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 -1مقدمه
يكي از مهمترين مسائل ژئوتكنيكي که ميتواند کاربري طرح
را تحت تأثير قرار داده و يا منجر به تخريب آن گردد ،خاکهاي
مسئلهدار ميباشد .خاکهاي مسئلهدار به خاکهاي واگرا ،متورم
شونده ،رمبنده ،روانگرا و انحالل پذير اطالق مي شود .در اين
مقاله به طور خاص خاک رمبنده مورد بررسي قرار گرفته است.
خاکهاي رمبنده در حالت طبيعي با درصد رطوبت اندک،
داراي مقاومت ظاهري نسبتاً زيادي هستند ولي پس از جذب
رطوبت و اشباع شدن ،فضاي خالي بين ذرهها کاهش يافته و
خردشدگي در ساختار خاک به وجود ميآيد که منجر به نشست-
هاي ناگهاني و نامتقارن در خاک ميگردد .خاکهاي رمبنده
عمدتاً خاکهاي لس و از نوع بادرفت هستند که داراي مقدار
بسيار کمي سيلت و رس با تخلخل زياد و وزن مخصوص کم مي-
باشند .اين گونه خاکها بيشتر در نواحي گرم و خشک و مناطق
بياباني يافت ميشوند .البته اين خاکها تنها مختص به مناطق
گرم و خشک نبوده و در ديگر مناطق نيز گسترده شدهاند .کشور
ايران در زمره کشورهايي قرار دارد که داراي خاکهاي رمبنده
ميباشد .براساس تحقيقات انجام شده توسط Clevenger
( )1191مقاومت برشي لسها در درصد رطوبت طبيعي قابل
توجه ميباشد .بطوريكه حتي در صورتيكه وزن حجمي آنها کم
باشد ،ميتوانند بصورت ديواره قائم به ارتفاع  19تا  22متر بدون
تكيه گاه پايدار بمانند .در رطوبت پايين لسها به علت قفل-
شدگي ذرات خاک و سيمانشدگي ،داراي پارامترهاي مقاومت
برشي بااليي هستند [ .]11چسبندگي ظاهري خاک رمبنده
ممكن است به يک کيلوگرم بر سانتيمتر مربع هم برسد که در
اثر مرطوب شدن مقدار آن به  1/59کيلوگرم بر سانتيمتر مربع
کاهش مييابد [ .]1شكل ( )1تأثير مرطوب شدگي خاک با
دانسيتههاي مختلف را بر پارامترهاي مقاومت برشي خاک نشان
ميدهد.
ضرورت بررسي خاکهاي رمبنده با توجه به گسترش نسبتاً
وسيع اين خاکها در مناطق مختلف و لزوم طراحي سدها،
کانالهاي آبياري و ساير ابنيههاي فني در اين مناطق و نيز با
توجه به توسعه شهرنشيني و لزوم گسترش برخي شهرهاي
بزرگ و احداث مناطق مسكوني ،لولههاي آب و فاضالب و ...روي
اين خاکها اهميتي دو چندان مييابد [ .]11محققان مختلفي
در مورد تثبيت و بهسازي انواع خاکها تحقيقاتي انجام دادند که
در ادامه به برخي از آنها اشاره ميگردد.

شکل ( :)1تأثير افزايش رطوبت روی  Cو .]9[ φ

از جمله تحقيقات انجام شده در راستاي کارائي تزريق بر
بهبود خواص خاکهاي رمبنده ميتوان به کارهاي
 Pengellyو همكاران ( )1115در تزريق گل در خاک رمبنده،
 Leeو همكاران ( )1115و  Wangو همكاران ( )1111در
زمينه تأثيرات پارامترهاي مختلف تزريق و نفوذپذيري بر خاک-
هاي رمبنده اشاره نمود [ .]21[ ،]11[ ،]15محمد عليزاده
رفيعي ( )1111اثر تزريق آهک را روي خاکهاي رمبنده بررسي
کرده و پس از انجام آزمايش مقاومت برشي سه محوري به اين
نتيجه رسيد که تزريق آهک به خاک رمبنده مورد مطالعه ،
چسبندگي را کاهش و زاويه اصطكاک داخلي را افزايش مي دهد
[ )2112( Ashraf .]9اثر روغن موتور با درصد اختالطهاي  2و
 1و  %12را روي خاک رمبنده مورد بررسي قرار داد .وي نتيجه
گرفت که اين ماده پتانسيل رمبندگي ،زاويه اصطكاک داخلي،
حدود اتربرگ ،ماکزيمم وزن مخصوص خشک و رطوبت بهينه را
کاهش داده ولي ميزان چسبندگي را به طور قابل مالحظهاي
افزايش ميدهد [ )2111( Alawaji .]1آزمايشاتي را جهت
تثبيت خاک رمبنده با استفاده از ماسه-ژئوگريد انجام داد .وي
نتيجه گرفت که تثبيت با استفاده از اين ترکيب ،موجب %19
کاهش در ميزان نشست %2111 ،افزايش در مدول االستيسيته و
 % 121افزايش ظرفيت باربري ميشود [ Huangjijng .]5و
 )2111( Gasaluckآزمايشاتي را براي تثبيت لسها با افزودن
سيمان ،خاکستر آتشفشاني و خاکستر پوسته برنج انجام دادند و
به اين نتيجه رسيدند که مخلوط سيمان-خاکستر به ميزان %1/9
وزن لس ،مقاومت فشاري را بسيار باال ميبرد [ .]11اسكندري
( )1111تأثير ماده ترميم کننده بتن ويژه را روي مقاومت برشي
خاکهاي رسي مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که
افزودن اين ماده موجب کاهش چسبندگي و افزايش زاويه
اصطكاک داخلي شده و در کل مقاومت برشي اين خاکها را
افزايش ميدهد .بر اساس آزمايشات وي بيشترين افزايش در

مقاومت برشي در درصد اختالط  %2رخ مي دهد[ .]1رحيمي
( )1111اثر ماده ترميم کننده بتن ويژه را روي مقاومت برشي
خاکهاي گچي مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که
افزودن اين ماده به خاکهاي گچي،چسبندگي را به طور قابل
مالحظهاي افزايش و زاويه اصطكاک داخلي را به ميزان اندکي
کاهش داده ولي در کل موجب افزايش مقاومت برشي خاک مي-
شود .بر اساس آزمايشات وي بيشترين افزايش در مقاومت برشي
در درصد اختالط  %1مشاهده مي شود [. ]2
با توجه به تحقيقات انجام شده در زمينه خاکهاي رمبنده
مشخص ميگردد که براي انجام هرگونه عمليات ساخت و ساز
روي اين خاکها بايستي ساختمان آنها اصالح گردد .از آنجا که
بهسازي ساختمان اين خاکها با مواد مختلف نتايج متفاوتي را
در پي دارد ،در اين تحقيق تأثير ماده ترميمکننده بتن ويژه با
درصد اختالطهاي مختلف ( 1 ،2 ،1/9 ،1 ،1/9و 9درصد) ،بر
بهبود ساختمان خاک رمبنده تهيه شده از منطقه حميديه مورد
بررسي قرار گرفته و پارامترهاي مقاومت برشي براي اين
درصدهاي اختالط بدست آمده است .الزم به ذکر است که
تاکنون از اين ماده براي بهسازي خاکهاي رمبنده استفاده نشده
است.
 -2مواد و روش ها
 -1-2ترميم کننده بتن ويژه

Super Repair

ترميم کننده بتن ويژه ،ترکيبي پودري و بر پايه سيمان
ميباشد که به واسطه چسب بتن در ساختار خود عالوه بر قدرت
چسبندگي بسيار زياد به انواع سطوح و مصالح ،موجبات آب
بندي مقطع مورد کاربرد را نيز فراهم ميآورد و با استانداردهاي
ذيل مطابقت دارد:
BS EN ASTM C928-05 , ASTM C1583-04,
,BS EN 12636 1298,

اين ماده انقباضناپذير و هم رنگ بتن بوده و قابليت ارائه در
رنگهاي مختلف را داراست و ضمن سهولت اجراء داراي خواص و
اثراتي از جمله چسبندگي فوق العاده باال به انواع مصالح نظير،
بتن ،گچ ،آجر و ، ...مقاومت در مقابل سيكلهاي يخبندان و
ذوب ،آب بندي و نفوذ ناپذيرسازي سطوح ميباشد .اين ماده
ميتواند در تماس مستقيم با آب قرار گيرد و در موارد ديگري از
جمله ،ترميم ترک خوردگيها و شكستگيها ،هموار نمودن
سطوح ،پرنمودن حفرهها و ناهمواريهاي بتن ،زيرسازي کف و
ديوارها قبل از نصب پوشش جديد ،ماهيچه کشي در سازههاي
آبي و پر نمودن ميان بولتها کاربرد دارد .شكل ( )2نمايي از
اين ماده را نشان ميدهد.

شکل ( :)2نمايی از ماده ترميم کننده بتن ويژه

 -2-2مشخصات خاک مورد مطالعه
در اين تحقيق از يک نمونه خاک رمبنده استفاده گرديد که از
منطقه حميديه در نزديكي شهرستان اهواز جمع آوري گرديده
است.
 -3-2روش اندازه گيری پتانسيل رمبندگی خاکها
معيارهاي گوناگوني براي شناسايي خاکهاي فروريزشي
ارائه شده است که از مهمترين آنها ميتوان به معيارهاي
 Gibbs ، )1121( Abelevو ،)1151( Handy ،)1112( Bara
 )1112( Denisovو معيار  ASTM D5333-03اشاره نمود
[ .]12[ ،]19[ ،]12[ ،]1در اين تحقيق جهت تعيين ميزان
رمبندگي از معيار استاندارد  ASTM D5333-03استفاده شده
است .نحوه اين آزمايش بدين صورت است که يک نمونه خاک با
رطوبت طبيعي به گونهاي تراشيده و آماده ميگردد که
متناسب با حلقه آزمايش تحكيم در استاندارد ASTM
 D2435گردد .سپس بارهاي قائم به صورت پيشرونده اعمال
ميشوند تا به فشار  211کيلوپاسكال برسند .در انتهاي اين
بارگذاري نمونه با مايع (معموال آب مقطر) غرقاب ميشود و به
مدت يک روز به همان صورت نگه داشته ميشود .در اين مدت
تغيير شكلهاي نمونه دنبال ميشود و سپس آزمايش تحكيم تا
رسيدن به بارگذاري حداکثر ادامه مييابد .قابليت فروريزشي Ic
با رابطه زير تعريف ميشود.
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که در اين رابطه  ∆eتغيير در منافذ ناشي از مرطوب سازي و e0
نسبت منافذ اوليه است .از آنجاييكه آزمايش به صورت يک بعدي
انجام ميگيرد رابطه ( )1را به شكل زير نيز ميتوان نوشت:
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که در رابطة ( ∆h )2تغيير در ارتفاع نمونه ناشي از مرطوبسازي
و  h0ارتفاع اوليه نمونه است .پتانسيل رمبندگي  Icبراي تخمين
نشست اليه خاک مورد استفاده قرار ميگيرد .مقدار  Icاز

معادلههاي باال براساس تنش قائم اعمال شده به نمونه و مايعي
که مورد استفاده قرار ميگيرد ،تعيين ميشود .پتانسيل رمبندگي
که در تنش قائم  211کيلوپاسكال اندازهگيري ميشود ،شاخص
رمبندگي ناميده ميشود .پس از تعيين پتانسيل رمبندگي با
توجه به جدول ( )1ردهبندي شاخص رمبندگي انجام گرفته و
درجه رمبندگي تعيين ميگردد.
جدول ( :)1جدول رده بندی شاخص رمبندگی
شاخص رمبندگي

درجه رمبندگي

1-1/1

غير رمبنده
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نسبتاً شديد
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شديد

 -4-2آزمايش برش مستقيم
در اين تحقيق جهت انجام آزمايش برش مستقيم از قالبي با
شكل مكعب مستطيل و با ابعاد  11×11×21ميليمتر که از دو
قسمت مجزا تشكيل شده است استفاده شده است .سرعت اعمال
نيرو در اين تحقيق  1/9ميليمتر بر دقيقه تنظيم گرديده و اين
آزمايشات در وزن مخصوص خشک حداکثر و رطوبت بهينه انجام
گرفته است .آزمايش برشي ميتواند با کنترل تنش و يا کنترل
تغيير شكل باشد که در اين تحقيق از آزمايش برش مستقيم با
کنترل تنش استفاده شده و نمونهها تحت تنشهاي قائم ،92/9
 111و  211کيلوپاسكال قرار گرفتهاند.
 -5-2دستگاه مسترسايزر
اين دستگاه پيشرفتهترين دستگاه دانهبندي ذرات به روش
ليزري ميباشد که قادر است در فاصله زماني بسيار کوتاه و با
حجم نمونه بسيار کمي دانهبندي ذرات خاک ،پودرسنگ ،پودر
شيميائي ،فلزي و  ...را بصورت خشک و تر و با دقت باال
اندازهگيري نمايد .اين دستگاه مجهز به دستگاه پردازش دادهها
بوده که قادر است پس از دانهبندي توسط کامپيوتر و نرمافزار
مربوطه منحني دانه بندي خاک را تهيه نمايد.
 -3نتايج و بحث
نظر به اينكه انجام آزمايشات مقاومتي نياز به تجهيزات
پيشرفته اي دارد ،انجام اين آزمايشات به صورت دقيق در محل
اجراي پروژه تقريباً غير ممكن بوده و بايد در محيط آزمايشگاه
انجام شود .پس از نمونهبرداري از خاک منطقه حميديه ،اين
نمونهها به آزمايشگاه مكانيک خاک دانشگاه شهيد چمران اهواز
جهت انجام تحقيقات بعدي منتقل گرديد .در اين مرحله کلوخه-

هاي خاک مورد نظر کوبيده شد تا آماده انجام آزمايشات بعدي
گردد .ابتدا آزمايشات تعيين حدود اتربرگ ،برش مستقيم و
تعيين شاخص رمبندگي جهت تعيين برخي از خصوصيات
فيزيكي و ژئوتكنيكي اين خاک انجام گرفت .در مرحله بعد اين
خاک با ماده افزودني ترميمکننده بتن ويژه با درصد اختالطهاي
مختلف ( 1 ،2 ،1/9 ،1 ،1/9و 9درصد) ،ترکيب گشته و 22
ساعت جهت اختالط بهتر با ماده افزودني در ظرفي دربسته به
حال خود رها گشته ،سپس مجدداً آزمايشات ذکر شده روي اين
نمونهها انجام گرفت .با توجه به اينكه کلوخههاي موجود درخاک
مورد مطالعه کوبيده شده است ،شرايط دست خوردگي در نمونه-
ها قبل و بعد از اختالط ثابت بوده و نتايج حاصله با در نظر
گرفتن دست خوردگي قبل و بعد اختالط حاصل شده است .در
ادامه به بررسي آزمايشات انجام شده و نتايج آن قبل و بعد از
ترکيب با ماده افزودني ترميمکننده بتن ويژه پرداخته شده است.
 -1-3نتايج آزمايشات قبل از ترکيب
در اين مرحله روي نمونه خاک تهيه شده از منطقه حميديه
بدون ترکيب با هيچ مادهاي آزمايشات مختلفي انجام گرفت که
در ادامه اين آزمايشات و نحوهي انجام آنها ذکر ميگردد:
 -1نتايج حاصل از دانه بندی
پس از انجام آزماايش آبشاويي از الاک  ،211آزماايش داناه
بندي خاک براي بخش درشت دانه کاه بخاش ماناده روي الاک
شماره  211ميباشد به روش دانه بندي با الاک و باراي قسامت
ريزدانه تعيين شده يعني بخشي از خاک که از الک شاماره 211
عبور کرده است ،با استفاده از دستگاه مسترسايزر صورت گرفات.
نتيجه اين آزمايشات در نمودار ( )1ارائه گرديده است.
با توجه به اين نماودار و بار اسااس آزمايشاات انجاام گرفتاه
مشخص گرديد که  99درصاد ذرات خااک از الاک شاماره 211
عبور کردهاند (بيش از  91درصد) ،کاه از ايان ميازان 12درصاد
ذرات قطري کمتر از  1/112ميليمتر داشاته و متعلاق باه ذرات
رس ميباشد ،همچنين نشانه خميري اين خااک ( 9/12کمتار از
 )91ميباشد .در نتيجه اين خاک در سيساتم ردهبنادي متحاد،
در گروه  CL-MLقرار ميگيرد.

نمودار( :)2نتايج آزمايش برش مستقيم
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براساس نمودار ( ،)2مقدار چسبندگي ظاهري  11/59کيلونيوتن
بر متر مربع و مقدار زاويه اصطكاک داخلي  12/11درجه بدست
ميآيد.
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نمودار( :)1منحنی دانه بندی خاک

 -2آزمايش تعيين چگالی نسبی
اين آزمايش با توجه به استاندارد  ASTM D854براي خاک
مورد مطالعه انجام گرفته و چگالي نسبي خاک مورد مطالعه
 2/51بدست آمد.

 -6آزمايش تراکم
آزمايش پروکتور استاندارد براي تعيين رطوبت بهينه و
حداکثر دانسيته خشک خاک با توجه به معيار ASTM D698
انجام گرفت و منحني تراکم براي خاک مورد مطالعه مطابق با
نمودار ( )1بدست آمد .همانطور که از اين نمودار مشخص است،
ميزان درصد رطوبت بهينه  11/11درصد و حداکثر وزن
مخصوص خشک خاک  11/11کيلو نيوتن بر متر مكعب بدست
ميآيد.

 -3آزمايش حدود اتربرگ

19.50

آزمايش حد رواني و حد خميري و حد انقباض با توجه به
معيار  ASTM D 4318انجام گرفت که نتايج آن براي خاک
مورد مطالعه در جدول ( )2ارائه شده است.

17.50

جدول ( :)2حدود اتربرگ خاک مورد مطالعه

17.00
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22/12
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شاخص خميري

حد خميري

حد رواني
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0.00
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 -4آزمايش نفوذپذيری
آزمايش نفوذپذيري طبق استاندارد  ASTM D 2434انجام
شد و نفوذپذيري خاک مورد مطالعه  1/12 cm/ hrبدست
آمد.
 -5آزمايش برش مستقيم
جهت تعيين مقادار چسابندگي ظااهري و زاوياه اصاطكاک
داخلي آزمايش برش مستقيم مطابق با روش توضيح داده شده در
قسمت مواد و روشها روي خاک مورد مطالعه انجام گرفات ،کاه
نتايج اين آزمايش در نمودار ( )2ارائه گرديده است.

نمودار ( :)3منحنی تراکم خاک مورد مطالعه

 -7آزمايش تعيين شاخص رمبندگی
آزمايش تعيين شاخص رمبندگي با توجه به معيار
 D5333انجام شد .نتايج بدست آمده نشان ميدهد که شاخص
رمبندگي براي خاک مورد نظر  %15/9ميباشد که با توجه به
جدول ( )1در طبقه خاکهاي شديداً رمبنده قرار ميگيرد .نمودار
( )2نمودار فشردگي آزمايش پتانسيل رمبندگي خاک مورد
مطالعه را نشان ميدهد.
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نمودار ( :)4نمودار فشردگی آزمايش پتانسيل رمبندگی خاک مورد
مطالعه

 -2-3نتايج آزمايشات بعد از ترکيب
در مرحله بعد ماده افزودني ترميمکننده بتن ويژه در  1حالت
مختلااف از درصاادهاي اخااتالط ( 1 ،2 ،1/9 ،1 ،1/9و  9درصااد
وزني) ،با خاک مورد مطالعاه ترکياب شاده و آزمايشاات تعياين
حدود اتربرگ ،تراکم و برش مستقيم روي آنها انجاام گرفات کاه
نتايج حاصل در ادامه ارائه شده است.

( 1، 2 ، 1/9 ، 1 ، 1/9و  9درصد) انجام شد .نتايج بدست آمده
در جدول ( )1ارائه گرديده است.
جدول ( :)3نتايج آزمايش پروکتور استاندارد
ميزان رطوبت بهينه
()%

دانسيته خشک حداکثر
()gr/cm

ميزان ترميم کننده بتن
ويژه ()%

11/11
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1

11/1
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1/9

11/12

1/11

1
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1/12

1/9

11/15

1/11

2

12/11
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1

11/2

1/11

9

 -1آزمايش حدود اتربرگ

نتايج حاصل از اين جدول نشان ميدهد که اين ماده تغيير
محسوسي در دانسيته خشک حداکثر ايجاد نكرده است .مقدار
رطوبت بهينه براي درصد اختالط  1/9%نسبت به خاک شاهد
کمتر شده ول ي با افزايش درصد ماده افزودني ،اين مقدار افزايش
مييابد .نمودارهاي ( )9و ( )1روند اين تغييرات را نشان ميدهند.
1.95
1.94
1.93
1.92
1.91
1.90
1.89
1.88

()gr/cm^3

آزمايش حدود اتربرگ روي خاک مورد مطالعه با  1درصد
اختالط متفاوت ذکر شده از مادهء ترميم کننده بتن ويژه انجام
گرفت .نتايج نشان داد که براي تمامي درصدهاي اختالط حد
رواني و حد خميري افزايش يافته ولي ميزان افزايش حد رواني
نسبت به حد خميري بيشتر است .همچنين بر اساس اين
آزمايش مشخص گرديد که ميزان شاخص خميري براي
درصدهاي اختالط  1/9%و  ،1%نسبت به خاک شاهد کمتر
ميباشد ولي مقدار آن با افزايش درصد اختالط افزايش مييابد.
نتايج اين آزمايشات در جدول ( )2ارائه گرديده است .همانطور
که از اين جدول مالحظه ميشود شاخص خميري در درصد
اختالط  9%بيشترين مقدار را داراست که نسبت به خاک شاهد
 112درصد افزايش يافته است .در اين درصد اختالط حد رواني
نسبت به خاک شاهد  21/1درصد افزايش يافته است.

1.87
6

5

4

2

3

1

0

 -2آزمايش تراکم
به منظور تعيين ميزان رطوبت بهينه و دانسيته خشک براي
خاک مورد مطالعه آزمايش پروکتور استاندارد طبق ASTM D
 698به ازاي درصدهاي مختلف اختالط ترميم کننده بتن ويژه

نمودار(: )5تغييرات دانسيته خشك حداکثر با افزودن ترميم کننده
بتن ويژه

جدول ( :)4نتايج آزمايش حدود اتربرگ برای درصد اختالطهای مختلف
درصد اختالط
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نمودار( :)6تغييرات درصد رطوبت بهينه با افزودن ماده ترميم کننده
بتن ويژه

سپس با افزودن ماده ترميم کننده بتن ويژه تا نسبت اختالط 1
درصد روند کاهشي مييابد ولي مجدداً به ازاي نسبت اختالط 9
درصد افزايش مييابد .همچنين مقدار زاويه اصطكاک در اختالط
 %1بيشترين مقدار خود را دارد که نسبت به خاک شاهد 19/21
درصد افزايش يافته است و بعد از آن تا درصد اختالط  1درصد
روند نزولي يافته ولي دوباره در درصد اختالط  9درصد افزايش
مييابد .اين روند تغييرات در نمودارهاي ( )5و ( )1به خوبي
مشخص ميباشد .همينطور که از اين نمودارها و جدول ()9
مشاهده ميشود بيشترين مقدار چسبندگي و زاويه اصطكاک
داخلي مربوط به نسبت اختالط  %1ميباشد.
100

 -3آزمايش برش مستقيم
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جدول( :)5نتايج آزمايش برش مستقيم
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نمودار( :)7تغييرات ميزان چسبندگی با افزودن ترميم کننده بتن
ويژه
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35

()Φ

آزمايش برش مستقيم طبق روش شرح داده شده در قسمت
مواد و روشها روي نمونه خاک ترکيب شده با  1درصد مختلف
اختالط از ماده ترميم کننده بتن ويژه انجام گرفت .اين آزمايش
براي کليه درصدهاي اختالط در رطوبت بهينه و وزن مخصوص
خشک حداکثر بدست آمده از آزمايش تراکم استاندارد انجام
گرفت .نمونهها بعد از اختالط با ماده مورد نظر به مدت 22
ساعت در درون يک ظرف سر بسته قرار گرفتند تا خاک بتواند
زمان کافي براي ترکيب شدن با ماده ترميم کننده بتن را داشته
باشد .براي اطمينان از تبخير نشدن رطوبت وزن نمونهها در
هنگام ساخت و همچنين بعد از گذشت  22ساعت ،قبل از شروع
آزمايش اندازه گيري شد و نمونهها هيچ گونه کاهش وزن
نداشتند .از ترسيم نمودار تنش برشي مقاوم در مقابل تنش قائم،
پارامترهاي مقاومت برشي (چسبندگي ظاهري و زاويه اصطكاک
داخلي) حاصل ميشوند .نتايج اين آزمايشات در جدول ( )9ارائه
گرديده است.
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نمودار( :)8تغييرات ميزان زاويه اصطکاک داخلی با افزودن ترميم
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نتايج بدست آمده از جدول ( )9نشان ميدهد که ضريب
چسبندگي با افزايش درصد اختالط رشد داشته و در نسبت
اختالط  %1به بيشترين مقدار خود ميرسد که در اين درصد
اختالط  111/2درصد نسبت به خاک شاهد افزايش داشته است.

به منظور درک بهتر از نحوه تغييرات مقادير پارامترهاي
مقاومت برشي ( چسبندگي و زاويه اصطكاک داخلي) به ازاي
درصد اختالطهاي مختلف ،نمودار ( )1ترسيم شده است.

350

است ترتيب کلي تبادل يون هايي که معموالً در خاک يافت مي
شوند ،نشان داده شده است [.]2
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نمودار( :)9نمودار مقايسهای پارامترهای مقاومت برشی درصدهای
اختالط متفاوت

همانطور که از اين نمودار مشخص است تنش برشي خاک با
افزودن مادهء ترميم کننده بتن ويژه به ازاي تمامي نسبتهاي
اختالط افزايش مييابد .نكته ديگري که از اين نمودار برداشت
ميشود اين است که بيشترين مقدار چسبندگي (عرض از مبدا)
و زاويه اصطكاک داخلي (مقدار زاويه) به ازاي درصد اختالط %1
بدست ميآيد.
بر اساس نظريه کولمب ( )1551مقاومت برشي تابع تنش
عمودي است [.]1[ ،]11
()1
با توجه به رابطه ( ،)1مقادير تنش برشي براي درصد
اختالطهاي متفاوت و تحت سربارهاي مختلف محاسبه شده و
نتايج آن در نمودار ( )11ارائه شده است .همانطور که از اين
نمودار نيز مشخص است بيشترين تنش برشي مربوط به درصد
اختالط  1درصد ميباشد بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده از
نمودارهاي ( )1و( )11ميتوان نتيجه گرفت در اين درصد
اختالط خاک بيشترين مقاومت برشي را داراست.
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نمودار ( : )11نمودار مقايسه ای تغييرات تنش برشی با افزودن ترميم
کننده بتن ويژه تحت سربارهای مختلف

افزودن مواد شيميايي به خاک موجب شروع چندين واکنش
ميگردد که از آن جمله ميتوان به واکنش تبادل يونهاي
مثبت ،واکنش تجمع -تراکم ،واکنش هيدراسيون و واکنش
پوزوالني اشاره نمود .در رابطه ( )2که به سري ليوتروپي موسوم

()2

3

 Fe

3

 Al

2

 Ca

2





Na  K  Mg

در واکنش تبادل يونهاي مثبت هر يک از يونها تمايل به
جايگزيني يونهايي که در سمت چپ آن قرار دارند داشته و به
اين ترتيب يونهاي يک ظرفيتي با يونهاي چند ظرفيتي
جايگزين ميشوند .در واکنش تجمع-تراکم دانههاي رس مجتمع
شده و به صورت دانههاي بزرگتري در ميآيند و به صورت آشكارا
سبب تغيير بافت خاک ميشوند .به وجود آمدن مواد سمنتي
آلومينات کلسيم هيدراته تأثير زيادي در شروع واکنش تجمع-
تراکم دارد .به واکنش گرمازا که در آن اجزاي آهک زنده و
سيمان با آب ترکيب ميشوند ،هيدراسيون گفته ميشود که در
آن اجزاي جامد تشكيل دهنده سيمان با آب واکنش داده و
سيليكات کلسيم هيدراته و آلوميناتهاي کلسيم هيدراته و آهک
هيدراته را به وجود ميآورند .اين واکنش در مدت زمان کوتاهي
صورت گرفته و باعث کاهش درصد رطوبت مخلوط ميشود.
واکنشهاي بين آهک ،آب ،مواد سيليسدار و آلوميندار که
موجب تشكيل انواع مختلفي از ژلهاي چسباننده ميشود ،به
عنوان واکنشهاي پوزوالني شناخته ميشوند .واکنش پوزوالني
سبب به وجود آمدن مواد سمنتي ميشود که باعث افزايش
مقاومت و دوام خاک ميگردد [.]11
ذرات رس با داشتن بار الكتريكي منفي مانند آنيون عمل
ميکند که در اطراف آن مقدار زيادي کاتيون وجود دارد .سطح
ذره رس و مجموعه کاتيونهاي معلق در اطراف آن تشكيل يک
اليه دوگانه الكترواستاتيک را ميدهند .هرچه از سطح ذرات رس
دورتر شويم جاذبه آنيون ها و کاتيونها کمتر ميشود و رفته
رفته از غلظت کاتيونها کاسته ميشود .نوع کاتيونها و مقدار
آنها روي ضخامت اين اليه اثر ميگذارد .هرچه کاتيون داراي بار
بيشتر باشد باعث کمتر شدن ضخامت اليه ميشود .مثالً به ازاي
يک کلسيم دو بار منفي رس و به ازاي سديم ،يک بار منفي رس
کم ميشود .بنابراين سديم بيشتري نسبت به کلسيم مورد نياز
است ،هرچه سديم بيشتر شود ضخامت اليه دوگانه بيشتر مي-
شود و باعث واگرايي (پراکندگي) خاک ميگردد .بر اساس
آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه شيمي خاک دانشكده
مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران مشخص گرديد که اضافه
کردن ماده ترميم کننده بتن ويژه به خاک رمبنده مورد آزمايش،
موجب کاهش سديم و افزايش کلسيم ميگردد .که نتايج اين
آزمايش در جدول ( )1ارائه گرديده است.

جدول( :)6نتايج آزمايش شيمی خاک
درصد اختالط

)Na(mg/lit

)Ca(mg/lit

1

11

11/1

1/9

55

11/5

1

51

11/1

1/9

59

11/9

2

52/1

11/91

1

59

11/2

9

52/1

11/11

با توجه به نتايج بدست آمده از آزمايش شيمي خاک ميزان
سديم در درصد اختالط  %1از درصدهاي ديگر و همچنين از
خاک شاهد کمتر بوده و همچنين ميزان کلسيم در اين درصد
بيشتر از درصدهاي ديگر است و ميتوان گفت احتماال يكي از
داليل باالتر بودن مقاومت برشي در درصد اختالط  %1جايگزيني
کلسيم به جاي سديم ميباشد.
 -4نتيجه گيری

 -9ميتوان تأثير مواد مختلف را در بهبود و مقاوم سازي خاک-
هاي رمبنده بررسي کرد و بهترين گزينه را از نظر اقتصادي و
کارايي بررسي نمود.
 -1با توجه به آزمايشات انجام شده در اين تحقيق (تأثير ترميم
کننده بتن ويژه روي خاکهاي رمبنده) وتحقيقات اسكندري
(تأثير ترميم کننده بتن ويژه روي خاکهاي رسي) و رحيمي
(تأثير ترميم کننده بتن ويژه روي خاکهاي گچي)
ميتوان نتيجه گرفت که احتماالً ماده ترميم کننده بتن ويژه
مقاومت برشي اکثر خاکها را افزايش ميدهد.
 -5منابع
[]1
[]2
[]1

براجا ،ام داس؛” اصول مهندسي ژئوتكنيک (جلد اول :مكانياک
خاک)“ ،ترجمه شاپور طاحوني.1111 ،
طباطبايي ،امير محمد؛ ”روسازي راه“ ،انتشاارات مرکاز نشار
دانشگاهي ،تهران.1151 ،
اسكندري ،امين؛” بررسي تاثير ماده ترميم کننده بتن ويژه بار
پارامترهاي مقاومت برشي و خصوصايات فيزيكاي خااکهااي
چسبنده“ ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم تحقيقات،
خوزستان.1111 ،
رحيمي ،طاهره؛” اثر مواد پليمري بر روي خااک هااي گچاي
بكااار رفتااه در دايااک هااا و سااواحل رودخانااه“ ،پايااان نامااه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد چمران ،اهواز.1111 ،
محمد عليزاده رفيعي ،باباک؛” پايدارساازي خااک رمبناده باا
استفاده از تكنولوژي تزريق -مطالعه موردي راه آهان سامنان-
دامغان“ ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه بين المللي اماام
خميني قزوين.1111 ،
Abelev. Y. M. ,“The essentials of designing
and building on microporous soils”,
Stroitel'naya Promyshelmast, No.10,1948.

اين تحقيق به منظور تثبيت خاک رمبنده و بررسي تأثير
ماده ترميم کننده بتن ويژه در باال بردن مقاومت برشي اين نوع
[]2
خاک انجام گرفته است .بدين منظور از نمونه خاک رمبنده
منطقه حميديه استفاده شد و آزمايشات مختلفي روي آن انجام
گرفت .مهمترين نتايج حاصله از اين تحقيق به شرح زير
[]9
ميباشد:
 -1ماده ترميم کننده بتن ويژه تأثير بسزايي در باال بردن
پارامترهاي مقاومت برشي دارد .اين مسئله نشان دهنده کاربردي
بودن اين ماده در تثبيت و مقاومسازي خاکهاي رمبنده است.
[]1
 -2در نسبت اختالط  ،1%مقدار چسبندگي ظاهري و زاويه
اصطكاک داخلي نسبت به درصد اختالطهاي ديگر از مقدار
باالتري برخوردار بوده که اين خود موجب ميشود خاک در اين [Alawaji, H. A. ,“Settlement and bearing ]5
capacity ofgeogrid-reinforced sand over
درصد اختالط از مقاومت برشي باالتري نسبت به درصد اختالط-
collapsible soil”, ELSEVIER, pp. 75-88, 2001
هاي ديگر برخوردار گردد.
Ashraf, K. N. ,“Stabilization of Collapsible
[]1
 -1در نسبت اختالط  1%مقدار چسبندگي ظاهري نسبت به
Soil with Engine Oil”, J. International Review
of Civil Engineering, Vol. 3, Issue 6, 487,
خاک شاهد  111/2درصد و مقدار زاويهء اصطكاک داخلي نسبت
2012.
به خاک شاهد  19/21درصد افزايش داشته است که اين امر
Bell, F. G. ,“Engineering Properties of SoiL
احتماالً به دليل جايگزيني يون  Ca2+به جاي يون  Na+ناشي []1
and Rocks(3rd Edn.)”, Oxford, U. K, Butter
از اختالط خاک با ماده ترميم کننده بتن ويژه ميباشد.
worth-Heinemann, pp. 345, 2002.
 -2نتايج بدست آمده از آزمايش حدود اتربرگ نشان داد که در [Clevenger, W. A. ,“Experiences with loess as ]11
a foundation material”, Transactions merican
درصد اختالط  %9شاخص خميري  %112نسبت به خاک شاهد
Society for Civil Engineers, 123, pp. 51-80,
افزايش داشته است.
1959.

Soils”, Unsaturated Soil Engineering, ASCE,
Special Geotechnical Publication, 1997.
Petry, T. M.; Das, B. ,“Evaluation Of
Chemical
Modifiers/Stabilizers
For
Chemically
Active
Soils
clays”,
Transportation Research Record, No. 1757,
National Research Council, Washington,
2001.
Sohby, M. A. El. ,“ Influence of soil
constituents on collapsible soils”,. 9th
Regional Conference on Soil Mechanics and
Foundation Engineering/Lagos, 1987.
Wang, J.G.; Oh, B.; Lim, S.W.; Kumar, G. S.
,“Studies on soil disturbance caused by
grouting in treating marine clay”, In
Proceedings of the 2nd International
Conference
on
Ground
Improvement
Techniques, Singapore, 8–9 Oct. 1998, pp.
521–528,1998.

Coulomb,C.A. ,“Essai Surune Application des
regles des Maximis et Minimis a Quieques
Problems
des
Statique
Relatifs
a
L'Architecture”,
Mem,
Acad.
Roy.
Pres.
]11[
Divers Savants, Paris, vol. 7, 1776.
Denisov, N.Y. ,“About the the nature of high
sensitivity of Quick clays”, Osnov. Fudam.
Mekh. Grunt, 5, pp. 5-8, 1964.
Derbyshirc, E. ,“Geological hazards in loess
]21[ terrains with particular reference to the loes
regions of China”, Earth-Science, Reviews.54,
pp. 31-60, 2001.
Gibbs, H. J.; Bara, J. P. ,“Predicting surface
]21[ subsidence from basic soil test”, A.S.T.M,
Spec, Tech, Pub., 322, pp. 231-246, 1962.
Handy, R. L. ,“Collapsible loess in Iowa”, Soil
Sei, Amer, Proc,37, pp. 281-284, 1973.

]11[

]12[

]11[

]12[

]19[

Huangjing
,S.;
Gasaluck,w.
,“The
Stabilization of Loess by Chemical Additives
for Road Base”, EJGE, VOL. 15, pp.16511668, 2010.

]11[

Lee, Y.; Chew, S.H.; Lee, F.H.; Yong, K.Y.;
Yoga rajah, I. ,“Strength of jet-grouted
Singapore marine clay”. In Proceedings of the
International
Conference
on
Ground
Improvement Techniques, Singapore, pp. 297–
304, 1997.

]15[

Pengelly, A. ,“Boehm, D.; Rector, E. ; Welsh,
J.; Engineering Experience with in Situ
Modication of Collapsible and Expansive

]11[

