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Abstract: 
The consistency of cohesive soil depends to a large extent on the structure of soil particles 
which may be arranged in two systems; dispersed or flocculated. The presence of salts or 
acids between the soil particles will alter the arrangement of particles through affecting the 
attractive and repulsive forces. 
 In this paper, a program of laboratory tests is carried out at the University of 
Technology/ Baghdad on cohesive soils of different values of Atterberg limits. Samples of 
these soils were tested for grain size distribution (sieve analysis and hydrometer). The 
falling head permeability test was carried out to determine the coefficient of permeability of 
the soils to HCl acid. 
 The soil parameters determined in the laboratory will be used in the numerical 
analysis.The aim of this study is to apply the finite element method to study the steady flow 
of pollutants (acids) in a confined aquifer. The program (MULAT) is used for this purpose. 
The path of flow of the acid through the soil is traced. 
 The basic problem solved in this paper is a one of linear flow in a single confined 
aquifer. It represents the case of leakage of acids from storage tank and flow of the acids 
through the foundation soil. It was concluded from the finite element results that the 
maximum head caused by the flow of the acid through the soil decreases with the increase of  
the coefficient of permeability and the plasticity index of the polluted soil.  
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 تأثير قوام التربة على خصائص جريان الحوامض في الترب التماسكية
  :الخالصة

: يعتمد قوام الترب التماسكية إلى حد كبير على ترتيب و بنية حبيبات التربة التي يمكن أن تترتب بنظـامين                  
ل ان وجود األمالح و الحوامض بين حبيبات التربة سوف يغير ترتيب الحبيبات من خـال             . منتشر و متجمع  

  . التأثير على قوى التجاذب و التنافر
في هذا البحث أجري برنامج فحوص مختبرية في الجامعة التكنولوجية ببغداد على ترب تماسـكية               

تحليـل  (حيث فحصت نماذج من هذه الترب لتحديد توزيع أحجـام الحبيبـات             ، ذات حدود أتربيرغ مختلفة   
إليجاد معامـل نفاذيـة هـذه التـرب     ) الشحنة الساقطة(و أجري فحص النفاذية     ). منخلي و تحليل المكثاف   

ان معامالت التربة التي تم إيجادها مختبريا سيتم استخدامها فـي التحليـل              . Hclلحامض الهيدروكلوريك   
  .العددي

إن الهدف من هذه الدراسة هو تطبيق طريقة العناصر المحددة لدراسة الجريان الهادئ للملوثـات                 
و تم تتبع   . لهذا الغرض ) MULAT(و أستخدم برنامج الحاسبة المسمى      . حصورفي حشرج م  ) الحوامض(

المسألة األساسية التي تم حلها في هذا البحث هي مسألة جريان خطـي           . مسار جريان الحامض خالل التربة    
في حشرج محصور منفرد و التي تمثل حالة نضوح لحوامض من خزان و جريان الحوامض خالل تربـة                  
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تم التوصل الى نتيجة من خالل طريقة العناصر المحددة مفادها أن الشحنة الكليـة المتولـدة                و قد   . األساس
  .نتيجة جريان الحامض خالل التربة تناقص مع زيادة معامل النفاذية و مؤشر اللدونة للترب الملوثة

 


