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خالصه
معموالً برای بهدست آوردن پارامترهای مقاومت برشی (چسبندگی و زاویهی اصطکاک داخلی) خاکها از آزمایش برش مستقیم آزمایشگاهی
استفاده میشود .مقادیر چسبندگی بهدست آمده از این آزمایش بهعلت مواردی مانند دستخوردگی زیاد نمونهها و همینطور لزوم حذف بخشی از
درشتدانهی خاکها ،چندان قابل اعتماد نمیباشد .آزمایشهای برجا بهواسطهی حفظ شرایط طبیعی نمونهها و دستخوردگی کمتر خاکها
همواره مورد توجه محققین زیادی بوده است .هدف اصلی این تحقیق بررسی چند آزمایش برش برجا در خاکهای درشتدانهی رسی ()SC-GC
میباشد .محدودهی مورد مطالعه مربوط به پروژهای در منطقهی چهار شهر تهران بوده است .با توجه به نتایج این تحقیق بهنظر میآید آزمایش برش
مستقیم میتواند مقادیر واقعبینانهتری را از زاویهی اصطکاک داخلی و بهویژه چسبندگی این نوع خاکها ارائه کند.
كلمات كليدي :چسبندگی خاک ،آزمایش برش برجا ،آزمایش برش مستقیم ،خاک درشتدانهی رسی.

 .1مقدمه
شناخت مناسب از شرایط خاکها قبل از احداث سازهها یك ضرورت است .در عملیات مطالعات ژئوتکنیکی با انجام آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی
میتوان خواص خاکها را تعیین کرد .پارامترهای مقاومت برشی (چسبندگی و زاویهی اصطکاک داخلی) از مهمترین پارامترهای خاکها محسوب
میشوند .برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاکها معموالً از دو روش برش مستقیم آزمایشگاهی و برش مستقیم برجا 1استفاده میشود .علیرغم
دشواریها و هزینههای باالی انجام آزمایش برش برجا ،نتایج این آزمایش بهعلت حفظ شرایط طبیعی و دستخوردگی کم نمونهها از اعتبار بیشتری در
مقایسه با آزمایش برش آزمایشگاهی برخوردار است .همچنین دستخوردگی زیاد نمونهها ،توزیع غیر یکنواخت تنش برشی و تحمیل صفحه برش در
جعبهی آزمایش از مهمترین معایب آزمایش برش مستقیم آزمایشگاهی میباشد.
تحقیق در مورد آزمایش برش برجا در خاکها از جمله مواردی بوده که کمتر به آن پرداخته شده است .مرادی و قندهار ( )1831در قالب
یك مقاله علمی نتایج چند آزمایش برش مستقیم انجام شده در ساختگاه سد گتوند را در حالتهای افقی و زاویهدار با هم مقایسه کردند ] .[1پورتقی
آذر و فخاریان ( )1838با کمك آزمایش شیمی ،نوع سیمانتاسیون خاکها را مشخص کردند و در ادامه نشان دادند که سیمانتاسیون ناشی از کلسیت
باعث افزایش پارامتر چسبندگی در خاکهای درشتدانهی تهران میشود ] .[2قزوینیان و همکاران ( )1831نتایج آزمایش برش مستقیم برجا را بر روی
ناپیوستگیهای صفحهای تکیه گاه چپ سد کارون تحلیل و تفسیر کردند ] .[8مویدی و همکاران ( )1833معایب آزمون برش مستقیم و تأثیر آنها بر
روی نتایج پارامترهای مقاومت برشی را بررسی کردهاند ] .[4همچنین فاروق 2و همکاران ( )2112تاثیر درجهی اشباع و وزن مخصوص خاکها را بر
نتایج آزمایش برش مستقیم ارزیابی کردند ].[2
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در این پژوهش نتایج چند آزمایش برش برجا در خاکهای درشتدانهی رسی ( )SC-GCتحلیل و در ادامه چسبندگی و زاویهی اصطکاک
داخلی بهدست آمده از این آزمایشها با آزمایشهای برش مستقیم آزمایشگاهی مقایسه شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده بهنظر میآید با استفاده
از آزمایش برش برجا میتوان مقادیر واقعبینانهتری را از پارامترهای مقاومت برشی خاکها تعیین کرد.

 .2معرفی مورد مطالعاتی
این تحقیق مربوط به مطالعات ژئوتکنیك یك بیمارستان در منطقه چهار شهر تهران ،بزرگراه شهید باقری ،بین خیابانهای  212و  211غربی میباشد
(شکل  .)1جنس خاک پروژه بیشتر از نوع درشت دانه با سیمان رسی )SC-GC( 1بوده است .براساس بررسی نمونههای اخذ شده از حفاریها و
همچنین تطابق محدودهی مورد نظر بر روی نقشههای سازمان زمینشناسی و نقشهی جایکا ،2سازند زمینشناسی پروژه  Cمیباشد ] .[1با توجه حساس
بودن پروژه و همینطور نیاز به گودبرداری  21متری ،سعی شد تا در کنار آزمایشهای معمول ،چند آزمایش برش برجا نیز بهمنظور ارزیابی بهتر
پارامترهای مقاومت برشی خاک نیز انجام شود (شکل .)2

شكل  .1موقعيت تقريبي پروژه در نقشه شهر تهران

Clayey Sand with Gravel - Clayey Gravel with Sand
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شكل  .2تصوير يكي از آزمايشهاي برش برجاي انجام شده در گالري يكي از چاههاي دستي

 .3نتایج آزمایشهای برش مستقيم
در این پروژه هفت عدد آزمایش برش مستقیم برجا انجام شده است .هر کدام از این آزمایشها بر روی سه بلوک خاکی مربع شکل با سطح مقطع  2211سانتیمتر مربع و
تا رسیدن خاک به نقطهی برش ادامه یافته است .پارامترهای چسبندگی و زاویهی اصطکاک داخلی بهدست آمده از این آزمایشها در جدول  1ارائه شده است .همچنین
بهعنوان نمونه و صرفاً برای یکی از این آزمایشها ،نمودارهای مربوط معیار موهر-کولمب 1و تنش برشی – کرنش برشی در شکل  8نشان داده شده است.
جدول  .1ريز نتايج آزمايشهاي برش برجا
نام چاه دستي

عمق
(متر)

چسبندگي
2

زاويهي اصطكاک

( )kg/cm

داخلي (درجه)
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1/2

1/8

44
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11/2

1/2

41/2
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11/2

1/22

41/4
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21/2

1/4

42/2

TP-4

2

1/22

41/3

TP-4

11

1/24

42/9

TP-4

21

1/89

42/8
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شكل  .3نمودارهاي مربوط به معيار موهر كولمب براي يكي از آزمايشها در عمق  22متر

 .4مقایسه نتایج برش مستقيم آزمایشگاهی و برجا
با توجه به سخت و پرهزینه بودن انجام آزمایش برش برجا و البته مزایای این آزمایش در مقایسه با آزمایش برش مستقیم آزمایشگاهی (بهویژه دستخوردگی بسیار کمتر
نمونهها) ،در این بخش از تحقیق سعی شده است تا رابطهی بین نتایج این دو آزمایش برای دادههای این پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد .برای این منظور با استفاده از روش
رگرسیون خطی ،رابطهی خطی بین چسبندگیها و زاویه های اصطکاک داخلی حاصل از هر دو آزمایش بررسی شد .الزم به یادآوری است ،مقادیر آزمایشگاهی استفاده
شده مربوط به همان عمقها و جنس خاکی بودهاند که در آنها آزمایش برش برجا نیز انجام شده بود .همانطور که در شکلهای  8و  4مشخص است ،پارامترهای
مقاومت برشی بهدست آمده از آزمایش برش برجا بیشتر از مقادیر معادل آزمایشگاهی بودهاند.

شكل  .3رابطهي خطي بين چسبندگي آزمايشگاهي و برجا



شكل  .4رابطهي خطي بين زاويه اصطكاک داخلي آزمايشگاهي و برجا

 .5نتيجهگيری
در این تخقیق سعی شد تا ضمن تحلیل چند آزمایش برش برجا بر روی خاکهای درشتدانهی رسی ،یك مقایسهی ساده نیز بین نتایج این آزمایش با
آزمایش برش مستقیم آزمایشگاهی انجام شود .در ادامه بهصورت موردی به مهمترین نتایج این پژوهش اشاره شده است:


با توجه به ایرادهای ساختاری آزمایش برش مستقیم آزمایشگاهی برای خاکهای درشتدانه و همینطور ویژگیها و مزایای آزمایشهای
برجا ،بهنظر میآید آزمایش برش مستقیم برجا روش مناسبتری برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاکهای درشتدانهی رسی
میباشد.



بهعلت دستخوردگی بسیار کم نمونهها در آزمایش برش برجا ،چسبندگی و زاویهی اصطکاک داخلی بهدست آمده از این آزمایش بیشتر
از مقادیر آزمایشگاهی بوده و به واقعیت نزدیكتر میباشد.



در مقایسهی انجام شده بین پارامترهای مقاومت برشی برجا و آزمایشگاهی ،ضریب همبستگی برای چسبندگی و زاویهی اصطکاک داخلی
بهترتیب حدود  1/24و  1/44بوده است.



از آنجاییکه تعداد کم آزمایشهای بررسی شده حتماً بر نتایج اخذ شده موثر بوده ،پیشنهاد میشود روند ارائه شده در این تحقیق با
دادههایی بیشتر انجام شود تا بتوان روابط تجربی دقیقتر و با قابلیت اعتماد بیشتری ارائه کرد.



بررسی تأثیر عواملی مانند نوع دانهبندی ،درصد ریزدانه و رطوبت بر نتایج آزمایش برش برجا نیز میتواند از جمله موارد دیگری باشد که
پیسنهاد میشود مورد توجه قرار بگیرد.
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