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 خالصه
در بسياري موارد محدوديت هاي ناشي . شوداغلب براي تعيين پارامترهاي تحكيم خاك هاي ريزدانه در آزمايشگاه، از دستگاه ادئومتر استفاده مي 

ص دستگاه ادئومتر، تحكيم يك بعدي، از مهمترين نواق .گردد كه رفتار تحكيمي خاك هاي ريزدانه به خوبي شناخته نشوداز اين دستگاه باعث مي
نيز  Rowe Consolidation Cell دستگاه تحكيم هيدروليكي كه با نام .گيري فشار منفذي مي باشدعدم امكان كنترل زهكشي و نيز اندازه

مسيرهاي زهكشي نمود و سازي  دلمتوان مي را تحكيم قائم و افقيبا استفاده از اين دستگاه . است محدوديت ها را رفع كردهاين شناخته مي شود، 
اين مقاله نتايج . باشدنيز موجود ميهنگام عمل تحكيم ايجاد شده و ثبت فشار منفذي خاك اعمال پس فشار به نمونه همچنين امكان  ،كردكنترل را 

اك با زهكشي شعاعي و قائم، با استفاده از تحكيم خ. كنداند، ارائه و تفسير ميخاك ريزدانه انجام شده ايهاي تحكيم را كه بر روي نمونهآزمايش
ري دستگاه تحكيم هيدروليكي و تحكيم در جهت قائم با دستگاه ادئومتر معمولي انجام شدند نتايج حاصل نشان دادند كه ضرايب تحكيم و نفوذپذي

  .رددگو اين اختالف نيز با افزايش فشار سربار  بيشتر مي بودهدر راستاي افقي بيش از راستاي قائم 
 

 .دستگاه تحكيم هيدروليكي، نفوذ پذيري، زهكشي شعاعي، خاك  ريز دانه، فشار منفذي: كلمات كليدي

  
 

   مقدمه  .1
 

اند، ممكن است نيازمند تجهيزات خاص ي اليه اي از رس اشباع بنا شدهو رفتار سازه هايي كه بر روتخمين پارامترهاي تحكيمي به منظور برآورد نشست 
اغلب تعيين ضريب تحكيم هيدروليكي در جهت افقي بيش از جهت . داشته باشندشد كه كاربردهايي بيش از دستگاه ادئومتر معمولي آزمايشگاهي با

همين طور با استفاده از دستگاه ادئومتر امكان كنترل زهكشي و ثبت فشار آب . آيد، ضروري به نظر مي رسدعمودي كه در آزمايش ادئومتر به دست مي
، توان تعيين كردو فشار آب منقذي را در طول آزمايش مي شدهرفع هايي كه اين نقايص براي آن يكي از دستگاه. صورت مناسب فراهم نيستمنفذي به 

  . است )Rowe Consolidation Cell(دستگاه تحكيم هيدروليكي 
ها نصب شده، مي باشد، در اين دي در آنموهاي عضريب تحكيم در جهت افقي پارامتر غالب در نشست خاك هاي رسي اشباع كه زهكش

عموماً در اغلب مراجع مكانيك خاك ذكر شده كه ضريب نفوذپذيري و . كندحركت ميها حالت فشار آب منفذي به سمت سطح بيروني زهكش
اي به گونه آزمايش بايد، براي اين كه چنين شرايطي را بتوان مدلسازي كرد. تحكيم خاك در جهت افقي بيش از ضرايب در جهت عمودي مي باشد

دستگاه تحكيم هيدروليكي به خوبي قادر به ايجاد  .در آن فشار سربار به صورت عمودي اعمال شده و زهكشي در جهت افقي انجام گيردانجام شود كه 
. انجام شده است تعددي با آنوآزمايشات ممدلسازي دستگاه، زهكشي افقي و زهكشي عمودي با استفاده از اين در اين تحقيق . چنين شرايطي است

كليه آزمايشات در  .است و نتايج مورد بحث و بررسي قرار گرفته هتكرار شد نيز استفاده از دستگاه ادئومترات با آزمايش نتايج، اينمقايسه  سپس به منظور
دستگاه تحكيم هيدروليكي، كاربرد آن و مقايسه خصوصيات آن  يبه معرفدر ابتدا  .گرفته استآزمايشگاه مكانيك خاك دانشگاه فردوسي مشهد انجام 

  .پرداخته شده استبا دستگاه ادئومتر معمولي 
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   دستگاه تحكيم هيدروليكي  .2
 

دانشگاه منچستر ابداع شد  و در P.W. Roweتوسط  1966دستگاه تحكيم هيدروليكي در سال در راستاي مقابله با مشكالت ناشي از  دستگاه ادئومتر، 
  .شده استنيز ناميده  Rowe Consolidation Cell و از اين رو به نام

. شودانعطاف پذير انجام ميسطحي توسط به صورت هيدروليكي و در اثر فشار آب  ي،نمونه آزمايش بارگذاري اعمالي بهدر اين دستگاه 
همچنين امكان اعمال پس فشار به نمونه، به منظور شبيه سازي شرايط در . زهكشي نمونه قابل كنترل بوده و مقادير فشار آب منفذي نيز قابل ثبت مي باشد

 و به صورت سربار و پس فشار اعمال فشار هيدروليكي. ، در حالي كه ادئومترهاي معمولي چنين توانايي ندارند، نيز فراهم مي باشد)ميداني(محل 
  .هاي فشار معمولي و يا يك سيستم اتوماتيك، قابل كنترل مي باشدفشار آب منفذي با استفاده از پانل اندازه گيري تغييرات همچنين

جهت اندازه گيري فشار آب  .ميليمتر مي باشد 256ميليمتر و  152ميليمتر،  76متفاوتي از قبيل، دستگاه تحكيم هيدروليكي داراي قطر هاي 
به يك شير كنترلي و  توسط لوله هاي رابط در  داخل دستگاه  هاي پوشيده شده از سنگ متخلخل وجود دارد كههدر سطح انتهايي دستگاه حفر منفذي،

ساختار كلي دستگاه .  آلومينيوم و مقاوم در برابر خوردگي ساخته شده است -از آلياژ برنز نيز بدنه دستگاه .گرددسپس  به دستگاه ثبت فشار متصل مي
  :مزاياي دستگاه تحكيم هيدروليكي در مقايسه با ادئومترهاي مرسوم را به صورت زير خالصه كرددر مجموع مي توان . نشان داده شده است 1در شكل 

 شيزهك مسيرهايو  كنترل شرايط .1

  تحكيم اوليهعيين آغاز و پايان تامكان  وو مشاهده روند استهالك آن   بت فشار آب منفذيثامكان  .2

 امكان اشباع سازي نمونه با استفاده از اعمال پس فشار .3

 امكان اعمال پس فشار به نمونه براي شبيه سازي شرايط محلي .4

 )صفحه انعطاف پذير(و يا كرنش آزاد ) ه سختصفح( يكنواختبارگذاري با كرنش  ،بارگذاري شرايطكنترل تغيير  .5

 مورد نظر امكان اعمال فشار با مقادير  .6

هاي بزرگتر قالب هاي دستگاه تحكيم هيدروليكي در اندازهدليل  هب( هاي غير همگنو خاك هاي خاك درشت دانهمناسب براي نمونه .7
 ) ادئومتردستگاه مقايسه با قالب هاي مرسوم 

فقط در كه (از نشست تحكيمي و تميز آن به دليل كنترل زهكشي ) معموال در شروع آزمايش تحكيم رخ مي دهد كه(تخمين نشست آني  .8
  )شودميايجاد  زهكشيانجام در صورت 

  

 
 ساختار كلي دستگاه تحكيم هيدروليكي – 1شكل 
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 2كه به صورت شماتيك در شكل مايش يط مختلف بارگذاري، هشت نوع مختلف آززهكشي و شرامدلسازي متعدد  هايروشتوجه به  با

  :عبارتند ازكه  قابل انجام استنشان داده شده 
  كرنش آزاد، زهكشي عمودي يك طرفه) الف
  كرنش يكنواخت، زهكشي عمودي يك طرفه) ب
  گيري فشار آب منفذيكرنش آزاد، زهكشي عمودي دو طرفه، بدون امكان اندازه) پ
  گيري فشار آب منفذيه، بدون امكان اندازهدو طرف كرنش يكنواخت، زهكشي عمودي) ت
  كرنش آزاد، زهكشي افقي به سمت خارج) ث
  زهكشي افقي به سمت خارج كرنش يكنواخت، )ج
  كرنش آزاد، زهكشي افقي به سمت داخل )چ
  زهكشي افقي به سمت داخل كرنش يكنواخت،) ح
  

  
  

  يم هيدروليكيانواع مختلف زهكشي و بارگذاري در دستگاه تحك – 2شكل 
  
  

Head (1985)  پيشنهاد كرده استنوع آزمايش  انتخاب زير را در موردموارد:  
  .، بهترين حالت شرايط كرنش آزاد، با زهكشي عمودي يكطرفه مي باشد)Cv(براي تعيين ضريب تحكيم قائم ) الف

  .طلوب تر مي باشد، شرايط كرنش آزاد، زهكشي به سمت خارج م)Ch(براي تعيين ضريب تحكيم افقي   )ب 

)الف( )ب(   

)پ( )ت(   

)ث( )ج(   

)چ( )ح( 
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) كرنش آزاد(كه باعث ايجاد بار گسترده يكنواخت   صفحه انعطاف پذير جهت بارگذاري،اشاره مي كند كه استفاده از يك  Rowe (1966)مچنين ه

  .شده، مزيت محدود كردن اصطكاك سطحي را در پيرامون نمونه در بر دارد
  

   آزمايشات  .4
  

خاك مورد آزمايش خاك . دندحكيم هيدروليكي و دو آزمايش جهت مقايسه با استفاده از ادئومتر معمولي انجام ششش آزمايش با استفاده از دستگاه ت
هاي انجام شده در دستگاه آزمايش .ه بوددرصد تراكم بهينه متراكم شد% 95بود كه تا  درصد 18حد خميري و  درصد 25دانه رسي با حدرواني ريز

نتايج آزمايشگاهي به صورت كلي نشان مي دهند  .بودند و با امكان ثبت فشار منفذي عمودياز نوع كرنش آزاد و با زهكشي افقي و  تحكيم هيدروليكي
از . باشدهاي هموارتر مناسب تر ميكه با باال رفتن فشار تحكيم، منحني تحكيم خاك ريزدانه هموارتر مي شود و تعيين تحكيم اوليه و ثانويه نيز از منحني

بارگذاري در آزمايش ها  تنش هاي موثر از اين رو. شودباال اختالف در خصوصيات خاك هاي ريزدانه ناچيز ميهاي تحيكي بسيار سوي ديگر در فشار
  . آورده شده است 1جزئيات آزمايش هاي انجام شده در جدول  .كيلوپاسكال انتخاب شدند 400،300،200،100،50مقادير 

  
  جزئيات آزمايش هاي انجام شده – 1جدول 

  شماره تست  شرايط كرنش ايط زهكشيشر دستگاه آزمايش
 RV-1  كرنش آزاد  عمودي يك طرفه  تحكيم هيدروليكي
  RV-2  كرنش آزاد  عمودي يك طرفه  تحكيم هيدروليكي
  RV-3  كرنش آزاد  عمودي يك طرفه  تحكيم هيدروليكي
 RH -1  كرنش آزاد  افقي به سمت خارج  تحكيم هيدروليكي
 RH -2  ش آزادكرن  افقي به سمت خارج  تحكيم هيدروليكي
 RH -3  كرنش آزاد  افقي به سمت خارج  تحكيم هيدروليكي

  O-1  -  -  ادئومتر
  O-2 - - ادئومتر

  
  

اشباع شده و  پاسكال كيلو 100و  50هاي انجام شده در دستگاه تحكيم هيدروليكي، ابتدا نمونه در دو مرحله با مقادير پس فشار در آزمايش
فشارهاي سربار با مقادير  از براي ايجاد تنش هاي موثر موردنظر. كيلو پاسكال ثابت نگه داشته شد 100مايش در سپس مقدار پس فشار تا انتهاي آز

به اين صورت كه   هر مرحله آزمايش داراي دو قسمت بارگذاري بدون زهكشي و تحكيم مي باشد،. كيلو پاسكال استفاده شد 150،200،300،400،500
گردد، سپس با باز نگه داشتن شير  فشار منفذي تا ثابت ماندن آن قرائت ميبا بسته نگه داشتن شير زهكشي مقدار سربار افزايش داده شده و تغييرات 

منفذي در هنگام تحكيم ثبت  مقادير نشست و تغييرات فشار. كيلو پاسكال متصل است، اجازه تحكيم به نمونه داده مي شود 100پس فشار زهكشي كه به 
به دليل خطاي ناشي از  .ساعت به طول انجاميد 24-48نيز حدود  هاو زمان اشباع شدن نمونه هساعت بود 24هر مرحله تحكيم  مدت زمان .مي گردد

  . حذف شدند RH-1و  RV-1عملكرد نادرست شيرهاي كنترل پس فشار در دو آزمايش اول نتايج تست هاي 
  
  

  تفسير نتايج آزمايشات تعيين و  .5
  

در اين روش ابتدا به صورت ترسيمي در هر مرحله  مقادير . ه استبراي تعيين ضريب تحكيم با استفاده از نتايج ادئومتر از روش لگاريتم زمان استفاده شد
 1و با استفاده از رابطه ) t50(تحكيم % 50در  تعيين شده و سپس با توجه به مقدار زمان نشست  )d100(و در انتهاي تحكيم ) d0(نشست در ابتداي تحكيم 

  .محاسبه نمود 2مقدار ضريب فشردگي حجمي را نيز مي توان استفاده از رابطه  .مقدار ضريب تحكيم محاسبه مي گردد

)1     (           
                                                                        

)2     (           
                                                                        

  
  .تغييرات تنش موثر مي باشد ′σ∆نسبي حجم خاك و  تغيير V/V0∆زمان،  tفاكتور بدون بعد زمان،  TVبيشترين فاصله زهكشي،  d در اين روابط
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به وسيله اندازه گيري : الف ؛امكان تعيين ضريب تحكيم به دو روش وجود دارد هاي انجام شده به وسيله دستگاه تحكيم هيدروليكيدر آزمايش

با استفاده مستقيم از  :بل زمان و بهمانند آزمايش ادئومتر و استفاده از روش هاي ترسيمي براي نمودارهاي نشست در مقا) يا نشست(تغييرات حجمي 
رفتار تحكيمي مستقيماً به استهالك  با توجه به اينكه .د استهالك فشار منفذي در برابر زماننتايج اندازه گيري تغييرات فشار آب منفذي و نمودار درص

ر استفاده از دستگاه ديگزيت م. رسدتر به نظر مياستفاده از روش دوم مناسب اضافه فشار منفذي كه در اثر ايجاد بار خارجي به وجود آمده مربوط است
نقطه شروع زماني است . ير فشار آب منفذي، به خوبي مي توان شروع و انتهاي تحكيم اوليه را تعيين نموددهده مقاتحكيم هيدروليكي اين است كه با مشا

مقدار فشار آب منفذي كه انتهاي تحكيم اوليه زماني است  .كه مي تواند نشان دهنده اشباع كامل خاك باشدبوده كه فشار منفذي برابر با بار خارجي 
به اين ترتيب به  .به همين صورت مي توان هر نقطه ديگري از درصد استهالك فشار منفذي را مشخص نمود. شود مال شده ميپس فشار اعبرابر با 

  .درصد نشست اوليه قابل تعيين است 50سادگي زمان 
تحكيم % 50براي زمان   Tvمقدار  شود،اي در انتهاي نمونه اندازه گيري ميبا توجه به اينكه در دستگاه تحكيم هيدروليكي اضافه فشار آب حفره

مربوط به مقدار متوسط درجه تحكيم  TVگرفته شده و براي در نظر  استفاده از ادئومتركه در  197/0 و نه مقدار(در نظر گرفته شود  38/0 برابربايد اوليه  
بوده در نتيجه % 50سط درجه تحكيم بيشتر از وك يافته، متاستهال% 50از اين رو هنگامي كه فشار منفذي در انتهاي نمونه ). براي كل عمق نمونه مي باشد

  .بيشتر خواهد بود   Tvمقدار  در اين زمان
. هاي با زهكشي افقي و عمودي آورده شده استنمودار هاي استهالك فشار آب منفذي در برابر لگاريتم زمان براي آزمايش 4و 3هايدر شكل

در سربار افزايش مي يابد در حالي كه درصد تحكيم با افزايش  50در تست هاي با زهكشي عمودي زمان  همان طور كه در اين نمودارها ديده مي شود
  . هاي با زهكشي افقي نمودار ها تقريباً بر يكديگر منطبق مي شودآزمايش

  

  
  

 
 روند استهالك فشار منفذي در برابر زمان براي آزمايشهاي با زهكشي عمودي – 3شكل 

  

 فشار موثر تحكيم

 فشار موثر تحكيم
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  روند استهالك فشار منفذي در برابر زمان براي آزمايشهاي با زهكشي افقي – 4شكل 
  
  

دو روش ذكر شده به و  براي زهكشي عمودي مقدار ضريب تحكيم عمودي به دست آمده با استفاده از دستگاه تحكيم هيدروليكي 5در شكل 
شود مقدار ضريب تحكيم به دست آمده در دستگاه تحكيم هيدروليكي  مشاهده ميهمان طور كه . و همچنين نتايج حاصل از ادئومتر ترسيم شده است

  .مسير زهكشي اتفاق مي افتد طول به دليل وابستگي ضريب تحكيم با توان دوم امراين .  ي باشدبسيار بيشتر از مقدار ادئومتر م
هاي روليكي با زهكشي عمودي و آزمايشمقادير ضرايب فشردگي حجمي براي آزمايش هاي انجام شده در  دستگاه تحكيم هيد 6در شكل 

همان طور كه ديده مي شود مقادير به دست آمده از دستگاه تحكيم هيدروليكي و ادئومتر داراي مطابقت نسبي . انجام شده در ادئومتر ترسيم شده است
  .جاد شده در نمونه مي باشد، توجيه پذير استاين مطلب نيز با توجه به تعريف ضريب فشردگي حجمي كه وابسته به مقدار كرنش نسبي اي. مي باشند

  

  
  

  مقايسه بين مقادير ضريب تحكيم محاسبه شده در برابر فشار سربار – 5شكل 

تحكيم فشار موثر  

 فشار موثر تحكيم
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  محاسبه شده در برابر فشار سربار فشردگي حجميمقايسه بين مقادير ضريب  – 6شكل 
  
  

نيز  8و  7آزمايشات تحكيم هيدروليكي آورده شده است و در اشكال  از ب تحكيم افقي و قائم به دست آمده ايضرمقادير  2جدول شماره در 
ترسيم شده  ،به ترتيب نسبت ضريب تحكيم افقي و قائم در برابر فشار سربار و  نسبت ضريب نفوذپذيري خاك در جهت افقي به قائم در برابر فشار سربار

همان طور  .اند، با يكديگر مقايسه شده  RV-3و  RH-3هاي آزمايشو  RV-2و  RH-2هاي براي سهولت مقادير به دست آمده از آزمايش .است
ضريب . گرددراستاي افقي بيش از راستاي قائم بوده و با افزايش سربار اين اختالف بيشتر نيز مي ضريب تحكيم درمشاهده مي گردد در اشكال كه 

انگر اين مطلب است كه با استفاده از زهكش هاي عمودي به خوبي مي توان اين امر نش. دباش بيش از جهت عمودي مي نيز در جهت افقي نفوذپذيري
  . تحكيم اليه هاي ريزدانه را سرعت بخشيد

  
  مقادير ضرايب تحكيم افقي و قائم به دست آمده از آزمايشات – 2جدول 

 ضريب تحكيم قائم

)mm2 /min( 

 RV-3آزمايش

 ضريب تحكيم قائم

)mm2 /min( 

 RV-2آزمايش

 يم افقيضريب تحك

 )mm2 /min(  
 RH-3آزمايش

 ضريب تحكيم افقي

 )mm2 /min(  
 RH-2آزمايش 

فشار موثر 
 سربار

  )كيلوپاسكال( 
93 104.7 195 292  50  
37 30 195 234  100  
44 35.4 195 234  200  
31 25.5 195 195  300  

24.6  19.44  195  195  400  
  

  
  نتيجه گيري  .6
  

از نواقص موجود در دستگاه ادئومتر را برطرف كرده و با استفاده از آن مي توان انواع مختلف آزمايش تحكيم را  دستگاه تحكيم هيدروليكي بسياري
هاي انجام شده با اين دستگاه نشان دادند كه ضريب تحكيم تابعي از اندازه قالب دستگاه آزمايش بوده در حالي ضريب فشردگي آزمايش. انجام داد

در خاك ريزدانه مورد آزمايش مشاهده شد كه ضريب نفوذپذيري . دازه هاي مختلف مقادير نسبتاً يكساني را به دست مي دهدحجمي در قالب هاي با ان
هاي عمودي جهت اين مطلب ضرورت استفاده از زهكش. گردددر جهت افقي بيش از جهت قائم بوده و اين اختالف نيز با افزايش فشار سربار بيشتر مي

  .ي خاك هاي ريزدانه را به خوبي مشخص مي كندتسريع نشست تحكيم
  

 نوع آزمايش
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  نسبت ضريب تحكيم افقي به ضريب تحكيم قائم – 7شكل 
  
 

  
  

  نسبت ضريب نفوذپذيري افقي به ضريب نفوذپذيري قائم – 7شكل 
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