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 خالصه

در بررسي تحکيم  شوند. در این مقاله نتایج دو رویکرد عددی المان محدود مختلف مورد استفاده در بررسي تحکيم محيط متخلل مقایسه مي 

امکان جداسازی این پارامترها به محيط متخلخل با توجه به وابستگي بين فشار سيال و تغيير شکل محيط متخلخل پيچيدگي خاصي وجود دارد كه 

وجود دارد كه همان معادالت تحکيم یک بعدی ترزاقي مي باشند. بدین منظور یک برنامه كامپيوتری  در حالت یک بعد به سادگي جزاصورت م

ا دارا مي رای به صورت زمانمند  توسط زبان برنامه نویسي مطلب با استفاده از روش المان محدود تهيه شده است كه امکان محاسبه فشار آب حفره

نتایج حاصل از این تحليل با نتایج حاصل از تحليل محيط خاكي براساس روابط تحکيم درگير حاصل ازیک برنامه كامپيوتری توسط باشد. سپس 

 .شوند نویسي مطلب مقایسه مي زبان برنامه
 

 تحکیم خاک، تئوری ترزاقی، روش المان محدود کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1

 
در مهندسي خاک به عنوان محيط كه  شوند ها با آب پر مي های ریز مي باشند كه غالبا فضای منفذی بين دانه انهخاكهای نرم از جمله ماسه و رس شامل د

شود. تغييرشکل این محيط متخلخل به سختي مصالح متخلخل و همچنين رفتار سيال در این محيط وابسته مي باشد.  اشباع یا نيمه اشباع شناخته مي 1متخلل

تواند به صورت چشم گيری مانع تغييرشکل محيط گردد و یا تغيير شکل توسط سيال منفذی به  ری مصالح كم باشد این عمل مي در صورتي كه نفوذپذی

 شود. شناخته مي 2باشد كه غالبا به عنوان پورواالستيسيته تعویق افتد. تغييرشکل همزمان محيط متخلخل و جریان سيال منفذی موضوع تئوری تحکيم مي

. او چنين بيان نمود كه چنانکه [1]ارائه گردید 1۳۱1در سال  0م ومطالعات اوليه مواد متخلخل در زمينه مکانيک خاک اولين بار توسط ترزاقيمفهو        

ترزاقي باشد. رابطه ارائه شده توسط  كند كه نتيجه آن تغيير در فشار مایع محبوس مي یک ماده متخلخل اشباع تغييرشکل دهد، حجم منافذ آن تغيير مي

باشد كه در دو  گيرد. این تئوری محدود به یک بعد و بار ثابت مي مسئله تحکيم در حالت یک بعد ونشست های دراز مدت خاک ریزدانه را در نظر مي

 .حالت، گسترش آن به سه بعد و تشکيل روابط معتبر برای بارهای دلخواه متغير با زمان، نياز به گسترش داشت

تدایي كه ترزاقي ارائه داد فرض گردید كه سيال منفذی و اجزای جامد تراكم ناپذیر مي باشند كه بدین مفهوم مي باشد كه تغييرشکل در تئوری اب        

ب منفذی مي باشد. این عمل تخمين بسيار خوبي از رفتار واقعي خاكهای باشد و تغيير حجم همراه با خروج آ محيط متخلل تنها در اثر بازچيني اجزا مي

نها و سيال بسيار نرم بي آای تركيبه طوریکه اجزباشند  باشد. این نوع خاكها به مقدار زیادی تراكم پذیر مي م به خصوص خاک رس و ماسه نرم مينر

 باشند. مي

                                                
1 Porous media 
2 poroelastic 
3 Terzaghi 
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باشد  ای مي كنندهگردد ولي این نظریه بر اساس فرضيات ساده  اگرچه در حال حاضر تئوری تحکيم خاک ترزاقي به صورت گسترده استفاده مي         

 شود. كاهش در دقت نتایج حاصل از آن مي به كه منجر

به صورت سه بعدی پيشنهاد گردید. Rendulic   [2]برای اولين بار توسط  1۳01سپس تئوری ارائه شده ترزاقي برای تحکيم یک بعدی در سال         

با در نظر گرفتن ارتباط بين فشار سيال و  1در ادامه بایوت [1].اوتي بدست آمدبا نمادگذاری متف 1۳93در سال   Jacobهمچنين رابطه ترزاقي توسط 

ارائه داد و در نهایت تئوری تحکيم سه   1۳01و  1۳01های االستيک مواد متخلخل اشباع در سال  تغيير شکل فاز جامد مدلي جهت مطالعه تغييرشکل

ی گسترده ای دارد. به همين خاطر این كاربر بایوت كلي مي باشد به طوری كه دامنه یمدل ارائه شده توسط  .[2]ارائه داد 1۳91بعدی را در سال 

 اند. جهت استفاده در پدیده انتقال گرما نيز توسعه داده شده Coussy  [4]روابط توسط 

جزای جامد نيز در نظر گرفته شدند. تعميم های بعدی از تئوری تحکيم كه از روابط بایوت استفاده گردید تحکيم پذیری سيال منفذی و ا در ارائه        

های متخلخل دیگر را ایجاد نمود كه در مهندسي منابع عميق گاز و نفت  این تئوری امکان در نظر گرفتن تغييرشکل مصالح مانند ماسه سنگ و سنگ

اجماع كلي بر روی روابط اساسي آن وجود  ای رسيده است كه یک بسيار مهم مي باشد. تئوری خطي پورواالستيک )تحکيم( در حال حاضر به مرحله

سازی محيط متخلخل بر اساس یک سيستم دو فازی شامل فاز جامد و فاز مایع منجر به جوابهای دقيقتری نسبت به یک توده  دارد. بر این اساس مدل

مي پردازد كه وابستگي رفتار این مواد به سيال  به بررسي تغييرشکل های االستيک مواد متخلخل اشباع از سيال تک فازی خواهد شد. مدل پورواالستيک

 باشد.   منفذی از مهمترین ویژگي این مواد مي

رای زماني كه یک ماده متخلخل اشباع تغييرشکل مي دهد حجم منافذ آن تغيير مي كند كه باعث تغيير در فشار مایع محبوس آن مي شود بنابراین ب        

 باشد. ( وجود دارد كه شامل دو رویکرد زیر مي ۱ي  بين فشار سيال و تغييرشکل های جامد ) مکانيزم درگيریک محيط متخلخل اشباع  یک وابستگ

 ای باشد. گردد در صورتي كه، سرعت فشرده سازی بيشتر از سرعت زهکشي آب حفرهمتراكم سازی محيط كه منجر به افزایش فشار حفره ای مي-1

 باشد. منفذی مي محيط كه نتيجه آن كاهش فشار 0اتساع-۱

تای فاز مدل ارائه شده برای این مکانيزم غيرمجزا براساس تئوری خطي پورواالستيک دو بعدی مي باشدكه در آن فشار فاز مایع و جابجایي در دو راس

 باشند. بر این اساس، هدف محاسبه فشار فاز سيال و جابجایي  فاز جامد مي باشد. جامد به یک دیگر مرتبط مي
 
 

 بط حاکمروا .2

 رابطه ترزاقی  .2-1

 
فشردگي خاک ناشي از تغيير شکل فشاری  ن مي شوند كه این های خاک به وجود آمده و باعث فشرده شدن آ با افزایش سربار، تنشهای فشاری در الیه

خاک باعث نشست سازه واقع بر  و جابه جایي ذرات خاک، رانده شدن هوا و آب از حفرات خاک و عوامل دیگر مي باشد. از آنجایي كه فشرده شدن

ي در روی آن مي شود، از نقطه نظر مهندسي این مقدار نشست قابل محاسبه مي باشد ليکن روشهای مورد استفاده جهت محاسبه نشست هيچگونه اطالعات

در خاكهای رسي را اولين تئوری در خصوص سرعت تحکيم یک بعدی  1۳۱1به دست نمي دهند. ترزاقي در سال و نشست خصوص سرعت تحکيم 

 ارائه نمود. حصول ریاضي تئوری بر پایه مفروضات زیر قرار دارد.

 رس همگن است.-يستم آبس-1          

 خاک كامال اشباع است.-۱

 آب غير قابل تراكم است.-0

 های خاک غير قابل تراكم است. دانه-9

 جریان آب فقط در یک امتداد است.-1

 قانون دارسي معتبر است.-1

                                                
1 -Biot 
2 -Coupled Equation 
3 -Dilation 
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برقرار است به رابطه زیر دست یافت (z)قي با در نظر گرفتن یک المان خاک كه جریان آب تنها در جهت قائم ترزا

                                                      (1) 

                                      (2) 
 

وزن  ضریب قابليت فشردگي حجمي و  ضریب تحکيم،  زمان،   tبه علت افزایش تنش،  1ای اضافه فشار آب حفره pكه در روابط باال 

 مخصوص آب مي باشد.

 

 روابط بایوت        . 2-2

 
حل های  باشد. به همين خاطر راه ال پيچيده ميدهد، كام نجایکه رابطه تحکيم بایوت پيچيدگي مسائل االستيک را با فرایند انتشار به یکدیگر پيوند مياز آ

باشد و برای مسائل پيچيده استفاده از روشهای عددی جهت حل این روابط ضروری  تحليلي این روابط تنها جهت حل مسائل ساده امکان پذیر مي

 باشد. مي

و  pگيریم. در این محيط فشار سيال  را در نظر مي جریان عبوری از یک محيط متخلخل دو فازی )جامد و مایع(  ،جهت بدست آوردن روابط حاكم

باشند. جهت تعيين این مقادیر نامعين با تركيب رابطه تعادل جرمي و مماني فاز سيال و فاز جامد و  از متغيرهای نامعين این محيط مي uجایي فاز جامد  جابه

 شود. صل ميابطه زیر حاوبا در نظر گرفتن اصل تنش موثر  و رابطه خطي تنش و كرنش ر

 

  (3) 

 (4)  

  (5) 

  (6) 

  

بردار واحدی  جایي محيط و  نماد جابه نماد كرنش،   نشان دهنده رابطه خطي االستيک تنش و كرنش، نماد تنش كل و  در روابط باال 

 گيرد. در نظر مي 3و برای تركيبات تنش برشي مقدار  1است كه برای تركيبات تنش نرمال مقدار 

  گردد. اساسي زیر حاصل مي وابطهمچنين با در نظر گرفتن رابطه تعادل جرمي سيال و استفاده از قانون دارسي ر

 (7) 

 (8) 

 

مدول بالک خاک  نسبت پواسون خاک در شرایط زهکشي نشده،  نسبت پواسون خاک در شرایط زهکشي شده،  ماتریس نفوذپذیری،  

 در شرایط زهکشي شده مي باشد.

یي در دوجهت حاصل از اعمال جا توان فشار منفذی و جابه با درنظر گرفتن روابط باال و حل همزمان آنها و استفاده از روش عددی المان محدود مي

 .سربار را در هر نقطه از محيط بدست آورد

. 

 

 مثال .3

 

                                                
1 Excess pore pressure  
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 محيطیک نمونه مثال بررسي مي شود. مثال مورد بررسي یک نمونه  شده در بررسي تحکيم محيط خاكي به منظور مقایسه دو رویکرد ارائه

ن به یکدیگر وابسته مي باشند. در این مثال كه شرایط لخل و تغييرشکل حاصل از آمحيط متخبه این مفهوم كه جریان عبوری از  .پورواالستيک مي باشد

مدل سازی شده اند تا بتوان نتایج حاصل از این دو  1شرایط مرزی مانند شرایط آزمایش تحکيم تک محوری منظور بدین .یک بعدی برقرار است

 یر ارائه شده است.رویکرد را با یکدیگر مقایسه نمود. نمونه مورد بررسي در شکل ز

 

 

 

  

  
 مدل هندسی نمونه – 2شکل 

 

 

 

زماني های  و گام 10KN ارائه گردیده است. سربار اعمالي در این نمونه  1 مشخصات مصالح و ضرایب مورد نياز جهت انجام این بررسي در جدول

 در نظر گرفته شده است. ثانيه t=1△مورد استفاده برابر 

 .اند نشان داده شده زیر مقایسه نتایج حاصل از این دو روش در برای فشار سيال موجود در محيط در شکل

 

  
. 

 فشار منفذی در عمق خاکتغییرات  – 2شکل 

 

                                                
1 Odometer  

  واحد  مقدار  مشخصه خاک

  2*10^-6  M2/sec  

  0.05  1/KPa  

K  10^-6  M/sec  

مشخصات خاک-1جدول   
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یج حاصل از روابط بایوت و ترزاقي و همچنين حل دقيق رابطه ترزاقي وجود دارد. با توجه دهند تطابق خوبي بين نتا ميهمانطوركه  نمودارهای باال نشان 

شود مقادیر حاصل از آن دارای دقت بيشتر و تفاوت ناچيزی با روش  های خاک و آب در نظر گرفته مي به اینکه در روابط بایوت فشردگي پذیری دانه

های اوليه  باشد. همجنين این نتيجه نيز قابل برداشت است كه نتایج حاصل از روابط بایوت در زمان باشد كه در نمودارهای باال مشهود مي ترزاقي مي

توان گفت كه نتایج حاصل از روابط بایوت در  وجود ندارد بنابراین مي آشفتگيهای بعدی این  باشند درحاليکه در زمان محسوسي مي آشفتگيدارای 

 دهند. رائه ميتری ا دیرتر نتایج قابل قبولزمانهای 
 
 

 نتیجه گیری .4

 
روش شامل در این مقاله سعي شد تا با ارائه دو روش مختلف از تحکيم خاكهای با نفوذپذیری كم به بررسي نتایج حاصل از آنها پرداخته شود. این دو 

از جمله اینکه تنها در یک بعد كارایي دارد و  هایي باشد. با توجه به اینکه روش ترزاقي دارای محدودیت روابط ارائه شده توسط ترزاقي و بایوت مي

تر  تر و كلي های خاک و آب، نياز به گسترش داشت. بر این اساس روابط ارائه شده توسط بایوت جامع همچنين در نظر نگرفتن فشردگي پذیری دانه

اند. با حل این روابط به صورت جداگانه با استفاده  رائه شدههای خاک و آب ا باشد زیرا این روابط در سه بعد و با در نظر گرفتن فشردگي پذیری دانه مي

دیده شد تطابق نتایج خوبي در دو روش وجود دارد با این  ۱های محدود به مقایسه نتایج حاصل از آنها پرداخته شد. همانطور كه در شکل  از روش المان

شود، نتایج حاصل از آن دارای برآورد بيشتری نسبت به روابط  نظر گرفته نمي های خاک در حال با توجه به اینکه در روش ترزاقي فشردگي پذیری دانه

باشند بنابراین  توان دید كه نتایج حاصل از روابط بایوت در زمانهای اوليه تحکيم دارای آشفتگي كمي مي باشد. همچنين مي ی بایوت مي ارائه شده

 دهد.  باشند هرچند كه دارای نتایج با تطابق نسبتا خوبي ارائه مي کيم معقول نمياستفاده از نتایج حاصل از این روش در زمانهای اوليه تح
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