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 چکیده 

 مصالح برداری بهره قابلیت افزایش و مکانیکی خصوصیات بهبود متداول روشهای از یکی خاکها بهسازی

 مخلوط از حاصل ژئوتکنیکی مشخصات مطالعه منظور به زیادی آزمایشگاهی آزمایشات .است خاکی

در این تحقیق جهت بهسازی خاك  .است شده انجام خاك خواص بهبود جهت ها افزودنی سایر و خاك

افه کردن درصدهای مختلف نانو به عمل آوری ریزدانه رسی از نانو پلیمر استفاده شده است که بعد از اض

آزمایشهای حدود  ASTM آن تا زمان یک ماهه پرداخته شده است که سپس براساس استاندارد

آتربرگ، تراکم، مقاومت فشاری و برش مستقیم انجام گردید. نتایج نشان می دهد که بهینه ترین درصد 

 روزه می باشد. 41درصد و زمان عمل آوری  3نانو اضافه شده به خاك رس جهت بهسازی مربوط به 
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 مقدمه 

 یا و ریزش قبیل از زیادی مهندسی و فنی مشکالت عمرانی هایپروژه در که هستند هاییخاك دار،مسئله های خاك

 ایجاد دلیل به تواندمی پست نقاط در که زیرزمینی آب سطح آمدن باال ساختمان، گونناهم نشست ها،ساختمان خوردگی ترك

 استقرار و زلزله وقوع هنگام در خاك گراییروان .دارند همراه به را آورد وجود به هاساختمان پی برای مشکالتی ساختگاه تورم

 ژئوتکنیکی و شناسی زمین خصوصیات از اطالع قبیل این از دیگری فراوان مشکالت و دارمسأله هایخاك روی بر هاشهرك

 توسعه و مسکن تهیه برای تقاضا افزایش و جمعیت رشد اخیر، هایسال در  .سازدمی ناپذیر اجتناب امری را پروژه انجام محل

 و فنی تمشکال ژئوتکنیکی، و شناسی زمین مسائل رعایت بدون بزرگ، شهرهای در ساز و ساخت به توجه با ساختمان، صنعت

 .باشد می دارمسئله های خاك آنها ترین مهم از یکی که داشته همراه به را زیادی مهندسی

 به عمل این .باشد می مطرح آن بودن ضعیف شرایط در بخصوص و خاك مهندسی مسائل کلیه در ، خاك بهسازی

 صورت به خاك بهسازی روش انتخاب . شود می انجام مختلف اهداف به دستیابی برای خاك مهندسی کاربرد اصالح منظور

 با ضعیف خاك اثرهای از عبور جمله از پی زیر خاك جهت متعددی بهسازی هایروش .است مشکلی امر شده بندیطبقه

 محل در خاك خواص بهسازی و مهندسی کننده پر مصالح با جایگزینی و ضعیف خاك برداشت عمیق، هایپی از استفاده

 ،(رس مقدار و الی) ریزدانه درصد خاك، نوع جمله  از متعددی عوامل به بستگی بهسازی ایهروش انتخاب . دارد وجود

 تجهیزات نوع ، فنی هایمهارت به دسترسی نشست، ضوابط نظر، مورد خاك پذیری تراکم و مقاومت بهسازی، عمق و مساحت

 ، باربری ظرفیت افزایش به توان می جمله از . دارند وجود خاك بهسازی برای متفاوتی اهداف . دارد بهسازی هزینه و مصالح ،

 خواص بهسازی با مرتبط هایمکانیسم . نمود اشاره درشت و ریز دانه ایخاکه برای پی نشست کاهش و شیب پایداری افزایش

 دو هر یا و خاك -آهک یا خاك-سیمان هایستون اجرای بارگذاری، پیش انجام با رس خاك تحکیم شامل رسی خاکهای

 .باشد می حمصال

در تحقیقهای مختلفی در سرتاسر جهان بر روی بهسازی خاکهای مختلف با افزودنیها کار شده است که نمونه ای از این 

 تحقیقات عبارتند از:

Bengt (4993 ،)Oates (4991،)Harichane  ( 1044و همکاران)  .به بهسازی خاکر ریزدانه با پوزوالن پرداخته اند

Oates (4991  ،)Jahanshai (1000 ،)Muntohar  (1000،) Mountoher (1000 ، )Kumar  ( 1004و همکاران ، )

Rao  ( 1003و همکاران،) Arora  ( 1001و همکاران ،)White (1002)  ،Bell (1002) ،Harichane   و همکاران

(، 4990و همکاران ) Maher(، 4913و همکاران ) Garyو همچنین  و به بهسازی خاك با آهک پرداخته است ( 1044)

Yetimoglu ( به بهسازی خاکها با الیاف مصنوعی پرداخته اند.1001و  1003و همکاران ) 

های ریزدانه با استفاده از نانو پرداخته شده است که در ذیل به در این تحقیق به بهسازی خصوصیات ژئوتکنیکی خاك

 عملکرد آن اشاره می شود.

 روش تحقیق 
وط خاك رسی استفاده شده است و جهت بهسازی پارامترهای ژئوتکنیکی آن از نانو پلیمر استفاده در این تحقیق از مخل

  روزه بوده است.  30و  41، 7درصد و زمانهای عمل آوری آن  1و  3، 4، 0گردید. درصدهای اختالط آن 

درصد نانو  1/0مخلوط کرده و محلول لیتر آب  4سی سی ماده نانو پلیمر وینیل استات را در  1در تهیه محلول نانو، ابتده 

تهیه شده است و سپس این محلول ذا با خاك در رطوبت بهینه اخذ شده از آزمایش تراکم خاك به نمونه اضافه شده است و 

ساعت در کیسه های پالستیکی قرار داده شده است و سپس بعد از این زمان در  11خاك مخلوط شده با نانو به مدت سپس 

 جهت عمل آوری بسته ب زمان آزمایش قرار داده شده است.مخزن رطوبت 

آزمایشهای انجام شده شامل آزمایشهای حدود آتربرگ، تراکم، مقاومت فشاری تک محوره و برش مستقیم بوده است که 

 انجام گرفته است. ASTM D4318, D698,D3080, D422این آزمایشها براساس استاندارد 
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 کتاب های برگه مانند توان می را هاالیه این که دهد می تشکیل هایی الیه ، پلیمر این با شدن مخلوط از بعد رس خاك

 پلیمر نانو .گردند می دوست آب شدت به آنها روی بر شده اعمال نانوی خاصیت از استفاده باخاك  ذرات(. 4)شکل دانست

 رس ذرات زیاد سطح و بودن کوچک دلیل به اثیرت این و گذارد می تاثیر خاك در موجود رس ذرات روی بر استات، وینیل پلی

 آب آن دم و دوست آب آن سر که گردیده تشکیل دم و سر جزء دو از و بوده پیچیده های مولکول ت، استا وینیل پلی .است

 (.1)شکل  باشد می گریز

 

 

 استفاده در این تحقیقنمایی از مولکول نانو پلیمر مورد  -1شکل  نمایی از ذرات رس بعد از جذب پلیمر -4شکل 

  یافته ها
های در این تحقیق بستگی به بوده است که در ذیل به بحث و بررسی یافته CLخاك مورد استفاده در این تحقیق از نوع 

 درصد ماده افزوده شده و زمان عمل آوری پرداخته می شود:

 حدود آتربرگ -

مختلف نانو یسته و شاخص خمیری نسبت به درصدهای میزان تغییرات حدود آتربرگ، حد پالستیس 1تا  3در اشکال 

اضافه شده و زمان عمل آوری نشان داده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات در زمان عمل 

بیشترین میزان تاثیرات آوری و درصد نانو باعث افزایش میزان حدود اتربرگ، حدود پالستیسیته و شاخص خمیری می شود. و 

 درصد می باشد. 4در افزایش 

 
 

مایی از تغییرات حدود آتربرگ نسبت به زمان عمل آوری و ن -3شکل 

 درصدهای مختلف نانو

نمای از تغییرات حدود پالستیسیته نسبت به زمان  -1شکل 

 عمل آوری و درصدهای مختلف نانو
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 نسبت به زمان عمل آوری و درصدهای مختلف نانو نمای از تغییرات شاخص پالستیسیته -1شکل 

 تراکم -

میزان تغییرات دانسیته خشک و تغییرات درصد رطوبت بهینه در درصدهای مختلف نانو نشان داده شده  7و  2در اشکال 

ده و در با توجه به نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش درصدهای نانو میزان دنسیته خشک حداکثر اضافه ش است.

یک درصد نانو بیشترین درصد رطوبت بهینه را داشته و بعد از اضافه شدن درصدهای بیشتر نانو به خاك درصد رطوبت بهینه 

 کاهش می یابد. 

  

مایی از تغییرات دانسیته خشک حداکثر نسبت به درصدهای ن -2شکل 

 مختلف نانو

مایی از تغییرات درصد رطوبت بهینه نسبت به ن -7شکل 

 درصدهای مختلف نانو

 مقاومت فشاری -

میزان تغییرات مقاومت فشاری نسبته به درصدهای مختلف نانو و زمان عمل آوری نشان داده شده است. براسا  1در شکل 

 3نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش درصد نانو باعث اضافه شدن مقاومت فشاری شده که  حداکثر مقاومت در 

روزه عمل آوری بدست  7افه شده خواهد بود و سپس مقاومت دوباره کاهش می یابد. بیشترین مقاومت در زمان درصد نانو اض

 آمده است.

 
 نمایی از تغییرات مقاومت فشاری تک محوره نسبت به درصدهای مختلف نانو و زمان عمل آوری آن -1شکل 
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 مقاومت برشی -

یه اصطکاك داخلی در درصدهای مختلف نانو و زمان عمل آوری نشان میزان تغییرات چسبندگی و زاو 40و  9در اشکال 

درصد بیشترین مقدار  3بر اساس نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش درصد نانو اضافه شده تا  داده شده است.

 7گی در زمان چسبندگی و زاویه اصطکاك را خواهیم داشت و سپس پارامترهای برشی خاك کاهش می یابد. بیشترین چسند

 روزه بوده است. 41روزه عمل آوری بوده بیشترین مقداد زاویه اصطکاك مربوط به عمل آوری 

  

و  نسبت به درصدهای مختلف نانوچسبندگی مایی از تغییرات ن -9شکل 

 زمان عمل آوری

مایی از تغییرات زاویه اصطکاك نسبت به ن -40شکل 

 درصدهای مختلف نانو و زمان عمل آوری

 

  گیریبحث و نتیجه
که با افزایش نانو و زمان عمل آوری تغییرات شاخص خمیری نسبت به خاك طبیعی مشخص بوده  ندنتایج نشان می ده

درصد نانو اضافه  1روز عمل آوری و  30و باعث افزایش شاخص خمیری در خاك می شود. کمترین شاخص مربوط به زمان 

بنابراین با افزودن نانو باعث  روز مل آوری بوده است. 41درصد نانو و  4ربوط به شده می باشد و بیشترین شاخص خمیری م

 تغییر رفتار رس به سمت جذب آب کمتر و افزایش شاخص خمیری در آن می شود.

براساس نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش میزان نانو باعث افزایش دانسیته خشک خاك خواهد بود و درصد 

 ینه خاك با افزایش نانو کاهشی خواهد بود.رطوبت به

روزه خواهد بود و  7درصد نانو و عمل آوری  3براساس نتایج بدست آمده نشان می دهند که بیشترین مقاومت فشاری در 

 روزه خواهد بود. 41درصد نانو و عمل آوری  1کمترین مقاومت فشاری مربوط به 

روزه در درصدهای مختلف نانو  30و  41ییرات چسبندگی در عمل اوری براساس نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغ

روزه بوده است. بیشترین  7درصد نانو و عمل آوری  3روند تغییرات تقریبا یکسان بوده است و بیشترین چسیندگی مربوط به 

ش مستقیم نشان می دهد که روز عمل آوری می باشد. در آزمایش بر 41درصد نانو و  3مقدار زاویه اصطکاك داخلی مربوط به 

 عمل آوری تاثیر زیادی در تغییرات پارامترهای برشی خاك خواهد داشت.

درصد بوده با حداکثر  3بنابراین براساس این نتایج پیشنهاد می گردد که بهینه ترین مقدار اضافه کردن نانو به خاك 

 باشد.روزه می 41زمان عمل آوری 
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