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پارامتر های دینامیکی دو نوع مصالح خاکی استفاده شده در بررسی مقاومت روانگرایی و 

های ستون تشدید و سه محوری سیکلیسدهای خاکی بر اساس نتایج آزمایش  

  

   2، مهدی رهنما1سعید غفارپور جهرمی
 تهرانرجائی تربیت دبیرشهید دانشگاه  .استادیار دانشکده مهندسی عمران،1

 رجائی تهرانتربیت دبیر شهیددانشگاه  ،خاک و پیمکانیک  دانشجوی کارشناسی ارشد.2
m_rahnama1366@yahoo.com 

در هسته  که به ترتیب (ماسهوشن ترکیب و الی دار رس )های ستون تشدید و سه محوری سیکلی بر روی دو نمونه ی متراکم خاک  در این مقاله نتایج آزمایش           

که مقدار مدول برشی مصالح رسی با افزایش فشار همه جانبه و با کاهش  نتایج آزمایش بیان می کند . آورده شده استو پوسته ی سدهای خاکی استفاده می شوند، 

cGGمنحنی  .میزان رطوبت، افزایش می یابد 0   ز فشار همه جانبه و  تغییرات کم مقدار رطوبت حول ، مستقل ارسی متراکمپیشنهاد شده برای خاک های

انگرایی مقاومت رو.  دیگر برای خاک های رس طبیعی داردمحققین که مطابقت خوبی با نتایج منحنی های مشابه منتشر شده توسط  دهد میو نشان  رطوبت اپتیمم است

برای مقابله  با  % 55چگالی نسبی حداقل  الی نسبت تنش سیکلی.ص برای مقادیر باقویاً وابسته به چگالی نسبی آن است به خصو ،ترکیب شن و ماسه ی اشباع

که از مصالح در تحلیل طیفی سدهای جدید یا موجود  ،است مستقیما یا به عنوان راهنما نتایج ارائه شده در این موضوع ممکن روانگرایی مصالح در زلزله الزم است.

  ، استفاده شود.مشابه این ساخته شده

   جانبه، سدهای خاکی  پارامترهای دینامیکی، رس متراکم، خاک های شنی، فشار همه واژه های کلیدی :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

در مناطق مستعد زلزله  ویژه ای برخوردارهستند.سدهای خاکی به جهت ذخیره ی آب برای آبیاری یا مصارف دیگر از اهمیت  ، درتمدن امروزی         

برای اطمینان از عملکرد مطمئن سد در معرض این بارها از اهمیت باالیی برخوردار است.از این  تحت بارهای دینامیکی همچون زلزله،پایداری سدهای خاکی 

با انجام آزمون های آزمایشگاهی ستون (شن و ماسه -رس)تار سدهای خاکی پارامترهای دینامیکی دونوع ماده ی خاکی استفاده شده در ساخ ، رو در این مقاله

 : آزمایش سه محوری سیکلی جهت ارزیابی موارد زیر بررسی شده است تشدید و

 ]1[درصد رطوبت فشار همه جانبه و ، مدول برشی و میرایی دینامیکی دو نوع خاک به عنوان تابعی از دامنه ی کرنش سیکلی .1

 ]1[تراکم به عنوان تابعی از درجه ی، وانگرایی شن و ماسهمقاومت ر .1

 

mmD% رس با اندازه ذرات متوسط 77% ماسه و 13% شن ،0مصالح رسی آزمایش شده در این مطالعه دارای            012.050   03و حدود اتربرگ  

=LL  ،17=LL  39.17باشد.حداکثر وزن مخصوص خشکمی mKN  بوده است.17و رطوبت اپتیمم آن  % 

mmDدازه ذرات متوسط  نرس با ا % 135ماسه و  %44، شن %5035مصالح شنی استفاده شده نیز از            650  تشکیل شده است که 

27uC،8.2SG،44.0max e  2.0وmin e می باشد. 
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العه با آزمایش در این مط (D)و میرایی مصالح( G)کرنش سیکلی بر مقادیر مدول برشی دینامیکیدامنه ی رطوبت و اثر همگن فشار همه جانبه ی مؤثر،         

از آزمایش سه  ،ستون تشدید ودر کرنش های بزرگتر آزمایش از ،که در کرنش های کوچک های ستون تشدید و سه محوری سیکلی بررسی می شود

نیز توسط آزمایش های سه محوری انجام  وابستگی آن به نسبت تخلخل مقاومت روانگرایی مصالح شنی و محوری سیکلی استفاده شده است.

 می شود.

 

 

استفاده شده است. مصالح خاک با  سه  میلی متر است، 33و  03ای که به ترتیب دارای قطروارتفاعی برابر با   در این آزمایش از نمونه های استوانه           

opt ،%1o :مقدار متفاوت  رطوبت  p t ،%2o p t   ق این آزمایش طب % متراکم شده اند.37% تا 33با درجه ی اشباع از

 (G)با پردازش اطالعات به دست آمده از هر آزمایش ستون ستون تشدید،  مقادیر مدول برشی دینامیکی .انجام شده است 4015DASTMاستاندارد

به عنوان تابعی از کرنش برشی میانگین (D)نسبت میرایی  و c .یکی توسط لرزش نمونه ی استوانه ای در مقادیر مدول برشی دینام به دست آمده است

 به منظور مطالعه ی اثر فشار همه جانبه، در حالیکه مقادیر نسبت میرایی توسط ارتعاش آزاد نمونه تعیین می شوند. فرکانس تشدیدش به دست آمده است،

 1ر مقدار فشار همه جانبه نمونه ی آزمایش به مدت تقریبی برای ه کیلو پاسکال انجام می شود. 333تا  15آزمایش تحت مقادیر مختلف فشار همه جانبه از 

ایی برآورد روز تحکیم می یابد و سپس فرکانس تشدید و ارتعاش آزاد نمونه تحت ارتعاشات کم دامنه ثبت شده و بااستفاده از آن مدول برشی و نسبت میر

 می شود. 

 

این آزمایش طبق  مونه های رسی)با کرنش های بزرگتر( که در آزمایش ستون تشدید مورد استفاده قرار گرفتند، انجام می شود.این آزمایش بر روی ن          

ز ا )با انجام آزمایش سه محوری تحت مقادیر مختلف فشار همه جانبه  هرتز انجام می شود.  335تا   331با فرکانس هایی از  3999DASTMاستاندارد 

، برای هر مقدار فشار همه جانبه .میرایی مصالح رسی بررسی شده است اثر همه جانبه ی آن بر مقادیر مدول برشی دینامیکی و نسبت (کیلوپاسکال  333تا  153

شرایط زهکشی نشده  بارگذاری محوری سیکلی تحت    43،برای هر مقدار تنش مشخص روز تحکیم یابد. 1اجازه داده می شود نمونه آزمایش برای حداقل 

بعد از کامل شدن هر  آزمایش مقدار فشار همه جانبه  ومقادیر بار محوری و تغییر شکل محوری دائما ثبت می شود.اعمال می شود  Hz 335= fبا فرکانس 

 افزایش می یابد و روش مذبور تکرار می شود.   

  مصالح، انجام می شود و نتایج حاصل برای ارزیابی مقاومت روانگرایی 5311DASTMآزمایش سه محوری برای مصالح شنی طبق استاندارد         

بارگذاری ثبت می  به عنوان تا بعی از نسبت تخلخل بیان می شود. در طول آزمایش مقدار اضافه فشار آب حفره ای و کرنش محوری نمونه مستمراً در طول

برای وقوع روانگرایی اولیه نیز ثبت می  شود. روانگرایی زمانی اتفاق می افتد که اضافه فشار آب  ( cN )یر شدت بار سیکلی و تعداد سیکل های نظ  شود.

اولیه ی نمونه  برابر با تنش تحکیم حفره ای، 3 .هرتز اعمال می شود. 335تا  331بارگذاری سیکلی در این آزمایش با فرکانس های مختلف از  باشد                    

                                                     

ه به دلیل اینکه پارامترهای دینامیکی مصالح را در بازه ی گسترد برای مصالح رسی نتایج آزمایش ستون تشدید و سه محوری سیکلی ترکیب می شوند،         

  ای از کرنش برشی سیکلی تعیین کند.
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 اثر فشار همه جانبه 1. 1. 4
ارائه شده در  Gمقدار  رطوبت نشان داده شده است. درصد به ازای مقادیر مختلف(  1 )در دیاگرام شکل (G)اثر فشار همه جانبه بر روی مدول برشی         

مطابق با روابط  ،مشاهده می شود که مدول برشی مصالح رسی با افزایش فشار همه جانبه است.روز  1این دیاگرام نظیر مدت زمان محصور شدگی برابر با 

 افزایش می یابد.نمایی زیر 

 

 

             38.0

00 6.24  G    %1 optfor                     

             
48.0

00 6.11  G     optfor                                                             

            43.0

00 8.14  G     %2 optfor                                       

 
 ی تحت رطوبت های مختلفاثر فشار همه جانبه بر مدول برشی مصالح رس -1شکل 

 
 .رابطه زیر ترسیم شده و با نتایج آزمایش مقایسه شده است سر اساتحکیم یافته ببرای خاک های عادی    nidraH  منحنی نظیر معادله ی (1 )شکلدر 

  020
7.03.0

636
 


 aP

e
G            

                                      

0برای مقادیر  .kpa100به خصوص برای فشار همه جانبه ی حولعموماً با رابطه ی باال سازگارند.  مشاهده می شود که نتایج اندازه گیری ها،          

درصد  13-15  به طور میانگین 0Gمعادله ی باال به ترتیب پائین تر یا باالتر از مقدار پیش بینی شده است. تفاوت مقدار kpa100 از کوچکتر یا بزرگتر

% افزایش 13را  0G، مقدار1opt%تراکم در  kpa300برای فشار همه جانبه ی حول  متاثر از درصد رطوبت تراکم نیز است. 0Gمقدار  است.

 % کاهش می دهد.4را  0Gاثر ناچیزی دارد و طبق نتایج مقدار  2opt%از طرف دیگر تراکم در  می دهد،

نسبت میرایی           0D 2%فشار همه جانبه برای یک نمونه با درصد رطوبت   با opt ممکن است  نشان داده شده است. (1 )در شکل

0برای مقادیر 0D مقادیر نتیجه گیری شود که   0همچنین می توان مشاهده کرد که مقادیر کیلوپاسکال به فشار همه جانبه بستگی ندارد. 333تا  153ازD 

 . (% 335% تا 3از  )برای مصالح رسی متراکم به طور مخصوص باالست
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با میزان رطوبت 0Dبطه ی نسبت میراییرا -2شکل  %2 opt     0به ازای مقادیر مختلف    

 

cGGاثر فشار همه جانبه بر روی منحنی   (0)نهایتاً در شکل           0  برای یک نمونه ی تهیه شده با درصد رطوبتopt .نشان داده شده است 

0مشاهده می شود که منحنی های نظیر مقادیر مختلف فشار همه جانبه تقریبا منطبق اند واین نشان می دهد که اثر     بر منحنیcGG 0 .ناچیز است 

 
0اثر فشار همه جانبه -3شکل   بر cGG 0  با رطوبتopt  به ازای مقادیر مختلف c  

 

    اثر درصد رطوبت  2. 1. 4
نه هایی با درصد نمو است.نشان داده شده ( 4)برای دو مقدار مختلف فشار همه جانبه در شکل  (،Gاثر درصد رطوبت بر مقادیر مدول برشی دینامیکی)       

Kpa1500رطوبت های مختلف تحت    وKpa9000  برای محدوده ی گسترده ای از تغییر شکل برشی سیکلی c آزمایش شده

. به بیان ی کم  خیلی مهم است برشی کوچک و فشار همه جانبههای  نتایج آزمایش بیان می کند که اثر درصد رطوبت بر مقادیر مدول برشی در کرنش اند.

410دیگر این اثر برای مقادیر  c .کمتر می شود 
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اثر درصد رطوبت بر مقادیر مدول برش دینامیکی -4شکل  G  تحتKpa900,6000  

      
که تغییرات کم درصد رطوبت نسبت به رطوبت اپتیمم با صرف نظر از مقدار  فشار همه جانبه، بر منحنی یجه گرفت می توان نت (5)با توجه به شکل  

cDهای   وcGG 0 مصالح رسی اثر گذار نیست.  

    

 
ccاثر تغییرات کم درصد رطوبت بر منحنی های -5شکل  DGG   0  ه ازای مقادیر مختلفب 0,  
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 اثر دامنه ی کرنش سیکلی  3. 1. 4

cDبا توجه به اینکه اثر رطوبت بر           و
cGG 0

رفتار مصالح رسی را برای کل رنج های فشار همه جانبه در رطوبت  (3 )شکل، ناچیز است 

cD. در این نمودار عالوه بر منحنی های میانگین ده در این آزمایش را نشان می دهدش تراکم استفاده و
cGG 0

برای مصالح ر سی منحنی  

محققان خوبی با نتایج آزمایش  ایش انطباقمبرای مدول برشی دینامیکی نتایج این آز نیز به دست آمده است.مربوط به کارهای تحقیقیاتی دیگر محققان های 

یابد و میرایی نسبی تا کرنش تقریبی  با افزایش کرنش سیکلی مدول برشی کاهش می دیگر دارد اما اختالف قابل توجهی در خصوص رفتار میرایی وجود دارد.

 ثابت و بعد از آن فزایش می یابد. 33331

 

 
cc مقایسه ی منحنی های -6شکل DGG    صالح رسی با منحنی های پژوهشگران دیگرم0,

 

  مصالح شنی 2.4

  مدول برشی و میرایی 1.2.4

310برشی  های و کرنش  e= 3310برای نسبت تخلخل    )یک مقدار محدودی از اطالعات آزمایشگاهی برای فقطدر این مطالعه            c  و

Kpa2000  )مقادیر مدول برشی شن ماسه دار که توسط (7 )در شکل ماسه ای به دست آمده است. –نسبت میرایی مصالح شنی مدول برشی و ،

cGGخوبی دارد و منحنی های  آزمایش مطابقت  با مقادیر حاصل از این ،مختلفی پیشنهاد شده استمحققان  0وcD  پیشنهاد شده می تواند 

 با اطمینان به صورت مستقیم در تحلیل پاسخ لرزه ای این نوع خاک ها استفاده شود.
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ccمنحنی های -7شکل  DGG     ماسه ای این مطالعه و مقایسه ی آن با دیگر مطالعات–برای مصالح شنی   0,

 

  مقاومت روانگرایی 2.2.4

              :مطالعه شده و می تواند به چندین روش بیان شود ،مصالح (چگالی نسبی )نسبت تخلخل  مقاومت روانگرایی به عنوان تابعی از          

 ]1[تعداد بارگذاری سیکلیافزایش فشار آب حفره ای اضافی به عنوان تابعی از   .1

1.  RSC )   ) 1[داده شدهمورد نیاز برای فراهم کردن روانگرایی برای تعداد بارگذاری سیکلی نسبت تنش سیکلی[ 

برعکس در مصالح سست با اعمال تعداد محدودی  هرچه خاک متراکم تر باشد افزایش فشار آب حفره ای اضافی ناچیز بوده و روانگرایی اتفاق نمی افتد.       

 از بارگذاری سیکلی خاک روان می شود.

در  شیب منحنی افزایش می یابد. هر چه مصالح سست تر می شود، ،ده استش فشار آب حفره ای ترسیم شبر افزای  RSC اثر  ( 3 )دار شکلدر نمو       

. به طور مشخص باالست  RSC تگی دارد و برای مقادیر باالینشان داده شده است که فشار آب حفره ای ایجاد شده به چگالی نسبی مصالح بس (3 )شکل

 .تمال روانگرایی  کمتر است% اح55نتیجه گرفته می شود برای خاک های با درجه تراکم بیشتر از 
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