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 خالصه

یکی از مسائل مهم در علم ژئوتکنیک تغییر مکانهای)نشست( بلند مدت خاکهای 

اشباع تحت تنشهای ثابت ناشی از بارگذاری و احداث سازه های خارجی می 

در این پژوهش یک نوع خاک ریزدانه)کائولینیت( که دارای فابریک تخلخل .باشد

یش قرار گرفته است. برای این موضوع خاک با دو گانه می باشد مورد آزما

شرایط اولیه یکسان در تنش های متفاوت تحت آزمایش تحکیم قرار گرفته است. 

نمونه ها در دستگاه ادئومتر با تنش های مشخصی بار گذاری شده است. میزان 

تغییر حجم نمونه ها در طول زمان اندازه گیری و ثبت گردید. به این روش 

منحنی تحکیم ثانویه برای نمونه ها در تنش های مختلف محاسبه و میزان شیب 

 در باره نتایج آن بحث گردید.

 کائولینیت،تحکیم ثانویه،کلمات کلیدی: تخلخل دو گانه

 

 
 مقدمه:

 

طراحان در اکثر پروژه های عمرانی با انواع خاکها و مشخصات فنی متفاوت مواجه 

که در بسیاری از موارد رفتار آنها در بلند مدت قابل پیش بینی نمی  خواهند بود

باشد از جمله این خاکها می توان از خاکهای ریز دانه با تخلخل دو گانه نام 

مصالح سنگی و خاکی طبیعی و یا متراکم شده در موارد زیادی دو مقیاس  برد. 

وسیله درشت حفره ها تخلخل را از خود نشان می دهند که در آن ریز حفره ها ب

خاک با تخلخل دو گانه فرض می شود  یکدربرخی محققین معتقدند احاطه شده اند . 

یل شده است و تحکیم اولیه ناشی از خروج آب از ککه خاک از دو نوع منافذ تش

فراوانی  مطالعاتمنافذ بزرگ و تحکیم ثانویه خروج آب از منافذ کوچک می باشد 

صورت پذیرفته که هر یک با روشهای متفاوتی بررسی خود در زمینه تخلخل دوگانه 

را به انجام و نکته قابل توجه نتایج متفاوتی است که حاصل شده است. که دلیل 

نوع آزمایشها، تفاوت ابزار های مورد استفاده  ،آن را می توان تفاوت در روشها

نه های مورد و مهمتر از همه تفاوت ساختار و نیز کانی های تشکیل دهنده در نمو

وقوع پدیده کلوخه شدن را به خاکهای متراکم شده 1بررسی دانست.رمرو و همکاران

ترکها و تخلخل دو  2در شرایط رطوبتی کمتر از رطوبت بهینه نسبت می دهند. گارگا

گانه رابه خاکهای بسیار بیش تحکیم یافته نسبت داده است و مطرح نموده که 

اندازه نمونه ها در تعیین اندازه ها و تعیین ضریب تراکم پذیری تاثیر چندانی 

ترکها و تخلخل دوگانه را به دلیل وجود ریشه گیاهان  3ندارد.جانگمنز و همکاران

                                                           
1. Romero et al .1999 

2. Garga 1988 

3. Jongmans et al .2003 

4. Coppola 2000 
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خواص هیدرولیکی خاکهای دارای تخلخل 4بی می کنند. کوپوالو جانوران در خاک ارزیا

رفتار هیدرو مکانیکی یک مخلوط  5هوفمن و همکاران.دو گانه را بررسی نموده است 

کلوخه ای بنتونیت دارای ساختار تخلخل دو گانه را بررسی کرده و میزان تاثیر 

 اند.تخلخل دو گانه را بر رفتار مکانیکی مورد ارزیابی قرار داده 

بررسی میززان شزیب  ارائه داده های آزمایشگاهی و دراین پژوهش  هدف اصلی 

مزی منحنی تحکیم ثانویه )خزش( تحت اثزر تنشزهای متفزاوت و در زمانهزای مشزخ  

انه بزر تحکزیم ثانویزه را گفرضیه تاثیر تخلخل دو   6ایشیکاوا و همکارانباشد.

 افذ خارجی و در تحکیم ثانویزهتایید و نشان دادند که در تحکیم اولیه آب از من

 .آب از بین الیه ها خارج می گردد
 

 

 مفاهیم اساسی

فشار آب منفذی رخ  اضافهبخشی از تحکیم است که پس از بین رفتن  :تحکیم ثانویه 

بر این است که تحکیم ثانویه پس از تکمیل تحکیم اولیه شروع  فرض می دهد. 

خواهد شد.تحکیم ثانویه بعنوان فرآیندی است که پس از پایان تحکیم اولیه در آن 

تماس ذرات هنوز نسبتا" ناپایدار است و ذرات حرکت می کنند تا به وضعیت پایدار 

تحکیم ثانویه  وجود  برسند. از آنجا که  اضافه فشار آب منفذی اضافی در طول

 ی ایجاد نمی گردداو تنش موثر ثابت بوده و تغییری در فشار آب حفره  ندارد

 اغلب از آن به عنوان خزش زهکشی شده نیز تعبیر می گردد.

در این مکانیسم فرض می شود که خاک از دو نوع منافزذ تشزکیل شزده اسزت و 

و تحکیم ثانویه خروج آب (Macropores)تحکیم اولیه ناشی از خروج آب از منافذ بزرگ 

است.تخلخل دو گانه خاکها به دلیل وجود حفرات ناشزی  (Micro pores)از منافذ کوچک 

از ریشه گیاهان، حفرات و ترکهای ناشی از وجود کرمهزا در خزاکو یزا بزه دلیزل 

 .طبیعت کلوخه ای محیط می باشد

 
ترکها و درزه ها  بیشتر در خاکهای بیش تحکیم یافته و یا رسهای خشک شزده 

مشاهده شده اند)در حالی که پدیده کلوخزه شزدن در خاکهزای کشزاورزی و خاکهزای 

متراکم شده به طور خاص در مورد خاکهایی که در شرایط رطزوبتی کمتزر از رطوبزت 

تا کنزون   7از زمان تحقیقات اولیه بارنبالت .دیده می شودبهینه متراکم شده اند 

تحقیقات زیادی در زمینه تخلخل دو گانه انجام پذیرفته است اما تعزداد کمزی از 

آنها به بررسی رفتار مصالح کلوخه ای علیرغم فراوانی آنهزا در زمینزه مهندسزی 

گاهی در مزورد صرفًا در سالهای اخیر( داده هزای آزمایشز .ژئوتکنیک پرداخته اند

ای با تخلخل دو گانه منتشر کرده انداما مطالعات آنها بزه رفتار خاکهای کلوخه 

خصوصیات هیدرولیکی خاکها محدود و در زمینه اثرات مکانیکی تحقیق چندانی صزورت 

 .نگرفته است
 

 

                                                           
 

5. Hofman et al . 2007 

6. Eshikava et al .2004 

7. Barrenblatt et al .1960 

 :1شکل 
نمونه کائولین دارای تخلخل دوگانه 

(bagherieh et al .2009  ) 
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 و روش آزمایش مصالح

 

 
کائولین خال  استفاده گردید. کائولین به  خاکجهت انجام آزمایشات از یک نوع 

نفوذ پذیری نسبتا" باال و قابلیت تغییر حجم در اثر اشباع ,دلیل راحتی استفاده

و خشک شدن انتخاب گردید. نمودار دانه بندی مصالح در شکل نشان داده شده است و 

 پارامتر های مشخصه مصالح در جدول ذیل آورده شده است.

ای کلوخه ای کامال" یکسان کلوخه های کائولین تا وزن برای ساخت نمونه ه

درصد متراکم شده اند. قبل از تراکم نمونه های  25و میزان رطوبت  3KN/M 12مخصوص

خشک شده در هوای آزاد خاک مورد نظر بوسیله اسپری با میزان رطوبت مورد نظر تر 

ساعت جهت رسیدن  24شده و در کیسه پالستیکی بدون تبادل با هوای بیرون به مدت 

. سپس نمونه ها از الک به تعادل رطوبتی و یکسان سازی آن قرار داده می شود

 .عبور داده می شود تا کلوخه های کائولین بدست آید 12نمره 
 

 خصوصیات اصلی کائولین مورد استفاده: 1جدول شماره 

Liquid limit, LL (%) 49 
Plastic limit, PL (%) 29 

Plasticity index, PI (%) 20 
(%) 2>  33 

(%) 2<  67 

Specific gravity of solids, Gs 2.63 
USCS classification ML 

 

 

 نمودار دانه بندی کائولین: 2شکل 

 

میلیمتر  از جنس استیل قرارداده شده و  50سپس نمونه ها در قالبی به قطر 

به صزورت اسزتاتیکی متزراکم شزده 3KN/M 12میلیمتر و با وزن مخصوص 19ارتفاع تا 
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اند. نمونه های بدست آمده ساختار تخلخل دو گانه را نشان می دهنزد کزه کلوخزه 

یک های کائولین از طریق درشت حفره ها از یکدیگر مجزا شده اند. آزمایشات توسط 

ح فوق  در داخل یک حلقزه فلززی ادئومتر انجام می گردد. نمونه ساخته شده به شر

قرار داده شده و دو در پوش سنگی متخلخل یکی در باال و دیگری در پایین آن قرار 

میلیمتر است. بزار گزذاری  19میلیمتر و ضخامت آن   50داده می شود. قطر نمونه 

نمونه به وسیله یکاهرم اعمال شده و میزان فشردگی)نشست( توسط یزک میکزرو متزر 

ندازه گیری می شود. در ابتدای آزمایش و قبل از اعمزال بزار نمونزه عقربه ای ا

پس .اشباع و درداخل آب قرار می گیرد و تا پایانآزمایشات این حالت حفظ می گردد

از نصب نمونه در دستگاه کائولین کلوخه ای تحت تاثیر تنش خال   قرار گرفتزه و 

گردد. نظر به آنکزه میززان در زمانهای مختلف  میزان فشردگی قرائت و کنترل می 

فشردگی در زمانهای طوالنی و بعد از تحکیم اولیه مورد نظر مزی باشزد)خزش( لزذا 

ساعت تحت تنش قرار می گیرند. مقادیر تزنش هزا در  360نمونه ها حداقل به میزان

 .می باشد 404kpa , 705kpaو303kpaو 101kpa202kpa این آزمایش
 

 نتایج و بحث:

 
. همانطور که زیر نشان داده شده استجدول تحکیم یک بعدی درنتایج آزمایشهای 

مشاهده می گردد نمونه ها دارای شرایط اولیه یکسان می باشند که تحت تنشهای 

ارتفاع جامد  به ترتیب بیان کننده   ,e ,dمتفاوتی قرار گرفتهاند. در جدول ذیل 

 نسبت تخلخل  می باشند. نمونه و 

ده می گردد که در تنش های ثابت با گذشت زمان میزان با توجه به نمودارها مشاه

 شیب منحنی ثابت می گردد. ای تخلخل کاهش می یابد و در نقطه

جهت کنترل صحت آزمایشات نسبت به انجام یکسری آزمایشات تحت تنشهای متفاوت و 

" نمونه خشک تحت ساعت اولیه صرفا 24ساعت اقدام )به این صورت که در  48در طول مدت 

نمونه اشباع گردیده ( که تغییر مسیر منحنی و جاری شدن نمونه به خوبی در شکل مشخص و انطباق دو منحنی  آننش قرار گرفته و پس ازت

 .پس از اشباع خود موید صحت آزمایشات می باشد

 : تخلخل و ارتفاع نمونه ها در شرایط مختلف2جدول شماره 

زمان 

 )ساعت(
  

  

 (kg/cm2) تنش
 

101 202 305 404 705 

48 

 e 0.9609 0.7862 0.7900 0.5224 0.6257)تخلخل(

d (  ارتفاع

 (نمونه
17.0600 15.5400 15.5730 13.2450 14.1440 

120 

 e 0.9603 0.7795 0.7830 0.5194 0.6229)تخلخل(

d (  ارتفاع

 (نمونه
17.0550 15.4820 15.5120 13.2190 14.1200 

144 

 e 0.9598 0.7785 0.7830 0.5184 0.6218)تخلخل(

d (  ارتفاع

 (نمونه
17.0500 15.4730 15.5120 13.2100 14.1100 
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 کیلو پاسکال101: تخلخل در برابر لوگاریتم زمان برای نمونه های تحت تنش 2شکل شماره 

 

 کیلو پاسکال202: تخلخل در برابر لوگاریتم زمان برای نمونه های تحت تنش 2شکل شماره 

 

0.9

1.1

1.3

0.1 10 1000 100000

e

log t

بلند مدت

ساعت48

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0.1 10 1000 100000

e

log t

بلند مدت

ساعت48

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.1 10 1000 100000

e

log t

بلند مدت

ساعت48



 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

 1392آبان ماه 1مهر و 30

 

 کیلو پاسکال305: تخلخل در برابر لوگاریتم زمان برای نمونه های تحت تنش 2شکل شماره 

 

 

 کیلو پاسکال  404: تخلخل در برابر لوگاریتم زمان برای نمونه های تحت تنش 2شکل شماره 

 

 کیلو پاسکال705: تخلخل در برابر لوگاریتم زمان برای نمونه های تحت تنش 2شکل شماره 

 

 

 : تغییرات ضریبتحکیم ثانویه در برابر تنش2اره شکل شم
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بزت  بزا اکه در تنش هزای ث با توجه به  به شکل )نمودار( مشاهده می گردد

 .شیب منحنی ثابت می گردد ای می یابد و در نقطه کاهشمیزان تخلخل  گذشت زمان
 

 نتیجه گیری :

پاسخ کائولین متراکم شده با ساختار تخلخل دو گانه مورد بررسی قرار گرفت 

آزمایشات تحکیم بر روی نمونه های اشباع تحت تنش های خال  مختلف انجام گرفت. 

همچنین میزان ضریب تحکیم  اندازه گیری و گزارش شدند.   تخلخل هامیزان 

سیر صعودی داشته  متفاوت ایو مشاهده شد که این ضریب در تنشهاندازهگیری گردید

ایشیکاوا و و افزایش می یابد لذا با توجه به این مشاهدات همان نظریه آقای 

با مضمون آنکه تاثیر انواع منافذ در فرآیند تحکیم اولیه و ثانویه همکاران 

 دارد مورد تایید قرار می گیرد.وجود 
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