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چكيده
خاکهاي ماسهاي و رسي بخش وسيعي از خاکهاي شمال کشور را تشکيل ميدهند .اغلب خاکهاي رسي در اين
مناطق اگرچه در حالت خشک مقاومت خوبي دارند ،در حالت اشباع ،تضعيفشده و مقدار تورم قابل توجهي را متحمل
مي گردند .خاکهاي ماسهاي مناطق ساحلي که به ماسهبادي معروفند ،در حالت محدودشده قابليت باربري قابل
توجهي دارند ،ولي در حالت محدودنشده در صورتي که در مسير جريان آب قرار بگيرند ،به دليل دانهبندي يکنواخت و
نداشتن چسبندگي ،شسته ميشوند .در اين تحقيق اثرات سيمان آبزدا بر خصوصيات رفتاري اين خاکها  ،با اثرات
سيمان نوع 2وآهک مقايسه شدهاست .براي توليد سيمان آبزدا ،در مرحله آسياب کلينکر سيمان پرتلند معمولي ،حدود
 2درصد اسيد چرب به آن اضافه ميگردد .اين تغيير باعث افزايش دوام در برابر رطوبت و تاخير هيدراسيون تا زمان
اختالط کامل ميگردد .در عمليات تثبيت ابتدا ماده تثبيتکننده بر روي اليه مورد نظر پخششده سپس عمليات اختالط
آغاز ميگردد .بنابراين در صورت استفاده از سيمان معمولي با توجه به وجود رطوبت در خاک بخشي از سيمان قبل
از شروع عمليات اختالط هيدراته شده و درصد سيمان هيدراته نشده که با خاک مخلوط ميگردد کمتر از مقدار بهينه
تعيين شده ميباشد .بنابراين در صورت تاييد اثرات مفيد سيمان آبزدا بر خصوصيات رفتاري خاک ،استفاده از اين
سيمان با توجه به هزينههاي توليد يکسان آن با سيمان معمولي مفيدتر ميباشد .آزمايشهاي مورد استفاده در اين
تحقيق شامل حدود اتربرگ ،مقاومت فشاري محدودنشده و  CBRميباشند .نتايج حاکي از اثرات بسيار مناسب سيمان
آبزدا بر خصوصيات مقاومتي و اثرات متوسط آن بر خصوصيات خميري خاکها ميباشند.

كلمات كليدي
تثبيت خاک ،ماسه بادي ،رس ،سيمان آبزدا ،مقاومت فشاري ،حدود اتربرگCBR ،

Soil Stabilization with Waterproof Cement for Road
Applications
F. Moghadasnejad.; A. Modarres.
ABSTRACT
Sand and clay soils are the most usually common soils that constitute the subgrade of roads in northern
parts of Iran. The clay soil has high plasticity index. Also they have high strength in dry condition, in
saturated state; they lose most of strength and during this time, sustain much swelling which is dangerous
for pavement. Sandy soils in coastal zones are termed Beach sand and have considerable strength in
confined state. However In unconfined state, because of their uniform gradation and lack of cohesion,
they will be washed out by water flow. In this research, the effects of Waterproof cement on engineering
properties of these soils compared to Type 2 cement and Lime have been considered. In order to
investigate the effects of the above materials on improving soil properties, Atterberg limit, Unconfined
Compressive Strength and CBR tests have been carried out. It was found that the Waterproof cement has
superior effect on strength properties of soils compared to the two other additives. The tests have also
shown the average effect of this additive on the Plastic properties of soils.
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 -1مقدمه
استفاده از روش تثبيت براي بهسازي زمين در پروژههاي
عمراني سابقه اي نزديک به  011سال دارد .اين روش در بيشتر
موارد در پروژههاي راهسازي بهمنظور اصالح خاکهاي نرم و
کم مقاومت ،بهبود مشخصات فني خاکها و مصالح شني،
ايجاداليه هاي اساس و زيراساس با قابليت باربري زياد،
بازسازي روسازيهاي فرسوده با استفاده از مصالح موجود و
کاهش گرد وخاک و يا کاهش رطوبت مورد استفاده قرار گرفته

در راستاي استفاده از مواد تثبيتکننده مناسب در عمليات
راهسازي و افزايش کارايي عمليات تثبيت ،در اين مطالعه اثرات
سيمان آبزدا به عنوان يک تثبيتکننده جديد بر خصوصيات
رفتاري دو نوع خاک موجود در مناطق شمالي کشور مورد
بررسي و مطالعه قرار گرفتهاست.

 -2مشخصات خاکهاي مورد مطالعه
مشخصات خاکهاي مورد مطالعه در اين تحقيق در جدول
و شکل ،0ارائه شدهاست.

است ] [00] ،[2و ] .[01در تمامي موارد يادشده انتخاب نوع

گروه اول از خاکهاي مورد مطالعه شامل ماسهبادي

ماده تثبيتکننده به عوامل زيادي از قبيل جنس خاک ،شرايط

ميباشد .اين خاک از فواصل  011تا  051متري ساحل در عمق

جوي منطقه ،ميزان آمد وشد ،هدف از انجام تثبيت خاک وهزينه

بيش از  51سانتيمتر و در  01نقطه مختلف از شهرهاي ساحلي

عمليات بستگي دارد .با توجه به اين موارد ،انجام آزمايشها و

استان مازندران برداشت شدهاست.

بررسيهاي دقيق خاک منطقه موردنظر ضروري ميباشد .در

گروه دوم شامل خاک رس برداشت شده از عمق بيش از

بسياري از موارد انتخاب نادرست روش تثبيت نتايج نامناسب

 51سانتيمتر در زمينهاي کشاورزي در  01نقطه مختلف از

و افزايش هزينههاي بلند مدت روسازي را دربرداشته است].[2

شهرهاي گفتهشده ميباشد .کليه مشخصات ارائه شده پس از

تثبيتکنندههاي مرسوم شامل آهک به صورت دوغاب و
آهک شکفته ،سيمانهاي پرتلند معمولي و انواع پوزوالنهاي

اختالط تمامي نمونههاي برداشتشده براي هر کدام از
خاکهاي مورد مطالعه تعيين شدهاست.

طبيعي و مصنوعي ميباشند .به طور کلي براساس مطالعات

ماسه مورد مطالعه داراي دانهبندي تا اندازهاي يکنواخت

انجام شده استفاده از سيمان باعث افزايش قابل توجه در

بوده و  2/2درصد آن را ذرات با اندازه رس تشکيل ميدهند.

قابليت باربري خاک ميگردد .در مقابل به غير از خاکهاي

اين خاک غيرخميري بوده و در ردهبندي اشتو در گروه

حاوي ترکيبات پوزوالني (مانند خاک رس) ،اثرات آهک بر

قرار ميگيرد .اين گروه از خاکها داراي مقاومت مناسبي بوده

قابليت باربري خاکها چندان قابل توجه نميباشد .اما بررسيها

و معضل اصلي آنها عدم چسبندگي و احتمال آبشستگي در

حاکي از برتري آهک در بهبود خصوصيات خميري و تورمي

شرايط محدودنشده ميباشد ].[0

A-1

خاک ميباشند ] [01] ،[00و] .[01در سالهاي اخير مطالعات

خاک رس مورد مطالعه داراي خاصيت خميري باال بوده و

جامعي در ارتباط با استفاده از تثبيتکنندههاي جديد انجام

طبق جدول ،0طبق ردهبندي اشتو در گروه ( A-1-6)22ردهبندي

شدهاست .در چندين مطالعه اثرات استفاده از خاکستر کوره

ميگردد .مشکل اساسي اين گروه از خاکها تورم بيش از حد و

سيمان مورد بررسي قرار گرفته و براساس نتايج به دست آمده

کاهش قابل توجه مقاومت آنها در اثر اشباعشدگي ميباشد.

اثرات آن بر خصوصيات رفتاري خاک متوسط ارزيابي
شدهاست .براساس نتايج يکي از اين مطالعات ،به دليل کمتر
بودن ترکيبات سيماني در اين ماده نسبت به سيمانهاي
معمولي مقادير مناسب براي تثبيت بين دو تا سه برابر اين
سيمانها ميباشند] [21و] .[20در يکي ديگر از مطالعات انجام
شده از خاکستر بادي نوع  Cاستفاده شده و اثرات آن بسيار
مشابه با سيمان گزارش شدهاست ].[01
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سال پس از اعمال آهک به خاک ادامه مييابد] [00و].[01
مطالعات نشان ميدهند که شروع واکنش پوزوالني ،تابع ميزان
پيشرفت واکنش تجمع -تراکم است .با پيشرفت اين واکنش،
مقدار  PHخاک باال رفته و سيليکاي خاک از ساختمان ورقه اي
چهاروجهي و آلوميناي خاک از ساختمان ورقه اي هشت
وجهياش آزاد شده و واکنش پوزوالني شتاب ميگيرد.
 -2-3سيمان آبزدا
براي توليد اين سيمان ،در مرحله آسياب کلينکر سيمان

شکل  :0دانهبندي خاکهاي مورد مطالعه
جدول ( :)0مشخصات خاکهاي مورد آزمايش
مشخصات

استاندارد

ماسه()A

رس()B

پرتلند معمولي ،به ميزان حداکثر  2درصد (متوسط  0/5درصد)،
اسيد الکتيک يا اسيد اولئيک به آن اضافه ميگردد .با توجه به

درصد شن

ASTM D222-71

-

-

درصد ماسه

ASTM D222-71

11/7

12/71

تغييرات اندک اعمالي در اين سيمان ،ترکيب شيميايي اين سيمان

درصد رس

ASTM D222-71

2/21

15/01

مشابه سيمان نوع 0ميباشد .در اثر اعمال اسيدهاي چرب

حدرواني

ASTM D2107-71

غيرخميري

12/11

ASTM D2107-71

غيرخميري

17/51

(اسيد الکتيک يا اسيد اولئيک) ،دوام اين سيمان در برابر رطوبت

AASHTO T11-11

0/11

0/11

درصد رطوبت بهينه

AASHTO T11-11

05/51

21/21

نميگردد .در روشهاي متداول تثبيت ابتدا سيمان با استفاده از

رده بندي در سيستم يونيفايد

AASHTO T071-D

SP

CH

رده بندي در سيستم آشتو

AASHTO T071-D

A-1

)A-1-1(22

پخشکننده مناسب و با توجه به درصد بهينه تعيين شده در

نشانه خميري

حداکثر (gr/cm3 )  d

افزايش يافته و در مجاورت رطوبت به سرعت هيدراته

طرح اختالط آزمايشگاهي بر روي اليه خاکي مورد نظر در يک

 -3مشخصات مواد تثبيتکننده مورد استفاده

طول مشخصي از راه پخش شده و پس از تاييد مقدار آن با

 -1-3آهک
آهک از پرکاربردترين و ارزانترين مواد تثبيتکننده

آزمايش سيني عمليات اختالط آغاز ميگردد .با توجه به آنکه
درصد رطوبت خاک در اين زمان اندکي بيشتر از درصد

است] [1و] .[2با اعمال آهک به خاک واکنش تجمع -تراکم(تبادل

رطوبت بهينه ميباشد ،احتمال هيدراته شدن بخشي از سيمان

کاتيوني) بطور آني انجام ميگيرد .در رابطه ( )0که به سري

باال بوده و مقدار سيمان هيدراته نشدهاي که با اليه موردنظر

ليتروپي موسوم است ،ترتيب کلي تبادل يونهايي که معموالً در

مخلوط ميگردد کمتر از مقدار بهينه ميباشد .بنابراين در

خاکها يافت ميشوند ،نشان داده شدهاست.
()1

صورت نبودن اثرات مخرب اسيدهاي چرب بر ساير


N a  K   C a   M g 

خصوصيات خاکهاي تثبيتشده ،استفاده از سيمان آبزدا

در اين سري هريک از يونها تمايل به جايگزيني يونهايي

ميتواند تا حد زيادي اين مشکل را برطرف مينمايد .عالوه بر

که در سمت چپ آن قرار دارند را داشته و يونهاي يکظرفيتي

اين مدت زمان نگهداري اين سيمان در شرايط مرطوب باالتر از

با يونهاي چندظرفيتي جايگزين ميشوند .در طي واکنش

سيمانهاي معمولي بوده و اين مورد باعث افزايش سهولت

تجمع -تراکم يون کلسيم موجود در آهک جايگزين يونهاي

استفاده از اين سيمان ميگردد .افزودني مشابهي در کشور

تکظرفيتي موجود در کانيهاي رسي خاک ميگردد ][00

آلمان توليد شده و به "سيمان راه" معروف است] .[01از

و] .[01در اثر ايجاد جاذبه بيشتر بين يونهاي دوظرفيتي

خصوصيات اصلي گزارش شده ميتوان به نداشتن نياز به

کلسيم ،ذرات خاک به هم نزديک شده و بافت خاک از حالت

بستهبندي ،افزايش دوام در برابر رطوبت و عدم هيدارتهشدن

ريزدانه خارج ميگردد .همچنين در اثر اشباعشدن بارهاي منفي

در ابتداي مجاورت با آب و خصوصيات خميري و مقاومتي

موجود برروي ذرات رس ،تمايل آنها به جذب آب کمتر شده و

نسبتاً مشابه با سيمانهاي معمولي اشاره نمود .همچنين نتايج

در نتيجه خواص خميري و تورمي خاک اصالح ميگردد .در

بررسيهاي انجام شده حاکي از دستيابي به مقاومتهاي باالتر

صورت وجود مواد پوزوالني شامل مواد سيليسدار

در مقايسه با موادي چون خاکستر بادي و آهک ميباشند].[01

وآلوميندار در خاک ،واکنش پوزوالني نيز در مخلوط آهک-

ترکيب شيميايي اين سيمان در جدول 2ارائه شدهاست.

خاک رخ داده و مواد سيماني توليد شده باعث بهبود خواص

 -3-3سيمان نوع2
به منظور کنترل بهتر نتايج به دست آمده از سيمان آبزدا،

مقاومتي و دوام خاک ميشوند .پيشرفت اين واکنش بسيارکند
بوده و با توجه به مطالعات ،اين واکنش در اکثر موارد تا چندين
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در اين مطالعه از سيمان نوع 2به عنوان يک ماده مرسوم در

اعمال آهک به ميزان قابل توجهي بهبود مييابد .نتايج مطالعات

عمليات تثبيت استفاده شدهاست .ترکيب شيميايي اين سيمان در

انجام شده نشان ميدهند که در بيشتر موارد اثرات آهک در

جدول  2ارائه شدهاست .با اعمال سيمانها به خاک واکنش

بهبود خواص خميري خاکهاي تثبيتشده بهتر از سيمان

هيدراسيون آغاز ميگردد .در طي اين واکنش ترکيباتي چون

ميباشد] [02] ،[00و ] .[01در ارتباط با خصوصيات خميري

 C2S، C1Sو  C1Aبا آب اختالط وارد واکنش شده وترکيبات

اثرات سيمان آبزدا اندکي بهتر از سيمان نوع 2است که اين

سيماني را توليد مينمايند که باعث ايجاد چسبندگي بين

مورد نشاندهنده پيشرفت سريعتر واکنش هيدراسيون

دانههاي خاک تثبيتشده گرديده و مقاومت خاک را افزايش مي

ميباشد .همچنين بهتر بودن اثرات سيمان آبزدا نسبت به

دهند] .[00همچنين در اثر هيدراسيون ،هيدروکسيد کلسيم توليد

سيمان نوع  2نشاندهنده عدم اثرات مخرب اسيدهاي چرب بر

مي گردد که بر خواص خميري خاک تثبيتشده تاثير زيادي

خواص اين سيمان ميباشد .در جدول  2تغييرات دامنه خميري

داشته و همانند آهک در صورت وجود مواد پوزوالني در خاک

خاک  Bدر اثر تغيير مقدار مواد اعمالي ارائه شدهاست .روند

با آنها وارد واکنش شده و ترکيبات سيماني ثانويه را توليد

تغييرات دامنه خميري اين خاک مشابه تغييرات حدرواني بوده

کرده که پيشرفت اين واکنش به موازات واکنش هيدراسيون

و موارد ياد شده براي حدرواني در اين مورد نيز درست است.

باعث افزايش مقاومت در خاک ميگردد].[00

کاهش نشانه خميري ،باعش افزايش کارايي خاک ميگردد .در

جدول :2مشخصات اصلي سيمانهاي مورد استفاده ][2

نوع سيمان

مقدار()%

C1S

C2S

C1A

اسيدچرب

آبزدا

متوسط

27/5

22/5

02

0/5

نوع2

متوسط

21

21/1

1

1 /1

اثر واکنش تبادل کاتيوني ،بافت خاک رس از نظر فيزيکي تغيير
کرده و مانند ماسه ريزدانه عمل مينمايد.
جدول ( :)1تغييرات حد رواني خاک B

براساس مطالعات C3S ،و C2Sبيشترين تاثير را در خواص

درصد

سيمان نوع2

آهک

سيمان آبزدا

1

12/11

12/11

12/11

2

55/02

27/01

51/02

2

22/00

15/22

22/07

1

11/10

21/10

15/21

7

21/72

21/22

21/22

مقاومتي سيمان دارا هستند .اثرات  C3Sدر سيمان ،تسريع
گيرش اوليه و افزايش مقاومت اوليه و C2Sافزايش زمان گيرش
اوليه و کاهش مقاومت اوليه در سيمان مي باشد] .[00در جدول
 2ديده ميشود که مقدار  C1Sدر سيمان آبزدا بيشتر از سيمان

جدول ( :)2تغييرات دامنه خميري خاک B

نوع 2و مقدار C2Sدر اين سيمان کمتر از سيمان نوع 2ميباشد.

درصد

سيمان نوع2

آهک

سيمان آبزدا

1

17/21

17/21

17/21

بنابراين انتظار ميرود در صورت عدم اثرات نامطلوب

2

27/11

21/10

21/11

اسيدهاي چرب بر خصوصيات شيميايي سيمان آبزدا ،نتايج به

2

07/17

00/11

01/27

دست آمده از سيمان آبزدا بهتر از سيمان نوع 2باشد.

1

01/12

1/10

1/51

7

1/52

0/70

2/11

 -4آزمايشها
 -1-4حدود اتربرگ
با توجه به غيرخميري بودن ماسه(خاک ،)Aاين آزمايش
فقط براي خاک رس(خاک  )Bانجام شد .نمونههاي خاک  Bپس
از اختالط با مواد تثبيتکننده و مقدار رطوبت مورد نظر در هر
مرحله ،به مدت يک ساعت نگهداري شده و پس از گيرش اوليه،
آزمايشهاي حدرواني و حدخميري انجام شد .نتايج به دست
آمده در جدولهاي  1و 2ارائه شدهاند .با توجه به جدول  ،1هر
 1ماده اعمالي به ميزان قابل توجهي حد رواني خاک  Bرا
کاهش دادهاند ،ولي براي تمامي مقادير اعمال شده اثرات آهک
بهتر از  2ماده ديگر بوده است .با توجه به وجود مقدار قابل
توجهي رس در اين خاک ،ميزان پيشرفت واکنش اوليه در اين
خاک باال بوده و در نتيجه آن خواص خميري اين خاک پس از
53

 -2-4مقاومت فشاري محدود نشده ()UCS
مقاومت فشاري خاک تثبيت شده يکي از ضوابط اصلي
براي انتخاب نوع ومقدار تثبيت کننده ميباشد .براي ساخت
نمونههاي مقاومت فشاري ،ابتدا نمونههاي مخلوط شده با هر
کدام از مواد افزودني در قالب  1اينچي تراکم با روش اشتوي
اصالح شده متراکم گرديد ،سپس نمونههاي مقاومت فشاري به
ارتفاع  1/2cmوقطر  1/1cmاز آنها استخراج گرديد ] .[1درصد
مواد افزودني براي اين آزمايش برابر با  1 ،1 ،1و  02درصد
بودهاست .نمونههاي مقاومت فشاري شامل  2گروه زير
ميباشند:
 -0نمونههاي 1روزه :اين نمونهها به مدت  1روز در دماي
 21درجه سانتيگراد و با کنترل رطوبت عملآوري شده سپس
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آزمايش مقاومت فشاري بر روي آنها انجام گرفت.
 -2نمونههاي  1+0روزه  :شرايط ساخت و عمل آوري اين
نمونهها تا روز ششم مشابه نمونههاي  1روزه ميباشد ،ولي
اين نمونهها به مدت  22ساعت قبل از آزمايش درون حمام آب
با دماي  21درجه سانتيگراد قرار گرفته و اشباع شدند.
 -1نمونههاي  27روزه :شرايط عملآوري اين نمونهها

شکل ( :)4تغييرات مقاومت فشاري 7روزه خاكB

مشابه نمونههاي  1روزه و به مدت  27روز بودهاست.
 -2نمونههاي دوام :اين مورد شامل نمونههايي است که پس
از ساخت تحت  1سيکل يخبندان وذوب قرار گرفتهاند .نمونهها
ابتدا به مدت  11ساعت در دماي ،210Cعملآوري شده و به
مدت  22ساعت درون آب با همين دما اشباع ميگردند .سپس
اين نمونهها تحت  1سيکل يخبندان و ذوب بين دماهاي -210C
و +21 0Cقرار گرفتند] .[01زمان قرارگيري نمونهها در هر کدام

شکل ( :)5تغييرات مقاومت فشاري  1+0روزه خاک B

از اين دماها  02ساعت بودهاست .تمام نمونهها به جز نمونه
خاک ،Bدر حالت تثبيتنشده که در آن شکست نمونه به صورت
بادکردگي بود ،در صفحات مورب گسيخته شدند .با توجه به
شکل ،2مقدار مقاومت فشاري خاک  Aبا افزايش مقدار آهک
تغييرات قابل توجهي ندارد و حتي با افزايش مقدار آهک بيش از
 1درصد مقدار مقاومت فشاري کاهش مييابد .اين مورد به
شکل ( :)1تغييرات مقاومت فشاري  27روزه خاک A

دليل عدم واکنشپذيري خاک  Aبا آهک ميباشد .همچنين مقدار
مقاومت فشاري نمونههاي تثبيتشده با سيمان آبزدا وسيمان
نوع  2با افزايش مقدار اين مواد افزايش قابل توجهي از خود
نشان دادهاند .در جدول ،0مشاهده ميگردد که مقدار رس
موجود در اين خاک بسيار ناچيز ميباشد .با توجه به اين مورد
پيشرفت واکنش پوزوالني در آهک چندان قابل توجه نبوده و
در نتيجه تغيير قابل توجهي در مقدار مقاومت فشاري خاک
پس از تثبيت با آهک رخ نميدهد.

A

شکل ( :)1تغييرات مقاومت فشاري  27روزه خاک B

با توجه به شکلهاي  2و  ،1مقدار مقاومت فشاري
نمونههاي تثبيتشده با سيمان آبزدا و سيمان نوع 2به علت
اشباع شدن در آب اندکي کاهش يافتهاند ولي مقدار مقاومت
فشاري نمونههاي تثبيتشده با آهک به ازا تمامي مقادير به
دليل وارفتگي پس از قرارگيري در آب قابل اندازهگيري
نبودهاست .در شکل  1مشاهده ميگردد که نتايج حاصل از
سيمان آبزدا بهتر از نتايج نمونههاي تثبيتشده با سيمان نوع2

شکل ( :)2تغييرات مقاومت فشاري  1روزه خاک A

بودهاست.
نتايج ارائه شده در شکل  2کم وبيش مشابه با شکل2
ميباشد .کندشدن روند افزايش مقاومت بهازا مقادير بيش از 1
درصد آهک به دليل مصرف بخش عمدهاي از مواد پوزوالني
موجود در خاک ميباشد ،به طوريکه با افزايش مقدار آهک،
مقدار مواد پوزوالني موجود در خاک ،براي پيشرفت واکنش

شکل ( :)1تغييرات مقاومت فشاري  1+0روز ه خاک A
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پوزوالني کافي نيست.
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نتايج ارائه شده در شکل 5بيانگر آن است که بر خالف خاک
 Aمقاومت فشاري نمونههاي خاک  Bکه با آهک تثبيت شدهاند
در اثر اشباع شدن در آب به طور کامل از بين نرفتهاند .اين
مورد به دليل پيشرفت واکنش پوزوالني در اين خاک که حاوي
مقدار قابل توجهي رس ميباشد بودهاست .بر خالف آهک،
مقدار کاهش مقاومت فشاري به دليل اشباع شدن در خاک

B

شکل ( :)7نمونههاي  1روزه 1+0 ،روزه و دوام (خاک  ،Aآهک)

براي سيمانها بيشتر از خاک  Aميباشد که اين مورد به دليل
وجود مقدار قابل توجهي رس در خاک  Bو خاصيت خميري
باالي اين خاک است] [00و ].[02
نتايج نمونههاي  27روزه خاک  Aباتوجه به شکل 1کم
وبيش مشابه با نمونههاي  1روزه ميباشد .همانطورکه در
مورد نمونههاي  1روزه گفته شد مقدار رس موجود در اين

شکل ( :)1نمونههاي  1+0، 1روزه و دوام (خاک ،Aنوع)2

خاک بسيار کم بوده و واکنش پوزوالني در اين خاک پيشرفت
چنداني ندارد .در اين صورت ذرات آهک همانند بخشي از ذرات
خاک عمل کرده وبه دليل کمتر بودن چگالي آهک نسبت به
چگالي خاک مقدار وزنمخصوص توده خاک -آهک کاهش يافته
و در نتيجه مقدار مقاومت اين خاک با افزايش مقدار آهک کاهش
مي يابد] [00و].[02

شکل ( :)01نمونههاي  1+0 ، 1روزه و دوام (خاک ،Aآبزدا)

با توجه به شکل ،1مقاومت فشاري  27روزه خاک  Bبراي
نمونه تثبيتشده با آهک تغييرات مشابهي با نمونه  1روزه در
اين خاک دارد و بر خالف خاک  Aمقدار مقاومت فشاري اين
خاک با افزايش مقدار آهک افزايش مييابد .همچنين در اين
مورد نيز مشابه با نمونههاي  1روزه روند تغييرات مقاومت
فشاري براي نمونههاي تثبيتشده با مقادير کمتر از  1درصد

شکل ( :)00نمونههاي  1+0 ، 1روزه و دوام (خاک  ،Bآهک)

زودتر از نمونههاي تثبيتشده با بيش از اين مقدار ميباشد .اين
مورد به دليل کند شدن روند واکنش پوزوالني براي مقادير
بيشتر از  1درصد آهک در خاک  Bميباشد.
با توجه به شکل ،2روند تغييرات مقاومت فشاري براي
نمونههاي  1روزه و دوام با افزايش مقدار آهک در خاک

A

تقريباً مشابه بوده وبا افزايش مقدار تثبيتکننده مقاومت فشاري

شکل ( :)02نمونههاي  1+0 ، 1روزه و دوام (خاک ،Bنوع)2

کاهش مييابد .همچنين به دليل وارفتگي نمونههاي اشباع شده
مقاومت فشاري آنها صفر گزارش شدهاست .با توجه به روند
تغييرات مقاومت فشاري براي نمونههاي  1روزه و دوام و
همچنين صفر بودن مقدار مقاومت فشاري براي نمونههاي
اشباع شده به ازا تمامي مقادير آهک ميتوان به اين نتيجه رسيد
که آهک ماده مناسبي براي تثبيت خاک  Aنميباشد.

شکل ( :)01نمونههاي  1+0 ، 1روزه و دوام (خاک ،Bآبزدا)

روند تغييرات مقاومت فشاري نمونههاي خاک  Aتثبيتشده
با سيمان نوع 2مطابق شکل 9براي هر  8دسته از نمونهها کامال

56
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مشابه است ولي باز هم مقادير به دست آمده از نمونههاي دوام

و خاک  2 Bدرصد ميباشد .با توجه به نتايج شکل  ،01هر 1

باالتر از نمونههاي اشباع شده ميباشند .اين مورد با نتايج

ماده به ميزان قابل توجهي تورم خاک  Bرا کاهش دادهاند .تاثير

مطالعات انجام گرفته در اين زمينه که نشان دهنده دوام مناسب

آهک در تورم خاک  Bبهتر از دو ماده ديگر بوده و سيمان

نمونههاي تثبيتشده در مقابل دورههاي يخبندان و ذوب

آبزدا داراي تاثير متوسط بودهاست .در حالت کلي براساس

هستند ،مطابقت دارد .تحقيقات انجام شده نشان ميدهند که

مطالعات انجام شده در صورت واکنشپذيري خاک با آهک

نمونههايي که با ماده مناسب تثبيت ميشوند در اثر دورههاي

تاثير آهک بر کاهش تورم خاک بيشتر از سيمان ميباشد][01

يخبندان و ذوب بين  11الي  91درصد از مقاومت اوليه خود را

و] .[01به هر حال نتايج آزمايشهاي  CBRو درصد تورم نيز

حفظ کردهاند] [2و].[00

مويد عملکرد مناسب سيمان آبزدا ميباشد.

با مقايسه نتايج مربوط به سيمان آبزدا در شکل 11
وسيمان نوع 2در شکل 9ميتوان به اين نتيجه رسيد که اثرات
سيمان آبزدا بر افزايش دوام در برابر رطوبت و سيکلهاي
يخبندان-ذوب بهتر از سيمان نوع 2ميباشد.
با توجه به شکل ،11آهک اثرات قابل قبولي بر افزايش دوام
خاک  Bدر مقابل سيکلهاي يخبندان وذوب دارد .همچنين

شکل ( :)11اثرات تثبيتکنندهها

همانند نمونههاي قبل در اين مورد نيز ديده ميشود که

بر  CBRخاک A

مقاديرمقاومت به دست آمده از نمونههاي يخبندان وذوب از
نمونههاي اشباع شده باالتر ميباشد .اثرات سيمان نوع 2و
آبزدا بر دوام خاک  Bمطابق شکلهاي  02و  ،01کم وبيش
مشابه با خاک  Aميباشند .تمامي نمودارها نشان ميدهند که
اشباع شدن اثرات مخربتري نسبت به سيکلهاي يخبندان و
شکل ( :)11اثرات تثبيتکنندهها بر  CBRخاک

ذوب متوالي براي خاکهاي تثبيت شده دارد.

B

CBR -3-4

 CBRبستر و اليههاي خاکي روسازي يکي از مهمترين
پارامترهاي طراحي در روش طراحي غيرمستقيم ميباشد .در
اين مطالعه به منظور بررسي تاثير سيمان آبزدا بر قابليت
باربري خاکهاي مورد مطالعه آزمايش  CBRبر روي
نمونههاي خشک و اشباع انجام شده و درصد تورم نمونهها
اندازهگيري شد .نتايج آزمايشهاي انجام شده براي نمونههاي
خاک  Aدر شکل  02نشان داده شدهاست .با توجه به اين شکل

شکل ( :)16اثرات تثبيتکنندهها بر تورم ناشي از اشباعشدن

 -5بررسي نمودارهاي تنش -کرنش نمونه هاي مقاومت
فشاري

نتايج آزمايش  CBRقابل مقايسه با آزمايشهاي مقاومت

جهت بررسي تغييرات ميزان کرنش حد گسيختگي

فشاري ميباشد .برابر با نتايج قبلي آهک اثرات چنداني بر

نمودارهاي تنش -کرنش برخي از نمونه هاي مقاومت فشاري

باربري خاک  Aندارد .به دليل نداشتن کفايت کانيهاي رسي

محدودنشده ،در شکلهاي  01الي  21ارائه شدهاست .در اين

موجود در اين خاک ،واکنش پوزوالني پيشرفت محسوسي

نمودارها :

نداشته و آهک همچون بخشي از ذرات خاک عمل نموده و با

 :Bمقاومت فشاري خاک  Bبدون اعمال تثبيتکنندهها

توجه به پايينتر بودن وزنمخصوص آهک نسبت به خاک ،A

 :B3WCخاک  ، Bتثبيتشده با سه درصد سيمان آبزدا

وزنمخصوص ترکيب خاک-آهک کاهش يافته و قابليت باربري

 :B32Cخاک ، Bتثبيتشده با  1درصد سيمان نوع2

آن کاهش خواهد يافت .اين مورد در مطالعات مشابه انجام

 :B3Lخاک  ،Bتثبيتشده با  1درصد آهک

گرفته نيز اشاره شدهاست ] [00و] .[02مطابق با شکل  ،05هر

ميباشند .به طور مشابه  ،Aنشاندهنده نمونههاي خاک Aو

سه ماده به ميزان قابل توجهي  CBRخاک  Bرا افزايش دادهاند.

 ،1نشاندهنده  1درصد از هر کدام از اين تثبيتکننده ها

درصد تورم خاک  Aدر حالت تثبيتنشده بسيار ناچيز بوده
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ميباشد.
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نمودارهاي شکل 01نشان ميدهند که ميزان کرنش حد
گسيختگي نمونههاي تثبيتنشده خاک ،Bبه مراتب از مقدار اين
پارامتر در نمونههاي تثبيتشده بزرگتر است .همچنين مقدار
اين پارامتر براي نمونههاي تثبيتشده با سيمان آبزدا بزرگتر
از نمونههاي سيمان نوع 2و آهک ميباشد .براي نمونههاي
خاک  ،Aبه دليل محدودنبودن ،امکان انجام آزمايش بر روي

شکل ( :)07نمودارهاي تنش -کرنش نمونههاي 1روزه

نمونههاي تثبيتنشده وجود نداشت .ولي براي نمونههاي
تثبيتشده ديده ميشود که مقدار کرنش حد گسيختگي کمتر از
نمونههاي خاک  Bميباشد.
با توجه به شکل  ،07مقدار کرنش حد گسيختگي براي
نمونههاي تثبيتشده با  1درصد از تثبيتکننده ها کمتر از مقدار
اين پارامتر در نمونههاي تثبيتشده با  1درصد تثبيتکننده

شکل ( :)19نمودارهاي تنش -کرنش نمونههاي  22روزه

بودهاست .همچنين مقدار کرنش حد گسيختگي براي نمونههاي
خاک ،Aکوچکتر از نمونههاي خاک  ، Bميباشد .با توجه به
شکل  ،01مقدار کرنش حد گسيختگي براي نمونههاي  27روزه
نسبت به نمونههاي  1روزه کاهش يافتهاست .ولي مقايسه
شکلهاي 07و  01نشان مي دهد که مقدار کرنش حد گسيختگي
براي نمونههاي  1روزه تثبيتشده با  1درصد از تثبيتکننده ها،
اندکي کمتر از مقدار اين پارامتر ،براي نمونههاي  27روزه
تثبيتشده با  1درصد تثبيتکننده ميباشد.
در شکل  ،21ديده ميشود که مقدار کرنش حد گسيختگي

شکل ( :)02نمودارهاي تنش-کرنش نمونههاي  02روزه

 -6نتيجهگيري و پيشنهادات

براي نمونههاي  27روزه پس از تثبيت با  1درصد تثبيتکننده ،

در اين مقاله اثرات سيمان آبزدا بر خصوصيات دو نوع از

به مراتب از نمونههاي  1روزه مشابه و نمونههاي  27روزه

خاکهاي مناطق شمالي کشور شامل خاک رس و ماسهبادي

تثبيت شده با  1درصد تثبيت کننده ،کمتر است .با توجه به نتايج

مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .براي ارزيابي و مقايسه

به دست آمده ،موارد ديگري به دست ميآيد که عبارتند از:

نتايج به دست آمده در ارتباط با خصوصيات مقاومتي و

 با افزايش زمان عملآوري و مقدار تثبيتکننده رفتار خاکشکنندهتر خواهد بود.
 اثر زمان عملآوري بر ميزان تغييرشکل نمونهها در لحظهگسيختگي ،کمتر از اثرات ميزان تثبيتکننده ميباشد.

خميري دو نوع افزودني ديگر شامل سيمان نوع 2و آهک نيز
مورد استفاده قرار گرفت .مهمترين نتايج به دست آمده عبارتند
از:
-0

با توجه به نتايج آزماايشهااي مقاومات فشااري محادود

 -نمونههاي تثبيتشده با سيمان آبزدا ،رفتار انعطاف

نشده و  CBRدر دو حالت خشاک و اشاباع ،سايمان

پذيرتر و نمونه هاي تثبيت شده با آهک ،رفتار شکنندهتري

آبزدا در مقايسااه بااا آهااک و حت اي س ايمان نااوع2

نسبت به ساير نمونهها دارند.

افزودني مناسبتري براي تثبيت ايان دو ناوع خااک
ميباشد.
-2

اثرات سيمان آبزدا بر خصوصيات خميري خاک رس در
مقايسه با آهک ضعيفتر بوده اما قابال مقايساه باا
سيمان نوع 2ميباشد.

-1

براساس نتايج به دست آمده سيمان آبزدا را ميتوان باه
عنوان يک ماده تثبيتکننده در پروژههاي راهساازي

شکل ( :)11نمودارهاي تنش-کرنش نمونههاي 1روزه
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استفاده نمود.
-2

با توجه به عملکرد مناسب اين سايمان در تثبيات خااک
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.آسفالت به عنوان تثبيتکننده مورد مطالعه قرار گيرد

پيشنهاد مي گاردد جهات تکميال مطالعاات اثارات ايان
سيمان در افزايش دوام مخلاوطهااي آسافالت گارم و
همچنااين اسااتفاده از آن در عمليااات بازيافااتساارد
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