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  خالصه                                                                                            

در طبیعت خاك هایی . جم خاك هاي غیر اشباع، تحت تنش ثابت در اثر افزایش رطوبت می باشدیکی از مسائل مهم در علم ژئوتکنیک تغییر ح

این خاك ها به خاك هاي رمبنده . یافت می شود که تحت تنش ثابت با افزایش درصد رطوبت کاهش حجم بسیار زیادي از خود نشان می دهند

اولیه نمونه هاي خاك رسی رمبنده از جمله میزان رطوبت اولیه و وزن مخصوص  در این تحقیق سعی شده است که با تغییر در شرایط. موسومند

بدین منظور نمونه هاي خاك با شرایط اولیه متفاوت تحت آزمایش . خشک، در تنش هاي متفاوت میزان پتانسیل رمبندگی آنها مشخص شود

سپس تحت تنش ثابت با افزایش . تنش هاي مشخصی بارگذاري شدندنمونه ها در دستگاه ادئومتر تا . قرار گرفتند) ادئومتر(تحکیم تک محوري 

بدین طریق میزان پتانسیل . میزان فروپاشی حجمی نمونه ها در اثر افزایش رطوبت با کنترل تغییرات طول شان ثبت شد. میزان رطوبت اشباع شدند

  .درباره نتایج آن بحث گردیدرمبندگی براي نمونه ها در تنش هاي مختلف با شرایط اولیه متفاوت معین شد و 

  

  تحکیم تک محوري، فروپاشی حجمی پتانسیل رمبندگی، خاك غیر اشباع، شرایط اولیه،:کلمات کلیدي

  

  

مقدمه  .1

  

اثاحدبرايخاکهانیاموارد، ازاريیبسدر  کهخواهند بود واجهم متفاوتیفنمشخصاتباوهاخاكانواعبایعمرانهايپروژهاکثردرطراحان 

خاك رمبنده خاکی است که در حالت غیر اشباع به علت چیدمان ذرات . بردنامرارمبندهخاكتوانیمهاخاكنیاجملهاز. باشدیممناسبناسازه 

خاك ناچهچ.کند، بار قابل مالحضه اي را تحمل می در بین ذرات خاك ویا عوامل دیگر خاك در آن و نیز وجود نیروي مویینگی ناشی از آب مویینه

با]. 1[وردآیمبوجودسازهدررا حدازشیبومتقارننانشستهايوشدهشکستهخاكساختمانرهیزنجبه حالت اشباع برسد، در اثر بارندگی رمبنده 

ئله دار، الزم و تحقیقات کم صورت گرفته در مورد خاك هاي رمبنده به نسبت سایر خاك هاي مس مختلفمناطقدررمبندهخاکهايوجودبهتوجه

ورمبندهخاکهايوجودبهتوجهعدمکهشودیمیناشجاآنازموضوعنیاتیاهم. است که خواص این گونه خاك ها مورد بررسی قرار گیرد

                                                            
                                                             استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماري، دانشگاه مالیر                                                                    1
                                                                 گروه عمران، همدان، ایران ،دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 2
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یمریثأتیگوناگونعواملازهاخاكیرمبندگزانیم. استگشتهیعمرانهايسازهدرگستردههايیخرابموجب،یرمبندگدهیپدبرمؤثرعوامل

  ]. 2[اشاره کردخاكشدناشباعهنگامدرموجودتنشریثأتتراکم،هايپارامترخاك،نوعه،یاولرطوبتزانیمبهتوانیمعواملنیاجملهازردکهیپذ

  

اولیه بر میزان پتانسیل  شرایط اولیه نمونه هاي خاك رسی رمبنده از جمله میزان تراکم، تنش اشباع شدگی و میزان رطوبت یبررسبه قیتحقنیادر

  .داخته شده استرفروپاشی آنها پ

  

  

رمبندگیپدیدهآزمایشگاهیبررسی.2

  

 و تک محوري تحکیمروشدوبهکهگیردمیصورتتک محوري  تحکیمدستگاهبوسیلهرسخاكرمبندگیگیرياندازهبرايمعمولآزمایش

. برسدنظرمورداعمالیتنشبهتاشدهبارگذاريمختلفمراحلدراشباعغیرنمونه،تک محوريتحکیمدر. تقسیم بندي می شودمضاعفتحکیم

ازاستفادهباونایتگزنجنی. شودمیمحاسبهمرحلهایندرشدهواقعنشستمیزانبهتوجهباخاكرمبندگیپتانسیلوشدهاضافهآبنمونهبهسپس

یکسان انجام می گردد، یکی با نمونهدودو آزمایش تحکیم بر روي کهترتیباینبه. اندکردهتعیینراخاكرمبندگیپتانسیلمضاعفتحکیمروش

24مدتبهیتحکیميبه این ترتیب که نمونه ها. بارگذاري مشابه صورت می گیرد ،در هر دو مورددرصد رطوبت طبیعی و دیگري در حالت اشباع و

،استشدهداشتهنگهخوداولیهرطوبتدر میزان هانمونهازیکیحالیکهدرسپس. داده می شودقرارالکپاسکیلوصداولیهسربارتحت سالعت

تحکیمآزمایش، خاكنمونهدوهرسپس روي. مانندمیباقیدر این حالت ساعت24مدتبهنمونهدوهراینک. می شوداشباعدیگرنمونه

  .]٢[می شودرمبندگی خاك محاسبه  پتانسیل میزان،)e-Logp(کیم تحهايمنحنیاز سرانجام .گیردمیصورتاستاندارد

اصالحتک محوريتحکیمآزمایشیکتنهاانجامبوسیلهرانایتوجنینگزتوسطشدهارائهآزمایشگاهیروشهمکارانشوستوناه

آبنمونهبهسپس. برسدنظروردمتنشبهتاگیردمیصورتطبیعیرطوبتدرصدباخاك، نمونهرويتحکیمآزمایشکهترتیباینبه. دنکرد

  .]1[شودکامل آزمایشتاکندمیپیداادامهبارگذاريشدهاشباعنمونهرويبرادامهدر. شودمیگیرياندازهخاكنشستوشدهاضافه

.تفاوت انجام شده استمی باشد و تحت تنش هاي اشباع شدگی م تک محوريتحکیمآزمایشنوعازتحقیقاینبهمربوطآزمایشات

  

  

تعریف مفاهیم اساسی.3

  پدیده رمبندگی.1.3

  

آبشدناضافهبا،قرار دارندکافیتنشمیزانکه تحت رطوبم نسبتاً و نامستحکمتقریبًاباز،ساختمانیبااشباع غیرهايخاكدررمبندگیپدیده

  .رخ خواهد داد،ستحکام ظاهري خاك در برابر بار هاي وارده می شودکه باعث ا)سیمان کننده(کنندهمتصلعاملرفتنبینازوخاكبه

عوامل سیمان کننده می توانند ذرات سیلتی، باند هاي رسی، اتصاالت رسی، کربنات کلسیم، اکسید آهن، امالح با رمبنده،خاکهايمورددر

  .به صورت زیر تقسیم بندي می شوددر حالت کلی این نیروهاي سیمان کننده .درجه انحالل باال و مواد آلی باشد

همچنین  .شودباعث افزایش چسبندگی دانه هاي خاك از طریق ایجاد نیروي مویینگی رو به باال در آنها می آب مویینه بین ذرات خاك که - الف

.می باشدیموئینگکششی حاصل از پدیدهنیرومقاومت خاك ناشی ازذرات ماسه با باندهاي سیلتی است، شاملخاكکهزمانی 

استپیچیدهرسیاتصاالتطبیعت.آیدمیبوجودايذرهبیناتصاالتدررسیصفحاتاثرعلتبهباال،رمبندگیپتانسیلباخاکهااکثریت-ب

عموماً که ستااینمهمنکته. استشدهایجادذراتبینینگییمواثراز مقدارچهوالکتروشیمیاییاثرمقدار ازچههنمی شود کمشحصهرگزو

.داشتخواهندبیشترياتصالیمقاومترسیاتصاالت،ینیپارطوبتهايدرصددر

اینوآیدمیبوجودکلسیمکربناتیاوآهناکسیدشیمیاییچسبانندگیعملعلتبهذراتبینمهماتصالیاثررمبندهخاکهايازبعضیدر- ج

  .است صادق(Loessial)بادآوردهخاکهايمورددراغلب

عمل.استحاکمخاكرفتاربرآنهاازیکیعمومًاکهباشدداشتهوجودتواندیاتصال موعنسه هرازايپیچیدهمجموعهعملدر

و  رسیاتصاالتبراي. افتدمیاتفاقسریعخیلیینگییمومکشاتصاالتحالتدررمبندگیپدیده وقوعوخاكاسکلتدرکاهش مقاومت

  ]3[.رخ می دهدبا سرعت کمتري لعمینشیمیایی، ا
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  پتانسیل رمبندگی. 2.3

  

پتانسیل رمبندگی در این پژوهش. در طول سالیان مختلف معیار هاي گوناگونی براي تعیین پتانسیل رمبندگی خاك هاي فرو ریزشی ارائه شده است

  .]4[خاك با رابطه زیر بیان می شود

  

  

  

  .نسبت تخلخل خاك قبل از مرطوب شدن است کاهش نسبت تخلخل بعد از اشباع شدن خاك و پتانسیل رمبندگی،  که در آن 

  

  

  سخت شوندگی مکشی. 3.3

  

.  تنش موثر می گرددمکش بافتی درون خاك با افزایش چسبندگی دانه هاي خاك از طریق ایجاد نیروي مویینگی رو به باال در آنها، باعث افزایش 

  .]5[عالوه بر این مکش می تواند در بعضی موارد موجب افزایش سختی خاك در برابر بارهاي خارجی گردد

  

  

  مکش بافتی. 4.3

  

  .]5[می شود بیانبا استفاده از رابطه زیر  درون خاك مکش بافتی

  

  

  .هواي حفره اي و فشار آب حفره اي می باشدبه ترتیب بیان کننده فشار  و  که در آن 

  

  

برنامه و روند آزمایشگاهی.4

  خصوصیات نمونه  خاك مورد آزمایش. 1.4

  

بر اساس سیستم طبقه . است 200بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش ها، خاکی ریزدانه و داراي ابعاد کوچکتر از الک شماره  خاك مورد مطالعه

مشخصات تراکمی و ، مشخصات حدود اتربرگ 1جدول شماره  .این خاك عمدتاً رس و با پالستیسیته باال می باشد. می باشد CHبندي متحد از نوع 

خاك را منحنی تراکم 2شکل همچنین . خاك را نشان می دهد ندي بمنحنی دانه 1شکل.وزن مخصوص جامد خاك مورد آزمایش را نشان می دهد

  .نشان می دهد

  

  آزمایش خاك موردت حدود اتربرگ، وزن مخصوص جامد و تراکمی مشخصا - 1جدول 

GS      woptimum , %  LLPL          PI           

2.67  1.58        20      52.5          25          27.5        
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منحنی دانه بندي خاك -1شکل
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  ت اندازه گیري میزان فروپاشی حجمی در دستگاه تحکیم تک محوريروش هاي آماده سازي نمونه خاك رمبنده جه. 2.4

  

سپس مقدار وزن الزم خاك جهت ساخت نمونه با توجه به مشخص بودن حجم رینگ آزمایش . عبور داده می شود 200ابتدا خاك از الک شماره 

عد با اضافه نمودن  درصد رطوبت مورد نظر به نمونه و بعد از در مرحله ب. ادئومتر و با در نظر گرفتن وزن مخصوص خشک مورد نظر تعیین گردیده است

سانتی متر ریخته  5یکنواخت نمودن کامل، با مخلوط کردن و ورز دادن آن، نمونه در دو مرحله درون رینگ فلزي تحکیم با ارتفاع دو سانتی متر و قطر 

  .شده و به حالت استاتیکی متراکم گردیده است

  

  

  )ادئومتر(اي تحکیم تک محوري جزئیات آزمایش ه. 3.4

  

میزان  ،قرار داده شدند تا در تنش هاي متفاوتتک محوري ، در دستگاه تحکیم  یکسانو با روش ساخت از هم متفاوتمونه ها با شرایط اولیه ن

، متفاوتو وزن مخصوص خشک اولیه روند کار بدین طریق بود که نمونه ها با درصد رطوبت . رمبندگی آنها بر اثر افزایش میزان رطوبت محاسبه شود

میزان تغییرات تخلخل نمونه ها، قبل و بعد از فروپاشی حجمی با کنترل . سپس تحت تنشی ثابت با افزایش آب اشباع شدندمتراکم وتا میزان مشخصی

  .تغییرات ارتفاع آنها ثبت شد تا میزان پتانسیل رمبندگی آنها محاسبه شود

  

  

  تک محورينتایج آزمایش هاي تحکیم .5

  

 .محاسبات را نشان می دهدحاصل از نیز نتایج  4و  3شکل  .مشخص شده است 2شماره شرایط اولیه نمونه هاي تهیه شده و آزمایش مربوطه در جدول 

به عبارت دیگر  .نمونه ها داراي شرایط اولیه متفاوتی هستند که در تنش هاي مختلفی اشباع شده اند مشاهده می شود 2شماره  همانطور که در جدول

شماره در جدول .سپس تحت تنش مورد نظر اشباع شده اند. نمونه ها با شرایط اولیه متفاوت، تحت بار گذاري قرار گرفته اند تا به تنش مورد نظر برسند

ارتفاع اولیه نمونه  ،خاك در آغاز آزمایش، درصد رطوبت اولیه نمونه ها ننده نسبت تخلخل اولیه نمونه هايکبه ترتیب بیان و، w، مقادیر،2

  .و وزن مخصوص خشک نمونه هاي خاك در آغاز آزمایش می باشد ها در قالب تحکیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منحنی تراکم خاك -2شکل
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  مشخصات اولیه نمونه ها –2جدول 

تنش اشباع 

  شدگی

  شماره نمونه ها

1.49150261.07  1

1.493002  61.07  2

1.496002  61.07  3

1.49150291.07  4

1.493002  91.07  5

1.496002  91.07  6

1.491502151.07  7

1.493002  151.07  8

1.496002  151.079

1.491502281.0710

1.493002  281.0711

1.496002  281.0712

1.22150261.213

1.223002  61.214

1.226002  61.215

1.22150291.216

1.223002  91.217

1.226002  91.218

1.221502151.219  

1.223002  151.220

1.226002  151.221

1.22150223  1.222

1.223002  231.223
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  در تنش هاي اشباع شدگی متفاوتمیزان پتانسیل رمبندگی نمونه ها - 4شکل

  

  

  

1.226002  231.224

1.383001.991.1225

در تنش هاي اشباع شدگی متفاوت دگی نمونه هامیزان پتانسیل رمبن -3شکل
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ثابت هرچه میزان نسبت تخلخل اولیه  اولیه رطوبتدرصد با سایر نمونه ها مشاهده می شود که در  25و مقایسه نمونه شماره  3با توجه به  شکل شماره 

فزایش اولیه آنها ا هرچه میزان تراکمبا حفظ وزن خشک اولیه نمونه ها به عبارت دیگر . ایش می یابد، میزان پتانسیل رمبندگی خاك افزدباشخاك کمتر 

 4و  3قایسه شکل هاي مبا همچنین . افزایش یافته و درنتیجه نشست خاك قبل از فروپاشی کمتر خواهد شدنیز سخت شوندگی مکشی خاك یابد، 

اولیه  وزن خشکیا به عبارت دیگر با افزایش  و اولیه خاك افزایش یابد وزن خشکمونه ها با افزایش اولیه ن هرچه میزان تراکم که مشاهده می شود

 .کمتر شود، فضاي خالی بین ذرات خاك کمتر شده و درنتیجه آن حجم فروپاشی کاهش می یابدخاك نمونه هاي نمونه ها میزان نسبت تخلخل اولیه

ثیر چندانی در کاهش میزان پتانسیل رمبندگی ، تأافزایش رطوبت در بازه خشک منحنی تراکم ،و متوسطنیز مشاهده می شود که در تنش هاي پایین 

. ثیر بیشتري در کاهش پتانسیل رمبندگی نمونه ها داشته استتأ ،افزایش رطوبت در بازه خشک منحنی تراکم ،اما در تنش هاي باال.نمونه ها نداشته است

میزان پتانسیل .ثیر محسوسی در جهت کاهش پتانسیل رمبندگی نمونه ها در تمامی تنش ها داشته استتأ ،منحنی تراکم ترافزایش رطوبت نمونه ها تا بازه

بیشتر در تنش هاي متوسط و باال نسبت به تنش هاي پایین رمبندگی نمونه هاي که درصد رطوبت اولیه آنها در بازه خشک منحنی تراکم قرار دارد، 

نسیل رمبندگی نمونه هاي که درصد رطوبت اولیه آنها در بازه تر منحنی تراکم قرار دارد، در تنش هاي متوسط و باال نسبت به تنش اما میزان پتا .است

  .هاي پایین کمتر می باشد
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زان تغییر حجم و پتانسیل فروپاشی آن، بر می) دانسیته، رطوبت و ساختار اولیه(نمونه خاك رسی رمبنده شرایط اولیه تاثیر در این پژوهش براي تعیین 

میزان پتانسیل 1با استفاده از رابطه . مجموعه اي از آزمایش هاي تحکیم تک محوري در حالت غیر اشباع با شرایط اولیه و تنش هاي متفاوت انجام شد

افزایش  ،ن داده شد که در خاك هاي رسی رمبندهبر اساس بررسی ها نشا. ارائه شد 4و  3هاي لشک رمبندگی نمونه ها محاسبه شد و نتایج آن در

د که در همزمان تنش و میزان رطوبت اولیه تا بازه تر منحنی تراکم، سبب کاهش قابل مالحضه اي در پتانسیل رمبندگی آن می شود و نیز نشان داده ش

  .یزان پتانسیل رمبندگی نداشته استثیر چندانی بر کاهش متأ ،تنش هاي کم و متوسط، افزایش رطوبت در بازه خشک منحنی تراکم
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