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  الخالصة

  

یھدف ھذا البحث الى دراسة قابلیة التحسین لتربة طینیة ضعیفة باستعمال االعمدة الرملیة      

  . ایوم ثماني وعشرونو  سبعةالمثبتة بنسب مختلفة من النوره ومعالجة لفترات 

االول ایراني المنشا والثاني تركي المنشا ، تم استخدام ثالثھ انواع من النوره مختلفة الصنع     

وكالھما من النوره المھدرجة اما النوع الثالث فھو من نفس النوع الثاني ولكن تم حرقھ بدرجة 

  .ساعة 48لمدة  512oCحرارة 

في االول تم . ت الى ثالث مجامیعفحصا لنماذج مختلفة قسم 38شمل البرنامج العملي اجراء      

فحوصات على التربة الطینیة غیر المعالجة لغرض معرفة قوة التحمل والعالقة بین اجراء 

اما المجموعة الثانیة فقد شملت فحوص متنوعة باستخدام االعمدة الرملیة وبدون . االجھاد والھبوط

لمثبتة بنسب نوره مختلفة وبفترات شملت المجموعة الثالثة فحوص االعمدة الرملیة ا. اي مضافات

ان االعمدة الرملیة كانت على نمطین االول اعمدة رملیة ، ایوم ثماني وعشرینو  سبعةمعالجة 

  ).End Bearing(والثانیة اعمدة رملیة ذات التحمل الطرفي ) Floating(طافیة 

قد  ذات التحمل الطافي نوره من النوع الثالث %11بعد تحلیل النتائج وجد بان استخدام      

بعد فترة معالجة  4.1بعد فترة معالجة سبعة ایام و 2.91اعطى اعلى نسبة تحسن في التحمل 

  .یوم 28و  7بعد فترة معالجة  0.09نسبة في نقصان الھبوط كانت  ىوادن. یوما ثماني وعشرون

ره من النوع الثالث وجد ان بعد تحلیل النتائج لالعمدة الرملیة ذات التحمل الطرفي المثبتة بنو     

بعد فترة  0.086ونسبة نقصان في الھبوط  3.33نسبة تحسن في التحمل  تقد اعط %11استخدام 

  .ایام سبعةمعالجة 

وبالتالي یفضل استخدام النوع الثالث من النوره لتثبیت االعمدة الرملیة بنوعیھ الطافي      

)Floating ( وذات التحمل الطرفي)End Bearing.(  
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ABSTRACT 

 

     The present study is to investigate the behavior of sand columns and 

sand columns stabilized with lime to improve soft soil in curing period 

seven and twenty eight days. Three types of lime were used to stabilize 

sand column. The three types are lime I (Iranian lime), lime II (Turkish 

lime) and lime III (Turkish lime expose to heat at 512oC). The well graded 

sand was used in this study. 

     A total number of 38 model tests were classified into three main 

categories. The first was performed on saturated soft bed of clay without 

any treatment. The second category was carried out on soil reinforced with 

sand columns. The third set consists of model tests performed on soil 

reinforced with sand columns stabilized with lime, this category is divided 

into three groups, the first consists of model tests tested after seven days, 

the second tested after twenty eight-day curing, and the third covers model 

tests of end bearing type stabilized columns tested after seven-day curing. 

     Sand columns stabilized with 11% lime III (floating type) provided 

highest degree of bearing improvement ratio of 2.91 after seven days 

curing and 4.1 after twenty eight-day curing, and the lowest degree of 

settlement reduction ratio of 0.09 after seven and twenty eight-day curing. 

     Sand columns stabilized with 11% lime III (end bearing type) provided 

a bearing improvement ratio of 3.33 and settlement reduction ratio of 0.086 

after seven-day curing.  

     Thus it is advisable to use lime III to improve the performance of both 

floating and end bearing sand columns. 
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