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  تاثیر آهک بر اصالح خصوصیات تورمی خاك رس سولفاته

 چکیده :

جهت مقابله با عوارض و خسارات ناشی از . ه دلیل جذب آب ازدیاد حجم یافته و اصطالحا متورم میشوندب خاك هاي متورم شونده

وسیله  اك، تقویت زمین بههاي بهسازي خیکی از روش. هاي بهسازي خاك استفاده نمودهاي رسی می توان از روشتورم در خاك

اده شده است. در این هاي رسی استفهایی است که براي کاهش تورم خاكیآهک از جمله افزودنافزودن موادي به خاك است. 

هاي آهک به علت واکنش با افزودناضافه شده است.  رس سولفاته خاك بهدرصد وزنی  7و  5، 3درصدهاي آهک با تحقیق 

آن  SEMنتایج حاصل از عکس برداري  که هاي اترینگایت تشکیل گردیده، کانیدر حضور آبته و آهک شیمیایی بین رس سولفا

جذب آب  این کانی بدلیل توانایی باال در هاي اترینگایت نیز بیشتر شده است.با افزایش میزان آهک میزان کانی د.را تایید میکن

این آهک قادر نیست ویژگیهاي تورمی است. بنابر خاك شده میريباعث افزایش درصد و فشار تورم و هم چنین ویژگی هاي خ

 .رس سولفاته را بهبود بخشد

 SEM: تورم، بهسازي، آهک، اترینگایت، سولفات، کلید واژه ها

The effect of lime on modifying the swelling properties of sulphate bearing clay soil 
 

 
Abstract: 
 

The expansive soils are those soils which expand and whose volume increases due to the water absorption. The 
soil improvement methods are used to confront the side-effects and damages resulted from the swelling of clay 
soils. One of these methods is enriching the ground through adding some materials to the soil. The lime is of 
admixtures used in reducing the swelling of clay soils. In this research, 3, 5, and 7 wt% of lime was added to a 
sulphate bearing clay soil. Having added the lime, in presence of water, due to chemical reactions between the 
sulphate bearing clay and the lime, the ettringite mineral forms, and this was proved through SEM 
photographing. The amount of ettringite increases while more lime is added. This mineral has a high potential in 
water absorption increasing the swelling percentage and pressure, as well as the soil plasticity properties. 
Therefore, the lime is incapable of improving the swelling properties of sulphate bearing clay.  
 
Keywords : Swelling, Improvement, Lime, Ettringite, Sulphate, SEM 

  مقدمه

هاي رسی وقتی در معرض رطوبت قرار میگیرند، معموال متورم شده و افزایش حجم پیدا میکنند؛ این پدیده باعث ترك و خاك

- همین علت وجود خاك ]. به11شود [هاي مالی زیادي می هاي ساخته شده بر روي این خاك ها شده و باعث خسارتخرابی سازه

ها در بهبود خصوصیات خاك مهندسی ژئوتکنیک شناخته می شود. یکی از مشکالت رایج درهاي رسی با قابلیت تورم به عنوان 

هاي ریزدانه مورد وضعیت درجا با استفاده از مواد افزودنی به پایدار کردن یا تثبیت خاك معروف است. این روش بیشتر براي خاك

یکی از مهمترین موادي که با آن خاك  ،نی مختلفی استفاده نمودتثبیت خاك می توان از مواد افزود براي ].2گیرد [استفاده قرار می 
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د استفاده قرار ها، به عنوان روش اقتصادي خوبی به طور گسترده موررا تثبیت می کنند آهک است. استفاده از آهک در تثبیت خاك

ها باعث ایجاد بهبود در اکنشهایی می شود که این وکردن آهک به خاك رس باعث به وجود آمدن واکنش ]. اضافه5گیرد [می 

هاي تبادل کاتیونی و پوزوالنی می کردن آهک به خاك رس باعث بروز واکنش اضافه .،]5، 4، 3شوند [یه خاك می خواص اول

- واکنش ].12[ میري و خصوصیات تراکمی خاك می گرددباعث بهبود خواص خ بین آهک و خاك رس تبادل کاتیونی ].7شود[

با اضافه  هاي درازمدت است.توان مرحله دوم تثبیت خاك در نظر گرفت، زیرا این واکنش از نوع واکنش پوزوالنی را می هاي

و ) C-S-H(یون کلسیم با سیلیکا و آلومیناي خاك رس تشکیل شبکه اي از مواد سیمانی مانند کلسیم سیلیکات هیدراته شدن آهک، 

ترکیبات میل به جذب آب را کاهش داده  و همچنین ایجاد یک استخوان این  ].15[ می دهند )C-A-H(کلسیم آلومینات هیدراته 

  ].1[بندي سیمانی می شود که در برابر افزایش حجم در اثر جذب رطوبت مقاومت میکنند 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آهک بر خصوصیات تورمی و حدود اتربرگ خاك رس سولفاته می باشد. بدین منظور یک 

هاي ساخته شده انتخاب گردیده و سپس به آن آهک با درصدهاي متفاوت اضافه شده است. سپس روي نمونه خاك رس سولفاته

  آزمایشات آزمایشگاهی انجام و و تاثیر آهک بررسی شده است.

  روش تحقیقبحث و 

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مصالح

خواص فیزیکی و نتایج آنالیز  تهیه گردید. تجاري آکان تحقیق از شرکت ایجاد کاران آینده نیک با نام خاك مورد استفاده در

XRD  و رطوبت طبیعی  2,37ژه برابر با چگالی وی فاده آهک صنعتی از نوع شکفتهآهک مورد است آورده شده است. 1آن در جدول

 که طور همان. دهد می نشان را آهک و رس خاك شیمیایی آنالیز نتایج 2 جدول .آب مورد استفاده آب مقطر است .است 1%

  بنابراین یک رس سولفاته میباشد. .است محلول در آب سولفات درصد 1,31 حاويمورد استفاده  رس خاك شود می مشاهده

 XRDنتیجه آزمایش   مقدار اندازه گیري شده  مشخصات

  120  حد روانی (%)

تموریلونیت، مونکوارتز، 

، ایلیت، ژیپس، کلسیت

  بازانیت و فلدسپات

  35,9  حد خمیري (%)

  84,1  نشانه خمیري (%)

  2,64  چگالی ویژه

  3gr/cm(  1,41(دانسیته خشک حداکثر 

  29  رطوبت بهینه (%)

  5,81  رطوبت طبیعی (%)

  شیري  رنگ

 CH  رده بندي بر اساس استاندارد یونیفاید

  ویژگیهاي فیزیکی و ترکیب کانی شناسی خاك رس .1جدول 
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  یمیاییترکیب ش  درصد موجود در نمونه

  آهک  خاك رس

61,6  1,8  2SiO 

15,0  0,7  3O2Al 

2,7  0,3  3O2Fe 

3,7  66,7  CaO 

1,3  0,6  MgO 

1,2  0,2  O2Na 

1,8  >0,1  O2K 

3,6  0,3  3Total SO  

>0,1  >0,1  5O2P 

0,4   -  2TiO 

0,1  >0,1  MnO 

0,1  0,5  SrO 

0,1  0,1  Cl 

8,03  28,79  L.O.I  

1,31   -  Soluble  sulfate 

3   - 3aCOC 

  نتایج آنالیز شیمیایی خاك رس و آهک .2جدول 

  ها و آزمایشاتآماده سازي نمونه

براي افزودن درصدهاي استفاده شده اضافه گردید. نی به خاك رس سولفاته درصد وز 7و  5، 3در این تحقیق آهک با درصدهاي 

 گزارش] 8[ (Al-Rawas et al. 2005)و همکاران  الرواز مثالبه عنوان  که توسط محققین قبلیدر محدوده درصدهایی است آهک 

نشان دهنده خاك  3Lنمونه  استفاده شده است. مثال آهک هاي تثبیت شده بانمونه يبرا "L"از حرف به جهت اختصار  شده است.

  است.آهک  %3فاته حاوي رس سول

آزمایش درصد تورم طبق استاندارد  شد. ] انجامASTM D4318]10 طبق استاندارد  ها نمونه وي بر رآزمایش حدود اتربرگ 

ASTM D4546 ]9آزمایش فشار تورم نیز مطابق روش . ] توسط دستگاه ادومتر انجام شدA  ارائه شده توسط اسریدهاران و همکاران

)Sridharan et al, 1986( ]14[ نه روش پس از تورم کامل نمونه برروي نمواین مطابق  .ها صورت گرفتبر روي تمامی نمونه

بارگذاري صورت میگیرد تا نمونه به ارتفاع اولیه خود برسد. پس از اینکه نمونه تحت هر بار به تعادل رسید بارگذاري بعدي اعمال 

ده است ، مقدار بارگذاري که براي رساندن ارتفاع نمونه به مقدار اولیه انجام شتغییرات ارتفاع در برابر فشار می شود. با رسم نمودار
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  خوانده می شود.فشار تورم 

انجام گرفته براي هر آزمایش تورم ابتدا نوع نمونه اي که باید تحت آزمایش قرار بگیرد مشخص شد. سپس با توجه به کارهاي قبلی 

نمونه با درصد رطوبت بهینه خاك رس حاصل از آزمایش تراکم  ]Aldaood et al. 2014( ]6(الدااوود و همکاران به عنوان مثال 

مقدار  ابتدا با دانستن رطوبت بهینه و دانسیته خشک حداکثر. جهت این کار )1(جدول  رون قالب تورم جایگذاري شداستاندارد د

مقدار جرم . سپس با دانستن ابعاد قالب )gr/cm  1.82 =3(چگالی مورد نیاز براي جایگذاري نمونه درون قالب دستگاه بدست آمد 

شود و درون قالب قرار بگیرد نیز بدست آمد. با دانستن مقدار جرم و مقدار رطوبتی که باید به الزم که باید به آن مقدار نمونه ساخته 

به  ابتدا آهک و خاك رسمورد نظر ساخته شد. جهت این کار براي آن نمونه، نمونه  آهک نمونه اضافه شود و هم چنین درصد

ف در بسته بهم زده شدند تا یک نمونه کامال یک دست با هم مخلوط شده و کامال درون ظر هاي مد نظرصورت خشک در درصد

بوجود آید؛ سپس رطوبت مورد نیاز به نمونه اضافه شد و کامال بهم زده شد تا رطوبت به همه جاي نمونه به صورت یکسان برسد. 

شود و هم از دست ساعت درون پالستیک قرار داده شد تا هم کامال رطوبت درون نمونه پخش  4تا  3جهت این کار نمونه براي 

دادن رطوبت نمونه جلوگیري شود. سپس جهت قرار دادن نمونه داخل قالب، نمونه به سه قسمت تقسیم و هر قسمت با استفاده از 

درون قالب دستگاه قرار داده شد به طوري که یک سوم قالب را پر کند. در نهایت تمام مقدار نمونه ساخته شده  ساخته شده چکش

بعد از اضافه  گرفته شد. سپس قالب پر شده جهت انجام آزمایش تورم داخل دستگاه تورم (ادومتر) قرار داده شد. درون قالب قرار

ساعت و بعد از آن هر  24و  8، 4، 2دقیقه و سپس  60و  30، 15، 8، 4، 2، 1، 0,5در فواصل زمانی شدن آب به دستگاه با تورم نمونه 

  .ه یادداشت گردیدروز  میزان تورم نمون 13ساعت تا  24

  نتایج و بحث

  ها را نشان می دهد.نتایج حاصل از آزمایشات حدود اتربرگ و تورم (درصد تورم و فشار تورم) نمونه 3جدول 

 Untreated  نمونه
soil 

Treated soil 

3L 5L 7L 

  7  5  3  0  آهک (%)

  0  0  0  0  خاکستر بادي (%)

LL (%) 120  108,1  103  103,8  

PL (%)  35,9  59  52,5  53  

PI (%) 84,1  49,1  50,5  50,8  

  6  5,5  4,9  4,5  درصد تورم (%)

  kPa(  9,9  11  13,5  15,4(فشار تورم 

  هاي بهسازي شدهنتایج آزمایشهاي انجام شده بر روي خاك رس سولفاته و نمونه .3جدول 

به ترتیب تغییرات درصد تورم و فشار تورم براي خاك رس سولفاته  (ب) 1(الف) و  1شکل هاي  در 3با توجه به داده هاي جدول 
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 مشاهده می شود تورم (الف) 1نشان داده شده است. همانگونه که در شکل  تثبیت شده با درصدهاي متفاوت آهکتثبیت نشده و 

 دارد. افزودن ادامه چنان هم روز 13گذشت   از بعد آهکی هاي نمونه تورم است . اما یافته پایان روز 7 از بعد نشده تثبیت نمونه

 فشار تورم بهو  %33,3 و %22,2 ،%8,8 با ترتیب به تورم درصد در افزایش باعث خاك وزنی درصد 7 و 5 ،3 درصدهاي با آهک

  است. گردیده تثبیت نشده نمونه به نسبت %55,5 و %36,3 ،%11,1 ترتیب

  
  (ب)                             )                                                       (الف                                           

، نمونه هاي تثبیت شده و )kPa(فشار-)mm(زمان (روز) و (ب) تغییرات ارتفاع نمونه -درصد تورم(الف)  . مقایسه نمودارهاي1شکل 

  خاك رس سولفاته تثبیت نشده

  

عکس این موضوع را نشان  1تورم خاك انتظار میرفت با افزایش آن تورم خاك کاهش یابد لیکن شکل با توجه به تاثیر آهک بر 

با مطالعاتی که انجام گرفته شد معلوم شد که به علت وجود سولفات در خاك رس با اضافه شدن آهک در حضور آب، با دهد.  می

ها بدلیل جذب آب زیاد و افزایش حجم . این کانیکیل شده استهاي متورم شونده اترینگایت تشانجام واکنش هاي پوزوالنی کانی

، تشکیل اترینگایت عالوه بر افزایش درصد تورم با جذب آب بیشتر و (ب) 1با توجه به شکل  نمونه باعث تورم نمونه ها شده است.

  افزایش در حجم نمونه، باعث افزایش در فشار تورم نیز شده است.

گزارش  ]١٣[ )(Rajasekaran, 2005راجاسکاران  یی که منجر به تشکیل اترینگایت می شود قبال توسطهاي شیمیامکانیزم واکنش  

، سپس هیدروکسید کلسیم تولید شده تجزیه می شود شکل می گیرددر ابتدا در حضور آب واکنش هیدراتاسیون آهک . شده است

هاي رس باعث حل شدن کانی pHافزایش محیط می شود.  pHاست. این پدیده باعث افزایش میزان  OH-و  Ca+2که باعث تولید 

  .باعث تشکیل اترینگایت است  ،هاي سولفاتها در کنار حل شدن کانیاین واکنشمی شود، 

بر روي نمونه هاي تثبیت شده با درصدهاي مختلف آهک  نشان میدهد که در این نمونه ها نیز  SEMنتایج حاصل از آزمایش 

تا  2هاي ي و سوزنی شکل تشکیل شده که با افزایش درصد آهک فراوانی آنها نیز افزایش یافته است (شکلاترینگایت هاي میله ا
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4(.  

   
  (الف)                                                 (ب)

بزرگنمایی (ب) ؛ 30000 بزرگنمایی(الف) نشان دهنده کانی هاي اترینگایت تشکیل شده:  7Lنمونه  SEM. عکس هاي 2شکل 

  که در آن فراوانی زیاد اترینگایت ها مشاهده می شود. 10000

    
  (ب)           (الف)                                     

بزرگنمایی (ب) ؛ 30000بزرگنمایی (الف) نشان دهنده کانی هاي اترینگایت تشکیل شده:  5Lنمونه  SEM. عکس هاي 3شکل 

  کمتر است. 7Lکه نشان میدهد فراوانی کانی هاي اترینگایت نسبت به نمونه  15000

Et  

Et  

Et  

Et  

Et  

Et  

Et  

Et  
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  (الف)                                                 (ب)

بزرگنمایی (ب) ؛ 30000بزرگنمایی (الف) نشان دهنده کانی هاي اترینگایت تشکیل شده:  3Lنمونه هاي  SEM. عکس هاي 4شکل 

  ن کانی هاي اترینگایت بدلیل فراوانی کم قابل شناسایی نمی باشند.که در آ 20000

تغییرات حد خمیري، حد روانی و شاخص خمیري نمونه رس تثبیت شده با آهک بالفاصله بعد از تثبیت و بعد از تورم  5در شکل 

  روز) نشان داده شده است. 13(حدود 
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%
)

Lime content (%)
  

  نشانه خمیري (ج)                                        حد خمیري(ب)                                  حد روانی     (الف)                

  روز)13تورم (ردن و بعد از انجام . تغیرات حدود اتربرگ با اضافه کردن آهک بالفاصله بعد از اضافه ک5شکل 

دهد، حد روانی و شاخص خمیري  انجام آزمایش حدود اتربرگ بر روي نمونه تثبیت شده با آهک بالفاصله بعد از تثبیت نشان می 

تبادل کاتیونی در حضور آب است که منجر به تغییرات بافتی خاك شده و هاي ، دلیل این کاهش انجام واکنشخاك کاهش یافته

دهد که حد  روز نشان می 13هش می یابد. لیکن تکرار آزمایش روي نمونه بعد از انجام تورم و گذشت جذب آب توسط نمونه کا

. چون فرایند تشکیل این کانی جزء واکنشهاي تغییر تشکیل کانی اترینگایت است دلیل این ،روانی و شاخص خمیري افزایش یافته

  .غییر در حد روانی و شاخص خمیري خاك شده استروز باعث ت 13پوزوالنی و زمان بر بوده لذا بعد از گذشت 
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خاك نسبت به نمونه  فشار تورم  یندرصد تورم و هم چن یشباعث افزا به خاك رس سولفاته 7و  5، 3 يافزودن آهک با درصدها

 يخاك رس حاو یکهدر صورت. رس سولفاته است خاك یتآهک جهت تثب یمنف یرکه نشان دهنده تاث می شود رس تثبیت نشده

حضور آهک نه تنها باعث کاهش تورم خاك  یردب سولفاته قرار بگآشده با آهک در معرض  یتخاك تثب یاسولفات باشد  یون

، پس اضافه کردن آهک به خاك شود یتورم م یشسبب افزا هاي اترینگایتبا تشکیل کانی عکس داده و یجهشود بلکه نت یرس نم

  رس سولفاته پیشنهاد نمی شود.

روز با انجام  13. اما با گذشت زمان بعد از پالستیکی خاك را بهبود میبخشد خواصآهک در ابتداي افزودن به خاك رس سولفاته 

نسبت به قبل ها را نمونه یريشاخص خمحد روانی، در با افزایش  کانی اترینگایت تشکیل شده است. این کانیهاي پوزوالنی واکنش

  است. ش دادهز انجام آزمایش تورم افزایا
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