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 الخالصة

في هذا البحث درس تأثير الطاقة المسلطة على الكثافة الجافة العظمى لتحقيق ذلك اخذت عينات   

( لحبيبيدرج ا)فحص السيولة واللدونة والت مختلفة من التربة اجري عليها الفحوصات المختبرية

عدل باستخدام  الم ربروكتلغرض تصنيف التربة وفحص تحديد الكثافة الجافة العظمى حسب طريقة 

ذلك على الكثافة الجافة العظمى  تأثير( لتحديد %011,%01,%01,%01طاقات حدل مختلفة )

ان العالقة التي تربط بين طاقة الحدل والكثافة الجافة العظمى باختالف أنواع الترب من ذلك تبين 

ة منخفضة ة بتسليط طاقعالقة غير خطية مما يعني امكانية رفع الكثافة الجافة للتربة بنسبة عالي

عندما تكون الكثافة الجافة المتحققة في بدايتها اي ان نسبتها الى الكثافة الجافة العظمى قليلة في 

حين نحتاج الى طاقة عالية لرفع الكثافة الجافة كلما اقتربنا من الكثافة الجافة العظمى وهذا السلوك 

( CL-MLالحظ ان الترب من نوع  )( في حين نSP,SP-SCيكون واضحا في الترب من نوع )

 تكون الطاقة المبذولة للوصول الى كثافة جافة قريبة من الكثافة الجافة العظمى اقل من سابقاتها.

 

  

Substruct                                                                                                      

       

  In this study, the effect of the energy exerted on the dry density was 

examined. In order to achieve this, different samples of the soil were taken 

for laboratory tests (for checking the liquidity, plasticity and granular 

gradient) for the purpose of soil classification and the determination of the 

maximum dry density according to the modified Procter method using 

different capacities (40%, 60% 80%, 100%) to determine the effect of this 

on the great dry density of different types of soils. It has been shown that 

the relationship between the energy of the dam and the great dry density is 

a non-linear relationship, which means the possibility of raising the dry 

density of the soil by high low energy when the dry density Achieved in 

The density of the dry density is very low, while high energy is needed to 

increase the dry density as we approach the dry density. This behavior is 

evident in soils (SP, SP-SC), while the CL-ML ) The energy to reach dry 

density is close to the greater dry density than its predecessors. 

 


