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 خالصه

بر نحوه پالستيک  ریزدانه پالستيسيتهمقدار و به بررسي تأثير در این تحقق 

شده  پرداختهزهکشی نشده  تناوبی در بارگذاری اي ماسهتوليد فشار آب حفره

به ریزدانه پالستيک دو نوع  ازدرصد  ۱5، و 15، 5 قادیرم منظور این بهاست. 

 شاخصبا  بنتونيت و(      ) 1۳ پالستيسيته شاخصبا  کائولينيتنامهاي 

تناوبی  آزمایش 16و  شده افزوده فيروزکوه( به ماسه       ) 111 پالستيسيته

 در .گردیدتنش کنترل با دستگاه برش ساده تناوبي انجام به صورت  زهکشی نشده

 kPa133 قائممؤثر تحکيمي تنش هرتز و  1/3فرکانس بارگذاري تمامي آزمایشها 

ای بيشينه ادامه پيدا فرهحبارگذاری تناوبی تا ضریب فشار آب  بوده است.

کرده است. مشاهده شده است که هم ميزان ریزدانه و هم نوع ریزدانه تاثير 

تناوبی زهکشی نشده  زیادی در الگوی افزایش فشار آب حفره ای در بارگذاری

 دارد.

 
مقدار  پالستيک، ريزدانه ماسه،اي، توليد فشار آب حفرهکلمات کليدي: 

 ريزدانه بخش پالستيسيته ،ريزدانه

 

 
 مقدمه .1

 
تواند مي ،اي، حتي اگر خاک روانگرا هم نشودسرعت و مقدار توليد فشار آب حفره

ت توده خاک، داشته باشد. هاي نشسو ویژگي ر مقاومت برشي، پایداريباثرات مهمي 

اي توليد شده در خاک، ممکن است پایداري سازه رویي یا همچنين، فشار آب حفره

 [.1] توده خاک را تحت تأثير قرار دهد

اي در در ادبيات فني، براي بررسي سرعت و ميزان توليد فشار آب حفره

اي توليد حفرهبارگذاري سيکلي دو روش گزارش شده است. روش اول بررسي فشار آب 

شده در رابطه با نسبت تعداد سيکلهاي بارگذاري اعمال شده به تعداد سيکل مورد 

نياز جهت ایجاد روانگرایي )
 

    
باشد. این روشي است که توسط لي و آلبایسا ( مي

( بکار 1۳6۱( استفاده شده است. در روش دیگر که توسط دبري و همکاران )1۳91)

اي توليدي بر حسب کرنش مورد نياز جهت توليد آنها ب حفرهگرفته شده، فشار آ

 شوند.اندازه گيري مي

ثير نوع ریزدانه بر چگونگی افزایش فشار آب أبا توجه به اینکه در خصوص ت

و  نگردیده انجام یزیاد تحقيقاتای در آزمایشهای تناوبی زهکشی نشده حفره

تأثير ریزدانه تر دقيق يسربر پيشين،محدود همچنين وجود تناقض در تحقيقات 

 .رسديم نظر به يضروراي اي در خاک ماسهبر نحوه توليد فشار آب حفره پالستيک
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 خاکهاي مورد استفاده مشخصات .2

 
این بوده است.  فيروزکوه 111شکسته سيليسي شماره  مورد آزمایش ماسهخاک اصلي 

خاک به عنوان ماسه استاندارد در آزمایشهای مدل و المان در ایران مورد 

 از استفاده با که خاک این هایدانه از تصویری 1شکل  دراستفاده قرارمی گيرد. 

يالکترون يعکسبردار يفناور
1

 شکل این در. است شده داده نشان ،تهيه گردیده 

 .باشدمي تشخيص قابل گيشکست علت به ماسه يهادانه بودن تيزگوشه

هاي به نام يرس ریزدانه خاک نوع دو از تحقيق این در عالوه بر ماسه،

 به 1۳ پالستيسيته شاخصبا  کائولينيت. است شده استفاده بنتونيت و کائولينيت

 عنوان به 111 پالستيسيته شاخص با بنتونيت و کم پالستيسيته با ریزدانه عنوان

 ،5 با  هاریزدانهاست.  گرفته قرار تفادهسا مورد زیاد پالستيسيته با ریزدانه

 اینستاز این درصدها  منظوراند. شده برده بکار خاک ترکيب کلدرصد در  ۱5 و 15

 يمابق% 95 و بنتونيت را خاک کل وزن% ۱5 بنتونيت،% ۱5 با ماسه خاک در مثالا  که

و ترکيبهای  خاکهر  مربوط به عالمت اختصاری .دهدمي تشکيل فيروزکوه ماسه را

ارائه شده  1جدول  در آنها مشخصات سایر تحقيق به همراه آزمایش شده در این

نوع ترکيب خاک به همراه کائولينيت و  9بندي نيز نمودار دانه ۱شکل در  .است

 بنتونيت مورد استفاده در این تحقيق نشان داده شده است.

 

 

 
هاي تصوير ميکروسکوپ الکترونی دانه -1شکل 

 121 يبزرگنماي، فيروزکوه ماسه

نوع ترکيب خاک مورد  7بندي نمودار دانه -2شکل 

 کائولينيت و بنتونيتاستفاده به همراه 

 
 (N.A.=Not Available, N.P.=Not Plasticموجود در پروژه و مشخصات آنها ) خاکهاي -1جدول 

Soil Pure Sand Kaolinite Bentonite 

Sand with 

5% 

Kaolinite 

Sand with 

15% 

Kaolinite 

Sand with 

25% 

Kaolinite 

Sand with 

5% 

Bentonite 

Sand with 

15% 

Bentonite 

Sand with 

25% 

Bentonite 

Soil Name S K B 5%K 15%K 25%K 5%B 15%B 25%B 

USCS Symbole SP CL CH SP-SM SP-SM SP-SM SP-SM SP-SC SP-SC 

CU 1.31 N.A. N.A. 1.7 53.9 104.5 1.7 4934 823391 

CC 0.95 N.A. N.A. 1.3 39.4 73.2 1.3 3605 576925 

Specific Gravity, GS 2.658 2.690 2.752 2.660 2.663 2.666 2.663 2.672 2.682 

emin 0.635 N.A. N.A. 0.648 0.651 0.677 0.561 0.623 0.652 

emax 0.883 N.A. N.A. 0.962 1.094 1.267 0.876 0.877 0.944 

Plastic Limit (PL) - 25 44 - - - - 21 19 

Liquid Limit (LL) - 43 160 - - - - 28 35 

Plasticity Index (PI) N.P. 19 116 N.P. N.P. N.P. N.P. 7 17 

 

 

 

                                                 
1 Scanning Electron Microscope (SEM) 
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 شيآزما انجاممراحل  .3

 
نحوه بر  ریزدانهش پالستيسيته بخبررسي اثر درصد و  منظور بهاین تحقيق در 

ه دیگرد استفاده ۱برش ساده تناوبي یهاآزمایشاز  اي ماسهتوليد فشار آب حفره

تنش حاکم بر  وضعيتکه این است  برش ساده تناوبيي دستگاه مزایاجمله  از .است

-مي حاکم یطبيع زمينبه هنگام زلزله در  که است يوضعيت با مشابه دقيقاا نمونه 

 بوده محدود يفلز صلب يرینگها درون ،خاک نمونه هاآزمایش این در که چرا ،باشد

 ورآیاد باشد.ا ميداررا     حالت مؤثر تنش شرایطبه هنگام تحکيم در نتيجه  و

 .باشدناهمسان مي صورت به نمونه تحکيم ،آزمایش این در دليل همين به که شودمي

ي تناوب يمحور سه آزمایشنسبت به  يتناوببرش ساده  آزمایش يمزایا دیگر از

 عوض باي، تناوب يمحور سه آزمایش خالف ربي تناوببرش ساده  آزمایشدر  که اینست

 انجام صورت در .داشت نخواهد وجوددر تنش  يناهمسان اثرات يبارگذار جهت نشد

 کامالا  نمونه یبرش یهاکرنش که شودمي مشاهده ی،تناوب ساده برش آزمایش صحيح

 در نمونه یسخت بودن کمترعلت  به یمحور سه آزمایش در یول .باشندمي متقارن

کشش
0
 داشته تمایل بيشتر یکم یمنف یهاکرنش سمت به نمونه که است یطبيع یحد تا ،

 هرتز 1/3ثابت و برابر با  آزمایشهادر تمامي  يبرش يبارگذار فرکانس .باشد

 فرکانس این انتخاب علت .است بوده( ثانيه 13 با برابر هر سيکل يبارگذار زمان)

 با را شکل يسينوس يبرش تنشکه  داشته بليتاق فرکانس دستگاهن یآن است که، در ا

 کنترل تنش صورت به قائم و يافق جهت دو هر در يبارگذاراعمال کند.  يخوب دقت

 ده است.یگرد انجام

. ساخته شده است نمونه آن، يجکها کردن صفر و دستگاه يانداز راه از پس

ميزان رطوبت بکار رفته در هر  .است گرفته انجام مرطوب کوبش روش به نمونه ساخت

 با یآشنای جهتبوده است.  %13 تا% 5ن يرطوبت بهينه و بنمونه در حدود ميزان 

 .شود هجعارم[ ۱] مرجع به آنمختلف  حلامر و نمونه ساخت نحوه

که جهت  پاسکالکيلو  15قائم فشار  با اعمال، نمونه ساخت اتمام از پس

 13ک به ینزد يمدت يبراباشد می جلوگيری از تغييرات دانسيته و یکنواختی نمونه

دي اکسيد  دادن عبور علت .است شده داده عبور دي اکسيد کربن از نمونه قه،يدق

باشد، يم دي اکسيد کربنموجود در نمونه با  يهوا يهاحبابساختن  جایگزین، کربن

 .شودمي حل آب در هوا از ترراحت بسيارد کربن ياکس يد  ،باال يهافشارچرا که تحت 

آب بدون هوا ،مرحله این از پس
4

عبور داده شده به صورت ثقلي از نمونه  

آب بسيار کم بوده است تا نمونه دچار  يعبورسرعت جریان  مرحله این در. است

سازي گام به  اشباعمرحله  ،يکاف زمان مدت به آب عبور از پس .نشود يجوشش و خراب

ضریب  مقدار گام هر در ،مرحله این در. انجام شده است فشارگام به وسيله پس

 این .شودمي يگير ندازها (1)رابطه  طریق از(       ) اي اسکمپتون فشار آب حفره

هاي  در آزمایش .رودمي بکار نمونه بودن اشباع تشخيص در يمعيار عنوان به ضریب

و یا مساوي شدن مقادیر  =       ۳5/3سازي تا رسيدن به ضریب  سه محوري روند اشباع

برش ساده آزمایش آنجا که در یابد. از  در دو مرحله متوالي ادامه مي       

هاي نمونه سه محوري متفاوت است، رسيدن به  ها با وضعيت تنش وضعيت تنش تناوبي

ها  سازي نمونه بنابراین اشباعباشد. نميپذیر امکان 1اي  مقدار ضریب فشار آب حفره

در        مساوي شدن مقادیر  تا یا و بشود ۳/3 از بزرگتر       اي که مرحلهرا تا 

 آزمایش این درشایان ذکر است،  .داده شده استادامه متوالي مرحله  0یا  ۱

 به متوسط تنش عنوان به که یتنش نتيجتاا  و باشدناهمسان مي صورت به نمونه تحکيم

 .خواهد بود قائم تنش از کمتر شودمي وارد نمونه

(1)        
  

    
 

 فشار افزایش مقدار    اسکمپتون، ايحفره آب فشار ضریب        رابطه این در

 .باشدمي قائم تنش در افزایش ميزان     و ايحفره آب

فشار از آنجا که است.  شده مي، نمونه تحکيساز پس از اتمام مرحله اشباع

را  kPa133  مقدار، بوده لو پاسکاليک 133 آزمایشها يدر تمام قائممؤثر تحکيمي 

 يزهکش شير بودن باز باو  جمع کرده يساز ن مرحله اشباعیفشار در آخربا مقدار پس

 تحکيم نمونه تا کنيم،مي وارد نمونه به را جمع حاصل قائم تنش مقدار ،نمونه

نشده  يط زهکشیتا شرابسته شده است فشار ر پسيش ،تحکيم مرحلهان یدر پا .یابد

ي آماده مرحله برش تناوب ينمونه برا بعد از اتمام مرحله تحکيم،برقرار شود. 

                                                 
2
 Cyclic Simple Shear Apparatus 

3
 Extension 

4 De-Aired Water 
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CSRنسبت تنش تناوبي ) بودن مشخصبا  ،يمرحله برش تناوبدر  است.
5

بر  توانمي( 

 ( را بدست آورد. تناوبي ) يدامنه تنش برش مقدار (۱)رابطه  اساس

(۱)     
 

  
  

  دامنه تنش برشي تناوبي در هر سيکل و  τ رابطه این در
تنش مؤثر تحکيمي   

محاسبه  از پس ( هستند.kPa133برابر با  در تمامی آزمایشها تحقيق این درقائم )

تناوبي  يبرش ينيرودامنه  ،نمونه مقطع سطح در تنش این ضرب با ،يبرش تنشدامنه 

مقدار این دامنه به نرم  ،يبرش ينيرو يبرا يسينوس شکل انتخاب با. آیدمي بدست

 مقطع سطح که است ذکر به الزمگردد. شود و برش تناوبي اعمال ميافزار داده مي

 ميليمتر 93 قطر به ايدایره مساحت با برابر و ثابت آزمایشها يتمام در نمونه

  .است شده گرفته نظر در

 

 
 ايحفره فشار آب یبررس نحوه .4

 
به خاک تمایل آن به  مستقيماا ، در حالت خشكشدن تراكم ماي به تمایل یك خاك ماسه

 است روشن کامالا  البته [.0] اشباع وابسته استاضافي درحالت منفذي توليد فشار 

 به یبارگذار که آنست اشباعخاک  نمونه یک در ايحفره آب فشار توليد الزمه که

 که آنجا از ،یبرش یبارگذار مرحله آغاز از پس .پذیرد نجاما نشده یزهکش صورت

نسبت اضافه  .یابدمي افزایش نمونه ايحفره آب فشار باشند،مي بسته یزهکش یشيرها

 .گرددمي محاسبه (0)رابطه اي از فشار آب حفره

(0)    
  

  
  
 

اي افزایش فشار آب حفره   اي، نسبت اضافه فشار آب حفره    در این رابطه

  ( و فشاراي موجود با آخرین پساختالف فشار آب حفرهحين برش )
تنش مؤثر تحکيمي   

  باشد( هستند.مي kPa133قائم )که در تمامي آزمایشها برابر با 

 دست به یخروج 53 یبارگذار سيکل هر در 1هاداده پردازش دستگاه که آنجا از

 انجام از پس .آیدمي بدست عدد 53 سيکل هر در نيز   براي پارامتر  دهد،مي

 .نمود ترسيمرا  آزمایش یسيکلها در    تغييرات نمودار توانمي مربوطه محاسبات

 فشار به مربوط نمودار این .است شده آورده 0شکل  در هانمودار این از اي نمونه

این نمودار بيانگر نحوة  .باشدمي 1 شماره آزمایش در شده توليد ايحفره آب

 طي مرحله برش تناوبي در داخل نمونه است. 9ايتوليد فشار آب حفره

به    هاي آزمایش مقدار پارامتر گردد با پيشرفت سيکلميهمانطور که مالحظه 

رسد. مي ۳5/3به مقدار حداکثر خود برابر با  10شود و در اوایل سيکل نزدیک مي 1

بنابراین در . 6است ممکننا 1مقدار عددي رسيدن به ئلي ها به دالدر این آزمایش

در شده  روانگرایيدچار  در آننمونه به عنوان سيکلي که  10سيکل  ،این آزمایش

 شود.نظر گرفته مي

اي بين استفاده از این نمودار جهت مقایسه نحوة توليد فشار آب حفره

نمونه در سيکل  1آزمایشات مختلف کاري دشوار است، چرا که مثالا در آزمایش شماره 

. بنابراین به نمودار 10۱در سيکل  1۱شود و در آزمایش شماره روانگرا مي 10

اي را در برابر سيکل نرمال شده که تغييرات نسبت اضافه فشار آب حفره دیگري

باشد. عالوه بر آن در این نوع نسبت به سيکل روانگرایي نشان دهد نياز مي

اي ماکزیمم نشان جدید، به جهت اختصار در هر سيکل تنها فشار آب حفرهنمودارهاي 

 درمشاهده کنيد.  1شکل وانيد در تي از این نمودارها را مياشود. نمونهداده مي

 که است يسيکل عدد ةدهندنشان   و  سيکل تعداد ربيانگ   نمودارها از دسته این

 در    پارامتر بيشينه مقداراست و یا به عبارت دیگر  داده رخ آن در يروانگرای

 دارد قرار يافق محور در که( ⁄   ) پارامتر ترتيب این به .است شده مشاهده آن

 .۳یابدمي ادامه 1مقدار عددي  تا حداکثر آزمایشات يتمام يبرا

                                                 
5
 Cyclic Stress Ratio 

6 Data Logger 
7 Pore Pressure Generation 

6
 بين دموجو فاصله از آب ،جانبه همه فشار وجود عدم دليل به باال، یمنفذ آب یفشارها در 

 .رودمي در پدستال و رینگ-ا  
۳
 نسبت( و یا Cycle Ratio، نسبت سيکل )(⁄   )به پارامتر که شده مشاهده يفن ادبيات در 

 شود.مي گفته( Loading Ratio) يبارگذار
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 شده دهمشاه رفتار توانمي ،نمودارها نوع این از استفاده با ترتيب این به

لي  توسط بار اولين روش این .نمود يبررسیگر یکد کنار در را يزیاد آزمایشات در

 .است گرفته قرار استفاده مورد [1] 1۳91در سال و آلبایسا 

 
)ماسه خالص،  1اي در برابر تعداد سيکل، آزمايش شماره نسبت اضافه فشار آب حفره -3شکل 

CSR=0.185 ،Dr=83%) 

 
 نتايج يبررس .5

 
در ارتباط با  تحقيق این در آمده بدست نتایج يبررس و ارائه به بخش این در

 توليد بر بنتونيتو  کائولينيت تأثيرو  ماسه در ايحفره آب فشار توليد نحوه

 .شودمي پرداخته ايحفره آب فشار

 

 
 ماسه در ايحفره آب فشار توليد نحوه .1.5

 
 با ارتباط در یمختصر شرحدر ابتدا  آنها یرو بر بحث و نتایج ارائه از قبل

 تحرک و یجریان یروانگرای حالت دو در ايحفره آب فشار توليد نمودار مشخصات

اي در ابتدا به نسبت فشار آب حفره ،در روانگرایي جریاني .شودمي داده یسيکل

یابد، سپس با افزایش نسبت بارگذاري، از سرعت افزایش آن کاسته سرعت افزایش مي

شود، و در نهایت با نزدیک شدن تعداد سيکل به تعداد سيکل مورد نياز جهت مي

هایي در نمونههمچنين  یابد.دوباره با سرعت زیادي افزایش مي روانگرایيرخداد 

هاي در ابتدا با سرعت بيشتري نسبت به نمونه   در آنها رخ داده تحرک سيکلي که 

هاي مستعد روانگرایي ر خالف نمونهیابد. ببا روانگرایي جریاني افزایش مي

اي را با سرعت تقریباا ثابتي ادامه ها توليد فشار آب حفرهجریاني، این نمونه

کاهش    شود، سرعت افزایش دهند و در جایي که نسبت بارگذاري به یک نزدیک ميمي

 یابد.مي

 تحرکدر حالت وقوع  زیاد تراکم در و ايماسه هايخاک در 1شکل  بقاطم

 در يزیاد يسيکلهاتعداد  در و شودمي نزدیک حداکثر مقدار به سرعت به    ،يسيکل

 افزایش تنها ماکزیمم مقدار به رسيدن تا وبوده  بتاث تقریباا  آزمایش يانتها

سيکل نرمال  از تقریباا در این نوع خاک،  که کرد عنوان توانمي .دارد يناچيز
 

  
 ميزان تراکم به يوقت خاک این در .ندارد يمحسوس افزایشدیگر    به بعد،      

 .شودنمي مشاهدهدیگر  فتارر این ،%13 تراکم در مثالا  يیعن کند پيدا کاهش يکم
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 سيکل نرمال، اثر تراکم، ماسه فيروزکوه برابر در ايحفره آب فشار توليد -4شکل 

 ايحفره آب فشار توليد روند که دریافت توانمي شکل این به توجه با همچنين

 شل، يهانمونه با ارتباط در باشد.مي خاک تراکم از درصد متأثر ماسه بسيار در

 .دارد مطابقت يفن ادبيات در مذکور رفتار با کامالا مشاهده شده  رفتار

 

 
 ايحفره آب فشار توليد بر کائولينيت تأثير .2.5

 
 ،(1شکل  نمودار از) خالص ماسه به مربوط نقاط ترینپایين و باالترین 5شکل در 

 نشان کائولينيت% ۱5 با ماسه و ،کائولينيت% 15 با ماسه کائولينيت،% 5 با ماسه

 تنها خاک هر در مطلب، ارائه در اختصار رعایت منظور به. است شده داده

 .است شده آورده يمرز ينمودارها

 
و تراکم،  کائولينيتسيکل نرمال، اثر مقدار  برابر در ايحفره آب فشار توليد -5شکل 

 کائولينيتهاي داراي نمونه

 
 به خاک رفتار ابتدا در ،کائولينيت افزودن با شود،مي مشاهده که همانطور

 ریزدانه، درصد افزایش با يول کند،مي پيدا تمایل يجریان يروانگرایبروز  سمت

 در يجریان يروانگرای رفتار بروز به تمایل که يطور به. یابدمي کاهش تمایل این

 نيز رفتار اینباشد. مي شل ماسه از کمتر کائولينيت،% ۱5 يحاو خاکترین حالت شل

 به کائولينيت% 1 يحاو خاک تمایل بودن کمتر .است مشاهده قابل يفن ادبيات در

شاخص  از يناش توانمي را[ 1] پليتو تحقيقات در يجریان يروانگرای رفتار بروز

 .دانست بکار گرفته شده در تحقيق وي (     ) کائولينيت يباال پالستيسيته
 در شده توليد ايحفره آب فشار مقدار که است این دیگر توجه قابل نکته

 این .کندمي تغيير يدر نوار کوچکتر ،کائولينيت افزایش اب مختلف يتراکمها

 عبارت بهباشد. هود ميمش کامالا  کائولينيت% ۱5 با ماسه يبرا 5شکل  در موضوع

 ايحفره آب فشار توليد روند که شودمي باعث ماسه به کائولينيت افزودن دیگر

 .باشد داشته خاک تراکم درصد از يکمتر يتأثيرپذیر
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Cycle Ratio, N/NL 

■ e=0.676, Dense 
+ e=0.739, Partially Dense 

● e=0.900, Loose 
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S, e=0.670, Dense S, e=0.899, Loose 

5%K, e=0.667, Dense 5%K, e=797, Loose 

15%k, e=0.527 Dense 15%K, e=0.612, partially Dense 

25%K, e=0.388, Dense 25%K, e=0.477, Loose 
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 ايحفره آب فشار توليد بر بنتونيت تأثير .3.5

 
 يحاو يخاکها مخصوص که تفاوت این باترسيم شده است،  5شکل  مشابه دقيقاا  1شکل 

شود که با افزایش مقدار ریزدانه با بررسي این شکل مشاهده مي .باشدمي بنتونيت

عد شکل نمودارهاي فشار آب منفذي توليد شده از نمودار خاکهاي مست ،پالستيک

کند. انتقال پيدا مي يسيکل تحرکبه نمودار خاکهاي مستعد  يجریان يروانگرای

 بروز به تمایل ماسه، به زیاد پالستيسيته با ریزدانه% 5 افزودنبر آن،  عالوه

 دقيقاا این نتيجه  .دهدمي کاهش)نسبت به ماسه( کمي  را يجریان يروانگرای رفتار

 .شدبامي[ 1] پليتو يهایافته مشابه

 
و تراکم، بنتونيت سيکل نرمال، اثر مقدار  برابر در ايحفره آب فشار توليد -6شکل 

 بنتونيتهاي داراي نمونه

 
 با که است این بنتونيت درصد ۱5 و 15 يحاو يخاکها در مهم بسيار نتيجه

 يتمام در خاک، دو این در که دریافت توانمي    توليد نمودار شکل يبررس

 نوع ازفقط  شده مشاهده يروانگرای تر،شل يهانمونه در يحت يیعن تراکم، يدرصدها

 يحاو ماسه خاک پالستيسيته شاخص ميزان اینکه به توجه با. باشدمي يسيکل تحرک

 اینطور توانمي را ارزشمند بسيار نتيجه این باشد،مي 9 با برابر بنتونيت% 15

 رفتار بروز عدم هندنک تضمين 9برابر با  پالستيسيته شاخص حد که نمود عنوان

 يمعرف 13 با برابر پليتو توسطاین حد  شایان ذکر است، .است يجریان يروانگرای

 .[1] است شده

 در شده توليد ايحفره آب فشار مقدار که این دیگر توجه قابل نکته

این  .کندمي تغيير بسيار باریکتريدر نوار  بنتونيت، افزایش اب مختلف يتراکمها

 این .ه استگردید مشاهده يکمتر شدت با يکائولينيت ریزدانه با ارتباط دررفتار 

 پدیده این شدتو  باشدهود ميمش کامالا  بنتونيت% ۱5 با ماسه يبرا 1شکل  در موضوع

-مي ي،تراکم هر با بنتونيت% ۱5 يحاو يخاکها يتمام يبرا که است اياندازهتا 

در مقابل نسبت بارگذاری  در    توليد نمودار یک تنها يزیاد بسيار دقت با توان

 توليد روند که شودمي باعث ماسه به بنتونيت افزودن دیگر عبارت به .گرفت نظر

 .باشد داشته خاک تراکم درصد از يکمتربسيار  يتأثيرپذیر ايحفره آب فشار

 

 
 ايحفره آب فشار توليد بر ريزدانه بخش پالستيسيتهاثر  .4.5

 
 بخشبا افزایش پالستيسيته توان مشاهده نمود، مي ۳تا  9هاي شکلهمانطور که در 

ریزدانه، شکل نمودارهاي فشار آب منفذي توليد شده، از نمودار خاکهاي مستعد 

کند. این انتقال پيدا مي يسيکل تحرکبه نمودار خاکهاي مستعد  يجریان يروانگرای

باشند. ریزدانه ميدرصد  ۱5و  15، 5هاي حاوي شکلها به ترتيب مربوط به نمونه

 [.1] باشدي موجود در ادبيات فني ميهایافته مشابه دقيقاا این نتيجه 
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Cycle Ratio, N/NL 

S, e=0.670, Dense S, e=0.899, Loose 

5%B, e=0.616, Dense 5%B, e=0.813, Loose 

15%B, e=0.594, Dense 15%B, e=0.740, Loose 

25%B, e=0.574, Dense 25%B, e=0.691, Loose 
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% 5هاي حاوي ، نمونهپالستيسيتهسيکل نرمال، اثر  برابر در ايحفره آب فشار توليد -7شکل 

 ريزدانه

 

  
سيکل  برابر در ايحفره آب فشار توليد -8شکل 

% 15هاي حاوي ، نمونهپالستيسيتهنرمال، اثر 

 ريزدانه

سيکل  برابر در ايحفره آب فشار توليد -9شکل 

% 25هاي حاوي ، نمونهپالستيسيتهنرمال، اثر 

 ريزدانه

 

 
 گيرينتيجه .6

 

 سرعت به    ،يسيکل تحرکدر حالت وقوع  زیاد تراکم در و ايماسه هايخاک در -1

 آزمایش يانتها در يزیاد يسيکلهاتعداد  در و شودمي نزدیک حداکثر مقدار به

 .دارد يناچيز افزایش تنها ماکزیمم مقدار به رسيدن تا وبوده  بتاث تقریباا 

سيکل نرمال  از تقریباا در این نوع خاک، 
 

  
 افزایشدیگر    به بعد،      

 يیعن کند پيدا کاهش يکم ميزان تراکم به يوقت خاک این در .ندارد يمحسوس

 .شودنمي مشاهدهدیگر  فتارر این ،%13 تراکم در مثالا 

اي تأثير شود که روند توليد فشار آب حفرهافزودن کائولينيت به ماسه باعث مي -۱

% ۱5پذیري کمتري از درصد تراکم خاک داشته باشد. به طوري که براي ماسه با 

، بازه بسيار کوچکي در مقابل نسبت بارگذاری   کائولينيت نوار تغييرات 

است. این رفتار در ارتباط با ریزدانه بنتونيتي با شدت بيشتري مشاهده 

اي است که % بنتونيت تا اندازه۱5گردیده است. شدت این پدیده براي ماسه با 

توان با دقت بسيار % بنتونيت با هر تراکمي، مي۱5براي تمامي خاکهاي حاوي 

 در نظر گرفت.   نها یک نمودار توليد زیادي ت

تضمين کننده عدم بروز رفتار روانگرایي جریاني است.  9حد شاخص پالستيسيته  -0

 معرفي شده است. 13[ برابر با 1ذکر است، این حد توسط پليتو ] شایان

با افزایش پالستيسيته بخش ریزدانه، شکل نمودارهاي فشار آب منفذي توليد  -1

اکهاي مستعد روانگرایي جریاني به نمودار خاکهاي مستعد شده، از نمودار خ

 کند.تحرک سيکلي انتقال پيدا مي
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5%K, e=0.797, Loose

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

E
x
c
e
ss

 P
o

r
e
 P

r
e
ss

u
r
e
 R

a
ti

o
, 
r

u
 

Cycle Ratio, N/NL 

15%B, e=0.594, Dense

15%B, e=0.740, Loose

15%K, e=0.0.527, Dense

15%K, e=0.612, Loose
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

E
x
c
e
ss

 P
o

r
e
 P

r
e
ss

u
r
e
 R

a
ti

o
, 
r

u
 

Cycle Ratio, N/NL 

25%B, e=0.574, Dense

25%B, e=0.691, Loose

25%K, e=0.388, Dense

25%K, e=0.477, Loose



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 ۳

 

 
 مراجع .7

 
1. Polito Carmine Paul, “The Effects of Non-Plastic and Plastic Fines on the Liquefaction of Sandy Soil”, 

Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, (1999) 

ریزدانه پالستيک بر مقاومت  پالستيسيتهتأثير مقدار و " ،مهرداد حسني .۱

پایان نامه  ،"هاي برش ساده تناوبيروانگرایي ماسه با استفاده از آزمایش

، صنعتي شریف دانشگاه ،یاحمد یمهد محمد دکتر یراهنمای به ارشداسي نكارش

(10۳1) 

3. Kramer Steven L., “Geotechnical Earthquake Engineering”, University of Washington, Upper Saddle River, 

NewJersey, Prentice Hall, (1996) 

 پالستيك ریزدانه هاي تأثير مرادي، "بررسي مجيد و قلندرزاده محمود قهرماني، عباس .1

 هشتم، سال زلزله، مهندسي و شناسي زلزله اشباع"، ژورنال ماسه روانگرایي مقاومت بر

 63-91دوم،  شماره


