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پيشبينی مقاومت خاک -سيمان بهسازی شده با رزين بهوسيله مدل رگرسيونی
محمود باباالر ،*1علی رئيسی استبرق  ،4ايمان بيت اهلل پور  ،1امين سلطانی

7

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
 . 2دانشيار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
 .4کارشناس ارشد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
)تاريخ دريافت - 1333/11/22 :تاريخ تصويب(1334/6/22 :

چکيده
در اين تحقيق تأثير سيمان و سه نوع رزين تجاری با درصدها و زمانهای عملآوری متفاوت در بهسازی يک خاک
چسبنده مورد بررسی قرار گرفت .نمونههای آزمايشگاهی خاک  -سيمان ( %8و  %12درصد سيمان) و خاک -سيمان -
رزين (سه نوع رزين TB701, R83, R73هرکدام با درصدهای  %5و  %8و  )% 12بر اساس رطوبت بهينه و در وزن واحد
حجم ماکزيمم منحنی تراکم ساخته شدند .آزمايشهای مقاومت فشاری در زمانهای عملآوری مختلف ( 3روزه 7،روزه،
 28روزه) روی نمونهها انجام شد .عالوه بر آن يک مدل رگرسيونی بر اساس دادههای آزمايشگاهی جهت پيشبينی
مقاومت نمونه ها در شرايط مختلف تدوين گرديد .نتايج نشان داد افزودن رزين موجب افزايش مقاومت خاک -سيمان
میگردد و اين افزايش مقاومت تابعی از درصد سيمان ،درصد رزين ،زمان عملآوری و لزجت رزين میباشد .مقايسه نتايج
آزمايشگاهی با نتايج پيشبينی شده توسط مدل رگرسيونی پيشنهادی نشان داد که همبستگی ميان آنها در حد قابل
قبولی است.
واژههای کليدی :بهسازی ،خاک  -سيمان  -رزين ،مقاومت فشاری ،مدل رگرسيونی

مقدمه

1

بهسازی خاکهای مسئلهدار يکی از موضوعات مورد عالقه
مهندسان ژئوتکنيک میباشد .بهسازی به مجموعه عملياتی
اطالق میشود که موجب میگردد خواص مکانيکی خاک در حد
مطلوب اصالح گردد.
بهسازی خاک به روشهای مختلف مانند مکانيکی و
شيميايی صورت میپذيرد .روش شيمايی شامل افزودن يک
ماده شيميايی خاص به خاک میباشد که طی واکنشهای
شيميايی موجب بهبود خواص آن میگردد .اين روش شامل
روشهای متعارف و غيرمتعارف است .در روش متعارف موادی
مانند آهک ،سيم ان و يا خاکستر بادی با درصدهای خاصی به
خاک افزوده میشوند که اين امر موجب بهبود خواص مکانيکی
خاک میگردد .محققينی مانند  (2004) Bahar et alو )(2005
Al-Rawas et al.و (1978) Broms and Boman؛ و )(1967
Croft.و  (1991) Khair et alو (2000) Miller and Azad.و
(1976) Mitchell.و (2006) Sezer et al.و (2007) Tang et al

نشان دادند افزودن سيمان به خاک موجب افزايش مقاومت
فشاری ،کششی و دوام خاک میگردد.
روشهای غيرمتعارف که اخيراً توسط مهندسان شيمی
پيشنهاد شده است شامل افزودن مواد شيميايی مانند رزين ها
به خاک جهت بهبود خواص آن میباشد .محققينی مانند
) (1999) Bolander ،Ajayi-Mejebi et al. (1991و Tingle and
 (2003) Santoniو (2001) Katz et al, (2002) Raunch et al

نتيجهگيری کردند افزودن اينگونه مواد شيميايی موجب
بهسازی خاک میگردد.
گرچه هر دو روش مذکور (متعارف و غيرمتعارف) موجب
افزايش خواص مکانيکی خاک مانند کاهش نسبت تخلخل،
افزايش تراکم و مقاومت خاک میگردد ،ليکن در بسياری از
مواقع هدف ،بهسازی خاکهای رسی و چسبنده میباشد.
بهسازی اين خاکها معموالً با درصد بااليی از سيمان امکانپذير
است که ممکن است اين امر اقتصادی نباشد.
امروزه استفاده از مدل رگرسيونی يک روش مطلوب برای
بدست آوردن رابطه ميان متغيرهای تأثيرگذار روی يک پديده
در بسياری از پروژههای مهندسی و علمی محسوب میشود .در
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)  3/ 15(gr/cm3و نرمی بالين )4222 (cm2/gr

در مدلس ازی ،مدل رگرسيونی خطی و در صورت وجود تعداد

مخصوص

بيشتری متغير مستقل در پديده مورد نظر مدل رگرسيونی
چندگانه (غيرخطی) ناميده میشود .مطالعه منابع موجود نشان
می دهد تاکنون مطالعات اندکی در مورد استفاده از مدل

میباشد و مشخصات فيزيکی و مکانيکی آن مطابق استاندارد
 ASTMاندازهگيری شده و در جدول ( )3قابل مشاهده است.

رگرسيونی در زمينه مدلسازی مقاومت خاکهای بهسازی شده
انجام گرفته است .محققينی مانند  (1995) Ranjan et alبه
مطالعه و تحليل آماری خاکهای مسلح شده با الياف پرداختند
و يک مدل چند متغيره را ارائه نمودند(2008)Sivakumar .
 Babu and Vasudevanتحليل آماری سرعت نشت آب و نيروی
نشت در خاکهای مسلح شده تصادفی با الياف مصنوعی را مورد
مطالعه قرار دادند و مدل چند متغيرهای را جهت اين امر ارائه
نمودند .همچنين  (2014) Babalar et alيک مدل رگرسيونی
ساده جهت پيشبين ی مقاومت خاک بهسازی شده با رزين را
ارائه دادند (2015) Khatibi et al.تحقيقی روی يک خاک متورم
شونده بهسازی شده با ا ستفاده از الياف مصنوعی و افزودنی های
شيميايی (سيمان-آهک) انجام دادند.
در اين تحقيق مدلسازی مقاومت فشاری و کرنش خاک-
سيمان-رزين و همچنين تأثير متغيرهای تأثيرگذار روی مقاومت
فشاری خاک و درصد اهميت آن ها با استفاده از يک مدل
رگرسيونی غيرخطی مورد مطالعه قرار گرفت .همچنين نتايج
بدست آمده از مدل رگرسيونی با نتايج حاصل از مشاهدات
آزمايشگاهی مقايسه شد و مورد بحث قرار گرفت.
لذا هدف از اين تحقيق بررسی اثر رزين بر خواص
مکانيکی مخلوط خاک-سيمان و همچنين ارائه يک مدل
رگرسيونی جهت پيشبين ی مقاومت فشاری و کرنش نمونههای
خاک-سيمان-رزين میباشد.

مواد و روشها
الف -خاک

خاک مورد استفاده در اين تحقيق از  8درصد ماسه 55 ،درصد
سيلت و  37درصد رس تشکيل شده است .خصوصيات فيزيکی،
مکانيکی و شيميايی اين خاک به ترتيب در جدولهای ( )1و
( ) 2نشان داده شده است .بر اساس آزمايش تراکم استاندارد
رطوبت بهينه خاک برابر  17/ 5درصد و حداکثر وزن واحد حجم
خشک آن نيز برابر )  17/2 (kN/m3گرديد .مطابق با طبقهبندی
يونيفايد اين خاک ،از نوع رسی با پالستيسيته پايين )(CL

طبقهبندی میگردد.

ب  -سيمان
سيمان استفاده شده در اين تحقيق از نوع پرتلند نوع  1با وزن

جدول  -1مشخصات فيزيکی خاک مورد استفاده

مشخصه

استاندارد

وزن مخصوص دانههای
ماسه ()%
سيلت ()%
رس ()%

ASTM-D-854-14

جامد )(Gs

حد روانی ))%( (LL
حد خميری ))%( (PL
نشانه خميری ))%( (PI
طبقهبندی متحد )(USCS
درصد رطوبت بهينه ) )%( (Wopt
وزن واحد حجم خشک حداکثر
()kN/m3 ( )γdmax

مقدار

ASTM-D-4318-12e1

2/7
8/2
55/2
37/2
46/2
23/2
23/2

ASTM-D-2487-11

CL

ASTM-D-638-12e2

17/5
17/2

جدول  -4مشخصات شيميايی خاک مورد استفاده

مشخصه

مقدار

pH

8/2

(ds/m) EC

12/74

(meq/Lit) K+

2/4

(meq/Lit) Ca2+

2/33

(meq/Lit) SO42-

24/2

(meq/Lit) Mg2+

12/2

(meq/Lit) Cl-

62/2

(meq/Lit) CO32

2/6

(meq/Lit) HCO3-

4/2

جدول  -1مشخصات فيزيکی سيمان مورد استفاده

مشخصه

استاندارد

مقدار

غلظت نرمال ()%

ASTM-C-187

24/4

زمان گيرش اوليه )(min

ASTM-C-191

21/2

زمان گيرش نهايی )(min

ASTM-C-191

145/2

مقاومت فشاری  7روزه )(MPa

ASTM-C-109

32/2

مقاومت فشاری  28روزه )(MPa

ASTM-C-109

43/2

مقاومت کششی  7روزه )(Mpa

ASTM-C-190

1/4

مقاومت کششی  28روزه )(MPa

ASTM-c-190

2/5

ت – رزين
در اين تحقيق از سه نوع رزين (پلي مر) مختلف با نامهای تجاری
 R83 ،TB701و  R730و با درصدهای وزنی مختلف ( 8 ،5و 12
درصد) استفاده شده است TB701 .دارای پايه شي ميايی کوپلي مر
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ونيل استات و اتيلن ( )CH2:CHOOCCH3 and CH2:CH2و

شده و تغيير شکل حاصل در نمونه ثبت شد و عمل بارگذاری تا

لزجتی برابر  422پاسکال ثانيه میباشد .همچنين رزينهای
 R730و  R83با پايه شيميايی يکسان اکريلي ک اسيد ( CH2:
 )CHCOOHاما با غلظتهای متفاوت پليمر و به صورت

گسيختگی نمونه صورت پذيرفت و سپس با توجه به اطالعات
ثبت شده اقدام به ترسيم منحنی تنش کرنش برای هر نمونه
گرديد.

امولسيون  52درصد با لزجتهای به ترتيب  12222و 322
پاسکال ثانيه میباشند.
ث -آب

آب مورد استفاده دارای اسيديته ( )pHبرابر  7/76غلظت يون
کلر ( )Cl-برابر  (meq/Lit) 1/7و غلظت يونهای کلسيم و
منيزيم ( )Ca2+-Mg2+برابر  )meq/Lit( 3/ 1میباشد .اين آب
عاری از هرگونه مواد آلی و اسيدی میباشد.
تهيه و نگهداری نمونههای آزمايشی

به منظور تهيه نمونه های آزمايشی ابتدا آزمايش تراکم استاندارد
بر روی خاک طبيعی ،خاک-سيمان (با درصدهای سيمان  8و
 )12و خاک-سيمان-رزين (سه نوع رزين با درصدهای  5و  8و
 12درصد) در سه زمان عملآوری  3و  7و  28روز انجام گرفته
و منحنی ا ستاندارد تراکمی برای آنها تعيين گرديد .سپس با
توجه به رطوبت بهينه و وزن واحد حجم خشک حداکثر بدست
آمده از آزمايش تراکم استاندارد ،نمونههای مورد نظر برای
اندازه گيری مقاومت خاک به روش تراکم استاتيکی ساخته
شدند .به منظور تهيه ی نمونه های مورد نظر مخلوط حاصل در
يک قالب مخصوص که دارای سه قسمت با ارتفاع ميانی mm
 122و قطر  52 mmبود (شکل )1در سه اليه و با سرعت
 1/5 mm/minمتراکم شد تا اينکه نمونه مورد نظر با وزن واحد
حجم ماکزيمم حاصل از منحنی تراکم مربوطه تهيه گردد .طول
و قطر هر نمونه به ترتيب برابر  122 mmو  52 mmبود.
نمونههای تهيه شده در يک کابينت با دمای  25 ºCو رطوبت
نسبی  %35مطابق استاندارد  ASTM D1632نگه داری شدند و
در زمان عملآوری مشخص اقدام به انجام آزمايش مورد نظر
روی آن ها گرديد .همان طور که بيان شد ابعاد نمونه های
ساخته شده معادل  D=50 mmو  h=100 mmمی باشد به
طوری که انتخاب  h=2Dمطابق دستورالعمل (1990) ACI
می باشد .محققين ديگری مانند (2014) Estabragh et al.و
 (2007) Kumar et al.نيز نمونههای خاک سيمان را با ابعاد
 h=2Dتهيه و مورد آزمايش تک محوری قرار دادند.

روش انجام آزمايش
آزمايش مقاومت تک محوری مطابق با استاندارد
 D1633روی نمونههای مختلف تهيه شده در زمانهای
ASTM

عملآور ی گوناگون انجام گرديد .در طول آزمايش بار اعمال

شکل  – 1قالب ويژه (الف) و دستگاه بارگذاری مخصوص (ب) جهت
تهيه و متراکم نمودن نمونههای آزمايشی

نتايج و بحث
شکل ( )2منحنیهای تنش  -کرنش نمونههای خاک بهسازی
شده با  %12سيمان و زمان عملآوری ثابت  28روزه را برای
درصدهای مختلف رزين نشان میدهد .شکل ( )3نيز
نشاندهنده منحنیهای تنش و کرنش نمونههای خاک بهسازی
شده با  %8سيمان و همچنين  %8و  %12از رزينهای
 R83,TB701و  R730در زمان عملآوری  28روزه میباشد.
بررسی نتايج شکل ( ) 2نشان می دهد که مقاومت نهايی
خاک –سيمان در کرنش ( 3/ 3 )%معادل  3162 kPaمیباشد.
مقاومت نهايی خاک-سيمان مذکور به همراه ( 12)%رزين R83
در کرنش ( 2/ 5)%معادل  5122 kPaمیباشد که ميزان افزايش
آن برابر با ( 61)%است .ليکن کرنش نمونه خاک-سيمان-رزين
مربوطه نسبت به خاک-سيمان کاهش يافته است که
نشاندهنده پيدايش خاصيت شکنندگی در نمونه با افزايش
رزين میباشد .در نتيجه افزودن ( 12)%از رزينهای  TB701و
 R730مقاومت به ترتيب به  4562 kPaو  4122 kPaتغيير
میکند که نشاندهنده افزايشی معادل ( 44)%و ( 23)%نسبت
به خاک-سيمان میباشد .اين نتايج با نتايج حاصل از تحقيقات
 (2003) Anagnostopoulos et al.,و (2011) Estabragh et al
مطابقت دارند .همچنين با توجه به شکل ( )2تأثير رزينR83

در افزاي ش مقاومت نهاي ی خاک به ازای درصد وزنی ( 12)%رزين
و درصد سيمان ثابت ( 12)%در افزايش مقاومت نمونههای
خاک-سيمان از ديگر رزينها بيشتر است.
شکل ( )3منحنی های تنش-کرنش برای خاک-سيمان
( 8درصد سيمان) و خاک سيمان اختالط يافته با درصدهای
مختلف رزين را در زمان عملآوری  28روز نشان میدهد.
همانطوریکه مشاهده می گردد مقاومت نهايی خاک-سيمان
در کرنش ( 2/ 5 )%معادل  2235 kPaاست .ليکن مقاومت نهايی
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خاک-سيمان اختالط يافته با ( 12)%رزين  R83در کرنش

بهطوریکه به ازای درصدهای ثابت سيمان و رزين با افزايش

( 2/ 56)%معادل  3731 kPaمی باشد که افزايش مقاومتی
معادل ( 65 )%را در اثر افزودن رزين نشان میدهد.

زمان عملآوری در هر نمونه از  3روز به  7روز و  28روز برای
نمونههای حاوی ( 12)%رزين  R83ميزان مقاومت از 2122 kPa
به  3122kPaو  3731 kPaو در نمونههای حاوی ( 12)%رزين

۶۰۰۰

خاک طبیعی وسیمان
10 % TB701
8% TB701
10% R730
8% R730
10% R83
8% R83

 TB701ميزان مقاومت از  1322 kPaبه  2652 kPaو سپس به
 3228kPaو همچنين در نمونههای حاوی ( 12)%رزين R730

۵۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

تنش فشاری )(kPa

۴۰۰۰

ميزان مقاومت از  1772 kPaبه  2352 kPaو سپس به kPa

 2726افزايش يافته است .در مخلوطهای خاک-سيمان متراکم
شده ،سيمانی شدن به علت به وجود آمدن پيوندهای شيميايی
بين سطوح ذرات سيمان مجاور و همچنين بين ذرات سيمان و
سطح بين ذرات خاک حاصل میشود .اين خواص در مجموع

۱۰۰۰

موجب تشکيل محفظه مستحکمی میشود که ذرات خاک را در
۰
۳

۴

۲

۱

برمیگيرد .خمير سيمان هيدراته شده ،ذرات رس و سيلت را به

۰

يکديگر متصل میکند  .(2011) Estabragh et alبه دليل اينکه

)(%

شکل  – 4منحنی تنش – کرنش نمونههای خاک – سيمان – رزين بهسازی

پيوند ميان ذرات خاک-سيمان در طول زمان انجام میگيرد

شده با  %14سيمان در زمانهای عملآوری  41روزه برای درصدهای مختلف

برای افزايش مقاومت خاک بايد واکنش نهايی ميان ذرات خاک

از سه نوع رزينR730, R83 ,TB701

و سيمان انجام گيرد .اين واکنش باعث افزايش مقاومت خاک و
کاهش پالستيسيته و جذب آب در خاک میگرددAl-Rawas ( .
۴۰۰۰

.)et al, 2005

۳۵۰۰

خاک و سیمان
10% TB701
10% R83
10% R730

8% TB701
8% R83
8% R730

۴

۲۵۰۰
۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۰

۳

۱

۲

تنش فشاری )(kPa

۳۰۰۰

۰

)(%
شکل  – 1منحنی تنش – کرنش نمونههای خاک – سيمان – رزين بهسازی

همچنين نتايج حاصل از شکل ( )4نشان میدهد زمان
عملآوری در افزايش مقاومت نهايی نمونههای خاک-سيمان-
رزين تأثير بيشتری نسبت به افزايش درصد رزين دارد
بهطوریکه برای رزين  R83که به مخلوط ( 8)%سيمان به اندازه
( 5)%اضافه شده در زمان عملآوری  28روزه مقاومت نهايی
 275 kPaمیباشد درصورتیکه به همان درصد خاک-سيمان
( 8)%همان رزين به مقدار ( 12)%افزوده شد و در زمان
عملآوری  3روزه مقاومت آن معادل  2122 kPaشد که نشان

شده با  %1سيمان در زمانهای عملآوری  41روزه برای درصدهای مختلف از

میدهد علیرغم اينکه درصد رزين در حالت اول ( 5)%کمتر بود

سه نوع رزين TB701,R730, R83

ليکن مقاومت در درصد ثابت سيمان افزايش يافته که ناشی از
تأثير زمان عملآوری است .افزايش در ميز ان مقاومت فشاری

مقايسه شکلهای ( )2و ( )3نشان میدهد که مقاومت

نهايی مخلوط خاک-سيمان در اثر افزودن رزين را میتوان

نهايی خاک-سيمان ( 12درصد سيمان)  3162 kPaو مقاومت

مطابق با نتايج تحقيقات  (2000) Gao et alچنين تفسير کرد

نهايی خاک-سيمان ( 8درصد سيمان)  2235 kPaمیباشد و

که پس از افزودن رزين به مخلوط خاک-سيمان ،مولکولهای

افزايشی برابر ( 37)%را نشان میدهد .اين امر نشان میدهد در

اکسيژن رزين با هيدروژن سيمان و  COOHرزين با OH

زمان عملآوری يکسان افزايش درصد سيمان موجب افزايش

سيمان پيوند میدهند که سبب تشکيل ژل  CSHو ي ا

مقاومت میگردد .شکل ( )4نشاندهنده تأثير زمان عملآوری

کريستالهای  Ca(OH)2میگردد که تأثير مستقيم در افزايش

در افزايش مقاومت نهايی نمونههای خاک  -سيمان -رزين است

مقاومت دارد.
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۴۰۰۰
R83

5 % TB701

10 % TB701

10 % R730

5 % R730

5 % R83

10 % R83

۳۵۰۰
TB701
R83

۳۰۰۰
R83

R730

TB701

R730

R730

R83
TB701

R83

۲۰۰۰

TB701
R730

R730

مقاومت نهايی )(kPa

TB701

۲۵۰۰

R83
TB701

۱۵۰۰
R730

۱۰۰۰

۵۰۰
۲۸

۳

۷

شکل  -7نمونههای خاک  -سيمان – رزين با  1درصد ( )%سيمان و  5و  10درصد ( )%از رزينهای  R83, R730, TB701در زمانهای عملآوری  4،1و  41روز

تحليل آماری

 y5C c

(رابطه )2

مدلسازی تنش و کرنش

در اين تحقيق بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها و عوامل مرتبط و
تأثيرگذار روی مقاومت نمونههای خاک  -سيمان  -رزين از
تحليل رگرسيونی غيرخطی بهعنوان يک مدل داده مبنا استفاده
شده است .با توجه به شکل منحنی تنش کرنش ،معادالت
مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و سپس معادله پيشنهادی زير
به منظور تدوين يک مدل که شامل مقاومت نهايی و کرنش
متناظر مقاومت نهايی میباشد ارائه گرديد:

  c  b  a

رابطه ()1
در اين رابطه

2

u lt



3

ult

متغير وابسته (ميزان مقاومت

نهايی) و  متغير مستقل (کرنش متناظر با مقاومت نهايی) و
همچنين aو  bو  cضرايب رگرسيون میباشند .اين ضرايب به
صورت تابعی از شرايط آزمايشگاهی (زمان عمل آوری خاک-
سيمان-رزين) و همچنين شرايط فيزيکی (درصد سيمان ،درصد
رزين ،لزجت رزين) در نظر گرفته شدند .در رابطه ( )1برای
تعيين ضرايب معادله مطابق رابطه ( )2از يک معادله چند
جملهای درجه  2با چهار متغير استفاده گرديد.

2

 y4  R

2

 y3 Rc

2

 bCt

2

f  y 0  aCc

 y 6 Ct  y 7 Rc  y8  R  y9 C c Ct  y10C c  R  y11C c Rc
 y12Ct Rc  y13Ct  R  y14 Rc  R

در اين رابطه  fضريب معادله رگرسيون و CC, Rc, Ct, μ Rبه
ترتيب از راست به چپ نشاندهنده لزجت رزين () ،Pa.sدرصد
سيمان ( ،)%زمان عملآوری نمونهها (روز) ،درصد رزين ( )%و
همچنين  y3…. y14نشاندهنده ضرايب ثابت اين معادله
میباشند.
به منظور مدلسازی منحنی مقاومتی نمونههای خاک -
سيمان  -رزين ابتدا ضرايب ) (a,b,cدر رابطه ( )1بر اساس تنش
و کرنش نمونههای خاک سيمان-رزين ثبت شده در آزمايشگاه
استخراج گرديد .سپس به منظور مدلسازی ضرايب رگرسيونی
) (a,b,cبر اساس متغيرهای زمان عملآوری ،درصد سيمان،
درصد رزين و لزجت رزين از روابط ( )3و ( )4و ( )5استفاده
گرديد.
2

(رابطه )3

 3.52Rc

2

 2.48C t

2

a  7566.12  51.23C c

 0.0006 R 2 1400.64C c  21.53C t  5.85 R  402.55Rc
 2.78C c C t 107.58C c Rc  0.0155C c  R  7.17C t Rc  0.0034C t  R
 0.029Rc  R
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2

 29.37 Rc

2

 4.16C t

2

b  4044.45  24.54C C

.0003 R 2  685.37C C  28.14C t  3.17 R  632.53Rc

جذر ميانگين مربعات نرمال برای کرنشهای پيشبينیشده
طبق رابطه ( )7محاسبهشده و برابر  15درصد میباشد.

 0.0237Rc  R

(رابطه )4
2

 13.35Rc

2

 0.974C t

2

R² = ۰.۸۳۴۹

۴

c  70.58  1.76C c

۳

 6.69 R 2  33.09C c 1.94C t  0.61 R 185.73Rc
 0.193C c C t  7.65C c Rc  0.0026C c  R  3.83C t Rc  0.0007C t  R
 0.0054Rc  R

(رابطه )5
در اين معادالت  a, b, cضرايب معادله رگرسيون هستند.
برای مدلسازی کرنش نمونههای خاک-سيمان-رزين در نقاط
متناظر با مقاومت نهايی ،از معادله شماره ( )1مشتق گرفته شد.
ازآنجايیکه ريشههای مشتق رابطه ( )1نشاندهنده نقاط
اکسترمم منحنیهای تنش کرنش میباشند ،ريشههای مثبت
مشتق معادله بهعنوان کرنش نهايی پيش بينی شده در نظر

۳

۴

۲

)(%
شکل – 5کرنش متناظر مقاومت نهايی مشاهده شده در مقابل کرنش متناظر
مقاومت نهايی پيشبينی شده برای نمونه های خاک-سيمان-رزين

مقاومت نمونههای خاک سيمان بر اساس کرنشها و
ضرايب )(a,b,cمدلسازی شده ،از طريق رابطه ( )1پيشبين ی
شدند .اين مقادير در شکل ( )6قابل مشاهده هستند.
۶۰۰۰

R² = ۰.۹۴۷۴

۵۰۰۰

n
i1(X io  Xim ) 2
(رابطه )6
n
در اين رابطه  RMSEنشاندهنده خطای جذر ميانگين

۳۰۰۰

RMSE 

مربعات Xio ،نشاندهنده دادههای آزمايشگاهی و

۱۰۰۰

Xim

نشاندهنده دادههای پيشبين ی شده (مدل) و  nنشاندهنده
تعداد دادهها میباشد .به منظور محاسبه دقت مدل پيشنهادی
مطابق رابطه ( )7از خطای جذر ميانگين مربعات نرمال که يک
عدد بی بعد است استفاده شد.
(رابطه )7

۲۰۰۰

RMSE
RMSEn  X
 100
MAXO XMino

در اين رابطه  RMSENخطای جذر ميانگين مربعات
نرمال RMSE،خطای جذر ميانگين مربعات XMAXO ،مقدار
مربوط به داده حداکثر و  XMINOمقدار مربوط به داده حداقل می
باشد .شکل شماره ( )5کرنشها ی متناظر با مقاومت نهايی
مشاهدهشده (آزمايشگاهی) و پيشبينی شده را برای نمونههای
خاک بهسازی شده با درصدها ی مختلف سيمان  -رزين در
زمانهای عملآوری متفاوت نشان میدهد.
همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود ضريب
همبستگی  R2برای کرنشهای پيش بينی شده و آزمايشگاهی
برابر  2/83میباشد که نشاندهنده همبستگی باال بين دادههای
مشاهدهشده و دادههای پيشبينیشده است .همچنين خطای

۰
۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰

)(kPa

رابطه زير استفاده گرديد.

۴۰۰۰

مقاومت نهايی پيش بينی شده

گرفته شد.
به منظور بررسی دقت معادلههای رگرسيونی از ضريب
تعيين ) (R2و همچنين خطای جذر ميانگين مربعات بر اساس

۲

کرنش متاظر با مقاومت نهايی مشاهده شده
)(%

 0.01C c C t  63.26C c Rc  0.0116C c  R 12.6 C t Rc  .0032C t  R

۰

)(KPa

شکل – 6مقاومت نهايی مشاهدهشده در مقابل مقاومت نهايی پيشبينی شده
برای نمونههای خاک-سيمان-رزين

نتايج بدست آمده از مقاومتهای نهايی پيشبينی شده
نشان میدهد ضريب همبستگی )(R2بين مقاومت نهايی
پيشبينی شده و مقاومت نهايی برداشتشده (آزمايشگاهی) برابر
با  2/347میباشد که اين امر نشاندهنده همبستگی باالی
مقادير پيشبينی شده و مدلسازی شده است .همچنين مقدار
خطای جذر ميانگين مربعات نرمال ) (RMSENبرای مقادير
پيشبينی شده برابر  2/ 243درصد میباشد که نشاندهنده ی
خطای بسيار پايين و دقت باالی مدل ارائه شده برای مقاومت
خاک است .مقادير ضرايب همبستگی و خطای جذر ميانگين
مربعات نرمال بدست آمده بر اساس رابطه ( )7در جدول ()4
قابل مشاهده است.
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جدول  -7مقادير خطای جذر ميانگين مربعات نرمال و ضرايب همبستگی
محاسبه شده برای تنش و کرنش پيشبينی شده

R2

)RMSEN (%

2/83

15

ε

2/347

2/243

σ
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پيشنهادی  (2014) Khatibi et alمیتوان درصد اهميت هريک
از متغيرهای مستقل در تعيين متغير وابسته را تعيين کرد.

مقادير پيشبينی شده

(رابطه )8

 100

ρ zx
ρ zx  ρ zy

(%)IMPx 

که در آن  IMP xدرصد اهميت متغير مستقل  xدر

ماتريس همبستگی

به منظور مطالعه ميزان اهميت تأثير هريک از متغيرهای مستقل
(درصد وزنی سيمان  -زمان عمل آوری-درصد وزنی رزين-
لزجت رزين) بر متغير وابسته ( مقاومت نهايی) از ماتريس
همبستگی استفاده شده است که در جدول ( )5نشان داده شده

میباشد .درصد اهميت هريک از متغيرهای مستقل در ميزان
مقاومت نمونههای خاک سيمان-رزين در شکل شماره ( )7نشان
داده شده است.
۴۰

درصد سيمان
زمان عمل آوری
درصد رزين
لزجت رزين

۳۰
۲۰

درصد وزنی رزين ) (Rcو زمان عملآوری )(Ctمثبت است که
اين موضوع نشان میدهد افزايش در هريک از متغيرهای نامبرده

۱۰

موجب افزايش مقاومت سيمان میشود .همچنين با توجه به
جدول شماره ( ) 5ميزان همبستگی متغير زمان عملآوری با
مقاومت سيمان مقدار باالتری دارد ،اين بدان معنی است که
افزايش زمان عملآوری تأثير بيشتری در افزايش مقاومت
نمونههای خاک -سيمان -رزين دارد .با استفاده از رابطه

درصد اهميت متغِر مستقل

است .مطابق جدول شماره ( )5همبستگی مقاومت فشاری
پيشبينی شده ( )Predicted Compressive Strengthکه با
عنوان  PCSنشان داده شده است با درصد وزنی سيمان )(Cc

تخمين متغير وابسته ( zمقاومت فشاری نهايی) ρzx ،همبستگی
 zنسبت به  xو  ρzyهمبستگی  zنسبت به متغير مستقل y

۰

شکل  -4درصد اهميت متغيرهای مؤثر در تعيين مقاومت فشاری خاک
سيمان

جدول -5ماتريس همبستگی متغيرهای مؤثر در پيشبينی مقاومت نهايی خاک -سيمان

Predicted PCS
)(kPa
-

)µR (Pa.s

)Rc (%

)Ct (days

)Cc (%

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

2/257123

)Ct (days

2/28832

-2/285142

)Rc (%

2/253853

-2/121523

2/251183

)µR (Pa.s

-2/258635

2/4333435

2/6866366

2/48412

)PCS (kPa

1

متغير
)Cc (%

نتيجهگيری کلی

به خاک-سيمان موجب افزايش مقاومت نمونههای خاک-سيمان

در اين مطالعه تحقيقاتی بهسازی يک خاک رسی از روش

میگردد  .افزايش مقاومت خاک تابعی از درصد سيمان ،درصد
رزين و زمان عملآوری نمونهها و لزجت رزين میباشد.
نتايج حاصل از مدل رگرسيونی نشان داد که همبستگی

پيش بينی مقاومت مواد مذکور و عوامل تأثيرگذار روی آنها
اقدام به ارائه يک مدل رگرسيونی گرديد.
طبق نتايج حاصل از اين تحقيق افزودن سيمان به خاک

قابل قبولی بين نتايج آزمايشگاهی و پيشبينی شده وجود دارد،
همچنين ماتريس همبستگی نشان داد ميان پارامترهای مستقل

شيميايی غيرمتعارف (استفاده از رزين و سيمان) مورد بررسی
آزمايشگاهی قرار گرفت .جهت آناليز دادههای آزمايشگاهی و

موجب افزايش مقاومت خاک میگردد .همچنين افزودن رزين

تأثيرگذار روی مقاومت خاک-سيمان-رزين زمان عملآوری
تأثير بيشتری در افزايش مقاومت فشاری داشت.
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