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 :عنوان دانش 

 گیری میزان تراکم خاک به صورت پیوسته بکارگیری دستگاه اندازه

 : له صورت مسا

در هر عملیات خاکریزی اعم از جاده سازی،سد سازی و...الزم است میزان تراکم الیه خاک کوبیده شده اندازه گیری شده و 

اتمام عملیات شود. روش های معمول اندازه  دی یابه خاکریزی الیه های بع در صورت رسیدن تراکم به میزان مشخص،اقدام 

نها تکند شدن روند خاکریزی می شوند. همچنین با استفاده از این روش ها، باعثگیری تراکم خاک با توجه به زمان بر بودن،

تراکم خاک گیری تراکم خاک وجود خواهد داشت. در حال حاضر روش معمول برای کنترل در نقاط محدود امکان اندازه

این روش ها حفر گودال  ش دانسیته در محل و به روش های مختلف انجام می شود. اساسیریزی ها،در نقاط محدودی آزما

در بستر متراکم شده و اندازه گیری وزن مصالح حاصل از آن گودال توسط آب یا مصالح استاندارد می باشد. برای انجام این 

 استفاده می شود.  ASTM  D,ASTM   D 2167, ASTM   D 5060,ASTM   D 1550،4914مانندآزمایش ها استانداردهایی 

 :شرح  

( بر روی غلتک ویبره نصب می شود. این ابزار Compactometerگیری میزان تراکم خاک به صورت پیوسته ) دستگاه اندازه

 ورت کلی شامل چهار قسمت اصلی است:به ص

حس گر لرزه )اندازه گیر شتاب اندر کنش خاک و غلتک( که به درام غلتک نصب می شود و به میزان عکس العمل  -الف

 گیری می کند.ازهضربه غلتک به درام را اند

 حس گر اندازه گیری سرعت. -ب

 پردازشگرکه میزان شتاب و عکس العمل خاک را نشان می دهد. -پ

 نمایشگر که خروجی پردازشگر را نمایش می دهد. -ج

    /دستاوردها و مخاطبان:نتایج 

 .جه امکان ایجاد یکنواختی الیه های خاک ریز شده یکنترل میزان خاک به صورت پیوسته و در نت

 کار به علت توقفاندازه گیری میزان تراکم خاک به صورت همزمان با عملیات اجرایی متراکم سازی خاک و در نتیجه عدم  -

 ضرورت به انجام آزمایش به روش معمول.

 مستند سازی مناسب کل سطح و الیه های خاکریزی  -

 برای ثبت مشخصات خاک در تمام سطوح الیه ها GPSامکان استفاده از نرم افزار  -
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 :  تاریخ و امضاء

 فریدون رضوی

 

 

 

 کاهش هزینه آزمایش.- -

 کاهش زمان اجرای طرح به علت انجام آزمایش هم زمان با اجر و عدم نیاز به توقف کار برای انجام آزمایش  -

 خاک و در صورت نیاز انجام آزمایش به روش معمول. الیهسمت ن قیتعیین محب های ضعیف تر -

آن اطمینان حاصل کرد مورد استفاده  مد در کلیه پروژه های سدهای خاکی با مصالح دانه ای که باید از میزان تراکاین ابزار می توان

  قرار گیرد.

 :)امکان پیاده سازی در شرکت(زمان و مکان

مورد استفاده 1390تا  1388حمام و در سال های  گیری برای اولین بار در ایران در پروژه سد مخزنی تنگاین روش اندازه 

 قرار گرفت.

ای )سنگ و شن درشت ( انجام می شود،مانند سدهای شرفشاه،هواسان ریزی با مصالح دانههایی که خاکدر کلیه مکاناین ابزار 

 و سایر سدهای سنگریزه ای و همچنین جاده های مورد نیاز طرح های در دست اجرا.

ها، فرودگاه هاو... قابل استفاده زی ها،راه ری در آب منطقه ای کرمانشاه و سایر سدهای در دست اجرای کشور و همچنین خاک

 می باشد.

 

   / پیشنهاد برای مطالعه بیشتر:منابع و مراجع

پایدار و مهندس عباس محمدیان در ششمین کنگره ملی مقاله مشترک ارائه شده توسط اینجانب و آقایان دکتر نیما اکبری

 "معرفی دستگاه اندازه گیری میزان تراکم خاک به صورت پیوسته "تحت عنوان 1390اردیبهشت ماه سال 7و 6مهندسی عمران 

 


