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چکیده
بمنظور بررسی تأثیر آهک و سیمان بر ویژگیهای تورمی رس سولفاته سه گروه نمونه با ترکیبهای مختلف از رس سولفاته و آهک ،رس سولفاته و سیمان،
رس سولفاته و آهک و سیمان تولید و درصد تورم ،فشار تورم ،حد روانی و خمیری آنها قبل و بعد از اضافه کردن افزودنیها مقایسه شده است .اضافه کردن 5 ،3
و  7درصد آهک باعث افزایش درصد و فشار تورم و حدروانی و خمیری خاک شده است .دلیل این افزایش تشکیل کانی میلهایشکل و متورمشونده اترینگایت
است .اضافه کردن  5 ،3و  7درصد سیمان به دلیل تشکیل ژل های سیمانی باعث کاهش درصد و فشار تورم ،حد روانی و حد خمیری خاک شده است .اضافه
کردن همزمان آ هک و سیمان با درصدهای فوق به خاک مذکور هرچند باعث کاهش حد خمیری خاک شده ولی تأثیر کمی بر درصد و فشار تورم داشته است.
بنابراین اصالح ویژگیهای تورمی رسهایسولفاته و یا رسهای در معرض هجوم سولفات با آهک امکانپذیر نبوده و استفاده از سیمان پرتلند تیپ دو مناسبتر
است.
کلمات کلیدی :تورم ،آهک ،سیمان ،رس سولفاته ،اترینگایت
 .)2001اثرات مخرب وجود سولفات در خاکهای تثبیتشده با آهک
توسط محققین زیادی بیانشده ،در برخی پروژهها تورم تا  30سانتیمتر
گزارش شده است ( .)Ouhadi and Yong, 2008وجود رس ،آهک و گچ
مانع تشکیل سیلیکات کلسیم و آلومینات کلسیم شده و بهجای آنها کانی
اترینگایت تشکیل میشود ) .(Yazici, 2004ابوسیف ()Abu Seif, 2015
تحقیقی در مورد تأثیر آهک زنده بر پتانسیل تورم خاکهای متورمشونده
انجام داده و بیان کرد در صورتی که محیط واکنش دارای سولفات باشد،
افزودن آهک بیشتر از  %3بدیل تشکیل کانیهای متورم شونده درصد تورم
و فشار تورم را افزایش میدهد .ویلد و همکاران ()Wild et al., 1999
نشان دادند که در صورت بیشتر بودن سولفات از  ،%1/8اترینگایت تشکیل
شده و تورم افزایش مییابد .در این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر افزودنیها
بر تورم خاک رس ،خاک رس حاوی  %1/31سولفات محلول در آب انتخاب
و درصدهای مختلفی از آهک ،سیمان و ترکیب آهک و سیمان به آن اضافه
شده و ویژگیهای تورمی (درصد تورم و فشار تورم) به همراه حدود اتربرگ
آن قبل و بعد از افزودن افزودنیها بررسیشده و نهایتاً نوع و درصد بهینه
افزودنی مناسب پیشنهاد شده است.

مقدمه
برخی خاک های رسی در حضور آب افزایش حجم یافته و متورم
میشوند ،تورم معموالً در رسهای غیراشباع با ظرفیت جذب آب زیاد
مشاهده میشود .خاک متورم شونده با کم شدن رطوبت ،منقبض و با
جذب آب منبسط میشود) .(Khattab et al., 2007این تغییر حجم باعث
اعمال فشار و بروز ترک در مسیر راهها ،لولههای انتقال ،پی ساختمان،
فرودگاه ،راهآهن و غیره میشود .بنابراین مطالعه در زمینه شناخت این
پدیده و محدود کردن آن ضروری است ;(Buhler and Cerato, 1999
) .Yazici, 2004بهبود خصوصیات خاکها در وضعیت درجا با استفاده از
مواد افزودنی طبیعی یا مصنوعی پایدار کردن یا تثبیت خاک نامیده
میشود ) .(Yazici, 2004آهک ،سیمان ،خاکستر بادی ،مخلوط آهک و
خاکستر بادی ،مخلوط آهک و میکرو سیلیس ،مخلوط آهک و سرباره
کوره ذوب آهن برخی از این افزودنیها هستند ( Mutaz and Dafalla,
 .)2014; Yazici, 2004; Zaimoglu et al., 2015از آهک بعنوان
روش اقتصادی در تثبیت خاکها ،بطور گسترده استفاده میشود
(Hunter, 1988؛ عبدی و آذرفر ، 1382 ،طباطبایی و آقایی1387 ،؛
رحمانیان دوین و رضایی .)1393 ،افزودن آهک به خاک رس باعث افزایش
یونهای کلسیم و منیزیم و جایگزین شدن آنها بجای یونهای سدیم و
پتاسیم خاک میگردد ) .(Kumar et al,. 2007وجود سولفات در خاک
رس تثبیتشده با آهک ،به دلیل تغییر در واکنشهای رس و آهک ،تورم را
افزایش و مقاومت خاک را کاهش میدهد .سولفات میتواند در خاک وجود
داشته باشد ،یا از طریق آب زیرزمینی به خاک وارد شود ( Wild et al.,

روش کار
خصوصیات مصالح
خواص فیزیکی و کانیهای تشکیلدهنده خاک رس بر اساس آنالیز
 XRDدر (جدول  )1ارائه شده است .بر این اساس خاک پایه مورد آزمایش
یک رس چاق ( )CHحاوی کانیهای رسی مونتموریلونیت و ایلیت و
همچنین کلسیت ،ژیپس و فلدسپات است .آنالیز  XRDنمونه در (شکل
 )1ارائه شده است.

1999; Celik and Nalbantoglu, 2013; Kinuthia and Wild,
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است( .جدول  )2نتایج آنالیز شیمیایی خاک رس و مواد افزودنی را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود خاک رس مورد استفاده حاوی
 %1/31درصد سولفات محلول در آب بوده لذا یک رس سولفاته است.

آهک مورد استفاده آهک صنعتی از نوع شکفته به رنگ شیری با
چگالی ویژه 2/37و سیمان مورد استفاده سیمان پرتلند تیپ  2شرکت
سیمان تهران به رنگ خاکستری با چگالی ویژه  3/1است .این سیمان
مقاومت خوبی در برابر حمله سولفاتها دارد .آب مورد استفاده آب مقطر

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی مصالح استفاده شده و نتایج  XRDخاک رس
حد روانی
()%

حد خمیری
()%

نشانه خمیری
()%

دانسیته خشک
حداکثر ()gr/cm3

رطوبت
بهینه ()%

چگالی
ویژه

رنگ

ردهبندی بر اساس
استاندارد یونیفاید

120

35/9

84/1

1/41

29

2/64

شیری

CH

نتیجه آنالیز XRD
ایلیت  -مونتموریلونیت ،کوارتز،
کلسیت  ،ژیپس ،ارتوکالز و ژوراسیت

G: Gypsum
I-M: Illite-montmorillonite
O: Orthoclase
Q: Quartz
C: Calcite
J: Jarosite

شکل  .1آنالیز  XRDرس
جدول  .2نتایج آنالیز شیمیایی خاک رس سولفاته و افزودنیها آمادهسازی نمونهها و آزمایشها
ترکیب شیمیایی

درصد موجود در نمونه
خاک رس

آهک

سیمان

ترکیب
شیمیایی

خاک رس

آهک

سیمان

ترکیب
شیمیایی

خاک رس

آهک

سیمان

درصد موجود در نمونه

درصد موجود در نمونه

SiO2

60/6

1/8

18/0

Na2O

1/2

0/2

0/2

SrO

0/1

0/5

0/1

Al2O3

14/0

0/7

3/4

K2O

1/8

<0/1

0/8

Cl

0/1

0/1

<0/1

Fe2O3

2/1

0/3

4/7

P2O5

<0/1

<0/1

<0/1

CaO

3/2

66/7

60/7

TiO2

0/4

-

0/3

L.O.I
Soluble
sulfate

8/03

28/79

5/3

0/31

-

-

MgO

1/3

0/6

2/8

MnO

0/1

<0/1

0/3

Total SO3

3/6

0/3

3/1

CaCO3

3

-

-

در ترکیب سیمان و آهک مقدار ترکیبات  Al2O3 ،SiO2و  CaOحائز
اهمیت است ،زیرا این ترکیبات باعث کمک به انجام واکنشهای پوزوالنی
میشوند .جهت بررسی تأثیر آهک ،سیمان و ترکیب آهک و سیمان روی
رس سولفاته مطابق (شکل  )2سه گروه نمونه تولید گردید .به جهت
اختصار از حرف " "Lبرای آهک و " "Cبرای سیمان استفاده شده است.

بهعنوان مثال نمونه  5L+5Cنشاندهنده خاک رس شامل  5درصد آهک
به اضافه شکل آزمایش حدود اتربرگ و درصد تورم به ترتیب طبق
استانداردهای  ASTM D4318و  ASTM D4546بر روی نمونهها انجام
شد.

 .2نمودار جریانی نمونههای مختلف ساخته شده  5درصد سیمان است.
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آزمایش فشار تورم نیز مطابق روش  Aارائه شده توسط
) (Sridharan et al., 1986بر روی تمامی نمونهها صورت گرفت.
مطابق این روش پس از تورم کامل نمونه بر روی نمونه بارگذاری
صورت میگیرد تا نمونه به ارتفاع اولیه خود برسد .پس از اینکه نمونه تحت
هر بار به تعادل رسید بارگذاری بعدی اعمال میشود .با رسم نمودار
تغییرات ارتفاع در برابر فشار ،مقدار بارگذاری که برای رساندن ارتفاع نمونه
به مقدار اولیه انجام شده است فشار تورم خوانده میشود .به عنوان مثال در
(شکل  )3نمودار فشار تورم برای نمونه  5Lارائه شده است.

بحث
آزمایشهای انجام شده روی سه گروه نمونه ،شامل آزمایش تعیین
حدود اتربرگ و تورم (درصد تورم و فشار تورم) میباشد .این آزمایشها
روی همه نمونههای معرفی شده در (شکل  )2انجام گردید .نتایج
آزمایشها در (جدول  )3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی خاک رس سولفاته و نمونههای
تثبیتشده

گروه

1.4
1

خاک رس

)∆H (mm

0.6
0.2

نمونه

3L

اول

-0.2

تورم

فشار تورم

)(%

()kPa

4/5

9/9

4/9

11

(LL)%

120
108

(PL)%

35/9
59

5L

5/5

13/5

103

52/5

7L

6

15/4

104

53

3C

1/1

2/8

74

47

5C

1/9

6/4

87/7

47/5

7C

2/1

7/5

89/7

44/1

3L+3C

4/1

8/3

96

57

5L+5C

4/3

9/1

95/6

52/5

7L+7C

4/5

9/6

101

57

-0.6
20

18

16

14

12

10

6

8

2

4

0

شار kPa
شکل  .3نمودار تغییرات ارتفاع نمونه ( )mmدر برابر فشار برای نمونه  ،5Lبا
توجه به شکل فشار تورم نمونه  13/5کیلوپاسکال میباشد.

دوم

مطابق این شکل فشار تورم نمونه  5Lبرابر  13/5کیلوپاسکال است.
قبل از آزمایش تورم با انجام آزمایش تراکم استاندارد طبق استاندارد
 ASTM D698رطوبت بهینه و دانسیته خشک حداکثر خاک همانطور
که در (شکل  )4نشان داده شده تعیین گردید .بر این اساس دانسیته
خشک حداکثر نمونه  1/41گرم بر سانتیمتر مکعب و درصد رطوبت بهینه
نمونه  29درصد میباشد .سپس نمونهها با درصد رطوبت بهینه و دانسیته
خشک حداکثر خاک پایه در داخل قالب تورم (قالب دایرهای شکل به قطر
 5سانتیمتر و ارتفاع  2سانتیمتر) جایگذاری گردید .بعد از آن قالب حاوی
نمونه در دستگاه ادومتر قرار گرفت .برای افزودن آهک (یا سیمان) به خاک
ابتدا آهک (یا سیمان) و خاک رس به صورت خشک در درصدهای مدنظر
با هم مخلوط شده سپس رطوبت مورد نیاز بهصورت همگن به نمونه اضافه
شده است.
بعد از قرار دادن قالب داخل دستگاه به نمونه آب اضافه شد و در
فواصل زمانی  30 ،15 ،8 ،4 ،2 ،1 ،0/5و  60دقیقه و سپس  8 ،4 ،2و 24
ساعت و بعد از آن هر  24ساعت تا مدت زمانی که تورم در نمونه انجام
میشود ،میزان آن اندازهگیری گردید.

سوم

نمونههای گروه اول رس سولفاته تثبیتشده با آهک
در شکلهای ( 5و  )6که بر اساس دادههای (جدول  )3رسم شده،
تغییرات درصد تورم و فشار تورم خاک رس سولفاته تثبیت نشده و تثبیت
شده با درصدهای مختلف آهک مقایسه شده است .افزودن آهک باعث
افزایش درصد و فشار تورم رس سولفاته شده است .بنابراین آهک قادر
نیست ویژگیهای تورمی رس سولفاته را اصالح کند.

1.9

3
1.5 d max = 1.41 g/cm

op
=t
29
%

1.3

دانسیته خشک )(gr/cm3

1.7

1.1
40

36

32

28

24

20

16

شکل  . 5نمودارهای درصد تورم در برابر زمان (روز) برای نمونههای تثبیت شده با

12

درصد رطوبت اپتیمم

درصدهای مختلف آهک به همراه رس سولفاته تثبیت نشده

شکل  .4نمودار تراکم خاک رس سولفاته تثبیت نشده
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آنالیز  XRDنمونه (شکل  )7و تصاویر تهیه شده با میکروسکوپ
الکترونی برای نمونه های  5L ،7Lو  3Lدر شکل ( 8الف ،ب و ج) ،تشکیل
کانی اترینگایت در این مخلوط را نشان میدهد .تشکیل کانی اترینگایت در
این مخلوط را نشان میدهد.

مکانیزم واکنش های شیمیایی بین رس سولفاته و آهک که منجر به
تشکیل اترینگایت میشود قبالً توسط ) (Rajasekaran, 2005گزارششده
است .در ابتدا در حضور آب واکنش هیدراتاسیون آهک شکل میگیرد،
+
سپس هیدروکسید کلسیم تولید شده تجزیه شده و تولید  Ca2و OH
میکند .این پدیده  pHمحیط را افزایش داده و باعث حل شدن کانیهای
رس میشود ،این واکنشها در کنار حل شدن کانیهای سولفات ،باعث
تشکیل اترینگایت میشود.
(شکل )9تغییرات حد خمیری ،حد روانی و شاخص خمیری نمونههای
خاک رس تثبیت شده با آهک بالفاصله بعد از تثبیت و بعد از تورم را نشان
میدهد .انجام آزمایش حدود اتربرگ بر روی نمونههای تثبیت شده با آهک
بالفاصله بعد از تثبیت نشان میدهد حد روانی و شاخص خمیری خاک
کاهشیافته ،تکرار آزمایش روی نمونه بعد از تورم ( 13روز بعد از اضافه
شدن آهک) نشان میدهد که حد روانی و شاخص خمیری افزایشیافته
است .کاهش حدروانی و شاخص خمیری بالفاصله بعد از آزمایش به دلیل
انجام واکنشهای تبادل کاتیونی است که جزو واکنشهای سریع بوده و
بالفاصله بعد از اضافه کردن آهک به خاک رس انجام میشود .افزایش حد
روانی و شاخص خمیری بعد از کامل شدن تورم به دلیل تشکیل کانی
اترینگایت است .این کانی محصول واکنشهای پوزوالنی بین خاک رس
سولفاته و آهک بوده که نیاز به زمان دارد .به همین دلیل اثر آن روی
ویژگیهای خمیری خاک بعد از  13روز مشخص شده است.

1.5

Untreated soil
3L
5L
7L

1

0

)H (mm

0.5

-0.5
-1
15

20

5

10

شار kPa

0

شکل  .6نمودارهای تغییرات ارتفاع نمونه ( )mmدر برابر فشار ( )kPaبرای
نمونههای تثبیتشده با درصدهای مختلف آهک به همراه رس سولفاته تثبیت نشده

G: Gypsum
M: Montmorillonite
O: Orthoclase
Q: Quartz
C: Calcite
E: Ettringite

شکل  .7آنالیز  XRDنمونه تثبیت شده با آهک
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شکل  .8کانیهای اترینگایت تشکیلشده در نمونههای تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک( ،الف) نمونه ( ، 7Lب) نمونه ( ، 5Lج) نمونه ،3L
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شکل  .9تغییرات حدود اتربرگ با اضافه کردن آهک بالفاصله بعد از اضافه کردن و بعد از انجام تورم (13روز)( ،الف) حد روانی (ب) حد خمیری (ج) نشانه خمیری
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سیمانتاسیون میشود (طاهرخانی و سالمی .)1392 ،این واکنشها باعث
ایجاد ژلهای سیمانی کلسیم سیلیکات هیدراته ) (CSHو کلسیم
آلومینات هیدراته ) (CAHمیشود ،این ترکیبات میل به جذب آب را
کاهش داده و همچنین باعث ایجاد یک استخوانبندی سیمانی میشود که
در برابر افزایش حجم در اثر جذب رطوبت مقاومت میکنند .از آنجایی که
مکانیزم تشکیل اترینگایت واکنش فاز  C3Aبا سولفات و آب است و چون
این فاز در سیمان پرتلند تیپ  2کم است این سیمان در برابر تشکیل
اترینگایت مقاومت میکند .کاهش درصد تورم به دلیل اضافه شدن سیمان
باعث کاهش در جذب آب و در نتیجه عدم افزایش حجم نمونه شده که به
این دلیل فشار تورم نمونهها نیز کاهش یافته است

نمونههای گروه وم رس سولفاته تثبیت شده با سیمان
با توجه به دادههای (جدول  )3در شکلهای ( 10و  )11نمودارهای
درصد تورم و فشار تورم نمونههای تثبیت شده با سیمان در مقایسه با
خاک رس سولفاته تثبیت نشده نشان داده شده است.

نمونههای گروه سوم رس سولفاته تثبیت شده با آهک و
سیمان
با توجه به دادههای (جدول )3در شکلهای ( 12و  )13نمودارهای
درصد تورم و فشار تورم نمونههای تثبیت شده با آهک و سیمان در مقایسه
با خاک رس سولفاته تثبیت نشده نشان داده شده است.
شکل  .10نمودارهای درصد تورم در برابر زمان (روز) برای نمونههای تثبیت شده با
درصدهای مختلف سیمان به همراه رس سولفاته تثبیت نشده

شکل  .12نمودارهای درصد تورم در برابر زمان (روز) برای نمونههای تثبیت شده با
درصدهای مختلف آهک و سیمان به همراه رس سولفاته تثبیت نشده
شکل  . 11نمودارهای تغییرات ارتفاع نمونه ( )mmدر برابر فشار ( )kPaبرای
نمونههای تثبیت شده با درصدهای مختلف سیمان به همراه رس سولفاته تثبیت
نشده

1.2
0.8
0.4
Untreated soil
3L+3C
5L+5C
7L+7C

-0.4

)H (mm

همانگونه که در (شکل  )10مشاهده میشود تورم نمونه تثبیت نشده
بعد از  7روز پایانیافته است .اما تورم نمونه تثبیتشده با  3درصد سیمان
بعد از  3روز تمامشده و تورم نمونههای دارای  5و  7درصد سیمان بعد از
 7روز پایانیافته است .با افزودن سیمان با درصدهای  5 ،3و  7درصد وزنی
خاک درصد تورم به ترتیب  %57/8 ، %75/6و  %53/3و فشار تورم به
ترتیب  %35/4 ، %71/7و  %24/2نسبت به نمونه تثبیت نشده ،کاهش
یافته است .بنابراین سیمان مورداستفاده در این تحقیق باعث کاهش قابل
توجهی در درصد تورم و فشار تورم خاک رس مورد مطالعه و در نتیجه
باعث اصالح خصوصیات تورمی خاک رس شده است .همچنین نتایج نشان
میدهند که  3درصد سیمان تأثیر بیشتری در کاهش تورم خاک رس
سولفاته داشته است .نتایج حدود اتربرگ نشان میدهد که سیمان تأثیر
قابل توجهی در کاهش حد خمیری خاک داشته است که در این مورد نیز
 3درصد سیمان نسبت به درصدهای دیگر بیشترین کاهش را داشته است.
اضافه شدن سیمان به خاک رس باعث انجام واکنشهای پوزوالنی و

0

-0.8

-1.2
16

14

12

10

8

6

4

2
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فشار ()kPa
شکل  . 13نمودارهای تغییرات ارتفاع نمونه ( )mmدر برابر فشار ( )kPaبرای
نمونه های تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک و سیمان به همراه رس سولفاته
تثبیت نشده

افزودن همزمان آهک و سیمان با درصدهای  5 ،3و  7باعث شده
درصد تورم نسبت به خاک رس تثبیت نشده به ترتیب  %4/4 ،%8/9و %0
کاهش پیدا کند ،همچنین فشار تورم نیز به ترتیب  %8/1 ، %16/2و %3
درصد کاهش پیدا کرده است .در نمونههای این گروه با توجه به نتایج،
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محلول در آب ،باعث افزایش درصد و فشار تورم خاک میشود .بنابر این
آهک نمیتواند برای بهبود ویژگیهای تورمی رس سولفاته استفاده شود .با
افزایش درصد آهک ،درصد و فشار تورم افزایش مییابد .هر چند بالفاصله
بعد از اضافه کردن آهک حد روانی و خمیری خاک کاهش یافته لیکن با
گذشت زمان بدلیل واکنشهای پوزوالنی و تشکیل کانی اترینگایت این
حدود افزایش پیدا میکنند .افزودن  5 ،3و  7درصد سیمان پرتلند تیپ دو
باعث کاهش درصد و فشار تورم خاک رس سولفاته شده است .این افزودنی
حد روانی و خمیری خاک را نیز کاهش میدهد .دلیل این کاهش انجام
واکنشهای تبادل کاتیونی و واکنشهای پوزوالنی است که منجر به
تشکیل ژلهای سیمانی در نمونه شده است .بیشترین کاهش با افزودن %3
سیمان اتفاق افتاده لذا این مقدار سیمان به عنوان درصد بهینه معرفی
میشود .افزودن همزمان آهک و سیمان با درصدهای یکسان و برابر (5 ،3
و  7درصد از هرکدام) تغییر جزئی در درصد و فشار تورم ایجاد نموده در
نتیجه استفاده از این ترکیب توصیه نمیشود .بنابر این در خاکهای رسی
حاوی سولفات یا خاکهای رس در معرض هجوم سولفات استفاده از آهک
برای اصالح ویژگیهای تورمی مناسب نبوده و سیمان پرتلند تیپ دو
میتواند گزینه مناسبی باشد.

افزودن همزمان  3درصد آهک و سیمان نسبت به درصدهای دیگر کاهش
بیشتری در درصد و فشار تورم ایجاد کرده است .با توجه به شکل  12تورم
نمونه های تثبیت شده با آهک و سیمان بعد از  8روز تمام شده ،در حالیکه
تورم نمونههای تثبیت شده با آهک (شکل  )5بعد از  13روز همچنان ادامه
داشته است .بنابر این سیمان باعث کاهش زمان تورم و کاهش اندک درصد
تورم و فشار تورم نسبت به نمونههای تثبیت شده با آهک شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده از اضافه کردن هر یک از این مواد به طور
جداگانه ،می توان گفت تشکیل توأم اترینگایت و میل به افزایش حجم
نمونه بدلیل افزایش آهک و انجام واکنشهای سیمانی شدن و تشکیل ژل-
های سیمانی و جلوگیری از افزایش حجم نمونه بدلیل افزدون سیمان باعث
شده که ویژگیهای تورمی نسبت به نمونه تثبیت نشده چندان تغییر
نکرده است .با این حال نتایج حدود اتربرگ نشان میدهد که ترکیب آهک
و سیمان باعث کاهش حد خمیری نسبت به خاک رس سولفاته تثبیت
نشده گردیده است.
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