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ميگيرد. سعي بر اين است كه  صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرايط توليدي،  وبالح ملي استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصا

و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

ميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات واعضاي ك ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به  وپيشنهادهـا

 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استانداردعنوان 

استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و  نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته  تعيينبا رعايت ضوابط 

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد.  تصويب،ملي مربوط و در صورت 

مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد  تلقيبدين ترتيب استانداردهايي ملي 

تشكيل ميگردد به مربوط كه توسط مؤسسه  ملي(( تدوين و در كميته 5ملي شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و  كشور،ونيازمنديهاي خاص 

 مي نمايد. استفـادهن المـللي استانداردهـاي بي

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و  كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويبانداردها را با اقتصادي، اجراي بعضي از است



  

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 

 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

ا و اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانه بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر  اينگونهكنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز  قراراساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي 

بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ف اين مؤسسه مي باشد.ديگر وظاي
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خاكهـا ـ  عديتعيين خصوصيات تحكيم يك ب -خاك“استاندارد 

تـدوين  مربوطـه تهيـه و  های كه توسط كميسيون“  روش آزمون

مـور   معـدن  مواد كميتة ملي استاندارد  ينشانزدهمدر شده و

اينك به اسـتناد بنـد مورد تأييد قرار گرفته است،   12/11/86

مقررات مؤسسه اسـتاندارد  قانون اصالح قوانين و  9 يك مادة

بـه عنـوان  1971صـوب بهمـن مـاه تحقيقات صنعتي ايـران م و

 استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. 

 پيشرفت هاي ملي و براي حفظ همگامي و هماهنگي  با تحوالت و

زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي  جهاني در

هر گونه  د شد ونايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواه

استانداردها ارائه  پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين

كميسيون فني مربوطه مورد  شود، در هنگام تجديد نظر در

خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به  توجه قرار

استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر 

 آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 

حد امكـان بـين ايـن  يازهاي جامعه، درن به شرايط موجود و

استاندارد و استاندارد ملـي كشـورهاي صـنعتي و پيشـرفته 

 هماهنگي ايجاد شود.

بع و مأخذي كه براي تهية اين استاندارد به كار رفته به امن

 شرح زير است: 

 
1-ASTM- D-2435:1990 – Standard Test Method  for One – Dimensional   

                    Consolidation Properties of  Soils 

، آزمايشات جهت تعيين خصوصيات ASTMروش هاي استاندارد -6

فيزيكي و مكانيكي خاكها، دفتر پژوهش و تحقيقات علمي 

مهر ماه آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري، 

5731. 

 

 تعيين خصوصيات تحكيم يك بعدي روش آزمون براي  -خاك
 

 هدف             1
 هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ميزان و شِدت تحكيم خاك

ها، تحت شرايط بارگذاري و زهكشي قائم، در حالت محصور 

 جانبي وتنش كنترل شده افزايشي مي باشد. 

تعيين ميزان وشِدت تحكيم خاك، وقتي كه تحت بارگذاري  –يادآوري  

  ASTM D - 4186: 1990صورتي كه در  باكرنش كنترل شده قرار گيرد، به

 .انجام مي شودارائه شده است، 



  

 

 دامنه كاربرد         2
 طرق انجام آزمون     2-1

اين آزمون را ميتوان به هر يك از دو طريق مشروحه زير 

 .انجام داد

      طريق الف          2-1-1
ربي ساعت يا مض 64اين طريق با ثابت ماندن مقدار بار در مدت 

زمان  –انجام مي شود. قرائت هاي تغيير شكل از آن زمان، 

 براي حداقل دو مرحله افزايش بار مورد نياز است. 

    طريق ب         2-1-2

هاي  زمان براي هرمرحله از افزايش –هاي تغيير شكل  قرائت

بار اعمال شده، مورد نياز است. افزايش هاي بار در هر 

درصد تحكيم اوليه بار قبل،  111به  مرحله بعد، پس از رسيدن

ساعت يا مضربي از آن(،  64هاي ثابت بارگذاري ) يا در زمان

 همچنانكه در طريق الف توصيف گرديد، اعمال مي گردد. 

 هاي مورد آزمون خاك         2-2
 اين روش آزمون عمومًا بر روي آزمونه هاي دست نخورده خاك

شود. اين روش همچنين براي انجام مي  هاي ريزدانه آبرفتي،

آزمونه هاي متراكم شده وآزمونه هاي دست نخورده كه با 

ت شيميايي ي  فرايندهاي ديگري مثل هوازدگي و/ يا باتغيير ماه

قابل اجراست. معموال طرق ارزيابي  تشكيل شده اند، نيز

هاي ديگر،  هاي آبرفتي است. براي خاك ذكرشده، كالً براي خاك

تراكم شده وبرجا هوازده و/ يا  هاي م نظير خاك

تغييرشيميايي يافته، ممكن است فنون ارزيابي خاصي الزم 

 باشد.

 تخمين مقدار وسرعت نشست          2-3
اطالعات بدست آمده از آزمون تحكيم براي تخمين ميزان وسرعت 

  نشست جزئي وكلي سازه يا خاكريز،

سازه هاي ت كليدي در طرح بكار مي رود. اين تخمين اهمي  

  مهندسي وارزيابي عملكرد آن ها دارد.

 تخمين فشار پيش تحكيمي         2-4
نتايج آزمون تحكيم بستگي به مقدار افزايش هاي بار دارد. 

طبق معمول، بار در هر افزايش دو برابر مي شود ودرنتيجه 

نسبت افزايش بار برابر يك مي باشد. براي آزمونه هاي دست 

اطالعاتي را فراهم مي سازد كه بارگذاري، نخورده، اين روش 

از آن ها فشار پيش تحكيمي تخمين زده مي شود، همچنين با 



  

استفاده از فنون ارزيابي مرسوم به حداكثر فشار قبلي اشاره 

دارد كه مستقيمًا با اندازه گيري هاي صحرائي، مقايسه مي 

نيازهاي  مينأتشود. براي مدل سازي شرايط خاص محلي، يا 

يژه مي توان از جدول بارگذاري ديگري استفاده نمود. براي و

ممكن است آزمونه جهت شبيه سازي بهتر رفتار خاك، مثال، 

غرقاب شده وبارگذاري  در حالت مرطوب يا حالتي كه در شرايط 

محلي انتظار مي رود، انجام شود. براي خاك هايي كه تا حد 

ي به نر  كرنش زيادي حساس بوده يا رفتارشان بستگي زياد

دارد، ممكن است از نسبت هاي كوچكتر از نسبت هاي افزايش 

بار استاندارد استفاده نمود. طريق مشخص شده براي تخمين 

فن ساده اي را، براي بررسي (، 2-9-19فشار پيش تحكيمي )بند 

صحت آن دسته از قرائت هاي زمان كه بعد از فشارپيش تحكيمي 

زد. جهت تخمين فشارپيش تحكيمي، ثبت مي شوند، فراهم مي سا

فنون ارزيابي ديگري نيز وجود دارد، كه ممكن است به مقادير 

متفاوتي منجر شود، بنابراين درخواست كننده مي تواند فنون 

 ديگر را براي تخمين فشار مذكور، مشخص كند. 

 تعيين تحكيم كامل         2-5
بستگي  نتايج آزمون تحكيم به مدت اعمال هر افزايش بار

دارد. مدت اعمال بار به طور معمول براي هردفعه افزايش، 

ساعت مي باشد. براي بعضي از خاك ها، سرعت  64يكسان و برابر 

تحكيم به اندازه اي است كه تحكيم كامل آن )محو فشار منفذي 

ساعت زمان نياز دارد. وسائلي كه به طور  64اضافي(،  بيش از 

به اندازه گيري فشار منفذي  معمول استفاده مي شود، قادر

نمي باشد. به طور كلي هر طريق ارزيابي، كه تحكيم كامل را 

تعيين نمايد، ضروري است. اين روش آزمون دو طريق را مشخص 

مي كند، به هرحال درخواست كننده ممكن است فن ديگري را 

تعيين كند و باز هم با اين روش آزمون استاندارد مطابقت 

 داشته باشد.

 بررسي اثرات اشباع جزء روي نتايج آزمون         2-6
دستگاهي كه به طور معمول براي اين آزمون بكار مي رود، 

 فاقد وسيله اي جهت تشخيص اشباع بودن 

خاك است. بيشتر آزمونه هاي دست نخورده به دست آمده از زير 

سطح آب، اشباع خواهند بود. به هر حال سرعت تغيير شكل، 

اشباع خيلي حساس بوده و زماني كه شرايط نسبت به درجه 

غيراشباع كامل حاكم است، بايد در تخمين مدت زمان نشست، 

احتياط نمود. بررسي اثرات اشباع جزئي روي نتايج آزمون 

ممكن است يك قسمت از ارزيابي آزمون باشد. بخش ديگر 

هاي تئوريك، غير  ارزيابي آزمون، ممكن است شامل كاربرد مدل

گردد. همچنين جهت انجام آزمون تحكيم قراردادي،  از تئوري



  

ممكن است از دستگاهي كه براي اشباع نمودن، تجهيز شده است، 

 استفاده شود. 

)c( ضريب تحكيم        2-7 v  با استفاده از تئوري تحكيم ترزاقي  ، 
)c(براي محاسبه ضريب تحكيمدر اين روش آزمون،  v ، از تئوري

تحكيم قراردادي، بر اساس معادله تحكيم ترزاقي، استفاده مي 

 شود و تحليل بر اساس فرضيات ذيل صورت مي پذيرد: 

  خاك اشباع واز نظر خواص همگن است.الف     

  جريان آب منفذي در جهت قائم مي باشد.       ب

يسه با تراكم پذيري ذرات خاك وآب منفذي در مقا        پ

 تراكم پذيري اسكلت خاك ناچيز است. 

 رابطه تنش وكرنش با افزايش بار، خطي مي باشد.     ت    

نسبت نفوذپذيري خاك به تراكم پذيري ناشي از         ث

  افزايش بار، ثابت است.

قانون دارسي براي جريان عبوري از ميان منفذها،           ج

  باشد. قابل استفاده مي

 

 مراجع الزامي           3
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين 

استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن 

مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد 

مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر، اصالحيه ها و 

نظر نيست. مع هذا بهتر تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد 

است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين 

اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي 

يا تجديد   /قرار دهند. درمورد مراجع بدون تاريخ چاپ و 

نظر، آخرين چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك الزامي  ارجاع 

 است.داده شد، مورد نظر 

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي 

 است:  

  محاسبه، روش آزمون، –روش تعيين حد  خميري خاك      1364سال  : 0610استاندارد ملي ايران 
 نمونه وسايل آزمون،                                                    

  وسيله ها، روش آزمون، –روش تعيين حد رواني خاك       1364: سال 0616استاندارد ملي ايران 
 روش دستي، محاسبه حدرواني، محاسبه،                                                   

روش آزمايش تعيين       1924: سال 1277استاندارد ملي ايران 

                                                  مقدار رطوبت خاك )روش خشك كردن         

 دستگاه ها و لوازم، روش آزمون، بيان نتايج         -درگرمخانه(          



  

روش آزمون تعيين     1924: سال 1282استاندارد ملي ايران 

نمونه برداري،                        -چگالي دانه هاي خاك

         آزمون روش                                                         

دستگاه رسمي يكاي    1976: سال 1742استاندارد ملي ايران 

                      شرح دستگاه               -اندازه گيري كشور ايران

رسمي يكاها، تعريف يكاها، اصناف و اجزاي                                     

 واحدها.

ASTM –D 422:1990  Particle – Size Analysis of  Soils.  

ASTM –D 1587:1990  Practice for Thin –Walled Tube Sampling of Soils. 

ASTM D 2487: 1990 Classification of Soils for Engineering Purposes. 

ASTM D2488: 1990 Practice for Description and Identification of Soil: (Visual-Manual        

Procedure)       

ASTM D 3550:1990  Practice for Ring-Lined Barrel Sampling of Soils. 

ASTM D 4186:1990 Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils using 

Controlled-Strain Loading. 

ASTM D 4220:1990  Practice for Preserving and Transporting Soil Samples. 

ASTM D 45461:1990 Test Methode for One –Dimentional Swell and Settlement Potential of 

Cohesive Soils                         

 

 اصطالحات وتعاريف              4
در اين استاندارد اصطالحات و/ يا واژه ها با تعاريف زير به 

 : كار مي رود

  2آزمون تحكيم            4-1
آزموني است كه آزمونه داخل حلقه اي به طور جانبي محصور 

در بين دو صفحه متخلخل، قرار مي  شده وتحت بار عمودي،

 گيرد. 

 3هبار نشانند           4-2
مقدار بار يا فشار جزئي كه بر روي آزمونه اعمال مي شود تا 

ابت كامالً بر روي آزمونه صفحه بارگذاري به طور تراز، وث

 مستقر گردد. 

                              

روش هاي آزمون براي تعيين  -استاندارد ملي اين استاندارد تحت عنوان "خاك -1

: سال 2391رم يا نشست يك بعدي خاك هاي چسبنده" با شماره استاندارد ملي پتانسيل تو

 تدوين شده است. 1986

2-Consolidation test 
3-Seating presure 



  

 4تحكيم          4-3
 كاهش تدريجي حجم توده خاك، ناشي از افزايش تنش فشاري. 

 5تحكيم اوليه          4-4
كاهش حجم توده خاك وخروج آب از خلل وفرج خاك تحت تاثير 

 همراه با انتقال بار از بار اعمال شده، 

 آب به قسمت جامدخاك. 

 6تراكم پذيري          4-5
 قابليت درهم فشرده شدن دانه ها واجزاء تشكيل دهنده خاك. 

 7تورم          4-6
 . آماس، ورم وافزايش حجم توده خاك

 8زهكشي          4-7
 خروج آب از خلل وفرج خاك. 

 9باربرداري –سيكل بارگذاري           4-8
ند مرحله بار چ دوره اي اززمان است، كه درطي آن مدت، يك يا

 گذارده ويك مرحله بار برداشته

  مي شود. 

 10ت تحكيمشد            4-9
 سرعت تغييرات مقدار به هم فشردگي خاك در يك زمان معين.

 11فشار پيش تحكيمي         4-10
حداكثر فشاري كه خاك در تاريخ عمر خود در طبيعت، يا در 

 آزمايشگاه به طور مصنوعي، تحمل نموده است. 

 12فشار منفذي          4-11
ناشي از اعمال بار، فشاري كه توسط آب موجود در منافذ خاك، 

 به اجزاء خاك وارد مي شود.

 

 13فشردگي بكر          4-12
                              

4-Consolidation 
5-Primary consolidation 
1-Compressibility 
2-Swell 
3-Drainage 
4-Load-unload cycle 
5-Magnitude of consolidation 
6-Preconsolidation pressure 
7-Pore pressure 
8-Virgin compression 



  

 (. 2-9-19فشردگي دست نخورده )مراجعه شود به بند  

 14فشردگي ثانويه         4-13
تحكيم بعد  فشردگي بعد از صددرصد تحكيم، يعني روند منحني

 از صد در صد تحكيم. 

 15نسبت افزايش بار         4-14

نسبت مقدار بار جديد به مقدار بار مرحله قبل، كه معموالً 

برابر با يك است، )افزايش تنش كنترل شده(، بار در هر 

 افزايش دو برابر مي شود. 

 16آزمونه دست نخورده         4-15
نتاسيون ودرصد رطوبت آن تراكم، سيماآزمونه اي كه تخلخل، 

 به حالت اوليه وطبيعي است.

 

 نمادها و يكاها              5
نمادها ويكاهاي استفاده شده در اين استاندارد بر طبق 

 واستاندارد ملي   (SI)سيستم بين المللي  يكاها 

( . 9 و1،6مي باشند، )رجوع شود به جداول 1976: سال1742ايران 

 حسب گزارش نتايج آزمون بر 

، مجاز مي باشد و به عنوان عدم تطبيق با   SIيكاهاي غير از

  روش آزمون به حساب نمي آيد.
 

 مشخصات فيزيكي خاك  - 1جدول

 نماد يكا / عالمت كمي ت
نماد 

 كمي ت
 رابطه

 gr جرم خاك خشك
dM - 

 gr جرم خاك مرطوب
TM - 

 gr جرم رطوبت خاك
wM dTw MMM  

 sG ــ چگالي ويژه ذرات جامد خاك
sw

d
s

V.

M
G


 

S  % درجة اشباع خاك
e

G.w
S s

 

                              

9-Secondary compression 
1-Load increament ratio (LIR) 
2-Undisturbed specimen 



  

w  % درصد رطوبت خاك
d

w

M

M
w 

 e - نسبت تخلخل اوليه خاك
s

s

H

HH
e


 

 

 - kN tW وزن خاك مرطوب

 - kN dW وزن خاك خشگ

 m/kN t وزن مخصوص خاك مرطوب
HA

Wt
t  

 m/kN d وزن مخصوص خاك خشك
HA

Wd
d  

 

 محاسباتي روابط -2جدول

 رابطه نماد  كمي ت نماد يكا كمي ت
 50تغيير شكل آزمونه در

mm d s فشردگي درصد
s

d
dd

d 






 





 

تغيير شكل آزمونه در 
 - mm d فشردگي درصد90

 100 تغيير شكل آزمونه در
mm d  فشردگي درصد 





d

dd
d

s








 
 

 - mm fd حد نهايي فشردگي

 cc - شاخص فشردگي





'

'
c

Log

e
c








 

 - mm d شروع تحكيم
 - min t تحكيم اوليه درصد 50زمان 
 - min t تحكيم اوليه درصد 90زمان 
تحكيم  درصد 100زمان 
 - min t اوليه

ريب تحكيم،  لگاريتم ض
 s/mm vc زمان





t

H
cv

ر
 



  

ريشه دوم  ضريب تحكيم،
 min/mm vc زمان





t

H
cv

ر
 

ضريب فشردگي 

 N/mm vm حجمي
  pe

e
mv







 

s/cm k vvw ضريب نفوذ پذيري c.mk   
 mm H طول مسير زهكشي

 



HHH
H




 

r dd - نسبت  تحكيم اصلي

dd
r

f

s






 

نسبت منافذ در  پايان هر 
 بار گذاري

- e 
s

f
f

H

H
e 

) قرائت mm sd نقطه شروع اصالح شده


 - ) قرائت-قرائت يك


 =sd 

 

 مشخصات هندسي آزمونه -3دولج

 رابطه نماد كمي ت نماد يكا كمي ت
 mm ارتفاع اوليه             

H - 

 mm ارتفاع بخش ذرات جامد خاك
sH 

A
V

H s
s  

 mm ارتفاع نهايي
fH HHH f   

 mm تغييرات ارتفاع
H fHHH   

mm V  حجم اوليه HAV  

mm A  سطح مقطع

  DA 

 mm قطر
D - 

 

   
 وسائل الزم               6
 وسيله بارگذاري                         6-1

بارهاي قائم يا تنش هاي كل  وسيله اي مناسب، جهت اعمال

برآزمونه، است. وسيله بارگذاري بايد قادر به نگهداري 

درصد  1ر5بارهاي معين براي فواصل زماني طوالني وبا دقت 

بار اعمال شده، باشد وافزايش بار را با سرعت وبدون ضربه 

 اعمال نمايد. قابل توجه، 



  

يا كمتر بر  100tبايد در مدت زمان يك صدم معموالً بار  –يادآوري 

ها در سه  آزمونه اعمال گردد. براي خاك هايي كه تحكيم اوليه آن

دقيقه كامل مي شود، بار بايد در زماني كمتر از دو ثانيه بر 

 آزمونه نشانده شود.

 تحكيم سنج             6-2
وسيله اي براي نگهداري آزمونه در حلقه، بهمراه صفحات 

لخل طرفين آزمونه است. حلقه مي تواند به قسمت پايه متخ

ثابت شده يا متحرك باشد )بوسيله اصطكاك اطراف آزمونه 

ميليمتر،   1ر175نگهداري شود(. قطر داخلي را بايد با دقت 

تعيين نمود. همچنين تحكيم سنج بايد به وسائلي براي غرقاب 

ر عمودي متحد المركز به صفحات نمودن آزمونه، انتقال با

 متخلخل واندازه گيري تغيير ارتفاع آزمونه، مجهز باشد. 

  ميليمتر باشد. 51حداقل قطر آزمونه بايد         6-2-1
ميليمتر باشد،  16حداقل ارتفاع اوليه آزمونه بايد      6-2-2

اما اين ارتفاع نبايد كمتر از ده برابر قطر بزرگترين ذره 

 . خاك باشد

اگر بعد از آزمون، ذرات بزرگتر در آزمونه پيدا شوند،  –يادآوري 

اين مشاهدات عيني يا نتايج آناليز اندازه ذرات بايد به صورتي 

ارائه شده است، در گزارش مكتوب    D 422:1990  ASTMكه دراستاندارد 

  گردد، مگر اينكه از حداقل اندازه ذره مقرر صرفنظر گردد.

اقل نسبت قطر به ارتفاع آزمونه بايد دو ونيم باشد حد      6-2-3

.  
هاي قطربه ارتفاع بزرگتر، توصيه مي  استفاده از نسبت -يادآوري

شود. براي به حداقل رساندن تاثير اصطكاك بين جدار آزمونه 

وحلقه، بهتر است از نسبت قطر به ارتفاع بزرگتر از چهار استفاده 

  گردد.

يد طوري باشد كه تحت شرايط تنش سختي حلقه با     2-4 -6

هيدرواستاتيك موجود در آزمونه وتحت اثر بزرگترين باراعمال 

درصد قطر حلقه تجاوز  1ر19شده، ميزان تغيير قطر حلقه از 

  نكند.

حلقه بايد از ماده اي ساخته شود كه در مجاورت خاك      6-2-5

 مورد آزمون، خوردگي در آن ايجاد نشود. سطح داخلي حلقه

بايد كامالً صيقلي بوده وبا مواد كم كننده اصطكاك آغشته 

 گردد. بدين منظور 



  

وبراي  18يا دي سولفيد موليبدن 17استفاده از روغن سيليكون

  19خاك هاي غير ماسه اي، پلي تترافلورواتيلن

 پيشنهاد مي گردد.

 صفحات متخلخل          6-3
سيد ، اك20صفحات متخلخل بايد از جنس كاربيد سيليكون 

يا ماده مشابه فاقدخورندگي باشند. براي  21آلومينيوم

جلوگيري از ورود ذرات خاك بداخل منافذ صفحات، دانه هاي 

ها بايد به اندازه كافي ريز باشند. در صورت  متشكله آن

لزوم براي جلوگيري از ورود ذرات بداخل صفحات، از كاغذ 

اغذ صافي، صافي استفاده گردد. بنابراين نفوذپذيري صفحات وك

 بايد مقداري بيشتر از نفوذ پذيري آزمونه باشد. 

از لحاظ نفوذ پذيري ودوام،  22واتمن 54كاغذ صافي نمره  -يادآوري

 . مناسب تشخيص داده شده است

 1ر5تا  1ر6قطر صفحه متخلخل بااليي بايد به اندازه       6-3-1

از ميليمتر كمتر از قطر داخلي حلقه باشد. در صورت استفاده 

حلقه هاي متحرك، قطر صفحه متخلخل پاييني بايد برابر قطر 

  صفحه متخلخل بااليي باشد.

استفاده از صفحات متخلخلي كه به تدريج باريك شده وقطر  -يادآوري

  بزرگتر آن ها با خاك در تماس است، پيشنهاد مي گردد.

ضخامت صفحات بايد به اندازه كافي باشد تا از      6-3-2

 ها جلوگيري گردد، صفحه  شكستن آن

بااليي، توسط صفحه سربار فلزي، كه ضد زنگ وبه اندازه كافي 

سخت است، بارگذاري مي شود و بدين ترتيب  از شكستگي آن 

  ممانعت به عمل مي آيد.

صفحات بايد تميز وعاري از ترك، لب پريدگي     6-3-3

ونايكنواختي باشند. صفحات متخلخل نو، قبل از استفاده، 

بايد حداقل به مدت ده دقيقه جوشانده شده وبراي سرد شدن تا 

رسيدن به دماي محيط در آب باقي بمانند. بالفاصله بعد از هر 

آزمون، بايد با ُبرسي كه سايش ايجاد نمي كند، ذرات ُرس داخل 

شده به منافذ صفحه متخلخل را خارج نمود وصفحات را در آب 

                              

1-Silicone grease 
2-Molybdenum disulfide 
3-Polytetrafluoroeethylene 
4-Silicone Carbide 
5-Aluminum Oxide 
6-Whatman No .54 filterpaper 



  

تخلخل درفاصله بين آزمون شود، صفحات م جوشاند، پيشنهاد مي

  ها درظرفي كه در آن آب بدون هوا وجود دارد، نگهداري شوند.

 وسيله تراش آزمونه       6-4

به منظور به حداقل رساندن دست خوردگي وهمچنين جهت  

تراشيدن آزمونه به اندازه قطر داخلي حلقه تحكيم سنج، ممكن 

انه اي است از تراش با صفحه گردان يا حلقه برش استو

استفاده گردد. يك برش دهنده كه داراي همان قطرداخلي 

آزمونه مي باشد، ممكن است به حلقه آزمونه وصل شده يا جزئي 

از حلقه باشد.برش دهنده ممكن است داراي لبه تيز بوده 

وداراي سطح كامالً صيقلي باشد وجهت كاهش اصطكاك به موادي 

ردان تراش يا چر  آغشته گردد. همچنين ممكن است از صفحه گ

تراش استفاده شود. ابزار برش بايد به طور مناسب قرار گيرد 

 تا قطر آزمونه را به اندازه قطر حلقه شكل دهد. 

 نشان دهنده تغيير شكل         6-5
نشان دهنده تغيير شكل وسيله اي است براي اندازه گيري  

 ميليمتر. 1ر1165تغيير ارتفاع آزمونه، با دقت 

 وسايل جانبي        6-6
شامل وسيله اندازه گيري زمان با دقت يك ثانيه، آب مقطر يا 

آب بدون مواد معدني، كاردك، چاقو و ار ه مويي، كه براي 

 تهيه آزمونه مورد استفاده قرار مي گيرد، ميباشد. 

 ترازو       6-7
 . 1924:سال 1277بر اساس استاندارد ملي 

 اون خشك كننده       6-8
 . 1924:سال 1277اس استاندارد ملي بر اس 

 ظروف تعيين در صد رطوبت        6-9
 . 1924:سال  1277بر اساس استاندارد ملي  

 

 نمونه برداري           7
 روش اخذ نمونه هاي دست نخورده           7-1

- D: 1990برسد. استاندارد هاي دست خوردگي نمونه خاك به مقدار زيادي اعتبار نتايج را كاهش مي دهد و بايد به حداقل 

ها و وسايل براي اخذ نمونه هاي دست نخورده قابل اطمينان را،  ، روش D -3550:1990 ASTMو  1587
 تشريح مي نمايند

 نگهداري خاك هاي تورم پذير و نوع لوله ها ي نمونه گير         7-6



  

غيير تنش حداقل باشد، توصيه نمي گردد. زنگ زدگي و نفوذ مايع  حفاري يا نگهداري خاك هاي تورم پذير در لوله هاي نمونه گير حتي اگر ت 
نفوذ آب به داخل نمونه ممكن است اثر نامطلوبي روي نتايج آزمون داشته باشد. آب و اكسيژن موجود در قسمتي از نمونه كه با جدار لوله 

، براي  ASTM D -1587:1990 در تماس مي باشد، ممكن است باعث زنگ زدگي لوله گردد. طبق استاندارد
، جلوگيري از خوردگي، بايد از لوله هاي نمونه گير با جنس برنج، فوالد ضد زنگ و يا لوله هائي كه جدار داخلي آن ها پوشش داده شده باشد

 استفاده گردد. 
 انبار كردن نمونه ها         7-9
از نمونه گيري، از لوله نمونه گير خارج شده و جهت به حداقل رساندن تغيير تنش  اگر نمونه ها قبل از آزمون انبار شوند، بايد بالفاصله بعد 

و كاهش رطوبت به طور كامل نفوذناپذير شوند. جهت به حداقل رساندن دست خوردگي، نمونه بايد در همان جهتي كه نمونه گيري شده 
 گير خارج گردد. است از لوله نمونه

 ظروف نفوذ ناپذير  در از انبار نمودن تميز كردن نمونه، قبل        7-4
از تكنيك حفاري با گل، بدست آمده  قبل از انبار نمودن نمونه ها در ظروف نفوذ ناپذير در مقابل رطوبت و فشار،  بايد مايع حفاري موجود روي سطح نمونه ها، كه با استفاده

به طوري كه رطوبت گل حفاري به داخل نمونه نفوذ نكند، تا باعث  ،ح خارجي نمونه استوانه اي تراشيده شوداند، تميز گردد. اليه اي به ضخامت سه تا شش  ميليمتر بايد از سط
نمايد. حفاري به ه را برطرف ميتغيير پتانسيل تورم، فشار تورمي و ساير پارامترهاي خاك، نگردد. همچنين اين تراشيدن، دست خوردگي ناشي از اصطكاك در سطح بيروني نمون

 هوا بجاي گل حفاري، ميزان نفوذ رطوبت را كاهش مي دهد. كمك 

 پوشاندن نمونه ها         7-5
 50تا  40ميليمتر و طول آن ها  25براي نگهداري و پوشاندن نمونه هاي بيرون آورده شده از لوله هاي نمونه گير، ممكن است از ظروف مقوائي يا فلزي كه قطرآن ها تقريبًا 

 قطر و طول ميليمتر بزرگتر از 

 نمونه ها است، استفاده نمود. 

  نفوذ ناپذير نمودن نمونه با موم        7-2
، ظروف نگهداري نمونه هاي خاك بايد با موم به طوركامل نفوذ ناپذير شوند. درجه حرارت مومي كه براي نفوذ ناپذير كردن بكار برده مي شود

هاي  در وقت استفاده باشد. اگر موم به اندازه اي گرم باشد كه داخل منافذ و ترك درجه سلسيوس باالتر از نقطه ذوب آن 14تا  8بايد 

 موجود در نمونه نفوذ نمايد، نمونه را بالاستفاده كرده و باعث خشك شدن آن نيز مي گردد. براي جلوگيري از نفوذ موم مذاب به داخل ترك

سب يا پوشش پالستيكي قرارداده شود. بايد مقدار كمي موم ) به ضخامت هاي باز، ممكن است  دور نمونه، پوشش آلومينيمي، پارچه منا

طور كامل در موم مذاب ه ميليمتر ( در ته ظرف ريخته  و اجازه داده شود تا كمي سفت گردد . نمونه بايد در ظرف قرار گرفته و ب 11ر9حدود 

  فرو برده شده تا پوشش موم صورت پذيرد و پس از سرد شدن، انتقال يابد.

موم مناسب براي نفوذ ناپذير كردن خاك هاي تورم پذير،  شامل تركيب يك به يك پارافين و موم  -يادآوري 
  با بلورهاي ريز، يا موم زنبور عسل صددرصد مي باشد.

 عمليات روي نمونه بعد از تحويل     7-7



  

هايي كه الزم است انبار گردند، بايد در اتاق مرطوب نگهداري  بالفاصله بعد از تحويل نمونه، آنرا بررسي كرده و مورد آزمون قرار دهيد. نمونه
شوند. براي بريدن نمونه هاي روكش داده شده توسط موم يا قرار گرفته در لوله هاي نمونه گير، ممكن است از ار ه مويي استفاده گردد. 

افي مهار گردند. نمونه ممكن است از يك لوله نمونه هنگامي كه نمونه ها توسط وسايل تيز و تميز تراشيده مي شوند بايستي به اندازه ك
 گير بيرون آورده شود. براي به حداقل رساندن دست خوردگي نمونه، تراشيدن آن بايد به طور ممتد انجام شود.

 

 برسنجي           8
 قابليت انعطاف تحكيم سنج         8-1

به جهت وجود قابليت انعطاف تحكيم سنج، هر گاه مقدار 

 از پنج درصد تغيير  4-8نجي طبق بند برس

شكل اندازه گيري شده تجاوز نمايد ودر تمام آزمون هائي كه 

با صفحات متخلخل و با كاغذ صافي  انجام مي شود، تغيير شكل 

 هاي عمودي اندازه گيري شده بايد برسنجه گردد. 

 يك صفحه مسي يا فوالدي در تحكيم سنج   گيريقرار         8-2
تقريبًا به اندازه ارتفاع ه مسي يا فوالدي سخت، يك صفح 

آزمونه وبا قطر يك ميليمتر كوچكتر از حلقه در تحكيم سنج 

د. درصورت شون يمد. صفحات متخلخل مرطوب گير يمقرار 

 نيز (  بايد آن ها9-2استفاده از كاغذهاي صافي،  )طبق بند 

وبت د وزمان كافي )حداقل دو دقيقه( جهت خروج رطشونمرطوب 

آن ها، در حين هر افزايش بار مربوط به عمليات برسنجي، در 

 نظر گرفته شود. 

 اندازه گيري تغييرشكل       8-3
تحكـيم سـنج (، 6براي هر يك از طرق آزمون )رجوع شـودبه بنـد

بارگذاري وباربرداري وتغيير شـكل بـراي هرباراعمـال شـده، 

سـتفاده مـي د.زماني كه ازكاغذهاي صافي امي شواندازه گيري 

گردد، ضروري است، عمليات برسنجي مطابق همان جدول بارگذاري 

وباربرداري بكاربرده شده، انجام شـود. ايـن عمـل بـه سـبب 

خصوصيات تغييرشكل ناكشسان كاغذصافي مي باشد. برسنجه مجدد، 

با/يا بدون كاغذصافي، بايد ساالنه يا بعد از جابجايي وسوار 

 انجام شود. نمودن مجدد قطعات دستگاه، 

 اعمال تصحيحات       8-4
براي هر بار اعمال شده، تصحيحات اعمال شده نسبت به تغيير 

د مي شوترسيم  ،شكل اندازه گيري شده آزمونه، در يك نمودار

يد. توجه شود كه مي آيا ارقام به دست آمده به صورت جدول در

 صفحه فلزي نيز تغيير شكل خواهد داد. اگر چه، تصحيح مربوط

به اين تغيير شكل براي انواع خاك ها، باستثناي خاك هاي 

 ناچيز مي باشد. خيلي سفت، 



  

 

 روش آزمون به طور خالصه           9
در اين آزمون، آزمونه خاك، با افزايش هاي فشار كل، به 

صورت جانبي و تحت فشار محوري قائم، محصور شده است. هر 

)محو كامل فشار آب افزايش تنش، تا رسيدن به تحكيم كامل 

شود. در طول فرآيند تحكيم، اندازه گيري  منفذي( نگهداري مي

شود، و اين ارقام  ها بر اساس تغييرات طول آزمونه انجام مي

براي تعيين نسبت بين فشار مؤثر و نسبت تخلخل يا كرنش، 

گيرد، و ميزان هر مرحله از تحكيم را  مورد استفاده قرار مي

 ضريب تحكيم به دست آورد.ميتوان با ارزيابي 

 

 آماده كردن آزمونه           10
 به حد اقل رساندن دستخوردگي         10-1

جهت به حداقل رساندن دست خوردگي خاك، يا تغييرات رطوبت 

ودانسيته، در هنگام تهيه آزمونه بايد تمام جوانب احتياط 

 را بكار بست، كه در آزمونه ارتعاش، اعوجاج وتراكم ايجاد

 نگردد.

 محيط آزمون        10-2
آزمونه ها بايد در محيطي كه تغيير رطوبت خاك، در هنگام  

 تهيه آزمونه، حداقل است، تهيه شود.

براي اين منظور معموالً محيطي با رطوبت باالتر مورد  –يادآوري 

تغييرات دماي آن كمتر از به طوري كه استفاده قرار مي گيرد، 

  د.گيرودر معرض مستقيم نور خورشيد قرار ن دباشچهار درجه سلسيوس 

 تراشيدن آزمونه       10-3
آزمونه تراشيده و داخل حلقه تحكيم سنج قرار مي گيرد.  

وقتيكه آزمونه هاي دست نخورده با لوله هاي نمونه گير تهيه 

، 5-11و 4-11مي شود، به استثناي موارد ذكر شده در بندهاي 

پنج ميليمتر بزرگتر از قطر  قطر داخلي لوله بايد حداقل

داخلي حلقه تحكيم سنج باشد. براي بريدن آزمونه با قطر 

مناسب، صفحه گردان تراش با حلقه برش استوانه اي، توصيه مي 

شود. وقتي از صفحه گردان تراش استفاده مي شود، اطراف 

آزمونه تا رسيدن به قطر داخلي حلقه تحكيم سنج بايد به طور 

. آزمونه، كه در جهت عرض بريده شده، با كامل بريده شود

حداقل نيرو به داخل حلقه تحكيم سنج  قرار داده مي شود. 

اينكار تا بيرون آمدن آزمونه از ته حلقه، ادامه مي يابد. 

وقتيكه حلقه برش استوانه اي بكار مي رود، خاك، در جلو لبه 



  

برش به صورت نوار باريك ظريفي در مي آيد. بعد از اينكه 

ابزار برش، به فاصله كمي، جهت شكل دادن  وار شكل گرفت،ن

قطرنهايي، جلو مي رود. تا بيرون آمدن آزمونه از حلقه، 

 مراحل ادامه مي يابد. 

 خاك هاي حاوي ريشه گياهي       10-4
خاك هائي كه، حاوي اجزاء گياهي اند، مانندخاك هاي لجني  

به طور مستقيم  تراش خسارت مي بينند، اثر وخاك هائي كه در

از لوله نمونه گير به حلقه انتقال داده مي شود، مشروط 

 باشد. برابر قطر لوله نمونه گير، براينكه قطر حلقه، 

 استفاده از نمونه گير حلقه اي        10-5
آزمونه هايي كه با استفاده از نمونه گير حلقه اي بدست مي  

ه قرار گيرند، آيند، ممكن است بدون تراشيدن مورد استفاد

  ASTM D  3550:1990مشروط بر اينكه با نيازهائي كه دراستاندارد 

 و اين روش آزمون ارائه شده است، مطابقت داشته باشد. 

 تراش همتراز آزمونه با لبة انتهائي حلقه        10-6
آزمونه، همتراز لبة انتهايي حلقه تراشيده مي شود. جهت 

 بااليي، آزمونه  تسهيل در هم مركز نمودن سنگ 

از سر حلقه اندكي به داخل برده، همان مقدار از انتهاي 

حلقه بيرون آورده وسطح پاييني آن تراشيده مي شود. براي 

جهت به حداقل رساندن دست خوردگي خاك هاي نرم تا متوسط، 

آزمونه، بايد سر وته آزمونه با يك ار ه مويي تراشيده شود. 

ضافي با اره مويي، براي تراشيدن بعد از برداشتن خاك هاي ا

نهايي از تيغه اي با لبه مستقيم و تيز استفاده مي شود. در 

صورت مشاهده ذرات كوچك، در سطح تراشيده شده، آن ذر ات 

 پر مي شود. برداشته وحفره بوجود آمده با خاك تراشيده شده، 

اگر در هر مرحله از آزمون، آزمونه بيشتر از ارتفاع  –يادآوري 

 اوليه اش تورم نمايد، به علت محصور بودن 

خاك به طور جانبي، استفاده از آزمونه با ارتفاع كمتر يا حلقه 

توصيه مي مجهز به سيستم انبساط با قطرداخلي مساوي با حلقه، 

گردد. در هيچ زماني نبايد آزمونه بيشتر از ارتفاع حلقه آزمونه 

  يا سيستم انبساط، منبسط  شود.

)M(جرم مرطوب اوليه      10-7
fT

 

جرم مرطوب اوليه آزمونه در حلقه تحكيم سنج، با كم كردن  

 جرم خالص حلقه از مجموع جرم حلقه وآزمونه، بدست مي آيد. 

)h(ارتفاع اوليه       10-8  



  

ميليمتر تعيين مي  1ر165ارتفاع اوليه آزمونه با تقريب  

و / يا با  23ن كار به وسيلة مقايسه گر عقربه ايشود. اي

وسيله اندازه گيري مناسب ديگر، با ميانگين گيري از حداقل 

 انجام مي پذيرد. چهار جاي مختلف سطوح باال وپايين آزمونه، 

)V(حجم اوليه       10-9  
 بااستفاده ازقطرحلقه وارتفاع اوليه آزمونه، حجم اوليه آن

 سانتيمتر مكعب محاسبه مي شود.  1ر65با تقريب 

 درصد رطوبت طبيعي  )%(      10-10
در صورت كافي بودن مصالح، درصد رطوبت طبيعي بر اساس  

و با استفاده از مواد تراشيده   1924:سال 1277استاندارد ملي

 شده مجاور آزمونه، دو يا سه بار، به دست مي آيد. 

 قي مانده تراشيده ها نگهداري با       10-11
وقتي كه تعيين خصوصيات شاخص توسط درخواست كننده مشخص مي  

 شود، باقي مانده تراشيده هاي

گرفته شده از اطراف آزمونه با اطمينان از مشابهت، در يك  

  11ظرف مناسب براي تعيين آنچه در بند 

 نگهداري مي شود.   توصيف شده،

 
 ص خاك تعيين خصوصيات شاخ          11

ت فرعي بوده وبراي آزمون تعيين خصوصيات شاخص داراي اهمي  

تحكيم مورد نياز نمي باشد. اگر شاخص هاي مورد نياز توسط 

درخواست كننده مشخص شود، آزمون بايد تا حد امكان روي 

آزمونه معرف مصالح انجام پذيرد. در صورت انجام آزمون هاي 

ها، بر روي تراشيده  شاخص بر روي مصالح يكنواخت، آن آزمون

هاي جمع آوري شده اطراف آزمونه انجام مي شود. وقتي آزمونه 

ها ناهمگن بوده يا تراشيده هاي موجود كم باشد، آزمون هاي 

( وتراشيده 2-11شاخص روي موادي از آزمونه )رجوع شود به بند

 (، انجام مي گيرد. 11-11هاي جمع آوري شده )رجوع شودبه بند

 (sG)چگالي ويژه  11-1

بر  1924: سال  1282چگالي ويژه بايد بر اساس استاندارد ملي 

تعيين شود. درصورتيكه  1-11روي آزمونه مشخص شده در بند 

نسبت تخلخل به طوردقيق موردنيازنباشد، براي محاسبه حجم 

                              

1-Dial comparator 



  

(، ازچگالي ويژه آزمونه 5-1-19بخش جامد، )رجوع شودبه بند

 تفاده مي شود. مشابه ديگري، اس

  24حدود اتر برگ        11-2
حد رواني، حد خميري ودامنه خميري بايد با استفاده از مواد 

 :1212بر اساس استانداردهاي ملي  1-11مشخص شده در بند 

تعيين شود. تعيين حدود اتربرگ براي  1924: سال 1211و1925سال

مورد ، طبقه بندي مصالح ضروري بوده ولي براي اين روش آزمون

 نياز نمي باشد. 

 توزيع اندازه ذرات        11-3
توزيع اندازه ذرات )منحني دانه بندي( بايد با قسمتي از 

 ASTM  Dوبه صورتي كه دراستاندارد  2-16آزمونه حاصل از بند 

ارائه شده است، تعيين شود. وقتي كه مشاهدات عيني   422:1990

درشت دانه اند، نشان دهد كه بخش قابل توجهي از مواد 

آناليز اندازة ذرات ممكن است مفيد باشد، ولي براي اين 

 . آزمون نياز نيست

 

 روش اجراي آزمون            12
 آماده كردن وسائل           12-1

صفحات متخلخل وديگر وسايل مورد نياز، آماده و تحكيم سنج 

 طوري سوار مي شود، تا از تغيير درصد

ري به عمل آيد. صافي ها وصفحات متخلخل رطوبت آزمونه جلوگي 

خشك بايد براي خاك هاي خشك وبا قابليت انبساط بسيار زياد، 

ممكن است  بكار برده شوند واين كار براي خاك هاي ديگر نيز

رود. براي خاك هاي غيراشباع كامل، ممكن است از صفحات  بكار

به اشباع وتمايل آن  مرطوب استفاده شود. موقعيكه آزمونه،

جذب آب كم باشد، مي توان از صفحات اشباع شده استفاده كرد. 

حلقه به همراه آزمونه، صفحات متخلخل، كاغذ هاي صافي 

)درصورت نياز( وتحكيم سنج، سوار مي شود. اگر آزمونه 

غرقاب نمي شود )رجوع بالفاصله بعد از اعمال بار نشاننده، 

م در اثر تبخير، (، جهت جلوگيري از تغيير حج6-16شود به بند 

 تحكيم سنج و آزمونه با غشاء پالستيكي پوشانيده مي شود. 

به منظور دسترسي به اهداف مشخص شده در اين روش آزمون،  -يادآوري

 نبايد اجازه داد كه قبل از تجاوز 

بار اعمال شده ازمقدار فشار پيش تحكيمي، آزمونه بيش از ارتفاع 

آزمون تعيين پتانسيل تورم يا اوليه اش تورم نمايد. جزئيات روش 

                              

1-Atterberg Limit 



  

: سال 6931نشست يك بعدي خاك هاي چسبنده در استاندارد ملي ايران 

 .تشريح شده است 1382

 قرائت اوليه          12-2
 5تحكيم سنج، درون وسيله بار گذاري قرار داده وبار نشاننده 

كيلوپاسكال اعمال مي شود. بالفاصله پس از اعمال بار 

)d(تغيير شكل تنظيم وقرائت اوليه  شاخصنشاننده،    در شروع

آزمون يادداشت مي شود. در صورت لزوم براي جلوگيري از تورم 

آزمونه، بار افزايش داده، بر عكس اگر پيش بيني شود كه بار 

كيلو پاسكال سبب تحكيم قابل توجهي در آزمونه مي گردد،  5

سكال يا كمتر، كاهش داده مي كيلوپا 9يا  6بار نشاننده تا 

 شود. 

 غرقاب نمودن آزمونه         12-3
اگر آزمون روي آزمونه دست نخورده )بكر( انجام شود كه در 

شرايط محلي اشباع بوده يا از زير سطح آب، بدست آمده باشد، 

بالفاصله بعد از اعمال بار نشاننده، آزمونه غرقاب مي شود. 

آزمونه، جهت جلوگيري از تورم،  بعد از غرقاب و مرطوب شدن

بار تا مقدار مورد نياز افزايش داده و تغيير شكل قرائت 

شده يادداشت مي شود. اگر عمل غرقاب، جهت ايجاد مشابهت با 

شرايط ويژة آزمونه، به تأخير افتاده است، در اين صورت 

غرقاب بايد در شرايطي انجام شود، كه آزمونه تحت فشار كافي 

ز تورم آن جلوگيري شود. در اين حالت، بار مورد باشد، تا ا

نياز اعمال و آزمونه غرقاب مي شود. در هنگام غرقاب نمودن، 

، تغيير شكل نسبت به زمان، قرائت مي شود. در 5-16طبق بند 

چنين مواردي، فشار در هنگام غرقاب وتغييرات حاصله در 

 ارتفاع آزمونه، در گزارش يادداشت مي شود. 

 جدول بارگذاري         12-4
آزمونه تحت افزايش هاي ثابت تنش كل قرار داده مي شود. مدت 

 هر افزايش بايد طبق راهنمايي هاي

باشد. جدول بارگذاري معين، بستگي  5-16ارائه شده در بند  

به هدف آزمون خواهد داشت، اما بايد با راهنمايي هاي زير 

فشردگي بكر، يا  مطابقت داشته باشد. اگر شيب وشكل يك منحني

تعيين فشار پيش تحكيمي، مورد نياز است، فشار نهايي بايد 

بزرگتر يا مساوي چهار برابر فشار پيش تحكيمي باشد. در 

مورد ُرس هاي پيش تحكيم يافته، ممكن است با اعمال سيكل 

بارگذاري مجدد بعد از فشار پيش تحكيمي تعريف  –باربرداري 

مترهاي فشردگي مجدد به دست شده، ارزيابي بهتري از پارا

 –آورد. جزئيات مربوط به محل وگستردگي سيكل باربرداري 



  

بارگذاري مجدد به عهده درخواست كننده آزمون مي باشد، 

 )رجوع شودبه پيوست ب(. 

جدول بارگذاري استاندارد با نسبت افزايش بار برابر       12-4-1

ي گردد، يك، كه با دو برابر كردن فشار بر خاك، حاصل م

كيلوپاسكال و/ يا  611،  111،  51، 65 ،16مقادير تقريبي 

 بيشتر را بدست مي دهد. 

جدول باربرگشت، يا باربرداري استاندارد، با نصف      12-4-2

نمودن فشار اعمال شده بر خاك حاصل مي گردد، اين حالت بر 

مي باشد. به هر حال در  1-4-16عكس حالت افزايش، طبق بند 

تمايل، هر بار بعدي مي تواند يك چهارم اندازه بار  صورت

 هاي كاهش است.  قبلي باشد، كه اين هم يكي از راه

جهت فراهم نمودن مجدد ساختار تغييرات تنش، يا بدست      12-4-3

تنش  –آوردن تعريف بهتر از قسمتي از منحني تغييرشكل 

ان از )فشردگي (، يا كمك در تفسير رفتار خاك در محل، مي تو

باربرداري، يا بارگذاري مجدد ديگري،  –جدول بارگذاري 

  استفاده نمود.

يا وقتيكه براي آزمونه ها با قابليت تراكم پذيري باال،  –يادآوري 

تعيين فشار پيش تحكيمي با دقت بيش تر موردنظر باشد، ممكن است 

افزايش هاي باركم مطلوب باشد. به هر حال بايد به اين نكته توجه 

)(نمود كه جهت ارزيابي ضريب تحكيم  vc  وپايان تحكيم اوليه مورد

 0ر7از انتخاب نسبت هاي افزايش بار كمتر از ، 13بحث در بند 

  وافزايش بار خيلي نزديك به فشار پيش تحكيمي، پرهيز نمود.

 قرائت گيج در هر مرحله از افزايش بار          12-5
هر افزايش فشار، ارتفاع يا تغيير ارتفاع قبل از اعمال 

)d(آزمونه    بايد يادداشت شود. دو طريق انتخابي مذكور در

، كه نوع توالي زماني قرائت ها وحداقل مدت الزم براي 6بند

باقي ماندن بار را، دقيقًا مشخص مي كند، در دسترس مي باشد. 

فشردگي ثانويه منحني براي تعيين جزء خط مستقيم ازبخش 

هاي طوالني تري  تغيير شكل بر حسب لگاريتم زمان، معموالً زمان

براي هر افزايش بار، مورد نياز مي باشد. براي چنين افزايش 

هايي، جهت به دست آوردن  آن قسمت خط مستقيم منحني، بايد 

انجام قرائت هاي كافي در انتهاي هر مرحله از افزايش فشار، 

ي كردن مدت زمان، هنگام آزمون، براي ديگر افزايش شود. طوالن

 هاي فشار، مورد نياز نمي باشد. 

 64طريق آزمون الف:  مدت استاندارد افزايش بار        12-5-1

ساعت مي باشد. براي حداقل دو افزايش بار شامل حداقل يك 

براي فواصل   (d)افزايش بار بعد از فشار پيش تحكيمي، ارتفاع 



  

دقيقه،   91و 15، 8، 4، 6، 1،  1ر5،  1ر65 ،1ر1يبي زماني تقر

دقيقه  3 ،4، 1، 1ر43، 1ر65، 1ر13ساعت )يا  64و 8، 4،  6، 1و

، براي نمايش نتايج اندازه گيري 6-6-19وغيره بر اساس بند 

زمان(، از زمان اعمال هر افزايش فشار،  –هاي تغيير شكل 

ات اينكه تحكيم اوليه اندازه گيري ويادداشت شود. جهت اثب

تكميل شده است، بايد در نزديكي پايان دوره افزايش هاي 

فشار، قرائت هاي كافي صورت پذيرد. در بعضي از خاك ها براي 

 64رسيدن به پايان تحكيم اوليه، ممكن است زمان بيشتر از 

-6-6-19يا  -1-1-6-19ساعت مورد نياز باشد، )بر اساس بندهاي 

 64موارد، مدت اعمال افزايش بار بيشتر از  (. در اين گونه 9

ساعت، مورد نياز است. مدت افزايش بار براي اين آزمون ها 

ساعت است وبايد به عنوان مدت استاندارد  64معموالً مضربي از 

براي همه افزايش هاي بار آزمون، در نظر گرفته شود.  تصميم 

عموالً بر ساعت، م 64براي استفاده از فاصله زماني بيشتر از 

اساس تجربه بر روي انواع خاص خاك، اتخاذ مي شود. بنابراين 

ساعت ترديد وجود داشته  64اگر، در مورد مناسب بودن زمان 

باشد، بايد قرائت ارتفاع يا تغيير ارتفاع نسبت به زمان، 

براي افزايش هاي اوليه ساعت،  64به منظور بررسي كفايت زمان 

ساعت بايد  64افزايش بار غير از  هاي انجام شود. مدتبار، 

در گزارش يادداشت گردد. براي افزايش هاي هر پل ة فشار، كه 

مورد نياز نمي اطالعات مربوط به تغيير شكل بر حسب زمان، 

بار بايد تا همان فاصله زماني كه قرائت هاي تغيير باشد، 

شكل نسبت به زمان مورد نياز است، بر روي آزمونه باقي 

 بماند. 

ارتفاع براي هر پل ه افزايش بار،   طريق آزمون ب :      12-5-2

 ،1ر5، 1ر65، 1ر11در فواصل زماني تقريبي   (d)ياتغيير ارتفاع

، 1ر13ساعت )يا  64و 8، 4، 6، 1دقيقه، و 91و 15، 8، 4، 6، 1

، 6-6-19با استفاده از بند دقيقه وغيره،  3، 4، 1، 1ر43، 1ر65

زمان( از  –نتايج اندازه گيري هاي تغيير شكل براي نمايش

اندازه گيري ويادداشت شود. زمان اعمال هر افزايش فشار، 

بايد از زمان مورد نياز مدت زمان استاندارد افزايش بار، 

-19، 1-1-6-19براي تكميل تحكيم اوليه، تعيين شده در بندهاي 

ترباشد. بيشيا از معيار مورد نظر درخواست كننده،  6-6-9

كه صحت پايان تحكيم اوليه آن براي هر پل ه افزايش فشار، 

ممكن نباشد، )به طور مثال: نسبت افزايش بار كم يا تحكيم 

سريع(، بايد مدت زمان افزايش بار آن، ثابت باشد واز زمان 

مورد نياز تحكيم اوليه مربوط به افزايش بار اعمال شده بعد 

نحني فشردگي بكر، تجاوز از فشار پيش تحكيمي ودر طول م

نمايد. زمانيكه بايد فشردگي ثانويه ارزيابي شود، فشارها 



  

براي دوره هاي طوالني تري اعمال مي شود. گزارش بايد شامل 

 مدت زمان افزايش بار براي هردفعه افزايش بار 

 باشد. 

فواصل زماني پيشنهاد شده، جهت ثبت ارتفاع يا  –يادآوري 

 واع خاك ها وافزايش هاي تغييرارتفاع، براي ان

بار، هستند. براي تعميم تفسير اطالعات، اغلب تغيير تعداد قرائت 

 ها، مناسب اند. تحكيم سريعتر، نياز به 

قرائت هاي بيشتري دارد. براي بيشتر خاك ها، تحكيم اوليه در طول 

اولين باربرداري ها بايد در زمان كمتر از زمان موردنياز 

حني فشردگي بكر باشد، )عمومًا يك دهم(. اما بارگذاري در طول من

  در تنش هاي خيلي كم، زمان برگشت مي تواند طوالني تر شود.

 به حداقل رساندن تورم آزمونه         12-6
جهت به حداقل رساندن تورم آزمونه در هنگام باربرداري، 

ادامه مي يايد. وقتي   kpa   5 باربرداري تا بار نشاننده

فاع آزمونه متوقف شد، )معموالً بعد از يك شب(، تغييرات ارت

تحكيم سنج بعد از برداشتن بار كوچك نهايي از روي آزمونه، 

باز مي شود. حلقه وآزمونه از تحكيم سنج خارج وآب آزاد روي 

حلقه آزمونه خشك مي شود. براي بدست آوردن جرم مرطوب نهايي 

آزمونه
fT ه  از مجموع جرم آزمونه وحلقه كم ، جرم خالص حلق

مي شود. دقيقترين روش تعيين جرم خشك ودرصد رطوبت آزمونه، 

خشك كردن تمام آزمونه در پايان آزمون مي باشد. در صورت 

همگن بودن خاك وكافي بودن تراشيده ها، جهت تعيين خواص 

)w(درصد رطوبت نهايي ، 11– 11شاخص، طبق بند  f  بر اساس

)M(وجرم خشك آزمونه 1924:سال 1277استاندارد ملي d  با استفاده

تعيين مي شود. اگر خاك ناهمگن باشد ويا از تمام آزمونه، 

به خاك بيشتري براي تعيين خواص شاخص آزمون، نياز باشد، 

كوچك گوه اي  ( با استفاده از بخش (fwدرصد رطوبت نهايي  

بدست  ،1924:سال 1277شكل آزمونه براساس استاندارد ملي 

ميآيد. بقيه مواد باقي مانده خشك نشده، براي تعيين خواص 

 شاخص آزمونه، بكار مي آيد. 

 

 محاسبات و نتايج               13
 خصوصيات فيزيكي آزمونه           13-1
)M(جرم خشك كل آزمونه       13-1-1 d   با اندازه گيري مستقيم

يا وقتي كه قسمتي از آزمونه براي آزمون خصوصيات شاخص بكار 

حساب مي  1بدست مي آيد. جرم خشك، بر طبق رابطه  برده شود،

 شود:



  

                                  (1)                                جرم خشك كل آزمونه 

p

f

f

T
d
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   :كه در آن

fTM    جرم مرطوب كل آزمونه بعد از آزمون، برحسب گرم يا

 مگاگرم، و 

pfw  مقدار رطوبت )به صورت اعشاري(، از گوه آزمونه اخذ   ،

 شده بعد از آزمون است.

(، بر حسب fwو wمقدار رطوبت اوليه ونهايي )        13-1-2

 حساب مي شود:  9و6 درصد بر طبق رابطه هاي 

 

(               6درصدرطوبت اوليه                                    )
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             ( 9)                            درصد رطوبت نهايي     
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 : كه در آن 

dM  جرم خشك آزمونه، بر حسب گرم يا مگاگرم و ، 

TM جرم مرطوب آزمونه قبل از آزمون برحسب گرم يا مگاگرم ،

 است. 

 4(، بر طبق رابطه dآزمونه ) دانسيته خشك اوليه      13-1-3

 حساب مي شود:
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 كه در آن : 

d دانسيته خشك آزمونه، بر حسب گرم بر سانتيمتر مكعب يا ،

 بر متر مكعب، و مگاگرم 

V ،بر حسب سانتيمتر مكعب يا متر مكعب ، حجم اوليه آزمونه

 است. 

 5( بر طبق رابطه dوزن مخصوص خشك آزمونه )      13-1-4

                                           محاسبه مي شود:                                                                     
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  حساب مي شود: 2بر طبق رابطه  (sVحجم بخش جامد)      13-1-5

 

                                                     (2)                 
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  كه در آن :

sG  چگالي ويژه بخش جامد و ، 

w، برابر با يك مگاگرم بر متر مكعب يا يك ، دانسيته آب

 گرم بر سانتي متر مكعب است. 

از آنجائيكه سطح مقطع عرضي آزمونه در طول        13-1-6

بعدي،  آزمون ها ثابت مي باشد بهتر است براي انجام محاسبات

تعريف  7بر طبق رابطه  ”(sHارتفاع معادل قسمت جامد ) ”عبارت

 شود. 

                                                       

(7                                                  )

A

V
H

s
s   

 كه در آن  

  Aسب سانتيمتر مربع يا متر مربع است. ، سطح آزمونه، بر ح 

( بر طبق feو eنسبت تخلخل قبل  وبعد از آزمون)     13-1-7

 حساب مي شود:  3و  8رابطه هاي 

 

                       (                8نسبت تخلخل قبل از  آزمون                         )
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                              (      3نسبت تخلخل بعد از آزمون                          )

     
s

sf
f

H

HH
e


  كه در آن:     

H ارتفاع اوليه آزمونه، بر حسب ميليمتر يا متر، و ، 

fH  ، .ارتفاع نهايي آزمونه، برحسب ميليمتر يا متر است 



  

(، برحسب fSوSدرجه اشباع قبل وبعد از آزمون )     13-1-8

 حساب مي شود:  11و  11درصد، برطبق رابطه هاي 

       ( 11)                                     درجه اشباع اوليه 
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(      11)                                درجه اشباع نهايي   
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 زمان -خصوصيات  تغيير شكل         13-2
زمان آن ها     –از افزايش هاي بار، كه قرائت هاي تغيير شكل

جهت ارائه اطالعات، تعيين انتهاي تحكيم بدست آمده است، 

اوليه ومحاسبه سرعت تحكيم، دو طريق اجرائي انتخابي ارائه 

( . همچنين ممكن 6-6-19و 1-6-19شده است )رجوع شود به بندهاي 

است، متقاضي طريقي را با انتخاب خودش مشخص نمايد كه با 

ل، اين روش آزمون مطابقت داشته باشد. قرائت هاي تغيير شك

تغيير شكل ممكن است به صورت تغيير شكل اندازه گيري شده، 

اصالح شده به نسبت قابليت تراكم پذيري تحكيم سنج، يا بر 

 (. 9-19حسب كرنش، ارائه گردد، )رجوع شود به بند 

  (d)قرائت هاي تغيير شكل 1با مراجعه به شكل       13-2-1

براي هر افزايش  برحسب لگاريتم زمان، )معموالً برحسب دقيقه(،

 بار رسم مي شود. 

ابتدا خط مستقيمي از ميان نقاط نشان دهنده قرائت     13-2-1-1

هاي نهايي رسم مي شود. اين خط نشان مي دهد كه نقاط مورد 

نظر به سمت خطي راست با شيب ثابت، ميل مي كنند،)رجوع شود 

(. خط راست بعدي مماس بر شيبدارترين قسمت Cخط ، 1به شكل 

 رسم لگاريتم زمان،  –منحني تغيير شكل 



  

 
 

 تعريف حروف التين به ترتيب زير مي باشد:  -1يادآوري

A           زمان با استفاده از نقاط داده ها  –منحني تغيير شكل 

  B         تغيير شكل ، در زمان = صفر دقيقه 

C          امتداد قسمت خطي انتهاي منحني 

D         مربوط به شيبدارترين قسمت منحني  امتداد خط 

E d   تغيير شكل نظيرصددرصد تحكيم، تهيه شده بر اساس تقاطع

  Cو   Dخطوط 

F     t   نقطه اي مربوط به زمان انتخابي 

G    t    زمان برابر با چهارt  تغيير شكل در زمان(t  بايد

 افزايش بار باشد(                     درصد كل تغيير شكل، براي  50كمتر از 

H          تغيير شكل بين زمان هاي t,t 

I            اضافه تغيير شكل برابر باH  

J    d  ر شكل اوليه محاسبه شده تغيي 

K  d   متوسطd وd 

L          زمانt  درd 

مقاديراندازه گيري وضرايب محاسبه شده مربوط به آزمون -2يادآوري

 اردارد.قر 4وترسيم منحني درجدول

 لگاريتم زمان-منحني تغيير شكل -1شكل 

 

مقادير اندازه گيري  و ضرايب محاسبه شده مربوط به  -4جدول 

 1منحني شكل 



  

تغييرات ارتفاع بر حسب 
 زمان

 نتايج  

 زمان
 [min] 

تغييرات 
ارتفاع 
[mm] 

 كمي ت
نماد 
 كمي ت

 و مقدار اد يكامن
 

   p  kPa  200 فشار 2ر44 0

 19رH mm  51 ارتفاع آزمونه قبل از بارگذاري 2ر63 0ر25

ر 66شروع تحكيم 2ر d mm   442ر 

 2رsd mm  54 نقطه شروع  فشردگي اصالح شده 2ر70 1

 12رt min  5 درصد تحكيم اوليه 51زمان  2ر77 2

  t min  410 درصد تحكيم اوليه 111زمان  2ر87 4

فشردگي درصد51تغيير شكل آزمونه در  2ر98 8  d mm083ر 

درصد 111تغييرشكل آزمونه در   3ر13 15
 3رd mm63 فشردگي

 3رfd mm68 حد نهايي فشردگي 3ر30 30

 0رr 88 نسبت تحكيم اصلي 3ر43 60

vc minmm ضريب تحكيم 3ر52 120
 1ر26

vm kNmm ضريب فشردگي حجمي 3ر59 240
 2ر82

 3رk   smm  6-10 *5 ضريب نفودپذيري 3ر68 1440

 

 

درصد 111تغيير شكل (. محل تقاطع اين دو خط،D )خط مي شود،

 ةرا نشان مي دهد)نقط t( مربوط به زمان  dتحكيم اوليه )

E  فشردگي ثانويه درصد تحكيم اوليه،  111(. فشردگي بيشتر از

 .ناميده مي شود

تغيير شكل نشان دهندة صفر درصد تحكيم اوليه، با      13-2-1-2

انتخاب هر دو نقطه اي كه نسبت زماني يك به چهار داشته 

باشند، پيدا مي شود. تغيير شكل در زمان بزرگتر، بايد بيش 

تر از يك چهارم وكمتر از يك دوم تغيير شكل كل، براي اين 

درصد تحكيم  ه صفرافزايش بار باشد . تغييرشكل مربوط ب

برابر با تغيير شكل زمان كوچكتر منهاي اختالف تغيير  اوليه،

 شكل در زمان انتخاب شده مي باشد. 



  

درصد تحكيم، از روي منحني 51تغيير شكل مربوط به     13-2-1-3

 لگاريتم زمان وبا  -تغيير شكل

 درصد تحكيم، بدست مي آيد.51مشاهده زمان مربوط به 

بر حسب جذر زمان )معمواًل بر حسب دقيقه( ( d)  ، براي هر افزايش بار، قرائت هاي تغيير شكل2با مراجعه به شكل        19-6-6

 .رسم مي شود
 

 
 

 تعريف حروف التين روي منحني، در زير قرار دارد:-1يادآوري

A        جذر زمان با استفاده از نقاط داده ها-منحني تغيير شكل 
B         خطي ابتداي منحني تا زمان صفر دقيقه، امتداد قسمتd 

C        برابر قسمت خطي ابتداي منحني 1ر15خط رسم شده با شيب 

D        تغيير شكل در محل تقاطع منحنيA    با خطC                                                    

E         زمان در محل تقاطع منحنيA خط  باC 

مقادير اندازه گيري و ضرايب محاسبه شده مربوط به آزمون  -2يادآوري 

 قرار دارد. 5وترسيم منحني در جدول 

 جذر زمان -منحني تغيير شكل -2شكل 



  

مقاديراندازه گيري وضرايب محاسبه شده مربوط به  -5جدول    

 2منحني شكل

تغيرات 

ارتفاع بر 

 حسب زمان

 نتايج

 زمان

[mi

n] 

 ارتفاعتغييرات 

[mm] اد يكا و مقدارمن نماد كمي ت كمي ت 

  P kPa  50 فشار 0ر562 0ر25
 24رH mm  89 ارتفاع آزمونه قبل از بارگذاري 0ر625 0ر5

 0رd mm   45 شروع  تحكيم 0ر662 1
نقطه شروع فشردگي  اصالح  0ر700 2

 0رsd mm  56 شده

 t min  6 درصد تحكيم اوليه 90زمان  0ر750 4
  0رd mm  75 درصد فشردگي 90تغييرشكل در 0ر775 8
 درصد100تغيير شكل در 0ر780 15

 0رd mm  77 فشردگي

 0رfd mm  83 حد نهايي فشردگي 0ر781 30
 0رr mm  55 نسبت  تحكيم اصلي 0ر781 60

 25رvc minmm  8 ضريب تحكيم 0ر782 120
 2رvm kNmm   63 ضريب فشردگي حجمي 0ر783 240

 2رk scm  8-10*55 ضريب نفوذ پذيري 0ر785 1440

 
(. اين خط 2و شكل  5ابتدا خط مستقيمي از ميان نقاط نشان دهنده قرائت هاي اوليه رسم مي گردد، )رجوع شود به جدول     19-6-6-1

وردن عرض تغيير ( وبدست آ t= 0نشان مي دهد كه نقاط مورد نظر به سمت خطي راست، ميل مي كنند. خط، تا رسيدن به زمان صفر )
   .شكل نشان دهنده صفردرصد تحكيم اوليه، امتداد مي يابد

خط مستقيم دومي را از نقطه اي به عرض صفردرصد   13-2-2-2

برابر طول اولين خط عبوري از داده ها  1ر15وطولي مساوي با 

جذر زمان،  –رسم كنيد. تقاطع خط دوم با منحني تغيير شكل 

  درصد تحكيم اوليه است. 31مربوط به  tوزمان  dتغيير شكل 



  

درصد تحكيم بـه انـدازه يـك نهـم  111تغيير شكل در   13-2-2-3

درصد تحكيم مـي  31بيشتر از اختالف تغيير شكل بين صفر درصد و

)t(باشد. زمان تحكيم اوليه


نقطـه  را ميتوان ازطريق اتصـال 

درصد روي منحني، به محورطولي نمـودار مربوطـه، 111تغيير شكل

)(درصد تحكيم  51به دست آورد. تغيير شكل مربوط به  d  برابر

 درصد تحكيم مي باشد.  31پنج نهم اختالف تغيير شكل بين صفر و

هر افزايش بار، با  ( برايvcمقدار ضريب تحكيم)         13-2-3

ومقادير مناسب با هرطريق انتخـاب شـده  16استفاده از رابطه 

 تفسيري، حساب مي شود: 

 

ــيم ــريب تحك                                       (16)                                       ض

t

dTH
cv




                                                   

  :كه در آن

T   0ر197درصد تحكيم، با  50،  1-2-13، فاكتور زمان بدون يكا است . بر اساس بند  TT    در صد  90، 2-2-13و بر اساس بند
0ر 848تحكيم، با  TT .بكار مي رود 

 t   ثانيه ، زمان مربوط به درجه  معيني از تحكيم،  بر حسب

(s( يا دقيقه )min  است. بر اساس بند ) 

 19-6-1 ، tt     6-6-19و بر اساس بند  ،tt  .بكار مي رود 
dH، درصد تحكيم، بر حسب ميليمتر يا  51طول مسير زهكشي در

متر است. براي زهكشي دو طرفه، 
dH  برابر نصف ارتفاع

آزمونه در هر افزايش بار و براي زهكشي يكطرفه 
dH  برابر

 باشد. كل طول آزمونه مي

 بار  -خصوصيات تغيير شكل            13-3
( قرائت هاي fdتغيير شكل يا تغيير در تغيير شكل )        13-3-1

 ه انتهاي هر افزايش بار ودرمربوط ب

صورت استفاده از طريق ب، قرائت هاي مربوط به انتهاي تحكيم 

)d(اوليه   .در جدول وارد مي شود 

براي هر قرائت، تغيير ارتفاع نسبت به ارتفاع          13-3-2

)dd(اوليه آزمونه  وم، بر ،  محاسبه مي شود. در صورت لز

، با منظور نمودن مقادير حاصل از عمليات برسنجي از 8طبق بند

 تغييرشكل هاي قرائت شده، برسنجه مي شود.  هر قرائت،

نتايج تغيير شكل، به يكي از شكل هاي زير نشان         13-3-3

  داده مي شود.



  

           حساب مي شود: 19نسبت تخلخل، بر طبق رابطه      13-3-3-1

 

                                          بت تخلخلنس  

(19                    )                     
sH

ee


   

يا به جاي آن ، كرنش قائم، بر حسب درصد بر طبق      13-3-3-2

  حساب مي شود: 14رابطه 

 

                                                كرنش قائم

(14)                     %                  



H

            

                                                           

    

 مي شود:حساب  15تنش قائم، بر طبق رابطه         13-3-4

           

                                                  (15)      

      
A

P
v                          kPa             

    :كه در آن 

P  بار اعمال شده بر حسب نيوتن و ، 

v كيلو پاسكال، است. ، تنش قائم برحسب  

نتايج تغيير شكل )نسبت  ،1با مراجعه به شكل        3-5- 13

 تخلخل يا كرنش ( مربوط به پايان هر 

نتايج تغيير شكل ودر صورت استفاده از طريق ب، بارگذاري، 

رسم مي بر حسب لگاريتم فشار، مربوط به پايان تحكيم اوليه، 

 شود.
تغيير  –نشان دادن منحني بار  ،ممكن است، در بعضي از حاالت -يادآوري

 شكل، در مقياس حسابي بهتر باشد. 

، مقدار فشار پيش تحكيمي با 9با مراجعه به شكل        13-3-6

  .استفاده از طريقه اجرائي زير بدست مي آيد

همچنين ممكن است براي تخمين فشار پيش تحكيمي، از هر  –يادآوري 

 ستفاده طريق شناخته شده ديگري ا

  .مشروط بر اينكه آن طريق در گزارش مشخص گرددشود، 

تخمين روي منحني تحكيم، نقطه حداكثر انحناء       13-3-6-1

 . (B زده مي شود ) نقطه 



  

   Dمماس بر منحني تحكيم، وخط    Cخط  Bاز نقطه       13-3-6-2

به طور افقي رسم مي شود، هر دو خط در جهت افزايش مقادير 

 ور طولي، ميل مي كنند.مح

 . رسم مي شود نيمساز زاويه بين اين دو خط،  Eخط      13-3-6-3

خط مماس بر شيب قسمت خطي منحني تحكيم، )قسمت      13-3-6-4

را   Eادامه مي يابد، تا خط، نيمساز (،    Fخطفشردگي بكر، 

فشار پيش تحكيمي    (G)قطع كند. فشار مربوط به نقطه تقاطع

 .ني مي باشدتخمي

ارزيابي كامل اغلب شامل مالحظه اطالعاتي است، كه        13-3-7

 به طور معمول از آزمون هاي آزمايشگاهي استنتاج نمي شود،

به اين دليل، براي ارزيابي بيشتر اين آزمون، نيازبه حكم 

يا دستور ديگري نيست. تعداد زيادي طريق ارزيابي شناخته 

 تشريح شده است. ها شده در مقاالت وكتاب

 
 



  

 

 تعريف حروف التين روي منحني در زير قرار دارد. -يادآوري

        A كرنش با استفاده از نقاط داده ها -منحني  تنش 

B        نقطه حداكثر انحناء 
C         خط مماس بر منحني در نقطهB 

D        خط افقي رسم شده از نقطةB 
E        نيمساز زاويه بين خطوط C  وD 

F        مماس بر قسمت خطي منحني در محدوده فشردگي بكر 

G         محل تقاطع خطوطE  وF   تنش موثرقائم درنقطه(G   برابر
 فشار پيش تحكيمي (

 

 ارزيابي فشار پيش تحكيمي با استفاده از طرح كا ساگرانده -3شكل

 گزارش              14
اره گمانه، شماره عالوه برنام، تاريخ و محل پروژه، شم

 ،اطالعات زير بايدگزارش شودآزمونه وعمق، 

 (. 2)جدول 



  

 نمونه جدول، براي ارائه گزارش آزمون تحكيم -6جدول 

 دست خورده: پروژه: شماره گمانه : تاريخ و شماره كار:
 دست نخورده: توصيف نمونه: عمق: شماره آزمونه:

  طريق لگاريتم زمان طريق ريشه  دوم زمان

k 

s
cm 

r 
- 

vc 

min
mm 

vm 

kN
mm 

k 

s
cm 

r 
- 

vc 

min
mm

 

vm 

kN
mm

 

P 

 
kPa 





. 492ر5 67ر3 0ر     
25 





. 482ر61 68ر1 0ر     
25 





. 602ر63 25ر8 0ر     

51 
8-10 ×

 24ر10
 1ر94 25 0ر50

    

100 

     1ر14 43ر6 0ر50 8ر28×8-10
200 

     0ر65 82ر9 0ر45 9ر9×7-10
411 

  نتايج آزمون تحكيم

e 
- 

fH 
mm 

H 
mm 

P 
kPa 

 خصوصيات فيزيكي و هندسي آزمونه

   H ارتفاع اوليه آزمونه 0ر0 0ر0 2ر54 0ر694
mm 8224ر 

 2رsG - 655 چگالي ويژه 25 0ر17 2ر53 0ر683
 %      S درجه اشباع 50 0ر33 2ر51 0ر672

92 
 %       w درصد رطوبت 100 0ر68 2ر47 0ر650

 24ر1
vm فشار پيش تحكيمي 200 1ر14 2ر43 618

 
kPa - 

 63رD     mm 5 قطر اوليه آزمونه 400 1ر7 2ر37 0ر581
d     m وزن مخصوص خشك 800 2ر31 2ر31 0ر540

kN

 15ر67 

t       m وزن مخصوص مرطوب 100 1ر79 2ر36 0ر575
kN

 19ر46 

 شماره استاندارد         14-1



  

 شود. آزمون انجام مي ،ملي ايران كه بر اساس آنشماره استاندارد 

 تشريح و طبقه بندي خاك             14-2
 ASTM  Dتشريح وطبقه بندي خاك به صورتي كه دراستاندارد 

يا وقتي كه اطالعات مربوط به حدود اتربرگ در دسترس    2488:1990

است، ارائه شده   ASTM D 2487 : 1990باشد به صورتي كه دراستاندارد

انجام پذيرد. همچنين در صورت وجود تفاوت در اندازه گيري 

ها، بايد چگالي ويژه  بخش جامد، حدود اتربرگ وتوزيع 

اندازه ذرات، و عالوه بر آن منبع اين قبيل اطالعات، گزارش 

شود. همچنين بايد مورد واندازه تقريبي ذرات بزرگ جدا شده 

 را، يادداشت نمود. 

 خاك وضعيت        14-3
وضعيت وشرايط خاك مورد آزمون بايد به ترتيب زير گزارش 

 شود.

  ميانگين درصد رطوبت تراشيده ها،         14-3-1

  درصد رطوبت اوليه ونهايي آزمونه،         14-3-2

 ،وزن مخصوص خشك اوليه ونهايي آزمونه        14-3-3
 نسبت تخلخل اوليه ونهايي آزمونه،         14-3-4

  درجه اشباع اوليه وثانويه آزمونه،        14-3-5
 فشار پيش تحكيمي         14-3-6

 اجراي آزمون           14-4

 شود:    روند اجراي آزمون به ترتيب ذيل تشريح مي

يا پاشنه  25آيا آزمونه با استفاده از صفحه تراش       14-4-1

حلقه تراشيده شده است، يا اينكه به طور مستقيم در  26برش

 حاصل از نمونه گير حلقه دار، مورد آزمون قرار گرفته است. 

شرايط آزمون )با رطوبت طبيعي يا فشار در هنگام       14-4-2

 غرقاب نمودن( 

  طريق آزمون الف يا ب      14-4-3

  طريق مورد استفاده براي محاسبه ضريب تحكيم      14-4-4

ي بار، و در صورت بايد ميزان افزايش وكاهش ها     14-4-5

 ساعت، مدت  64وجود مغايرت با زمان 

                              

1-Trimming turnable 
2- Cutting shoe 



  

زمان افزايش ها وتغيير شكل هاي حاصله در پايان افزايش ها، 

 وبراي آزمون با طريق ب، تغيير شكل 

حاصله در انتهاي تحكيم اوليه وضريب تحكيم)رجوع شود به 

  (، يادداشت گردد.1شكل

ه شده، از جمله كليه اختالفات از طريق شرح داد      14-4-6

 ترتيب بارگذاري خاص، گزارش گردد. 

 

 
منحني  -الف ;نمونه اي از خالصه منحني هاي آزمون تحكيم  -4شكل 

منحني نسبت تخلخل   -نسبت تخلخل بر حسب لگاريتم ضريب تحكيم، ب

 بر حسب لگاريتم فشار موثر

 

 ارائه منحني           14-5
رحسب لگاريتم زمان ) رجوع رسم منحني تغييرشكل ب       14-5-1

( براي  6( يا جذر زمان  )رجوع شود به شكل  1شود به شكل 

 افزايش بارهائي كه قرائت ها نسبت به زمان انجام شده است.

هاي مختلف  در موارديكه قرائت تغيير شكل در زمان      14-5-2

براي چندين افزايش بار انجام شده باشد، براي هر افزايش 

منحني ميانگين نسبت تخلخل يا درصد فشردگي بر  بار مربوطه،

 حسب لگاريتم

، الف(. همچنين، 4ضريب تحكيم رسم مي شود، )رجوع شود به شكل

 از منحني ضريب تحكيم



  

يا لگاريتم ضريب تحكيم برحسب لگاريتم ميانگين فشار، 

هاي مختلف  استفاده مي شود. در صورتي كه قرائت ها در زمان

 vcبار بدست آمده باشد، جدول مقادير فقط براي دو افزايش 

 برحسب ميانگين فشار تهيه مي گردد. 

ميانگين فشار بين دو افزايش بار در نظر گرفته مي شود،  – يادآوري

زيرا يك انتخاب مناسب براي رسم نتايج . تعيين فشار موثر واقعي 

دت محو فشار درصد تحكيم ممكن نيست، مگر اينكه ش 50در زمان 

در يك يا منفذي اندازه گيري شود، عالوه برآن درحالتي كه آزمون، 

باربرداري بينابين انجام مي شود، ممكن است –چندين سيكل بارگذاري

 ابهاماتي بوجود آيد

رسم منحني نسبت تخلخل بر حسب لگاريتم فشار، يا      14-5-3

 ، ب(.4شكل درصد فشردگي بر حسب لگاريتم فشار، )رجوع شود به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 پيوست الف
 دامنه كاربرد

 )الزامي(
اصول بهداشتي  را رعايت كرده و قبل از اين استاندارد موارد ايمني مربوط به كاربرد آن را بيان نمي كند. لذا وظيفه استفاده كننده از اين استاندارد است، كه موارد ايمني و 

 ا مشخص نمايد.استفاده، محدوديت هاي اجرايي آن ر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 پيوست ب
 دامنه كاربرد 
 )اطالعاتي(

درصورت لزوم چگونگي مشخص نمودن مقداروترتيب افزايش بار، 

الف، دفعات افزايش هاي  باربرداري، و، براي آزمون به طريق 

زمان مورد نظر، به عهده  –بار براي قرائت هاي تغيير شكل 

 .  درخواست كننده آزمون مي باشد

زمان  براي تعيين زمان تكميل  –قرائت هاي تغيير شكل   –يادآوري  

مورد نياز مي باشد.  ، (vc)تحكيم اوليه وارزيابي ضريب  تحكيم  

با سطح تنش وتغيير مقدار بار )بارگذاري يا  )vc) از آنجائيكه

ان افزايش بار وزمان قرائت ها در باربرداري ( تغيير مي كند، ميز

انتخاب شود. همچنين هر پروژه بايد با توجه به مرجع مشخص، 

، كه در آن، قرائت هاي ب درخواست كننده ممكن است آزمون طريق

زمان براي كليه افزايش هاي بار صورت مي گيرد را،  –تغيير شكل 

 مشخص كند.
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