بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین

هومن حیدریان ،کارشناسارشد ژئوتکنیک

هومن حیدریان

کارشناس ارشد ژئوتکنیک

تُربَت نامه

ُتربَتنامه 2
طنازي با واژگان مهندسي ژئوتكنيك

tدانهبندي :

اختالف طبقاتي  /روشي كه از آن براي به دام انداختن دانهدرشتها
استفاده ميشود  /تفكيك دانهها با حركات موزون الك  /آزمايشي
كه كاركرد آن در گزارشهاي ژئوتكنيك مشابه با محصوالت حجم
دهنده است.

∆

تغییر شکل نسبی دیوار )𝒙𝒙 ( متناسب با فشار محرک ،مقاوم و سکون

tحدوداَتِربرگ :
𝑯𝑯

∆

تغییرشکل نسبی دیوار )𝒙𝒙 (
𝑯𝑯

نوع خاک

در خود آن  /ظاهراً در گذشته
ولي نه دقيق ًا
اطراف اتربرگ ،
محرک
مقاوم
درسکون
َ
كه
بوده
اي
ه
انداز
به
تربرگ
ا
آلبرت
آقاي
تخلفات
،
سوئد
در كشور
ماسهی متراکم
0/001
0/01
تراکمدر نظر
مجازات
0/002است .مجموع
مشمول مجازات «/02حد » 0ميشده
متوسط
ماسه با
اتربرگ /م0يگفتهاند .ماسهی سست
گرفته شده براي او04را0/حدود 004

0/00005

0/02

0/002

الی متراکم

0/05

0/01

رس متراکم

0/06

0/02

رس نرم
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در شمارهی پيشين مجله با زبان طنز به تشريح تعدادي از كلمات تخصصي مهندسي
ژئوتكنيك پرداختيم .همانجا وعده داديم كه اگر اين رويكرد مقبول خوانندگان محترم
بيفتد  ،در شمارههاي بعدي مجله  ،تعداد ديگري از كلمات را به نسيم طنز بسپاريم.
بازخوردهاي دريافتي از خوانندگان فهيم مجله نشان داد كه درآميختن طنز با واژگان
مقدمه
مهندسي  ،توانسته است اندك حالوتي را به كام آنها بريزد .در تربتنامهی  2با همان
تئوریهای کالسیک مکانیک خاک ،فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل
سبك و سياق به طنازي با واژگان خشك و بيروح مهندسي ژئوتكنيك ميپردازيم تا از
را در سه حالت سکون ،1محرک2
مقاوم 3معرفی میکنند .تغییر شکل
معطوفو كنيم.
اين طريق نگاه خوانندهی ريزبين را به ظرايف مستتر در مضامين طنز
نسبی دیوار ( نسبت تغییر شکل دیوار به ارتفاع دیوار ) متناظر با این
شبنم درین بهار دلیل نشاط نیست
کند 1-2-4-5از ویرایش سوم
ضابطه میی-7
و
1
5
7
جدول
در
حالت
سه
صبحیست کز وداع چمن گریه
پیسازی ) به شرح جدول
«بيدلپی و
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (
دهلوي»
زیر آمده است .

85

ب
وس
است

tحد رواني :

حدي كه فكر ميكنيم فاصلهی زيادي با ما دارد ؛ ولي از آنچه
ميبينيم به ما نزديكتر است  /مرز بين خوشي و سرخوشي  /درصد
رطوبت متناظر با تِق تِق تِق تِق تِق  25 ( . . .بار )  /زدن زير چيزي
به منظور بررسي خواص آن.

tحد خميري :

حالتي كه به دلیل افراط در مصرف مواد آرايشي نامرغوب بر روي
پوست بانوان ايجادشود و يا حالتي كه نوعروسان برنج كامفيروز را
در زمان پخت به آن حد ميرسانند  /آزمايشي كه ايدهی آن از فن
فتيلهپيچ در ُكشتي گرفته شده است  /ماليدن چيزي بهمنظور بررسي
خواص آن

tحد انقباض :

مظلومترين فرزند اتربرگ  /شرايطي كه ادامه دادن رژيم غذايي
باعث الغري بيشتر نشود  /شرايطي كه اگر بيماران گوارشي با
عالئم حاد به آن برسند  ،روغن زيتون و برگه آلو راهگشا خواهد بود/
خشك كردن چيزي براي بررسي خواص آن.

tتراكم :

حالتي كه دانههاي خاك بدون رعايت پروتكلهاي بهداشتي و
موازين شرعي در كنار هم قرار گيرند  /بچسب تا بچسبيم  /حالتي
عملي در متروی صادقيه  -آزادي كه حاصل جملهی « داداش يك
واسا تا جاي ما هم بشه » است  /واژهاي مؤدبانه براي
كمي جمعتر ّ
فعل چپاندن  /نوعي كاالي انحصاري كه در شهرداريها فروخته
ميشود.
تُربَت نامه

tپراكتور :

نام يكي از تيمهاي فوتبال با طرفداران متعصب  /نام ابداعكنندهی
آزمايش تراكم  ،او در دوران جواني به دلیل حجم محاسن خود مورد
تمسخر قرار ميگرفت و حتي پس از اصالح محاسن خود نيز از اين
موضوع رهايي نيافت و به پراكتور اصالح شده شهرت يافت.

tغلتك پاچهبزي :

نوعي غلتك خاردار  /نوع ظريفتر غلتك پاچه فيلي  /نوعي از اتوی
مخصوص پاچهی شلوار مادر شنگول و منگول  /توضيح تكميلي :
ظاهراً تمسك به پاچهبز براي توصيف كلمات در گذشته امري رايج
بوده است ؛ مانند ابروي پاچهبزي.

tقانون برنولي :
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قانوني كه اثبات ميكند آب ميتواند سرباال حركت كند  ،ولي قورباغه
ابوعطا نخواند  /قانوني كه بيان ميكند آب هميشه از نقطهاي با
انرژي بيشتر به سمت نقطهاي با انرژي كمتر حركت ميكند ؛ مگر
آنكه به علت عمليات اجرايي مترو ،مسير بسته باشد.

tضريب نفوذپذيري :

شاخص كيفيت پوشك  /ضريبي كه در علم پزشكي براي بررسي
عملكرد مثانه به كار ميرود .مقدار اين ضريب براي افرادي كه نم
پس نميدهند  ،برابر صفر و در ساير افراد برحسب سن و شرايط
جسماني ميتواند مقادير بسيار بزرگي باشد  /ضريبي كه اندازهگيري

آن در محيط آزمايشگاه در خاكهاي ريزدانه با قالبهاي صلب يك
شوخي قديمي است.

tضريب يكنواختي (: )Cu

ضريبي كه ميزان هماندازه بودن و تشابه در اجزاي يك مجموعه
را نشان دهد .هر چقدر اين ضريب به عدد يك نزديكتر باشد ،
نشاندهندهی همشكل بودن بيشتر است .مقدار اين ضريب براي
بينيهايي كه جراحي پالستيك شدهاند  ،برابر يك و براي نصب
پروتز و يا تزريق ژل در ساير اعضا در حدفاصل يك تا  85تغيير
ميكند.

tضريب انحنا (: )Cc

ضريب خوشهيكلي  /ضريبي كه كوچك يا بزرگ بودن بيش از
حد آن نشاندهندهی انحنا در ستون فقرات و كمي پايينتر است.

 tكائولن  ،ايليت و مونتموريلونيت :

سه نفر از اعضای گروه ليانشانپو كه به رهبري لينچان بر عليه
كائوچيو قيام كردند.

tشبكه جريان :

سبكي در نقاشي پست مدرن كه از خطوط غيرمستقيم و عمود بر
هم براي بيان موضوع استفاده ميكند  /محاسبهی جريان آب در
خاك به روش ترسيمي كه در آيين مرتاضان هندي نوعي رياضت
تلقي ميشده است.

 tفشار آب منفذي :

نوعي از فشار كه باال رفتن آن شخص را در كوتاهترين مسير ممكن
به سمت آبريزگاه هدايت ميكند  /مدل ساده شدهاي از رفتار
پروستات در خاكهاي تحت تنش  /هر چيز كه باال رفتن آن باعث
پايين آمدن چيز ديگري شود و بر عكس ( اصل تنش مؤثر ترزاقي ).

 tتحكيم :

چالندن چيزي به قصد خروج آب از آن  ،نوعي دفتر  ،فرآيند
جامدسازي كان (.)consolidation

 tنشست آني :

نوعي از نشست كه شخص احساس نكند ؛ ولي شايد مشاهده بكند/
پديدهاي كه به كرات در مترو و اتوبوسهاي شلوغ تهران پس از بلند
شدن يك نفر از صندلي رخ ميدهد.

 tتحكيم ثانويه :

نشست با آرامش  ،فرآيندي كه فكر ميكني تمام شده ؛ ولي هنوز
يك َكميش مونده.

 tزهكش :

كسي كه زه را ميكشد  /ظاهراً در جنگهاي قبايل آفريقايي كسي
كه زه كمان را ميكشيده و كسي كه تير را در كمان قرار ميداده
است دو شخص مجزا بودهاند كه به اولي « زهكش » و به دومي
« تيري » گفته ميشده است  /نوعي تركيب ادبي ( و در مواردي
بيادبي ) كه كلمات زيادي بر اين اساس ساخته شدهاند ؛ مانند
برقكش  ،سيمكش  ،هواكش  ،پاشنهكش و . . .

