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ABSTRACT 
This paper aims at the improvement of expansive clays, by the addition of crushed limestone, obtained from 
the waste of masonry factories situated in the polluted industrial area, to the east side of Mosul city. This 
abandoned waste material creates serious environmental problems in the areas surrounding these factories 
requiring an urgent solution to dispose of the huge quantities heaped in there. 
Different percentages of the crushed limestone by weight (passing sieve No.40) were added namely (2, 4, 6, 
8, and 10%) to the clay obtained from "Al-Wahda district in Mosul" to reduce its expansiveness and 
improve its characteristics for many earth work construction. The test results showed pronounced reduction 
in the plasticity of the clay and significant decrease in the swelling properties, in the range of more than 
three and half times that of untreated one. These results represent very important factor for road 
embankment constructions. 

 
 معالجة الترب الطينية االنتفاخية بمسحوق حجر الحالن

 
  الخالصة                      

تقع معامل قطـع  . في مدينة الموصل والتي هي في معظمها كربونات الكالسيوم  حجر الحالن عادة مادة بنائية منتشرة االستعمال
وصقل هذه المادة في المنطقة الصناعية الملوثة للجانب الشرقي للمدينة، مما خلف أكوام ضخمة من فضالت هذه المعامل والتـي  

  .تستدعي الضرورة الملحة إلى التخلص منها
وزنا، إلـى  %)  2،4،6،8،10(وفق النسب ) 40(مسحوق الحجر المار من منخل رقم  لغرض البحث، أضيفت كميات متباينة من

تربة طينية معروفة بانتفاخيتها، من اجل السيطرة على قابلية انتفاخها،وكذلك تحسين خصائصها الهندسية لغرض استخدامها فـي  
  .أعمال سداد الطرق 

مع انخفاض كبير لخاصيتها االنتفاخية إلى حد يصل إلى ثالث أضعاف بينت نتائج الفحوصات المختبرية انخفاض في لدونة التربة 
  .ونصف قياسا لقيمتها قبل المعالجة

  .تمثل هذه النتائج عامالً مهما في تثبيت الترب االنتفاخية الطينية إلى الحد المقبول

 


