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مدل سازی آزمایشگاهی استفاده از نانو سیلیس درپرده آب بند 

  سدهای خاکی
 3وعمادالدین هزاوه ای 2، محسن نجارچی1سمیه سیفی

 

 ایران مرکزی، آزاد اراک، دانشگاه مهندسی،فنی دانشکده ارشد، کارشناسی دانشجوی 1
 

 ایران مرکزی، آزاد اراک، دانشگاه مهندسی،فنی دانشکده استادیار، 2

 
 مهندسی، دانشگاه آزاد اراک، مرکزی، ایراناستادیار، دانشکده فنی 3   

 چكیده

 ASTM-D2434به منظور بررسی و تحقیق در باب نفوذپذیری مصالح بكار رفته درسدها، از آزمایش نفوذپذذیری بذا اسذتاندارد

وری استفاده شد. دراین پژوهش به بررسی تاثیر تثبیت با نانو سیلیس، تاثیردرصدهای مختلف نانو سیلیس،  تعیین مقاومت تک مح

ی نمونه های تثبیت نشده و تثبیت شده با نانو سیلیس، تعیین فضای خالی و ضریب نفوذپذیری تحت بارگذارهای مختلف نمونذه هذا

 52/0،  0و سیلیس در آزمایش تحكیم پرداخته شده است. برای این منظور نمونه های خاک رس  بذا تثبیت شده و تثبیت نشده با نان

ر روز در سلفون عمل آوری و نگهداری شدند و د7( نانو سیلیس  نسبت به وزن خشک خاک  مخلوط شدند و به مدت  4و 2، 1، 5/0،

ده( نفوذپذیری، تحكیم و تک محوری   مقاومت فشاری محصور نش نهایت با  آزمایش دانه بندی، حدود اتربرگ، تراکم آزمایشگاهی،

ه بررسی و تحلیل گردیدند. بطورکلی نانوسیلیس، مقاومت  خاک را افزایش وضریب نفوذپذیری خاک را کاهش می دهد.  با توجذه بذ

ست که با یشات مذکور بدست آمده ادرصد نتایج نسبتا مطلوبی در ارتباط با آزما1نتایج بدست آمده با افزایش مقدار نانو سیلیس تا 

ی توجه به در نظر گرفتن فاکتور نفوذپذیری، مقاومت فشاری وتحكیم ودانیسته آزمایشگاهی درصد مناسب جهت استفاده در سد ها

 .  خاکی به عنوان آب بند هسته رسی سد خاکی می باشد

 کلمات کلیدی

 نانو سیلیس؛ آب بند؛ نفوذپذیری؛ مقاومت فشاری

 مقدمه -1

آن و نگلاه  یهلا یچیلدییمختلل  از مملله   یل به دال یکدر ژئوتکن

به خاک، متاسلفانه  یکژئوتکن ینو محقق یناکثر مهندس یماکروسکو 

 یلنآن در ا یو عملکلرد مججلزه آسلا ینانو تکنولوژ یزشگفت انگ یرتاث

در  یقلا با تومه به آنکله تحق ین نهان مانده است، همچن یشتررشته ب

 یمیاز شل  یاست و یستره موضوعا  مختلفل یا تهرش ینب ینانوفناور

 یشلود،را شام  م یمنقطه کوانتو یزرل یزیککردن نانوذرا  تا ف یزکاتال

فراتللر از  یدانشلل یازمنللدمحققللان در هللر موضللون خللا  ن یجللهدر نت

را درک  یملزوما  یسترده نانو فنلاور یدتخصصشان هستند چرا که با

 یلدو مد یجرشلته مهل یلندر ا ندتوان یکه چگونه م یرندکنند و فرا بگ

در مهلت شلکوفا  ییقلدمها یراخ یومود در سالها ینباشند. با ا یمسه

برداشته شده است و با تومه بله  یکژئوتکن یامر در مهندس یندن اکر

نله  یا یندهرود که در آ یآن م یدام یقا ،تحق ینکننده ا یدوارام یجنتا

تلر شلاهد  یو عملل رت یقدق یقاتیمضاع  و تحق یچندان دور با تالش

از نلانو ذرا   یلقتحق یلن. در ایمباشل یلکژئوتکن یدر مهندسل یانقالب

نلانو ذره  رکلاربرد اسلتفاده شلده اسلت کله در  یکبه عنوان  یلیسس

از عللم  یا ینلدهبه عنوان نما یراخ یدر سالها ینمحقق یرسا یقا تحق

. ]1[. ستنانوذرا  مورد استفاده قرار یرفته ا یراز سا یشب ینانوتکنولوژ
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و  یزیکلیف یا بر خصوصل یلیساثر نانوس یشده به بررس یسج ینبنابرا

و تلور   یریس از ممله مقاومت محدود نشده، نفوذ ذخاک ر یکیمکان

و ...  آن  رداخته شود. به منظلور بله دسلت آوردن درصلد آ   یری ذ

تک  یشتراکم و  س از آن آزما یشآزما یشینهو وزن مخصو  ب ینهبه

خلاک انجلا  شلده اسلت.  یلنو  حدود اتربلر  بلر ا کیموتح یمحور

با حضور ماده  یهخاک اول یو سپس رو یهخاک اول یابتدا بر رو یشآزما

ملورد  یجمختل  انجا  شلد و  لس از آن نتلا یبا درصدها یلیسنانوس

و  یزیکلیبهبلود خلوا  ف یانگرقرار یرفته است که ب یسهو مقا یبررس

 باشد. ینانو م ادهخاک  س از اضافه کردن م یکیمکان

   یشمورد استفاده در ازما یمواد و روش ها -2

کله از شلهر  حقیق یک خاک رسلی اسلتخاک مورد استفاده در این ت

 [2آمده است.] 1و خصوصیا  آن در مدول  اراک تهیه شده است

 مشخصات خاک مورد آزمایش :1جدول

 مقدار واحد مشخصات

 17 درصد حد خمیری

 34 درصد حد روانی

 17 درصد شاخص خمیری

 89/1 یر  بر سانتیمتر مکجب چگالی خشک حداکثر

 5/14 درصد رطوبت بهینه

. دراین خاک عالوه بر خاک رس از نانو سیلیس نیز استفاده شده اسلت

مشخصلا  نانوسلیلیس ملورد اسلتفاده رانشلان ملی  2مدول شلماره 

 [3دهد.]

 XRFنانوسیلیس توسط دستگاه  مشخصات :2جدول

 

 نتایج و بحث -3

مشخصات تاثیر نانو سیلیس بر تعیین  -3-1

 تراکمی خاک

رطوبلت بهینله مهلت دسلتیابی بله این آزمایشا  برای تجیین میلزان 

مختل  نانو حجم خشک خاک با تومه به درصدهای  دحداکثر وزن واح

رس با خاصیت خمیری خاک  (  و  4، 2،  1،  5/۰، 25/۰، ۰)سیلیبس 

-ASTMبه روش  روکتور اصالح شده مطابق با استاندارد  دار ماسهکم 

D1557  .شتا  یک وانعن به ذرا  سیلیس نانو آنجاییکه از انجا  شد 

آوری باعل   عمل  کوتلاه هلای زملان در حتلی کنلد می عم  دهنده

 شود . تغییرا  در  ارامترهای خاک می

نمونه نانوسیلیس روش انجا  آزمایش به این صور  می باشد که ابتدا  

در دستگاه اولتراسونیک خشک کنید  و در مقدار آ  محاسبه شده بله 

  خاک خشک که از الک نملره کیلو یر 11نسبت خاک ح  کرده و به 

خاک و نمونه های تهیه شده از مخلوط عبور داده شده اضافه نمایید.  4

بطوریکله خلاک  آ  به خوبی آمیخته کلرده کافی مقدارنانو سیلیس و 

 در عمل  آوری کنیلد. مخللوط روز 7 و به مد   کامال یک دست شود

ریخته و کوبیلده  مساوی تقریبا الیه 5 در متصله حلقه با اینچی 6 قالب

ضربه  56هر الیه با  میلیمتر برسد. 127الیه به   5شده تا ضخامت ک  

کله بله طلور  سلانتیمتر  7/45کیللو یرملی و از ارتفلان   54/4چکش 

 لس از  متلراکم یردیلد. یکنواخت به تما  سطح خاک وارد می شلود،

خاک  انجا  عم  کوبیدن حلقه اتصال باز یردید و با خط کش لبه تیز،

در مرحلله  واضافی با دقت تا لب قالب تراشیده و وزن آن اندازه ییری 

 1۰۰حلداق   از قالب خارج یشته وخرد یردید. هبجد خاک متراکم شد

یر  از مصالح در ظرف تجیین رطوبت ریخته شد ودر داخ  اون خشک 

سپس بقیه خلاک کلامال خلرد  یردید تا در صد رطوبت آن بدست آید.

عبور کند. مجددا مقلداری  4شده از الک نمره  شد بطوریکه خاک خرد

 دهیلدآ  به نمونه اضافه و خو  مخلوط شد و این عم  تا آنجا ادامله 

 .افزایش نیابلدمرطو  در قالب تراکم  خاک که در اثر افزایش آ ، وزن

وزن خاک در قالب تراکم افزایش ملی  ، درهر بار افزایش درصد رطوبت

ار ا تیمم خلود برسلد واز آن  لس وزن یابد تا وقتی که رطوبت به مقد

  .خاک کاهش می یابد

 
 : نمودار تغییرات دانسیته با درصدهای مختلف نانو سیلیس1شكل
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مشاهده میشود وزن مخصو  ملاکزیمم بلا افلزودن  1با تومه به شک 

 نانو سیلیس به میزان حداکثر خود و بلا افلزایش نلانو سلیلیس تلا 1%

رای حداق  رسیده اسلت.  نلانو ذرا  دا درصد، از مقدار آن کاسته و به

االیی بنانو متر می باشند وضمنا سطح ویژه بسیار  1۰۰تا  1ابجاد حدود 

کانی  دارند و در واکنشهای شیمیایی با فجالیت باالتری شرکت میکنند .

ی های رسی شام  سیلیکاتهای آلومینیم و آهن بوده و واحدهای بنیاد

و اکسیژن و هشلت ومهلی هلای  آنها شام  چهارومهی های سیلسیم

اتلم  آلومینیم و منیزیم و  اره ای موراد همراه با آهلن اسلت . للذا هلر

ر اتلم ملرتبط و هل  8-با اکسلیژن بلا ظرفیلت  4سیلیسم با ظرفیت +

ه اکسیژن در قاعده چهارومهی با دو اتم سیلسیم اتصال  یلدا کلرده کل

میدهلد  ترکیب این واحدها یک صفحه ییبسیت و بروسیت را تشلکی 

ت و که از قرار یرفتن کانی های رسی با صفحا  دو الیه ماننلد کائولیل

ی کانی های رس با صفحا  سه الیه مانند ایلیت و مونت موریلونیت مل

 باشد. 

  خاک رس کم مایه همراه با الی و ماسه است لذا در مقادیر کلم دلیل

ا افزایش دانسیته،  یوستگی دانه های رس و ایجاد سلاختمان رسلی بل

 یوندهای نانوسیلیس در اطراف دانه های ماسه ای شده است که  لس 

و  از افزایش مقادیر بیشتر نانو، عد  یکنلواختی بلین رس هلا والی هلا

ماسه هلا  بله آشلفتگی و ایجلاد فضلای خلالی  رشلده بلامواد بلا وزن 

مخصو  کمتر و  یوستن نانو ها بهم در فضای خالی مومود و تشکی  

 هش دانسیته مخلوط یردیده است. کلوخه، منجر به کا

 نانوسیلیسات رطوبت بهینه با درصدهای مختلف: نمودار تغییر2شكل 

مشاهده میگلردد بجللت  لر شلدن فضلاهای خلالی  2با تومه به شک  

توسط ذرا  نانوسیلیس و ماذ  آ  نبودن آنها نسلبت بله دانله هلای 

رسی و الی مومود در مخلوط ، درصد رطوبت با افزایش نلانو سلیلیس 

نو روند کاهشی داشته است.  میزان کاهش رطوبت در باالترین درصد نا

 درصد بوده است .   7لیه سیلیس نسبت به نمونه او

 نانو سیلیس بر حدود اتربرگ تاثیربررسی  -3-2

رطوبلت سلیالی،  یلافتن  لارامتر هلایاز ازمایش حدود اتربلر  هدف 

خمیری بصور  مستقیم و  ارامترهایی مانند درمه فجالیت، نفوذ ذیری 

و میزان تور  بصور  غیر مستقیم بلرای کلاربرد در هسلته نفوذنا لذیر 

برای انجا  ایلن ی  و تشابه سازی در آزمایشگاه می باشد. سدهای خاک

خلاک اولیله رد شلده از اللک آزمایش نمونه های تهیه شده از مخلوط 

از آنجائیکله . و درصد های مختل  نانو سیلیس بکار برده شد  4۰نمره 

مطابق رابطه اسکمپتون، رابطه خمیلری و درصلد ذرا  ریزتلر از اللک 

لیت و نون کانی های رسی موملود در خلاک میلیمتر مجرف فجا ۰۰2/۰

می باشد، لذا عدد فجالیت بدست آمده برای خاک اولیه ملورد اسلتفاده 

می باشد کله مطلابق  7/۰و برای خاک با درصد بهینه نانو تقریبا  77/۰

خاک رس مصرفی دارای . ]4[مداول مربوطه نسبتا مناسب می باشد.  

ا ومود این در بسیاری از متوسط است ب (خاصیت خمیری)ستیسیته ال 

بنلد، دامنله خمیلری  های ژئوتکنیکی مانند  وششهای مدار آ   روژه

، قابلیلت تحمل  تغییلر االستیسیته بالنیاز میباشد چون خاکها با   باال

خوردیی در اثر تغییر رطوبلت را دارنلد  شکلهای زیاد بدون ایجاد ترک

اک میشود که خوردیی مومب تغییر هدایت هیدرولیکی خ وه ترکالبج

 لس نیلاز بله بررسلی  ،این موضون با هدف اصلی تحقیق مرتبط اسلت

میباشلد سیلیس ستیسیته نمونه حاوی درصدهای مختل  نانوالمیزان  

ر این ماده افزودنی بر حدود آتربر  و خاصلیت خمیلری خلاک یثتاتا 

تغییلر در خاصلیت خمیلری خلاک بلر  . رس مصرفی مشلخص یلردد

با افزایش  تانسی  تور  خاک، ضلریب  . اثریذار است تانسی  تور  نیز 

 ]5[. یابد نفوذ ذیری آن کاهش می

 :مشخصات حدود اتربرگ در درصدهای مختلف نانوسیلیس3جدول
 LL PL PI رصد نانود

۰ 34 17 17 

25/۰ 34 18 16 

5/۰ 35 2۰ 15 

1 37 22 15 

2 39 25 14 

4 42 28 14 
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پارامترهای آزمایش حدوداتربرگ با : نمودار تغییرات 3شكل 

 درصدهای مختلف نانو سیلیس

ه با کعالوه بر موارد بیان شده می توان نتیجه یرفت  3با تومه به شک 

افزایش نانوسیلیس، حد روانی و حد خمیری نسبت به مشخصا  حدود 

 18درصد افزایش و یا  خمیری  65و  24اتربر  خاک اولیه به ترتیب 

ا است. در ک  افزودن نانوسیلیس بیشترین تلاثیر ر درصد کاهش داشته

روی یا  خمیری یذاشته است بنلابراین خلاک در مقلادیر بلاالتری از 

رطوبت، ترک می خلورد.  تلرک خلوردیی در سلدهای خلاکی علاملی 

ی مخر  می باشد که این مشک  با استفاده از نانوسیلیس تا حلد زیلاد

 بهبود یافته است . 

نو سیلیس بر وزن مخصوص بررسی تاثیر نا -3-3

 خاک
وزن مخصو  حقیقی خاک عبار  است از وزن مخصو  مزء ماملد 

خاک بله عبلار  دیگلر وزن مخصلو  ظلاهری وزن مخصلو  همله 

ندازه با ا .فازهای خاک یجنی فاز مامد، مایع و یاز را مشخص می نماید 

ییری وزن مخصو  حقیقلی فقلط وزن ذرا  ماملد خلاک در واحلد 

ردد. بنابراین این خصوصیت بسیار مربوط به ملواد حجم مشخص می ی

مجموال وزن مخصلو  . اولیه هستند که سبب تشکی  خاک می یردند

یر  بر سلانتیمتر مکجلب  6/2حقیقی خاکها به طور متوسط در حدود 

می باشد  کمتریمی باشد که در مقایسه با وزن مخصو  ظاهری عدد 

نسلبت د شلو یاز نمی شام  فازهای مایع وزیرا وزن مخصو  ظاهری 

وزن ک  ذرا  خاک به حجم کل  نمونله خلاک در شلرایط طبیجلی و 

 بیان می شود. وزنیر  بر سانتیمتر مکجب  دست نخورده که بر حسب 

مخصو  ظاهری در خاک بسته به ساختمان، بافت و نون کانی تشکی  

تر دهنده و مقدار مواد آلی خاک متغیر است. هرچه ماده آلی خاک بیش

زن مخصو  ظاهری کمتر می شود و هرچه رس خلاک بیشلتر شود و

شود چون تخلخ  رس زیاد است وزن مخصو  کمتر ملی شلود. وزن 

عملده نلانو سلیلیس مخصو  ظاهری با تخلخ  رابطه مجکلوس دارد. 

 نانومتر می باشد که بله عللت ریلز 1۰۰تا  1۰مصرفی دارای سایزهای 

 الی مابین ذرا  خلاکبودن ، مقداری از آن درون حفرا  و فضاهای خ

 قرار می ییرد و بقیه آن با واکلنش شلیمیایی بلا سلاختمان سلیلیکاته

رسها سبب تشکی  ساختار منظم تر دانه ها و کاهش فضای خالی ملی 

 شود و نهایتا باع  افزایش وزن مخصو  می یردد .  

 
:  نمودار تغییرات وزن مخصوص با درصدهای مختلف نانو 4شكل

 سیلیس

مخللوط خلاک بلا افلزایش  اهده میگردد وزن مخصلو مش 4شک در 

از نظلر مفهلومی وزن . مقدار نانو سیلیس رشد صلجودی داشلته اسلت

مخصو ، وزن واحد حجم مسم مصالح می باشد و بله ملنس و نلون 

ردن کانی ارتباط مستقیم دارد. در فرآیند انجا  آزمایش سجی در کم کل

اشد  بهر چه بیشتر فضای خالی بین ذرا  با استفاده از ایجاد خالء می 

اسله ی مو با تومه به اینکه  مصالح بکاربرده عمدتا از الی و رس و کمل

می باشد و این امزای تشکی  دهنده وزن مخصو  های متفاو  دارند 

 بنابراین می توان یفت وزن مخصو  مخلوط  ، میانگینی از آنهلا ملی

 باشد. 

ا تل 667/2مشاهده میگردد با افزایش میزان نلانو، وزن مخصلو  از    

نو یر  بر سانتیمتر مکجب افزایش داشته اسلت. انلدازه ذرا  نلا 772/2

و ضمنا سطح دانه های ماسه و رس نامنظم و  می باشد  1۰ -9درحد  

و  دارای خل  و فرج   می باشد که احتماال این ناهموارهلای بجلای آ 

هوا توسط ذرا  نانو  ر می شلود و ذرا  درشلتری تشلکی  ملی شلد 

بنابراین وزن مسم مخلوط افزایش  یدا می کنلد، ضلمنا بجضلی ذرا  

 راکندیی یکنواخت در مخلوط فلوکه شلده و نانوسیلیس به علت عد  

ذرا  بزریتری  تشکی  داده که باعل  ملی شلود وزن درحجلم ثابلت 

افزایش یابد و روند افزایشلی وزن مخصلو  ادامله  یلدا کنلد. میلزان 

 درصد می باشد.   9/3افزایش وزن مخصو  نسبت به نمونه اولیه 

 بررسی تاثیر نانو سیلیس بر آزمایش تحكیم -3-4

یند تحکیم عبار  است از کاهش حجلم حفلره هلای آ  دار درون فرآ

خاک به علت افزایش فشارهای مانبی. سرعت نسبی عم  تحکلیم بله 

نفوذ ذیری خاک در حالت اشبان، مشخصا  خزش بخش مامد خاک و 

مشخصا  تغییر شک  سایر مواد تشلکی  دهنلده خلاک بسلتگی دارد. 

تغییلرا  فیزیکلی در  اضافه کردن ذرا  نانو سیلیس بله خلاک سلبب

 ارامترهای مختل  خاک میشود. نمونه های از خاک اولیه با درصدهای 
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نانوسیلیس تهیه شده و تحلت باریلذاری   4،  2و  1،  5/۰،  25/۰،  ۰

کیلویر  بر سانتیمتر مربع بله   8و  4، 2،  1،  5/۰،  25/۰،  ۰فشاری  

 1و  4بریشتی   ساعت برای هر بار ، باریذاری و تحت بارهای 24مد  

ساعت برای هربار، بلار بلرداری  24کیلویر  بر سانتیمتر مربع به مد  

شدند.   ارامترهای تحکیم  ذیری خاک تحت تاثیر نانوسیلیس بکاربرده 

شده و تغییرا  خصوصیا  فیزیکی خاک ملی باشلند. هلدف اصللی از 

آزمایش تحکیم بدست آوردن فضای خالی، رانلدمان انجلا  آزملایش و 

رسی تغییرا  درمله اشلبان  مصلالح در حاللت حلداکثر دانسلیته و بر

رطوبت بهینه و تحت تاثیر بارهای مختل  فشاری و بریشتی در مقادیر 

 مختل  نانو سیلیس می باشد .

 :  خالصه نتایج درصد و درجه اشباع  از آزمایشهای تحكیم4جدول

درصد رطوبت  درصد نانو

 خاک

 درجه اشباع  درصد رطوبت اشباع 

۰ 5/14 7/15 93 

25/۰ 4/14 7/15 92 

5/۰ 2/14 4/15 92 

1 ۰/14 6/15 9۰ 

2 7/13 7/17 77 

4 5/13 3/19 7۰ 

 

 
: تغییرات درصد فضای خالی با درصدهای مختلف نانو سیلیس  6شكل

  Kg/cm2 0.25تحت بارگذاری فشاری  

 

: تغییرات درصد فضای خالی با درصدهای مختلف نانو سیلیس 7شكل 

  Kg/cm2 0.5تحت بارگذاری فشاری  

 
:تغییرات درصد فضای خالی با درصدهای مختلف نانو سیلیس 8شكل 

  Kg/cm2 1تحت بارگذاری فشاری  

 
: تغییرات درصد فضای خالی با درصدهای مختلف نانو سیلیس 9شكل 

  Kg/cm2 2تحت بارفشاری  

 
:تغییرات درصد فضای خالی با درصدهای مختلف نانو سیلیس 10شكل 

  Kg/cm2 4تحت بارگذاری فشاری  
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: تغییرات درصد فضای خالی با درصدهای مختلف نانو سیلیس 11شكل 

  Kg/cm2 8تحت بارگذاری فشاری  

ن ( مربوط به تغییرا  فضای خلالی نمونله بلدو 11تا    5در شک  )   

تر مربع کیلویر  بر سانتیم 8تا  25/۰باریذاری و با باریذاری فشاری از 

درصلد  5/۰می باشد مالحظه میگردد در همله منحنلی هلا تلا میلزان 

ی درصد نانو سیلیس با افزایش فضلای خلال 4نانوسیلیس با کاهش و تا 

درصلد موملب  5/۰، زیرا مقلدار انلدک نانوسلیلیس تلا موامه هستید

 رشدیی فضای خالی بین دانه های خاک می یلردد وللی بلا افلزایش 

و و میزان نانوذره بدلی  ایجاد سلاختمان فلوکله ماننلد بلین  ذرا  نلان

ذرا  خاک در مجاور  کاهش اندک رطوبت با کملی افلزایش فضلای 

دتا سیلیت و رس و کملی خالی روبرو می شوید. خاک مورد مطالجه عم

ماسه می باشد که از نظر تحکیم  لذیری بله سلطح تملاس رس هلا و 

ت تخلخ  و رطوبت طبیجی آنها بستگی داردو به دلی   ایین بودن سرع

د زهکشی در این نون خاکها، تحکیم آنها تا ملدتهای طلوالنی ملی توانل

یلت الادامه داشته باشد. رس مومود در خاک اولیه عمدتا از نون کم فج

ه کلمثال ایلیت یا کلریت می باشد وبا تومه به منس ذرا  نانوسیلیس 

ک تمای  زیادی به ایجاد ساختمانهای سیلیکاته دارنلد و از طرفلی خلا

های رسی از فرسایش فلدسپا  های سدیک و  تاسیک و مقدار کملی 

اکسید سیلیسم  بومود می آیند.  بطور کلی می توان یفلت کله ذرا  

عللت ریزدانله بلودن و از بلین بلردن منافلذ و ایجلاد  نانو سلیلیس بله

را  ذساختمان به دلی  بارهای اطراف آن به عنوان مقاو  کننده مابین 

د. قرار یرفته و از  راکندیی ذرا  ریزدانه ملوییری بله عمل  ملی آور

کجب کیلویر  بر سانتیمتر م 8درصد افزایش فضای خالی از بار صفر تا 

مللی  2/25و  1/24،  4/23،  7/22،  5/22،  3/22،  2/21بلله ترتیللب 

 باشد که روندی صجودی داشته است . 

 
: تغییرات درصد فضای خالی با درصدهای مختلف نانو 12شكل 

  Kg/cm2 4سیلیس تحت باربرداری 

 
:تغییرات درصد فضای خالی با درصدهای مختلف نانو  13شكل 

  Kg/cm2 1سیلیس تحت باربرداری   

( نمودارهای باربرداری آزمایش تحکیم در درصدهای 13و12در شک  )

مختل  نانوسیلیس نمایش داده شده است فضای خلالی بلین ذرا  در 

 و 4ی تا کیلویر  بر سانتیمتر مربع به حداق  رسیده و در باربردار 8بار 

ی کیلویر  بر سانتیمتر مربع بدلی  داشتن خاصیت  الستیک 1سپس تا 

 فضای خالی نسبت به خلاک اولیله در بلار بیشتر از خاصیت االستیکی،

یش درصد افزا 31و  33کیلویر  بر سانتیمتر به ترتیب  1و  4بریشتی 

داشته است. ضمنا تحکیم خاکهای رسی ماهها طول میکشلد و انتظلار 

 میرود که با یذر زمان نتایج بهتر و مطلو  تری حاص  یردد .    
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قبل از آزمایش با : نمودارتغییرات درصد درجه اشباع 14شكل 

 درصدهای مختلف نانو سیلیس

مشاهده می یردد منحنی تغییرا  درمله اشلبان قبل  از  14در شک  

تلا  آزمایش با افزایش مقدار نانو سیلیس روند کاهشی دارد. این کاهش

تا درصد نانوسیلیس شیبی مالیم و ازآن به بجد با شلیب نسلبن 1میزان 

 ی درمه اشلبان نسلبت مسلتقیم بلاتند ادامه  یدا کرده است. بطور کل

فضای خالی دارد و مهت اشبان شدن خلاک تملا  فضلای خلالی بایلد 

ین درصد ذرا  نانو بجلای آ  بل 1توسط آ   ر شود بنابراین تا میزان 

ذرا  قرار یرفته و باع  شیب مالیم منحنی شده اسلت. بلا تومله بله 

ت اشلبان رابطه درمه اشبان که از تقسیم درصد رطوبت به درصد رطوب

الی و بدست می آید بنابراین با افزایش مقدار نانو و زیاد شدن فضای خ

از طرفی کاهش درصد رطوبت روند تغییرا  درمه اشبان سریجتر شلده 

 است .   

بررسی تاثیر نانو سیلیس بر آزمایش تک  -3-5

 محوری   
 هدف ازآزمایش مقاومت فشاری  تک محوری یافتن  ارامتر های مرتبط

نله برای انجا  این آزملایش در ابتلدا نمو. مقاومت فشاری خاک استبا 

 خاک اولیه و درصد های مختل  نانو سیلیسهای تهیه شده از مخلوط 

داده  یمتر عبلورمیل 76/4با قطر   4نمره از الک ، عم  آوری  روز  7در 

 یر  از هر نمونه انتخا  یردید.   3۰و مقدار 

آ  کله از آزملایش تلراکم بدسلت آملده  نمونه ها را با مقدا مجینلی از

د وتا خاک کامال یک دست ش نیدبود)رطوبت بهینه( به خوبی آمیخته ک

در انتهلا  ده تلانملوو سپس قالب فلزی را به وسیله روغن کامال چلر  

در قاللب  نمونه ها به راحتی از قالب خارج شلوند  لس از آن خلاک را

نمونه  خلی قالب که قطرقطر دا و استوانه ای شک  که از منس فلز بود

سلانتی متلر کله  62/7سانتیمتر بوده و ارتفان قالب  81/3 هاست یجنی

بطلور کللی   .یردیلدهمان ارتفان نمونه های ساخته شده است متراکم 

افزایش نانوسیلیس باع  تشکی  ساختمان نا ایداری بین ذرا  نلانو و 

باعل  سیلیکاتهای مومود در رسها می شود کله ملی توانلد تلا حلدی 

افزایش مقاومت فشاری یردد و در مقادیر بیشلتر بله عللت  لر شلدن 

فضای خالی بین ذرا  از تاثیر نانو سیلیس در افزایش مقاومت فشلاری 

 کاسته می شود .

 
:نمودار تغییرات مقاومت فشاری در درصدهای مختلف 15شكل 

 نانوسیلیس

ختلل  نانوسلیلیس حداکثر مقاومت فشاری با مقلادیر م 15در شک    

یاد رسم شده است. همانطور که می دانید نانو ذرا  دارای سطح ویژه ز

 وو بارهای الکتریکی هستند از طرفی با رسلها و الی هلا بنلابر ملنس 

سلیته ساختمانشان تشکی   یوندداده اند. از طرفی به علت باالرفتن دان

اک و خاک و کاهش رطوبت بنابر دالی  عنوان شده و شکننده شدن خ

، درصد 1کاهش کرنش می توان نتیجه یرفت که افزایش میزان نانو تا 

 درصد مقاومت فشاری را افزایش داده است و افزایش بیشلتر 1۰حدود 

درصدی مقاومت فشلاری شلده اسلت  5نانو ذره، مومب کاهش حدود 

ک، بنابراین می توان نتیجه یرفت که افزودن نانوسیلیس برای این خلا

 ت. مهت باال رفتن مقاومت فشاری را برآورده کرده اسانتظارا  الز  

 
 :نمودار تغییرات کرنش دردرصدهای مختلف نانوسیلیس16شكل 

K

g

/

c

m

2 
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روند کاهشی کرنش خلاک بلا افلزودن مقلدار نانوسلیلیس  16درشک  

ی مشاهده میگردد. با افزایش نانوذره و  رشدن فضلای خلالی و از طرفل

ش ماذ  آ  نبودن نانو ذره ، رطوبت کاهش داشته و به دنبال آن کرن

 نیز کاهش  یدا کرده است . 

بررسی تاثیر نانو سیلیس بر روی آزمایش  -3-6

 نفوذپذیری
ر خاکهای رس دار ساختار خاک تاثیر مهملی در ضلریب نفوذ لذیری د

تمرکز  :دارد. سایر عوام  مهم که در نفوذ ذیری رسها موثرندعبارتند از 

یونی و ضخامت الیه آبی که در اطلراف ذرا  رسلی نگله داشلته شلده 

ا است. ضریب نفوذ ذیری با افزایش درمه اشبان به سرعت افزایش  یلد

ب نفوذ ذیری واحد سرعت است و در دسلتگاه آحلاد میکند. واحد ضری

SI  ملدول  بر حسب سانتیمتر بر ثانیه و یا متر بر روز بیان میشود. در

:حدود تغییرا  ضریب نفوذ ذیری برای خاکهای مختلل  ارائله شلده 4

 ]4 [است : 

 :حدود تغییرات ضریب نفوذپذیری برای خاکهای مختلف5جدول
K نوع خاک 

m/day Cm/sec  

 شن تمیز 1۰۰-۰/1 864۰۰-864

 ماسه درست ۰1/۰-۰/1 64/8-864

 ماسه ریز ۰۰1/۰-۰1/۰ 86/۰-64/8

 الی ۰۰۰۰1/۰-۰۰1/۰ ۰۰86/۰-86/۰

 رس 1۰ -6 کمتر از ۰۰۰86/۰کمتر از 

 12، 5/۰،  25/۰برای انجا  این آزمایش ابتدا به خاک اولیه درصدهای 

ن نانو سیلیس را اضافه کنید و خو  بهم بزنید تا مخللوطی یکسلا 4و 

 ز  بهالبدست بیاید، رطوبت بهینه را به مخلوط اضافه کنید تا به میزان 

 نسبت حجم مولد برسد .  

 

نفوذپذیری با درصد های مختلف نانو : نمودارهای تغییرات 17شكل

 سیلیس

منحنلی تغییلرا  نفوذ لذیری بلا درصلدهای مختلل    17در شک    

آ  بنلدی در نانوسیلیس نمایش داده شده است. همانطور که میدانیلد 

تا  کشییا به حداق  رسانیدن زه کشیبدنه سد به منظور قطع کام  زه

قش مغلزه صلرفاآ آ  حد قاب  قبول است. در سدهای خاکی مغزه دار ن

بندی سازه سد می باشد ولی چون نفوذ ذیری مغزه واقجاآ صفر نیسلت، 

بهرحال متوق  نمی یردد بلکه با سرعت بسیار اندکی   کشیاز اینرو زه

نفوذنا ذیر ح یا مصالاز منس رس می تواند  مغزهمریان ادامه می یابد. 

زیلادی بلله . از آنجاییکلله ذرا  نانوسلیلیس تمایل  بسللیار دیگلر باشلد

 راکندیی و همچنین چسبندیی به دانه های رسی دارنلد و همچنلین 

ومود بارهای سطحی فراوان در  یرامون ذرا  نانودر مجاور  با رسلها، 

به سرعت اطراف ذرا  رس قرار یرفته و سبب کلوخه شدن )ایلومره ( 

آنها میگردنلد. تلراکم بلاال و تمایل  بله کلوخله شلدن سلبب کلاهش 

مجاور  با آنها میگردد.  س میتوان به این موضون اشاره  نفوذ ذیری در

کرد که کلیه عواملی که قبال ذکر یردیده بطور مستقیم و غیرمسلتقیم 

 بر روی نفوذ ذیری تاثیریذار هستند .

:  ضرایب تغییرات نفوذپذیری خاک اولیه با درصدهای مختلف 6جدول 

 نانوسیلیس

ضریب نفوذپذیری  نوع خاک 

×7- 10  

تفاوت درصد 

 نانوسیلیس 

 ۰ 52/7 خاک اولیه 

درصد25/۰اولیه +خاک

 نانوسیلیس

61/6 25/۰ 

 5/۰خاک اولیه +

 درصدنانوسیلیس

22/5 25/۰ 

درصد  1خاک اولیه +

 نانوسیلیس

76/2 5/۰ 

درصد 2خاک اولیه +

 نانوسیلیس

38/3 1 

درصد  4خاک اولیه + 

 نانوسیلیس

76/3 2 

با تومه به آزمایشهای صور  یرفته، میزان ضریب نفوذ ذیری  در 

درصد  1ده که در مخلوط تثبیت شده با  بو 52/7× 1۰ -7خاک اولیه

درصد  63یده است که  رس 76/2× 1۰ -7نانوسیلیس به حداق  میزان 

ر کاهش داشته است، سپس با تومه به دالی  ذکر شده با افزایش مقدا

افزایش یافته در نتیجه باع  افزایش  نانوسیلیس فضای خالی

درصد   36درصد نانوسیلیس  1درصد نانو نسبت به  4نفوذ ذیری در 

 .  شده است 

7- 

1

0 

× 
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بررسی تاثیر نانو سیلیس بر روی آزمایش  -3-7

 برش مستقیم
ر در همه مسائ  مربوط به  ایداری خاک از قبی  طراحی  ی هلا، دیلوا

 کافی رامع به مقاومت خلاکهای حائ  و خاکریز ها، داشتن اطالعا  

ضروری است. اندازه ییری و تجیین مقاومت خلاک هلا بله ویلژه بلرای 

خاک های چسبنده که در مباحل   ایلداری خلاک اهمیلت و کلاربرد 

زیادی دارد، مز مباح   یچیده مطرح در مکانیلک خلاک ملی باشلد. 

مقاومت خاک در قسمت های مختل  منحنلی کله مجیلار یسلیختگی 

سامی مختلفی دارد که شام  مقاومت کششی، مقاوملت مصالح است، ا

برشی و مقاومت فشاری می باشد، لیکن می تلوان یفلت کله مقاوملت 

برشی خاک عمده ترین عام  در تجیین رفتار خاک می باشد. مقاوملت 

برشی خاک مقاومت داخلی در واحد سطح آن است، یجنی مقاومتی که 

ر یسلیختگی و لغلزش در خاک می تواند در برای تلا  آوردن در برابل

امتداد هر صفحه دلخواه در داخ  خود بسیج کند. مشلخص اسلت کله 

موضون مقاومت برشی بلرای بررسلی مسلائ   ایلداری خلاک از قبیل  

 ی سازهباربری و  ایداری شیب ها و شیروانی ها و فشار افقی مؤثر بر رو

 های نگه دارنده )دیوار های حائ ( خاک کاربرد دارد.

 شماره گمانه :

متری  عمق نمونه برداری :

34 حد روانی : نمونه دست خورده :

17 گام خمیری :

 اشباع شده : 

 سرعت دستگاه :

روش آزمایش :

تشریح نمونه :

تنش برشي 

ت در لحظه شکس ك ش خ تر د از آزمايش بع ل از آزمايش قب

f C t sn g g w w
o kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 g/cm3 g/cm3 % %

0.75 0.50 1.88 2.15 - 14.5

34 0.42 1.10 1.00 1.88 2.15 - 14.5

1.41 1.50 1.88 2.15 - 14.5

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

رطوبت طبیعی :

5×5×2  cm

0.15 mm/min

 روژه دانشجویی خانم سیفی

خانم سمیه سیفی

خاک اصلی

 استان مرکزی

ASTM-D3080 گزارش برش مستقیم

جا  و خوا  مقاومتی همچون  وش موهر تجیین میگردد .    و تغییر مکان افقی هنگامی که نمونه برش داده میشودان

ك ته خا دانسي

ی تنش عمود

 پروژه :

 شماره کار:

 متقاضی :

 شماره نمونه :

رطوبت نمونه

 اندازه قالب :

 خالصه روش : آزمایش بصور  تغییر شک  سه نمونه یا بیشتر تحت تاثیر بارهای عمودی و تجیین و اندازه ییری مقاومت برشی

 تحكیم شده : 

ك پارامترهاي مقاومت برشي خا

تندریمولد روش تهیه نمونه :

رس با خاصیت خمیری کم

نمونه دست نخورده :

تحكیم نشده  : 

w d 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

t 
kg/cm2 

s n kg/cm2 

0.00

0.50

1.00

1.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 ی
   

شی
  

  
  

 

            مکا   ان ی  

s1=0.5

s2=1

s3=1.5

0.50 

1.00 

 
 نمودار برش مستقیم خاک اولیه: 18شكل

 شماره گمانه :

متری  عمق نمونه برداری :

37 حد روانی :  نمونه دست خورده :

15 گام خمیری :

 اشباع شده : 

 سرعت دستگاه :

روش آزمایش :

تشریح نمونه :

تنش برشي 

ت در لحظه شکس ك ش خ تر د از آزمايش بع ل از آزمايش قب

f C t sn g g w w
o kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 g/cm3 g/cm3 % %

0.89 0.50 1.90 2.17 - 14.0

33 0.57 1.26 1.00 1.90 2.17 - 14.0

1.55 1.50 1.90 2.17 - 14.0

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

رطوبت طبیعی :

5×5×2  cm

0.15 mm/min

 روژه دانشجویی خانم سیفی

خانم سمیه سیفی

خاک با 1 درصد نانو

 استان مرکزی

ASTM-D3080 گزارش برش مستقیم

جا  و خوا  مقاومتی همچون  وش موهر تجیین میگردد .    و تغییر مکان افقی هنگامی که نمونه برش داده میشودان

ك ته خا دانسي

ی تنش عمود

 پروژه :

 شماره کار:

 متقاضی :

 شماره نمونه :

رطوبت نمونه

 اندازه قالب :

 خالصه روش : آزمایش بصور  تغییر شک  سه نمونه یا بیشتر تحت تاثیر بارهای عمودی و تجیین و اندازه ییری مقاومت برشی

 تحكیم شده : 

ك پارامترهاي مقاومت برشي خا

تندریمولد روش تهیه نمونه :

رس با خاصیت خمیری کم همراه با 1 درصد نانو

نمونه دست نخورده :

تحكیم نشده  : 

w d 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
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            مکا   ان ی  
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 درصد نانو سیلیس 1:نمودار برش مستقیم خاک اولیه + 19شكل

با تومه به نون کاربرد مصالح خاک رس همراه با نانوسیلیس از آنجائیکه 

آزمایش الز  برای  رده آ  بند در  رده خاکی عمدتا از نون فشار 

نشده می منفذی محدودنشده و یا سه محوری تحکیم شده زهکشی 

باشد و ازمهتی که هزینه های باال آزمایش سه محوری مومب یردید 

که بجای آزمایش سه محوری از آزمایش برش مستقیم تحکیم نشده 

زهکشی نشده با سرعت باال استفاده یردد به مهت شبیه سازی 

آزمایش مهت ملوییری از خروج آ  منفذی از خاک می باشد. به 

به یفته شده بجای انجا  آزمایش برش همین دلی  و به موارد مشا

مستقیم برای کلیه درصد های مختل  نانو سیلیس فقط انجا  آزمایش 

درصد نانوسیلیس )مقدار  1برای روی نمونه خاک اولیه و نمونه خاک با 

 بهینه( صور  یرفته است.

( با تومه به نتایج بدست آمده بدلی  اینکه 19و 18در شک  )

ی که در میان منافذ خاک قرار یرفته و فضای خالنانوسیلیس بکار رفته 

فته می بایستی با هوا و یا آ    ر یردد را اشغال میکند و بدالی  ی

ان شده در آزمایشا  خاک اصالح شده با نانو ملوی عبور آ  را از می

ا مراه بمنفافذ را یرفته و به همین دلی  با باال رفتن فشار آ  منفذی ه

نسیته خشک خاک سبب افزایش چسبندیی افزایش حد روانی و دا

خاک یردیده است همچنین با کاهش میزان اصطکاک بین دانه ها 

 زاویه چسبندیی داخلی خاک کمی کاهش داشته است . 

مدلسازی سد خاکی مورد استفاده با نرم  -3-8

 افزار

 
:شكل شماتیک از مقطع عرضی سد خاکی مورد استفاده در 20شكل

 مدلسازی جهت مقایسه

  PLAXISمقطع شماتیک سد خاکی توسط نر  افزار   2۰در شک   

نمایش داده شده است.  هسته سد و  رده آ  بند در شک  فوق 

یس مشخص یردیده است.  با تومه به نون خاک اولیه و میزان نانو سیل

 ت .آمده اس  6درصد(  ارامترهای اندازه ییری شده در مدول  1بهینه)

های نوع پرده آب بند خاک اولیه و خاک : مقایسه پارامتر6جدول 

 اصالح شده

 
 خاک رس به مای اصالح شده با نانوسیلیس رس مصالح از استفاده 

 به علت که است، شده ض فر آ  بند وهسته رسی طراحی اولیه در
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 س از  منفذی فشار اولیه مقادیر خاک رس  ذیری تراکم قابلیت

خاک  از آن  ذیری تراکم قابلیتافزودن نانو باز هم افزایش یافته که 

ملوییری از عبور مریان  مقادیر است بنابراین به دلی  اولیه بیشتر رس

 شده ایجاد منفذی آ  در منافذ خاک  س از افزایش نانوسیلیس فشار

 مخلوط رس مصالح از همچنین استفاده. بیشتر می یردد سد هسته در

 نزول سرعت و شده چشمگیر نفوذ ذیری کاهش با نانوسیلیس باع 

یابد و عمال در هنگا  امرا چه تحت عنوان  کاهش می منفذی فشار

  . هسته و یا آ  بند در سد خاکی از نفوذ آ  ملوییری می کند

 نتیجه گیری  -4

ختالط ابا بررسی نتایج آزمایشا  انجا  شده بر روی نمونه های اولیه و 

یت شده و تهیه نمودارهای مختل  به این نتیجه رسیدیم که نمونه تثب

درصد نانو سیلیس، باالترین دانسیته ، مقاومت فشاری  1شده با 

صد در 1محدود نشده را دارد همچنین با بررسی نمودارهای تحکیم  با 

 درصد نانو سیلیس، 1و با بررسی نمودار برش مستقیم با  نانو ذره

فضای خالی و نفوذ ذیری مناسب بدست آمده است که نشان دهنده 

اشته داین است استفاده از نانوسیلیس می تواند موثر و تومیه اقتصادی 

 باشد . 

 گذاری سپاس   -5

ر دکه  محسن نجارچی  منا  آقای دکتر از استاد با کماال  و شایسته

ه ، از هیچ کمکی در این عرص  یکمال سجه صدر، با حسن خلق و فروتن

  را بر عهده مقاله و زحمت راهنمایی این  بر من دریغ ننمودند 

 .کمال تشکر و قدردانی را دار ، یرفتند

 منابع  -6

سی و دومین یردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی  ]-1[
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