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 خالصه

های تحکيمی مختلف مورد های مختلف و تحت تنشای فيروزکوه در دانسيتهرفتار خاک ماسه

در یک دانسيته بررسی قرار گرفت و سپس با افزودن درصدهای مختلف سيمان پرتلند تيپ دو 

جانبه محوری فشاری در دو تنش همهها تحت بارگذاری سهآوری، نمونهمشخص و پس از عمل

و بدون سيمان  سيمانتههای مسيرهای تنش حاصل از نمونهپس از مقایسه  متفاوت قرار گرفت.

 رسند. اماها به حالت پایدار میکم، نمونه که در درصدهای سيمانبا یکدیگر مشاهده شد 

تغيير فاز و حالت  شيب خطوطهای باالتر محقق نشد. های با درصد سيماناین امر برای نمونه

 خطوطشيب  همچنينبرای یک درصد ثابتی از سيمان افزوده، ثابت است.  ’q-pدر فضای  پایدار

 با افزایش درصد سيمان، افزایش یافت. ’q-pدر فضای  پایدارتغيير فاز و حالت 

 

خط تغيير فاز، ، پایدارخط حالت ، همانتيسماسه  کلمات کليدي:

 محوريآزمایش سه

 

 

 مقدمه .1

 

ها،  دانه با گذشت زمان و بر اثر نهشته شدن کربنات های درشت خاک

هيدروکسيدها و مواد آلی، عوامل محيطی نظير انحالل و رسوب بعضی از مواد در 

یاد، تبلور مجدد برخی از ها بر اثر فشار ز دانه  ها، جوش خوردگی نقاط تماس دانه

تار ها، ساخ آب جذب شده در اطراف دانهی  بر اثر هوازدگی و وجود الیه ها کانی

مهمترین عامل ظهور چسبندگی در . ]۲[آید پيداکرده و بين ذرات پيوندهایی بوجود می

شدن معموالً بر اثر دو عامل ایجاد پوشش  شدن است. سيمانی دانه، سيمانی های درشت خاک

و دیگری با پر کردن فضاهای خالی  ها يوند سيمانی در اطراف و نقاط تماس دانهو پ

شدن، ایجاد  افزاید. غالبًا منظور از سيمانی و افزایش تراکم، به مقاومت خاک می

به دليل افزایش مقاومت ناشی از . ]۱[وشش و پيوند سيمانی بين ذرات استپ

خاک، استفاده از سيمانی کردن  های مناسب در بهسازی شدن، یکی از روش سيمانی

 مصنوعی به منظور بهبود رفتار مقاومتی خاک است.

شود که رفتار خاک از  تعریف به حالتی موقتی گفته میی تغيير فاز طبق  نقطه

این نقطه مستقل از آنست که آیا  شود و میحالت انقباضی به حالت اتساعی تبدیل 

در  پایدارتقالل و واحد بودن خط حالت اس. ]۹[دهد یا نه افت موقتی در تنش رخ می

 ]4[ مختلف خود جای بحث و اختالف نظر است.  سازی های نمونه های حاصل از روش نمونه

Oda  نشان داده پایداربه وضوح اثر این تغيير بافت را در حالت  ۲۳9۱در سال 

سازی  که تغيير در نحوه نمونه ندنشان داد Been & Jefferies ]6[ و Ishihara ] 5[ است. اما 

ها  زرگ، خاکهای ب های ابتدایی تاثير داشته و در کرنش درآزمایشگاه تنها در کرنش

شده نيز  خاک سيمانیبرای با توجه به آنکه  رسند. سانی مییک پایداربه خط حالت 

در نتيجه انتظار  ،خواهد شدتشکيل شده گسسته سيمانی های بزرگ پيوندهای  درکرنش

نقاط تغيير در مورد  همانند خاک پایه دارای خط حالت پایدار ثابتی باشد. رود می

سازی نمونه تاثيری در  بسياری معتقدند که آماده پایدارفاز نيز همانند خط حالت 
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های حاصل از خاک  آزمایشی  حال با بررسی و مقایسه محل رخداد آن ندارد. ’q/pنسبت 

همراه ميزان مشخصی از سيمان پرتلند، تاثيرات به های ساخته شده  نمونه پایه با 

 ’q-pی تغيير فاز در صفحه  نقطه مکان هندسیو  پایداربر خط حالت  شدن  سيمانی

 بررسی شده است.

 

 

 

  مصالح آزمایش .2

 

است. این  F161فيروزکوه  ی استانداردماسه ،هاخاک 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 422است. آزمایش دانه بندی این ماسه بر مبنای استاندارد 

 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 ۱۹/0 برای این ماسه D50 باشد. می

ها نيز  به منظور سيمانی کردن نمونه است. 56/۱ها  چگالی ویژه دانهو 88/0و   ۳/۲

 استفاده شده است. ۱از سيمان پرتلند تيپ 

 

 
 ی فیروزکوه بندی ماسه منحنی دانه -1شکل

 

 

 ها سازی نمونه آماده .3

 

 فشاری مانته وخاک پایه در مسير تنشيس محوری های سه ای از آزمایش مجموعه

 9۲ها  قطر نمونه است. ه       بودکوبش مرطوب  ها سازی نمونه روش آماده انجام شد.

ها با توجه به ارتفاع  نمونهاست.  متر بوده ميلی ۲50های  متر و ارتفاع نمونه ميلی

د. نشو می  کوبيده مورد نظری  در هشت الیه تا رسيدن به دانسيته متری آن ميلی ۲50

به طور متوسط  رطوبت درصد 5رد نظر در هشت قسمت با بدین منظور جرم خاک مو

درصد  نيز سيمانتههای  نمونهدر مورد  .وط شده تا توزیع یکنواختی حاصل شودمخل

مخلوط شده  ۱تيپ  رصد سيمان پرتلندد 6و  ۹، 6/۲ درصد بوده و با 5رطوبت اوليه 

درون آب نگهداری های ضد آب  در بستهروز به منظور گيرش مناسب  ۱8و سپس به مدت 

کاهش تراکم به یک ضریب ها از  نمونهتمامی به منظور عدم ناهمگنی در  شدند.

مقدار  ضریب کاهش تراکم به کار رفته در   شود. استفاده می  Ladd ]9[توصيه 

کيلوپاسکال، از  ۱0جانبه  ال فشار همهانتخاب شد. پس از اعم  8الی  6ی  محدوده

اکسيد کربن و سپس آب بدون هوا عبور داده شد. به  ها گاز دی داخل نمونه

 ۳5/0اسکمپتون باالی  Bرسيدن به  مقادیر  ها منظوراطمينان از اشباع شدن نمونه

آب   کيلوپاسکال به منظور عدم ایجاد فشار ۲60فشار  حداقل ميزان پساست.  حاظ شدهل

 .است  هشد  ای منفی در نمونه استفاده حفره

 

 

 ها ی آزمایش برنامه .4
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های  محوری فشاری با تراکم سه های  آزمایشهای انجام شده شامل یک سری  آزمایش

ی  کيلوپاسکال بر روی ماسه ۹00و  ۲00ی تحکيمی  جانبه ای همهه نسبی مختلف و فشار

درصد  ۲6با تراکم نسبی  سيمانتههای سه محوری فشاری  آزمایشیک سری است.  پایه

 .است  شده  داده نمایش ۲در جدول ها  ی آزمایش ای از برنامه خالصه. ]8[نيز موجود است

 دقيقه متر بر ميلی 6۹69/0ها به صورت کرنش کنترل و با نرخ کرنش  تمامی آزمایش

 ها به صورت زهکشی نشده است. . شرایط زهکشی در تمامی آزمایشه استانجام شد

 

 های انجام شده. ای از برنامه آزمایش خالصه -1جدول 

 نام آزمایش تراکم نسبی پس از تحکيم )درصد(  p’C (kPa) درصد سيمان

0 ۲00 4 CD4P100C0 

0 ۲00 ۳ CD9P100C0 

0 ۲00 ۲4 CD14P100C0 

0 ۲00 ۲9 CD17P100C0 

0 ۲00 ۹0 CD30P100C0 

0 ۹00 8 CD8P300C0 

0 ۹00 ۲6 CD15P300C0 

0 ۹00 ۱۹ CD23P300C0 

0 ۹00 ۱۳ CD29P300C0 

6/۲ ۲00 ۲6 CD15P100C1.5 

۹ ۲00 ۲6 CD15P100C3 

6 ۲00 ۲6 CD15P100C5 

6/۲ ۹00 ۲6 CD15P300C1.5 

۹ ۹00 ۲6 CD15P300C3 

6 ۹00 ۲6 CD15P300C5 
 

 

     ها نتایج آزمایش .4

 

 های در فشار به ترتيب محوری فشاری های سه نتایج آزمایش  ۱و ۲ های در شکل

 شود مشاهده می  ’q-pدر فضای  کيلوپاسکال بر روی خاک پایه  ۹00و ۲00ی   جانبه همه

  و        به طوری که 
 در سيستم کمبریج تعریف شدند.               

های  های با تراکم نسبی کم، دارای رفتار انقباضی و در نمونه نمونه

ی تغيير فاز، در  تر، رفتار ابتدا کمی انقباض کرده و با عبور از نقطه متراکم

ها با افزایش  شود، نمونه انتها با اتساع همراه هستند. همانطور که مشاهده می

تری شدند. در  فتار انقباضیکيلوپاسکال، دچار ر ۹00به  ۲00جانبه از  فشار همه

 ند.ايدهرس ها به خط حالت پایدار  نمونهتمامی های بزرگ،  کرنش

 

 
های نسبی  و تراکم کیلوپاسکال 111فشار تحکیمی با   خاک پایه نمودار مسیر تنش -1شکل

  .)سیمان صفر درصد( مختلف
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 های نسبی مختلف و تراکم کیلوپاسکال 311فشار تحکیمی خاک پایه با  نمودار مسیر تنش -2شکل

  .)سیمان صفر درصد(

 

های با درصدهای مختلف سيمان و با فشار  نمودار مسير تنش نمونه 4و  ۹ های شکل

ی خاک ها شود که در نمونه می  دیده دهد. کيلوپاسکال را نشان می ۹00و  ۲00تحکيمی 

های  ولی نمونه ،، رفتار کاماًل انقباضی بودهدرصد ۲6 پایه با همان تراکم نسبی

کنند. همچنين با افزایش   رفتار پس از انقباضی محدود، به شدت اتساع می سيمانته

 ها و مقاومت برشی آنها افزایش شدیدی پيدا کرده ميزان درصد سيمان، اتساع نمونه

 است.  

 

 
 111فشار تحکیمی با   با درصد سیمان مختلفنمودار مسیر تنش خاک پایه و  -3شکل

  درصد. 11نسبی   و تراکم کیلوپاسکال
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  و تراکم کیلوپاسکال 311فشار تحکیمی با   سیمانتهنمودار مسیر تنش خاک پایه و  -4شکل

 درصد. 11نسبی 

تواند به عنوان یک روش  شود که استفاده از سيمان پرتلند می می  به وضوح دیده

در سال جزئيات این بررسی  بهسازی، مقاومت در برابر روانگرایی را افزایش دهد.

 شده است. ارائه  Eghbali & Fakharian [8]توسط  ۱0۲۹
 

 

 نقاط تغییر فازو خط  پایدارخط حالت  .4

 

 ۹00و  ۲00را در فشارهای  پایدارنمودار خطوط تغيير فاز و حالت  6شکل 

درصد سيمان نشان  5/۲های با  درصد برای نمونه ۲5کيلوپاسکال و تراکم نسبی 

اند. در انتها حتی  قرار گرفته ۲دهد. نقاط تغيير فاز بر روی یک خط و با شيب  می

در  پایداراند. شيب خط حالت  رسيده پایدارها به نقطه حالت  با وجود اتساع نمونه

و خط نقاط تغيير  پایدار، نمودار خط حالت 9است. در شکل  ۹/۲برابر  ’q-pفضای 

دهد.  درصد را نشان می ۲6درصد سيمان و تراکم نسبی  ۹های با  فاز برای نمونه

 46/۲ ی به تنش همه جانبه ها در انتها با نسبت تنش تفاضلی شود که نمونه می دیده

 رسند. هم به حالت تغيير فاز می ۲/۲رسند و در نسبت  می پایداربه حالت 

 

 
و 111در فشارهای تحکیمی درصد سیمان 1/1خاک  با  پایدارخطوط تغییر فاز و حالت   -6شکل

 درصد. 11نسبی   کیلوپاسکال و تراکم 311
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و  111در فشارهای تحکیمی درصد سیمان 3 خاک  با پایدارخطوط تغییر فاز و حالت   -7شکل

 درصد. 11نسبی   کیلوپاسکال و تراکم 311

 

درصد سيمان در  5با  یها برای نمونه پایدارخطوط تغيير فاز و حالت  8شکل 

کيلوپاسکال را نشان  ۹00و  ۲00درصد و با فشارهای تحکيمی  ۲5تراکم نسبی 

ها در  اما نمونه ،است  شده ۱/۲برابر  ’q-pدهد. شيب خط تغيير فاز در فضای  می

ها در  ل شده نمونهآ یدها شماتيک ۳ اند. شکل نرسيده پایدارا به خط حالت انته

های انتهایی توسط باند برشی بوجود آمده،  دهد. در کرنش کرنش نهایی را نشان می

نسبت به   شده است. این دو بخش مجزاو پایين تقسيم  نمونه به دو بخش در باال

ن امر باعث بروز اغتشاشاتی در باند برشی بوجود آمده نيمه صلب هستند و همي

در این باند  های انتهایی برخی معتقدند که در کرنش شود. های انتهایی می کرنش

های سيمانی بوجود آمده از بين رفته و  های بسيار بزرگ، پيوند برشی به علت کرنش

موجود شود. در این حالت خاک  انحرافی می با ماهيتی لغزشی، باعث کاهش ميزان تنش

های سيمان است که از  برشی مانند خاک پایه به همراه کمی خردهی باند  ناحيهدر 

درصد نيز با  6ی با سيمان ها نمونهآید.  متالشی شدن پيوندهای سيمانی بوجود می

رسند، اما پس از افت تنش انحرافی ناشی از خرد شدن  نمی پایدارآنکه به حالت 

ی آنها نسبت به تنش همه جانبه  شده  پيوندهای سيمانی، تنش انحرافی نرماليزه

رسد. علت این امر آنست که تشکيل باند برشی و  (  به ميزان ثابتی می’q/p)نسبت 

وجود دو بخش نيمه صلب نسبت به باند برشی، ماهيت لغزشی را به باند برشی القا 

به نحوی معادل ضریب اصطکاکی مابين دو  ’q-pشود که شيب نمودار  کرده و باعث می

مانده  البته به علت وجودپيوندهای سيمانی ناچيز باقی ی باال و پایين باشد. عهقط

ی  از ماسه ’q-pدر فضای تر، شيب این خط  و تشکيل ذرات بزرگهای انتهایی  در کرنش

 تر است. بزرگ پایه

 

 
و  111در فشارهای تحکیمی درصد سیمان 1خاک  با  پایدارخطوط تغییر فاز و حالت   -8شکل

 درصد. 11نسبی   کیلوپاسکال و تراکم 311
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 های نهایی و تشکیل باند برشی. ی نمونه در کرنش آل شده شکل ایده  -9شکل

 

 

 

 

 

دهد.  خاک پایه را نشان می برای پایدارنيز خطوط تغيير فاز و حالت   ۲0در شکل

 است. ۲8/۲و  ۳۹/0به ترتيب  این خطوط ’q/pنسبت 

 

 
کیلوپاسکال و  111خاک پایه در فشارهای تحکیمی پایدارخطوط تغییر فاز و حالت   -11شکل

 نسبی مختلف.  های تراکم

 

نسبت به درصد سيمان  پایدارنمودار شيب خطوط تغيير فاز و حالت   ۲۲در شکل

شده است. با افزایش درصد سيمان، شيب خطوط تغيير فاز و حالت   داده نمایش

. اما برای یک درصد مشخص از سيمان، شيب یابد ، افزایش می’q-pدر فضای پایدار

 ، ثابت ماند.پایدارخطوط تغيير فاز و حالت 
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 11نسبی   خاک نسبت به درصد سیمان در تراکم پایدارخطوط تغییر فاز و حالت   -11شکل

 درصد.

 

 
 گیری نتیجه .5

 

استفاده از سيمان به منظور بهسازی  اند، همانطور که دیگران نيز اشاره کرده -۲

تواند باعث افزایش مقاومت برشی نهایی به ميزان باالیی شود. در ضمن به  خاک می

 موثر باشد. روشی دتوان منظور بهسازی در مقابل روانگرایی استاتيکی نيز می

تواند  دارد و حتی می يمان، رفتار تمایل زیادی به اتساعبا افزایش س  -۱

های  های با رفتار کامالً انقباضی و مستعد روانگرایی را به سمت مسير تنش نمونه

 اتساعی و غير مستعد تبدیل کند. 

های بزرگ خود را به  ها در کرنش ، نمونه۹و  6/۲ در درصدهای سيمانتاسيون  -۹

رسيدن به این درصد سيمان،  6های با  اما در نمونه رسانند. می پایدارحالت 

تفاضلی  های باال دچار تغييرات ناگهانی در تنش و در کرنش هحالت مقدور نشد

 ند.شد

ها با  برای تمامی نمونه ’q-pدر فضای  پایدارتغيير فاز و حالت  وطشيب خط -4

 درصد سيمان یکسان، با تغييراتی بسيار جزئی، ثابت ماندند. 

و شيب خط تغيير فاز در فضای  ایدارپبا افزایش درصد سيمان، شيب خط حالت   -6

q-p’ .افزایش یافت 

با درصد سيمان باال، مد گسيختگی با  سيمانتههای  های بزرگ در نمونه در کرنش -5

  ها شد. باند برشی همراه شد و همين امر باعث کاهش تنش تفاضلی در انتهای آزمایش

نرسيدند، به علت  پایدارکه به حالت  درصد سيمان 6های با  حتی در نمونه -9

 /’pتشکيل باند برشی در انتهای آزمایش و یکسان بودن شرایط در باند برشی، نسبت

q  ثابت شد.پس از افت تنش انحرافی نيز 
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