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اثر اندازۀ دانههای خاک درشتدانه بر رفتار برشی آن

تاریخ :دریافت 35/39/21

پذیرش 35/38/73

چکیده
ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی خاک در پروژههای عمرانی و مباحث پایداری از دیرباز
بسیار حائز اهمیت بوده است .در این پژوهش ،بهمنظور بررسی تأثیر انددازۀ داندههدای مادا
درشتدانه بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار اتساعی خاک ،تعدادی آزمایش بدرش مسدتقیم
بزرگ مقیاس در حا ت خشک انجام گرفته است .متغیرهای این پژوهش شامل سه ندو خداک
درشتدانه بد دانهبندی شده با میانگین قطر ذرات  6 ،9و  72میلیمتر ،دو دانسدیته نسدبی  53و
 13درصد و سربارهای قائم  233 ،733و  933کیلوپاسکال بوده است .نتایج نشان میدهد که با
افزایش اندازۀ دانههای خاک و دانسیته نسبی بهد یل افزایش قفل و بست بین دانهها ،تمایدل بده
اتسا بیشتر شده و مقاومت برشی حداکثر نیز افزایش یافته است .بدهعبدارت دیگدر ،مقاومدت
برشی نمونهها با قطر میانگین  6و  72میلیمتر نسبت بده نمونده بدا قطدر میدانگین  9میلدیمتدر
بهترتیب حدود  5و  22درصد افزایش داشته است .همچندین افدزایش انددازۀ داندههدای خداک
موجب افزایش نسبت مقاومت برشی ماندگار به مقاومت برشی حداکثر شده و خداک بده افدت
مقاومتی کمتری دچار شده است ،به موازات آن زاویۀ اصطکاک داخلی ،حداکثر زاویۀ اتسدا و
زاویۀ اصطکاک در حجم ثابت ،افزایش یافته است.
واژههای كلیدی :خاک درشتدانه ،اندازۀ دانههای خاک ،دانسیته نسبی ،پارامترهای مقاومت برشی ،زاویه اتسا
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مقدمه
مقاومت برشی ،عمدهترین عامل در تعیین رفتار خاک است .مقاومت برشی ،مقاومتی است
که خاک میتواند برای تاب آوردن در برابر گسیختگی و غزش در امتداد هر صفحه دلخواه،
بسیج کند .رفتار برشی خاکهای درشتدانه را محققان متعددی بررسی کردهاند [ .]8رفتار
سربار  33کیلوپاسکال بررسی کردند .ماا

استفاده شده در این تحقیق شامل یک نو ماسه

خوب دانهبندی شده با قطر میانگین ذرات  3/1میلیمتر و دو نو شن بد دانهبندی شده و شن
خوب دانهبندی شده بهترتیب با قطر میانگین ذرات  2/5و  1/5میلیمتر است .در این تحقیق
تفاوت رفتاری ماسۀ سیلیکا با مخلوطهای شن و ماسهای که با اضافه کردن درصدهایی از دو
نو شن به ماسه درست شدند بررسی شده است .نتایج نشان داد با اضافه کردن شن به مخلوط
و با افزایش دانسیته نسبی موجب افزایش زاویۀ اصطکاک حداکثر و بهتبع آن زاویۀ اتسا
حداکثر و زاویۀ اصطکاک در حجم ثابت افزایش مییابد .از دیگر پژوهشهای انجام شده
میتوان به بررسی رفتار مقاومتی و اتساعی مخلوطهای شن و ماسه بد دانهبندی شده با دستگاه
برش مستقیم بزرگ مقیاس تحت سربارهای  933 ،753و  253کیلوپاسکال که فراتر از حد
خردشدگی دانهها است اشاره کرد [ .]1[ ،]6نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش درصد
شن ،میزان تراکم و سربار ،مقاومت برشی مخلوط افزایش مییابد .همچنین کیم و ها ()2372
[ ]73اثر اندازۀ دانهها بر مقاومت برشی خاک غیرمسل و مسل شده با ژئوگرید را روی سه
نو خاک ماسه خوب دانهبندی شده با حداکثر قطر دانههای  1/5 ،2/5و  75/3میلیمتر تحت
سربارهای  736 ،38و  232کیلوپاسکال تحت آزمایش برش بزرگ مقیاس ،بررسی کردند .بر
اساس نتایج آزمایشگاهی این تحقیق ،در خاکهای غیرمسل با افزایش اندازۀ دانهها ،زاویۀ
اصطکاک داخلی حداکثر افزایش مییابد .در پژوهشهای محققان گذشته بررسی اثر اندازۀ
دانههای خاک بر رفتار مقاومتی و اتساعی خاکهای مخلوط شن و ماسه انجام شده است .اما
در پژوهش حاضر ،مجموعه منظمی از آزمایشهای برش بزرگ مقیاس روی نوعی خاک ماسه
بد دانهبندی شده با قطر میانگین دانههای  9میلیمتر و دو نو شن بد دانهبندی شده با قطر
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میانگین دانههای  6و  72میلیمتر تحت سربارهای  233 ،733و  933کیلوپاسکال بهمنظور
بررسی اثر اندازه دانهها بر رفتار اتساعی و مقاومت برشی نمونهها انجام شده است.

مشخصات مصالح و برنامه آزمایشها
میانگین ذرات  9میلیمتر و دو نو شن بد دانهبندی شده ( )GPبا قطر میانگین ذرات  6و 72
میلیمتر است .منحنی دانهبندی هر سه نو خاک بر اساس طبقهبندی سیستم متحد مطابق با
شکل  7است .مشخاات فنی خاک آزمایش شده در جدول  7خالصه شده است.
جدول  .1مشخصات فنی سه نوع خاک استفاده شده در آزمایشها
نوع خاک

شن

ماسه

)D60 (mm

S3
9/22

G6
6/25

G12
72/55

)D50 (mm

9

6

72

)D30 (mm

2/51

5/23

73/86

)D10 (mm

2/73

2/58

8/25

ضریب انحناء ()Cc

3/32

3/35

7/77

ضریب یکنواختی()Cu

7/21

7/27

7/23

ردۀ خاک بر اساس سیستم متحد

SP

GP

GP

γ

76/3

75/6

75/5

γ

72/5

72/9

72/3

2/61

2/66

2/65

3/87

3/89

3/85

3/67

3/61

3/61

γ

75/22

72/39

72/16

γ

75/59

75/23

75/36
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بهمنظور آمادهسازی نمونهها ،با توجه به مشخاات فنی خاک (جدول  ،)7وزن هر نمونه با
توجه به ابعاد جعبۀ برش مستقیم  933×933×783میلیمتر ،در هر دانسیته نسبی محاسبه شده و
نمونهها در سه الیه در جعبه برش ،متراکم شده است .کوبش الیهها بهآرامی و با استفاده از
کوبه دستگاه برش انجام شده است .پس از ساخت نمونه ،فشار سربار مورد نظر اعمال شده
است.
در این دستگاه ،نیروی برشی اعمال شده تابع میزان تغییرمکان برشی جعبه برش است که
این تغییرمکان ،به شکل یک مقدار ثابت انتخابی از طرف کاربر است .طبق استاندارد ASTM
 D5321-08میزان تغییرمکان باید چنان آهسته باشد تا هیچگونه اضافه فشار حفرهای در حین
آزمایش بهوجود نیاید .در صورتی که شرایط انجام آزمایش ،بدون اضافه فشار آب حفرهای
باشد ،میتوان حداکثر میزان تغییر مکان  7میلیمتر بر دقیقه را انتخاب کرد .از آنجاکه در این
تحقیق در همه آزمایشها ماا

استفاده شده از نو درشت دانه است و در شرایط خشک

انجام گرفته است ،میزان تغییر مکان  3/5میلیمتر بر دقیقه انتخاب شده است .همچنین طبق
استاندارد باید فاصلهای بین قسمت تحتانی و فوقانی جعبه برش حاظ شود تا از اصطکاک بین
دو نیمه جلوگیری شود و ی این فاصله نباید آنقدر زیاد باشد که دانههای خاک از فضای خا ی
دچار ریزش شود .بدینمنظور ،فاصلۀ بین دو جعبه  7میلیمتر در نظر گرفته شد [ .]8شکل 2
نمای کلی از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس را نشان میدهد.
بدینترتیب ،بهمنظور بررسی اثر اندازۀ دانههای خاک بر رفتار برشی توده خاک78 ،
آزمایش برش مستقیم مطابق با جدول  2انجام شده است .پارامترهای متغیر شامل سربار قائم،
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قطر میانگین ذرات خاک و دانسیته نسبی آن است .در جدول  2نام اختااری آزمایش در سه
قسمت  A-B-Cارائه شده است که  Aنو خاک همراه با قطر میانگین ذرات B ،دانسیته
نسبی و  Cمقدار سربار قائم را مشخص میکند.

شمارۀ
آزمایش
7
2
9
2
5
6
1
8
3
73
77
72
79
72
75
76
71
78

نوع خاک

ماسه ()D50=3 mm

دانسیتۀ نسبی
)

)

53
13

شن ()D50=6 mm

53

13

شن ()D50=12 mm

سربار قائم

53

13

733
233
933
733
233
933
733
233
933
733
233
933
733
233
933
733
233
933

نام آزمایش
S3-50-100
S3-50-200
S3-50-300
S3-70-100
S3-70-200
S3-70-300
G6-50-100
G6 -50-200
G6 -50-300
G6-70-100
G6-70-200
G6-70-300
G12-50-100
G12-50-200
G12-50-300
G12-70-100
G12-70-200
G12-70-300
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تحلیل و تفسیر نتایج
منحنی تغییرمکان برشی -تنش برشی و تغییرمکان قائم برای هر سه نو خاک تحت سربار
قائم  933کیلوپاسکال با دانسیتۀ نسبی  53و  13درصد در شکل  9ارائه شده است .با توجه به
شکل  9در همۀ نمونهها با تراکم نسبی متوسط و متراکم ،با افزایش تغییرمکان برشی ،تنش
) رسیده و سپس بهمقداری مشخص (

کاهش مییابد .این مقدار تنش برشی مشخص ،تنش برشی ماندگار نامیده میشود .در همۀ
نمونهها با تراکم نسبی متوسط و متراکم ،در ابتدا بهد یل فرورفتن دانهها در یکدیگر حجم
نمونه کاهش یافته و سپس بهد یل غلطیدن دانهها روی یکدیگر ،دچار اتسا شده است .در
مقادیر بزرگ تغییرمکان برشی ،حجم نمونه تقریباً ثابت شده است ( شکل  9ج و د) .چنانکه
مشاهده میشود با افزایش اندازه دانهها قفل و بست بین دانهها افزایش یافته ،در نتیجه تمایل به
اتسا نیز بیشتر شده و مقاومت برشی خاک افزایش مییابد.

الف

ج

ب

د

شکل  :9رفتار برشی و اتساعی برای سه نو خاک تحت سربار  933کیلوپاسکال با دانسیته نسبی (ا ف
و ج)  53درصد و (ب و د)  13درصد
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زاویۀ اصطکاک و چسبندگی
در جدول  9پارامترهای مقاومت برشی ،زاویۀ اصطکاک داخلی ( ) و چسبندگی ()c
هرسه نو خاک خالصه شده است .با توجه به نتایج جدول  ،9با افزایش اندازه دانههای خاک
و دانسیتۀ نسبی پارامترهای مقاومت برشی افزایش مییابد .با فرض پوش خطی موهر ،با
رخداد چسبندگی ظاهری در تودۀ خاک درشتدانه مخاوصاً در خاک با ذرات بزرگتر می-
تواند بهد یل اندرکنش زیاد بیندانهای و مقاومت در برابر خرد شدن درشتدانهها بهد یل کرنش
برشی زیاد باشد.
جدول  .2پارامترهای مقاومت برشی خاکها با فرض خطی بودن پوش گسیختگی
Dr=2/2
)c (kPa

Dr=2/5

)peak (Deg.

)c (kPa

)(Deg.

)D50 (mm

Soil Type

peak

6/9

29/1

2/2

27/3

9

S3

6/5

25/2

6/9

29/5

6

G6

72/3

23/5

72/2

26/2

72

G12

با توجه به شکل  2پوش گسیختگی موهر غیرخطی بوده و با توجه به ماهیت غیرچسبنده
بودن خاک این پوش از مبدا فضای تنشهای عمودی و برشی میگذرد؛ برای خاک شنی با
 D50=12 mmدر دو دانسیته  53و  13درصد پوش گسیختگی به صورت غیرخطی ترسیم و
با تقریب خوبی با رابطۀ درجه دوم تخمین زده شده است .بهمنظور محاسبۀ زاویۀ اصطکاک
داخلی و چسبندگی ظاهری در هر نقطه از منحنی ،معاد ه خط مماس در هر نقطه مطابق رابطۀ
( )7بهدست آمده است .شیب خط مماس (

) در هر نقطه از منحنی ،معادل تانژانت

زاویۀ اصطکاک داخلی و عرض از مبدا آن ،معادل چسبندگی ظاهری است .رابطۀ ( )2و ()9
معاد ۀ پوش گسیختگی در فضای (

 )τبهترتیب برای درصدهای تراکم  53و  13درصد

برای خاک  G12است.
()7
()2
()9

τ
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شکل  .2پوش غیرخطی گسیختگی موهر-كلمب الف) خاک  G12تحت تراكم نسبی  52و 22
درصد ،ب) هر سه نوع خاک با تراكم نسبی  52درصد

نتایج محاسبه پارامترهای مقاومت برشی تحت سربارهای مختلف و دانسیتۀ نسبی  53و 13
درصد برای خاک  G12در جدول  2خالصه شده است .با توجه به جدول  2و شکل  2با
افزایش دانسیتۀ نسبی پوش گسیختگی بهسمت باال حرکت کرده و پارامترهای مقاومت برشی
افزایش مییابد .در یک دانسیتۀ نسبی مشخص با افزایش سربار قائم زاویۀ اصطکاک داخلی
کاهش و چسبندگی ظاهری افزایش مییابد .بهعبارت دیگر پوش گسیختگی افقیتر میشود.
همچنین مطابق با شکل  2ب با کاهش اندازۀ دانههای خاک پوش منحنی گسیختگی بهسمت
پایین حرکت کرده و از انحنای آن کاسته شده است.
جدول .2پارامترهای مقاومت برشی خاک  G12فرض غیرخطی بودن پوش گسیختگی تحت
سربارهای مختلف
)c (kPa

)(Deg.

peak

)ϭn (kPa

5/3

53/7

733

95/3

22/3

233

85/3

98/6

933

6/2

59/2

733

96/2

28/1

233

86/2

29/2

933

Dr

D50
)(mm

Soil
Type

3/5
72
3/1

G12

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 18:48 IRDT on Sunday March 24th 2019

الف

ب

اثر اندازه دانههای خاکهای درشتدانه بر رفتار برشی آن

725

اعداد بهدست آمده از جدول  2بیانگر آن است که هرچند با افزایش سربار موجب کاهش
زاویۀ اصطکاک شده است ،از طرفی ،منجر به افزایش چشمگیر چسبندگی ظاهری شده و در
کل این تغییرات ،افزایش مقاومت برشی را در پی داشته است.

شکل  5تغییرات پارامتر بیبعد تنش (نسبت تنش برشی به تنش قائم مؤثر) و همچنین
تغییرات میزان اتسا را نسبت به تغییرشکل برشی هر سه نو خاک نشان میدهد .بهمنظور
محاسبۀ میزان اتسا

از دو مقدار قرائت شده تغییرمکان قائم ( )uو تغییرمکان

برشی ( )vاستفاده شده است .بهعبارت دیگر میتوان از رابطۀ ( )2برای محاسبۀ زاویۀ اتسا
استفاده کرد.
()2
که در آن
اتسا

زاویۀ اتسا خاک است .برای تعیین زاویۀ اتسا حداکثر (

) ،حداکثر میزان

متناظر با نقطه ماکزیمم منحنی میزان اتسا  -تغییرمکان برشی درنظر

گرفته شده است (شکل  .)5با توجه به شکل  5حداکثر زاویۀ اتسا و حداکثر نسبت
(

) تقریباً در یک تغییرمکان برشی رخ میدهد .بهعبارت دیگر ،بیشترین مقاومت

برشی در برابر حرکت در صفحه گسیختگی مربوط به حظهای است که نمونه بیشترین میزان
اتسا را از خود نشان داده است .بدینترتیب میتوان نتیجه گرفت که میزان اتسا حداکثر
ارتباط مستقیمی با مقاومت برشی حداکثر دارد .بهعبارت دیگر ،افزایش میزان اتسا حداکثر
بیانگر افزایش مقاومت برشی حداکثر بوده است.
با توجه به شکل  5ا ف و ب واض است که با افزایش اندازۀ دانهها ،نسبت تنش برشی به
تنش نرمال (

 )τافزایش مییابد .این امر میتواند بهد یل افزایش حجم بیشتر نمونه با اندازۀ

دانههای بزرگتر و در نتیجه مشارکت بیشتر زاویۀ اتسا در افزایش مقاومت برشی باشد.
شکل  5اثر تراکم نسبی بر منحنیهای نسبت تنش برشی ،تغییرمکان قائم و میزان اتسا در
مقابل تغییرمکان برشی برای نمونه  G12تحت سربار قائم  933کیلوپاسکال را نشان میدهد .با
توجه به شکل  5مشخص است با افزایش دانسیتۀ نسبی ،فضای خا ی بین دانهها کاسته،
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مقاومت نمونه در برابر کاهش حجم افزایش یافته و در پی آن اتسا بیشتر و مقاومت برشی
نمونه افزایش مییابد.

ج

د

شکل  .5رفتار برشی و اتساعی برای سه نو خاک تحت سربار  933کیلوپاسکال با دانسیتۀ نسبی
ا ف و ج)  53درصد ،ب و د)  13درصد

شکل  ،6تغییرات زاویۀ اتسا حداکثر خاک را با توجه به تغییرات اندازۀ دانههای خاک،
سربار قائم و دانسیته نسبی ارائه میدهد .با توجه به شکل  ،6اتسا با افزایش اندازه دانههای
خاک و دانسیته نسبی ،افزایش و با افزایش سربار قائم ،کاهش مییابد .هر چند افزایش سربار
موجب کاهش اتسا و زاویۀ اصطکاک داخلی خاک (جدول  )2میشود و ی با افزایش تنش
مؤثر بین دانهها ،موجب محدودیت بیشتر در برابر حرکت و غلتیدن و بهروز چسبندگی
ظاهری و در نتیجه موجب افزایش مقاومت برشی میشود .در جدول  5نتایج نسبت ضریب
مقاومتی نمونههای

و

نسبت به نمونه

خالصه شده است .با توجه به نتایج

جدول  5مالحظه میشود در تراکمهاینسبی  53و  13درصد همواره این نسبت بزرگتر از
یک است و با افزایش اندازۀ دانههای خاک ،مقاومت برشی افزایش مییابد .همچنین با  2و 2
برابر شدن قطر میانگین ذرات ،نسبت ضریب مقاومتی برشی بهترتیب حدود  5و  22درصد
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افزایش یافته است .در این تحقیق از سه نو خاک درشت دانه با قطرهای میانگین ( 6 ،9و 72
میلیمتر) استفاده شده است و با افزایش اندازه دانههای خاک درشتدانه ،مقاومت برشی
حداکثر در تغییرمکانهای برشی بیشتر رخ میدهد و در هنگام گسیختگی دچار افت مقاومتی
کمتر میشود (جدول  .)6اما با افزایش دانسیته نسبی ،بهد یل کاهش تخلخل و افزایش
به افزایش مقاومت برشی حداکثر و نهایی شده است .این نتایج با نتایج حمیدی و همکاران
( )2372که بر اساس آزمایشهای برش مستقیم بزرگ مقیاس روی سه نو خاک درشتدانه
شامل ماسه خوب دانهبندی شده و دو نو شن خوب دانهبندی شده بهترتیب با قطر میانگین
دانهها معادل  1/3 ،2و  73میلیمتر است ،مطابقت دارد .بر اساس نتایج این تحقیق با افزایش
اندازه دانهها ،موجب افزایش تنش برشی حداکثر میشود و در تغییرمکان برشی بیشتری رخ
میدهد .در حا ی که با افزایش دانسیتۀ نسبی ،تنش برشی حداکثر افزایش یافته و ی در تغییر
مکان برشی کمتری رخ میدهد و منجر به افزایش سختی خاک میشود.

جدول  .5نتایج نسبت ضریب مقاومتی نمونههای  G6و  G12نسبت به نمونههای S3

n=222

n=722

n=122

)(kPa
7/35

)(kPa
7/35

)(kPa
7/35

Dr=3/1

7/35

7/31

7/32

Dr=3/5

7/29

7/23

7/22

Dr=3/1

7/23

7/22

7/25

Dr=3/5

2
2

ب

الف

شکل  .2تغییرات زاویه اتساع حداكثر در خاکهای مختلف برای تراكم نسبی الف)  52درصد ،ب)
 22درصد
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جدول  .2نتایج نسبت مقاومت برشی ماندگار به مقاومت برشی حداكثر
Soil type

Dr

0.5

0.86

0.77

0.77

S3

0.91

0.88

0.86

G6

0.96

0.90

0.89

G12

0.82

0.82

0.79

S3

0.90

0.88

0.85

G6

0.98

0.93

0.92

G12

0.7

بهمنظور مقایسه عددی نتایج تغییرمکان نمونههای آزمایش شده ،در جدول  1ارائه شده است .با

مقاسیه نتایج ارائه شده در جدول  1افزایش دو عامل اندازه دانهها و تراکم نسبی موجب کاهش
مقدار تغییرمکان قائم منفی (کاهش فشردگی او یه) و افزایش حداکثر تغییرمکان قائم مثبت
(افزیش حجم بیشتر) میشود این در حا ی که اثر افزایش سربارقائم عملکرد معکوس بر
مقادیر تغییرمکان قائم مثبت و منفی دارد.

زاویۀ اصطکاک حداكثر و زاویۀ اصطکاک در حجم ثابت
شکل  ،1کردار تأثیر اندازۀ دانههای خاک و دانسیتۀ نسبی بر زاویۀ اصطکاک حداکثر و
زاویۀ اصطکاک در حجم ثابت را ارائه میدهد .با استناد به شکل  1ا ف و نتایج جدول 9
مالحظه میشود که با افزایش اندازۀ دانهها و تراکم نسبی ،زاویۀ اصطکاک حداکثر و زاویۀ
اصطکاک در حجم ثابت (

 )dv/duنیز افزایش مییابد .در واقع به موجب افزایش اندازۀ

دانهها سط تماس اصطکاکی و قفل و بست بین دانهها افزایش و در نتیجه مقاومت برشی
حداکثر نیز افزایش مییابد و در پی آن ،موجب افزایش زاویۀ اصطکاک حداکثر میشود.
همچنین با افزایش دانسیتۀ نسبی فضای خا ی بین دانهها کاهش یافته و تمایل به اتسا بیشتر
شده و با افزایش حجم بیشتر ،مقاومت برشی حداکثر افزایش مییابد.
بهمنظور مقایسۀ روند تغییرات زاویۀ اصطکاک خاک با زاویۀ اتسا خاک شکل  8ارائه شده
است .با توجه به شکل  8مشاهده میشود زاویۀ اصطکاک حداکثر و زاویۀ اتسا حداکثر برای
هر سه نو خاک ،تقریبا در یک تغییرمکان برشی اتفاق افتاده است .همچنین مشخص است که
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روند تغییرات زاویۀ اتسا خاک ،زاویۀ اصطکاک خاک و همچنین نسبت مقاومت برشی به
تنش قائم (شکل  )5یکسان است زاویۀ اصطکاک حداکثر و زاویۀ اتسا حداکثر ،با افزایش
دانههای خاک در تغییرمکان برشی بزرگتر و با افزایش دانسیتۀ نسبی در تغییرمکان برشی
کمتری رخ داده است
نام آزمایش
S3-UR-50100
S3-UR-50200
S3-UR-50300
S3-UR-70-100
S3-UR-70200
S3-UR-70300
G6-UR-50100
G6 -UR-50200
G6 -UR-50300
G6-UR-70100
G6-UR-70200
G6-UR-70300
G12-UR-50100
G12-UR-50200
G12-UR-50300
G12-UR-70100
G12-UR-70200
G12-UR-70300

حداکثر تغییرمکان قائم منفی

حداکثر تغییرمکان قائم مثبت

تغییرمکان برشی در

()mm

()mm

3/6

-3/96

7/82

72/5

-3/96

2/29

72/5

-3/27

2/19

3/3

-3/2

2/13

73/5

-3/75

2/85

79/5

-3/35

2/79

79/5

-3/25

9/96

72/5

-3/78

9/63

76/3

-3/72

9/12

79/5

-3/22

9/69

72/3

-3/76

9/82

75/5

-3/32

5/32

71/5

-3/78

2/66

23/3

-3/78

9/53

22/5

-3/32

5/71

76/5

-3/27

6/51

73/3

-3/77

1/32

71/5

-3/32

1/69

()mm
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الف

شکل  : 1تاثیر اندازه دانههای خاک و دانسیتهنسبی بر (ا ف) زاویه اصطکاک حداکثر و (ب) زاویه
اصطکاک درحجم ثابت

.

ب

الف

شکل  .2تغییرات زاویۀ اصطکاک داخلی و زاویۀ اتساع در برابر تغییرمکان برشی با دانسیتۀ نسبی
الف) ،52ب)  22درصد تحت سربارقائم  222كیلوپاسکال برای انواع خاکها

نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازۀ دانههای خاک و دانسیته نسبی بر رفتار
برشی و اتساعی خاکهای درشتدانه انجام شده و این نتایج بهدست آمده است:

 در خاکهای درشتدانه با تراکم نسبی متوسط و متراکم ،با افزایش تغییرمکان برشی،
تنش برشی افزایش یافته و به مقدار حداکثر خود (
مقداری ثابت (

) میرسد و سپس تقریباً به

) کاهش مییابد .این مقدار تنش برشی ثابت ،تنش برشی ماندگار

نامیده میشود.

 همۀ نمونهها در ابتدای تغییرمکان برشی ،کاهش حجم اندکی داشته و با افزایش
تغییرمکان برشی دجار افزایش حجم میشوند .با افزایش تغییرمکان برشی ابتدا میزان
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اتسا به حداکثر رسیده و سپس کاهش مییابد و در انتهای آزمایش مقدار آن ثابت می-
شود و در برخی موارد نمونه در تغییرمکان زیاد کاهش حجم از خود نشان میدهد
(میزان اتسا منفی).

 هر چند افزایش سربار موجب کاهش اتسا میشود و ی با افزایش مقاومت دانهها در
 با افزایش اندازۀ دانههای خاک و دانسیتۀ نسبی مقاومت برشی خاک افزایش مییابد .این
موضع بیشتر بهد یل افزایش اتسا نمونه با توجه به منحنیهای تغییر حجم نمونه است.
با افزایش اتسا نمونهها ،قفل و بست بین دانهها و درگیری آنها بیشتر شده و موجب
افزایش مقاومت نمونه شده و بهتبع آن موجب افزایش زاویۀ اصطکاک حداکثر ،زاویۀ
اصطکاک در حجم ثابت و زاویه اتسا حداکثر میشود.

 با افزایش اندازه دانههای خاک و دانسیتۀ نسبی مقاومت برشی حداکثر در تغییرمکان
برشی بزرگتری رخ میدهد.

 پوش گسیختگی همۀ نمونهها منحنی از درجه  9است .با افزایش سربار قائم ،شیب
مماس بر منحنی افقیتر میشود بهعبارتی با افزایش سربار قائم زاویۀ اصطکاک داخلی
کاهش و چسبندگی ظاهری افزایش مییابد .همچنین با افزایش اندازۀ دانههای خاک و
دانسیته نسبی پوش گسیختگی بهسمت باال حرکت کرده و انحنای آن بیشتر میشود.

 مقاومت برشی نمونه با قطر میانگین  6و  72میلیمتر نسبت به نمونه با قطر میانگین 9
میلیمتر بهترتیب حدود  5و  22درصد افزایش داشته است.

 با افزایش اندازه دانههای خاک و دانسیتۀ نسبی ،نسبت مقاومت برشی ماندگار بر
مقاومت برشی حداکثر افزایش مییابد ،بهعبارتی افت مقاومتی کاهش مییابد
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