیر و شاید حتی تاثیر روي پارامترهاي مشخص خاك داشته

همچنین میتوان نتیجه گرفت که کاهش وزن مخصوص خشک حداکثر و افزایش رطوبت بهینه براي درصد کم تثبیت کننده .منفی داشته باشد

رسیم که تقریبا دو منحنیبا متر میشود و در نهایت به جایی میاین تاثیر ک محسوس تر می باشد و هرچقدر این مقادیر از حدي بیشتر شوند، ها

مقادیر زیاد تثبیت  درصدهاي متفاوت تثبیت کننده خیلی بهم نزدیک شده یا برهم منطبق میشوند که نتیجه بیانگر آن است که با اضافه کردن

  این یعنی اینکه حداکثر وزن. به حداقل مقدار تحلیل می یابد کننده ها به خاك افزایش رطوبت بهینه و کاهش حداکثر وزن مخصوص خشک

  .رطوبت بهینه براي وجود مقادیر درصدهاي باالي تثبیت کننده ها در خاك را میتوان ثابت در نظر گرفت و مخصوص خشک

  ه کرد که علت افزایش رطوبت همچنین افزایش رطوبت بهینه و کاهش حداکثر وزن مخصوص خشک را میتوان به این صورت توجی              

  بهینه در اثر افزایش آهک و سیمان، می تواند ناشی از واکنش هاي پوزوالنی میان خاك و آهک و یا خاك و سیمان  و همچنین جبران کمبود

ر افزودن سیون صورت گرفته است، باشد و کاهش وزن مخصوص خشک حداکثر نیز در اثتاکه به علت گرماي ناشی از عمل هیدرارطوبتی  

کلسیمی شدن خاك ریز نیز  و آهک یا سیمان به خاك به دلیل کمتر بودن چگالی دانه هاي آهک یا سیمان نسبت به چگالی دانه هاي خاك

  .دانه میباشد

  

  

  :نهایینتایج. 5

  

پارامترهاي تراکمی   بر روي حدود اتربرگ و با درصدهاي مشخص GFRPدر این تحقیق تاثیر سه نوع تثبیت کننده آهک، سیمان و الیاف 

البته در استفاده از تثبیت .دتر بودن این خاك براي تثبیت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل گشته استستعبه خاطر م MLخاك

مچنین ن اهک و رس شود هباشد تا باعث انجام واکنش بی10محیط بزرگتر از phبایستی  کننده ها بایستی این موضوع را مدنظر قرار داد که

عبور کرده باشد تا تثبیت با اهک ثمربخش باشد در استفاده از سیمان نیز این موضوع  200از مقدار خاك مورد نظر از الک نمره % 25بایستی 

بایستی در استفاده از الیاف نیز .درصد باشد 2کمتر از آلی آن و مواد  5.3خاك بایستی بیشتر از  phصادق میباشد همچنین در استفاده از سیمان 

  .به سازگاري ان با خاك مورد نظر و مدت زمان فرسودگی الیاف با توجه به تغییر شرایط دمایی و رطوبتی توجه نمود

  

مخلوط خاك و الیاف باعث کاهش حد روانی خاك مخلوط  یکاهش-یافزودن هر سه نوع تثبیت کننده در نهایت با توجه به درصد افزایش. 1

براي الیاف صدهاي یکسان سیمان و آهک، براي سیمان بیشتر می باشد و در مقایسه آهک و سیمان با الیاف می شوند، این کاهش براي در

  ..درصد الیاف با درصد آهک یا سیمان البته با توجه به تفاوت مقدارمیباشد، کمتر

  

 افزایش حدخمیري خاك می شوداما در مقایسه حد خمیري سه نوع تثبیت کننده می توان گفت، افزودن آهک یا سیمان به خاك باعث . 2

% 8بیشتر  می باشد و هر چقدر مقدار تثبیت کننده ها افزایش یابد تقریبابعد از  براي درصدهاي یکسان این افزایش براي آهک نسبت به سیمان

  نیزرا   وان این نتیجهجه به نمودارها میتالبته با تو. تاثیر سیمان و اهک بر افزایش حد خمیري به یک میزان می توان در نظر گرفت

تاثیر سیمان بر روي % 8استنباط کرد که چون منحنی سیمان روند صعودي داشته و منحنی آهک تقریبا به مقدار ثابتی میل خواهد کرد، بعد از 

ایش درصد الیاف تا بطوریکه با افز. اما براي مخلوط خاك و الیاف روند افزایشی مطلق را نخواهیم داشت.افزایش حد خمیري بیشتر خواهد بود

موضوع بسیار مهم در انتخاب نوع تثبیت کننده را هیم داشت که این کاهش حد روانی را خوا% 0.5افزایش حد روانی و بعد از آن تا % 0.3میزان 

.بایستی در نظر گرفت



٨

هر سه نوع تثبیت کننده باعث افزایش درصد در مقایسه پارامترهاي تراکمی این سه نوع تثبیت کننده میتوان گفت که افزودن . 3             

اما کاهش دانسیته خشک حداکثر براي هر سه نوع براي هر درصد صادق نیست، طوریکه افزایش درصد آهک یا الیاف به  رطوبت بهینه میشود

کاهش را شاهد % 6تا % 2ار اما براي مخلوط خاك و سیمان با افزایش سیمان از مقد. میزان هاي تعیین شده باعث کاهش این مقدار می شود

افزایش ناگهانی دانسیته خشک حداکثر را خواهیم داشت و به این موضوع می توان پی برد که با % 8خواهیم بود ولی با افزایش سیمان به مقدار 

یک نوع تثبیت کننده تا  چرا که ممکن است توجه به نوع تثبیت کننده نمیتوان هر مقدار دلخواهی از آن را براي بهبود وضعیت خاك بکار برد

از دیگر نتایج ..درصد مشخص تاثیر مثبت بر روي پارامترهاي خاك داشته و بعد از آن درصد  بی تاثیر و یا حتی تاثیر منفی داشته باشدک ی

درصد کم تثبیت  مربوط به پارامترهاي تراکمی میتوان به این مورد اشاره کرد که کاهش دانسیته خشک حداکثر و افزایش رطوبت بهینه براي

تثبیت کننده ها محسوس تر میباشد و هر چقدر این مقادیر از حدي بیشتر شوند این تاثیر کمتر و شاید حتی بی تاثیر باشند و براي مقادیر باالي 

  . کننده ها میتوان این دو مقدار را ثابت در نظر گرفت
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