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تأثير سرباره کورههاي ذوب فلزات و آهک بر
واگرايي ،مقاومت برشي و خواص خميري خاک رس
استان گلستان

تاریخ :دریافت 19/91/91

پذیرش 19/12/13

چکیده
خاكهاي واگرا از جمله خاكهاي مشكل آفرین است و در سازههاي آبی نظیر سدهاي
خاكی و كانالهاي آبیاري باعث ایجاد صدمات و تخریبهاي موضعی بسیاري میشوند .از
روشهاي تثبیت خاكهاي واگرا افزودن سرباره كورههاي ذوب فلزات و آهک است .در این
پژوهش ،خاك رس با خمیري كم براي بهبود واگرایی ،مقاومت برشی و خواص خمیري با 9
و  2درصد آهک و سرباره با مقادیر  3 ،9 ،1/9و  9درصد وزنی تركیب شده است .نمونهها
بهمدت  9روز در دما و رطوبت ثابت نگه داشته شده و سپس روي آن آزمایش برش مستقیم،
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مقاومت تکمحوري و پین هول انجام شده است .از نتایج حاصل از این آزمایشها مشاهده
شد كه با وجود واگرایی نمونه اولیه خاك با نشانه  D1در آزمایش پین هول ،نمونه حاوي 2
نتایج آزمایش برش مستقیم نشان داد كه میزان چسبندگی براي نمونههاي تثبیت شده با 9%
آهک از  1/232كیلوگرم بر سانتیمترمربع براي نمونه بدون سرباره ،بهترتیب به ،1/299
 1/19 ،1/313و  1/12كیلوگرم بر سانتیمترمربع بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره
افزایش یافته است .هم چنین میزان مقاومت تک محوري براي نمونههاي تثبیت شده با 9%
آهک از  9/1191كیلوگرم بر سانتیمترمربع براي نمونه بدون سرباره ،بهترتیب به ،9/1999
 9/2921 ،9/1122و  9/2219كیلوگرم بر سانتیمترمربع بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد
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درصد وزنی آهک و  9درصد وزنی سرباره غیرواگرا با نشانه  ND2طبقهبندي شده است.
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سرباره افزایش یافت .نتایج آزمایشهاي تعیین حدود اتربرگ بیانگر آن است كه با افزایش
سرباره و آهک ،حد روانی و نشانه خمیري كاهش مییابد و موجب بهبود خصوصیات
خمیري خاك میشود .با توجه به نتایج مشاهده شده میتوان گفت كه استفاده از سرباره
بهعنوان محصول فرعی صنایع ذوب آهن بهصورت جايگزین درصدي از آهک مصرفی
به منظور كاهش پتانسیل واگرایی خاك رسی مؤثر است.
واژههای كلیدی :واگرایی خاك رس ،مقاومت برشی ،حدود اتربرگ ،آزمایش پینهول ،سرباره كورۀ ذوب
فلزات.

برخی خاكهاي ریزدانه از لحاظ ساختاري ناپایدارند ،بـهگونهاي كه بهآسانی پراكنده شده
و بسیار فرسایشپذیرند ] .[9بهطوركلی خاكهایی كه پولکهاي رسی آنها بهخودي خود از
یکدیگر جدا شده و به داخل سوسپانسیون در آب ساكن وارد میشوند بهعنوان خاكهاي
واگرا 9معرفی میشوند [ .]3[،]2خاكهاي واگرا از جمله خاكهاي مشكل آفرین است و در
سازههاي آبی نظیر سدهاي خاكی و كانالهاي آبیاري باعث ایجاد صدمات و تخریبهاي
موضعی بسیاري میشوند .در خاكهاي رسی واگرا بهعلت ماهیت شیمیایی خاص آنها از
جمله تجمع یونهاي تک ظرفیتی سدیم ،ذرات در اثر مجاورت با آب از یکدیگر جدا و در
اثر جریان آب ناشی از نشت و یا بارندگی به خارج از محیط منتقل میشوند و بهعبارتی
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مقدمه

دیگر ،واگرایی باعث ایجاد فرسایش درونی و بیرونی در خاك و نهایتاً منجر به تخریب
سازههاي مجاور خاك میشود .شناسایی و تشخیص صحیح واگرایی یكی از اقدامات اساسی
براي جلوگیري از تخریب زود هنگام سازههاي آبی است .روشهاي متعددي براي شناسایی
بهدست آمده ممكن است گمراهكننده باشد و شرایط نیز بهصورتی ناصحیح تفسیر شود.
آزمایشهاي كرامب (امرسون) ،هیدرومتري مضاعف ،2پین هول 3و روش آنالیز شیمیایی 1از
1. Dispersive soil
2. Double hydrometer test
3. Pinhole test
4. Sherard chemical method
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خاكهاي واگرا ارائه شدهاند ،ولی بیدقتی در اجراي این آزمایشها و یا تفسیر نامناسب نتایج
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جمله روش آزمایشگاهی تعیین پتانسیل واگرایی خاكها هستند كه هر یک مزایا و معایب
خاص خود را دارد ].[1
در بررسیهاي محلی نیز میتوان بهوجود چنین خاكهایی پی برد .این مرحله از
شناسایی ،در بازدیدهاي مقدماتی از محل و در ضمن بررسیهاي اولیه زمینشناسی در سطح
منطقه صورت میگیرد .در مناطقی كه سطح زمین شیب نسبتاً تندي دارد ،شناسایی خاكهاي
واگرا آسانتر است .در این نواحی ،بر اثر بارندگیها و فرسایش سریع بریدگیهاي بسیار
عمیق و مشخصی در سطح زمین بهوجود میآید كه مشخصه اصلی این گونه خاكها است.
معموالً در مناطق دربردارنده خاكهاي واگرا آثار آب شستگی از قبیل كانالهاي تنگ و عمیق
طبیعی ،خلل و خرج و حفرههاي بزرگ دیده میشود .در سال  ،2199سلیمی و گودرزي
امكان تثبیت خاك رسی واگرا با استفاده از سرباره كوره انفجار و سرباره كوره اكسیژن
دانهبندي شده بررسی كردند .آنان در بررسی خود به برررسی امكان و كارایی تثبیت خاك
واگرا با این دو محصول جنبی صنعتی پرداختند .نتایج حاكی از آن است كه واگرایی خاك از
طریق افزودن  91درصد سرباره كوره اكسیژن قابل حذف است و براي كنترل واگرایی خاك
درصدهاي باالتر از سرباره دانهبندي شده كورۀ انفجار ( )21-29%مورد نیاز است [.]9
اشانگو 9و رانجان پاترا ،)2199( 2براي اصالح خاك انبساطی از فوالد سرباره ،3خاكستر
پوسته برنج 1و آهک استفاده كردند .آنان ویژگیهاي ژئوتكنیكی ،پارامترهاي مقاومت برشی و
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از سوي دیگر در مناطق مسطح و كم شیب ،تشخیص خاكهاي واگرا به سادگی میسر نیست.

خواص دینامیكی خاك تثبیت شده با مواد مذكور را بررسی كردند و اختالط بهینه را
بهصورت  99درصد خاك انبساطی  21 +درصد سرباره فوالد  9 +درصد آهک  91 +درصد
این فناوري به دانش كنترل ماده در ابعاد  9تا  911نانومتر اطالق میشود ،بهطوريكه اثرات
منحصر بهفرد این ابعاد منجر به ظهور كاربردهاي جدیدي از ماده میشود [ .]1در سالهاي
اخیر به علت پیشرفتهاي زیاد در این زمینه و مشاهده پتانسیل بسیار باالي مواد در سطح
1. Ashango
2. Ranjan Patra
3. Steel slag
4. Rice husk ash
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خاكستر پوسته برنج گزارش كردند [ .]9بر اساس تعریف طرح ملی نانوفناوري در آمریكا،
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نانو ،از مرزهاي مهندسی مواد و شیمی خارج شده و زمینه براي فعالیتهاي بین رشتهاي و
دستكاري مواد بهمنظور اصالح خواص آنها در دیگر شاخههاي فناوري نیز فراهم شده است
[ .]2شن 9و همكارانش ( )2199از نانوآهک هیدراته با میانگین اندازه ذرات  991نانومتر
استفاده كردند كه باعث افزایش  99درصدي مقاومت كششی غیرمستقیم مخلوط آسفالتی و
افزایش  2درصدي نسبت مقاومت كششی نمونهها (  (2TSRشد [ .]1راجش 3و سورش

1

( ،)2199در پژوهشی به بررسی تثبیت خاك واگرا با آهک و ( POFA9خاكستر روغن نخل)
كه محصول سوختن شلتوك روغن نخل و هسته خرما در آسیاب روغن نخل است،
نشده یافتند .نتایج حاكی از آن است كه تركیب آهک و  POFAدر مقایسه با آهک و

POFA

به تنهایی ،عملكرد بهتري نشان میدهد ] .[91حداد و همكاران ( ،)9319به بررسی خاكهاي
اطراف كانال انتقال آب در منطقه سیمیندشت گرمسار و ارزیابی میزان واگرایی این خاكها
پرداخته و در نهایت روشهایی براي اصالح این خاكها پیشنهاد كردند .نتایج حاصل از این
بررسی نشان داده است كه با افزودن  9درصد سیمان یا  9درصد آهک و یا  3درصد
آلومینیوم نیترات به خاك بسیار واگرا و همچنین افزودن  3درصد سیمان یا  9درصد آهک یا
 3درصد آلومینیوم نیترات به خاك واگراي این منطقه موجب تثبیت آن میشود ].[99

روش تحقیق
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پرداختند .آنان درصد بهینه افزودن آهک و  POFAرا بر اساس نتایج مقاومت فشاري محدود

در این مقاله ،بهعنوان مطالعۀ موردي ،از تركیب آهک و سرباره كوره ذوب فلزات براي
بهبود خواص خاك واگرا در استان گلستان استفاده شده است .در این بررسیها پس از
با سرباره كورههاي ذوب فلزات و آهک پرداخته و تأثیر آن بر مقاومت برشی خاك بررسی
میشود .همچنین تأثیر این افزودنیها بر مقاومت ،حدود اتربرگ و واگرایی خاك تثبیت شده،
1. Shen
2. Tensile Strength Ratio
3. Rajesh
4. Suresh
5. Palm Oil Fuel Ash
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مشخص شدن واگرایی خاكهاي رسی استان گلستان به بررسی نحوۀ تثبیت این نوع خاكها
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بررسی شده است .براي این هدف از دستگاه برش مستقیم با ابعاد جعبه برشی 992
سانتیمتر و دستگاه آزمایش تکمحوري استفاده شده است .همچنین واگرایی نمونه اولیه و
نمونههاي تثبیت شده با روش پین هول بررسی شده است.

مصالح استفاده شده
خاك استفاده شده بههمراه آهک و سرباره مصرفی آزمایشهاي مختلف ،شناسایی اولیه
شدهاند .در اینجا به معرفی این مواد براي كاربرد در انجام آزمایشها میپردازیم.

در این پژوهش از خاك واگراي رسی منطقه كالله روستاي تمرقره قوزي استان گلستان
استفاده شده است .نمونهها از عمق  9تا  2متري سطح زمین بهصورت دستخورده برداشت
شدهاند .با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و احتمال وقوع پدیده واگرایی و فرسایش
خاك در تراز شالوده سازهها ،بهبود خصوصیات مهندسی این خاك مورد نظر بوده است.
شكل  9منحنی دانهبندي خاك استفاده شده در آزمایشها را نشان میدهد .همچنین در
جدول  9برخی مشخصات ژئوتكنیكی و فیزیكی نمونه خاك واگراي استفاده شده در این
بررسی آورده شده است .خاك مورد نظر از نوع رس با پالستیسیته پایین است و در آزمایش
پین هول واگرا با نشانه  D1تشخیص داده شدهاست .با توجه به نتایج آزمایش برش مستقیم
پارامترهاي مقاومتی  C= 1/91 kg/cm2و ˚ φ=91/92بهدست آمده است .همچنین مقاومت
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 .1خاک

فشاري محدود نشده معادل  1/1129 kg/cm2است .مقادیر چسبندگی كم ،امكان وقوع
واگرایی را تشدید میكند .با توجه به مشخصات مهندسی فوق و ظرفیت باربري كم خاك و
تثبیت كننده خصوصیات مهندسی خاك انتخاب شده است.
 .3آهک
اصالح خاك بهوسیله آهک بهویژه در خاكهاي  CLموجب افزایش درصد رطوبت بهینه،
كاهش وزن واحد خشک بیشینه ،كاهش پتانسیل تورم ،افزایش مقاومت و افزایش مدول
االستیسیته میشود .تاثیر آهک بر خاك را میتوان به دو گروه تثبیت كوتاه مدت و تثبیت بلند

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

پتانسیل قابل توجه واگرایی آن ،استفاده از آهک بههمراه سرباره كوره ذوب فلزات بهعنوان
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مدت تقسیمبندي كرد .افزایش كارپذیري خاك جزء اصالح كوتاه مدت است و مهمترین
عامل در مرحلۀ ساخت اولیه است .افزایش مقاومت و دوام را میتوان در نتیجۀ اثر بلند مدت
آهک در نظر گرفت كه در دورۀ عملآوري و بعد از آن رخ میدهد [،]99[ ،]91[ ،]93[ ،]92
[.]91[ ،]92[ ،]91[ ،]99

جدول  .1مﺸﺨصات نﻤونه خاک واﮔﺮای استفاده شده
طبقهبندی
خاک
CL

مقاومﺖ ﻓﺸاری
محدود نﺸده
()kg/cm2
1/1129

چسبندﮔي

زاویۀ اصطکاک

()kg/cm2

داخلي (درجه)

FC
)(%

1/91

91/92

19/91

𝛄

Gs

2/191

2/1

درصد
واﮔﺮایي
911
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شکل  .1منحني دانهبندی خاک استفاده شده

اغلب مصالح پالستیک میتوانند با آهک اصالح شوند اگر چه برخی از رسها واكنش
مؤثرتري با آهک میدهند .خاكهاي حاوي كانیهاي مونت موریلونیت بهعلت سطح
ایلیت نیز بهخوبی واكنش میدهد [ .[22[،]29[ ،]21[ ،]92پژوهشهاي انجام شده نشان
میدهد كه آهک براي اختالط با خاكهاي رسی بهویژه خاكهاي با پالستیسیته متوسط و
زیاد ( )PI˃99مناسبتر است ] .[93اگرچه این قاعده ،معیاري كلی براي نشان دادن مقدار
رس موجود براي واكنش با آهک نیست.
در اثر اختالط آهک با خاك دو واكنش پایه اما پیچیده بدینشرح معلوم میشود:
الف) بهبود نسبتاً سریع و یا آنی كه ممكن است به تبادل یونها نسبت داده شود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

مخصوص بزرگ ،بیشتر واكنش مناسبتري با آهک میدهند ،اگر چه آهک با كائولینیت و
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ب) واكنش پوزوالنی كه در بازه زمانی از چند دقیقه تا چند ماه و یا بیشتر رخ میدهد.
هنگامی كه آهک و خاك رسی ،با هم مخلوط شده و در معرض رطوبت قرار میگیرند
واكنشهاي شیمیایی زیادي رخ میدهد كه شامل تبادل كاتیون ،كلوخه شدن ،9واكنش
پوزوالنی و كربناسیون 2است .تبادل كاتیونی و كلوخه شدن جزء واكنشهاي اولیه هستند كه
بالفاصله بعد از اختالط رخ میدهند .كاتیونهاي یک ظرفیتی واقع در الیه دوگانه پولکهاي
رسی با كاتیونهاي دو ظرفیتی كلسیم جايگزین میشوند .این واكنشها موجب تغییرات
سریع در نشانه خمیري و بهبود مقاومت خاك میشود .در جریان این واكنشها ،واكنش
سیمانی شامل كلسیم سیلیكات هیدراته و كلسیم آلومینات هیدراته میشود.
افزایش  9تا  9درصد وزنی آهک هیدراته به خاك رس واگرا ،موجب جايگزینی
كاتیونهاي كلسیم بهجاي سدیم خاك شده و عالوه بر كاهش خاصیت خمیرائی ،پتانسیل
واگرائی آن را نیز كاهش میدهد .چنانكه اشاره شد ،افزایش آهک با كاهش خاصیت
خمیرائی ،از ایجاد درز و ترك ناشی از انقباض در خاك نیز جلوگیري كرده ،جریان متمركز و
شدید آب به داخل توده خاك را كه میتواند موجب فرسایش درونی آن شود ،كاهش
میدهد .بهعالوه افزایش آهک موجب كاهش وزن واحد حجم خشک و افزایش مقاومت
برشی خاك نیز

میشود.

آهک شكفته شده استفاده شده در این پژوهش بسیار نرم است و از الک شمارۀ 11
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پوزوالنی میان آهک و آلومینا و سیلیكاي كانیهاي رسی رخ میدهد و باعث تولید مواد

گذرانده شده است .تجزیۀ شیمیایی آهک مورد نظر با انجام آزمایش  XRF3در جدول 2
آورده شدهاست.
MnO

LOI

SO3

Na2O

K2O

MgO

Cao

Fe2O3

Al2O3

SiO2

تركیب شیمیایی

1/9

29/19

1/9

1 /9

1/9

1/99

99/1

1/92

1/92

9/31

درصد وزنی ()%

1. Flocculation- agglomeration
2. Carbonation
3. X-ray fluorescence
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جدول  .3مﺸﺨصات شیﻤیایي آهک هیدراته استفاده شده بﺮای تثبیﺖ خاک واﮔﺮا
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 .2سﺮبارۀ كوره ذوب ﻓلزات
تثبیت خاك رس با آهک بهعنوان یک روش اقتصادي مناسب بهطور گسترده در ساخت
بزرگراهها و الیههاي فونداسیونها استفاده میشود .اما طبق گزارشها در صورت وجود
سولفات در خاك ،تورم و خرابیهایی در خاك تثبیت شده با آهک ،به وقوع میپیوندد .نقش
مؤثر سرباره كوره آهن در افزایش مقاومت در برابر سولفاتها و شرایط محیطی خورنده
مالتهایی كه در آنها آهک و سولفات وجود دارد ،بهخوبی شناخته شده است ].[23
در فرآیند ذوب آهن و طی فرآیند تشكیل آهن ،محصول فرعی غیرفلزي بهنام سرباره
توجه به نوع خنک شدن ،انواع مختلفی از سرباره وجود دارد .این محصوالت شامل سرباره
خنک شده در هواي آزاد ،سرباره آهنگدازي دمیده یا پف كرده و سرباره دانهاي كوره است.
اگر سرباره مذاب بهوسیلۀ آب به سرعت خنک شود ،بهصورت شیشهاي در آمده و قطعاتی
ترد بهاندازۀ ماسه تشكیل میشوند .ساختار فیزیكی و اندازۀ دانهها به تركیب شیمیایی سرباره،
دماي آن در زمان خنک شدن بهوسیلۀ آب و روش خنک كردن آن بستگی دارد .هنگامی كه
این محصول شكسته و آسیاب شود به ذراتی تبدیل میشود كه سرباره دانهاي كوره نامیده
شوند كه داراي خاصیت سیمانی هستند و میتواند بهعنوان ماده جايگزین بخشی از آهک
در تثبیت خاك رس بهكار برده شود ].[21
با توجه به آگاهی از اثرات آلودگیهاي زیست محیطی مواد باطله ،استفاده از آنها در
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تولید میشود كه مواد تشكیلدهندۀ آن عبارتند از سیلیكا ،آلومینا سیلیكا و كلسیم سیلیكا .با

تثبیت خاك با وجود خاصیت پوزوالنی ،میتواند از نظر زیستمحیطی و اقتصادي مفید باشد.
در خصوص تثبیت خاك رس بهویژه در صورت وجود آهک و سولفات در محیط ،كاربرد
كارخانجات ذوبآهن است ،در برخی كشورها مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی در این
زمینه انجام شده است .در این پژوهش نیز بهعنوان جايگزین بخشی از آهک مصرفی در
تثبیت خاك واگرا از سرباره دانهاي استفاده شدهاست .تركیب شیمیایی سرباره استفاده شده با
انجام آزمایش  XRFدر جدول  3آمده است .مشاهده میشود كه ماده افزودنی مورد نظر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

سرباره كوره ذوبآهن كه محصول فرعی سرباره كوره ذوب در فرآیند تولید آهن در
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حاوي مقادیر باالیی كاتیون هاي چندگانه است كه میتواند به سادگی با كاتیونهاي سطوح
رسی تبادل صورت دهد.
جدول  .2تﺮكیب شیﻤیایي سﺮباره استفاده شده در این پژوهش
MnO

SO3

K2O

Na2O3

MgO

Cao

TiO2

Fe2O3

Al2O3

SiO2

تركیب شیمیایی

9/22

3/9

9/9

1/99

2/9

33/2

3/92

3/11

93

32/39

درصد وزنی ()%

براي انجام آزمایشهاي الزم بر خاك تثبیت شده 9 ،و  2درصد وزنی آهک بهصورت
خشک به خاك اضافه و مخلوط شده است .بعد از اختالط كامل رطوبت به نمونهها اضافه
سرباره ،رطوبت كافی براي انجام واكنش پوزوالنی وجود ندارد در نتیجه واكنش پوزوالنی
كامل انجام نمیشود .اما اگر نمونهها با رطوبت بیشتر ساخته شوند ،با كامل شدن واكنش
پوزوالنی در كنار هیدراتاسیون سرباره ،مشاهده میشود كه مقاومت نمونهها افزایش مییابد.
از اینرو در تهیه نمونهها از رطوبتی بیش از رطوبت حد خمیري استفاده شدهاست .براي
انجام واكنشها نمونهها در ظرفهاي پالستیكی با رطوبت ثابت بهمدت  9روز نگهداري
شدند.

نتایج
چنانكه در بخشهاي قبلی ذكر شد نمونههاي آزمایشگاهی شامل خاك رس واگراي
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شد .در نمونههاي داراي سرباره و با رطوبت كم بهعلت مصرف رطوبت براي هیدارتاسیون

طبیعی با پالستیسیته پایین و واگرایی  911درصد و نمونههاي تثبیت شده با  9و  2درصد
آهک و نیز  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره كوره ذوب فلزات بوده است .آزمایشهاي انجام
شده شامل برش مستقیم ،مقاومت تکمحوري است .همچنین روي تمامی نمونههاي ساخته
تشخیص پتانسیل واگرایی است ،انجام شد.
 .1پین هول
جدول  1نتایج حاصل از ردهبندي نمونه اولیه و نمونههاي ساخته شده خاك در تركیب
با آهک یا آهک و سرباره را نشان میدهد .چنانكه مشاهده میشود نمونۀ اولیه خاك واگرا
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شده عالوه بر خاك واگراي طبیعی ،آزمایش پین هول كه از متداولترین آزمایشهاي
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با نشانه  D1بوده است .نمونه حاوي  9درصد وزنی آهک و بدون سرباره نیز با وجود
ردهبندي با نشانه  D2هنوز واگراست .همچنین افزودن  1/9و  9درصد وزنی سرباره به نمونه
حاوي  9درصد وزنی آهک ،خاك را از حالت واگرایی خارج نكرده و براي این دو نمونه نیز
رده واگرایی  D2مشاهده شده است.
مالحظه میشود كه نمونۀ حاصل از افزودن  3درصد وزنی سرباره و  9درصد وزنی آهک
داراي واگرایی متوسط با شناسه  ND4است .در این مورد افزایش میزان سرباره به  9درصد،
واگرایی را كاهش داده و نتیجه آزمایش پین هول شناسه  ND3را نشان میدهد .همچنین
متوسط با نشانه  ND3طبقهبندي شدهاند .در نهایت نمونه حاوي  2درصد وزنی آهک و 9
درصد وزنی سرباره ،غیرواگرا با نشانه  ND2طبقهبندي شده است.
جدول  .2نتایج آزمایش پین هول روی تﻤام نﻤونههای آزمایﺸي

9

1

1

D1

واگرا

2

9

1

D2

واگرا

3

9

1/9

D2

واگرا

1

9

9

D2

واگرا

9

9

3

ND4

واگرایی متوسط

9

9

9

ND3

واگرایی متوسط

1

2

1/9

ND3

واگرایی متوسط

2

2

9

ND3

واگرایی متوسط

1

2

3

ND3

واگرایی متوسط

91

2

9

ND2

غیر واگرا
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نﻤونه

آهک ()%

سﺮباره ()%

شناسه در آزمایش پین هول

توصیف واﮔﺮایي

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

نمونههاي حاوي  2درصد وزنی آهک و  9 ،1/9و  3درصد وزنی سرباره داراي واگراي
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 .3بﺮش مستقیم
آزمایش برش مستقیم روي نمونههاي دهگانه شامل خاك واگراي طبیعی و آهک تا
حداكثر  2درصد وزنی و سرباره تا حداكثر  9درصد وزنی تحت بارهاي اعمالی  11، 21و
 91كیلوگرم انجام شده است .هر افزایش بار تا زمان رسیدن به تعادل روي نمونه باقی
میماند .در اینجا به بررسی تأثیر افزودن آهک و سرباره بر پارامترهاي مقاومت برشی خاك
واگرا میپردازیم .نمودار بار-جابجایی افقی براي تمام نمونههاي آزمایشی در شكلهاي  2تا
 99آمده است .در ادامه براي مقایسۀ نتایج ،شكلهاي  92و  93بهترتیب تغییرات چسبندگی
میشود كه در هر دو مورد افزایش میزان سرباره مصرفی براي تثبیت خاك واگرا ،منجر به
افزایش چسبندگی شده است .بهطوريكه میزان چسبندگی براي نمونههاي تثبیت شده با 9%
آهک از  kg/cm2 1/232براي نمونه بدون سرباره ،بهترتیب به  1/19 ،1/313 ،1/299و
 kg/cm2 1/12بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره افزایش یافته است .میزان
چسبندگی حاصل از آزمایش برش مستقیم نیز براي نمونههاي تثبیت شده با  2%آهک ،بهازاي
افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره بهترتیب  1/121 ،1/919 ،1/999و kg/cm2 1/191
بوده است.
همچنین شكلهاي  91و  99بهترتیب تغییرات زاویۀ اصطكاك داخلی در مقابل مقدار
سرباره كوره ذوب فلزات  %9 +آهک و  2%آهک را نشان میدهند .مالحظه میشود كه در
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در مقابل مقدار سرباره كوره ذوب فلزات  %9 +آهک و  2%آهک را نشان میدهند .مشاهده

هر دو مورد افزایش میزان سرباره مصرفی براي تثبیت خاك واگرا ،منجر به افزایش زاویۀ
اصطكاك داخلی شده است .بهطوريكه میزان این پارامتر براي نمونههاي تثبیت شده با 9%
 kg/cm2بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره افزایش یافته است .همچنین براي
نمونههاي تثبیت شده با  2%آهک ،میزان زاویۀ اصطكاك داخلی حاصل از آزمایش برش
مستقیم بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره بهترتیب  23/19 ،23/93 ،23/99و
 21/92درجه بوده است.
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آهک از  91/3درجه براي نمونه بدون سرباره ،بهترتیب به  29/29 ،29/3 ،92/99و 29/12
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شکل  .2نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي (خاک
تثبیﺖ شده با  %1آهک)

شکل  .5نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي (خاک تثبیﺖ
شکل  .2نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي
(خاک تثبیﺖ شده با  %1آهک و  %2/5سﺮباره) شده با  %1آهک و  %1سﺮباره)
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شکل  .2نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي (خاک
شکل  .2نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي
تثبیﺖ شده با  %1آهک و  %5سﺮباره)
(خاک تثبیﺖ شده با  %1آهک و  %2سﺮباره)
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شکل  .3نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي (خاک واﮔﺮا
بدون اﻓزودني
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شکل  .2نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي (خاک
شکل  .2نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي
تثبیﺖ شده با  %3آهک و  %1سﺮباره)
(خاک تثبیﺖ شده با  %3آهک و  %2/5سﺮباره)
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سرباره كوره ذوب فلزات ()%

شکل  .13تغییﺮات چسبندﮔي در مقابل مقدار سﺮباره كوره ذوب ﻓلزات  %1 +آهک
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شکل  .11نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي (خاک
شکل  .12نﻤودار بار-جابجایي اﻓقي
تثبیﺖ شده با  %3آهک و  %5سﺮباره)
(خاک تثبیﺖ شده با  %3آهک و  %2سﺮباره)
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شکل  .12تغییﺮات چسبندﮔي در مقابل مقدار سﺮباره كوره ذوب ﻓلزات  %3 +آهک
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0.5
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شکل  .12تغییﺮات زاویۀ اصطکاک داخلي در مقابل مقدار سﺮباره كوره ذوب ﻓلزات  %1 +آهک

در بررسی نتایج آزمایشهاي برش مستقیم مشاهده شد كه افزودن آهک و سرباره به
خاك واگرا منجر به افزایش زاویۀ اصطكاك داخلی و چسبندگی شد .همچنین نتایج نشان
میدهد كه افزودن آهک و سرباره به خاك باعث كم شدن تغییر شكلپذیري نمونه شده و
نمونه تردتر میشود .در شكل  99نمودارهاي پوش گسیختگی حاصل از آزمون برش مستقیم

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

سرباره كوره ذوب فلزات ()%
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ارائه شده است .مالحظه میشود براي زاویۀ اصطكاك داخلی ،میزان افزایش این پارامتر براي
نمونههاي با  %9آهک بهعالوه  3تا  9درصد سرباره تفاوت زیادي نداشته است و میتوان
درصد بهینه این تركیب را  %9آهک و  %3سرباره تعریف كرد ،زیرا با افزایش درصد آهک به
 ،%2تغییر زاویۀ اصطكاك داخلی ناچیز (كمتر از  1درصد) بوده است.
25

24.12

24

23.76
23.53
23.15

23
22.5
22

3

5

0.5

1

سرباره كوره ذوب فلزات ()%

شکل  .15تغییﺮات زاویۀ اصطکاک داخلي در مقابل مقدار سﺮباره كوره ذوب ﻓلزات  %3 +آهک
1.4
1.2

%9آهک

0.8

%9آهک%1.9+سرباره

0.6

%9آهک%9+سرباره

0.4

%9آهک%9+سرباره
2.00

1.00

1.50

0.50

تنش نرمال بر سطح لغزش ()kg/cm2

الف

0
0.00

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

%9آهک%3+سرباره

0.2

چسبندگی ()kg/cm2

1
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23.5

زاویه اصطكاك داخلی (درجه)

24.5
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1.2

0
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ب
شکل  .12تغییﺮات پوش ﮔسیﺨتگي بﺮای الف) مقادیﺮ مﺨتلف سﺮباره كوره ذوب ﻓلزات %1 +
آهک و ب) مقادیﺮ مﺨتلف سﺮباره كوره ذوب ﻓلزات  %3 +آهک

 .2مقاومﺖ تکمحوری
آزمایش تعیین مقاومت تکمحوري براي نمونههاي دهگانه با حداكثر  2درصد آهک و 9
درصد سرباره انجام شد .نمودارهاي تنش-كرنش حاصل از این آزمون ها در شكلهاي  91و
 92ارائه شده است.
با توجه به نتایج ارائه شده در باال ،افزایش مقاومت نمونهها را میتوان به انجام
واكنشهاي پوزوالنی و هیدراسیون ارتباط داد .واكنش هیدراسیون در كوتاه مدت باعث

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

تنش نرمال بر سطح لغزش ()kg/cm2

افزایش مقاومت میشود .در حالی كه واكنش پوزوالنی سبب افزایش مقاومت و دوام و
قابلیت باربري خاك در طوالنی مدت میشود .با بررسی در نتایج بهدست آمده میتوان بیان
قبل از تثبیت افزایش مییابد .افزایش مقاومت فشاري میتواند بهعلت مقاومت اصطكاكی
آهک و سرباره باشد ].[9

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

كرد كه با افزودن آهک و افزایش میزان سرباره مقاومت تکمحوري نمونهها نسبت به نمونه
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ج

د

شکل  .12نﻤودار تغییﺮات تنش در مقابل كﺮنش محوری بﺮای نﻤونههای خاک الف) بکﺮ ،ب)
تثبیﺖ شده با  %1آهک ،ج) تثبیﺖ شده با  %1آهک و  2/5%سﺮباره ،د) تثبیﺖ شده با  %1آهک و
 1%سﺮباره ،ه) تثبیﺖ شده با  %1آهک و  2%سﺮباره و و .تثبیﺖ شده با  %1آهک و  5%سﺮباره

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

چ

ح
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الف

ب
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د
ج
شکل  .12نﻤودار تغییﺮات تنش در مقابل كﺮنش محوری بﺮای نﻤونه های خاک الف) تثبیﺖ شده
با  %3آهک و  2/5%سﺮباره  ،ب) تثبیﺖ شده با  %3آهک و  1%سﺮباره ،ج) یﺖ شده با  %3آهک
و  2%سﺮباره ،د) تثبیﺖ شده با  %3آهک و  5%سﺮباره

اصالح خاك با آهک موجب افزایش مقاومت خاك میشود .افزایش مقاومت در كوتاه
مدت توأم با وقوع واكنشهاي كوتاه مدت كلوخه شدن و بهبود كارپذیري خاك صورت
یک روزه نمونهها افزایش یافته است .علت این افزایش مقاومت را میتوان به تبادل كاتیونی
و پیشرفت واكنشهاي پوزوالنی نسبت داد .به بیان دیگر واكنش میان آهک و كانیهاي رسی
موجب حلشدگی كانیهاي رسی و تشكیل تركیباتی همچون ژل آلومینات كلسیم هیدراته 9و
سیلیكات كلسیم هیدراته 2میشود .این تركیبات مشابه تركیبات موجود در سیمان پرتلند
1. CAH
2. CSH

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

میگیرد .چنانكه در شكل  91و  92مشاهده میشود با افزایش میزان آهک و سرباره ،مقاومت
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هیدراته است .متبلور و سختشدن این ژلها باعث افزایش مقاومت میشود .بهگونهايكه در
مورد نمونههاي بدون سرباره ،مقاومت تکمحوري براي نمونه حاوي  9درصد آهک 9/1191
كیلوگرم بر سانتیمتر مربع و براي نمونههاي با  2درصد آهک این مقدار افزایش یافته است.
شكلهاي  91و  21بهترتیب تغییرات مقاومت تکمحوري در مقابل مقدار سرباره كوره
ذوب فلزات  %9 +آهک و  2%آهک را نشان میدهند .مشاهده میشود كه در هر دو مورد
افزایش میزان سرباره مصرفی جهت تثبیت خاك واگرا ،منجر به افزایش مقاومت تکمحوري
شدهاست .بهطوريكه میزان مقاومت تکمحوري براي نمونههاي تثبیت شده با  9%آهک از
 kg/cm2 9/2219بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره افزایش یافته است .میزان
مقاومت تکمحوري نمونههاي تثبیت شده با  2%آهک ،بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد
سرباره بهترتیب  9/2322 ،9/9229 ،9/9391و  kg/cm2 9/2212بوده است.
همچنین تغییرات كرنش محوري در مقابل مقدار سرباره كوره ذوب فلزات  %9 +آهک و
 2%آهک بهترتیب در شكلهاي  29و  22نشان داده شده است .مشاهده میشود كه در هر دو
مورد افزایش میزان سرباره مصرفی براي تثبیت خاك واگرا ،منجر به كاهش كرنش محوري
شدهاست .بهطوريكه میزان كرنش محوري براي نمونههاي تثبیت شده با  9%آهک از
 1/9212درصد براي نمونه بدون سرباره ،بهترتیب به  1/9391 ،1/2923 ،1/3333و 2/1111
درصد بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره كاهش یافته است .همچنین میزان كرنش

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

 kg/cm2 9/1191براي نمونه بدون سرباره ،بهترتیب به  9/2921 ،9/1122 ،9/1999و

محوري براي نمونههاي تثبیت شده با  2%آهک ،بهازاي افزودن  3 ،9 ،1/9و  9درصد سرباره
بهترتیب  1/9991 ،1/9399 ،1/1333و  kg/cm2 1/1991بوده است.
افزایش مقاومت فشاري محدود نشده ،كرنش مربوط به مقاومت بیشینه كاهش یافته و در
واقع خاك اصالح شده با آهک و سرباره رفتار شكننده از خود نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

نتایج تعیین و مقایسه میزان تغییرشكل نمونهها در لحظه گسیختگی نشان داد كه با
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سرباره كوره ذوب فلزات ()%

شکل  .12مقاومﺖ تک محوری نﻤونههای بهسازی شده با  1درصد آهک و مقادیﺮ مﺨتلف سﺮباره
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سرباره كوره ذوب فلزات ()%
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شکل  .32مقاومﺖ تک محوری نﻤونههای بهسازی شده با  3درصد آهک و مقادیﺮ مﺨتلف سﺮباره
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شکل  .31كﺮنش محوری نﻤونههای بهسازی شده با  1درصد آهک و مقادیﺮ مﺨتلف سﺮباره
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شکل  .33كﺮنش محوری نﻤونههای بهسازی شده با  3درصد آهک و مقادیﺮ مﺨتلف سﺮباره

 .2حدود اتﺮبﺮگ
براي بررسی خصوصیات خمیري نمونه شاهد (خاك واگراي بدون افزودنی) و نمونههاي
ساخته شده با درصدهاي مختلف آهک و سرباره كوره ذوب فلزات ،آزمایش حدود اتربرگ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

سرباره كوره ذوب فلزات ()%

322

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  2تابستان 9311

روي نمونههاي عملآوري شده به مدت  21ساعت انجام پذیرفت .خالصه تمام نتایج حاصل
از آزمایشهاي تعیین حد خمیري و حد روانی بههمراه نشانه خمیري و فعالیت ( )Aبراي هر
نمونه در كنار طرح اختالط مربوطه در جدول  9و شكلهاي زیر آمده است .بیشینۀ مقدار
حد خمیري برابر با  21/29مربوط به خاك با  2درصد آهک و  9درصد سرباره و كمینه
مقدار این پارامتر مربوط به  93/12درصد مربوط به خاك واگراي بدون افزودنی است.
همچنین بیشینۀ مقدار حد روانی برابر  32/13درصد براي خاك واگراي بدون افزودنی و
كمینۀ مقدار آن برابر  21/13درصد براي خاك با  2درصد آهک و  9درصد سرباره حاصل
 9بدون افزودنی و كمینۀ مقدار آن برابر  2/11درصد براي نمونۀ شمارۀ  91شامل  2درصد
آهک و  9درصد سرباره بوده است .بهعبارتی افزودن  2درصد آهک و  9درصد سرباره به
خاك واگرا منجر به  21/2درصد افزایش در میزان حد خمیري 99/9 ،درصد كاهش در
میزان حد روانی و كاهش بیش از  99واحدي در نشانه خمیري شده است .همچنین قابل
مشاهده است كه میزان فعالیت خاك واگراي اولیه  1/32بوده است كه با افزایش هر یک از
افزودنیها این مقدار كاهش یافته و در نهایت براي نمونه با  2درصد آهک و  9درصد
سرباره ،مقدار فعالیت به كمترین میزان خود یعنی  1/19رسیده است.
جدول  .5طﺮح اختالط نﻤونهها و حد خﻤیﺮی ،حد رواني ،نﺸانه خﻤیﺮی و ﻓعالیﺖ خاک
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نﻤونه

آهک ()%

سﺮباره ()%

(PL )%

(LL )%

(PI )%

A
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شدهاست .به این ترتیب بیشینه مقدار شاخص خمیري برابر  91/19درصد براي نمونۀ شمارۀ
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در شكل  23مشاهده میشود كه با افزودن  9%آهک به خاك رس واگرا ،حد روانی از
 32/13درصد به  39/13درصد كاهش یافت .بهعبارتی تأثیر  9%آهک بر حد روانی خاك
رس واگرا اندك است .از طرفی حد خمیري از  93/12درصد به  91/99افزایش یافته است.
از اینرو با افزودن آهک میزان نشانه خمیري خاك رس واگرا كاهش یافته و از  91/19به
 91/11درصد رسیده است.
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شکل  .32مقایسه حدود اتﺮبﺮگ و نﺸانه خﻤیﺮی خاک واﮔﺮا بدون آهک و با آهک %1
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25

مقایسهۀ حدود اتربرگ و نشانه خمیري نمونههاي با آهک  9درصد و سرباره 3 ،9 ،1/9
و  9درصد در شكل  21آمده است .مشاهده میشود كه با افزودن میزان سرباره با ثابت بودن
میزان آهک ،حد روانی كاهش پیدا میكند بهطوريكه از  39/99درصد براي نمونه با 1/9
خمیري نمونهها با افزایش میزان سرباره مصرفی افزایش یافته است .میزان حد خمیري نمونه
با  1/9درصد سرباره معادل  99/91درصد بوده است كه براي نمونه با  9درصد سرباره به
 91/91درصد افزایش یافته است .با كاهش حد روانی و افزایش حد خمیري ،نشانه خمیري
نمونهها با افزایش میزان آهک مصرفی كاهش یافته است؛ بهگونهايكه از مقدار  91/22درصد
براي نمونه با  1/9درصد سرباره به  1/29درصد براي نمونه با  9درصد سرباره رسیده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

درصد سرباره ،به  21/12درصد براي نمونه با  9درصد سرباره رسیده است .همچنین حد
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شکل  .32مقایسۀ حدود اتﺮبﺮگ و نﺸانه خﻤیﺮی نﻤونههای با آهک  %1و مقادیﺮ مﺨتلف سﺮباره

در بررسی حدود اتربرگ و نشانه خمیري نمونههاي با آهک  2درصد و سرباره ،9 ،1/9
 3و  9درصد كه در شكل  29نشان داده شده است نیز روندي مشابه نتایج باال مشاهده
میشود .مالحظه میشود كه با افزودن میزان سرباره با ثابت بودن میزان آهک ،حد روانی
كاهش پیدا میكند بهطوريكه از  22/99درصد براي نمونه با  1/9درصد سرباره ،به 21/13
درصد براي نمونه با  9درصد سرباره رسیده است .همچنین حد خمیري نمونهها با افزایش
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0

میزان سرباره مصرفی افزایش یافته است .میزان حد خمیري نمونه با  1/9درصد سرباره معادل
 29/12درصد بوده است كه براي نمونه با  9درصد سرباره به  21/29درصد افزایش یافته
است .با كاهش حد روانی و افزایش حد خمیري ،نشانه خمیري نمونهها با افزایش میزان
سرباره به  2/11درصد براي نمونه با  9درصد سرباره رسیده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

آهک مصرفی كاهش یافته است؛ بهگونهايكه از مقدار  1/12درصد براي نمونه با  1/9درصد
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شکل  .35مقایسۀ حدود اتﺮبﺮگ و نﺸانه خﻤیﺮی نﻤونههای با آهک  %3و مقادیﺮ مﺨتلف سﺮباره

در بخشهاي پیشین نتایج آزمایشهاي تعیین حدود اتربرگ خاك واگرا و نمونههاي
ساخته شده با درصدهاي مختلف آهک و سرباره آورده شد .نتایج بیانگر این است كه با
افزایش سرباره و آهک ،حد روانی و نشانه خمیري كاهش مییابد و موجب بهبود
خصوصیات خمیري خاك میشود .علت كاهش پالستیسیته خاك پس از اختالط با آهک و
سرباره ،تبادل كاتیونها و درشت دانه شدن بافت آن است .همچنین الزم به ذكر است كه
افزودن آهک و سرباره به خاك باعث كم شدن تغییر شكلپذیري نمونه شده و نمونه تردتر
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میشود.

نتیجهﮔیﺮی
واكنش پوزوالنی كه در كسب مقاومت نهایی خاك نقش مهمی دارد ،زمانبر است و به
عواملی از جمله شرایط محیطی ،شرایط نگهداري و شرایط شیمیایی مواد بستگی دارد .در
تركیب رس و آهک ،عامل كسب مقاومت تشكیل ژل كلسیم سیلیكا هیدراته است .این ژل از
حل شدن یونهاي سیلیكا و آلومیناي خاك رس در شرایط قلیایی ناشی از وجود آهک
تشكیل میشود .اضافه كردن سرباره به رس و آهک باعث تأثیر در واكنشهاي ذكر شده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

واكنشهاي بین خاك رس و آهک ،به مشخصات فیزیكی و شیمیایی مواد بستگی دارد.
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میشود .اضافه شدن سرباره و هیدراتاسیون آن باعث افزایش سیلیكا و آلومیناي محیط شده و
به تشكیل ژلهاي اشاره شده و كسب مقاومت كمک میكند .همچنین هیدراتاسیون سرباره
سبب مصرف آهک میشود؛ در نتیجه واكنشهایی بین آهک و سولفات كه باعث تشكیل
كانیهاي تورمزا میشود ،كاهش مییابد ] .[29در پژوهش حاضر تأثیر آهک و سرباره كوره
ذوب فلزات بر خاك واگراي رسی با استفاده از آزمایشهاي پین هول ،مقاومت تکمحوري،
برش مستقیم و حدود اتربرگ بررسی شده است .اهم نتایج حاصل از این بررسی عبارتند از:

 افزودن آهک و سرباره باعث كاهش واگرایی خاك رس منطقه كالله در استان گلستان

 نمونههاي با  9و  2درصد آهک ،افزایش میزان سرباره مصرفی براي تثبیت خاك واگرا،
منجر به افزایش چسبندگی میشود .بهطوريكه میزان چسبندگی براي نمونه تثبیت
شده با  9%آهک و  9درصد سرباره نسبت به حالت بدون سرباره در حدود  911درصد
افزایش یافته است .به طور مشابه میزان چسبندگی براي نمونه تثبیت شده با  2%آهک

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

 در بررسی حدود اتربرگ و نشانه خمیري نمونههاي با آهک  2درصد و سرباره ،1/9
 3 ،9و  9درصد نیز روندي مشابه نتایج باال مشاهده میشود .مالحظه میشود كه با
افزودن میزان سرباره با ثابت بودن میزان آهک ،حد روانی كاهش پیدا میكند
بهطوريكه از  22/99درصد براي نمونه با  1/9درصد سرباره ،به  21/13درصد براي
نمونه با  9درصد سرباره رسیده است.
 فعالیت خاك واگراي اولیه  1/32بوده است كه با افزایش هر یک از افزودنیها این
مقدار كاهش یافته و در نهایت براي نمونه با  2درصد آهک و  9درصد سرباره ،مقدار
فعالیت به كمترین میزان خود یعنی  1/19رسیده است.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شده است .بهطوريكه در نهایت نمونه حاوي  2درصد وزنی آهک و  9درصد وزنی
سرباره غیرواگرا با نشانه  ND2طبقهبندي شده است.
 با افزودن  9%آهک به خاك رس واگرا ،حد روانی از  32/13درصد به  39/13درصد
كاهش و حد خمیري از  93/12درصد به  91/99افزایش خواهد یافت.
 با كاهش حد روانی و افزایش حد خمیري ،نشانه خمیري نمونهها با افزایش میزان
سرباره مصرفی با ثابت بودن میزان آهک ( 9%وزنی) كاهش یافتهاست .بهگونهايكه از
مقدار  91/22درصد براي نمونه با  1/9درصد سرباره به  1/29درصد براي نمونه با 9
درصد سرباره رسیدهاست.
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و  9درصد سرباره نسبت به حالت  9%درصد آهک و بدون سرباره در حدود 292
درصد افزایش یافت.
 در مورد نمونههاي با  9و  2درصد آهک ،افزایش میزان سرباره مصرفی براي تثبیت
خاك واگرا ،منجر به افزایش زاویۀ اصطكاك داخلی شده است .بهطوريكه زاویۀ
اصطكاك داخلی براي نمونه تثبیت شده با  9%آهک و  9درصد سرباره نسبت به حالت
بدون سرباره  93/2درصد افزایش یافته است .بهطور مشابه براي نمونه تثبیت شده با
 2%آهک و  9درصد سرباره نسبت به حالت  9%درصد آهک و بدون سرباره 92/1

آهک در كسب مقاومت نمونههاي فاقد سرباره كم است .در مقابل در نمونههاي حاوي
سرباره و آهک از آنجا كه آهک هیدراتاسیون سرباره را تسریع میبخشد ،مقاومت
بیشتري مشاهده میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.2.2

سرباره مصرفی براي تثبیت خاك واگرا ،منجر به كاهش كرنش محوري شده است.
بهطوري كه میزان كرنش محوري براي نمونه با سرباره  9درصد نسبت به نمونه بدون
سرباره و براي  9درصد آهک  92/2درصد كاهش یافت .بهطور مشابه میزان كرنش
محوري براي نمونه با آهک  2%و سرباره  9درصد نسبت به نمونه بدون سرباره و 9%
آهک  91/2درصد كاهش یافته است.
 تأثیر اضافه كردن سرباره بر مقاومت نمونههاي  9روزه نشان میدهد كه افزودن سرباره
در تمامی نمونهها باعث افزایش مقاومت نسبت به نمونههاي فاقد سرباره شده است .از
آنجا كه هیدراتاسیون سرباره واكنشی سریع تر از واكنش پوزوالنی خاك و آهک
است ،در زمان  9روز واكنش پوزوالنی بهدلیل نبود زمان كافی ،كامل نشده و تأثیر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

درصد افزایش یافت.
 در بررسی نتایج مشاهده شد كه در مورد نمونههاي با  9و  2درصد آهک ،افزایش
میزان سرباره مصرفی براي تثبیت خاك واگرا ،منجر به افزایش مقاومت تکمحوري
شدهاست .بهطوريكه میزان مقاومت تکمحوري براي نمونه تثبیت شده با  9%آهک و
 9درصد سرباره نسبت به حالت بدون سرباره  22/3درصد افزایش یافته است .بهطور
مشابه براي نمونه تثبیت شده با  2%آهک و  9درصد سرباره نسبت به حالت  9%آهک
و بدون سرباره ،مقاومت تکمحوري  22/9درصد افزایش یافته است.
 همچنین مالحظه شد كه در مورد نمونههاي با  9و  2درصد آهک ،افزایش میزان
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 بنابر نتایج ارائه شده میتوان گفت افزودن سرباره ذوب آهن به خاك رس تثبیت شده
 میتواند باعث كاهش اثرات نامطلوب سولفات موجود شده و مقاومت نمونه،با آهک
 امري الزم و، هیدراتاسیون سرباره و واكنش پوزوالنی خاك و آهک.را افزایش دهد
 وجود سرباره میتواند،ضروري است؛ زیرا در غیر اینصورت و فعال نشدن سرباره
 همچنین در صورت استفاده از.نتیجه عكس داشته باشد و سبب كاهش مقاومت شود
 وجود سولفات نه تنها مضر،سرباره و وجود رطوبت كافی براي تكمیل این واكنشها
 از اینرو توجه به رطوبت در هنگام تراكم.نیست؛ بلكه به كسب مقاومت كمک میكند
[ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10 ]
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