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 خالصه

با آهک است. در صورتی که تثبيت  هااصالح یا بهبود خواص خاک هاییکی از روش 

خاک حاوی یون سولفات باشد یا خاک تثبيت شده در معرض آب سولفاته قرار 

شود، بلکه نتيجه گيرد، حضور آهک نه تنها باعث کاهش تورم الیه تثبيت شده نمی

های این پدیده به علت انجام واکنشگردد. میعکس داده و سبب افزایش تورم 

های آهک و سولفات است که منجر به تشکيل کانی های رس،شيميایی بين کانی

شوند. در متورم می تشدجذب آب بهها با اترینگایت و تاماسایت شده و این کانی

 بر دوام خاک رس آلوده به موادذوب آهن اصفهان این تحقيق تاثير سرباره فوالد

محوری مورد بررسی قرار به کمک آزمایش تک شيميایی)سولفات سدیم و منيزیم(

ها با ترکيبات مختلف آهک، سرباره در درصد رطوبت بهينه گرفته است. نمونه

آوری شدند. پس از دوره درجه عمل 35روز در دمای  28ترکيب شده و به مدت 

یخ زدن و آب شدن قرار ی هاسيکل متوالی تحت آزمایش 6طی  ،هامونهآوری نعمل

جایگزین کردن بخشی از آهک با سرباره  دهدها نشان میگرفتند. نتایج آزمایش

سبب افزایش دوام خاک رس آلوده به سولفات سدیم و سولفات منيزیم در برابر 

  شود.های یخ زدن و آب شدن میسيکل

 
سولفات شدن، آهک، یخ زدن و آب تثبیت با  سازی، سرباره فوالد کلمات کلیدي:

 خاک رسدوام  ،سدیم و منیزیم

 

 

 مقدمه .1

 ها به علت مشخصات فنی نامطلوب و یا دارا بودن مقادیر قابل توجهیبرخی از خاک

ها به دليل شوند. اینگونه خاکرس یا الی، برای عمليات راهسازی نامرغوب محسوب می

مشکالت فراوانی  ،ذیریپمقاومت کم و فشردگی حساسيت و ناپایداری در برابر رطوبت،

تثبيت خاک به اصالح و بهبود خواص  .کنندرا از نظر اقتصادی در راهسازی ایجاد می

 بشود. انتخااطالق می خواص مهندسی مورد لزومفيزیکی و مهندسی آن برای تامين 

ها بستگی به نوع و جنس خاک و همچنين هدف از تثبيت خاک روش تثبيت برای خاک

خاک با آهک سبب بهبود کيفيت و مشخصات فنی خاک و تسریع در  تثبيت .[6] دارد

 شود. خاک تثبيت شده با آهک در برابر عوامل جوی )انجام عمليات راهسازی می

رطوبت و یخبندان( بهتر از خاک تثبيت نشده مقاومت کرده و ظرفيت باربری مانند 

ا خاک تثبيت شده در که خاک حاوی یون سولفات باشد، یدر صورتی .[7] بيشتری دارد

الیه تثبيت شده  تورم تنها باعث کاهشمعرض آب سولفاته قرار گيرد، حضور آهک نه

این  گردد.بلکه نتيجه عکس داده وسبب افزایش تورم و کاهش مقاومت می ،شودنمی

های رس، آهک و سولفات است که های شيميایی بين کانیپدیده به علت انجام واکنش

ها با جذب آب به و این کانیهای اترینگایت و تاماسایت شده نیمنجر به تشکيل کا

گچ(، سولفات منيزیم و  صورت سولفات کلسيم)ها به. سولفات[8]شوندشدت متورم می

هاو محصوالت فرعی مانند شوند. همچنين در زبالهها یافت میسولفات سدیم در خاک

کلسيم  .[5] و[4] شوديدا میهای ذغال سنگ نيز پخاکستر نرمه پودر شده و تفاله

ی موجود در خاک رس برای تشکيل ترکيبات موجود در آهک با سيليکا و آلومينا

                                                 
 سینااستادیار دانشگاه بوعلی1
 سیناپی دانشگاه بوعلی و خاکمکانیک دانشجوی کارشناسی ارشد 2

mailto:makarchian@yahooo.com


 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

ها معموالً مقاومت را افزایش و خواص دهند. این واکنشسمنتاسيون واکنش انجام می

ها در دهند، ولی در اثر وجود سولفاتخميری را بهبود و پتانسيل تورم را کاهش می

های کنند و واکنشها شرکت میسولفات نيز در واکنشهای حفره ای، یونب خاک یا آ

ی نظير اترینگایت و تاماسایت یهاکنند. درعوض کانیازمدت را قطع میرپوزوالنی د

ها در طبيعت توانایی زیادی در جذب آب دارند و گيرند که هردو این کانیمیشکل 

کنون تحقيقات شيميایی مک. [2]و[1]  شوندبه محض جذب آب، منبسط شده و باعث تورم می

دست های شيميایی ميکروسيليس و آهک انجام داد که نتایج بهکاملی بر روی واکنش

آمده نشان دادکه افزودن ميکروسيليس سبب بهبود خواص شيميایی خاک تثبيت شده 

تورم  های موجود در خاک وجلوگيری ازتوان به کنترل سولفاتشود. که از جمله میمی

های رسی حاوی سولفات، جلوگيری از های اترینگایت در خاککاهش تشکيل کانی خاک،

خاک . [3] خاک اشاره کردpH های سمنتاسيون، افزایشکربناتاسيون و افزایش واکنش

که پس از آلوده کردن  ،با خاصيت خميری کم است در این پژوهش رسمورد استفاده 

در درصد رطوبت بهينه مخلوط  ی از آهک، سرباره،با درصدهای خاک با مواد شيميایی

قرار گرفت.  های سيکل یخ زدن و آب شدنآوری تحت آزمایششده و پس از دوره عمل

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

به مواد آلوده  های رسیشدن خاکزدن وآبهای یخکننده در کاهش تأثيرات سيکل

های گوناگون مانند تواند از جنبهلذا نتایج این تحقيق، می .است شيميایی

است، مفيد  زائد و اضافی ذوب آهنجایگزینی درصدی از آهک با سرباره که یک ماده 

 باشد.

 هاروش مواد و .2

 مصالح .2-1

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

استفاده شده است. خاک و آهک  (BOS)آهک صنعتی و سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان

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

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

 نمایش داده شده است. 1در شکل 

 

 : خواص مهندسی خاک رس1دول ج

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 

 

  [10] : 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 

 

 [9] 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 

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 
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 بندی خاک رس کائولینیت به روش هیدرومتریمنحنی دانه -1شکل 

مختلف های اختالط مواد با خاک رس کائولينيت آمده است. درصدهای نسبت 5در جدول 

 آزمایش یخترکيبات آهک و سرباره و همچنين ميزان رطوبت بهينه استفاده شده جهت 

دانشگاه در انجام نامه درحال )پایاناین تحقيق از نتایج صفا در زدن وآب شدن،

 اندگرفته شده است.که بيشترین مقاومت را داشته سينا(بوعلی

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

شما

ره 

حال

 ت

 ترکيب

حداکثر وزن 

مخصوص 

 )3Kn/m(خشک

رطوبت 

 بهينه

شمار

ه 

 حالت

 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.آب شدن  زدن و های یخنشده جهت آزمایش

 هاسازی و تهیه نمونهآماده. 2-2 

 لفات سدیم و منيزیم()سو تهيه خاک آلوده به مواد شيميایی1 - 2-2

 گرم 40گرم سولفات سدیم و 40تهيه خاک آلوده بدین صورت بود که روند 

هریک از . سپس ندسی آب حل شدسی 600در  صورت جداگانههرکدام به سولفات منيزیم

جهت آلوده شدن  کيلوگرمی خاک رس اضافه شد. 2های دست آمده به کيسهبه هایمحلول

های دربسته اک و محلول سولفات سدیم و منيزیم در کيسهترکيب خ تمام ذرات خاک،

خاک آلوده  روز جهت خشک شدن خاک، 14. پس از گذشت روز نگهداری شدند 14به مدت 

با توجه به  های دربسته خارج و در محيطی پهن شد. پس از خشک شدن خاک،از کيسه

عيور  200لک خاک آسياب و از ا اینکه خاک تبدیل به گلوله های کوچک شده بود،

  شد.آماده محوری های تکو برای انجام آزمایش داده شد.

 

 های یخ زدن و آب شدنمحوری جهت آزمایشهای تکتهيه نمونه 2- 2-2

صورت خشک در نایلون دربسته ها، آهک و سرباره با خاک بهجهت تهيه نمونه

رطوبت بهينه(  مخلوط شد تا رنگ مخلوط در سرتاسر آن یکنواخت شود. سپس آب )درصد

از آنجا که جذب آب مخلوط زیاد بود، بعضی نقاط با جذب آب  تدریج اضافه شد وبه

کردند. دیگر ممانعت مینقاط  شدند و از رسيدن آب بهبيشتر تبدیل به گلوله می

ها با فشار عبور داده وبا این کار گلوله 10برای رفع مشکل، مخلوط را از الک 

دست آوردن مخلوطی کامالً اری یکنواختی اختالط خاک وآب و بهشدند. جهت برقرباز می

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

ساعت در داخل نایلون دربسته نگهداری شد. مخلوطی  24ترکيب ساخته شده به مدت 
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ها از داخل نایلون ساعت کامالً دارای رطوبت یکنواخت است، 24را که پس از گذشت 

 .محوری متراکم شدندسازی آزمایش تکهای نمونهآورده و در داخل قالبدر

 
 هاآزمایش .3

 آزمایش فشاری محدود نشده .3-1 

از آزمایش مقاومت فشاری  ،بر مقاومت خاک رس و سرباره برای بررسی اثرات آهک

تحقيق، از نوع کرنش های انجام گرفته در این 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 داخل قالب  4در  خاک حداکثر و مشخص بودن حجم قالب محاسبه شد و

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

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

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

  شدند.یخ زدن و آب شدن آماده می هایها جهت آزمایشاز سپری شدن این مدت، نمونه

  زدن و آب شدن آزمایش یخ .3-2

 ASTM D 560-96استاندارد شماره  ازشدن  زدن و آب های یخبرای اعمال سيکل

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

 24درجه سلسيوس به مدت  -23دمای کمتر از  در یرآوری مشخص درون فریزمدت عمل

ها از فریزر پس از این مدت نمونه .زدگی قرار داده شدندساعت جهت اعمال یخ

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

شدن  آب -زدن عنوان یک سيکل یخشوند. این فرایند بهدرجه سلسيوس قرار داده می

پس از اعمال هر سيکل تعدادی نمونه مورد آزمایش مقاومت  ر نظر گرفته شد.د

 گرفت. فشاری محدود نشده قرار می

 هاآزمایشنتایج  .4 .

پس از اعمال  های آلوده به سولفات سدیمنمونه مقاومت فشاری محدود نشده  . 4-1

 های یخ زدن و آب شدنسیکل

با  ،روز 28آوری با زمان عمل ات سدیمی آلوده به سولفهامقاومت فشاری نمونه

 است مشخص شده 2در شکل وسرباره ترکيبات مختلف آهک 

                                                                                                                                                                                                                                        

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

 

آوری مربوط به نمونه دارای بيشترین مقاومت پس از دوره عمل ،2شکل  با توجه به

ت به ( نسب K+12%Sدارای سرباره ) از طرفی نمونه .است) K+4%L+12%Sسرباره و آهک )

 مقاومت بهتری از خود نشان داده است.                       خاک رس خالص)کائولينيت(نمونه 

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

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

آوری و قبل از پس از دوره عمل درنمودارها منظور از سيکل صفر مقاومت نمونه

 باشد.های یخ زدن و آب شدن میاعمال سيکل
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  -3              شکل

زدن و آب شدن  های یخکرنش در سیکل-نمودار تنش -3شکلاا                اااا

 آلوده به سولفات سدیم K+4%L+12%S نمونه

 
آلوده به  K+6%L ن و آب شدن نمونهزد های یخکرنش در سیکل-نمودار تنش-4شکل              

  سولفات سدیم

. 

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

 آلوده به سولفات سدیم

 

 ترکیبات آلوده به سولفات سدیم(  2N/mk)محوریمقاومت فشاری تک دست آمده از آزمایش: نتایج به6جدول 
سيکل  سيکل پنجم سيکل ششم

 ارمهچ

 ترکيبات سيکل صفر سيکل اول سيکل دوم سيکل سوم

--------- --------- --------- ---------- --------- --------- 615/493 K 

27/351 70/496 99/505 12/576 91/765 24/1072 95/2046 K+4%L+12%S 

--------- 04/475 80/499 74/530 74/694 93/700 72/1448 K+6%L 

--------- --------- --------- 52/326 54/425 87/567 28/1106 K+12%S 

  

 در ترکیبات آلوده به سولفات سدیم آزمایش های یخ زدن و آب شدنتحلیل نتایج  .5
 های مختلف مقایسهمحوری در سيکلشاری تکنتایج آزمایش مقاومت ف 6در جدول  

ها مقاومت نمونه ،های متوالیه با افزایش سيکلدهد کشده است. نتایج نشان می

 و با افزایشاست های اول بيشتر شود و ميزان افت مقاومت در سيکلمیتدریج کم به

از نظر تعداد  K+4%L+12%S نمونهشود. ها از ميزان افت مقاومت کاسته میسيکل تعداد

 که نمونهدر حالی ،ها سيکل بيشتری را تحمل کردهنسبت به بقيه نمونه ،هاسيکل

 ها درنتایج نمونه حتی قادر به تحمل یک سيکل هم نبود از مقایسهخاک رس خالص 

های یخ زدن و توان به تاثير مثبت سرباره در آزمایشمی 6های مشابه در جدول سيکل

های در سيکل بيشتریدارای مقاومت  K+4%L+12%Sی که نمونهطوریبه آب شدن پی برد.
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با توجه به اینکه آهک آزاد سرباره در واکنش  .استبت به سایر ترکيبات مختلف نس

در  نسبت به سایر ترکيباتباشد، لذا مقاومت بهتری از خودبا سولفات کمتر می

 . ه استنشان داد دوامهای آزمایش

پس از اعمال منیزیم  های آلوده به سولفاتنمونه مقاومت فشاری محدود نشده . 4-2

 زدن و آب شدنهای یخ سیکل

روز با  28با زمان عمل آوری  منيزیمی آلوده به سولفات هامقاومت فشاری نمونه

مقاومت  9تا  7در شکل های  .استمشخص شده. 6وسرباره در شکل ترکيبات مختلف آهک 

های متوالی یخ زدن روز پس از سپری شدن سيکل 28آوری ا با زمان عملهنمونهفشاری 

 ت.وآب شدن مشخص شده اس

 

 

 روزه                                                                                                                   28 آوریپس ازدوره عملکرنش -نمودار تنش-6شکل                   

 

 
 

آلوده به  K+4%L+12%S نمونه یخ زدن و آب شدن های کرنش در سیکل-نمودار تنش -7شکل       

 سولفات منیزیم
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های کرنش در سیکل-نمودار تنش-8شکل                                                                      

            آلوده به سولفات منیزیم K+6%L  نمونه یخ زدن و آب شدن

        

 
 

 K+12%S  نمونهیخ زدن و آب شدن های یکلکرنش در س-نمودار تنش -9شکل                  

 آلوده به سولفات منیزیم

 

 ترکیبات آلوده به سولفات منیزیم(  2N/mkمحوری)مقاومت فشاری تک دست آمده از آزمایش: نتایج به7جدول 
سيکل  سيکل پنجم سيکل ششم

 چهارم

 ترکيبات سيکل صفر سيکل اول سيکل دوم سيکل سوم

--------- --------- --------- ---------- --------- --------- 32/487 K 

59/394 34/583 63/592 34/747 23/809 06/1149 69/2005 K+4%L+12%S 

--------- 18/512 68/561 10/608 34/747 64/855 62/1412 K+6%L 

--------- --------- --------- 89/338 29/450 63/592 77/1056 K+12%S 

  

  7و  6ول ادمقایسه نتایج ج.

به سولفات سدیم و منيزیم( نشان  های آلودهنمونه) 7و  6مقایسه نتایج جدول 

های آلوده به سولفات سدیم دارای مقاومت بيشتری قبل از اعمال دهد که نمونهمی

های یخ باشند. در حاليکه بعد از سيکلهای یخ زدن و آب شدن )سيکل صفر( میسيکل

های نسبت به نمونه ،های دارای سولفات سدیمی نمونهزدن و آب شدن افت مقاومت

 Kهای بيشتر است. نمونههای مشابه در سيکل ،دارای سولفات منيزیم

در حالت آلوده به سولفات سدیم و )کائولينيت و سرباره(  K+12%Sو)کائولينيت(

یک ها بسيار نزدو مقاومت نمونهبودند  همنتایج مشابه به دارایتقریبًا  ،منيزیم

و آهک فعال  باشدمی،اقد آهکف)کائولينيت( Kبا توجه به اینکه نمونه  به هم بود.

، لذا سولفات تاثير محسوسی استای بودن سرباره کم به علت دانه K+12%Sی در نمونه

 ها نداشته است.بر مقاومت نمونه

 

 

  نتایج. 8
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سولفات  های آلوده بهنسبت به نمونه ،های آلوده به سولفات سدیمنمونه .1

 .آوری از خود نشان دادندپس از دوره عمل را مقاومت بيشتری ،منيزیم

 ،سولفات سدیمآلوده به  هایهای یخ زدن و آب شدن نمونهپس از اعمال سيکل .2

افت مقاومتی بيشتری ازخود  ،های دارای سولفات منيزیمنسبت به نمونه

 نشان دادند. 

درصد سرباره در دو حالت آلوده  12ی دارای ی خاک رس خالص و نمونهنمونه .3

هم بودند، های نزدیک بهتقریبًا دارای مقاومت ،به سولفات سدیم و منيزیم

 وفعال سرباره توان به کم بودن آهک ای تقریبًا مشابه را میهکه مقاومت

 .دها و عدم واکنش با سولفات نسبت دادر نمونه دانه ای بودن سرباره

 افتبيشترین  ،های دوام قرار گرفتندزمایشها که تحت آدر کليه نمونه .4

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

 .مشاهده شد

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

که حاکی از افزایش مقاومت  سيکل یخ زدن و آب شدن را تحمل کرده است

 . استدر حضور آهک سرباره 

سبب بهبود مقاومت  ،بخشی از آهک با سرباره یبا توجه به اینکه جایگزین .6

لذا نتایج  های یخ زدن و آب شدن شد،ها و کاهش اثرات مخرب سيکلنمونه

در  ،استتواند در استفاده از سرباره که یک ماده زائد این تحقيق می

 د.مفيد واقع شوهای آلوده به مواد شيميایی خاک

 مراجع .9

1. Basma, A.A.and Tuncer, E.R., (1991), “Effect of Lime on Volume Change and Compressibility of 

Expansive Clays,” TRR No.1295 

2. Ferris, G.A., Eads, J.L., Graves, R.E.and Mcclellan, G.H., (1991), “ Improved Characteristics in Sulfate 

Soils Treated with Barium Compounds Before Lime Stabilization, ”TRR No.1295. 

3. McKennon, J.T. and Hains, Norman L. and Hoffman, David C. (1994), “Method for Stabilizing Clay 

Bearing Soils by addition of Silica and Lime, ” International Application Published Under the Patent 

Cooperation Treaty (PCT), Patent Classification: Co9K 17/00 – Published Number: WO 94/06884. 

4. Sherwood, P. T. (1993), “ Soil Stabilization with Cement and Lime, ” Transport Research Laboratory, 

State- of- the- Art Review, HMSO, London, 153p. 
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