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. بخشهاي شمالي ايران از جمله مناطق با بارندگي نسبي باال در تمام طول سال و همچنين فصل خشك كوتاه مدت مي باشند -چكيده
ينگونه مصالح، بدليل مشكالت اجرايي ا. رطوبت طبيعي مصالح ريزدانه در اين مناطق بطور نسبي باال و اغلب بيش از حد بهينه مي باشد

اين مصالح نرمتر و مرطوبتر از آن هستند كه بتوان با ماشين آالت : كاربرد آنها در ساخت سدهاي خاكي همواره مورد بحث بوده است
در اين مقاله در ابتدا روشهاي ساخت هسته سدهاي خاكي در چنين مناطق مرطوبي مرور  .سنگين متداول در سدسازي آنها را متراكم كرد

. سپس در ادامه پروسه اي پيشنهاد شده است كه به كمك آن مي توان روش تراكم مناسب را براي چنين مصالح مرطوبي يافت. ستشده ا
در نهايت پروسه پيشنهاد شده براي تراكم مصالح، با انجام فيلد تست مورد ارزيابي قرار گرفته است كه نتايج آن در قسمت انتهايي مقاله 

باور وجود دارد كه چنين پروسه اي مي تواند در ديگر سايتهاي مشابه جهت بدست آوردن شرايط ساخت سد بكار اين . ذكر گرديده است
 .گرفته شود

  مصالح مرطوب –هسته مرطوب  –تراكم مرطوب  :كليد واژه ها
  

 مقدمه - 1
ناشي از آن نياز به  از جمله مناطق مناسب براي سد سازي، مناطق داراي بارندگي فراوان مي باشند كه مديريت منابع آب

حتي باالتر از (آب و هواي مرطوب چنين مناطقي رطوبت طبيعي خاك موجود را باال مي برد . ساخت سد را ايجاد مي نمايد
و عدم وجود فواصل زماني طوالني گرم و خشك ) درصد رطوبت بهينه مصالح كه از آزمايش تراكم استاندارد بدست مي آيد

لذا اغلب منابع قرضه مصالح ريزدانه نفوذناپذير در دسترس در . تبخير را نيز منتفي مي سازد امكان كاهش رطوبت از طريق
چنين مناطقي بسيار مرطوب تر از آن هستند كه به روشهاي متداول براي هسته نفوذناپذير سدهاي خاكي در چنين مناطقي 

هسته سد جهت تراكم ريخته شوند، استحكام الزم ح هنگامي كه چنين مصالح نرم و مرطوبي در سط. بكار روند و متراكم شوند
به تبع خوب متراكم نشدن . جهت تحمل وزن وسايل نقليه مربوطه را ندارند و همچنين توسط غلتكها بخوبي متراكم نمي شوند

چنين هسته مرطوبي، نشستهاي قابل مالحظه در حين و پس از ساخت سد رخ مي دهد و همچنين فشار آب حفره اي حين 
چنين شرايطي لزوم بررسي روشهاي بكارگيري مصالح مرطوب و همچنين در نظر . خت قابل مالحظه اي ايجاد مي گرددسا

  .طراحي و اجرا را محرز مي نمايدگرفتن خصوصيات آنها و تاثيرات اين خصوصيات بر رفتار سد در 
  



 مرور ادبيات فني - 2
جهت رعايت اختصار در اين مقال، . مي باشد) قرن  2بيش از ( الني ساخت سد در مناطق با بارندگي فراوان داراي سابقه اي طو

اين مقاله  12و  9تنها اهم روشهاي بكار برده شده در ادبيات فني در دسترس ذكر مي گردند و براي جزئيات بيشتر مراجع 
  .توصيه مي گردند

  
  سد سنگريزه اي با پوشش بتني -2-1

كمتري مي ) مرتبط با رطوبت باال(كاربرد آنها در مناطق مرطوب داراي دردسرهاي  هر چه مصالح مصرفي درشت دانه تر باشند،
در صورت وجود بستر سنگي مناسب و ديگر شرايط، گزينه سد سنگريزه اي با پوشش بتني يا بتن آسفالتي در چنين . باشد

رطوبت باالي محيط و مصالح در چنين سدهايي در معرض كمترين مشكالت ناشي از . مناطقي حتما بايد مد نظر قرار گيرد
مي تواند در عموما در صورت مساعد بودن شرايط ساختگاه براي چنين سدهايي، گزينه سد بتني نيز . حين ساخت مي باشند

  . انتخاب نوع سد مد نظر قرار گيرد
  
  مصالح مناسب مناطق مرطوب -2-2

وبت طبيعي كمي هستند، و همچنين در بارندگيها و برخي مصالح بطور طبيعي در مناطق مرطوب وجود دارند كه داراي رط
سنگهاي نرم هوازده، يا مصالح دانه اي درشت : افزايش رطوبت احتمالي در حين ساخت نيز رطوبت بيشتري جذب نمي كنند

  .مخلوط با درصد كمي از مصالح ريزدانه غير چسبنده
يا خرده (يه مربوطه را فراهم مي سازد و مصالح ريزدانه مصالح درشت دانه اين مخلوطها استحكام الزم جهت عبور وسايل نقل

از جمله سدهاي ساخته . نيز نفوذناپذيري را تامين مي نمايند) سنگهاي هوازده كه در حين خاكريزي و تراكم بوجود مي آيند
و  25[ Taguazaو  La Honda، ]Swift Creek ]24[ ،Santa Rita ]28شده با چنين مصالحي در مناطق مرطوب سد 

  .نام بردمي توان را ] 27
  
  كاهش درصد رطوبت مصالح -2-3

نزديك به درصد رطوبت بهينه (كاهش درصد رطوبت مصالح مرطوب تا رسيدن يا حتي االمكان نزديكتر شدن به مقدار مطلوب 
ل اجرا مي يكي ديگر از راههاي كاهش مشكالت حين ساخت در مناطق مرطوب مي باشد، كه به چند روش قاب) بيشتر% 2يا 

  :باشد
  
  كاهش رطوبت در هواي آزاد -2-3-1

يكي از راههاي ساده كاهش رطوبت مصالح مرطوب، پخش كردن آنها در اليه هاي نازك در معرض هواي آزاد مي باشد كه در 
ابي، در صورت وجود روزهاي آفت]. 26و  15، 7[صورتيكه با نوعي شخم زدن نيز همراه باشد، كاهش رطوبت تسريع مي يابد 

افزايش مسير حمل و نقل . بسته به شرايط جوي و نوع خاك، از چند ساعت تا چند روز زمان براي كاهش رطوبت نياز مي باشد
  .مصالح از محل قرضه به محل هوادهي، و از آنجا به محل ساخت سد از مشكالت اين روش مي باشد

  
  گرمادهي -2-3-2

 Mudدر سد  1940رطوبت مصالح مرطوب مي باشد كه سابقه آن به سال گرما دهي نيز از جمله راهكارهاي كاهش درصد 
Mountain  به عنوان نمونه ديگري از چنين سدي مي توان به سد ]. 26[در واشنگتن مي رسدCastagnara  در ايتاليا



متر مكعب  1000تا  800در اين سد براي خشك كردن مصالح از كوره اي با ظرفيت . ساخته شد 1991اشاره نمود كه در سال 
  ].19[كاهش داده شد % 14مصالح حدود طبيعي در روز بهره برده شد كه به كمك آن رطوبت 

  
  اختالط با مصالح دانه اي خشك -2-3-3

اختالط مصالح مرطوب ريزدانه با مصالح دارشت دانه خشك نيز منجر به مخلوطي مي شود كه داراي رطوبت كمتر و استحكام 
همچنين مدول تغيير شكل و مقاومت برشي بيشتري در مقايسه با مصالح ريزدانه به تنهايي مي  بيشتري در حين ساخت، و

در بارگذاريهاي سيكلي وجود ) گسترش فشار آب حفره اي(الزم به ذكر است كه مالحظاتي در مورد رفتار اين مصالح  .باشد
  ].13و  11[دارد كه مناسب است مدنظر قرار گيرد 

  
  الح مرطوباستفاده از مص -2-4

ولو بسيار فراتر از ( يكي از راههاي بكارگيري مصالح مرطوب در ساخت سد، استفاده از مصالح مذكور با همان رطوبت طبيعي 
استفاده از مصالح رسي مرطوب در هسته سد سابقه اي بسيار . ، اما با مالحظاتي در نحوه طراحي و اجرا مي باشد)حد بهينه 

در هسته سدهاي خاكي در انگليس در ) Puddle clay(استفاده از رس هم زده شده . ان داردطوالني در مناطق مختلف جه
در اين سدها مصالح رسي تا رسيدن به . گذشته امري متداول بوده است و سدهاي ساخته شده نيز عملكرد مطلوبي داشته اند
در هر حال به دليل . قرار داده مي شدندحالت نرم مرطوب مي شدند و سپس در محل هسته بصورت مصالح يكنواختي ورز و 

ساخته شد، از آخرين سدهاي  1959متر در سال  40در انگليس كه با ارتفاع  Selsetسرعت كند ساخت چنين سدهايي، سد 
  .]22و  10[ ساخته شده بدين طريق بود

الح با رطوبت طبيعي باال مي نيز از نمونه هاي بكارگيري مص) Hydraulic fill dam(ساخت هسته سد به طريق هيدروليكي 
در اين روش مصالح ريزدانه در حوضچه هاي آب ايجاد شده در محل هسته سد ريخته مي شدند تا بطور طبيعي رسوب . باشد

  ].25[كنند و در حقيقت رس طبيعي تحكيم شده بوجود بيايد 
عموم مصالح مورد استفاده در اين . ه استمتداول بود 1951در كشورهاي منطقه اسكانديناوي نيز روش تراكم مرطوب از سال 

در روش تراكم مرطوب از . مناطق از مصالح يخرفتي مي باشند كه بصورت نرم و مرطوب در ساخت سد بكار گرفته مي شوند
هسته . بهره برده مي شود) غلتكهاي سنگين(در مقايسه با روشهاي متداول ) تراكم دهنده هاي سبك(انرژي تراكمي كمتري 

كه از مصالح مرطوب اينچنيني به روش تراكم مرطوب ساخته شده اند، در مقايسه با هسته سدهاي ساخته شده به  سدهايي
  ].25و  5[روشهاي متداول، همگن تر و نفوذناپذيرتر بوده اند 

ا وجود دارند كه در تمامي آنها ساخت سد بنمونه هاي ديگري نيز از ساخت سدهاي خاكي با بكارگيري مصالح مرطوب 
  .ذكر گرديده اند 1چند نمونه از اين سدها و روش بكار گرفته شده در آنها در جدول . موفقيت انجام شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مشخصات برخي سدهاي خاكي بزرگ ساخته شده با مصالح مرطوب - 1جدول 
  

 ارتفاع محل سد زمان ساخت نام سد 

(m) 
 مصالح هسته

درصد 

رطوبت 

طبيعي 

 مصالح

درصد رطوبت 

ينه مصالحبه  
 تراكم دهنده

Scandinavian 

dams (wet 

compaction) 

[ ٢٥و٥ ] 

1951 
كشورهاي 

 اسكانديناوي
100 

glacial 

moraine 
6-4 % >opt _ 

Tractors & 

bulldozers 

Scammonden 

[٢٣] 
1970-1966  80 انگليس 

clay 

&sandy 

clay 

40-20 % 21-13 % 
Caterpillar D4 

bulldozer 

Chivor 

(Esmeralda) 

[٢١] 

1975-1972  237 كلمبيا 
sandy clay 

with 

gravels 

26-20 % 

13% 

(modified 

proctor) 

Bulldozer & 

vibratory roller 

Monasavu  

[ ١٨- ١٥ ] 
1982-1979  85 فيجي 

weathered 

clayey 

sandstone 

70% 52% 

Pneumatic tire 

roller, low 

ground pressure 

tracked D6 

bulldozer 

Wadaslintang 

[١٤] 
1987-1982  121 اندونزي 

halloysitic 

clay 
59.2 48.6 

Equivalent 

Caterpillar D6 

bulldozer 

 
  
  جمع بندي مرور ادبيات فني -2-5

نمامي روشهاي ذكر شده در بخشهاي سابق مقاله در كاهش مشكالت ناشي از آب و هواي مرطوب در محل ساخت سد نقش 
ط محل ساخت سد و همچنين مصالح مصرفي، ممكن است تركيبي از چند روش از روشهاي فوق با توجه به شراي. بسزائي دارند

  ].25و  22[الذكر بكار گرفته شوند 
در هر حال با وجود در نظر گرفتن تمام گزينه هاي مذكور، با توجه به جميع جهات موثر در طراحي و ساخت سد، ممكن است 

عي بدون هيچگونه كاهش رطوبت يا اختالط با ديگر مصالح گزينه مد نظر براي در نهايت استفاده از مصالح با رطوبت طبي
در چنين حالتي، ايده اصلي كاهش انرژي تراكمي اعمالي به مصالح مرطوب با استفاده از تراكم دهنده هاي . ساخت سد باشد

  ].25و  23، 15، 14، 13، 10[سبكتر از غلتكهاي سنگين متداول در سدسازي مي باشد 
. تهاي پيش روي اين مقاله اختصاص به يافتن روشي كاربردي جهت تخمين سطح انرژي تراكمي براي مصالح مرطوب داردقسم

بدين منظور ابتدا يك سري تستهاي آزمايشگاهي بر روي نوعي از مصالح ريزدانه كه از حيث حدود اتربرگ مشابه آنچه در 



و سپس پروسه پيشنهادي از نتايج تستها در يك خاكريز آزمايشي  مناطق مرطوب شمال ايران يافت مي شود صورت پذيرفت،
  .در فيلد مورد بررسي قرار گرفت

با وجوديكه تحقيق فوق تنها بر روي يك نوع از مصالح و در درصد رطوبت مطابق با شرايط يكي از سدهاي ساخته شده در 
دي را مي توان براي مصالح مشابه و شرايط مشابه نيز شمال ايران صورت پذيرفت، به باور نويسندگان اين مقاله روش پيشنها

  .بكار برد
  

 هي صورت گرفته بر روي مصالحگاآزمايشتستهاي  - 3
در اين قسمت از مقاله پروسه اي آزمايشگاهي پيشنهاد مي گردد كه طي آن سطح انرژي تراكمي مناسب براي مصالح تخمين 

  . زده مي شود
، در سطوح مختلف انرژي تراكمي با تغيير در تعداد ضربه هاي وارده به هر اليه خاك بدين منظور آزمايش پروكتور استاندارد

تند، و تغييرات مقاومت برشي فتكرار گرديد، و نمونه هاي حاصله از هر تراكم در دستگاه سه محوري تحت برش قرار گر
در نهايت سطحي از انرژي . گرفت زهكشي نشده مصالح در رطوبت طبيعي با تغييرات در انرژي تراكمي مورد بررسي قرار

تراكمي انتخاب گرديد كه در عين اينكه در مقايسه با آزمايش استاندارد از ميزان تراكم كمتري بهره مي برد، اما در عين حال 
  .همگني، چگالي پس از تراكم و مقاومت برشي آن با نمونه هاي متراكم شده به طريق استاندارد تفاوت قابل توجهي نداشت

جهت كاربردي نمودن پروسه پيشنهادي، تراكم پذيري مصالح مذكور به عنوان پارامتر ديگري در كنار مقاومت برشي مد نظر به 
  .قرار داده نشد، هر چند آزمايشات تحكيم نيز بر روي مصالح مذكور در سطوح تراكمي مختلف صورت پذيرفته بود

  .گردند آزمايشهاي صورت گرفته بر روي مصالح در ادامه ذكر مي
  
  
  طبقه بندي -3-1

بندي مصالح خاكي و همچنين يافتن حدود خميري آن انجام جهت طبقه ] 29و  ASTM ]6تستهاي منطبق با استاندارد 
  .مشهود مي باشد 2و جدول  1شدند كه نتايج آن در شكل 

  
  تراكم-3-2

ضربه  25ن بدين صورت بود كه عالوه بر روش انجام آ. آزمايش تراكم بر روي مصالح در سطوح انرژي مختلف صورت پذيرفت
ضربه  بر  5ضربه و  10ضربه،  15سري آزمايش ديگر نيز  3، در ]2و 1[ مي باشدوارده به اليه هاي تراكم كه طبق استاندارد 

در نتايج اين آزمايشها  .روي اليه هاي تراكم مصالح اعمال شد، بدون اينكه در ديگر مشخصات آزمايشها تغييري صورت پذيرد
چنانچه در اين شكل مشهود است، در محدوده درصد رطوبتهاي باالي حد بهينه، تغيير در انرژي . نشان داده شده است 2شكل 

  .تراكمي تفاوت قابل توجهي در چگالي خشك حاصله ايجاد نمي كند
زمايش نشان داده شده در آ 3ضربه اي داراي پراكندگي زيادي مي باشند و نتايج  5پيداست، نقاط تراكم  2چنانچه در شكل 

مصالح مرطوب، خصوصا در : دليل اين امر دشواري تراكم در اين سطح انرژي مي باشد. اين سطح تراكم، مطابقت مناسبي ندارند
  ضربه امكان پوشش دادن كل سطح قالب فراهم  5رطوبت باالي حد بهينه، به چكش تراكم مي چسبيدند و با 

  
  
  
  
  



  يدرومتري مصالح مورد استفادهمنحني دانه بندي ه: 1شكل 
  

  طبقه بندي خاك: 2جدول 
  
  
  
  

كه به هم  عدد 3در اين سطح تراكم، تنها نتايج آزمايش صورت گرفته  5لذا از . نبود و عمال اليه متراكم همگني ايجاد نمي شد
ضربه بايد محدوده اي از پاسخ را مد نظر  5عمال براي تراكم بدين ترتيب . ش داده شده اندنماي 2نزديكتر بودند در شكل 

  .تنها ميانگين مقادير آن را نشان مي دهد 2داشت كه منحني رسم شده در شكل 
مقادير چگالي خشك  4مقادير چگالي خشك بيشينه و درصد رطوبت بهينه سطوح مختلف انرژي تراكمي، و جدول  3جدول 

را نشان مي %) 30(ي تراكمي و در درصد رطوبت طبيعي مصالح در محل ساخت سد ژالح متراكم شده در سطوح مختلف انرمص
  .دهند

چنانچه از نتايج مذكور پيداست و انتظار نيز مي رفت، افزايش انرژي تراكمي در درصد رطوبتهاي باالتر از حد بهينه اثر 
  .]26و  20[ نداشت مشهودي در افزايش چگالي خشك پس از تراكم
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  نتايج آزمايش پروكتور در سطوح مختلف انرژي تراكمي: 2شكل 
  

  
  نتايج آزمايش تراكم: 3جدول 

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  %30ه در سطوح مختلف انرژي تراكمي و درصد رطوبت چگالي خشك حاصل: 4جدول 
Compaction Effort 5 ضربه ضربه 10  ضربه 15 ضربه 25  

γdry (w=٣٠%)  (t/m3) 1.40 1.47 1.50 1.51 

  
  مقاومت برشي -3-3

 wopt γdry (max) سطح تراكم

ضربه 25  25% 1.61 t/m3 

ضربه 15  26% 1.57 t/m3 

ضربه 10  27% 1.51 t/m3 

ضربه 5  30% 1.40 t/m3 
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ب تراكم ابتدا مصالح در قال. قدم بعدي اندازه گيري مقاومت برشي مصالح متراكم شده در سطوح مختلف انرژي تراكمي بود
ميليمتر از آن بدست مي  80ميليمتر و ارتفاع  35استاندارد متراكم مي شدند و سپس با تراشيدن اضافات نمونه هاي به قطر 

  .اين نمونه ها در دستگاه سه محوري مورد آزمايش قرار مي گرفت. آمد
اكمي غلتكهاي متداول در سدسازي است، ضربه معادل شرايط تر 25با توجه به اينكه سطح انرژي تراكمي استاندارد يا همان 

كه امكان حركت بر روي مصالح مرطوب مورد بررسي در اين تحقيق را ندارند، و لذا اين تحقيق در پي سطح انرژي كمتري از 
  .ضربه مورد بررسي قرار گرفتند 5و  10، 15آن مي باشد، در آزمايشهاي مقاومت برشي تنها نمونه هاي حاصل از تراكم 

ترجيحا در دوره هاي زماني محدود (ه به اينكه هسته سدها در مناطق پر باران و مرطوب در سريعترين زمان ممكن با توج
ساخته مي شوند تا حتي االمكان كمتر از تغييرات جوي آسيب ببينند، آزمايش مقاومت برشي بر ) هواي گرم و خشك نسبي

  .ميليمتر بر دقيقه صورت پذيرفت 1 ابجايياعمال جو با سرعت ] U-U ]3روي اين مصالح نيز به روش 
لذا رطوبت مصالح در . بود% 30چنانچه ذكر شد مطابق گزارشهاي رسيده از محل ساخت سد، رطوبت طبيعي مصالح در حدود 

بيش از حد بهينه استاندارد افزايش داده شد تا مشابه شرايط طبيعي در محل سد در حين ساخت را داشته % 5آزمايشگاه 
  .به دليل مشابه مصالح اشباع نشدند و آناليز تنش كل بر روي آنها صورت پذيرفتو باشد، 

 t/m3 1.4داراي چگالي خشكي در حدود % 30در رطوبت  2متر، كه با توجه به شكل  90با در نظر گرفتن هسته اي به ارتفاع 
سد به عنوان فشار همه جانبه در آزمايشهاي سه بود، مقدار تنش همه جانبه در چهار تراز باال، يك سوم، دو سوم و پايين هسته 

مي  1نزديك به  )k0( با توجه به اينكه مصالح نرم و مرطوب اينچنيني داراي ضريب فشار افقي. محوري مدنظر قرار گرفت
  .چندان دور از صحت نمي باشدباشند، يكسان گرفتن تنش پيراموني و تنش قائم در يك تراز از هسته چنين سدي بر فرضي 

نمايان مي  3آزمايش مقاومت برشي بر روي مصالح صورت پذيرفت كه نتايج آن در دواير موهر شكل  40در مجموع بيش از 
اين پراكندگي . نشان مي دادندهر دايره موهر نماينده گروهي از اين دواير مي باشد كه پراكندگي بعضا قابل توجهي را . باشد

در هر حال در هر  .باشديكنواخت نبودن درصد رطوبت در نمونه هاي غير اشباع  مي توانست به دليل همگن نبودن و همچنين
سطح انرژي تراكمي آزمايش مقاومت برشي آنقدر تكرار مي شد تا بتوان در مورد موقعيت دايره موهر نماينده آن انرژي تراكمي 

  .تصميمي گرفته شود
مشهود است كه افزايش انرژي تراكمي در درصد رطوبت مورد نظر افزايش قابل توجهي در مقاومت برشي نيز  3در شكل 

با افزايش درصد اشباع . افزايش اوليه مقاومت مي تواند بدليل تحكيم نمونه هاي غير اشباع در حين آزمايش باشد. نداشته است
-Uباالتر، موقعيت پوش دواير موهر نيز به موقعيت افقي مورد انتظار در آزمايشات مصالح غير اشباع مذكور در فشار همه جانبه 

U نزديكتر مي شود.  
  
  تحكيم سريع -3-4

چانچه ذكر گرديد هسته هاي مرطوب ترجيحا در بازه هاي زماني كوتاه گرم و خشك نسبي در مناطق پر باران ساخته مي 
ب حفره اي حين ساخت و همچنين نشست پس از ساخت مي تواند افزايش در نتيجه اين سرعت باالي ساخت، فشار آ. شوند

  .چشمگيري در مقايسه با سدهاي ساخته شده به روشهاي متداول و معمول سدسازي ايجاد نمايد
بمنظور بررسي كيفي پديده فوق الذكر يك سري آزمايش تحكيم سريع بر روي مصالح انجام شد و نتايج آن با نتايج تحكيم 

  .مي شدساعت زمان اختصاص داده  24در آزمايش استاندارد تحكيم براي هر پله بارگذاري  .مقايسه گرديد] 4[رد تانداسا



  %30متراكم شده در سطوح مختلف انرژي تراكمي و در درصد رطوبت  U-Uسه محوري  دواير موهر گسيختگي نمونه هاي: 3شكل 
  

ساعت اول رخ مي  1گرديد كه عمده نشست تحكيمي هر پله بارگذاري در  با تحليل نتايج آزمايش تحكيم استاندارد مشاهده
اين % 25و % 50لذا براي آزمايشهاي تحكيم سريع . ساعت اوليه ناچيز است 1دهد و نشست رخ داده در مابقي زمان نسبت به 

 σ = 16(ذاري نهايي پس از پله بارگ. دقيقه زمان به هر پله بارگذاري اختصاص داده شد 15دقيقه و  30زمان يعني 
kg/cm2(،  در اين آزمايشها نمونه در آب غوطه ور . ن داده شد تا بطور كامل نشست كندساعت زما 72به نمونه تحت تحكيم

با قرار دادن نمونه و جام دستگاه تحكيم در كيسه در بسته در طول آزمايش حفظ %) 30(نمي شد و درصد رطوبت طبيعي آن 
  .مي گرديد

چنانچه در اين شكل مشهود است، . ضربه نشان مي دهد 5اين آزمايشها را براي نمونه هاي سطح انرژي تراكم نتايج  4شكل 
. ساعت پاياني با نشست زياد به آن نزديك مي شود 72منحني تحكيم سريع از منحني تحكيم استاندارد فاصله مي گيرد و در 

ال در حين ساخت و همچنين نشست زياد پس از ساخت هسته هاي اين رفتار مويد وجود احتمال ايجاد فشار آب حفره اي با
  .مرطوب كه با سرعت باال متراكم مي شوند مي باشد
نيز تكرار شدند و رفتار مشابه در آن آزمايشات نيز مشاهده ) ضربه 15و  10(اين آزمايشات بر روي ديگر سطوح انرژي تراكمي 

  .اين مقاله خودداري مي شودگرديد كه بدليل رعايت اختصار از ذكر آنها در 
با وجود يكسان بودن تراكم اعمالي و درصد رطوبت  4نكته قابل ذكر ديگر اينكه عدم تطبيق نقطه آغازين منحني هاي شكل 

   .به اين امر اشاره گرديد در بخش آزمايشات تراكم ضربه مي باشد كه 5ر تراكم با مصالح، عدم همگني مصالح د
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  ضربه اي با درصد رطوبت طبيعي و نرخ بارگذاري هاي متفاوت 5تحكيم بر روي نمونه هاي متراكم شده در سطح انرژي تراكمي آزمايشات : 4شكل 
  

  آزمايشات نتيجه گيري -3-5
انجام آزمايشات تراكم، مقاومت برشي و تحكيم نشان داد كه افزايش انرژي تراكمي تغيير قابل توجهي در چگالي خشك، 

البته چنانچه ذكر گرديد به جهت سهولت پروسه پيشنهادي . راكم پذيري مصالح مرطوب ايجاد نمي كندمقاومت برشي و ت
لذا بنظر . نتايج آزمايشهاي تحكيم و پارامتر تراكم پذيري از آن حذف گرديد و به چگالي خشك و مقاومت برشي بسنده گرديد

از آنجا كه اين سطح انرژي معادل يك . الح در فيلد باشدضربه مقدار بهينه براي تراكم مص 5مي رسد سطح انرژي تراكمي 
مي باشد، تراكم دهنده بهينه براي مصالح مرطوب مورد آزمايش بايد در حدود يك پنجم ) ضربه 25(پنجم مقدار استاندارد 

فيلد تست با اين  بدينوسيله مي توان جهت انجام. انرژي تراكمي غلتكهاي متداول براي تراكم مصالح هسته سد را اعمال نمايد
  .تخمين اوليه به انتخاب تراكم دهنده مبادرت نمود

  
 در فيلد تستهاي انجام شده -4

، مشاهده گرديد كه چگالي خشك و مقاومت )wopt%+5(طي آزمايشات انجام شده بر روي مصالح مرطوب تر از حد بهينه 
دليل اين امر مقاومت . اول تفاوت قابل توجه نداردبرشي حاصل از تراكم اين مصالح با تراكم دهنده سبكتر از غلتكهاي متد

برشي محدود اين مصالح نرم و مرطوب است، كه به تبع آن تحمل وزن تراكم دهنده هاي سنگين را ندارند و اين ماشينهاي 
دد، سنگين در آنها فرو مي روند و فقط اصطكاك و چسبندگي غلتشي حاصله مانع از حركت اين وسايل در اين مصالح مي گر

  .بدون اينكه در مشخصات تراكمي و مقاومتي آنها بهبودي حاصل گردد
جهت بررسي صحت نتيجه گيري صورت گرفته از تستهاي آزمايشگاهي، يك خاكريز آزمايشي در فيلد ترتيب داده شد و 

  فراتر % 5ت مصالح به همچون آزمايشگاه، در فيلد نيز رطوب. تستهاي مشابه بر روي مصالح متراكم شده در فيلد صورت پذيرفت
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پوشاندن اليه خاكريزي در فواصل بين ) عبور تراكتور، ج 9بيشترين همگني حاصله پس از ) عبور تراكتور، ب 9ناهمگني مصالح پيش از ) الف: 5شكل 
  خاكريزيها و تراكم جهت حفظ درصد رطوبت

  



صورت داده شد  John Deere 1340تني  5نده مي شد، و تراكم اليه هاي خاكريزي با تراكتور رسا% 30يعني از حد بهينه 
  ).5شكل (

يك اليه آزمايشي، دو اليه طراحي و يك : سانتي متر در نظر گرفته شد 30متر و ضخامت  10×3اليه خاكريزي به ابعاد  چهار
ايشات سطح خاكريزي با پالستيك بطور كامل پوشانده مي جهت حفظ رطوبت مصالح، در فواصل زماني بين آزم .اليه كنترل

  .شد
خاكريز آزمايشي جهت ايجاد يك بستر صاف براي اليه هاي بعدي، و همچنين يافتن روش مناسب براي ايجاد اليه هاي با  اليه

كان حركت بر روي رطوبت مورد نظر كه بطور يكنواخت در اليه توزيع شده باشد، و همچنين كنترل اينكه تراكتور مذكور ام
  .اجرا گرديد مصالح مورد اشاره را دارد يا خير

نمونه جهت كنترل مقاومت برشي  6-4نمونه جهت كنترل چگالي، و  8 ،در هر اليه طراحي، پس از عبورهاي مختلف تراكتور
ل مي شود كه عبور عبور تراكتور، اليه متراكم يكنواختي حاص 9در اليه هاي طراحي مشاهده گرديد كه با  .گرفته مي شد

  .بيشتر تراكتور تاثير مشهودي بر آن ندارد
ضربه  5رسيد كه به طور مطلوبي با مقادير آزمايشگاهي تراكم  kg/cm2 1.43ميانگين چگالي خشك حاصله در فيلد به مقدار 

در سطح ) ±%1(مناسب با تجربيات حاصله از اليه اوليه آزمايشي، رطوبت اليه هاي طراحي با دقت . مطابقت دارد) 4جدول (
  .حفظ گرديد% 30مطلوب يعني 

با وجود يكساني درصد رطوبت و چگالي خشك، مشاهده گرديد كه مقاومت برشي نمونه هاي حاصل از فيلد با مقادير قبلي 
ه به دليل اصلي اين امر وجود كلوخه هاي فراوان در خاك اليه هاي متراكم شده در فيلد بود؛ ك .آزمايشگاهي مطابقت ندارد

در نمونه هاي . دليل تراكم ضعيف اعمال شده و كوچكي كلوخه ها در مقايسه با ابعاد چرخ تراكتور، خرد نشده بودند
  .آزمايشگاهي قبل از متراكم كردن مصالح در قالب تراكم جهت ساخت نمونه، هر گونه كلوخه از خاك زدوده يا خرد مي گرديد

يشگاه، يك سري تست جديد آزمايشگاهي با دستگاه سه محوري انجام گرفت، و جهت شبيه سازي شرايط فوق الذكر در آزما
نتايج اين تستها با . بدون خرد كردن كلوخه ها بهره برده شد #1/2جهت ساخت نمونه اين تستها از خاگ گذشته از الك 

الزم بذكر است كه اين كلوخه  ).6شكل (مي نمود  اييدمقادير حاصل از فيلد مطابقت بيشتري داشت كه ايده اثر كلوخه ها را ت
 ccها در نتايج آزمايش چگالي تاثير چنداني نداشتند، چرا كه نمونه خاك برداشت شده براي اندازه گيري چگالي در حدود 

ميليمتر  35حجم داشت كه ابعاد چند كلوخه كوچك در آن ناچيز بود، اما همين كلوخه ها در نمونه هاي با قطر  1000
  .برشي سه محوري كامال تاثير خود را نشان مي داد آزمايش مقاومت

يكسان بودن مقادير چگالي خشك و مقاومت . عبور تراكتور مذكور متراكم شد 9در نهايت اليه كنترل در فيلد خاكريزي و با 
  .برشي اين اليه با مقادير اليه هاي پيشين تكرار پذير بودن تراكم در فيلد را تاييد نمود

ر حاصل از آزمايش سه محوري بر نمونه هاي گرفته شده از اليه كنترل در فيلد و همچنين نمونه هاي دواير موه 6شكل 
، اثر كاهشي كلوخه ها بر مقاومت برشي مصالح مصالح 3مقايسه اين شكل با شكل  .آزمايشگاهي حاوي كلوخه را نشان مي دهد

در  ز كلوخه هاي صلب در مجاورت مصالح نرم و مرطوبرا نشان ميدهد، كه مي تواند ناشي از صفحات ضعف ايجادي در مر
  .باشد حين برش در دستگاه سه محوري

  
  
  
  
  
  
  



  
در دستگاه سه محوري بر روي نمونه هاي فيلد تست و همچنين نمونه هاي متراكم شده با  U-Uدواير موهر گسيختگي حاصل از آزمايشات : 6شكل 

  )ي كلوخهحاو(ضربه در آزمايشگاه  5سطح انرژي تراكمي 
  

 نتيجه گيري - 5
بدليل . ساخت هسته رسي سدهاي خاكي در مناطق پر باران و مرطوب با مشكالت اجرايي در تراكم اين مصالح همراه است

راهكارهاي اجرايي عمده . نرمي اين مصالح مرطوب، غلتكهاي متداول امكان حركت بر سطح آن و همچنين تراكم آن را ندارند
  :رفته مي شود عبارتند ازكه در اين مناطق بكار گ

 در نظر گرفتن سد سنگريزه اي با پوشش بتني يا بتن آسفالتي بجاي سد خاكي با هسته رسي )1
 استفاده از مصالح مناسب براي آب و هواي مرطوب )2
 كاهش درصد رطوبت مصالح بوسيله هوادهي، گرمادهي يا اختالط با مصالح دانه اي خشك )3
رطوبت، و با استفاده از تراكم دهنده هاي سبكتر از غلتكهاي  استفاده از مصالح مرطوب بدون كاهش )4

 )روش تراكم مرطوب(متداول، با در نظر گرفتن مالحظات طراحي و اجرايي الزم 
ترجيح اين تراكم دهنده ها به غلتك به . بوسيله تراكم دهنده هايي سبكتر از غلتكهاي متداول انجام مي پذيردتراكم مرطوب 

صالح مرطوب امكان متراكم شدن تحت انرژي تراكم استاندارد را ندارند و اعمال اين ميزان انرژي تراكمي اين دليل است كه م
به اين مصالح با مشكالت اجرايي زيادي همراه است و تاثير قابل توجهي هم در مشخصات مصالح متراكم شده در مقايسه با 

   .انرژي تراكمي كمتر ندارد
حداقل انرژي تراكمي . ي نيز نبايد در حدي باشد كه پس از تراكم اليه ناهمگن ايجاد شوددر عين حال كاهش انرژي تراكم

  .مقداري است كه پس از تراكم، اليه خاك همگني حاصل شود
يافتن چنين سطح انرژي تراكمي كه بيشترين چگالي خشك و مقاومت برشي را در اليه اي همگن بدست دهد بدون اينكه 

هوده صرف شود در آزمايشگاه بسهولت قابل دستيابي است، در حاليكه در فيلد نياز به سعي و خطاي انرژي تراكمي زيادي بي
  .هزينه بر دارد

چنانچه در اين مطالعه نشان داده شده است، اولين انتخاب مبتني بر نتايج آزمايشگاهي بهترين انتخاب بوده است و مي توان 
ت تا به تخمين درستي از تراكم دهنده سبكتر از غلتكهاي متداول دست پروسه مشابهي را در شرايط يكسان در پيش گرف

  .   يافت
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  سپاسگزاري
نويسندگان اين مقاله از پروفسور قهرماني كمال امتنان را دارند، چرا كه راهنماييهاي ارزشمند ايشان در تمام طول تحقيق و 

  .بوده است آنبخصوص در انجام فيلد تست راهگشاي انجام 
از دكتر قانوني مهابادي كه اولين بار پيشنهاد چنين تحقيقي را به عنوان يكي از مشكالت پيش رو در ساخت سدهاي  همچنين

خاكي در مناطق مرطوب شمال كشور به نويسندگان پيشنهاد دادند، و همچنين مراجع ارزشمندي را در اين زمينه معرفي 
  .نمودند، قدرداني مي شود
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