دا گاه

ی رج ان

سواﻻت سري اول مكانيك خاك

 -١آزمايش دانهبندي خاك به روش الك بر روي  ٦٥٠گرم خاك انجام شده است .نتايج بهصورت زير آورده شده
است:

الف -درصد ذرات ريزدانه و درشتدانه را در اين خاك تعيين كنيد.
ب -مقدار هر نوع خاك بر اساس سيستم  ASTMرا مشخص كنيد.
 -٢آزمايش دانهبندي خاك به روش الك روي  ٥٠٠گرم خاك درشتدانه انجام گرفته است و نتايج زير بهدستآمده
است:

الف -منحني دانهبندي خاك را رسم نماييد.
ب -اندازه مؤثر ،ضريب يكنواختي و ضريب انحنا را تعيين كنيد.
ج -تركيب بافت خاك )شن ،ماسه و (...را مشخص كنيد.
 -٣يك كانتينر به حجم  2.83×10-3m3وزني بهاندازه  9.8Nدارد .اين كانتينر با ماسه خشك پر شده است .وزن
كانتينر و ماسه  52.3Nاست)  .(Gs=2.7نسبت تخلخل و پوكي را محاسبه نماييد .شرايط خاك را توضيح
دهيد).سست يا متراكم بودن خاك(.
 -٤آزمايش حد رواني روي يك نمونه خاك انجام گرفته و نتايج زير حاصل گرديده:

همچنين حد خميري يك بار برابر با  20.3%و بار ديگر برابر با  20.8%اندازهگيري شده است .مطلوب است:
الف -تعيين حد رواني و حد خميري خاك.
ب -تعيين شاخص خميري خاك.
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ج -تعيين شاخص رواني در درصد رطوبت 27.4%
د-تعيين نسبت تخلخل در حد رواني.
 -٥شركت شما قرارداد تراكم يك خاكريز با ابعاد نشان داده شده در شكل زير را منعقد نموده است .خاكريز از
جنس رس ﻻي دار است كه بايد تحت تراكم پروكتور استاندارد با حداقل درصد تراكم  95%متراكم شود .مقادير
وزن مخصوص خشك حداكثر و درصد رطوبت بهينه بر اساس روش پروكتور استاندارد برابر با  Ɣd=1681.2و
 18%به دست آمده است .محل قرضه شما داراي خاك رس ﻻي دار با چگالي مرطوب  1776.36در رطوبت
 18%و Gs=2.68است .همچنين نسبت تخلخل مصالح  e=1.47است. .كاميون در هر بار حركت  ٢٥مترمكعب را
طي ميكند:
الف -حجم موردنياز براي پر كردن خاكريز
ب -حجم موردنياز براي پر كردن محل قرضه
ج -تعيين تعداد موردنياز بارهاي كاميون.

واحد ها بر حسب متر مي باشند.
 -٦در آزمايش دانهبندي يك خاك ،اندازه مؤثر  D10=0.002mmو Cu=250و  Cc=2.5حاصل گرديده است .اگر
نشانه خميري و حد رواني اين خاك به ترتيب برابر با  20و 55باشد ،نام اين خاك در طبقهبندي متحد چه است؟
 -٧حد انقباض خاكي  8.5%است .درصد تخلخل آن در رطوبت حد انقباض كدام است؟)(Gs=2.6
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 -٨خاكي با رطوبت  10%و نسبت پوكي  n=0.5موجود است .براي اشباع نمودن يك مترمكعب از اين خاك ،چه
حجم آب موردنياز است؟)(Gs=2.5
 -٩حد رواني خاكي 40و حد خميري آن  30است .اگر فرض شود حد انقباض آن دو برابر دامنه خميري باشد و
 Gs=2.7در نظر گرفته شود ،وزن مخصوص خاك در رطوبت حد انقباض را برحسب  KN/m3تعيين كنيد؟
 -١٠دانهبندي خاكي به شرح ذيل است:
 مانده روي الك نمره  45% ،4وزني كل نمونه مانده روي الك نمره 50% ،200وزني كل نمونه رد شده از الك  5% ،200وزني كل نمونهنام خاك در روش طبقهبندي متحد چيست؟
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