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 پاشاشوشعيسی 

 ژئوتكنيك، هيئت علمی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل –دكتراي عمران 

 رسول یازرلو

 شناسی مهندسی، هيئت علمی موسسه غيرانتفاعی شمس گنبددكتراي زمين

 نژادیداله بابائي

     ژئوتكنيك، موسسه غيرانتفاعی شمس گنبد –دانشجوكارشناسی ارشد عمران 

  

                                                                                                                                             چكيده:               

شود. كه اين هايی مانند آهك و نانومواد استفاده میهاي عمرانی براي بهبود خواص مكانيكی خاك از افزودنیدر برخی پروژه

شود. كه يكی از بندي، حدوداتربرگ، قابليت تورم و... میها باعث تغييراتی در برخی خواص مكانيكی خاك از قبيل دانهافزودنی

امام در مسير خواص خميري خاك است. در اين پژوهش با اختالط خاك منطقه امام زاده آق تاثير گذارترين تغييرات كاهش

جاده آزادشهر به مينودشت با درصدهاي مختلف آهك و نانوآهك و انجام آزمايشات حدود اتربرگ، به بررسی داليل كاهش 

زودن اين مواد به خاك منطقه باعث كاهش شده است. اف دامنه خميري خاك در اثر اختالط خاك با آهك و نانوآهك پرداخته

 شود.                                                                                                    شود كه اين امر باعث كاهش دامنه خميري خاك میحدروانی خاك و افزايش حدخميري خاك می

 .                                                                                                     برگ: آهك، نانوآهك، حدوداتركلمات كليدي
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 روش از يكی خصوصيات بهبود هاي

 پليمري مواد بادي، خاكستر قير، سيمان،آهك، همچون متداول هاي افزودنی گذشته در .است افزودنی مواد از استفاده با آن اصالح خاك

 ,Munfakh,1997. Haussmann, 1990. Indraratna et alاست) گرفته قرار مطالعه مورد پژوهشگران ساير مطالعات در ...و

2005. Wardani et al,2009  ) .كمتر ژئوتكنيك مهندسی در هستند، بفردي منحصر هاي داراي ويژگی كه نانوذرات مواد، اين دركنار 

 .اند گرفته قرار توجه مورد

 اندازه با ذرات با مقايسه در نانومتر اندازه با ذرات .باشد داشته نانو مقياس در بعد يك حداقل كه شود می  اطالق اي ذره به ذره نانو

 مساحت همچون خصوصياتی داشتن دليل به ذرات نانو .دهند می نشان ازخود يافته ارتقاء خصوصيات با متفاوت بسيار بزرگتر،رفتارهاي

 خصوصيات توانند می باشند داشته حضور خاك در هم كمی بسيار مقدار به كه صورتی در تخلخل، نانو و بارهاي سطحی باال، ويژه سطح

 (Zhang, 2007دهند) قرار تاثير تحت را شيميايی خاك و فيزيكی رفتار و مهندسی

 Srivastava نانو متر است.) 011اندازه ي آن ها كمتر از نانوفناوري شاخه اي از علم مهندسی است كه در باره ذراتی بحث می كند كه 

and Singh, 2011) 

توان از افزودن برخی مواد افزودنی به خاك  استفاده كرد. البته ابتدا بايد هاي عمرانی براي اصالح برخی خواص مكانيكی خاك میدر پروژه

ت پروژه سنجيد كه استفاده از كدام نوع مواد افزودنی از نظر اقتصادي خواصی از خاك كه بايد اصالح بشوند را تعيين كرده و برحسب اهمي

باشد. از جمله مواد افزودنی به خاك كه اغلب در بيشتر مواقع داراي توجيح اقتصادي و فنی مقرون بصرفه و از نظر فنی قابل قبول می

ميليون دالري آغاز  3/92ا، با يك رويكرد طراحی سنتی باشد. بعنوان مثال يه پروژه درون شهري در پنسيلوانيهست آهك و نانوآهك می

 6/90بوده و تنها  ASHTOتجربی  –هاي تجربی و مكانيكی شود. يك طرح جايگزين با استفاده از تثبيت آهك، سازگار با طرحمی

هاي نگهداري را با آهك هزينهدرصد صرفه جويی را به همراه خواهد داشت. در دراز مدت نيز تثبيت  92ارزد و بيش از ميليون دالر می

اينچی با آهك به عنوان بخشی از يك پروژه سنگ  8دهد، بمنظور نشان دادن اين مساله، تثبيت يك درجه فرعی خاك رس كاهش می

 چیوطندالر در هر يارد مربع كاهش دهد) 94/99دالر به  92/99ساله را از  31هاي سيكل دراز مدت تواند هزينهفرش آسفالت می

                                   (.همكارانو

هاي تبادل كاتيونی يا كوتاه مدت، واكنش پوزوالنی يا دراز مدت و واكنش كربناسيونی واكنش شيميايی خاك با آهك داراي مراحل واكنش

                باشد.                                                                                                                        می

دهند. در تبادل كاتيونی، شوند، در مدت زمانی كوتاهی واكنش تبادل كاتيونی انجام میتقريبا تمام خاكهاي ريزدانه وقتی با آب مخلوط می

و هاي دهاي تك ظرفيتی كه همراه رس هستند با يونشوند. در اين حالت كاتيونهاي آهك جايگزين میهاي قابل مبادله با كاتيونكاتيون

 شوند. تركيب تبادل يونها به شكل زير است: هاي چند ظرفيتی جايگزين میظرفيتی كلسيم و يا يون

+ Li +> Na +> K <+                                                                         0رابطه             
4> NH 2+> Mg 2+> Ca 3+Al                                                     

هاي سديم و پتاسيم رس تواند جايگزين يونشود. براي مثال يون كلسيم میبر پايه سري فوق هر كاتيون جايگزين يون سمت راست می

ي هاهاي مختلف خاك به عنوان واكنش انجام شده و منجر به تجمع يونآهك و كاتيون –شود. بدين ترتيب تبادل يونی ميان يون كلسيم 

شود. اين تجمع كاتيونی، تمركز الكترونی اطراف ذرات رسی را تغيير داده، به نحوي كه مقدار بار الكتريكی كلسيم در اطراف ذرات رس می

 در اطراف ذرات رس تغيير ميكند. اين عمل بالفاصله پس از افزودن آب و آهك به خاك انجام گرفته و باعث كاهش پالستيسيته و تورم 
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افزايش كارايی و  خاك، 

شود. در واقع بر اثر واكنش، بافت خاك رس از نظر فيزيكی تغيير مقاومت نسبی آن و همچنين تغيير ساختمان خاك به حالت مجتمع می

كند و در نتيجه عمال ذرات رس تمايل به جفت شدن با يكديگر و تشكيل ذرات بزرگتر را دارند كرده و مانند الي و ماسه عمل می

 (.                                                                                         سالمت و طباطبايیهاشمی)

 

 PHشود واكنش پوزوالنی است. با افزودن مقدار كافی آهك به خاك،   آنچه باعث افزايش قابل توجه مقاومت در تركيب خاك و آهك می

باعث حل شدن سيليكات  و آلومينات موجود در خاك شده و با آزاد شدن اين  PHرسد. افزايش می 09ز مخلوط افزايش يافته و به بيش ا

شود. تركيب سيليكات و آلومينات با آهك تشكيل سيليكات و آلومينات كلسيم را ها از خاك رس، تركيب آنها با كلسيم ممكن میتركيب

هستند. واكنش هاي پوزوالنی تابع زمان بوده و تا هنگامی كه سيليكات و آلومينات  كريستالی شبيه سيمان –دهد. اين مواد پوزوالنی می

                 .شوندها به صورت زير انجام میآورند. اين واكنشهاي جديد را به وجود میيابند و كريستالدر خاك موجود باشند، ادامه می

          n HOH 3→ CaSiO  O2+ n H 2CaO + SiO +)سيليكات كلسيم(                                                         9رابطه        

               n HOH 3O2O → CaAl2+n H 3O2CaO + Al +)آلومينات كلسيم(                                                      3رابطه         

هاي پوزوالنی بستگی به درصد رس موجود در خاك مورد استفاده دارد. تحقيقات نشان ميدهد كه مقدار رس در كل نبايد كمتر از واكنش

درجه سانتيگراد،  22هاي پوزالنی عالوه بر زمان، تابع درجه حرارت و رطوبت نيز هستند. در گرماي كمتر از درصد باشد.  واكنش 91

يابند. بايد توجه داشت كه افزايش آهك تا ميزان ها سرعت میهاي باالتر اين واكنشپوزوالنی كند شده و در درجه حرارتهاي واكنش

شود، يعنی تا زمانی كه يون سيليكات در خاك موجود باشد و پس از آن، افزايش آهك باعث مشخص، باعث افزايش مقاومت خاك می

قبل از اجراي پروژه تثبيت خاك با آهك، طرح اختالط مناسب با خاك آن ناحيه تهيه شود و مطابق بنابراين بايد  .شودكاهش مقاومت می

            با آن عمل اختالط انجام گيرد.                                                                                                 

آيد. در ناتاسيون يك پديده نامطلوب است كه در نتيجه عدم انجام واكنش خاك با آهك بوجود میواكنش بعدي، كربناتاسيون است. كرب

طی اين واكنش، آهك با گاز كربنيك هوا تركيب شده و باعث ايجاد يك ماده چسباننده ضعيف )پالستيك باال( و بازگشت آهك به حالت 

                                                                                                                        (.    سالمت و طباطبايیهاشمیشود )غير فعال سنگ آهك می

                3CaCO → 2CaO + CO                                                                                                             9رابطه            

تواند انجام شود، بايد زمان اين اختالط را از آنجايی كه كربناتاسيون در زمان مخلوط كردن خاك و آهك ) در هنگام ساخت و اجرا( نيز می

نوع ديگري از واكنش كربناتاسيون وجود دارد كه در زمان استفاده از آهك هيدراته  (.چی وهمكارانوطن)به كمترين حد ممكن رساند 

شود افتد. حاصل اين واكنش توليد اسيد كربنيك است كه پس از واكنش آن با هيدروكسيدكلسيم، كربنات كلسيم توليد میاتفاق می

 (.چی وهمكارانوطن)

 3CO2→ H 2O + CO2H                                                                                                              2رابطه             

                      O2+ 2H 3→ CaCO 2+ Ca(OH) 3CO2H                                                                                   6رابطه              
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بهسازي خاك با آهك ناكارآمد  3CaCOلذا چنانچه مقدار رس كافی نباشد و يا آهك بيش از حد به خاك اضافه شود به علت ايجاد 

 (.                       سالمت و طباطبايیهاشمیشود. لذا الزم است كه درصد بهينه آهك و رطوبت بهينه طرح اختالط با انجام آزمايش تعيين شود )می

 بندي:تاثير آهك بر روي دانه -2

ها به واسطه واكنش تبادل كاتيونی انجام اي شدن در بخش رسی خاكدرصد(، فرآيند دانه 3با افزايش مقادير پايين آهك )تا حدود 

(، <%6االتر )شوند. اما در درصدهاي باند، درشت دانه میشود. با افزايش بيشتر مقدار آهك، درصد كمی از ذرات رسی كه باقی ماندهمی

هاي پوزوالنی است. واكنش پوزوالنی، ذرات بخش ريزدانه خاك را به شود، واكنشآنچه باعث تجميع و يا درشت دانه شدن بافت خاك می

 (.       سالمت و طباطبايیهاشمیكند )چسبانند و ذرات درشت را حاصل میهم می

                                                                                        

 تاثير آهك بر روي حدود اتربرگ: -3

شود، بطوريكه ممكن است در برخی موارد مخلوط خاك و آهك كامال غيرخميري شود. براي باعث كاهش خواص خميري خاك می  

درصد آهك بر حسب درصد  8تا  6 با افزودن (، بيشترين افزايش مقاومت معموالPI<50هاي غير آلی با نشانه خميري كم تا متوسط )رس

آيد. هر اندازه نشانه حالت خميري خاك بيشتر باشد، خاك داراي مقدار بيشتري كانی رسی است كه در وزنی خاك خشك به دست می

دهد كه مواد نشان می 0(. شكل سالمت و طباطبايیهاشمینتيجه به مقدار بيشتري آهك براي رسيدن به حالت غيرخميري نياز دارد)

 توانند مورد استفاده قرار بگيرند.                                                                                هايی میافزودنی مختلف براي پايدارسازي در چه حدود خاك

                    

طباطبایي و هاشمي)بندي و پالستيسيته متفاوت : مواد افزودني مناسب براي پایدارسازي خاكهاي مختلف با دانه1شكل                      

 (. سالمت

                                 

                               هاي تغيير حجم و قابليت تورم خاك:                                                     تاثير آهك بر ویژگي -4
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درصد بهينه آهك  افزايش 

شدن يا  كاهد. مسئله جمعهاي رسی میاي از خصوصيات تورم )درصد تورم و فشار تورم( خاكآوري به ميزان قابل مالحظهزمان عمل

هاي انقباضی وجود آمدن ترك انقباض خاك تثبيت شده با آهك بر اثر كاهش رطوبت آن از اهميت زيادي برخوردار است و سبب به

دار( در خاك ريزدانه و وارد شدن سولفاتها از طريق آب در خاك تثبيت شده شود. ضمنا بايد به نقش سولفاتهاي قابل حل )خاكهاي گچمی

اي از اي ثانويهههاي شيميايی بين رس و آهك و يون سولفات، كانیبا آهك در ايجاد تورم توجه داشت. زيرا در اين حالت به علت واكنش

شود. اين ايجاد می 4(SO 2)3(CO 2]6[Si (OH) 6Ca(O2H .242)و تاماسايت  4(SO 2]6[AL (OH) 6Ca)(O2.26 H3قبيل اترينگايت )

توانند در محيط اشباع به شدت متورم شده و باعث بروز مشكالت و ها در حالت غير بلوري قابليت جذب آب بااليی دارند و میكانی

 (.  طباطبايی و سالمتهاشمیگردند)خساراتی 

                                                                                                         

                                          تاثير آهك بر ميزان تراكم:                                                                                           -5

يابی به نتايج عمليات تثبيت، خاك بايستی تا حد قابل قبول كوبيده و متراكم شود. عالوه بر رطوبت و انرژي تراكم به عنوان دو براي دست

بندي آن و نوع درصد مواد اصالح گذارند. نوع خاك و دانهپذيري خاك تاثير میعامل اساسی، عوامل ديگري وجود دارد كه روي تراكم

(. 9كننده آهكی و ... هر كدام تاثير خاصی در رفتار مهندسی مصالح از جمله وزن مخصوص خشك حداكثر و ميزان آب بهينه دارند )شكل 

خاك تثبيت شده با آهك حداكثر وزن مخصوص خشك كمتر و درصد رطوبت بهينه بيشتري در مقايسه با خاك تثبيت نشده دارد 

 (.  سالمت و طباطبايیهاشمی)

                                                                                                           

 (    2: منحني تراكم خاك ریزدانه )2شكل                                                            

                                                                       

             تاثير آهك بر نفوذپذیري خاك و كاهش درصد آب:                                                                                    -6

ز خاك اطراف، ميزان آب كاهش خواهد يافت. همچنين افزايش حجم ستون و فشرده با توجه به جذب آب مورد نياز براي شكفتن آهك ا

 شود. با در نظر گرفتن وزن شود، نيز سبب كاهش درصد آب میشدن خاك و حرارت حاصل از شكفتن آهك كه باعث تبخير آب می
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خاك خشك، مقدار  مخصوص 

هاي آهكی شود. همچنين با توجه به اينكه نفوذپذيري ستونبه درصد( میكاهش آب )به درصد(، معموال بيش از مقدار آهك افزوده شده )

 و طباطبايیهاشمیيابد )برابر افزايش می 0111تا  011هاي رسی اطرافشان بيشتر است، نفوذپذيري رس نرم اغلب در مقايسه با خاك

 (.   سالمت

                                                                                                                                     

                  تاثير آهك بر مقاومت برشي و فشاري خاكهاي تثبيت شده:                                                                            -7

بخشی به دليل مجتمع شدن رس و بخش ديگر به علت كاهش درصد آب است. الزم به ذكر  افزايش مقاومت برشی پس از اختالط با آهك،

يابد. مقدار اين كاهش در صورتی كه حساسيت خاك زياد باشد )مانند است كه مقاومت برشی خاك رس در حين اختالط كاهش می

ساعت پس از  9تا  0افزايش خواهد يافت و پس از تواند بزرگ باشد. اما مقاومت برشی با گذشت زمان بالفاصله هاي سريع(، میرس

اختالط، بيش از مقاومت برشی پيش از اختالط خواهد بود. افزودن آهك به خاك به مقدار مناسب سبب افزايش مقاومت فشاري نيز 

 (.     سالمت و طباطبايیهاشمیخواهد شد )

                                                                                                                                         

 هاي رسي:                                                                                                           تاثير آهك بر روي حساسيت خاك -8

مونت موريلونيت بيشتر باشد، حساسيت خاك بيشتر بوده و متناسب با افزايش ميزان كانی  هاي رسی هر چه ميزان كانیدر خاك

هاي رسی حساس باعث كاهش حساسيت خاك رس شده و ميزان يابد. افزايش آهك بر خاككائولينيت، حساسيت خاك رس كاهش می

 (.                                                                              سالمت و یطباطبايهاشمیباشد )می 3تا  0هاي رسی پايدار شده با آهك بين حساسيت خاك

با توجه به هدفی كه از انجام اختالط خاك با آهك داريم و تاثيري كه انتظار داريم آهك بر روي خواص مكانيكی خاك بگذارد مقدار 

 تعيين كرد. PIو  CBRانجام آزمايشات مناسب درصد آهك مورد نياز براي اختالط را از طريق 

 

                                 موقعيت جغرافيایي محل مورد مطالعه:                                                                                             -9

مينودشت و آزادشهر در شرق استان گلستان انجام گرفت. جاده آق پژوهش بر روي خاك راه دسترسی آق امام در حد فاصل جاده بين 

 (.3اي كوهستانی واقع است )شكلامام در منطقه
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 : موقعيت جغرافيایي محل انجام پژوهش )جاده ارتباطي آق امام(3شكل

 

 

                                       آزمایشات حدود اتربرگ:                                                                                                         -11 

هك و مواد نانوآهك انجام در اين پژوهش آزمايش حدود اتربرگ براي بدست آوردن خواص خميري خاك با افزودن درصدهاي مختلف آ

درصد  9و  2/0، 0، 2/1درصد آهك و همچنين خاك مختلط با  4و  6، 9، 3گرفت. آزمايش بر روي خاك طبيعی منطقه و خاك با افزودن 

 مواد نانو آهك انجام گرفت. 

(، بيانگر كاهش ميزان حدروانی 2و  9هايهايی كه بر آن ها آهك افزوده شده است )شكلآزمايشات حدود اتربرد انجام گرفته بر روي خاك

 يابد با افزايش ميزان درصد آهك اختالط است در حالی كه با افزايش ميزان درصد آهك اختالطی به خاك ميزان حد خميري افزايش می
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 ( در اثر افزایش آهك اختالطي به خاكPL( و حد خميري خاك )LL: تغييرات حدرواني )4شكل 

 

 

 

 ( خاك در اثر افزایش آهك اختالطي به خاكPIتغييرات دامنه خميري ): 5شكل 
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 كاهش زيست سبب نانوذرات از استفاده ولی باشدمی محيطی زيست آلودگی خاك، به هاافزودنی قبيل اين از استفاده مشكالت از يكی

 صرفه متعاقبا و مصرفی سيمان كردن كم و مقاومتی خواص كنترل خاك، بهسازي در آن از استفاده همچنين .شد خواهد پذيري تخريب

 (.Lambe, 2007  Whitman andداد) خواهد نتيجه اقتصادي را

 ,Zhang et al) دهند می خود نشان از بيشتري خميري حدود معمول طور به اي ذره درون هاي تخلخل با ذرات نانو حاوي هاي خاك

2004 .) 

(، نتايج بيانگر آن 4و  6هاي مخلوط شده با درصدهاي مختلف مواد نانوآهك )شكل بر روي خاكدر آزمايشات حدود اتربرگ انجام گرفته 

يابد در حالی كه با افزايش مواد نانوآهك اختالطی است كه با افزايش ميزان درصد مواد نانو آهك اختالطی با خاك، حد روانی كاهش می

 (.6يابد )شكلحد خميري افزايش می
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 ( در اثر افزایش نانوآهك اختالطي به خاكPL( و حد خميري خاك )LL: تغييرات حدرواني )6شكل 
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 ( خاك در اثر افزایش نانوآهك اختالطي به خاكPI: تغييرات دامنه خميري )7شكل 

 

                                               گيري:                                                                                                                        نتيجه -11

شود. در اين پژوهش با انجام حدود اتربرگ میاختالط آهك و يا نانوآهك با خاك باعث اصالح برخی از خواص فيزيكی خاك از جمله 

آزمايشات حدود اتربرگ بر روي خاك با درصدهاي مختلف اختالط آهك و نانوآهك تغييرات خواص خميري خاك مورد بررسی قرار 

و مواد نانوآهك  ( بر اثر افزودن آهكPIگرفت. از جمله نتايج بدست آمده بر روي خاك جاده ارتباطی آق امام كاهش دامنه خميري خاك )

( خاك از درصد رطوبت PL( خاك از كم كردن درصد رطوبت حدخميري )PIبر خاك است. طبق روابط حدود اتربرگ دامنه خميري )

( خاك در اثر افزايش درصد آهك و نانوآهك LLنشان ميدهند حدروانی )  6و  9هاي آيد، همانطور كه شكل( بدست میLLحدروانی )

يابد. اين دو علت باعث كاهش تفاضل بين ( در اين شرايط افزايش میPLيابد در حالی كه حدخميري )كاهش میافزودنی به خاك 

شود، كه اين بدين معنی است كه با افزايش درصد آهك و نانوآهك افزودنی به خاك، دامنه ( میPL( و حدخميري )LLحدروانی )

 بسيار مهم افزودن آهك و نانو آهك به خاك است.       يابد و اين يكی از تاثيرات( خاك كاهش میPIخميري )
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