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  خالصه

به بررسی رفتار مهندسی خاکها در حالت کامالً اشباع می پردازد،و این در حالی است که رفتار خاکهاي نیمه اشباع  علم مکانیک خاك کالسیک،

از طرفی بخشهاي بزرگی از الیه هاي سطحی زمین که سهم اصلی در تحمل بارهاي وارده را . تفاوت زیادي با رفتار آنها در شرایط کامالً اشباع دارد

مشکالت آزمایشگاهی و پیچیدگی هاي تئوري ، همانند .تنش هاي رو سازه هستند ، از خاکهاي نیمه اشباع تشکیل شده انددارند و در محدوده 

در این پژوهش به بررسی .اندازه گیري مستقیمِ مکش، سبب گردیده است ، توسعه و پیشرفت درك رفتار خاکهاي نیمه اشباع به کندي پیش رود

براي مطالعه نشست تحکیمی . نیمه اشباع با توجه به پارامترهاي مؤثر ساده آزمایشگاهی پرداخته شده است نشست تحکیمی خاك ریزدانه رسی

در ادامه با استفاده از نتایج و داده هاي . خاك رس ،مجموعه اي از آزمایشهاي تحکیم یک بعدي، در دو حالت اشباع و نیمه اشباع انجام شده اند

تجربی ساده به صورت تابع لگاریتمی ، براي تعیین نشست تحکیمی خاکهاي ریزدانه رسی رشت،در حالت  آزمایشگاهی بدست آمده ، یک مدل

اساس کار در این رابطه ، سیر تدریجی و پیوستگی روند نشست تحکیمی از .نیمه اشباع بر اساس پارامترهاي مؤثر ساده آزمایشگاهی ارائه گردید

مترهاي مؤثر مورد استفاده در رابطه مذکور،درجه اشباع ، وزن مخصوص خشک و نشانه فشردگی می پارا.حالت نیمه اشباع به اشباع کامل است

هدف اصلی در این تحقیق ، ارائه رابطه نشست تحکیمی خاکهاي ریزدانه رسی نیمه اشباع بدون در نظرگیري اثرات مکش و از طریق آزمایش .باشند

  .انیک خاك است ، تا مدل مذکور کاربرد عمومی و آسان داشته باشدنمونه ها در آزمایشگاههاي معمول ژئوتکنیک و مک

  .خاکهاي نیمه اشباع ، نشست تحکیمی ، مکش ماتریک ، درجه اشباع ، مدل تجربی لگاریتمی:کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه.1

  

شده است ویا آنکه درون فضاي حفرات آنها  پر مایع دیگراشباع بوده و تمامی حفرات آن توسط آب و یا یک   کامًال خاکها در حالت کلی یا در حالت

به بررسی رفتار مهندسی خاکها در حالت کامال اشباع می  ،علم مکانیک خاك کالسیک که بنیانگذار آن کارل ترزاقی می باشد. هوا نیز وجود دارد 

رسی رفتار مهندسی خاکها در عمل حاالت بسیاري وجود در بر. از این گونه خاکها می توان به انواع خاکهاي ماسه اي ، الي ، رس اشاره نمود  ،پردازد

بر . ه شامل بیش از دو فاز می باشد ئلمس ،در اغلب اینگونه حاالت ،دارد که نمی توان براي تحلیل مسئله از روابط مکانیک خاك کالسیک استفاده نمود

در مکانیک خاك  .اشباع و مکانیک خاکهاي غیر اشباعتقسیم بندي می کنیم پایه مطالب فوق مکانیک خاك را به دو بخش مکانیک خاکهاي کامالً

ي اشباع ، خاك شامل دو فاز دانه هاي جامد خاك و آب بوده، در صورتی که در مکانیک خاك غیر اشباع، خاك داراي سه فاز آب ، هوا و دانه ها

خاکهاي غیر اشباع داراي  [].گرفته شودیز به عنوان یک فاز جداگانه در نظر اگرچه بهتر است اندرکنش بین دو فاز آب و هوا ن. جامد خاك می باشد 

. شرایط آب و هوایی بر روي مقدار آب موجود درون خاك بسیار مؤثر می باشد . فشار آب حفره اي منفی بوده و امکان اشباع شدن آنها نیز وجود دارد

ره اي درون خاك افزایش یافته و باعث تغییر در حجم و مقدار مقاومت برشی خاك می به عنوان نمونه هنگامی که خاك مرطوب می شود فشار آب حف

به عنوان مثال می توان به رفتار خاك هنگام .. بسیاري از خاکها هنگامی که در معرض رطوبت قرار گرفته دچار رفتار تورمی و یا انبساط می شوند. گردد 

با بارش باران رطوبت خاك افزایش یافته و فشار آب حفره اي منفی درون خاك دچار تغییر شده و .بارش باران  در یک شیروانی خاکی اشاره نمود

  .[]ددد ناپایداري در شیروانی خاکی گرگاهاً ممکن است که باعث ایجا
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)این روابط بر پایه تنش مؤثر،. رابطه اي براي بیان تحکیم در خاك هاي غیر اشباع بیان نمود) 1941(بیوت  )wu ،و فشار آب حفره اي ،
wu  بیان،

نیز معادله تحکیم مشابهی را با اصالح ضریب تحکیم رابطه ترزاقی براي بیان رفتار تحکیم در ، )1986(و اولسون) 1967(هیل ،)1966(المور.[]بودشده 

یز به مطالعه تأثیر پارامترهاي درجه اشباع و نسبت تخلخل در رفتار تحکیمی خاك هاي غیر اشباع ن) 1963(تاسکا.خاك هاي غیر اشباع بیان نمودند

با مطالعه رفتار تحکیمی خاك هاي رسی متراکم شده غیر اشباع با استفاده از قانون دارسی براي جریان هاي آب و هواي ) 1963،1974(باردن .پرداخت

دو معادله دیفرانسل جزئی براي بیان مستقل تغییرات فشارهاي آب و هواي حفره اي به طور مستقل در ) 1979(فردلوندو هاسان.[]حفره اي پرداخت

با حل این دو معادله توزیع فشارهاي آب و هواي حفره اي به طور مستقل در طول زمان تحکیم . طول زمان تحکیم در خاك هاي غیر اشباع بیان نمودند

براي مطالعه تحکیم در خاك هاي غیر اشباع پیشنهاد شده ) 1981(قات جزئی مشابهی نیز توسط آلونسوو لورت معادله مشت .[]می شودمعلوم 

فردلوند و  .رابطه تحکیم سه بعدي در خاك هاي غیر اشباع را با استفاده از معادالت پیوستگی و معادالت تعادل بیان نمود) 1984(داکشانامورتی.[]است

در مقادیر مختلف مکش بافتی و تنش هاي کل با ) از نوع کائولینیت(ییر حجم کل و آب حفره اي در یک خاك غیر اشباع به بررسی تغ )1986(هاسان

مجموعه اي از آزمایش هاي تحکیم را بر روي نمونه هاي استوانه اي از ) 1990(راهاردجو .[]داستفاده از معادالت مشتقات جزئی پیشنهادي پرداختن

در طول آزمایش ها تغییر حجم کل و آب حفره اي و فشارهاي آب و هواي حفره اي به طور متناوب .در حالت غیر اشباع انجام دادنوع ماسه سیلیتی، 

اگرچه زائل شدن . نتایج آزمایش ها حاکی از زائل شدن آنی اضافه فشارهاي هواي حفره اي در ابتداي تحکیم نمونه ها می باشد. اندازه گیري می شدند

مدلهاي مذکور غالباً .[]و[]رهاي آب حفره اي وابسته به زمان بوده و می توان آن را با استفاده از یک معادله مشتقات جزئی بیان نموداضافه فشا

اندازه گیري و کنترل مکش ماتریک و فشار آب حفره اي منفی، مشکالت زیادي به .داراي پارامترهایی می باشد که به درجه اشباع خاك بستگی دارد

از اینرو در این تحقیق سعی شده، نشست تحکیمی خاکهاي رسی .مراه داشته و بسیار پرهزینه است که این مسئله بیانگر یک محدودیت مهم عملی استه

  .با استفاده از آزمایشهاي معمول مکانیک خاك تعیین گرددغیر اشباع 

  مشخصات خاك مورد مطالعه.2

خاك مذکور از سایت پروژه مسکن مهر رشت .تهیه شده است) جاده الکان(بوده، که از جنوب شهر رشتخاك مورد مطالعه در این تحقیق خاك رس 

 80/2سطح تراز آب زیرزمینی در این قسمت در عمق متوسط انجام شده، طبق سوابق و گزارشات ژئوتکنیکی .گردیده استاخذ متري  50/1و از عمق 

یک گزینه مناسب براي بررسی خاکهاي نیمه اشباع در الیه هاي سطح االرضی  اینفته است، که متر از سطح تراز زمین طبیعی قرار گر 30/3الی 

دانه بندي  در نمودار نتیجه آنو انجام شده استASTM D422-63مطابق استاندارد و هیدرومتري آزمایش دانه بندي  ،براي خاك مورد مطالعه.باشد

  .آورده شده است)1(در شکل 

  
  بندي نمودار دانه-1شکل 

با توجه به نتایج آزمایش هاي شناسایی پایه و . شده استاستفاده )(USCSبراي طبقه بندي خاك مورد استفاده در این تحقیق از سیستم طبقه بندي متحد 

  .[]استفاده دراین تحقیق آورده شده است مشخصات خاك مورد )1(درجدول شماره .می باشد CLسیستم طبقه بندي متحد ، نام خاك رس از نوع 
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مشخصات خاك مورد مطالعه - 1جدول 

  

  

  آزمایشهاي تحکیم یک بعدي خاك رس غیر اشباع و نتایج.  3

  گروه بندي نمونه هاي خاك مورد آزمایش.       1.3

دو حالت اشباع کامل و غیراشباع برروي نمونه براي مطالعه تحکیم ودرنهایت نشست تحکیمی خاك رس مورد نظر، آزمایشهاي تحکیم یک بعدي در 

درصد انجام  100و  90، 80، 70، 60در درجه اشباعهاي  dγ= 34/1و  44/1و  gr/cm3)(54/1گروه با وزن مخصوصهاي خشک 15هاي ساخته شده در 

تراکم هاي دیگر که جهت بررسی نشست تحکیمی در بوده ،  gr/cm3) (44/1 =dγقابل ذکر است که وزن مخصوص خشک خاك مورد مطالعه . شد

مشخصات فیزیکی نمونه هاي خاك در )2(در جدول .نیز مورد بررسی قرار گرفته است dγ= 34/1و  54/1)(gr/cm3خاك ، وزن مخصوصهاي خشک 

،گروه بندي )Sr(درجه اشباع و )dγ(مطابق این جدول نمونه هاي خاك با توجه به وزن مخصوص خشک خاك. گروه هاي مختلف آورده شده است

  .شده اند

گروه بندي و مشخصات اولیه فیزیکی نمونه هاي خاك-2جدول

  

  

  آماده سازي دستگاه تحکیم –ساختن نمونه خاك .        2.3

 44/1و  54/1)(gr/cm3، و وزن مخصوصهاي خشک e)(نمونه خاك رس مورد مطالعه پس از خشک شدن در دستگاه اون ، با توجه به  نسبت تخلخل 

، آماده سازي و ساخته شده و )2(گروه ، با مقدار درصد رطوبت مورد نیاز مطابق جدول  15در  100و  90، 80، 70، 60در درصد اشباعهاي dγ= 34/1و 

حفظ درجه ، براي صورت گرفته است ASTM D2435-11آزمایشهاي تحکیم اشباع مطابق با استاندارد.تحت آزمایش تحکیم قرار گرفتندسپس 

اما جهت انجام آزمایش تحکیم در خاکهاي . ساعت شروع به بارگذاري می شود 24اشباع خاك ، داخل سلول دستگاه تحکیم پر از آب شده و بعد از 

ر دستگاه تغییراتی د ،غیر اشباع ، در داخل سلول دستگاه آب ریخته نمی شود و براي حفظ کردن و ثابت ماندن درصد اشباع در طول انجام آزمایش

درجه  16الی  12بین (تحکیم صورت پذیرفت و آن اینکه سلول دستگاه با استفاده از نایلون عایق کاري شده و دماي آزمایشگاه باید نسبتًا پایین 

ینگ  و ضمن آنکه داخل محفظه سلول تحکیم و در مجاورت ر.باشد،به نحوي که امکان کاهش رطوبت به حداقل رسیده و ناچیز باشد) سانتیگراد
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بِ داخل چسبیده به جدار داخلی سلول، سه ظرف کوچک استوانه اي به قطر یک سانتی متر و ارتفاع سه سانتیمتر، پر از آب قرار داده شده، بطوریکه آ

کاهش درصد  استوانه ها به هیچ عنوان با سنگ تخلخل پایین سلول در تماس نبوده و صرفاً جهت مرطوب نگه داشتن هواي داخل سلول و ممانعت از

  .ظرف هاي استوانه اي پر از آب داخل سلول در آزمایش تحکیم غیر اشباع را نشان می دهد )2(شکل . رطوبت خاك بکار رفته است

  

  

  ظرف هاي استوانه اي پر از آب داخل سلول دستگاه تحکیم در حالت غیر اشباع  - 2شکل

  

  آزمایشهاي تحکیم بر روي نمونه خاکهاي اشباع و غیر اشباعو نمودارهاي نتایج  .       3.3

به  با توجه به آزمایشهاي تحکیم انجام شده بر روي نمونه هاي اشباع و غیر اشباع ، با وزن مخصوص هاي خشک متفاوت و درصد اشباعهاي مختلف ،

  . بررسی نتایج  آزمایش تحکیم می پردازیم

= dγ ،44/1= 34/1خشک   هاي در وزن مخصوص به ترتیب درصد، 100و   90، 80، 70، 60حکیم با درجه اشباعهاي نمودارهاي ت) 3(در شکل 

dγ54/1و =dγ   آنها با یکدیگر آمده است مقایسهو.



           (b)                                                            (a)      

  .dγ= 44/1وزن مخصوص خشک   dγ ،(b)= 34/1وزن مخصوص خشک   (a)تحکیم با درصد اشباعهاي مختلف،مقایسه نمودارهاي  - 3شکل

  

  

    

ظرف آب

ظرف آب

ظرف آب
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(c)

  .dγ= 54/1وزن مخصوص خشک   (c)مقایسه نمودارهاي تحکیم با درصد اشباعهاي مختلف، - 3شکلادامه 

  

  جمع آوري اطالعات و داده هاي آزمایشگاهی.        4

نشست تحکیمیاز اطالعات ، داده ها و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از انجام آزمایش تحکیم یک بعدي بر روي خاکهاي ریزدانه  به منظور ارائه مدل

  .آمده است )3(خالصه نتایج و اطالعات داده ها  در جدول  و، استفاده شده گروه آزمایشی  15در غیر اشباعاشباع و رسی

  

گروه آزمایشی 15هاي  خالصه نتایج و اطالعات داده -3جدول





ترسیم e-Logσ، در فضاي) 6(گروه آزمایشی ، به طور کامل مطابق شکل  15انجام می پذیرد، نتایج   e-Logσبا توجه به اینکه ارائه مدل در فضاي 

.گردیده است
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  .e-Logσگروه آزمایشی بدست آمده در فضاي 15ترسیم نتایج  -4شکل 

  

  روش تحلیل.  6

، نشست  تحکیمی خاکهاي غیر اشباع از اشباع کمتر می باشد، بنابراین مطابق )یکسان)eo(یا نسبت تخلخل اولیه( مخصوص معین در یک وزن 

در نتیجه روند نشست تحکیمی رسها از حالت نیمه . نمودارهاي تحکیم خاکهاي غیر اشباع  نسبت به اشباع به سمت باال حرکت خواهد نمود)5(شکل

کامالً اشباع و یا بالعکس می بایست شرایط فوق را ارضا نماید، ضمن آنکه سیر نزولی نمودارهاي تحکیم از حالت نیمه اشباع به حالت اشباع به حالت 

.اشباع کامل ، می بایست شرایط پیوسته داشته باشد

  .روند صعودي نمودارهاي تحکیم خاك غیر اشباع نسبت به اشباع در یک وزن مخصوص خاص -5شکل 

  

نزولی توجه نمودارهاي تحکیم خاك رس در آزمایشات انجام گرفته ،  تابعی که بتواند تحکیم خاکهاي رسی غیر اشباع را بیان کند، به صورت منحنی  با

دقت قابل قبولی ، داراي عرض از مبدأ به مراتب بزرگتر از منحنی تحکیم خاکهاي رسی اشباع است ، از طرفی تغییرات پارامتر هاي این تابع باید بتواند با 

، از جمله توابعی است که می تواند با دقت قابل قبولی موضوع فوق را، بصورت مطلوبی بیان ) Ln(تابع لگاریتم طبیعی .شرایط کامالً اشباع را ارضا نماید

  .نماید

  :به صورت زیر خواهد بود )(، مربوط به شکل )Ln(حالت کلی تابع لگاریتمی.، نشان داده شده است)Ln(نمودارتابع لگاریتمی) (درشکل

f(x)=-a Ln(x)+b(1)
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  :می توان آنرا بصورت  e-Logσدر مختصات ) (که مطابق شکل 

e=-a Ln(σ)+b    (2)

.عرض از مبدأ می باشد bشیب منحنی و  aنمایش داد، که 

  

 شکل - نمودار حالت کلی تابع لگاریتمی)Ln(شکل -      نمودار تابع لگاریتمیe=-a Ln(σ)+b  

  ارائه مدل.             7

  انجام برازش توابع.        1.7

 )(بع برازش یافته ، در شکل وانمودار ت.  ، بر روي داده هاي آزمایشگاهی، برازش انجام پذیرفته است) Ln(به منظور ارائه مدل بصورت تابع لگاریتمی

.استنشان داده شده 

  

  ).Ln(بصورت تابع لگاریتمی  یآزمایشگروه  برازش داده هاي  - شکل 

هر گروه آزمایشی، بر اساس برازش هاي انجام ) Ln(تابع لگاریتمی وbو  aی یعن، )Ln(، مقادیر مربوط به پارامترهاي ثابت توابع لگاریتمی )4(در جدول 

  .، بصورت خالصه آمده استیافته 

  

Ln((مقادیر مربوط به پارامترهاي ثابت توابع لگاریتمی -4جدول
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و بر اساس پارامترهاي مؤثر در نشست تحکیمی خاکهاي ریزدانه رسی غیر اشباع ، می توان بین مقادیر ثابت تابع  bو  aبا توجه به مقادیر ثابت 

پارامترهاي مؤثر در نشست تحکیمی خاکهاي ریزدانه رسی نیمه اشباع به قرار زیر .منطقی بدست آوردو پارامترهاي مؤثر ، روابط ) Ln(لگاریتمی

خاك ) e(، که بیانگر نسبت تخلخل)dγ( پارامتر وزن مخصوص خشک-2.، که بیانگر میزان آب موجود در خاك است)Sr(درجه اشباع -1:هستند

.تحکیم را نشان می دهد ، که شیب نمودار)Cc(پارامتر نشانه فشردگی- 3.است

هر سه .در این تحقیق ، از استفادة آن در ارائه مدل، صرف نظر گردیده است آناست، که با توجه به ثابت بودن  (PI)پارامتر مؤثر دیگر، نشانه خمیري 

توجه به نتایج آزمایشهاي انجام شده درتحقیق مقادیر این پارامترها که با .می باشندپارامتر بیان شده ، بسادگی از اطالعات آزمایشگاهی ، قابل تعیین 

  .ارائه شده اند) (در جدول  ،حاضر بدست آمده اند

  

).مورد استفاده در این تحقیق(پارامترهاي مؤثر در نشست تحکیمی - 5جدول 

  
  

با ،[]انجام پذیرفته است  گام به گامبرازش خطی، )Sr(، )dγ (،)Cc(، از طریق پارامترهاي مؤثر )Ln(در تابع لگاریتمی  bو  aتعیین مقادیر ثابت  براي

  :توجه به تحلیل رگرسیون انجام گرفته ، بهترین برازش خطی توابع چند متغیره، بصورت معادالت زیر قابل ارائه خواهد بود

a = - 0.197 - 0.0492 Sro + 0.137 γdo - 0.667 Cc (3)
b = 1.28 - 0.476 Sro - 0.224 γdo - 1.49 Cc (4)

  .که این مقادیر در حد قابل قبول قرار دارد. درصد،بدست آمده است 10/89و  50/87براي معادالت فوق ، ) R2(ضریب همبستگی

  :ارئه شده) Ln(ارزیابی و انطباق پذیري مدل لگاریتمی.        2.7



  ایران کیژئوتکناولین کنفرانس ملی مهندسی 

  دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

1392مهر ماه 

٩

بیان شدة فوق، از نتایج سه گروه آزمایشگاهی داراي مشخصات متفاوت از   bو  aجهت ارزیابی و انطباق پذیري مدل ارائه شده مشتمل بر مقادیر 

انجام شده بر روي خاك رس غیر اشباع که در تحلیل رگرسیون به کار نرفته، استفاده شده است، که مشخصات آنها مطابق با  )12و 8،  4گروه هاي(هم

  .می باشد )6(جدول 

بمنظور ارزیابی مدلاطالعات داده هاي آزمایشگاهی  - 6جدول 



، بطور جداگانه براي هر معیار ارزیابی ، از طریق معادالت )Ln(، مقادیر ثابت تشکیل دهنده مدل لگاریتمی )6(جدول بر اساس داده هاي آزمایشگاهی 

  :بصورت زیر بدست خواهند آمد )4(و )3(

  :معیار ارزیابیبه عنوان doγ=34/1و Sro=70%،  4استفاده از داده آزمایشگاهی گروه-

  :، مقادیر ثابت مدل به شرح ذیل بدست خواهد آمد) 4(و )3(معادالت ، در 4با جاگذاري پارامترهاي مؤثر داده آزمایشگاهی گروه

a=-0.131 و                          b=0.462

  :بدست آمده از داده هاي فوق به صورت معادله زیر خواهد بود) Ln(درنتیجه تابع لگاریتمی

(5)e=-0.131 Ln(σ)+ 0.462

:نشان داده شده است  )9(این تابع در شکل 





  .4بدست آمده از داده هاي آزمایشگاهی گروه) Ln(تابع لگاریتمی - 9شکل

بدست آمده از داده ها ، به ترتیب به صورت ) Ln(، تابع لگاریتمیبه عنوان معیار ارزیابی  12و  8صورت استفاده از داده هاي آزمایشگاهی گروه هايدر 

  :معادالت زیر خواهد بود

(6)   e=-0.107 Ln(σ)+ 0.425  
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(7)   e=-0.096 Ln(σ)+ 0.359  

) 12و4،8داده هاي آزمایشگاهی مربوط به گروه هاي (، با مقادیر اندازه گیري شده Lnσاز روي   eبراي ) مدل(شده  پیش بینیدر نهایت مقادیر 

و  )7(در جدول ) آزمایشگاهی(و مقادیر اندازه گیري شده) 7الی 5معادالت )( Ln(شده از تابع لگاریتمی پیش بینیمقایسه مقادیر .مقایسه گردیده است

  .، نشان داده شده است  )10(شکل

  ).12و8، 4مربوط به گروه هاي(و اندازه گیري شده ) Ln(شده از تابع لگاریتمی پیش بینی مقایسه مقادیر -7جدول

  

  

  

  ).12و4،8مربوط به گروه هاي (و اندازه گیري شده ) Ln(شده از تابع لگاریتمی پیش بینی مقایسه مقادیر  - 10شکل 

و حداکثر درصدخطاي مطلق مدل ارائه شده براي  پیش بینی نشست تحکیمی سه نمونه استفاده R2)(ضریب همبستگی مشاهده می شود که حداقل

از .می باشدبراي خاکهاي غیراشباع ارائه شده نشست تحکیمی درصد می باشد که نشان دهنده دقت بسیار خوب مدل 88/4و  63/99شده،به ترتیب برابر 

در آزمایشگاه آسان نبوده و نیاز به امکانات و تجهیزات ویژه دارد، واز طرف دیگر این تجهیزات غالباً به صورت پژوهشی آنجاییکه تعیین مکش ماتریک 

از اینرو براي آنکه مدل نشست تحکیمی ارائه شده کاربرد عمومی داشته باشد و براحتی از طریق آزمایش نمونه . در آزمایشگاههاي بزرگ یافت می شود

  .اههاي معمول ژئوتکنیک و مکانیک خاك قابل استفاده باشد، اثرات مکش ماتریک در نظر گرفته نشده استها در آزمایشگ

  نتیجه گیري .        8
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ل مقایسه نمودارهاي تحکیم با درصد اشباعهاي مختلف، مشخص شد که هرچه درصد اشباع بیشتر باشد ، یعنی از درصد اشباع کم به سمت اشباع کام با

پیوستگی روند نشست تحکیمی از حالت نیمه اشباع به اشباع کامل، از باال به پایین و برعکس، در این . نشست خاك بیشتر خواهد شد حرکت کنیم ،

البته .، نشست تحکیمی خاك بیشتر شده است)dγ(با درصد اشباع برابر، با کاهش وزن مخصوص خشک خاك  براي نمونه ها.نمودارها مشهود است

به عبارت دیگر، درجه اشباع خاك تنها عامل مؤثر در نشست تحکیمی  .نیز بستگی دارد،eo)(ت به مقدار نسبت تخلخل اولیه  خاك محاسبه مقدار نشس

و نسبت تخلخل اولیه نیز تأثیرگذار هستند واین موضوع بیانگر آنست ) یا میزان تراکم خاك(خاك هاي غیر اشباع نبوده ، بلکه وزن مخصوص خشک 

امالً اشباع بیشتر باشد و باید آنرا در محاسبات مربوطه، مد نظر قرار که در بسیاري از موارد عملی ، ممکن است نشست خاك غیراشباع از یک خاك ک

، براي تعیین نشست تحکیمی خاکهاي ریزدانه رسی در حالت غیر  Ln)(با کمک نتایج آزمایشگاهی،یک مدل ساده،بصورت تابع لگاریتم طبیعی.داد

هاي استفاده شده در مدل فوق،درجه اشباع ، وزن مخصوص خشک و نشانه پارامتر. اشباع بر اساس پارامترهاي مؤثرساده آزمایشگاهی ارائه گردید

محاسبه نشست تحکیمی خاکهاي ریزدانه رسی غیراشباع بدون اندازه گیري مستقیم مکش ماتریک وبه  ،نکته قابل توجه در این مدل.فشردگی می باشند

 مدل.داشته و در آزمایشگاههاي معمول ژئوتکنیک قابل استفاده باشد کمک پارامترهاي آزمایشگاهی ساده خاك است، تا مدل مذکور کاربرد عمومی

 .درصد می باشد ، که نشان دهنده دقت بسیار خوب مدل ارائه شده می باشد 88/4درصد و حداکثر خطاي  99ارائه شده ، داراي ضریب همبستگی باالي 

از منحنی تحکیم خاك رس اشباع محاسبه گردیده و همانگونه که در ) شیب منحنی بارگذاري(Ccبراي استفاده از مدل بدست آمده ، کافیست 

 Ccآزمایشات مشاهده گردید با توجه به موازي بودن خطوط بارگذاري منحنی هاي تحکیم در درجه اشباعهاي مختلف و مساوي بودن شیب آنها ، از 

در نهایت با .ین استعینیز به راحتی قابل ت) درجه اشباع(Srو  )وزن مخصوص خشک(dγ.ودمذکور می توان در تحکیم خاکهاي غیراشباع استفاده نم

  .نشست تحکیمی خاکهاي رسی غیراشباع قابل محاسبه خواهد بود ،حاصلمعلوم بودن پارامترهاي موثر،به کمک مدل 
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