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هاي ناشی از زلزله براي کاهش خرابی.شوندقرار میگیرد  خصوصیات  و پارامترهاي آن دچار تغییر می هنگامی که خاك در اثر زلزله تحت ارتعاش: چکیده

پارامترهاي دینامیکی خاك در این زمینه نقش اصلی را دارند که .نیازمند شناخت دقیق و درك صحیحی از خاك به عنوان محیطی که زلزله در آن انتشار می یابد هستیم

مطالعه خاك اشباع به طور مکرر مورد بررسی قرار گرفته است از این رو دراین کارروي خاك غیراشباع .مترها ضریب برشی و نسبت میرایی استاز جمله  این پارا

میتوان از پارامترهاي دینامیکی  خاك را .هایی صورت گرفته است باتوجه به اینکه خاك نزدیک به سطح زمین در هنگام وقوع زلزله غیراشباع می باشدآزمایش 

در آزمایشگاه با اعمال بارهاي سیکلی در فرکانسهاي مختلف و با ثبت تنش و کرنش میتوان .آزمایشات آزمایشگاهی و هم آزمایش هاي در محل بدست آورد

اثیر ریزدانه را روي خصوصیات در این کارسعی خواهد شد با انجام آزمایش هاي سیکلیک ت.پارامترهایی از جمله مدول برشی و نسبت میرایی خاك را بدست آورد

نتایج آزمایش نشان میدهد که افزایش درصد ریزدانه باعث کاهش مدول برشی و میرایی .دینامیکی خاك هاي ماسه اي مانند ضریب میرایی و مدول برشی بررسی گردد

  نمونه میشود

خاك غیراشباع ، ضریب برشی، نسبت میرایی، بارسیکلی: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

براي کاهش خرابی هاي ناشی از .هنگامی که خاك در اثر زلزله تحت ارتعاش قرار میگیرد  خصوصیات  و پارامترهاي آن دچار تغییر میشوند

ز پارامترهاي دینامیکی  خاك را میتوان ا. زلزله نیازمند شناخت دقیق و درك صحیحی از خاك به عنوان محیطی که زلزله در آن انتشار می یابد هستیم

در آزمایشگاه با اعمال بارهاي سیکلی در فرکانسهاي مختلف و با ثبت تنش و کرنش .آزمایشات آزمایشگاهی و هم آزمایش هاي در محل بدست آورد

ریزدانه  در این مقاله سعی خواهد شد با انجام آزمایش هاي سیکلیک تاثیر. میتوان پارامترهایی از جمله مدول برشی و نسبت میرایی خاك را بدست آورد

بر این اساس آزمایش هایی روي نمونه هایی از . را روي خصوصیات دینامیکی خاك هاي ماسه اي مانند ضریب میرایی و مدول برشی بررسی گردد

نه نمو. انجام میشوند (cu)آزمایش ها در دستگاه سه محوري سیکلی تحت شرایط زهکشی نشد. خاك ماسه با درصدهاي مختلف ریزدانه انجام میشود

  .تحت فشارهاي همه جانبه قرار میگرد و بار قائم به صورت سیکلی به نمونه ها اعمال میشود

.  

  

  

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شید چمران اهواز١
ر گروه عمران، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیا٢



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٢

اي لرزهژئوتکنیکمسائلحلدرحساسکاريها خاكدینامیکیخواصگیري اندازه. پارامترهاي دینامیکی خاك در این زمینه نقش اصلی را دارند

تعداد. هستندخاصیامتیازهايیاوها محدودیتدارايآنهاازیکهرکهاستموجودآزمایشگاهیوصحراییهاي آزمایشازوسیعیدامنه. باشد می

هاي کرنشدرکههستندخواصیگیري اندازهبهمربوطهمزیاديتعدادوکمهاي کرنشدرخاكپارامترهايگیري اندازهمخصوصآنهااززیادي

موردمسألهازصحیحدرکیداشتنودقیقتوجیهمستلزمخاكدینامیکیخواصگیري اندازهجهتمناسبهاي روشانتخاب. کنند میپیدابروزبزرگ

بینی پیشسیکلیبارهايشرایطوتنشاولیهشرایطکهشودانجاماي گونهبهآزمایشمراحلیاها آزمایشتاشودتالشبایدهمواره. بودخواهدنظر

  .باشندواقعیتبهنزدیکامکانحدتاشده

سختی، میرایی، نسبت پواسون و : دهند عبارتند از هاي کرنش کم را تحت تأثیر قرار می ها که پدیده انتشار امواج و سایر پدیده خواصی از خاك

این وضع نه . نمایند تغییر میاي کوچک  از میان این خواص، سختی و میرایی مهمترین بوده و بقیه تأثیر کمتري دارند و معموالً در یک محدوده. دانسیته

هاي بزرگ اثر سرعت  در کرنش. باشد هاي متوسط و بزرگ نیز به همین صورت می هاي کم، بلکه به علّت غیر خطی بودن حتّی در کرنش تنها در کرنش

  . ها بر مقاومت برشی حائز اهمیت است اعمال بار و مقدار سیکل

شماتیکی از این ١شکلدر . باشد هاي زیاد می عیین خواص دینامیکی خاك در کرنشترین آزمایش جهت ت آزمایش سه محوري متداول

در . باشند و این مهمترین مزیت این دستگاه می باشد هاي اصلی می هاي اعمالی همان تنش در دستگاه سه محوري تنش. دستگاه نشان داده شده است

  ]2و1[شود به صورت سیکلی وارد می)  باشد هاي محوري و شعاعی یا همه جانبه می که اختالف میان تنش(افی آزمایش سه محوري سیکلی تنش انحر

  

  نمونه دستگاه سه محوري سیکلی: 1شکل

  

هاي تحکیم ایزوتروپ جهت  زمایشآ. آزمایش سه محوري سیکلی ممکن است تحت شرایط تحکیم ایزوتروپ و یا تحکیم غیر ایزوتروپ انجام شود

ها و زیر آنها  روند و به منظور مدل کردن شرایط در شیب معرفی شرایطی از سطح زمین که هیچگونه تنش برشی در صفحات افقی وجود ندارد به کار می

  گردد می ي غیر ایزوتروپ انجام هاي سه محوري تحکیم یافته هاي برشی استاتیکی اولیه وجود دارد، آزمایش که تنش

.

  

  مصالح آزمایش  .2

جهت شناخت بهتر از مصالح . اي است که درصدهاي مختلفی از ریزدانه با دامنه خمیري کم به آن افزوده شده است خاك مورد آزمایش از نوع ماسه

  .گردد آمده ارایه میشود و نتایج بدست  هاي مختلفی روي آن صورت گرفته شده که در ادامه به آنها اشاره می مورد استفاده، آزمایش
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  دانه خاك درشت 1- 2

ضریب . باشد می ٢لشکبندي به صورت  نحنی دانهم. استفاده شده است ASTM D2487بندي مصالح از آزمایش الک، مطابق با استاندارد  براي دانه

  ]3[.یکنواختی و ضریب انحناي خاك  مورد استفاده در ادامه محاسبه شده است

  

  منحنی دانه بندي خاك درشت دانه: 2لشک

  

خاك مورد نظر را ) بندي ضریب دانه(می توان ضریب یکنواختی و ضریب انحنا  D60و  D10 ،D30با توجه به منحنی فوق و استخراج پارامترهاي 

  :بدست آورد

D10 = 0.14 mm

D30 = 0.27 mm

D60 = 0.38 mm

  )1(رابطه 
= = = 2.71

  )2(رابطه 
= = = 1.37

  

  

  :باشد به شرح زیر می) USCS(بندي متحد  بندي خاك مورد نظر در سیستم رده طبقه

دانه بوده و به دلیل اینکه قطر همه ذرات از  باشد، خاك درشت درصد می 5ر کمت 200با توجه به اینکه درصد عبوري خاك از الک شماره 

باشد، بنابراین خاك از نوع بد  می 6ضریب یکنواختی بدست آمده کمتر از . باشد اي می میلیمتر کوچکتر است درنتیجه خاك مورد نظر ماسه 75/4

  .شود گذاري می نام SPبندي شده یا  دانه
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  انهمشخصات خاك ریزد 2- 2

با توجه به . هاي مختلف بدست آمده است حدروانی، حد خمیري، دامنه خمیري و منحنی تراکم خاك ریزدانه مورد استفاده با انجام آزمایش

الزم . باشد می SMبنابراین خاك ترکیبی مورد آزمایش از نوع . باشد می) M(بندي یونیفاید، خاك مورد نظر از نوع الي  نتایج بدست آمده و طبق رده

  .باشد هاي خاك اهواز می ي الي دار یکی از الیه به ذکر است که خاك ماسه

  حد روانی =    %2/26

  حد خمیري  =  %3/19

  دامنه خمیري =%9/6

  

  .شده استترکیب و تحت بارگذاري سیکلی قرار داده  اليدرصد وزنی از خاك  30و  20، 0،10اي مورد بررسی در این تحقیق با مقادیر  خاك ماسه

  

  آزمایشات اصلی  .3

گیري، پارامتر انرژي وارد شده به خاك را مدنظر قرار  براي یکسان بودن شرایط نمونه. درصد صورت گرفته شده است 5-10گیري در رطوبتی بین  نمونه

ها، وزن چکش، ارتفاع  براي این منظور تعداد الیه .گیري کردیم دادیم؛ به عبارت دیگر با ثابت نگه داشتن سطح انرژي وارد شده به خاك، اقدام به نمونه

  . آید بدست می) 3(انرژي اعمالی از رابطه . هاي یکسانی تهیه نماییم ها ثابت نگه داشتیم تا بتوانیم نمونه سقوط و تعداد ضربات را براي همه نمونه

  

  )3(رابطه 
E = 

  :که در رابطه فوق

: Eانرژي وارد شده در واحد حجم  

: Nها تعداد الیه  

: M  ها در الیه تعداد ضربه  

: Wوزن چکش  

: Hارتفاع سقوط وزنه  

: V حجم قالب  

  

 14و ارتفاع  7گیري، داراي ابعادي به قطر  قالب نمونه. متر استفاده کردیم سانتی 5گرم و با ارتفاع سقوط  500اي به وزن  براي متراکم کردن نمونه از وزنه

  .ضربه متراکم شده است 20خاك در سه الیه و هر الیه  با . باشد متر می سانتی

  .آید تري به دست می باشد در نتیجه نمونه سست بنابراین انرژي بدست آمده از رابطه فوق کمتر از انرژي اعمال شده در پراکتور استاندارد می  

مدت زمان تحکیم بسته به میزان درصد . جانبه قرار دادیم تا تحکیم پیدا کند تگاه، نمونه را تحت فشار همهسازي نمونه و قرار داده آن در دس با آماده

  .ساعت در نظر گرفته شده است 5تا  2ریزدانه بین 

ند دوره تناوب و شرایط بارگذاري مان. ثانیه صورت گرفت 2بارگذاري با دوره تناوب . شود بعد از تحکیم نمونه، بارگذاري سیکلی آغاز می    

  .هاي اعمالی براي همه نمونه یکسان در نظر گرفته شده است سطح تنش
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سپس براي جلوگیري از نفوذ آب در نمونه ها دوره نمونه غشاء قرار گرفت و نمونه .ضربه متراکم شدند 20نمونه ها در سه الیه و هر الیه با 

  .شودگیري میشود کرنش نمونه اندازهرل تنش است و با تنش اعمالی که به آن وارد میدستگاه تحت کنت. شونددرون دستگاه سه محوري گذاشته می

هاي تغییرات نسبت میرایی و ضریب برشی  ها در حین بارگذاري، منحنی هاي مربوط به بارگذاري سیکلی، نشست نمونه در ادامه نمودار

ي مختلف، جهت  جانبه جانبه مختلف انجام شده که اعمال فشارهاي همه فشار همه 5ر ها د براي هر ترکیبی از ماسه و ریزدانه، آزمایش. خاك آمده است

کیلوپاسکال  150و  110، 80، 50، 25جانبه مورد آزمایش  فشارهاي همه. باشد هاي متفاوت می بررسی اثر بارگذاري سیکلی روي رفتار خاك در عمق

  .متر هستند 15و  3/7، 3/5، 4/3، 7/1هاي  به  ترتیب متناظر با عمقکیلوپاسکال براي خاك، 15باشند که با فرض وزن مخصوص  می

  

  تحلیل نتایج آزمایش  .4

آزمایش در . است هاي مختلف ریزدانه ترکیب شده باشد که با درصد هاي قبلی بیان شد، خاك مورد آزمایش از نوع ماسه می گونه که در قسمت همان

  . در واقع اثر عمق و درصد ریزدانه روي رفتار خاك مورد نظر بررسی شده است. شده استجانبه مختلف صورت گرفته  هاي همه فشار

  .دهد نحوه بارگذاري را نشان می ) ٣(شکل . ا به صورت یکسان صورت گرفته بارگذاري اعمالی براي همه نمونه

  

  باشدي آزمایشات ثابت مینمودار بارگذاري که در همه: 3کل ش

  

  

  درصد ماسه 100ب ترکی  4-1

  .مختلف نشان داده شده است جانبه تغییرشکل ترکیب مورد نظر را در فشار همه ) 4(در شکل
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هاي مختلف نشست نمونه در فشار) 4(شکل 

  

گونه که در  همان. شود می رها، این نشست بیشت کند و با افزایش سیکل نشست پیدا می بینیم که با اعمال بارگذاري سیکلی، نمونه می)4(با توجه به شکل 

  .باشد نشست در حد صفر می 150kpaبطوریکه بزاي فشار . شود یزان نشست کاسته میجانبه از م بینیم با افزایش فشار همه می شکل

بود در نتیجه  شود، هرچه فشار همه جانبه بیشتر باشد این تراکم نیز بیشتر خواهدعلت آن این است که تحت فشار همه جانبه نمونه متراکم می

  .نمونه نشست کمتري خواهد داشت

  

  .باشد مشخص می) 5(جانبه یکسان تغییر داشته است؛ این موضوع به خوبی در شکل  ها در فشارهاي همه در نمونه با افزودن ریزدانه میزان نشست

کیلوپاسکال 110ها در فشار  نشست نمونه) 5(شکل 
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دیگر پارامترهاي . ماند هاي تجمعی در نمونه باقی می هاي رخ داده در نمونه به صورت کرنش این نشستیابد، ایش میمیزان نشست با افزایش ریزدانه افز

جانبه و درصدهاي  به خوبی تغییرات این دو پارامتر را نسبت به تغییرات فشار همه) 7(و)6(هاي  شکل. باشد مورد بررسی ضریب برشی و نسبت میرایی می

  . دان ادهریزدانه نشان د

تغییرات ضریب برشی نسبت به فشار همه جانبه) 6(شکل 

  

در این حالت . بینیم که بیشترین ضریب برشی را خاك بدون ریزدانه دارد که علت این امر تماس ذرات ماسه با یکدیگر است می) 6(با توجه به شکل 

با افزایش مقدار .    دهد و خاك در برابر برش خوردن از خود مقاومت نشان می شود هاي ماسه باعث افزایش مقاومت برشی خاك می اصطکاك بین دانه

وجود . شود دهد به نحوي که در ترکیبی که حداکثر ریزدانه را دارد، کمترین ضریب برشی مشاهده می ریزدانه ضریب برش از خود کاهش نشان می

شود و در نتیجه کاهش در ضریب  ها می این مسئله باعث کاهش اصطکاك بین دانه هاي ماسه کاسته که اي، از سطح تماس دانه ریزدانه در خاك ماسه

  .شود جانبه مقاومت خاك در برابر برش بیشتر می با افزایش فشار همه. جانبه به خوبی روي ضریب برشی نشان داده شده است اثر فشار همه. شود برشی می

جانبه نسبت به فشار همه تغییرات ضریب میرایی) 7(شکل 
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علت این پدیده این است که با  یابد،با افزایش ریزدانه ضریب میرایی کاهش می.دهد نسبت میرایی نیز مانند ضریب برشی، رفتار کاهشی از خود نشان می

که انرژي کرنش در  شود و از آنجایی شود و باعث افزایش انرژي کرنش می هاي سیکلی ایجاد شده در نمونه بیشتر می افزایش درصد ریزدانه، کرنش

  .گردد محاسبه پارامتر نسبت میرایی در مخرج کسر قرار دارد بنابراین باعث کاهش نسبت میرایی می

  

  گیرينتیجه  .5

  

به در خاك غیر اشباع بر خالف خاك هاي  اشباع وقتی تحت بارهاي سیکلی قرار میگیرند، نشست رخ میدهد و میزان نشست با افزایش فشار همه جان- 

  .می یابدکاهش 

  .با افزایش درصد ریزدانه به نمونه هاي ماسه اي، نشست در نمونه بیشتر میشود ولی ضریب برشی و نسبت میرایی کاهش می یابد- 

  .ضریب برشی با افزایش فشار همه جانبه افزایش می یابد ولی نسبت میرایی با افزایش فشار همه جانبه کاهش می یابد- 

.در هر ترکیب خاك هر چه ریزدانه بیشتر باشد نشست خاك نیز بیشتر میشود. ن نشست ها تاثیر می گذاردافزایش فشار همه جانبه در میزا- 

  

  قدردانی          .6

  

زاد  و از همکاري مسئولین آزمایشگاه  دانشگاه شهیدچمران و راهنمایی هاي استاد راهنما جناب آقاي دکترپاکباز و همکاري هاي بی وفقه مهندس به

  .کنمدانی صمیمانه تشکر وقدردانی میمهندس یز
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