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های استخراج شده از از آزمایش پرسیومتری با پارامتر های بدست آمدهمقایسه پارامتر

 های ریزدانه شهر مشهددر خاک CUآزمایش سه محوری 

 
 3ناصر حافظی مقدس ،2محمد غفوری، 1*،دانیال منصوریان

  دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی,دانشگاه فردوسی مشهد -1

 ی دانشگاه فردوسی مشهداستاد هیئت علم -2

 استاد هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد -3

 

 

 چکیده

در اندااز  ییدری  دو آزمایش پرسیومتری و سه محوری به عنوان دو آزمایش برجا و آزمایشگاهی مهم تحقیقدر این 

ا  هدای آندازیم مقداار از آنجایی که مقاومت برشی خاک یکدی از رییرنا.می مورد مقایسه قرار  پارامتر های مقاومتی خاک
نتایج باست آما  حاکی از ارتباط بسیار نمدیک این دو آزمایش  )2002وهمکاران،Fawazماول االستیسیته نیم می باشا))

حاصل از سه محوری و پرسیومتری به عنوان پارامتر هدای  Lpو  Øو داد  های خروجی آن ها بود.بصورتی که پارامتر های 

بدا  که نسبت های تغییرات مقاومتی در دو آزمایش یکسان مدی باشدنا. یردیاو مشخص   شا مقاومتی با یکایگر مقایسه
پارامتر چسبنایی نیم با پارامتر های تغییدر شدکلی نیم به همان مقاار افمایش می یابا. Lpافمایش زاویه اصطکاک داخلی، 

کدام  قابدل بدرازو بدود  و مدایش . هدردو آزمدی کنداو نتیجه یکسانی را مشخص   آزمایش پرسیومتری مقایسه یردیا

 رایط مختلف تغییر می نماینا.شهای مشابه در آن دو بصورت موازی در پارامتر

 

  پرسیومتری،سه محوری،زاویه اصطکاک داخلی،مقاومت برشیکلمات کلیدی:
 

 

 :مقدمه

ث یدک سداز  اهمیت بسدمایی دارندا. پدیش از احدااهی پیش از احااث ساز  های مهناسی امروز  مطازعات ساختگا

مهناسی,اط ع داشتن از ویژیی های بافتی و مهناسی خاک های زیر آن ساز  تاثیر بسمایی در رونا اجرا خواها داشدت.از 
میان ویژیی هایی که اط ع داشتن از آن ها برای یک مهناس ساز  یا مهناس زمین شناس مهم می باشا مدی تدوان بده 

نیک خاک و در شرایط کنترل شا  اپارامتر ها را می توان در داخل آزمایشگا  مک پارامتر های مقاومتی خاک اشار  نمود.این

در محاسبه نمود و یا می توان شرایط طبیعی خاک را زحاظ کرد  و آزمایش های صحرایی را برای محاسبات انتخاب کدرد.
داشتن اط عات کافی راجع بده همه مسائل مربوط به پایااری خاک از قبیل طراحی پی ها،دیوار های حائل و خاکریم های 

که در مباحث پایااری خاک اهمیت بسیار    خاک های چسبنا ژمقاومت خاک ضروری است.انااز  ییری مقاومت خاک بوی

نیک خاک می باشا.در حازت کلی مقاومت یک ماد  بیشدترین اث پیچیا  و داری اهمیت در مکحزیادی دارنا یکی از مبا

 .(Atkinson,1942)قبل از یسیختگی تحمل کناتنشی است که ماد  می توانا 
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تاثیر بسمایی در تعیین رفتار خداک هدا دارا مدی باشدا و عمدا  تدرین عامدل تعیدین ویژیدی هدای  خاکمقاومت خاک،این مقاومت برشی 

مقاومت،مقداومتی  رفتاری یک خاک بشمار می رود. این مقاومت مقاومت داخلی ذرات خاک در واحا سطح آن هدا مدی باشدا.به بیدانی دیگدر ایدن
است که ذرات خاک می تواننا در برابر هر نیروکه در جهت یسیختگی و زغمو به آن ها وارد مدی شدود در امتدااد هدر صدیحه ای از خدود نشدان 

در بخش آزمایش های آزمایشگاهی,آزمایش سه محوری مطمئن تدرین روو بدرای محاسدبه پدارامتر هدای مقداومتی خداک مدی باشدا.این دهنا.

که با دقت باالیی طراحی یشته است از این قابلیت بهر  منا می باشدا کده زاویده اصدطکاک داخلدی خداک و چسدبنایی را در شدرایط  آزمایش

کوتا  مات و بلنا مات یا غیراشباع و اشباع محاسبه نمایا.از آزمایش هدای صدحرایی نیدم مدی تدوان بده آزمدایش پرسدیومتری اشدار  نمدود کده 
این پدژوهش ارتبداط دربه یکی از بهترین روو های صحرایی برای محاسبه پارامتر هدای مهناسدی خداک مدی باشدا. امروز  در حال تبایل شان

 یرفت.و نقاط ضعف و قوت هریک مورد تجمیه و تحلیل قرار  سه محوری و پرسیومتری پرداخته شا بین پارامتر های خروجی آزمایش 
 

 

 کلیات دو آزمایش:

 :آزمایش پرسیومتری -
یش به عنوان آزمایشی برجا برای محاسبه پارامتر های مقاومتی خاک و همچندین کدرنش هدای موجدود در مصدازح عمیدق کداربرد این آزما

پرسدیومتری کده امدروز  بده عندوان روشدی پرکداربرد در مکانیدک خداک بطور کلی این آزمایش درون یک یمانده عمیدق انجدای مدی شود. .دارد
سده ندوع آزمدایش پرسدیومتری (Clarke,1995)غییر شکل پذیری و سختی خداک اسدتیاد  مدی شدودصحرایی به کار یرفته می شود برآورد ت

 می باشنا: بصورت پرسیومتر های پیش حیار،خود حیار و تغییر مکانی متااول

این دسته از پرسیومتر ها که پرکاربرد ترین نوع پرسیومتر می باشنا توسط منارد ساخته  :پرسیومتر های پیش حیار

ر یمتنه های از قبل حیاری شا  استیاد  می باشنا.این نوع پرسیومتر در خاک   و سنگ های سست که امکدان شانا و د
حیر یمانه در آن ها وجود داشته باشا قابل استیاد  می باشنا و خود به دو دسته تغییر حجمی و تغییر شعاعی تقسیم می 

 (1831شونا)قنبری و معجمی,

 آن قابدلGCو ندوع  بدود گا  مورد استیاد  در این پژوهش( از ندوع تغییدر حجمدی منارد )دست پیش حیار پرسیومتر

میلی متری این نوع به صورتی است که سونا دستگا  درون غ فی قرار می ییرد که با  47استیاد  در خاک می باشا.قطر 
ونا که به داخل یمانه وارد و سپس سلول های محافظ با یاز پر می یردنا.در این روو غشای س یرفتهآب تحت فشار قرار 

شا  است بوسیله فشار وارد شا  از طرف سیال منبسط یشته و سپس به دیوار  چاهک فشار وارد می نمایا.پس از فشرد  

در شا  غشا به دیوار  چاهک قرائت های تغییر شکل و یسیختگی از روی نمایشگر های دستگا  قابل مطازعه مدی باشدنا.
 رات فشار نسبت به تغییر حجم در این نوع دستگا  به تصویر کشیا  شا  است.نمودار تغیی 1شکل شمار  
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 تغییر حجم( پرسیومتری-)نمودار فشار - 1شکل 

.این پارامتر از استکه ماول پرسیومتر می باشا مربوط به تغییر شکل ناشی از فشار وارد  به دیوار  یمانه  Epپارامتر 
این قسمت که به عنوان منحنی اوزیه نمودار شناخته میشود بهترین قسدمت .استمحاسبه خطی نمودار قابل نیمه قسمت 

این ماول با ماول االستیسیته خاک کده یدک  )2017وهمکاران،Fawazنمودار برای محاسبه ماول پرسیومتر می باشا )

مداول برشدی خداک همدان  Gpپدارامتر  )2017وهمکداران،Fawaz) پارامتر ذاتی هر خاک می باشا کمی متیاوت است
است.این پارامتر نشان دهنا  زحظه ای می باشا که خاک دچار یسیختگی یشته است.در روی نمودار قسمتی که از حازت 

یا فشار حای پارامتر مقاومتی خاک مدی  Lp خطی به حازت غیر خطی تبایل می شود نشاناهنا  ماول برشی می باشا.

 زهکشی نشا  قابل استیاد  می باشا. باشا.این پارامتر جهت محاسبه مقاومت برشی

 :آزمایش سه محوری -

بطور کلی در این آزمایش  .استآزمایش سه محوری یکی از مهمترین آزمایشات انجای شا  در یرایش مکانیک خاک 

ا نمونه خاک در ابعاد و شکل استاناارد درون یک محیظه شیشه ای استاناارد قرار می ییرد و به کمک نیروی فشار بداد ید
برای جلوییری از تخریب نمونه خاک در داخل محیظده هنگدای  آب از تمای جهات به آن نیروی همه جانبه وارد می یردد.

برخورد با سیال؛اطراف نمونه خاک با غشای الستیکی استاناارد پوشیا  می شود و توسط حلقه های الستیکی کشسان آب 

( از یکدایگر جداا شدونا.پس از اینکده 8Ϭیر فشار همه جانبده )( و مسBack pressureبنای می یردد تا مسیر اشباع)

تنش محدوری قدرار مدی د نظر تکمیل شا نمونه مورد اعمال مراحل اشباع سازی و تحکیم نمونه بر اساس نوع آزمایش مور
بدا توجده بده ( ندای دارد.Devitone stressییرد که توسط یک بازوی قائم به آن وارد می شود.این تنش تنش انحرافدی)

 استیاد  شا  است. CUشرایط موجود و سرعت عمل در این پژوهش از آزمایش سه محوری نوع 
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 دستگاه سه محوری به کار گرفته شده در پژوهش – 2شکل 
 

 

 :آزمایش های پرسیومتری و سه محوره انجام شده

مقاس مشها شرایط برای اجرای آزمایش پرسیومتری  عاد یمانه ماشینی در شهر 18در این پژوهش ابتاا با حیاری 

 CUاز محل یمانه های حیاری شا  نمونه دست نخورد  تهیه شا  و برای استیاد  در آزمدایش سده محدوری محیا یردیا.
این تسدت  .شاناثانیه پس از اعمال هر فشار ثبت  12،80،10،120تغییرات حجم در زمان های مورد استیاد  قرار یرفت. 

ثانیده  10و  80زمان های  بار اجرا یردیا.قرائت ها با 73متری تا فشار حااکثری  2متری و با پله های  2ماق باالی در اع

.این ا  به صورت تصاعای باال رفدتدستگدر که حجم آب افت کرد  شا زمان یسیختگی هنگامی مشخص  .ثبت شا  انا 

ی آزمایش های پرسیومتری,نمونه های دست نخورد  خاک .پس از اجراشناخته می شودزحظه یسیختگی به عنوان زحظه 
که بصورت نمونه شلبی می باشنا برای آزمایش سه محوری استیاد  شانا و برای عمق هایی که آزمایش پرسدیومتری در 

کیلویری  8و2و1آن ها بخوبی اجرا شا  بود یک آزمایش سه محوری )هر آزمایش شامل سه نمونه ( انجای یرفت.تنش های 

سانتی متر مربع برای هر مرحله از باریذاری آزمایش سه محوری انتخداب یردیانا.نمونده هدای سده محدوری در ابعداد  بر
متر بر دقیقه انتخداب میلی  0,8میلی متر و بصورت دست نخورد  ساخته شانا.سرعت باریذاری بصورت کنا و  41*83

 ثبت یردیا. ASTMنمونه طبق استاناارد  %12یردیا و زحظه شکست در تغییر طول 

 متدر افدمایش عمدق تکدرار شدا  اندا. 2متری آغاز شا  و با هر  2در این پژوهش آزمایش های پرسیومتری از عمق 

 :به شرح زیر می باشامشخصات دستگا  منارد استیاد  شا  در این پژوهش 
 

 45mm قطر سونا دستگا : -  65mm قطر یمانه اکتشافی در این تحقیق: -

 520cc حجم سونا: -    1m از زمین:ارتیاع ییج  -
 60bar حااکثر فشار: -

 ارایه یردیا  است. 1نتایج آزمایش های پرسیومتری و سه محوری در جاول 
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 نتیجه های آزمایش های سه محوری و پرسیومتری انجام گرفته در گمانه های مختلف -1جدول 
 پرسیومتری سه محوری

 ردیف یمانه جنس خاک عمق
C(kg/cm2) Ø(degree) Gp(kg/cm2) Ep(kg/cm2) PL(kg/cm2) 

0/319 16/4 102/7 273/2 19/1 23-25 CL-ML 
PT1 1 

0/414 14/8 79/4 211/3 20/6 27/5-30 CL 

0/159 23/3 173/4 461/3 33 28-31 ML PT2 2 

0/423 21 133/5 355/2 28/7 23/5-25 CL 
PT3 3 

0/455 23 128/1 340/9 25 28/5-30 CL 

0/231 22/9 218/3 580/7 31/6 17-20 ML PT4 4 

0/529 18/1 88/3 235 22/4 32-35 CL PT5 5 

0/349 21/4 94/6 251/7 23/9 23-25 CL-ML PT6 6 

0/402 20/8 91/8 244/2 22/2 22-24 CL PT7 7 

0/352 23/5 151 401/6 29/5 30-35 CL PT8 8 

0/498 17/3 137/5 365/8 19/7 24-26 ML PT9 9 

0/387 23/9 84/6 225/1 27/1 28-32 CL-ML 
PT10 10 

0/483 22/5 80/3 213/6 21/7 36-40 CL 

0/403 18/5 120/2 319/8 31/4 28-32 CL PT11 11 

0/348 22 192 510/8 38/5 34-36 CL-ML 
PT12 12 

0/343 19/7 152 404/2 28/4 41-44 CL 

0/512 22 148/7 395/6 28/8 11-15 CL PT13 13 

در عمدق هدای یکسدان و بدر روی داد  هدای محاسدبه شدا  از دو آزمدایش  سدعی شدا  اسدت کدهاین پژوهش  در

شدا  باشدنا.پس از باسدت آوردن داد  هدای مختلدف سدعی یردیدا تدا بدین داد  هدای حاصدل  انجایالیه های یکسان 

طدده آن ارایدده یدردد بدداین منظددور بددین ی آزمایشددگاهی ارتبدداط برقددرار شدا  و راباز آزمدایش در محددل و آزمددایش هدا

زاویدده اصددطکاک و چسددبنایی باسددت آمددا  از آزمددایش سدده محددوری و پددارامتر هددای باسددت آمددا  از آزمددایش 
 ارایه شا  است. 4،7،2،1(ارتباط برقرار یردد که نتیجه آن در شکل های Gp,Lp,Epپرسیومتری )ماننا:

 

 
 
 

 :مقایسه نتایج
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Figure4(Lp-internal angle of friction) 

 ارتباط بین زاویه اصطکاک داخلی و فشار حدی – 4شکل 

 
افمایش مدی یابدا و  Lpمشاها  می شود با افمایش میمان زاویه اصطکاک داخلی خاک مقاار  7همانطور که در شکل 

 یابا.کاهش می Lp,Ep,Gp با افمایش مقاار چسبنایی مقاار 4و1و2کل های طبق ش

 

 

 مدول پرسیومترارتباط بین چسبندگی و پارامتر  - 5شکل 
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 Gpپارامتر ارتباط بین چسبندگی و  - 6شکل 

 

 فشار حدیچسبندگی و پارامتر ارتباط بین  -4 شکل

 

 

 :نتیجه گیری

ژوهش مشخص یردیا که پارامتر های زاویه اصطکاک داخلی و چسبنایی نسبتی مشابه در این پ -1
نیمافمایش می یابدا کده  Ø  Lp با افمایشبا پارامتر های مقاومتی آزمایش پرسیومتری دارنا.بصورتی که 
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و این نشاناهنا  این است که تغییر مکان آزمایش در ماهیت پارامتر های مقاومتی خاک اثریذاری ناارد 

 این پارامتر ها واکنش مشابه در برابر تنش های مختلف نشان می دهنا.
آزمایش پرسیومتری دارای داد  هایی مطمئن و مناسب می باشا و حضور این آزمایش در رونا  -2

 محاسبات می توانا نیاز به آزمایش های سنتی تر را مرتیع کنا.

ت باالیی برخوردار می باشنا وزی نتایج آن ها هریک از دو آزمایش به نوبه خود از توانمای و دق -8
به دزیل همجنس نبودن داد  ها قابلیت مقایسه کلی دارنا و به دزیدل کداربری متیداوت دسدتگا  هدا در 

 شرایط متیاوت هریک در جایگا  خود دارای اهمیت می باشنا.
 
 

 :منابع

(,دسدتورازعمل 1830هدا)سازمان مایریت و برنامه ریمی کشور,دفتر امور فنی و تداوین معیدار  -1
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