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خالصه

صفحه ابر گسیختگی و لغزش در امتداد هر تواند براي تاب آوردن در برمیمقاومت برشی خاك، مقاومت داخلی در واحد سطح آن است یعنی مقاومتی که خاك

و ه و تشکیل سیلیکات هاي رسی ترکیب شدک با کانیآه. شودهاي رس از آهک استفاده میبراي تثبیت و بهسازي خاك.دلخواه در داخل خود بسیج کند

ها از یک ترکیب ثابت جهت بررسی اثر این پیوند بر مقاومت برشی خاك. شودهاي خاك و سنگ به یکدیگر میدهد که سبب چسباندن دانهآلومینات کلسیم می

درتحکیمپیشهاينمونهآهک،ازوزنی%3مقدارکردناضافهباخاصترکیبایندر.استشدهاستفادهبنتونیترس% 50ماسه و% 50ازمخلوطیشامل 

با مقاومتنتایجواستگرفتهقرارمستقیمبرشآزمایشکیلو پاسکال در416و  222و  111و  55شده که تحت تنش موثر  قائم ایجادروزه28وروز 7سن 

  .استشدهمقایسهآهکبدونهايیافته نمونهتحکیمپیشبرشی

آزمایش برش مستقیمتحکیمی،پیشبرشیمقاومتتثبیت،چسبندگی،،آهک: لمات کلیديک

  مقدمه  .1

هاي بهبود این خواص هستند در این هاي متفاوتشان مهندسان ژئوتکنیک همواره در پی بررسی راهها و کاربردبا توجه به خصوصیات مهندسی خاك

  .دانه صورت گرفته استراستا نیز مطالعات مختلفی روي خاکهاي ریز

فعالیت شیمیایی و مقاومت برشی داراي خصوصیات متفتوتی  ̨نفوذپذیري ̨است که از لحاظ اندازه دانه شامل دو مادهبنتونیت  - مخلوط ماسه

عاد پایدار و نفوذناپذیر دهند که از لحاظ ابیک ماده جداساز عالی را تشکیل می ̨اگر این دو ماده متضاد در یک نسبت بهینه مخلوط شوند. ندباشمی

تواند منافذ مخلوط را با این تورم بنتونیت می. شوددر حضور آب هیدراته شده و متورم می ̨گیردبنتونیت که در میان منافذ ذرات ماسه قرار می. است

  ].1[بنتونیت عمل کند-اعمال تنش به ذرات ماسه پر کند و به عنوان عامل ساختمانی کوچکی در مخلوط ماسه

ولی بیشتر از یک نسبت بهینه  ̨شود حداکثر میموجب افزایش مقدار دانسیته خشک  ̨کنی و همکاران نشان دادند که افزایش مقدار بنتونیت

  .]2[یابددرصد بود دانستیته خشک کاهش می 20ماسه که در این مورد معادل - بنتونیت

تثبیتبراينیازموردآهکمحدودهکهنتیجه رسیداینبهودادانجاملعاتیمطارسیخاکهايتثبیتبرايموردنیازآهکمیزانمورددرشن. 

  ].3[باشدمیدرصد8تا 2بینرسیخاکهاي

همبهرارسیریزذراتآهک-الف: شودآهک میکردناضافهاثردرخاكمقاومتافزایشموجبعاملدوکهدادهبوینتون نشان

رسدرموجودهیدروژنیاسدیمیونهايجايبهکلسیمکاتیونجایگزینیاثردراین عملکهآوردمیدپدیراسختودرشتاجزايوچسبانده

  .]4[شودمیخاكآلومینوسیلیکاتهايباشیمیاییواکنشهاياثردرشدنسیمانیباعثآهک- گیرد، بمیصورت

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک خاك و پی، دانشگاه شهید چمران اهواز١
اهوازچمرانشهیدگروه عمران، دانشگاهدانشیار٢
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ودادانجامرسخاكمحوريمقاومتوخصوصیات تراکمرويبرآهکوخاکسترتاثیروتراکمنیرويتاثیردر مورداوسینوبی مطالعاتی

. پذیردصورتتراکمعملآهکبارسخاكشدنمخلوطبعد ازبالفاصلهکهشودمیحاصلزمانیمحوريمقاومتباالترینرسید کهنتیجهاینبه

  .]5[باشدمیداراراسبکیکترافباجادهزیرسازيحددرمقاومتیشدهتهیهنمونهکهرسیدنتیجهاینبههمچنین

  

  

  مصالح مصرفی  .2

شدهایجاد،بنتونیت%50وماسه%50مخلوطترکیبدر،آنبهوابستههايضریبوبرشیمقاومتبرسیونسمنتاپیونداثرتحلیلوبررسیجهت

مشخصات . که عمده ماسه مصرفی سطح استان استهشهرستان شوشتر بود40نمرهازالکعبوريوتمیزماسهمخلوط،دراستفادهموردماسه .است

  .شودمشاهده می 1هاي موجود در جدول ماسه مصرفی نیز از نظر کانی شناسی به تفکیک کانی

  ترکیبات شیمیایی ماسه= 1جدول 

  کانی          اکسید سیلیس  اکسید کلسیم  اکسید آهن  اکسید آلومنیوم  اکسید منیزیم

3-1  10-2  10-5/2  15-5  75-65  (%)  

  

  باشدمی 2و داراي حدود اتربرگ بصورت جدول هاي این تحقیق در کارخانه درین کاشان تولید شده بنتونیت مصرفی در آزمایش

  حدود اتربرگ بنتونیت= 2جدول 

  دامنه خمیري  د روانیح  حد خمیري  حدود اتربرگ

 -  36  155  119  

  

  .دهدمینشانراماسهوبنتونیتترکیبازحاصلمخلوطمشخصات،3جدول

  بنتونیت - مخلوط ماسهحدود اتربرگ = 3جدول 

  دامنه خمیري  د روانیح  حد خمیري  حدود اتربرگ

 -  31  81  50  

  

  باشدمی 4بصورت جدول شیمیایی  ترکیباتو داراي باشد آهک هیدراته کارخانه پلدختر میهاي این تحقیق مصرفی در آزمایش آهک

  ترکیبات شیمیایی آهک- 4جدول 

P2o5Mno  Tio2MgoK2oNa2oCa(OH)2Fe2o3Al2o3Sio2نمونه  

012/0  001/0  001/0  81/0  08/0  15/0  27/93  10/0  02/0  45/0  %  

  

  .دهدمینشانراماسه  بنتونیتترکیبازحاصلمخلوطمشخصات،5جدول

  آهک-بنتونیت - حدود اتربرگ مخلوط ماسه= 5جدول 

  دامنه خمیري  انید روح  حد خمیري  حدود اتربرگ

 -  2/32  5/75  3/43  

  

  

  روش کار  .3

  

جهت .استشدهاستفادهمخلوط ،کلوزنیدرصد3حدوددرآهککمیمقدارازسمنتاسیونپیوندایجادجهت،شدهگرفتهبکارروشایندر

 .استشدهفشردهتراکمقالبدرونراکم استاندارد،تآزمایشمطابقوکردهآمادهبهینهرطوبتدرراهانمونهیافتگی،تحکیمپیشحالتبرآورد
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بصورتواشباعدرحالتکیلوپاسکال1630تنشتاوقالب کردهتحکیمدستگاهرینگدرونتراکمقالبازخروجازپسراهانمونهسپس

نمونههمانمستقیمبرشآزمایشدرمؤثررمالنتنشبامستقیمارتباطنحوه باربرداريکهشدهسعینمونههردر .استشدهدادهتحکیمايمرحله

در .شدهانجاممرحلهدودرباربرداري،بارگذاريعملیاتانجامازپسنمونههردرترتیببدین .باشدداشتهشد،خواهدانجامادامهدرکه

در .کندتحملمستقیمبرشآزمایشدرمؤثرمالنرتنشبعنوانراتنشایننمونهاستقرارکهگرفتهصورتآن تنشتاباربردارياولمرحله

کهتا آنجاکهاستشدهدادهاجازهنمونهبهبنابران .استشدهباربرداريکاملاشباعحالتدرنمونهوبودهآبازپرتحکیممرحله محفظهاین

درومرتبهیکباربرداري بصورتادامهوشدهیهتخلکاملبطورمحفظهدرونآب،دوممرحلهدر .نمایدتورموکردهجذبآبداردتمایل

سپس .باشدنشدهدادهتورموآبجذبدوم اجازهمرحلهدرنمونهبهتاشدهخارجدستگاهازدروننمونهبالفاصلهوشدهانجامکوتاهزمانمدت

نگهداريگروهدودر،خوردگیدستازيجلوگیرجهتاندود شدنمومازپسوشدهخارجتحکیمرینگدرونازشدهدادهتحکیمنمونه

شدهتعیینپیشازنرمالهايتنشدرمستقیمبرشآزمایشموردروز28مدتازپسگروه دوموروزه7مدتازپساولگروه .استشده

   .استگرفتهقرارمتفاوت

  

  

  نتایج آزمایش برش مستقیم  .4

بهنسبتباالتريبرشمقاومت،ترکیبات،سمنتاسیوندرجهافزایشبامؤثرنرمالتنشدریکاستمشاهدهقابل3و2هايشکلدرکهگونههمان

این .باشدمیترتردگسیختگیکی دارايترکیباتسیون،سمنتادرجهافزایشباآنبراست عالوهدادهنشان،1شکلآهک بدونمخلوط

باوداشتهنیازگسیختگیبرايباالتريبرشینیروي،جابجایی استدربرابرذراتمقاومتلعامکهايذرهبینسیونسمنتاپیوندایجادباترکیبات

بدونترکیببهنسبتتريصمشخنقطه اوجیکدارايآنهاکرنش _منحنی تنشوشدهشکستهناگهانیبطورهاپیوند،برشیتنشافزایش
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  بنتونیت% 50+ ماسه % 50نمونهبرايمستقیمبرشآزمایشازحاصلافقیجابجایی-برشیتنشنمودار- 1شکل
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اضافهآهک%3همراهبنتونیت به% 50+ ماسه % 50نمونهبرايمستقیمبرشآزمایشازحاصلافقیجابجایی-برشیتنشنمودار- 2شکل

  آهک روزه7مقاومتباشده،

  

mm
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اضافهآهک%3همراهبنتونیت به% 50+ ماسه % 50نمونهبرايمستقیمبرشآزمایشازحاصلافقیجابجایی-برشیتنشنمودار- 3شکل

  آهک روزه28مقاومتباشده،

  

  

  پیش گسیختگی پیش تحکیم یافته  .5

پوشایندر .استشدهترسیمسمنتاسیوندرجهنظرازحالتسهدرشدهمتراکمبنتونیت% 50وماسه% 50مخلوطگسیختگیپوش،4شکلدر

بهتوجهباافزایشایندرادامهولیاستشدهشیمیاییوفیزیکیپیونددرافزایشباعثمؤثرنرمالتنشافزایششده،حاصلگسیختگیهاي

پوشدرانحناحالتیکوکردهپیداکاهش،هاپوشاینصعوديروند،شیمیاییهايپیوندشکستنوذراتتماسسطحافزایشنرخکاهش
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حضوراثردر،مؤثرقائمتنشودانسیتههردربرشیمقاومتدراضافیهايتفاوت،استمشخص4شکلدرکههمانگونه .استآمدهدبوجو

برشیمقاومت،ترمحکمسمنتاسیونهايپیوندوجوددلیلبهمؤثرنرمالتنشهردر .باشدمیذراتبینسمنتاسیونشیمیاییپیوندمتفاوتدرجات

برشینیرويدربرابرخاكتودهمقاومتایجاددرمهمهايعلتازیکیشیمیاییپیوندهايوجودکهگفتتوانمیپس .ستاشدهحاصلبیشتري

مؤثرقائمتنشدرتغییرات.استکردهپیدابیشتريانحناءگسیختگیپوشسمنتاسیوندرجهافزایشباطرفیاز. باشدمیشدهزهکشیحالتدر

موجودانحنايمتراکم،حالتگسیختگیپوشهردرگذاردمیتأثیرذراتبینشیمیاییپیوندبرمستقیمغیروذراتبینفیزیکیپیوندبرمستقیمًا

درفیزیکیوشیمیاییپیونددوهرمجزاياثراتدادنتمیزشدهسمنتهايخاكدرلیکن .باشدمیشیمیاییوفیزیکیپیونددوهروجودبدلیل

سمنتاسیونمتفاوتدرجاتباثابتترکیبیکازحاصلپوشسهمقایسهولی. استممکنغیربرشیمقاومترويبرمؤثرقائمتنشرتغییحین

بطور .استبودهسمنتاسیونپیونداثرازناشیبرش،مقاومتدرافزایشیکسانموثرنرمالهايتنشدرکهاستمطلباینازحاکی4درشکل

7سمنتاسیونمقاومتباترکیب،سیمانبدونترکیبگسیختگیپوشازشدهزهکشبرشیمقاومتپاسکالکیلو416مؤثرنرمالتنشدرمثال

147و13بابرابربرشیمقاومتاختالف .باشدمیپاسکالکیلو420و407و260بابرابرترتیببهروزه28سمنتاسیونمقاومتباترکیبوروزه

  .باشدمیترکیباتاینشدهزهکشبرشیمقاومتبرسمنتاسیونپیونداثرازحاصلفقطخودازتریینپاهايپوشبهنسبت
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  روزه7مقاومتسیمان،بدونحالت،سهدربنتونیت،%50 +ماسه%50نمونهگسیختگیپوشمقایسه- 4شکل

  سیمانروزه28مقاومتوسیمان

  

  گسیختگی از پوش'cو چسبندگی  mتعیین پارامتر   .6

  

تغییر،زیادنرمالهايتنشتاکمنرمالهايتنشازواستمشهوديبسیارانحناءدارايیافتهتحکیمپیشهايخاكبرشیهايمقاومتپوش

اهمقاومتاینآوريجمع .داردتحکیمی بستگیپیشنسبتوتحکیمیپیشفشاربهشدتبهنیزوداردوجودمبدأازعرضوشیبدرفاحشی

برشیمقاومتدلیلهمینبه .استمعنابیبکروطبیعیبصورتآنها،بودنبدلیل متغییر ϕ'و 'cمقادیر حسببرتحکیمیپیشرسیهايخاكبراي

1رابطهبصورتیافتهتحکیمعاديحالتدررسمشابهترکیباتشدهزهکشیبرشیمقاومتحسببریافتهتحکیمپیشرسخاكشدهزهکشی

  شودیمبیان

1  S = σ ' tanϕ'
(OCR) 1-m

.  
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ترکیباتشدهزهکشیاز مقاومت برشی ) m)OCR-1معادلضریبیبایافتهتحکیمپیشرسخاكیکبکربرشیمقاومت1رابطهطبقبنابراین

ترکیباتبرايوباشدمی' σازمستقلثابتیکبصورتترکیبهربرايmضریبمقدار .استبزرگتریافته،تحکیمعاديحالتدررسیمشابه

از. دانستآنهاشدهزهکشیگسیختگیپوشتقعرازاينمایندهتوانمیرا  mضریب مقداریکسان،تحکیمیپیشفشاربایافتهتحکیمپیشرسی

استفادهبا .شودمیمعرفیmپارامتربعنوانخطاینشیبمقدارکهشدهحاصلخطی،مؤثرنرمالتنشلگاریتمدربرابربرشیتنشلگاریتمترسیم

از شیب  mپارامترمقدار،آمدهبدستنقاطبرخطیبرازشوماسهوبنتونیتمخلوطترکیبمؤثرنرمالتنشبرابردربرشیتنشلگاریتمرسماز

هايرسبرايیکاز مقدار  توانمی mپارامترمحدوده .شودمیمعرفی'cچسبندگیبعنوانمبدأازعرضمقدارو .استآمدهبدستحاصلهخط 

  .]6[)5شکل (باشدشده،متغیرسمنتوبکرهايرسبرايصفربهنزدیکتاوشدهشروعیافتهتحکیمعاديونرم

  

  mضریببرمقدارگسیختگیپوشتأثیرات- 5شکل

دهشاضافهدرصد آهک  3یت با مقدار بنتون% 50ماسه و % 50هاياز مخلوط'cو مقاومت چسبندگی mپارامترمقادیر،8و7و6هايشکلدر

سهدرنظرموردترکیب6شماره  در جدولواستآمدهبدستسیمانبدونمخلوطنیزوروزه28مقاومتوروزه7مقاومتحالتدر

سمنتاسیوندرجهیشافزاباکهاستمطلبایندهندهآمده  نشانبدستنتایج. استشدهمقایسههمباسمنتاسیوندرجهازمتفاوتحالت

بوسیلهسمنتاسیوندرجهافزایشبنابراین .کندمیپیداکاهشmافزایش و مفدار  'cچسبندگی مقاومت،حاصلشیمیاییهايپیوندو

  .داردمستقیمنسبتچسبندگیمقاومتباومعکوسنسبتmضریب با،ايذرهبینشیمیاییهايپیوندایجاد
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m = 0.5

c = 8.7

  بدون آهکبنتونیت %50 +ماسه %50رسبراي cوچسبندگی mضریب تعریف- 6شکل



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٧
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  آهکروزه 7با مقاومت بنتونیت %50 +ماسه %50رسبراي cوچسبندگی  mضریب تعریف- 7شکل
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m = 0.47

c = 80.7

  آهکروزه 28با مقاومت بنتونیت %50 +ماسه %50رسبراي cوچسبندگی  mضریب تعریف- 8شکل

  

  cچسبندگیو mضریب مقادیر= 6جدول 

  سمنتاسیوندرجه  آهکبدون  روزه7مقاومت  روزه28مقاومت

47/0  472/0  505/0  m  

7/80  6/78  7/8  c  

  

  



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٨

  گیرينتیجه  .7

سمنتاسیونپیوندمشابه بدونترکیباتبهنسبتباالتريشدهزهکشیبرشیمقاومتباشند،میباالییايذرهبینسمنتاسیونپیونددارايکهترکیباتی

 .کنندمیتجربهخودبرشیرفتاردرگسیختگی تردتريیکجابجاییبرابردرذراتمقاومتایجادبدلیلترکیباتاین .کنندمیبسیجخودرد

مشابه،ترکیباتدرسمنتاسیوندرجهافزایشبا .باشدمیشدهحالت زهکشیدرخاكتودهبرشیمقاومتایجاددرمؤثرعاملشیمیاییپیوندهاي

درسمنتاسیوندرجهافزایشبا .شودمیحاصلباالتريبرشیمقاومتوcمقدار چسبندگی  وشدهتشکیلترمحکمايذرهبینشیمیاییهايپیوند

  .باشدکوچکتري می mضریب دارايخاكترکیبنتیجهدرکرده،پیدابیشتريتقعرگسیختگی،پوشمشابه،ترکیبات

یافتهتحکیمپیشرسهايخاكشدهزهکشیبرشیمقاومتبرتاثیرگذارمهممتغیرهاي) ocr(یمی تحکپیشنسبتوايذرهبینپیوندهاي

افزایشباعثاستآمدهبدستخاكبین ذراتسمنتاسیونایجادبواسطهکهايذرهبینشیمیاییپیوندهايشدتومقداردرافزایش .هستند

  .شودمییافتهتحکیمپیشهاخاكشده برايزهکشیشیبرمقاومتافزایشنتیجهودرلغزشیواصطکاکیمقاومت

  

  دانیقدر  .8

  

نین از همفکري خانم صمیمانه و از صمیم قلب از زحمات جناب آقاي امامی مسئول آزمایشگاه گروه عمران شهید چمران اهواز و استاد بزرگوارم دکتر پاکباز و همچ
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