سال سیزدهم ،شماره  ،42پاییز 1394

مجله مدل سازی در مهندسی

ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاک ماسهای الیدار تثبیت شده با میکروسیلیس ،بنتونیت و خاکستر
پوسته برنج
*2

عبدالحسین حداد 1و سید حسین دستی گردی

چکیده

اطالعات مقاله

خااا هااای رمبنااده ،در لا ا بیع ای نهش ا ههااایی سس ا د دارای ساااخ ار م خلخ ا
بوده د بیش ر در منا ق خشک د بیاباانی یافا مایشاوند .ذرات ایان خاا هاا در لا ا
غی ار اشاابات سوسااش مش ا مااویینگی د در لا ا خشااک سوسااش سوام ا سیمان اس ایون
نظیار پیونادهای رسای د سایل ی د یاا سوساش ماواد بساابنده مانناد مربناات ملسایم بااه
یکدیگر م صا ششا ه ماه ایان ساما سیمان اسایون مقادما اااهری باا یی را در ایان
خا ها ایجاد ماینمایاد .ایان در لا یسا ماه باا افازای ر وبا  ،سااخ ار خاا فارد
میریازد .شاهر سامنان باه داساره گرارشیاری در منرقاه خشاک د رمبناده باودن خاا
در بخاا هااایی از آن ،در معاارخ خراارات ناشاای از ایاان پدیااده گاارار دارد .از ایاان رد
مرا عات بیشا ر در زمیناه شاناخ د رد هاای مقابلاه باا ایان پدیاده از اهمیا باا یی
برخااوردار اس ا  .در ای ان سحقی اق ،اثاار میکردس ایلیس ،بن ونی ا د خامس ا ر پوس ا ه باارن
باار ردی سغیی ار لجاام خااا مااورد مرا عااه بررس ای شااد .باار اسااا ن ااای آزمااای هااا
افزددن میکردسایلیس ساا لاددد 4درصاد دزنای خاا  ،باساک مااه رمبنادشی شاده د
افزددن بی از ایان مقادار سااثیری در مااه رمبنادشی نادارد .در لا ا افازددن بناد
ماده سثبیا منناده بصاورت سرمیبای شاام  3درصاد میکردسایلیس ثابا د درصادهای
م غیاار بن ونیاا د خامساا ر پوساا ه باارن  ،پ انساای رمبناادشی بااه ااور پیوساا ه د
بشمگیر ردند ماهشی داش ه اس .

واژگان كلیدی:
رمبنده،
بن ونی ،
میکردسیلیس،
خامس ر پوس ه برن ،
پ انسی رمبندشی،
سثبی .
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 -1مقدمه

خا ها از مهمسرین مصا ح موجود در بیع میباشند
مه از دیرباز بوسیله انسان در مارهای مهندسی مورد
اس فاده گرار شرف هاند .به ور ملی همه ساخ د سازها
در دردن ،ردی د یا به دسیله خا انجام میشود اما همه
خا ها شرایش مناسب جه ساخ د ساز را ندارند .از
جمله این موارد میسوان به خا های لسا به ر وب
اشاره مرد .موضوت مهم د مورد سوجه در مورد این خا ها،
* پس ا ک ردنیک نویسنده مسئول:
sh.dastigerdi@students.semnan.ac.ir

 .1اس ادیار ،دانشکده مهندسی سمران ،دانشگاه سمنان
 .2مارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی سمران ،دانشگاه سمنان

سغییرات ایجاد شده در خواص آنها پس از مر وب شدن
آنها اس  ،برا مه پس از مر وب شدن ،ساخ ار این
خا ها به شرایش ناپایدار می میمند .خا های
فردریزشی یا رمبنده 1در این شرده از خا ها گرار می-
بیعی نهش ههایی سس د
شیرند .این خا ها در لا
دارای ساخ ار باز بوده مه بیش ر در منا ق خشک د نیمه
بیابانی یاف میشوند .نقاط سما ذرات در این خا ها
سوسش مواد بسبنده به یکدیگر م ص شش ه مه این سام
سیمان اسیون ،مقادم ااهری با یی را در این نوت خا
ایجاد مینماید .د ی به د ی از بین رف ن سوام
بسبندشی در هنگام مر وب شدن ،ساخ ار خا دبار
Collapsible soil
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ناپایداری شده د فرد میریزد .رمبندشی ممکن اس سنها
در اثر مر وب شدن یا مر وب شدن سوأم با بارشذاری رخ
1
دهد .منشأ خا های رمبنده میسواند خا های ان قا ی
بویژه خا های بادرف ی ،2خا های برجا 3یا خامریزهایی
مه به خوبی م رامم نشدهاند ،4باشد.
مشکالت ناشی از خا های رمبنده برور جدی پس از
جنگ جهانی ددم شناخ ه شد .برای اد ین بار جنینگز،
سل فردریز ساخ مانها در آفریقای جنوبی را در سال
ذرات خا زیرین
 1955مربوط به سغییر آرای
ساخ مانها نسب به هم سنوان نمود ]1[.در سال ،1956
پدیده رمبندشی در خا های س آمریکای شما ی سوسش
ملونجر شزار شد ]2[.در سال  1957جنینگز د نای ،
ماسههای بادرف ی آفریقای جنوبی را سوصیف نمودند]3[.
در سالهای اخیر ،بردز این پدیده در خا های مخ لف در
نقاط زیادی از جهان شزار شده اس د با سوجه به لجم
زیاد خسارات شزار شده ناشی از رمبندشی خا به
سازهها ،زدم سوجه بیش ر به این موضوت هر ردز آشکارسر
میشردد.
با سوجه به گرارشیری مشور ایران در منرقه شرم د خشک
د اشغال سرح دسیعی از آن سوسش خا های سرحی مه
منشأ بادرف ی دارند زدم شناسایی د مرا عه رد های
بهسازی خا به منظور مقابله با این خرر با قوه از اهمی
بسزایی برخودار اس ]4[.
محققین مخ لف معیارها د آزمای های مخ لفی جه
شناسایی این خا ها ارائه نمودهاند د نیز سحقیقاسی در
مورد رد ها د نحوه بهسازی این خا ها انجام دادهاند.
معیارهای ارائه شده در اب دا به صورت میفی د بر اسا
خصوصیات فیزیکی خا  ،رمبنده بودن خا را بررسی
مینمود .سپس آبلف[ ،]5جنینگز د نای [ ]6د موسسه
 ]7[ASTMرد هایی برای ارزیابی پ انسی رمبندشی
خا با اس فاده از دس گاه سحکیم ارائه نمودند .از جمله
رد های شناسایی این خا ها در مح  ،میسوان به
نفوذ مخردط
آزمای های بارشذاری صفحه ،آزمای
( ،)CPTآزمای های نفوذ اس اندارد ( )SPTد
آزمای های ژئوفیزیکی اشاره نمود .ا ب ه هیچ یک از
1

Transported soils
Aoelian soil
3
Residual soils
4
Uncompacted fills
2
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آزمای ها به سنهایی نمیسواند رمبنده بودن یک خا را
برای ما مشخص مند .از اینرد زم اس سلفیقی از
آزمای های صحرایی د آزمایشگاهی برای سشخیص این
خا ها بکار شرف ه شود .از جمله رد های بهسازی این
خا ها در جه مقابله با خسارات ناشی از پدیده
رمبندشی میسوان به رد های برداش د سعویض یه
خا رمبنده در منا قی مه ضخام این یه محددد
اس  ،همچنین پی مر وب مردن د من رل ر وب
خا  ،م رامم مردن خا از ریق رد های سرامم
دینامیکی ،ارسعا د یا شمعهای سراممی د در نهای
سغییر ساخ ار خا از ریق سزریق د یا سثبی شیمیایی
اشاره نمود.
همانرور مه بیان شد مشور ایران بخصوص اس انهای
مرمزی آن در منرقه شرم د خشک داگع شده اس  .اگلیم
نسب اً شرم د خشک یکی از سوام مؤثر بر پدیده رمبندشی
میباشد .لرم بادهای شدید در بخ مویر مرمزی د
رانده شدن نهش ه های بادی به سم لاشیه مویر موجب
شده بخ دسیعی از اراضی در منا ق شهری اس انهای
مرمزی از پ انسی رمبندشی برخوردار باشند .اس ان
سمنان یکی از این اس انها میباشد .شهر سمنان به
سنوان مرمز این اس ان د برخی دیگر از شهرهای این
اس ان ،در منرقه خشک د در لاشیه مویر داگع شدهاند.
همچنین بر اسا نقشههای زمین شناسی پهنه دسیعی از
این اس ان را رسوبات مواسرنر پوشانده اس  .مه مس عد
پدیده رمبندشی میباشد.
بر اسا شزار های آزمایشگاه فنی د مکانیک خا
اس ان سمنان ،مسئله رمبندشی در نقاط مخ لف این
اس ان شزار شده اس  .با سوجه به اینکه در این اس ان،
پردژههای سمرانی م عددی در لال بررسی د مرا عه می-
باشد ،ذا شناخ منا قی مه از نظر خا بس ر دارای
دیژشیهای خا رمبنده میباشند اهمی پیدا میمند.
بدیهی اس سرمایه شذاری د الداث سازهها بر ردی
بنین خا هایی ،منجر به مشکالسی خواهد شد مه در
آینده بخ های دد ی د سمومی را به خود درشیر می-
مند د بر رف مردن خسارت ناشی از این مشکالت ،لجم
زیادی از منابع سمرانی را میسواند به خود اخ صاص
دهد .ذا با سوجه به مرا عات نابیز انجام شرف ه ،مرا عات
بیش ر در زمینه شناسایی د بهسازی این خا ها زم د
ضردری میباشد.
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لداد د دس ی شردی

ان خاب رد مقابله با پدیده رمبندشی به سوام مخ لفی
نظیر سمق یه خا رمبنده ،زمان بهسازی ،سوام سغییر
میزان سن د ر وب خا بس گی دارد .سزریق د سثبی
نمودن خا ها به ممک مواد شیمیایی جه بهبود
ساخ ار خا از جمله رد هایی بوده اس مه از دیرباز
برای مقابله با این پدیده مورد اس فاده گرار شرف ه اس  .در
سزریق با افزددن مواد شیمیایی به خا ،
رد
سیمان اسیون بین ذرات خا سقوی شده د ساخ ار خا
در مقاب سغییر ر وب د سغییر سن پایدارسر میشردد.
نک ه لائز اهمی در رد سزریق ،ماده افزددنی میباشد.
به وریمه نوت خا د شرایش محیری در ان خاب این
مواد سأثیرشذار میباشند.

 -2مروری بر تحقیقات گذشته
اساساً رف ار مکانیکی خا (سغییر لجم د مقادم برشی)،
سوسش سبارتهای لا سن در آن خا گاب سوصیف
میباشد د لا سن نیز شام سرمیبات معینی از
م غیرها ،موسوم به م غیرهای لا سن میباشد .این
م غیرها مس ق از خواص فیزیکی خا بوده د سعداد آنها
جه سوصیف لا سن در خا  ،سمدساً دابس ه به
سعداد فازهای سشکی دهنده خا میباشد.
جه بررسی اس بار د صح م غیرهای لا سن در
خا های غیر اشبات به حاظ سجربی د آزمایشگاهی،
مارهایی در این زمینه صورت پذیرف ه اس مه از جمله
میسوان به مرا عه انجام شده سوسش فرد ند د مورشنس رن
[ ]8اشاره نمود .آنها بر اسا دد م غیر لا سن  ،سن
گائم خا ص ( )σy-uaد مک ماسریک ( ،)ua-uwرابره  1را
برای بیان سغییر لجم خا د رابره  2را برای بیان سغییر
لجم آب موجود در خا بیان نمودند:
)1
()2

dvv
s
s
)  m1k d ( y  ua )  m2 d (ua  uw
v0
dvw
w
w
)  m1k d ( y  ua )  m2 d (ua  uw
v0

در ردابش فوق  m1skد  m2sضرایب سغییر لجم خا ،
 m2w ، m1wkضرایب سغییر لجم آب موجود در خا با
سوجه به سغییر سن گائم خا ص د سغییر مک ماسریک
میباشند .همچنین رابرهای مشابه با ردابش  1د  2برای
بیان سغییر لجم هوای موجود در خا غیراشبات نیز ارائه
شده اس ]8[.
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بر اسا شرط پیوس گی بین ردابش ساخ اری خا  ،آب د
هوای موجود در خا رابره  3برگرار میباشد:
( )3

dvv dvw dva


v0
v0
v0

شک  ،1ردیه لا خا م ناار با م غیرهای بیان شده
د نسب سخلخ را نشان میدهد.

شک  .1ردیه لا خا رمبنده م ناار با م غیرهای مک
ماسریک ،سن گائم خا ص د نسب سخلخ []8

همانرور مه در شک  1مشاهده میشود ،ساخ ار خا
ماسریک) د
ر وب (ماه مک
رمبنده با افزای
افزای سن گائم خا ص ،ناپایدار شده د فرد میریزد.
در سال های اخیر ،محققین مخ لف اثر مواد د سیالهای
مخ لف را بر رف ار مکانیکی خا های رمبنده بررسی
نمودند.
لداد د خدایان در سال  ،2002اثر سیال های مخ لف از
گبی آب آشامیدنی ،فاضالب د آب اسیدی را بر پ انسی
رمبندشی خا سی سمنان بررسی نمودند .آنها ن یجه
شرف ند مه سیالهای مخ لف میسوانند باسک رمبندشی
خا شردند د ل ی در بعضی موارد ،نمونههای اشبات شده
با آب آشامیدنی در لا پایدار باگی میمانند ،در لا یکه
نمونههای اشبات شده با دیگر سیالها دبار رمبندشی می-
شوند]9[.
از جمله موادی مه جه سقوی سیمان اسیون بین ذرات
خا رمبنده در مقاب سوام سغییر ر وب د سن
اس فاده شده اس میسوان به سیلیکات سدیم ،ملرید
ملسیم د آمونیا اشاره نمود[ .]10اما به د ی شران بودن
اس فاده از آنها اگ صادی نمیباشد .آهک د سیمان از دیگر
مواد م دادل جه سثبی میباشند .ا ب ه اس فاده از آهک
جه سثبی خا های در معرخ سو فات ،باسک ماه
مقادم خا میشردد.
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در سال  1387برای بهسازی خا رمبنده در محددده
نزدیک به راه آهن سمنان-سهران از رد سزریق آهک
اس فاده شردید .ن ای این سحقیق نشان داد مه با سوجه به
سیمان اسیون رسی موجود بین ذرات خا  ،سزریق آهک
منجر به ماه گاب ماللظه پ انسی رمبندشی خا در
شرایش اشبات د افزای ارفی باربری خا شردید[.]11
در سال  2010برای سثبی خا سی در شهر بائویانگ
بین از سیمان اس فاده شد .بر اسا ن ای این سحقیق ،با
افزددن سیمان به خا  ،مقادم سک محوری خا
افزای یاف ه اس ]12[ .
سالده بر مواد ذمر شده ،مواد معدنی نظیر بن ونی ،
ضایعات مشادرزی نظیر خامس ر پوس ه برن د محصو ت
فرسی صنایع نظیر میکردسیلیس جه سثبی خا بکار
میردند .بر اسا جس جوی صورت شرف ه در م ون فنی،
سامنون مرا عات محدددی جه بررسی سأثیر این مواد
جه سثبی خا رمبنده صورت شرف ه اس  .در ادامه
ن ای بند سحقیق در مورد سثبی خا بوسیله مواد ذمر
شده آدرده شده اس .
در سال  2008در مشور نیجریه د در شهر مینا اثر
خامس ر پوس ه برن بر پارام رهای مقادم ی خا ریزدانه
مورد بررسی گرار شرف  .بر اسا ن ای این سحقیق ،این
ماده باسک ماه دزن مخصوص لدامثر ،افزای درصد
ر وب بهینه ،افزای مقادم سک محوری د  CBRخا
میشردد [.]13
در مرا عه دیگری در سال  2010سیمان پرسلند به همراه
خامس ر پوس ه برن برای سثبی خا س اس فاده
شردید .این مرا عه در مشور سایلند د بر ردی س منرقه
خن مائن انجام شرف  .بر اسا ن ای این سحقیق،
اس فاده از  60درصد سیمان پرسلند به همراه  40درصد
خامس ر پوس ه برن یک نسب مؤثر برای سثبی خا -
های سی پیشنهادشردید]14[ .
در مرا عهای در سال  2011اثر سرمیب میکردسیلیس د
آهک بر ردی خا بس ر راه آهن جندق – شرمسار بررسی
شردید .بر اسا ن ای این سحقیق ،سرمیب میکردسیلیس د
آهک باسک افزای مقادم  CBRد ماه سورم خا
میشود]15[ .
در سال  1391اثر بن ونی بر سراممپذیری خا رسی
رمبنده بررسی شد .ن ای این سحقیق نشان داد مه
بن ونی باسک افزای شاخص سرامم میشردد د همچنین
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ثاب  ،دزن مخصوص خا

را افزای

می-

در یک ر وب
دهد]16[ .
در پژده لاضر  3ماده در دس ر در منرقه شام
میکردسیلیس ،بن ونی د خامس ر پوس ه برن بعنوان
مصا ح سثبی مننده ان خاب شدند د سپس سأثیر این مواد
بر رف ار سغییر شک پذیری خا ماسهای رمبنده مورد
بررسی گرار شرف .

 -3مواد و روششناسی تحقیق
 1-3منطقه مورد مطالعه
اس ان سمنان با مسال ی برابر  98هزار د  515میلوم ر
مربع ،لددد  5/8درصد از دسع م مشور ایران را به
خود اخ صاص داده اس مه از این حاظ در سرح مشور،
دارای رسبه ششم اس  .این اس ان بین مدارهای  34درجه
د  17دگیقه سا  37درجه د  30دگیقه سرخ شما ی د 51
درجه د  58دگیقه سا  57درجه د  58دگیقه ول شرگی
گرار شرف ه اس  .شک  ،2نقشه پرامندشی خا ها در
اس ان سمنان را نشان میدهد .همانرور مه در این شک
نشان داده شده اس  ،پهنه دسیعی از این اس ان را خا -
های بیابانی د شور سشکی میدهند.
از حاظ زمینشناسی ،نهش ههای ا راف سمنان جوانسر
از ائوسن بوده د نهش ه های گدیمیسر در این منرقه مم ر
به بشم میخورد .این نهش ه ها مه به نهش ههای دش
سمنان معردف اس  ،اغلب آبرف ی د م علق به سهد لاضر
(مواسرنری) میباشند.
از دیدشاه نبوی [ ،]17رسوبات آبرف ی مواسرنر در ا راف
شهر سمنان به دد شرده ،رسوبات آبرف ی مهن د آبرف -
های جوان سقسیم می شوند .شرده رسوبات آبرف ی مهن را
آبرف هایی با نشانه یخرف محلی در دش های بلند
شمال شرگی سنگسر ،بازماندههای آبرف گدیم ،نهش ه
های آبرف ی دش بلیم در شمال اف ر د نهش ه های
آبرف ی دش درجزین در شمال سمنان د پیرامون
درجزین سشکی دادهاند .شرده رسوبات آبرف ی جوان
م شک از پهنه های رسی د با شس ردشی فرادان ،در شرق،
جنوب شرق د جنوب سمنان د نهش ههای دش سمنان
در پیرامون سمنان به بشم می خورند.
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شک  .2نقشه پرامندشی خا ها در اس ان سمنان []18
جددل  .1مشخصات یه خا
ردیف

مح

سمق یه خا

رمبنده

رمبنده داگع در بند نقره از اس ان سمنان []19
دزن مخصوص خشک لدامثر

نوت خا

درصد ر وب

پ انسی رمبندشی

KN/m3

%

%

1

دیباج

 1/5م ر

ی ماسه دار ()ML

15

9/1

9/03

2

میامی

 4-2م ر

ی ماسه دار ()ML

15/4

4

10/99

3

سمنان

1مر

ی ماسه دار ()ML

14/7

3/1

6/52

4

سمنان

6مر

ی ماسه دار ()ML

15/1

5/9

4/87

بقه بندی یونیفاید بصورت ماسه
این خا  ،بر اسا
خوب دانهبندی شده به همراه سیل ( )SW-SMبقه
بندی میشردد .ن ای آزمای های اد یه د آزمای های
شیمیایی بر ردی این خا در جددل  2د جددل  3ارائه
شده اس  .با سوجه به ن ای این آزمای ها ،نمونه خا
مورد مرا عه به حاظ خصوصیات دانهبندی (ماسه یدار
با درصد ر مم د فاگد خاصی خمیری) د داش ن نسب
سخلخ با دارای خصوصیات سمومی خا رمبنده می-
باشد د با خا های ردیف  3د  4جددل  1سرابق زیادی
دارد.

همانرور مه بیان شد اس ان سمنان یکی از اس انهای
مس عد پدیده رمبندشی میباشد .جددل  1مشخصات بند
یه خا رمبنده در اس ان سمنان میباشد مه از
شزارشهای مرا عات محلی سوسش آزمایشگاه فنی د
مکانیک خا اس خراج شده اس ]19[.
 2-3مشخصات خاک مورد استفاده
خا مورد اس فاده در این پژده از محو ه دانشکده
نف در لال ساخ دانشگاه سمنان سهیه شردید مه
منحنی دانهبندی آن در شک  3نشان داده شده اس .
جددل  .2خواص فیزیکی خا
بگا ی دیژه خا
()Gs

ر وب اد یه خا

2/64

()%

3

دزن مخصوص
خشک خا )(g/cm3
1/42

مورد مرا عه []20
درجه اشبات
)(%
11/6

جددل  .3خواص شیمیایی خا

دزن مخصوص
خشک لدامثر ()g/cm3

درصد ر وب بهینه

1/97

12/85

مورد مرا عه []20

 )%( SO3 )%(Fe2O3 )%(Al2O3 )%(SiO2ملرید ( )%شچ ()%
48/46

مجله مدل سازی در مهندسی

8/15

3/45

1/68

0/01

2/86

pH

7/68
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شک  3منحنی دانهبندی خا مورد مرا عه را به همراه
دد نوت خا ردیف  3د  4جددل  1نشان میدهد.

درصد رد شده

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

خا
ردیف 3
خا

مورد مرا عه

خا
ردیف 4

0.10
1.00 10.00 100.00
گرر دانااه ها ()mm

شک  .3منحنی دانهبندی خا

0.01

0.00

مورد مرا عه[]20

 3-3مواد استفاده شده در تحقیق
 1-3-3میکروسیلیس
میکردسیلیس ،مادهای در بین مواد مضاف سیمانی می-
باشد مه به سنوان یک پوزد ن معرفی میشردد .این ماده
یکی از محصو ت جنبی صنع آ یاژ فردسیلیسیم د فلز
سیلیسیم میباشد د در هنگام سو ید آ یاژ فردسیلیسیم د
فلز سیلیسیم ،از موره گو ا ک ریکی سوسش جمع مننده-
های ددده بازیاف میشود.
این ماده ،باسک ماه آ ومینیم محلول در خا شده ،مه
موجب من رل سو فاتها د سورم میشود .در ضمن اضافه
مردن این ماده باسک افزای  pHد ملسیم شده د دامن
پوزد نی را سرس میبخشد ،در ن یجه باسک سقوی
سیمان اسیون بین ذرات خا شده د مقادم خا را
افزای میدهد.
با سوجه به دیژشیها د خواص ارائه شده برای
میکردسیلیس ،همچنین دجود مارخانه فردسیلیس ایران
در نزدیکی شهر سمنان ،این ماده به سنوان یک ماده
افزددنی در دس ر برای سثبی خا ان خاب شردید.
خصوصیات میکردسیلیس مصرفی در جددل  4آدرده شده
اس .
ن ای سجزیه شیمیایی انجام یاف ه ردی نمونه
میکردسیلیس مارخانه فردسیلیس ایران د همچنین
سرمیبات شیمیایی میکردسیلیس مس خرج از منابع
خارجی در جددل  5نشان داده شده اس .

مجله مدل سازی در مهندسی

جددل  .4خصوصیات میکردسیلیس مصرفی []21
خاصی

مقدار

رنگ د شک

خامس ری ،مردی
2/2

بگا ی دیژه
اندازه ذرات ()

0/2-0/3

دزن مخصوص در لا بس ه
بندی شده ()KN/m3

3/5-4

دزن مخصوص در لا
()KN/m3

فله

2-3

جددل  .5سرمیبات شیمیایی میکردسیلیس []22
لددد مقادیر در
مراجع

نمونه ادل
داخلی

نمونه
ددم
داخلی

Sio2

75-98

95

85

Al2O3

0/03-5/78

1/7

0/4

Fe2O3

0/06-4/54

2

0/4

Cao

0/01-0/83

2/3

1/5

Mgo

0/36-0/52

0/9

0/1

Na2O

0/17-0/23

-

-

K2o

1/15-2/02

-

-

اف سرخ شدن

0/31-2/75

1/2

2

So2

-

0/45

0/87

CL

-

-

0/08

سرمیب شیمیایی

 2-3-3بنتونیت
بن ونی مادهای اس معدنی از دس ه ر ها یا شبه ر
ها د از مانی های م ورم شونده سشکی شده اس  ،مه
سموماً لادی مون موریلونی د به مقدار مم بید ی هس ند
[ .]23به همین د ی  ،منظور از بن ونی  ،رسی اس مه
 85-90درصد مانی مون موریلونی داش ه باشد.
بن ونی ها میزان نفوذپذیری آب در خا د یا سازههای
ب نی را ماه داده د یا از آن مامالً جلوشیری میمنند.
بدین صورت مه ،ذرات بن ونی به داخ خل د فرج خا
نفوذ مرده د در اثر سورم ،منافذ موجود را میپوشانند .از
آنجا مه این ذرات در آب نامحلول میباشند د مخلوط
خا د بن ونی گشری خمیر مانند ،محکم د انعراف پذیر
سشکی میدهند ،سا زمانیمه در یهها د یا سروح آغش ه
با بن ونی سغییرات فیزیکی داده نشود ،پایدار میماند د در
مقاب ماه لجم ناشهانی مقابله مینماید.
اس ان سمنان دارای ذخایر غنی بن ونی نظیر مانسارهای
بن ونی ی رشم ،سوسن دار ،معلمان د منار جاده سر مویر
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میباشد .با سوجه به این ذخایر غنی د خصوصیات بن ونی
 ،این ماده برای سثبی خا ان خاب شردید .بن ونی مورد
اس فاده از مارخانه نگین پودر سمنان سهیه شده اس  .با
سوجه به ا السات شرف ه شده از این مارخانه ،بن ونی
مصرفی دارای خصوصیات زیر میباشد.
جددل  .6مشخصات بن ونی مصرفی []24
سرمیب ()/%

مقدار

SiO2

65/53

Al2O3

10/44

Fe2O3

1/24

CaO

3/23

MgO

1/57

Na2O

3/51

K2O

1/31

SO3

1/95

دیگر سرمیبات

9/75

 3-3-3خاكستر پوسته برنج
در نوالی شما ی ایران ،سا یانه به مقدار زیادی پوس ه
برن سو ید میشود .از آنجایی مه پوس ه برن برای خورا
دام مناسب نبوده د خارج مردن آن از محیش زیس
همواره با مشکالسی ردبردس  .بنابراین اس فاده از خامس ر
آن در بهسازی خا  ،یکی از شزینههای مناسب ،جه
رفع این مشکالت میباشد .جددل  7سجزیه شیمیایی
خامس ر پوس ه برن را نشان میدهد .بر اسا این جددل
بی از  92درصد دزنی خامس ر پوس ه برن را سیلیس
سشکی میدهد ،از اینرد میسوان این ماده را جزء
پوزد نهای مصنوسی به لساب آدرد .اس فاده از خامس ر
پوس ه برن موجب سقوی سیمان اسیون بین ذرات خا
شده د سالده بر افزای مقادم خا  ،موجب ماه
نشس خا میشردد.
پوس ه برن مصرفی در این پژده  ،از شمال مشور سهیه
د سپس در دمای بی از  450درجه سان یگراد سوزانده
شد .خامس ر به دس آمده دارای رنگ خامس ری ردشن
د برای اس فاده جه سثبی  ،آنرا از ا ک نمره  40سبور
داده د سپس مورد اس فاده گرار شرف .
جددل  .7سجزیه شیمیایی خامس ر پوس ه برن []25
سناصر م شک
SiO2

مجله مدل سازی در مهندسی

درصد دزنی
92/15

Al2O3

0/41

Fe2O3

0/21

CaO

0/41

MgO

0/45

Na2O

0/08

K2O

2/31

 4-3-3روش شناسی تحقیق
در این سحقیق از رد آزمایشگاهی جه بررسی سأثیر
افزددن مواد مخ لف بر سغییر شک خا رمبنده اس فاده
شده اس  .در این رد  ،اب دا از مح مورد مرا عه نمونه-
شیری شده د پس از لم نمونه به آزمایشگاه،
آزمای های مخ لف جه شناسایی خصوصیات فیزیکی د
شیمیایی د به دیژه آزمای سعیین پ انسی رمبندشی به
دسیله دس گاه سحکیم ردی نمونهها انجام شد .سعداد سکرار
آزمای  ،برای آزمای های مقدماسی د پ انسی رمبندشی
بیعی  3مرسبه د برای نمونه های
ردی نمونه خا
سثبی شده بس ه به درصدهای دزنی مخ لف ماده افزددنی
م غیر بوده اس  .این آزمای ها به همراه اس اندارد رد
انجام آزمای در جددل  8آدرده شده اس .
جددل  .8اس انداردهای مورد اس فاده در آزمای
آزمایشگاهی

های

نام آزمای

اس اندارد مربو ه

دانه بندی

ASTM D421

هیدردم ری

ASTM D422

سعیین لددد اسربرگ

ASTM D4318

سعیین درصد ر وب

ASTM D2216

سعیین بگا ی دیژه

ASTM D854

سرامم

ASTM D698

های شیمیایی

ASTM C25

آزمای

سعیین پ انسی رمبندشی

ASTM D5333

 5-3-3روش نمونه گیری
برای انجام آزمای های اد یه د شیمیایی د همچنین
بررسی پ انسی رمبندشی خا مح  ،نمونههای دس
خورده د دس نخورده از مح سهیه شردید .جه نمونه
شیری از خا به صورت دس نخورده ،پس از خامبرداری
سا سرح مورد نظر ،بلومی از خا برداش ه شده د برای
جلوشیری از سبخیر ر وب خا  ،بلو سوسش فوی
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آ ومینیوم د پاربهای پوشانده شده د بوسیله مایع پارافین
سایق بندی شردید .سپس در داخ میسه نایلونی گرار داده
د به آزمایشگاه لم شردید.
 6-3-3روش بازسازی نمونه
برای اضافه مردن مواد سثبی مننده به خا موردنظر،
بایس ی نمونهها در آزمایشگاه با شرایش مح بازسازی
شردند .بازسازی نمونهها بر اسا بخ  7از اس اندارد
 BS 1377انجام شرف [ .]26جه سهیه نمونههای
بازسازی شده ،خا مورد آزمای به مدت  24ساس در
شرمخانه گرار داده شد سا مامالً خشک شود .مقدار دزن
زم خا جه ساخ نمونه با سوجه به مشخص بودن
لجم رینگ آزمای سحکیم د با در نظر شرف ن بگا ی
خشک مدنظر سعیین شد .سپس با داش ن دزن زم برای
هر نمونه د م ناسب با درصد ماده سثبی مننده مورد نظر،
ماده سثبی مننده به خا اضافه شردید .در مرلله بعد
بیعی خا  ،به نمونه
ر وب ی معادل با درصد ر وب
اضافه شده د مخلوط به خوبی درز داده شد سا نمونه
همگن لاص شود .نمونه لاص در دد مرلله دردن
رینگ سحکیم ریخ ه شده د سا لد زم م رامم شردید.
 7-3-3روش تعیین پتانسیل رمبندگی
برای سعیین پ انسی رمبندشی در این پژده از رد
اس اندارد شده  ASTM D5333اس فاده شده اس [.]5
در این رد  ،نمونه خا پس از آمادهسازی در دس گاه
سحکیم گرار شرف ه د سپس سح فشار اد یه  5میلو
پاسکال گرار می شیرد پس از  5دگیقه از اسمال فشار اد یه،
نمونه در شام های یک ساس ه سح اثرفشارهای بیش ر
معادل  100 ،50د  200KPaگرار میشیرد.اشبات سازی
نمونه پس از شذش  1ساس از اسمال فشار گائم KPa
 200انجام میشود .نمونه در لال غرگاب در فشار مورد
نظر 24 ،ساس باگی می ماند د سپس بارشذاری با شام
های  24ساس ه ادامه مییابد .سغییرشک ها در مرال
بارشذاری گرائ شده د یادداش میشردد.
شاخص رمبندشی ( )Ieمقدار نسبی رمبندشی خا در
فشار  200میلوپاسکال میباشد د از رابره  4به دس می-
آید:

مجله مدل سازی در مهندسی

 e 
Ie  
  100
1  e0 

( )4

مه در آن Δe ،سغییرات نسب سخلخ ناشی از اشبات
مردن نمونه د e0نسب سخلخ اد یه میباشد .جددل 9
ردهبندی خرر ناشی از رمبندشی خا ها را بر اسا
شاخص رمبندشی بهدس آمده از رابره  ،4نشان میدهد.
جددل  .9ردهبندی خرر ناشی از رمبندشی خا ها برلسب
]5[Ie
درجه رمبندشی

شاخص رمبندشی (%)Ie

بددن مشک

صفر

اند

0.1-2

م وسش

2.1-6

نسب اً شدید

6.1-10

شدید

<10

 -4نتایج و بحث
 1-4نتایج آزمایش تعیین حدود اتربرگ
ن ای این آزمای ها بر ردی نمونههای سثبی شده در
جددل  10ارائه شده اس  .با سوجه به این ن ای  ،افزددن
خامس ر پوس ه برن به خا ماسهای یدار بر ردی
لددد اسربرگ آن ،سأثیری نداش ه اس  .در لا افزددن
میکردسیلیس به خا  ،افزای میکردسیلیس بی از 2
درصد ،باسک ماه لد ردانی خا شده د در لا
سرمیبی شام  %3میکردسیلیس د درصدهای م غیر
بن ونی  ،افزای بن ونی لددد اسربرگ خا را افزای
داده اس  .بروریمه خا مورد مرا عه مه در لا
سثبی نشده فاگد شاخص خمیری بود ،با افزای  7درصد
بن ونی  ،شاخص خمیری آن به مقدار  7درصد افزای
یاف ه اس .
 2-4آزمایش تعیین پتانسیل رمبندگی
شک  ،4ن ای آزمای پ انسی رمبندشی ردی نمونه
بیعی مورد مرا عه بددن افزددن مواد شیمیایی را
خا
نشان میدهد.
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جددل  .10ن ای آزمای های سعیین لددد اسربرگ ردی نمونه های سثبی شده []20
ماده افزددنی

درصد دزنی

لد خمیری ()%

لد ردانی ()%

شاخص خمیری ()%

میکردسیلیس

2

-

-

-

4

-

24

-

6

-

20

-

7

-

19

-

3-3

18

20

2

5-3

20

23

3

7-3

21

28

7

5،7 ،3

-

-

-

سرمیب میکردسیلیس –بن ونی
(نسب میکردسیلیس ثاب د برابر  3درصد)
خامس ر پوس ه برن

همانرور مه ماللظه میشود ن ای آزمای سحکیم ردی
این نمونه سغییرات شدید نسب سخلخ پس از اشبات
نمودن نمونه خا را نشان میدهد .به وریمه مقدار
پ انسی رمبندشی خا بر اسا رابره  5/16 ،4درصد
میباشد د این مقدار بر اسا جددل  ،9نشاندهنده خا
با پ انسی رمبندشی م وسش میباشد.

نقره اشبات
سازی نمونه

نسب سخلخ )(e

نمودارهای سغییرات نسب سخلخ بر لسب سن سربار
گائم د نمودار سغییرات نشس نمونههای سثبی شده با
میکردسیلیس ،ب رسیب در شک  5د  6نشان داده شده
اس .
همانرور مه از شک  5مشاهده میشود با افزددن
میکردسیلیس سا  4درصد دزن خا  ،پ انسی رمبندشی
ماه یاف ه د با افزددن میکردسیلیس بی از  4درصد،
پ انسی رمبندشی افزای یاف ه اس  .بروریکه پ انسی
رمبندشی از  6/94درصد در لا سثبی نشده به 4/61
درصد در لضور  4درصد میکردسیلیس ماه یاف ه د در
لضور  %6د  %7میکردسیلیس ب رسیب به مقادیر  5/41د
 6/74افزای یاف ه اس .
0.75
0.70
0.65

شک  .4منحنی سحکیم نمونه مورد مرا عه

0.60

 1-2-4نمونههای تثبیت شده با میکروسیلیس
ن ای آزمای های سحکیم بر ردی نمونههای سثبی شده
با میکردسیلیس در جددل  11آمده اس  .این ن ای نشان
میدهند ،نمونههای سثبی شده ،دارای نسب سخلخ
سقریباً برابر با  0/74میباشند ،شیب منحنی سحکیم گب از
اشبات مردن ،در اب دا با افزددن  2درصد میکردسیلیس
افزای د سپس با افزای میکردسیلیس سا  6درصد دزنی
خا  ،ماه یاف ه اس د برای مقدار بیش ر از  6درصد
مجدداً افزای داش ه اس .

مجله مدل سازی در مهندسی

نسب سخلخ ()e

)Log p (kg/cm2

سثبی نشده
2% M
4% M
6% M
7% M

0.55
0.50
)Log P (kg/cm2

 :Mمیکردسیلیس

شک  .5نمودار سغییرات نسب سخلخ بر لسب سن
گائم برای نمونههای سثبی شده با میکردسیلیس

سربار
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ارزیابی پ انسی رمبندشی خا

جددل  .11ن ای آزمای های سعیین پ انسی رمبندشی ردی نمونههای سثبی شده با میکردسیلیس[]20
درصد دزنی
میکردسیلیس

نسب
سخلخ اد یه
()e0

نسب
سخلخ
نهایی ()ef

شیب منحنی
گب از اشبات
مردن

شیب منحنی
پس از اشبات
مردن

شیب منحنی
باربرداری

سغییرات نسب
سخلخ در مرلله
اشبات مردن

پ انسی
رمبندشی ()%

سثبی نشده

0/733

0/524

0/0074

0/012

0/0008

0/12

6/92

%2

0/741

0/565

0/011

0/0095

0/0009

0/097

5/57

%4

0/737

0/584

0/009

0/009

0/0009

0/08

4/61

%6

0/736

0/571

0/006

0/0096

0/0009

0/094

5/41

%7

0/735

0/536

0/011

0/009

0/001

0/117

6/74

0.14

0.12
0.1

نشس

0.08
0.06
0.04
0.02
0

7

6

4

درصد میکردسیلیس

3

سثبی
نشده

شک  .6نمودار سغییرات نشس برای نمونههای سثبی
شده با میکردسیلیس

0.75
سثبی نشده
3% M+3% B
3% M+5% B
3% M+7% B

0.70
0.65
0.60

نسب سخلخ ()e

همانرور مه از شک  6مشاهده میشود با افزددن
میکردسیلیس سا  4درصد دزن خا  ،مقدار نشس ماه
یاف ه د با افزددن میکردسیلیس بی از  4درصد ،مقدار
نشس افزای یاف ه اس  .بروریکه مقدار نشس از 0/12
ارسفات نمونه ،در لا سثبی نشده به  0/08ارسفات نمونه،
در لضور  4درصد میکردسیلیس ماه یاف ه د در لضور
 %6د  %7میکردسیلیس ب رسیب به مقادیر  0/09د 0/11
ارسفات نمونه افزای یاف ه اس .

سثبی شده با میکردسیلیس د بن ونی در جددل 12
آمده اس  .این ن ای نشان میدهند ،نمونهها دارای نسب
سخلخ سقریباً برابر با  0/7میباشند ،شیب منحنی سحکیم
گب از اشبات مردن ،در اب دا با افزددن  3درصد بن ونی
به سرمیب خا د  3درصد میکردسیلیس ،افزای د سپس
با افزای درصد بن ونی  ،شیب آن نسب به نمونه سثبی
نشده ،ماه یاف ه اس  .شیب منحنی پس از اشبات
مردن برای نمونههای سثبی شده نسب به نمونه سثبی
نشده ماه داش ه اس د شیب منحنی باربرداری برای
نمونههای سثبی شده با  3د  5درصد بن ونی  ،مم ر از
مقدار نمونه سثبی نشده د برای  7درصد بن ونی این
مقدار افزای یاف ه اس  .نمودارهای سغییرات نسب
سخلخ بر لسب سن سربار گائم د نمودار سغییرات
نشس برای نمونههای سثبی شده با میکردسیلیس د
بن ونی  ،ب رسیب در شک  7د  8نشان داده شده اس .

0.55
0.50

 2-2-4نمونههای تثبیت شدده بدا میکروسدیلیس
و بنتونیت
با سوجه به ن ای آزمای های سحکیم بر ردی نمونههای
سثبی شده با میکردسیلیس د ماللظات اگ صادی%3 ،
میکردسیلیس با درصدهای مخ لف بن ونی به نمونهها
اضافه شردید .ن ای آزمای های سحکیم بر ردی نمونههای

مجله مدل سازی در مهندسی

)log P (kg/cm2

 :Mمیکردسیلیس  :Bبن ونی

شک  .7نمودار سغییرات نسب سخلخ بر لسب سن سربار
گائم برای نمونههای سثبی شده با  %3میکردسیلیس د
درصدهای م غیر بن ونی
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0.14
0.12
0.1

نشس

0.08

ماه یاف ه اس  .بروریکه مقدار نشس از  0/12ارسفات
نمونه ،در لا سثبی نشده به  0/079ارسقات نمونه ،در
لضور  3درصد میکردسیلیس د  7درصد بن ونی ماه
یاف ه اس .

0.06
0.04
0.02

0
5

7

3

سثبی نشده

در د بنتونیت ا ه شده به
 3میکروسیلس و خاک

شک  .8نمودار سغییرات نشس نمونههای سثبی شده با %3
میکردسیلیس د درصدهای م غیر بن ونی

همانرور مه از شک  7مشاهده میشود با افزددن  3درصد
درصد بن ونی به خا ،
میکردسیلیس د با افزای
پ انسی رمبندشی ماه یاف ه اس  .بروریکه پ انسی
رمبندشی از  6/92درصد در لا سثبی نشده به 2/81
در لضور  3درصد میکردسیلیس د  7درصد بن ونی
ماه یاف ه اس .
شک  8نشان میدهد با افزددن  3درصد میکردسیلیس د
با افزای درصد بن ونی به خا  ،مقدار نشس نمونه

 3-2-4نمونددههددای تثبیددت شددده بددا خاكسددتر
پوسته برنج
ن ای آزمای های سحکیم بر ردی نمونههای سثبی شده
با خامس ر پوس ه برن در جددل  13آمده اس  .این ن ای
نشان میدهند ،نمونهها دارای نسب سخلخ سقریباً برابر
با  0/7میباشند ،شیب منحنی سحکیم گب از اشبات مردن
با افزای درصد خامس ر پوس ه برن سا  ،%7نسب به
نمونه سثبی نشده افزای داش ه د ی با اضافه مردن
مقدار  %7خامس ر پوس ه برن به خا  ،این مقدار ماه
پیدا مرده اس  .شیب منحنی پس از اشبات مردن برای
نمونههای سثبی شده با درصدهای  5 ،3د  7درصد
خامس ر پوس ه برن  ،مم ر یا مسادی شیب نمونه سثبی
نشده می باشد د شیب منحنی باربرداری با افزای
خامس ر پوس ه برن ماه یاف ه اس .

جددل  .12ن ای آزمای های سعیین پ انسی رمبندشی ردی نمونههای سثبی شده با میکردسیلیس د بن ونی []20
درصد دزنی
بن ونی

نسب
سخلخ اد یه
()e0

نسب
سخلخ نهایی
()ef

شیب منحنی گب
از اشبات مردن

شیب منحنی
پس از اشبات
مردن

شیب منحنی
باربرداری

سغییرات نسب
سخلخ در مرلله
اشبات مردن

پ انسی
رمبندشی ()%

سثبی نشده

0/733

0/524

0/0074

0/012

0/0008

0/12

6/92

%3

0/717

0/552

0/008

0/009

0/001

0/088

5/12

%5

0/736

0/603

0/005

0/01

0/0011

0/063

3/63

%7

0/707

0/571

0/0052

0/012

0/0007

0/048

2/81

جددل  .13ن ای آزمای های سعیین پ انسی رمبندشی ردی نمونههای سثبی شده با خامس ر پوس ه برن []20
درصد دزنی
بن ونی

نسب
سخلخ
اد یه ()e0

نسب
سخلخ
نهایی ()ef

شیب منحنی
گب از اشبات
مردن

شیب منحنی
پس از اشبات
مردن

شیب منحنی
باربرداری

سغییرات نسب
سخلخ در مرلله
اشبات مردن

پ انسی
رمبندشی
()%

سثبی
نشده

0/733

0/524

0/0074

0/012

0/0008

0/12

6/92

%1

0/736

0/53

0/011

0/013

0/0009

0/1

5/76

%3

0/734

0/56

0/0082

0/011

0/0013

0/09

5/19

%5

0/733

0/57

0/0075

0/012

0/0021

0/076

4/38

%7

0/735

0/64

0/0052

0/0073

0/001

0/04

2/3

مجله مدل سازی در مهندسی
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بروریکه مقدار نشس از  0/12ارسفات نمونه ،در لا
سثبی نشده به  0/054ارسفات نمونه ،در لضور  7درصد
خامس ر پوس ه برن ماه یاف ه اس .

نمودار سغییرات نسب سخلخ بر لسب سن سربار گائم
برای نمونههای سثبی شده با خامس ر پوس ه برن  ،در
شک  9نشان داده شده اس  .همانرور مه از این شک
مشاهده میشود با افزای درصد خامس ر پوس ه برن ،
پ انسی رمبندشی ماه یاف ه اس  .بروریکه پ انسی
رمبندشی از  6/92درصد در لا سثبی نشده به  2/3در
لضور  7درصد خامس ر پوس ه برن ماه یاف ه اس .

0.14

0.12
0.1

نشس

0.08
0.06

0.75

سثبی نشده
1% RHA
3% RHA
5% RHA
7% RHA

0.04
0.02

0.70

0.60

نسب سخلخ ()e

0.65

0

5

7

1

3

در د خاكستر پوسته برنج

سثبی
نشده

شددکل  .10نمددودار تیییددرات نشسددت نمونددههددای

0.55

تثبیت شده با خاكستر پوسته برنج

0.50

 4-2-4تحلیل نتایج

)log P (kg/cm2

شک  11سغییرات پ انسی رمبندشی را برای نمونههای
سثبی شده نشان میدهد .بر اسا این شک  ،پ انسی
رمبندشی خا با افزددن بن ونی د خامس ر پوس ه برن
به خا ردند ماهشی داش ه اس در لا یمه با افزددن
میکردسیلیس سا  4درصد ،پ انسی رمبندشی ردند ماهشی
د پس از آن ردند افزایشی داش ه اس .

 :RHAخامس ر پوس ه برن

شک  .9نمودار سغییرات نسب سخلخ بر لسب سن سربار
گائم برای نمونههای سثبی شده با خامس ر پوس ه برن

شک  ،10نمودار سغییرات نشس برای نمونه های سثبی
شده با خامس ر پوس ه برن را نشان می دهد .همانرور مه
از این شک مشاهده میشود با افزای درصد خامس ر
پوس ه برن  ،مقدار نشس نمونه ماه یاف ه اس .

7

5

م وسش

4
3
2

اند

1

پ انسی رمبندشی (% )Ie

6

نسب اً شدید

8

0

7

5

3

1

خامس ر پوس ه برن ()%

7

6

4

میکردسیلیس ()%

2

7

5

3

بن ونی اضافه شده
به  %3میکردسیلس د
خا ()%

0
نمونه
سثبی نشده

شک  .11مقایسه سغییرات پ انسی رمبندشی نمونههای سثبی شده
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شک  12سغییرات پ انسی رمبندشی را برای نمونههای
سثبی شده با بن ونی -میکردسیلیس د خامس ر پوس ه
برن در درصدهای مشابه نشان میدهد .همانرور مه در
این شک نشان داده شده اس  ،بن ونی در سرمیب با %3
میکردسیلیس در درصدهای مم ر از  ،%7نسب به
خامس ر پوس ه برن  ،پ انسی رمبندشی مم ری د برای
مقدار  ،%7خامس ر پوس ه برن  ،پ انسی رمبندشی
مم ری را نشان میدهد.





6

3
2

اند

1

پ انسی رمبندشی ()Ie

4

م وسش

5



0
7

3

5
درصد ماده افزددنی

بن ونی (لا

سرمیبی)

خامس ر پوس ه برن

شک  .12مقایسه سغییرات پ انسی رمبندشی نمونههای سثبی
شده با خامس ر پوس ه برن د لا سرمیبی میکردسیلیس-
بن ونی



با مقایسه ن ای به دس آمده ،خامس ر پوس ه برن با
سوجه به اینکه جزء ضایعات مشادرزی بی مصرف بوده د از
حاظ اگ صادی هم نسب به شزینههای دیگر ،به صرفه سر
میباشد ،شزینه به ری برای سثبی میباشد .همچنین با
سوجه به ذخایر غنی بن ونی در منرقه ،خصوصیات د
ماربرد فرادان این ماده در مهندسی سمران میسوان آنرا
به سنوان یک ماده افزددنی مناسب برای سثبی خا
رمبنده اس فاده نمود.


 -5نتیجه گیری
در سحقیق لاضر سأثیر افزددن مواد سثبی مننده بر
پ انسی رمبندشی خا ماسه ای ی دار مورد بررسی
گرار شرف  .بدین منظور  3ماده میکردسیلیس ،بن ونی د
خامس ر پوس ه برن به سنوان مواد در دس ر در منرقه
ان خاب شردیدند .ن ای به دس آمده از این سحقیق بدین
شرح می باشد:
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ن ای آزمای های سعیین لددد اسربرگ بر ردی
نمونههای سثبی شده با خامس ر پوس ه برن
نشان میدهند مه افزددن خامس ر پوس ه برن
بر ردی لددد اسربرگ خا ماسهای یدار
مورد مرا عه ،سأثیری نداش ه اس .
ن ای آزمای های سعیین لددد اسربرگ بر ردی
نمونههای سثبی شده با میکردسیلیس نشان
میدهند مه افزددن میکردسیلیس بی از 2
درصد ،باسک ماه لد ردانی خا شده د
سأثیری ردی لد خمیری خا ماسهای ی دار
مورد مرا عه نداش ه اس .
ن ای آزمای های سعیین لددد اسربرگ بر ردی
نمونههای سثبی شده با میکردسیلیس د
بن ونی نشان میدهند مه با افزای درصد
بن ونی به سرمیب خا د  %3میکردسیلیس،
لددد اسربرگ افزای مییابد .به وریمه خا
مورد مرا عه مه در لا سثبی نشده فاگد
 7درصد
شاخص خمیری بود ،با افزای
بن ونی  ،شاخص خمیری آن به مقدار  7درصد
افزای یاف ه اس .
ن ای آزمای های رمبندشی بر ردی نمونههای
سثبی شده با میکردسیلیس نشان میدهند مه
با افزددن میکردسیلیس سا  4درصد دزن خا ،
پ انسی رمبندشی ماه یاف ه د با افزددن
از  4درصد ،پ انسی
میکردسیلیس بی
یاف ه اس  .به وریمه
رمبندشی افزای
پ انسی رمبندشی در لضور  4درصد
میکردسیلیس  %34ماه د در لضور  %6د %7
میکردسیلیس به سرسیب  %15د  %32افزای
یاف ه اس .
ن ای آزمای های رمبندشی بر ردی نمونههای
سثبی شده با میکردسیلیس د بن ونی نشان
میدهند مه با افزددن  3درصد میکردسیلیس د
با افزای درصد بن ونی به خا  ،پ انسی
یاف ه اس  .به وریمه
رمبندشی ماه
پ انسی رمبندشی در لضور  3درصد
میکردسیلیس د  7درصد بن ونی  %60ماه
یاف ه اس .
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ماسهای یدار سثبی شده با میکردسیلیس ،بن ونی د خامس ر پوس ه برن

پوس ه برن  ،پ انسی رمبندشی مم ری د برای
مقدار  ،%7خامس ر پوس ه برن  ،پ انسی
رمبندشی مم ری را نشان میدهد .با مقایسه
ن ای به دس آمده می سوان ن یجه شرف مه
اس فاده از خامس ر پوس ه برن در خا مورد
مرا عه از نظر ساثیر مناسب آن در ماه
پ انسی رمبندشی گاب سوجیه اس  .همچنین از
دیدشاه اگ صادی د زیس محیری نیز بون این
ماده از ضایعات مشادرزی ارزان گیم سامین
می شردد نسب به دیگر شزینههای مررح شده
مناسب ر اس .

ن ای آزمای های رمبندشی بر ردی نمونههای
سثبی شده با خامس ر پوس ه برن نشان می-
دهند مه با افزای درصد خامس ر پوس ه برن ،
پ انسی رمبندشی ماه یاف ه اس  .به وری-
مه پ انسی رمبندشی در لضور  7درصد
خامس ر پوس ه برن  %67ماه یاف ه اس .
مقایسه سغییرات پ انسی رمبندشی نمونههای
سثبی شده با بن ونی -میکردسیلیس د خامس ر
پوس ه برن در درصدهای مشابه نشان میدهد
مه بن ونی در سرمیب با  %3میکردسیلیس در
درصدهای مم ر از  ،%7نسب به خامس ر

هرست عالئم اختصاری
e0
Ic
𝑠
𝑘𝑚1
𝑤
𝑘𝑚1
𝑠𝑚2
𝑤𝑚2
ua

نسب سخلخ اد یه
پ انسی رمبندشی
ضریب سغییر لجم خا با سوجه به سغییر سن گائم خا ص
ضریب سغییر لجم آب موجود در خا با سوجه به سغییر سن گائم خا ص
ضریب سغییر لجم خا با سوجه به سغییر مک ماسریک
ضریب سغییر لجم آب موجود در خا با سوجه به سغییر مک ماسریک
فشار هوای لفرهای

تقدیر و تشکر
در پایان از آزمایشگاه مکانیک خا د سازمان جهاد
مشادرزی اس ان سمنان بخا ر در اخ یار گرار دادن

uw
Va
Vv
Vw
V0
Δe
y

فشار آب لفرهای
لجم هوا
لجم م
لجم آب
لجم م اد یه
سغییر در نسب سخلخ ناشی از اشبات مردن نمونه
سن م

ا السات د همچنین از همکاری آگای مهند ددس
محمدی مسئول آزمایشگاه مکانیک خا دانشگاه سمنان
سشکر د گدردانی مینمائیم.
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