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 خالصه
جذب  اثر كيفيت آب مخصوصا در خاكهای رسي بواسطهعموما اما  ؛ازنده ای داردكسب باالترین تراكم در خاكها نقش س ميت آب تحت عنوان آب بهينه به منظورمقدار و ك

ي استفاده نادیده انگاشته شده است. در این مقاله از آب مغناطيسي كه ناخالصي هایش توسط آهنربای بسيار قوی یونيزه شده برای متراكم كردن خاک رسیون ها  توسط آب

شرایط مساعدی را برای بوجود آمدن محيط مرطوب و ر آب به سمت قطب های غير همنام خود در خاک رس جذب شده و یون های پالریزه شده موجود د شده است.

بيشتر از حالتي بدست آمد كه از آب شرب  %5/6درنتيجه جابجا شدن ذرات ریز خاک فراهم مي آورد. افزایش تراكم حاصله از آب مغناطيسي با روش تراكم پروكتور 

 د.استفاده شده بو

 یون، تراكم پروكتور، خاک رس، آب مغناطيسي :كلیدی واژه های

 

 

 

 مقدمه .1

فني و مکانيک  با آنچه در مباحثكشاورزی و خاكشناسي  منظر از هاخاک گيرند. ویژگيقرار مي ي مورد آناليز و ارزیابيمختلفها از نقطه نظرات خاک

ميت برای شناسایي خاک استعداد و قابليت خاک برای رشد گياه و درخت در رأس اه برخالف نگاه كشاورزی كه مطرح مي گردد، متفاوت است. خاک

های عمراني پروژه برایگاه مطمئن و همچنين تکيه مل بارهای واردهــمنظور تح به خاک يــي و مکانيکــولي در نگاه مهندسي، خصوصيات فن ؛ددارقرار 

 گيرد.قرار ميدنظر م

ی رشته مهم مباحثاز  كه های صحيح متراكم كردن و غيرهخاک، روش یا سست بودن پذیری خاک، متراكم بودنتراكم اتي مثلدر این راستا، موضوع

بلکه در كاهش  ؛رودمي به شمار آنهاا راهکاری برای افزایش مقاومت نه تنه در واقع متراكم كردن خاک،. پيدا مي كنداهميت مي باشد؛ مهندسي عمران 

 نقش به سزایي دارد.خاک و فرج ذرات آب به درون خلل  نفوذ

. این دارد ویژه ای تفاوت هانسبت به سایر خاک خاک رس يم مي شوند. در این ميان،رس تقسها به چهار گروه شن، ماسه، سيلت و خاک ،كليبندیتقسيمدر

های علت اصلي این امر وجود كاني .كندبا سيلت فرق مي ماهيت كلي آن اما ؛گروه قرار گرفته استی ریزدانه بودنش با سيلت در یک خاک هر چند بواسطه

به علت جذب آب تحت  آنرواني  و ی خاک رس است كه باعث شده برخي از خواص باطني و ظاهری آن نظير چسبندگي، حدود خميریتشکيل دهنده

 شرایط كمي و كيفي متفاوت تغيير نماید.

ی خاک رس های تشکيل دهندهبندگي زیادی به وجود آورند. ميزان چسبندگي با توجه به كانيپولکي شکل هستند و قادرند با جذب آب چس ،ذرات رس

 بسيار متغير خواهد بود.

ای هستند كه به دو فرم چهار وجهي سيليکا و هشت وجهي آلومينا دیده های آلومينيوم پيچيدهسيليکات، ایليت و مونت موریلونيت( كائولينيت)های رسكاني

 دهد.وضعيت كلي این تركيبات را نشان مي 1 شوند. شکلمي
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گیبسیت  ی سیلیکا ـی هشت وجهی )گیبسیت(، )ث( ورقهی سیلیکا، )پ( هشت وجهی آلومینا، )ت( ورقه: )الف( چهاروجهی سیلیکا، )ب( ورقه1ل شک

 (1959)گريم، 

 

 

ب تركيب  -1اند. مطابق شکل را در بر گرفته كه یک اتم سيليکون باشدالف، هر واحد چهار وجهي مركب از چهار اتم اكسيژن مي -1 مطابق شکل

ر امشترک قرهای همسایه، كند. سه اتم اكسيژن موجود در هر پایه چهاروجهي بين چهار وجهيواحدهای چهاروجهي سيليکا توليد یک ورقه سيليکا مي

اند. تركيب واحدهای باشند كه یک اتم آلومينيوم را در برگرفتهمي پ واحدهای هشت وجهي مركب از شش اتم هيدروكسيل -1گيرند. مطابق شکل مي

شود. گاهي مواقع در ت(. این ورقه، ورقه گيبسيت نيز ناميده مي -1كند )شکل هشت وجهي آلومينيوم هيدروكسيل توليد یک ورقه هشت وجهي مي

 .شودحالت، ورقه هشت وجهي، ورقه بروسيت ناميده مي گردد كه در اینواحدهای هشت وجهي، اتم منيزیم جایگزین اتم آلومينوم مي

پيوند دارد. ليکن هر اتم اكسيژن در پایه چهار وجهي  8ی سيليکا، هر اتم سيليکون با ظرفيت مثبت چهار، با چهار اتم اكسيژن با ظرفيت منفي كل در یک ورقه

كسيژن فوقاني هر واحد چهاروجهي دارای یک بار ظرفيت منفي واحد است كه نامتعادل با دو اتم سيليکون پيوند داده شده است. این بدان معني است كه اتم ا

 شوند تا پيوندهای ظرفيتي اقناع گردد.ها ميهای اكسيژن جایگزین هيدروكسيلبوده و باید متعادل گردد. این اتم
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ها توسط پيوندهای انگستروم ضخامت دارد. این الیه ۲/7هر الیه در حدود  كهیابد های سيليکا ـ گيبسيت تشکيل ميهایي از ورقهكائولينيت از تکرار الیه

انگستروم  1000تا  100انگستروم و ضخامت  ۲0000تا  1000هایي با ابعاد جانبي شوند. كائولينيت به صورت پالكتهيدروژن در كنار هم نگهداشته مي

 .(۲)شکل باشدمي مربع بر گرممتر  15در حدود  كائولينيتذرات  سطح مخصوص. مشاهده مي شود

 

 

 : ساختمان اتمی كائولینیت2شکل

 

هي مواقع ميکای رس ناميده اند. ایليت گامتصل شده ا، یکي در باال و دیگری در پایينی سيليکباشد كه به دو ورقههای گيبسيت ميایليت، مركب از ورقه

های پتاسيم از جانشين شدن آلومينيوم به جای شوند. بار منفي برای متعادل كردن یونل ميهای پتاسيم به یکدیگر متصهای ایليت توسط یونالیه. شودمي

، بدون تغيير شکل بلوری، جانشيني ایزومرفيک ناميده پتاسيمجای ه بدیگر آید. جانشيني یک عنصر ی چهاروجهي به وجود ميها در ورقهبعضي از سيليکون

متر مربع   80در حدود   آن ها ذرات باشند. سطح مخصوصانگستروم مي 500تا  50و ضخامت  5000تا  1000اد جانبي شود. ذرات ایليت معموالً دارای ابعمي

 .(3)شکل است بر گرم

 

 های ايلیت: اليه3شکل

 

 مونت موربلونيت ساختماني شبيه به ایليت دارد. به عبارت دیگر یک ورقه گيبسيت بين دو ورقه سيليکا قرار دارد.

های پتاسيم همانند ایليت ظاهر های هشت وجهي وجود دارد. در اینجا یونموریلونيت جانشيني ایزومرفيک منيزیم و آهن بجای آلومينيوم در ورقهدر مونت 

 10و ضخامت  5000تا  1000ی جانبي شود. ذرات مونت موریلونيت دارای اندازهها، مقدار قابل توجهي آب ظاهر ميشوند و بجای آن در فضای بين دانهنمي

 است. متر مربع بر گرم  800باشند. سطح مخصوص آن نيز در حدود  انگستروم مي 50تا 
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 .شوندیافت مينيز  كلریت، هالوسيت، ورميکوليت و آتاپولگيتنظيررس دیگر های كاني، يت، ایليت و مونت موریلونيتكائولين عالوه بر

كنند. این پدیده هم به علت جانشيني ایزومورفيک و هم به علت شکست پيوستگي ساختمان مل ميبه طور كلي ذرات رس در سطح خود بار منفي خالصي ح

ها وجود باشد. هر چه سطح مخوص كاني رس بزرگتر باشد، بار منفي بزرگتر خواهد بود. بعضي مناطق با بار مثبت نيز ممکن است در لبهها ميمولکولي در لبه

 .دهدهای رس را نشان ميي از كانيعکوس چگالي متوسط بار منفي سطحي برای بعضداشته باشد. جدول زیر ليستي از م

 

 یهای رسی از كانیرخمعکوس چگالی متوسط بار منفی سطحی برای ب: 1جدول

 (آنگستروممعكوس چگالي متوسط بار منفي سطحي )بارالكترون / كاني رس

 كائولينيت

 ميكاي رس و كلريت

 مونت موريلونيت

 ورموكوليت
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، Ca  در رس خشک بار منفي با كاتيونهای قابل تعویضي نظير
Mg ،

Na  و
K ی گردد كه ذرات نگه داشته شده بوسيلهمتعادل مي

شوند. های فوق و یک تعداد از آنيونها در حول ذرات رس شناور ميشود، كاتيونكه آب به رس اضافه مي اند. وقتيی الکترواستاتيک را احاطه كردهجاذبه

 .ب(-4)شکلكندصله از سطح ذره كاهش پيدا ميی مضاعف، تمركز كاتيونها با فاالف(. در الیه -4شود )شکل ی مضاعف پراكنده ناميده مياین پدیده الیه

 

 

 

 اكندهی مضاعف پر: اليه4شکل

 

 

درجه نسبت به یکدیگر  105، تحت زاویة 5اتم اكسيژن نيستند و مطابق شکل  های هيدروژن دارای آرایش متقارن حول یکهای آب قطبي هستند. اتمملکول

 كند. قرار دارند. در نتيجه مولکول آب همانند یک ميله با بار مثبت در یک انتها و بار منفي در انتهای دیگر عمل مي
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 : خاصیت دوقطبی مولکول آب5شکل

 

ی ذرات ها نيز بوسيلهشوند. كاتيونها جذب ميی كاتيونی سطح بار منفي ذرات رس و هم بوسيلههای دو قطبي آب هم بوسيلهی مضاعف، مولکولدر الیه

 شوند.خاک رس جذب مي

های اكسيژن ی اتمهای هيدروژن ملکول آب بوسيلهاست كه در آن اتمشود، پيوند هيدروژني ی آن جذب ذرات رس ميمکانيسم دیگری كه آب بوسيله

های ممکنه جذب آب به ذرات تمام مکانيسم 6كنند. شکل بي آب را جذب ميهای دوقطها ملکولشوند. این كاتيونواقع در سطح ذرات رس جذب مي

 .دهدرس را نشان مي

 

 

 عفی مضاهای دوقطبی آب در اليه: جذب مولکول6شکل 

 

ی دهد. این وضعيت دورگيری ذرات رس بوسيلهی مضاعف و آب جذب سطحي را برای ذرات مونت موریلونيت و كائولينيت نشان ميآب الیه 7در شکل 

 [.1-7دهد ]آب، به خاک رس خاصيت خميری مي
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 (1958: آب احاطه كنندة ذرات رس )لمب 7شکل  

 

 :غناطیسیتوضیحاتی در مورد وسیلة تصفیه کنندة آب م .2

 این وسيله شناخته شود و به عملکرد آن اشاره گردد. استهای این نوشتار از آب مغناطيسي نام برده شده است؛ الزم كه در اكثر قسمتبا توجه به این

 ورمترن کي به نامبلژی هو اولين بار توسط مهندس برجست گذاری شدهنام Cepi-conditionement-Electromagnetiqe تحت نام كلي این دستگاه 

به بعد وارد بازار  1۹50، عمالً از سال مي گيردكشور جهان از جمله آمریکا و روسيه مورد استفاده قرار  50اختراع گردید. این وسيله كه هم اكنون در بيش از 

به بعد رشد عجيبي در توليد  1۹80ست كه از سال گردیده و سپس با مطالعات پيگير و مستمر به صورت پيشرفته و تکامل یافته امروزی درآمده است. گفتني ا

 اچ. پي. اس اند. شركت آلمانيای كه اغلب كشورهای صنعتي تالش زیادی در تصاحب تکنيک برتر این وسيله مبذول داشتهاین دستگاه بوجود آمده به گونه

باشد. دارای یک آهنربای قوی است و منبع توليد انرژی مغناطيسي ميبه بازار عرضه نموده كه  ی آكوآ كركتنمونه بخصوصي از این دستگاه را با نام تجار

ای در تواند ميدان مغناطيسي درون این دستگاه را به رقم قابل مالحظهای درون یک لوله كوچک جاسازی گردیده و مياین آهنربا با تکنيک بسيار پيچيده

از انرژی مغناطيسي آن كاسته خواهد شد. این منبع انرژی نياز به  %۲سال تنها  50در طول  هدستگا ه یگوس برساند. براساس ادعای كمپاني سازند 6500حدود 

 (.8، سرویس و یا تعمير ندارد )شکل چنانکه خود دستگاه نيز نياز به اپراتوریاحيا و بازیابي ندارد هم

 

 
 AQUA CORRECT : شمای دستگاه8شکل 

 

 :ناطیسیآب مغ ه یعملكرد دستگاه تصفیه کنند ی هنحو .3

معرفي گردید. آب عبوری از این دستگاه تحت  183۲ساده، ناشي از اصل القا الکترومغناطيسي است كه توسط مایکل فاراده در سال در واقع این روش بسيار 

كند. تغيير این دهدو آرایش خاصي را ایجاد ميانرژی مغناطيسي موجود در دستگاه سایر امالح موجود در آب، خواص فيزیکي و الکتریکي آنها را تغيير مي
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شود. از طرفي دیگر انرژی مغناطيسي قادر است كشش ميلي در تركيب و نهایتاً عدم تشکيل رسوب را باعث ميیش الکتروني در یونها، یک نوع بيآرا

 كاهش دهد. %10سطحي آب را به ميزان 

گردد و بدین ترتيب آب مغناطيسي با مواد( فراهم نميهای كلسيم و دیگر به هر حال با این تغيير رفتارها زمينه برای ایجاد رسوب چسبنده )چسبندگي كریستال

 (.۹آید )شکل ویژه بدست مي خواص

 

 

 : آرايش كربنات كلسیم9شکل 

 

  زدایي مغناطيسي با توجه به فرمول فاراده به عوامل زیر بستگي دارد: (، ميزان بازدهي عمل رسوب 10در این دستگاه )شکل

(1)          SinBAQF .||.||
   

 

 
 عوامل مؤثر در میدان مغناطیسی  :10شکل

 

A قدرت ميدان مغناطيسي اعمال شده : 

B سرعت جریان سيال : 

F نيروی مغناطيسي : 

Q تعداد ذرات باردار موجود در آب : 

  زاویة بين :B و A سي اعمال خواهد شد. در نتيجه: باشد كه هميشه قائمه است و در این صورت ماكزیمم اثر ميدان مغناطيمي 

                                                                                                                                                  (۲ )                   |||| BAQF  

 نيز افزایش خواهد یافت.  Qناطيسي در یک سيکل قرار گيرد و چند بار از درون لوله مغناطيسي عبور كند مقدارالزم به توضيح است كه چنانچه آب مغ

 [.8-1۹باشد ]زدایي مغناطيسي نداشته و دستگاه از تحمل حرارت مطلوبي برخوردار ميدرجة حرارت آب نيز اثر چنداني بر روی عمل رسوب
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 :های آزمایشگاهینمونه .4

های ریزدانه، استفاده شدن آب شرب در آزمایشگاه برای ارایه درصد رطوبت بهينه جهت به مطرح كردن فرضيه كيفيت آب در تراكم خاکدليل اصلي 

 ها كه توسط پيمانکار موردشود. برخي از انواع آبكه در عمل آب متفاوتي برای این منظور استفاده ميحداكثر رساندن تراكم از سوی مشاور است. حال آن

 دار و غيره.دار، گچآلود، آب آهکشود عبارتند از: آب شور، آب چشمه، آب گلاستفاده واقع مي

گردد اما به هر حال هزینة ناشي ها و باال بردن وزن مخصوص خاک ميتر سعي در جبران كاستيهای قویهر چند با تکرار غلطک زدن یا استفاده از غلطک

 ه راحتي از آن گذشت.از آن آن قدر كم نيست كه بتوان ب

هر یک از آبهای  غناطيسي( متمركز شد؛ هر چندآب م و )آب شرب شهرستان سبزوار، آب مقطرهای متفاوت ي با ویژگيیهابنابراین مطالعات بر روی آب

زمان آنها با عه همولي مطال باشداشته د مودن خاکن تراكمدر مقابل توجهي تأثير ممکن است دار و غيره به صورت شيميایي دار، گچمثل آب آهک یدیگر

 .نبوده است كارآب های فوق الذكر در دستور

خاک رس پر  سه الیه با مربوط به این آزمایش هر بار  قالب آغاز گردید. نمونه ها بر روی تراكم پروكتورآزمایشات زیاد،بسيار و دقت  رو با تالشز اینا 

 . ]۲،7[دیگردوارد  بار به آن ها ضربه ۲5متری به تعداد يانتس 5/30پوندی از ارتفاع  5/5و با وزنة شده 

است. این خاک از منطقه براباد مونت موریلونيت ناميده مي شود و از جنس  شخ كاشي ،كه در شهرستان سبزوار ي بودخاک رسخاک مورد آزمایش، 

خاک رس عبور  . سپس ذراتگذرانده شدند ۲00ها خرد و از الک خهابتدا كلولذا برای انجام آزمایش . تهيه شده و عمدتاً بصورت كلوخه بودند سبزوار

 .ات بعدی مورد استفاده قرار گيرنددر مکاني خشک نگهداری شد تا برای آزمایش از الک كرده

ها اک در تمام قسمتشد تا رطوبت خپوشانده مي مونهنای مرطوب روی با پارچه مخلوط، هم زدن وآب به خاک ، پس از اضافه نمودن آزمایشانجام  برای

)معموالً هایي از خاک درون استوانه پس از انجام آزمایش قسمتبا توجه به جاذبه الرطوبه بودن خاک رس و عدم یکنواختي آب درون نمونه، پخش گردد. 

گرفت. وزن این در آون قرار مي شد و پس از توزین كردنهای مخصوص ریخته ميباال، وسط و پایين خاک( به عنوان نمایندة همة خاک، در داخل قوطي

 گردید:گيری شده و درصد رطوبت خاک با فرمول زیر محاسبه ميساعت مجدداً اندازه ۲4ها پس از نمونه

   

100× 
 وزن خشک شده خاک ـ وزن مرطوب خاک 

 =W 
 وزن خشک

 

به خاک خشک با مقدار محاسباتي بود كه شاید مربوط به رطوبت یکي از نکات مهم در خالل انجام آزمایشات متفاوت بودن درصد رطوبت آب اضافه شده 

 باشد.  …های مختلف سيلندر و محيط، عدم پخش كافي رطوبت در قسمت

های مختلف )آب معمولي، آب مقطر، آب مغناطيسي( عيناً تکرار گردید. نتایج حاصل از آزمایش تراكم معمولي با مشخصات فوق برای هر یک از گروه

 است.نشان داده شده  نيز 10و در شکل آمده  ۲ها در جدولهر كدام از گروهسری آزمایش انجام یافته برای  17ميانگين 

 

 : میانگین نتايج حاصله از آزمايشات تراكم پروكتور معمولی برای سه نوع آب مختلف2جدول

 آب مغناطيسي آب معمولي آب مقطر

 وزن مخصوص درصد رطوبت

(KN/m3) 

 خصوصوزن م درصد رطوبت

(KN/m3) 

 وزن مخصوص درصد رطوبت

(KN/m3) 

5/12 

4/13 

5/14 

6/15 

4/16 

8/17 

5/18 

3/19 

5/20 

7/21 

4/22 

2/23 

126/15 

421/15 

47/15 

518/15 

813/15 

088/16 

206/16 

412/16 

748/16 

696/16 

96/15 

715/15 

6/13 

2/14 

2/15 

5/16 

3/17 

4/18 

5/19 

9/20 

8/21 

127/16 

304/16 

313/16 

402/16 

696/16 

873/16 

92/16 

652/16 

245/16 

8/12 

2/14 

6/15 

2/17 

4/18 

7/19 

1/21 

912/16 

088/17 

235/17 

491/17 

38/17 

03/17 

451/16 
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 : منحنی های تراكم پروكتور خاک رسی با سه نوع آب مختلف10شکل 

 گیری:نتیجه .5

ها از صفحات پولکي های چسبنده خصوصاً رس، نقش به سزایي دارد. ذرات خاکهای رسيپذیری خاکه شد، آب در افزایش تراكمگفتهمان طور كه قبالً 

 گيرد. ضخامت این الیه عمدتاً به نوع ذرات رسي بستگي دارد. اند و آب اضافه شده به خاک، دور تا دور ذرات را فراميشکلي تشکيل شده

گيرد. با چسبد و در حقيقت آب حالت كامالً لزجي به خود ميری به ذرات خاک ميتر بوده و با شدت بيشتهر چه مقدار آب كمتر باشد، ضخامت الیه نازک

شود و واضح است كه در این حالت هر چه از سطح ذرات خاک به طرف خارج دور شویم افزایش مقدار آب ضخامت الیة آب جذب شده بيشتر و بيشتر مي

آیند و به سهولت قابل های آب تقریباً به حالت آزاد درميیک فاصلة معيني مولکول های آب به ذرات كمتر و كمتر خواهد شد و درشدت جذب مولکول

 باشند.حركت مي

 باشد. خصوص مي ینای در ار خاک عامل تعيين كنندههای مغناطيسي موجود درسد وضعيت جذب آب توسط قطببه نظر مي

گونه امالح و یون آزادی در درون خشد. این حالت در آب مقطر كه هيچبيشتری بملکرد جذب مغناطيسي شدت تواند به عمشاركت آب در این فرایند مي

 چسبند.آیند، به سطح خارجي خاک رس ميی مثبت و منفي مولکولها بوجود مين هاویقط با پيوند الکتریکي كه در اثر خود ندارد، ف

های آب است و چون آب به صورت خالص است هيچ عاملي رس با مولکول رود، اما عامل جذب ذراتاین پيوند هر چند جزء پيوندهای ضعيف به شمار مي

 خورد.آب باشد وجود ندارد و لذا آب آزاد یا آب الیة مضاعف كمتر به چشم مي هایكه بتواند مانع از جذب بجای مولکول

های یوني و اندروالس كمي از ذرات رس را به خود مشغول در مورد آب معمولي، وجود امالح در آب انکارناپذیر است. این امالح با پيوندهایي نظير پيوند

های انجام گرفته از نتایج آزمایشات نمایند و در نتيجه آب الزم برای خنثي كردن ذرات دیگر كمتر مورد نياز خواهد بود. در بررسينموده و آنها را خنثي مي

 باشد.های رسي كمتر از آب مقطر ميکگردد كه آب مورد نياز برای به حداكثر رساندن تراكم خامشاهده مي

شوند. در این حالت آب آزاد بيشتری های مثبت و منفي محلول در آب ناشي از عمل مغناطيسي، به ذرات خاک رس جذب ميدر مورد آب مغناطيسي یون

 آورد.داكثر تراكم را به دست ميبرای لغزش و دوران ذرات به طوری كه حجم كمتری اشغال كنند وجود دارد و خاک با درصد رطوبت كمتری ح

گيرد كه این موضوع های تراكم برای تمام شرایط كه آب از مقدار آب بهينه )اپتيمم( بيشتر است، تراكم به خوبي انجام نمياما در قسمت سمت راست منحني

دهد و چون نفوذپذیری خاک كم است، خروج آب های بين ذرات است كه قسمت اعظمي از انرژی تراكم را به خود اختصاص ميبه دليل پر شدن حفره

كه آب نيز دارای حجم است و گيرد. ضمن آنزند و عمالً تراكم صورت نميپذیر نبوده و خمير حاصل در اطراف چکش باال ميتحت فشار عمالً امکان

 یابد.جای مقداری از ذرات را گرفته و در نتيجه وزن مخصوص خشک خاک كاهش مي

 

 مقایسة نتایج: .6

 %5/6افزایش تراكم با آب مغناطيسي نسبت به آب معمولي=

 %85/6افزایش تراكم با آب مغناطيسي نسبت به آب مقطر=

 %3/۲استفاده از آب مغناطيسي نسبت به آب معمولي= هنگامكاهش درصد رطوبت اپتيمم 

 %3/3استفاده از آب مغناطيسي نسبت به آب مقطر= هنگامكاهش درصد رطوبت اپتيمم 
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