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  خالصه

ها و...متراکم کردن خاک، امری ضروری برای بهبود مقاومت خاک است. ها، فرودگاههای خاکی، مثل سدها، دیوارهای حائل، بزرگراهدر بسیاری از سازه

ها در آینده، ب( افزایش عبارت است از قرار دادن خاک در موقعیت چگال تر، به چند دلیل مطلوب است: الف( کاهش نشستمتراکم کردن خاک که 

ی نامناسب مقاومت برشی، ج( کاهش نفودپذیری، د( بهبود خواص مکانیکی خاک، ه( کاهش قابلیت تورم خاک. برخی پروژه ها با خاک های ریزدانه

توان از مواد افزودنی مانند آهک و مواد شیمیایی نظیر میکروسیلیس استفاده نمود. در این مقاله به بررسی تأثیر صالح آن ها میشوندکه برای ا روبرو می

ای که از محل دانشگاه زنجان جمع آوری خاک ریزدانه درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشکافزودن درصدهای مختلف میکروسیلیس و آهک در 

شده است. آهک و میکروسیلیس با درصدهای مختلف براساس وزن خشک خاک، با خاک خشک مخلوط شده و آزمایش تراکم  شده است، پرداخته

تراکم پراکتور استاندارد اصالح شده صورت  و همچنین مقایسه ای بین نتایج آزمایش های تراکم پراکتور استاندارد و  پراکتور بر روی آن انجام شده است

 گرفته است.

    لیدی: خاک ریزدانه، تراکم پذیری، آهک، میکروسیلیسکلمات ک

 

 

  مقدمه .1

 
های اصالح یا بهبود خواص اند. یکی از روشهای عمرانی ایجاد کردهی رس دار، با فراوانی گسترده در سطح کشورمان، ایران، مشکالت زیادی در پروژههای ریزدانهخاک

 باشد.ها، تثبیت با آهک و سیمان میکاین خا

                                                           
  کارشناس اداره آب و فاضالب استان زنجان 1
 مسئول واحد تحقیقات شرکت مهندسین مشاور اسوه زنجان 2
  عضو هیئت علمي دانشگاه زنحان 3
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دار با استفاده از آهک و سیمان انجام شده است. اخیراٌ نیز در کشورهای توسعه یافته، ترکیبات های مسئلهتا کنون مطالعات نسبتاٌ زیادی جهت تثبیت خاک

نیز حائز اهمیت است. کشور ما با  گیرد. در این میان، استفاده از میکروسیلیکا و تأثیر آن در بهبود رفتار خاکشیمیایی جدیدی ابداع و مورد استفاده قرار می

ی تثبیت خاک با این مواد محسوب شود. تواند به عنوان یکی از کشورهای صاحب نظر در زمینهداشتن معادن غنی آهک و پتانسیل باالی تولید سیمان، می

 های تولید میکروسیلیس از محصوالت فرعی در کارخانه

 

 

 گردید.شود. تا چندی پیش این ماده از دودکش کارخانجات خارج و باعث آلودگی هوا میفراوانی تولید میباشد و در ایران به آلیاژ فروسیلسیم می

McKennon(1994) های شیمیایی میکروسیلیکا با آهک و خاک انجام داد. نتایج این مطالعات، حاکی از این واقعیت بود تحقیقات شیمیایی کاملی بر روی واکنش

 باشد:ای از این نتایج به شرح ذیل میهای مورد تثبیت، قابل استفاده است. پارهی خواص شیمیایی، در خاکی بهبود دهندهن یک مادهکه میکروسیلیس به عنوا

 کند.یری میهای تثبیت شده جلوگشود و از تورم الیهها میبخش سولفاتگردد که موجب کنترل رضایتافزودن میکروسیلیکا باعث کاهش شدید آلومینیوم محلول می -

های رسی دارای سولفات محلول با غلظت باال، دارد. تشکیل در خاک (Ettringite)افزودن میکروسیلیکا تأثیر بسزائی در کاهش تشکیل اترینگایت  -

 شود.اترینگایت در زمان سخت شدگی باعث افزایش حجم گردیده و موجب ترک خوردگی و آسیب دیدگی خاک تثبیت شده می

)آهک( ترکیب شده   CaOهوا با خاک با  CO2آید. به این ترتیب که ی عدم واکنش خاک با آهک بوجود میی نامطلوب است که در نتیجهکربناسیون یک پدیده -

ی پالستیک است که یک ماده CaCO3افتد که رس پوزوالنی کافی در ترکیب موجود نباشد. گردد. این مسئله زمانی اتفاق میمی CaCO3و باعث بوجود آمدن 

تواند به عنوان یک پوزوالن موجب نماید، بنابراین افزودن سیلیس میشود و از انجام واکنش پوزوالنی جلوگیری میی ترکیب میباعث باال بردن خاصیت پالستیسیته

 های سمنتاسیون گردد.جلوگیری از کربناسیون و افزایش واکنش

 شود و لذا فعالیت پوزوالنی افزایش خواهد یافت.اضافه کردن میکروسیلیکا زیاد می میزان کلسیم محلول با -

و آلومینای خاک اش ای چهاروجهی، سیلیکای خاک از ساختمان ورقهPHدهد. با باال رفتن را افزایش می PHاضافه کردن میکروسیلیکا به صورت قابل توجهی مقدار  -

 گیرند.های پوزوالنی سرعت میشود و انجام واکنشزاد میاش آای هشت وجهیاز ساختمان ورقه

 باشد.های سولفاته( بر ما مسلم ومعلوم میهای ریزدانه )مخصوصاٌ خاکطبق نتایج فوق، تأثیر میکروسیلیس بر خواص شیمیایی خاک

 توان برخی از مطالعاتی را که در این مورد صورت گرفته است به صورت زیر بیان نمود:می 

ای ی تأثیر مثبت میکروسیلیکا بر نفوذپذیری، تورم و مقاومت فشاری رس طبیعی، مطالعهدرباره Suat Akbulut & Ekrem Kalkanتوسط  4002ال در س

میکروسیلیس به همراه های ریزدانه به وسیله افزودن ی بهبود خواص ژئوتکنیکی خاکدر دانشگاه مازندران توسط ایمان باقرپور درباره 1831صورت گرفته است. در سال 

ی تأثیر رطوبت بر تورم ای دربارهنیز توسط سید یاسین میرجعفری در دانشگاه بوعلی سینای همدان مطالعه 1833ای صورت گرفته است. در سال آهک و سیمان مطالعه

ی تأثیر رطوبت و خشکی بر رفتار درباره Ekrem Kalkanتوسط  4011خاک تثبیت شده با آهک و میکروسیلیس در مجاورت سولفات صورت گرفته است. در سال 

ی تثبیت خاک درباره Masoud Karimi & Ali ghorbaniتوسط  4011ای صورت گرفته است. در سال تورمی خاک رس اصالح شده میکروسیلیکا مطالعه

ی تثبیت ماسه با ارانش در دانشگاه بین المللی قزوین دربارهو همک  R.Z Moayedتوسط  4014ای صورت گرفته است. در سال رس با آهک و میکروسیلیکا، مطالعه

ی درباره  bobylonو همکاران در دانشگاه  Hassnen Mosa Jafarتوسط  4018ای صورت گرفته است . در سال استفاده از آهک و میکروسیلیکا، مطالعه

 ای صورت گرفته است.های بستر با استفاده از آهک و میکروسیلیکا، مطالعهتثبیت خاک نرم الیه

خته شده است. حال در این پژوهش به بررسی تأثیر افزودن میکروسیلیس به همراه آهک بر مقدار رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک خاک ریزدانه ی رس دار پردا

 ه آهک با نامیده می شود ک CLخاک مورد استفاده در این پژوهش خاک ریزدانه ی رس دار است که طبق رده بندی یونیفاید 
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، بر اساس وزن خشک خاک با خاک مخلوط شده است طوری که آزمایش پراکتور استاندارد و پراکتور استاندارد %14و  %6و میکروسیلیس با مقادیر  %5و  %8مقادیر

 اصالح شده بر روی آن ها انجام گرفته شده است .

 برنامه ی آزمایش:. 2

و تراکم پراکتور استاندارد اصالح شده   ASTM D698-70برای بررسی مقادیر رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک آزمایش های تراکم پراکتور طبق استاندارد 

 انجام گرفته است.  ASTM D1557-70طبق استاندارد 

 

 مصالح مورد استفاده: .3

 خاک:

کیلومتری جاده تبریز جمع آوری شده است.خاک رس مورد 6خاک مورد آزمایش خاک ریزدانه رس دار می باشد که از محل دانشگاه سراسری شهر زنجان واقع در

 ASTMری طبق استاندارد می باشد.برای دانه بندی آن از آزمایش هیدرومت CLعبورداده شده است وطبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید  20استفاده از الک نمره

D422-63  نشان داده شده است.طبق استاندارد 1استفاده گشته که در شکلASTM D4318-87  و  %4005و حد خمیری  %81حدود اتربرگ شامل حدروانی

در شکل آورده شده است. 1جدول بدست آمده است، همچنین مشخصات شیمیایی خاک مورد آزمایش در  405خاک برابر با  Gsمی باشد.و مقدار  1005شاخص خمیری 

 معرفی شده است.  soilها خاک با عنوان 

 

 خاک : دانه بندی1شکل

 : مشخصات شیمیایی خاک1جدول

 CaO MgO Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 SO4 K2O Na2O PH 

 310. 13.3 1310 13.0 1313 13.0 1311 1330 1331 3333 خاک
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 آهک:

چهل چشمه همدان  از  آب گرم روستای کهبازار مصالح فروشی شهر زنجان  کیلویی از45کیسه های در  از نوع آهک شکفته بوده که آهک مورد استفاده در این پژوهش

 Limeکه ابتدای کلمه التین آن، Lآهک در شکل ها با عالمت اختصاری است. شدهذکر 4که  مشخصات شیمیایی آن در جدول خریداری گردیده استخراج شده است

 می باشد، معرفی شده است.

 

 : مشخصات شیمیایی آهک مصرفی2جدول

 CaO MgO Al2O3 SiO2 Fe2O3 SO3 Ca(OH)2 CO2 Mg PH 

 .1233 1333 .1311 1310 .3. .3. .3.3 1311 332 113.1 آهک

 

 میکروسیلیس:

 استان سمنان خریداری گردیده است.کیلویی از کارخانه تولید فروسیلیسیوم در 20میکروسیلیس مورد استفاده در یک کیسه ی 

 ، معرفی شده است.MSمیکروسیلیس در شکل ها با عنوان ذکر گردیده است. 8در جدول  شیمیایی آنکه مشخصات 

 

 

 :مشخصات شیمیایی میکروسیلیس3جدول

 CaO 

 

MgO Al2O3 SiO2 Fe2O3 C PH 

 0323 13111 133 1332 .13 .13 1311 میکروسیلیس

 

 نمونه ها. روش تهیه ی .

اکتور در این پژوهش خاک با درصدهای مختلف)براساس وزن خشک خاک( با آهک و میکروسیلیس مخلوط گردیده و طبق استانداردها مورد آزمایش تراکم پر

خاک مخلوط گردیدند تا جایی که  با %14و%6،%0و میکروسیلیس با درصدهای  %5و %8،%0استاندارد و پراکتور استاندارد اصالح شده قرار گرفته است.آهک با درصدهای 

 درصدی آن در هربار آزمایش تراکم مقادیر رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک بدست آمد.8یک مخلوط همگن بدست آید، سپس با افزودن رطوبت و افزایش 
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 . بحث و نتایج5

 رطوبت بهینه -3-1

نشان داده شده است،همانطور که مشاهده می شود افزودن  4تراکم پراکتور استاندارد و تراکم پراکتوراستاندارد اصالح شده در شکل  از مقادیر رطوبت بهینه بدست آمده

می باشدزیرا دانه  هک و میکروسیلیسبا افزودن آ میکروسیلیس و آهک موجب افزایش رطوبت بهینه ی خاک می شود واین مطلب ناشی از افزایش سطح دانه های خاک

 می شود.بهینه ین موارد  باعث بیشتر شدن رطوبت و ا سریعا با آب واکنش می دهدهای میکروسیلیس و آهک بسیار ریزتر از دانه های خاک بوده و همچنین آهک 

موضوع جذب آب توسط روسیلیس،افزایش می دهد و این همانطور که از نتایج مشاهده می شود افزودن آهک به خاک مقدار رطوبت بهینه ی خاک را بیشتر از افزودن میک

افزودن میکروسیلیس به همراه آهک نیز رطوبت بهینه را .آهک افزایش داده است %5آهک مقدار رطوبت بهینه را بیش از افزودن  %8که افزودن  آهک شکفته می باشد

 %14و  %6آهک با  %8همانطور که ازنتایج بدست می آید وقتی آهک به خاک کمتر می باشد. %8افزایش می دهد اما این مقدار افزایش از افزایش رطوبت بهینه با افزودن

از طرفی همانطورکه میکروسیلیس به خاک است. %14و  %6آهک به همراه  % 5میکروسیلیس به خاک افزوده شده است مقدار رطوبت بهینه بیش از رطوبت بهینه ی افزودن 

 .بت بهینه در تراکم پراکتور استاندارد اصالح شده مقداری کمتر از رطوبت های بدست آمده برای تراکم پراکتور استاندارد می باشددیده می شود مقادیر رطو 4شکل در

 : مقادیر رطوبت بهینه2شکل

 

 

 وزن مخصوص خشک -3-2

نشان داده شده است همانطور که مشاهده  8اصالح شده در شکل  مقادیر وزن مخصوص خشک بدست آمده از آزمایش تراکم پراکتور استاندارد و تراکم پراکتور استاندارد

ت به خاک می شود با افزودن مقادیر میکروسیلیس و آهک، مقدار وزن مخصوص خشک کاهش می یابد و دلیل آن کمتر بودن وزن مخصوص آهک و میکروسیلیس نسب

خشک بدست آمده از تراکم پراکتور استاندارد اصالح شده بیشتر از وزن مخصوص مشاهده می شود  مقدار وزن مخصوص  4.همچنین همانطور که در شکل می باشد

رد اصالح شده در مقایسه با خشک حاصل از آزمایش تراکم پراکتور استاندارد اصالح شده است و این امر ناشی از افزایش انرژی تراکم در آزمایش تراکم پراکتور استاندا

 آهک مقدار وزن مخصوص خشک را تا حد زیادی کاهش داده است . %8که دیده می شود افزودن  همانطورتراکم پراکتور استاندارد است.
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 نتیجه گیری:. 6

پراکتور استاندارد و در این پژوهش به مطالعه ی تأثیر میکروسیلیس و آهک بر درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک پرداخته شده است و مقایسه ای بین تراکم 

 تراکم پراکتور استاندارد اصالح شده صورت گرفته است که نتایج زیر حاصل گردید.

 افزودن آهک و میکروسیلیس مقدار رطوبت بهینه را افزایش می دهد.

 ص خشک را کاهش می دهد.وآهک و میکروسیلیس مقدار وزن مخص افزودن

در مقیسه با تراکم پراکتور استاندارد،مقادیر رطوبت بهینه کاهش یافته و مقادیر وزن  شده به دلیل افزایش انرژی تراکمدر تراکم به روش پراکتور استاندارد اصالح 

 مخصوص خشک افزایش می یابد.

 منابع. 7

[1] Ekrem Kalkan & Suat Akbulut, The positive effects of silica fume on the permeability, swelling pressure 

and compressive strength of natural clay liners, Engineering Geology 73 (2004) 145–156 

ی افزودن میکروسیلیکا به همراه آهک یا سیمان، سومین همایش های ریزدانه به وسیله[ ایمان باقرپور و عسکر جانعلی زاده چوب بستنی، بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک4] 

 1831کنیک، بین المللی مهندسی ژئوت
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