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  خالصه

تثبیت خاك . یکی از راه هاي مقابله با مشکالت این خاك ها، تثبیت خاك رس است. خاك هاي رسی معموال داراي  مقاومت و ظرفیت باربري کم و مشکالت تورمی هستند

در تثبیت به وسیله مواد شیمیایی استفاده از آهک و . استدر نتیجه آنها مشخصات مهندسی خاك بهبود یافته و به ویژگی هاي مورد نظر نزدیک شامل فعالیت هایی است که 

با یک خاك % 2و % 5/1، %1،%5/0مختلف اختالط با درصدهاي ) P-177(ویژه بتنی اي بر پایه سیمان بنام ترمیم کننده  در این تحقیق از ماده .سیمان بسیار متداول است

براي و همچنین شاخص تورمی خاك  )Es(د خمیري و روانی، مقاومت برشی ، کرنش و مدول االستیسیته از جمله ح یو پارامترهاي مختلف شده است چسبنده استفاده

کرنش از ماده افزودنی با خاك مورد نظر ، مدول االستیسیته در% 5/1در اختالط که نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد . مورد بررسی قرار گرفتدرصدهاي مختلف اختالط 

  .و همچنین با افزایش درصد ماده افزودنی، شاخص تورم کاهش یافت افزایش می یابد% 313نسبت به خاك شاهد %  100کرنش و در % 419ك شاهد ، نسبت به خا% 50

  مقاومت فشاري، شاخص تورم، رسیترمیم کننده بتنی ویژه، خاك : کلیدي کلمات

  

  

  مقدمه          -1

 ها، هاي آبیاري، انواع راهها، باند فرودگاه هاي مختلف از قبیل احداث سدها، شبکه مورد استفاده در اکثر پروژهترین مصالح  خاك یکی از مهمترین و پرهزینه

بر این اساس امروزه استفاده از مصالح جایگزین که از نظر مهندسی کیفیتی باالتر از مصالح مورد استفاده در گذشته داشته و  باشد ها می ها و سایر سازه تونل

تواند همه خصوصیات ژئوتکنیکی مورد  توجه به اینکه یک خاك نمی .از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر است مورد توجه زیادي قرار گرفته استهمچنین 

یکی از  .سازد هاي مختلف را در بر داشته باشد اهمیت اصالح و تقویت و بهبود پارامترهاي مختلف در رابطه با خاك را بیش از پیش آشکار می نیاز براي پروژه
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هاي عمرانی خاك رس  خاك مورد مصرف در اکثر پروژه. له آهک و سیمان استروشهاي بهبود خصوصیات خاك استفاده از مواد افزودنی از جم

این روش بیشتر براي خاك هاي . ها در وضعیت درجا با استفاده از مواد افزودنی به پایدار کردن یا تثبیت خاك معروف استبهبود خصوصیت خاك.باشد می

فرایندي است که طی آن مواد طبیعی یا مصنوعی به عنوان ماده افزودنی به خاك اضافه شده و  در واقع تثبیت خاك]. 1[گیردریزدانه مورد استفاده قرار می

  ]. 2[شودباعث بهبود مشخصات خاك می

در آن زمان با افزودن آهک یا سیمان به . دانست  1960شروع به استفاده از مواد افزودنی با خاك رس جهت بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی را می توان از سال 

بعد از آن تحقیقات . خاك رس مشاهده شد که خصوصیات ژئوتکنیکی خاك رس از جمله مقاومت برشی و مقاومت فشاري آن تا حد زیادي بهبود می یابد

می شود  خاك رس صورت پذیرفت که به مواردي از آنها اشاره بویژه گسترده اي توسط دانشمندان ژئوتکنیک در مورد تاثیر مواد افزودنی دیگر به خاك ها 

 .Chen  اك درمورد میزان آهک مورد نیاز براي تثبیت خاك هاي رسی مطالعاتی انجام داد و به این نتیجه رسید که محدوده آهک مورد نیاز براي تثبیت خ

اصله زمانی بین تهیه فاگر با مطالعه بر روي خصوصیات تراکمی خاك هاي اصالح شده به این نتیجه رسید که   Mitchel].3[می باشد% 8تا % 2هاي رسی بین 

آزمایشاتی را بر روي اثر سیمان  ،و همکاران  T. Aydogmus.]4[نمونه و انجام آزمایش تراکم وجود داشته باشد منجر به کاهش مقاومت محوري می شود

روز درنظر  7و با زمان عمل آوري %  9تا % 3آنها درصد اختالط را براي سیمان، بین . بر روي رفتار مهندسی و فیزیکی رس نرم انجام دادند PVA-و ژئوگرید

بل قبولی حاصل و در دو حالت استفاده و عدم استفاده از ژئوسنتتیک نتایج قا% 6گرفتند که بعد از انجام آزمایشات به این نتیجه رسیدند که در درصد اختالط 

مطالعاتی در مورد تاثیر  osinubi.]5[مقاومت برشی خاك رسی را به طور قابل مالحظه اي باال برد PVAگردید و همچنین استفاده توام از سیمان و ژئوگرید 

ید که باالترین مقاومت محوري نیروي تراکم و تاثیر خاکستر و آهک بر روي خصوصیات تراکم و مقاومت محوري خاك رس انجام داد و به این نتیجه رس

شود که بالفاصله بعد از مخلوط شدن خاك رس با آهک عمل تراکم صورت پذیرد و همچنین به این نتیجه رسید که نمونه تهیه شده زمانی حاصل می

  ].6[باشد میبا ترافیک سبک را دارا مقاومتی در حد زیر سازي جاده 

آن با یک خاك چسبنده % 2و % 5/1، %1،% 5/0مختلف اختالط با درصدهاي ) P-177(ویژه بتنی  بنام ترمیم کنندهدر این تحقیق از ماده اي بر پایه سیمان 

  .سپس پارامترهاي مختلفی از جمله حد خمیري و روانی، شاخص تورم آزاد  و مدول االستیسیته براي درصدهاي مختلف اختالط انجام گرفت. استفاده شد

  

  

  ها مواد و روش          -2

ن در ساختار خود عالوه تبه واسطه چسب ب استفاده شده است کهترکیبی پودري و بر پایه سیمان میباشد  که ویژه،بتن ترمیم کننده در این تحقیق از ماده اي بنام 

این ماده داراي خواص و اثراتی از که . بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و مصالح موجبات آب بندي مقطع مورد کاربرد را نیز فراهممیآورد

هاي  مقاوم در مقابل سیکل ض،بدون انقبا، قابل ارائه در رنگهاي مختلفهمرنگبتن و   ،...باال به انواع مصالح نظیر بتن، گچ، آجر وچسبندگیفوق العاده جمله

  .نمایی از این ماده را نشان می دهد) 1(شکل . سهولتاجرا می باشد  و قابلیت آب بندي و نفوذ ناپذیر سازي سطوح ،یخبندان و ذوب

  

  نمونه ماده افزودنی مورد استفاده) 1(شکل 



می باشد به این دلیل که % 2حداکثر درصد استفاده از ماده افزودنی نهایتاً تا . در نظر گرفته شد%  2و %5/1، %1، %5/0، %0نسبتهاي مورد استفاده براي این ماده 

به خاك افزوده شود نمی توان آزمایش حد خمیري را انجام داد چون نمونه در هنگام فیتیله شدن و قبل از رسیدن به قطر استاندارد از هم % 2اگر بیش از 

خاك مورد استفاده در این آزمایش نیز از مسیر یکی از کانالهاي اصلی شبکه آبیاري و زهکشی واحد . زمایش غیر قابل انجام می شودپاشیده شده و در نتیجه آ

  .تهیه شده است ER-PC2کیلومتري شهرستان شوش بنام کانال  70دشت ارایض در حد فاصل  5

  ایج و بحثتن         - 3

خاك چسبنده و با  مهندسیویژه بر خصوصیات فیزیکی و  بتن این تحقیق بررسی تاثیر ماده ترمیم کننده از هدفهمانطور که در مطالب قبل عنوان شد ، 

  .شده است  هبه نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بر روي نمونه مورد نظر پرداختزیر در . درصد هاي اختالط مختلف می باشد

  نتایج حاصل از آزمایش دانه بندي     - 1- 3

  .ترسیم گردیدو ز انجام آزمایش دانه بندي به روش هیدرومتري ، منحنی دانه بندي خاك مورد نظر به شکل زیر تعیین پس ا

  

  منحنی دانه بندي )6(شکل 

  حدود اتربرگ    - 2- 3

آزمایشات بر روي خاك ترکیب  با انجام این. بدست آمد24/16و 57/23طبق نتایج آزمایشات اتربرگ، حدود خمیري و روانی براي نمونه شاهد به ترتیب 

نفوذ . یابدافزایش و پس از آن کاهش می% 5/1حد خمیري افزایش و حد روانی تا درصد اختالط وبا توجه به نتایج آزمایشات،  شده با ترمیم کننده بتن ویژه

مجتمع به موازي شده و باعث افزایش حد روانی تا درصد کاتیونهاي ناشی از ترمیم کننده به خاك رس،باعث خنثی شدن بار منفی و تغییر ساختار خاك از 

یاد شده و حد روانی کاهش می ، غلظت کاتیون ها افزایش یافته و فاصله بین ذرات رس ز%2می شوداما با افزایش بیشتر ماده و در درصد اختالط % 5/1اختالط 

  .می دهد نمودار نشانه خمیري در مقابل درصد ماده افزودنی را نشان) 1(شکل یابد 



  

  ا افزایش درصد ماده افزودنیبPIتغییرات ) 2(شکل 

رسیده  86/10و در این درصد به افزایش یافته  PI،  %1ماده افزودنی به خاك تا درصد اختالط می توان به این نتیجه رسید که با افزایش ) 2(با توجه به شکل 

  . کاهش می یابد PI،%1ولی با افزایش درصد ماده بیش از است 

  نتایج حاصل از آزمایش تراکم -3-3

نداشته و نیز رطوبت بهینه را کمی  نتایج بدست آمده از انجام آزمایشات تراکم نشان داد که این ماده هیچ گونه تغییرات محسوسی بر وزن واحد حجم خشک

نیاز خواهد داشت و از اینرو رطوبت بهینه افزایش داشته  دلیل است که ساختار خاك فلوکوله شده است و به آب بیشترياین باالتر برده است که این امر به 

  .است

  نتایج آزمایش تک محوري- 3-4

 )3( با استفاده از روش توضیح داده شده در قسمتهاي قبل،  نتایج آزمایش تک محوري جهت یافتن مقاومت محوري و مدول االستیسیته بصورت جدول

  .مشاهده می گردد

  

  مدول االستیسیته و افزایش ماده افزودنی از آزمایش تک محوري%  100و  50تنش به ازاي نمودار تغییرات ) 3(شکل 
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  مدول االستیسیته و افزایش ماده افزودنی از آزمایش تک محوري% 100و  50نمودار تغییرات کرنش به ازاي ) 4(شکل

از این ماده % 5/1، روند کرنش بصورت کاهشی است ولی افزایش بیش از % 5/1مشاهده می کنیم که با افزایش ماده افزودنی به نمونه تا) 4(با توجه به شکل 

  .از ماده اتفاق می افتد% 5/1پس نتیجه می گیریم  کمترین کرنش در . مجدداً افزایش کرنش را به همراه دارد

همانطور . االستیسیته در مقابل درصد ماده افزودنی می باشدنمودار مدول ) 5(شکل . مقدار آن رسم می شود% 100و % 50تغییرات مدول االستیسیته نیز  براي 

  .از این ماده اتفاق می افتد% 5/1که مشاهده می شود بیشترین مدول در درصد اختالط 

  

  به ازاي افزایش ماده افزودنی از آزمایش تک محوري) Es(نمودار تغییرات مدول االستیسیته ) 5(شکل 

و در % 419، نسبت به خاك شاهد % 50از ماده افزودنی با خاك مورد نظر ، مدول االستیسیته در % 5/1که در اختالط مشخص می شود  )5(به شکل با توجه 

  .افزایش می یابد% 313نسبت به خاك شاهد %  100

  از انجام آزمایش تورم آزاد نتایج حاصل      - 5- 3

آزاد جهت بدست آوردن میزان متورم شده نمونه در درصدهاي مختلف اختالط با ماده با استفاده از روش توضیح داده شده در قسمتهاي قبل، آزمایش تورم 

  .بدست آمد ) 6(و شکل  )1(افزودنی انجام گردید که نتایج بصورت جدول 
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  محاسبات مربوط به نتایج حاصل از تورم آزاد) 1(جدول 

  کالس تورم
درصد کاهش تورم 

  نسبت به نمونه شاهد

شاخص تورم 

  آزاد
  (%)افزودنیماده 

Very Low-8/170

Very Low61/142/155/0

Very Low50/123/131

Very Low51/457/95/1

Very Low63/966/02

  

  نمودار تغییرات شاخص تورم آزاد به ازاي افزایش ماده افزودنی از آزمایش تورم آزاد) 6(شکل  

یابد که این یونها با یونهاي پتاسیم و سدیم خاك جایگزین شده و باعث بهبود و منیزم در محیط افزایش می با افزایش درصد ماده افزودنی ، یونهاي کلسیم

ماده افزودنی % 2براي (شود زیرا یونهاي جانشین شده وابستگی کمتري به آب داشته و میزان تورم را تا حد قابل مالحظه اي خواص و کاهش تورم خاك می

  .دهد  و استفاده از این ماده تا حد زیادي تورم را کنترل می کندش میکاه%) 63/96میزان تورم 

  

  

  نتیجه گیري          - 4

  

مهمترین . باشدهدف اصلی از این تحقیق بررسی تعییرات مقاومت محوري و مدول االستیسیته و شاخص تورم خاك بهسازي شده با ترمیم کننده بتن ویژه می

  :باشدصورت زیر مینتایج حاصل از این تحقیق به 
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.باالترین میزان شاخص خمیري بدست آمد% 1افزودین این ماده به خاك، حد خمیري و حد روانی را افزایش داده و همچنین در درصد اختالط - 1

.افزودن این ماده به خاك تغییر محسوسی در وزن واحد حجم خشک ماکزیمم ایجاد نکرد و رطوبت بهینه را به میزان کمی باال برد- 2

%  100و در % 419کرنش، نسبت به خاك شاهد %  50حادث شد که این افزایش در در % 5/1باالترین مدول االستیسیته را در درصد اختالط - 3

  .افزایش داشت% 313کرنش نسبت به خاك شاهد 

د آمد که این میزان کاهش به وجو% 2با افزایش درصد ماده افزودنی به خاك، شاخص تورم کاهش یافت که بیشترین کاهش در درصد اختالط - 4

  .باشدمی% 63/96نسبت به خاك شاهد 
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