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Abstract 
           This study deals with the possibility of the stabilization of expansive clayey soil 
pre-treated by lime, with an emulsified asphalt addition. 
Soil from the "2nd Kafaat" District in Mosul was chosen it is classified as medium to 
high expansiveness in naturally.  
           The pre-treated soil was performed with (0.5, 1.0, and 1.5%) lime addition by 
weight. After short period, emulsified asphalt was added with different percentages 
namely (2, 4, 6 and 8) by weight, for optimum percentages of an emulsified asphalt to 
give the most useful stabilization aspects.       
The test result of lime addition alone showed that there was a considerable reduction in 
soil plasticity, 1.5% of lime addition converted the clayey soil towards non-plastic types. 
The emulsified asphalt addition to the mixture, caused slight increase in the plasticity 
but, their values in the whole, remained below the value of the natural soil. 
The specific gravity decreased with the emulsified asphalt addition as well as, a general 
reduction, compatible with the increase in the optimum moisture contents.  
The absorption values of the treated soil with the emulsified asphalt showed consequent 
reduction as compared with the original one. 
A significant reduction in swelling pressure and swelling percent were obtained as well 
as an improvement in some values of the unconfined compressive strength were realized 
at low percentages of emulsified asphalt addition, compatible with reduction in values of 
the high percent additions.  

  اإلسفلتيتثبيت الترب االنتفاخية المعدلة بالنورة بإضافة المستحلب 
  الخالصة

إلى تربة طينية معروفة بقابليتها علـى        %) ٠,٥،١,٠،١,٥(لغرض الدراسة، تم إضافة نورة بالنسب         
 %) ٢،٤،٦،٨(بعد ذلك أضيف إليها مستحلب إسفلتي بمواصفات خاصة وبالنسب . االنتفاخ، كمعاملة مسبقة

 المثلى لمعالجة الترب االنتفاخية المماثلة   لكل نسبة مذكورة آنفا للترب المعاملة، لغرض تعيين نسب التثبيت         
  .لها

بينت النتائج حصول تغيير ملحوظ في خصائص التربة الهندسية والتي تشمل انخفاض في أقيـام اللدونـة،       
االنكماش الخطي، الوزن النوعي، الكثافة الجافة العظمى، االمتصاص، نسب وضـغط االنتفـاخ، دليـل               

  .االنضغاط وكذلك دليل االنتفاخ
  .ما أقيام معامالت النفاذية فقد وجد بأنها مقاربة أو اقل قليال من قيمتها في التربة الطبيعيةأ

كما ظهر تحسن في بعض أقيام مقاومة االنضغاط غير المحصور ولنسب المستحلب اإلسفلتي الواطئة مـع      
  .نقصان في هذه االقيام عند النسب العالية للمستحلب اإلسفلتي المضاف

 نورة كمعاملـة مسـبقة،      -%١,٥هذه النتائج، يمكن اعتبار إن حدود نسبة التثبيت المثلى هي           استنادا إلى   
مستحلب إسفلتي، والتي تعطي أفضل النتائج لتثبيت تربة طينية انتفاخية لهـا             %) ٤,٠-٢,٠(مضافا إليها   

ة لنسب اإلضافة   خصائص هندسية مقاربة للتربة التي أجريت الدراسة عليها، مع مراعاة الناحية االقتصادي           
  . حسب نوعية المنشأ و أهميته

 


