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مقایسۀ تأثیرسیمان ،آهک و نانوپلیمر CBR PLUS
در کاهش تورم خاکهای رسی بستر روسازیها

تاريخ :دريافت 32/3/5

پذيرش 39/8/43

چکیده
از مشکالت مربوط به خاکهای رسی در بستر روسازی راهها تورم آنها در اثر جذب
رطوبت است ،که باعث ناهمواری سطح روسازی و یا شکست آن میشود .یکی از روشهای
برخورد با مشکل تورم خاکهای رسی در راهسازی ،تثبیت آنها با مواد افزودنی است .این
مقاله به بررسی تأثیر سه نوع مادۀ افزودنی بر تورم دو نوع خاک رس میپردازد .افزودنیهای
استفاده شده شامل دو نوع تثبیتکنندۀ متعارف آهک و سیمان ،و یک نوع تثبیتکنندۀ
غیرمتعارف نانوپلیمر  CBR PLUSاست .این مواد با درصدهای مختلف به دو نوع خاک
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حسن طاهرخانی؛ دانشگاه زنجان ،گروه راه و ترابری ،زنجان ،ایران
مهران جوانمرد؛ دانشگاه زنجان ،گروه خاک و پی ،زنجان ،ایران

رس ،که یکی دامنۀ خمیری کم و دیگری دامنۀ خمیری زیاد دارد ،افزوده شد و حدود اتربرگ،
و تورم خاک در زمانهای مختلف از  2تا  39ساعت اندازهگیری شده است .نتایج نشان

دارد و تورم را تا  45برابر کاهش میدهد ،اما آهک و سیمان آن را  41برابر کاهش میدهند .در
خاک رس با دامنۀ خمیری کم تأثیر سیمان در کاهش تورم بیش از آهک و CBR PLUS
است .افزودن  %7سیمان تورم را 44برابر کاهش داده و همین مقدار آهک آن را تا  9برابر
کاهش میدهد .همچنین ،در خاکهای رسی با دامنه خمیری کم و زیاد ،بهترتیب ،سیمان و
 CBR PLUSدامنۀ خمیری را بیش از دو ماده دیگر کاهش میدهند.
واژههای کلیدی :خاک رس ،سیمان ،آهک ،CBR PLUS ،تورم ،دامنۀ خمیری
* نويسنده مسئول

taherkhani.hasan@yahoo.com
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میدهد که مادۀ  CBR PLUSتأثیر بیشتری در کاهش تورم خاکهای با دامنۀ خمیری زیاد
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مقدمه
از لحاظ ژئوتکنیکی ،به ذراتی از خاک با اندازههای کوچکتر از  1/112میلیمتر ،و از
لحاظ کانیشناسی ،به زنجیرهای از کانیهای مشخص که به یکدیگر پیوند خوردهاند رس گفته
میشود .خاک رس از خاکهایی است که بهوفور در طبیعت یافت شده و در بیشتر مناطق
ایران ،بستر روسازی راه روی خاکهای رسی قرار میگیرد ،که مشکالتی را ایجاد میکند.
حجم آن شود .سطح ذرات کانیهای رسی بار منفی دارد ،که عمدتاً بهدلیل جایگزینی اتمهای
سیلسیوم و آلومینیم بهوسیله اتمهایی با ظرفیت کمتر بهوجود میآیند .وجود بار منفی باعث
جذب یونهای فلزی میشود که این یونهای فلزی میتوانند مقدار زیادی آب را جذب کرده
و باعث کاهش مقاومت و افزایش حجم آنها شود [ .]4این یونها که جاذبهای آب نیز
نامیده میشوند ،قویاً به سطح خاک رس پیوند خورده و بهراحتی قابل جداکردن نیست .تورم
خاکهای رسی بستر روسازیها میتواند باعث ناهموار شدن سطح یا شکست روسازی شود.
مقدار تورم کم در خاکهای بستر نیز میتواند بر کیفیت رانندگی در روسازی مؤثر باشد.
عالوه بر راه حلهای طراحی روسازی متناسب با شرایط خاک بستر ،تعویض خاک بستر با
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وجود رطوبت در کنار خاک رس میتواند مقاومت آن را بهشدت کاهش داده و باعث افزایش

خاک مناسب ،و یا تغییر مسیر ،یکی دیگر از روشهای مقابله با مشکالت تورم در این خاکها
اصالح و بهبود خصوصیات آنهابا تثبیت است .تثبیت شامل فعالیتهایی است که در نتیجه
تثبیت خاک میتواند باعث افزایش مقاومت ،کاهش تورم ،کاهش نفوذپذیری ،افزایش کارایی و
اثرات سودمند دیگر شود .از انواع مختلف مواد معدنی و شیمیایی بهعنوان افزودنی برای تثبیت
خاکها استفاده شده است .این افزودنیها به دو گروه افزودنیهای متعارف ،شامل آهک ،سیمان
و قیر ،و گروه غیرمتعارف شامل سیلیکاتها ،افزودنیهای معدنی ،نمکها ،اسیدها ،آنزیمها،
پلیمرها و صمغها تقسیمبندی میشوند [ .]2از نظر اثرگذاری برخاک ،تثبیت کنندههای متعارف
و نامتعارف به دو دسته تقسیم میشوند ،که یک گروه از آنها باکانیهای خاک واکنش
شیمیایی نشان داده و باعث تغییر در ساختار آنها میگردند و گروه دیگر بدون واکنش با
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آنها مشخصات مهندسی خاک بهبود یافته و به ویژگیها و مشخصات مورد نظر میرسد.
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ذرات خاک باعث چسبیدن آنها به همدیگر میگردند [ .]9[ ،]5[ ،]4[ ،]9مواد افزودنی استفاده
شده باعث افزایش مقاومت ،تغییر در خصوصیات تراکم و حساسیت به رطوبت میگردند.
انتخاب نوع مناسب تثبیت کننده به نوع خاک ،هزینهها و اهداف تثبیت بستگی دارد.
آهک از موادی است که برای تثبیت خاکهای رسی استفاده میشود [ .]3[ ،]8[ ،]7اضافه
کردن آهک به خاک رس باعث بهوجود آمدن واکنشهایی میشود که باعث بهبود ویژگیهای
آلومیناتها در خاک است .در این موارد میتوان از ترکیب آهک با مواد پوزوالنی مثل خاکستر
بادی و یا میکروسیلیس استفاده کرد [ .]4[ ،]9مادۀ دیگری که در تثبیت انواع مختلف خاکها
از جمله خاک رس میتوان استفاده کرد سیمان است .سیمان مواد پوزوالنی دارد و در کنار آب
مادۀ چسبانندهای شده و دانههای خاک را به همدیگر میچسباند .با این حال ،استفاده از سیمان
برای تثبیت خاکهای ریزدانه با دامنۀ خمیری زیاد توصیه نمیشود و آهک نتایج بهتری را ارائه
میدهد [ .]41ییلماز و جیولکوغلو با افزودن مقادیر مختلفی از گچ به خاک تورمپذیر نشان
دادند که میتوان از آن بهطور مؤثر در کاهش تورم استفاده کرد [ .]44لعافی و بهار با افزودن
ماسه به خاک رس بنتونیت نشان دادند که میتوان تورم خاک را به مقدار چشمگیری کاهش
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خاک میشود .برخی از خاکها با آهک واکنش نشان نمیدهند ،که بهدلیل فقدان سیلیکاتها و

داد [.]42
 ،CBR PLUSمحصولی ترکیبی از مشتقات سنتزی است که الیۀ حفاظتی روغنی روی
میکند و حساسیت خاک را به رطوبت کاهش داده و باعث افزایش کارایی و تراکمپذیری
میشود ،که نتیجۀ آن افزایش مقاومت و باربری خاک است .این ماده فقط برای تثبیت
خاکهایی قابل استفاده است که حداقل مقداری از خاک رس داشته باشند .بنا بر این ،تثبیت
خاکهای غیرچسبنده زمانی امکانپذیراست که با مقداری خاک رس مخلوط شوند [ .]49این
ماده به همراه آبی که در حد رطوبت بهینه تراکم خاک باشد ،مخلوط شده و به خاک اضافه
میشود .تغییرات ایجاد شده در خاک آنی نبوده و فرایند رساندن نانوپلیمر  CBR PLUSبه
تمام ذرات خاک رس به زمان معینی نیاز دارد که به آن دورۀ تکامل میگویند ،که مقدار آن از
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سطح دانههای رس تشکیل داده و جاذبهای آب را از بین برده و خاک رس را آبگریز
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حدود دو تا چهار هفته است .واکنشپذیری خاک با این ماده و مقدار مادۀ مورد نیاز برای
تثبیت ،با ارسال نمونههای خاک به آزمایشگاه و آنالیز خاک و انجام تست واکنشپذیری و
آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا تعیین میشود .در پروژهای زیادی در سراسر دنیا از این ماده
برای ساخت راههای کمهزینه استفاده شده است .تثبیتکنندۀ نانو پلیمری CBR-PLUS
اسید سولفونیک ارگانیک است که پایه گیاهی دارد (چغندر قند) و به تأیید سازمانهای
ماده بدون ذرات معلق و گاز است ،قابلیت انتشار ندارد و اشتعالزا نیست .همچنین این ماده
بدون تشعشع و پرتوزایی است [.]45
تحقیقات مختلفی در زمینۀ اثر مادۀ نانوپلیمر  CBR PLUSروی خصوصیات فیزیکی و
مکانیکی خاک انجام شده است .طاهرخانی و همکارانش ،استفاده از ماده نانوپلیمر CBR
 PLUSبرای تثبیت مخلوط شن ،ماسه و رس را برای قابل استفاده کردن آنها در الیۀ اساس
و زیراساس روسازی بررسی کردند .نتیجهگیری آنها این بود که استفاده از CBR PLUS
مقاومت این خاکها را بهطور چشمگیری افزایش و دامنۀ خمیری آنها را کاهش میدهد و
میتوان از این تثبیتکننده برای بهبود خاکهای نامرغوب و قابل استفاده کردن آنها در
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بینالمللی فعال در زمینۀ سالمتی انسان و محیط زیست رسیده است [ .]44بهعنوان مثال این

الیههای روسازی استفاده کرد [ .]49هنرزاد و حیدریان اثر مادۀ نانو پلیمر  CBR PLUSرا بر
فرسایشپذیری خاک رس بررسی کرده و دریافتند که اثرات مثبتی بر کاهش فرسایشپذیری
با توجه به اهمیت کاهش تورمپذیری خاکهای بستر روسازی ،و مشکالت مربوط به
ایمنی کار با آهک ،که بهطور متداول برای تثبیت خاکهای رسی استفاده میشود ،و کارایی
نداشتن سیمان برای خاکهای با تورمپذیری زیاد ،و همچنین مشکل مربوط هزینه حمل ونقل
این مواد تثبیت کنندۀ متعارف ،در این پژوهش ،اثر مادهای تثبیتکننده غیرمتعارف بر تورم
خاکهای رسی بررسی شده است و با سیمان و آهک مقایسه میشود .بررسی ادبیات فنی نشان
میدهد که بهطور مشخص اثر ماده  CBR PLUSبر خصوصیات تورمی خاکها بررسی
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خاک دارند [.]47
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نشده است .بنا بر این ،در این تحقیق ،اثر سه نوع ماده افزودنی آهک ،سیمان و CBR PLUS
بر کاهش تورم دو نوع خاک رس بررسی شده و مقایسه میشود.
مصالح
مصالح بهکار رفته در این تحقیق شامل دو نوع خاک رس ،آهک ،سیمان و نانوپلیمر CBR
 PLUSاست .خاکهای استفاده شده در این تحقیق از دو منطقۀ مختلف از استان آذربایجان
محل قرضه سد در حال ساخت سهند تهیه شدند .شکل  4دانهبندی دو نوع خاک را نشان
میدهد .هر دو خاک پس از خشک شدن ،با الک شماره  8سرند شدند و مشخصات حدود
اتربرگ و تراکم آنها اندازهگیری شد .جدول  4حدود اتربرگ و خصوصیات تراکمی این
خاکها را نشان میدهد .طبقهبندی خاکها از نظر تورم ،بر اساس دامنۀ خمیری و حد روانی
(شکل  ،)2نشاندهندۀ تورمپذیری متوسط خاکهای با دامنۀ خمیری کم و زیاد استفاده شده در
این تحقیق است.
جدول  .3مشخصات خاکهای استفاده شده درتحقیق
مشخصات

خمیری کم

خمیری زیاد

حدروانی

95

43

حدخمیری

22

47

دامنۀ خمیری

49

92

درصد رطوبت بهینه %

48/4

24/9

وزن مخصوص خشک

4/73

4/92

حداکثر ()gr/cm3
طبقۀ خاک در سیستم

CH

CL

یونیفاید

سیمان استفاده شده در این تحقیق از نوع  I-325است که از کارخانۀ سیمان غرب تهیه شد .جدول
 2ترکیبات شیمیایی سیمان استفاده شده را نشان میدهد.
جدول  .3ترکیبات شیمیايی سیمان تیپ  I-325کارخانۀ سیمان غرب
ترکیب شیمیایی

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

SO3

مقدار%

99/47

24/31

5/44

9/49

2/48

4/54
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خاک با دامنۀ

خاک با دامنۀ
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شرقی تهیه شدند .خاک با دامنۀ خمیری کم از منطقه ورزقان و خاک با دامنۀ خمیری زیاد از
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102
رس با دامنه خمیری پایین

100

رس با دامنخ خمیری باال

96
94
92
90

رد
شده درصد%

98

88
10
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1

86
0.01

0.1

الکاندازه()mm

شکل  .3دانهبندی خاکهای استفاده شده در تحقیق

آهک استفاده شده در این تحیقق از کارخانه آهک همدان تهیه شد ،که ترکیبات شیمیایی
آن در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  .3آنالیزشیمیايی آهک استفاده شده
L.O.I

ترکیب شیمیایی

CaO

مقدار%

22/89 74/32

SiO2
1/59

MgO Al2O3
1/93

1/92

Fe2O3
1/42

تثبیت کنندۀ  CBR PLUSمحلولی پلیمری است که در پژوهشگاه پلیمر ایران تهیه
میشود .این ماده متشکل از ذراتی است که با استفاده از خاصیت نانو اعمال شده به آنها به
شدت آب دوست هستند .شکل  9نشاندهندۀ مولکول  CBR PLUSاست .این ماده اسید
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شکل  .3طبقهبندی خاکهای استفاده شده از نظر تورمپذيری ][31
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سولفونیک ارگانیک است که پایۀ گیاهی از چغندر قند دارد pH .این ماده  ،1/3نقطه جوش و
انجماد آن ،بهترتیب 411 ،و -41درجۀ سیلسیوس ،و چگالی نسبی آن  1/34است .این ماده که
بهصورت مایع غلیظ بهرنگ شکالتی است ،مولکولهای پیچیده دارد که از دو جزء سر و دم
تشکیل شدهاند ،که سرآن آبدوست و دم آن آبگریز است .برای استفاده ،مقداری از این ماده
در مقدار زیادی آب حل شده و با خاک مخلوط میگردد .این ماده برای حدود بیست سال در
این ماده در چندین پروژه در استانهای تهران ،خوزستان و آذربایجان غربی استفاده شده است.
با استفاده از این ماده امکان استفاده از خاکهای نامرغوب محل پروژه فراهم میشود.

شکل  .1مولکول نانوپلیمر CBR PLUS
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سراسر جهان برای کنترل گرد وخاک و بهبود عملیات تراکم استفاده شده است .در ایران نیز از

کارهای آزمايشگاهی
 .3برنامه آزمايشها
حدود اتربرگ و تراکم ،که نتایج آن در بخش  2ارائه شد ،آزمایشهای حدود اتربرگ ،تراکم و
اندازهگیری تورم بر خاکهای تثبیتشده با مقادیر مختلف از مواد افزودنی انجام گرفت .بر
اساس حدود مقادیر تجربی توصیه شده ،برای سیمان و آهک ،چهار درصد وزنی مختلف،9 ،4
 5و  %7از در این تحقیق استفاده شد .برای مادۀ افزودنی نانوپلیمر  ،CBR PLUSبر اساس
توصیۀ کارخانۀ سازنده ،چهار مقدار مختلف  51 ،91 ،21و 91سانتیمتر مکعب از نانوپلیمر،
برای هر 511کیلوگرم خاک ،به خاکها افزوده شد .این مقدار از ماده نانوپلیمر بهتناسب به آب
بهینه مورد نیاز برای تراکم نمونه افزوده شد .مقادیر استفاده شده در تحقیقات و پروژههای

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.4.3

در این تحقیق ،بعد از انجام آزمایشهای اولیه روی هر کدام از خاکها ،شامل دانهبندی،
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دیگر نیز همین محدودههای مقادیر را تأیید میکند .طاهرخانی و همکارانش مقادیر  1/25تا
 %1/75از وزن آب را استفاده کردند [ .]49آنها نشان دادند که استفاده از  CBR PLUSبیش
از  %1/75از وزن آب و اختالط با خاک تغییری در دامنۀ خمیری خاک ایجاد نمیکند .یا در
پروژه دیگری برای تثبیت یک خاک با دامنۀ خمیری  49به مساحت یک مترمربع و ضخامت
 45سانتیمتر از مقدار  1/119لیتر  CBR PLUSاستفاده شده است [.]49

آزمایشهای حدود اتربرگ ،شامل حد روانی و حد خمیری ،بر نمونههای خاک تثبیت شده
با مواد افزودنی با درصدهای مختلف مطابق با استاندارد  ASTM D4318-87انجام گرفت.
 .1آزمايشهای تراکم
از آنجاکه نمونههای استفاده شده برای آزمایشهای تورم باید با درصد رطوبت بهینه
تراکم ساخته شود ،الزم است که ابتدا آزمایش تراکم روی ترکیبات مختلف انجام شود .برای
انجام آزمایش تراکم ،درصدهای مختلف مواد افزودنی سیمان و آهک بهصورت خشک با خاک
مخلوط و سپس رطوبت مورد نیاز به مخلوط افزوده شده و بهطور همگن مخلوط شدند .برای
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 .3آزمايشهای حدود اتربرگ

انجام آزمایش تراکم بر نمونههای تثبیت شده با ،CBR PLUSبا توجه به کم بودن میزان
استفاده از مادۀ افزودنی ،هر بار 51کیلوگرم خاک تهیه و مقادیر مورد نظر  51 ،91 ،21و 91cc
حاصل بهمدت  2ساعت در کیسه پالستیک نگهداری شده تا واکنشهای اولیه صورت گیرد و
با استفاده از آنها آزمایش تراکم برای همۀ ترکیبات مطابق استاندارد  ASTM D698انجام
گرفت .با انجام آزمایش تراکم منحنیهای تغییر وزن مخصوص خشک با درصد رطوبت برای
درصدهای مختلف از مواد تثبیت کننده ترسیم شده و مقدار رطوبت بهینه و وزن مخصوص
خشک حداکثر تعیین شد .شکل  ،4برای مثال ،منحنیهای تراکم را برای خاک رس با دامنۀ
خمیری که با ترکیب مختلف از ماده  CBR PLUSتثبیت شدهاند را نشان میدهد.
همانگونه که مالحظه میشود تغییر چندانی در حد اکثر وزنمخصوص خشک خاک ایجاد

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.4.3

بهتناسب به آب الزم برای مرطوب کردن آن اضافه شده و سپس به خاک افزوده شد .مخلوط

نمیشود ولی درصد رطوبت بهینه مقداری افزایش مییابد.
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شکل  .4منحنیهای تراکم خاک رس تثبیت شده CBR PLUS

 .3آزمايشهای تورم
برای اندازهگیری مقدار تورم خاکهای رس تثبیتشده با مواد افزودنی متفاوت ،درصدهای
مختلفی از مواد افزودنی بههمراه رطوبت بهینه بهدست آمده از آزمایشهای تراکم به  9کیلوگرم
خاک خشک شده اضافه شد و بهطور همگن مخلوط شده و بهمدت  2ساعت در کیسههای

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-11-29

1.81
1.8
1.79
1.78
1.77
1.76
1.75
1.74
1.73

پالستیکی قرار داده شد تا واکنشهای اولیه صورت گیرد .سپس در  5الیه داخل قالب ریخته
شده و با چکش  45پوندی با  91ضربه کوبیده شدند .سپس ،صفحه مشبک روی آن قرار داده
با گیج مخصوص بعد از  72 ،48 ،24 ،42 ،8 ،4 ،2 ،4و  39ساعت اندازهگیری شده و درصد
تورم با تقسیم مقدار تورم بر ارتفاع اولیه نمونه محاسبه شد.

نتايج آزمايشها
 .3نتايج آزمايشهای حدود اتربرگ
با اندازهگیری حد خمیری و حد روانی خاکهای تثبیت شده با درصدهای مختلف از مواد
افزودنی ،دامنۀ خمیری آنها محاسبه شد .شکل  5دامنۀ خمیری خاک رس با دامنۀ خمیری
زیاد را که با درصدهای مختلف سیمان و آهک تثبیت شده است را نشان میدهد .چنانکه
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شد و وزنهای  4/5کیلوگرمی روی آن گذاشته شد و مجموعه داخل آب قرار داده شد و تورم
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مالحظه میشود ،میزان دامنۀ خمیری با افزایش درصد آهک و سیمان کاهش مییابد .اما ،تأثیر
آهک در کاهش دامنۀ خمیری خاک رس با دامنۀ خمیری زیاد ،بیشتر از سیمان است،
بهطوریکه ،با افزودن  %7آهک دامنۀ خمیری خاک از  92به  42رسیده و برای سیمان به 24
رسیده است .شکل  9دامنۀ خمیری خاک رس با دامنۀ خمیری کم ،که با درصدهای مختلف
سیمان و آهک تثبیت شده است ،را نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود ،افزایش سیمان و
آهک است .بهطوریکه افزودن  %7سیمان ،دامنۀ خمیری را از  49به  ،4و افزودن  %7آهک،
دامنۀ خمیری را از  49به  7کاهش داده است .شکل  7دامنۀ خمیری دو نوع خاک رس که با
مقادیر مختلف از ماده نانوپلیمر  CBR PLUSاصالح شدهاند را نشان میدهد .چنانکه
مالحظه میشود ،دامنۀ خمیری هر دو نوع خاک با افزایش مقدار نانوپلیمر کاهش مییابد .اما،
تأثیر این ماده در کاهش دامنۀ خمیری خاک رس با خمیری بیشتر بیش از آن در کاهش دامنۀ
خمیری خاک رس با خمیری کمتر است.
 .3نتايج آزمايشهای اندازهگیری تورم
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آهک دامنۀ خمیری خاک را کاهش دادهاند ،و تأثیر سیمان در کاهش دامنۀ خمیری بیش از

شکل  8نشاندهنده میزان تورم دو نوع خاک رس استفاده شده در این تحقیق ،بدون
استفاده از مواد تثبیتکننده است .چنانکه مالحظه میشود ،میزان تورم خاک رس با دامنۀ
خمیری زیاد بیش از دو برابر خاک رس با دامنۀ خمیری کم است و با افزایش زمان میزان تورم
ساخت روسازی بر روی بسترهایی از این نوع خاکها در مقاطع خاکریزی و یا خاکبرداری
میتواند تورم چشمگیری را در روسازی ایجاد کند .برای مثال ،اگر  5متر از خاک رس با دامنۀ
خمیری زیاد که در این پژوهش استفاده شده است ،در معرض رطوبت قرار گیرد 2سانتیمتر
متورم میشود که میتواند تأثیر زیادی در افت کیفیت رانندگی داشته باشد .جاللی و
همکارانش با بررسیهای یک روسازی ساخته شده بر خاک تورمپذیر در الجزایر نشان داد که
تغییر شکلی عمودی بهمقدار  2/4سانتیمتر با فشار رو به باالی  951kPaهمراه است و باعث
بروز انواع ترکهای طولی ،عرضی ،بلوکی و پوست سوسماری و شیار افتادگی و ناهمواری در
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در خاکها افزایش یافته است .اگر چه مقدار تورم در این خاکها زیاد بهنظر نمیرسد .اما،
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سطح روسازی شده است [ .]43با این حال ،بهنظر میرسد نتایج گرفته شده در این تحقیق
برای خاکهای با قابلیت تورم بیشتر نیز قابل استفاده باشد.
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شکل  .3دامنۀ خمیری خاک رس با دامنۀ خمیری زياد تثبیت شده
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شکل  .3دامنۀ خمیری خاک رس با دامنۀ خمیری کم تثبیت شده
با درصدهای مختلف سیمان و آهک

شکل  3تغییرات تورم خاک رس با دامنۀ خمیری کم را ،که با درصدهای مختلف آهک
تثبیت شده است ،نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود ،درصد تورم خاک با افزایش درصد
آهک کاهش مییابد ،بهطوریکه ،با افزودن  %7آهک میزان تورم تا حدود  9برابر نسبت به
خاک رس بدون ماده افزودنی کاهش یافته است .در این شکل ،همچنین مالحظه میشود که
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نرخ افزایش تورم تا  98ساعت افزایش و پس از آن تغییر چندانی نمیکند .دلیل کاهش تورم
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خاک با افزودن آهک اثر آنی آهک در بههم چسباندن سریع ذرات رس بههمدیگر در اثر
تعویض کاتیونها و ایجاد مواد سیمانی آلومینات و سیلیکات کلسیم در اثر واکنش پوزوالنی
است.
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شکل  .3دامنۀ خمیری خاکهای رس تثبیت شده با درصدهای مختلف نانوپلیمر CBR PLUS
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شکل  .1تغییرات میزان تورم با زمان برای خاکهای رس بدون مواد تثبیتکننده

شکل  41اثر مادۀ افزودنی سیمان را بر تورم خاک رس با دامنۀ خمیری کم نشان میدهد.
چنانکه مالحظه میشود ،مشابه آهک ،مقدار تورم با افزایش درصد سیمان کاهش مییابد و
تغییرات در مقدار تورم بعد از  98ساعت ناچیز است .با این حال ،اثر سیمان در کاهش تورم
خاک رس بیش از آهک است ،بهطوریکه با افزودن  7درصد سیمان مقدار تورم بعد از 39
ساعت 1/144درصد است که نسبت به تورم خاک رس بدون مادۀ افزودنی  44برابر کاهش و
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شکل  .3تغییرات تورم خاک با زمان در درصدهای مختلف افزودن آهک به خاک رس با دامنۀ
خمیری کم

نسبت به افزودن  %7آهک بیش از دو برابر کاهش را نشان میدهد .اثر اصالحی سیمان از
بسیاری جهات مشابه آهک است ،اما ،اثر واکنش سریع آهک که منجر به کاهش دامنۀ خمیری
میگردد بیش از سیمان است و اثر دراز مدت سیمان بیشتر است.
شکل  44تغییرات میزان تورم خاک رس با دامنۀ خمیری کم که با درصدهای مختلف
نانوپلیمر  CBR PLUSتثبیت شده است را با زمان نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود،
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با افزایش مادۀ افزودنی  CBR PLUSمقدار تورم کاهش یافته است .همچنین ،مشابه نتایج
ارائه شده در شکل  3 ،8و  ،41مقدار تورم بعد از  98ساعت تغییری نمیکند .با این حال ،تأثیر
آهک و سیمان کمتر است .بهطوریکه ،با افزودن  91ccبهازای  511کیلوگرم خاک ،مقدار
تورم خاک رس از 1/2درصد به 1/149درصد رسیده است ،که  4/5برابر کاهش در تورم را
نشان میدهد .اما افزودن  %7آهک و سیمان به خاک رس ،بهترتیب ،تورم خاک را  9و  44برابر
کاهش دادهاند .اثر اصالحی  CBR PLUSدر خاکهای رسی ،از آنجا ناشی میشود که این
ماده حرکتپذیری یون و مبادله آن را کاهش داده و همچنین ،با حذف آب خاک را آبگریز
کرده و در نتیجه رس کمتر به رطوبت حساس شده و تورم ان کاهش مییابد.
شکل  42تغییرات میزان تورم خاک رس با دامنۀ خمیری زیاد ،که با درصدهای مختلف
آهک تثبیت شده است ،را با زمان نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود ،میزان تورم خاک با
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افزودنی نانوپلیمر CBR PLUSدر کاهش تورم رس با دامنۀ خمیری کم از دو ماده افزودنی
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افزایش درصد آهک کاهش یافته است .در مقایسه با نتایج ارائه شده در شکل  ،8مالحظه
میشود که افزودن آهک به خاک رس با دامنۀ خمیری زیاد اثر بیشتری در کاهش تورم داشته
است ،بهطوریکه میزان تورم  %1/42خاک رس بدون ماده افزودنی ،به  1/14درصد با  %7ماده
افزودنی آهک رسیده است ،که  41برابر تورم را کاهش داده است .دلیل این موضوع به انجام
واکنش بیشتر آهک با خاک با دامنۀ خمیری زیاد ارتباط مییابد که مواد چسباننده بیشتری را
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شکل  .33تغییرات درصد تورم با زمان برای درصدهای مختلف افزودنی سیمان به خاک رس با
دامنۀ خمیری کم
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شکل  .33تغییرات درصد تورم با زمان برای درصدهای مختلف افزودنی  CBR PLUSبه خاک
رس با دامنۀ خمیری کم
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تولید کرده و واکنشهای اولیه نیز بیشتر است.
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شکل  49تغییرات میزان تورم خاک رس با دامنۀ خمیری زیاد ،که با درصدهای مختلف
سیمان تثبیت شده است ،را با زمان نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود ،میزان تورم خاک با
افزایش درصد سیمان کاهش یافته است ،بهطوریکه ،با افزودن  %7سیمان به خاک رس با دامنۀ
خمیری زیاد ،بیشترین کاهش در میزان تورم رخ داده و میزان تورم از  %1/42به %1/149
کاهش یافته است .این مقدار تورم کمی از مقدار تورم با  %7آهک بیشتر است ،که نشاندهندۀ
تأثیر آهک در کاهش میزان تورم بیش از سیمان است ،که تأییدکنندۀ نتایج تحقیقات ارائه شده
در ادبیات موضوع است.
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این است که ،بر خالف خاک رس با دامنۀ خمیری کم ،برای خاک رس با دامنۀ خمیری زیاد،
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شکل  44تغییرات میزان تورم خاک رس با دامنۀ خمیری زیاد ،که با درصدهای مختلف
مادۀ نانوپلیمر  CBR PLUSتثبیت شده است ،را با زمان نشان میدهد .چنانکه مالحظه
میشود ،میزان تورم خاک با افزایش درصد  CBR PLUSکاهش یافته است ،و با افزودن
 91ccبهازای  511کیلوگرم خاک ،میزان تورم بعد از  39ساعت به 1/128درصد کاهش یافته
است ،که نشاندهندۀ  45برابر کاهش در تورم نسبت به خاک رس بدون مادۀ افزودنی است.
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شکل  .31تغییرات درصد تورم با زمان برای درصدهای مختلف افزودنی سیمان به خاک رس با
دامنۀ خمیری زياد
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مقايسه اقتصادی مواد تثبیتکننده
یکی از معیارهای مهم ارزیابی مواد تثبیتکننده هزینۀ اجرای تثبیت با این مواد است.
بهمنظور ارزیابی اقتصادی مواد بهکار رفته در این تحقیق ،هزینۀ الزم برای کاهش تورم هر تن
خاک به مقدار مشخص محاسبه میشود .برای مثال ،برای کاهش تورم خاک رس با دامنۀ
خمیری زیاداز مقدار  %1/4به  %1/14به مقدار  %7از وزن خشک خاک به سیمان و آهک و 41
سانتی مترمکعب از مادۀ  CBR PLUSبرای هر 511کیلوگرم خاک الزم است .بنا بر این،
برای کاهش تورم هر تن خاک به مقدار مذکور حدود  71کبلوگرم آهک و سیمان و 81
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رس با دامنۀ خمیری زياد
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سانتیمترمکعب  CBR PLUSالزم است .با توجه به قیمت هر کیلوگرم آهک و سیمان در
سال  ،4932بهترتیب ،مقدار حدود  51و  451تومان و هر سانتیمترمکعب  CBR PLUSبه
مقدار  911تومان ،هزینۀ کاهش تورم هر تن خاک با آهک ،سیمان و ،CBR PLUS
بهترتیب 41511 ،9511 ،و 24111تومان است ،که نشاندهندۀ اقتصادیتر بودن آهک است.
محاسبات مشابه برای سایر مقادیر کاهش مقدار تورم برای هر دو خاک نیز نشاندهندۀ
هستند که میتوانند مقدار تورم را تا سطح معینی کاهش دهند .برای مثال ،برای خاک با دامنۀ
خمیری کم ،تنها سیمان میتواند مقدار تورم را تا  %1/145کاهش دهد ،و برای خاک با دامنۀ
خمیری زیاد ،تنها با  CBR PLUSمیتوان مقدار تورم را به کمتر از  %/19رساند .بنا بر این،
اگر هدف رساندن مقدا تورم به کمتر از حد معینی باشد تنها یک گزینه وجود دارد .از طرف
دیگر ،قیمت زیاد مادۀ  CBR PLUSبهدلیل وارداتی بودن این محصول است و در صورت
تولید آن در داخل کشور میتوان با قیمت کمتری آن را تهیه کرد و هزینۀ اجرای تثبیت را
کاهش داد .ضمناً ،در این بررسی اثرات زیست محیطی آهک و سیمان و هزینه حمل ونقل
آنها در نظر گرفته نشده است.
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اقتصادیتر بودن آهک است .اما ،در هر یک از خاکهای بررسی شده ،فقط یکی از مواد

نتیجهگیری
در این تحقیق ،به دو نوع خاک رس ،یکی با دامنۀ خمیری کم ،و دیگری با دامنۀ خمیری
 PLUSاضافه شده و حدود اتربرگ و تورم آنها اندازهگیری شد .بهطور خالصه ،در محدودۀ
مقادیر استفاده شده از مواد افزودنی در این تحقیق ،نتایج را میتوان بدینصورت بیان کرد:

 اثر آهک در کاهش دامنۀ خمیری خاک رس با دامنۀ خمیری زیاد بیش از سیمان و ماده
نانوپلیمر  CBR PLUSاست.

 اثر سیمان در کاهش دامنۀ خمیری خاک رس با دامنۀ خمیری کم بیش از آهک و CBR
 PLUSاست.

 اثر سیمان در کاهش تورم خاک رس با دامنۀ خمیری کم بیشتر از دو ماده دیگر است،
بهطوریکه ،با افزایش  %7سیمان ،تورم تا  44برابر کاهش مییابد .اما ،با افزودن  %7آهک،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.4.3
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تورم  9برابر و با افزودن 91سانتیمترمکعب از  ،CBR PLUSبهازای هر  511کیلورم
خاک ،تورم  4/5برابر کاهش مییابد.

 اثر  CBR PLUSدر کاهش تورم خاک رس با دامنۀ خمیری زیاد بیش از سیمان و آهک
است ،بهطوریکه ،با افزایش  91سانتیمترمکعب از  ،CBR PLUSبهازای هر 511کیلوگرم
خاک ،تورم تا  45برابر کاهش مییابد .اما ،با افزودن  %7آهک و سیمان ،تورم تقریبا 41
 برای همۀ مواد افزودنی و خاکهای استفاده شده در این تحقیق ،میزان تورم بعد از 98
ساعت افزایش ناچیزی دارد.

 گزینۀ اقتصادی در مواد تثبیتکننده بهمقدار کاهش تورم مورد نظر بستگی دارد .در خاکهای
با دامنۀ خمیری کم ،برای کاهش سطح تورم تا  %1/19آهک اقتصادیتر از بقیه مواد تثبیت
کننده است و برای کمتر از  %1/19سیمان مناسب است .برای خاکهای با دامنۀ خمیری
زیاد ،برای کاهش تورم تا  %./14آهک اقتصادی است و برای کمتر از آن CBR PLUS
مناسب است .استفاده از آهک در کاهش تورم خاکهای بررسی شده در این تحقیق اقتصادیتر
از سیمان و  CBR PLUSاست.

 از دیگر معیارهای ارزیابی مواد تثبیتکننده دوام مصالح تثبیت شده تحت شرایط بهرهبرداری
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برابر کاهش مییابد.
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