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 خالصه

باشد و در کشور ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته که دارای خاکهای رمبنده می

صورت عدم شناسایی این خاکها، اگر سازه، راه و یا خطوط ریلی روی آنها احداث شود، 

این پژوهش  کالت قابل توجهی را ایجاد نماید. درتواند در اثر اشباع شدن خاک، مشمی

و افزایش خصوصيات و مطالعه آزمایشگاهی تثبيت خاک و کاهش رمبندگی به بررسی 

پرداخته شده است و سپس رمبندگی  آن با استفاده از تکنولوژی تزریق آهکمقاومتی 

حاکی از خاک مورد تزریق و خاک در حالت طبيعی مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج 

-باشد. این نتایج نشان میهای موجود میکارایی مناسب روش تزریق در مقایسه با روش
پارامترهای همچنين  شود.دهد که تزریق آهک باعث کاهش پتانسيل رمبندگی خاک می

 15/2بعد از تزریق تقریبًا   مقاومت برشی خاک پس از تزریق بهبود یافته و مقدار 

افزایش زاویه اصطکاک داخلی  ، که اینبرابر شده است 62/1،  و پارامتر  برابر شده

 .منجر به کاهش چسبندگی خاک شده که نشان از بهبود رفتار خاک پس از تزریق دارد

 

، خاک برشی مقاومت، تزریق آهک، پتانسیل رمبندگیهای مسئله دار، خاککلمات کلیدي: 

 .چسبندگی خاک

 

 

 مقدمه .1
 

 ناشي رطوبت و بار مختلف شرایط تحت گرفتن قرار اثر بر كه باشند مي هایي خاك دار مسأله هاي خاك
 از. كنند مي ایجاد سازه آن از ي بردار بهره یا و ساخت دوران طول در را مشكالتي ساز و ساخت از

 هاي خاك :ودموارد اشاره نم به این توانمي دارند كه رفتاري به توجه با ها خاك این جمله
 رمبنده. هاي پذیر و خاك انحالل هاي واگرا، خاك هاي شونده، خاك متورم

 گيري چشم آنها افزایش حجم زیاد آب جذب سبب به كه باشند مي خاكهایي شونده متورم هاي خاك
 مانند شونده متورم كانيهاي رسي مقدار كه باشند مي ریزي دانه خاكهاي ها، خاك این .یابد مي

 مي گفته تورمي فشار تورم خاك، از ناشي فشار این به .باشد مي زیاد آنها در نيتموریلو مونت
 .[1]شود 

 از تعدادي به وار صورت فهرست به فقط جا این در كه دارد وجود مختلفي هاي روش تورم كنترل جهت 
 یضسيمان و تعو از استفاده با خاك آهك، اصالح از استفاده با خاك شود اصالح مي اشاره ها آن

 شود مي باعث كه است اي پدیده واگرایيدر بيان خاک واگرا می توان گفت،  .[2] خاك از بخشي
 با حتي خاك ذرات و كنند دفع را همدیگر ذرات و داده از دست را خود چسبندگي آب با برخورد در خاك

 این گردد. سریع فرسایش دچار خاك و شوند دور دیگر یك از آب آرام حركت بسيار از ناشي كم نيروي
 باعث شود. را ك خا ني ناگها نشست و گردد بزرگ حفرات ایجاد سبب تواند مي خاك در داخل فرسایش

 خاك شود.مي اند، ساخته شده ها خاك این روي بر كه هایي سازه دیدن آسيب باعث ناگهاني نشست این
 واگرایي استعداد باشند داراي دار سدیم موریلونيت مونت كاني زیادي مقدار داراي كه هایي

 وزني درصد 5 تا 1 افزایشمی توان به  واگرایي كنترل هاي روشاز  باشند. مي باالیي

 در مناسب فيلتر از استفاده و خاك به پرتلند سيمان گچ، آلومينيم، سولفات آهك،

 .[2]نام برد واگرایي كنترل
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 كه خاک هااین نوع  با آب تماس اثر برخاکهایی هستند که  پذیر انحالل هاي خاك

 از و شده حل آب در هستند، نمك و گچ نظير پذیر انحالل ي ها كاني مقادیري داراي

 زیاد خاك در مواد این مقدار كه صورتي در. شوند مي خارج آب در محلول صورت به محيط

 نشست و گردیده خاك شدن پوك و تخلخل افزایش موجب توانند مي انحالل تداوم با باشد

 احداث ي ها سازه انهدام باعث ها نشست این و شود ایجاد خاك در ايمالحظه قابل هاي

 آمدن وجود به و مواد این انحالل دیگر طرف از. گردند مي ها خاك این روي بر شده

 مي نيز خود این كه دندرگ جایگزین آب با فضاها این كه شود مي باعث خالي فضاهاي

% 3 حدود تا پذیر انحالل مواد كم مقادیر وجود. شود خاك مقاومت كاهش باعث تواند

-مي مقدار این كوچك هاي سازه براي حتي و كندنمي ایجاد خاك براي را خطري درخاك

 .[3] یابد افزایش تواند
تخریب  و ریزدمي فرو درهم ناگهاني طور به خاك طبيعي بافت رمبنده هاي خاك در 

 بر روي شده احداث هايسازه به و شده ناگهاني نشست دچار خاك آن نتيجه در كه شودمي

 داراي بافت كه است هایيخاك مختص پدیده این. شود مي وارد توجهي قابل خسارات آن

 ها ها رس خاك این ترین مهم از. باشد مي ضعيف همدیگر به ذرات اتصال و بوده متخلخل

 .[5و  4] برد نام توان مي ا ر باشند مي زنبوري النه بافت داراي كه هایي سيلت و
 از بين لي مولكو بين نيروهاي خاك، ذرات توسط آب جذب اثر بر رمبندگي، پدیده طي در

 از ها خاك رمبندگي استعداد ميزان تعيين جهت. ریزد مي هم به خاك ساختمان و رفته

 .شود مي تعریف زیر صورت به شاخص . این[6] استفاده می شود رمبندگي شاخص اندیس

              

 مي بارگذاري آن روي بر سپس و كرده اشباع را نمونه ابتدا رمبندگي شاخص تعيين جهت 

 ، کهشود فروریزش دچار نمونه تا یابد مي افزایش تدریجي صورت به بار مقدار شود

 هایي روش از رمبنده هاي خاك اصالح جهت .است آمده (1) جدول در شاخص این بندي دسته

 تراكم و گودبرداري متر، 5/1تا  ضخامت با هایي اي خاكبر تراكم و سازي مرطوب مانند

 یي ها خاك براي سازي غرقاب و آهك تزریق(، افزودني مواد توسط تثبيت بدون یا )بامجدد 

 10 از بيش ضخامت با هاي خاك براي ها روش این از تركيبيو  متر 10تا  5/1 ضخامت با

 و اولتراسونيك مانند ديجدی هاي روش البته. [7] كرد استفاده توان مي متر

 .[8] دارند باالیي تكنولوژي و هزینه به نياز كه دارد وجود نيز الكتروشيميایي
 

 رمبندگي شاخص بندي دسته -1 جدول

 رمبندگي درجه رمبندگي شاخص

 ندارد 1/0-0

 اندک 2-0

 متوسط 6-2

 تا حدی شدید 10-6

 شدید >10

 

 هامواد و روش .2
 

له خاکهایی هستندکه رفتار مکانيکی آنها خصوصًا تغيير حجم آنها خاکهای رمبنده از جم

-در اثر تغيير رطوبت و همچنين تغيير حجم دفعی آنها پس از اشباع شدن قابل بررسی می
تواند بار قابل مالحظه ای را خاکهای با پتانسيل رمبندگی با دانسيته خشک می باشد.

چنان  ساختمان هاا و شالودة و پی سده تحمل کنند، ليکن چنين خاکهایی در کف مخازن

چه اشباع شوند و در اثر سر بار ، زنجيرة ساختمان خاک شکسته شده و نشست های 

 نامتقارن و بيش از حد را در سازه به وجود 
با توجه به وجود خاکهای رمبنده در مناطق مختلف و تحقيقات کم صورت گرفته  آورند.می

ت سایر خاکهای مسئله دار ، الزم است که خواص این در مورد این نوع خاکها به نسب

گونه خاکها مورد بررسی قرار گيرد. روش های مختلفی برای اصالح و بهبود خاکهای 

توان به اشباع کردن این خاکها، تراکم رمبنده وجود دارد که از جمله این روش ها می

ين تثبيت این خاکها دیناميکی، کنترل آب های سطحی، استفاده از شمع، تزریق و همچن

شود که عدم توجه به وجود خاکهای اهميت این موضوع از آنجا ناشی می .[9]اشاره نمود

سازهای عمرانی گشته است لذا پيشنهاد روشی در  های گسترده درخرابی رمبنده، موجب

تواند از موارد اهميت خاکهای رمبنده و مقابله با عوامل مؤثر بر پدیدة رمبنگی می

قيق باشد. لذا پس از تشخيص رمبنده بودن خاک وتعيين پتانسيل رمبندگی، خاک این تح
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مورد نظر برای درصدهای مختلف اختالط آهک طی زمانهای عمل آوری متفاوت تثبيت نموده 

و آنگاه مشخصات خاک از لحاظ پتانسيل رمبندگی و سایر مشخصات مورد ارزیابی قرار 

 شود. داده می
 

 ه مورد استفاده در تحقيقمشخصات خاک رمبند .3
 

ه مورد آزمایش یک خاک همگن است. برای انتخاب خاک مورد نظر از چند نقطه دخاک رمبن

یک خاک همگن  ت و نهایتاً فنمونه برداری شد و روی آنها آزمایش دانه بندی انجام گر

منحنی دانه بندی خاک مورد  (1)بيشتر انتخاب گردید که شکل  یبا پتانسيل رمبندگ

 .دهدفاده را نشان میاست
 

 
 نحنی دانه بندی خاک مورد مطالعه در آزمایشگاه.م -1شکل 

 

برای خاک مذکور بسيار زیاد است لذا خاک مانده  10ازجا که درصد عبوری از الک شماره 

حذف و کليه آزمایش های این تحقيق بر روی خاک عبوری از الک  10بر روی الک شماره 

مشخصات حد روانی، حد خميری و شاخص خميری خاک رمبنده  (2)ل جدو شماره انجام پذیرفت.

 دهد.مورد استفاده را نشان می
 

 حدود اتربرگ خاک مورد مطالعه در آزمایشگاه -2جدول 

شاخص خمیری 

(PI) 

حد خمیری 

(PL) 

حد روانی 

(LL) 

10 2/24 2/34 
 

عمدتًا دارای  وها،یک خاک ریزدانه این خاک بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش

می  CLاست و بر اساس سيستم طبقه بندی متحد از نوع  200ابعاد کوچک تر از الک شماره 

 باشد. این خاک عمدتًا رس سيلتی و با پالستيسيته کم می باشد.
 

 گاه جهت بارگذاریآزمایش در  تهيه نمونه ها .4
 

های خاک توسط حرکت ، ابتدا کلوخه الزم  یجهت آماده سازی خاک برای تهيه نمونه ها 

که قبالً نيز بيان شد، برای یکنواخت کردن  چکش الستيکی بر روی خاک خرد و همان گونه 

عبور داده شد. خاک  10کردن خاک مورد استفاده در آزمایش ها، خاک از الک شماره 

ساعت در هاون قرار داده شد تا کامالً خشک شود. سپس  48به مدت  10عبوری از الک شماره 

( منحنی تراکم خاک 2بر روی خاک طبيعی انجام پذیرفت. شکل )ایش تراکم استاندارد آزم

مورد استفاده را نشان می دهد. همان طور که از شکل مشخص است خاک دارای رطوبت 

 خاک می باشد. 78/1  درصد و جرم مخصوص خشک ماکزیمم 56/17بهينه 
 

 
 مخصوص خشک خاک مورد مطالعه در آزمایشگاه.جرم  –نمودار رطوبت بهینه  -2شکل 

نمونه پس از ساخت در کيسه های نایلونی به نحوی جهت عمل آوری نمونه های تثيت شده، 

نگهداری شدند که در تمام مدت در معرض هوا قرار نگيرند. ضمن آنکه در تمامی مدت 
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ا حد امکان عمل آوری سعی شد با استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی دما نيز ت

 کنترل گردد.
 

  گيری پتانسيل رمبندگی خاکهاروش اندازه . 5
 

-روش گيری پتانسيل رمبندگی خاکها وجود دارد، از جمله :روشهای مختلفی برای اندازه
روشهای آزمایشگاهی به وسيله سه محوری ، های در محل به وسيله آزمایش بارگذاری صفحه

تحکيم جهت تعيين پتانسيل رمبندگی خاک قبل و بعد در این تحقيق از دستگاه  و تحکيم.

از تثبيت استفاده شد که آزمایش تعيين پتانسيل رمبندگی به وسيلۀ دستگاه تحکيم 

انجام پذیرفت. این استاندارد ارائه دهنده روش تعيين  ASTM D533مطابق با استاندارد 

 1ه با توجه به رابطه )قاب شدن است کمقدار رمبندگی یک بعدی خاک غير اشباع پس از غر
 کليه نمونه ها قبل و بعد از تثبيت تعيين گردید : (( پتانسيل رمبندگی )2و 

 
، گيج تغيير مکان در تنش مورد نظر پس از جذب آب )ميلی متر(: قرائت  که در آن  

:  و  جذب آب )ميلی متر(: قرائت گيج تغيير مکان در تنش مورد نظر پيش از  

پتانسيل رمبندگی با توجه به پس از تعيين  باشد.می ارتفاع اوليه نمونه )ميلی متر(

( رده بندی شاخص رمبندگی انجام گرفت و درجه رمبندگی نمونه ها قبل از بعد 1جدول )

سد سازی یا از آنجا که در بيشتر پروژه های عمرانی مانند  از تثبيت تعيين گردید.

راه سازی، خاک در شرایط رطوبت بهينه کوبيده می شود تا به جرم مخصوص خشک ماکزیمم 

نمونه ای شاخته شد و تحت آزمایش  و  خود برسد لذا به همين دليل در شرایط 

رایط زمان برای نمونه ساخته شده در این ش –( نمودار تغيير شکل 3قرار گرفت. شکل )

 را نشان می دهد.

 
 زمایشگاه. زمان برای نمونه ساخته شده در آ –نمودار تغییر شکل  -3شکل 

 

به دست آمد  125/1ساخته شده برابر از نمودار و روابط ميزان پتانسيل رمبندگی نمونه 

 که در این شرایط درجه رمبندگی خاک در رده کم قرار گرفت.
 

 ف بر روی نمونه خاک رمبنده تثبيت شده با آهک نتایج آزمایشهای مختل.         6
 

افزودن مواد شيميایی به خاک موجب شروع چندین واکنش می گردد که از آن جمله می 

تراکم، واکنش هيدراسيون و واکنش  –توان به واکنش تبادل یون های مثبت، واکنش تجمع 

است ترتيب کلی تبادل ( که به سری ليوتروپی موسوم 3پوزوالنی اشاره نمود. در رابطه )

 [.10]یونهایی که معموالً در خاک یافت می شوند نشان داده شده است

 
در این سری هر یک از یونها تمایل به جایگزینی یون هایی که در سمت چپ آن قرار 

یگزین می ادارند داشته و به این ترتيب یون های یک ظرفيتی با یونهای چند ظرفيتی ج

تراکم دانه های رس مجتمع شده و به صورت دانه های  –مع در اثر واکنش تج شوند.

بزرگتری در می آیند و به صورت آشکاری سبب تغيير بافت خاک می شوند. به وجود آمدن 

 تراکم دارد. –واکنش تجمع  مواد سمنتی آلومينات کلسيم هيدراته تاثير زیادی در شروع

شوند، با آب ترکيب می که در آن اجزای آهک زنده و سيمانبه واکنش گرمازا  

شود که در آن اجزای جامد تشکيل دهنده سيمان با آب واکنش داده هيدزاسيون ناميده می

-و سيليکات کلسيم هيدراته و آلومينات کلسيم هيدراته و آهک هيدراته را بوجود می

آورند. این واکنش در مدت زمان کوتاهی صورت گرفته و باعث کاهش درصد رطوبت مخلوط 

واکنش های بين آهک، آب، مواد سيليس دار و آلومين دار که موجب تشکيل انواع  ود.شمی

 شوند.شود، به عنوان واکنشهای پوزوالنی شناخته میمختلفی از ژل های چسباننده می
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شود که باعث افزایش مقاومت و دوام واکنش پوزوالنی سبب بوجود آمدن مواد سمنتی می

 خاک 

  [.11گردد]می

 نتایج آزمایش استاندارد تعيين پتانسيل رمبندگی نمونه های تثبيت شده با آهک      .      7
 

نتایج آزمایش تعيين پتانسيل رمبندگی بر روی نمونه های تثبيت شده با آهک  ( 4)شکل 

 دهد.را نشان می و  در زمان های عمل آوری متفاوت و در شرایط 
 

 
 )ب( )الف( 

زمان های عمل آوری  به  به درصد آهک، ب :  الف : ینمودار تغییرات پتانسیل رمبندگ -4شکل 

 و  در شرایط ، متفاوت 

 

شود با افزایش درصد آهک و زمان عمل آوری از ميزان پتانسيل چنانچه مشاهده می

دگی نشان دهنده ادامه روند نپتانسيل رمب -شود. منحنی های زمانرمبندگی کاسته می

باشد هر چند با افزایش درصد آهک روز پس از اصالح می 28 کاهش پتانسيل رمبندگی خاک تا

دهد که بخصوص در نمونه های شود اما نتایج نشان میاز پتانسيل رمبندگی خاک کاسته می

درصد نرخ تغييرات کاهش پتانسيل  5درصد تا  3روزه برای افزایش درصد آهک از  14و  1

باشد. در صورتی درصد می 7درصد تا  5رمبندگی شدید تر از حالت افزایش درصد آهک از 

که در اصالح خاک زمان کافی وجود داشته باشد نتایج نشان دهنده اصالح خاک های رمبنده 

باشد ولی در شرایطی که زمان کافی در اختيار نباشد توصيه به اصالح درصد آهک می 3با 

يل رمبندگی نمونه نتایج رده بندی پتانس (3)باشد. جدول آهک میدرصد  5خاک رمبنده با 

 .دهدرا نشان می و  های تهيه شده در شرایط 

 

 و  سته بندی  پتانسیل رمبندگی نمونه های تهیه شده در شرایط د -3جدول 

 روزه 28نمونه 
 14نمونه 

 روزه

 1نمونه 
 روزه

وضعيت رمبندگی نمونه 

 ها 

 کدرصد آه     

غير  غير رمبنده

 رمبنده

 درصد آهک 3 کم

غير  غير رمبنده

 رمبنده

غير 

 رمبنده

 درصد آهک 5

غير  غير رمبنده

 رمبنده

غير 

 رمبنده

 درصد آهک 7

 

 بررسی اثر آهک بر روی حدود اتربرگ خاک رمبنده مورد مطالعه  .8
 

فتار و علت بررسی حدود اتربرگ خاک تثبيت شده اهميت این پارامتر در تبيين ر

عامل مهم کنترل  سهحد روانی در خاک های رسی به وسيلة  اصوالً  باشد.خصوصيات خاک می

نوع کانی  -3و  ه پراکنشیضخامت الیه دوگان -2 ،بين سطح ذرات مقاومت برشی -1 شود:می

 .های خاک

عث افزایش نيروهای باتوان بيان کرد که افزایش مواد تثبيت کننده به خاک در واقع می

یه الذبه و افزایش تنش مؤثر و در نتيجه افزایش مقاومت بين سطوح و کاهش ضخامت جا

خاک است. همچنين در مقاالت متعدد اشاره  PIگردد که نتيجه چنين عملی کاهش دوگانه می

شده است که در خاک های حاوی کانی های کائولونيت و ایليت هر چند با افزایش مواد 

شود ولی با زمان عمل از حد روانی خاک کاسته می آهکشيميایی تثبيت کننده مانند 

اینکه واکنش های تبادل یونی بزرگترین  دیگریابد. توضيح آوری حد روانی افزایش می
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تغييرات حد روانی  (5)شکل  [.12عامل در کاهش خصوصيات خميری خاکهای ریز دانه است ]

ی عمل آوری متفاوت را نشان نمونه های تثبيت شده با درصد های مختلف آهک در زمان ها

 دهد.می
 

 
 )ب( )الف( 

زمان  به ، ب :ف آهکدرصد های مختل به الف:  تغییرات حد روانی نمونه های تثبیت شده -5شکل 

 .های عمل آوری متفاوت
 

در نمونه های تثبيت شده با آهک با افزایش درصد آهک از حد روانی کاسته شده در 

 یابد. آوری، حد روانی خاک افزایش می حالی که با افزایش زمان عمل
 

 
 )ب( )الف( 

 ب : بهمختلف آهک  درصد های به ، الف : تغییرات شاخص خمیری نمونه های تثبیت شده -6شکل 

 زمان های عمل آوری متفاوت
 

با افزایش درصد آهک شاخص خميری نيز همانند حد روانی کاسته (، 6با توجه به شکل )

یابد ولی از شاخص ش زمان عمل آوری اگر چه حد روانی افزیش میشود اما با افزایمی

توان گفت روند افزایشی حد خميری با زمان شود. به عبارت دیگر میخميری خاک کاسته می

نسبت به حد روانی از یک نرخ بيشتر برخوردار است که این باعث کاهش شاخص خميری خاک 

 گردد.با افزایش زمان می
 

 در آزمایشگاه ر روی مقاومت تک محوری خاک رمبنده مورد مطالعهببررسی آهک  . 9
 

آید که از در اثر اضافه نمودن مواد شيميایی به خاک واکنش های مختلفی بوجود می

توان به یمجمله این واکنش ها که برروی مقاومت و دوام خاک تاثير عمده ای دارند 

رین خصوصيت مورد نظر در تثبيت خاک واکنش های پوزوالنی و هيدراسيون اشاره کرد. مهمت

ای با مواد تثبيت کننده سيمانی، افزایش خاک تثبيت شده با های ریزدانه یا دانه

زمان است در حالی که این مقاومت ها با پارامترهایی نظير مقاومت تک محوری بررسی 

افزودن توان افزایش مقاومت تک محوری نمونه ها در اثر گردند. در یک جمع بندی میمی

مواد تثبيت در کوتاه مدت را به واکنش هيدراسيون و در دراز مدت را به واکنش 

تغييرات مقاومت تک محوری نمونه های تثبيت شده  (7)شکل [.14و  13پوزوالنی ربط داد ]

با افزایش  .دهندبا درصد های مختلف آهک و در زمان های عمل آوری متفاوت را نشان می

 یابند.ل آوری مقاومت تک محوری نمونه های افزایش میدرصد آهک و زمان عم
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 )ب(  )الف( 

 ب : ،درصد های مختلف آهک ، الف : بهتغییرات مقاومت تک محوری نمونه های تثبیت شده -7شکل 

 .زمان های عمل آوری متفاوت به

 قاومت تک محوریمزمان مشخص است نرخ تغييرات  -چنان چه از نمودار مقاومت تک محوری

 روز 14تر از نرخ تغييرات بعد از روز اول اصالح بيش 14در 
 باشد.می

 

 محوری خاک رمبنده مورد مطالعه در آزمایشگاه سهبررسی آهک بر روی مقاومت .             10 
 

 نمونه گيری بر روی خاک تزریق شده.         1. 10
 

ل، نمونه های دست نخورده روز از انجام عمليات تزریق در مح 28بعد از تزریق و گذشت  

نمونه گيری با پوش خود حلقه  برای آزمایش های تحکيم مضاعف و سه محوری گرفته شد.

 5/0این نمونه ها به صورت کلوخه بوده و از عمق های آزمایش در خاک انجام گرفت. 

ميليمتر  76ميليمتر و ارتفاع آنها  38قطر نمونه های آزمایشی  متری گرفته شده است.

 باشد.می 
 

 نتایج آزمایش تحکيم خاک بعد از تزریق .       2. 10
 

 ( خاک تزریق شده با آهک :1نتایج تحکيم نمونه شماره )

 26/0-21/0( نمونه ها ccنتایج آزمایش های تحکيم نشان می دهد که مقدار شاخص فشردگی )

آزمایش تحکيم قرار دارد. در  062/0تا  059/0(، بين csبوده و مقدار شاخص باربرداری )

را  81/0تا  75/0مضاعف که که بر روی خاک طبيعی انجام گرفت تخلخل آن تغييراتی از 

 نشان داد.
 

 خاک تزریق شده با آهک (1شماره ) نتایج تحکیم نمونه –4جدول 

      

79/0 46/0 5 059/0 21/0 59/2 
 

می باشند.  نسبت تخلخل پس از پایان تحکيم نمونه : :نسبت تخلخل اوليه نمونه،   

 21/0بوده که بعد از اشباع شدن نمونه به  06/0شيب نمودار تحکيم قبل از اشباع شدن 

 سانتيمتر بوده است. 036/0ميزان نشست خاک بعد از اشباع  شدن افزایش یافته است. 
  

 
 )ب(  )الف( 

 . ، ب:  خاک طبیعی و آهک تزریق شده با آهک : ( الف1شماره )نمودار تحکیم نمونه  -8شکل 

% کاهش تخلخل در اثر 60( می توان گفت که نمونه تزریق شده حدود 8از نمودار شکل )

اشباع شدن کرده است که حاکی از کاهش چشم گيری در ميزان رمبندگی این نمونه خاک 

ز اشباع شدن کاهش تزریق شده با آهک می باشد. همچنين شيب نمودار هم قبل و هم بعد ا

 یافته است.

 ( خاک تزریق شده با آهک :2نتایج تحکيم نمونه )
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 ( خاک تزریق شده با آهک2نتایج تحکیم نمونه شماره ) –5جدول 

      

75/0 44/0 6 061/0 22/0 59/2 
 

م نمونه می باشند. : نسبت تخلخل پس از پایان تحکي :نسبت تخلخل اوليه نمونه،  

 22/0بوده که بعد از اشباع شدن نمونه به  058/0شيب نمودار تحکيم قبل از اشباع شدن 

 سانتيمتر بوده است. 031/0افزایش یافته است. ميزان نشست خاک بعد از اشباع  شدن 

 
 )ب(  )الف( 

ق شده با آهک و خاک تزری ( الف : تزریق شده با آهک، ب :2شماره ) نمودار تحکیم نمونه -9شکل 

 در حالت طبیعی.
 

% کاهش تخلخل در اثر 70( می توان گفت که نمونه تزریق شده حدود 9از نمودار شکل )

اشباع شدن کرده است که حاکی از کاهش چشم گيری در ميزان رمبندگی این نمونه خاک 

 تزریق شده با آهک می باشد. 
 

 ز تزریقنتایج آزمایش سه محوری بعد ا.            11
 

 های( برای خاک تزریق شده با آهک در شکلCUنتایج آزمایش تحکيم یافته زهکشی نشده )

 نشان داده شده است. زیر
 

 خاک تزریق شده با آهکداده های اولیه آزمایش سه محوری نمونه -6جدول 

درجه اشباع 

 اولیه )%(

درصد رطوبت 

 اولیه )%(

دانسیته خاک 

() 

95/32 9 4/1 
 

 
 آزمایش سه محوری خاک تزریق شده با آهک.کرنش  –تغیرات تنش نمودار  -10شکل 
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آهک)خط رسم دایره های موهر و ترسیم پوش گسیخگی آزمایش سه محوری خاک تزریق شده با  -11شکل 

 توپر( و خاک طبیعی)خط چین(.

 
 

 ده با آهک.ریق شنتایج بدست آمده از آزمایشهای سه محوری خاک تز - 7جدول  

    

4437/0 75/13 345/0 03/21 

 

 
آهک)خط توپر( و خاک طبیعی)خط رنش آزمایش سه محوری خاک تزریق شده با ک -نمودار تنش -12شکل 

 چین(.
 

 
آهک)خط توپر( و خاک طبیعی)خط رنش آزمایش سه محوری خاک تزریق شده با ک -نمودار تنش -13شکل 

 چین(.
 

 اثر تزریق آهک بر روی خصوصيات مقاومتی خاک بررسی.          12
 

 مقایسه پارامترهای مقاومتی خاک طبیعی  و آهک برای تزریق – 8جدول 

    
 نوع مصالح

 خاک طبیعی 04/13 54/0 94/6 65/0

 آهک 03/21 345/0 75/13 4437/0

 

تزریق نشان می دهد که پارامترهای مقاومت برشی خاک پس از ( 8)با توجه به جدول 

 62/1 ، برابر شده و پارامتر  15/2 تقریباً بعد از تزریق   بهبود یافته و مقدار 

برابر شده است. با توجه به ثابت بودن تنش ها در هر دو آزمایش حالت طبيعی و حالت 
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ز تزریق، افزایش زاویه اصطکاک داخلی منجر به کاهش چسبندگی خاک شده که نشان ا

 بهبود رفتار خاک پس از تزریق دارد.

 

 نتيجه گيری بحث و .         13
 

 و برداري خاك و افزودني مواد با تثبيت جمله از مختلفي هاي روش ی رمبندهها خاك اصالح براي
و انجام آزمایش تحکيم  خاك بارگذاري و كردن اشباع به تصميم نهایت در و شد بررسي مجدد تراكم

را   نتایج کلی در این پژوهش. شد گرفته یبر روی نمونه ها مورد بررسیمضاعف و سه محور

 می توان به صورت زیر جمع بندی و خالصه کرد :

اضافه نمودن آهک به خاک باعث افزایش مقاومت، ضرفيت باربری و  به طور کلی -1

 کاهش نرمی خاک می شود.

ينه افزایش و در یک انرژی تراکم ثابت با افزودن آهک به خاک درصد رطوبت به -2

 دانسيته خشک ماکزیمم کاهش می یابد.

گردد، ضمن آنکه با افزایش آهک به خاک سبب کاهش پتانسيل رمبندگی خاک می -3

 شوند.افزایش زمان عمل آوری از ميزان نمونه های تثبيت شده با آهک کاسته می

اک با رسد اختالط خروز به نظر می 14در صورت در دسترس بودن زمان کافی در حدود  -4

درصد آهک به نحوه مناسبی مشکل رمبندگی خاک را برطرف کند اما چنان چه زمان  3

 تواند مشکل رمبندگی را برطرف کند.درصد آهک می 5کافی وجود نداشته باشد 

شود. با با افزایش درصد آهک از ميزان حد روانی و شاخص خميری خاک کاسته می -5

حد روانی يت شده با آهک، بر ميزان افزایش زمان عمل آوری در نمونه های تثب

 شود.خاک افزوده و از شاخص خميری آن کاسته می

-با افزایش درصد آهک و زمان عمل آوری مقاومت تک محوری نمونه ها افزایش می -6
که این افزایش مقاومت تک محوری نمونه ها در اثر افزودن مواد تثبيت  یابد.

دراز مدت را به واکنش پوزوالنی  در کوتاه مدت را به واکنش هيدراسيون و در

 ربط داد.

بر روی نمونه های خاک طبيعی انجام شده نشان می  CUنتایج آزمایش سه محوری  -7

دهد که به علت تخلخل باال و دانسيته اوليه کم، زاویه اصطکاک داخلی خاک در 

ای در حالت طبيعی بسيار کم است. اما پس از انجام تزریق افزایش قابل مالحظه

 صات مقاومت برشی خاک ایجاد شده است.مشخ
بعد از   پارامترهای مقاومت برشی خاک پس از تزریق بهبود یافته و مقدار  -8

برابر شده است. با توجه به  62/1،  برابر شده و پارامتر  15/2تزریق تقریبًا 

یق، افزایش زاویه ثابت بودن تنش ها در هر دو آزمایش حالت طبيعی و حالت تزر

اصطکاک داخلی منجر به کاهش چسبندگی خاک شده که نشان از بهبود رفتار خاک پس 

طبيعی و تزریق شده  کرنش خاکهای -همچنين نمودارهای تنش  از تزریق دارد.

نشان می دهد که با ثابت ماندن تقریبی سطح تنش، رفتار خاک بهبود یافته و 

ک داخلی و کم شدن چسبندگی خاک مشاهده می اثرات آن در افزایش زاویه اصطکا

 شود.
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