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مع الهواء يكونان مسامات مختلفة  الماء حيث انتلعب المياه دورا رئيسيا في سلوك التربة غير المشبعة,  الملخص:

االشكال داخل التربة. اعتماًدا على ما إذا كانت المياه تهيمن على الهواء, وال يمكن للهواء أن يتحرك بحرية, أو على 

وأن الماء مقيد الحركة بين حبيبات التربة, أو أن الماء والهواء العكس من أن الهواء يشغل معظم المسامات داخل التربة 

الشعرية. ان التشوه ومقاومة التربة غير المشبعة يعتمد من ناحية  يمكن أن يتحركا على حدا سواء, باإلضافة إلى الخاصية

لة التربة )المسامية, درجة على الطبيعة المعدنية للحبيبات التي تشكل الهيكل العظمي للتربة, ومن ناحية أخرى, علي حا

التشبع, ضغط الماء,...(. ويعتمد وصف السلوك الميكانيكي علي العالقة بين األحمال )اإلجهادات, ضغط الماء والغاز(. 

( للتربة غير  (Thermo-Hydro-Mechanical, THMهذه الورقة تصف النموذج الحراري ـ المائي ـ الميكانيكي 

اإلجهاد الفعال إلى التربة الغير مشبعة مع إدخال اإلجهاد الشعيري. ويستند هذا االخير علي المشبعة. وكذلك امتد مفهوم 

الخاصية  الناتجة منالماء ظاهرة تقعر بسبب  بين حبيبات التربة وتم حسابه من قوى الجذب البنية الدقيقةالنموذج 

 thermalو ظاهرة النعومة الحرارية ) ( نتيجة الخاصية الشعيرية. تأثير عدم التشبعwater menisci) ةرييالشع

softening phenomenonاخذت بعين االعتبار في النموذج. النموذج ) (THM)  كان تصنيفي وتوصيفي باستخدام

البيانات التجريبية التي تتضمن مسار التجفيف تحت اإلجهاد الميكانيكي مع االنتقال بين الحاالت المشبعة وغير المشبعة, 

 مسامية الماء بواسطةالمادة ال امتصاص هو: suction) (constant suctionامتصاص ثابت )تحت ومسار التسخين 

المفروض و درجة الحرارة المفروضة.  االمتصاصومسار االنحراف مع  (ل إلى حالة التشبعوصلو ةرييشعالظاهرة ال

 .المشبعة بطريقة مرضيةفي التربة غير  THM اظهرت النتائج أن النموذج المقترح يمكن أن يبين سلوك
 

الفعال, اإلجهاد الشعيري,   اإلجهاد الميكانيكي, التربة غير المشبعة,ـ  النموذج الحراري ـ المائي الكلمات المفتاحية:
 (.suctionامتصاص الماء )

 
 
 

 المقدمة .1

للتربة غير  يعتبر السلوك المائي الحراري الميكانيكي

 مالمهندسين المدنيين, مثال استخدااهتمام  المشبعة

(THM) للتخلص من  المستخدمةالطاقة النووية  و

 geothermalالطاقة الحرارية االرضية )أو النفايات 

energy على مدى العقود الثالثة الماضية, تم دراسة .)

المنتظم  سلوك التربة المشبعة اثناء التحميل

(isotropicو ) االيدوميتريك )التحميلoedometric 

loadings كان للدراسات السابقة هدف هو دراسة .)

تأثير الحرارة علي اجهاد االندماج المسبق 

(preconsolidation stress) [1,2],  علي معيار

, و تطور [3,4] (Cs, or k and Ccالصالبة )

فيما يتعلق  THM [5].الموصلية الحرارية علي مسار

( من خط الحالة الحرجة Mبمعيار الفشل, فيحدده الميل )

 Deviatoric] التصريففي مستوى اإلجهاد )اجهاد 

stress ( او )متوسط االجهاد الفعال ,]q,p’ ان (, حيث

(3𝜎1–𝜎(q= النتائج التجريبية التي حصل عليها العديد .

الحظوا انخفاض [6];  من الباحثين تظهر بعض االختالف

( مع الحرارة. النتائج االخري المتحصلة M) في الميل

سلطوا الضوء على عدم وجود تأثير لدرجة  [7,8] من

الحرارة على هذا الميل. هذه النتائج تقودنا الي أن نكون 

متنبهين بشكل خاص بشأن نوع المواد التي تم اختبارها 

. انخفاض  [9,10]والحالة األولية و طريقة تحضير العينات
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مقاومة التربة مع الحرارة يكون متزايد مع القيم الصغيرة 

نسبة   (OCR ,over-consolidation ratio)من

 ,. في حالة التربة غير المشبعة [11,12] مافوق االندماجية

 triaxialبعض نتائج تجربة الضغط ثالثي المحاور )

test على عينات من الطين, و الرمال المتمدد المخلوط )

انكماش سطح اإلجهاد مع درجة  تبالطين, أظهر

. من ناحية أخرى, [13] امتصاصالحرارة عند أي 

Jamin أظهروا توسًعا حراريا علي سطح  [14] وآخرون

اإلجهاد لعينات من خليط الطميية الرملية. هذه 

ر اكسنالمالحظات تسلط الضوء على الدور الرئيسي ال

 .[15] الطين في التربة على تغير سطح اإلجهاد

 اهداف البحث .1.1

الهدف من البحث هو اقتراح نموذج الميكرو االنشائي: 

( لدراسة سلوك  (THMحراري ـ ـمائي ـ ميكانيكي 

استبدال الضغط  التربة غير المشبعة, باإلضافة الي

( باإلجهاد الشعيري suctionالمسلط المتصاص الماء )

اجهاد االندماج المسبق تحت  تأثيرفي النموذج, ومدي 

اسة انهيار التربة المختلطة و تأثير الحرارة. و در

المعرضة للتحميل بعد التجفيف متبوعا بالتسخين تحت 

الي مقارنة النتائج النظرية  باإلضافةمعين,  امتصاص

 والعملية التي تم دراستها. 

 

 اهمية البحث .1.1

في حالة التربة غير المشبعة شرط عدم التشبع يظهر في 

صل ابدا الي المناطق القاحلة, حيث الطبقات العلوية الت

تشبع تام. وهذه التربة تكون ايضا مضغوطة مثل السدود 

الترابية. لتصميم االكثر امان يتم دراسة سلوكها من 

 suctionخالل اقتراح نموذج يأخذ في االعتبار ارتفاع 

ه ميجا بسكال( ومدي تأثير 100)يصل احيانا الكثر من 

بع وتغير درجات التش علي جريان الماء داخل المسامات

 في التربة غير المشبعة.

 

 ( Modellingالنمذجة )  .1.1
بشان النمذجة علي  ينحثاتم اقتراح نقطتين من قبل الب

استنادا علي عدم  ,للتربة غير المشبعة THMسلوك 

علي مفهوم وآخرون  [16] االعتماد علي تحليل اإلجهاد

اإلجهاد الفعال. في الحالة االخيرة يكون مقبول علي 

مشبعة الخواص التربة غير بما ان  .التربة المشبعة

 و االندماجيعتمد علي عامل واحد أال وهو اجهاد 

هذا المفهوم ان (. suctionالتربة ) امتصاص الماء من

( hardening modelبالتعاون مع نموذج صلب )

, يقدم العديد من المزايا على وجه االمتصاصللتربة مع 

لمشبع الخصوص ألنه يضمن مرور مباشر من الوسط ا

يعتمد علي  model)) وذجغير مشبع. صحة النمالإلى 

التعريف الصحيح لالجهادات الشعيرية ومساهمة 

suction  حديثا تم استخدام  .[17,18]في اإلجهاد الفعال

اإلجهاد  نموذجان في النمذجة: االول علي اساس تعميم 

 . [20]متقارب متغير مستقل والثاني علي [19]الفعال 

ح نموذج حراري مائي ميكانيكي للتربة ااقتراضافة الي 

 ل غير المشبعة, استنادا إلى تعريف اإلجهاد الفعال

Bioshop االمتصاص , مع عوامل موجودة كدالة مع

 .Wenhua et al [20]من ناحية أخرى, بالنسبة  .[19]

للتربة غير المشبعة امتداًدا للنماذج  THMنموذج  اعتبر

 [21] الميكانيكية الحرارية للتربة المشبعة التي اقترحها

Hueckel et al. و et al. [22] Cui. 

 

. نموووومذك ميكووووانيكر مووووارر حوووو ا   للت بووووة 1

 (THM) غي  المشبعة

 ت بة غي  المشبعةللالفعال  . اإلجهاد 1.1

يكون بالتعبير  ,الفعال اإلجهاداتجاه بسيط لتحديد  هناك

وسط اعتيادي عند في  تينعن القوي مابين حبيب

حساب القوي  علي ميكرو. الطريقة تشملالالمستوي 

حبيبتين من  مابينالماء  وجود نتيجة (Fcap)الشعيرية 

 ا( لهrigid spheresالتربة علي شكل كرات صلبة )

 (REV)في وحدة الحجم التمثيلي  Dالقطر  نفس

(presentative elementary volume ) ( شكل

( في اي capillary stressاإلجهاد  الشعيري ) (.1

 اتجاه يحدد من خالل: 
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σ
c

=  
∑ Fcap

AREV
                                                (1) 

 حيث:

Fcap القوي الشعيرية نتيجة وجود الماء مابين حبيبيتين :

 من التربة.

∑Fcap .مجموع القوي المؤثرة في االتجاه : 

AREVمساحة مقطع : AREV  في المستوي العمودي

 علي هذا االتجاه.

𝜎c اإلجهاد الشعيري, يكون دالة في :suction (s); 

ويعبر عنه للكرات  Dالقطر  ;(eفي نسبة الفراغات )

 كالتالي:

σ
c

=  
2πγ

k (e)D²
[2D +  

3γ− √4γDs+9γ²

s
]           (2 )

k(e) = 0.32e² + 4.06e+ 0.11              (3)    

 حيث

γ نيوتن/متر(: يكون الشد السطحي ماء ـ هواء(  

e نسبة الفراغات : 

k(e) : هي دالة استيفاء تأخذ في الحساب تأثير نسبة

 .الفراغ لحزم غير منتظمة من الكرات

(. 𝜎c ,sيفسر عبور بين حالتين في المستوي ) 1شكل ال

, اإلجهاد  الشعيري يصل الي suctionعند ارتفاع 

,تقارب افقي حيث  σ
c

=  σ
c max

كما محدد كالتالي  

:σ
c max

=  
4πγ

k(e)D
                                        (4) 

اإلجهاد  الشعيري يظهر مثل ضغط منتظم 

(isotropic pressure, يحل محل )suction 

 عندما ظاهرة الماء تكون غير 

 
توضيحي اللتحام كرتين من (: رسم 1شـكل رقــم )

 (.meniscusخالل ظاهرة التقعر )

 

σ ( :  اإلجهاد  الشعيري 2شـكل رقــم )
c

كدالة  في  

 .(suction ,sاالمتصاص )
 

 effectiveمستمرة. التعبير عن موتر اإلجهاد  الفعال )

stress tensor )يصبح : 

[σ′] =  [σnet] +  σc[I]                                (5) 

 effectiveمستمرة. التعبير عن موتر اإلجهاد  الفعال )

stress tensor )يصبح : 

األقطار المختلفة,  التربة الحقيقية ذات في حالة حبيبات

تحديد اإلجهاد الشعيري يكون صعب, بسبب االحتياج 

    characteristic‘‘الختيار قطر تصنيفي 

diameter’’ (D)   مكافئ الي توزيع حجم الحبيبة

 الحقيقي.

 . الهيكل العام الم ن اللدن1.1

 The) اللدن المرن للتربة غير المشبعة الهيكل

elastoplastic general framework) , النموذج

المقترح يكون مساهم لتحديد اإلجهاد الشعيري لتربة 

غير المشبعة مع قانون خواص المرونة واللدونة 

يبدل  االمتصاص, حيث Modified Cam-Clayمثل

σ) ) باإلجهاد الشعيري
c

باإلضافة الي زيادة اجهاد  

يكون مقترح ومعرف  االمتصاصاالندماج المسبق مع 

p′(σكدالة 
c
) =  f(𝑝c0, k, σ

c
). 

عامل يعتمد علي التربة. التأثير الحراري  kحيث يعرف 

. فيما [20]يقترن في النموذج بمنحنى النعومة الحراري 

(, خط الحالة Mيتعلق بتأثير درجة الحرارة علي الميل )

الحرجة في المستوى )اجهاد الكسر, متوسط اإلجهاد 
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تظهر النتائج المعملية انخفاض  (,’q,pالفعال( يرمز ب)

M  وqmax يقودنا إلى  مع درجة الحرارة. هذه النتائج

مع درجة الحرارة على النحو  Mادخال دالة تحدد تطور 

 التالي:

M(T) = M(T − Tref) +  aT                      (6)  

 حيث:

∶ Tref الحرارة المرجعية 

 : a عامل سالب 

 . منحنر النعممة لإلجهاد الح ا   مالشعي   1.1

الطاقة االزمة المتصاص الماء واإلجهاد الشعيري لهم 

تأثير كبير علي خواص التربة غير المشبعة و اجهاد 

(. لألخذ في االعتبار الزيادة في p’cاالندماج المسبق )

p’c  معsuction العامل ,k  يتم ادخاله باالشتراك مع

σ
c

كدالة من  p’cالزيادة في . المعادلة التالية تعطي 

 من ضغط االندماج االبتدائي ابتدأشعيري, ال اإلجهاد

((p’
c0

تحت شرط التشبع. هذه المعادلة تكتب على  

 النحو التالي:

pc
′ ( σc) =  p’

c0
+  k(  σc −  Se )              (7)     

 حيث:

: Se  شفط( الهواء الداخلSuction of air entry) 

k عامل نظري مستمد من التجارب لتصنيف الزيادة :

 في اجهاد االندماج المسبق مع اإلجهاد الشعيري.

. الميل في s ˃ se)هذه الظاهرة حددت فقط عندما )

ويحسب  المرحلة اللدنة يكون متأثر باإلجهاد  الشعيري

ʎ(σc) من =  f(ʎ
0

, σc) حيث,ʎ 0  يكون الميل اللدن

 للتربة المشبعة.

يكون مستمدا من  suctionالربط بين تأثير الحرارة و 

Wenhua et al. [20] حيث ,suction  يكون مستبدل

الشعيري. العالقة بين ضغط االندماج المسبق  اإلجهادب

(σc, T) pc
في   (T), اإلجهاد  الشعيري والحرارة′

 التربة غير المشبعة: 

(σc, T) = p’
c0

(T) +  k( σc −  Se)     (8) pc
′ 

ألجل الترابط بين الحرارة واإلجهاد الشعيري للتربة 

’pغير المشبعة, 
c0

(T)   يجب ان يحسب اوال منp’
c0

  

(. 8باستخدام منحني النعومة الحراري ثم العالقة )

و درجة الحرارة  ’pاالنفعال الحجمي المرن عند تغير 

T :يصبح 

(dεv
e) =  

k

1 + e0
 
dp′

p′
+  α∆T                         (9)  

 : α.عامل التمدد الحراري 

dεv
e  زيادة االنفعال الحجمي المرن بسبب التغير في :

 متوسط اإلجهاد الفعال او درجة الحرارة.  

تفاضل االنفعال المرن يكون فقط محدد من معامل 

يكون متأثر , وال q( والتغير في اإلجهاد G) القص

 متصاص و الحرارة:باال

(dεs
e) =  

1

3G
dq                                           (10)  

 dεs
e زيادة االنفعال التفاضلي الحجمي المرن بسبب :

 .qالتغير في االجهاد 

G عامل القص : 

 . الخماص اللدنة1.4

 تحديد المعادالت التأسيسية للجزء اللدن يمكن تحديده من

العالقات اإلضافية التالية. اختبار خواص عينة التربة 

مع تحديد امتصاص الماء, وتكون خاضعة إلى زيادة في 

 االندماج االعتياديالحمل الميكانيكي علي طول خط 

(NC :الزيادة في االنفعال الحجمي اللدن تعطي من ,)

(dεv
p

) =  
ʎ(σc) − k

1 + e0
 
dp′

p′
                               (11) 

dεv
p

زيادة االنفعال الحجمي اللدن بسبب التغير في : 

 متوسط اإلجهاد الفعال او درجة الحرارة. 

pc  اعلي من امتصاص الماءعندما يكون قيم 
′ ( σc) و

se ( فانه يسرع في زيادة متوسط اإلجهاد الفعالp’) 

وهذا يسبب تصلب التربة. والنتيجة االنفعال المرن فقط 

 االندماج االعتيادي او العالييظهر. بالنسبة الي ضغط 

عند درجة حرارة معتدلة, فان الزيادة في الحرارة تسبب 

انفعال حجمي لدن ناتج من نشاط ميكانيكية النعومة 

p’ pc ˃ (σc, T)الحرارية. عندما 
اجهاد االندماج , ′
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pc (σc, T)المسبق 
يتناقص كلما الحرارة تزداد و  ′

(σc, T) pc
 يكون مساوي الي متوسط اإلجهاد الفعال ′

(p’)  ,في بعض الحاالت. في هذه الحاالت الخاصة

, (𝜎𝑐, T)المتناقص يتوقف بسبباجهاد االندماج المسبق 

pc
. االنفعال اللدن يظهر ’pال يمكن ان يكون اقل من  ′

 ويحسب كالتالي: 

(dεv
p
) =  

ʎ(σc) – k)(a1+2a2∆T)

(1 + e0)pc
′ (σc)

 ∆T                (12)  

 a1و a2 معامالت تحدد منحني النعومة الحراري و :

 تعتمد علي الحساسية الحرارية للتربة.
 

. نمذجوووة الهوووماه  النممذجيوووة للت بوووة غيووو  1

 المشبعة 

 . مسا  االنهيا 1.1

في التربة غير المشبعة الرطبة تحت اجهاد متوسط 

قد يؤدي اإلجهاد إلى االنهيار )االنكماش  صافي ثابت

 عندما يتم تحميل التربة غير المشبعة ثم  الحجمي(.

p (σc, T)االجهاد مسبق االندماج ترطب, 
c
يتناقص  ′

 عندما يكون .(’p) االجهاد المتوسط الفعال بسرعة عن

(σc, T) p
c
 elastic, انتفاخ مرن )’p أكبر من ′

swelling العالقة ( يمكن مالحظته ويمكن حسابه من

p (σc, T). طالما (9)
c
′ =p’ سطح الخضوع يتطور ,

 فقط (irreversible)إلنتاج انكماش غير مرجعي

يفسر االنهيار.  1الشكل  (.11العالقة )من  يحسب

تجفف اوال (. التربة  3aالشكلمسار اإلجهاد مبين في )

ميجا باسكال )أكبر من  5مساوي الي  suctionتحت 

بعد ذلك,  ميجا باسكال(. se =1  ,شفط الهواء الداخل

كيلو p  1000 = يتم تطبيق التحميل الميكانيكي حتى

p باسكال مع 
c
′ (σ

c
)=p’ الشكل ) متبوًعا بالترطيب

3bيتناقص  (. خالل خطوة الترطيب, اإلجهاد الشعري

p  مثل
c
′ (σ

c
ويظهر انكماش غير مرجعي (

(irreversible contraction3لشكل(, )اc  يسلط )

  ما دامت تحدث الظاهرة الضوء على ظاهرة االنهيار.

   

(: دورات الترطيب و التجفيف للتربة, 3شـكل رقــم )
 التربة اعتيادية االندماج.

 
 

se <s  عندما يكون .se  ˂s  تضخم مرن يتم 
 .(3c الشكلمالحظته )

 

 . التحميل تحت التجفيف ـ التسخين معا 1.1

يظهر التجفيف يتبعه مباشرة التسخين تحت  a4الشكل 

علي عينات  = kPa) (p 200تحميل كلي ثابت 

 In) ,(In s, e) ,(T,e)مدمجة اعتياديا في المستوي 

p’, e) ; (s, p’c) (T, p’c) بعد مرحلة التجفيف يتم .

التسخين تحت درجة حرارة عالية. عند بداية التسخين 

الخواص تكون مرنة كما واضح من وضع سطح 

p (σc)(, وإجهاد االندماج 4bشكل الخضوع ) 
c
يكون  ′

. الخواص تكوناوال ’pكبر من اإلجهاد  المتوسط الفعال ا

 مرنة مع التمدد الحراري و اجهاد االندماج يتناقص.   
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(: تجفيف ـ تسخين تربة اعتيادية 4شـكل رقــم )

 االندماج.

p (σc, T)مع استمرار زيادة الحرارة, 
c
, ’pتساوي ′

تكون تشوهات غير  الحرارة تستمر في الزيادة والنتيجة

بالشكل مرجعية وانكماش غير مرجعي كما موضح 

4bفي هذه الحالة .(σc, T)   p
c
تحفظ كقيمة ثابتة ′

على العينة اعتيادية االندماج,  . النموذج4eالشكل 

المنطقة المشبعة,  اظهر التأثير السائد لمسار التجفيف في

والذي يسبب ازدياد االنفعال المرن. الجزء المرتبط 

من  بمسار التجفيف في المنطقة غير المشبعة أكبر

الجزء المرتبط بالتسخين لكن يظل بنفس القيم من 

 التضخم.

 

د جة . مسا  التص يف تحت امتصاص ثابت م1.1

 ح ا ة معينة

يكون موضح في   M ,المعامل تاثير درجة الحرارة علي 

كما حدده  في للخط الحالة الحرجة . الميل 5الشكل 

عندما  .Despax, 1976 [5] (T, M)المستوي 

الميل فان درجة مئوية, 80 الي  22تسخن العينة من 

العينات المستخدمة عند درجة . 0.4الي  0.8يهبط من 

حرارة الوسط, فان مسار التصريف يكون مرن ثم مرن 

ـ لدن. هذه الظاهرة نتيجة االمتصاص واالجهادات 

’pالشعيرية التي تزيد االجهادات مسبقة االندماج  
c(𝜎c) 

(. yield surfaceو يالنتيجة يزداد سطح الخضوع )

 التالية: العالقة من حسبي مرنال االنفعاليتم حساب 

(dεv
e) =  

 k

1 +  e0
 
dp′

p′
+ α∆T                (13) 

 

 

 (Tالميل كدالة في درجة الحرارة ) (:5شـكل رقــم )
 .Despax ,1976 [5]طبقا الي
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. مقا نة بين النتارج النه ية من النمذجة م 4

 النتارج العملية

 . دم ات التجفيف م الت طيب4.1

الكاولين  دورات التجفيف و الترطيب علي خليط من

(, محتوي mixture of kaolin- sandوالرمل )

يمثل حد السيولة(, العينات  wL)حيث  wL 1.5الرمل 

ثم  MPa 10يساوي  suctionجففت في البداية تحت 

( كان بحدود seتم ترطيبهم. ضغط شفط دخول الهواء )

0.3 MPaعندما .  se <s  الزيادة فيsuction  لها

والتشوهات الحجمية   (e)اتحد يؤثر علي نسبة الفراغ

  .6الشكل  كما موضح في

 

 ضغط امتصاص الماء ثابت . مسا  التص يف تحت 4.1

علي عينات خليط  نتائج اختبار الضغط ثالثي المحاور

ثابت مبينة  ضغط امتصاص الماؤالرمل والكاولين تحت 

. العينات في البداية تكون مدمجة تحت 7الشكل في 

كيلو   1250مساوي الي(’p) متوسط االجهاد الفعال 

يكون  suctionبسكال تحت شرط التشبع, عندما 

مطبق. بعد االستقرار تحت ضغط امتصاص الماء 

 ميجا بسكال( تحميل االنكسار يبدء. 8.5و 3المحدد )

,  0,05نالحظ تقارب النتائج تحت انفعال مساوي الي 

 تشوه العينات  يزداد مع اجهاد التصريف. كذلك 

 

    ارنة بين النتائج العملية ونتائج(: مق6رقــم )شـكل 
النموذح, العالقة بين نسبة الفراغات 

 .واالمتصاص

 

  

  
اختبار القص علي خليط غير مشبع (: 7شـكل رقــم )

-kaolin)ـ الرمل من الكاولين 
sand.) 

 

 . النتارج 5

تم  modified Cam-Clay model)  (النموذج

اختياره في مقترح نموذج للتربة غير المشبعة والتاثير 

الحراري بسيط قدر االمكان. استبدال الضغط المسلط 

( باإلجهاد الشعيري في suctionالمتصاص الماء )

يكون مستخدم  Terzaghi’s تعريف اإلجهاد الفعال ل 

لتمتد العالقة من التربة المشبعة الي التربة غير المشبعة. 

الشعيري يكون قائم علي اساس نموذج ميكرو  اإلجهاد

نتيجة  الجذب بين الحبيباتانشائي ويحسب من قوة 

. ادخال منحني او الظاهرة الشعيرية تغيير سطح الماء

النعومة الحراري لوصف التأثير الحراري علي التربة 

في النموذج المرن و اللدن يسمح بتجميع المسارات مثل 

الميكانيكي مع االنتقال بين   مسار التجفيف تحت اإلجهاد



81 
ICTS32830112020-AC1028 

 

الحالة المشبعة والحالة غير المشبعة, مسار التسخين 

ثابت او مسار التصريف )يعرف  suctionتحت 

فان هذا المسار هو  (Deviatoric pathباالنجليزية 

( مع ’q/p) مسار االندماج بعد سحق العبنة ويساوي

suction .ظاهرة  مفروض وحرارة مفروضة

حالة تربة ذات تشبع اعتيادي او عالية  االنضغاط في

خاضع الي تحميل حراري  (OCR > R)التشبع 

معيار االنهيار  (p’, q)ميكانيكي تم دراسته. المنحني 

( يظل ثابت لتربة مشبعة او Mيكون اساسي والميل )

غير مشبعة عند درجة حرارة متوسطة. هذا المعيار 

في الحرارة  يكون متاثر بالحرارة, وادخال الميل كدالة

M= f(T)  في النموذج يسمح بتناقص مقاومة القص في

عند ارتفاع درجة  الضغط ثالثي المحاورتجربة 

 الحرارة. 

 

 تع يف ال ممز. 6

Fcap القوي الشعيرية نتيجة وجود الماء بين حبيبتين :
  من التربة.

 D : قطر حبيبات التربة.
  se: شفط الهواء الداخل.

  𝜎c: االجهاد الشعيري.
AREV مساحة مقطع :(وحدة الحجم التمثيليREV في )

المستوي االعتيادي الي اتجاه مالحظة سطح الشد ماء ـ 
 هواء.

  e: نسبة الفراغات.
Suction االمتصاص او : s 

  p: متوسط االجهاد الكلي.
 ’p: متوسط االجهاد الفعال. 

). deviatoric stress .): اجهاد التصريف  q  
 T: الحرارة

خط الحالة الحرجة متأثر بالحرارة.: ميل  M(T)  

p’c(𝜎c ,T)متأثر بالحرارة  : االجهاد مسبق االندماج
  واالجهاد الشعيري.

  a1, a2: عوامل تحدد منحني النعومة الحراري.
  α: معامل التمدد الحراري.

λ(𝜎c)معامل الصالبة للتغيرات في : p’ لحاالت التربة
  الخام يتأثر باإلجهاد الشعيري .

ᴋ :  معامل الصالبة المرن للتغير فيp’ 
k  : معامل التحكم بمعدل الزيادة في االجهادات مسبقة

  االندماج مع االمتصاص.
 e0: نسبة الفراغات االولية.

.  معامل القص :  G  

dεev : زيادة االنفعال الحجمي المرن بسبب التغير في

   متوسط اإلجهاد الفعال او درجة الحرارة.

 

dεs
e زيادة االنفعال التفاضلي الحجمي المرن بسبب :

 .qالتغير في االجهاد 

dεv
p

: زيادة االنفعال الحجمي اللدن بسبب التغير في 

 متوسط اإلجهاد الفعال او درجة الحرارة.
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