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 خالصه

سازی نمونه به  معمواًل در آزمایشگاه از طریق آماده های متفاوت بافتایجاد 

 اد بافت جدید و بررسی تاثير آن بربرای ایجشود.  های گوناگون انجام می روش

با تغيير قطر کوبه در محوری و  با استفاده از دستگاه سه ،رفتار ماسه

مورد  ها به روش تراکم مرطوب، تغييرات شدیدی در رفتار ماسه سازی نمونه آماده

درصد به بيشترین  ۹3مشاهده شد. شدت این تغييرات در تراکم نسبی  مطالعه

زئی ثابت با تغييرات ج  ’q-pدر فضای  يير فازتغخطوط شيب است.   مقدار رسيده

 این درحاليست که شد. شيب خط حالت پایدار دچار کمی افزایششيب اما  ،ماند

خط و پایدارخط حالت  شيبتغييرات با تغييرات شدید در رفتار نمونه  حتی

 نظر کردن است. جانبه قابل صرف تنش همه-در فضای تنش انحراقیتغيير فاز 

 

محوري، فيروزکوه، آزمایش سهسازي، ماسه بافت، نمونه کلمات کليدي:

 خط حالت پایدار، تغيير فاز

 

 

 مقدمه .1

جانبه، دانسيته، تحت تاثير عوامل متعددی از قبيل فشار همه رفتار خاک

ها، بافت و غيره است. بافت یا ساختار خاک به چيدمان هندسی بندی، شکل دانهدانه

ها از ساختار خاک شود.خاک گفته می تشکيل دهنده ذرات هایذرات و کانی

شوند. در های مختلفی تشکيل میکه در طبيعت به صورت است پارامترهای مهم رفتاری

های ها نياز به تهيه نمونهمطالعات آزمایشگاهی به منظور شناسایی رفتار خاک

های فراوانی روبرو است. از این رو برای باشدکه این امر با چالشنخورده میدست

های گوناگونی از روشسازی برای نمونهها طبيعی و برجای خاک سازی ساختارشبيه

های شود که هر یک از این روش شامل تراکم مرطوب، تراکم خشک و بارش استفاده می

  ند.گردختاری متفاوت در خاک میسازی باعث ایجاد بافت و سانمونه

به  ای و نحوه تغييرات فشار آب حفره بررسی رفتار ماسه اشباع غير متراکم

نشين یا انباشته  محل ته های اشباع و سست که در از رفتار ساختاری ماسه درک بهتر

های  های خاکی مانند سد ها، سازه ی شيب . اگر مواد تشکيل دهندهکند کمک می اند، شده

با شروع  باشند، شوندگی کرنشی داشته نرم رهای مواد مازاد، رفتا خاکی و انباشته

د. نشو می  باری را موجب  های مصيبت و گسيختگی یهای لغزش نشوندگی کرنش، جریا نرم

ی فشاری در  نشده محوری زهکشی این نوع رفتار با رفتار حاصل از آزمایش سه

در حجم ثابت، با تنش برشی  در کرنش های باال،خاک معموال  آزمایشگاه سازگار است.

که به این حالت، حالت  مداوم و پایدار می باشد ثابت، دارای تغيير شکل های

شود که  تعریف به حالتی موقتی گفته میی تغيير فاز طبق  نقطه. ]۲[گویند پایدار

این نقطه مستقل از  شود و میرفتار خاک از حالت انقباضی به حالت اتساعی تبدیل 

 .]۱[دهد یا نه ست که آیا افت موقتی در تنش رخ میا آن
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های  های حاصل از روش نمونه در پایداراستقالل و واحد بودن خط حالت 

به وضوح  ۲۳9۱در سال  Oda ] ۹ [جای بحث و اختالف نظر است. مختلف خود  سازی نمونه

 & Been 5[و ] Ishihara 4 [اما است. نشان داده پایداراثر این تغيير بافت را در حالت 

Jefferies [های  تنها در کرنش ،سازی درآزمایشگاه که تغيير در نحوه نمونه ندنشان داد

همسانی  پایدارحالت  ها به خط های بزرگ، خاک ر کرنشابتدایی تاثير داشته و د

بسياری معتقدند  پایدارنقاط تغيير فاز نيز همانند خط حالت  در خصوص رسند. می

 محل رخداد آن ندارد. ’q/pسازی نمونه تاثيری در نسبت  که آماده

سازی نمونه در آزمایشگاه است که  های آماده روش تراکم مرطوب یکی از روش

در ] Ladd 6[ در طيف وسيعی از نسبت تخلخل را داراست و توسط  قابليت ساخت نمونه

ی برابر با نصف با قطر ای کوبه ی بوسيلهخاک است. در این روش   شده  اصالح ۲۳91سال 

 در روش تراکم مرطوب در صورت عدمتا ارتفاع مشخصی متراکم شود.  دقطر نمونه بای

سازی مناسب، احتمال چينش ذرات خاک به طوری که   نمونه رعایت دستورالعمل روش

استفاده از به عنوان مثال . ]6 [زنبوری شود، محتمل است باعث توليد حفرات النه

د تغييرات شدیدی اایجباعث ی قطر نمونه در آزمایشگاه،  اندازه ای با قطری هم کوبه

ای برای تغييرات شدید بافت و یا  نماینده خود این امر. ]9 [در رفتار خاک شد

ها با  آزمایشی این  بررسی و مقایسه در این مقاله .استناهمسانی در داخل نمونه 

، تاثيرات و نيز تمام قطر ی نصف قطر ا استفاده از کوبههای ساخته شده ب هنمون

  بررسی شده ’q-pتغيير فاز در صفحه  و شيب نقاط پایدارشيب خط حالت این عمل بر 

 است.

 

 

  مصالح آزمايش .2

 

است. این  F161فيروزکوه  ی استانداردها ماسهخاک مورد استفاده در آزمایش

دارد از نوع شکسته سيليسی بوده که به شکل بندی یکنواختي نوع ماسه که دانه

این ماسه دارای رنگ زرد طالیی  شود.توليد میدر شمال کشور شکن صنعتی و توسط سنگ

انجام گرفته  ASTM D 422بندی این ماسه بر مبنای استاندارد  است. آزمایش دانه

 SPز نوع بندی متحد ا ین ماسه طبق سيستم طبقه. اشود مشاهده می ۲که در شکل  است

 ین ماسه به ترتيب برای ا Cuو  Ccمتر است.  ميلی ۱۹/3برای این ماسه D50 .است

 است. 56/۱ها  چگالی ویژه دانهو  11/3 و ۳/۲

 

 
 ی فیروزکوه بندی ماسه منحنی دانه -1شکل

 

 ها سازی نمونه آماده .3

 

 همحوری فشاری  به روش کوبش مرطوب انجام شد های سه ای از آزمایش مجموعه

است.   متر بوده ميلی ۲53ها  متر و ارتفاع نمونه ميلی 9۲ها  . قطر نمونهاست 

در هشت الیه و با استفاده از  متری آن ميلی ۲53ها با توجه به ارتفاع  نمونه

ی  ، تا رسيدن به دانسيتهی تمام قطر ( و کوبهنصف قطر نمونهی استاندارد )دوکوبه

 درصد  5رد نظر در هشت قسمت با ور جرم خاک موبدین منظد. نشو می مورد نظر کوبيده
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 کاهشد. به منظور گردبه طور متوسط مخلوط شده تا توزیع یکنواختی حاصل  از آب

 شود. استفاده می] Ladd 6[کاهش تراکم به توصيهیک ضریب ها از  ناهمگنی در نمونه

. پس گردیدانتخاب   1الی  6ی  مقدار  ضریب کاهش تراکم به کار رفته در  محدوده

گاز  آنها، از داخل ها به نمونه کيلوپاسکال ۱3جانبه  ال فشار همهاز اعم

شد. به منظوراطمينان از اشباع  میکربن و سپس آب بدون هوا عبور داده  اکسيد دی

حداقل است.   لحاظ شده ۳5/3اسکمپتون باالی  Bرسيدن به  مقادیر  ها، شدن نمونه

ای منفی در  آب حفره  ه منظور عدم ایجاد فشارکيلوپاسکال ب ۲63فشار  ميزان پس

ها پس از تحکيم به صورت آناليز برگشتی  ی نسبت تخلخل محاسبه شد.  نمونه استفاده

 است.  انجام شده و با محاسبه ميزان آب موجود در نمونه در انتهای آزمایش

 در یک سری آزمایش رفتار ماسه بربرای ایجاد بافت جدید و بررسی تاثير آن 

. با در نظر نيز استفاده شد قطری تمامقطر از کوبهی نيمبه جای استفاده از کوبه

 . انجام گرفت محوری فشاری سههای  آزمایش ای از مجموعهگرفتن این دو بافت، 

 

 

 ها ی آزمايش برنامه .4

 

محوری فشاری با  سه های ای از آزمایش مجموعههای انجام شده شامل  آزمایش

ای از  است. خالصه متفاوتی تحکيمی  جانبه ای همهه ی مختلف و فشارهای نسب تراکم

ها به صورت کرنش  تمامی آزمایش اند. شده  داده نمایش ۲در جدول ها  ی آزمایش برنامه

انجام شد. شرایط زهکشی در تمامی  دقيقهمتر بر  ميلی 64/3کنترل و با نرخ کرنش 

 .بوده استبه صورت زهکشی نشده ها  آزمایش

 

 های انجام شده از برنامه آزمايش ای خالصه -1جدول 

(mm)  قطر کوبه P’C (kPa)  )نام آزمایش تراکم نسبی پس از تحکيم )درصد 

۹6 ۲33 4 CD4P100R35 

۹6 ۲33 ۳ CD9P100R35 

۹6 ۲33 ۲4 CD14P100R35 

۹6 ۲33 ۲9 CD17P100R35 

۹6 ۲33 ۹3 CD30P100R35 

۹6 ۹33 1 CD8P300R35 

۹6 ۹33 ۲6 CD15P300R35 

۹6 ۹33 ۱۹ CD23P300R35 

۹6 ۹33 ۱۳ CD29P300R35 

93 ۲33 ۹ CD3P100R70 

93 ۲33 ۹3 CD30P100R70 

93 ۲33 93 CD70P100R70 

93 ۹33 ۲6 CD15P300R70 

93 ۹33 ۹3 CD30P300R70 

93 ۹33 93 CD70P300R70 

 

     ها نتايج آزمايش .5

 

 ۲33برای فشار تحکيمی  متری و ميلی ۹6ی  های با کوبه نتایج آزمایش

های تنش در  مسير .شود مشاهده می ۱های نسبی مختلف  در شکل  کيلوپاسکال و تراکم

به طوری که اند، ترسيم شده در سيستم کمبریج ’q-pفضای 
1 3

q    و
1 3

' 1 / 3( 2 )p    

تراکم نسبی، تمایل به  کاهششود که با  می  در این شکل مشاهده .تعریف شده است

 ۲4و  ۳و  4با تراکم نسبی  یها در نمونه رفتار انقباضی افزایش یافته است.

رسند.  می پایداردرصد، رفتار به طور کامل انقباضی شده و با همين روند به حالت 

ا یی تغييرفاز  ، پس از کمی انقباض و رسيدن به نقطه۹3و  ۲9های  اما در نمونه

qنمودار   ۹در شکل سانند. ر می پایداراتساع، خود را به حالت    برای فشار

شود  شده است. دیده می های مختلف نمایش داده نسبی  کيلوپاسکال و تراکم ۲33تحکيمی 

ها به حالت  های نهایی، نمونه در کرنش qبا توجه به ثابت ماندن  ۹ه در شکل ک

با افزایش تراکم نسبی، ميزان تنش تفاضلی افزایش پيدا کرده  و اند رسيده پایدار

 است. ها شده شوندگی در نمونه است. کاهش تراکم نسبی نيز باعث افزایش رفتار نرم
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 ی  )کوبه های نسبی مختلف لوپاسکال و تراکمکی 111با فشار تحکیمی   نمودار مسیر تنش -2شکل

mm33) 

 

 
 کیلوپاسکال 111های با فشار تحکیمی  نمودار تنش تفاضلی به کرنش محوری برای نمونه -3شکل

 (mm33 ی  )کوبه های نسبی مختلف و تراکم

 

 
 .های نسبی مختلف تراکم کیلوپاسکال و 311با فشار تحکیمی   نمودار مسیر تنش  -4شکل

  (mm33 ی  کوبه)
 

کيلوپاسکال با  ۹33نمودار مسيرهای تنش برای فشار تحکيمی  4در شکل 

ها در  شده است. در این نمودار هم نمونه های تراکمی مختلف نمایش داده نسبت

کم اند و رفتار نيز با کاهش ترا ی حالت پایدار رسيده های نهایی به نقطه کرنش

های با  برای نمونه محوری  کرنشبه تنش تفاضلی نسبت است.   تر شده نسبی، انقباضی

از تنش  های نهایی به مقدار ثابتی نيز در کرنش کيلوپاسکال ۹33تحکيمی  فشار 

 ۲33های با فشار تحکيمی  برای نمونه ’q-pنمودار  6در شکل  .نداهرسيد تفاضلی

اند،  شده ی آمادهمتر ميلی 93های نسبی مختلف که با کوبه  کيلوپاسکال و تراکم
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تر نسبت به نمودارها، بخشی از  در این شکل به منظور وضوح مناسب. شود می  مشاهده

 است.  نمودار، بزرگنمایی شده

 
 ی  )کوبه نسبی مختلف  کیلوپاسکال و تراکم 111با فشار تحکیمی   نمودار مسیر تنش -3شکل

mm01) 

 

و درصد رفتار کامالً انقباضی بوده  ۹نسبی   ی با تراکم در این شکل در نمونه

متری تقریبًا یکسان  ميلی ۹6ی  های آماده شده با کوبه روند مسير تنش با نمونه

ی با  رفتار متفاوتی نسبت به نمونه ،درصد ۹3ی با تراکم نسبی  هستند. اما نمونه

ی  . در نمونهدهد را نشان می متری ميلی ۹6تراکم نسبی مشابه آماده شده با کوبه 

مشاهده رود، رفتاری اتساعی  انتظار میکه درصد همانطور  93با تراکم نسبی 

رسند و مقدار تنش  های بزرگ به حالت پایدار می ها در کرنش تمامی نمونه. شود می

های  شود که نمونه می  مشاهده 5در شکل د. رس ی در انتها به مقدار ثابتی میضلتفا

  داده  کيلوپاسکال نشان ۹33متری با فشار تحکيمی  ميلی 93ی  آماده شده با کوبه

 پایدارهای نهایی به حالت  ها در کرنش در این نمودار نيز تمامی نمونهشده است. 

 رسيدند.

 

 
 ی  )کوبهنسبی مختلف   و تراکمکیلوپاسکال  311با فشار تحکیمی   نمودار مسیر تنش -6شکل

mm01) 

                                                                                                                                                                                                                     

 یرفتار درصد، ۹3ی با تراکم نسبی  شود که نمونه مشاهده می حالت اخير همدر 

متری را نشان  ميلی 93ی  کوبه ی بوسيلههای آماده شده  کامالً متفاوت نسبت به نمونه

های  درصد، تست ۹3ها در تراکم نسبی  برای اطمينان از صحت رفتار نمونه دهد. می

. شکل ، اما همچنان این رفتار غير عادی مشاهده شدتکرارپذیری فراوانی انجام شد

های  های محوری برای دو نمونه با تراکم ای نسبت به کرنش نمودار فشار آب حفره 9

 ایندردهد.  متری را نشان می ميلی 93و  ۹6ی  درصد، اما با دو کوبه ۹3نسبی یکسان 

متری  ميلی ۹6ی  ی مربوط به کوبه ای در نمونه شود که فشار آب حفره می  نمودار دیده

ناشی از ) ی تغيير فاز، شروع به کاهش ابتدا افزایش و پس از عبور از نقطه

ز متری ابتدا پس ا ميلی 93ی  ی مربوط به کوبه . اما در نمونهنماید می (اتساع

متری،  ميلی ۹6ی  ی با کوبه ای در مسيری کاماًل مشابه نمونه افزایش فشار آب حفره
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ای کاهش موقتی را شاهد است. اما پس از افزایش مجدد کرنش،  ناگهان فشار آب حفره

شود،  دهد. همانطور که مشاهده می افزایش خود را ادامه می دوبارهای  فشار آب حفره

ای در قبل و بعد از این افت ناگهانی توجه  آب حفره اگر به نحوه بسيج شده فشار

حمل تکه به خاطر تغييراتی که ساختار خاک در این ناحيه م توان دریافت می، گردد

ای از  ، نرخ بسيج شدن فشار آب حفرهشدند
1

M به
3

M تواند  است. این امر می رسيده

مشاهدات دیگری مشابه رفتار  ی تغييراتی ناگهانی در بافت خاک باشد. نشان دهنده

 .]1 [شده است  مشاهدهنيز  Aio Sandها در ماسه  این نمونه

 
درصد،  31 نسبی  در تراکمهای محوری  ای نسبت به کرنش نمودار فشار آب حفره -0شکل 

 متری میلی 01و  33ی  با دو کوبه

 

 نقاط تغییر فازو خط  پايدارخط حالت  .6

 

متری  ميلی ۹6های تهيه شده توسط کوبه  نقاط تغيير فاز برای نمونه 1در شکل 

تغيير  در نقاط ’q/pکيلوپاسکال نشان داده شده است. نسبت  ۲33برای فشار تحکيمی 

 باشد. می ۲1/۲ها  در این نمونه پایداردر حالت  ’q/pاست. نسبت  ۳۹/3 فاز

 

 
های  کیلوپاسکال و تراکم 111فشار تحکیمی  و تغییر فاز در پايدارخط حالت نمودار  -8شکل

 (mm33 ی  )کوبه نسبی مختلف.

 

 ۹33و تغيير فاز برای فشار تحکيمی  پایدارنمودار خط حالت   ۳شکل 

خط  ها دهد. در این نمونه نشان میمتری را  ميلی ۹6ی  کيلوپاسکال در حالت کوبه

 است. برای خط تغيير فاز ۳5/3 و ’q-pدر فضای ۲1/۲دارای شيب  پایدارحالت 

 



 یرانا کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسی 
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های  کیلوپاسکال و تراکم 311و تغییر فاز در فشار تحکیمی  پايدارنمودار خط حالت  -9شکل 

 (mm33 ی  )کوبه نسبی مختلف.

 

 ۲33و تغيير فاز در فشار تحکيمی  پایدارنمودار خط حالت  ۲3شکل 

ی  های متراکم شده با کوبه با تغيير در تراکم نسبی را برای نمونهکيلوپاسکال و 

برابر با ها  نمونه پایدارشيب خط حالت  دهد. در این حالت ی نشان میمتر ميلی 93

و  پایدارخطوط حالت  ۲۲شدند. در شکل  ۳۹/3و شيب خط تغيير فاز برابر  ۹6/۲

ترسيم متری  ميلی 93ی  کيلوپاسکال و کوبه ۹33ی  جانبه تغيير فاز را برای فشار همه

ون و شيب خط تغيير فاز بد ۹6/۲برابر  پایدار. در این شکل نيز خط حالت اند شده

 ماندند. ۳۹/3تغيير 

 

 
های  کیلوپاسکال و تراکم 111و تغییر فاز در فشار تحکیمی  پايدارنمودار خط حالت  -11شکل

 (mm01 ی  )کوبه نسبی مختلف.

 

 
های  کیلوپاسکال و تراکم 311و تغییر فاز در فشار تحکیمی  پايدارنمودار خط حالت  -11شکل

 (mm01 ی  )کوبه نسبی مختلف.

 



 یرانا کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسی 

 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبيلی

  ۲۹۳۱مهر ماه 

ها مخصوصًا در  نمونه رفتار  شد، با تغييرات شدیدی که در طور که دیده همان

 شيب اما ،نداشته تفاوت محسوسیتغيير فاز  طشد، خ  درصد مشاهده ۹3نسبی   تراکم

 . استروبرو  درصد ۲6یعنی افزایشی معادل  ۹6/۲به  ۲1/۲از  پایدارخط حالت 

 

 گیری نتیجه .5

 

تواند تغييرات غير  ، می با قطر نمونهقطری همسان ی با  استفاده از کوبه  -۲

تواند  میگذارد. این تغييرات  جا هب ماسهرفتار  بافت و در نتيجه را در متعارفی

 در روند کلی مسير تنش شود.غير قابل تفسير حتی در برخی موارد باعث تغيير 

تغييرات  ترینمطالعه بوده است، بيش که مورد ۲5۲ی فيروزکوه  در مورد ماسه  -۱

 است.  درصد مشاهده شده ۹3در تراکم نسبی 

غييراتی بسيار ها با ت تمامی نمونه برای ’q-pدر فضای شيب خط تغيير فاز   -۹

 درصد ۲6حدود با  ’q-pدر فضای  پایداراما شيب خط حالت  .جزئی، ثابت ماندند

 مواجه شد. افزایش

های با تراکم نسبی  اغتشاشاتی را  در نمونه ای روند تغييرات فشار آب حفره  -4

متری  ميلی 93ی  کوبه در موارد استفاده از  F161ی فيروزکوه  درصد برای ماسه ۹3

 نشان داد.
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