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اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮرﻣﯽ ﯾﮏ ﺧﺎك ﻣﺘﻮرمﺷﻮﻧﺪه در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ
3

ﻣﺤﺪﺛﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻠﻬﺮودي ،*1ﻋﻠﯽ رﺋﯿﺴﯽ اﺳﺘﺒﺮق 2و ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺑﯿﮏ
 .1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آﺑﺎداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .2داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آﺑﺎداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .3ﻣﺮﺑﯽ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آﺑﺎداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ  -1394/8/23 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395/2/11:

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺧﺎك رﺳﯽ ﻣﺘﻮرمﺷﻮﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي
ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﻔﺬي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻣﻘﻄﺮ ،ﻣﺤﻠﻮل
ﺳﺪﯾﻢﮐﻠﺮﯾﺪ و ﮐﻠﺴﯿﻢﮐﻠﺮﯾﺪ )ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  250ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﻪ روش ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي
ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ  10ﮐﯿﻠﻮﭘﺎﺳﮑﺎل اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و درﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻮري اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ .در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دﻣﺎ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ  45درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و در دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ دﻣﺎي ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺧﺸﮏ  45درﺟﻪ و دﻣﺎي ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺗﺮ  25درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮرﻣﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺲ از ﻃﯽ 5
ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮرﻣﯽ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪاي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم در آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﻔﺬي ﻣﻘﻄﺮ در
ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﻔﺬي ﺳﺪﯾﻢﮐﻠﺮﯾﺪ و ﮐﻠﺴﯿﻢﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
 % 4/25و  % 5/85ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  % 7/21و  % 8/9ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮرﻣﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﻔﺬي ﺳﺪﯾﻢﮐﻠﺮﯾﺪ و ﮐﻠﺴﯿﻢﮐﻠﺮﯾﺪ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮرﻣﯽ ،دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺻﻼحﺷﺪه ،ﺳﺮﺑﺎر  10ﮐﯿﻠﻮﭘﺎﺳﮑﺎل

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﺘﻮرمﺷﻮﻧﺪه ﺧﺎكﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم اﯾﻦ ﺧﺎكﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي آﺑﯿﺎري ،ﮐﻒ ﺳﺎزهﻫﺎ و  ...ﮐﻪ
ﺑﺮ روي آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎري از
ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖJones and ) .
 (Holtz, 1973ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺳﺎﻻﻧﻪ وارده ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺧﺎكﻫﺎ را
در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ ،ﻃﻮﻓﺎن ،ﮔﺮدﺑﺎد و ....ﮔﺰارش
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﺘﻮرمﺷﻮﻧﺪه در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي آﺑﯿﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻣﻐﺎن و ....ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(Ahmadi et al., 2012ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎكﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلamini.mohadeseh@ut.ac.ir :

ﭘﺎﺋﯿﻦﺷﺎن ،داراي ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ در دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي،
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﺴﺘﻪاي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮرﻣﯽ و اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﺎكﻫﺎي
ﻣﺘﻮرم ﺷﻮﻧﺪه ﻃﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺧﺸﮏ وﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ )،(Al-Homoud et al., 1995) ،(Dif and Blumel, 1991
)،(Tripathy et al., 2002,2009) ،(Basma et al., 1996
) (Alsono et al., 2005و ) (Parsaee et al., 2009و
) (Estabragh et al., 2015اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ) Chu and Mou,
 (Osipov et al., 1987) ،(1973و ) (Day, 1994و (Tawfig and

) Nalbantoglu, 2009ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺗﺮ و
ﺧﺸﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮرﻣﯽ ﺧﺎك اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪEstabragh et ) .
 (al., 2013ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﻣﺴﺘﻐﺮق ﮐﻨﻨﺪه
ﻃﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﭼﺮﺧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰاﯾﺶ
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يا کاهش پتانسیل تورمی خاک نیست و کیفیت آب مستغرق

گرفته شد که از مخلوط  % 82خاک مذکور و  % 22بنتونیت

کننده نیز از عوامل تاثیرگذار در پتانسیل تورمی میباشد.
اثر حرارت بر تغییرات پتانسیل تورمی خاکهای متورم
شونده توسط پژوهشگرانی از جمله (،)Cui et al., 2002

برای انجام اين تحقیق استفاده شود .از اين پس اين مخلوط به
طور خالصه خاک نامیده میشود و برای انجام آزمايشها مورد
استفاده قرار میگیرد .خواص فیزيکی و مکانیکی خاک تهیه

(،)Cekerevac and Laloui, 2004 ( ،) Lloret et al., 2003
(،)Tang et al., 2008 ( ،)Cuisinier and Masrouri, 2005

شده مطابق با استاندارد  ASTMتعیین گرديد .نتايج نشان می-
دهد که میزان تورم آزاد اين خاک  % 21/ 1میباشد و از طرفی

()Wang et al., 2013مورد مطالعه قرار گرفت .آنها نتیجه
گرفتند که گرما اثر قابل توجهی بر رفتار مکانیکی خاکها دارد.
( )Volckaert et al., 1993آزمايشهای تورم آزاد را روی

آزمايش تراکم استاندارد  % 22رطوبت بهینه و)  11 (kN/m3وزن
واحد حجم خشک بیشینه را برای آن نشان داد .هم چنین با
استفاده از حدود آتربرگ و درصد عبوری از الک نمره  222خاک

نمونههای يک خاک رسی تحت تاثیر سربار ) 32 (kPaانجام
دادند و نمونهها را با يک نوع آبی که دارای دمای  22و 77

مذکور مطابق با سامانه طبقهبندی متحد (Unified Soil

درجه سانتیگراد بود مستغرق کردند .آنها به اين نتیجه رسیدند
که افزايش دمای آب مستغرقکننده موجب کاهش تورم
میگردد.
بررسی منابع موجود نشان میدهد که در خصوص بررسی
اثر حرارت و کیفیت آب منفذی بر خصوصیات تورمی يک خاک
متورمشونده در چرخههای خشک و تر تحقیقاتی صورت نگرفته
است .بنابراين در اين کار تحقیقاتی پتانسیل تورمی يک خاک
متورمشونده با کیفیتهای مايع منفذی مختلف شامل آب مقطر،
محلول سديمکلريد (با غلظت  212گرم بر لیتر) و کلسیمکلريد
(با غلظت  212گرم بر لیتر) تحت تاثیر شرايط دمايی متغیر و
ثابت تحت اثر سرباری ثابت در چرخههای خشک و تر مورد
بررسی قرار گرفت و میزان تغییرات پتانسیل انقباضی و تورمی
نمونه ها در شرايط دمايی متغیر و ثابت با يکديگر مقايسه گرديد.
سپس اين تغییرات برای نمونهها با کیفیت مايع منفذی يکسان
ولی در دو حالت دمای ثابت و متغیر مورد بررسی و مطالعه قرار

) Classification Systemرس با خواص پالستیسیته باال)(CH

طبقهبندی میگردد .ويژگی های مکانیکی و شیمیايی اين خاک
به ترتیب در جدولهای ( )1و ( )2آورده شده است.
جدول  -3ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی خاک مورد استفاده
مشخصه

وزن مخصوص دانه های جامد ()Gs
درصد عبوری از الک )%( 222
حد روانی ()%( )LL
حد خمیری ()%( )PL
نشانه خمیری ()%( )PI
حد انقباض ()%( )SL
طبقه بندی متحد ()USCS
درصد تورم آزاد ()%( )FS
درصد رطوبت بهینه ))%( (Wopt
وزن واحد حجم خشک بیشینه
()kN/m3()γdmax

مواد و روشها
مواد مورد استفاده در اين تحقیق خاک ،آب مقطر ،محلول
سديمکلريد و کلسیمکلريد میباشد که در خصوص هر يک به
طور خالصه مطالبی ارائه میگردد.

خاک
خاک مورد استفاده از اطراف قزوين تهیه شده که طبق طبقه-

نمونه هايی از خاک موجود و بنتونیت با درصدهای مختلف
گرديد و پتانسیل تورمی آنها اندازهگیری شد .با رسیدن به
تعادل تورمی و مقايسه درصد تورمی نمونههای مختلف تصمیم

ASTM-D-854
ASTM-D-422
ASTM-D-4318
ASTM-D-4318
ASTM-D-4318
ASTM-D-427
ASTM-D-2487
ASTM-D-4546
ASTM-D-698
ASTM-D-698

2/71
37/7
78/1
21
12
13
CH

21/1
22
11

جدول  -2ويژگی شيميايی خاک مورد استفاده

گرفته است.

بندی (  )McKeen, 1992نوعی رس با قابلیت تورمپذيری
متوسط بود .لذا برای تهیه خاک متورمشونده اقدام به تهیه

استاندارد

مقدار

مشخصه

واحد اندازه گیری

مقدار

pH
EC
Na+
K+
Ca++
Mg++
ClCO32HCO32SO42SAR

)(ds/m
)(meq/Lit
)(meq/Lit
)(meq/Lit
)(meq/Lit
)(meq/Lit
)(meq/Lit
)(meq/Lit
)(meq/Lit
-

8/1
13/3
112
2/31
21
1
94
2
2/1
112
38/11

آب مقطر

برای ساختن نمونهها و مستغرق کردن آنها در چرخههای تر از
آب مقطر با  pHو  ECبه ترتیب برابر  7/21و (17/1 )µs/cm
استفاده گرديد.
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محلول سديمکلريد و کلسيمکلريد

گرم بر لیتر سديم کلريد و محلول  212گرم بر لیتر کلسیم

برای ساختن نمونههای آزمايشی که مايع منفذی آنها محلول-
های سديمکلريد و کلسیمکلريد میباشد از حل نمودن 212
گرم هر يک از نمکها (سديمکلريد و يا کلسیمکلريد) در يک

کلريد انجام شد .بر اساس پژوهش ) (Lambe, 1958ساختار
خاکهای چسبنده با خمیرايی باال در شاخه خشک منحنی
تراکم استاندارد فولکوله و در شاخه تر پراکنده میباشد .هم-

لیتر آب مقطر استفاده گرديد .مشخصات فیزيکی و شیمیايی
محلول نمکهای مورد استفاده در جدول ( )3آورده شده است.

چنین ) (Nelson and Miller, 1992گزارش نمودند که رسهای
فولکوله نسبت به رسهای پراکنده تورمپذيری بیشتری را دارند.

جدول  -1مشخصات فيزيکی و شيميايی محلول نمکهای مورد استفاده
واحد

مشخصه
جرم مولی ()M

()gr/mol

pH
EC

غلظت کل مواد جامد ()TDS
درصد وزنی محلول
غلظت موالر محلول ()C
چگالی محلول ()ρf

))ds/m
()gr/Lit
()%
()mol/Lit
() mgr/m3

سديمکلريد
()NaCl
18/11
1/11
332/121
212
22/3
1/28
1/121

کلسیمکلريد
()CaCl2
112/33
12/31
332/121
212
22/33
2/21
1/12

دستگاه مورد استفاده

برای انجام چرخههای خشک و تر متوالی از دستگاه تحکیم
اصالح شده که قبال در آزمايشگاه طراحی و ساخته شده بود
استفاده شد (جزئیات کامل دستگاه مذکور توسط ( Moghadas

 )et al., 2011بیان شده است) .مقطع شماتیک اين دستگاه در
شکل ( )1قابل مشاهده میباشد .برای انجام آزمايشها از دو
دستگاه مذکور استفاده گرديد که يکی از آنها برای انجام
آزمايشهای چرخه ای خشک و تر در دمای ثابت در نظر گرفته
شده و ديگری قادر به ايجاد دمای غیرثابت (دمای متغیر) در
چرخههای خشک و تر به منظور انجام آزمايشها آماده گرديده
بود.

بنابراين بر روی شاخه خشک منحنی تراکمی آنها نقطهای
معادل  % 1کمتر از رطوبت بهینه انتخاب و با هدف قرار دادن
درصد رطوبت و وزن واحد خشک آن نقطه اقدام به ساخت
نمونهها گرديد .بنابراين برای ساختن نمونههای آزمايشگاهی
رطوبت اولیه خاک طبیعی را با افزودن آب مقطر يا محلول
نمک به رطوبتی معادل  % 1کمتر از رطوبت بهینه رسانده و
مخلوط مذکور به منظور توزيع يکنواخت رطوبت ،به مدت 21
ساعت در کیسههای پالستیکی نگه داری شد .پس از آن از خاک
مذکور آزمايش تعیین رطوبت گرفته شد و پس از حصول
اطمینان از درست بودن میزان رطوبت خاک ،اقدام به ساخت
نمونه گرديد .برای ساخت نمونهها به روش استاتیکی از قالب
مخصوصی استفاده گرديد .اين قالب متشکل از چهار قسمت
عمده می باشد که عبارتند از پايه آلومینیومی ،بخش پايینی،
بخش میانی (حلقه دستگاه تحکیم ) و بخش بااليی .نمونهها در
اين قالب در سه اليه ،تحت تاثیر اعمال نیروی مشخص و سرعت
بارگذاری (  1/ 1 )mm/minتوسط دستگاه بارگذاری تکمحوری
متراکم گرديد به طوری که وزن واحد حجم خشک و درصد
رطوبت نمونه ساخته شده با مقادير انتخابی بر روی شاخه
خشک منحنی تراکمی مربوطه يکسان گرديد .الزم به ذکر است
که به منظور ايجاد پیوستگی در اليهها ،پس از متراکم کردن هر
اليه و قبل از تراکم اليه بعدی ،خراشهايی در سطح خاک ايجاد
گرديد .پس از متراکم کردن سه اليه ،حلقه میانی خارج گرديده
و خاک های اضافی از باال و پايین نمونه حذف شدند .قالب و
دستگاه بارگذاری مورد استفاده جهت ساخت نمونهها در شکل
( ) 2آورده شده است.

شکل  -3مقطع شماتيک دستگاه تحکيم اصالحشده

تهيه نمونهها

برای تهیه نمونه ها ابتدا آزمايش تراکم استاندارد مطابق با
استاندارد  ASTM-D-698با استفاده از آب مقطر ،محلول 212

شکل  -2قالب و دستگاه بارگذاری مورد استفاده جهت ساخت نمونهها
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و مجددا چرخه خشک آغاز میگردد و اين روند تا جايی که

روش انجام آزمايش
آزمايش تراکم استاندارد

در اين تحقیق آزمايش تراکم استاندارد بر اساس استاندارد
 ASTM-D-698بر روی خاک مورد استفاده با سه نوع مايع
منفذی مقطر ،محلول سديمکلريد و کلسیمکلريد با غلظت 212
گرم بر لیتر انجام گرديد .هدف از اين آزمايش تعیین میزان
درصد رطوبت بهینه و میزان وزن واحد حجم خشک بیشینه
خاک میباشد.
آزمايش تورم آزاد

اين آزمايش مطابق استاندارد  ASTM-D-4546صورت پذيرفت.
هدف از اين آزمايش ارزيابی پتانسیل تورمی خاک موردنظر با
کیفیت مايع منفذی مختلف میباشد .نمونههای تهیه شده با
مايع منفذی مختلف را در دستگاه تحکیم قرار داده و بدون
اعمال هیچگونه سرباری ،نمونهها به حالت مستغرق درآمدند.
تغییر ارتفاع نمونهها توسط اندازهگیر (گیج) قرائت گرديد و اين
امر تا ثابت شدن میزان تغییر شکل ادامه يافت .میزان تورم آزاد
نمونههای خاک مورد آزمايش در زمانهای مختلف تورم با
استفاده از رابطه زير محاسبه میگردد:
(رابطه )1

H
100
H
0

FS 

میزان انقباض و تورم يکسان شدند ،ادامه پیدا کرد .در حالت
دوم (دما ثابت) روند فوق روی نمونهها صورت پذيرفت با اين
تفاوت که سامانه گرمايشی در چرخههای تر روشن و تنظیم
کننده دما بر روی دمای  11درجه سانتیگراد تنظیم گرديد .در
واقع در تمامی چرخههای خشک و تر دمای اعمال شده ثابت
( 11درجه) بوده و اعمال چرخههای خشک و تر تا جايی ادامه
میيافت که پتانسیل تورمی و انقباضی به عدد ثابتی میرسیدند.
تغییر شکل محوری نمونه های آزمايشی در دو حالت دمای ثابت
و متغیر در پايان چرخههای خشک و تر متوالی برای نمونههای
تهیه شده با آب مقطر ،محلول سديمکلريد و کلسیمکلريد با
غلظت  212گرم بر لیتر با استفاده از رابطه ( )1محاسبه گرديد.

نتايج و بحث
با توجه به اهمیت اليه پخشیدگی مضاعف در سطح رس ،الزم
است قبل از بیان کردن نتايج ،ت ئوری اين اليه به طور خالصه
شرح داده شود.
اليه پخشيدگی مضاعف

سطوح ذرات رس در شرايط خشک و مرطوب حامل بار منفی
میباشند .معموال برای خنثی نمودن اين بار منفی ،کاتیونها که

در اين رابطه  FSدرصد تورم آزاد ( ΔH ،)%میزان تغییر
شکل( H0 ،)mmارتفاع اولیه نمونه آزمايشی( )mmمیباشد.

دارای بار مثبت میباشند و منشا آنها رسوبات نمکی است به
سطح ذرات رس میچسبند .افزايش آب به خاک موجب می-
گردد که يون ها به صورت محلول در اطراف ذرات رس درآيند.

اعمال چرخههای خشک و تر

معموال تجمع کاتیون ها با فاصله از سطح ذره رس کاهش می-
يابد .اين اليه آب که حاوی ذرات باردار بوده و اطراف ذرات رس

اعمال چرخههای خشک و تر متوالی به نمونه خاک که شامل دو
حالت میباشد در دستگاه تحکیم اصالح شده صورت پذيرفت.
در حالت اول (دما متغیر) نمونههای ساخته شده با مايع منفذی
مقطر ،محلول سديمکلريد و کلسیمکلريد (با غلظت  212گرم بر
لیتر ) که در دو طرف آن سنگ متخلخل قرار داده شده را به
دستگاه انتقال داده و با روشن کردن سامانه گرمايشی و قرار
دادن تنظیم کننده دما بر روی دمای  11درجه سانتیگراد،
اقدام به خشک کردن نمونهها تحت تاثیر سربار  12کیلوپاسکال
گرديد .تغییر شکل محوری نمونهها توسط اندازهگیر(گیج) ثبت
گرديد و پس از ثابت شدن تغییر شکل نمونهها ،چرخه تر آغاز
گرديد به اين ترتیب که سامانه گرمايشی در حالت خاموش قرار
گرفته سپس اقدام به مستغرق نمودن نمونهها با آب مقطر
گرديد .تغییر شکل محوری نمونهها در حالت چرخه تر ثبت و
پس از ثابت شدن تغییر شکل نمونهها و در نتیجه اتمام چرخه
تر با استفاده از شیر زهکشی آب محفظهای تخلیه شده و سامانه
گرمايشی در حالت روشن و بر روی دمای  11درجه قرار گرفته

را احاطه کرده است تحت عنوان اليه پخشیدگی مضاعف
) (DDLنامیده میشود .معموال هر ذره رس میتواند يک اليه
پخشیدگی مضاعف داشته باشد .اليه پخشیدگی مضاعف و ذرات
مجاور آن ممکن است در عمل متقابل با يکديگر قرار داشته
باشند که اين عمل متقابل تحت اثر نیروهای جاذبه (Attractive
) van der waals forcesيا دافعه ) (Repulsive forcesصورت
میپذيرد .اين نیروها در تشکیل ساختار خاک نقش مهمی را ايفا
میکنند .نیروهای جاذبه سبب ايجاد ساختمان فولکوله و
نیروهای دافعه سبب تشکیل ساختمان پراکنده در خاک رس
میگردد .بنابراين میتوان گفت کاهش يا افزايش ضخامت اليه
پخشیدگی مضاعف نقش مهمی در تشکیل ساختار خاک دارد ب ه
طوریکه کاهش آن موجب چسبیدن ذرات به يکديگر و تشکیل
ساختمان فلوکوله میگردد .ضخامت اين اليه مطابق تئوری
ضخامت اليه پخشیدگی مضاعف) (Guoy, 1910و (Chapman,

) 1913به صورت زير بیان میگردد:
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(رابطه )2
که در اين رابطه

kT
8n0e 2v 2

1

K

ضخامت اليه پخشیدگی مضاعفℇ،

ثابت دی الکتريک حالل k ،ثابت بولتزمن T ،دمای مطلق(، )˚K
 n0غلظت يونی) e ،(ion/cm3بار الکتريکی يک الکترون(ν، )esu
آزمايش تراکم استاندارد

سطح رس ،با نیروی بیشتری جذب آن میگردد .بنابراين يون
کلسیم به علت ظرفیت باالتر و شعاع هیدراته پائین تر نسبت به
يون سديم با نیروی بیشتری جذب ذره رس میگردد و موجب
کاهش بیشتر ضخامت اليه پخشیدگی مضاعف میشود.
وزن واحد حجم خشک )(KN/m3

ظرفیت (بار) يون میباشد.

683

اب مقطر
محلول سديم کلريد
محلول کلسیم کلريد

نتايج مربوط به آزمايشات تراکم در شکل ( )3آورده شده است.
همانطور که در شکل مشاهده میشود نمونه آب مقطر دارای
رطوبت بهینه  % 22و وزن واحد حجم خشک ( 11 )kN/m3
میباشد در صورتی که نمونههای حاوی سديمکلريد دارای
رطوبت بهینه و وزن واحد حجم خشک  % 13و ( 11/3 )kN/m3
و کلسیمکلريد  % 17/1و (  17/ 1 )kN/m3میباشد .مقايسه اين
اعداد نشان میدهد که وجود محلول سديمکلريد و کلسیمکلريد
موجب افزايش وزن واحد حجم خشک و کاهش رطوبت بهینه
نسبت به آب مقطر میگردد و اين نشانگر آنست که خاک در
اثر اضافه شدن اين محلولها به سمت فولکوله شدن حرکت
میکند و طی مرحله فولکوله شدن ،ذرات به يکديگر می-
چسبند و تشکیل ساختار درشتدانه را میدهند .در واقع می-
توان گفت افزودن سديمکلريد و کلسیمکلريد موجب کاهش
ضخامت اليه پخشیدگی مضاعف میشود و خاک به سمت

شکل  -1منحنی تراکم استاندارد به ازای استفاده از مايع منفذی مقطر،
محلول سديمکلريد و کلسيمکلريد

آزمايش تورم آزاد

نتايج آزمايش تورم آزاد نمونههای حاوی مايع منفذی مقطر،
سديمکلريد و کلسیمکلريد در شکل ( )1نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میگردد نمونههای حاوی سديمکلريد
پس از حدود  331ساعت و کلسیمکلريد پس از حدود 312
ساعت به تعادل میرسند در حالیکه نمونه حاوی آب مقطر پس
از حدود  112ساعت به تعادل میرسد.

تغییر شکل نسبی()%

فولکوله شدن (که شامل چسبیدن ذرات به يکديگر می-
باشد)حرکت میکند در نتیجه سطح ويژه و جذب آب آنها
کاهش میيابد که اين موضوع سبب کاهش رطوبت بهینه و
افزايش وزن واحد حجم خشک بیشینه میشود .از طرفی با
توجه به نتايج حاصله میتوان گفت که کاهش ضخامت اليه
پخشیدگی مضاعف در نمونه ساخته شده با محلول کلسیمکلريد
بیشتر از سديمکلريد است .پژوهشگرانی از جمله (Buckman
(Shainberg ، (Chen and Brain, 1975) ،and Brady, 1975
) and Letey, 1984و ) (Hanson et al., 1999دلیل کاهش
بیشتر ضخامت اليه پخشیدگی مضاعف در حضور محلول
کلسیمکلريد نسبت به سديمکلريد به عنوان مايع منفذی را
مربوط به اختالف يونهای سدي م و کلسیم از نظر ظرفیت و
شعاع هیدراته آنها دانستند .به طوری که ذرات رس تمايل
بیشتری به جذب يون کلسیم نسبت به يون سديم را دارند.
کاتیون با ظرفیت باالتر با نیروی بیشتری نسبت به کاتیونی که
دارای ظرفیت پائینتری است ،جذب ذره رس میگردد و در
شرايطی که دو کا تیون دارای ظرفیت يکسانی باشند ،کاتیونی
که دارای شعاع هیدراته کمتری است به علت نزديکی بیشتر به

شکل -7منحنی تورم آزاد

همانطور که در شکل مشخص است میزان تورم آزاد
نمونه خاک ساخته شده با مايع منفذی مقطر ،محلول سديم-
کلريد و کلسیمکلريد به ترتیب برابر  % 21/3 ،% 21/ 1و % 22/ 8
اندازهگیری گرديد .مشاهده میگردد که نمونه ساخته شده با
مايع منفذی کلسیمکلريد تورم کمتری را نسبت به نمونه ساخته
شده با مايع منفذی سديمکلريد ايجاد میکند .همچنین نتايج
آزمايش تراکم نشان داد که کاهش ضخامت اليه مضاعف در
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نمونه ساخته شده با محلول کلسیمکلريد بیشتر از نمونههای

مقطر

سديم کلريد

کلسیم کلريد
تغییر شکل محوری()%

حاوی مايع منفذی مقطر و سديمکلريد میباشد به عبارت ديگر
میزان فولکوله شدن ساختمان اين نمونه بیشتر از دو نمونه ديگر
میباشد .در واقع می توان گفت که به علت تبادل يونی بین
کاتیون  Ca2+و ذره رس ،خمیرايی خاک کاهش میيابد و
کاهش خمیرايی خاک موجب چسبیدن ذرات به يکديگر و ايجاد
ساختار دانهای می شود و در نتیجه سطح ويژه و ضخامت اليه
پخشیدگی مضاعف ذرات کاهش میيابد و موجب کاهش تورم
نسبت به نمونه ساخته شده با محلول سديمکلريد میگردد.
به طور کلی مکانیزم تورم نمونه خاک را میتوان چنین
توصیف نمود که نمونه خاک در شرايط غیر اشباع دارای دو نوع

ماتريک را میتوان قرينه فشار مايع منفذی ) (-Uwتعريف نمود.
مکش اسمزی ناشی از امالح موجود در مايع منفذی میباشد و
مقدار آن بستگی به نوع و مقدار امالح موجود در نمونه دارد .با
مستغرق کردن نمونه خاک غیر اشباع ،مکش ماتريک در اثر
افزايش رطوبت نمونه کاهش يافته و در زمان اشباع کامل صفر

مقطر

سديم کلريد

کلسیم کلريد
تغییر شکل محوری()%

مکش شامل مکش ماتريک و مکش اسمزی میباشد .مکش
ماتريک عبارتست از اختالف فشار هوا ) (Uaو فشار مايع
منفذی ) (Uwو با صرف نظر کردن از عامل فشار هوا ،مکش

شکل 5الف -درصد تغيير شکل محوری نمونههای آزمايشی در دمای ثابت

میگردد و مکش اسمزی باقی میماند و موجب ادامه عمل
جذب آب توسط خاک میشود .طبق رابطه ( )3و با توجه به

شکل 5ب -درصد تغيير شکل محوری نمونههای آزمايشی در دمای متغير

ثابت بودن سربار و افزايش فشار مايع منفذی (به دلیل پیدايش
مکش اسمزی) ،تنش موثر کاهش میيابد .با کاهش تنش موثر
اتصال بین ذرات ضعیفتر شده و تورم راحتتر صورت می-

شکل ( 1الف) میزان تغییر شکل محوری نمونههای حاوی
مايع منفذی مختلف را در دمای ثابت ( 11درجه) نشان میدهد.

گیرد) .(Barbour and Fredlund, 1989از آنجايی که نمونه
ساخته شده با مايع منفذی سديمکلريد تورم بیشتری را نسبت
به کلسیمکلريد ايجاد میکند میتوان نتیجه گرفت که مکش
اسمزی نمونه ساخته شده با سديمکلريد بیشتر از کلسیمکلريد
میباشد.
(رابطه )3

 '   Uw

که در رابطه باال تنش موثر Uw ،فشار مايع منفذی و سربار
اعمال شده به نمونه خاک که برای تمام نمونهها ثابت و برابر 12
کیلوپاسکال میباشد.
چرخههای خشک و تر

نتايج مربوط به درصد تغییر شکل محوری نمونههای حاوی مايع
منفذی مقطر ،سديمکلريد و کلسیمکلريد در دو حالت دمای
ثابت و متغیر در شکلهای ( 1الف) و ( 1ب) نشان داده شده
است.

همانطور که مشاهده میگردد در دمای ثابت تعادل پتانسیل
تورمی و انقباضی بعد از سپری شدن تقريبا  1چرخه به تعادل
میرسد .معموال آزمايشهای مذکور برای هر نمونه با کیفیت
مايع منفذی مورد نظر جهت رسیدن به تعادل ،به مدت زمانی
تقريبا معادل  71روز احتیاج داشت .همانطور که در شکل (1
الف) مشاهده میگردد در چرخه اول پتانسیل انقباضی و تورمی
نمونههای حاوی مايع منفذی مقطر به ترتیب برابر  % 3و13/13
 ،%سديمکلريد  % 1/31و  % 13/2و کلسیمکلريد  % 1/11و
% 17/ 11میباشد .در چرخه دوم میزان پتانسیل انقباضی تمامی
نمونه ها نسبت به چرخه اول افزايش يافته است و میزان آن در
چرخه دوم برای نمونه ساخته شده با آب مقطر  1/ 33برابر،
سديمکلريد  11/23برابر و کلسیمکلريد  3/11برابر چرخه اول
میباشد .میزان پتانسیل تورمی نمونههای ساخته شده با آب
مقطر و سديمکلريد نسبت به چرخه اول افزايش يافته و مقدار
آن برای نمونه حاوی مايع منفذی مقطر  1/ 11برابر و سديم-
کلريد  1/11برابر چرخه اول میباشد در صورتیکه میزان

امينی کلهرودی و همکاران :اثر دما بر خصوصيات تورمی يک خاک متورم شونده 681 ...

پتانسیل تورمی نمونه حاوی مايع منفذی کلسیمکلريد نسبت به

ترتیب  2/ 81برابر و  2/31برابر چرخه اول میباشد در صورتیکه

چرخه اول کاهش يافته و مقدار آن  2/ 33برابر چرخه اول می-
باشد .همچنین مشاهده میگردد که بیشینه مقدار تورم برای
نمونههای ساخته شده با مايع منفذی مقطر و سديمکلريد در

میزان پتانسیل تورمی نمونه ساخته شده با سديمکلريد نسبت به
چرخه اول افزايش يافته و مقدار آن  1/13برابر چرخه اول می-
باشد .در چرخه آخر میزان پتانسیل انقباضی و تورمی نمونه

چرخه دوم اتفاق افتاده و مقادير آنها به ترتیب برابر ،% 21/ 1
 % 13/ 21میباشد و برای نمونه کلسیمکلريد در چرخه اول

حاوی مايع منفذی مقطر به ترتیب به مقادير  % 1/21و ،% 1/ 8
سديمکلريد  % 17/28و  % 11/13و کلسیمکلريد  % 13/11و

( )% 17/11اتفاق افتاده است .در واقع کاهش پتانسیل تورمی
برای نمونه های ساخته شده با آب مقطر و سديم کلريد از چرخه
سوم به بعد آغاز میگردد و اين کاهش برای نمونه ساخته شده

 % 13/1میرسد .در اين حالت نیز مشابه حالت دمای ثابت،
تعادل پتانسیل انقباضی و تورمی نمونه حاوی مايع منفذی
سديمکلريد بیشتر از نمونههای حاوی مايع منفذی کلسیمکلريد

با کلسیمکلريد از چرخه دوم به بعد میباشد .در چرخه آخر
میزان پتانسیل انقباضی و تورمی نمونه حاوی مايع منفذی مقطر

و آب مقطر میباشد و نیز اعمال چرخههای خشک و تر سبب
کاهش پتانسیل تورمی گرديده است .همچنین مشاهده میگردد

به ترتیب به مقادير  % 11/37و  ،% 11سديمکلريد  % 11/3و
 % 13/1و کلسیمکلريد  % 13/ 21و  % 13/2میرسد .با اعمال
چرخههای خشک و تر متوالی بر روی نمونههای ساخته شده با

که بیشینه درصد تورم برای نمونههای ساخته شده با مايع
منفذی مقطر در چرخه سوم ،سديمکلريد در چرخه دوم و
کلسیم کلريد در چرخه اول اتفاق افتاده است و مقادير آنها به

آب مقطر ،سديمکلريد و کلسیمکلريد پتانسیل تورمی خاک در
چرخه تر آخر نسبت به چرخهای که بیشینه درصد تورم در آن

ترتیب برابر  % 13/28 ،% 17/1و  % 11/3میباشد .در واقع آغ از
کاهش پتانسیل تورمی برای نمونههای ساخته شده با آب مقطر

اتفاق افتاده است ،سبب کاهشی معادل % 1/ 81 ،% 12/1و 1/ 21
 %شده است .پس میتوان گفت اعمال چرخههای خشک و تر
متوالی سبب کاهش بیشتر پتانسیل تورمی در نمونه حاوی مايع

از چرخه چهارم ،سديم کلريد از چرخه سوم و کلسیم کلريد از
چرخه دوم به بعد میباشد .با اعمال چرخههای خشک و تر
متوالی بر روی نمونههای ساخته شده با آب مقطر ،سديمکلريد و

منفذی مقطر نسبت به نمونههای ساخته شده با مايع منفذی
سديمکلريد و کلسیمکلريد میشود .همچنین بررسی نتايج نشان

کلسیمکلريد ،میزان کاهش پتانسیل تورمی خاک در آخرين
چرخه تر نسبت به چرخهای که بیشینه درصد تورم در آن اتفاق

می دهد که در حالت تعادل پتانسیل انقباضی و تورمی نمونه
حاوی مايع منفذی سديمکلريد بیشتر از نمونههای حاوی مايع
منفذی کلسیمکلريد و آب مقطر میباشد که علت آن پراکنده

افتاده است معادل % 3/13 ،% 12/7و  % 1/8میباشد .در اين
حالت نیز مشابه حالت دمای ثابت اعمال چرخههای خشک و تر
متوالی سبب کاهش بیشتر پتانسیل تورمی در نمونه حاوی مايع

شدن ذرات و بیشتر بودن نیروهای دافعه در اين نمونه میباشد.
میزان تغییر شکل محوری نمونههای حاوی مايع منفذی

منفذی مقطر نسبت به نمونههای ساخته شده با مايع منفذی
سديمکلريد و کلسیمکلريد میشود.

مختلف در چرخههای خشک و تر متوالی در دمای متغیر در
شکل ( 1ب) نشان داده شده است .در اين حالت نمونه با مايع
منفذی مقطر پس از  1چرخه و نمونههای حاوی مايع منفذی

با بررسی شکلهای ( 1الف) و ( 1ب) میتوان نتیجه
گرفت که تکرار و اعمال چرخههای خشک و تر متوالی ،موجب
کاهش پتانسیل تورمی و رسیدن خاک به حالت ثابتی از نظر

سديمکلريد و کلسیمکلريد پس از  1چرخه به تعادل میرسند.
همانطور که مشاهده میگردد در چرخه اول میزان پتانسیل

قرارگیری ذرات در کنار هم میشود (Bolt, 1956) .علت تغییر
حجم در خاک ها را عمل متقابل کاتیون ،آب و ذرات خاک و

انقباضی و تورمی نمونه ساخته شده با مايع منفذی مقطر به
ترتیب برابر  % 2/11و  ،% 11/3سديمکلريد  % 1/ 28و % 12/11
و کلسیمکلريد  % 7/1و  % 11/3میباشد .با اعمال کردن

تغییر ضخامت اليه پخشیدگی مضاعف بیان نمود .در نتیجه
مکانیزم پیدايش تورم در خاک را میتوان توسط اين اليه توجیه
کرد ،به طوری که گسترش اين اليه موجب افزايش تورم و

چرخه های خشک و تر دوم ،پتانسیل انقباضی تمامی نمونهها
نسبت به چرخه اول افزايش میيابد و میزان افزايش آن برای

کاهش ضخامت آن به کاهش تورم میانجامد .کاهش پتانسیل
تورمی طی چرخههای خشک و تر را میتوان ناشی کاهش

نمونه ساخته شده با آب مقطر  1/1برابر ،سديمکلريد 17/11
برابر و کلسیمکلريد  2/ 11برابر نسبت به چرخه اول میباشد.
میزان پتانسیل تورمی نمونههای ساخته شده با آب مقطر و

ضخامت اليه مضاعف دانست که با کاهش اين اليه ،ذرات خاک
به يکديگر می چسبند و سبب ايجاد ساختمان فولکوله میشود و
در نتیجه سطح ويژه آنها کاهش میيابد که کاهش سطح ويژه،

کلسیمکلريد نسبت به چرخه اول کاهش يافته و مقادير آنها به

کاهش قابلیت جذب آب و کاهش میزان تورم را در پی دارد.
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پژوهشگرانی از جمله )( Al- ، (Subba and Satydas, 1987

می باشد بنابراين در شرايط دمای ثابت افزايش دما موجب

) ( Tripathy et al., 2002) ،Homoud et al.,1995و (Zhang

افزايش ضخامت اليه پخشیدگی مضاعف و در نتیجه موجب
افزايش میزان تورم میگردد.

) et al., 2006کاهش پتانسیل تورمی طی چرخههای خشک و
تر را در اثر کاهش سطح ويژه و تشکیل ساختمان درشتدانهتر

تابعی از کیفیت مايع منفذی اولیه که در ساخت نمونه مورد
استفاده قرار گرفته میباشد .اين نتیجه با نتايج پژوهشگرانی از
جمله) )Barden and Sides, 1970( ،(Seed and Chan, 1959و
( )Barbour and Fredlund, 1989مطابقت دارد .آنها چنین
نتیجه گرفتند که خواص فیزيکی و شیمیايی مايع منفذی مانند

انقباض-دما ثابت
تورم-دما ثابت
انقباض-دما متغیر
تورم-دما متغیر

شکل  6الف -پتانسيل انقباضی و تورمی نمونههای حاوی مايع منفذی مقطر

 ، pHدرجه حرارت ،ثابت دی الکتريک ،نوع يونهای محلول و.....
تاثیر بسزايی بر پتانسیل تغییر حجم دارد به طوریکه عمل
متقابل بین مايع منفذی و ذرات رس میتواند موجب کاهش يا

تورم-دما ثابت

انقباض-دما ثابت

تورم-دما متغیر

انقباض-دما متغیر

شکلهای ( 1الف) 1( ،ب) و ( 1ج) مقايسه پتانسیل
انقباضی و تورمی را در دو حالت دمای ثابت و متغیر برای نمونه
های ساخته شده با مايع منفذی مقطر ،محلول سديمکلريد و

کاهش قدرت جذب آب شده است بنابراين در چرخه تر سوم
پتانسیل تورمی در حالت دمای ثابت کمتر از دمای متغیر می-
باشد همچنین اين عامل سبب کاهش پتانسیل انقباضی در
چرخه خشک چهارم نیز شده است .شکل ( 1ب) مقايسه نتايج
را برای نمونه ساخته شده با محلول سديمکلريد نشان میدهد
به طوریکه در چرخه های اول و دوم میزان پتانسیل تورمی در
دمای ثابت بیشتر از دمای متغیر است ولیکن در چرخههای
بعدی جهت تغییرات به سمت دمای متغیر تغییر میکند و
میزان آن نسبت به دمای ثابت افزايش میيابد .در خصوص
محلول کلسیم کلريد ( 1ج) روند تغییرات مشابه محلول سديم
کلريد میباشد و میتوان نتیجه گرفت که در نمونههای ساخته
شده با دو محلول سديمکلريد و کلسیمکلريد در چرخههای اولیه
علت افزايش پتانسیل تورمی در دمای ثابت در مقايسه با دمای
متغیر ،افزايش ضخامت اليه مضاعف و در نتیجه افزايش
نیروهای دافعه میباشد و با توجه به رابطه ( ) 2درجه حرارت
يکی از عوامل تاثیرگذار در ضخامت اليه پخشیدگی مضاعف

۵

۳

۱

شکل  6ب -پتانسيل انقباضی و تورمی نمونههای حاوی محلول سديمکلريد
۲9

انقباض-دما ثابت
تورم-دما ثابت
انقباض-دما متغیر
تورم-دما متغیر

۲۰

پتانسیل انقباضی تورمی()%

از چرخه تر سوم و چرخه خشک چهارم) میزان پتانسیل
انقباضی و تورمی در دمای ثابت بیشتر از دمای متغیر میباشد.
در چرخه سوم ،عامل دما سبب چسبیدن ذرات به يکديگر و

9

۲

پتانسیل انقباضی تورمی()%

۲۲
۲۰
۱۸
۱۶
۱9
۱۲
۱۰
۸
۶
9
۲
۰

افزايش ضخامت اليه پخشیدگی مضاعف و در نتیجه تغییر
ساختمان خاک گردد.

کلسیمکلريد نشان میدهد .روند تغییرات برای مايع منفذی
مقطر ( 1الف) به اين صورت است که در تمامی چرخهها (به غیر

پتانسیل انقباضی تورمی()%

گزارش نمودند .همچنین میتوان گفت که در هر دو حالت
دمای ثابت و متغیر ،پتانسیل انقباضی و تورمی نمونه خاک

۲۲
۲۰
۱۸
۱۶
۱9
۱۲
۱۰
۸
۶
9
۲
۰

۱۶
۱۲
۸
9
۰

۶

۵

9

۳

۲

۱
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نتيجهگيری
در اين کار تحقیقاتی اثر کیفیت مايع منفذی بر پتانسیل
انقباضی و تورمی يک خاک رسی متورمشونده در درجه حرارت
ثابت و متغیر تحت تاثیر سربار ثابت مورد بررسی قرار گرفت و
نتايج زير حاصل گرديد:
میزان پتانسیل انقباضی و تورمی يک خاک رسی متورم-
شونده بر اثر اعمال چرخه های خشک و تر در دو حالت دمای
ثابت و متغیر کاهش میيابد تا به مقدار تقريبا ثابتی میرسد.
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نمونه ساخته شده با مايع منفذی مقطر بیشتر از حالت دمای

میزان پتانسیل انقباضی و تورمی در دو حالت دمای ثابت

.متغیر میباشد
پت انسیل انقباضی و تورمی در دمای ثابت و متغیر برای
نمونههای تهیه شده از يک نوع مايع منفذی با يکديگر يکسان

.و متغیر تابعی از نوع و کیفیت مايع منفذی اولیه میباشد
مقايسه نتايج نمونههای ساخته شده با سه نوع مايع
منفذی نشان می دهد که نمونه حاوی مايع منفذی مقطر

نمیباشد بهطوریکه در چرخههای اولیه میزان پتانسیل
-انقباضی و تورمی نمونههای ساخته شده با مايع منفذی سديم

بیشترين کاهش را در پتانسیل تورمی نسبت به دو نمونه ساخته
شده با مايع منفذی سديمکلريد و کلسیمکلريد در هر دو حالت

کلريد و کلسیمکلريد در حالت دمای ثابت بیشتر از دمای متغیر
.میباشد

.دمای ثابت و متغیر دارد
در حالت دمای ثابت میزان پتانسیل انقباضی و تورمی
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