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 خالصه

 یدر معرض ترک خوردگ تواننديم ،ییالقا یکشش یتحت اثر تنشها یخاک یسازه ها

از خشک شدن و انقباض به علت از  یناش تواننديتنشها و کرنشها م .رنديقرار گ

 یبارها اینابرابر  یخاک به علت نشستها یها هیدست دادن رطوبت، خمش ال

رابطه مقاومت  قيتحق نیدر ا زلزله باشند. ایو  یثقل یروهايو توسط ن ،یخارج

اندازه  دیاست. ابتدا دستگاه جد دهیگرد یخاک و عوامل موثر برآن بررس یکشش

با  یمقاومت کشش یرينموده و روش اندازه گ یرا معرف یمقاومت کشش یريگ

 یسه خاک رس یسپس مقاومت کششداده شده است.  حيدستگاه توض نیاستفاده از ا

سرعت کرنش،  رينظ ییمختلف بدست آمده و بعد اثر پارامترها یتراکم طیدر شرا

 یشد که برا دهیشده است. د دهيسنج یوزن مخصوص بر مقاومت کشش و درصد رطوبت

ابتدا افزایش و پس از  یمقاومت کشش ،سرعت کرنش شیمختلف با افزا یخاکها

 .بدايم رسيدن به اوج، کاهش
 

 تراکم، سرعت کرنش ،یخاک رس  ،یترک کشش ،یمقاومت کششکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

که منجر به  یکشش یو توسعه ترکها جادیاز ا یبه منظور داشتن درک مناسب

که  یشود، الزم است مقاومت کشش یو ... م یخاک یسدها زها،یخاکر بها،يش یختگيگس

آسان و  یمنظور توسعه روش ني. به همميدانرا ب دهديخاک بخصوص از خود نشان م کی

است. در گذشته به طور  یضرور شگاهیخاک در آزما یمقاومت کشش نييمناسب جهت تع

 ژهیخاکها، بو یمقاومت کشش رایز شد،يخاکها صرفنظر م یاز مقاومت کشش یکل

 اريبس یبا مقاومت فشار سهیدر مقا ایشد و  ینرم و اشباع، صفر فرض م یخاکها

را بطور  یمقاومت کشش شديم یبه سخت نکهی. بعالوه اشدیر نظر گرفته مکوچک د

 .کرد یرياندازه گ شگاهیدر آزما ميمستق
 ريکشش غ م،يکشش مستق یشهایبه آزما توانيکشش م شیانجام آزما یروشها از

سه  شیو آزما یو دابل پانچ(، خمش، استوانه توخال یلیبرز شیآزما ري)نظ ميمستق

  و Uchida .خاص خود را دارند یتهایره کرد که هر کدام محدوداشا یکشش یمحور

Matsumoto (1961)،                  Al-Hussaini  و Townsend (1974 )و Krishnayya  و

 شیآزما رينظ ميمستق ريغ یبودند که از روشها ینياز جمله محقق (1974همکاران )

 Townsend و Al-Hussaini [.1] دخاک استفاده کردن یمقاومت کشش یجهت بررس یلیبرز

جهت  زيدابل پانچ ن شیمانند آزما گرید ميمستق ريغ شیاز آزما نيهمچن( 1974)

 یخمش ريخمش مانند ت یشهای. آزما[2] کردند استفاده یمقاومت کشش یرياندازه گ

و مورد  افتندیتوسعه Ajaz (1980 ) ( و1976و  1975) Parry و Ajaz رينظ یتوسط پژوهشگران

( از 1982و همکاران ) Bai وTownsend (1974 ) و Al-Hussaini. [3] قرار گرفتند شیزماآ

 خاک استفاده کردند رد یکشش یتنشها و کرنشها نييجهت تع یاستوانه توخال شیآزما

[4]. Ajaz وParry (1974 و1975 و ) Tang و Graham  (2000 )یرو ميکشش مستق یشهایآزما 
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و  Tamarakar ( و2004و همکاران ) Nahlawi زين را  ي. اخ[5] خاکها را مطالعه کردند

مقاومت  ما  يمستق کهکرده اند  یمعرف ی( دستگاه سنجش مقاومت کشش2005همکاران )

 افتهیتوسعه Nahlawi (2004 ) که توسط ی. اما دستگاه[6]رديگ یرا اندازه م یکشش

 ردياستفاده قرار گ سخت مورد یمتراکم و خاکها یرس یخاکها یتواند برا یاساسا م

هم  رسدي( به نظر م2005و همکاران ) Tamarakar توسط افتهیدستگاه توسعه  کهيدر حال

به شدت اشباع مورد  یاشباع و هم خاکها ريمتراکم غ یاکهاخ یتواند برا یم

وجود داشت،  هياول یکه در تستها ییتهای. به علت محدود[7] ردياستفاده قرار گ

 یشتريب یشد که مقاومت کشش یم انجام کيمصالح ترد و االست یرو بيشترتستها  نیا

اشباع  ريغ یخاکها یرو هيلاو قاتيتحق شتريدارند. ب رینسبت به مصالح شکل پذ

انجام  نیيپا یبا مقاومت کشش یخاکها یرو یکم یليخ قاتيگرفت. تحق یصورت م

 .گرفته است
 یواند هم برات یکه م ميکشش مستق شیآزما دیدستگاه جد ،مقاله نیا در

اشباع و نرم تا متوسط مورد استفاده قرار  یمتراکم و سخت و هم خاکها یخاکها

نمونه خاکها  شرح داده شده است. آن لهيبوس شیروش انجام آزماو همچنين  رد،يگ

بودند، آماده و سپس به درون دستگاه  دهمنظور ساخته ش نیکه به ا ییدرون قالبها

 ریپذ دیتست ها تجد نیدهد که ا یها نشان م شیآزما جی. نتاشدنديمنتقل م شیآزما

اثر اضافه خشک و  تهيرطوبت، دانس زانيهستند. اثر نرخ کرنش، م نانيو قابل اطم

 قرار گرفت. یمورد بررس قيتحق نیخاک در ا یبر مقاومت کشش کردن بنتونيت

 

 

 شیدستگاه آزما .2

 

 شهاینجام آزمااجهت  ی(، دستگاه2005و همکاران ) Tamarakar مشابه دستگاه

 ليمتحرک است تشک یگریثابت و د یکیدستگاه از دو قالب مجزا که  نیساخته شد. ا

و  چي. قالب ثابت توسط پرنديگيقرار م یافق یسکو کی یدو قالب رو نیشده است. ا

قالب متحرک  نيکاهش اصطکاک ب ظور. به منشوديآن بسته م ریز یافق یمهره به سکو

استفاده شد. سطح  می گيرند، قالب و سکو قرار نيب که نگیرو سکو، از چند بلب

 یرویدا شونديکه به هم متصل م یها در همه جا به جز در قسمتقالب نیا یداخل

نمونه، دو  یگذاریکشش به هنگام جا یاز تکان خوردن قالب ها یرياست. جهت جلوگ

. رديگاه قرار گتا نمونه درون دست شونديهم متصل م بهمخصوص  رهيگ کیقالب توسط 

. قالب متحرک شوديباز م رهيگ نیا روياز اعمال ن شينمونه و پ یريپس از قرار گ

 ییدر قسمت وسط نمونه، جا یکشش یکه ترک ها یتا وقت شوديم دهيکش یدر جهت افق

از اهرم  دهبا استفا رويکه دو قالب به هم متصل شده اند، ظاهر شوند. اعمال ن

متصل به  یجهايتوسط گ زيمکان ن رييو تغ روين یريزه گو اندا ميدستگاه برش مستق

حداکثر بار نشان داده  مياز تقس ی. مقاومت کششگرفتيصورت م ميدستگاه برش مستق

 .دیآ یعمود بر جهت کشش بدست م یبر مساحت ترک کشش روين جيشده توسط گ

متر مکعب  یسانت 2/196متر مربع و حجم آن  یسانت 24/39سطح قالبها  مساحت

 است. متريسانت 5و ارتفاع آن  3. حداقل عرض قالبها باشديم
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 میمختلف دستگاه کشش مستق یقسمتها – 1 عکس

 
 نحوه بهم بستن قطعات و اتصال به اهرم کشش – 2 عکس

 

 

 مصالح مورد استفاده .3

 

شاپور  یجند یدر غرب محوطه دانشگاه علوم پزشک یاز محل شیخاک مورد آزما

از الک  یعبور یشد. فقط خاکها هيته نيسطح زم یمتر یانتس 120اهواز  و از 

خاک به صورت  نیا یدانه بند یساخت نمونه ها استفاده شدند. منحن یبرا 30شماره 

 است. 1شکل 

 
 منحنی دانه بندی خاک مورد استفاده – 1 شکل
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اثر  یبررس ی. براباشدي% م6/29آن  یري% و شاخص خم67/42خاک  نیا یحد روان

% 119 یري% و شاخص خم155 یبا حد روان تيبنتون یمقدار ،یبر مقاومت کشش تيبنتون

 اضافه شد. شی% به خاک مورد آزما15% و 10%، 5 یبا سه درصد وزن

 

 آماده سازی نمونه ها و روش انجام آزمایش .4

 

خشک و درصد رطوبت مورد نظر،  تهيبه منظور ساخت نمونه، با توجه به دانس

 یکيپالست سهيک کیساعت در  24آب با هم مخلوط شدند و به مدت  خاک و یمقدار مشخص

شود. سپس مخلوط  عیدرون مصالح توز کنواختیشدند تا آب بطور  یبدون منفذ نگهدار

هر  ختنیشد. پس از رمی ختهیر مونهمخصوص ساخت ن یبه درون قالبها هیدر پنج ال

و با استفاده  گرفتيرار مخاک ق ی، روبه شکل نمونهوزنه  کیدر قالب مخصوص،  هیال

. نمونه ها در شديضربه به آن وارد م 4تراکم استاندارد،  شیاز چکش آزما

گرم بر  66/1و  62/1، 58/1خشک  تهيدرصد و دانس 24و  20، 18، 15 یرطوبتها

 ساخته شدند. کعبم متريسانت

قطعات به هم متصل شدند.  هيکشش و بق یابتدا قالبهاجهت انجام آزمایش، 

نمونه ها پس  متصل گشت. ميدستگاه برش مستق رويقالب متحرک به اهرم اعمال نسپس 

 یکشش یروي. سپس سرعت اعمال نگرفتنديکشش قرار م یدرون قالبها یاز آماده ساز

شد. با روشن کردن  ینگهدارنده دو قالب از هم باز م رهيو گ ميبه نمونه تنظ

به  دنيتا رس رويگرفت. اعمال ن ینمونه تحت کشش قرار م م،يدستگاه برش مستق

 کرد.یم دايکامل نمونه ادامه پ یختگيگس

 
 نمونه ها یختگینحوه گس – 3 عکس

 

 بررسی نتایج .5

 

 دیتوان د یدهد. م ینشان م یکشش یختگينمونه ها را پس از گس ی، برخ3 عکس

 یهستند که نشان م رويو عمود بر جهت اعمال ن ميمستق بایتقر یکشش یکه ترکها

حداکثر به نظر می رسد است.  یکشش یرويکشش در جهت اعمال ن یدهد حرکت قالب ها

 یوندهايپ شتريجهت شکستن ب  هاست ک یمشاهده شده، حداکثر تنش کشش یمقاومت کشش

 یذرات خاک شکسته شد، تنش کشش یوندهايپ شتريکه ب یذرات خاک الزم است. هنگام

و همکاران  Ohkuboشکسته شوند.  ندهاويتمام پ با  یتا تقر کنديشروع به کاهش م

بعد از حداکثر  یبطور مشابه کاهش تنش کشش زي( ن2003و همکاران ) Ono( و 2002)

شکسته  شتريو ب ی. پس از شروع به کاهش تنش کشش[9[]8] نداشده  تذکرمقدارش را م

نمونه  یرا در سطح باال یتوان توسعه ترک کششیذرات خاک، م نيب یوندهايشدن پ
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 با  یتر، ترک تقر نیيمتراکم تر و با درصد رطوبت پا یهده کرد. در نمونه هامشا

نرم تر، ترک  یها ه. در نمونشودیم ایجادلحظه در سرتاسر سطح نمونه  کیدر 

مشاهده شد که  ني. همچنابدی یها ظاهر و به سمت وسط گسترش مابتدا در کناره

هستند. به بيشتر م باالتر با رطوبت کمتر و تراک یترک در نمونه ها یبازشدگ

هر تست، دو نمونه ساخته و  یبرا ج،یبودن نتا ریپذ دیاز تجد نانيمنظور اطم

تکرار  یبدست آمده از تستها یکشش یها ومتدر مقا اندکی شد. اگرچه تفاوت شیآزما

. تکرار پذیر هستندحاصل شده  جیتوان گفت که نتا یحال م نی، با ادشده وجود دار

 .دهدياثر نرخ کرنش را نشان م یبررس یشهایزماآ جهينت 2شکل 

 
 خاک با نرخ کرنش یمقاومت کشش راتیینحوه تغ – 2 شکل

 

 gr/Cmdγ 1.62=3% و 20خاک با درصد رطوبت  یاثر نرخ کرنش رو یبررس یشهایآزما

 mm/min ،0.12 mm/min ،0.24 mm/min ،0.48 mm/min ،0.72 0.06  یانجام گرفت. سرعت ها

mm/min  1.44و mm/min شود با  یقرار گرفت. همانطور که مشاهده م شیمورد آزما

، مقاومت 0.24mm/min و در نرخ کرنش ابدییم شیفزاا ینرخ کرنش مقاومت کشش شیافزا

که این کاهش تا شود  یمشاهده مت کاهش مقاوم رسد. پس از آن یبه اوج خود م یکشش

شکل تکرار  نیت کمتر است. در اپس از آن کاهش مقاوم و ، زیادmm/min 0.48 سرعت

 نشان داده شده است. زين شهایآزما یریپذ

نشان داده  3خشک و درصد رطوبت در شکل  تهيدانس ،یمقاومت کشش نيرابطه ب

 شود. یخشک متفاوت مشاهده م تهيسه دانس یمجزا برا یشده است. سه منحن

 
 انسیته خشکمیزان رطوبت و دخاک با  یمقاومت کشش راتیینحوه تغ – 3 شکل

 

و پس از  شیرطوبت ابتدا افزا شیبا افزا ی، مقاومت کششgr/Cm dγ 1.58=3یبرا

با  3gr/Cm 66=1. dγ ی. براابدیی%، کاهش م18به حداکثر مقاومت در رطوبت  دنيرس

 دنيشود و پس از رس یم دهید یدر مقاومت کشش یاندک شیرطوبت ابتدا افزا شیافزا

dγ .1=62 یکند. برا یشروع به کاهش م مت%، مقاو18به حداکثر مقاومت در رطوبت 

 3gr/Cm یم ني. همچنابدی یکاهش م یرطوبت مقاومت کشش شیمشاهده شد که با افزا 
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 نیکمتر 3Cm=1.58 gr/ dγ و در نیشتريب 3gr/Cm 62=1. dγ ی%، برا15که در رطوبت  دیتوان د

 نیو کمتر نیشتريب%، 20% و 18 یحاصل شده است. در درصد رطوبتها یمقاومت کشش

 زي% ن24و در رطوبت  3Cm=1.62 gr/ dγ و 3Cm=1.58 gr/ dγ یبرا بيبه ترت یمقاومت کشش

 .بدست آمده است 3Cm=1.66 gr/ dγو حداقل مقاومت در 3Cm=1.62 gr/ dγ یحداکثر مقاومت برا

% 10%، 5 زانيبه م تيبا اضافه کردن بنتون ،تياثر بنتون نييتع ینمونه ها

اثر اضافه کردن  ساخته شدند. gr/Cm dγ 1.62=3% و 24خاک خشک، رطوبت  ی% وزن15و 

 دید. 4بر مقاومت کششی خاک را می توان در شکل بنتونيت 

 
 اضافه کردن بنتونیتخاک با  یمقاومت کشش راتیینحوه تغ – 4 شکل

 

مقاومت  ت،يشود، با اضافه کردن بنتون یمشاهده م 4همانطور که در شکل 

اثر اضافه کردن  درباره . البتهابدی یم شیافزا یبه صورت خط بایتقر یکشش

 تحقيقات بيشتری صورت گيرد. دیبا یبه خاک بر مقاومت کشش تيبنتون

 

 نتيجه گيری .6

 

آزمایشهای انجام شده روی خاک با مشخصات مذکور می توان به نتایج زیر از 

 اشاره کرد:

ن برای بررسی مقاومت کششی را می توا این دستگاه آزمایش کشش مستقيم خاک -

 خاک های اشباع و نرم و همچنين خاکهای متراکم مورد استفاده قرار داد.

 نتایج آزمایش ها قابل تکرار هستند. -

اثر سرعت کرنش روی مقاومت کششی خاک مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد  -

که با افزایش سرعت کرنش، مقاومت کششی ابتدا افزایش و سپس کاهش می 

 ابد.ی

رطوبت ابتدا  شیبا افزا ی، مقاومت کشش3gr/Cm 66=1. dγو  gr/Cm dγ 1.58=3یبرا -

. ابدیی%، کاهش م18به حداکثر مقاومت در رطوبت  دنيو پس از رس شیافزا

 یکاهش م یرطوبت مقاومت کشش شیمشاهده شد که با افزا 3gr/Cm 62=1. dγ یبرا

 .ابدی

بنتونيت می توان گفت که با  –از روی نتایج آزمایش های مخلوط خاک  -

، مقاومت کششی بصورت خطی افزایش می یابد. البته افزایش ذرات بنتونيت

 در این باره باید بررسی های بيشتری صورت گيرد.

 

 

 قدر دانی .7

در پایان از زحمات جناب آقای یدهللا پور حقانی که در ساخت این دستگاه کمک 

 فراوانی نموده اند، تشکر ميکنم.

 

 

 مراجع .8

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30
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