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مدول برشي حداکثر و نسبت ميرايي ماسه و شن
داسيتي

تاریخ :دریافت 32/2/9

پذیرش 34/1/11

چکيده
از بین پارامترهاي دینامیکی ،مدول برشی حداکثر و نسبت میرایی مصالح اهمیت زیادي در
تحلیلهاي دینامیکی دارند .در این مقاله براي اندازهگیري مدول برشی حداکثر و نسبت میرایی
مصالح ماسهاي و شنی داسیتی از  GAP-SENSORبا فرکانس پاسخ زیاد ( )22 kHzدر
دستگاه سهمحوري سیکلی استفاده شد .روش کار این دستگاه بدینصورت است که ابتدا
ضربهاي ضعیف به کالهک باالي نمونه زده میشود و تاریخچۀ زمانی جابهجاییهاي خفیف
حاصل در جهت افقی و قائم (کرنشی در حدود  )12-6با دستگاه ثبت داده با میزان نمونهگیري
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عطا آقایی آرایی؛ مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

 122222داده در هر ثانیه براي هر کانال ثبت میشود .با معلوم بودن زمان رسیدن موج بین دو
حسگر و اندازهگیري فاصلۀ آنها ،سرعت موج بهدست میآید .در نهایت با محاسبۀ ضریب

میآید .نتایج نشان میدهد که سرعت موج با افزایش تنش محدودکننده افزایش یافته و مقدار
آن به اندازۀ دانهها بستگی دارد .همچنین با استفاده از تکنیک کاهش دامنۀ ارتعاش در ترازهاي
مختلف نمونه ،مقدار نسبت میرایی ناشی از ضربه محاسبه شد .مقایسۀ نتایج مدول برشی و
نسبت میرایی با بهکارگیري  GAP-SENSORبا نتایج آزمایشهاي سهمحوري سیکلی روي
مصالح بررسی شده ،مؤید دقت مناسب روش ارائه شده است.
واژههاي کليدي ،GAP-SENSOR :مدول برشی حداکثر ،نسبت میرایی ،داسیت
* نویسنده مسئول

aghaeiaraei@bhrc.ac.ir
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پواسون از طریق اندازهگیري کرنشهاي افقی و قائم ،مدول برشی حداکثر مصالح بهدست
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مقدمه
اندازهگیري خواص دینامیکی خاک ،در مسائل ژئوتکنیک لرزهاي امري مهم و حساس
است .خواصی از خاک مانند سختی ،میرایی ،ضریب پواسن و دانسیته ،پدیدۀ انتشار امواج و
سایر پدیدههاي کرنش کوچک را تحت تأثیر قرار میدهند .از بین آنها سختی و میرایی مهمتر
پژوهشگران زیادي پارامترهاي مؤثر بر مدول برشی حداکثر ،نسبت مدول برشی و نسبت
میرایی را بررسی کردهاند [ .]29[-]11[ ،]11[ ،]11[ ،]6این پارامترها عبارتند از :تنش
محدودکننده ،تعداد سیکل یا تاریخچۀ کرنش ،دستخوردگی ،درصد ریزدانه ،درصد شن،
دانسیته نسبی ،فرکانس بارگذاري ،شرایط زهکشی ،شکل بارگذاري ،غیرهمسانی ،نوع خاک،
شکل دانهها ،مقدار شاخص خمیري و حتی دستگاه انجام آزمایش .اثر سرعت بارگذاري در
کرنشهاي کوچک با اهمیت است .در کرنشهاي بزرگ ممکن است بهعلت رفتار غیرخطی،
سرعت بارگذاري ،تعداد سیکلها و خصوصیات تغییرحجم با اهمیت شود.
بخش زیادي از کارهاي آزمایشگاهی بر تعیین مدول برشی خاکهاي دانهاي مختلف در
تراز کرنشهاي پایین متمرکز شده است .این مدول ،مدول برشی حداکثر نامیده میشود و
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است و مابقی تأثیر کمتري داشته و معموالً در محدودهاي کوچک تغییر میکنند.

با  Gmaxیا  G0نمایش میدهند .سرعت انتشار امواج از میان یک محیط ،بهطور مستقیم
متناسب با سختی و نسبت معکوس با دانسیته آن است .از این رو ،اندازهگیري سرعت موج
فراهم میکند [ .]16[ ،]19[ ،]1سرعت موج برشی  Vsوابسته به مدول برشی خاک است که
تنها وابسته به سختی برشی اسکلت است و متأثر از سختی حجمی مایع حفرهاي نیست .مدول
برشی و حجمی خاک وابسته به سختی کانیها ،فازهاي هوا و آب ،پوکی ،درجۀ اشباع ،بزرگی
نیروهاي بیندانهاي ،و هرگونه تماس بین دانههاي کانی هستند [ .]14[ ،]19تئوري انتشار امواج
و مدلهاي ترکیبی نشان میدهد که هر دو سرعت موج ( Pموج طولی) به ( Sموج برشی) ،با
پارامترهاي یکسان محیط متخلخل بههم مرتبط هستند  .3نمونهاي از نسبت سرعت موج P

به  Sبراي ضریب پواسن بین  2/1تا  2/91و بین  1/1تا  1/3است.
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برشی ،اجازه بهدست آوردن اطالعات مهمی راجع به مصالح دانهاي و تفسیر فرایندهاي آن را
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آزمایشهاي اندکی خواص خاکها را در کرنشهاي کوچک تعیین میکنند که عبارتند از:
آزمایش ستون تشدید ،آزمایش نوسان اولتراسونیک ،آزمایش المان خمشی پیزوالکتریک و
استفاده از شتابسنج .قابلیت نداشتن بعضی از وسایل مثل المان خمشی بهعلت آسیبپذیر
بودن سر صفحه ارتعاش ،از مشکالت مربوط در اندازهگیري این پارامتر در مصالح دانهاي و
و فرکانس بارگذاري آزمایش ستون تشدید براي دانههاي بزرگ شن سنگریزهاي ،فرکانس کم
( )2kHzو نوفه زیاد و امکان نداشتن اندازهگیري مستقیم ضریب پواسن در روش استفاده از
شتابسنجها اشاره کرد.
اخیراً روش آزمایش استاندارد براي تعیین خواص مدول برشی و میرایی خاکها با استفاده
از دستگاه سهمحوري براي مصالح ژئوتکنیکی خیلی متداول شده است .مشکل اساسی این
روش خطاي شدید در اندازهگیري کرنش محوري و محدودۀ قابل اندازهگیري کرنشها است.
با اندازهگیري کرنش موضعی در سطح جانبی نمونه با استفاده از کرنش سنجهاي غیرتماسی و
یا  LDT1تا حدودي میتوان خطاي ناشی از اندازهگیري کرنشها و در نتیجه میرایی ناشی از
تراز نبودن سرهاي نمونه و نقص اتصال بین نمونه و کالهک را کاهش داد .در روش استفاده
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شنی است .همچنین میتوان به مشکالت در تعیین زمان دقیق رسیدن موج ،محدودیت ابعادي

از حسگرهاي جابهجایی سنج غیرتماسی ،مدول برشی در کرنش حدود  12-1اندازهگیري شده
و مقادیر نظیر کرنش  12-6برونیابی میشود LDT.بهصورت موضعی روي غشاهاي بهکاررونده
آنها را در حالت اعمال تنش محدودکننده از طریق مکش براي مصالح شنی سنگریزهاي
محدود میکند .از مکش براي اعمال تنش محدودکننده بر نمونه در دستگاه سهمحوري مکرر
در بررسیها استفاده میشود .1
اندازهگیري سرعت موج با استفاده از  GAP-SENSORبا فرکانس پاسخ باال اخیراً روي
تعدادي نمونۀ بزرگ مقیاس انجام شده است که سهمحوري ،مصالح سبکوزن ،تیزگوشه
گلسنگی ،ماسه تویورا ،خرده الستیک و درصدهاي مختلف اختالط ماسه با خرده الستیک دارد
1 . Local Deformation Transducer
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با ضخامت بیش از  2میلیمتر و همچنین فرکانس بسیار کم ( )122 Hzسر میخورد و کاربري
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و نتایج حاصل با نتایج مدول یانگ حاصل از برونیابی در کرنشهاي کوچک آزمایشهاي
سهمحوري سیکلی و همچنین با مقادیر موجود در ادبیات فنی مقایسه شدهاست [.]21[ ،]22
نتایج حاکی از دقت بسیار مناسب روش ابداعی است .از این رو ،این تحقیق امکان بهکارگیري
حسگر غیرتماسی ( )GAP-SENORبا فرکانس پاسخ زیاد (حدود 22کیلوهرتز) را براي
ماسهاي و شنی بررسی میکند و با نتایج آزمایشهاي سهمحوري سیکلی مقایسه میشود.

نحوۀ کارکرد  GAP-SENSORدر تعيين سرعت موج حداکثر و ميرایي
در شکل  1اصول کارکرد  GAP-SENSORنشان داده شدهاست .جریانی با فرکانس زیاد به
دستگاه اندازهگیر داخل سر حسگر براي ایجاد میدان الکترومغناطیسی فرکانس زیاد بهکار
گرفته میشود .زمانی که یک صفحه هدف (ماده رسانا یا مغناطیس) به این میدان الکترومغناطیسی
نزدیک میشود جریانی گردابی در سطح صفحه هدف تولید میشود و مقاومت (امپدانس)
کویل حسگر شارژ میشود .سیستم حسگر تغییر در نوسان مقاومت حاصل از این پدیده را
تشخیص داده و از آن براي تعیین رابطه بین جابهجایی و ولتاژ استفاده میکند .در شکل 2
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اندازهگیري مقادیر مدول یانگ (یا برشی) و میرایی براي دیگر مصالح درشتدانه مثل داسیت

قطعات تشکیلدهندۀ دستگاه نشان داده شده است .در این روش تاریخچۀ زمانی جابهجایی در
دو حسگر غیرتماسی با میزان نمونهگیري یک صدهزارم ثانیه اندازهگیري میشود که دادههاي
اندازهگیري براي کرنشهاي بسیار کوچک الزم ،میشود .شکل  9رابطۀ بین ولتاژ خروجی و
جابهجایی در محدودۀ خطی را نشان می دهد .فاصله قابل اندازهگیري با این حسگر حدود
 4 mmبراي صفحه آهنی است

شکل  .1اصول کارکرد GAP-SENSOR
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حاصل نویز کمی دارند .این امر سبب تشخیص آسان زمان رسیدن موج در حسگر
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شکل .2چگونگي اتصال  ،GAP-SENSORآمپلي فایر ،منبع برق و دستگاه ثبت دادهها بههم

شکل  .7رابطۀ بين ولتاژ خروجي و جابهجایي در محدودۀ خطي
اجزاي تشکیلدهندۀ دستگاه شامل  GAP-SENSORاز نوع  ،PU09کابل از نوع PC-

چگونگی اتصال اجزا مختلف شامل  ،GAP-SENSORآمپلی فایر ،منبع برق و دستگاه ثبت
دادهها را نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود  GAP-SENSORقرار گرفته شده در مقابل
صفحه هدف ،به آمپلیفایر وصل میشود .آمپلیفایر به منبع برق متصل و خروجی آمپلیفایر به
دستگاه ثبت داده وصل میشود.
دستگاه ثبت دادهها براي اندازهگيري سرعت موج و ميرایي
براي ثبت سریع و دقیق دادهها ،نمیتوان از دستگاههاي ثبت داده دینامیکی معمولی استفاده
کرد .با توجه به سهولت آزمایش و ضرورت انجام آزمایش بهوسیلۀ یک نفر و همچنین
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 ،03YYآمپلیفایر از نوع  ،AEC 5509منبع برق از نوع  AEC-55 SPS-3هستند .شکل 9

قابلیتهاي فنی مورد نیاز ،در این پژوهش از دستگاه ثبت داده  ZR-MDR10ساخت شرکت
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 OMRONکشور ژاپن استفاده شده است که قادر است تغییرات ولتاژ تا  -12و  +12ولت را
ثبت کند .وزن دستگاه کمتر از  1کیلوگرم است و با باطري قلمی کار میکند .این دستگاه 1
کانال ثبت شده دارد و سرعت نمونهگیري آن  122 kHzبراي هرکانال و زمان الزم براي میزان
نمونهگیري یاد شده حداکثر  12ثانیه است .سپس دادهها با نرمافزاري خاص بهنام ZR-SV10

این نرمافزار این است که اختالف زمانی بین رسیدن امواج را به آسانی میتوان مشخص کرد.
تکنيک اندازهگيري مدول برشي براساس سرعت انتشار امواج االستيک در خاک با استفاده
از دستگاه اندازهگيري مدول برشي حداکثر
براي اندازهگیري سرعت موج در جهت قائم (طولی) ،صفحات هدف GAP-SENORها
بهصورت افقی و قائم در ترازهاي مختلف روي غشاي نمونه سهمحوري ساخته شده از مصالح
بررسی شده نصب میشود .پس از نصب  GAP-SENORروي میله رزوه شده ،فاصلۀ آنها
از صفحات هدف به  2میلیمتر تنظیم میشوند .سپس با زدن ضربهاي کوچک به سر میله
متصل به کالهک باالي نمونه ،تاریخچۀ زمانی جابهجاییهاي حاصل و زمانهاي رسیدن موج
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با نام تجاري  Smart Viewerبه فرمت قابل قبول اکسل تبدیل میشود .از قابلیتهاي خاص

در حسگرهاي مختلف اندازهگیري میشود .با مشخص بودن فاصلۀ دو حسگر (  ) Lو زمان
رسیدن موج (  ) Tمقادیر سرعت موج طولی مهار شده (  ) VPبا استفاده فرمول VP  L / T

مقدار مدول مهارشدگی 1از رابطۀ  M  .VP2بهدست میآید .رابطۀ بین مدول مهارشدگی و

مدول یانگ بدین صورت است:
()1

]) M  E[(1  ske ) /(1   ske )(1  2 ske

که  ، skeضریب پواسن اسکلت خاک است .با داشتن مقادیر تغییرشکلهاي قائم و افقی با

استفاده از GAP-SENSORهاي نصب شده در تراز یکسان در نقاط مختلف نمونه و با
توجه به ابعاد نمونه و موقعیت حسگرها ،کرنشهاي محوري و شعاعی محاسبه و مقادیر
ضریب پواسن قابل اندازهگیري است .با در دست بودن مقادیر مدول یانگ (  ) Eو ( vبرابر
ضریب پواسن اندازهگیري شده کلی) میتوان مدول برشی را با فرمول ( )2محاسبه کرد:
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بهدست میآید .با در دست بودن مقادیر سرعت موج طولی مهارشده و مقدار دانسیتۀ خاک

1. constraint modulus
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]) G  E /[ 2(1  

() 2

دستگاه سهمحوري استفاده شده و لوازم مورد نياز براي نصب  GAP-SENSORو
انجام آزمایش
از دستگاه سهمحوري سیکلی قطر بزرگ مستقر در آزمایشگاه ژئوتکنیک دانشکدۀ مهندسی
شده است .این دستگاه داراي یک سیستم بارگذاري دنده-کالج اتوماتیک با موتور خودکار

AC

است و توانایی انجام آزمایشهاي مونوتونیک و سیکلی مصالح خاکی و سنگریزهاي تا قطر
 922میلیمتر را دارد .دستگاه از قطعات مختلفی از جمله قاب بارگذاري عمودي ،سیستم
کامپیوتري ثبت دادهها تشکیل شده است .سیستم بارگذاري در آزمایشهاي سیکلی تنش کنترل
است که محدودۀ میزان کرنشهاي اعمالی بین  ٪/221/minتا  ٪/1/minاست .براي اندازهگیري
مقدار بار عمودي اعمال شده به نمونه ،از یک نوع سیستم بارگذاري به ظرفیت مجاز  1تن در
داخل محفظه سهمحوري و درست باالي نمونه استفاده میشود .براي اندازهگیري تغییر طول
نمونه ،یک حسگر از نوع  LVDTبه ظرفیت  12 mmبا دقت  2/21mmروي نمونه قرار داده
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عمران دانشگاه توکیو ،ژاپن ،براي انجام آزمایشهاي سهمحوري سیکلی این تحقیق استفاده

شده است .تنش محصورکننده از طریق مکش در داخل نمونه اعمال میشود .در این دستگاه
حداکثر فشار جانبی (از طریق مکش) قابل اعمال برنمونهها  1kg/cm2است و براي اندازهگیري
این فشار از حسگري از نوع دیافراگمی به ظرفیت  12kg/cm2استفاده میشود .دادهها به یک
و ثبت میشوند.
بهعالوه در این تحقیق ،از دستگاه سهمحوري قطر بزرگ دانشگاه توکیو ،دستگاه ابداعی
نگارنده براي اندازهگیري سرعت موج ،نسبت پواسن و ضریب پواسن نصب شده است.
بدینترتیب بعد از ساخت نمونه و بازکردن قالبهاي شکافدار و نگهداري نمونه با مکش ،از
چسب مایع مخصوص براي اتصال صفحات هدف روي غشاء و ایجاد پایه براي صفحات
هدف روي غشاء استفاده میشود .قطرات چسب نباید روي غشاء جاري شود .چون بعد از
خشک شدن در اثر کشش ،در غشاء ترک ایجاد میشود .براي نصب حسگرها باید براي هر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.1.1

دستگاه ثبت دادهها چند کاناله از طریق آمپلی فایرهاي متصل به حسگرهاي مربوط انتقال داده

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3227

7273

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد دهم ،شمارۀ  1بهار 1931

 GAP-SENSORیک میله رزوه شده مجزا به طول حداکثر  1متر در اطراف نمونه سه
محوري که تنها متصل به نشیمنگاه پایۀ پایین نمونه و یا یک کف صلب است استفاده کرد.
براي اتصال حسگرها به میلۀ رزوه شده از وسایل اتصال از جنس پلکسی گالس (به آسانی
قابل شکستن باشد) ،همراه با جفت مهرههاي مناسب میله رزوه شده استفاده میشود .همچنین
براي ضربه زدن به میله بارگذاري متصل به کالهک نمونه بهصورت قائم و یا افقی ،از چکش
ابداعی آقاییآرایی ( )1939ارائه شده است.

مصالح بررسي شده
در این پژوهش ،مصالح درشتدانه تیزگوشه شنی و ماسهاي (داسیت) انتخاب شده است.
منحنی دانهبندي مصالح استفاده شده براي ساخت نمونههاي آزمایشگاهی سهمحوري در شکل 4
ارائه شده است .مصالح شنی بهکاررفته ،براي آزمایش سهمحوري با حداکثر اندازۀ دانه 13 mm
است .ضمناً تمام مصالح بررسی شده در این تحقیق دانههایی با اندازۀ بزرگتر از 2/21 mm
هستند.
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سر الستیکی به وزن حدود  2/2کیلوگرم استفاده میشود .جزئیات کامل روش کار با دستگاه
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شکل  .3دانهبندي مصالح داسيت بررسي شده
پیش از ساخت آزمونهها ،آزمایشهاي  Gsبراي محاسبۀ تخلخل اولیه آزمونه (ASTM -12
 ،)C127آزمایش تراکم استاندارد ( )ASTM D698-12براي تعیین دانسیته خشک حداکثر
انجام شده است .نتایج این آزمایشها بهترتیب در جدولهاي  1و  2ارائه شده است .نتایج
نشان میدهد که بهعلت متخلخل بودن دانههاي مصالح ،چگالی و دانسیته خشک حداکثر با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.1.1
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افزایش اندازه دانهها کاهش مییابند.
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جدول  .3نتایج آزمایش چگالي (  ) Gsمصالح بررسي شده
نام مصالح

Gs

داسیت  2/21mmتا 13 mm

2/4

داسیت  3/1mmتا 13 mm

2/91

جدول  .2نتایج آزمایش دانسيته خشک حداکثر مصالح بررسي شده
نام مصالح

(  d )kN/m

داسیت  2/21mmتا 4/11 mm

11/16

داسیت  4/11mmتا 13 mm

14/91

3

آزمایش براي تعیین کیفیت نسبی مصالح که داراي کانی مشابه هستند ،بهکار میرود .مقادیر
سایش لسآنجلس براي مصالح داسیت بررسی شده براي  1222دور چرخش  ٪41/6بهدست
آمده است.

ساخت نمونه
بعد از تهیه درصدهاي وزنی نمونه مطابق دانهبندي مشخص ،ساخت آن از طریق تراکم آن
در پنج الیه از طریق کوبۀ چوبی به وزن  1/2کیلوگرم در قالب شکافدار صورت میگیرد.
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همچنین آزمایش سایش لسآنجلس براساس استاندارد  ASTM C535-12انجام شد .این

قبل از ریختن مصالح در قالب براي چسباندن غشاء به اطراف قالب شکافدار از مکش استفاده
میشود .پس از تراکم آخرین الیه نمونه ،مکش روي قالب برداشته شده و مکشی حدود kPa

نمونه تحت مکش اعمالی پابرجا بماند و خراب نشود .سپس نمونه تحت تنش محدودکننده
مؤثر از طرق اعمال مکش در داخل نمونه قرار میگیرد.
بدینصورت که نمونه تحت خالء بهمیزان  92-12 kPaقرار میگیرد تا کامالً هواي داخل
نمونه تخلیه گردد و تحت تنش مؤثر تحکیمی که باید آزمایش در آن حالت انجام شود ،به
حالت پایداري برسد .پس از کامل شدن اعمال تنش محدودکننده بر نمونه ،تجهیزات مورد نیاز
براي اندازهگیري مدول برشی حداکثر و همچنین دیگر حسگرهاي اندازهگیر در اطراف و
روي نمونه نصب میشود .در پایان این مرحله انجام آزمایشهاي ضربه و یا بارگذاري سیکلی
روي نمونه خشک آغاز میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.1.1

 11-21بر داخل نمونه اعمال میشود و سپس قالب شکافدار از اطراف نمونه باز میشود .تا
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نتایج آزمایشها
در این تحقیق آزمایشهاي اندازهگیري سرعت موج ،ضریب پواسن و در نتیجه مدول
برشی حداکثر و نسبت میرایی در سطح کرنشهاي کوچک در سه سطح تنش محدودکننده ،92
 12و  12 kPaبا دستگاه ابداعی و اندازهگیري مدول یانگ (مدول برشی) و میرایی طبق
محصورکننده کم ،عالوه بر محدودیت دستگاه سهمحوري استفاده شده در اعمال تنش
محصورکننده ،سطح تنش کم مورد انتظار در محلهاي کاربرد آنها است.
مدول برشي در کرنشهاي کوچک
شکل  1نمونهاي از نتایج تاریخچۀ زمانی جابهجاییهاي ثبت شده در اثر اعمال ضربه براي
 GAP-SENSORنصبشونده در راستاي قائم روي نمونه نشان داده شده است که از آن
بهراحتی میتوان مدت زمان رسیدن موج از دو حسگر متوالی را تعیین کرد.
نتایج آزمایش تعیین سرعت موج برشی و ضریب پواسن اندازهگیري شده ،مدول یانگ و
مدولهاي برشی ضربه و سه محوري سیکلی براي مصالح بررسی شده در جدولهاي  9و 4
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 ASTM D 3999در تنش محدودکننده  12 kPaانجام شده است .علت انتخاب سطح تنش

ارائه شدهاست .وزن مخصوص آب در محاسبات  12 kN/m3در نظر گرفته شده است.
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.1.1

شکل  .3نمونهاي از نتایج تاریخچۀ-زماني جابهجایي همراه با تعریف اولين رسيد موج و اولين قله

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3227

7273

مدول برشی حداکثر و نسبت میرایی ماسه و شن داسیتی

جدول  .7آزمایش ضربه براي تعيين مدول برشي حداکثر براي داسيت شني با دانسيته خشک
حداکثر 33/73 kN/m3
تنش محصور

سرعت موج

ضریب پواسن

مدول یانگ

مدول برشی

مدول برشی سهمحوري

کننده ()kPa

برشی ()m/s

اندازهگیري شده

()kPa

ضربه ()kPa

سیکلی ()kPa

30
50
80

129.4
160.6
190.1

0.27
0.23
0.19

24079
37093
51967

60929
90976
123263

36695

تنش محدود

سرعت موج

ضریب پواسن

مدول یانگ

مدول برشی ضربه

مدول برشی سهمحوري

کننده ()kPa

برشی ()m/s

اندازهگیري شده

()kPa

()kPa

سیکلی ()kPa

30
50
80

192.7
225.4
271.4

0.23
0.19
0.14

141807
187504
262270

57880
79058
114572

75894

مقایسۀ نتایج جدولهاي  9و  4نشان میدهد که مقادیر مدول برشی داسیت شنی نصف
مقادیر نظیر داسیت ماسهاي است .این نتایج حاکی از اهمیت توأم دانسیته و دانهبندي است.
شکل  6مقادیر سرعت موج برشی در تنشهاي محدودکننده مختلف براي مصالح بررسی شده
را نشان میدهد .با افزایش تنش محدودکننده مقادیر سرعت موج برشی افزایش مییابد.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-20

جدول  .3آزمایش ضربه براي تعيين مدول برشي حداکثر براي داسيت ماسهاي با دانسيته خشک
حداکثر 33/33 kN/m3

همچنین کاهش ضریب پواسن اندازهگیري شده با افزایش تنش محدودکننده در مصالح بررسی
شده مشاهده است.
300
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شکل  .3تغييرات سرعت موج برشي در برابر تنش محدودکننده مصالح ماسهاي و شني داسيتي
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آزمایشهاي سه محوري سيکلي
مصالح ذکر شده در این تحقیق تحت آزمایش سهمحوري سیکلی تحت شکل بار سینوسی
طبق  ASTM D 3999براي اندازهگیري مدول و نسبت میرایی قرار گرفتند .در این تحقیق
از  GAP-SENSORبهعنوان وسیلۀ اندازهگیري سرعت موج (در موقع اعمال ضربه) و
همچنین اندازهگیري کرنش در مکانهاي مناسب روي نمونه هنگام آزمایش سهمحوري سیکلی
میشود .دادههاي سیکلهاي  1تا حداکثر 42ثبت و ذخیره میشود .سپس روند یاد شده در
ترازهاي کرنش بیشتر (حدود دو برابر مقدار دامنه کرنش اولیه) ادامه پیدا میکند تا حداکثر
میزان کرنش محوري قابل حصول اندازهگیري شود .بارهاي محوري ،جابهجایی قائم و افقی
موضعی نمونه بهصورت همزمان ثبت شدند .با تمهیدات بهکارگرفته شده هر مؤلفه اندازهگیري
شده در هر سیکل بارگذاري داراي حداقل  12سري قرائت داده است (استاندارد ASTM D
 3999حداقل نقطه داده مجاز در هر سیکل بارگذاري را  42تعیین کرده است) .نتایج آزمایشها
شامل مقادیر مدول یانگ و برشی و نسبت میرایی در سیکل  12طبق استاندارد ASTM D
 3999محاسبه شدند .در نهایت با ضریب پواسن اندازهگیري شده ،مقادیر مدول برشی قابل
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استفاده شده است .در هر مرحله از بارگذاري پلهاي حداکثر تا  42سیکل بار سینوسی اعمال

محاسبه است.

نتایج آزمایشهاي خصوصيات دیناميکي مصالح

مصالح بررسی شده در تنش محدودکننده  12 kPaدر شکل  1ارائه شده است .میزان تغییر
مدول االستیسیته براي دونوع خاک متفاوت است .بهنظر میرسد که بخشی از این تفاوتها
مرتبط با میزان بسیج شدن قفل و بست دانهاي است .این عامل شاید یکی از دالیل انتخاب
مصالح شنی یکنواخت باعنوان مذکور باشد.
با استفاده از روش برونیابی ،مقادیر مدول یانگ در کرنشهاي کوچک (یا مدول برشی
حداکثر) تخمین زده میشود و با مقادیر نظیر بهدست آمده از آزمایش سرعت موج مقایسه
میشود .نتایج این مقایسهها در جدولهاي  9تا  4ارائه شده است .نکته جالب تطابق بسیار

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.1.1

نتایج آزمایشهاي آزمایشگاهی  Eدر برابر کرنش محوري( ،  a ،مقادیر سیکل  )12براي

خوب مدول برشی سهمحوري سیکلی با مدول برشی بهدست آمده از آزمایش ضربه (روش
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ابداعی) است .بهطورکلی مقادیر مدول برشی آزمایش ضربه اندکی بیشتر از مقادیر نظیر
آزمایش سهمحوري سیکلی با اندازهگیري موضعی کرنشها با  GAP-SENSORاست.
در شکل  1نسبت میرایی مصالح داسیت شنی و ماسهاي در برابر کرنش محوري در تنش
محدودکننده  12 kPaبا استفاده از آزمایشهاي سهمحوري سیکلی ( )ASTM D 3999ارائه
مصالح ماسهاي بهعلت قفل و بست دانهاي بیشتر ،بزرگتر از مقادیر نظیر براي مصالح شنی با
دانهبندي بزرگتر (در نتیجه قفل و بست دانهاي کمتر) است .نسبت میرایی مصالح در حالت
ضربه هم از طریق اندازهگیري کاهش دامنۀ جابهجایی در ترازهاي مختلف نمونه مشابه آزمایش
ستون تشدید ( )ASTM D 4015محاسبه شد .بهطورکلی مقادیر نسبت میرایی در حالت
ضربه بیش از مقادیر نظیر در حالت آزمایش سه محوري سیکلی است و این نتایج با تحقیقات
آقاییآرایی و همکاران  6مطابقت دارد.
200000

160000
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شده است .براي مصالح دانهاي بررسی شده در دانسیته خشک حداکثر ،نسبت میرایی براي

120000

40000

Dacite Sand, GS3-GS4

0
0.1

)0.01 a (%

0.001

شکل  .3مقادیر مدول یانگ در برابر کرنش محوري در تنش محدودکننده همسان  33 kPaبراي
مصالح داسيت شني و ماسهاي با استفاده از آزمایشهاي سهمحوري سيکلي
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شکل  .3مقادیر نسبت ميرایي در برابر کرنش محوري در تنش محدودکنندۀ همسان  33 kPaبراي
مصالح داسيت شني و ماسهاي با استفاده از آزمایشهاي سهمحوري سيکلي و روش کاهش دامنه
تحت ضربه

نتيجهگيري
در این تحقیق تعدادي  GAP-SENORو یک دستگاه ثبت داده با سرعت بسیار زیاد که
روي دستگاه سهمحوري سیکلی معمولی قطر بزرگ نصب شده ،براي اندازهگیري خواص
دینامیکی و مقایسه نتایج مصالح داسیت ماسهاي و شنی استفاده شده است .مهمترین نتایج این
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تحقیق بدینشرح است:
 از مزیتهاي بسیار مهم  GAP-SENSORدر مقایسه با دیگر اندازهگیرها ،پایداري وزمان رسیدن موج از یک حسگر به حسگر بعدي آسان است .ضمناً با توجه به نصب
حسگرها با فاصلهاي از کالهک باالي نمونه ،خطاهاي مربوط به تماس نداشتن کالهک

باالیی با نمونه و ناسازگاري حذف میشود.
 با افزایش تنش محدودکننده مقادیر سرعت موج برشی افزایش مییابد. مقادیر مدول برشی داسیت شنی در دانسیتۀ خشک حداکثر نصف مقادیر نظیر داسیتماسهاي در دانسیتۀ خشک حداکثر مربوط است.
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 استفاده از ایدۀ کاهش دامنه جابهجایی (مشابه ایدۀ کاهش دامنه ارتعاش در آزمایش ستونتشدید در حالت ارتعاش آزاد) در ترازهاي مختلف نمونه براي محاسبۀ میرایی تحت
ضربه از ابتکارات موجود در این تحقیق است.
 در روش ابداعی با توجه به ماهیت ضربهاي نیروي اعمال شده (سرعت بارگذاري زیاد یافرکانس بیشتر) مقادیر مدول برشی و خصوصاً نسبت میرایی اندکی بیشتر از مقادیر
 آزمایشهاي اندازهگیري سرعت موج حداکثر در تنش محدود کننده  12 kPaو نسبت میراییحاصل از روش ابداعی حاضر در تطابق بسیار مناسبی با اندازهگیري مدول برشی و نسبت
میرایی آزمایش سهمحوري سیکلی با اندازهگیري موضعی کرنشها با GAP-SENSOR

است .روش مشابهی براي دیگر تنشهاي محصورکننده قابل انتظار است .این نتایج به ما
اطمینان میدهد که دستگاه اختراعی مذکور قابلیت استفاده براي همۀ نمونههاي خاکی و
سنگریزهاي را دارد.
 از دیگر مزایاي این دستگاه و روش ارائه شده در این تحقیق میتوان به صرفهجوییاقتصادي چشمگیري (زمان و هزینه) خصوصاً در بخش آزمایشهاي ژئوتکنیک سد
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نظیر در آزمایشهاي سهمحوري سیکلی تحت میزان بارگذاري کوچکتر است.

خاکی و سنگریزهاي با توجه به استفاده از نمونه بدون تاریخچه بارگذاري چشمگیر
براي ادامه آزمایشها تحت شرایط خشک و اشباع اشاره کرد.

این تحقیق با کمک مالی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي و امکانات آزمایشگاهی
آزمایشگاه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه توکیو کشور ژاپن انجام شد که
بدینوسیله از آنها تشکر و قدردانی میکنیم.
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ساختمان و مسکن (.)1911
 .24آقاییآرایی ع ،.هاشمیطباطبایی س.د ،.قلندرزاده ع ،.ارزیابی مدول برشی و میرایی مصالح شنی،
پروژۀ تحقیقاتی ،شماره قرارداد  ،)1916/6/21( 9-4463مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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