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 خالصه

در وادهی یا الگون ه لجن فعال هایاز سیستم استفاده واهد داشت.را نیز در پی خ و نیاز به تصفیه خانه افزایش تقاضای آب، تولید فاضالب بیشتر

سوزاندن  دت این پسماناز انباش به منظور جلوگیری مترین راهکارهایکی از مه .گرددد حجم باالیی از پسماند )لجن( میمنجر به تولی تصفیه خانه،

ه بد. از طرفی با توجه ضایعات را در بهبودی مصالح دیگر بکار برتوان این می و گردددرصد می 95سبب کاهش حجم لجن تا که  باشدمی آن

دوچندانی  ه از اهمیتهای رمبندمناطق، بررسی تثبیت و بهسازی خاکاین های رمبنده و لزوم طراحی ابنیه فنی در گستره نسبتا وسیع خاک

لجن و همچنین تر روزه خاک رمبنده و خاکس 30های ندگی و زاویه اصطکاک داخلی نمونهبررسی چسب هدف از این پژوهش، برخوردار است.

 حاکی از افزایش چسبندگی و کاهش زاویه اصطکاک داخلی است. هنتیج روزه است. 3های مقایسه آن با نمونه

 

 چسبندگی زاویه اصطکاک داخلی، خاکستر لجن، خاک رمبنده، روزه ، 30نمونه  کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1
 

تلفی جمع آوری شده ، در مقاالت و متون مخ]1[خاک های رمبنده بیان شده است. تعدادی از این تعاریف توسط راجرزتعاریف زیادی در مورد 

 :عبارتست از

 .خاکی که در اثر مرطوب شدن، اعمال بار، یا هر دو عامل، کاهش حجم قابل توجهی از خود نشان می دهد 

 کاهش یابد، توجهی یدی در اثر مرطوب شدن برسد و حجم آن به مقدار قابلهر خاک غیر اشباع که ذرات آن به شرایط نظم یافتگی جد 

 خواه تحت اثر بار باشد و یا اینکه باری وجود نداشته باشد.

 .خاک با نشست اضافی ایجاد شده در اثر مرطوب شدن غیر اشباع، با افزایش بار یا بدون آن 

 اشباع می  ای غیرهفته باشد که مرتبط با مقاومت چسبندگی ظاهری خاک خاک با حالتی که تحت بار موجود به صورت کامل تحکیم نیا

 باشد.

ار نشست مل کرده و دچتحخاکی که در حالت طبیعی و در درصد رطوبت کم، تنش های نسبتا زیاد را ده را به عنوان خاک رمبن ]2[شوارتز 

 .کندی، تعریف ماهش حجم و نشست چشم گیر می گردد، بدون آنکه تنش افزایش یابد دچار کام مرطوب شدنولی در هنگ کم می شود،

 ماید:یر تعریف نهای رمبنده را به شکل زی مهندسین ژئوتکنیک تالش کرد خاکدر گزارش کلی خود به جامعه بین الملل ]1[ مکچنی

م کی دارای وزن واحد هاهمه خاک باشند.به طور جزئی اشباع می کیلونیوتن بر متر مکعب که 16های دارای وزن واحد حجم خشک کمتر از خاک"

را بر  ان آنهاتواشته و میدای ردهها انواع و منشاء زمین شناسی گستا پیش نیاز رمبندگی است. این خاکضرورتا رمبنده نیستند، اما اشباع جزئی، عموم

ج ساختار . ویژگی رایده باشندبنتوانند رمای برجا میهو هم خاکهای انتقالی م خاکهای انتقالی یا برجا تقسیم نمود. هاساس منشاء تشکیل، به خاک

 "باشد.ده، نفوذپذیری نسبتا باالی آن میهای رمبنخاک
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، ]1[رزبررسی راج دهند. بر اساسهای رمبنده را تشکیل میهای غیر اشباع، منابع اصلی خاکز این تعاریف روشن می شود که خاکا

 ر را داشته باشد:دهد که خصوصیات زیرخ میرمبندگی در خاکی 

 ساختار باز و ناپایدار 

 نسبت تخلخل زیاد و وزن مخصوص خشک کم 

 پوکی زیاد 

 اندهایی که اخیرا دگرگون شدهشناسی جوان یا نهشتههایی از لحاظ زمیننهشته 

 هایی با حساسیت زیادنهشته 

 مقاومت کم پیوند بین ذرات خاک 

وان بودن جد. ویژگی ننکهای رمبنده را فراهم میکاهش حجم و انتقال سیال در خاک، سه ویژگی اول مرتبط بوده و امکان آرایش مجدد

دهد. وی میهای طبیعی رریق فرایندطاز  باشد که رمبندگیاند، بیانگر این موضوع میهایی که اخیرا دگرگون شدهشناسی یا نهشتهها از لحاظ زمیننهشته

درنظر  این ویژگی، یرفتنل پذشده و در واقع این اصطالح ممکن است در این زمینه صحیح نباشد و دلیترین حالت، بیان در کلیویژگی حساسیت زیاد، 

ن رو ارند. از ایدای ضعیف ای ضعیف، به ذراتی مربوط است که پیوندههای سریع به عنوان خاک رمبنده می باشد. مقاومت پیوند بین ذرهگرفتن رس

 نمی شود. رس کالسیک به عنوان خاک رمبنده شناخته

و محدوده  1تا  8/0نها بین های رمبنده دارای ساختار النه زنبوری بوده و محدوده تغییر نسبت تخلخل آ، خاک]3[بر اساس تحقیقات گریگوریان

 کیلونیوتن بر متر مکعب می باشد. 15تا  12تغییر وزن مخصوص آنها معموال بین 

های رمبنده از خاک .درصد دارند 25درصد و شاخص خمیری کمتر از  45روانی کمتر از های رمبنده حد اکاغلب خ ]4[بر اساس گزارش دادلی

اسیون به وامل سیمانتی و یا عاند. این ذرات تمایل به جدا شدن از یکدیگر را دارند که توسط کشش مویینگتا ماسه ریز و گاهی شن تشکیل شدهسیلت 

ای رسی، ها شامل پلهو کربنات کلسیم بوده و دیگر عاملا ممکن است شامل اکسید آهن هین ذرات این خاکاند. سیمانتاسیون بهم متصل شده

 .شوندپیوندهای سیلتی و رسی می

 [5] :از داردعبارتند وجود خاک فروریزش برای که شرط اساسی چهار

 باشد. غیراشباع و ناپایدار نسبتاً باز، صورت به خاک ساختار -1

 باشد. خاک ساختار تغییر به قادر که ایگونه به ،زیاد کل تنش وجود -2

 گردد. ساختار پایداری سبب آن اشباع غیر شرایط در که خاک در سیمانی یا مکشی عامل وجود -3

 تحت را خاک توده حجم که کاهش ایگونه به شده آن سیمانی یا مکشی عامل کاهش یا رفتن بین از سبب که خاک به آب شدن اضافه -4

 .دهد نشان ثابت تنش

 :[6]است زیر صورت به خالصه طور به فروریزشی هایخاک کلی صاتمشخ همچنین

 ) درصد 13 از بیش ( باال تخلخل نسبت -1

 (6/0 از کمتر ( پایین اشباع درجه -2

 ( 30بیشتر از%) باال ریز ماسه و الی مقدار -3

 شدن اشباع اثر در ذرات بین پیوند رفتن بین از -4

  :[5]شوندمی یافت طبیعت در دوصورت به یفروریزش هایخاک کولینز و گاون باردن، نظریه طبق
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 که صورتی در .اندردهآو وجود را به متخلخلی ساختمان و اندچسبیده یکدیگر به رسی پیوندهای توسط که دارالی و ایماسه هایخاک -1

 .مودن خواهد پیدا حجم کاهش خاک و لغزندمی روی یکدیگر بر رس شدن خمیری اثر در ماسه هایدانه گردد اشباع خاک

 طبیعی حالت در خاک و اندیکدیگر چسبیده به مکش نیروی اثر در و بوده منفی فشار دارای طبیعی حالت در که اشباعی نیمه هایخاک -2

 اسکلت و رفته بین از خاک هایدانه بین پیوند و یافته کاهش مکشی رطوبت، نیروی افزایش اثر در اما باشدمی پایدار موقت صورت به

 .شود می حجم کاهش دچار و خاک دهفروپاشی خاک

دچار  طوبت،راثر عامل  در داری دانست که به دلیل پیوند ضعیف بین اعضای آن،های مسئلهتوان از جمله خاکدر نهایت، خاک رمبنده را می

ودنی راز مدت افزدتا اثر  آن شد های مختلفی استفاده شده است. در این پژوهش ، سعی براز افزودنی برای حل این مساله، شود.نشست ناگهانی می

 دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد که توصیف این افزودنی در ادامه آمده است.

ر سال میلیارد متر مکعب د 9/3 نتیجه از میانبرداری بوده است، که درتصفیه خانه شهری در حال بهره 75 دارای تنها 1382ایران تا پایان سال 

های کشاورزی یا زمین وها تصفیه وارد چاههای جذبی، رودخانهدرصد دیگر بدون  91درصد آن تصفیه و  9در کشور تنها  فاضالب شهری تولید شده

 شود که این آمار نشانه میب تولیدی اضافمیلیون متر مکعب به حجم فاضال 50درصدی جمعیت ایران هر ساله حدود  3/1. با توجه به رشد ]7[می شود

ری و ب، امری ضروجن فاضالهای جدید تصفیه و دفع لیشتر بوده و همچنین بکارگیری روشهای بور ملزم به احداث تصفیه خانهه کشدهنده آن است ک

 .]8[اجتناب ناپذیر برای صنعت فاضالب کشور خواهد بود

، موجب شده اد بوی تعفنن و ایجدار در آها و فلزات سنگین، وجود مواد آلی ناپایودن لجن به پاتوژنباال بودن میزان آب موجود در لجن، آلوده ب

ر برخی از کشورهای د. در سالهای اخیر ]9،10[است که تصفیه و دفع لجن همواره به عنوان یک معضل اساسی در مباحث مدیریت لجن مطرح باشد

رای دفع حل مناسب بک راهین به عنوان شاورزی، سوزاندخصوصا ژاپن و سنگاپور( به دلیل کمبود زمین برای دفن و کاربردهای کی و آسیایی )اروپای

ا تراکم ین شهرهای بن( و همچنهای شمالی )گیالن و مازندراتواند برای استانتوجه به شرایط محیطی کشور ما می باشد. این گزینه بالجن مطرح می

طر و عاری از خمعدنی، بی اکستریلجن به تولید خ ندنجمعیتی باال مانند تهران به عنوان راهکاری مناسب برای مدیریت لجن به شمار آید. فرایند سوزا

 .]15-11[انجامدها و فلزات سنگین میپاتوژن

 

 

 هامواد و روش .2
 

روستای  ونطقه کالله هش از مهای رسی در استان گلستان و همچنین دشت کالله، خاک مورد استفاده در این پژوبا توجه به وجود پهنه وسیعی از خاک

 ان داده شده است.نش 1ل گیری در شکاده قرار گرفته است. منطقه نمونهر اطراف این شهرستان تهیه شده و برای پژوهش مورد استفتمرقره قوزی د
 

 
 گیری: منطقه نمونه1شکل 
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بر   XRF  و XRDآزمایش  و حدود اتربرگ ،وزن مخصوص خاک ،درصد رطوبت خاک ،بندی و هیدرومتریاولیه از جمله دانهآزمایشات 

ین منظور ه گردیده است. بددر این پژوهش برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک از خاکستر لجن استفاد .]16[مطالعه انجام شدروی خاک مورد 

خشک کردن آن، در این پژوهش  ودنبر بن لجن فاضالب و زمانابتدا لجن از تصفیه خانه شهرک اکباتان تهران تهیه گردیده است. با توجه به رقیق بود

درجه  800با دمای  ر کورهاز کیک لجن به جای لجن خشک شده استفاده شد. کیک لجن به آزمایشگاه دانشگاه شاهرود منتقل شده است و بعد از آن د

شرایط یک  ASTM 30618ندارد طابق استام 200چوبی به پودر تبدیل شد و بعد از عبور از الک شماره استفاده از آسیاب سوزانده شد. ماده حاصله با

  دهد.می ای از خاکسترلجن مورد استفاده را نشاننمونه 2شکل  ماده پوزوالنی را پیدا کرد و به عنوان افزودنی استفاده شد.

 

 
 : خاکستر لجن2شکل 

 

 

 نتایج و بحث .3
 

شی ر شرایط زهکتقیم دبه منظور تعیین پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک رمبنده ابتدا بر روی خاک مورد نظر آزمایش برش مس

ه د. با توجه بکرار انجام شها با سه بار تینان از صحت آزمایش تمامی آزمایشمیلیمتر بر دقیقه انجام پذیرفت. برای اطم 048/0شده و با سرعت 

ه مورد مقایسه قرار گرفت، میلیمتر بر دقیق 048/0با سرعت  036/0ای در تعیین سرعت نرخ برش در دستگاه برش مستقیم، سرعت محدودیت آیین نامه

ر بودن ه دلیل سریع تب 048/0 ای و نزدیک بودن نتایج حاصل از هر دو آزمایش، سرعتودن هر دو سرعت از نظر آیین نامهکه با توجه به مورد قبول ب

 تر را نشان می دهد.  میلیم 036/0پارامترهای مقاومت برشی خاک رمبنده بدست آمده از آزمایش برش مستقیم با سرعت  1ترجیح داده شد. جدول 
 

 میلیمتر 036/0ا سرعت : پارامترهای مقاومت برشی خاک رمبنده بدست آمده از آزمایش برش مستقیم ب01جدول 

 زاویه اصطکاک داخلی چسبندگی میلیمتر بر دقیقه 0.048سرعت  زاویه اصطکاک داخلی چسبندگی میلیمتر بر دقیقه 0.036سرعت 

1 11/14 52/16 1 91/12 25/19 

2 73/11 76/19 2 64/14 92/17 

3 58/10 3/23 3 91/12 50/19 

 89/18 48/13 میانگین 86/19 14/12 میانگین

 

قایسه آن با نتایج حاصل از وم روز انجام شد. همچنین نتایج 30آوری ها با در صد وزنی مختلف و در زمان عملآزمایش برش مستقیم بر روی نمونه

 قابل مشاهده است. 2 روزه ، در جدول 3های نمونه
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 روزه 3و  30آوری ل: نتایج آزمایش برش مستقیم با زمان عم2جدول 

 
 

د ا افزایش درصب که باز هم بباشد. بدین ترتی، مشاهده می شود که روند نتایج مطابق حالت بدون درنظر گرفتن اثر زمان می 2 با توجه به جدول

 3کل شکاهش است.  رو به خاکستر لجن چسبندگی افزایش و زاویه اصطکاک داخلی کاهش یافته که البته نرخ این تغییرات با افزایش درصد افزودنی

  طور محسوسی نمایانگر این روند می باشد.به

 

 روزه 3نمونه  روزه 30نمونه 

 نمونه درصد ماده افزودنی

 

 چسبندگی

 

 میانگین زاویه اصطکاک داخلی میانگین چسبندگی زاویه اصطکاک داخلی

درصد 2  

1 15/37  70/17  

50/25  64/15  
2 8/31  53/18  

3 76/43  81/16  

57/37 میانگین  71/17  

درصد4  

1 44/43  79/13  

20/36  13/13  
2 28/46  28/13  

3 47/37  06/15  

39/42 میانگین  04/14  

درصد6  

1 48/31  55/14  

16/33  81/16  
2 63/34  31/15  

3 31/34  81/15  

47/34 میانگین  22/15  
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 تنش قائم -نمودار تنش برشی :3شکل 

 

 . (4)شکل  ر مقایسه شدروزه با درصدهای مختلف افزودنی، با یکدیگ 30و  3های نمونه تنش قائم-برشی نمودار تنش تر،دقیق برای مشاهده

 

 
 روزه با درصدهای مختلف افزودنی 30و  3های نمونه تنش قائم-برشی نمودار تنش: 4شکل 

 

خط پوش گسیختگی  خاک مورد آزمایش، مقدار چسبندگی یا عرض از مبدا درصد خاکستر لجن به 2شود که با افزودن مشاهده می 4شکل  در

 ،شکلی بوده در همین روز زمان عمل آور 30همچین با مقایسه خاک در حالتی که دارای  افزایش داشته و مقدار شیب این خط کاهش داشته است.

قدار اشته است. مدنی کاهش اصطکاک داخلی نسبت به حالت بدون افزودتوان دریافت که در این حالت نیز مقدار چسبندگی افزایش و مقدار زاویه می

ه کلب توجه این است نسبت به حالت بدون زمان عمل آوری باز هم افزایش داشته است. مطلب جا روز، 30چسبندگی در حالت با زمان عمل آوری 

ی یختگسگشیب خط پوش  ا گذر زمان و افزایش زمان عمل آوری،زاویه اصطکاک داخلی با افزایش مقدار و درصد افرودنی،کاهش داشته است، ولی ب

 افزایش دارد.

 6و 4 هایدر درصد زه،رو 30آوری با حالت دارای زمان عمل آوری رد آزمایش در حالت بدون زمان عملو مقایسه خاک مو 4شکل با توجه به 

 ر دو، افزایشصطکاک داخلی هقدار خاکستر لجن مقدار چسبندگی و زاویه اآوری مان دریافت که با افزایش زمان عملتودرصد می 2درصد نیز همانند 

 دارد. اما در نهایت، مقدار زاویه اصطکاک داخلی در هر دو حالت، از حالت خاک بدون افزودنی کمتر است.   

ه دیگر است ک ز دوخطاا آن کمتر در هر سه نمودار قابل مشاهده است که شیب خط نمونه بدون افزودنی بیشتر از دو خط دیگر و عرض از مبد

  افزایش چسبندگی و کاهش زاویه اصطکاک داخلی می باشد.حاکی از 
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 نتیجه گیری .4
 

  توان د، بنابراین میایج یکسان بدست آمانجام شد و نت 036/0و  048/0های با سرعتآزمایش برش مستقیم بر روی خاک بدون افزودنی

 ای تفاوت چندانی در نتایج حاصله ندارد.  محدوده مجاز آیین نامه ب سرعت درنتیجه گرفت که انتخا

 ش مقدار افزودنی، چسبندگی روز آزمایش شد، این بار نیز با افزای 30های بازسازی شده دیگری بعد از گذشت برای بررسی اثر زمان نمونه

 افزایش و زاویه اصطکاک داخلی کاهش داشت. 

 یشتر ب آوری،زمان عمل ودنی و با افزودنی بدونآوری داشت، از هر دو حالت بدون افزروز زمان عمل 30گی، در حالتی که مقدار چسبند

خود  افزودنی به الت باحبود. ولی زاویه اصطکاک داخلی در این حالت،عددی کوچکتر از این مقدار در حالت بدون افزودنی و بزرگتر در 

 اختصاص داد.

 

 
 روز 30و  3آوری های عملسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک به ازاء مقادیر مختلف افزودنی در زمان: چ5شکل 

 
روز  30روز و  3فاوت آوری متزمان عمل 2ر مختلف افزودنی و در به ترتیب چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک به ازاء مقادی 5شکل در 

 آمده است.

 ستر لجن رفتند که خاکگریزشی خاک رمبنده، به همراه افزودنی خاکستر لجن بررسی شده و نتیجه پتانسیل فرو ]17[های دیگر در پژوهش

یش مقدار که با افزا شاهده شدمتوان از این افزودنی استفاده کرد. در این پژوهش فروریزشی است و به همین دلیل، میبهبود دهنده پتانسیل 

 طکاک داخلی،اویه اصزهرچند که مقدار چسبندگی افزایش داشته، ولی به دلیل کاهش این افزودنی، به ازاء مقادیر باالی تنش قائم، 

 وه هم ندارند ابستگی بومی توان این گونه برداشت کرد که پتانسیل فروریزش و مقاومت برشی هیچ گونه  مقاومت برشی خاک کاهش پیدا می کند.

 از یکدیگز مستقل هستند.

  ا کاهش را به ازاء مقادیر ی، مقدار افزایش و  6در شکل  اثر سوء در مقاومت برشی دارد. تنش نرمال،این افزودنی به ازاء مقادیر بزرگ

 مختلف تنش نرمال نشان می دهد

 
: درصد افزایش مقاومت برشی6 شکل  
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