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الخﻼصة  -يتضمن هذا البحث دراسة تجﺮيبية وعددية للتﺮبة المنتفخة المعﺮضة لدورات متكﺮرة من اﻻنتفاخ والتقلﺺ ،وتظهﺮ مﺸكلة هذه
التﺮبة عند تﺮطيبها وتجفيفها ،نتيجة للتغيﺮات الحجمية التﻲ تحدث لها مما يؤدي ﻷضﺮار ﻓﻲ اﻷساسات والمنﺸآت الهندسية .طبق البحث
علﻰ تﺮبة منتفخة من سورية ،وطبقت دورات التﺮطيب والتجفيف باستخدام تجﺮبة اﻵدومتﺮ ،وذلك بغمﺮ العينة بالماء من أجل مﺮﺣلة
التﺮطيب ،وللتجفيف صمم جهاز يجفف العينة لدرجة الحﺮارة المطلوبة وللمدة الزمنية التﻲ نﺮيدها ,ﺣتﻰ تﺼل التﺮبة لمﺮﺣلة التوازن بعد
عدة دورات ولم تعد تعطﻲ التﺮبة أي تغييﺮات ﺣجمية  ،ثم أجﺮينا دراسة عددية بطﺮيقة العناصﺮ المنتهية للتﺮبة المنتفخة التﻲ طبقت عليها
الدراسة التجﺮيبية ووجدنا تقاربا ً جيدا ً بين القياسات التجﺮيبية والنتائج العددية .ﺣيث وضعنا نموذج عددي مناسب للمسألة يعتمد علﻰ
نمذجةوسط اﻻنتﺸار التﺮبة والقوى المؤثﺮة ﻓيها باستخدام بﺮنامج الحساب  Plaxis2020لنمذجة سلوك التﺮبة المنتفخة المعﺮضة لدورات
متعددة من التﺮطيب والتجفيف وذلك باستخدام نموذج بﺮﺷلونة ) ( Basic Model Barcelonaوهو النموذج العددي المخﺼﺺ لنمذجة
سلوك التﺮب المنتفخة غيﺮ المﺸبعة باﻻعتماد علﻰ معامﻼت النموذج التجﺮيبية ،وبينت نتائج البحث تناقﺺ مطال اﻻنتفاخ والتقلﺺ ﺣتﻰ
الوصول للثبات بعد الدورة الثالثة من التﺮطيب والتجفيف وكذلك مطال اﻻنتفاخ عند تطبيق ﺣمل خارجﻲ يكون ﻓﻲ البداية صغيﺮ ثم يعود
ويﺮتفع ﻓﻲ الدورة الثانية من تﺮطيب العينة  ،نتائج هذا البحث تمكننا تجنب الكثيﺮ من مخاطﺮ انتفاخ التﺮبة من خﻼل تطبيق دورات متعددة
من التﺮطيب والتجفيف قبل البناء  ،بذلك تستقﺮ تﺸوهات التﺮبة لحد كبيﺮ ،وتسمح نتائج البحث بالتنبؤ بالتغييﺮات الحجمية للتﺮبة المنتفخة
وعدد الدورات الﻼزمة للوصول لمﺮﺣلة اﻻستقﺮار قبل البدء عمليا ً بالبناء علﻰ التﺮبة  ،وبالتالﻲ تقديﺮ اﻵثار المحتملة علﻰ الناس والمنﺸآت
المجاورة واتخاذ التدابيﺮ الﻼزمة عند الضﺮورة لتفاديها ،وبذلك نستطيع أن نستفيد من هذه الخاصية ﻓﻲ الحفاظ علﻰ سﻼمة المبانﻲ المنﺸأة
علﻰ التﺮبة المنتفخة.
الكلمات المفتاحية  :التﺮبة المنتفخة ،اﻵدومتﺮ ،التﺮطيب  ،بﻼكسﺲ .

.1

المقدمة

إن التغييﺮ المناخﻲ العالمﻲ أدى إلﻰ طقﺲ قاسﻲ خﻼل العقود الماضية،
ﺣيث ﺷهدت المناطق المناخية الحارة ﻓﻲ الﺸتاء مناخ قاسﻲ ،كذلك ساهم
ﻓﻲ رﻓع متوسط درجة ﺣﺮارة الﺼيف ﻓﻲ المناطق الباردة ،وبذلك تواجه
البيئات الطبيعية والمواد الجيولوجية المستخدمة ﻓﻲ مختلف المنﺸآت
الهندسية هذه التقلبات ﻓﻲ المناخ وأنماط الطقﺲ و تخضع لدورات التجميد
والذوبان والتﺮطيب والتجفيف.
وبما أن التﺮبة المنتفخة تغطﻲ مساﺣة واسعة ﻓﻲ العالم مثل الﺼين
كندا،الوﻻيات المتحدة اﻷمﺮيكية ،إسبانيا ،ﺣتﻰ ﻓﻲ سوريا تغطﻲ ﺣوالﻲ
 %10من مساﺣة سوريا  ،ﻓعندما تتعﺮض هذه التﺮبة لتغييﺮات مناخية بين
التﺮطيب والتجفيف والﺼيف والﺸتاء  ،تعطﻲ تﺸوهات ذات قيمة كبيﺮة
نسبيا ً مما يعﺮض اﻷبنية التﻲ أنﺸأت عليها للتﺸققات واﻹزاﺣة  ،مثﻼً تحت
هيكل الﺮصيف وخﻼل ﻓتﺮات موسم الجفاف الحاد تتقلﺺ التﺮبة ويقل
ﺣجمها ،ﻓيمكن أن تؤدي دورات اﻻنتفاخ و اﻻنكماش إلﻰ تكسيﺮ تعبيد
الطﺮق السﺮيعة .كما أن له تأثيﺮ سلبﻲ علﻰ اﻷساس الضحل من المبانﻲ،
إذا كانت التﺮبة تحت لوح بﻼطة خﺮسانية ﻓإن التغييﺮ ﻓﻲ الحجم  ،سوف

يﺸوه البﻼطة إما إلﻰ المﺮكز وضع الﺮﻓع )يطلق عليه أﺣيانًا تجفيف
الحواف( أو وضع رﻓع الحاﻓة )يطلق عليه أيضًا تجفيف الحواف(.
تأثيﺮ ضﺮر التﺮبة المنتفخة علﻰ بناء اﻷساسات و اﻷرصفة والمنﺸآت
الهندسية كبيﺮ جدا ً كما هومبين ﻓﻲ )الﺸكل (:1مثﻼً تم تحديد كمية و مدى
الضﺮر الذي لحق بالهياكل والمنﺸآت بسبب التﺮبة المنتفخة ﻓﻲ الوﻻيات
المتحدة اﻷمﺮيكية ﺣيث قدرت الخسائﺮ بنحو  2.3مليار دوﻻر ﻓﻲ السنة
ﻓﻲ عام  ، 1973والذي تجاوز الضﺮر المﺸتﺮك الناجم عن الزﻻزل
والكوارث الطبيعية ]. [6,7
ﻓﻲ الكثيﺮ من المنﺸآت الهندسية المطمورة واﻷساسات ،يعمل البنتونايت
المضغوط كمواد عازلة  /ردم ،وبالتالﻲ البنتونيت المضغوط يتعﺮض
لتﺸوهات كبيﺮة ﻓﻲ اﻻنتفاخ والتقلﺺ خﻼل عمليات التﺮطيب والتجفيف
الدورية  ،بسبب اﻻختﻼﻓات الدورية ﻓﻲ تسﺮب المياه الجوﻓية من الﺼخور
المحيطة والحﺮارة المتولدة من النفايات المﺸعة ﻓﻲ المخازن .هذا النوع من
تﺸوهات اﻻنتفاخ -التقلﺺ تتسبب ﻓﻲ زيادة النفاذية مما يؤدي لتسﺮب
محتمل للنيوكليدات من المخزن ،ﻓﻲ هذه اﻷثناء تﺸوهات اﻻنتفاخ والتقلﺺ
ﻓﻲ أسﺲ التﺮبة المنتفخة يمكن مﻼﺣظته بسبب التﺮطيب الدوري والتجفيف
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الناجم عن التغيﺮات الموسمية ،ﻓﻲ مستوى المياه الجوﻓية ،بالتالﻲ يؤدي
لتدميﺮ المبانﻲ والمستودعات ﻓﻲ مناطق التﺮبة المنتفخة.
لذلك تم بذل جهود بحثية لحل مﺸاكل اﻷساسات المتعلقة بالتﺮبة المنتفخة
واﻷبنية الخاضعة لها  ،ومن أجل البناء عليها بﺸكل آمن يفضل اﻷساسات
الوتدية ولكن هذا الحل ذو كلفة عالية تجاه اﻷبنية ضعيفة التكلفة  ،أو أن تتم
معالجة هذا النوع من التﺮبة ببعض المواد المثبتة الكيميائية لكن هذا الحل
أيضا ً ذو تكلفة عالية .

الﺸكﻞ  :1اﻵثارالسيئة للتﺮبة المنتفخة.
التﺮبة المنتفخة هﻲ التﺮبة التﻲ لديها إمكانية اﻻنكماش أو اﻻنتفاخ تحت
ظﺮوف الﺮطوبة المتغيﺮة ﺣيث التغيﺮات ﻓﻲ ظﺮوف الﺮطوبة للتﺮبة
المنتفخة تﺮجع إلﻰ الظﺮوف البيئية المفﺮوضة علﻰ سطح اﻷرض ،وتقلبات
الغطاء النباتﻲ ومستوى المياه الجوﻓية ،إما أن تزيد أو تقلل من محتوى
الﺮطوبة ،قد تكون الزيادة ﻓﻲ محتوى الﺮطوبة بسبب هطول اﻷمطار ﻓﻲ
ﺣين أن انخفاض محتوى الﺮطوبة قد يكون بسبب ارتفاع درجات الحﺮارة.
وخﻼل ﻓتﺮات طويلة دون هطول  ،ستجف التﺮبة المنتفخة وتتسبب ﻓﻲ
تقلﺺ التﺮبة بﺸكل عام مما يؤدي إلﻰ تغييﺮ ﺣجم سلبﻲ قابل لﻼستﺮداد
وغيﺮ قابل لﻼستﺮداد .عندما يحدث هطول اﻷمطار بعد ﻓتﺮات عدم هطول
اﻷمطار  ،يبلل الماء المتسﺮب التﺮبة المنتفخة .تعتمد قابلية التغيﺮ ﻓﻲ ﺣجم
التﺮبة المنتفخة علﻰ ﺣالة اﻹجهاد المطبقة وتاريخ اﻹجهاد ﻓﻲ التﺮبة .يُعﺮف
تغييﺮ الحجم غيﺮ القابل لﻼستﺮداد بأنه سﻼلة لدنة ويُعﺮف تغييﺮ الحجم
القابل لﻼستﺮداد بسﻼلة مﺮنة .يﺮجع تغيﺮ الحجم غيﺮ القابل لﻼستﺮداد إلﻰ
تغييﺮات دائمة ﻓﻲ بنية التﺮبة الناتجة عن التﺮسب الجيولوجﻲ للتﺮبة
[4]،إن الدراسات البحثية السابقة علﻰ التﺮبة الغضارية المنتفخة ركزت
علﻰ :

دون الحاجة لتطبيق دراسة تجﺮيبية من خﻼل معﺮﻓة المواصفات اﻷساسية
للتﺮبة بعد أن نقوم بمعايﺮة النموذج العددي مع النتائج التجﺮيبية.

.2
2.1

الدراسات السابقة:
الدراسة المرجعية لتطبيق دورات الترطيب والتجفيف :

وجد الباﺣثون أن التﺮبة المنتفخة تتكون من المعادن الطينية من عائلة
 (Montmorillonite) Smectiteو  .Illiteتم ربط مقدار الضﺮر الذي
يمكن أن تلحقه التﺮبة المنتفخة بالبنية التحتية و المنﺸآت بالﺸحنة السالبة
الﺼاﻓية علﻰ الوجه بسبب تقارب الماء  ،إن التﺮبة التﻲ تحتوي علﻰ معادن
طينية منتفخة ﺣساسة للغاية للتغيﺮ الموسمﻲ للﺮطوبة بسبب هطول اﻷمطار
 ،والتبخﺮ من سطح التﺮبة  ،و  /أو التبخﺮ من النبات .سيكون الخطﺮ الناتج
عن التﺮبة المنتفخة هو اﻷكبﺮ ﻓﻲ المناطق ذات المواسم الﺮطبة والجاﻓة
القوية[10] .بغض النظﺮ عن التﺼنيفات المحتملة لﻼنتفاخ ﻓقد وجد أنه
بمجﺮد اعتبار إمكانية اﻻنتفاخ "متوسطة" أو "هامﺸية"  ،ﻓإن اﺣتمال
ﺣدوث خطﺮ جيوتقنﻲ كبيﺮ ﻓﻲ المنﺸآت المقامة علﻰ هذه التﺮبة ][12
وباعتبار أن التﺮبة المنتفخة كانت موضوعا ً هاما ً وتﺸكل تحديا ً كبيﺮا ً
للمهندسين أيضا ً البناء عليها من التحديات المهمة ولذلك هناك بعض
الدراسات التجﺮيبية ﺣيث قام].[3بدراسة رد ﻓعل التﺮبة واستجابتها لتغييﺮ
الحجم  ،التﺮبة المؤلفة من خليط البنتونايت واالﺮمل المعﺮضين للعديد من
دورات التﺮطيب والتجفيف ،ﺣيث تم تﺼميم بﺮنامج تجﺮيبﻲ بعدة دورات
تﺮطيب وتجفيف وﻓق امتﺼاص معين وتمت عملية التجفيف علﻰ مبدأ
البخار،ﺣيث كان الهدف من البحث هو التنبؤ باستجابة التﺮبة وتغييﺮ الحجم
للخليط المكون من البنتونايت والﺮمل وذلك تحت مجال امتﺼاص عالﻲ
وتوصل كما هوواضح ﻓﻲ المخطط )الﺸكل (:2لنتيجة انخفاض اﻻنتفاخ
النسبﻲ والتقلﺺ النسبﻲ مع تكﺮار دورات التﺮطيب والتجفيف.

 دراسة آلية اﻻنتفاخ والتقلﺺ وإصﻼح اﻷضﺮارالناتجة عن سلوك التغيﺮالحجمﻲ للتﺮبة المنتفخة علﻰ المنﺸآت والناس مثل إصﻼح التﺸققات
وتﺮميم المنﺸآت المتضﺮرة .
 كان هناك بعض المحاوﻻت لتجنب السلوك الميكانيكﻲ اﻻنتفاخﻲ للتﺮبةالغضارية من خﻼل منع وصول المياه والﺮطوبة للمنﺸآت المقامة علﻰ هذه
التﺮبة عن طﺮيق تطبيق عزل ﺣول هذه المنﺸآت وهذا من اﻷمور المستبعدة
ﻓﻲ الموقع ﻓالتﺮبة سوف تتعﺮض للظﺮوف الطبيعية من تﺮطيب وتجفيف
–معظم الدراسات كانت تجﺮيبية تدرس سلوك التﺮبة المنتفخة اما الدراسات
التحليلية ﻓقد كانت محدودة ﺣيث كان من الﺼعب تمثيل السلوك اﻻنتفاخﻲ
للتﺮبةالغضارية بﺸكل عددي انطﻼقا ً من ذلك يهدف بحثنا علﻰ النقاط
التالية :
الهدف اﻷساسﻲ هو دراسة اﻹجﺮاءات الﻼزم تطبيقها لتجنب ومنعالتغييﺮات الحجمية لهذه التﺮبة من خﻼل ﻓهم السلوك الميكانيكﻲ للتﺮبة
الغضارية المنتفخة .
 تحديد الخطوات الﻼزم تطبيقها علﻰ التﺮبة الغضارية المنتفخة قبلالمباﺷﺮة بالبناء عليها من أجل تجنب اﻷضﺮار والتﺸوهات اﻹنﺸائية ﻓﻲ
اﻷبنية المقامة علﻰ هذه التﺮبة ﺣيث تتﺮكزعلﻰ تطبيق عدد من دورات
التﺮطيب والتجفيف ﺣتﻰ الوصول لمﺮﺣلة التوازن بحيث ﻻتبدي التﺮبة أي
تغييﺮ ﺣجمﻲ مع تعﺮضها للظﺮوف الطبيعية من تﺮطيب أو تجفيف.
النمذجة العددية باستخدام نموذج ) (BBMﻓﻲ بﺮنامجPlaxis2020تمكننا من تمثيل سلوك التﺮبة الغضارية من انتفاخ وتقلﺺ
والوصول لمﺮﺣلة التنبؤ بسلوك التﺮبة ومقدار اﻻنتفاخ والتقلﺺ الذي تبديه

الﺸكﻞ  :2السﻼﻻت ﺣجمية وتطورها مع عدد الدورات .
وتم إجﺮاء دراسة أخﺮى بواسطة ] [10ﻓﻲ معالجة الجيﺮ للتﺮبة المنتفخة،
وتأثيﺮ دورات التﺮطيب  -التجفيف الدوري علﻰ اﻻنتفاخ و تم التحقق من
إمكانات التﺮبة المنتفخة المعالجة بالجيﺮ،وذلك باستخدام تقلﺺ كامل
وانتفاخ كامل ،نتائج التجارب أﺷارت إلﻰ أن تأثيﺮ عﻼج الجيﺮ انخفض
جزئيا بعد أربعة دورات تﺮطيب – تجفيف ،كما أجﺮى][5أيضًا اختبارات
دورية لﻼنتفاخ  -التقلﺺ لتحديد سلوك التﺮبة الطينية المعالجة بالجيﺮ علﻰ
المدى الطويل ،تم إجﺮاء اﻻختبارات علﻰ ثﻼثة أنواع مختلفة من التﺮبة
خﻼل الدراسة  ،والمﻼﺣظ أن نسبة اﻻنتفاخ والتقلﺺ قد انخفضت بعد عدة
دورات من التﺮطيب والتجفيف  ،درس ] [14سلوك التﺮطيب والتجفيف
من ﺣيث نسبة الفﺮاغ ومحتوى الماء .وقد أظهﺮت العديد من الدراسات
سلوك انتفاخﻲ للتﺮبة تحت التأثيﺮ الكيميائﻲ ،وجد ] [11أن تغيﺮات
اﻻرتفاع ﻓﻲ العينات أثناء التﺮطيب والتجفيف هﻲ نفسها بعد أربع دورات
 ،وﺣتﻰ مستقلة عن ﺷﺮوط الضغط اﻷولية .يتم تحديد نسبة الفﺮاغ بعد كل
دورة انتفاخ – انكماش خضعت عينات التﺮبة المعاد تﺸكيلها لدورات تورم
كامل واﻻنكماش الكامل  ،أو التورم الكامل واﻻنكماش الجزئﻲ  ،وبالنسبة
للدراسات العددية لنمذجة سلوك التﺮبة المنتفخة المعﺮضة لدورات متكﺮرة
من اﻻنتفاخ والتقلﺺ ﻓقد وجدت بعض اﻷبحاث والنماذج العددية مثل
النماذج الﺮيولوجية ونموذج كامبﺮدج ،ونموذج كام كﻼي وكذلك بعض
النماذج الحديثة مثل نموذج ألونسو ﺣيث قام ] [9بتحليل سلوك الطين
بواسطة اختبارات المحاكاة العددية للتقلﺺ واﻻنتفاخ باستخدام مقياس

Ali AL Alabdeh and Darine Ahmad/ Association of Arab Universities Journal of Engineering Sciences (2021)28(4):74–84

 .oedometerيتم إجﺮاء هذا التحليل باستخدام بﺮنامج CASTEM2000
باستخدام نموذج  Cam-Clayو نتائج هذا العمل تظهﺮ أنه تتم محاكاة
اﻻنضغاط بﺸكل صحيح لكن مﺮﺣلة التفﺮيغ ﻻ تتم محاكاتها بﺸكل صحيح
ومﺮﺣلة اﻻنتفاخ من قبل نموذج ألونسو ونموذج كام-كﻼي ،ميزة إضاﻓية
وأساسية للنماذج التأسيسية للتﺮب اﻻنتفاخية التﻲ تميزها عن النماذج
التأسيسية للتﺮبة منخفضة اللدونة غيﺮ المﺸبعة ،هﻲ القدرة علﻰ وصف
سلوك اﻻنتفاخ – التقلﺺ أثناء دورات التﺮطيب والتجفيف .و من أقﺮب
النماذج المﺮنة للطين المنتفخ يسمﻰ نموذج بﺮﺷلونة اﻻنتفاخﻲ
(BEXM)،وجد] [2إن صيغة نموذج ) (BEXMتتضمن تعﺮيف سلوك
المستوى الهيكلﻲ،وسلوك مستوى البنية المجهﺮية واﻻقتﺮان الديناميكﻲ
بينهما ،بإطار) (BEXMنموذج كامل للتﺮبة المنتفخة يمكن تأسيسه عن
طﺮيق الجمع بين نماذج موجودة لكل مستوى هيكلﻲ ،لذلك سميت ثنائية
النماذج  .وقام] [8بدراسة تجﺮيبية وتحليلية لسلوك التﺮبة المنتفخة وذلك
اعتمادا ً علﻰ نظﺮية اﻻمتزاز تنﺺ هذه النظﺮية علﻰ أن البناء المﺮن اللدن
يتعﺮض ﻻﺣتمال تحميل بين ﺣدود قياسية منها اﻻمتزاز المﺮن ويتم
تحديدأقﺼﻰ مستوى من اﻹجهاد علﻰ أنه ﺣد اﻻمتزاز المﺮن  ،تعتمد هذه
الطﺮيقة علﻰ قانون ميﻼن للحدود السفلﻰ وقانون كوتﺮيز للحدود العليا ،
قام بإجﺮاء النمذجة بطﺮيقة  ZARKAلكن هذه الطﺮيقة ﻻ تأخذ ظاهﺮة
اﻻنهيارباعتبارالتﺼلب الحﺮكﻲ غيﺮمحدود،ومن المﻼﺣظ إن بعض
الموديﻼت مناسب لحاﻻت جزئية خاصة تم تطوريها لكن لم تأخذ باﻻعتبار
التﺮبة المنتفخة.
2.2

2.4
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-تطبيق دورات اﻻنتفاخ والتقلص :

إن دراسة سلوك التﺮبة المنتفخة ﻓﻲ المختبﺮ يتطلب وضعها ﻓﻲ ظﺮوف
مﺸابهة لظﺮوف الموقع  ،ﺣيث التﺮطيب يتم عن طﺮيق الغمﺮ بالماء أما
التجفيف  ،ﻓقد كانت هناك عدة طﺮق لتجفيف العينة والوصول لظﺮف يﺸبه
وضع العينة ﻓﻲ الطبيعة وﻓيما يلﻲ بعض الطﺮق المتبعة :

2.4.1

طﺮيقة التجفيف بالتفﺮيغ :

قام ] [13بتﺼميم تقنية للتجفيف ﺣيث يتألف من وعاء للتجفيف مفﺮغ
جزيئا َ –منظم التفﺮيغ – مقياس ضغط التفﺮيغ – مضخة التفﺮيغ – ماء
صاﻓﻲ للتسخين – عينة التﺮبة كما يوضح )الﺸكل(:3
تنقﺺ مضخة التفﺮيغ الضغط ﻓﻲ الوعاء المفﺮغ جزئيا َ الذي ﻓيه العينة إلﻰ
جانب ضغط البخار المﺸبع للماء  ،ماء المسام يتبخﺮ من سطح العينة
،ﻓالمحتوى المائﻲ ينقﺺ بسﺮعة أكبﺮمن تجفيف الهواء وبذلك الحجم
ودرجة اﻹﺷباع يتناقﺼان .
إن الظاهﺮة التﻲ يحدث ﻓيها التبخﺮ تعتمد علﻰ تناقﺺ ضغط التفﺮيغ
بهدوءأكثﺮ من ضغط البخار المﺸبع و هﻲ مكاﻓئة لتلك التﻲ تتبخﺮ من الماء
.100Cالساخن عندما درجة ﺣﺮارة أقل من

-نموذج: Barchelona Basic Model

للتوصل إلﻰ ﺣل مقبول لنمذجة التﺮبة المنتقخة ﻻبد من إجﺮاء تحليل يعتمد
علﻰ المزاوجة بين السلوك الميكانيكﻲ للتﺮب مع جﺮيان الماء ﻓيها
وتغييﺮات ضغط ماء المسام يضاف لذلك استخدام نموذج لسلوكية التﺮبة
يأخذ باﻻعتبار انتفاخ وانكماش التﺮبة ،توﻓﺮ طﺮيقة العناصﺮ المنتهية هذه
اﻹمكانيةالتﻲ تؤدي ﻓﻲ النهاية إلﻰ نموذج أكثﺮ أمانا ً ودقة واقتﺼادية .
لحل هذه المسألة يتم تحديد تغيﺮات امتﺼاص التﺮبة أوما يعﺮف بضغط
ماء المسام السالب مع الزمن عن طﺮيق ﺣل مسألة جﺮيان الماء غيﺮالمﺸبع
بعدها يتم استخدام قيم اﻻمتﺼاص الناتجة ﻓﻲ ﺣل المسألة الميكانيكية لتحديد
اﻻنتفاخ واﻻنكماش .
ﻓﻲ البداية تم التﺮكيز علﻰ نموذج كام كﻼي كمثال لنموذج التﺮبة المﺮنة.لكن
اﻷهم السلوك الميكانيكﻲ للتﺮبة غيﺮ المﺸبعة ﻓتم تطويﺮ نموذج
 CamClayمن أجل النظﺮ ﻓﻲ ﺣالة التﺮبة غيﺮ المﺸبعة  ،مما أسفﺮ عن
نموذج بﺮﺷلونة اﻷساسﻲ .ﻓهو امتداد وتطويﺮ لنموذج .Cam Clay
2.3

 -معامﻼت نموذج برشلونةBarchelona Basic Model

يحتوي نموذج  BBMعلﻰ سبع معامﻼت إضاﻓية مقارنة
بنموذج CamClayالمعدل .ثﻼثة منهم يسيطﺮون علﻰ صﻼبة التﺮبة
المﺮتبطة بالعائدية سطح الخضوع )LCنقطة الخضوع(  ،وتسمﻰ،β
 λand PCتﺼف المعامﻼت  KSو  soو  λsصﻼبة التﺮبة مع اختﻼف
اﻻمتﺼاص .يتم استخدام المعلمة  αلتعكﺲ تأثيﺮ اﻻمتﺼاص علﻰ تماسك
التﺮبة.إن المعامل  βيعطﻲ النسبة التﻲ يزداد عندها اﻻمتﺼاص مع زيادة
ضغط التﺸديد المسبق.
ολهيئة وﺷكل سطح الخضوع ﺣساس لقيمتها ﺣيث تنوع صغيﺮ بقيمها
يؤدي لتوسيع واضح ﻓﻲ النطاق المﺮن .
Pcالضغط المﺮجعﻲ يؤثﺮ علﻰ قياس المجال المﺮن إن النسبة Pp0/Pc
هﻲ عامل ﺣاسم ﺣيث  Pp0/Pc=1يﺼبح سطح اﻻندماج  Lcوهذا يزيل
أي تأثيﺮ لﻼمتﺼاص علﻰ ضغط التﺸديد المسبق .
ﻓحﺺ مخبﺮي واﺣد كاﻓﻲ لتحديد المعامﻼت  λ SO ،S ، Ksوهﻲ
المعامﻼت المتعلقة باﻻمتﺼاص الفحﺺ يتضمن تجفيف التﺮبة تحت ﺣمل
ثابت ،النتائج ﺣللت ضغط التﺸديد المسبق باﻻمتﺼاص ،SOمعامل
الضغط لتحميل اﻻمتﺼاص اﻷساسﻲ ،λSمعامل التحميل وﻻتحميل .Ks

الﺸكﻞ  :3التجفيف بالتفﺮيغ .

2.4.2

طﺮيقة نظام الحمل الحﺮاري:

ﺣيث قام ] [4باستخدام خلية آدومتﺮ مع عناصﺮ مختلفة من تقنيات التحكم
باﻻمتﺼاص بطﺮيقة نظام الحمل الحﺮاري للقوى كما يوضح)الﺸكل(:4
وتستخدم مضخة الهواء لنقل البخار من الوعاء المﺮجعﻲ )وعاء التجفيف(
إلﻰ مسامات التﺮبة وتغيﺮات الكتلة نﺮاقبها بواسطة وزن وعاء التجفيف
بالميزان اﻻلكتﺮونﻲ ،ونقل البخار كان بواسطة طﺮيقتان  -1:البخار يحيط
بكل ﺣدود العينة )أعلﻰ وأسفل الحجﺮ المسامﻲ (  -2الهواء يمﺮ عبﺮ وخﻼل
العينةعن طﺮيق هجﺮة جزيئات الماء من خﻼل مﺮﺣلة التبخﺮ من نظام
مﺮجعﻲ معﺮوف الجهد والكتلة إلﻰ مسام التﺮبة  ،ﺣتﻰ الميكانيكية المائية
تم تحقيق التوازن.
تم التحكم ﻓﻲ رطوبة النظام المﺮجعﻲ وتغييﺮ اﻹمكانات الكيميائية ﻷنواع
مختلفة من محاليل مائية مثل المواد المذابة غيﺮ المتطايﺮة CuSO4والمواد
المذابة المتطايﺮة تم استخدام )المحاليل الحمضية ل H2SO4ﻓﻲ بﺮنامج
التجﺮبة .تم استخدام محلول  CuSO4تحت ﺷﺮوط اﻻنحﻼل المﺸبعة .
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من أجل دورات التﺮطيب تم غمﺮ العينات بالمياه وإﺷباعها بﺸكل كامل
لعدة أيام ﺣتﻰ تثبت تغيﺮات العينة وانتفاخها ﻷيام ،ومن أجل تطبيق دورة
التجفيف ﻓقد قمنا يتﺼميم جهاز لتجفيف عينة اﻵدومتﺮ وﻓق درجة ﺣﺮارة
نحددها علﻰ السخان وﻓيما يلﻲ ﺷﺮح لمكونات جهاز التجفيف.

جهاز التسخين المصمم للتجفيف:
يتألف الجهاز من :
 -1سخان ﺣلقﻲ :
الﺸكﻞ  :4التجفيف بنظام الحمل الحﺮاري .

.3

أهمية البحث وأهدافه:

تزايد اﻻهتمام ﻓﻲ السنوات اﻷخيﺮة بالتﺮبة المنتفخة وطﺮق البناء اﻵمنة
علﻰ التﺮبة المنتفخة  .لكن أغلب الدراسات الموجودة ﺣول التﺮب الغضارية
المنتفخة قد ركزت بﺸكل أساسﻲ علﻰ دراسة تجنب ومعالجة اﻵثار السيئة
الناتجة عن اﻻنتفاخ ﻓﻲ ﺣين أهملت أو تطﺮقت لمسألة تجنب ومنع ﺣدوث
اﻻنتفاخ بﺸكل سﺮيع .

وهو عبارة عن وﺷيعة ﺣلقية تحيط بحلقة اﻵدومتﺮ التﻲ تحوي العينة ،
ﺣيث يحيط السخان بحلقة التﺸديد كما ﻓﻲ )الﺸكل (:5تقوم بتسخين ﺣلقة
التﺸديد لمدة طويلة ولدرجة الحﺮارة المطلوبة.
ومن خﻼل تسخين الحلقة المﺼنوعة من المعدن التﻲ توضع ﻓيها العينة
تتوزع الحﺮارة للتﺮبة داخلها ويتبخﺮ ماء المسام .

لذلك ﻓإن أهمية هذا البحث تنبع من ندرة الدراسات المفﺼلة لمنع وإبعاد
اﺣتمالية ﺣدوث اﻻنتفاخ ﻓﻲ التﺮبة الغضارية المنتفخة وﻓق الوسائل
المتاﺣة، .
إن ﻓكﺮة البحث هﻲ عبارة عن وضع سلسلة اختبارات تجﺮيبية تﺸمل
تطبيق دورات متعددة من اﻻنتفاخ والتفلﺺ ﻓﻲ آن واﺣد علﻰ تﺮبة عالية
اﻻنتفاخ للوصول إلﻰ مﺮﺣلة التوازن بحيث ﻻ تعطﻲ التﺮبة تغييﺮات
ﺣجمية تحت ظﺮوف التﺮطيب أو التجفيف  ،و من أجل تطبيق دورات
تجفيف للعينة وﻓق درجة الحﺮارة المطلوبة تم تﺼنيع جهاز يمكن استخدامه
كتعويض عن الظﺮوف المناخية التﻲ تتعﺮض لها التﺮبة ﻓﻲ الموقع و بذلك
ممكن أن نتجنب اﻷثﺮ السئ للتﺮبة المنتفخة للحد من تأثيﺮها المحتمل علﻰ
الناس والمنﺸآت المقامة عليها  .إضاﻓة إلﻰ ذلك ،ﻓإن نتيجة دراسة
المعامﻼت التﻲ تم إجﺮاؤها هﻲ تحديد أهم العوامل المؤثﺮة علﻰ انتفاخ
التﺮبة والعوامل التﻲ تساعد علﻰ تجنب اﻷثﺮ السئ ﻻنتفاخ التﺮبة.

الﺸكﻞ  :5السخان يحيط بحلقة اﻵدومتﺮ .

 -2حساس حراري :
وهو عبارة عن أداة استﺸعار تعمل علﻰ كﺸف الحالة المحيطة الفيزيائية
 ،ﺣيث يقوم بتحويل اﻹﺷارات الساقطة ألﻰ نبضات يمكن قياسها بواسطة
جهاز يحدد درجة الحﺮارة المحيطة كما هو واضح ﻓﻲ )الﺸكل.(:6

وﻓﻲ القسم الثانﻲ تم إجﺮاء دراسة عددية بطﺮيقة العناصﺮ المنتهية للتﺮبة
المنتفخة المعﺮضة لدورات متعددة من اﻻنتفاخ والتقلﺺ بطﺮيقة العناصﺮ
المنتهية ،ﺣيث تم استخدام معامﻼت التﺮبة الناتجة من التجارب المخبﺮية ،
ولنمذجة سلوك التﺮبة المنتفخة استخدمنا نموذج بﺮﺷلونة ) (BBMﻓﻲ
بﺮنامج .Plaxis 2020
ﻓالهدف اﻷساسﻲ من هذا البحث هو الوصول إلﻰ مﺮﺣلة للتنبؤ بالتغييﺮات
الحجمية والتﺸوهات المحتملة التﻲ تحدث للتﺮبة المنتفخة الناتجة عن
تغييﺮات مناخية وبيئية مختلفة .

.4

طريقة الفحص :

تم اﻻعتماد ﻓﻲ هذه الدراسة التجﺮيبية علﻰ جهاز اﻵدومتﺮ المخبﺮي ﺣيث
وضعت ﻓيه عينات التﺮبة وطبقت دورات التﺮطيب ،وتم تﺼنيع جهاز
يطبق علﻰ اﻵدومتﺮ من أجل تطبيق دورات التجفيف علﻰ العينة .وﻹتمام
النمذجة العددية لهذه الدراسة تم استخدام نموذج بﺮﺷلونة )Barcelona
( Basic Modelباستخدام بﺮنامج الحساب .Plaxis2020
4.1

الﺸكﻞ  :6الحساس الحﺮاري .
الحساس الحﺮاري داخل العينة

الجهاز المستخدم في التجربة

إن التجﺮبة المستخدمة ﻓﻲ بحثنا هﻲ تجﺮبة اﻵدومتﺮ ومطبقة علﻰ التﺮبة
التﻲ أﺣضﺮت من منطقة الوعﺮ ﻓﻲ محاﻓظة ﺣمﺺ ﻓﻲ سورية ﻓبعد تجهيز
عينات التﺮبة يتم تطبيق دورات التجفيف والتﺮطيب عليها.
الﺸكﻞ  :7تموضع السخان والحساس الحﺮاري .
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ويوضع داخل العينة ﺣتﻰ لو كانت العينة رطبة أو مﺸبعة بالماء ليقدر
درجة ﺣﺮارتها كما هو واضح ﻓﻲ )الﺸكل.(:7
-3جهاز التسخين الحﺮاري :
وهو لمعايﺮة وضبط درجة ﺣﺮارة التﺮبة ورﻓع درجة ﺣﺮارة ﺣلقة
اﻵدومتﺮللحﺮارة المطلوبة ،ﺣيث نحدد عليه درجة الحﺮارة لمطلوبة التﻲ
نﺮيد التسخين لعندها كما هوواضح ﻓﻲ )الﺸكل (:8ويعمل لفتﺮات وأسابيع
طويلة دون انقطاع مما يوﻓﺮ المحاﻓظة علﻰ ﺣﺮارة العينة للمدة التﻲ نﺮيدها
كما ﻓﻲ الﺸكل التالﻲ يبين أقسام الجهاز كما يلﻲ:
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مواصفات التربة المستخدمة :

4.2

4.2.1

 -تجارب التربة:

تم إجﺮاء التجارب المخبﺮية علﻰ تﺮبة سوداء عالية اﻻنتفاخ من ﺣمﺺ –
منطقة الوعﺮ. -
وهذه التجارب هﻲ :
تجارب الخواص الفيزيائية )الوزن الحجمﻲ الطبيعﻲ،الوزن النوعﻲ( .تجارب القﺮائن المﺼنفة للتﺮبة )ﺣد السيولة ،ﺣد اللدونة ،ﺣد التقلﺺ(.نتائج تجارب الخواص الفيزيائية والقﺮائن المﺼنفة للتﺮبة:
يوضح الجدول ) (1نتائج تجارب الخواص الفيزيائية والقﺮائن المﺼنفة
من أجل نوع التﺮبة المدروسة )تﺮبة ﺣمﺺ (.
الجدول  :1الخواص الفيزيائية والقﺮائن للتﺮب .
خاصة التﺮبة

نوع التﺮبة

الﺮطوبة الطبيعية%

7%

الوزن الحجمﻲ gr/cm3

1.7

الوزن النوعﻲ
الﺸكﻞ  :8جهاز التحكم بالتسخين .
عن طﺮيق هذا الجزء نقوم بمعايﺮة درجة الحﺮارة ﺣيث يوجد إﺷارتان
لزيادة درجة الحﺮارة و إنقاصها وبعد تحديدها يضﻲء الزر اﻷخضﺮ ويبدء
السخان بالعمل والتسخين للحﺮارة المطلوبة و للمدة التﻲ نﺮيدها .

2.822

ﺣد السيولة%

66.7

ﺣداللدونة%

27.6

دليل اللدونة%

39.4

-4صندوق معدنﻲ :
وهو عبارة عن صندوق عازل يحيط بجهاز التﺸديد ويحفظ العينة ضمن
درجة الحﺮارة المطلوبة ويعزلها عن درجة ﺣﺮارة الجو المحيط كما
هوموضح ﻓﻲ )الﺸكل.(:9

4.2.2

تجربة التﺸديد للتربة المدروسة :

تم إجﺮاء تجﺮبة التﺸديد للتﺮبة المدروسة بتﺸكيل عينة كما
ﻓﻲ)الﺸكل(:10

الﺸكﻞ  :10عينة التﺸديد .
وبعد إجﺮاء تجﺮبة اﻻنضغاطية علﻰ التﺮبة مع مﺮاﺣل متعددة من التحميل
والتفﺮيغ استنتجنا منحنﻲ اﻻنضغاطية الموضح ﻓﻲ )الﺸكل.(:11

الﺸكﻞ  :9الﺼندوق المعدنﻲ .

تجارب اﻻنضغاط مع الزمن )التﺸديد( ﻓﻲ جهاز اﻵدومتﺮ من أجلالحموﻻت التالية:
) .(0.5-1-1.5-2 Kg/cm2
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ر

∆e

ثم بدأت مﺮﺣلة تجفيف العينة وذلك بتﺼﺮف مياه الغمﺮ من جهةالتﺼﺮيف الجانبﻲ لحلقة التﺸديد وتﺸغيل جهاز التسخين بدرجة ﺣﺮارة
تقارب  75درجة مئوية لعدة أيام مع أخذ قﺮاءات المؤﺷﺮ ﺣيث تتقلﺺ
العينة وتتقلﺺ الﺸقوق ويتناقﺺ ضغط ماء المسام  ،كذلك استمﺮت هذه
العملية لعﺸﺮة أيام ﻓبعد أن بدأت العينة بالتقلﺺ ووصلت لمﺮﺣلة استقﺮار
المؤﺷﺮ وهذا يعنﻲ استقﺮار تﺸوهات التقلﺺ  ،ظل جهاز التجفيف يعمل
لعدة أيام ﺣتﻰ يتم تجفيف العينة بﺸكل كامل ويتبخﺮ ماء المسام الموجود .
بعد ذلك بدأت دورة التﺮطيب الثانية ﺣيث غمﺮت العينة بالكامل بالمياهلعدة أيام مع أخذ القﺮاءات المتتالية للمؤﺷﺮ وتم تكﺮار هذه الدورات ﺣتﻰ
وصلت العينة لمﺮﺣلة التوازن ﺣيث انخفضت تﺸوهات اﻻنتفاخ والتقلﺺ
ولم تعد التﺮبة تعطﻲ أي تغييﺮات وهو المطلوب من هذه الدراسة  ،كما
يبين )الﺸكل.(:12

ρ=0

ξsw
0.09
0.04

∆σ

day
100

80

60

40

20

الﺸكﻞ  :11منحنﻲ التﺸديد .

-0.06

ومن هذا المنحنﻲ نستنتج معامﻼت التﺸديد .

-0.11

ξsh

 av=0.293Mpa-1معامل قابلية اﻻنضغاط
الﺸكﻞ  :12منحنﻲ دورات التﺮطيب والتجفيف .

 mv=0.2033 Mpa-1معامل اﻻنضغاط الحجمﻲ
 Cc=0.1116دليل اﻻنضغاط

4.2.3

تجربة القص المباشر :

أجﺮيت تجﺮبة القﺺ المباﺷﺮ علﻰ ثﻼث عينات من التﺮبة وبإنﺸاء
مخططات القﺺ واستنتاج مستقيم كولومب نجد خواص القﺺ :
.φ =22 ̊ ، C=20.5 kN /m2 ،
بعد اﻻنتهاء من تجارب التﺮبة اﻷساسية تم تطبيق دورات التﺮطيب
والتجفيف ،وﻓيما يلﻲ نتائج الدراسة التجﺮيبية والعددية .

.5
5.1

 النتائج والمناقﺸة :تطبيق دورات الترطيب والتجفيف :

تم تجهيز عينة من التﺮبة السوداء من منطقة الوعﺮ ذات قابلية لﻼنتفاخ
كبيﺮة ووضعت بجهاز اﻵدومتﺮ وتم وضع ﺣلقة التﺸديد محاطة بحلقة
السخان  ،وثبت الحساس داخل عينة التﺮبة من أجل تقديﺮ درجة ﺣﺮارة
العينة .
وأجﺮيت التجﺮبة كما يلﻲ :
وضعت عينة التﺮبة بجهاز التﺸديد دون تحميل وأﺷبعت بالماء ﻓﻲ المﺮﺣلةاﻷولﻰ لفتﺮة طويلة وسجلت القﺮاءات ﺣيث أخذت أكبﺮ قيمة من اﻻنتفاخ
وصلت لحدود اﻻنتفاخ الحﺮ النسبﻲ والذي يساوي  ξsw=0.164وظهﺮت
الﺸقوق وامتﻸت الفﺮاغات بماء المسام  ،وهذه المﺮﺣلة استمﺮت قﺮابة
عﺸﺮة أيام ولضمان التﺮطيب المستمﺮ ومنع تجفيف العينة قمنا بوضع
أنبوب متﺼل بمﺼدر مياه مستمﺮ ﺣيث يعطﻲ قطﺮات متتالية من المياه
ويﺮطب العينة بﺸكل مستمﺮ .

0

-0.01

كما هو مﻼﺣظ ﻓﻲ المنحنيات السابقة ﻓإن ﺷدة تطور اﻻنتفاخ أكبﺮ من
التقلﺺ.
كذلك هناك زيادة كبيﺮة ﻓﻲ تﺸوهات اﻻنتفاخ خﻼل اليوم اﻷول  ،لكن تستقﺮ
تدريجيا ً ،السمة المميزة لهذه اﻷنماط هﻲ أن كمية اﻻنتفاخ ﻓﻲ التجفيف
الثانﻲ والثالث يماثل مقدار التجفيف باستثناء إن اﻻنتفاخ اﻷكبﺮ الذي يحدث
للتﺮبة ﻓﻲ أول دورة تﺮطيب هو التﺸوه الحﺮ للتﺮبة دون تحميل خارجﻲ،
ولتفسيﺮ هذا السلوك تبين إن التﺮبة لها تأثيﺮ كبيﺮ علﻰ ﺷدة وﺣجم سﻼلة
اﻻنتفاخ ﺣيث ﻓﻲ البداية  ،تمتﺺ التﺮبة كمية كبيﺮة من الماء بﺸكل مكثف
تقﺮيبًا  ،ووﻓقًا لذلك  ،يتم الوصول إلﻰ التﺸوه اﻷقﺼﻰ لﻼنتفاخ بﺸكل سﺮيع
نسبيًا ،كذلك كلتا العمليتين  -انتفاخ وتقلﺺ  -لها طبيعة ريولوجية،ﻓأثناء
تطور سﻼلة اﻻنتفاخ  ،تتوقف التﺮبة عن امتﺼاص الماء ،ما بين ذلك
يستمﺮ التﺸوه ﻓﻲ النمو  ،وأثناء التقلﺺ  ،يتوقف تﺸوه التﺮبة بينما تستمﺮ
الﺮطوبة ﻓﻲ التبخﺮ من عينة التﺮبة.
ﻓﻲ ﺣالة عدم وجود ﺣمل خارجﻲ ﻓﻲ الدورة اﻷولﻰ  ،يﺼل تﺸوه اﻻنتفاخ
خﻼل الساعات الست اﻷولﻰ إلﻰ أكثﺮ من نﺼف القيمة المستقﺮة النهائية.
بعد ذلك  ،بعد الوصول لمﺮﺣلة ثبات المنحنﻲ قمنا بوضع عينة جديدة من
نفﺲ التﺮبة ﻓﻲ جهاز التحميل وطبقنا عليها ﺣموﻻت متعددة مع تطبيق
دورات التﺮطيب والتجفيف كما يلﻲ :
5.2

تطبيق إجهاد 0.5 Kg/cm2

تم وضع العينة ﻓﻲ جهاز اﻵدومتﺮ مع تطبيق دورات التﺮطيب والتجفيف
وتطبيق إجهاد قيمته  0.5 kg/cm2ﺣيث تم الوصول لمﺮﺣلة التوازن بعد
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تطبيق ثﻼث دورات تﺮطيب وثﻼث دورات تجفيف كما ﻓﻲ )الﺸكل(:13

P=0.5kg/cm2
0.045
0.025
0.005

80

40

60

0

20

تعتمد القيمة النهائية لتﺸوهات اﻻنتفاخ والتقلﺺ بﺸكل أساسﻲ علﻰ رطوبة
التﺮبة اﻷولية ؛ كلما زاد مدى التباين ﻓﻲ الﺮطوبة  ،زاد مقدار تﺸوه التﺮبة.
نطاق التغيﺮات ﻓﻲ رطوبة التﺮبة ﻓﻲ الدورتين الثانية والثالثة من )دورات
تﺮطيب تجفيف (هو نفسه .ووﻓقا لذلك  ،ﻓﻲ هذه الدورات يتم تحقيق نفﺲ
مجموعة التغييﺮات ﻓﻲ تﺸوهات اﻻنتفاخ والتقلﺺ .نتيجة لذلك  ،تعتمد
القيمة النهائية لتﺸوهات اﻻنتفاخ والتقلﺺ علﻰ مدى التغيﺮات ﻓﻲ رطوبة
التﺮبة ؛ كلما زاد ﺣجم هذه المجموعة  ،زاد تﺸوهات اﻻنتفاخ والتقلﺺ.
ﺣجم تﺸوهات اﻻنتفاخ يعتمد أيضا علﻰ تﺸوهات التقلﺺ .وكلما زاد ﺣجم
اﻷخيﺮ  ،زاد تﺸوه انتفاخ التﺮبة.

-0.015
-0.035
-0.055

5.4

تطبيق إجهاد 1.5 Kg/cm2

تم وضع العينة ﻓﻲ جهاز التﺸديد مع تطبيق دورات التﺮطيب والتجفيف
وتطبيق إجهاد قيمته  1.5 kg/cm2ﺣيث تم الوصول لمﺮﺣلة التوازن بعد
تطبيق ثﻼث دورات تﺮطيب وثﻼث دورات تجفيف كما ﻓﻲ )الﺸكل.(:15
.

الﺸكﻞ  :13منحنﻲ دورات التﺮطيب والتجفيف مع ﺣمل .0.5 kg/cm2

1.5kg/cm2
0.027

من المنحنﻲ نﻼﺣظ وصول العينة لمﺮﺣلة الثباتية والتوازن بحيث ﻻتبدي
تغييﺮات ﺣجمية واضحة بعد تطبيق ثﻼث دورات تﺮطيب وثﻼث دورات
تجفيف.

0.017
0.007

تجدر اﻹﺷارة أيضًا إلﻰ أنه مع زيادة عدد دورات تجفيف  -تﺮطيب ،
يزداد تﺸوه اﻻنتفاخ إلﻰ ﺣد ما .لكن تﺸوه التقلﺺ ليﺲ كذلك .ﻓتﺮة تطور
تﺸوهات التقلﺺ ﻓﻲ الوقت أطول بكثيﺮ من اﻻنتفاخ .يتم تحقيق استقﺮار
تﺸوهات تقلﺺ ﻓﻲ غضون يوما – وﺣﺮارة التجفيف متساوية تقﺮيبًا.
5.3

تطبيق إجهاد 1Kg/cm2

P=1kg/cm2

0.04
0.03
0.02
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0

-0.033

الﺸكﻞ  :15منحنﻲ دورات التﺮطيب والتجفيف مع ﺣمل . 1.5 kg/cm2
أيضا ً نﻼﺣظ ﻓﻲ جميع دورات التﺮطيب  ،تزداد ﺣﺮكة التﺮبة بﺸكل خطﻲ
خﻼل ﻓتﺮة زمنية كبيﺮة .يتم مﻼﺣظة الطابع المنحنﻲ للتغيﺮ ﻓﻲ التﺸوهات
وقت التقلﺺ ﻓقط عند اﻻقتﺮاب من ﻓتﺮة تثبيت هذه التﺸوهات.
5.5

تطبيق إجهاد 2 Kg/cm2

0.01

تم زيادة الحمل المطبق علﻰ العينة مع تطبيق دورات التﺮطيب والتجفيف
ليﺼل ﻹجهاد قيمته 2kg/cm2

-0.01

ﺣيث تم الوصول لمﺮﺣلة التوازن بعد تطبيق ثﻼث دورات تﺮطيب وثﻼث
دورات تجفيف وبتسجيل قﺮاءات المؤﺷﺮ ﻓﻲ دورات التﺮطيب والتجفيف
كما يوضح )الﺸكل(:16

0
40

-0.013
-0.023

تم وضع العينة ﻓﻲ جهاز التﺸديد مع تطبيق دورات التﺮطيب والتجفيف
وتطبيق إجهاد قيمته 1kg/cm2ﺣيث تم الوصول لمﺮﺣلة التوازن بعد
تطبيق ثﻼث دورات تﺮطيب وثﻼث دورات تجفيف كما ﻓﻲ )الﺸكل.(:14
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-0.003

-0.02
-0.03
-0.04

الﺸكﻞ  :14منحنﻲ دورات التﺮطيب والتجفيف مع ﺣمل . 1.5 kg/cm2
مع زيادة ﻓﻲ الحمل الخارجﻲ  ،ﻓإن ﻓتﺮة تثبيت تﺸوه التقلﺺ تتناقﺺ
تدريجياً .ميزة هامة لتﺸوهات تقلﺺ هو أنه مع زيادة ﻓﻲ عدد دورات
تﺮطيب  ،تقل التﺸوهات .تﺸوه التقلﺺ المستقﺮ النهائﻲ ﻓﻲ الدورتين الثانية
والثالثة من التﺮطيب.
نﻼﺣظ من المخطط انخفاض ﻓﻲ قيمة اﻻنتفاخ النسبﻲ اﻷولﻲ لكن بعد الدورة
اﻷولﻰ يعود تﺸوه اﻻنتفاخ ويﺮتفع بنسبة صغيﺮة ،بعكﺲ التقلﺺ الذي يبلغ
قيمة مﺮتفعة نسبيا ً ويعود ﻓﻲ الدورات التالية ينخفض نسبياً.
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P=2kg/cm2
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المعدل .يستخدم نموذج  BBMالضغط الﺼاﻓﻲ ،واﻻمتﺼاص كمتغيﺮات
اﻹجهاد المستقلة.
يحتوي نموذج  BBMعلﻰ سبع معامﻼت إضاﻓية مقارنة
بنموذج CamClayالمعدل  ،ثﻼثة منهم يسيطﺮون علﻰ صﻼبة التﺮبة
المﺮتبطة بالعائدية السطح العائدي )LCنقطة الخضوع( ، Pc . λ،β ،
لتحديد بقية البارمتﺮات يمكن استخدام اختبار خلية اﻵدومتﺮ علﻰ اﻓتﺮاض
أن  Cc ،Csهﻲ مؤﺷﺮ اﻻنتفاخ والضغط يمكن استخدام العﻼقات
لتحويلها إلﻰ معلمات :Cam Clay
)(3

-0.03

الﺸكﻞ  :16منحنﻲ دورات التﺮطيب والتجفيف مع ﺣمل . 2 kg/cm2
نﻼﺣظ من المخطط مع زيادة الحمل من  1.5إلﻰ  2كغ/سم ،2يقل التﺸوه
بنسبة  ٪29ﻓقط .ومن الخﺼائﺺ أيضًا أن القوانين التﻲ تحكم التغييﺮات
ﻓﻲ التﺸوهات النسبية للتﺮبة من قيم الضغط ﻓﻲ الدورتين الثانية والثالثة
تتطابق عمليًا بعد قيمة معينة من الضغط  ،ﻻ يحدث تغييﺮ ﻓﻲ تﺸوه تقلﺺ
التﺮبة .قيمة هذا الضغط لنوع معين من التﺮبة اﻻنتفاخية وﺣالتها ثابتة،
الخﺼائﺺ الكمية لعملية اﻻنتفاخ والتقلﺺ المعطاة تسمح لنا بالتوصل إلﻰ
اﻻستنتاج التالﻲ.
-يمكن تقﺮيب دورات التﺮطيب من خﻼل قانون التﺸوه ﻓﻲ اﻻنتفاخ ﻓﻲدرجة الحﺮارة كما يلﻲ:
)(1

،

.

=𝑘

.

=λ

يتم تحديد ضغط التﺸديد المسبق مباﺷﺮة من اختبار التﺸديد،ضغط التﺸديد
المسبق  pوهو أكبﺮ إجهاد سبق وتعﺮضت له العينة كما هو ويمكن إيجاد
قيمة  ppoمن خﻼل طﺮيقةكاساغﺮاندي التخطيطية وذلك بﺮسم المنحنﻲ
الذي يمثل العﻼقة بين .logσ)،(e
6.1

الدراسة العددية والتحقق من نموذج : BBM

يبين )الﺸكل (:17النموذج المستخدم الذي يمثل عينة التﺸديد اﻻسطوانية
وهﻲ مثبتة من كل الجهات وتتعﺮض للضغط من اﻷعلﻰ بحمل ﺷاقولﻲ .
 الﺸﺮوط الطﺮﻓية للنموذج تحاكﻲ ﺷكل وظﺮوف العينة ﺣيث وضعتوثاقة من كل الجهات كذلك بالنسبة للمياه التﺼﺮيف ﻓقط من اﻷسفل
واﻷعلﻰ.

ξsw=αHtβH

كذلك يمكن تقﺮيب دورات التجفيف من خﻼل وظائف قانون القوةالمتمثلة ﻓﻲ التجفيف كمايلﻲ :
)(2

ξsH=αYtβY

يتم تحديد هذه الثوابت الموجودة ﻓﻲ العﻼقات بواسطة ﺷبكة لوغارتمية
من اﻹﺣداثيات  ،وهﻲ ثابتة لكل دورة ،التغييﺮ يكون ﻓقط عند اﻻنتقال من
دورة ﻷخﺮى  .تتأثﺮ القيمة المستقﺮة النهائية لتﺸوهات تقلﺺ انتفاخ
التﺮبة الطينية بﺸكل كبيﺮ بكثاﻓة الحمل الخارجﻲ مع زيادة الحمل
الخارجﻲ وﻓقًا ﻻنخفاض قدرة اﻻمتﺼاص للتﺮبة  ،تنخفض أيضًا قيمة
تﺸوهات اﻻنتفاخ والتقلﺺ.
يحدث انخفاض كبيﺮ ﻓﻲ تﺸوه التﺮبة ﻓﻲ دورات التجفيف الثﻼث جميعها
ﻓﻲ النطاق الﺼغيﺮ اﻷولﻲ للتغيﺮات ﻓﻲ الضغط من  0إلﻰ 0.5ميغا باسكال.
لذلك  ،عند تحميل  0.5كغ/سم ،2كان تﺸوه التﺮبة ﻓﻲ الدورة اﻷولﻰ أقل
من اﻻنتفاخ الحﺮبنسبة %82

.6

النمذجة العددية:

بعد الدراسة التجﺮيبية أنجزت الدراسة العددية ﺣيث استخدم نموذج
بﺮﺷلونة ) ( Barcelona Basic Modeﻓﻲ بﺮنامج الحساب
 ،Plaxis2020تم تﺼميم نموذج للعينة اﻷسطونية المستخدمة ﻓﻲ جهاز
اﻵدومتﺮ ﺣيث الﺸﺮوط الطﺮﻓية للعينة تماثل توضع العينة ﻓﻲ الجهاز ﻓهﻲ
مقيدة من كل الجهات )وثاقة( مع إمكانية اﻻنتفاخ والتقلﺺ من اﻷعلﻰ
،وتمت الدراسة باستخدام طﺮيقة العناصﺮ المنتهية ﺣيث تم تقسيم النموذج
صغيﺮة من خيار) (very coarseبأبعاد
لعناصﺮ مثلثية
)  ، (0.0225*0.0225*0.0225وبعد تقسيم الﺸبكة استخدمنا نوع
الحساب )(Fully coupled flow deformationاقتﺮان التدﻓق مع
التﺸوه كامل التحليل المعتمد علﻰ الوقت للتﺸوه وضغوط المياه )الكلية(
المساميةوإدخال نفاذية التﺮبة المطلوبةواستخدم ﻓاصل زمنﻲ غيﺮ
صفﺮي.ونموذج بﺮﺷلونة اﻷساسﻲ ) (BB-modelهو امتداد لنموذج
Cam ClayModelلمعدل بإضاﻓة تأثيﺮ اﻻمتﺼاص علﻰ قوة التﺮبة
والﺼﻼبة .ﻓﻲ التﺸبع الكامل  ،هذا النموذج يتزامن مع نموذج كام كﻼي

الﺸكﻞ  :17النموذج المستخدم .
وهو مجسم لعينة التﺮبة المدروسة ﻓﻲ تجﺮبة التﺸديد ﻓهﻲ عينة اسطوانية
الﺸكل وهﻲ تمثل وسط متناظﺮ مﺮن .
 عدد دورات التجفيف والتﺮطيب نعطيه من خﻼل جدول يعطﻲ التقسيماتالزمنية واﻷيام التﻲ تم ﻓيها التﺮطيب واﻷيام التﻲ ﻓيها تجفيف  ،كما هو
مبين ﻓﻲ )الﺸكل (:18الذي يوضح كميةالماء المتدﻓقة يوميا ً خﻼل دورات
االتﺮطيب والتجفيف.

الﺸكﻞ  :18كمية الماء خﻼل الدورات .
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6.2

معامﻼت نموذج :BBM

φ cr=28.5º

وﻓيما يل نوضح معامﻼت التﺮبة التﻲ استخدمت للنموذج :
 μنسبة بواسون)معامل التوسع الجانبﻲ للتﺮبة( .للتﺮب الغضارية و ﻓﻲ دراستنا:

 Kميل خط التحميل وعدم التحميل للتﺮب المﺸبعة،مﺮتبط بمعامل اﻻنتفاخللتﺮبةالمدروسة :2]،[1
)(4

Gمعامل القﺺ :ويعطﻰ بالعﻼقة :)(7

)μ
)μ

(
(

=G

 eο-نسبة الفﺮاغ اﻷولية .eο=0.6425

μ= 0.33

=0.015
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=K

.

 ολميل خط الضغط للتﺮب المﺸبعة،مﺮتبط بعامل التقلﺺ للتﺮبة كما هومبين ﻓﻲ )الﺸكل.(:19

 Pοضغط التﺸديد المسبق للتﺮبة المﺸبعة ،ويتم ﺣسابه من تجﺮبة التﺸديدPο=441.5kn/m2:
 Prاﻹجهاد الحقيقﻲ المﺮجعﻲ)الوسطﻲ(Pr=0.005، rمعامل للتحكم بالﺸفط النهائﻲ ). (r=0.85 βمعامل للتحكم بﺼﻼبة التﺮبة مع الﺸفط.)β = 1 − sin φ=0.02 (8

λ˳=Cc/2.3=0.002

)(5

 Ksالﺼﻼبة المﺮنةنتيجة لﻼمتﺼاص ،معامل التحميل وعدمالتحميل للﺸفط .Ks=0.045

 οKncمعامل ضغط اﻷرض الجانبﻲ عند الﺮاﺣة :ضغط اﻹجهاد الموﺣدالمعتاد ﻓﻲ ظﺮوف الضغط أﺣادي البعد .
)(9

/2.8=0.202

nc=Μ

οK

 POPيفﺮض عادة بين .80-150 OCRنسبة الزيادة ﻓﻲ التﺸديد)(10

OCR=PP/Peq=80

: Peqاﻹجهاد المتماثل المكاﻓئ
الﺸكﻞ  :19العﻼقة اللوغارتمية بين الحالة الحجمية و اﻹجهاد الحقيقﻲ .

 Μميل خط الحالة الحﺮجة:يحدد ﺷكل سطح الخضوع )ارتفاع القطعالناقﺺ (ويؤثﺮ علﻰ معامل ضغط اﻷرض الجانبﻲ كما هومبين ﻓﻲ
)الﺸكل.(:20
)(6

= 0.56

φ
φ

.

=Μ

6.3

التقسيم بطريقة العناصر المنتهية

تم تنفيذ نموذج  BBMﻓﻲ كود عنﺼﺮ Plaxis2020المحدود للتحقق من
صحة التنفيذ  ،وطبقنا سلسلة من ما يسمﻰ اختبارات اﻻتجاه الواﺣد
اﻵدومتﺮوثم مقارنة النتائج مع القيم التجﺮيبية  ،وبينت العديد من اﻷبحاث
استجابة الموديل للعديد من مسارات اﻹجهاد  .يوضح )الﺸكل.(:21ﺷبكة
العناصﺮ المحدودة المستخدمة للتحقق من دقة الدراسة .نفتﺮض الﺸﺮوط
المتناظﺮة لحل هذه المسألة مع ﺷبكة تتكون من ست عناصﺮ نقطية مستطيلة
مع ثﻼثة نقاط تكامل غاوس.

الﺸكﻞ  :20سطح الخضوع ﻓﻲ .Cam Clay
.
-زاوية اﻻﺣتكاك عند (φcr)Csبالدرجات .

الﺸكﻞ  :21ﺷبكة العناصﺮ المنتهية .
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تحقيق النموذج المستخدم :

المصادر

بإدخال المعطيات علﻰ النموذج المستخدم وإجﺮاء الحساب باستخدام
 Plaxis 2020 3Dللحﺼول علﻰ اﻹزاﺣة الكلية لكل نقاط التﺮبة من
ﺷبكة العناصﺮ المنتهية من أجل تحقيق النموذج المطلوب تم الحﺼول
علﻰ)الﺸكل.(:22الذي يبين مقارنة أكبﺮ انتفاخ لنقاط التﺮبة ﻓﻲ العينة
المدروسة باستخدام النموذج وبﺸكل تجﺮيبﻲ وذلك من دون تحميل .

1

ξ

0.8

0.2

[4] Chow,Y.,Yong, D.,Yong, K.,Lee, S ,Dynamic
Compaction OF Loose Granular Soils.Journal
of geotechnical Engineering ,Vol .120,NO
.7,July ,1115-113, 1994.

0.4

60
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الﺸكﻞ  :22منحنﻲ دورات التﺮطيب والتجفيف مع ﺣمل .0.5 kg/cm2
ومن خﻼل المقارنة نﻼحظ التقارب الواضح بين المنحنين في أكبر قيمةلﻼنتفاخ حيث القيمة العليا في المنحني التجريبي هي umax=2.3mm
أما القيمة العليا في النموذج فهي .umax=2.1mm
نﻼﺣظ أن النموذج يعطﻲ انتفاخ تدريجﻲ للعينة جتﻰ الوصول للقيمةالعليا لكن اﻻستقﺮار النهائﻲ متﺸابه ﻓﻲ الحالتين .
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[2] Alonso, E.E., Gens, A., and Josa, A. A
constitutive model for partially saturated soils.
Geotechnique, 40(3), 405–430, 1990.
[3] Alonso, E.E., Romero, E.,Hoffmann, C., and
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2005.
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اﻻستنتاجات :

تضمن هذا البحث دراسة تجﺮيبية مخبﺮية وعددية علﻰ التﺮبة الغضارية
المنتفخة المعﺮضة لدورات متعددة من التﺮطيب والتجفيف وبعض
المعامﻼت المؤثﺮة  .من أجل إجﺮاء الدراسة قمنا بتﺼنيع جهازتسخين
لحلقة اﻵدومتﺮ مع ﺣساس لتقديﺮ درجة ﺣﺮارة العينة ،بعد تطبيق العينة تم
إجﺮاءعدة دورات تﺮطيب وتجفيف بدون تحميل ثم مع تحميل عدة ﺣموﻻت
 ،وكذلك تمت نمذجةسلوك التﺮبةالغضاربةالمنتفخة المعﺮضة لدورات
متكﺮرة من اﻻنتفاخ والتقلﺺ وﻓق نموذج  BBMوأعطﻰ تقارب واضح
ﻓﻲ النتائج مما يساعد ﻓﻲ التنبؤ بسلوك التﺮبةالمنتقخة ومعﺮﻓة القيمة
العظمﻰ لﻼنتفاخ والتقلﺺ التﻲ يمكن أن لها بعد أن تتعﺮض لظﺮوف مناخية
متعددة ،وقد توصلنا إلﻰ العديد من النتائج التﻲ تم ذكﺮها ﻓﻲ سياق البحث
والتﻲ يمكن تلخيﺺ أهمها بالنقاط التالية:
إن التﺮبة المنتفخة تعطﻲ ﻓﻲ الدروة اﻷولﻰ قيمة كبيﺮة لﻼنتفاخ تتناقﺺمع تكﺮار دورات التﺮطيب والتجفيف دون تطبيق ﺣمل خارجﻲ .
أظهﺮت الدراسة أن مطال اﻻنتفاخ عند إجﺮاء التجﺮبة مع تحميل خارجﻲيكون ﻓﻲ البداية صغيﺮ ثم يعود ويﺮتفع ﻓﻲ الدورة الثانية من تﺮطيب العينة
نتائج هذا البحث تمكننا تجنب الكثيﺮ من مخاطﺮ انتفاخ التﺮبة من خﻼلتطبيق دورات متعددة من التﺮطيب والتجفيف قبل البناء  ،بذلك تستقﺮ
تﺸوهات التﺮبة لحد كبيﺮ.
معﺮﻓة معامﻼت التﺮبة ونمذجة سلوكها علﻰ نموذج بﺮﺷلونة يساعد ﻓﻲالتنبؤ بسلوك التﺮبة ومعﺮﻓة أقﺼﻰ انتفاخ أوتقلﺺ ممكن أن تﺼل له
التﺮبة.
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Analytical and experimental study of the expansive soil behavior
which exposed of several cycles of shrinking and swollen
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Abstract- This research includes an experimental and numerical study of swollen soils that are subjected
to repeated cycles of swelling and shrinkage, and the problem of this soil appears when it is moistened and
dried, as a result of the volumetric changes that occur to it, which leads to damage to foundations and
engineering facilities. The research was applied to swollen soil from Syria, and moisturizing and drying
cycles were applied using the hydrometer experiment, by immersing the sample in water for the hydration
phase, and for drying a device was designed that dries the sample to the required temperature and for the
time we want, until the soil reaches the equilibrium phase after several cycles and no longer gives the soil
any Volumetric changes, then we conducted a numerical study using the finite element method of the
swollen soil to which the experimental study was applied, and we found a good convergence between the
experimental measurements and the numerical results. Where we developed a suitable numerical model for
the issue based on modeling the mean of soil diffusion and the forces affecting it using the Plaxis2020
calculation program to model the behavior of swollen soils subjected to multiple cycles of wetting and
drying, using the Barcelona Basic Model, which is the numerical model dedicated to modeling the behavior
of swollen unsaturated soils depending on the parameters The experimental model, and the results of the
research showed a decrease in the amplitude of swelling and shrinkage until reaching stability after the third
cycle of wetting and drying, as well as the prolonged swelling when applying an external load that is initially
small and then returns and rises in the second cycle of wetting the sample, the results of this research enable
us to avoid many risks of soil swelling By applying multiple cycles of wetting and drying before
construction, thus stabilizing soil deformations to a large extent, and the results of the research allow
predicting the volumetric changes of the swollen soil and the number of cycles required to reach the stability
phase before practically starting building on the soil, thus assessing the potential impacts on people and
neighboring facilities and taking the necessary measures When necessary, to avoid them, so that we can
benefit from this etc. A guide in preserving the integrity of buildings established on swollen soils.
Key words: expansive soil, oedemeter, wetting , Plaxis

