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  درس مكانيك خاك  1ه تمرين شمار  دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

  
.  درصد بوده اسـت 15 تعيين گرديده و رطوبت جرمي آن در همين حالت kg m-3 1860 در يك آزمايش تراكم، چگالي خشك خاك -1

جرم خاك خشك داخل اسـتوانه، جـرم آب موجـود در آن و درجـه          . اك پر شده است   متر از اين خ      سانتي 20 و ارتفاع    10اي به قطر      استوانه
  ). فرض كنيد65/2 خاك را Gs(اشباع آن را حساب كنيد 

  
 درصـد و چگـالي   12 است، پس از خروج آب ثقلي داراي رطوبـت جرمـي   68/2هاي آن  اي از ماسه اشباع كه وزن مخصوص دانه     نمونه -2

  .مطلوب است تعيين تخلخل و آبدهي ويژه اين خاك. شده است تن بر متر مكعب 76/1مرطوب 
  
 γwetمطلوب است محاسبه تخلخـل،      .  است 75/2 برابر   Gs درصد و    60 و رطوبت جرمي مساوي      87/1 در نمونه خاكي، نسبت پوكي برابر        -3
  . اين نمونه خاكSrو 
  
  :ها هاي ذيل بين اين خاك ه ويژگيمطلوب است محاسبه و مقايس.  درصد ذرات دو خاك در زير داده شده است-4
a(  رسم منحني توزيع اندازه ذرات)PSD(  
b(  تعيينD10 ،D50 و D60  
c(  تعيين خيز مويينگي در دوحالت با درجه پوكي)e (8/0 6/0 و)  ضريب ثابت)C ( فرض شود3/0برابر (  
d(  محاسبه ضريب يكنواختي)Cu ( و ضريب انحناء)Cc(  
e( بندي  تخمين نوع دانه)خوب و ضعيف( 

  mm(  002/0-0  006/0-002/0  02/0-006/0  05/0-02/0  1/0 -05/0  25/0-1/0  5/0 -25/0  1-5/0  2-1  4-2  8-4(اندازه ذرات 
  1  2  17  18  15  16  15  9  4  2  1  1خاك 
  0  0  8  11  63  8  7  2  1  0  0  2خاك 

  
  :گراند، نتايج زير بدست آمده است  براي تعيين حد رواني يك خاك به روش كاسه-5

  12  26  28  31  تعداد ضربه
  3/48  0/40  8/38  1/37  درصد رطوبت

  . درصد باشد28مطلوب است تعيين حد رواني و شاخص خميري اين خاك در صورتي كه حد خميري 
  
  :هاي دو خاك در جدول زير داده شده است  ويژگي-6

  كدام يك از اين دو نمونه رس بيشتري دارد؟) الف
  كدام يك چگالي مرطوب بيشتري دارد؟) ب
  كدام يك چگالي خشك بيشتري دارد؟) ج
  كدام يك نسبت پوكي بيشتري دارد؟) د

 درجه اشباع  وزن مخصوص  درصد رطوبت  حد خميري  حد رواني  
  0/1  72/2  38  26  62  1خاك 
  0/1  67/2  25  19  34  2خاك 

  


