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خالصه

ها کاهش هستند ولی پس از جذب رطوبت و اشباع شدن، فضاي خالی بین ذرهخاك هاي رمبنده در حالت طبیعی با درصد رطوبت اندك، داراي مقاومت ظاهري نسبتا زیادي 

میزان تغییر حجم این خاکها پس از اشباع شدن فوق العاده زیاد . هاي ناگهانی خاك می گرددزیادي می یابد و خردشدگی در ساختار خاك به وجود می آید که منجر به نشست

هاي آبی  هاي سازه ها و تثبیت آنها در طراحی شوند بررسی خصوصیات رفتاري این نوع خاك ها احداث می هاي آبی بر روي این خاك ازهبا توجه به این که  بسیاري از س. باشد می

ت یابی به یک شیوه با توجه به گستره خاکهاي رمبنده در مناطق مختلف و همچنین بدلیل اهمیت اجراي پروژه هاي عمرانی در محل وجود این خاکها، دس. بسیار حائز اهمیت است

تحقیق  نیدر ا. هدف از این تحقیق تثبیت و بهبود پارامترهاي مقاومت برشی خاك رمبنده می باشد. مناسب جهت تثبیت خاکهاي رمبنده در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است

به خاك اضافه گردیده  5%تا  0%با درصدهاي اختالط  Bو Aژه و پلی یورتانخاکموردمطالعهازمنطقهحمیدیهدرنزدیکیشهرستاناهوازجمعآوریشدهاست و مواد ترمیم کننده بتن وی

ی شود نتایجنشانمیدهدکهپلاست و سپس پارامترهاي مقاومت برشی  و شاخص رمبندگی براي خاك ترکیب شده با این مواد اندازه گیري می

  .داراست ی مقاومتبرشي شپارامترهایافزاررادرینتأثیشتریوترمیمکنندهبتنویژهبی نعملکردرادربهبودرمبندگیبهترBورتانی

  هاي رمبنده، شاخص رمبندگی، پارامترهاي مقاومت برشی، خاكBو  Aترمیم کننده بتن ویژه، پلی یورتان : کلمات کلیدي

  مقدمه-1

ها با مشخصات فنی متفاوت وجود انواع خاك ،هاهاي ساختمانها و شیروانی هاي عمرانی مثل راه سازي، سد سازي، کانالهاي آب رسانی، شالوده در اکثر پروژه

هاي خاك. هاي رمبنده را نام بردتوان خاك ها میاز جمله این خاك. باشند هاي آبی بر روي آنها نمی دارد که بسیاري از این خاکها مناسب براي احداث سازه

در اثر تغییر رطوبت و همچنین تغییر حجم دفعی آنها پس از اشباع شدن قابل  هایی هستند که رفتار مکانیکی آنها خصوصاً تغییر حجم آنها رمبنده از جمله خاك

هایی در کف مخازن و پی سدها و اي را تحمل کنند؛ لیکن چنین خاك توانند بار قابل مالحظه هاي با پتانسیل رمبندگی با دانسیته خشک میخاك. باشد بررسی می

با . آورند هاي نامتقارن و بیش از حد را در سازه بوجود می اثر سربار، زنجیره ساختمان خاك شکسته شده و نشست ها چنانچه اشباع شوند و دریا شالوده ساختمان

دار، الزم است که  هاي مسـألههاي رمبنده به نسبت سایر خاكهاي رمبنده در مناطق مختلف و تحقیقات کم صورت گرفته در مورد خاكتوجه به وجود خاك

توان به اشباع  هاي رمبنده وجود دارد که از جمله این روشها میروشهاي مختلفی براي اصالح و بهبود خاك. ها مورد بررسی قرار گیردخواص این گونه خاك

 ازجملهتحقیقاتانجامشده در .ها اشاره نمود ها، تراکم دینامیکی، کنترل آبهاي سطحی، استفاده از شمع، تزریق و همچنین تثبیت این خاكکردن این خاك

. ]1[باشد قابالشاره میASCEوکمیته ) 1992(هاعمدهکارهاي انجامشدهتوسطبوردنوهمکاران خصوصاستفادهازتزریقسیمانبرایتثبیتخاك

mailto:s.sohrabi84@gmail.com
mailto:am.eskandari84@yahoo.com


. ]3و2[نموداشاره  )2004(وبیچالووهمکاران ) 2002(توانبهتحقیقاتبیچالووهمکاران هایلسیوافزایشباربریوکاهشنشستدر آنهامیازدیگرتجربیاتموجوددرزمینهتثبیتخاك

ی خاکبررسی زانرمبندگیمي راروي شآهکوزمانعمآلوریخاکرمبندهانجامدادندوافزاي راروی شاتیآزما)1387(وهمکارانی لیوک

ی کهزمانکافی طیودرشرا3%نهءآهک،یوجودداشتهباشددرصداختالطبهی کهدراصالحخاکرمبندهزمانکافی دندکهدرصورتیجهرسیننتیکردندوبها

ي مقاومتتکمحوري شدرصدآهکوزمانعمآلوریدندکهباافزایجهرسیننتیخاکرمبندهبهاي روي شتکمحوریآنهاباانجامآزما. باشدیم5%هنیارنباشددرصداختالطبهیدراخت

هاي رمبنده به این نتیجه رسید که به علت تخلخل باال و دانسیته اولیه کم، زاویه  بر روي اثر تزریق آهک بر روي خاك) 2009(رفیعی ].4[ابدی یشمیهاافزانمونه

اي درمشخصات مقاومت برشی خاك و شاخص رمبندگی  اصطکاك داخلی خاك در حالت طبیعی بسیار کم است اما پس از انجام تزریق افزایش قابل مالحظه

هاي عمرانی  هاي گسترده در سازه هاي رمبنده، موجب خرابیشود که عدم توجه به وجود خاك اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می .]5[ه استخاك ایجاد شد

ذا پس از تشخیص ل. تواند از موارد اهمیت این تحقیق باشد هاي رمبنده و مقابله با عوامل مؤثر بر پدیده رمبندگی می گشته است؛ لذا پیشنهاد روشی در تثبیت خاك

و ترمیم کننده بتن ویژه تثبیت  Bو پلی یورتان Aرمبنده بودن خاك و تعیین پتانسیل رمبندگی، خاك مورد نظر را براي درصدهاي مختلف اختالط پلی یورتان

  . شود نموده و آنگاه مشخصات خاك از لحاظ پتانسیل رمبندگی و سایر مشخصات مورد ارزیابی قرار داده می

  

  

  هامواد و روش          -2

  

باشند اضافه شد و خصوصیات رمبندگی مورد  به خاکی که داراي شاخص رمبندگی زیادي می پلیمريبا توجه به آنچه که در اهداف این تحقیق بیان گردید، مواد 

  .تحقیق قرار گرفت

  ماستیک پلی یورتان          - 2-1

  

مطابق با از نظر مشخصات فیزیکی و شیمیایی . باشد ی مییاالستیک بر پایه رزین پلی یورتان و بهصورت تک جزدرزگیر 1ورتانی ماستیک پلیبه طور کلی  

چسبندگی باال به انواع مصالح ی از جمله خواص و اثراتاین ماده دارای. باشد میDIN 18540 part2, AS4020, ASTM C 920استانداردهایی از قبیل

هاي حالل دار یا محلول قابلیت رنگ شدن با رنگ، استحکام فرسایشی زیاد، مقاوم در برابر تابش نور خورشید، رابرعوامل محیطیمقاوم در ب ،مخصوصاً بتن و فلز

  . است غیر سمیو انبساط کم و  انقباضو داراي  قابلیت انعطاف پذیري عالی در گرماي بسیار زیاد و یخبندان، در آب

  
  یورتان نمایی از مواد پلی-1شکل 

  

  ترمیم کننده بتن ویژه           - 2-2

  

اد به انواع سطوح و یار زیباشد که به واسطه چسب بتن در ساختار خود عالوه بر قدرت چسبندگی بسیمان میه سیبی پودري و بر پایژه، ترکیوبتن م کننده یترم

  :ل مطابقت داردیو با استانداردهاي ذ آوردز فراهممییمصالح موجبات آب بندي مقطع مورد کاربرد را ن

                                                            
1
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ASTM C928-05 , ASTM C1583-04,BS EN 1298,BS EN 12636

هاي قابل ارائه در رنگو  هم رنگ بتن،  . ..ر بتن، گچ، آجر ویباال به انواع مصالح نظفوق العاده چسبندگی این ماده داراي خواص و اثراتی از جمله 

باشد و در مواردي از می سهولت اجراو سازي سطوحریبندي و نفوذ ناپذت آبیقابل، خبندان و ذوبیهاي  کلیمقاوم در مقابل س، بدون انقباض  ،مختلف

وارها قبل از نصب پوشش یرسازي کف و دیز، هاي بتن ها و ناهمواري پرنمودن حفره  ،هموار نمودن سطوح  ،ها ها و شکستگی م ترك خوردگییترم  جمله،

  .کاربرد دارد هاپر نمودن میان بولت و ماهیچه کشی درسازه هاي آبی، م با آب هستندیقابل استفاده در سطوحی که در تماس مستق ،دیجد

  

  

  

  

  

  

  نمایی از ماده ترمیم کننده بتن ویژه -2شکل 

  

  مبتنیبرآزمایشتحکیممضاعف ASTMمعیار           - 2-3

  

امروزهاینآزمایشبهروش . پیشنهادشدهانجام گیرد) 1975(تواندتوسطیکآزمایش تحکیمبهصورتیکهتوسط نایت هامیفروریزشیخاكیریقابلیتگیکآزمایشمناسببرایاندازه

گرددکهمتناسبباحلقهآزمایشتحکیم در استاندارد  اي تراشیدهوآمادهمی یک نمونهخاکبارطوبتطبیعیبهگونه .گیرد انجام می ASTM D5333-03استاندارد

ASTM D2435 معموال آب مقطر(در انتهایاینبارگذاري نمونهبامایع  .برسند کیلوپاسکال200شوندتابه فشار  بارهایقائمبهصورتپیشروندهاعمالمیسپس . گردد (

. یابد مهمیشودوسپسآزمایشتحکیمتارسیدنبه بارگذاریحداکثرادا هاینمونهدنبالمیدراینمدتتغییرشکل. شود شودوبهمدتیکروزبههمانصورتنگهداشته می غرقابمی

  . شود بارابطهزیرتعریفمی Ieبا شاخص فروریزشی  Icقابلیتفروریزشی . منحنینوعیبدستآمدهدرشکل نشان داده شده است
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  :تواننوشت رابهشکلزیرنیزمی)1(گیردرابطه ازآنجاییکهآزمایشبهصورتیکبعدیانجاممی. منافذاولیه استنسبت eسازي و تغییردرمنافذناشیازمرطوبeکه در این رابطه 
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. گیرد الیهخاکمورداستفادهقرارمیبرایتخمیننشست Icقابلیتفروریزشی . ارتفاعاولیهنمونه استhسازي و  تغییردرارتفاعنمونهناشیازمرطوبh) 2(که در رابطۀ 

کیلوپاسکال  200،در تنش قائم  Ieشاخص فروریزشی . شود گیرد، تعیینمی هایباالبراساستنشقائماعمالشدهبهنمونهومایعیکهمورداستفادهقرارمی ازمعادله Icمقدار

ها قبل و بعد از تثبیت تعیین و درجه رمبندگی نمونه گرفتهبندي شاخص رمبندگی انجام رده) 1(پس از تعیین پتانسیل رمبندگی با توجه به جدول. گیرد انجام می

  . گرددمی

  

  



  جدول رده بندي شاخص رمبندگی- 1جدول 

  درجه رمبندگی  شاخص رمبندگی

  غیر رمبنده  1/0-0

  کم  2-1/0

  متوسط  6-2

  نسبتاً شدید  10-6

  شدید<10

  

  .در نظر گرفته شد 5و  3، 2، 5/1، 1، 5/0هاي اختالط و نسبت حمیدیه که در نزدیکی شهر اهواز قرار دارد تهیه شده است ءاز منطقهخاك رمبنده مورد آزمایش 

  نتایج و بحث          - 3

ــهراهوازجمعی کیهـــــــــــــــــدرنزدیدیحمءخاکموردمطالعهازمنطقـــــــــــــــــه . دیـــــــــــــــــگردي آورشـــــــــــــــ

. نخاکانجامگرفــتیای کیوژئــوتکنی کیزیاتفیازخصوصــی نبرخــییجهتتعی نشاخصــرمبندگییموتعینحدوداتربرگ،تراکم،برشمستقییشاتتعیابتداآزما

5و5/0،1،5/1،2،3(مختلـف ي هـا بادرصـداختالط Bو پلـی یورتـان   Aترمیم کننده بتن ویـژه، پلـی یورتـان   ی نخاکبامادهافزودنیدرمرحلهبعدا

. هاانجامگرفــــت ننمونــــهیاي ذکرشــــدهروشاتیآزماساعتجهتاختالطبهتربهحالخودرهاگشته،سپسمجددًا24بگشــــتهویترک،)یدرصــــدوزن

  .پرداختهشدهاستاین موادببایترکاز جآنقبلوبعدیشاتانجامشدهونتایآزمایدرادامهبهبررس

  بنديآزمایش دانه      - 1- 3

  .آمده است 3ترسیم گردید که این منحنی در شکل بندي بندي، نمودار منحنی دانهپس از انجام آزمایش دانه

  

  خاكي بنددانهی منحن-3شکل 

نام خــاك ستمآشــتویخاکدرسي بنــدردهو در ردیــگیقرارمــCL-MLمتحــد،درگروهي بنــدســتمردهینخاکدرسیا،يبنددانــهی بـاتوجهبهمنحن 

  . باشدیم A-4(1)بهصورت

  آزمایش حدود اتربرگ      -3-2

  .زیر حاصل گردیدآزمایش حدود اتربرگ بر روي خاك شاهد و خاك ترکیب شده با مواد افزودنی انجام گرفت و نتایج 
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. شیافتهاستیافزاي ریخمکاهشوبهتبعآنشاخصي ریحدخمدرصد این مادهشیاوردهاستاماباافزایبهوجودنی درحدرواني ارقابلمالحظهییتغ،بهخاكBپلی یورتانافزودن

فزودن ابا .باشددرصدمی 92و 48/24افزایش شاخص خمیري نسبت به خاك شاهد به ترتیب برابر با  ومقدار کاهش حد خمیری 5%بطوریکه به ازاي درصد اختالط 

یابد که در خمیري افزایش مییابد و در نتیجه شاخص به خاك، تغییر محسوسی در حد روانی به وجود نخواهد آمد اما حد روانی کاهش میAماده پلی یورتان

با افزایش ترمیم کننده بتن . یابدآید و سپس با افزایش درصد ماده افزودنی شاخص خمیري کاهش مییري بدست می، بیشترین شاخص خم%5/0نسبت اختالط 

، شاخص خمیري از خاك شاهد کمتر 1%و  5/0%هاي اختالط حد روانی و همچنین حد خمیري  افزایش یافته اما براي درصدهاي اختالط ویژه براي تمامی درصد

بیشترین مقدار را داراست که نسبت به خاك شاهد  5%شاخص خمیري در درصد اختالط . یابدشاخص خمیري افزایش می ،درصد اختالط باشد و با افزایشمی

  .برابر گشته است 4/1در این درصد اختالط حد روانی نبست به خاك شاهد . برابر شده است 6/2

  

  شاخص خمیري خاك تثبیت شده با مواد پلیمري - 2جدول 

  خمیريشاخص 

ترمیم کننده بتن Aپلی یورتان Bپلی یورتان

  ویژه

  ماده افزودنی

  

  درصد اختالط

82/582/5  82/5  0  

9/585/10  52/4  5/0  

1/676/10  68/4  1  

53/828/10  46/7  5/1  

71/899/8  84/9  2  

52/1071/8  77//11  3  

18/1196/5  25/15  5  

  

  

  آزمایش تراکم      - 3- 3

  

نتایج آزمـایش نشـان داد   .بدستآمد)4(نمودارتراکممطابقبای خاکموردنظرانجامشدومنحني روASTM D 698طبق استانداردبر شتراکمیآزما

  .باشدیدرصدم93/13ممیوتنبرمترمکعبورطوبتاپتیلونیک06/19ممیوزنواحدحجمخشکماکزي خاکداراکه

  

تراکمخاکموردمطالعهی منحن-4شکل 

  

اي به وجـود نیـاورده اسـت امـا رطوبـت بهینـه در       روي وزن مخصوص خشک حداکثر تغییر قابل مالحظهافزودن ترمیم کننده بتن ویژه بر 

با افزودن مـاده  . یابدباشد و با افزایش درصد ماده افزودنی این میزان افزایش میدرصد می 8/10کمترین مقدار را داراست که  5/0درصد اختالط 
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زن مخصوص خشک حداکثر به وجود نیامده است اما با افزایش درصد این ماده افزودنـی درصـد   بر روي خاك تغییر محسوسی در و Bپلی یورتان

بـه خـاك، تغییـر قابـل      Aبـا افـزودن پلـی یورتـان    . رسـید % 2/10، رطوبت بهینه به میزان %5یابد و در درصد اختالط رطوبت بهینه کاهش می

یابـد بطوریکـه در درصـد    رطوبت بهینه با افزایش ایـن مـاده کـاهش مـی     اي در وزن مخصوص خشک حداکثر به وجود نیامده است امامالحظه

  .رسدمی% 15/8، میزان رطوبت بهینه به %5اختالط 

  آزمایش شاخص رمبندگی       -3-4

بدست آمد که  5/17و مقدار این پارامتر براي خاك مورد نظر انجام گرفت  بر روي خاك شاهد ASTM D5333آزمایش شاخص رمبندگی با توجه به استاندارد 

  .دهد، نمودار فروریزشی خاك شاهد را نشان می5شکل . گیردهاي شدیدا رمبنده قرار میدر گروه خاك 1با توجه به جدول 

  

خاکموردمطالعهفشردگی آزمایش پتانسیل رمبندگینمودار-5شکل

ر ظرفی دربسته نگهداشته شد و سپس آزمایش شـاخص رمبنـدگی طبـق    ساعت جهت اختالط بهتر د 24مواد افزودنی پس از ترکیب شدن با خاك شاهد به مدت 

  .دهدنتایج حاصل از این آزمایش را نشان می 3جدول . استاندارد انجام گرفت

  شاخص رمبندگی خاك تثبیت شده با مواد پلیمري - 3جدول 

  شاخص رمبندگی

ترمیم کننده بتن Aپلی یورتان Bپلی یورتان

  ویژه

  ماده افزودنی

  

  اختالطدرصد 

5/175/175/170  

52/998/1223/155/0  

34/767/125/141  

22/435/124/145/1  

52/366/1208/142  

37/29/123/133  

3/114/159/85  

  

بیشترین تاثیر را در کاهش میـزان  ، Bکهدر این میان، پلی یورتان دهدده مذکور، شاخص رمبندگی را کاهش میاهر سه م شود کهبا توجه به نتایج فوق مشاهده می

-و خاك را از گروه شدیدا رمبنده به گروه خاك با درجه رمبندگی کم درمی دهدکاهش می% 92، شاخص رمبندگی را %5که در درصد اختالط رمبندگی دارد 
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بر روي درجه رمبنـدگی را نشـان    Bتاثیر ماده پلی یورتان4نمودار. باشدهاي خاك میعدم جذب آب توسط دانهآورد که این امر به دلیل روغنی بودن این ماده و 

  .دهدمی

  

  Bورتانیی مادهپلمختلف از اختالطدرصدهای بشدهبایخاکترکمقایسه فشردگی آزمایش پتانسیل رمبندگیخاك شاهدبا  نمودار-12نمودار

  

  گیرينتیجه          -4

پلـی  . از این دو ماده اتفاق خواهد افتـاد % 5دهند و بیشترین شاخص خمیري در درصد اختالط شاخص خمیري را افزایش می Bترمیم کننده بتن ویژه و پلی یورتان

  .باشدمی% 5/0نیز شاخص خمیري را افزایش داده که بیشترین شاخص خمیري در درصد اختالط  Aیورتان

  .دهداما رطوبت بهینه را کاهش می مواد مورد آزمایش تاثیر محسوسی بر وزن مخصوص خشک حداکثر نداشته

% 92بـه میـزان   % 5گذارد که شاخص رمبندگی را در درصد اختالط می Bدهد که ببیشترین تاثیر را پلی یورتانمواد مورد آزمایش شاخص رمبندگی را کاهش می
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  ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
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