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بررسیهایآزمايشگاهیتأثيرهيبريدنانوذراتدر

بهسازیخاکاطرافحرممطهررضوی

سهیل قره* ،کیمیا یزدانی ،فاطمه اخالقی؛
دانشگاه پیام نور ،تهران
تاریخ :دریافت 18/61/91

چکیده
بهسازي خاکهاي مسئلهدار در محیطهاي شهري و بهویژه کالنشههرها از مههم
ترین چالشهاي مهندسان عمران است .در این پژوهش با توجه به قابلیهت افهيایش
سطح ویژه ذرات خاک بهوسیلۀ نانوذرات ،بهمنظور بهسازي خاک اطراف حرم مطهر
رضوي در مشهد ،بررسی هاي آزمایشگاهی روي ترکیبات جدیدي از نانوذرات رس
و سیلیکا انجام شد که بر اسهاس نتهای  ،نسهبتههاي بهینهه نهانورس  %2/5و  %5و
نسبتهاي بهینه نانوسیلیکا  %6/25و  %9بهدست آمدند ،بهطوريکهه هیبریهد سهاخته
شده از  %5نانورس و  %9نانوسیلیکا بهعنوان بهترین ترکیب موجهب افهيایش %585
ظرفیت باربري و کاهش  %16نشست خاک بررسی شد .در راسهتاي ایهن پهژوهش،
روش بهسازي پیشنهادي جايگيینی مناسب براي روشهاي سنتی نظیر اجراي شمع
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پذیرش 18/61/36

بتنی مسلح ،سیستم میکروپایل ،جت گروتینگ و غیره در بناهاي فرسهوده اسهت کهه
عالوه بر افيایش سهولت اجرا و سرعت عملیات اجرایی ،بهمیهيان چشهمگیهري بها

واژههای كلیدی :بهسازي خاک ،هیبرید نانوذرات ،ظرفیت باربري ،نانورس ،نانوسیلیکا

مقدمه
امروزه با توجه به افيایش روزافيون ساخت و ساز ،استفاده از روشهاي بهسازي بهمنظور
بهبود پروفیل خاکهاي مسئلهدار بهطور چشمگیري افيایش یافته است و پیشبینی میشود
*نویسنده مسئول

ghareh_soheil@pnu.ac.ir
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کاهش هيینههاي اجرا همراه است.
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براي دستیابی به راه حلهاي مقرون بهصرفه و کاهش مصالح استفاده شده ،بهسازي زمین
در آینده از اهمیت حیاتی برخوردار شود [ .]3[ ،]2[ ،]9بهسازي خاک با افيایش مقاومت
برشی و کنترل خصوصیات انقباضی انبساطی خاک میتواند موجب افيایش ظرفیت باربري
بستر و تقویت روسازي و فونداسیون شود [ .]4امروزه با پیشرفت تکنولوژي ،استفاده از
نانوذرات در پژوهشهاي مهندسی مورد عالقه محققان در سراسر جهان قرار گرفته است و
براي بهبود خواص ژئوتکنیکی از آن استفاده میشود [ .]8[ ،]5[ ،]1[ ،]5نانوذرات بهدلیل
زیاد بودن سطح ویژه و بارهاي سطحی ،حتی در مقادیر کم تأثیر فوقالعادهاي بر خواص
[ .]5طی سالهاي اخیر ،نانوذرات مختلف از جمله نانورس ،نانوسیلیکا ،نانولولههاي کربنی،
نانوذرات فليي و اکسید فليي مانند  Al2O3 ،Tio2بهمنظور کاربردهاي مهندسی و بهسازي
خاک بهکار گرفته شده است .نانورس که اساساً از الیههاي بههم چسبیده سیلیکات تشکیل
شده است ،بهطور گسترده بهعنوان یک افيودنی مقرون بهصرفه براي تقویت خواص
مکانیکی ،حرارتی و جداکننده در سیستمهاي پلیمري پیشنهاد شده که با توجه به زیاد بودن
سطح ویژه ،منجر به افيایش آب در سطح بیرونی نانوذرات میشود [ .]92[ ،]99[ ،]96تاکنون
بررسیهاي متعددي روي تأثیر افيودن نانورس بر خواص مهندسی خاکها انجام شده است.
عباسی و همکاران ،با بررسی تأثیر نانورس بر پتانسیل پراکندگی دو نوع خاک رسی با
پالستیسیته کم و پالستیسیته زیاد به این نتای دست یافتند که افيودن نانورس به خاکهاي
پراکنده رسی ،میتواند بهمیيان چشمگیري میيان پراکندگی آنها را کاهش دهد [ .]1طبرسا و
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شیمیایی ،فیيیکی و مهندسی خاک از جمله نفوذپذیري و خواص مقاومتی برجاي میگذارند

همکاران نمونههاي مختلف خاک در منطقه شبکه سد بوستان گنبد و اینچه برون واقع در
استان گلستان را تحت تأثیر بهسازي در نسبتهاي متفاوت ( 2 ،9 ،6/5 ،6/2و  3درصد
مقاومتی و تغییر شکلپذیري و افيایش شاخص خمیري ،درصد رطوبت بهینه ،مقاومت
فشاري ،چسبندگی و مقاومت برشی و همچنین کاهش وزن مخصوص حداکثر ،رفتار پراکندگی
و فروریيشی و نیي کاهش بسیار محسوس پتانسیل رمبندگی نمونهها است [ .]5کنعانیزاده و
خوش نیت استفاده از نانورس را براي ممانعت از نفوذ شیرابههاي زباله به داخل خاک در سه
حالت خنثی ،اسیدي و قلیایی بررسی کردند .نتای آزمایشهاي انجام شده بیانگر کاهش
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وزنی) بررسی کردند .نتای آزمایشها حاکی از نقش بسیار مهم نانورس بر خواص خمیري،
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نفوذپذیري در حالت خنثی از 3 ×96-1به  5/54 ×96 -99سانتیمتر بر ثانیه ،در حالت اسیدي
از  3/11 ×96 -1به  5/1 ×96 -96سانتیمتر بر ثانیه و براي حالت بازي از  3/25 ×96 -1به
 5/24 ×96 -96سانتیمتر بر ثانیه بود [.]8
قاضی و همکاران ،مقاومت فشاري خاک رس عملآوري شده با استفاده از نانورس را
ارزیابی کردند .نتای آزمایشهاي انجام شده نشاندهندۀ افيایش مقاومت فشاري خاک تا 34
درصد ،کاهش شکلپذیري و افيایش سختی خاک با افيودن  8درصد وزنی این نانو ماده به
خاک بود [ .]1در پژوهشهاي دیگري بهاري و همکاران تأثیر افيودن نانورس با نسبتهاي
پژوهشهاي آنها بیانگر افيایش حد خمیري ،حد روانی ،زاویۀ اصطکاک داخلی،

نتای

چسبندگی ،مقاومت و همچنین کاهش فرسایش بستر و انتقال مواد قرضه در نمونههاي
بهسازي شده با نانورس است [ .]96ویژگیهاي مقاومتی الي بهسازي شده با نانورس
بهوسیلۀ نیکوکار و همکاران بررسی شد .نتای حاکی از افيایش مقاومت بهوسیلۀ نانورس در
خاک بررسی شده در نتیجۀ کاهش تخلخل و بهبود ظرفیت باربري ذرات خاک است .به
عبارتی ،نانورس بهعنوان پرکننده حفرات بین ذرات ،با ایجاد میکرو ساختار در خاک موجب
افيایش مقاومت میشود [ .]99بررسی تأثیر افيودن نانورس در نسبتهاي وزنی  95 ،96 ،5و
 26درصد بر میيان نشستپذیري خاکهاي فروریيشی بهوسیلۀ فاضلی و تیم تحقیقاتیاش
انجام شد .نتای بیانگر کاهش نشستپذیري خاک با افيایش میيان نانورس در خاک است
[.]92
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وزنی  9/5 ،9 ،6/5و  2درصد را در بهبود خواص فیيیکی خاکهاي سیلتی بررسی کردند.

حسینی و طبرسا تأثیر کاربرد ذرات نانورس در  9/5 ،9 ،6/5و  2درصد وزنی بر خاک
رسی مسلح شده با الیاف پلیپروپیلن ( 6/1 ،6/3و  6/1درصد وزنی) بررسی کردند.
کاربرد الیاف استفاده شده به تنهایی است .نتای این پژوهش بیانگر تأثیر نانورس بر افيایش
درصد رطوبت بهینه ،زاویۀ اصطکاک داخلی و مقاومت فشاري و همچنین کاهش وزن
مخصوص خشک حداکثر خاک مسلح شده با الیاف است [ .]93ایرانپور و حداد تأثیر چهار
نانو ذره رس ،مس ،آلومینا و سیلیکا را در  4نسبت وزنی ( 6/4 ،6/2 ،6/9و  )6/1درصد بر
روي خاکهاي فروریيشی با استفاده از آزمایش تحکیم مضاعف بررسی کردند .نتای
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تحقیقات انجام شده حاکی از بهبود خصوصیات و رفتار خاک مسلح شده در مقایسه با
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آزمایشها نشان میدهد افيودن مقادیر اندک تا درصد بهینه تأثیر مطلوبی بر خاک داشته اما
با افيودن مقادیري بیش از این نسبت ،پارامترهاي مقاومتی خاک کاهش مییابد [ .]94بازیار
و همکارانش خواص پالستیسیته خاکهاي رسی را با افيودن نانورس در نسبتهاي وزنی ،9
 4 ،2و  8درصد بررسی کردند .نتای آزمایشها حاکی از افيایش حد روانی ،حد خمیري و
شاخص خمیري خاک با افيایش نانورس در خاک است [.]95
نانوذرات سیلیکون دياکسید که با عنوان نانوذرات سیلیکا و یا نانوسیلیکا نیي شناخته
میشود از دیگر مواد افيودنی بهمنظور بهسازي خاک است .این نانوذره موجب ایجاد تغییرات
نانوذرات سیلیس را با انجام آزمایشهاي تحکیم یکبعدي ،سهمحوري و مقاومت فشاري
بررسی کردند .آزمایشهاي انجام شده حاکی از افيایش مقاومت خاک ،کاهش نفوذپذیري و
تغییر حالت خاک از شکلپذیري به االستوپالستیک است [ .]91بهمنی و همکاران در
پژوهشهاي خود اثرات افيودن این نانوذره را در نسبتهاي وزنی  6/8 ،6/4 ،6/2و  9درصد
بر حدود اتربرگ ،هدایت هیدرولیکی و مقاومت فشاري خاک سیمانته شده بررسی کردند.
نتای بیانگر کاهش شاخص خمیري ،افيایش مقاومت فشاري و هدایت هیدرولیکی خاک
است بهطوريکه افيودن  6/4درصد نانوسیلیکا موجب افيایش مقاومت فشاري تا  86درصد
شده است [ .]95چنگیيي و حداد اثر افيودن نانوسیلیکا را در نسبتهاي وزنی  6/5 ،6/5و 9
درصد بر خصوصیات خاکهاي رسی از جمله حدود اتربرگ ،مقاومت برشی ،مقاومت
فشاري محصور نشده و وزن مخصوص خشک حداکثر بررسی کردند و نتای تحقیقات نشان
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فیيیکی نظیر بهبود چگالی خاک با پر کردن حفرات آن میشود [ .]5بوترون و همکاران تأثیر

میدهد افيایش مقادیر نانوسیلیکا باعث افيایش حدود اتربرگ ،زاویۀ اصطکاک داخلی،
چسبندگی ،مقاومت فشاري محصور نشده و حداکثر وزن مخصوص خاک و کاهش شاخص

محدودۀ بررسی شده
شهر مشهد بهعنوان یکی از مهمترین کالن شهرهاي کشور روي نهشتههاي آبرفتی جهوان
واقع شده و نواحی وسیعی از آن بهویژه محدوده هاي مجاور حرم مطهر رضوي ،بر رسهوبات
ریيدانه سهیلتی -رسی بنا شده است .همچنین در قسمتهایی از بستر شهر کهه بافهت غالهب
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پالستیسیته و میيان نشستپذیري خاک میشود [.]98
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خاک درشتدانه است ،رسوبات ریيدانه بهصورت لنيهاي بین الیهاي مشاهده میشوند [.]91
حافظی مقدس و قيي در سال  ،9381نقشۀ پهنهبندي توان ظرفیهت بهاربري مجهاز پهی را در
شهر مشهد بر اساس اطالعات  266گمانه و با توجه به نتای آزمایشهاي برش مسهتقیم ،سهه
محوري و نفوذ استاندارد تهیه کردند .بر اساس این نقشه ،در شهر مشهد به طرف شرق همراه
با ریيدانه شدن خهاک از ظرفیت باربري کاسته شده بهطوريکه براي پی سطحی بها عهرو و
عمق  9متر بخش مرکيي و شرقی شهر در گروه خاکههاي بها ظرفیهت باربري کهم و خیلهی
کم قرار دارد [ .]26بههمین منظور با توجه به خصوصهیات ژئهوتکنیکی خهاکههاي محهدودۀ
تجاري و نیاز به مقاوم سازي خاک بناهاي فرسوده اطراف حرم مطهر رضوي و بها توجهه بهه
مشکالت روش هاي سنتی مانند استفاده از سیمان و آهک ،ضرورت بههکهارگیري روشههاي
نوین که عالوه بر بهبود خواص مقاومتی خاک و کاهش آلودگیهاي زیست محیطهی ،از نظهر
اجرایی آسان باشد ،احساس میشود.
فناوري نانو ،یکی از فناوريهاي نوین بهسازي خاک در حوزۀ مهندسی ژئوتکنیک اسهت
و تاکنون تحقیقات انجام شده در زمینۀ بهسازي خاک با استفاده از نانوذرات ،بهصورت مجهيا
و یا با ترکیب با افيودنیهایی ماننهد سهیمان و آههک انجهام شهده اسهت و تهأثیر ههمافيایهی
نانوذرات رس و سیلیکا با یکدیگر بررسی نشده است .بنابراین با توجه بهکاربرد منحصربفرد
هریک از این نانوذرات ،هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نانوذرات رس و سیلیکا بهر
یکدیگر و دستیابی به ترکیب بهینه آنها بهعنوان جايگيین مناسبی براي مصالح سهنتی در
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حرم مطهر رضوي و همچنین ضرورت ساخت سازههاي بلندمرتبه نظیر هتلها و مجتمعهاي

خاکهاي ضعیف و مسئلهدار است ،بهطوريکه نه تنها از نظر مقاومتی ،ظرفیت باربري خهاک
را افيایش دهد بلکه از نظر افيایش سرعت عملیات اجرایی و همچنین کاهش هيینههاي اجرا
بههمین منظور در این پژوهش ابتدا نقش هر یک از این نانوذرات بهصورت مستقل طهی
آزمایشهاي مکانیک خاک ،از جمله حدود اتربرگ ،مقاومت فشاري محصور نشهده و بهرش
مستقیم بررسی و با توجه به مقادیر بهینه ،هیبرید نانوذرات با ترکیبات متفاوت تهیهه و سه س
بهطور مجيا آزمایش هاي مقهاومتی خهاک روي آنهها انجهام شهد و در نهایهت ترکیهب بهینهه
نانوذرات در ساخت هیبرید براي بهسازي نمونه خاک بررسی شده تعیین شد.
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نیي مؤثر باشد.
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مواد و روشها
 .1خاک بررسی شده
چنانکه بیان شد خاک اطراف حرم مطهر رضوي در مشهد از نهوع ریيدانهه و بها ظرفیهت
باربري کم است که با توجه به وجود ساختمانهاي بافت فرسوده اطراف حرم مطههر رضهوي
و بروز نشستهاي نامتقارن در برخی موارد ،خاک استفاده شده در بررسیهاي آزمایشهگاهی
این پژوهش ،از این محدوده انتخاب شد.
بههمین منظور در این پژوهش خصوصیات مکانیکی و مقاومتی این خاک بهصورت
خاک با استفاده از نتای آزمایشهاي الک و هیدرومتري ،سیلتی -رسی همراه با ماسه تعیین
شد .در شکل  9تصویر خاک عبوري از الک شمارۀ  4و موقعیت برداشت آن در شهر مشهد
و در شکل  2منحنی دانهبندي این خاک نشان داده شده است .براي تعیین ساختار شیمیایی و
نوع کانیهاي رسی تشکیل دهنده خاک معموالً از آزمایش تفرق اشعۀ ایکس استفاده میشود،
که بههمین منظور این آزمایش با دقت بسیار زیاد بر نمونه خاک خالص انجام شد .نتای
حاصل از آزمایش  XRDنمایانگر درصد باالي کانیهاي گروه کوارتي ،کلسیت و دولومیت
است که فاز اصلی خاک را تشکیل میدهد .همچنین بهمنظور تعیین پارامترهاي مقاومتی
خاک تمامی آزمایشهاي استاندارد مورد نیاز مکانیک خاک انجام و نتای آن در جدول 9
آورده شده است
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خالص و همچنین بهسازي شده با نانورس ،نانوسیلیکا و هیبرید آنها بررسی شده است .نوع

نانوذرات
نانورس استفاده شده در این پژوهش از نوع مونت موریلونیت  K10و بهصورت پهودري
نانورس و نانوسیلیکا استفاده شده و در جداول  2تا  5مشخصات شیمیایی و فیيیکی آنها کهه
از شرکت پیشگامان نانومواد ایرانیان اخذ شده ،آورده شده است

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

و همچنین نانوسیلیکا بهصورت پودري و با خلوص  %11تهیه شده است .در شکل  3تصاویر
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شکل  .9محدودۀ بررسی شده و نمونه خاک برداشت شده از محدودۀ مجاور حرم مطهر رضوي در مشهد
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شکل  .2منحنی دانهبندی خاک بررسی شده
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جدول  .9مشخصات مکانیکی خاک بررسی شده
چگالی دانههاي خاک

2/14

-

ASTM D 854-87

وزن مخصوص خشک حداکثر

91/15

)(kN/m3

رطوبت بهینه

94

(درصد)

حد خمیري )(PL

98

(درصد)

ASTM D 698-78
)(standard
ASTM D 698-78
)(standard
ASTM D 4318-87

حد روانی )(LL

22/5

(درصد)

ASTM D 4318-87

شاخص خمیري )(PI

5

(درصد)

ASTM D 4318-87

حداکثر مقاومت فشاري

43

)(kPa

ASTM D 2166-87

زاویه اصطکاک داخلی ((Degree) )

25/95

(درجه)

ASTM D 3080-90

چسبندگی )(C

6/25

)(kg/cm2

ASTM D 3080-90

شن

3

(درصد)

ASTM D 422-87

ماسه

92

(درصد)

ASTM D 422-87

سیلت و رس

85

(درصد)

ASTM D 421-58

نوع خاک

CL-ML

-

USCS

شکل  .7تصاویر مربوط به نانوذرات استفاده شده ،الف) نانورس ب) نانوسیلیکا

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

الف

ب
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خصوصیات

مقدار

واحد

استاندارد
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جدول  .2مشخصات شیمیایی نانورس
عنصر

LOI

Fe2O3

TiO2

Cao

K2O

SiO2

Al2O3

MgO

Na2O

درصد

95/45

5/12

6/12

9/15

6/81

56/15

91/1

3/21

6/18

جدول  .7مشخصات شیمیایی نانوسیلیکا
عنصر

Fe

Na

Ca

Ti

SiO2

مقدار

26 < ppm

56 < ppm

56 < ppm

926 < ppm

>٪11

جدول  .7مشخصات فیزیکی نانورس
مونت مریلونیت

6/5-6/5

2/5-3/5

9-2

زرد
مساحت ویژه

اندازه ذرات

فاصله بین ذرات

ضریب تبادل یونی

هدایت الکتریکی

()nm

() A°

)(meg/100 gr

()MV

2

)(m /gr

9-2

16

48

-25

226-256

جدول  .7مشخصات فیزیکی نانوسیلیکا
مساحت ویژه

اندازه ذرات

)(m2/gr

)(nm

266

99-93

چگالی

چگالی واقعی

()gr/cm3

()gr/cm3

<6/96

2/4

رنگ
سفید

بررسیهای آزمایشگاهی
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نوع کانی

چگالی ()gr/cm3

PH

رطوبت ()%

رنگ

آزمایش هاي آزمایشگاهی روشی براي تعیین خصوصهیات فیيیکهی و مکهانیکی خهاک و
پیشبینی رفتار آن در شرایط متفاوت است .در ایهن پهژوهش ابتهدا تهأثیر افهيودن هریهک از
(درصد) متفاوت از نانورس ( 2/5 ،9 ،6/5 ،6/9و  )5و نانوسیلیکا ( 6/55 ،6/5 ،6/25 ،6/95و
 )9با استفاده از آزمایشهاي مختلهف بررسهی شهد .درصهدهاي نسهبت وزنهی بها توجهه بهه
پژوهشها و بررسیهاي انجام شده بهوسیلۀ سایر محققان ب هگونهاي انتخاب شد تا عالوه بهر
دستیابی به نتیجۀ مطلوب ،از لحاظ اقتصادي نیي مقرون به صرفه باشد و بتوان از این مقادیر
براي کاربردهاي صنعتی نیي بهره گرفت .الزم به ذکر است درصدهاي نسبت وزنی در مصالح

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

نانوذرات بهصورت مستقل بر خواص مکهانیکی خهاک بررسهی شهده بها نسهبتههاي وزنهی
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نانو در آزمایشهاي مقدماتی انتخاب و تدقیق شهد و سه س بهر اسهاس آنهها آزمهایشههاي
تکمیلی انجام شد.
پس از تعیین نسبت بهینه هریک از نانوذرات 4 ،طرح اختالط براي دستیابی به ترکیهب
بهینه این هیبرید تهیهه و آزمهایشههاي مقهاومتی و مکهانیکی روي مخلهوط خهاک و هیبریهد
نانوذرات انجام شد .این آزمایشها شامل آزمایش تراکم استاندارد ،حهدود اتربهرگ ،مقاومهت
فشاري محصور نشده و برش مستقیم است ،که روي نمونههاي خالص و بههسهازي شهده بها
نانورس و نانوسیلیکا و هیبرید نانوذرات و بر اساس اسهتانداردهاي  ASTMانجهام شهد .در
است.
یکی از مهمترین مسائل در انجام بررسیهاي آزمایشگاهی ،نحوۀ ساخت نمونهها و تعیین
نسبت ترکیب خاک با افيودنیها ،بهمنظور شبیهسازي هرچه دقیقتر عملیهات اجرایهی اسهت.
در این پژوهش بهمنظور تهیۀ نمونههاي آزمایشگاهی ،خاک خالص و نهانوذرۀ مهورد نظهر در
نسبتهاي وزنی معین بهصورت خشک با یکدیگر ترکیب و س س رطوبت بهینه الزم کهه از
آزمایش تراکم بهدست آمده است ،با کمک اس ري مخصوصی به آن اضافه شد .الزم بهه ذکهر
است با توجه به کلوئیدي بودن نانوذرات استفاده شده در این پژوهش ،امکان اختالط مستقیم
آب و نانوذرات و س س افيودن آنها با استفاده از اس ري به خهاک وجهود نهدارد .بههعهالوه
بهدلیل تغییر خواص مکانیکی و فیيیکی خاک در صورت استفاده از همزنهاي برقی ،در ایهن
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جدول  ،1آزمایشهاي انجام شده بر تمام نمونههاي خاک خالص و بهسازي شده ،آورده شده

پژوهش خاک و نانوذرات بهصورت دستی با یکدیگر مخلوط شدند.
بر اساس تحقیقات انجام شده ،بهمنظور جلوگیري از کلوخه شدن و تجمهع ذرات نهانو و
چند ساعت نمونهها درون محفظهاي بسته نگهداري شوند که حداقل زمان توقف در جدول 5
آورده شده است [ ]29و با توجه به خاک بررسی شده در این محدوده نمونههاي آمادهسهازي
شههده در محفظههههههایی در دمههاي  25درج هۀ سههانتیگههراد و بههه مههدت  24سههاعت تحههت
عملآوري قرار گرفتند .بهمنظور افيایش دقت در نتای  ،براي هر نسبت وزنی دو نمونه مشابه
تهیه و آزمایشها تکرار شد که نتای آزمایش مجدد نشاندهندۀ صحت آزمایشها است .الزم

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

همچنین اطمینان از پخش همگن رطوبت در نمونههاي آزمایشگاهی ،بسته به نوع خاک بایهد
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به ذکر است در مواردي که دو نمونه مشابه نتای متفاوتی داشتند ،تکرارپذیري تا رسهیدن بهه
صحت بررسی هاي آزمایشگاهی انجهام شهد .ههمچنهین بهراي اطمینهان از نحهوۀ قرارگیهري
نانوذرات در خاک ،بررسیهاي آزمایشگاهی میکروسکوپ الکترونی روي نمونههههاي خهاک
خالص و بهسازي شده با نسبتهاي بهینه انجام شد
جدول  .7آزمایشهای انجام شده روی نمونههای خاک خالص و بهسازی شده
نوع آزمایش
خاک بهسازي شده
نانو ذرات

نسبت وزنی (درصد)





6/9







6/5







9







2/5









5









6/9







6/25







6/5







6/55







9



















 %5نانورس +
 %6/25نانوسیلیکا
 %5نانورس +
 %9نانوسیلیکا
 %2/5نانورس +
 %6/25نانوسیلیکا
 %2/5نانورس +
 %9نانوسیلیکا
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هیبرید
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نانوسیلیکا

استاندارد

محصورنشده

الکترونی

ایکس



6

نانورس

تراکم

مقاومت فشاري

برش مستقیم حدود اتربرگ

میکروسکوپ

تفرق اشعه
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جدول  .3روش آمادهسازی خشک -زمان توقف []21
حداقل زمان توقف (ساعت)

ردهبندي خاک بر اساس استاندارد ASTM D2487

نیازي نیست

SP, SW, GP, GW

3

SM, GM

98

SC, GC, OL, CL, ML

31

PT, OH, CH, MH

تأثیر نانوذرات بر حدود اتربرگ
بهمنظور بررسی تأثیر نانورس و نانوسیلیکا بر خواص پالستیسیته خاک ،آزمایش حدود
اتربرگ روي نمونههاي خاک قبل و بعد از بهسازي ،بر اساس استاندارد - 4318-87

ASTM

انجام شد .نتای این آزمایش بر خاک خالص و خاک بهسازي شده با نانورس و نانوسیلیکا
با نسبتهاي وزنی متفاوت در شکل  4ارائه شده است .چنانکه مشاهده میشود افيایش
نانورس تا  5درصد وزنی خاک ،موجب افيایش حد روانی ،حد خمیري و همچنین شاخص
خمیري خاک میشود .با توجه به زیاد بودن سطح ویژۀ نانورس بهدلیل ابعاد بسیار کوچک
آن ،با افيودن این ماده به خاک ،سطح تماس ذرات خاک بیشتر شده و به سبب نيدیک شدن
به شرایط فولوکوله ،جذب آب بهوسیلۀ ذرات خاک بیشتر و در نتیجه حدود اتربرگ خاک
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بحث و نتایج

افيایش مییابد .همچنین براي نمونههاي بهسازي شده با نانوسیلیکا با افيایش این نسبت
وزنی ،حد روانی و حد خمیري خاک افيایش یافته اما در عین حال بهدلیل افيایش بیشتر
نتای بهدست آمده از این پژوهش با پژوهشهاي بهاري و همکاران ،بازیهار و همکهاران،
طبرسا و همکاران ،بهمنی و همکاران و چنگیهيي و حهداد مقایسهه شهد و چنهانکهه در ایهن
پژوهش افيودن نانورس موجب افيایش حهدود روانهی و خمیهري و نیهي شهاخص خمیهري
میشود ،پژوهشهاي بهاري و همکاران و بازیار و همکاران و طبرسا و همکهاران نیهي مؤیهد
این نتای است .همچنین افيایش حدود روانی و خمیري و کهاهش شهاخص خمیهري خهاک

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

حد خمیري در مقایسه با حد روانی ،شاخص خمیري خاک کاهش مییابد.
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پس از افيودن نانو سیلیکا در پژوهشهاي بهمنی و همکاران و چنگیيي و حداد نیي مشهاهده
شده است که با نتای این پژوهش همخوانی دارد [.]98[ ،]95[ ،]95[ ،]96[ ،]5
بهمنظور تعیین تغییرات تورمپذیري در خاک با افيایش عناصر تسلیح ،نتای بررسیهاي
آزمایشگاهی بر اساس مقادیر ارائه شده در جدول  8ارزیابی شد .با توجه به شاخص خمیري
و حد روانی نمونهها و بر اساس استاندارد ارائه شده ،خاک بررسی شده در این پژوهش
داراي درجه تورم کم بوده و افيودنیهاي بررسی شده در این پژوهش نیي تأثیري بر افيایش
تورم خاک ندارند.
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

کم

>36

95 -6

متوسط

46-36

35 -96

زیاد

16-46

55 -26

خیلی زیاد

>16

> 35

تأثیر نانوذرات بر مقاومت برشی خاک
یکی از مسائل مهم در بررسی پایداري خاک براي طراحی پیها ،دیوارهاي حائل،
خاکریيها و غیره ،وجود اطالعات کافی درباره پارامترهاي مقاومت برشی خاک (زاویۀ
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درجه تورم (کیفی)

حد روانی

شاخص خمیري
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اصطکاک داخلی و چسبندگی) است .بررسیها نشان میدهد نانوذرات به استثناء اسمکتیت و
هالوسیت بهدلیل ایجاد پیوند با ذرات خاک و ایجاد سنگدانهاي نسبتاً بيرگتر و قويتر
موجب افيایش زاویۀ اصطکاک و چسبندگی میشود [ .]23در این مرحله آزمایش مقاومت
برش مستقیم روي نمونههاي خاک بهسازي شده با نانورس و نانوسیلیکا بهصورت کوچک
مقیاس درون قالب مربعی با ابعاد  1 ×1 ×2سانتیمتري با توجه به سربارهاي قائم متناظر با
بارگذاري اعمال شده قبل از اخذ نمونهها ،در حالت تحکیم نیافته زهکشی نشده و با سرعت
 6/5میلیمتر بر دقیقه مطابق با استاندارد  ASTM-D 3080-90انجام شد.
مشاهده شده است .بهطوريکه زاویۀ اصطکاک داخلی خاک در نمونههاي بهسازي شده با
نانورس و نانوسیلیکا در اکثر نسبتهاي وزنی نسبت به خاک خالص افيایش مییابد .حداکثر
نسبت افيایش این پارامتر  22درصد و  95درصد بهترتیب در نمونههاي بهسازي شده با
 6/55درصد نانوسیلیکا و  2/5درصد نانورس است (شکل .)5
از دیگر پارامترهاي مؤثر بر مقاومت برشی خاک میيان چسبندگی آن است .مقایسۀ نتای
آزمایش برش مستقیم خاک خالص با خاک بهسازي شده با نانورس نشان میدهد در تمام
نمونههاي به سازي شده با نانورس میيان چسبندگی روند صعودي داشته است و در نمونه
بهسازي شده با  5درصد نانورس ،نسبت به خاک خالص  84درصد افيایش چسبندگی
حاصل شده است .با این حال در نمونههاي بهسازي شده با نانوسیلیکا پارامتر چسبندگی در
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در این پژوهش تأثیر وجود نانوذرات بر پارامترهاي مقاومت برشی خاک بررسی و

نسبتهاي کم بهسرعت افيایش و س س کاهش مییابد ،بهطوريکه در نمونههاي بهسازي
شده با  6/95وزنی نانوسیلیکا نسبت به خاک خالص  968درصد افيایش نشان میدهند و
شده با  6/55و  9درصد وزنی حتی نسبت به خاک خالص نیي کمتر میشود (شکل .)1
قدرت زیاد جذب آب ذرات نانوسیلیکا و کاهش مقدار آب مورد نیاز ذرات خاک در
نمونههاي بهسازي شده با نسبتهاي وزنی بیشتر این نانوذره را میتوان بهعنوان عاملی
مؤثر در کاهش میيان چسبندگی خاک عنوان کرد .افيایش پارامترهاي مقاومت برشی با
افيودن نانورس در پژوهشهاي بهاري و همکاران ،حسینی و طبرسا و تأثیر افيودن

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

پس از آن با افيایش نانوسیلیکا این پارامتر کاهش مییابد ،بهطوريکه در نمونههاي بهسازي
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نانوسیلیکا در پژوهشهاي چنگیيي و حداد نیي مشاهده شده است که با نتای این پژوهش
مطابقت دارد [.]98[ ،]93[ ،]96

شکل  .7مقایسه تغییرات چسبندگی در خاکهای بهسازی شده با نانورس و نانوسیلیکا

تأثیر نانوذرات بر مقاومت فشاری محصور نشده
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شکل  .7مقایسه تغییرات زاویۀ اصطکاک داخلی در خاکهای بهسازی شده با نانورس و نانوسیلیکا

بهمنظور تعیین مقاومت فشاري خاک بهسازي شده با نانوذرات ،نمونهسازي براي انجام
آزمایش مقاومت فشاري محصورنشده مطابق با استاندارد  ASTM D 2166-87و بارگذاري
تنش -کرنش نمونههاي خاک بهسازي شده با درصدهاي متفاوت نانورس و نانوسیلیکا تحت
آزمایش مقاومت فشاري محصور نشده ،در شکل  5بررسی شده است .با توجه به افيایش
پیوستگی بین ذرات خاک بهدلیل نفوذ نانوذرات و افيایش خواص خمیري و کاهش تخلخل
خاک ،مقاومت فشاري خاک در نمونههاي بهسازي شده ،افيایش و کرنش در لحظه
گسیختگی آن کاهش مییابد .بهطوريکه در نمونههاي بهسازي شده با  2/5درصد وزنی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

با سرعت  9میلیمتر بر دقیقه انجام و نمونهها تحت افيایش بارگذاري گسیخته شدند .رفتار
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نانورس مقاومت فشاري خاک تا  934درصد افيایش و مقادیر کرنش تا  33درصد کاهش
مییابد .شایان توجه است افيودن مقادیر بیش از نسبت وزنی بهینه بهدلیل نحوۀ پراکنش
ذرات نانورس موجب کاهش مقاومت خاک میشود ،که این پدیده بهعلت افيایش مرزدانهها
و سرعت در شکست نمونه در مقادیر زیاد نانوذرات رخ میدهد.
نتای

آزمایش مقاومت فشاري محصور نشده روي نمونههاي خاک بهسازي شده با

نانوسیلیکا نشان میدهد مقاومت فشاري نسبت به خاک خالص بهطور چشمگیري افيایش
یافته است ،بهطوريکه با افيودن نانوسیلیکا تا  9درصد وزنی ،مقاومت فشاري نمونهها 126
کرنش به میيان  59درصد شده است.
بررسی تغییرات مقاومت فشاري محصور نشده در پژوهشهاي سایر محققان از جمله
نیکوکار و همکاران ،حسینی و طبرسا ،بوترون و همکاران ،بهمنی و همکاران و چنگیيي و
حداد نشان میدهد مشابه با نتای این پژوهش ،افيودن نانوذرات رس و سیلیکا به خاک
موجب افيایش مقاومت فشاري محصور نشده میشود [ .]95[ ،]91[ ،]95[ ،]92[ ،]96با
توجه به اهمیت نشستهاي نامتقارن در دوران بهرهبرداري ،بر اساس نتای آزمایش مقاومت
فشاري محصور نشده و تغییر ارتفاع نمونهها پس از اعمال بار ،تأثیر نانوذرات بر
نشستپذیري خاک بررسی شده ،ارزیابی شد که نتای بررسیهاي آزمایشگاهی در شکل 8
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درصد افيایش داشته است .همچنین افيودن این مقدار نانوسیلیکا موجب کاهش مقادیر

ارائه شده است .چنانکه مشاهده میشود بهسازي خاک با نانوذرات موجب کاهش
نشستپذیري خاک بررسی شده است ،بهطوريکه میيان نشستپذیري خاک در نمونههاي
 21درصد کاهش همراه بوده است ،که این نتای با تحقیقات سایر پژوهشگران از جمله
فاضلی و همکارانش روي خاکهاي فروریيشی نیي همخوانی دارد [.]92

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

بهسازي شده با  9درصد وزنی نانوسیلیکا و  2/5و  5درصد نانورس بهترتیب با  81درصد و
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ب

الف

شکل  .3تأثیر مقادیر مختلف نانوذرات بر مقاومت فشاری محصورنشده خاک بهسازی شده با
الف) نانورس ب) نانوسیلیکا

الف

ساخت هیبرید
در این پژوهش ،بر اساس نتای آزمایشهاي مقاومت برشی و فشاري 4 ،نسبت وزنی
 2/5و  5درصد نانورس و  6/25و  9درصد نانوسیلیکا بهعنوان نسبتهاي بهینه تعیین و
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ب

شکل  .7تأثیر مقادیر مختلف نانوذرات بر تغییرات نشستپذیری خاک بهسازی شده با الف)
نانورس ب) نانوسیلیکا

هیبرید نانوذرات در  4ترکیب متفاوت ساخته شد (جدول  .)1س س خاک بررسی شده در
این پژوهش با استفاده از هیبریدهاي ساخته شده ،بهسازي و نتای

آزمایشهاي حدود

جدول  .7هیبریدهای ساخته شده با درصدهای متفاوت نانوذرات
نام هیبرید

ترکیب نانوذرات

5NC + 0.25NS

 5درصد نانورس  6/25 +درصد نانوسیلیکا

5NC + 1NS

 5درصد نانورس  9 +درصد نانوسیلیکا

2.5NC + 0.25NS

 2/5درصد نانورس  6/25 +درصد نانوسیلیکا

2.5NC + 1NS

 2/5درصد نانورس  9 +درصد نانوسیلیکا

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

اتربرگ ،مقاومت برشی و مقاومت فشاري بر آنها بررسی شد.
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تأثیر هیبرید نانوذرات بر حدود اتربرگ خاک
نتای آزمایش حدود اتربرگ بر خاک بهسازي شده با هیبرید نانوذرات رس و سیلیکا در
شکل  1نمایش داده شده است .با توجه به نتای بررسیهاي آزمایشگاهی این پژوهش و
مقایسه با شاخص تورم (جدول  ،)3به استثناء ترکیب  5درصد نانورس و  6/25درصد
نانوسیلیکا ،در سایر موارد میيان تورمپذیري خاک تغییر چندانی نمییابد و خاک از نظر
تورمپذیري در گروه خاکهاي با تورم کم تا متوسط قرار میگیرد .از اینرو ،با توجه به این
خصوصیات ،ترکیب  5درصد نانورس و  9درصد نانوسیلیکا و همچنین  2/5درصد نانورس
گرفتن سایر پارامترهاي مقاومتی خاک میتوان ترکیب بهینه را تعیین کرد.
تأثیر هیبرید نانوذرات بر مقاومت برشی
نتای مربوط به آزمایش برش مستقیم نمونههاي بهسازي شده با هیبرید نانوذرات در
شکل  96ارائه شده است .با توجه به نتای آزمایشهاي انجام شده بر نمونههاي بهسازي شده
با هریک از نانوذرات بهصورت مجيا ،میتوان تأثیر همزمان این نانوذرات بر خواص
یکدیگر و همچنین خاک بررسی شده را مشاهده کرد .بهطوريکه ترکیب بهینه هیبرید براي

افيایش زاویۀ اصطکاک داخلی خاک ،شامل  5درصد نانورس و  9درصد نانو سیلیکا این
پارامتر را تا  32درصد افيایش داده است .این درحالی است که زاویۀ اصطکاک داخلی خاک
بهسازي شده با  5درصد نانورس نسبت به خاک خالص تغییر نیافته و همچنین زاویۀ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

شکل  .7تأثیر هیبرید نانوذرات برحدود اتربرگ
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و  6/25درصد نانوسیلیکا بهعنوان ترکیب بهینه نانوذرات پیشنهاد میشود ،که با در نظر
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اصطکاک داخلی خاک بهسازي شده با  9درصد نانوسیلیکا  8درصد افيایش داشته است .در
مورد پارامتر چسبندگی نیي بیشترین افيایش مربوط بهترکیب  2/5درصد نانورس و  9درصد
نانوسیلیکا است که موجب افيایش  961درصدي چسبندگی خاک شده است .درحالی که این
پارامتر در خاک بهسازي شده با  2/5درصد نانورس با  56درصد افيایش و در خاک بهسازي
شده با  9درصد نانوسیلیکا با کاهش  24درصدي همراه بوده است.
تأثیر هیبرید نانوذرات بر مقاومت فشاری محصور نشده
بررسی ترکیبات متفاوت نانوذرات بیانگر افيایش چشمگیر مقاومت فشاري بهمیيان 585
است که با کاهش  16درصدي نشست نیي همراه است (شکلهاي  99و  .)92الزم به ذکر
است مقاومت فشاري در نمونه بهسازي شده با  5درصد نانورس  926درصد و در نمونه
بهسازي شده با  9درصد نانوسیلیکا  126درصد نسبت به خاک خالص افيایش یافته است.

شکل  .10مقایسۀ پارامترهای مقاومت برشی خاک در نمونههای بهسازی شده با هیبرید نانوذرات

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

شکل  .11بررسی پارامتر مقاومت فشاری در نمونههای بهسازی شده با مقادیر متفاوت هیبرید
نانوذرات
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درصد در نمونه بهسازي شده با هیبرید متشکل از  5درصد نانورس و  9درصد نانوسیلیکا
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رفتار نانوذرات در میکروسکوپ الکترونی
در این پژوهش براي بررسی پراکنش نانوذرات در خهاک بررسهی شهده ،خهاک در چههار
حالت خالص ،بهسازي شده با نسبتهاي بهینه نهانورس ،نانوسهیلیکا و هیبریهد نهانوذرات بها
اسههتفاده از میکروسههکوپ الکترونههی بررسههی شههد .در شههکل  93الههف تصههاویر مربههوط بههه
میکروسههکوپ الکترونههی عبههوري ) (TEMذرات نانوسههیلیکا نمههایش داده شههده اسههت کههه
بهصورت خوشهاي مشاهده مهیشهوند و در شهکل  93ب تصهویر میکروسهکوپ الکترونهی
) (SEMاز ذرات نانوسیلیکا و پراکنش این ذرات در خاک نشان داده شهده اسهت .مشهاهده
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شکل  .12تغییرات نشستپذیری خاک در نمونههای بهسازی شده با مقادیر متفاوت هیبرید
نانوذرات

این تصاویر گویاي پراکنش ذرات نانوسیلیکا در خاک است.
در شکل  94الف ب نیي تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی نانورس و پراکنش این
ذرات در خاک مشاهده میشود .الزم به ذکر است بهدلیل رسی بودن نوع خاک و همچنین
چندان آسان نیست .با این حال نتای

بهدست آمده از پارامترهاي مقاومتی خاک پس از

افيودن نانورس و نانوسیلیکا حاکی از حضور و پراکنش مناسب این ذرات درون خاک است.
همچنین در شکل  95الف و ب بهترتیب تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونه خاک خالص
و بهسازي شده با ترکیب بهینه نانوذرات نمایش داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

کوچک بودن ابعاد نانورس ( 9تا  2نانومتر) مشاهدۀ ذرات نانورس و تفکیک آنها درون خاک
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نانوسيليکا

شکل  17الف) نانوسیلیکا در زیر میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (TEMب) خاک بهسازی
شده با نانوسیلیکا زیر میکروسکوپ الکترونی عبوری )(SEM

شکل  .17الف) نانورس و ب) خاک بهسازی شده با نانورس زیر میکروسکوپ الکترونی
(SEM

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

الف

ب
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نانوسيليکا

نانورس

الف

شکل  .17الف) خاک خالص و ب) خاک بهسازی شده با هیبرید نانوذرات زیر میکروسکوپ
الکترونی )(SEM

نتیجهگیری
در این پژوهش بهمنظور دستیابی به ترکیب جدیدي از نانوذرات رس و سیلیکا براي
افيایش مقاومت فشاري خاک سیلتی -رسی اطراف حرم مطهر رضوي ،بررسیهاي
آزمایشگاهی روي ترکیبات متفاوتی از نسبتهاي بهینه نانوذرات رس و سیلیکا انجام شد.
نتای

آزمایشها بیانگر افيایش واکنش بین دانههاي خاک با افيودن نانوذرات و تأثیر
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ب

همافيایی این نانوذرات بر خواص مکانیکی و مقاومتی خاک است.
 .9بررسی نتای آزمایش حدود اتربرگ در نمونههاي خاک بهسازي شده در راستاي این
نانوذرات رس و سیلیکا بهمنظور افيایش پارامترهاي مقاومتی خاک ،شاخص
تورمپذیري خاک را تغییري نمیدهد.
 .2بهسازي خاک اطراف حرم مطهر رضوي با استفاده از هیبرید نانوذرات رس و سیلیکا و
بررسی نتای

آزمایشهاي مقاومت برشی ،بیانگر تأثیر همافيایی قابل توجه این

نانوذرات بر افيایش پارامترهاي مقاومت برشی است .بهطوريکه هیبرید نانوذرات

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

پژوهش نشان میدهد افيودن نانوذرات رس ،سیلیکا و نسبتهاي بهینه هیبرید
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ساخته شده از  2/5درصد نانورس و  9درصد نانوسیلیکا موجب افيایش  961درصدي
چسبندگی خاک و همچنین هیبرید  5درصد نانورس و  9درصد نانوسیلیکا سبب
افيایش  32درصدي زاویۀ اصطکاک داخلی خاک در راستاي این پژوهش شده است.
 .3بررسی نتای آزمایشهاي مقاومت فشاري محصور نشده بیانگر افيایش  934درصدي
مقاومت فشاري نمونههاي خاک بهسازي شده با  2/5درصد نانورس و افيایش 126
درصدي نمونههاي بهسازي شده با  9درصد نانوسیلیکا است .ترکیب بهینۀ هیبرید
نانوذرات ساخته شده براي افيایش مقاومت فشاري خاک بررسی شده در این پژوهش
فشاري به میيان  585درصد و کاهش نشستپذیري خاک بهمیيان  16درصد نسبت به
خاک خالص شده است.
 .4بررسیهاي آزمایشگاهی آزمایش میکروسکوپ الکترونی نمونههاي خاک اطراف حرم
مطهر رضوي در شرایط خالص و بهسازي شده با نانورس و نانوسیلیکا و هیبرید
نانوذرات ساخته شده بیانگر حضور این ذرات در خلل و فرج موجود در پروفیل
خاک بهسازي شده است .از طرفی زیاد بودن سطح ویژه نانوذرات موجب افيایش
اندرکنش دانههاي خاک شده و تأثیر این نانوذرات در فرآیند بهسازي و افيایش
مقاومت فشاري نمونههاي خاک بهسازي شده با این مواد ،در نتای

آزمایشهاي

نمونههاي خاک بررسی شده مشاهده میشود.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

 5درصد نانورس و  9درصد نانوسیلیکا است که موجب افيایش چشمگیر مقاومت

با توجه به این که نانورس ،نانوسیلیکا و هیبرید نانوذرات ساخته شده حاصل فرآوري
خاک هستند عالوه بر سازگاري مناسب با محیطهاي خاکی ،در رفع مشکالت زیست محیطی
هیبرید نانوذرات ساخته شده و افيایش مقاومت فشاري و کاهش نشستپذیري خاک در
راستاي این پژوهش ،استفاده از این نانوذرات بهصورت برجا و با استفاده از خاک محل
پروژه ،موجب کاهش قابل توجه هيینه و زمان اجراي پروژه میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.5.9

نیي بسیار تأثیرگذار است .بهعالوه با توجه به حجم کم استفاده شده نانورس ،نانوسیلیکا و
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