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 خالصه

 های هیدر ال یرس یخاکها یبرا نیگزیجا باتياز جمله ترک تيماسه بنتون باتيترک

عالوه بر  یدر طراح یضرور یارامترها. از جمله پرونديبه شمار م قیعا

 هیال نیا یوارده و سربار رو یمقاومت در برابر فشارها ن،یيپا یرینفوذپذ

 تيمختلف بنتون یدهابا درص روزکوهيف ای خاک ماسه زيمقاله ن نهاست. در ای

 گریکدیبدست آمده و با  باتيمحصور نشده ترک یشده و مقاومت تک محور بيترک

مقاومت تک  شیافزا یرو تيبنتون رينشان داد که تاث جنتایاند.  شده سهیمقا

 قیعا های هیمقاوت الزم جهت استفاده در ال یمحسوس بوده و دارا باتيترک یمحور

 .   باشديم یمهندس های پروژه

 
 کلمات کلیدي: ماسه، بنتونیت، مقاومت تک محوری، الیه عایق            

 

 

  مقدمه .1

 
دیواره  های آببند در سدها،بات جدیدتری بعنوان دیوارهامروزه از مواد و ترکي

الینرهای مانع انتقال های حفاری شده،  های بتن پالستيک، سپرها، خاکریز محل

های عایق و کم نفوذپذیر در اغلب پروژه هایها و بطورکلی الیه آلودگی در لندفيل

وان موانع هيدروليکی ( بعنSBLبنتونيتی) -الینرهای ماسهمهندسی استفاده ميگردد. 

با کيفيت قابل کنترل و هزینه نسبتا پایين و اجرای راحت از جمله ترکيبات نوین 

ميباشند.  بنتونيت رسی با خواص تورمی باال و نفوذپذیری پایين، از خانواده 

اسمکتایتها بوده که کانی غالب آن مونت موریلونيت ميباشد. مونت موریلونيت از 

 900 حدود ای به همين نام که در تماس با آبنسه در منطقههای جنوب فرانهشته

های عایق عالوه بر نفوذپذیری . الیه]1[متورم ميشود، نام گرفته است درصد حجمی

جانبه و نيز سربار روی این پایين ميبایست در برابر فشارهيدروليکی، تنش همه

يد پروژه بهره جست. مقاوم بوده تا بتوان از این ترکيبات در طول عمر مف هاالیه

از جمله پارامترهای مقاومتی الزم برای الینرها ميتوان به مقاومتهای سه محوری، 

برشی و تک محوری اشاره کرد که دانستن مقادیر هریک از این مقاومتها، برآورد 

ها را موجب ميشود. در این مقاله الیه ننسبتا دقيقی از خصوصيات ژئوتکنيکی ای

و  30،20،10ری چند ترکيب ماسه بنتونيتی با درصدهای بنتونيتی نيز مقاومت تک محو

بررسی گردیده است و اثر بنتونيت روی مقاومت تک محوری ماسه با یکدیگر  40

مقایسه شده و ازبين آنها بهينه ترین ترکيب از لحاظ مقاومتی و نيز صرفه 

يل بعنوان مانع های عایق بخصوص الینرهای لندفاقتصادی جهت استفاده در اغلب الیه

 تخاب گردیده است.انتقال آلودگی در برابر شيرابه موجود، ان

                                                 
 ) pt9B Nazanin(عنوان شغلي نویسنده اول 1
 ) pt9B Nazanin(دومعنوان شغلي نویسنده 2
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]2 Alkaya [ وEsener  در تحقيق خود به بررسی استفاده از ترکيبات ماسه بنتونيت در

اند و مقاومت تک محوری ترکيبات ماسه با درصدهای های نفوذناپذیر پرداختهالیه

درصد بنتونيت را بعنوان  20ب ماسه با مختلف بنتونيت را بدست آورده و ترکي

با کيلوپاسگال معرفی کردند و نشان دادند 190بهينه ترین ترکيب با مقاوت حدود 

افزودن بنتونيت بيش از این مقدار، عمال مقاومت تک محوری ترکيبات کاهش محسوسی 

  پيدا ميکند.

 

 مصالح مصرفی           .2

 

ها بنتونيت بعنوان مادۀ افزودنی در آزمایش از خاک ماسه بعنوان مادۀ اصلی و از

باشد. می 161استفاده شد. ماسۀ استفاده شده از نوع ماسه فيروزکوه با کد تجاری 

رسم شده  1بندی آن  در شکل نتایج آزمایش دانه بوده و 68/2چگالی ویژه این ماسه 

دارای درصد بنتونيت مصرفی از نوع بنتونيت سدیمی به رنگ سفيد کدر بوده و است. 

 باشد.می 5/95برابر  200و درصد ریزتر از الک   4/7رطوبت طبيعی 
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شکل                                                                               

 نمودار دانه بندی ماسه - 1
. 

 شرح انجام پژوهش .3

 

جهت مقایسه  40و 10،20،30،برای تراکم ترکيبات ماسه بنتونيت با درصدهای وزنی

بایست درصدهای رطوبت بهينه مشخص گردند. با یکدیگر، می ت تک محوریممقادیر مقاو

 ASTM D ]3[بدین منظور آزمایشات تراکم با پراکتور استاندارد طبق استاندارد 

 2های بهينه از طریق رسم نمودار تراکم مطابق شکل  صورت پذیرفته و رطوبت 698-78

درصدهای رطوبت بهينه و چگالی خشک حداکثر ترکيبات نيز  1جدول  بدست آمد. در

   نشان داده شده است. ماسه بنتونيت
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 تغییرات درصد رطوبت با چگالی خشک حداکثر - 2 شکل

 درصدهای رطوبت بهینه و چگالی خشک حداکثر ترکیبات ماسه بنتونیت -1جدول

Bentonite (%) γd max (gr/cm
3
) ωopt 

0 63/1 6/12 

10 72/1 1/17 

20 78/1 0/16 

30 74/1 5/17 

40 66/1 5/18 

 

-می 1و نتایج مندرج در جدول  2شکل با مراجعه به                          

توان گفت که بدليل تورم و جذب آب باالی بنتونيت و درنتيجه پرکردن حفرات، 

مقدار  بهه بنتونيت به ماسه خالص، رطوبت بهين درصد 10 ابتدا با افزودن

گرم بر سانتی مترمکعب  09/0درصد و وزن مخصوص ترکيب نيز  5/4قابل توجه 

افزایش می یابد. اما در ادامه با افزایش درصد بنتونيت، رفتار ترکيب 

بهينه تر شده یعنی درصد رطوبت بهينه کاهش و وزن مخصوص خشک حداکثر 

% دارای باالترین چگالی خشک حداکثر و پایين 20افزایش می یابد وترکيب 

تغييرات عکس  به بعد،% 30ب ترکي ازباشد وترین درصد رطوبت بهينه می

با افزایش درصد که نيز نشان داد   Komine ]4[نتایج تحقيق  ميگردد.

بنتونيت، روند تغييرات درصد رطوبت بهينه و وزن مخصوص خشک به ترتيب 

درصد بنتونيت دارای باالترین چگالی خشک  30کاهشی و افزایشی بوده و ترکيب 

 باشد.ينه میحداکثر و پایين ترین درصد رطوبت به

درصد بيشتر از  2بنتونيت در  -در ادامه ترکيبات ماسه                      

اینچ و طبق  6و  6/4ی به ارتفاع و قطر به ترتيب رطوبت بهينه در قالب

ها نمونه آماده سازی. برای ندمتراکم گردید Bو به روش  ASTM D 698استاندارد 

ميليمتر استفاده وبرای   78و 38به ترتيب از قالبهایی فلزی با قطر و ارتفاع 

نمونه با ابعاد فوق الذکر از طریق فروکردن قالبها با چکش  4هر ترکيب، 

نمونه، توسط جک هيدروليکی از  4پالستيکی به قالب تراکم تهيه شد. در ادامه هر 

 قالبهای فلزی خارج شده وبرای گذاشتن در دستگاه تک محوری آماده گردیدند.

                                                                                                                      

                         

 نمودارها.     4
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درصد بنتونیت           20برش ترکیب-نمودار تنش  -4شکل -نمودار تنش -3شکل            

                                                          رصد بنتونیت                  د 10برش ترکیب
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                              درصد بنتونیت 30ببرش ترکی-نمودار تنش -5شکل              

                                               درصد بنتونیت 40برش ترکیب-نمودار تنش  -6شکل

 

مشخص است، با افزایش درصد  6تا  3همانطور که در شکل های               

بطوریکه  ها افزایش محسوسی پيدا ميکند، بنتونيت مقاومت تک محوری نمونه

ه نمونه بمربوط بنتونيت  -ماسه اتترکيب ميانگين مت تک محوریبيشترین مقاو

کيلو پاسگال ميباشد. ولی بعد از آن  80 آن مقدار بوده و درصد بنتونيت 30حاوی

کيلو پاسگال  59درصد بنتونيت به مقدار  40مقاومت در ترکيب  و مقاومت کمتر شده

ميتوان گفت که ترکيب  نيز به وضوح مشخص است و 7این روند در شکل  تنزل ميابد.

درصد ماسه فيروزکوه، بهينه ترین ترکيب از لحاظ مقاومت  70درصد بنتونيت و  30

 تک محوری ميباشد.
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 -مودار روند تغییرات مقاومت تک محوری در مقابل درصد بنتونیت ترکیبات ماسهن -7شکل 

 بنتونیت

 

 

                   

 

 
 

 . نتيجه گيری5

 

% دارای کمترین درصد 20ب ماسه بنتونيت، ترکيب از بين چهار ترکي .1

رطوبت بهينه و بيشترین چگالی خشک حداکثر بوده و این مقادیر به 

 گرم بر سانتی مترمکعب ميباشند. 78/1% و 16ترتيب 

درصد بنتونيت از مقاومت تک محوری مناسبی برخوردار  40و20،30سه ترکيب     .2

ها،  از این ترکيبات ميتوان بوده و با توجه به نفوذپذیری پایين آن

 های مهندسی بهره جست.در پروژه یه عایقبعنوان ال

ها افزایش محسوسی با افزایش درصد بنتونيت، مقاومت تک محوری نمونه    .3

 -پيدا ميکند، بطوریکه بيشترین مقاومت تک محوری ميانگين ترکيبات ماسه

کيلو  80مقدار آن درصد بنتونيت بوده و  30بنتونيت مربوط به نمونه حاوی

پاسگال ميباشد. ولی بعد از آن مقاومت تنزل ميابد. بنابراین ميتوان گفت 

درصد ماسه فيروزکوه، بهينه ترین ترکيب از  70درصد بنتونيت و  30ترکيب 

 لحاظ مقاومت تک محوری مبياشد.
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