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تأثیر متقابل سیمان و سرباره مس بر بهبود خواص مکانیکي خاك مارن شهر قم
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تاریخ دریافت0411/14/16 :

چکیده
خاک مارن ،خاکی مساله دار است که در بسیاری از مناطق ایران بهخصوص شهر قم گستردگی قابل توجهی دارد.
بهمنظور ساختوساز بر روی خاک های مارن ،الزم است تا قبل از ساخت ،بهسازی این خاکها با روشهای موجود انجام
شود .امروزه یکی از روشهای رایجی که بهمنظور بهسازی خاکهای مارنی مورد توجه قرار گرفتهاست ،بهسازی با
افزودنی های مختلف است .در این مقاله اثر متقابل سیمان و سرباره مس بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک مارن شهر قم مورد
بررسی قرار گرفته است .در این مقاله ،از سیمان پرتلند تیپ دو و سرباره مس مصرفی از کارخانه ذوب مس تهران بهعنوان
تثبیتکننده خاک مارن استفاده شدهاست .نمونهها با استفاده از منحنی تراکم در درصد تراکمهای  29و  21درصد و با
رطوبتهای سمت خشک و سمت تر منحنی تراکم ساخته شده و افزودنیها به میزان  9و  01درصد وزن خشک خاک با
نسبت آب به افزودنی  44درصد به آن اضافه شدهاند و نمونه ها در دو زمان عملآوری  7و  92روز تحت آزمایش مقاومت
فشاری تکمحوری قرار گرفتهاند .همچنین درادامه به منظور بررسی و تحلیل ریزساختاری نمونههای بهسازی شده با سیمان
و سرباره مس ،نمونهها با استفاده از آزمایشهای  XRDو  SEMمورد تحلیل قرار گرفتهاند .نتایج بهدست آمده از آزمایش
مقاومت فشاری تکمحوری نشان میدهد که افزودن سیمان به تنهایی باعث افزایش مقاومت فشاری خاک میشود اما افزودن
سرباره مس به تنهایی تغییر چندانی در مقاومت فشاری خاک به همراه ندارد .این در حالیست که با افزودن پنج درصد سیمان،
با افزایش مقدار سرباره مس ،مقاومت نمونهها کاهش خواهد یافت ،اما با اضافه کردن  01درصد سیمان ،افزایش مقدار
سربارهی مس منجر به افزایش مقاومت نمونهها خواهد شد .نتایج بدست آمده از آزمایش های  XRDو  SEMنشان میدهد
که با افزودن سیمان و سرباره مس به خاک مارن ،اندازه ذرات افزایش مییابد و ساختار متراکم در خاک تثبیتشده ایجاد
میشود که البته افزایش اندازه ذرات در درصدهای مختلف سیمان و سرباره مس ،تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد .حد روانی

واژگان کلیدی :خاک مارن ،سیمان ،سرباره مس ،تثبیت خاک ،بهسازی ،مقاومت فشاری تکمحوری.
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نمونهها نیز با افزایش درصد سیمان افزایش یافته و افزایش درصد سرباره مس باعث کاهش حد روانی میشود.
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 -1مقدمه
از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک به کلیه خاکهایی که احداث سازه بر روی آنها با مشکل مواجه بوده و یا تحت تاثیر
شرایط آب و هوایی و رطوبت تغییراتی در آنها ایجاد می شود ،خاک های مسئلهدار یا مشکلآفرین میگویند .خاکهای
مارن ،از جمله خاکهای مسالهدار هستند که در پروژههای عمرانی مشکالت فنی و مهندسی زیادی مانند ریزش،
ترکخوردگی و نشست ناهمگون سازهها را ایجاد میکنند .پیش از ساختوساز برروی خاکهای مارنی ،بهمنظور بهبود
مشخصات ژئوتکنیکی خاک ،الزم است که خاک تثبیت شود .به منظور بهبود عملکرد خاک ،افزودنیهای سنتی مانند
ماسه ،سیلت ،آهک ،خاکستر بادی ،خاکستر آتشفشانی و ...بهوفور به انواع خاکها اضافه شدهاند .فقدان مادهی مناسب
برای تثبیت خاک مارن ،باعث محدودیت استفاده از این خاک در پروژههای زیرساختی مانند بزرگراه و راهآهن
میشود[ .]0از طرفی ،سربارهها که مواد شیشهای هستند ،هنگام استخراج فلزات از سنگهای معدنی تحت اثر حرارت،
بهعنوان مواد ضایعاتی باقی میمانند و امروزه استفاده از آنها جهت تثبیت خاک ،یکی از کاربردهای جدید آنها میباشد.
همچنین از سیمان بهصورت سنتی و گسترده در تثبیت انواع خاکهای مسئلهدار استفاده میشود که خاکهای مارنی نیز
در این مورد مستثنی نبودهاند.
بهاراتی و چو ( )9106به تثبیت خاک رس ساحلی سنگاپور با استفاده از سیمان و سرباره مس بازیافتی (استفادهشده
برای سند بالست کردن بدنهی کشتیها) پرداختهاند .نتایج نشاندهندهی این بودهاست که سرباره مس خاصیت پوزوالنی
داشته و در مقدار ثابت آب ،با افزایش مقدار سرباره ،مقاومت نمونههای تثبیتشده با سیمان کاهش مییابد .با افزایش
درصد سیمان و مدت عملآوری ،هرچه درصد سرباره مس بیشتر شود ،مقاومت نمونههای تثبیتشده با سیمان افزایش
بیشتری مییابد[.]9
گودرزی و سلیمی ( )9109تاثیر افزودن سربارهی کورهی پایه اکسیژنی تولید آهن و سربارهی دانهایشدهی تولید
آهن در کورهی بلند ) BOFSو  (GBFSبه خاک رس واگرا را بررسی نمودهاند .استفاده از هرکدام از این دو ماده،
قابلیت واگرایی خاک را از بین برده و باعث کاهش خواص خمیری و افزایش مقاومت فشاری خاک خواهد شد .این
در حالی است که  BOFSاثر بیشتری دارد و مقدار بهینه آن  01درصد بوده که نیازمند هفت روز عملآوری میباشد[.]3
وکلی و همکاران ( )9106به بررسی اثر افزودن سربارهی آهن و سربارهی کروم بر مقاومت برشی خاک رس

همچنین با افزودن پنج درصد سربارهی کروم ،مقاومت تکمحوری خاک افزایش یافته درحالیکه با افزودن  01و 09
درصد از آن ،مقاومت تکمحوری خاک کاهش مییابد .همچنین با افزودن مقادیر مختلف سربارهی آهن ،مقاومت
تکمحوری خاک افزایش مییابد و اثر آن بیش از اثر سربارهی کروم میباشد[.]4
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ترکیه پرداختهاند .با افزایش مقدار سربارهی آهن و سربارهی کروم ،حد روانی و حد خمیری خاک کاهش مییابد.
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وکیلی و همکاران ( )9106به تثبیت خاک رس استرالیا با استفاده از مخلوط سیمان ،سدیم سیلیکات و سربارهی
فوالد پرداختهاند .مطابق نتایج بهدست آمده ،سربارهی فوالد یک تثبیتکنندهی قوی برای خاک بوده و با افزایش مقدار
آن ،مقاومت برشی خاک افزایش مییابد[.]9
کرامتیکرمان و همکاران ( )9106اثر افزودن سربارهی دانهای شدهی تولید آهن در کورهی بلند ) (GGBFSو
آهک بر خواص مهندسی خاک رس استرالیا را مورد بررسی قرار دادهاند .استفاده از سربارهی فوالد باعث افزایش مقاومت
کششی و درنتیجه کاهش ترکهای ناشی از انقباض شده و اثر آن بیش از آهک بودهاست .افزودن سربارهی فوالد همراه
با مقادیر مشخص آهک ،باعث افزایش بیشتر مقاومت فشاری تکمحوری و مقاومت برشی خاک در مقایسه با نمونههای
تثبیتشده با آهک ،میگردد[.]6
سول-سانچز و همکاران ( )9106خاکهای مارنی و رسی تثبیتشده در اسپانیا با تولیدات صنعتی (خاکستربادی،
سربارهی فوالد و آهک دولومیتی) در مقایسه با نمونههای تثبیتشده با آهک هیدراته ،به جهت تغییرات  pHو دانهبندی
خاک ،بررسی کردهاند .آهک دولومیتی بهمانند آهک هیدراته افزودنی مناسبی برای تثبیت خاک بوده و میتواند جایگزین
آهک هیدراته شود .سربارهی فوالد به دلیل خاصیت قلیایی ،باعث افزایش  pHشده و قادر به اصالح مشخصات خاک
میباشد .خاکستر بادی اثر کمی در تغییر مشخصات خاک داشته و افزودنی مناسبی نبوده و نیازمند تحقیقات بیشتری
میباشد[.]7
یا او لین و همکاران ( )9109از دو ترکیب سرباره کوره آهن-منیزیم ) (MgO-GGBSو سرباره کوره آهن-سرباره
کاربید ) (CS-GGBSبه همراه سیمان پرتلند برای تثبیت خاک سیلت ماسهدار استفاده کردند و نتیجه گرفتند که در
ازای افزودن  01تا  91درصد فعالکننده ،مقاومت فشاری تکمحوری  21روزه نمونه تثبیتشده با )(MgO-GGBS
و ) (CS-GGBSبه ترتیب  3-3/9و  9/4-3/9برابر نمونه تثبیتشده با سیمان است].[2
پائول سارجنت و همکاران ( )9103به تثبیت خاک ماسهای سیلتدار با استفاده از سرباره کوره آهن ،خاکستر بادی
و گچ قرمز به صورت مجزا و ترکیبی پرداختند و با انجام آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری ،دریافتند که در حالت
مجزا ،سرباره کوره آهن بیشترین مقاومت فشاری و در حالت ترکیبی ،سرباره کوره آهن-گچ قرمز بیشترین مقاومت
فشاری را در خاک ایجاد می کنند].[2
علیرغم طراحی مناسب پی و سازه ،به دلیل مقاومت کم و تغییر شکل زیاد خاکهای مارنی ،بسیاری از ساختمانها

مارن ،باعث صرفهجویی اقتصادی و افزایش عمر سازههای بناشده بر روی این خاکها خواهد شد[ .]00خاک مارن هر
منطقه نسبت به منطقهی دیگر دارای خصوصیات متفاوتی از جمله رنگ ،خواص پالستیک ،ترکیب فیزیکی و شیمیایی
و خواص مهندسی میباشد[ .]09اطالعات کمی در خصوص تثبیت مارنها بهدلیل تفاوت مشخصات و خصوصیات
مهندسی آنها در هر منطقه (خصوصا شهر قم) وجود دارد [ .]0از طرفی ،سربارهها که مواد شیشهای هستند ،هنگام
استخراج فلزات از سنگهای معدنی تحت اثر حرارت ،بهعنوان مواد ضایعاتی باقی میمانند و امروزه استفاده از آنها
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و سازههایی که بر روی این خاکها احداث گشتهاند ،دچار آسیب شدهاند[ .]01نیل به موفقیت در بهبود عملکرد خاک
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جهت تثبیت خاک ،یکی از کاربردهای جدید آنها میباشد .همچنین از سیمان بهصورت سنتی و گسترده در تثبیت
خاکهای مسئلهدار استفاده میشود که خاکهای مارنی نیز در این مورد مستثنی نبودهاند .با توجه به توسعهی ساخت و
ساز در شهر قم و وجود الیههای مارنی در مناطق مختلف آن ،احداث ساختمانها و معابر بر روی این خاکها صورت
میگیرد .از اینرو ،رفتار این خاکها مبهم بوده و نیازمند تحقیقات جامعی میباشد .هرچند تحقیقات نسبی بر روی
تثبیت خاک مارن با سیمان صورت گرفتهاست ،لیکن در خصوص میزان و عملکرد سیمان بر خاک مارن منطقه قم
مطالعات مدونی صورت نگرفتهاست .همچنین تاکنون تاثیرات سربارهی مس بر بهسازی خاک مارن بررسی نشدهاست
که بهعنوان هدف این تحقیق مدنظر قرار گرفتهاست.
با مروری بر تحقیقات پیشین در مورد تثبیت خاک و به طور خاص تثبیت با استفاده از مواد ضایعاتی تولیدی به
هنگام استخراج فلزات ،میتوان نتیجهگیری کرد که افزودن این مواد ضایعاتی میتواند مقاومت بسیار باالیی در خاک
ایجاد کند و امروزه یکی از کاربردهای این مواد ،استفاده از آنها در تثبیت خاک میباشد.

 -2روش تحقیق
 -1-2مطالعات آزمایشگاهي
در این تحقیق ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر سیمان پرتلند تیپ دو و سرباره مس بر روی مقاومت فشاری تکمحوری
خاک مارن انجام شده است .بدین منظور خاک مارن از منطقه شهرک قدس شهر قم و سرباره مس مصرفی از کارخانه
ذوب مس تهران تهیه شده است.
 -2-2خاك مورد استفاده
خاک مارن مصرفی در این تحقیق ،به رنگ زرد بوده (شکل-0الف) و در این محل مطابق (شکل-0ب) ،بلورهای
ژیپس در اندازههای مختلف ،به میزان قابلتوجهی مشاهده شدهاست .پس از تهیهی نمونههای خاک ،آزمایشهای
شناسایی با هدف شناخت خاک مورد آزمایش ،انجام گرفت .این آزمایشها شامل تعیین درصد رطوبت ،دانسیته در
محل ،دانهبندی و هیدرومتری ،چگالی مخصوص ،حدود اتربرگ XRD ،و تراکم میباشند.

شکل -1الف :نمایي از توده خاك مارن مصرفي در این مطالعه ب :وجود بلورهای ژیپس در خاك

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

الف

ب

5

تأثیر متقابل سیمان و سرباره مس بر بهبود خواص مکانیکي خاك ...

نتایج آنالیز  XRDخاک نیز در شکل  9و جدول  0نشان داده شدهاست.

شکل -2آنالیز  XRDنمونه مارن
جدول  -1مشخصات شیمیایي نمونه مارن
نام اختصاری

درصد ()%

ماده تشکیلدهنده
کیانیت

Al2SiO5

K

39/7

منیزیم کلسیت

Ca0.94Mg0.06CO3

M

99/7

کوارتز

SiO2

S

91/2

پروتو انستاتیت

MgSiO3

P

02/2

دولومیت

CaMg(CO3)2

D

0

براساس جدول  96/7 ،0درصد خاک مارن از مواد کربناتی و  73/3درصد آن از مواد سیلیسی تشکیل شدهاست.

مصرفی در شکل  3نمایش داده شدهاست .نتایج حاصل شده از آزمایش های شناسایی خاک ،در جدول  9نشان داده
شده است.
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آزمایش دانهبندی مطابق استاندارد  ASTM-D422بر روی نمونهی مارن انجام شدهاست[ .]03منحنی دانهبندی خاک
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شکل  -3منحني دانهبندی نمونهی مارن مورد مطالعه
جدول -2مشخصات فیزیکي نمونه مارني مصرفي
رطوبت طبیعی ()%

9

دانسیته در محل (تن بر متر مکعب)

0/6

حد روانی ()%

32/2

حد خمیری ()%

91/6

شاخص خمیری ()%

02/9

وزن مخصوص خشک حداکثر خاک (تن بر متر مکعب)

0/77

رطوبت بهینه ()%

03/7

چگالی مخصوص

9/99

رده خاک (طبقهبندی متحد)

CL

با توجه اینکه بیش از  91درصد ذرات خاک ،از الک  911عبور کرده و مقادیر حد روانی و شاخص پالستیک

قرار میگیرد.
 -3-2سیمان مصرفي
با توجه به دسترسی آسان و درنظر گرفتن جنبههای اجرایی ،سیمان یکی از افزودنیهایی است که در این تحقیق
جهت تثبیت خاک مارن استفاده شدهاست .بدین منظور از سیمان پرتلند معمولی تیپ دو ساخت کارخانه دلیجان ،استفاده
شدهاست .مشخصات فیزیکی و شیمیایی سیمان مصرفی ،به ترتیب در جدول ( )3و جدول ( )4مشاهده میگردد.
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جدول-3مشخصات فیزیکي سیمان مصرفي
شاخص
مقدار

مقاومت فشاری ()kg/cm2

سطح مخصوص

انبساط

()cm2/g

اتوکالو ()%

 3روزه

3111

1/12

311

زمان گیرش

زمان گیرش

 7روزه

 92روزه

ابتدایی (دقیقه)

نهایی (دقیقه)

411

991

061

961

جدول -4مشخصات شیمیایي سیمان مصرفي.
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Na2O

MgO

K2O

LOI

C2S

C3S

C3A

C4AF

9/77

4/29

3/66

64/7

1/46

0/93

1/99

0/96

03/33

60/99

6/29

00/04

 -4-2سرباره مس مصرفي
سربارهی مس مصرفی ،در کارخانهی ذوب مس تهران تولید شده و با استفاده از سنگشکن ،خرد شدهاست (شکل
 .)4منحنی دانهبندی سربارهی مس مصرفی مطابق شکل  9و مقدار  Gsسربارهی مس مصرفی 3/29 ،بوده است .همچنین
آنالیز  XRDنیز بر روی نمونه ی سرباره انجام شده و بر اساس نتایج مواد تشکیل دهنده آن شامل مگنتیت )،(Fe3O4
آهنسیلیکاتاکسید ) (Fe2+2SiO4و هدنبرگیت ) (CaFeO6Si2میباشد که این نتایج در شکل  6نمایش داده شدهاست.

شکل -4سرباره مس مصرفي
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شکل  -6آنالیز  XRDنمونه سرباره

 -5-2آمادهسازی نمونهها و انجام آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری
در این تحقیق برای بررسی اثر افزودن سیمان ،مقادیر سیمان افزودنی و سرباره مس به خاک ،معادل پنج و ده
درصد وزن خشک خاک انتخاب شدهاست .همچنین نسبت آب به مقدار سیمان و سربارهی مس ،با تکیه بر مطالعات
گذشته 1/44 ،لحاظ شدهاست[ .]04حداکثر مقدار مواد افزودنی به خاک نیز محدود به  09درصد شده و درصد رطوبت
خاک در نمونه ها  91/9 ،03/7 ،6 ،9/9و  94درصد و وزن مخصوص خشک خاک در آنها  0/62 ،0/6و  0/77گرم بر
سانتیمتر مکعب میباشد .الزم به ذکر است که برای هر سری آزمایش مطابق با الزامات ذکرشده ،چهار نمونهی استوانهای
ساخته شده و یک نمونه به مدت هفت روز و سه نمونه به مدت  92روز عملآوری شدهاند.
 -1-5-2آمادهسازی نمونهها
برای آمادهسازی نمونهها بهمنظور انجام آزمایش ،ابتدا نمونهی خاک در دمای اتاق ،بهصورت طبیعی خشک گردید.
سپس بهمنظور تسهیل هیدراسیون و واکنش با افزودنیها ،حداکثر اندازهی ذرات خاک با جداسازی بهوسیلهی الک
شمارهی هشت ،به دو میلیمتر محدود شدهاست[ .]09برای اختالط مواد ،از روش خشک آییننامهی ( FHWAابتدا

قرار داده شده و در پنج الیه با کوبیدن میله[ ]07به تراکم موردنظر ( 21و  29درصد با هر دو رطوبت سمت مرطوب و
سمت خشک منحنی تراکم) رسانده شدهاست.
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 -2-5-2عملآوری نمونهها
بر اساس نتایج تحقیقات گذشته دمای مناسب برای عملآوری نمونهها 91 ± 3 ،درجهی سانتیگراد میباشد [.]06
دماهای باالتر از دمای مذکور سبب تندی واکنشهای شیمیایی و ایجاد تغییرات در دوام نمونهها و دماهای پایینتر از
آن ،سبب کمتر شدن واکنشهای هیدراسیون میگردد؛ بهنحوی که در دمای کمتر از  4درجهی سانتیگراد ،این واکنشها
عمال انجام نخواهد شد[ .]02برای عملآوری نمونهها ،پس از ساخت آنها در قالب ،جهت گیرش اولیه و جداشدن آسان
نمونهها از قالب ،نمونهها یک روز در قالب در محیطی مرطوب نگهداری شدهاند .پس از آن ،از قالب جدا گردیده و
نمونههای ساختهشده با سمت تر منحنی تراکم درون آب و نمونههای ساختهشده با سمت خشک منحنی تراکم در همان
محیط مرطوب نگهداری شدهاند (بهدلیل جداشدن دانهها از یکدیگر درصورت نگهداری درون آب) .همچنین برای
تنظیم دمای آب نیز از بخاری آکواریومی اتومات استفاده شدهاست.

-3نتایج و بحث
در این بخش نتایج آزمایشهای انجامشده مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند .این آزمایشها بهمنظور بررسی اثر
افزودن سیمان و سربارهی مس بر منحنی تنش-کرنش ،مقاومت فشاری تکمحوری ،مدول االستیسیته ،اندازهی ذرات و
حد روانی نمونههای مارنی انجام شدهاند.
 -1-3منحني تنش-کرنش
نمودار تغییرات تنش محوری در برابر کرنش برای تعدادی از نمونهها با مقادیر مختلف افزودنی در شکل  7تا
شکل  2نشان داده شدهاست .در شکل  7نمودار تنش-کرنش برای نمونههای بدون افزودنی در درصد تراکمهای متفاوت
مشاهده میشود .مطابق این نمودار ،منحنی تنش-کرنش نمونههای با درصد تراکم بیشتر ،باالتر از سایر نمونهها میباشد.
همچنین نمونههای کوبیدهشده با رطوبت سمت مرطوب منحنی تراکم تا رسیدن به کرنش  09درصد ،تغییرشکل داده
درحالی که نمونههای کوبیدهشده با رطوبت سمت خشک منحنی تراکم ،قبل از رسیدن به کرنش  09درصد (کرنش بین
سه تا چهار درصد) ،دچار شکست شده و دانهها از یکدیگر جدا شده و نمونه کامال خرد میشود.
شکل  2نمودار تنش-کرنش برای نمونههای تثبیتشده با سیمان در تراکم  21درصد و عملآوری شده به مدت
 92روز ،نشان میدهد .مطابق این نمودار ،منحنی تنش-کرنش نمونههای با درصد سیمان بیشتر ،باالتر از دیگر منحنیها
در شکل  2نمودار تنش-کرنش نمونههای تثبیتشده با پنج درصد سیمان و تراکم  29درصد با مقادیر مختلف
سربارهی مس و عملآوری شده به مدت  92روز مشاهده میگردد .همانگونه که از نمودار مشخص است ،تغییرات
مقادیر سربارهی مس ،تاثیر چندانی بر منحنی تنش-کرنش نمونهها ندارد.
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شکل  -7نمودار تنش-کرنش نمونههای بدون افزودني

شکل-8نمودار تنش-کرنش نمونههای تثبیتشده با سیمان در تراکم  91درصد و عملآوری شده بهمدت  28روز

مختلف سیمان و سربارهی مس و عملآوری شده به مدت  28روز
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 -2-3مقاومت فشاری تک محوری
در این بخش تاثیر عوامل درصد سیمان ،درصد سربارهی مس ،زمان عملآوری ،تراکم و رطوبت بر مقاومت فشاری
تکمحوری نمونهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -1-2-3اثر سرباره مس
شکل  01اثر افزودن میزان سربارهی مس به ازای درصدهای مختلف سیمان بر مقاومت فشاری تکمحوری
نمونههای با رطوبت سمت خشک منحنی تراکم در مدت عملآوری  92روزه و کوبیدهشده با تراکم  29درصد و شکل
 00بر نمونههای کوبیدهشده با تراکم  21درصد را نشان میدهند .مطابق این دو شکل ،در نمونههای کوبیدهشده با رطوبت
سمت خشک منحنی تراکم ،با افزایش مقدار سربارهی مس ،میزان آب آزاد مخلوط افزایش یافته و درنتیجه آب بیشتری
برای گیرش سیمان وجود خواهد داشت .بنابراین با افزایش میزان سربارهی مس ،مقاومت فشاری تکمحوری مخلوط
افزایش خواهد یافت.

شکل-11اثر سربارهی مس بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای کوبیدهشده با تراکم  95درصد و رطوبت سمت خشک
منحني تراکم در مدت عملآوری  28روزه

 -2-2-3اثر سیمان
در شکل  09اثر سیمان به ازای درصدهای مختلف سربارهی مس بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای با

نمونههای کوبیدهشده با تراکم  21درصد نشان داده شدهاست .در این دو شکل نیز مشخص است که مقدار سیمان رابطه
مستقیمی با مقاومت فشاری تکمحوری خاک داشته و با افزایش مقدار سیمان ،مقاومت خاک افزایش مییابد.
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شکل-11اثر سربارهی مس بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای کوبیدهشده با تراکم  91درصد و رطوبت سمت خشک
منحني تراکم در مدت عملآوری  28روزه

شکل-12اثر سیمان بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای کوبیدهشده با تراکم  95درصد و رطوبت سمت خشک منحني
تراکم در مدت عملآوری  28روزه

منحني تراکم در مدت عملآوری  28روزه
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-3-2-3اثر زمان عمل آوری
برای بررسی اثر زمان عملآوری بر مقاومت فشاری تکمحوری مخلوط رس-سیمان-سرباره ،نمونهها به مدت
هفت و  92روز عملآوری شدهاند .شکل  04تا شکل  07تغییرات مقاومت فشاری تکمحوری به زمان عملآوری
مخلوط با درصد تراکم و رطوبتهای متفاوت را نشان میدهد .مطابق شکل  04که تاثیر زمان عملآوری بر مقاومت
فشاری تکمحوری نمونههای ساختهشده با تراکم  29درصد و رطوبت سمت مرطوب منحنی تراکم را نشان میدهد،
روند افزایش مقاومت نمونهها در نمونه تثبیتشده با پنج درصد سیمان کمترین مقدار ( 32درصد افزایش مقاومت) و
در نمونه تثبیتشده با پنج درصد سیمان و  01درصد سربارهی مس بیشترین مقدار ( 012درصد افزایش مقاومت) را
دارد .مطابق شکل  09که تاثیر زمان عملآوری بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای ساختهشده با تراکم  29درصد
و رطوبت سمت خشک منحنی تراکم در آن نشان داده شدهاست ،روند افزایش مقاومت نمونهها در نمونه تثبیتشده با
 01درصد سیمان کمترین مقدار ( 94درصد افزایش مقاومت) و در نمونه تثبیتشده با پنج درصد سیمان و  01درصد
سربارهی مس بیشترین مقدار ( 900درصد افزایش مقاومت) را دارد.

شکل-14تاثیر زمان عملآوری بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای ساختهشده با تراکم  95درصد و رطوبت سمت
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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شکل-15تاثیر زمان عملآوری بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای ساختهشده با تراکم  95درصد و رطوبت سمت
خشک منحني تراکم

براساس شکل  06که تاثیر زمان عملآوری بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای ساختهشده با تراکم 21
درصد و رطوبت سمت مرطوب منحنی تراکم را نشان میدهد ،روند افزایش مقاومت نمونهها در نمونه تثبیتشده با پنج
درصد سیمان و  01درصد سربارهی مس کمترین مقدار ( 34درصد افزایش مقاومت) و در نمونه تثبیتشده با  01درصد
سیمان بیشترین مقدار ( 77درصد افزایش مقاومت) را دارد .همچنین مطابق شکل  07که تاثیر زمان عملآوری بر مقاومت
فشاری تکمحوری نمونههای ساختهشده با تراکم  21درصد و رطوبت سمت خشک منحنی تراکم را نشان میدهد،

مرطوب منحني تراکم
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شکل-17تاثیر زمان عملآوری بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای ساختهشده با تراکم  91درصد و رطوبت سمت
خشک منحني تراکم

روند افزایش مقاومت نمونهها در نمونه تثبیتشده با پنج درصد سیمان کمترین مقدار ( 96درصد افزایش مقاومت) و
در نمونه تثبیتشده با  01درصد سیمان و پنج درصد سربارهی مس بیشترین مقدار ( 77درصد افزایش مقاومت) را
دارد .بهعنوان نتیجهگیری کلی از این بخش میتوان گفت که افزایش مدت عملآوری باعث افزایش مقاومت نمونهها
شده و در بیشتر نمونههای دارای سربارهی مس ،درصد افزایش مقاومت ،بیشتر از نمونههای بدون سیمان بودهاست.
 -4-2-3اثر رطوبت
نتایج نشان میدهد که نمونههای ساختهشده با رطوبت سمت مرطوب منحنی تراکم با مقادیر مختلف
افزودنیها ،مقاومت بیشتری نسبت به نمونههای ساختهشده با رطوبت سمت خشک منحنی تراکم دارد .مثال براساس
شکل  02مقاومت فشاری تکمحوری نمونهی تثبیتشده با پنج درصد سیمان در تراکم  29درصد و رطوبت سمت
خشک منحنی تراکم در عملآوری  92روزه 3/22 ،کیلوگرم بر سانتیمترمربع بوده در حالی مقاومت فشاری تکمحوری
نمونهی تثبیتشده با پنج درصد سیمان در تراکم  29درصد و رطوبت سمت مرطوب منحنی تراکم در عملآوری 92
روزه 00/47 ،کیلوگرم بر سانتیمترمربع میباشد .در تشریح این اتفاق باید گفت که در نمونههای با رطوبت سمت خشک
منحنی تراکم ،مقدار آب الزم برای انجام واکنشهای هیدراسیون تامین نشده و در نتیجه فرآیند هیدراسیون کامل انجام
نمیشود و مقاومت نمونهها کمتر از مقاومت نمونههای با رطوبت سمت مرطوب منحنی تراکم خواهد شد.

نحوهی تاثیر این عوامل بر مدول االستیسیته بسیار مشابه نحوهی تاثیر آنها بر مقاومت فشاری تکمحوری
مخلوط بوده و بین مدول االستیسیته و مقاومت فشاری تک محوری ،رابطه مستقیمی وجود دارد .برای محاسبهی مقدار
مدول االستیسیته نیز از نتایج آزمایش تکمحوری استفاده شده و از تقسیم مقاومت فشاری تکمحوری خاک بر کرنش
متناظر آن ،مدول االستیسیته نمونه بهدست میآید .به جهت مقایسه بین مقاومت فشاری تکمحوری و مدول االستیسیته
مخلوط ،مقادیر این دو پارامتر در درصدهای تراکم ،رطوبت و افزودنی متفاوت مطابق شکل  02با یکدیگر مقایسه
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شکل-18تاثیر میزان رطوبت بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای با پنج درصد سیمان و کوبیدهشده با تراکم 95
درصد در مدت عملآوری  28روزه

شدهاند .مدول االستیسیته در حدود  91برابر مقاومت فشاری تکمحوری بوده و رابطهی  0با مقدار ضریب همبستگی
 1/22بین آنها بهدست آمدهاست .مطابق مطالعات صورت گرفته قبلی ،مدول االستیسیته مخلوط رس-سیمان در حدود
 011تا  311برابر مقاومت فشاری تکمحوری بوده [ ،]02در حالی که در این تحقیق در حدود  91برابر آن بهدست
آمدهاست.
E (kg/cm2) = 52.2qu (kg/cm2) + 0.41

()0

 -4-3نتایج ریزساختاری
بهمنظور بررسی اثر افزودن سیمان و سربارهی مس بر خصوصیات ریزساختاری نمونهها ،چهار نمونه انتخاب شده
و بر روی آنها عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت گرفتهاست که تصاویر آن در شکل  91تا شکل
 93قابل مشاهده میباشند .مقیاس این تصاویر یک میکرومتر می باشد .شکل  91نشاندهندهی ریزساختار خاک مارن

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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تثبیتنشده میباشد و مطابق آن خاک مارن دارای ذرات منفرد جدا از هم بوده که بر روی یکدیگر قرار گرفتهاند .از
شکل  90که ریزساختار خاک مارن تثبیتشده با پنج درصد سیمان را نشان داده شدهاست ،نتیجه میشود که با افزودن
پنج درصد سیمان ،ذرات خاک به یکدیگر چسبیده و دانههای بزرگتری را تشکیل میدهند؛ اما حفرات خالی در آن
مشاهده میشود .اگر به خاک  01درصد سیمان افزوده شود (شکل  )99خاک مارن دارای ساختارهای متراکمی گشته و
حفرات بسیار کمی در آن مشاهده میشود .باتوجه به شکل  93که مارن تثبیتشده با  01درصد سیمان و پنج درصد
سربارهی مس را نشان میدهد ،نتیجه میشود که وجود سربارهی مس باعث تشکیل ساختارهای بزرگتری نسبت به
نمونه تثبیتشده با  01درصد سیمان خواهد شد.

شکل -21خاك مارن مورد مطالعه و بدون افزودني

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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شکل -22خاك مارن مورد مطالعه تثبیتشده با  11درصد سیمان

شکل -23خاك مارن مورد مطالعه تثبیتشده با  11درصد سیمان و پنج درصد سربارهی مس

در این قسمت به ارائهی خالصهای از یافتههای تحقیق جاری پرداخته و خالصه نتایج حاصل از آزمایشهای
انجامشده و ارتباط آنها با یکدیگر ارائه میشود.
الف -سربارهی مس بهتنهایی مادهی مناسبی جهت بهبود خاک مارن نبوده و باید همراه با سیمان بهکار رود.
ب -افزایش مدت عملآوری ،باعث افزایش مقاومت مخلوط مارن-سیمان و مارن-سیمان-سرباره خواهد شد.
ج -تثبیت خاک با درصدهای متفاوت سیمان و سربارهی مس منجر به افزایش مقاومت نمونهی مارنی شدهاست.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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 درصد منجر به حصول94  گرم بر سانتیمتر مکعب و رطوبت0/6  درصد سیمان با وزن مخصوص خشک01  افزودن-د
. سیمان شدهاست-بهترین نتیجه در مخلوط مارن
 درصد منجر به91/9  گرم بر سانتیمتر مکعب و رطوبت0/62  درصد سیمان با وزن مخصوص خشک01  افزودن-ر
.سرباره شدهاست- سیمان-حصول بهترین نتیجه در مخلوط مارن
 باعث کاهش مقاومت نمونهی، افزودن سربارهی مس به خاک تثبیتنشده و خاک تثبیتشده با پنج درصد سیمان-ز
، درصد سیمان01  این درحالی است که با افزودن پنج درصد سربارهی مس به خاک تثبیتشده با.سیمان شدهاست-مارن
.مقاومت آن افزایش خواهد یافت
. با افزودن مخلوط سیمان و سربارهی مس به خاک اندازه ذرات آن افزایش یافتهاست-س
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