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 خالصه

در مقابل پدیده یخ  اندهای رس تشکيل شدهها و کانیها از دانهکه خاکاز آنجا  

شوند. در مناطق متوالی دچار مشکل میهای خشک شدن و و تر زدن و آب شدن

بندان ممکن است به خاک الیه بستر راه نيز برسد که در نهایت سردسير، عمق یخ

فزایش رطوبت ناشی از آب منجر به کاهش مقاومت و ظرفيت باربری خاک به علت ا

بر بهبود دوام  (BOS)شود. تحقيق حاضر به تاثير سرباره فوالد سازی شدن یخ می

خاک مورد استفاده در این تحقيق پردازد. های رسی تثبيت شده با آهک میخاک

که با درصدهای مختلف آهک وسرباره فوالدسازی در درصد  است خاک رس کائولينيت

زدن و آب شدن و  های یخده و پس از متراکم شدن، آزمایشهينه مخلوط شبرطوبت 

های مورد نمونهها انجام شد. بر روی نمونهطی شش سيکل متوالی خشک شدگی  و تر

روز در  28درجه سلسيوس و به مدت  35آزمایش در سه ترکيب مختلف در دمای 

 ک شدگیو تر وخش های یخ زدن وآب شدنآوری شدند و بعد از سيکلگرمخانه عمل

ها نشان تحت آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده قرار گرفتند. نتایج آزمایش

تواند در کاهش حساسيت خاک رس تثبيت شده دهد که سرباره همراه با آهک میمی

با توجه به  موثر باشد. و خشک شدگی و تر شدن زدن و آب های یخدر مقابل سيکل

ه محصول فرعی و زائد کارخانجات سرباره فوالدسازی ک ،نتایج این تحقيق

های گوناگون مانند جایگزین درصدی از آهک با تواند از جنبهفوالدسازی است، می

 سرباره فوالدسازی مفيد باشد.

 
خشک  و آهک، یخ زدن و آب شدن، ترتثبیت با  سازی، سرباره فوالد کلمات کلیدي:

 خاک رسدوام  شدگی،

 

 

 مقدمه .1

 
 زدن وگيرند. یخ شدن قرار می زدن و آب ا در معرض سيکل یخهدر مناطق سردسير خاک

ها شود. های ژئوتکنيکی خاکتواند سبب تغييرات شدیدی در مشخصهها میشدن خاک آب

های یخ زدن وآب شدن دستخوش تغييراتی همچون های ریزدانه متأثر از سيکلخاک

شدن، ميزان آب یخ نزده،  پذیری، چگالتغييراتی در ميزان حجم، مقاومت، فشردگی

طور مستقيم شوند. از آنجا که تغييرات ذکر شده بهمی ریز ساختار ظرفيت باربری و

گذارد، لذا شناسایی مشکالت حاصل از پدیده های عمرانی تاثير میبر عملکرد پروژه

زدگی باعث افزایش حجم کل خاک و آب ورم ناشی از یخ[. ت10زدگی خاک الزم است ]یخ

. [5]شود در نهایت کاهش مقاومت خاک می و درصد رطوبت، یخ باعث افزایش تخلخل،شدن 

های ریزدانه، استفاده از آهک است که سبب بهبود های تثبيت خاکیکی از روش

های ها همچون تورم، مقاومت، قابليت جذب آب و مشخصهخصوصيات رفتاری این خاک

های تثبيت شده بر حسب مقاومت آنها در ک. دوام خا[6]شود ( میحدود اتربرگخميری )

هایی که دارای شود. معموالً خاکآزمایش یخ زدن وآب شدن و تروخشک شدگی تعریف می

دهد که . تحقيقات نشان می[8]واکنش خوبی با آهک هستند، دوام آنها زیادتر است 

م، آثار تخریبی ناشی از تور افزایش سرباره به خاک رس تثبيت شده با آهک، از

کاهد و همچنين در افزایش مقاومت تنهائی، مینسبت به خاک تثبيت شده با آهک به

                                                 
 ، همدانسینااستادیار دانشگاه بوعلی1
 سیناوپی دانشگاه بوعلیدانشجوی کارشناسی ارشد خاک2

mailto:makarchian@yahooo.com
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انجام شده  [3]ن و ژاپ  [7]خاک نيز نقش دارد. شبيه به این تحقيقات در استراليا

های آهکی و جایگزینی درصدی از آهک با سرباره، سبب است. افزایش سرباره به مالت

سرباره، سبب افزایش قابل  زودناف  [4].دشواومت میدر مق ایافزایش قابل مالحظه

همچنين باعث کاهش نشانه خميری، حدروانی  گردد.نيز سختی خاک می مالحظه مقاومت و

ای تحقيقات نشان داده است که جایگزینی بخش عمده .[2]شود و پتانسيل تورم خاک می

نه تنها سبب افزایش  )SGGB(1 از آهک مورد استفاده در تثبيت با سرباره کوره بلند

شود، بلکه خصوصيات تورمی خاک تثبيت شده را های تک محوری میمقاومت فشاری نمونه

 )BOS(2سازی همچنين استفاده از سرباره فوالد [.11] بخشدتا حدود زیادی بهبود می

محوری و مقاومت صورت تکی یا همزمان برای تثبيت کائولينيت، مقاومت تکوآهک به

 . [1]دهد شدن را افزایش میزدن و آبر یخدر براب

سازی با کمک آزمایش دراین پژوهش اثر اصالح خاک با آهک و سرباره فوالد

محوری بررسی شده است، خاک مورد استفاده رس با خاصيت خميری کم است مقاومت تک

در درصد رطوبت بهينه مخلوط شده و پس از دوره  که با درصدهایی از آهک، سرباره،

قرار گرفت. هدف  و خشک شدگی و تر های سيکل یخ زدن و آب شدنآوری تحت آزمایشملع

عنوان ماده تثبيت کننده به (BOS)اصلی این تحقيق بررسی اثر سرباره فوالد سازی 

که است های رسی خاکو تروخشک شدگی شدن زدن وآبهای یخدر کاهش تأثيرات سيکل

های بهينه های رسی و دستيابی به روشکرد خاکتواند برای بهبود عملنتایج آن می

ها مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اینکه، سرباره برای افزایش کارایی خاک

های یکی از مشکالت کارخانه ، واستهای فوالد سازی یکی از محصوالت فرعی کارخانه

لذا  ت محيطی است،سازی دفع این مواد زائد برای جلوگيری از بروز مشکالت زیسفوالد

های گوناگون مانند جایگزینی درصدی از آهک تواند از جنبهنتایج این تحقيق، می

 ضرر است، مفيد باشد.با سرباره که یک ماده بی

 هامواد وروش .2

 مصالح .2-1

نيت است، برای تثبيت خاک نيز از يخاک مورد استفاده در این تحقيق خاک رس کائول

استفاده شده است. خاک و آهک  (BOS)ره کنورتور ذوب آهن اصفهانآهک صنعتی و سربا

. مشخصات است 10و سرباره مصرفی عبوری از الک  200مورد استفاده عبوری از الک 

در  بندی خاک رس،است.منحنی دانه 4تا  1شرح جداول مصالح مصرفی در این تحقيق به

 نمایش داده شده است. 1شکل 

 

 ک رس: خواص مهندسی خا1جدول 

وزن 

مخصوص 

خشک 

حداکثر 

)3kN/m( 

رطوبت 

 (%)بهينه
pH 

 

بندی طبقه (%)حدود خميری

خاک طبق 

روش 

 یکنواخت

رطوبت 

 (%) طبيعی

چگالی 

نسبی 

 sG( LL PL PI(هادانه

17 5/20 5/9 2/40 5/24 7/15 CL 5/1 68/2 

 

  [12] : ترکیب شیمیایی خاک رس2جدول 

ترکيب 

 شيميایی
O2Na MgO 3O2Al 2SiO 3SO O2K CaO MnO 3O2Fe L.O.I 

ميزان 

 موجود

(%) 
11/0 20/0 49/20 05/69 10/0< 36/0 20/1 10/0 83/0 46/7 

 

 [11] ترکیب شیمیایی آهک:  3جدول 

ترکيب 

 شيميایی
O2Na MgO 3O2Al 2SiO 3SO O2K CaO 2TiO 2MnO 3O2Fe SrO L.O.I 

ميزان 

 موجود

(%) 

10/0> 53/0 69/0 19/1 10/0 10/0> 14/71 10/0> 10/0> 12/0 10/0 
86/

25 

 

 ترکیب شیمیایی سرباره : 4جدول 

                                                 
1- Ground Granulated blast Furnace slag 
2- Basic Oxygen Steel Slag 
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ترکيب 

 شيميایی
Tfe FeO MnO 2SiO CaO MgO 5O2V 5O2P 3O2Al S ZnO O2Na O2K 

ميزان 

 (%)موجود

83/

16 
87/7 46/4 92/8 85/52 22/2 31/2 76/4 78/0 18/0 

057/

0 
075/0 

032/

0 

 

 رس کائولینیت به روش هیدرومتریبندی خاک منحنی دانه -1شکل 

نسبتهای اختالط مواد با خاک رس کائولينيت آمده است. درصدهای  5در جدول 

ترکيبات مختلف آهک و سرباره و همچنين ميزان رطوبت بهينه استفاده شده جهت 

)پایان [9]این تحقيق از نتایج صفا در شدگی،زدن وآب شدن و ترو خشکآزمایش یخ

اندگرفته که بيشترین مقاومت را داشتهسينا(دانشگاه بوعلیدر م نامه درحال انجا

 شده است.

 [9] دست آمده از آزمایش تراکمنتایج به :5جدول 

شما

ره 

حال

 ت

 ترکيب

حداکثر 

وزن 

مخصوص 

 )3Kn/m(خشک

رطوبت 

 بهينه

شما

ره 

حال

 ت

 ترکيب

حداکثر 

وزن 

مخصوص 

 )3Kn/m(خشک

رطوبت 

 بهينه

1 K 00/17 5/20 9 K+2%L+8%S 90/15 0/22 

2 K+2%L 70/15 5/12 10 K+2%L+12%S 10/16 8/21 

3 K+4%L 60/15 0/23 11 K+4%L+4%S 30/15 5/25 

4 K+6%L 35/15 0/24 12 K+4%L+8%S 60/15 0/23 

5 K+4%S 57/16 7/20 13 K+4%L+12%S 00/16 0/22 

6 K+8%S 97/16 2/19 14 K+6%L+4%S 08/15 8/25 

7 K+12%S 13/17 5/18 15 K+6%L+8%S 62/15 2/24 

8 K+2%L+4%S 66/15 1/22 16 K+6%L+12%S 73/15 9/23 

 است. BOS، سرباره S، آهک و L، کائولينيت، Kمنظور از 

،سه ترکيب با بيشترین مقاومت فشاری محدود  5ترکيب مختلف جدول  16از ميان 

 مورد بررسی قرار گرفت. گیخشک شد و آب شدن و تر زدن و های یخنشده جهت آزمایش

 هاسازی و تهیه نمونهآماده. 2-2 

صورت خشک در نایلون دربسته سرباره با خاک بهها، آهک و جهت تهيه نمونه

تدریج اضافه شد مخلوط شد تا رنگ مخلوط در سرتاسر آن یکنواخت شود. سپس آب به

واز آنجا که جذب آب مخلوط زیاد بود، بعضی نقاط با جذب آب بيشتر تبدیل به 

ل، کردند. برای رفع مشکدیگر نقاط ممانعت میشدند و از رسيدن آب بهگلوله می

شدند. جهت ها باز میبا فشار عبور داده وبا این کار گلوله 10مخلوط را از الک 

دست آوردن مخلوطی کاماًل همگن، نایلون برقراری یکنواختی اختالط خاک وآب و به

نایلون دیگر قرار گرفت، سپس ترکيب ساخته شده  2حاوی مخلوط ساخته شده در داخل 

دربسته نگهداری شد. مخلوطی را که پس از گذشت ساعت در داخل نایلون  24به مدت 

آورده و در داخل ها درداخل نایلون ساعت کامالً دارای رطوبت یکنواخت است، از 24

 .محوری متراکم شدندسازی آزمایش تکقالبهای نمونه

 
 هاآزمایش .3

 آزمایش فشاری محدود نشده .3-1 
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ک رس از آزمایش مقاومت فشاری بر مقاومت خا و سرباره برای بررسی اثرات آهک

های انجام گرفته در این تحقيق، از نوع کرنش محدود نشده استفاده شد.آزمایش

برای  .انجام شد ASTM D 2166–87. این آزمایش طبق استاندارد شماره استکنترل شده 

وزن مخلوط الزم برای هر قالب با معلوم بودن وزن مخصوص ، محوریهای تکساخت نمونه

الیه مساوی خاک داخل قالب  4کثر و مشخص بودن حجم قالب محاسبه شد و در حدا

متری به کمک چکش و ميله تفلون کوبيده ميلی 20ریخته شد. هر قسمت در یک الیه 

ها در کيسه متر بودند. سپس نمونهسانتی 8و ارتفاع  6/3ها به قطر شد. نمونهمی

شدند. پس از آوری میدرجه عمل 35دمای روز در  28مدت پيچيده شد و بهدربسته های 

و خشک شدگی  های یخ زدن و آب شدن و ترها جهت آزمایشسپری شدن این مدت، نمونه

  شدند.آماده می

 های دوامآزمایش  .3-2 .

  زدن و آب شدنآزمایش یخ .3-2-1

ده استفا ASTM D 560-96استاندارد شماره  ازشدن زدن و آببرای اعمال سيکلهای یخ

محوری پس از مدت های تکروش آزمایش بدین صورت است که ابتدا نمونه.شده است 

ساعت  24درجه سلسيوس به مدت  -23دمای کمتر از  در یرآوری مشخص درون فریزعمل

ها از فریزر بيرون پس از این مدت نمونه.زدگی قرار داده شدندجهت اعمال یخ

درجه  20ساعت در دمایی در حدود  24آورده شده، در محيط آزمایشگاه به مدت 

شدن در نظر آب -زدنعنوان یک سيکل یخشوند. این فرایند بهسلسيوس قرار داده می

پس از اعمال هر سيکل تعدادی نمونه مورد آزمایش مقاومت فشاری محدود  گرفته شد.

 گرفت. نشده قرار می

 آزمایش تروخشک شدگی .3-2-2. 

استفاده شده  ASTM D 559-96شدگی از استاندارد شماره جهت انجام آزمایش تر و خشک

روزه بهه  28پس از دوره عمل آوری  هااست. روش آزمایش بدین صورت است که نمونه 

سهاعت در دمهای  24ساعت داخل آب قرار داده شدند و بعد از آن بهه مهدت  24مدت 

 ، قهرار دادهشدن نمونه جلوگيری نمایدکه ازخشک دربستههای آزمایشگاه داخل کيسه

ها تحت آزمایش فشاری محهدود نشهده تعدادی از نمونه سيکلهر  پس از اعمالشد. می

 گرفتند.قرار می

 هاآزمایشنتایج  .4 .

 های یخ زدن و آب شدنمقاومت فشاری محدود نشده پس از اعمال سیکل.  4-1

ترکيبات مختلف  روز با 28ها با زمان عمل آوری مقاومت فشاری محدود نشده نمونه

 مشخص شده است. 2در شکل وسرباره آهک 

 
 روزه  28 آوری ازپس ازدوره عملکرنش -نمودار تنش-2شکل              

روزه نمایش داده شده  28آوری ها پس از دوره عملکرنش نمونه-نمودار تنش 2درشکل 

ترین مقاومت و بيش گونه افزودنیمقاومت مربوط به خاک رس بدون هيچاست. کمترین 

و  K+%12Sاز مقایسه دو نمونه ی  .باشدمیآهک و سرباره  دارایی نمونه مربوط به

چنين استنباط کرد که آهک به عنوان یک فعال کننده سبب ميتوان   K+4%L+12%Sینمونه

در مقایسه را های پوزوالنی وهيدراتاسيون در خاک شده و مقاومت خاک افزایش واکنش

 . داده استطور چشمگيری افزایش باره به تنهائی، بهبا نمونه حاوی سر

روز پس از سپری  28آوری ا با زمان عملهنمونهمقاومت فشاری  5تا  3در شکل های 

 های متوالی یخ زدن وآب شدن مشخص شده است.شدن سيکل
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              شکل

3-                                                                                                                          

  زدن و آب شدن نمونه های یخکرنش در سیکل-نمودار تنش-3شکلاالالالالااااااااا

K+4%L+12%S  

سيکل متوالی نشان داده شده است.  6کرنش نمونه  طی –نمودار تنش  3در شکل 

شود. در ونه مشاهده میهای متوالی بر مقاومت نمتاثير نامطلوب سيکل

دیده  مختلفهای سيکل ها طیمقاومت نمونه بين چندانیهای کم اختالف کرنش

شود. با افزایش شود درحاليکه با افزایش کرنش افت مقاومت محسوس تر مینمی

های مختلف و مقاومت حداکثرسيکلشود مقاومت کاسته میميزان افت از ها سيکل

  .شودبه هم نزدیکتر می

 
     K+6%L  زدن و آب شدن نمونه های یخکرنش در سیکل-نمودار تنش-4شکل                       

ی دارای سرباره دارای عملکرد بهتری از نظر توان تنيجه گرفت که نمونهمی 4و 3از مقایسه نمودارهای 

تحمل تعداد سيکل بيشتر طوریکه عالوه بر باشد. بههای یخ زدن و آب شدن میمقاومت تک محوری در سيکل

 ه است.زدن و آب شدن نشان دادهای یخمقاومت بهتری از خود در برابر سيکل

  
 K+12%S  زدن و آب شدن نمونه های یخکرنش در سیکل-نمودار تنش-5شکل                          

 4طوریکه افزایش به د.توان به تاثير مثبت سرباره درحضور آهک اشاره کرمی 5و 3از مقایسه نمودارهای 

های بيشتر خاک شده است. از طرفی از لتعداد سيکسبب افزایش ( 5در مقایسه با نمودار )درصد آهک 

توان به تاثير مثبت با خاک رس خالص که حتی قادر به تحمل یک سيکل هم نبود می 5مقایسه نمودار 

 سرباره اشاره کرد.
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روزه نمایش داده  28آوری نمودار تنش کرنش نمونه ها پس از دوره عمل 2در شکل 

بيشترین مقاومت مربوط به نمونه ی ، همانطور که مشاهده می شود شده است.

K+4%L+12%S  روزه است که  28همه نمودارها بيشترین مقاومت مربوط به نمونه  دراست

آوری قرار نگرفته است. درواقع زمان عملدرون فریزر نبوده و در برابر یخ زدگی 

پوزوالنی بين خاک وآهک و افزایش مقاومت های درجه سبب واکنش 35روزه در دمای  28

 6به تحمل رقاد K+4%L+12%Sخاک رس شده است.در بين ترکيبات مختلف، تنها نمونه 
ادر نمونه خاک رس به تنهایی حتی قسيکل متوالی یخ زدن و آب شدن شد. درحاليکه 

ر همه نمودارها د وطی اولين سيکل از بين رفت. به تحمل یک سيکل هم نبود

بدون  آورینمونه پس از دوره عملبيشترین افت مقاومت بين سيکل صفر)مقاومت 

همانطور که در  اعمال سيکل یخ زدن و آب شدن( و سيکل اول رخ داده است.

ه شدت سيکل صفر و سيکل اول های بعدی بشود افت مقاومت سيکلنمودارها مشاهده می

در مجاورت با  تنهایی و خصوصاً توان نتيجه گرفت که سرباره بهدر واقع می .نيست

های متناوب یخ زدن وآب شدن و همچنين آهک سبب افزایش مقاومت در برابر سيکل

 گردد.افزایش مقاومت فشاری محدود نشده می

 ترو خشک شدگیلهای مقاومت فشاری محدود نشده پس از اعمال سیک- 4-2

روز  28آوری نمونه ها با زمان عملمقاومت فشاری محدود نشده  8تا  6در شکل های 

 مشخص شده است. و خشک شدگی ترهای متوالی پس از سپری شدن سيکل

 
های تروخشک کرنش در سیکل-نمودار تنش-6شکل                                      

 K+4%L+12%S  شدگی نمونه

های متوالی سبب کاهش مقاومت نمونه شود اثر سيکلمشاهده می 6مانطورکه در  شکل ه

شده است. که این افت مقاومت در کرنش های زیاد محسوس تر است. از طرفی افت 

مقاومت در سيکل های اول بيشتر و با افزایش سيکل ها از افت مقاومت کاسته شده 

 .باشدصد میدر 32/48است.ميزان افت مقاومت به ميزان 

 
های کرنش در سیکل-نمودار تنش-7شکل                                                                      

                    K+6%L  تروخشک شدگی نمونه

های متوالی کرنش در نمونه با افزایش سيکل شودمشاهده می 7 همانطورکه در  شکل

های تر و خشک شدگی( تا مت نمونه قبل از اعمال سيکلنسبت به سيکل صفر)مقاو

در اثر  توان به نرم شدن نمونهاین افزایش کرنش را می ،حدودی افزایش یافته است

در این نمونه ميزان های تر و خشک شدگی و نگهداری در اتاق مرطوب نسبت داد.سيکل

 باشد.درصد می 75/48به ميزان  افت مقاومت
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کرنش در -نمودار تنش-8شکل                                                 

 K+12%S  های تروخشک شدگی نمونهسیکل

های شکل مقایسه با  درباشد. که درصد می 98/55به ميزان  8افت مقاومتی در شکل 

 افت مقاومت تا حدودی افزایش یافته است.  7و  6

 تروخشک شدگی.تحلیل نتایج آزمایش های 6

بيشترین افت مقاومت مربوط به سيکل  ،مشخص است 8تا  6طور که از شکل های همان

ثر کحدا بهروزه  28آوری ها پس از دوره عملدر واقع نمونه .استصفر و سيکل اول 

ها در همقاومت خود دست یافتند که پس از غوطه ور شدن در آب و اشباع شدن نمون

های متوالی رچه افت مقاومت در سيکلاند اگسيکل اول دچار افت شدید مقاومت شده

خاک  کمپذیری توان به نفوذشدت سيکل اول نيست که علت را میاما به ،ادامه دارد

اگرچه هر سه ترکيب مختلف قادر به  های متوالی نسبت داد.رس در جذب آب در سيکل

نمونه ی  مربوط به افت مقاومتکمترین  اما دانسيکل متوالی شده 6تحمل 

K+4%L+12%S  مقاومت و دوام خاک  افزایشتوان به تاثير مثبت سرباره درکه میاست

 .رس اشاره کرد

 مقایسه نمودارهای یخ زدن وآب شدن و تروخشک شدگی .7

 به بررسی اثرآزمایش های دوام در هر ترکيب پرداخته ميشود. 11تا  9درشکل های 

 

 
  

نمودار  -10شکل                K+6%Lنمونه  نمودار حداکثر مقاومت آزمایش های دوام -9شکل    

 K+4%L+12%Sحداکثر مقاومت آزمایش های دوام نمونه 

 

 
نمودار حداکثر مقاومت آزمایش های دوام نمونه  -11شکل                                     

K+12%S       
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  نتایج.  8

ره انجام داد تثبيت خاک رس را می توان توسط ترکيبی از آهک و سرباعمل  .1

خاک رس تثبيت ودوام . درواقع استفاده از سرباره سبب افزایش مقاومت 

سازی مورد استفاده در راه ،تواند در بهبود مقاومت خاککه می شودشده می

 قرار گيرد.

شيب نمودارها مالیمتر شده است که  ،های تر و خشک شدگیبا افزایش سيکل .2

 ها ميباشد.ها و کاهش سختی نمونهنمونه ندليل نرم شداین افت شيب به

حوری مهای تککرنش در آزمایش-های حاوی سرباره شيب نمودار تنشدر نمونه .3

ها افزایش یافته است که بيانگر افزایش مدول االستيسيته و سختی نمونه

 .شدها خواهد نشست سازه که منجر به کاهشاست 

 افتبيشترین  ،رفتندهای دوام قرار گها که تحت آزمایشدر کليه نمونه .4

مقاومت مربوط به اولين سيکل آزمایش است و بعد از آن از افت مقاومت 

 شود.کاسته می

مقاومت و بيشترین سيکل یخ بيشترین  K+4%L+12%S نمونه ها،در بين نمونه .5

که حاکی از افزایش مقاومت سرباره در  زدن و آب شدن را تحمل کرده است

 . استحضور آهک 

شود اثر مخرب آزمایش یخ زدن و آب مشخص می 11تا  9ودارهای با مقایسه نم .6

که دليل افت کمتر مقاومت  های تر و خشک شدگی بيشتر استشدن از آزمایش

کائولينيت در نمونه ها  کمدر آزمایشهای تر و خشک شدگی به نفوذپذیری 

 شود.مربوط می
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