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 هخالص

که به کمک  باشدیم یکيژئوتکن یهادهیقدرتمند جهت شناخت رفتار پد یابزار یکیزيف یمدلساز

و  کیمطالعه پارامتر  ده،یپد کی جادیا ندیچون فرآ یمسائل یبه بررس توانیآن م

به  یکيژئوتکن یکیزيف یمدلساز پرداخت. یو عدد یليتحل یهاآن و سنجش روش یرفتارسنج

در  ی، مدلساز((1gدر سطوح تنش پایين )مدلسازی ساده ) یمدلساز یبه دو دسته اصل یطورکل

نش تابع سطوح ت یکيژئوتکن یهادهی. از آنجا که رفتار پدشودیم ميسطوح تنش باال تقس

در  .باشندیتر ممناسب هادهیپد یجهت مطالعه رفتار یکیزيف یدسته دوم مدلساز لذا باشدیم

جانبه ساخته شده در دانشگاه صنعتی ضمن معرفی دستگاه فشار مخروطی همه مطالعه  این

به بررسی ميدان تنش درون  های عميق،پی عنوان دستگاه مناسب جهت مدلسازیبه  اميرکبير،

توزیع تنش پرداخته شده است تا بتوان چگونگی انطباق  هایآزمایشه کمک انجام دستگاه ب

های تنش موجود در صحرا مورد ارزیابی وجود آمده در مدل را با گرادیانگرادیان تنش به

تواند شرایط تنش خوبی میبه  FCV-AUT دهد که دستگاه  ها نشان مینتایج بررسی قرار داد.

در پایان نيز نتایج حاصل از  سازی نماید.شبيهمتر  40عمق حدود  ر محل را تاواقعی د

مقایسه  است ای توخالی در درون دستگاه ارائه شدههای راندنی لولهسازی فيزیکی شمعمدل

ها ، با مقادیر حاصل از آناليز مقادیر باربری نهایی حاصل از بارگذاری این شمع

 .دهدنشان می  استاتيکی تطابق خوبی را
ظرفیت  ،راندنیشمع  ،جانبهدستگاه فشار مخروطی همهمدلسازی فیزیکی،لمات کلیدي: ک

 باربری

 

 

  مقدمه .1
 

 باشدیم یکيژئوتکن یهادهیقدرتمند جهت شناخت رفتار پد یابزار یکیزيف یمدلساز

مطالعه   ده،یپد کی جادیا ندیچون فرآ یمسائل یبه بررس توانیکه به کمک آن م

 یپرداخت. مدلساز یو عدد یليتحل یهاآن و سنجش روش یارسنجو رفت کیپارامتر

در سطوح تنش پایين  یمدلساز یبه دو دسته اصل یبه طورکل یکيژئوتکن یکیزيف

جهت افزایش سطح تنش  .شودیم ميدر سطوح تنش باال تقس یمدلساز و ()مدلسازی ساده

راهکار کلی وجود  مقياس و مدلسازی در سطح تنش نمونه واقعی دوهای کوچکدر مدل

( و راهکار Ngدارد. راهکار اول مدلسازی در ميدان گرانش سانتریفيوژی )شرایط 

محفظه  اعمالی به مدل به صورت مصنوعی مانند مدلسازی در هایدوم افزایش تنش

تواند شرایط تنش در باشد. دستگاه سانتریفيوژ میمی( Calibration Chamber) برهيکال

ورد نظر را تا حد قابل ح تنش و گرادیان تنش از سطح تا عمق مواقعيت از جمله سط

سازی در این دستگاه دارای محدودیتهایی از جمله قبولی مدلسازی کند. اما مدل

سازی در نسبتا کوچک و مشکالت مربوط به مدلهای سازی در مقياسمحدود، مدلدسترسی 

                                                 
 بیردانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرک1
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی دکتری2
 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار2
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( مشکالت مدلسازی در CCباشد. مدلسازی در محفظه کاليبره )حالت چرخش دستگاه می

سازی گرادیان تنش از سطح تا عمق اشته، اما محدودیت عدم مدلسانتریفيوژ را ند

( تنها برای مدلسازی مسائل در CCباشد. بنابراین محفظه کاليبره )میرا دارا 

-باشد. با توجه به مسائل بسيار زیادی که در رابطه با پییک عمق خاص مناسب می

نياز به یک دستگاهی که بتواند مزایای وجود دارد ی مشابه های عميق و المانها

دستگاه سانتریفيوژ را در مدلسازی کامل شرایط تنش و نيز مزایای محفظه کاليبره 

داشته باشد، احساس  طور توامانرا به ترهای مدل بزرگسان و مقياسآدر کاربرد 

خی به نياز به یک س( در واقع پاFCVشود. دستگاه فشار همه جانبه مخروطی )می

های عميق بوده است. این دستگاه قادر است با توجه سازی کامل برای پیدستگاه مدل

به شکل مخروط ناقص و اعمال فشار در کف آن در ناحيه کنترلی مرکزی خود ميدان 

تنشی ایجاد کند که در آن تنها از مقدار صفر در باالی دستگاه تا مقدار مورد 

ن تنش تقریبا خطی مطابق شرایط تنش در واقعيت به وجود نظر در عمق با گرادیا

می توان به راحتی مسائل مرتبط با شمع ها را  FCVآید. با استفاده از دستگاه 

های مربوط به های مناسب و عدم سختیدر شرایط تنش مشابه واقعيت با مقياس

  سازی در سانتریفيوژ بررسی کرد.مدل
 

ساخته شده در  (FCVجانبه )ه فشار مخروطی همهدر این مقاله به معرفی دستگا

های ميدان تنش درون آن ارائه دانشگاه صنعتی اميرکبير پرداخته و نتایج بررسی

ای توخالی تشریح گردیده و های لولهشده است. در ادامه فرآیند مدلسازی شمع

يکی با نتایج آناليز استات هابارگذاری این شمع مقادیر ظرفيت باربری حاصل از

 به روش متحد مقایسه شده است. 

 
  

 

 

 FCV (Frustum Confining Vessel)مدل فيزیکی      .2

 . معرفی دستگاه2.1

 

 130 یک مخروط ناقص به ارتفاع (FCV-AUT) اميرکبيرصنعتی دانشگاه  FCVدستگاه 

برای اعمال فشار . باشدسانتيمتر می 30و 135 پایينی و باالییقطر و به سانتيمتر 

در  کهطوریهماندستگاه، از غشای الستيکی و فشار هيدروليک استفاده شده است  کف

آب -هوا وارد یک مخزنهایی به کمک رابطهوای فشرده کمپرسور  شوددیده می 1شکل

با فشار باال به فضای بين غشای موجود در این مخزن آب  در نتيجه آن، گردیده و

به کف مورد نظر ، فشار بدین طریقو  شودمیهدایت کف دستگاه الستيکی و صفحه فلزی 

 گردد.نمونه اعمال می

 
 .FCV-AUTدستگاه و شکل شماتیک نحوه بارگذاری کف دستگاه ابعاد  .1شکل 

 هاذاری و سنجش دادهگهای بار. سيستم2.2

 

سيستم هيدروليک دستی کمک به FCV-AUTی مدلسازی شده در دستگاه هابارگذاری شمع

سانتيمتر  10ای، به قطر یک جک هيدروليک استوانه این سيستم شامل. دگيرانجام می

های از ویژگیکه  گرددمیتن  10سانتيمتر، با قابليت اعمال نيروی  30و ارتفاع 

انجام  آن جهت سانتيمتری و دوطرفه بودن پيستون 15 دامنهتوان به میآن، مهم 

هيدروليک جک، یک پمپ دستی  منظور تأمين نيرویبارگذاری کششی اشاره کرد. به

بر آن و پمپاژ دستی،  گردیدهکمک بازوی دستی تعبيه شده که به استفادهپيستونی 
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تا  پمپ دستی مذکور توان اعمال فشار روغن .گرددنيروی الزم به جک اعمال می

کنترل آن  تعبيه شده برکمک گيج را داشته که به مگاپاسکال( 70) بار 700 حدود

 انجام گاهی های نکيهکمک تيربهالعمل بارگذاری نيز ين نيروی عکستام .گرددمی

 .گرددمی

سنجش و ثبت دو پارامتر نيرو و تغييرشکل  هااز آنجا که در بارگذاری شمع 

باشد لذا در این دستگاه، قرائت تغيير مکان شمع در حين بارگذاری، میضروری 

و  بارگذاری که در حد فاصل بين جکسانتيمتر صورت گرفته  5 دامنهبا  LVDTکمک به

 دستگاهسر متغير آن نيز در حين بارگذاری به لبه باالیی  گردد.نصب می1سلول فشار

ثابت بوده و سر دیگر آن متغير خواهد بود تا  LVDTسر کند. بدین روش یکتکيه می

کند. قرائت  گيریاندازههای حين بارگذاری شمع را درستی تغييرشکلبتواند به

متصل به جک بارگذاری انجام شکل  Sتنی  10 سلول فشار کمک یکبه يرو نيزن

با استفاده ،  FCV-AUTدستگاه ناشی از بارگذاری کف  ميدان تنش بررسی گيرد.می

های توانایی قرائت فشار  ها. این سنسورگيردصورت میسنسورهای فشار خاک از

قاب . باشددارا می کيلوپاسکال 1000تا ميزان  اعمالی در جهت قائم را

را در ها از سنسور وظيفه حفاظت ،سانتيمتر 7به قطر ای شکل دایرهآلومينيومی 

 و فشارها تغيير مکانکليه مقادیر نيرو،  .بر عهده دارندو آسيب برابر خوردگی 

و  LVDTگردد که دو کانال آن توسط کاناله ثبت می 8 2دستگاه ثبت داده توسط یک 

 گردد.سنسورهای فشار خاک اشغال می توسطل بعدی نيز کانا 5و  سلول فشار

 
 هاروند انجام آزمایش     .3

 سازینمونهنوع خاک و نحوه    3.1

 

( 50Dهای )ماسه بابلسر با اندازه متوسط دانه ها خاک مورد استفاده در آزمایش

ر مقدا. ارائه شده است 2آن در شکل بندیاست که منحنی دانه بودهميليمتر  18/0

 22/1و  67/1( ماسه مذکور به ترتيب cCبندی )( و ضریب دانهuCضریب یکنواختی )

بد  ( خاک از نوع ماسهUnified Methodبندی متحد )باشد که بر اساس روش طبقهمی

های مقاومتی ماسه مورد همچنين برای تعيين پارامتر باشد.( میSPبندی شده )دانه

کف فشارهای اعمالی  متناسب با ميزانسربار  حتتها تحت برش مستقيم نظر، نمونه

 مورد نظر در نهایت ميزان زاویه اصطکاک داخلی ماسهکه  اندقرار گرفتهدستگاه 

 .درجه بدست آمد 5/35به مقدار 

  
 ماسه بابلسر و پوش برش مستقیم بندی.  منحنی دانه2شکل 

 

شيوه متراکم سازی  های مربوطه، ازمنظور تهيه نمونه برای  انجام آزمایشبه

مرطوب  استفاده شده است بدین صورت که ابتدا در حجم معينی از دستگاه ، وزن 

کمک چکش الستيکی و درصد ریخته شده و سپس به 5/2مشخصی از ماسه بابلسر با رطوبت 

صفحه فلزی به ارتفاع مورد نظر رسيده است تا بتواند دانسيته نسبی محاسبه شده 

پذیر نمودن لزوم همنظور توجي. البته الزم به تذکر است بهتامين کنداز قبل را 

مقداری در حدود و قبل از اعمال فشار کف،  ، دانسيته نسبی اوليههااجرای شمع

درصد در نظر گرفته شده است که پس از اعمال فشار کف و به دليل تغيير حجم  -30

ها و پس از اجرای شمع نيز عدداین  که درصد رسيده است 30به مقدار  آنناشی از 

درصد نزدیک شده است تا در نهایت  40ميزان یه  هاآن کوبش های ناشی ازتغيير حجم

 ای با تراکم متوسط صورت گيرد.ای توخالی در ماسههای لولهاجرا و بارگذاری شمع

                                                 
1 - Load Cell 
2 - Data Logger 
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  FCV-AUTآزمایش بررسی ميدان تنش درون دستگاه  3.2

 

منظور سنجش ميدان تنش درون دستگاه، از سنسورهای به اشاره شدطور که همان

کد ارتفاعی مختلف استفاده شده است. در آزمایش  چهارگيری فشار خاک در اندازه

اند تا صورت افقی و در کدهای ارتفاعی مختلف قرار گرفتهسنسور به چهاراول این 

سنسورها در ، های قائم )نرمال( را اندازه گرفت سپس در مرحله بعدیبتوان تنش

های افقی )شعاعی( را تقریبا در همان جهت قائم برگردانده شدند تا بتوان تنش

محل قرائت کرد. در نهایت نيز ميزان ضریب فشار جانبی خاک )نسبت تنش افقی به 

قائم( محاسبه و بر حسب عمق ترسيم شده است. روند بارگذاری کف نيز شامل افزایش 

 .گرددکيلوپاسکال( می 200به  100ار )ب 2به  1ميزان تنش از مقدار 

 

  FCV-AUTای راندنی درون دستگاه های لولهآزمایش بارگذاری شمع 3.3

 

مشخصات و ابعاد  1قطر اجرا گردیده که جدول دوای توخالی در های مدل لولهشمع

کمک چکش فلزی و غالف از سيستم کوبش بهها نيز، برای اجرای آن شودها دیده میآن

ها به به ازای هر چند ضربه تراز بودن شمعکه  استفاده شده است نوان راهنماعبه

و در  کنترل تنشصورت ها بهآزمایش بارگذاری شمع .گرددکمک تراز حبابی کنترل می

اند تا در هرگام ای انتخاب شدهگونهها بهچندین گام انجام شده است. این گام

 5/2ل گردد. فاصله زمانی هر گام نيز بار نهایی شمع اعما 1/0نيرویی معادل 
جایی سر شمع به حالت پایدار خود نزدیک گردد. تا جابهگردیده دقيقه انتخاب 

کيلوپاسکال(  150بار ) 5/1 هامقدار فشار کف دستگاه در حين اجرا و بارگذاری شمع

 .بوده است

 FCV-AUT ای اجرا شده در دستگاههای لولهمشخصات شمع.  1جدول 

قطر داخلی  (mmقطر خارجی ) معنام ش

(mm) 

 (Cmطول ) (mmضخامت )

 A 51 45 3 75شمع 

 B 76 5/65 25/5 75شمع 

 C 89 80 5/4 75شمع 

 D 115 5/102 25/6 75شمع 

 

 هانتایج آزمایش     .4

 

ازای فشارهای را به( Kی و ضریب فشار جانبی خاک )تغييرات تنش قائم و افق 3شکل

با دستگاه در امتداد خط مرکزی  کيلوپاسکال( 200و  150، 100ر )با  2و 5/1، 1کف، 

شود مقدار تنش قائم و افقی از باال به طور که دیده میهمان .دهدعمق نشان می

یابد که با افزایش افزایش می و با روند تقریبا خطی پایين دستگاه به آرامی

و اندکی  گردیدهتر الیمميزان فشار کف، ميزان شيب نمودار تغييرات تنش با عمق م

خطای سنسورها این روند قابل ميزان شود که با توجه به از حالت خطی خارج می

 قبول خواهد بود.
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 تغییرات تنش قائم و افقی با عمق . 3شکل 

با توجه به نتایج آزمایش توزیع تنش عمودی و افقی در راستای خط مرکز دستگاه 

در راستای خط مرکزی  FCV( را در دستگاه kخاک )توان توزیع ضریب فشار جانبی می

 تغييرات ميزان این ضریب با عمق ترسيم شده است. 3در شکلبدست آورد که 
رسد روند تغييرات ضریب فشار خاک با عمق، برای تکه باالیی و پایينی به نظر می

ه طور که مالحظرسد. هماندر محل درز به مقدار حداقل خود ب وبوده مخزن متفاوت 

 . باشدمی 35/0حدود  FCV-AUTگردد مقدار ضریب فشار جانبی خاک در دستگاه می

مقادیر  ضریب فشار جانبی خاک ماسه بابلسر در حالت فعال و سکون ، به ازای 

. همانطور که خواهد بود 42/0و  27/0درجه برابر با  5/35زاویه اصطکاک داخلی 

 FCV-AUTگيری شده در دستگاه ک اندازهمقادیر ضریب فشار جانبی خا گرددمالحظه می

خاک قرار  (47/0( و سکون )27/0(، در حد فاصل ميان ضریب فشار جانبی فعال )35/0)

 .گرفته است

 ارائه شده است. 4ای توخالی در شکلهای لولهشمعنتایج بارگذاری فشاری 

 

 
 الیای توخهای مدل لولهتغییرشکل فشاری و کششی شمع-نمودار بار . 4شکل 

جایی در جابه نيرو، فشاری نهایی نيرویشود مقادیر طور که در شکل دیده میهمان

 باشد.می 2متناظر با مقادیر بيان شده در جدول درصد قطر شمع 10و  5معادل 

 FCV-AUT ای راندنی درهای لولهنتایج بارگذاری فشاری و کششی شمع.  2جدول 
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 قطر شمع

 (mm) 

جایی نیرو در جابه

درصد قطر  5ل معاد

(Kg) 

نیرو در 

جایی معادل جابه

درصد قطر  10

(Kg) 

نیروی نهایی 

 ها شمع

(Kg) 

51 750 900 1100 

76 1950 2100 2800 

89 2550 3050 4000 

115 4250 5000 6000 

 

 2و روش متحد1نامه نفت آمریکاآیينهای تئوری )روش مقادیر 3و در  جدول در ادامه

ارائه ، FCV-AUT اجرا شده در ای توخالی های مدل لولهی شمع( ظرفيت باربری نهای

طور که دیده شده است. همانها مقایسه و با مقادیر حاصل از بارگذاری آنگردیده 

درصد قطر شمع  5جایی معادل شود انطباق مناسبی ميان نتایج بارگذاری در جابهمی

انگر عملکرد بسيار مناسب با مقادیر محاسبه شده به روش متحد وجود دارد که بي

 باشد.ها میگونه از شمعدر مدلسازی این FCV-AUTدستگاه 

 

 

های مدل راندنی با مقادیر مقایسه مقادیر بارگذاری شده ظرفیت باربری شمع.  2جدول 

 بینی شده به روش آنالیز استاتکیپیش

 قطر شمع

 (mm) 

نیرو در 

جایی معادل جابه

 (Kgدرصد قطر ) 5

نیرو در 

جایی ابهج

درصد  10معادل 

 (Kgقطر )

 روش

API 

(Kg) 

 روش 

 متحد

(Kg) 

51 750 900 864 1353 

76 1950 2100 1659 2509 

89 2550 3050 2171 2766 

115 4250 5000 3391 4246 

 

کيلوپاسکال  150در پایان نيز باید اشاره کرد با توجه به اعمال فشار کف معادل 

ای تو های مدل لولهتن بر متر مکعب( شمع 6/1سازی )و با توجه به دانسيته نمونه

متر عمل کرده است.  8 طولی بهمعادل شمع  FCV-AUTخالی اجرا شده در دستگاه 

، کيلوپاسکال( 700) بار 7دليل توانایی این دستگاه در اعمال فشار کف حدود به

ی بسياری از عمق طبيعتواند در آن مدلسازی شوند که متر می 30هایی به طول شمع

بررسی رفتار وجود دستگاهی که امکان  های اجرایی بوده است.ها در پروژهشمع

، بسيار فراهم آورد آزمایشگاهی کنترل شده در محيطهایی را با چنين طول ها شمع

 .باشدمی الایده
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 هاای عمباقپی یساازجهت مدل (FCVجانبه )فشار مخروطی همه دستگاهدر این مطالعه 

نمونه در داخل کشاور  نيبه عنوان اول از آنجایی که این دستگاه. شده است معرفی

 تا بررسای ميادان تانش درون آن انجاام شادهای ابتدا آزمایش لذا دربوده است 

. ردياقارار گ یابیمورد ارزدر بازسازی ميدان تنش مطابق با محل عملکرد دستگاه 

 تانش طیقادر است شارا یشان داد که دستگاه به خوبن ميدان تنش هایشیآزما جینتا

 یفاوالد ایهای مادل لولاهشامع  زيان در ادامه .دینما سازیرا مدل حالت صحرادر 

                                                 
1 -American Petroleum Institute (API) 
2 - Unified Pile Design  
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ها باا مقاادیر مدلسازی گردید. مقایسه نتایج بارگذاری ایان شامع در آنراندنی 

ابازار  توانادیدساتگاه مایان که  و متحد نشان داد APIهای روشبينی شده به پيش

له  آنمساائل مارتبط باا  وباشاد  قيعم هاییپ مطالعه رفتار یبرا یمناسب  از جم

مختلاف  یهااعملکارد روش ها،شمع یباربر تيبهبود ظرف یهااثرات ساخت، انواع روش

خااک مانناد  یادرجا یهاشیمسائل مرتبط با آزما چنينو هم شمع یجهت اجرا یابداع

CPT  ی کندخوبی مدلساررا به ومتريپرسو . 
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