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Abstract 

In this paper, mechanical properties were studied for gypseous soil 
brought up from Al-Axandria region, Babylon Governorate. Gypsum 
content is equal to (40%). Many tests were employed on disturbed and 
undisturbed samples collected at depth (1-1.5) m. 

Clinker material used in cement was chosen as additive to study its 
effect on improvement of gypseous soil by using three crushed percentages 
(2, 4, & 6) %. 

  The results marked that (4) % clinker decreases the collapsibility 
sharply; more than 73 % of improvement in collapse potential has been 
achieved at this percent of clinker. Also, compressibility decreases with 
increase of clinker percentage. The compression index decreased from 0.17 
to 0.1 (29 – 41% reduction with increases of clinker). 

The shear strength parameters of the treated soil determined by 
direct shear test are more those than for natural soils due to increase in the 
cohesion and decrease in angle of internal friction.   
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   الكلنكر تحسين التربة الجبسية باستخدام مضاف
 الخالصة

ية لتربة جبسية جلبت من اإلسكندرية في في هذا البحث تمت دراسة الخصائص الميكانيك         
فحوص مختبرية على نماذج اجريت عدة . )%40(محافظة بابل ذات محتوى جبسي يبلغ 

  .م) 1.5- 1(عمق جمعت على مشوشة وغير مشوشة 
اختيرت مادة الكلنكر  المستخدمة في صناعة األسمنت كمضاف لدراسة تأثيره علي 

. بعد طحنه ليالئم تدرج التربة)%  6و 4،  2( الثة نسب التربة الجبسية وأضيف إلى التربة بث
من الكلنكر تؤدي إلى تقليل %) 4(ومن خالل تحليل نتائج الفحوصات تم االستنتاج بان نسبة 

حيث قلت حدة االنهيار بنسبة اكثر , وتقليل قابلية التربة على االنضغاط االنهيارية بشكل ملحوظ
  .   من قيمته االصلية)% 41 – 29(ؤشر االنضغاط بين بينما تراوح النقصان في م%. 73من 

كذلك بينت نتائج فحص القص المباشر بان مقاومة القص للتربة المعالجة بالكلنكر هي 
 .نتيجة زيادة التماسك ونقصان زاوية االحتكاك الداخلياكبر من مقاومة القص للتربة المعالجة 
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