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  2پاکباز ، محمدسیروس 1کیوان کریمی عسکرانی
 

، دانشگاه شهید چمران دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی -1

 اهواز

 اهواز چمران شهید دانشگاه دانشیار -2

 
 چکیده

 نتیجه که آنهاست تماس سطوح در ها دانه حرکت برابر در مقاومت خاکها، برشی مقاومت از منظور

 و پیوندهای موجود بین ذرات خاک می باشد. ذرات شدگی قفل درهم

 می کلسیم کربنات وجود نتیجه و است اي ذره بین پیوندهاي انواع از یکی که شیمیایی پیوند

 می و شود می برده نام سمنتاسیون به ازآن و است جابجایی ذرات دربرابر مقاومت عامل که باشد

 .باشد یافته تحکیم پیش رسی خاکهاي شده زهکشی برشی مقاومت افزایش در مهمی عامل تواند

 ماسه و %50 از مخلوطی که ثابت ترکیب یک از خاکها برشی مقاومت بر پیوند این اثر بررسی جهت

 وزنی %3 مقدار کردن اضافه با خاص ترکیب این در است. شده باشد استفاده می بنتونیت رس 50%

 و روز 7 سن  در سمنتاسیون مختلف با درجات اي یافته تحکیم پیش هاي نمونه سیمان، از مخلوط

 نمونه برشی با مقاومت نتایج و است گرفته قرار مستقیم برش آزمایش تحت و شده ایجاد روزه 28

 .است شده مقایسه سیمان بدون پیش تحکیم یافته هاي

 مقاومت ترکیبات سمنتاسیون، درجه افزایش با مؤثر نرمال تنش یک در که است آن از حاکی نتایج

 سمنتاسیون، درجه افزایش با و است داده نشان سیمان بدون مخلوط به نسبت باالتري برش

 و کاهش یافته تحکیم پیش برشی مقاومت mضریب  و بوده تردتر گسیختگی یک داراي ترکیبات

 یافت. افزایش ها نمونه برشی مقاومت

 

 اي ذره بین پیوند تحکیمی، پیش برشی مقاومت سمنتاسیون، چسبندگی، کلیدي: کلمات

 

 
 مقدمه -1

 

 این .باشد می ذرات بین تماس سطوح در حرکت مقابل در مقاومت نتیجه ها خاك برشی مقاومت
 قفل هم در همراه به تماس سطح در پیوند ایجاد و ذرات قائم بین نیروي افزایش با مقاومت

 را برشی مقاومت نهایت در شده که مماسی یا لغزشی هاي حرکت از ممانعت باعث ها ذره شدگی
 .باشد می شیمیایی و فیزیکی پیوند نوع دو شامل شده ایجاد هاي پیوند .نماید می ایجاد

 قائم تنش به پاسخ در اولیه واالنس پیوند یعنی فیزیکی، پیوند آورنده بوجود اصلی مکانیسم
 اشتراك به با ذرات تماس سطح در سطحی هاي اتم پیوند این در باشد می خاك ذرات توده در مؤثر

 نوع .است فیزیکی طبیعت یک داراي پیوند این بنابراین شده، متصل هم به ها الکترون گذاشتن

 سمنتاسیون شیمیایی هاي پیوند ، گردد می برشی مقاومت افزایش باعث که ذرات بین پیوند دیگر

 جهت و شده متصل بهم کلسیم کربنات مثل جامد ماده یک بوسیله خاك ذرات پیوند، این در .است

 مقاومت افزایش باعث که باشد می نیاز بیشتري برشی نیروي شیمیایی پیوندهاي این شکستن

 .شد خواهد برشی

                                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد - 1

 دانشیار دانشگاه شهیدچمران - 2
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را پارامتري مهم در تحلیل پایداري در  'c(، چسبندگي 1993مصري و عبدالغفاري )

 متفاوت چسبندگی سه در بحرانی لغزش سطح موقعیت(، 1خاك هاي رسي معرفي كردند شكل)
 و گسیختگی برابر در ایمنی عامل شکل، این در. دهد می نشان را لندن رس خاك به مربوط

 به .دارد گسیختگی سطح در شده فرض چسبندگی به وابسته چشمگیري طور به اطمینان ضریب افزایش

دلیل اینكه پوش گسیختگي خاك هاي رس پیش تحكیم یافته مقعر مي باشد، بنابراین هر 

محدوده مشخص از این پوش گسیختگي غیر خطي موهر،  دریك  'cكدام از مقادیر چسبندگي 

 بدست آمده است.

 

 
 لندن رس خاك در لغزش سطح وقعیتم( 1)شکل 

 

 کار روش -2

 

 به وابسته هاي ضریب و برشی مقاومت بر سیون سمنتا پیوند اثر تحلیل و بررسی جهت

 مختلف درجات با سمنتاسیون حالت دو بنتونیت،%  50و ماسه%  50 مخلوط ترکیب در آن،

 40 نمره از الک عبوري و تمیز ماسه مخلوط، در استفاده مورد ماسه. است شده ایجاد

 شاخص و 36 خمیري حد ، 155 روانی حد داراي استفاده مورد بنتونیت رس و بوده

 .باشد می 119 خمیرایی

 .دهد می نشان را ماسه و بنتونیت ترکیب از حاصل مخلوط مشخصات ،1 جدول

 

 ماسه و بنتونیت مخلوط مشخصات -1 جدول
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 )%(
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26% 50% 31% 81% 

 

 سیمان کمی مقدار از سمنتاسیون پیوند ایجاد جهت شده، گرفته بکار روش این در

 یافتگی، تحکیم پیش حالت برآورد جهت. است شده استفاده مخلوط، کل وزنی %3 حدود در

 درون استاندارد، تراکم آزمایش مطابق و کرده آماده بهینه رطوبت در را ها نمونه

 درون تراکم قالب از خروج از پس را ها نمونه سپس. است شده فشرده تراکم قالب

 بصورت و اشباع درحالت کیلوپاسکال 1611 تنش تا و کرده قالب تحکیم دستگاه رینگ

 ارتباط باربرداري نحوه که شده سعی نمونه هر در. است شده داده تحکیم اي مرحله

 انجام ادامه در که نمونه همان مستقیم برش آزمایش در مؤثر نرمال تنش با مستقیم

 .باشد داشته شد، خواهد

 دو در باربرداري بارگذاري، عملیات انجام از پس نمونه هر در ترتیب بدین

 است قرار که گرفته صورت تنش آن تا باربرداري اول مرحله در. شده انجام مرحله

 در. کند تحمل مستقیم برش آزمایش در مؤثر نرمال تنش بعنوان را تنش این نمونه

 باربرداري کامل اشباع حالت در نمونه و بوده آب از پر تحکیم محفظه مرحله این

 آب دارد تمایل که آنجا تا که است شده داده اجازه نمونه به بنابران. است شده
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 و شده تخلیه کامل بطور محفظه درون آب ، دوم مرحله در. نماید تورم و کرده جذب

 بالفاصله و شده انجام کوتاه زمان مدت در و مرتبه یک بصورت باربرداري ادامه

 تورم و آب جذب اجازه دوم مرحله در نمونه به تا شده خارج دستگاه ازدرون نمونه

 پس و شده خارج تحکیم رینگ درون از شده داده تحکیم نمونه سپس. باشد نشده داده

. است شده داري نگه گروه دو در خوردگی، دست از جلوگیري جهت شدن اندود موم از

 برش آزمایش مورد روز 28 مدت از پس دوم گروه و روزه 7 مدت از پس اول گروه. 2 شکل

 موقعیت 3 شکل. است گرفته قرار متفاوت شده تعیین پیش از نرمال هاي تنش در مستقیم

 را مستقیم برش آزمایش انجام حین در یافته تحکیم پیش هاي نمونه مؤثر نرمال تنش

 .دهد می نشان

نمونه از تركیب مخلوط بنتونیت و ماسه چهار با انجام مراحل گفته شده بر روي 

و ترسیم منحني تنش برش در برابر جابجایي افقي، مقدار تنش برش حداكثر تمام 

نمونه ها بدست آمده و در نمودار  n 

 

گسیختگی حالت پیش تحکیم یافته  پوش

 روزه 28 هاي مقاومت و روزه 7 هاي مقاومت از شده حاصل نتایج سپسشده است. ترسیم 

 .است شده مقایسه هم با سیمان بدون هاي نمونه هاي مقاومت نیز و

 

 
 شده سمنت هاي نمونه داري نگه نحوه( : 2)  شکل

 

 
 آزمایش انجام حین در یافته تحکیم پیش هاي نمونه مؤثر نرمال تنش موقعیت( : 3)  شکل

 مستقیم برش

 مستقیم برش آزمایشات نتایج -3

 

 افزایش با مؤثر نرمال تنش دریک است مشاهده قابل 5 و 4 هاي شکل در که گونه همان

 ،6 شکل سیمان بدون مخلوط به نسبت باالتري برش مقاومت ترکیبات، سمنتاسیون، درجه
 یک داراي ترکیبات سیون، سمنتا درجه افزایش با آن بر عالوه. است داده نشان

 که اي ذره بین سیون سمنتا پیوند ایجاد با ترکیبات این. باشد می تر ترد گسیختگی
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 نیاز گسیختگی براي باالتري برشی نیروي است، جابجایی دربرابر ذرات مقاومت عامل

 -تنش منحنی و شده شکسته ناگهانی بطور ها پیوند برشی، تنش افزایش با و داشته

 .است سیمان بدون ترکیب به نسبت تري مشخص پیک یک داراي آنها کرنش

 

 
 نمونه براي مستقیم برش آزمایش از حاصل افقی جابجایی - برشی تنش نمودار( : 4)  شکل

 % بنتونیت،50+ ماسه%  50

 روزه سیمان 7% سیمان اضافه شده، با مقاومت 3به همراه 

 

 
 نمونه براي مستقیم برش آزمایش از حاصل افقی جابجایی - برشی تنش نمودار( : 5)  شکل

  بنتونیت، % 50 +ماسه%  50

 سیمان روزه 28 مقاومت با شده، اضافه سیمان %3 همراه به
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 نمونه براي مستقیم برش آزمایش از حاصل افقی جابجایی - برشی تنش نمودار( : 6)  شکل

 بنتونیت%  50+ماسه%  50

 

 یافته تحکیم پیش گسیختگی پوش -4

 

 حالت سه در شده متراکم بنتونیت%  50 و ماسه%  50 مخلوط گسیختگی پوش ، 7 شکل در

 شده، حاصل گسیختگی هاي پوش این در. است شده ترسیم سمنتاسیون درجه نظر از

 ولی است شده شیمیایی و فیزیکی پیوند در افزایش باعث مؤثر نرمال تنش افزایش

 پیوند شکستن و ذرات تماس سطح افزایش نرخ کاهش به توجه با افزایش این درادامه

 پوش در انحنا حالت یک و کرده پیدا کاهش ها، پوش این صعودي روند شیمیایی، هاي

 مقاومت در اضافی هاي تفاوت است، مشخص 7 شکل در که همانگونه. است آمده بوجود

 شیمیایی پیوند متفاوت درجات حضور اثر در مؤثر، قائم تنش و دانسیته هر در برشی

 پیوندهاي وجود دلیل به مؤثر نرمال تنش هر در. باشد می ذرات بین سمنتاسیون

 وجود که گفت توان می پس. است شده حاصل بیشتري برشی مقاومت تر، محکم سمنتاسیون

 نیروي دربرابر خاك توده مقاومت ایجاد در مهم هاي علت از یکی شیمیایی پیوندهاي

 پوش سیون سمنتا درجه افزایش با طرفی از. باشد می شده زهکشی حالت در برشی

 بر مستقیما   مؤثر قائم تنش در تغییرات .است کرده پیدا بیشتري انحناء گسیختگی

 گذارد می تأثیر ذرات بین شیمیایی پیوند بر مستقیم غیر و ذرات بین فیزیکی پیوند

 فیزیکی پیوند دو هر وجود بدلیل موجود انحناي ، متراکم حالت گسیختگی پوش هر در

 دو هر مجزاي اثرات دادن تمیز شده سمنت هاي خاك در لیکن. باشد می شیمیایی و

 غیر برشی مقاومت روي بر مؤثر قائم تنش تغییر حین در فیزیکی و یی شیمیا پیوند

 سمنتاسیون متفاوت درجات با ثابت ترکیب یک از حاصل پوش سه مقایسه ولی. است ممکن

 مقاومت در افزایش یکسان موثر نرمال هاي تنش در که است مطلب این از حاکی 7 درشکل

 . است بوده سمنتاسیون پیوند اثر از ناشی برش،

 

 
 بدون حالت، سه در بنتونیت،%  50+  ماسه%  50 نمونه گسیختگی پوش مقایسه( : 7)  شکل

  سیمان،

 سیمان روزه 28 مقاومت و سیمان روزه 7 مقاومت
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 از پوش گسیختگی 'Cو چسبندگی  mتعیین پارامتر  -5

 

 و است مشهودي بسیار انحناء داراي یافته تحکیم پیش خاکهاي برشی هاي مقاومت پوش

 مبدأ از عرض و شیب در فاحشی تغییر زیاد، نرمال هاي تنش تا کم نرمال هاي تنش از

بستگی دارد. جمع  تحکیمی پیش نسبت و تحکیمی پیش فشار به شدت به نیز و دارد وجود

و  C'آوری این مقاومت ها برای خاک های رسی پیش تحکیمی برحسب مقادیر  oc بدلیل

 برشی مقاومت دلیل همین به. است معنا بی بکر و طبیعی بصورت آنها، بودنمتغیر 

 مشابه ترکیبات شده زهکشی برشی مقاومت برحسب یافته تحکیم پیش رس خاك شده زهکشی

 .شود می بیان( 1) رابطه بصورت یافته تحکیم عادي حالت در رس

 

(1)                                                                                                   

  m
OCRS




1
.tan 

 ( مقاومت برشی بکر یک خاک رس پیش تحکیم یافته با1بنابراین طبق رابطه )

 ضریبی معادل  m
OCR

1 از مقاومت برشی زهکشی شده ترکیبات مشابه رسی در حالت عادی

برای هر ترکیب بصورت یک ثابت مستقل از  mتحکیم یافته، بزرگتر است. مقدار ضریب 

n   ،می باشد و برای ترکیبات رسی پیش تحکیم یافته با فشار پیش تحکیمی یکسان

را می توان نماینده ای از تقعر پوش گسیختگی زهکشی شده آنها  mمقدار ضریب 

دانست. از ترسیم لگاریتم تنش برشی در برابر لگاریتم تنش نرمال مؤثر، خطی حاصل 

معرفی می شود. با استفاده از رسم  mشده که مقدار شیب این خط بعنوان پارامتر 

لگاریتم تنش برشی در برابر تنش نرمال مؤثر ترکیب مخلوط بنتونیت و ماسه و برازش 

از شیب خط حاصل بدست آمده است. و  mخطی بر نقاط بدست آمده، مقدار پارامتر 

می تواند  mمعرفی می شود. محدوده پارامتر  'Cمقدار عرض از مبدأ بعنوان چسبندگی 

یک برای رس های نرم و عادی تحکیم یافته شروع شده و تا نزدیک به صفر ز مقدار ا

 .8برای رس های بکر و سمنت شده، متغیر باشد، شکل
 

 
 

 m ضریب برمقدار گسیختگی پوش تأثیرات( : 8)  شکل

 

از مخلوط  'Cو مقاومت چسبندگی  m، مقادیر پارامتر 11و  10و  9 در شکل های

روزه  7سیمان اضافه شده در حالت مقاومت % 3% بنتونیت با مقدار 50% ماسه و 50های 

، 2است و در جدول شماره زه و نیز مخلوط بدون سیمان بدست آمدهرو 28و مقاومت 

مقایسه شده است،  ترکیب مورد نظر در سه حالت متفاوت از درجه سمنتاسیون با هم

درجه سمنتاسیون و  یشدهنده این مطلب است که با افزا نشان نتایج بدست آمده

پیدا  کاهش mافزایش و مقدار پارامتر  'Cپیوندهای شیمیایی حاصل، مقاومت چسبندگی 

درجه سمنتاسیون بوسیله ایجاد پیوندهای شیمیایی بین  می کند. بنابراین افزایش

 نسبت معکوس و با مقاومت چسبندگی نسبت مستقیم دارد.  mذره ای، با ضریب 



 ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران  اولین کنفرانس

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 

% بنتونیت، در سه 50+ % ماسه50برای نمونه  'Cو چسبندگی m( : مقادیر ضریب 2جدول)

 حالت

مقاومت 

 روزه28

مقاومت 

 روزه 7

بدون 

 سیمان

درجه 

 سمنتاسیون

459/0 463/0 505/0 m 

80 65 20  paKC 

 

 

 
 7% بنتونیت با مقاومت 50% ماسه +50برای نمونه  'Cو چسبندگی m(: تعریف ضریب 9شکل )

 روزه سیمان

 

 
% بتنونیت با مقاومت 50% ماسه + 50برای نمونه  'Cو چسبندگی  m(: تعریف ضریب 10شکل)

 روزه سیمان 28
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 ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران  اولین کنفرانس

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
 % بتنونیت بدون سیمان 50% ماسه + 50برای رس  'Cو چسبندگی  m( تعریف ضریب 11شکل )

 

 گیري نتیجه -6

 

 برشی مقاومت باشند، می باالیی اي ذره بین سمنتاسیون پیوند داراي که ترکیباتی

 می بسیج خود در سمنتاسیون پیوند بدون مشابه ترکیبات به نسبت باالتري شده زهکشی

 گسیختگی یک جابجایی برابر در ذرات مقاومت ایجاد بدلیل ترکیبات این. کنند

 ایجاد در مؤثر عامل شیمیایی پیوندهاي. کنند می تجربه خود برشی رفتار در تردتري

 در سمنتاسیون درجه افزایش با. باشد می شده زهکشی حالت در خاك توده برشی مقاومت

 برشی مقاومت و شده تشکیل تر محکم اي ذره بین شیمیایی پیوندهاي مشابه، ترکیبات

 گسیختگی، پوش مشابه، ترکیبات در سمنتاسیون درجه افزایش با. شود می حاصل باالتري

 کوچکتری می باشد. mتقعر بیشتری پیدا کرده، در نتیجه ترکیب خاک دارای ضریب 

( متغیرهای مهم تأثیر گذار بر OCRپیوندهای بین ذره ای و نسبت پیش تحکیمی )

 و مقدار در افزایشهای رس پیش تحکیم یافته هستند. مقاومت برشی زهکشی شده خاک 

 بدست خاك ذرات بین سمنتاسیون ایجاد بواسطه که اي ذره بین شیمیایی پیوندهاي شدت

 برشی مقاومت افزایش نتیجه ودر لغزشی و اصطکاکی مقاومت افزایش باعث است آمده

 .شود می یافته تحکیم پیش ها خاك براي شده زهکشی
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