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از نتایج آزمایش تکانه فراصوتی میتوان بهعنوان یک آزمایش غیر مخرب بهمنظور کنترل کیفت فرآیند تثبیت و اثربخشی آن استفاده
نمود .در این پژوهش تأثیر افزودن نانو آهک و الیاف ضایعات فرش بر سرعت عبور امواج تکانه فراصوتی در نمونههای خاک رسی بابل
بررسی شد .این خاک طبق طبقهبندی یونیفاید از نوع خاک  CLبود .آزمایشهای سنجش سرعت امواج تکانه فراصوتی با افزودن
درصدهای وزنی مختلف نانو آهک شامل  0/8 ، 0/4و  1/2و الیاف ضایعات فرش شامل  0/4 ، 0/2و  0/6انجام شده است .پس از انجام
آزمایش و ثبت زمان انتقال پالس امواج فراصوتی و با توجه به طول مسیر انتقال (طول نمونه) سرعت پالس امواج فراصوتی در نمونه
محاسبه شد .نتایج حاکی از آن است سرعت امواج با افزایش میزان نانو کربنات کلسیم افزایش مییابد از طرف دیگر افزودن الیاف تا نسبت
وزنی  0/2درصد موجب افزایش سرعت امواج فراصوتی و سپس موجب کاهش آن میگردند .درصد بهینه الیاف ضایعات فرش بهمنظور
دستیابی به بیشینه سرعت امواج تکانه فراصوتی در این پژوهش برابر با  0/2درصد است.
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واژگان کلیدی :نانو آهک  ،الیاف ضایعات فرش  ،سرعت امواج تکانه فراصوتی
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 -1مقدمه
معموالً خاک موجود در محل ازلحاظ فنی و مهندسی برای عملیات احداث سازه  ،ایدهآل و کامالً مناسب نیستت و الزم
است با اعمال تغییراتی روی آن به شرایط ژئوتکنیکی مطلوب برسد .ازجمله راهکارها تغییر خصوصیات رفتاری خاک استت کته
از آن به بهسازی یاد میکنند .به مجموعه عملیاتی که به حذف برخی رفتارهای نامناسب ختاک منجتر متیشتود بهستازی یتا
اصالح میگویند.
روشهای مختلفی برای حذف رفتارهای نامناسب خاک و به دنبال آن بهسازی و اصالح مشخصات خاک در محل وجود
دارد که مسلح سازی  ،تثبیت با مواد افزودنی  ،باال بردن تراکم و نیز زهکشی و پایین آوردن سطح آب زیرزمینی ازجملهی آن
موارد است [ .]1امروزه با توجه به پیشرفت فناوری از تثبیتکنندههای نوین که در ابعاد نانو هستند بهمنظور افزودن به خاک
برای تثبیت و بهسازی آن استفاده میگردد .یکی از مهمترین ویژگیها یی که این مواد دارا هستند آن است که مقدار زیادی از
اتمها و مولکولها در سطح ظاهر میشود که با توجه به آن خصوصیات سطحی مواد ازجمله خصوصیات فیزیکی  ،شیمیایی و
واکنشپذیری حائز اهمیت میگردد [ .] 2همچنین حجم بسیار زیادی از ضایعات الیاف نساجی و فرش ساالنه در دنیا دور
ریخته میشود  .حدود نیمی از این ضایعات از فرش است که اجزا اصلی آن از پالستیک و الیاف پلیمری است که بهنوبه خود
فروپاشی آن بهکندی در طبیعت صورت میپذیرد .با توجه به توسعه فنّاوری بهمنظور تبدیل این ضایعات به محصوالت مفید
میتواند موجب رفع مشکالت دفن زباله و همچنین صرفهجویی در هزینههای صنایع تولید فرش باشد .یکی از استفادههای
مجدد از این ضایعات در تسلیح خاک و برنامههای ساختوساز است که مطالعات گستردهای در استفاده از مواد طبیعی و الیاف
مصنوعی در مسلح کردن خاک بهمنظور افزایش مقاومت و بهبود خواص آن گزارش شده است [.]3
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حمیدرضا احسانی و همکاران در سال  1334از نانو کربنات کلسیم که بهوسیلهی پلیمرهای گیاهی و کربنی پوشش
دادهشدهاند برای بررسی مقاومت فشاری سنین اولیه بتن استفاده کردند .آنها دریافتند که بتن ساختهشده بهوسیلهی این
ترکیبات اسالمپ و کارایی کمتری از خود نشان میدهد و نیز سبب عملکرد مناسبی در مقاومت سنین  3و  7روزه بتن
میگردد .پیشنهاد ایشان استفاده از این مواد تا مقدار  10درصد وزن سیمان بوده است [.]4
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میرزابابایی و همکاران در سال  2013به بررسی تأثیر الیاف ضایعات فرش بر مشخصات تورمی خاک رس متراکم
پرداختند .آنها در تحقیقات خود از دو نوع خاک رس با شاخص پالستیسیته  17و  31/5درصد و نیز دو نوع مختلف از الیاف
ضایعات فرش استفاده کردند .نتایج ایشان نشان میدهد که رفتار خاک مسلح به الیاف بهشدت به حالت تراکم اولیه و مقدار
رطوبت وابسته است .همچنین مقدار فشار تورم در نمونههایی که با وزن مخصوص حداکثر و رطوبت بهینهی آماده شدند با
افزایش درصد الیاف ضایعات فرش زیاد میشود  .ایشان نشان دادند که این الیاف حداکثر وزن مخصوص خشک خاک را کاهش
و همچنین رطوبت بهینه را افزایش میدهد که این دو پارامتر فشار تورم رس را افزایش میدهد [.]5

A

در این پژوهش با توجه به نتایج آزمایشهای صورت پذیرفته تأثیر پارامترهای گوناگون مانند نسبت وزنی نانو آهک ،نسبت
وزنی الیاف ضایعات فرش و زمان عملآوری بر سرعت امواج تکانه فراصوتی ،موردبحث قرار گرفته است .الزم به ذکر است
طریقهی ساخت نمونهها همانند ساخت نمونه برای آزمایش فشاری محصورنشده است و در حقیقت نمونههای ساختهشده قبل
از انجام آزمایش فشاری محصورنشده ،مورد آزمایش سنجش سرعت امواج فراصوتی عبوری از نمونهها قرار میگیرند .کلیه
آزمایشها در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام گردید.
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 - 2مواد و روشها
 – 1 – 2خاک رس
در این پژوهش برای انجام آزمایشها از ختاک رس شهرستتان بابتل واقتع در استتان مازنتدران استتفاده شتد .منحنتی
دانهبندی طبق شکل  1رسم گردید.
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شکل  :1منحنی دانهبندی خاک رس مورد آزمایش

حد روانی  ،44حد خمیری  25و دامنه خمیری  13به دست آمد .ردهبندی خاک بابل بر اساس استاندارد ASTM D2487-
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 ، ]6[ 11در سیستم طبقهبندی متحد خاک ،رس الغر ) (CLاست .چگالی ویژه بخش جامد ) (Gsرس بابل  2/67است .این
مقدار برابر با میانگین حسابی سه آزمایش انجامگرفته برای خاک موردنظر جهت تعیین چگالی ویژه بخش جامد خاک مطابق
با استاندارد  ASTM D854-10است .مشخصههای فیزیکی خاک مورد آزمایش در جدول  1آورده شده است.
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جدول :1مشخصههای فیزیکی خاک رس
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 - 2 – 2نانو کربنات کلسیم
این نانوذره مطابق شکل 2که به شکل پودری سفیدرنگ است ،از شرکت پیشگامان نانومواد ایرانیان خریداری شد.
مشخصات نانو کربنات کلسیم در جدول  2نشان داده شده است .در شکل  3نیز تصویر نانو کربنات کلسیم حاصل از
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میکروسکوپ الکترونی نمایش داده شده است.
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شکل  : 2پودر نانو کربنات کلسیم مورداستفاده در آزمایش
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جدول  : 2ویژگیهای نانو کربنات کلسیم از شرکت نانومواد ایرانیان
پارامتر
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مقدار

چگالی واقعی

اندازه متوسط ذرات
نقطه ذوب

درجه خلوص

 2/33گرم بر سانتیمتر مکعب
 45-10نانومتر
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 825درجه سانتیگراد
 +33درصد
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ظاهر

پودر سفیدرنگ

ریختشناسی

مکعبی یا ششضلعی

A

شکل  : 3تصویر نانو کربنات کلسیم گرفتهشده با میکروسکوپ الکترونی
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 - 3 – 2الیاف ضایعات فرش
ال
نوع الیاف ضایعات فرش که در این پژوهش از آن استفاده شده است از نوع الیاف پشم و کرک که برای قالیبافی کام ً
مناسب هستند ،است .قطر و طول الیاف به ترتیب  0/8و  10میلیمتر میباشد و چگالی ویژه آن  0/4گرم بر سانتیمتر مکعب و
شکل ظاهری آن در شکل 4نشان داده شده است.
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 - 4 – 2آب مصرفی
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شکل  : 4شکل ظاهری الیاف ضایعات فرش مورداستفاده در آزمایش

آب مصرفی در آزمایشها آب مقطر است.

 5 – 2ساخت نمونه
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برای ساخت نمونه ابتدا خاک در گرمخانه خشک شده بود .با توجه به اینکه ساخت نمونههای همگن گامی ضروری در
انجام پژوهشها به شمار میرود ،پس از محاسبهی وزن مصالح ابتدا خاک و نانو کربنات کلسیم بهصورت خشک با یکدیگر
مخلوط گردید و سپس به مقدار  50درصد از رطوبت بهینه ،آب به آن اضافه شد و با دست بهخوبی ورز داده شد .پسازآن
الیاف به مخلوط اضافهشده و عمل اختالط صورت پذیرفت و درنهایت باقیماندهی آب در دو مرحله اضافه شد و عمل ترکیب
کردن برای رسیدن به مخلوط همگن ادامه پیدا کرد .همچنین با توجه به اینکه حجم نمونه با در نظر گرفتن ابعاد قالب
مشخص است با توجه به وزن مخصوص خشک برای خاک و میزان رطوبت  ،وزن مخلوط همراه با محتویات آن به پنج قسمت
تقسیم گردید و با توجه به آن نمونهها با وزن مخصوص  35درصد تراکم استاندارد به روش تراکم استاتیکی ساخته شد.

A

قالب مورداستفاده در این پژوهش به قطر  43/85و ارتفاع  100میلیمتر بود .پس از به اتمام رسیدن عمل تراکم استاتیکی
برای پنج الیه  ،نمونه ها با استفاده از جک از قالب خارج گردید .نمونه بر اساس سن عملآوری تا زمان آزمایش در زیپ کیپ
قرار داده شد و پس از مدتزمان عمل آوری نمونه را از زیپ کیپ خارج کرده و قبل از انجام آزمایش ابعاد نمونه بهطور دقیق با
کولیس دیجیتال اندازهگیری شد.
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 - 3آزمایش سرعت امواج فراصوتی
در این پژوهش تأثیر نسبت وزنی نانو کربنات کلسیم و الیاف و زمان عملآوری بر میزان سرعت امواج فراصوتی بررسی
گردید .هدف از انجام این آزمایش برقراری ارتباطی بین مقاومت تکمحوری نمونهها و سرعت امواج بود .بسامد پالسهای
ارسالی در این آزمایش به میزان  54هرتز و زمان انتقال پالسها به میزان  0/1میکروثانیه در صفحهی نمایش دستگاه مشخص
بود ] .[7پس از انجام آزمایش و ثبت زمان انتقال پالس امواج فراصوتی و با توجه به طول مسیر انتقال (طول نمونه) با استفاده
از رابطه  1میتوان سرعت امواج فراصوتی را در نمونه محاسبه نمود.
𝐿

() 1

𝑡

=V

که در این رابطه L ،طول مسیر انتقال(طول نمونه)  t ،مدتزمان انتقال پالس از نمونه و  Vسرعت انتقال پالس امواج
فراصوتی در نمونه است.
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در شکل  5تصویری از دستگاه تعیین سرعت امواج فراصوتی به نمایش درآمدهاست.
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شکل  : 5دستگاه تعیین سرعت امواج فراصوتی

 - 4نتایج و بحث

A

شکل  6سرعت امواج تکانه فراصوتی را برای نمونهها با نسبتهای وزنی الیاف ضایعات فرش و نانوکربنات کلسیم در سنین
 7و  42روز را نشان میدهد .بررسی این شکل نشان میدهد که افزایش نسبت وزنی نانوکربنات کلسیم موجب افزیش سرعت
امواج عبوری از نمونه می گردد .زیرا افزودن نانوذرات سبب بهبود خاصیت ریزساختاری در طول نمونه شده و با ایجاد پیوستگی
و تراکم بیشتر در نمونه مسیر مناسبی برای عبور امواج فراهم میشود و به همین دلیل سرعت امواج افزایش مییابد .به عبارتی
افزودن نانوکربنات کلسیم موجب کاهش خلل و فرج و ریزترکها در ساختار نمونهی خاک میگردد .از سوی دیگر افزودن ماده
سیمانی موجب بهمچسبیدن ذرات میگردد و ازاینرو ساختار نمونه به حالت مجتمع تبدیل میشود .امواج تکانه فراصوتی می-
توانند از مسیر مناسب ایجادشده در اثر مجتمع شدن ذرات رس عبور نمایند و درنتیجه سرعت امواج افزایش مییابد .در مورد
نقش نانوکربنات کلسیم بر سرعت امواج عبوری از نمونه میتوان گفت که یکی از ضعیفترین نواحی نمونه سطح تماس میان
الیاف و ذرات خاک میباشند .ازاینرو حضور نانوذرات با ویژگی ریز پرکنندگی موجب بهبود خصوصیات ناحیه انتقال میگردد.
همچنین افزودن نانو مواد موجب جایگزینی آب با این ماده میگردد و درنتیجه مادهای با ویژگیهای مناسب در برابر عبور
امواج قرار گرفته و سرعت امواج عبوری افزایش خواهد یافت.
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بررسی شکل  6از دیدگاه تأثیر الیاف ضایعات فرش بر سرعت امواج فراصوتی مشخص میسازد که بهطورکلی افزودن
الیاف تا نسبت وزنی  0/2درصد موجب افزایش سرعت امواج فراصوتی و سپس موجب کاهش آن میگردند .پیرامون توجیه این
رفتار میتوان گفت که ازآنجاکه حجم الیاف بهکاررفته نسبت به خاک هموزن جایگزین شده با آن بیشتر است ،میتوان انتظار
داشت که افزودن الیاف موجب پرشدن برخی از حفرات میشود و درنتیجه تخلخل نمونه کاهش مییابد .بنابراین سرعت امواج
فراصوتی افزایش مییابد .اما باید توجه نمود که ازآنجاکه الیاف ضایعات فرش نسبت به ساختار نمونه نرمتر میباشند بنابراین
میتوان انتظار داشت که افزودن الیاف موجب کاهش سرعت امواج عبوری گردد .از سوی دیگر فرآیند ساخت نمونه که مبتنی
بر اعمال فشار از باال میباشد موجب جهتگیری نسبتاً افقی الیاف میگردد که درنتیجه الیاف بهطور متعامد در مسیر امواج
قرار میگیرند .بنابراین امواج بهجای پیمایش مسیر مستقیم به جهات دیگر منحرف میشوند و زمان بیشتری برای عبور از
نمونه نیاز است .از سوی دیگر توزیع همگن الیاف در مقیاس ریزساختاری بسیار دشوار است .معیار اتمام فرآیند اختالط در
ساخت نمونهها ،دستیابی به یک توزیع همگن بصری است .اما پژوهشهای صورت پذیرفته در این رابطه نشان میدهد که
توزیع الیاف در مقیاس ریزساختاری ناهمگن است .ازاینرو امواج در این ناهمگنیها به دام می افتند و درنتیجه نمونه دارای
ساخت چندبعدی میگردد و پدیده تداخل امواج بهوجود میآید .درنتیجه ،این دلیل نیز میتواند موجب کاهش سرعت امواج
عبوری از نمونه گردد .باید توجه داشت که در نمونهها با نسبت وزنی الیاف کم عامل افزایشی غالب بوده و در نمونهها با نسبت
وزنی الیاف باال عوامل کاهش غالب میباشند .درصد بهینه الیاف ضایعات فرش بهمنظور دستیابی به بیشنه سرعت امواج تکانه
فراصوتی در این پژوهش برابر با  0/2درصد است.

D
I

S
f

o
e

0.95
0.9

7 days 42 days

v
i
h

0.8

)V (km/s

0.75
0.65
0.6

FC=0.6%

FC=0.4%

FC=0.2%

FC=0%

FC=0.6%

FC=0.4%

FC=0.2%

FC=0%

FC=0.6%

A
FC=0.2%

NC=0.8%

FC=0.4%

c
r

0.7

0.55
FC=0%

NC=1.2%

0.85

0.5

NC=0.4%

شکل  : 6تغییرات سرعت امواج با توجه به مقادیر مختلف افزودنی در طول دو زمان عملآوری

همانطور که اشاره شد از نتایج آزمایش تکانه فراصوتی میتوان بهعنوان یک آزمایش غیر مخرب بهمنظور کنترل کیفت
فرآیند تثبیت و اثربخشی آن استفاده نمود .بدین منظور تالشی بهمنظور برقراری رابطه میان مقاومت فشاری محصورنشده
بیشینه بدست آمده از نمونهها و سرعت امواج فراصوتی صورت پذیرفته است .مقایسه نتایج آزمایش سرعت امواج فراصوتی و
مقاومت فشاری محصورنشده مشخص میسازد که تأثیر نسبت وزنی الیاف ضایعات فرش بر این دو آزمایش متفاوت است.
ازاینرو روابطی بهمنظور برقراری ارتباط بین دو پارامتر برای نسبتهای وزنی گوناگون ارائه شد .پژوهشهای صورت پذیرفته در
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این زمینه نشان میدهد که ارتباط مقاومت فشاری محصورنشده و سرعت تکانه فراصوتی بهصورت نمایی است[ .]7شکل 7
تغییرات مقاومت فشاری محصورنشده برحسب سرعت امواج فراصوتی برای نمونهها با نسبتهای وزنی گوناگون (برای تمامی
نسبتهای وزنی نانو کربنات کلسیم و زمانهای عملآوری) و همچنین روابط میان آن دو را نشان میدهد .همانگونه که در
شکلها مشاهده میگردد روابط پیشنهادی دارای ضریب همبستگی باالیی میباشند که نشاندهنده دقت مناسب این روابط
بهمنظور تخمین مقاومت فشاری محصورنشده بهوسیله سرعت امواج فراصوتی است.

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

شکل : 7ارتباط مقاومت تکمحوری و سرعت تکانه فراصوتی بهصورت نمایی

 - 5نتیجهگیری

A

نانو کربنات کلسیم در نسبتهای وزنی  0/8 ، 0/4و  1/2درصد و الیاف ضایعات فرش در نسبتهای وزنی  0/4 ، 0/2و 0/6
به خاک اضافه شد و نمونهها در طول زمانهای عملآوری  7الی  42روزه مورد آزمایش قرار گرفتند.
بیشینه سرعت امواج فراصوتی در سنین باال و نسبت وزنی نانو کربنات کلسیم برابر با  1/2درصد حاصل گردید .افزودن
الیاف ضایعات فرش بهکاررفته تا نسبت وزنی  0/2درصد موجب افزایش سرعت امواج فراصوتی و بیش از آن موجب کاهش
سرعت امواج فراصوتی شد .همچنین در این پژوهش به دلیل نقش متفاوت نسبت وزنی الیاف بر مقاومت فشاری محصور نشده
و امواج فراصوتی روابطی بهمنظور برقراری ارتباط بین دو پارامتر برای نسبتهای وزنی گوناگون ارائه شد .از این روابط ارائهشده
میتوان به منظور تخمین فرآیند تثبیت و روند کسب مقاومت از روی نتایج آزمایش سرعت امواج فراصوتی بهعنوان یک آزمایش
غیر مخرب استفاده نمود.
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