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چکیده
در طبیعت خاک های مخلوط مانند ماسه های رسی ،ماسه های سیلتی و سیلت های رسی بیشتر از رس ،سیلت و ماسه
خالص یافت می شود ،در حالیکه اطالعات درباره خاک های مخلوط نسبت به خاک های خالص بسیار کمتر است .پس نیاز برای
مشخص شدن تاثیر ریزدانه بر روی خاک های ماسه ای مستعد روانگرایی ،وجود دارد .در این بررسی ،ریزدانه چسبنده در نسبت
های مختلف به ماسه افزوده شده و آزمایش های سه محوری مونوتونیک به منظور بررسی تاثیر میزان این ریزدانه ها بر رفتار
برشی زهکشی نشده ماسه انجام پذیرفته است .نمونه ها در وزن مخصوص خشک یکسان تهیه شده و تحت دو فشار همه جانبه
متفاوت قرار گرفته اند .نتیجه آزمایش ها نشان می دهد با افزایش ریزدانه ها از صفر تا  %30مقاومت برشی زهکشی نشده نسبت
به ماسه تمیز کاهش یافته و با افزایش میزان ریزدانه ها از  %30این مقاومت افزایش می یابد .همچنین تأثیر ریزدانه ها بر تولید
فشار آب منفذی در ماسه اشباع مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج نشان می دهد با افزایش ریزدانه ها تا  %30فشار آب
منفذی نسبت به ماسه تمیز افزایش یافته و با افزایش ریزدانه ها از این حد ،این روند کاهش می یابد.

کلمات کلیدی
ریزدانه چسبنده ،روانگرایی ،ماسه ،رس ،آزمایش سه محوری ،مقاومت برشی زهکشی نشده ،فشار آب منفذی.
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 -1مقدمه
هنگام وقوع زلزله ،لرزش زمين ممکن است منجر به اين شود
که خاک دانه ای (غير چسبنده) مقاومت خود را از دست بدهد و
دچار پديده روانگرايي شود و باعث ايجاد نشست و تخريب سازه
هايي شود که روی اين بستر قرار دارند .در اين پديده خاک
اشباع تحت تاثير تنش های دوره ای ناشي از زلزله قرار مي گيرد
و فشار آب حفره ای آن افزايش مي يابد که اگر سرعت اعمال بار
به گونه ای باشد که خاک فرصت زهکشي داشته باشد روانگرايي
اتفاق نمي افتد ،اما اگر سرعت اعمال اين بارها زياد باشد و خاک
فرصت کافي برای زهکشي نداشته باشد در اين حالت ذرات ماسه
درون آب شناور و تنش موثر صفر مي شود و توده خاک مقاومت
برشي خود را از دست مي دهد و پديده روانگرايي رخ مي دهد.
پس از روانگرايي های وسيعي که در زلزله  1964نيگاتای ژاپن و
آالسکا (آمريکا) به وقوع پيوست ،توجه بسياری از محققين به
مطالعه اين پديده جلب شده است .عمده تحقيقاتي که تاکنون در
اين رابطه انجام شده است ،بر روی ماسه های تميز و ماسه های
سيلت دار متمرکز بوده اند و ماسه های رس دار کمتر مورد توجه
قرارگرفته اند ،چرا که همواره تصور بر اين بوده است که
چسبندگي رس مانع از رخداد روانگرايي در اين نوع خاک ها
خواهد شد .اما در سال های اخير ،روانگرايي در ماسه های رس دار
نيز ديده شده است .در مطالعاتي که ميورا و همکاران در زلزله
سال  1993هوکايدو نانسايي -اوکي انجام دادند ،روانگرايي خاک
هايي که حاوی  48درصد ريزدانه و  18درصد رس بودند را
گزارش داده اند ] .[5بسياری از محققين در مشاهدات محلي
گزارش دادند که بخش اعظم اين روانگرايي ها در خاک های
چسبنده با شاخص پالستيسيته بيشتر از  ،10اتفاق افتاده است.
در تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده است ،نتايج
متفاوتي حاصل شده است ،علت اصلي پراکندگي نتايج ،ناديده
گرفتن عوامل فراوان تاثيرگذار بر رفتار خاک است .در حاليکه
اکثر تحقيقات محلي تاثير ريزدانه ها و مخلوط نمودن آنها با
ماسه را عامل افزايش مقاومت روانگرايي دانسته اند ،بررسي های
آزمايشگاهي که بر روی ريزدانه های چسبنده و غير چسبنده در
اين زمينه انجام شده است ،نشان مي دهد که با مخلوط نمودن
ماسه با درصدهای مختلف ريزدانه ،نتايج متفاوتي بدست مي آيد
که در اين نتايج افزايش مقاومت روانگرايي ،کاهش مقاومت
روانگرايي ،کاهش و سپس افزايش مقاومت روانگرايي ديده شده
است .در تحقيق حاضر در بررسي آزمايشگاهي ،تاثير ميزان
ريزدانه ها بر مقاومت برشي زهکشي نشده خاک ماسه ای مورد
مطالعه قرار گرفته است .همچنين تاثير ميزان ريزدانه ها بر رفتار
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و توليد فشار آب منفذی در نمونه ها نيز بررسي شده است .بدين
منظور مجموعه ای از آزمون های سه محوری مونوتونيک انجام
شده که در اين آزمايش ها ،رفتار نمونه ها در نسبت تخلخل کلي
ثابت مورد بررسي قرار گرفته است.
 -2تاثیر ریزدانه ها بر مقاومت زهکشی نشده ماسه ها
 -1-2ریزدانه های غیر چسبنده
ايشيهارا و زالتويچ به اين نتيجه رسيدند که افزايش سيلت
به ماسه تويورا تا  30درصد منجر به کاهش مقاومت مونوتونيک
زهکشي نشده مي شود و در نتيجه خط حالت پايدار به سمت
پايين حرکت مي نمايد ،ولي خط حالت پايدار نمونه آزمايش شده
با  100درصد سيلت باالتر از خط حالت پايدار در نمونه های
حاوی  25و  30درصد سيلت است و مقاومت ماسه تميز نيز
بيشتر از مقاومت سيلت خالص است ] .[11نائيني و بازيار با
افزودن درصدهای مختلف ريزدانه غير چسبنده به ماسه اردبيل به
اين نتيجه رسيدند که با افزايش ريزدانه تا  35درصد مقاومت قله
کاهش و با افزايش درصد ريزدانه از اين ميزان مقاومت افزايش
مي يابد ].[6
يامامورا و ليد با تغيير ريزدانه غير چسبنده بين صفر تا %50
و با درصدهای تراکم مختلف بين  %15تا  %41به اين نتيجه
رسيدند که با افزايش ميزان ريزدانه غير چسبنده مقاومت برشي
زهکشي نشده نمونه ها کاهش مي يابد ] .[4ليائو و چن با افزودن
ريزدانه غير چسبنده به ميزان  10 ،5و  15درصد بصورت وزني
به ماسه ،به اين نتيجه رسيدند که با افزايش درصد ريزدانه،
خطوط حالت پايدار به سمت پايين حرکت مي نمايند ] .[2نائيني
و ضيائي در آزمايش های سه محوری مونوتونيک زهکشي نشده و
آزمايش های  CPTکه روی نمونه ماسه سيلت دار سست به
منظور مطالعه همبستگي بين مقاومت برشي زهکشي نشده ماسه
های سيلت دار )  (susو نتايج تست مقاومت نوک )  (qcانجام داده
اند ،به اين نتيجه رسيده اند که در درصد پايين سيلت ( 0تا
 )٪30با افزايش ميزان سيلت ،مقاومت برشي زهکشي نشده
)  (susو مقاومت نوک )  (qcکاهش مي يابد ].[7
 -2-2ریزدانه های چسبنده
شفيعي و جعفری با بررسي رفتار شن و ماسه در ترکيب با
رس ،به اين نتيجه رسيده اند که با افزايش مقدار کائولين در شن
و ماسه ،زاويه اصطکاک داخلي کاهش مي يابد و با بررسي
درصدهای مختلف کائولين ( 80،60،40و  100درصد) در مصالح
دانه ای گزارش داده اند که نمونه حاوی  40درصد کائولين
بيشترين زاويه اصطکاک داخلي و در نتيجه بيشترين مقدار
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مقاومت برشي و نمونه شامل  100درصد کائولين دارای کمترين
زاويه اصطکاک داخلي و همچنين کمترين ميزان مقاومت برشي
بوده است .همچنين با افزايش ميزان ريزدانه از حد  40درصد،
مقاومت برشي کاهش مي يابدودر ازای 100درصدريزدانه کمترين
مقاومت حاصل ميشود].[3
عابدی و يثربي با انجام آزمايش سه محوری زهکشي نشده
مونوتونيک بر روی نمونه های ماسه با درصدهای مختلف ريزدانه
از صفر تا  30درصد ،در دو وزن مخصوص  1/45 Kg/cm2و
 1/5 Kg/cm2تحت دو فشار محدود کننده  100و 400
کيلوپاسکال به اين نتيجه رسيده اند که افزايش ميزان ريزدانه
چسبنده منجر به کاهش مقاومت برشي پيک و افزايش ناپايداری
مي شود (شکل (.[10] ))1

شکل ( :)1تاثیر ریزدانه های چسبنده رسی بر مقاومت برشی قله

 -3-2نحوه تاثیر میزان ریزدانه ها بر رفتار ماسه
شکل ( )2بر اساس تغييرات نسبت تخلخل بر حسب درصد
ريزدانه رسم شده است .در نقطه  Aدرصد ريزدانه صفر است و
دانه های ماسه به خوبي در تماس با يکديگرند و به راحتي نيرو را
منتقل مي نمايند .با حرکت از نقطه  Aبه سمت نقطه  ،Bدرصد
ريزدانه افزايش مي يابد و ريزدانه ها ،فضای خالي بين ماسه را پر
مي نمايند و موجب کاهش نسبت تخلخل و در نتيجه افزايش
دانسيته نسبي مي شوند تا اينکه در نقطه  Bريزدانه های افزوده
شده بطور کامل فضای خالي بين دانه های ماسه را پر مي نمايند
که به اين مقدار ريزدانه ،ريزدانه حدی گفته مي شود .با حرکت از
نقطه  Bبه نقطه  ،Cميزان ريزدانه افزايش يافته و دانه های ماسه
بيشتر از هم جدا شده و ريزدانه ها نقش مهمتری مي يابند .تا
اينکه با رسيدن به نقطه  Cريزدانه غالب شده و کل نمونه را در
بر مي گيرد.
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شکل ( :)2تغییرات نسبت تخلخل با درصد ریزدانه

پليتو در مطالعات خود بر روی  185ترکيب که از اختالط
 37نوع ماسه و  5نوع سيلت بوجود آمده اند ،به اين نتيجه
رسيده است که در  %62از ترکيبات ،مقدار ريزدانه حدی بين 25
تا  40درصد بوده است و به طور تقريب در  %15ترکيبات ،مقدار
ريزدانه حدی زير  35درصد و نيز در  %20ترکيبات ،مقدار
ريزدانه حدی بيشتر از  50درصد بوده است .گفتني است که در
اين بررسي مقدار ريزدانه حدی کمتر از  25درصد در هيچکدام
از ترکيبات گفته نشده است ] .[8مقدار ريزدانه حدی به دانه
بندی خاک مبنا و خصوصيات ريزدانه بستگي دارد .به عنوان
مثال خاک های خوب دانه بندی شده ،فضای خالي کمتری
نسبت به خاک های با دانه بندی يکنواخت يا گسسته داشته و
ريزدانه کمتری الزم است تا فضای بين دانه ها را پر نمايد.
 -4-2نحوه محاسبه نسبت تخلخل ()e
به منظور محاسبه نسبت تخلخل ،پس از پايان آزمايش ،فشار
همه جانبه بااليي به نمونه اعمال نموده و شيرهای زهکشي را در
حالت باز قرار داده يا به عبارت ديگر ،نمونه با فشار مؤثر بااليي
تحکيم مي شود .در اين مرحله ،وزن آب خارج شده از نمونه را با
 W1نشان داده و  W2وزن آب موجود در نمونه اصلي مي باشد.
در مرحله بعد شيرهای زهکشي نمونه در حالت بسته قرار گرفته
و فشار همه جانبه نيز از روی نمونه برداشته مي شود .پس از
خارج نمودن آب درون سلول ،قطرات آب روی غشاء و کالهک
نمونه را به کمک فشار باد خشک کرده تا در محاسبه آب داخل
نمونه خطا ايجاد نشود .سپس به آرامي غشاء حاوی نمونه را از
روی پايه دستگاه برداشته و با دقت زياد نمونه تر را در داخل
ظرفي که از قبل وزن شده ،قرار داده و سپس داخل گرمخانه
گذاشته مي شود .از آنجا که نمونه با تنش بسيار بااليي تحکيم
شده به راحتي مي توان با چند ضربه آن را از داخل غشاء خارج
نمود .وزن نمونه تر ،با  Mw1نشان داده مي شود .سپس به کمک
آب فشان ذرات باقيمانده از نمونه بر روی غشاء را شسته و در
گرمخانه قرار داده ،وزن ذرات خشک شده اين قسمت با Md 2
نشان داده مي شود .پس از خشک شدن نمونه اصلي ،وزن نمونه
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خشک اصلي که با  Md1نشان داده شده بدست مي آيد .در تمام
مراحل اندازه گيری سعي مي شود که آب ،داخل و يا خارج
مجموعه نشود .نسبت تخلخل به روش زير بدست مي آيد:
()1
M w  M d W
2

1

1

()2
 wTotal

()3
()4

w w

2

1

M d1  M d 2  M Tolal
Total

w

MTotal

W Final 

از آنجا که نمونه اشباع است و :Sr=1
Sr.e  W Final.G S  e  W Final.G S
() 5
گفتني است که در رابطه  ،5چگالي ويژه توده خاک بصورت
وزني محاسبه شده است .با استفاده از اين روش ،نسبت تخلخل
همه نمونه ها بعد از انجام آزمايش اندازه گيری و ثبت شد.
 -3معرفی مصالح مورد استفاده
ماسه مورد استفاده ،ماسه ساحل دريای خزر است که از
ساحل منطقه آزاد انزلي تهيه شده و ريزدانه اضافه شده به آن،
رس کائولينيت است .ماسه فوق از نوع بد دانه بندی شده است
که در دانه بندی انجام شده  100درصد آن از الک شماره 16
( 1/19ميلي متر) و  12درصد آن از الک شماره 0/15( 100
ميلي متر) عبور نموده و اندازه دانه متوسط آن ) 0/21 ، ( D50
ميلي متر است .وزن مخصوص آن  2/67گرم بر سانتي متر مکعب
و دانه های آن کروی شکل هستند .وزن مخصوص کائولينيت
 2/62گرم بر سانتي متر مکعب بوده و به عنوان رس با
پالستيسيته کم با حد رواني  38و حد خميری  22و شاخص
پالستيسيته  16طبقه بندی مي شود .منحني دانه بندی ماسه و
کائولينيت در شکل ) (3نشان داده شده است .مشخصات فيزيکي
ماسه و رس شامل متوسط اندازه ذرات ،ضريب يکنواختي ،ضريب
انحنا ،وزن مخصوص ،حد رواني ،حد خميری و شاخص
پالستيسيته در جدول ( )1نشان داده شده است.
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شکل( :)3منحنی دانه بندی ماسه و کائولینیت
جدول ( :)1مشخصات مصالح مورد استفاده
کائولينيت

ماسه انزلي

CL

SP

سيستم طبقه بندی يونيفايد

-

0/21

متوسط اندازه ذرات( D50 ) ،

-

1/66

ضريب يکنواختي(C c ) ،

-

0/99

ضريب انحنا(C u ) ،

2/62

2/67

وزن مخصوص(G s ) ،

38

-

حد رواني ()%

22

-

حد خميری ()%

16

-

شاخص پالستيسيته ()%

به منظور مطالعه تاثير ميزان ريزدانه های چسبنده بر مقاومت
برشي زهکشي نشده ماسه 10 ،ترکيب ماسه و کائولينيت مورد
آزمايش قرار گرفته است .ميزان کائولينيت در نمونه ها از لحاظ
وزني بين صفر تا  45درصد است .جدول ( )2مشخصات بدست
آمده از آزمايش حدود اتربرگ که بر روی همه نمونه ها با
درصدهای مختلف رس انجام شده را نشان مي دهد .مالحظه مي
شود که با افزايش ريزدانه رسي حد رواني و حد خميری و در
نتيجه شاخص پالستيسيته نمونه ها افزايش يافته است .در نمونه
هايي که  15درصد و کمتر ريزدانه داشتند ،شاخص پالستيسيته
صفر است و با افزايش ميزان رس در نمونه ها به تدريج اين
شاخص افزايش يافته که در نمونه حاوی  45درصد رس به 9/6
رسيده است.
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تاثير ريزدانه های چسبنده بر مقاومت برشي زهکشي نشده ماسه انزلي

جدول ( :)2نتایج آزمایش های حدود اتربرگ بر روی نمونه ها
با درصدهای مختلف کائولینیت

10/5

2/1

6/9

9

20

15/2

3/8

7/2

11

25

18

5/4

8/2

13/6

30

18/57

6/5

10

16/5

35

19/5

7/8

12

19/8

40

20/88

9/6

13/7

23/1

45

فعاليت A
0

0

0

7/8

15

پالستيسيته ()%

0

0

0

0

10

شاخص

حد خميری ()%

0

0

0

0

5

()%

حد رواني ()%

درصد کائولينيت

0

0

0

0

0

 -4روش ساخت نمونه و نحوه انجام آزمایش
نمونه ها در قالب دو تکه ،با قطر  50ميلي متر و ارتفاع 100
ميلي متر به روش نهشتن خشک 1ساخته شده اند .بدينصورت
که پس از افزوده شدن مقدار رس مورد نظر به صورت وزني به
ماسه ،نمونه را در ظرف مخلوط نموده تا رس و ماسه بصورت
کامال يکنواخت با يکديگر ترکيب شوند ،سپس مخلوط به آرامي
به داخل قيفي که انتهای آن روی پدستال دستگاه قرار گرفته و
خروجي آن بوسيله کاغذی مسدود شده ،ريخته مي شود ،سپس
کاغذی که انتهای قيف را مسدود کرده ،بيرون کشيده مي شود و
قيف در امتداد محور قالب به آرامي باال آورده مي شود تا ارتفاع
ريزش نمونه صفر شود .بدين ترتيب مي توان تا حد امکان از
جداشدگي دانه ها جلوگيری نمود .همه نمونه ها در  5اليه با
وزن و ارتفاع يکسان ساخته شده اند .بوسيله کوبه مخصوص قالب
نمونه ساز ،نمونه به آرامي متراکم شده و به ارتفاع مورد نظر
رسانده مي شود .اگر اندازه گرفته شده با اندازه محاسبه شده
تفاوت داشته باشد نمونه بايد دوباره ساخته شود .بعد از ساخت
نمونه ،آنرا در محفظه سه محوری قرار داده و مرحله اشباع شروع
مي شود ابتدا گاز

Co 2

را به مدت يک ساعت از داخل نمونه عبور
Co 2

داده پس از جايگزيني هوای محبوس در نمونه بوسيله گاز
آب بدون هوا ،با فشار بسيار کم به داخل نمونه رانده مي شود.
اين مرحله بسته به مقدار رس نمونه ،از  1تا  8ساعت نياز به
زمان دارد .بعد از اين مرحله عامل اسکمپتون ( )Bکنترل مي
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شود .مقدار پارامتر اسکمپتون برای شروع آزمايش حداقل %95
در نظر گرفته شده است .اگر اين عامل به مقدار مورد نظر نرسيد
بايد از پس فشار 2استفاده نمود .پس فشار برای همه نمونه ها
يکسان و به ميزان  210کيلو پاسکال اعمال شده است .هنگاميکه
مقدار  Bمطلوب حاصل شد ،مرحله تحکيم آغاز مي شود .در اين
بررسي همه نمونه ها با دو تنش مؤثر تحکيمي  150و 300
کيلوپاسکال تحکيم شده اند .در اين مرحله شيرهای زهکشي
نمونه باز شده و توسط استوانه تغيير حجم ،ميزان آب خروجي از
نمونه اندازه گيری مي شود .هرچه ميزان رس در نمونه بيشتر
ب اشد ،اين مرحله به زمان بيشتری نياز دارد ،زيرا اگر نمونه بطور
کامل تحکيم نشود ،فشار آب منفذی اضافي رفتار نمونه را تحت
تاثير قرار مي دهد .پس از تحکيم کامل نمونه ها ،شيرهای متصل
به نمونه مسدود شده تا مانع از زهکشي نمونه شود و فقط شير
اندازه گيری فشار آب منفذی برای ثبت تغييرات فشار آب در
نمونه ،بايد باز باشد .نمونه با کرنش ثابت  1/5ميلي متر در دقيقه
تحت بارگذاری قرار مي گيرد و بارگذاری تا زمانيکه نمونه بطور
کامل گسيخته شود و ديگر نتواند بار تحمل کند ،ادامه مي يابد.
در تحقيق حاضر برای بررسي تاثير افزايش ريزدانه ها بر رفتار
مونوتونيک ماسه اشباع در نسبت تخلخل و دو تنش تحکيمي
 150و  300کيلوپاسکال ،آزمايش سه محوری مونوتونيک بر روی
مخلوط های ماسه با  40،35،30،25،20،15،10،5و  45درصد
کائولينيت انجام شده است .گفتني است درصد رس در نمونه ها
( )FCبصورت نسبت وزن رس به وزن کل نمونه محاسبه شده
است .مشخصات و نتايج آزمايش های سه محوری مونوتونيک
انجام شده در جدول ( )3ارائه شده است.
 -5بررسی نتایج آزمایش های انجام شده
در اين قسمت تاثير ريزدانه ها بر مقاومت برشي زهکشي
نشده ،نحوه گسترش فشار آب منفذی و نحوه رفتار نمونه ها مورد
بررسي قرار مي گيرد .در جدول ( )3مقادير بيشينه مقاومت
برشي زهکشي نشده و فشار آب منفذی اضافي نشان داده شده
است .روابط استفاده شده در جدول عبارتند از:




p     1 2 3   u








3

q       
3



1



r u   u p0 
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مجيد ابراهيمي ،علي قرباني ،ياسر جعفريان

جدول ( :)3مشخصات عمومی و نتایج آزمایش های سه محوری مونوتونیک انجام شده به منظور بررسی تاثیر ریزدانه
)q (kPa

)r u (%

227

28/00

338

34/67

193

28/67

280

35/33

173

31/33

258

33/67

161

34/00

235

41/67

137

40/00

184

49/00

112

48/67

173

58/00

102

52/67

144

63/00

133

47/33

194

53/67

149

40/00

220

43/67

155

35/33

232

38/00

)u (kPa

ru
0/28
0/35
0/29
0/35
0/31
0/34
0/34
0/42
0/40
0/49
0/49
0/58
0/53
0/63
0/47
0/54
0/40
0/44
0/35
0/38

e

)p0 (kPa

درصد کائولينيت )(FC

شماره آزمايش

42

0/595

150

0

0kA-C150-1

104

0/598

300

0

0kA-C300-2

43

0/594

150

5

5kA-C150-1

106

0/592

300

5

5kA-C300-2

47

0/601

150

10

10kA-C150-1

101

0/595

300

10

10kA-C300-2

51

0/605

150

15

15kA-C150-1

125

0/602

300

15

15kA-C300-2

60

0/589

150

20

20kA-C150-1

147

0/592

300

20

20kA-C300-2

73

0/599

150

25

25kA-C150-1

174

0/605

300

25

25kA-C300-2

79

0/598

150

30

30kA-C150-1

189

0/603

300

30

30kA-C300-2

71

0/605

150

35

35kA-C150-1

161

0/615

300

35

35kA-C300-2

60

0/61

150

40

40kA-C150-1

131

0/62

300

40

40kA-C300-2

53

0/625

150

45

45kA-C150-1

114

0/615

300

45

45kA-C300-2

 -6تاثیر ریزدانه ها بر مقاومت برشی زهکشی نشده
 -1-6رفتار تنش -کرنش
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)q (kPa

نمودار تنش -کرنش برای نمونه های حاوی مقادير مختلف
رس در نسبت تخلخل های به طور تقريبي مساوی و تنش های
تحکيمي  150و  300کيلوپاسکال در شکل ( )4و ( )5نشان داده
شده است .همانطورکه مالحظه مي شود ،در نسبت تخلخل برابر،
با افزايش ميزان رس تا  30درصد مقاومت برشي نمونه ها ،نسبت
به مقاومت برشي ماسه تميز کاهش يافته و سپس در نمونه های
حاوی بيش از  30درصد رس ،روند کاهشي تغيير نموده و
مقاومت ،افزايش مي يابد .با وجود اينکه افزايش مقاومت در اين
نمونه ها ديده مي شود اما به مقاومت ماسه تميز نمي رسد.

)Axial strain (%

شکل( :)4نمودارتنش -کرنش برای نمونه های حاوی مقادیر
مختلف رس در تنش تحکیمی  150کیلوپاسکال
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)q (kPa
)q (kPa

)Excess P.W.P (kPa

)Axial strain (%

)Axial strain (%

شکل( :)5نمودارتنش -کرنش برای نمونه های حاوی مقادیر

شکل( :)7نمودارتولید فشار آب منفذی در نمونه های حاوی
مقادیر مختلف رس در تنش تحکیمی  150کیلوپاسکال

مختلف رس در تنش تحکیمی  300کیلوپاسکال

 -2-6تغییرات مقاومت برشی بیشینه نرمال شده
با افزایش ریزدانه
)Excess P.W.P (kPa

شکل ( )6تغييرات نقطه ای مقاومت برشي بيشينه نرمال
شده در لحظه گسيختگي در نمونه های حاوی مقادير مختلف
رس را نشان مي دهد .همانطور که مالحظه مي شود ،مقاومت
برشي زهکشي نشده بيشينه با افزايش رس به تدريج کاهش مي
يابد و در نمونه حاوی  30درصد رس به کمترين مقدار خود مي
رسد .اما با افزايش رس در نمونه ها از  30درصد ،مقاومت افزايش
مي يابد.

)Axial strain (%

شکل( :)8نمودارتولید فشار آب منفذی در نمونه های حاوی
مقادیر مختلف رس در تنش تحکیمی  300کیلوپاسکال

)q (kPa

´q/p0

)Clay content (%

شکل( :)6تاثیر افزایش ریزدانه ها بر مقاومت برشی زهکشی نشده
قله در تنش های تحکیمی  150و  300کیلوپاسکال
تاثیر ریزدانه ها بر نحوه گسترش فشار آب منفذی

-3-6تغییرات فشار آب منفذی -کرنش
نمودار توليد فشار آب منفذی برای نمونه های حاوی مقادير
مختلف رس با نسبت تخلخل های به طور تقريبي مساوی و تنش
های تحکيمي  150و  300کيلوپاسکال در شکل ( )7و ( )8نشان
داده شده است .همانگونه که مالحظه مي شود ،در نسبت تخلخل
برابر ،با افزايش درصد رس ،فشار آب منفذی اضافي افزايش مي
يابد .و در نمونه حاوی  30درصد رس اين فشار به بيشترين
مقدار خود رسيده و بعد از آن با افزايش ميزان رس اين روند
تغيير کرده و فشار آب منفذی اضافي کاهش مي يابد.
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 -4-6تغییرات نسبت تولید فشار آب منفذی
بیشینه با افزایش ریزدانه
نسبت توليد فشار آب منفذی که از تقسيم توليد فشار آب
منفذی بيشينه به تنش تحکيمي حاصل مي شود ،با افزايش
ميزان رس در نمونه دچار تغييراتي شده که در شکل ( )9نشان
داده شده است .در اين نمودار تغييرات نسبت توليد فشار آب
منفذی با افزايش ريزدانه برای نمونه هايي با نسبت تخلخل
يکسان و در دو تنش تحکيمي  150و  300کيلوپاسکال نشان
داده شده است .همانطور که مالحظه مي شود با افزايش ميزان
رس از صفر تا  30درصد نسبت توليد فشار آب منفذی افزايش
يافته ،اما با افزايش رس از  30درصد اين نسبت کاهش مي يابد.
افزايش فشار آب منفذی رابطه مستقيمي با افزايش پتانسيل
روان شدگي در نمونه دارد ،بطوريکه در نمونه های دارای رفتار
انبساطي تر (که فشار آب منفذی کمتری ايجاد مي شود و نمودار
مسير تنش آنها کمتر به سمت چپ تمايل دارد) اين پتانسيل به
کمترين مقدار خود مي رسد.
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)ru (%

)Clay content (%

شکل( :)9تغییرات تولید فشار آب منفذی نرمال شده با افزایش

درصد رس منحني مسير تنش ،بيشتر به سمت چپ تمايل يافته
که نمونه دارای 30درصد رس دارای بيشترين انحراف به سمت
چپ يا افزايش فشار آب منفذی است .با افزايش ميزان رس ،در
نمونه حاوی 40درصد رس تمايل توليد فشار آب منفذی و رفتار
انقباضي در نمونه کمتر مي شود .بنابراين در مقايسه بررسي
حاضر با تغييرات حالت پايدار کاسترو ،رفتار نمونه ها در محدوده
روانگرايي محدود قرار مي گيرند.
)Excess P.W.P (kPa

ریزدانه ها در تنش تحکیمی  150و  300کیلوپاسکالتاثیر درصد رس
بر رفتار نمونه ها در تخلخل و تنش مؤثر تحکیمی یکسان

کاسترو در سال  1969در بررسي های خود با استفاده از
آزمايش های سه محوری استاتيکي و دوره ای سه نوع رفتار
متفاوت را برای نمونه ها مطرح نموده است ] .[1همانطور که در
شکل ( )10نشان داده شده است در نمونه های خيلي سست
(نمونه  )Aنمودار مسير تنش به سمت چپ سوق نموده و نمونه
دارای رفتار انقباضي است .اين بدان معناست که فشار آب منفذی
در نمونه در حال افزايش است ،اين نوع رفتار به عنوان يک
جريان روانگرايي مشخص شده است .در نمونه های متراکم (نمونه
 )Bنمودار مسير تنش به سمت راست ميل نموده و با افزايش
تنش همه جانبه مؤثر ،نمونه به مقاومت مناسب رسيده است ،اين
نوع رفتار موسوم به جريان انبساطي است .نمونه های با تراکم
متوسط (نمونه  )Cدر ابتدا منحني مسير تنش به سمت چپ ميل
نموده اما پس از رسيدن به موقعيتي که نقطه تغيير فاز ناميده
مي شود  ،به سمت راست تغيير حالت داده و اين تغيير حالت
ادامه يافته تا روند افزايشي در تنش همه جانبه مؤثر ثابت شده و
نمونه در کرنش های باالتر به مقاومت مناسبي مي رسد .اين نوع
رفتار را روانگرايي محدود گويند.

)Excess P.W.P (kPa

شکل ( :)10انواع رفتار های ماسه اشباع در آزمایش های
مونوتونیک

در بررسي حاضر ،در همه نمونه ها نمودار مسير تنش ابتدا به
سمت چپ رفته و رفتار انقباضي تمايل يافته و سپس رفتار
انبساطي داشته و منحني مسير تنش به سمت راست متمايل
شده است .در شکل ( )11منحني مسير تنش برای درصدهای
مختلف رس نشان داده شده است .مالحظه مي شود با افزايش
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شکل ( :)11تاثیر مقادیر مختلف رس بر رفتار نمونه ها در تخلخل و
تنش مؤثر تحکیمی یکسان

 -7نتیجه گیری
به منظور بررسي چگونگي تغييرات نسبت توليد فشار آب
منفذی و مقاومت برشي زهکشي نشده ماسه با افزايش ريزدانه،
آزمايش های سه محوری مونوتونيک بر روی نمونه هايي با نسبت
تخلخل يکسان و تنش تحکيمي متفاوت انجام پذيرفته است و
نتايج آن در زير ارائه مي گردد:
 -1در نسبت تخلخل ثابت ،با افزودن ميزان رس در بافت
ماسه تا  30درصد ،مقاومت برشي زهکشي نشده قله کاهش و با
افزودن مقدار بيشتر رس ،اين مقاومت افزايش مي يابد.
 -2با افزايش ميزان رس تا  30درصد ،شاخص نسبت توليد
فشار آب منفذی به تدريج افزايش يافته و در نمونه حاوی 30
درصد رس به باالترين سطح خود رسيده است ،اما با افزايش
ميزان رس از  30درصد اين شاخص کاهش مي يابد که در نمونه
حاوی  45درصد رس به طور تقريبي مشابه ماسه تميز مي شود.
 -4با افزايش ميزان رس در نمونه ها منحني مسير تنش به
سمت چپ ميل نموده و تمايل به رفتار انقباضي دارد که در نمونه
حاوی  30درصد رس ،تمايل به اين نوع رفتار بيشتر مشاهده مي
شود .با افزايش ميزان رس از حد  30درصد ،تمايل توليد فشار
آب منفذی و رفتار انقباضي در نمونه ها کمتر مي شود.
 -5يک روند کلي بين افزايش مقاومت برشي زهکشي نشده
با افزايش شاخص پالستيسيته وجود دارد .بطوريکه در نمونه
حاوی  45درصد رس ،با شاخص پالستيسيته  ،10افزايش اين
مقاومت نسبت به نمونه هايي با درصد کمتر ريزدانه مشهود بوده
است.
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 تغييراتي در نحوه گسترش فشار، با افزايش ميزان رس-8
 درصد10  بطوريکه در نمونه های زير،آب منفذی ايجاد مي شود
رفتار نمونه انبساطي است و توليد فشار آب منفذی منفي نيز در
نمونه ها مشاهده شده اما با افزايش بيشتر رس اين روند تغيير
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