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 خالصه

ه کنترل انقباض و تورم خاکهای رسی با پالستیسته باال یکی از مهمترین مسائل در پروژه های ژئو تکنیکی می باشد که مشکالت زیادی را متوج 

که مورد توجه بسیاری از پیمانکاران و مهندسان برای بهبود  است یکی از بهترین روشهایی اصالح دانه بندی خاک و تسلیح. مهندسین می کند

ک بنتونیت افزوده شده و فایبر های فلزی و همچنین ماسه با دانه بندی های مختلف به خا انقباضی و تورمی خاک رس است..در این مقاله خواص

نتایج بدست آمده رویکرد مناسبی جهت استفاده از این مواد برای تاثیرات آن بر روی خواص انقباضی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته است.

  انقباض خاک بنتونیت را ارائه می کند. افزایش حد
 

 ، بنتوبیت،انقباض فایبر فلزی، انقباض و تورمکلمات کلیدی:

 
 

  مقدمه .1

 
در و یا انقباض عمل تورم .حد انقباض درصد رطوبتي است كه اگر رطوبت خاک كمتر از آن گردد باعث كاهش حجم خاک نشود 

بسياري ازمناطق جهان،  شود كه در نتيجه ممکن است باعث صدمه دیدن سازه ها شود ودر حجم مي تغيير دارند باعث و انقباض خاكهائيکه پتانسيل تورم

 .كند خاكها، مشکالت اساسي را درطراحي، ساخت وعملکردسازه ها ایجاد مي تغيير حجمامکان خسارت دیدن سازه ها بواسطه 

را از دست بدهند منقبض ميگردند. این انبساط وانقباض بستگي به چندین خاكهاي انبساطي هنگاميکه باآب مخلوط ميشوند متورم و وقتي آن

عامل دارد كه شامل نوع و مقدارمواد و ذرات معدني رسي، ميزان رطوبت، دانسيته خشک، سطح مخصوص خاک، ساختارخاک وشرایط آب و هوا 

 ميباشد.

ت و كنترل رفتار زیانبار آنها صورت گرفته است. برخي از این مطلعات گسترده اي توسط محققين براي بهبود خواص خاكهاي رسي جهت تثبي

روشها عبارتند ازتسليح خاک، متراكم سازي خاک، تثبيت خاک با روشهاي مختلف از جمله تثبيت با افزودنيها،  پيش فشردگي از طریق پيش 

 [3-1].بتكنترل رطوو  پيش مرطوب كردن، اي بالشتک ماسه بارگذاري، جاي گزیني با خاک مناسب، 

 با این حال محققين به دنبال روشهاي نویني جهت بهبود خواص خاک و افزایش خواص انقباضي و تورمي خاكهاي رسي هستند. 

پليمري براي تسليح خاكهاي رسي بطور چشمگيري افزایش یافته است مطالعات آزمایشگاهي براي الياف هاي در سالهاي اخير استفاده از 

 [7-4]افزودن انواع فيبرها مورد بررسي قرار گرفته است.اصالح خواص تورمي با 

 علي رغم این تالشها ، مطالعات كمي بر روي  بهبود خواص انقباضي با افزودن فيبرهاي پلي اتيلن صورت پذیرفته است.

                                                
  کارشناس ارشد عمران گرایش خاک و پی 1
 کارشناس ارشد عمران گرایش خاک و پی 2
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خاک بنتونيت با خاصيت پالستيسيته با  در این تحقيق فيبرهاي پلي اتيلن با در صد هاي مختلفي بصورت رندمي  كه در دو طول مختلف تهيه شده است به

 .افزوده و تحت آزمایش حد انقباض قرار گرفته است   

.  

 . خصوصیات مصالح مصرفی2

 خاک بنتونیت 1.2

، محصول شركت باریت فالت كيلوگرمي خاک بنتونيت 03در این تحقيق از خاک بنتونيت استفاده شده است. براي این منظور، از بسته هاي كاغذي 

 ران استفاده شده است. بر روي این خاک آزمایش تعيين حدود اتربرگ، تعيين درصد رطوبت طبيعي و توده ویژه انجام شده است كه نتایج آن درای

 .آمده است1جدول 

 خواص مهندسی بنتونیت-1جدول 

 87/2 وزن مخصوص

 5/5 درصد رطوبت طبیعی

 023 حد روانی

 53 حد پالستیک

 283 شاخص خمیری

 ماسه -1-2-

 اندازه مختلف به صورت زیر استفاده شده است. 4در این تحقيق از ماسه شکسته استفاده شده است. ماسه مورد نظر در 

 #13و مانده روي الک  #8الف( ماسه عبوري از الک 

 #11و مانده روي الک  #13ب( ماسه عبوري از الک 

 #03و مانده روي الک  #11ج( ماسه عبوري از الک 

 #43و مانده روي الک  #03عبوري از الک د( ماسه 

این چهار نوع ماسه با استفاده از الکهاي استاندارد دانه بندي شده اند. سپس ماسه ها شسته شده و پس از آن خشک شده اند و 

 در ظرفهاي مخصوص نگهداري شده اند تا در آزمایشها از آنها استفاده شود. 

 فایبر فلزی -4-1-3

 آورده شده است ۱كه خصوصيات آن در جدولاز فایبر فلزي استفاده شده است. در این پایان نامه 

. خصوصیات فیزیکی فایبر فلزی 2جدول   

7/7 وزن مخصوص  

 8mm طول

 دایره سطح مقطع

۱2/1 قطر  
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 . آزمایشات آزمایشگاهی3

ياز است، لذا در ابتدا در یک ظرف پالستيکي بزرگ درب در این آزمایش، چون به مقدار زیادي خاک بنتونيت با درصد رطوبت بيش از حد رواني ن

درصد بيشتر از حد  13دار، خاک بنتونيت با مقدار آب الزم به خوبي مخلوط مي شود. مقدار آب باید به نحوي انتخاب شود كه رطوبت خاک حداقل 

ت آید. این درصد رطوبت با استفاده از آزمایش درصد بدس 072رواني خاک باشد. مقدار آب طوري انتخاب مي شود كه درصد رطوبت در حدود 

ساعت نگه داشته  ۱4تعيين درصد رطوبت كنترل مي شود. براي اطمينان از خيس خوردگي كامل، خاک مرطوب در ظرف پالستيکي در بسته به مدت 

 مي شود.

به طور جدا گانه  بندي هاي مختلف و فایبر هاي فلزي  ماسه با دانهبراي تهيه مخلوط، خاک بنتونيت با درصد رطوبت معين با درصدهاي مختلف حجمي 

بت مخلوط مي گردند. این مخلوطها به طور جداگانه و در درصدهاي مختلف، در ظروف پالستيکي بدون نفوذ هوا نگهداري مي شوند تا در ميزان رطو

 شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند.اماده  ASTM-D428-98خاک مخلوط، تغييري حاصل نشود.كليه نمونه ها بر طبق استاندارد 

 

  . نتایج آزمایش ها3

 . رابطه بین حد انقباض و درصد ماسه مخلوطها1.3

بنتونيت به صورت درصد، در برابر درصد حجمي ماسه هاي مختلف رسم شده است. نتایج نشان دهنده آن است  –، حدانقباض مخلوط ماسه 1در نمودار 

ماسه، حد انقباض مخلوطها افزایش پيدا مي كند. این روند افزایشي در مورد همه ماسه ها با اندازه هاي  -وطهاي بنتونيت كه بر اثر افزایش ماسه در مخل

 مختلف صدق مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد رطوبت حد انقباض در مقابل درصد ماسه مخلوطها -1-2نمودار 

 

 ماسهدرصد  –حد انقباض  نمودار -1نمودار

 

% دچار تورم مي شود. روند افزایشي درصد رطوبت حد انقباض با افزایش 1/10ود است كه بنتونيت خالص با درصد رطوبت فراتر از در این نمودار مشه

درصد ماسه با افزایش مقادیر درصد ماسه، كاهش یافته و در  –درصد ماسه در مخلوطها كندتر مي شود، به این معنا كه مقدار مشتق تابع حد انقباض 

 التر به صفر نزدیک مي شود.درصدهاي با

 دليل این امر آن است كه در درصد حجمي كم ماسه، خاک رس بنتونيت غالب مي باشد كه داراي تغييرات زیادي در حد انقباض مي باشد وليکن در

ر نمودار مي گردد. در % ماسه، حالت بينابيني مي باشد و تاثيرگذاري همزمان بنتونيت و ماسه باعث شيب مالیم د13% الي 03درصدهاي حجمي 
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% به باالي ماسه، ماسه غالب مي باشد و همانگونه كه مشخص است ماسه فاقد افزایش حد انقباض است و شيب نمودار به سمت 13درصدهاي حجمي 

 صفر نزدیک مي شود.

بت حد انقباض محسوس تر است. همچنين با از نمودار چنين بر مي آید كه در درصدهاي پایين تر ماسه، نسبت به درصدهاي باالتر، افزایش درصد رطو

ر تفاوت مقایسه اثر ماسه با اندازه هاي مختلف با درصد معين ماسه مشاهده مي گردد كه حد انقباض مخلوطهاي با اندازه هاي مختلف ماسه، با یکدیگ

مر آن است كه با كاهش اندازه ماسه موجود در دارند. بدین صورت كه با كاهش اندازه ماسه ها، حد انقباض مخلوط افزایش مي یابد. دليل این ا

مخلوطها، ذرات ماسه به سبب افزایش در سطح مخصوص، تکيه و تماس بيشتري بر روي یکدیگر داشته و اثر كاهش حجم كاني هاي رسي موجود در 

 مخلوط را مي كاهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد ماسه بر حسب حد انقباض بنتونيت خالص –منحني نرماالیز شده حد انقباض  -۱-2نمودار

 

 ماسهدرصد  –حد انقباض  نمودار -۱نمودار

 

با نرماليزه كردن محور قائم نمودار  بر حسب حد انقباض بنتونيت خالص رسم شده و نشان دهنده اثر محسوس ماسه در بهبود خواص انقباضي  ۱نمودار 

برابر افزایش مي  ۱درصد حجمي ماسه به بنتونيت، حد انقباض این مخلوطها تا  ۱3الي 13با افزودن  ماسه مي باشد، به طوري كه –مخلوطهاي بنتونيت 

 یابد.

 

 بررسی رابطه بین تغییر حجم مخلوطها و درصد ماسه مخلوطها . 2.3

ذكور مربوط به همگي ماسه ها با اندازه ماسه در مقابل ماسه موجود در آن رسم شده است. نمودار م –تغيير حجم نسبي مخلوطهاي بنتونيت  0 در نمودار 

ماسه هاي مختلف مي باشد. نمودار نشان دهنده روندي كاهشي در درصد تغيير حجم مخلوطها با افزایش درصد ماسه است كه نشان دهنده تاثير بسزاي 

 در جلوگيري از كاهش حجم نمونه ها مي باشد.

%، ماسه، ماسه با اندازه هاي كوچکتر، تغيير حجم كمتري نسبت به ماسه با اندازه 23تر از به وضوح مشخص است كه از درصد ماسه باال 0در نمودار 

 %، تغيير حجم مخلوطها، تقریباً به صورت هماهنگ با یکدیگر صورت مي پذیرد.23بزرگتر دارد. در ضمن در درصدهاي ماسه پایين تر از 
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% دانست كه در این حالت، بنتونيت مانع از تاثير اثر اندازه ماسه ها بر تغيير 23هاي پایين تر از دليل این امر را مي توان به غالب بودن بنتونيت در درصد

% ماسه، ماسه در مخلوط غالب مي باشد و همين امر باعث تاثير اندازه ماسه بر تغيير حجم 23حجم مخلوط مي شود. ولي در درصدهاي حجمي باالتر از 

 مخلوط بر اساس دانه بندي مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخلوطها ماسهدر مقابل درصد  نمودار تغيير حجم. 0نمودار 

 

بررسی رابطه بین حد انقباض و درصد فایبرفلزی مخلوطها  3.3  

،  رسم شده است. نتایج نشان دهنده آن 4بنتونيت به صورت درصد، در برابر درصد حجمي فایبرفلزي در نمودار  –حدانقباض مخلوطهاي فایبرفلزي 

فایبر فلزي، حد انقباض مخلوطها افزایش پيدا مي كند. نتایج بيانگر آن است كه افزایش فایبر فلزي  -بر اثر افزایش فایبر در مخلوطهاي بنتونيت است كه

فایبر فلزي عملکرد چندان مطلوبي ندارد. –در افزایش حد انقباض مخلوطهاي بنتونيت   

ر فلزي به علت توده ویژه بسيار باالي آن  دانست. علت دیگر این عملکرد، ناشي از صلبيت فایبر شاید علت این امر را بتوان در سطح مخصوص كم فایب

اض فلزي مي باشد كه نمي تواند با حركات خاک رس همامنگ شود. این ویژگيها باعث مي شود تا فایبر فلزي اثر افزایشي قابل توجهي در حد انقب

 مخلوطها  نداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد رطوبت حد انقباض در مقابل درصد فایبر فلزي مخلوطها -4نمودار  
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بررسی رابطه بین تغییر حجم مخلوطها و درصد فایبر فلزی مخلوطها. 3.3  

رسم شده است. نمودار نشان دهنده روندي  ۱7-2فایبر فلزي در مقابل فایبر فلزي موجود  در آن در نمودار   –تغيير حجم نسبي مخلوطهاي بنتونيت 

ها هشي در درصد تغيير حجم مخلوطها با افزایش درصد فایبر فلزي است كه نشان دهنده تاثير مثبت فایبر فلزي در جلوگيري از كاهش حجم نمونه كا

 مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

موجود در مخلوطها فایبر فلزيتغيير حجم نسبي نمونه ها در برابر درصد  . 4نمودار  

 

 

های مختلف با یکدیگرمقایسه حد انقباض مخلوط -5-4  

مشاهده مي گردد، بر اثر افزایش مصالح افزودني در مخلوطها، حد انقباض تمامي مخلوطها افزایش مي یابد وليکن تاثيري كه  2همان گونه كه در نمودار 

به خاک رس  ماسه درصد حجمي 12افزودن  بر افزایش حد انقباض مي گذارد، بسيار بيشتر از اثر افزایشي فایبر فلزي مي باشد، به طوري كه تنها باماسه 

فایبر فلزي در حدود  –مورد مخلوط بنتونيت در افزایش مي یابد، در حاليکه این مقدار  ٪۱33ماسه در حدود  –بنتونيت، حد انقباض مخلوط بنتونيت 

مي باشد. 13٪  

درصد معين حجمي از مصالح افزودني، مصالح با توده ویژه پایين  همچنين با توجه به توده ویژه مصالح مورد استفاده، چنين برداشت مي شود كه در یک

 7/7عملکردي بهتر از فایبر فلزي با توده ویژه  1۳/۱ماسه با توده ویژه تر تاثير بيشتري در بهبود حد انقباض خاک رس بنتونيت دارند، همان گونه كه 

 دارد.

 

 

 

 نتیجه گیری -3

 ندي هاي مختلف و فایبر فلزي مورد بررسي قرار گرفت كه نتایج آن در زیر آمده استدانه ب ادر این مقله اثر افزودن ماسه ب

 –ماسه، پروپیلن و بنتونیت  –اثر افزودن ماسهو فایبر فلزی به خاک رس بنتونیت به صورت افزایش درصد رطوبت حد انقباض مخلوط بنتونیت  -1

 فایبر فلزی می باشد.

 کاهش در اندازه ماسه ها، حد انقباض مخلوط افزایش می یابد.در یک درصد حجمی معین ماسه، با  -2
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% به سرعت افزایش می یابد و از آن به بعد کند می شود. بنابراین درصدهای کم ماسه در مخلوط 13تغییرات حد انقباض با افزایش درصد ماسه تا  -0

 تا حد زیادی بر روی حد انقباض اثر گذار هستند.

انقباض مخلوطها با یکدیگر، می توان گفت که افزایش درصد رطوبت حد انقباض، ارتباط مستقیم با توده ویژه مصالح افزودنی با مقایسه نمودار حد  -4

 دارد. به این معنا که در یک درصد معین از مصالح افزودنی، مصالح با توده ویژه کمتر، تاثیر بیشتری در افزایش حد انقباض دارند.

 با افزایش درصد مواد افزودنی ، کاهش می یابد تغییر حجم نسبی مخلوطها -5

% حجمی ماسه، در یک درصد معین از ماسه، ماسه های ریز دانه کاهش تغییر حجم 53ماسه، در درصدهای باالتر از  –در مخلوطهای بنتونیت  -6

 نسبی بیشتری دارند.
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