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 خالصھ

ھای مھندسی متعدد دیگر نیاز  ، سدھای خاکی و سازهھا شاھراهدر احداث خاک ریز 
خاک شل را بھ آن حد از تراکم برسانیم تا ظرفیت باربری خاک افزایش داریم تا 

سازی خاک برای افزایش مقاومت در ھنگام اعمال   ھای بھ یکی از روش .یابد
دراین مقالھ سعی شده ضمن  .بارھای دینامیکی، فرآیند تراکم دینامیکی است

مورد استفاده بررسی تراکم دینامیکی ،مراحل انجام وطراحی عملیات ،تجھیزات 
وپارامترھای مھم ژئوتکنیکی بھ انواع روش ھای آن شامل روش ھای محدود ونیمھ 

  .   ه استمحدود وھمچنین روش ھای ترکیبی وتکنیکی ابر تراکم نیز پرداختھ شد

 تراکم، ظرفیت باربری انرزی،تراکم درجھ ،تراکم دینامیکی:کلمات کلیدي

  مقدمھ  .1

 این از ،یکی گردیده است ابداع زمین بھسازی برای متعددی روشھای تکنولوژی پیشرفت با
 پیدا کاربرد دریا از زمین واستصحال راھسازی ھای پروژه در ابتدا در بخصوص کھ روشھا

 خاك برسطح زیاد انرژي با تکراري ضربات اعمال شامل روش این.است دینامیکی ،تراکم کرد
 کھ آنجا از .است متر 30 تا 10 ازارتفاع تن 40 تا 5 وزن با ھایی کوبھ از استفاده با

 یکی روش این حاضر حال در است دسترس در و ساده روش، این نیاز مورد وتکنولوژي تجھیزات
 بر و فاز چند در معموال�  انرژي است کشور در شده استفاده ھاي بھسازي روش ترین متداول از

 شروع از قبل و مرحلھ ھر از بعد .شود واردمي مرحلھ چند یا یك در منطقھ كل در شبكھ یك روي
 مي پر اي دانھ مصالح توسط یا و شده بلدوزرتسطیح یك توسط آمده بوجود ھاي بعدچالھ مرحلھ
نخستین مورد استفاده از روش پرتاب وزنھ ھاي سنگین بر روي سطح زمین جھت  شوند

اصالح خصوصیات خاك در اعماق پایین تر بھ روشني مشخص نمي باشد. از نقاشي ھاي 
باستاني چین چنین استنباط مي گردد كھ ممكن است چندین قرن از عمر این روش 

از این روش استفاده مي كرده اند ) رومي ھا  1985(  4گذشتھ باشد. بھ گفتھ كریسل
یك منجنیق جنگي قدیمي جھت متراكم نمودن 1871) در سال 1968( 5طبق نظر ال ندوال

از این روش در یك  1940زمین استفاده شده است. در قرن بیستم و درحدود سال 
در یك مخزن نفت در 1955فرودگاه در چین و ناحیھ بندري در دوبلین و در سال 

بي استفاده گردید . بھرحال اختراع جرثقیل ھاي چرخ زنجیري بزرگ در آفریقاي جنو
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نیمھ دوم قرن بیستم موجب گردید كھ روش تراكم دینامیكي بھ شكل فعلي آن در 
در  1975در انگلستان و در سال  1973در فرانسھ و سپس در سال  1970ابتدادر سال 

) تا سال 1995( لوكاسمورد استفاده قرار بگیرد  بھ گفتھ    آمریكاي شمالي
پروژه تراكم دینامیكي انجام گردیده كھ اغلب براي  500در آمریكا حدود 1995

مقاصد تجاري بوده اند. تعداد واقعي این پروژه ھا ممكن است بسیار بیشتر از 
تراکم این مقدار باشد چرا كھ بسیاري از پروژه ھا در مراجع گزارش نشده اند.

افزایش دانسیتھ خاک بھ منظور افزایش ظرفیت ی ھمچون دینامیکی معموال بھ دالیل
باربری ،کاھش نشست در ھنگام ارتعاش،کاھش پتانسیل روانگرایی،ھمگن نمودن 
دانسیتھ خاک بھ منظور جلوگیری از نشستھای ناھمگن وبھبود خاکھای اشباع کھ در 

 طبقھ بندی ماسھ ھای رس داروالی دارقراردارند بھ کارمی رود.

 اولیھ مطالعات مراحل       .2

 بررسي مشخص پروژه یك در دینامیكي تراكم روش كارایي ارزیابي جھت اولیھ مطالعھ براي
 بھ .اند شده آورده گردند بررسي باید كھ ترتیبي بھ عوامل این .باشد مي ضروري زیر عوامل

 برخي حالیكھ در شوند حذف عوامل برخي است ممكن خاك نوع و پروژه شرایط بھ توجھ با حال ھر
 عوامل این .گردند برآورد بیشتري دقت با یا و داشتھ نیاز بیشتري اطالعات بھ دیگر

 :از عبارتند

 1) شكل اساس بر  (خاك نوع بندي طبقھ _الف

 محل سي محدودیتھاي برر _ ب

 طرا حي نیازھاي تعیینج _ 

 برآورد ھزینھ ھا د_ 

 این از . اند شده آورده ) 1 ( جدول در الذكر فوق عوامل از یك ھر جھت نیاز مورد پارامترھاي
 ھر بررسي در اگر . نمود استفاده گیري تصمیم اي مرحلھ نمودار یك عنوان بھ توان مي جدول

دینامیكي  تراكم روش بودن نامناسب از حاكي آمده بدست نتیجھ الذكر فوق عوامل از یك
وھمچنین پارامترھای گیرند قرار نظر مورد خاك اصالح جھت دیگري ھاي روش باشد،بایستي

 اشباع درجھو نسبی دانسیتھ، زیرزمینی آب سطح، خاک مشخصاتژئوتکنیکی ھمچون 
 ھستند. مھم دینامیکی تراکم در بسیار

            

  دینامیكي تراكم براي كھا خا بندي : طبقھ1شکل
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  ]1[دینامیکیعوامل موثردر مطالعات اولیھ ارزیابی کارایی روش تراکم - 1جدول 

 

  دینامیکی تراکم عملیات انجام مراحل        . 3

 بر در را سایت مساحت کل کھ نقاطی روی بر فاز چندین در دینامیکی تراکم عملیات
 ھر انجام از پس باشد. می مرحلھ چند شامل فاز، شود.ھر می اجرا ، گیرد می

 خاک با وزنھ سقوط دراثر شده ایجاد چالھ باشد، می ضربھ چند شامل کھ مرحلھ
 یابد.در می ادامھ شده تعیین فازھای پایان تا عملیات شود.این می پر ای دانھ
 بررسی وبا کرده برداشت را آمده بوجود ھای گودال عمق ، کوبش عملیات انجام حین

عموما بھسازي زمین بھ  برند. می پی طراحی درستی و کوبش عملیات پیشرفت بھ انھا
دور " ،"دور اول"ھاي جــــــداگانھ براي درچند مرحلھ با طرحروش تراكم دینامیكي 

شود. ھر دور عموما� وزنھ،  ریزي مي برنامھ "مرحلھ صافكاري "و  "دور سوم"،  "دوم
ارتفاع سقوط، تعداد سقوط و فاصلھ بین نقاط سقوط مشخصي دارد. بدین ترتیب در 

ھاي متفاوت الزم  ع سقوطھا و ارتفا یك سایت ممكن است چندین دور تراكم با وزنھ
ھاي بھ وجود آمده را  باشد. پس از بھسازي باید سطح زمین را مسطح كرد و گودال

ھاي با خاك نرم، بھ منظور تسھیل حركت جرثقیل و  پر كرد. ممكن است كھ در زمین
اي روي زمین ریختھ شود.  اي از خاك دانھ پخش كردن بار دینامیكي وزنھ، الیھ

وش ھاي دیگر بھسازي زمین را بھ موازات این روش انجام داد. بھ توان ر ھمچنین مي
ھاي  اي ایجاد شده، از زھكش عنوان مثال، بھ منظور آزاد كردن فشار اضافي آب حفره

تر خاك، از تزریق  ھاي عمیق اي استفاده كرد و یا براي متراكم كردن الیھ ماسھ
، جرم وزنھ در تراکم بطور معمولاي استفاده كرد. تراکمی و یا تراكم لرزه

کند.  متر تغییر می 30تا  12تن و ارتفاع سقوط از  27تا  5دینامیکی از حدود 
شود. میزان بھسازی  ای انجام می لگوی شبکھ انرژی معموال در چند مرحلھ و بر اساس ا

تابعی از انرژی تراکم است کھ خود تابع جرم وزنھ و ارتفاع سقوط آن، فاصلھ 
ھای سبکتر  در ھر نقطھ شبکھ است. معموال وزنھ  اد سقوط وزنھنقاط شبکھ، و تعد

تر و  ھای سنگین متر و وزنھ 6/4تا  3ھای سقوط کم منجر بھ بھسازی تا عمق  وارتفاع
 شود. متر می 1/9تا  1/6ھای سقوط زیاد منجر بھ بھسازی تا عمق حدود  ارتفاع
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  دینامیکی تراکم عملیات طراحی      .4

Leonards چسبنده غیر خاکھای برای تراکم نفوذ )عمق1980ھمکاران( و :  

Di =1/2 (W*h)*0.5 (1)  بر حسب متر 

Menard وBroise کردند پیشنھاد را زیر رابطھ چسبنده خاکھای در : 

Di = ( W * h)*0.5 (2) بر حسب متر 

W: تن حسب بر کوبھ جرم 

 : است شده ارایھ Menard توسط (1975)در طراحی این

)3( 0.5 *(W*h) n D= 

D : بھسازی عمق ماکسیمم 

n : تجربی ثابت 

w.h : کوبھ پتانسیل انرزی  
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                                      n:مقادیر پیشنھادی محققین مختلف برای ضریب تجربی 2شکل    
 :مقادیر انرژی موردنیاز جھت تراکم3شکل

 : دینامیكي تراكم براي استفاده مورد تجھیزات         . 4

 از خیلي دارد. وجود كار این انجام براي بسیاري دستگاھھاي عمران مھندسي در
 خاك تراكم براي زیاد ، مطلوب دینامیكي مشخصات فقدان علت بھ دستگاھھا این

 مطلوب ما براي نیز بزي پاچھ یا معمولي ارتعاشي غلتكھاي حتي . نیستند مطلوب
 در . است دینامیكي تراكم روش با متفاوت بسیار آنھا اكمتر نوع كھ چرا نیستند

 حالت براي دستگاھي شوند مي استفاده زمینھ دراین كھ دستگاھھایي سایر بین
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 پرتوان و پنوماتیك دستگاه یك با تراكم برفرض مثال . ندارد وجود محدود تراكم
 بندي طبقھ ودمحد نیمھ دستگاه یك عنوان بھ تواند می کند می كار ترنچ یك در كھ

 . شود مي انجام نامحدود روش با كار این عموما پس . شود

tamper : طور بھ كوبھ كھ شود بستھ جداگانھ موتور یك بھ باید حتما دستگاه این 
 . شود می كنترل اپراتور توسط آن محل كھ برود پایین و باال خاك سطح روي متناوب

 ارتعاش دامنھ و است ارتعاش فركانس ھرتز 10 و وزنھ جرم كیلوگرم 150 تا 50 حدود
 ) a( شكل . باشد متغیر میلیمتر 80 ات 10 بین تواند می ماشین نوع بھ توجھ با

rammer - Power : از نیرو اعمال براي بنزین و ھوا از اي شده كنترل مخلوط آن در 
 و كند پرش دستگاه كھ شود می باعث این . شود می استفاده زمین بھ پیستون سمت
 در دستگاه این c , b شكلھاي در . كند متراكم آمدن پایین با را خود زیر خاك

 100 حدود در جرمي معمول طور بھ . است شده داده نمایش كار حین و ثابت حاالت
 توسط ھا كوبھ این . دارد میلیمتر 250 قطر بھ اي دایره مقطع سطح با كیلوگرم

 ھر و پرند مي ھوا بھ میلیمتر 360 تا 300 حدود معموال و شوند مي كنترل انسان
 واحد بر انرژي ضربھ ھر یعني . کند می وارد خاك بھ ولژ 370 تا 315 تقریبا ضربھ
frog  دستگاه این بزرگتر نوع . كند مي وارد مربع متر بر كیلوژول 1/8 تا 3/6 سطح

rammer – میلیمتر 750 كوبھ كف قطر و دارد وزن كیلوگرم 600 حدود كھ دارد نام 
 . است

 نیز . کند می متراكم ھشج ھر با را خاك و كند مي خیز و جست سطح در ماشین این
 . شود كم كند وارد مستقیم طور بھ باید اپراتور كھ الزم نیروي تا جھش ھر با

 جھت آن در دستگاه و دھد مي قرار مطلوب جھت در و كرده روشن را دستگاه اپراتور
 و کند می منتقل ژول 1835 ضربھ درھر ماشین این از جالب نوع یك . کند می جھش
 . است كوچكتر ھا كوبھ سایر از مخصوص انرژي ژول3/4با

compactor weight dropping - Multi : شكل در ماشین این تصویر dاین . شود می دیده 
 ساده تراكم براي آن خود كھ شود می كشیده یدك دیگر موتور یك كمك بھ وسیلھ

 كیلوگرمي 200 وزنھ 6 از دستگاه .این است شده طراحي سطح روي از عبور بوسیلھ
 . زنند مي ضربھ خاك سطح بھ و روند مي پایین و باال كھ شود می تشكیل دنيچ

 خاك بھ انرژي ضربھ ھر در ژول 515 حدود در و شود می بلند میلیمتر 330 ھروزنھ
 در آن مخصوص انرژي و است میلیمتر 305* 330 ھا كوبھ این سطح . كند مي وارد
 . است مربع متر در كیلوژول 1/5 حدود

compactor weight - roppingd Mobile : بھ كھ ماشین این D500 بھ را خود است معروف نیز 
 تصویر . برد مي جلو بھ دارد قرار ماشین جلوي در كھ ھیدرولیكي زننده ضربھ كمك
 در را خودimpactor تواند می دستگاه این . شود می دیدهe شكل در ماشین این

 كیلوواتي 36 دیزلي موتور یك . ببرد باال ) متر 2/2 حداكثر ( مختلف ارتفاعھاي
 می كھ برد مي باال مطلوب ارتفاع تا را كیلوگرمي 588 جرم ھیدرولیكي پمپ كمك بھ

 مقطع سطح با و كند وارد خاك بھ را ضربھ ھر در ژول 11167 انرژي حداكثر تواند
 بر كیلوژول 120 حدود در اي مالحظھ قابل مخصوص انرژي تواند می میلیمتر 305*305
 . است بزرگي بسیار رقم كھ باشد داشتھ مربع متر
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 (d)                                                                                                        
 (e) 

 دینامیكي تراكم براي استفاده مورد تجھیزات 4شکل 

  دینامیکی تراکم روشھای         .5

  : محدود روش      1.5

 زند می ضربھ خاک سطح بھ و شود می باالبرده معینی ارتفاع تا جسم یک روش این در
 ھا ضربھ روش دراین معموال ؛ است شده محصور وارھاییدی توسط نظر مورد ،سطح
 دھد. می پوشش را زمین سطح تمام

 نیمھ محدود و نامحدود :       2.5 

در این روش تنھا در نقاط مشخصی کھ در الگو طراحی می شود ضربھ زده می شود. 
این روش بھ خاطر نوع دستگاھھا از نظر ارتفاع سقوط وزنھ وخود وزنھ البتھ در 

 محدودیت کمتری وجود دارد .

 ابرتراکم تکمیلی و ترکیبی روشھای       3.5 
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 با میتوان زمین بھسازی در ابرتراکم روش اجرای ناچیز نسبتا ھزینھ بھ توجھ با
 ابرتراکم عملیات بازده میزان زمین بھسازی روشھای از دیگر برخی از گرفتن یاری

 تاثیرتنش عمق افزایش عملیات، بازده میزان از منظور . داد افزایش بازھم را
 انجام زمان مدت کاھش زمین، سطح بھ شده تحمیل نشست مقدار افزایش موثر، ھای

 بھ زیر در کھ باشد می خاک باربری ظرفیت افزایش نھایت در و عملیات، مجموعھ
 .شود می اشاره ھا روش این

 زمینی زیر آب سفره سطح بردن پائین و زھکشی  1.3.5

 از قبل منطقھ زمینی زیر آب سفره سطح بردن پائین و زھکشی روش از استفاده با
 از ناشی خاک بھسازی ناچیز بسیار ای ھزینھ با توان می ابرتراکم عملیات انجام
 حفر با عمل این . داد افزایش توجھی قابل میزان بھ را ابرتراکم عملیات انجام
 صورت آنھا درون از ھمزمان پمپاژ و آنھا درون در فیلترگذاری چاه، حلقھ چندین

 کوتاھترشدن بدلیل مکنده ھای لولھ درون از پمپاژ روش از استفاده . گیرد می
 از بسیاری در خاک نفوذپذیری در ناھمسانی خاصیت از گیری بھره و زھکشی مسیر

 قطر دارای کھ ھا لولھ روش دراین . دارد ھمراه بھ را تری مطلوب نتایج موارد
 روش با یکدیگر از متر پنج حدود در ای فاصلھ با باشند می سانتیمتر پنج تقریبی

 و شستشویی روش با یا شده، حفاری پیش از ھای محل در ،جاگذاری)کوبیدن( ای ضربھ
 لولھ این پایینی متر چند . یابند می استقرار محل در آب فشار از گیری بھره با
 بخش ولی یابد راه لولھ درون بھ بتواند آب تا است شیاردار یا سوراخدار ھا

 ھوا ورود از پمپاژ عمل انجام ھنگام در تا باشد می منفذ بدون ھا لولھ فوقانی
 در ھا لولھ این از یک ھر . شود پرھیز عملیات بازده کاھش و ھا لولھ داخل بھ

 می مرتبط سطحی شبکھ ھای لولھ بھ مناسب بند آب اتصاالت بوسیلھ فوقانی انتھای
 این ضعف نقطھ.می گردند متصل پمپاژ منبع بھ خود سطحی ھای لولھ این کھ شوند
 میزان بیشترین و فوقانی رقوم در آن تأثیر میزان کمترین کھ است این در روش

  . است تحتانی رقوم در آن تأثیر

 خاکھا در خالء ایجاد و مکش  2.3.5

 زیرزمینی آب سفره سطح در متر 6 افت مکنده ھای لولھ از شبکھ ھر بازده اکثر حد
 عوض شبکھ،در داخل در فشار کاھش دلیل بھ پمپاژ دبی افزایش صورت در و باشد می

 ھای لولھ از پمپاژ دبی افزایش با . می شود خارج ھا لولھ از آب بخار آب،
 میزان بھ آب ھیدرولیکی، گرادیان آمدن بوجود و خالءنسبی و مکش ایجاد و مکنده

 میزان کھ صورتی در . یابد می کاھش خاک اشباع درجھ و شده ھا لولھ جذب بیشتری
 سھ از ناشی تنش با معادل حاصل فشار برسد اتمسفر نیم حدود بھ چاھھا درون مکش
 بیش یا و برابر " عمال نیز مکش تأثیر وعمق باشد می زمین سطح در خاک سربار متر
 خاک سطحی الیھ متر یک از کردن صرفنظر با . بود خواھد مکنده ھای لولھ طول از

 .باشد می ثابت "تقریبا عمق بھ نسبت خاکھا در مکش ایجاد تأثیر منطقھ،میزان

 )زھکش ھای فتیلھ( مرکب نواری زھکشھای نصب  3.3.5

 و ژئوتکستایل ھای الیھ ترکیب از کھ باشند می مصنوعاتی جملھ از زھکش ھای فتیلھ
 و ھزینھ کم بسیار مرکب نواری زھکشھای نصب و تھیھ . آیند می بوجود ژئوگرید

 پذیری نفوذ از گیری بھره و زھکشی مسیر شدن کوتاه بدلیل آنھا نصب و بوده سریع
 .نماید می تحکیم پدیده تسریع و خاک زھکشی بھ بزرگی بسیار کمک خاک افقی

 )مرکب مکنده نوارھای(مکنده ھای فتیلھ از استفاده 4.3.5

 فوقانی بخش در ولی باشند می مرکب نواری ھای زھکش ھمانند مرکب مکنده نوارھای
 محیط از و شده پوشانیده عایقی ھای الیھ توسط متر 3  حدودا طول بھ زھکش نوار ،

 معمولی دستگاھھای مرکب مکنده نوار این نصب وسیلھ . است گردیده عایق اطراف
 عایقی نواری صفحھ بوسیلھ زھکش نوار طرف ،دو ساخت ھنگام در . باشند می نصب

 بخش از عایق صفحات این زھکش نوارھای (VDIM) نصب، از قبل و است شده پوشیده
 از طولی در عایق الیھ نصب از عبارت دیگر روش . شوند می جدا مرکب نوار انتھائی

 این نصب از پس . گیرد می قرار سطحی ھای رقوم در درنھایت کھ است زھکش نوار
 بھ ھایی واسطھ توسط زمین سطح در آنھا از یک ھر انتھای مرکب، مکنده نوارھای
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 نسبی خالء و زھکش ایجاد با ترتیب بدین . گردند می مرتبط مکنده ھای لولھ شبکھ
 زمین سطح بھ ھا کوبھ برخورد ھنگام در و یافتھ کاھش خاک اشباع درجھ خاک در

 نمایند می ایفاد را ای ذره میان و منفذی آب جذب و ھدایت نقش ھا زھکش این نیز
 ابعاد بھ مربعی ای شبکھ در "حدودا یکدیگر از مکنده ھای فتیلھ این نصب فاصلھ .
 باشد می متر 12 تا 8

 گیری نتیجھ        .6

 و سادهبرای روش تراکم دینامیکی نیاز مورد وتکنولوژي تجھیزات کھ باتوجھ بھ اینکھ
خاک ھای  بھسازي از بھترین روش ھا برای  یکی روش این حاضر حال در است دسترس در

البتھ شایان ذکر است کھ   است کشور در سست ،زمین ھای دفن زبالھ وحتی پی سدھا 
 دانسیتھ، زیرزمینی آب سطح، خاک مشخصاتھمچون بررسی پارامتر ھای ژئوتکنیکی 

 مثال عنوان ھستندبھ بسیارمھم  دینامیکی تراکم در بسیار اشباع درجھو نسبی
سازي خاک ھاي رس اشباع نیست. خاک ھاي  تراكم دینامیكي راه مناسبي براي متراكم

مند شوند، ولي در این موارد احتیاج بھ  توانند از تراكم دینامیكي بھره متوسط مي
د پاس تراكم زیادتري دارند. باید زمان بیشتري براي زھكشي بوده و نیاز بھ تعدا

ھاي تراكم زمان كافي در نظر گرفتھ شود تا اضافھ فشار آب بتواند  بین پاس
مستھلك شود. نکتھ دیگری کھ باید بھ آن توجھ کنیم این است کھ گاھی اوقات می 
توانیم با بھره گرفتن از روش ھای ترکیبی بازدھی عملیات را تا مقدار قابل 

 حذف و کاھش ابرتراکم ترکیبیدھیم کھ در واقع ھدف از روش ھای توجھی افزایس 
 تنش شدت افزایش خاک، پذیری تحکیم و پذیری تراکم افزایش بمنظور منفذی فشار
دراین .باشد می خاک نھایی باربری ظرفیت افزایش ھمچنین و خاک بر وارده ھای

دینامیكي گفتھ  تراكم پروژه ھاي بھ مربوط ملزومات سایر و طراحيمقالھ روند کلی از 
شد اما نکتھ حائز اھمیت این است کھ این روش مانند سایر روش ھا نمی تواند 

باشند چرا کھ رفتار خاک بسیارپیچیده وغیر  باتجربھ طراح مھندسی قضاوت جایگزین
 عملیات حین جزء بھ جزء و دقیق نظارت از استفاده با طراح قابل پیش بینی است مھندس

 كاربردي تغییرتوصیھ ھاي یا اولیھ طرح اصالح براي مستدل مھندسي قضاوت از ھمواره باید
  .نماید استفاده
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