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 چكیده  -1
 

بھ دست آوردن پارامترھای فیزیکی و مکانیکی خاک ھا ھمواره از دغدغھ ھای اولیھ در علم 
مکانیک خاک بوده است . این پارامترھا اغلب توسط آزمایشات آزمایشگاھی یا صحرایی صورت می 
گیرد . نیاز بھ تجھیزات خاص ، زمان و دقت عمل نتایج بدست آمده را می توان بھ عنوان 

این آزمایشات برشمرد . ھدف از ارائھ این مقالھ بھ دست آوردن پارامترھاي  محدودیت ھای

% ) و یا مخلوط در محل بدون  20% + رس 80فیزیكي و مكانیكي خاك ھاي دانھ اي  ( ماسھ شکستھ 
انجام آزمایشات صحرایي و آزمایشگاھي توسط امواج اولتراسونیك  می باشد . در این پژوھش از 

فاده شده است زیرا امواج فشاری نسبت بھ امواج برشی دارای سرعت بیشتری امواج فشاری است
بوده و بوده و از نظر سھولت در انتشار و بازگشت امواج نسبت بھ امواج برشی دارای برتری 

نیز بھ عنوان امواج سطحی بدلیل ضخامت کم نمونھ و معادل سازی و مقایسھ در محل کارگاه 

.  درابتدا در آزمایشگاه مدل سازی مصالح با تراکم مشخص از  ]1[بصورت فشاری مطرح شده است 
روش آشتو اصالح شده صورت گرفتھ ودر ادامھ  مصالح با محدوده دانھ بندي مشخص و بر اساس 
پارامترھاي كیفي نظیر درصد تراكم در معرض امواج فشاری دستگاه اولتراسونیک بصورت مستقیم 

ل از سرعت و زمان عبور امواج با فراوانی بیش از سی قرارمی گیرند. براساس نتایج حاص
بارتکرار، بدون ھرگونھ آزمایش صحرائی و آزمایشگاھی با کاھش خطاھای اندازه گیری انسانی و 
دستگاھی وامکان انجام آزمایشات با فراوانی بیشتر در زمان کوتاھتر،با استفاده از 

رامترھاي فیزیکی خاک در محل بدست خواھند نمودارھاي كالیبره براساس نمونھ فوالدي مبنا پا
 آمد.

 ) ، امواج فشاری ، میزان تراکم UTکلمات کلیدی : امواج فراصوتی ( 
 
 

 مقدمھ -2
 

عملیات بسیاری از پارامترھای فیزیکی و مکانیکی خاک ھا بصورت خاک  مھندسیدر علم 
ھای خاکی و یا بدست می آید و در طراحی سازه آزمایشاات صحرایی  ویا آزمایشگاھی

نسبتا زمان ھمواره  بسترسازی جھت اجرای شالوده ھا بکار می رود . دراین میان
بر بودن آن ھا و نیاز بھ تخصص و دقت الزم جھت و ھزینھ زیاد در انجام آزمایشات 

 . می باشددستیابی بھ نتایج قابل قبول کم و بیش یکی از دغدغھ ھای موجود 
خصوصیات خاک ھا قابلیت تراکم پذیری خاک ھا یکی از  در بین پارامترھای فیزیکی و

موارد مھم و قابل بحث می باشد . از طرفی چگونگی تراکم خاک ھا  و تاثیر آن بر 
ویژگی ھای اساسی خاک مانند  قابلیت نشست پذیری و نفوذپذیری حائز اھمیت بوده و 

مخصوص و تخلخل  وزنھمچنین آن کھ بررسی  تراکم خاک ھا جدا از بررسی تغییرات  

 .  ]4و3[ نمی باشد
جھت بررسی تراکم خاک و کنترل آن باید بھ ترتیب قبل و بعد از متراکم نمودن خاک 
از عملیات آزمایشگاھی و آزمایشات صحرایی تواما بھره برد ، و ھمان طور کھ گفتھ 

 شد در این بین نیاز بھ زمان و تخصص می باشد . 
کھ بدست آوردن پارامترھای کیفی خاک و علی الخصوص  شدهدر این مقالھ سعی بر آن 

درجھ تراکم توسط دستگاه اولتراسونیک و با کمک انتشار امواج فشاری صورت پذیرد 
طوری کھ نسبت سرعت و زمان عبور امواج از داخل محیط خاکی با ابعاد و کرنش ھای 

نجام آزمایش تا بتوان با مشابھت مصالح و شرایط سطحی ا شود ،کم اندازه گیری 
نتایج را در عمل و با فراوانی بیشتر در سطوح و مقاطع مختلف و در زمان کمتر 

 نسبت بھ نمونھ گیری دست خورده و انتقال بھ آزمایشگاه با دقت باالتری کنترل نمود

]1[   . 



 
 
 

 مطالعھ آزمایشگاھی  -3
 

درصد  20و  درصد ماسھ 80 مخلوط از این مقالھ حاصل آزمایشات متوالی روی نمونھ خاک

) را روی  C( روش اینچ  4در قالب  شده تراکم اصالح آزمایشرس می باشد . درابتدا 
چندین نمونھ انجام می دھیم کھ در ھر بار میزان رطوبت مشخصی بھ خاک اضافھ شده و 

 ] .4، [) 1( شکل نھایتا در ھر بار وزن مخصوص خشک مشخصی محاسبھ شده است 
 

 

 اینچ 4 بعملیات تراکم بھ روش اصالحی در قال-1شکل

�γ«با توجھ بھ نتایج بدست آمده منحنی تراکم − ω« 2مانند شکل  نظر برای خاک مورد 

حداکثر این خاک خشک وزن مخصوص ، کھ با توجھ بھ نمودار ] 4[ترسیم شده است 
��

��� 

 درصد می باشد .  7.35و رطوبت بھینھ نظیر این وزن مخصوص  2.22

 

 منحنی تراکم-2شکل
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بدان منظور کھ بتوان نمونھ ھای خاک را تحت تاثیر عبور امواج فشاری قرار داد 
کھ بدین منظور قالبی  شوند .الزم است کھ نمونھ ھای خاک بصورت کامل از قالب خارج 

پس از متراکم نمودن  واینچی استاندارد ساختھ شده  4مطابق با ابعاد و شرایط قالب 

 بصورت کامل از فالب خارج نمود . 3نمونھ آن را مطابق شکل 
 

 

 نمونھ متراکم شده خاک کھ بصورت کامل از قالب خارج شده است -3شکل

سپس نمونھ ھای متراکم شده کھ از قالب خارج شده است با حفظ رطوبت و شرایط سطحی 
بور امواج فشاری حاصل از دستگاه الزم در جھت افقی و بصورت مستقیم در معرض ع

بار قرائت ھای الزم از سرعت  10اولتراسونیک قرار داده شد و در ھر نمونھ حداقل 

) از دستگاه ثبت می شود در حالی کھ در تمامی  t) و زمان عبور (  vعبور امواج  ( 
ی قرائت ھا جھت عدم ایجاد پراکندگی و خطای امواج فرستنده و گیرنده در سطوح مرز

 نمونھ ھا کھ در تماس با 
فرستنده و گیرنده دستگاه ھستند از ژل استاندارد دستگاه استفاده شده  پروب ھای

 ] .5، [ )  4است ( شکل
 

 

 عبور امواج از نمونھ بصورت مستقیم -4شکل

باید دقت شود کھ با توجھ بھ محدود بودن شعاع بررسی امواج متصاعد شده در نمونھ 
ھا و سرعت باالی امواج فشاری با کرنش ھای کم در نمونھ  ھای متراکم شده ابعاد 

نمونھ ھا با ابعاد نمونھ ھای مورد آزمایش تراکم استاندارد در آزمایشگاه متناسب 

خاک و  cm 10نتایج منوط بھ طول و بعد حداکثر  بوده طوری کھ استفاده کاربردی از

 ) . 5درصد می باشد ( شکل  20و ریز دانھ  ددرص 80با مشابھت مصالح دانھ ای 



 

 دستگاه اولتراسونیک و ابعاد نمونھ خاک متراکم شده مدار شماتیک شکل -5شکل 

در ھر نمونھ کوبیده شده کھ دارای رطوبت و وزن مخصوص مشخصی است ، میانگین 
مناسبی از قرائت ھای سرعت و زمان بدست آمده از دستگاه محاسبھ شده است طوری کھ 

رطوبت بھینھ ، وزن مخصوص حداکثر ، شامل در ادامھ می توان با چھار دستھ اطالعات 
 ان عبوری امواج می توان بررسی ھایمیانگین سرعت عبوری امواج فشاری و زم

 پارامتری و تئوریک را بر روی انواع نمونھ ھا بھ لحاظ تنوع درصد رطوبت و تراکم 
 .  بدست آورد

ابتدا می توان تغییرات سرعت موج فشاری را بر حسب تغییرات وزن مخصوص نمونھ ھا 

در این نمودار با را می توان ترسیم نمود .  6نشان داد . بر این اساس نمودار شکل 
م شده یحفظ شرایط برازش مناسب بین نقاط بدست آمده از آزمونھ ھا بھترین خط ترس

است کھ نشان از روند صعودی مقادیر سرعت موج فشاری در ازای افزایش وزن مخصوص 

 .  ] 6[ دارد
 

  

 

تغییرات وزن مخصوص ج فشاری در نمونھ متراکم شده خاک نسبت بھ وتغییرات سرعت عیور م -6شکل
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در صورتی کھ در حالتی مشابھ روند تغییرات زمان عبور انتشار امواج در مقابل 

بررسی نماییم و برازش مناسبی از نقاط بدست  7تغییرات وزن مخصوص را مطابق نمودار 
ھمچنین از آمده ترسیم شود شاھد کاھش زمان عبور امواج با افزایش تراکم ھستیم .

برداشت می شود در صورتی کھ در مصالح خاکی متراکم شده سرعت امواج نمودار فوق 

فشاری در محدوده 
�

�
وبیشتر از آن باشد می توان نتیجھ گرفت کھ درمحدوده تراکم  640 

 حداکثر در این نوع مصالح ھستیم.

  

 

مخصوص ج فشاری در نمونھ متراکم شده خاک نسبت بھ تغییرات وزن وعیور م زمانتغییرات  -7شکل

 خشک

مھ جھت کالیبره نمودن و ھمچنین صحت سنجی عملیات از نمونھ استاندارد ادر اد
فوالدی مبنا استفاده شده است کھ با توجھ بھ عدم وجود تخلخل در آن سرعت عبوری از 

برابر سرعت ماکزیمم در نمونھ خاک بدست می آید  4نمونھ استاندارد حدودا بیش از 
ود تخلخل در خاک ھا حتی در متراکم ترین حالت دارد ، کھ این تفاوت نشان از وج

عبارتی  ھھمچنین دیده می شود کھ در نمونھ فوالدی کھ بدون ھیچ گونھ تخلخل و ب
دیگر بیشترین تراکم است شاھد بیشترین سرعت ممکن ھستیم کھ این امر مطابق با 

�«  ] ، وھمجنین مطابق با رابطھ  6[ 6روند بررسی شده در نمودار شکل  =
�

�
می »  

 7، کھ از این مقایسھ می توان نتیجھ بر درستی روند تغییرات زمان در نمودار باشد
 گرفت .

در انجام این تحقیق نیاز بھ دقت نظر خاصی در خصوص تعدیل و نرمالیزه کردن اعداد 
قرائت شده حاصل از امواج گیرنده دستگاه اولتراسونیک می باشد ، زیرا در محدوده 
رطوبت ھای بھینھ و نزدیک بھ آن نتایج مناسب می باشد در حالی کھ در رطوبت ھای 

خواص پالستیسیتھ خاک رس در مخلوط متراکم شده  درصد بھ دلیل 6.5باالتر از حدود 
الھ نمی قدارای خروجی ھای غیر خطی و شکل پذیرتری ھستیم کھ تفسیر آن ھا در این م

  .]  2[نیز قابل استنباط است   9و  8ایج از نمودار ھای شکل نتگنجد . این 
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 سرعتتغییرات -9شکل           بھ تغییرات رطوبت خاک نسبت تغییرات زمان عبور امواج-8شکل 

             بھ تغییرات رطوبت خاکنسبت عبور امواج 

در صورت استفاده از مصالح دانھ ای و بدون ریز دانھ نتایج بھ گونھ ای حاصل می 

بھ وزن  تشود کھ روند تغییر نقاط مختلف در نمودار تغییرات سرعت و زمان نسب

ه در این مقالھ بھ ترتیب دارای روند صعودی و شدداده مخصوص ھم مانند خطوط برازش 

نزولی است . تفاوت نتایج بھ دلیل تفاوت رفتار سخت شوندگی مصالح دانھ ای و 

 . ] 2[ رفتار نرم شوندگی ریز دانھ ھا می باشد

 

 

 رفتار تنش و کرنش در مصالح ریزدانھ و دانھ ای-11و10شکل

 

 

 نتیجھ گیری  -4

افزایش سرعت امواج فشاری با افزایش وزن مخصوص و یا بھ عبارتی با افزایش تراکم  -

 خاک 

 کاھش زمان انتشار امواج فشاری در خاک ھا با افزایش تراکم خاک -

در نمونھ ھای دارای ریز دانھ افزایش سرعت و کاھش زمان انتشار امواج با افزایش  -

افتد کھ ناشی از خواص پالستیسیتھ در وزن مخصوص تنھا در محدوده ی مشخصی اتفاق می 

 رس ھا می باشد
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تفاوت رفتار در مصالح دانھ ای و ریز دانھ ناشی از سخت شوندگی کرنش و مقاومت  -

ماندگار بھ ترتیب در مصالح دانھ ای و ریز دانھ ھا سبب تفاوت روند تغییرات سرعت و 

 زمان عبور امواج در نمونھ ھا نسبت بھ رطوبت خاک می شود.

حفظ شرایط سطحی و شرایط مشابھت مصالح از طریق روابط ھمبستگی در خاک ھا می  با -

توان توسط عبور امواج فشاری و ثبت نتایج مربوط بھ سرعت و زمان عبور امواج ، در 

 مورد پارامترھای فیزیکی نظیرتراکم ، تخلخل و یا میزان رطوبت خاک ھا قضاوت نمود.

حل کارگاه بدون انجام آزمایشات و نمونھ برداری امکان دستیابی بھ تراکم خاک در م -

 با مقایسھ تنھا سرعت عبور امواج فشاری در شرایط مشابھ .

انجام فراوانی آزمایشات ارسال امواج فشاری از نقاط مختلف از سطوح متراکم شده خاک  -

 در محل کارگاه امکان پذیر است .
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