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  تاثیر نانو رس بر منحنی آب نگهداري خاك هاي رمبنده

  
  2 ، عبدالرضا فاضلی*1یسید فاخر حسین

   فارس بوشهر جیارشد گروه عمران دانشگاه خل یکارشناس يدانشجو - 1
  فارس بوشهر جیگروه عمران دانشگاه خل اریاستاد - 2

Se.hosseini921@pgu.ac.ir  
  :چکیده

 ينکند، دارا رییکه رطوبت خاك تغ یو تا زمانخاك هاي رمبنده در حالت نیمه اشباع در طبیعت یافت می شوند 
. ابدی یحجمشان به سرعت کاهش م رند،یبه محض آنکه در معرض اشباع شدن قرار گ یهستند، ول يادیمقاومت نسبتا ز

اع است. این رابطه درصد رطوبت و مقدار مکش خاك از عوامل تاثیرگذار در رفتار مکانیکی خاك هاي غیر اشبرابطه بین 
نشان داده می شود. راهکارهاي مختلفی براي  )Soil Water Retention Curve(نگهداري خاك توسط منحنی آب

یگر نانو اده از نانو رس می باشد، از سوي دها اصالح خاك با استفبهسازي خاك هاي رمبنده وجود دارد که یکی از آن
 خاك ينگهدارآب یمنحن يرونگهداري خاك می گردد. در این مقاله به بررسی اثر نانو رس رس باعث تغییر منحنی آب

با استفاده  در دو حالت طبیعی و پس از اختالط با نانو رسدر  نگهداري خاكمنحنی آب. شود یپرداخته م هاي رمبنده
به دست آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از نانو رس باعث  )Pressure Plateاز دستگاه صفحه فشار (

  تغییر ویژگی هاي اساسی منحنی و در نتیجه رفتار خاك می شود.
  

  خاك، نانو رس يآب نگهدار یاشباع، خاك رمبنده، منحن ریخاك غ هاي کلیدي:واژه
  

  مقدمه -1
 یشوند و تا زمان یم افتیخشک  ایاشباع  مهیبه صورت ن عتیهستند که در طب ییرمبنده خاك ها يخاك ها    

به محض آنکه در معرض اشباع شدن قرار  یهستند، ول يادیمقاومت نسبتا ز ينکند، دارا رییکه رطوبت خاك تغ
رفتن مقاومت مربوط  نیخاك در اثر از ب یناگهان يزیکه فرور دهیپد نی. اابدی یحجمشان به سرعت کاهش م رند،یگ

با توجه به گسترش نسبتا وسیع خاك هاي . ]1[شود یم دهینام یدهنده ذرات خاك است، رمبندگ وندیبه عامل پ
ق و نیز با توجه به رمبنده در کشور ما و لزوم طراحی سدها، کانال هاي آّبیاري و سایر ابنیه هاي فنی در این مناط

توسعه شهرنشینی و لزوم گسترش برخی شهر هاي بزرگ و احداث مناطق مسکونی، لوله هاي آّب و فاضالب و ... 
  . ]2[همیت دوچندان می یابدها اروي این خاك ها، ضرورت بررسی خاك هاي رمبنده و بهسازي آن

توان از منحنی آب براي تعیین و پیش بینی رفتار مکانیکی خاك هاي غیراشباع از جمله خاك هاي رمبنده می    
درصد  نیرابطه ب خاك يآب نگهدار یمنحناستفاده کرد. ) Soil Water Retention Curveنگهداري خاك (

 یدر مقدار مکش موجود خاك با چه مقدار آب به تعادل م نکهیا یعنیکند،  یم انیرطوبت و مقدار مکش خاك را ب
 ایتنش ثابت و با محاسبه مقدار آب جذب و  کیپروسه تر و خشک شدن تحت  کیها معموال در  یمنحن. ]3[رسد

 عیمانند اندازه حفرات و نحوه توز ی. عواملندیآ یحجم آن، به دست م رییتغ يریدفع شده توسط نمونه و اندازه گ
 يخاك و دما رو یخاك، چگال ییایمیش - یکیزیف يها یژگیو ،يدانه بند عیآنها، سطح مخصوص ذرات، نحوه توز

  . ]4[گذارند یم ریتاث یمنحن
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اصالح  رمبنده پرداخته خواهد شد. يهاخاك  يآب نگهدار یمنحن ياثر نانو رس رو یمطالعه به بررس نیدر ا    
رفتار خاك به کمک افزودنی ها یکی از روش هاي موثر در بهبود بسیاري از پارامترهاي رفتاري خاك همواره مد نظر 

ذرات  نینانومتر کوچکتر 100تا 1 نیب ينانو ذرات خاك با اندازه ا .]5[پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک بوده است
داشتن  لیدارند. به دل ییباال اریبس ژهیکوچکشان، سطح و اریهستند و به خاطر اندازه بس یخاک يها طیدر مح

 ارخاك، رفت طیذرات در مح نیکم از ا اریدر صورت استفاده بس یحت ،یسطح يباال و بارها اریبس ژهیسطح و نیهم
ها . نانو رس]6[دهند یقرار م ریتحت تاث یقابل توجه زانیخاك را به م یمهندس اتیو خصوص ییایمیش - یکیزیف

دسته، مانند نانو  نیمواد به چند نیباشند. ا ی) مياصفحه( ياهیهستند که به شکل ال یکاتیلیس یت معدنذرا
   .]7[شوند یم يو ... طبقه بند تینینانو کائول ت،یلونیمونتمور

آزمایشات بر روي نمونه خاك برداشت شده از ساختگاه سد سیوند در دو حالت طبیعی و همچنین پس از     
انجام  ASTM D 6836) و مطابق با استاندارد Pressure Plate( با استفاده از دستگاه صفحه فشار اختالط با نانو رس

  شده است.
  

  مواد و مصالح مورد استفاده -2
کیلومتري شمال شرق شیراز نمونه  100ها از ساختگاه سد سیوند واقع در استان فارس و در به منظور انجام آزمایش     

هاي دست خورده برداشته و به آزمایشگاه منتقل شد و آزمایش هاي پایه مکانیک خاك به منظور شناسایی نوع خاك و 
ن در جدول زیر آورده شده است و سایر مشخصات آ MLمشخصات آن انجام شد. نوع خاك بر اساس طبقه بندي متحد 

  است. 
  : مشخصات نمونه خاك مورد استفاده1جدول 

وزن مخصوص دانه   رطوبت طبیعی(%)
  هاي جامد

وزن مخصوص   (%)حد روانی  (%)حد خمیري
خشک 

  )gr/ܿ݉ଷحداکثر(

درصد رطوبت 
  بهینه(%)

38/8  59/2  27  35  78/1  5/14  
  

بررسی تاثیر آن بر روي در این تحقیق از پودر نانو رس مونت موریلونیت ساخت شرکت سیگما آلدریچ آلمان جهت     
منحنی آب نگهداري خاك رمبنده سد سیوند استفاده شده است. ویژگی هاي فیزیکی و مکانیکی نانو رس به کار رفته در 

  نشان داده شده است. 2جدول 
 مکانیکی نانورسمشخصات فیزیکی و : 2جدول 

 nm(  PH(اندازه ذرات  )gr/ܿ݉ଷ(چگالی  )gr/ܿ݉ଷ(سطح ویژه  رنگ  نوع کانی
	موریلونیتمونت   3/7 – 6/7  1 - 2  2 - 5  500 - 750  کرم	

  
 روش کار -3

درصد  4و  2و با درصد هاي وزنی  آزمایش ها بر روي نمونه ها و در دو حالت طبیعی و پس از اختالط با نانو رس    
عبور داده و آن را  40انجام گرفت. براي آماده سازي نمونه هاي خاك طبیعی ابتدا خاك را از الک  وزن خاك خشک

پتانسیل رمبندگی در ناحیه خشک منحنی که سپس با توجه به درصد رطوبت بهینه و این در آون قرار می دهیم. 
درصد وزنی به نمونه ها رطوبت داده شد و پس از یکنواخت کردن نمونه به  9و  11تر است به میزان تراکم بیش

از مخلوط در کیسه پالستیکی در بسته قرار داده شد.  24منظور حصول اطمینان از توزیع یکنواخت رطوبت به مدت 
براي تهیه نمونه  .شد ساخته 45/1 عدد نمونه و به چگالی  8با توجه به تعداد نقاط الزم براي ترسیم منحنی  حاصل
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گرم از خاك رطوبت داده شده را وزن کرده و در چند الیه درون رینگ ساخته شده بر اساس استاندارد  23ها مقدار 
عدد از نمونه ها در  4سانتی متر ریخته شد و به صورت استاتیکی متراکم گردید.  1سانتی متر و ارتفاع  5/4به قطر 
، bar 2و تحت اثر مکش هاي  15barو مابقی در دستگاه  bar 0 ،0.1 ،0.5 ،1مکش هاي  تحت اثر 5barدستگاه 

 5تا  صفر طبق استاندارد مدت زمان الزم براي به تعادل رسیدن نمونه ها درمکش هاي بین قرار گرفتند. 11، 8، 4
قبل از  ساعت می باشد. 96بار،  10ساعت و مکش هاي بیش از  48بار،  10تا  5ساعت، در مکش هاي بین  24بار، 

ها اعمال مکش نمونه ها به صورت متقارن روي سنگ سرامیکی چیده می شوند و سپس به منظور اشباع کردن آن
 ود.تر از سطح فوقانی نمونه ها روي سنگ سرامیکی ریخته می شمیلی متر پایین 3- 2آب مقطر به آرامی و تا تراز 

ساعت آب اطراف  24ساعت است و پس از گذشت  24زمان الزم براي اشباع شدن نمونه ها حداقل  طبق استاندارد
پس از گذشت مدت زمان الزم براي به تعادل و اعمال مکش ها آغاز می شود. رینگ ها با دقت جمع آوري می شود 

آرامی کم کرده تا به صفر رسیده و یکی از نمونه ها رسیدن نمونه ها تحت هر یک از مکش هاي اعمالی، فشار را به 
سته و فشار بعدي را را ب ر اعمالی برداشته و مجددا در دستگاهرا براي به دست آوردن درصد رطوبت متناظر با فشا

  . در نهایت نمودار درصد رطوبت بر حسب مکش اعمال شده را رسم می کنیم. گردداعمال می
 ]8[مورد استفاده توسط فاضلی و همکاران ( غرقاب کردن )بیعی با نانو رس از روش تربه منظور اختالط خاك ط    

با استفاده از همزن آزمایش هیدرومتري ساخته  سوسپانسون با توجه به درصد وزنی نانورس مورد نظر و استفاده شد.
در ادامه مخلوط حاصل را به آرامی هم زده می شود. پس از تهیه سوسپانسیون آن را به آرامی به خاك اضافه کرده و 

مخلوط را در آون قرار داده و پس از خشک کردن . تا ذرات نانو رس به طور یکنواخت در سر تا سر نمونه پخش شوند
عبور داده شد. رطوبت دهی و  40چسبندگی ایجاد شده نمونه به دست آمده را به آرامی خرد کرده و از الک به علت 

  مشابه مرحله قبل انجام می شود.آماده سازي نمونه ها جهت اعمال فشار 
  

  
  : نمونه غرقاب شده پس از اختالط با سوسپانسیون نانو رس1شکل 
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: نمونه خشک شده2شکل                          

  
 نتایج -4

حالت طبیعی و پس از اختالط با نانو رس نگهداري خاك مورد مطالعه در منحنی آب 4و  3هاي شماره در شکل    
کیلوگرم  1,45 با چگالی و درصد 11و  9وزنی  اولیه صد رطوبتهاي رسم شده در درمنحنی نشان داده شده است.

ناحیه  -2ناحیه اشباع مویینگی  -1د: نداراي سه ناحیه مختلف می باش هااین منحنی بر سانتی متر مکعب هستند.
(مقدار فشاري که پس از آن  AEVو قبل از رسیدن به  1باقی مانده. در ناحیه  رطوبتناحیه  -3خشک شوندگی 

 2حیه خاك از حالت اشباع خارج می شود.) خاك در حالت اشباع باقی می ماند. عمده تغییرات درصد رطوبت در نا
 آید.ق می افتد. در ناحیه سوم تغییرات درصد رطوبت کاهش یافته و منحنی تقریبا به حالت افقی در میمنحنی اتفا

گیرد. قرار مینگهداري خاك در سطح باالتري گونه که مشخص است در صورت استفاده از نانو رس، منحنی آبهمان
گردد که در مکش باالتري رس باعث میشوند. استفاده از نانوتر میهاي باالتردو منحنی به یکدیگر نزدیکدر مکش

منتقل گردد یا به عبارت دیگر، رطوبت باقیمانده در مکش باالتري اتفاق می افتد.  3به ناحیه  2رفتار خاك از ناحیه 
کاهش  نگهداري باالتري دارد و در نتیجه احتمال رمبندگی آنرس خاصیت آبدر واقع خاك بهسازي شده با نانو

درصد نانو رس بسیار محسوس تر از اختالف موجود بین خاك  4اختالف بین منحنی خاك طبیعی و داراي یابد. می
ي مساله درصد وزنی نانو رس به خاك تا حد زیاد 2 ست به عبارتی به ازاي افزایشادرصد نانورس  4و  2داراي 

  گردد.رمبندگی خاك برطرف می
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 11 اولیهدرصد رطوبت  با نانو رس درصد 4 نگهداري خاك در حالت طبیعی و پس از اختالط با: منحنی آب3شکل 
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  درصد 9 اولیهدرصد رطوبت  بانانو رس  وزنی درصد 4و  2 نگهداري خاك  پس از اختالط بامنحنی آب: 4شکل 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   
  هاي نوینسازهمصالح و 

  ایران -یاسوج  -1394ماه آبان 14و13                   عمرانمهندسیدر

 
 نتیجه گیري -5

هاي ترین ویژگیباشد و یکی از مهمها میهاي نیمه اشباع مساله دار، خاصیت رمبندگی آنیکی از مشکالت خاك
هاي مختلفی براي اصالح خاك هاي رمبنده وجود دارد که در این نگهداري خاك است. روشها، منحنی آباین خاك

نگهداري خاك رمبنده در اثر آبه است. براي بررسی تغییرات منحنی رس براي این منظور، استفاده شدمقاله از نانو
  رس از آزمایش دستگاه صفحه فشار استفاده گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:استفاده از نانو

 رسد.رس در مکش باالتري به رطوبت باقی مانده میخاك بهسازي شده با نانو -
یابد، یا نگهداري بیشتري دارد و لذا احتمال رمبندگی آن کاهش میرس، خاك خاصیت آبدر اثر استفاده از نانو -

 به عبارت دیگر در هر درصد رطوبت مشخص، خاك مکش باالتر و در نتیجه مقاومت برشی بیشتري دارد.

 مراجع -6
  
 یمل شیهما نیسوم .یزشیفرو ر يخاك ها یرمبندگ لیو کاهش پتانس يمقاوم ساز يروش ها., لیقه زادهع.س  .١

  .1389, يشهر تیریو مد يمقاوم ساز
  

٢.  Derbyshire, E., Geological hazards in loess terrain, with particular reference to the loess 
regions of China. Earth-Science Reviews, 2001. 54(1): p. 231-260. 

 
٣.  Ng, C.W. and B. Menzies, Advanced unsaturated soil mechanics and engineering. 2007: CRC 

Press. 
 
٤.  Zhou, A.-N., D. Sheng, and J. Li, Modelling water retention and volume change behaviours 

of unsaturated soils in non-isothermal conditions. Computers and Geotechnics, 2014. 55: p. 1-
13. 

 
نهمین  .نانو رس ها يریخاك  قبل و بعد از به کارگ یتنش برش راتییتغ یبررس., وروز نژادا.نولی، اضلی ر.فنجی، ه.گ  .٥

  .1391مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان,  یالملل نیکنگره ب
  
رس بر روي خصوصیات ژئوتکنیکی  نانوتأثیر ., مشیدي چنارير.جقیقی، حداپرست خ ا.ربانی، ع م.انی، ثاده زحمدم ا.  .6

  .1389چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاك ایران,  ماسه هاي رس دار.
  
 .تینیخاك رس کائول يا هیپا یکیژئوتکن اتینانو رس بر خصوص ریتأث یبررس حسینی، م. ح. فخري، .، ر. پيفخرز.   .7

  .1391اصفهان,  یعمران، دانشگاه صنعت یندسهم یالملل نیکنگره ب نینهم
  
 يبهساز يخاکها یرمبندگ لیاختالط متفاوت بر پتانس ياثرات روشها یبررس., . جوهري عاودي، د .ف.اضلی، ف ع.  .8

  .1393, رانیا کیؤئوتکن یمهندس یکنفرانس مل نیدوم .سیلیشده با نانو رس و نانو س
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