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 خالصه

 مدنظر همواره خاک رفتاری پارامترهای از بسياری بهبود در مؤثر روشهای از یکي عنوان به هاافزودني كمک به خاک رفتار حاصال

توان به نانو سيليس اشاره كرد، با این حال استفاده از جمله افزودني نوین در علم مهندسي عمران مي .است بوده ژئوتکنيک مهندسي پژوهشگران در

يس در مهندسي ژئوتکنيک از اقبال كمتری برخوردار بوده است. در این پژوهش به منظور بررسي تاثير نانو سيليس بر خواص مقاومتي، از نانو سيل

ترتيب  درصد ۳9و  ۳5، ۳3های مختلف در تراكم درصد وزني نانو سيليس 13، 7، 5، 0های حاوی آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر نمونه

  چنين اثر زمان عمل آوری بر روی نمونه های مذكور ارزیابي گردیده است.داده شده است. هم
 

 نانو سیلیس، مقاومت فشاری تک محوره، زمان عمل آوری، ماسه سواحل خزر  کلمات کلیدی:
 

 

  مقدمه .1

 

 مدنظر همواره خاک رفتاری ایپارامتره از بسياری بهبود در مؤثر روشهای از یکي عنوان به هاافزودني كمک به خاک رفتار اصالح امروزه

 در آنها از استفاده و هستند فردی به منحصر ویژگيهای حائز كه مواد نانو ها،افزودني این ميان از است. بوده ژئوتکنيک مهندسي در پژوهشگران

 نانو از امروزه اند.گرفته قرار توجه مورد كمتر ژئوتکنيک مهندسي در با این وجوداست، شده بنيادی تحوالتي به منجر مهندسي علوم هایشاخه دیگر

 اندازه خاطر به .باشندمي نانومتر 133 تا 1 بين طورمعمول به ایاندازه با ذرات نانو .شودمي استفاده كرات به علوم مختلف هایدرشاخه تکنولوژی

 .]1[  دهندمي واكنش خاک ذرات با فعالي بسيار طور به رو این از .باشندمي دارا را باالئي بسيار ویژه سطح مساحت ،این مواد كوچک بسيار

 حدود تغييرات سبب سرنانو از استفاده كه دهدمي نشان نانوذرات با آنها مخلوط و رسها انواع روی بر شده قبلي انجام آزمایشگاهي مطالعات

 در ارگانوسيالن مقدار در افزایش بادی، سترخاك روی بر تراكم آزمایش هایداده حسب بر .]۱[شود مي نشده، محصور فشاری مقاومت و اتربرگ

 با خاک اصالح كه داد نشان ميداني مطالعات و است شده بيشينه خشک مخصوص وزن افزایش و بهينه رطوبت مقدار كاهش به منجر نانو، ابعاد

 از انواعي برای مواد نانو فزودن. ا]0[ رددا همراه به را هيدروليکيرسانایي  چشمگير كاهش و تورم پتانسيل كاهش مقاومت، افزایش ارگانوسيالن،

. است بوده خميری یدامنه كاهش ولي رواني، و خميری حدود افزایش نشانگر آنها، روی بر اتربرگ حدود آزمایشهای انجام و ریزدانه خاكهای

 .]4[ است داده افزایش را آنها فشاری مقاومت سيمان با شده تثبيت های نمونه به نانوخاک افزودن همچنين

Persoff  به بررسي اثر سيليس كلوئيدی بر مقاومت فشاری محصور نشده ماسه  1۳۳۳و  1۳۳7و همکاران در سالMonterrey  پرداختند و

این به این نتيجه رسيدند كه مقاومت فشاری محصور نشده خاک مذكور متناسب با افزایش غلظت سيليس كلوئيدی، افزایش مي یابد و بيشترین مقدار 

. آزمایش های مشابه انجام شده ]6و 5[كيلوپاسکال مي باشد و ضریب هيدروليکي با افزایش غلظت سيليس كلوئيدی، كاهش خواهد یافت  433ش افزای

                                                
 دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1
 شگاه صنعتی نوشیروانی بابلخاک و پی دان-دانشجوی کارشناسی ارشد عمران2
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. ]7[افزایش در مقاومت فشاری محصور نشده را با افزایش غلظت سيليس كلوئيدی تأیيد مي كند  ۱33۱در سال  Mitchellو  Gallagherتوسط 

% وزني از سيليس كلوئيدی تركيب 5كه با  Nevadaنشان مي دهد كه نمونه های خاكي ماسه  ۱335در سال  Linو  Gallagherش های  نتایج آزمای

كيلوپاسکال هستند. در این تحقيق از سيليس كلوئيدی برای افزایش چسبندگي و  67تا  47شده اند دارای مقاومت فشاری محصور نشده در محدوده 

ت خاک و كاهش ویسکوزیته استفاده شد و سيليس كلوئيدی بکار گرفته شده رفتار ماسه را در شرایط بارگذاری تناوبي بهبود بخشيد همبستگي بين ذرا

و  Yonekura. ]9[درصد وزني سيليس كلوئيدی، افزایش مي یابد  و از دیگر نتایج این بوده است كه چسبندگي و همبستگي بين ذرات با توجه به

Miaw  روز با  1333به بررسي افزایش مقاومت فشاری ماسه با استفاده از سيليس كلوئيدی پرداختند و نتایج نشان داد كه بعد از گذشت  1۳۳۱در سال

 .]۳[برابر گردید  5/0% وزني از سيليس كلوئيدی مقاومت خاک مورد نظر 0۱استفاده از 

ند پر هزینه و پيچيده ساخت سيليس كلوئيدی و سپس تبدیل آن به ژل كليه آزمایشات انجام شده بر مقاومت فشاری محصور نشده شامل فرآی

توجه به پيشرفت روز افزون علم نانو تکنولوژی در ميهن عزیزمان، توانایي توليد پودر نانو سيليس فراهم آمده كه دارای  باشد. باسيليس كلوئيدی مي

 پودر نانو سيليس ساخته شده در كشورمان استفاده گردیده است. باشد به همين جهت در این پژوهش از كيفيت خوب و قيمت مناسب مي

 13، 7، 5، 0های حاوی پژوهش به منظور بررسي تاثير نانو سيليس بر خواص مقاومتي، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر نمونهدر این 

 ترتيب داده شده است.   14و  7، 4در سنين  و درصد ۳9و  ۳5، ۳3های مختلف در تراكم درصد وزني نانو سيليس

 

 استفاده مورد مصالح  .2

 ماسه  .1.2
 

 1 شکل در خاک نوع این بندی دانه نمودار .است شده آوری جمع مازندران استان در واقعدریای خزر  سواحل از تحقيق، این در شده استفاده ماسه

آورده شده است. این خاک در سيستم طبقه بندی متحد جزء خاک  1در جدول  (۱بر روی ماسه )شکل  نتایج آزمایشات شاخص .است شده داده نشان

SP آید.به حساب مي 

 

 
 بندی دانه نمودار – 1شکل 

 

 سواحل خزر مشخصات فیزیکی ماسه -1جدول 
 مشخصات فيزیکي ماسه
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170۱۱ 
C
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 نانو سیلیس  .2.2
 

خریداری شده است. مشخصات  نوین فدک اصفهان باشد، كه از شركتاستفاده شده در این مطالعه به شکل پودر سفيد رنگ مي (۱)شکل نانو سيليس

 باشد و به شدت تمایل به واكنش دارد.آورده شده است. نانو سيليس مصرفي آمورف بوده و دارای سطح ویژه باالیي مي ۱نانو سيليس در جدول 

 

 

                    
 نانو سیلیس و ماسه – 2شکل 

 

 

 مشخصات نانو سیلیس -2جدول 
 مشخصات فيزیکي نانو سيليس

 درجه خلوص + درصد۳۳

 ميانگين اندازه ذرات نانو متر ۱3-03

( )m g
 مساحت سطح ویژه  21۳0

( )kg m
 چگالي 3173

 

 آب  .2.2
 

  باشد كه از آزمایشگاه شيمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل تهيه گردید.آب مصرفي در آزمایش از آب مقطر مي
 

 ها نمونه ساخت روش  .2

 سبب كه طوری به پایين سرعت با را با ماسه به صورت خشک به وسيله همزن برقينانو سيليس دقيقه  43به مدت ابتدا  نمونه سازیآماده جهت

دقيقه فرآیند  45ه و به مدت دآب مقطر را به مخلوط نانو سيليس و ماسه اضافه كرمخلوط كرده، سپس  نگردد غبار شکل به نانو سيليس جداسازی

-خه خواهيم داشت. از مخلوط مذكور نمونهدر پایان، مخلوط یکنواخت و بدون كلو های همگن برسيم.دهيم تا به نمونهاختالط را با همزن برقي ادامه مي

 شود.ميليمتر به روش تراكم استاتيکي ساخته مي 79و ارتفاع  09هایي به قطر 

سرعت حركت . روزه انجام پذیرفت 14و  7، 4آوری  های مختلف نانو سيليس آزمایش مقاومت فشاری در سنين عملبرای هر یک از درصد

اند. برای كنترل نتایج آزمایشات تکرار پذیری بر روی هر ها به صورت مورب گسيخته شدهخاب گردید و تمامي نمونهميليمتر بر دقيقه انت 17۱دستگاه 

 ای ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است.های مختلف نانو سيليس سه نمونه استوانهیک از درصد
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  تفسیر و نتایج .4

روزه به ازای  14و  7، 4به ترتيب در سنين  سيليسنمونه های حاوی درصدهای مختلفي از نانوذرات تغييرات مقاومت فشاری نهایي  5 و 4، 0در اشکال 

 های مختلف نشان داده شده است.تراكم

 
 روز 4زمان عمل آوری  – 3شکل 

 

 
 روز 7زمان عمل آوری  – 4شکل 
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 روز 14زمان عمل آوری  – 5شکل 

 

یش درصد نانو سيليس مقدار مقاومت فشاری محصور نشده افزایش مي یابد. مقدار مقاومت فشاری دارد كه با افزاهای باال بيان مينمودار

ها دارد. همچنين به ازای مقدار مشخصي از درصد نانو سيليس با درصد از نانو سيليس تفاوت چشمگيری نسبت به سایر درصد 13محصور نشده به ازای 

 ابد.یصور نشده افزایش ميافزایش مقدار تراكم، مقدار مقاومت فشاری مح

 یابد.با افزایش سن عمل آوری مقدار مقاومت فشاری محصور نشده افزایش مي دارد كهبيان مي 9 و 7، 6اشکال  

 

 
 درصد 89تراکم  – 6شکل 
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 درصد 85تراکم  – 7شکل 

 

 

 
 درصد 89تراکم  – 9شکل 

 

 گیرینتیجه .5
 

درصد  13، 7، 5، 0های حاوی نو سيليس بر خواص مقاومتي، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر نمونهپژوهش به منظور بررسي تاثير نادر این 

 باشد:خالصه نتایج به شرح زیر مي ترتيب داده شده است.  14و  7، 4در سنين  درصد و ۳9و  ۳5، ۳3های مختلف در تراكم وزني نانو سيليس

 ت فشاری محصور نشده افزایش مي یابد.با افزایش درصد نانو سيليس مقدار مقاوم . 1

 یابد.های تثبيت شده با نانو سيليس افزایش ميبا افزایش مقدار تراكم، مقدار مقاومت فشاری محصور نشده نمونه . ۱

 یابدافزایش مي های تثبيت شده با نانو سيليسنمونه . با افزایش سن عمل آوری مقدار مقاومت فشاری محصور نشده0
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 نیقدردا .6 
 

 گردد.از مسئولين محترم پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل تشکر و قدرداني مي
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