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خالصه
در این مقاله ،یک سری آزمایشهای سهمحوری دورهای کنترل تنش بر روی نمونههای ماسهای اشباع غیر مسلح و مسلح با رشتههای با توزیع
تصادفی تحت شرایط تحکیم یافته-زهکشی نشده ( )CUانجام گردید .بسامد بارگذاری یک هرتز و معیار روانگرایی دو برابر دامنه تنجش محوری
معادل با پنج درصد در نظر گرفته شد .با استفاده از نتایج بدست آمده رفتار روانگرایی ماسه غیر مسلح و مسلح بر اساس مفهوم انرژی بررسی شد.
تاثیر پارامترهایی همچون نسبت وزنی رشته ،طول رشته و تنش دورگیر بر روی مقاومت روانگرایی نمونههای ماسهای مطالعه گردید .نتایج نشان
دادند که افزودن رشته تاثیر قابل توجهی در مقاومت روانگرایی ماسه بابلسر دارد.
کلمات کلیدي :آزمایش سهمحوري دورهاي ،رشته ،ماسهي بابلسر ،ارزیابی روانگرایی به روش انرژي.

.1

مقدمه

هنگام زلزله ،وقوع روانگرایی خاکهای ماسهای اشباع شل و با تراکم متوسط ،منجر به خسارات فراوانی به ساختمانها و انواع دیگر سازهها میشود.
طبیعت مخرب این نوع گسیختگی موجب شده است که پژوهشهای فراوانی اعم از آزمایشگاهی ،عددی و تحلیلی به منظور ارزیابی مقاومت روانگرایی
خاکهای ماسهای صورت گیرد .در این راستا ،مهندسین ژئوتکنیک بیشتر از روشهای آزمایشگاهی برای ارزیابی رفتار روانگرایی خاکهای ماسهای
اشباع در اثر زلزله استفاده میکنند.
در حال حاضر ،روشهای ارزیابی استعداد روانگرایی خاک عبارتند از )7( :روش مبتنی بر تنش ( Seed and Idriss 1971, Whitman
)1971؛ ( )2روش مبتنی بر تنجش ( )Dobry et al. 1982و ( )1روش مبتنی بر انرژی ( .)Davis and Berrill 1982, Liang 1995در روش
انرژی میتوان هم از تاریخچهی زمانی زلزله و هم از آزمایشهای آزمایشگاهی استفاده کرد .میزان انرژی تلف شده در واحد حجم ( ،)Wمعیار مناسبی
برای مطالعهی رفتار دورهای ماسه میباشد .انرژی تلف شده ،از طریق محاسبهی سطح زیر نمودار تنش-تنجش (حلقه هیسترزیس) ،به صورت تجمعی
بدست میآید و به صورت زیر تعریف میشود:
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که در آن  Wانرژی تلف شده در واحد حجم تا دورهی nامi  d ,i ،امین افزایش در تنش انحرافیi  d ,i ،امین افزایش در تنجش محوری و
 nتعداد کل بارگذاری میباشد[.]7
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معادلهی  ،7با استفاده از شکل  7برای یک حلقهی هیسترزیس بدست آمده از آزمایش سهمحوری دورهای کنترل-تنش شرح داده میشود .از
آنجاییکه انرژی تلف شده هم به تنش دورهای اعمال شده و هم به تنجش ناشی از آن وابسته است ،روشی مناسب برای ارزیابی فشار آب حفرهای
اضافی میباشد[.]2

شکل  – 1انرژي تلف شده در واحد حجم در اثر بارگذاري سهمحوري دورهاي[]1

تسلیح خاک ،یکی از روشهای جلوگیری از وقوع روانگرایی میباشد .تاکنون ،مطالعات آزمایشگاهی کمی به منظور ارزیابی رفتار روانگرایی
دورهای خاکهای ماسهای و خاکستر بادی مسلح با رشتههای با توزیع تصادفی صورت گرفته است[ ،Noorany and Uzdavines .]1-5مقاومت
روانگرایی ماسه اشباع مسلح با مسلحکنندههای گوناگون (پارچهی پلیپروپیلن ،شبکهی سیم فوالدی ،شبکهی نایلون و رشتههای پلیپروپیلن) را تحت
شرایط سهمحوری دورهای بررسی کردند .آنها نشان دادند که افزودن رشته ،مقاومت روانگرایی خاکهای غیر چسبنده را افزایش میدهد[)2002( .]1
 ،Boominathan & Hariمطالعه ای روی افزایش مقاومت روانگرایی خاکستر بادی از طریق مسلح کردن با عنصرهای رشته /شبکه ژئوسنتتیک با
توزیع تصادفی گزارش کردند .به این منظور ،تعدادی آزمایش سهمحوری دورهای کنترل-تنش روی نمونههای خاکستر بادی مسلح با عنصرهای رشته و
شبکه با توزیع تصادفی انجام شد .نتایج این آزمایشها نشان داد که اضافه کردن عنصرهای رشته/شبکه ،مقاومت روانگرایی خاکستر بادی را به طور
چشمگیری افزایش میدهد و از شروع وقوع روانگرایی در نمونههای شل و تحکیم یافته با تنش دورگیر پائین جلوگیری میکند[)2012( .]4
 ،Maheshwari et al.به منظور بررسی مقاومت روانگرایی ماسه  Solaniمسلح با صفحههای ژئوگرید ،رشتههای مصنوعی و طبیعی ،یک سری
آزمایش میز لرزه انجام دادند .صفحههای ژئوگرید در سه ،چهار و پنج الیه استفاده شد .رشتهها نیز در نسبتهای وزنی  0/5 ،0/25و  0/15درصد به
صورت تصادفی با ماسه مخلوط گردید .پارامترهای روانگرایی ،همچون بیشینه فشار آب حفرهای ( ،)Umaxبیشینه زمان تشکیل فشار آب حفرهای ،زمان
انتظار برای  Umaxو مدت زمان الزم برای مستهلک شدن فشار آب حفرهای در شتابهای گوناگونی بین  g 0/4-0/7اندازهگیری شد .بسامد بارگذاری
پنج هرتز بود .مقاومت روانگرایی ماسه با استفاده از بیشینه نسبت فشار آب حفرهای ( )ru maxارزیابی گردید .نتایج این آزمایشها نشان داد که با افزودن
رشتهها و ژئوگرید ru max ،کاهش مییابد .با افزایش نسبت وزنی رشته و تعداد الیههای ژئوگرید ru max ،بیشتر کاهش مییابد ،و این کاهش در
دامنههای کم اعمال بار ،بیشتر است .متوسط افزایش در مقاومت روانگرایی ماسه مسلح با رشتههای مصنوعی و طبیعی (نسبت وزنی رشته=  0/15درصد)
به ترتیب برابر با  11و  37درصد بود ،درحالیکه برای پنج الیه ژئوگرید ،میزان افزایش مقاومت ،برابر با  17درصد در شتاب  g 0/7بوده است[.]5
در پژوهش حاضر ،یک سری آزمایشهای سهمحوری دورهای کنترل-تنش بر روی ماسه بابلسر مسلح با رشتههای با توزیع تصادفی ،جهت
ارزیابی روانگرایی به روش انرژی ،انجام شده است .اثر پارامترهایی همچون تنش دورگیر ،نسبت وزنی رشته و طول رشته مورد بررسی قرار گرفت .الزم
به بیان است که تاکنون هیچ مطالعهای در زمینهی ارزیابی روانگرایی خاک مسلح با رشتههای با توزیع تصادفی ،با استفاده از مفهوم انرژی صورت
نگرفته است.
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.2

مصالح استفاده شده

برای انجام آزمایشهای این پژوهش از ماسه بابلسر استفاده شد .منحنی دانهبندی این مصالح در شکل دو و سایر ویژگیهای فیزیکی آن در جدول یک
ارائه شده است .طبقه بندی این ماسه در سیستم یونیفاید ( SP ،)Unifiedاست .ذرات این ماسه ،نیمه مدور ( )Subroundedتا نیمه گوشهدار
( )Subangualarاست .همچنین برای انجام آزمایشها از رشتههای پلیپروپیلن استفاده شد .ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی این رشتهها در جدول دو
آمده است .این ویژگیها توسط شرکت سازنده ارائه گردید.
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شکل  - 2منحنی دانهبندي ماسه بابلسر
جدول  - 1ویژگیهاي فیزیکی ماسه بابلسر

D50 , mm

( d )max , gr / cm3

( d ) min , gr / cm 3

emax

emin

Gs

0/73

7/14

7/41

0/18

0/51

2/14

جدول  -2ویژگیهاي فنی رشتههاي پلیپروپیلن
محدوده ذوب°C ،

وزن مخصوصgr/cm3 ،

طولmm ،

قطرmm ،

780- 785

0/3

 72 ،8و 71

0/021

درصد ازدیاد طول در

مقاومت کششیMPa ،

مقاومت کششی% ،

.3

10- 700

400

دستگاه آزمایش

در پژوهش حاضر بررسیهای آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه سهمحوری دورهای ساخت شرکت  IPC Globalاسترالیا ،بر روی نمونههایی با قطر
 52میلیمتر و ارتفاع  704میلیمتر انجام شد .ویژگی های کلی این دستگاه در جدول سه آمده است .شمای کلی این دستگاه نیز در شکل سه نشان داده
شده است.
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جدول  - 3ویژگیهاي کلی دستگاه سهمحوري دورهاي استفاده شده در این پژوهش
بیشینه توان اعمال بار محوری

 ±21کیلونیوتن

بیشینه توان اندازهگیری بار محوری توسط محفظه بار

 ±12کیلونیوتن

بیشینه اندازه جابجایی محور بارگذاری

 ±12میلیمتر

بیشیه ظرفیت اندازهگیری تغییر حجم

 ±211میلیلیتر

بیشینه فشار دورگیر اعمالی به سلول سهمحوری

 2111کیلوپاسکال

محدوده بسامد بارگذاری

 1-01هرتز

شکل  - 3شماي کلی دستگاه سهمحوري دورهاي دانشگاه صنعتی بابل

.4

مراحل آزمایش

در این پژوهش ساخت نمونهها با استفاده از روش کوبش مرطوب ) (Moist Tampingانجام شد .در ساخت نمونهها موضوع تراکم ضعیفتر
( )Undercompactionکه توسط  ]8[ Laddبیان شد ،مورد توجه قرار گرفت .مقدار ماسه مورد نیاز ،با توجه به تراکم نسبی  40درصد ،با حدود
 70درصد آب مخلوط شد .سپس رشتهها به آن اضافه و با استفاده از همزن برقی مخلوط شدند .نمونهها در قالبهای دو کفه ای آماده و در پنج الیه با
استفاده از کوبهای فلزی کوبیده شدند.
زمانیکه محفظه سه محوری سرهم و با آب عاری از هوا پر شد ،تنش دورگیر اولیهای در حدود  70-75کیلوپاسکال اعمال می شود .پس از
عبور گاز دی اکسید کربن ) (CO2با سرعت  1-7کیلوپاسکال به مدت کمینه یک ساعت ،آب عاری از هوا با همان سرعت به اندازه دو برابر حجم
اولیه نمونه از میان نمونه عبور داده می شود .سپس نمونه با اعمال پس فشار تا حدود  100کیلوپاسکال اشباع میشود .نمونه زمانی اشباع است که ضریب
اسکمپتون ،کمینه  0/35شود[.]1
پس از اشباع ،نمونهها در تنش های دورگیر  700 ،50و  200کیلوپاسکال تحکیم یافتند .آزمایشهای روانگرایی از نوع کنترل-تنش با شکل
موج سینوسی بوده و تحت شرایط زهکشی نشده صورت گرفتند .نمونه ها تحت بارگذاری دورهای با بسامد یک هرتز قرار گرفتند .روانگرایی زمانی
اتفاق می افتد که دو برابر تنجش محوری معادل با پنج درصد شود[ .]1خالصه ای از برنامه کلی آزمایش ها در جدول چهار ارائه شده است.
جدول  - 4برنامه کلی آزمایشها
تعداد کل آزمایشها

27

تنش دورگیر (kPa ،)CP

 700 ،50و 200

نسبت وزنی رشته (٪ ،)FC

 0/5 ،0و 7

طول رشته (mm ،)FL

 72 ،8و 71
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.5

ارائه و تفسیر نتایج

آزمایشهای سهمحوری دورهای انجام گرفته در این پژوهش بر اساس استاندارد  ASTM D 5311میباشد[ .]1شکل چهار نتایج بدست آمده از
نمونهی غیر مسلح با تراکم نسبی  40درصد و تنش دورگیر  200کیلوپاسکال را نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،اعمال تنش
دورهای با دامنه ثابت موجب افزایش تنجش محوری تا رسیدن به تنجش دو برابر دامنه پنج درصد ،می شود .عالوه بر این ،فشار آب حفرهای با افزایش
تعداد دورهها ،افزایش مییابد.
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شکل  - 4نتایج بدست آمده از آزمایش سهمحوري دورهاي روي نمونهي غیر مسلح با تراکم نس ی  44درصد و تنش دورگیر  244کیلوپاسکال،
ا ف تاریخچه تنش انحرافی دورهاي،

تاریخچه تنجش محوري،
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نتایج تمامی آزمایشها بر حسب نسبت فشار آب حفرهای ( )ruو نسبت انرژی تلف شده ( )W/Wliqدر شکل پنج آمده است .نسبت فشار آب
حفرهای به فشار آب حفرهای نرمال شده بوسیلهی تنش دورگیر موثر گفته میشود .نسبت انرژی تلف شده نیز به صورت ،نسبت انرژی تلف شده
لحظهای ( )Wبه انرژی ظرفیت ( )Wliqتعریف میشود .انرژی ظرفیت ( ،)Capacity Energyمیزان کل انرژی تلف شده به هنگام روانگرایی
میباشد .همانطور که مشاهده میشود با افزودن رشته انحنای نمودار بیشتر می شود .درواقع در یک نسبت فشار آب حفرهای ثابت ،نمونهها با نسبت وزنی
و طول بیشتر رشته ،بخش کمتری از انرژی ظرفیت خود را مصرف میکنند .علت این پدیده را میتوان اینگونه بیان کرد که رشتهها از جابهجایی ذرات و
در نتیجهی آن از تغییر شکل نمونه جلوگیری میکنند .محدودهی بین خطچین و خط توپر در شکل پنج ،مربوط به آزمایشهای برش پیچشی دورهای
انجام شده بر روی ماسه تویورا (غیر مسلح) در تراکمهای نسبی بین  23الی  11درصد میباشد .برای بدست آوردن جزئیات بیشتر این آزمایشها
میتوان به ) ]2[ Jafarian et al. (2012مراجعه کرد .با توجه به شکل دیده میشود که تسلیح خاک با رشتههای با توزیع تصادفی اثری به مراتب
بیشتر از تراکم خاک دارد.
شکلهای  8و  1تغییرات انرژی ظرفیت را به ترتیب با نسبت وزنی و طول رشته نشان میدهد .همانطور که در شکلها دیده میشود با افزایش
نسبت وزنی و طول رشته انرژی ظرفیت افزایش می یابد .به عبارت دیگر ،در کلیه حاالت با افزودن رشته به خاک ،مقاومت روانگرایی افزایش مییابد.
دو دلیل موجب این افزایش مقاومت میشود .دلیل اول را میتوان به اندرکنش بین ذرات خاک و رشته ارتباط داد .در واقع رشتههای با توزیع تصادفی
در توده خاک ،باعث قفل و بست ( )Interlockingدانههای خاک می شود .از طرف دیگر افزودن رشته باعث پراکندگی ( )Dissipationراحتتر
فشار آب حفرهای در طول نمونه میشود که در فرجام موجب افزایش مقاومت روانگرایی خاک میشود .عالوه بر آن ،افزودن رشتهها موجب اتساع
نمونه و در نتیجه کاهش فشار آب حفرهای میشود.
1

50-0-0

100-0-0
200-0-0
50-0.5-6
0.8

100-0.5-6
200-0.5-6
50-1-6
100-1-6

0.6

200-1-6

ru

50-0.5-12
100-0.5-12
200-0.5-12

50-1-12

0.4

100-1-12
200-1-12
50-0.5-18
100-0.5-18

0.2

200-0.5-18
50-1-18
100-1-18
200-1-18

0
1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

W/Wliq
شکل  – 5نس ت فشار آ

حفرهاي بر حسب نس ت انرژي تلف شده براي نمونهها با تنشهاي دورگیر ،نس ت وزنی و
طولهاي گوناگون رشته

شکل  1تغییرات انرژی ظرفیت را با تنش دورگیر نشان میدهد .با توجه به شکل دیده میشود که نمونهها با تنش دورگیر بیشتر انرژی ظرفیت
بیشتری دارند که میزان این افزایش روندی صعودی دارد .درواقع همانطور که انتظار میرفت ،با افزایش تنش دورگیر ،تعداد دورههایی که منجر به
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روانگرایی میشود ،افزایش مییابد .دلیل این موضوع را میتوان اینگونه بیان کرد که ،در تنش های دورگیر باال ،تنش موثر بیشتری باید به فشار آب
حفرهای تبدیل شود و در نتیجه نمونه دیرتر به شرایط روانگرایی میرسد.
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شکل  – 6تغییرات انرژي ظرفیت با نس ت وزنی رشته براي نمونهها با طولهاي گوناگون رشته CP= 50 kPa
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شکل  – 7تغییرات انرژي ظرفیت با طول رشته براي نمونهها با نس تهاي وزنی گوناگون رشته CP= 50 kPa
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شکل  – 8تغییرات انرژي ظرفیت با تنش دورگیر براي نمونهها با نس ت وزنی گوناگون رشته FL= 6 mm
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.6

نتیجهگیری
 تسلیح خاک با رشتههای با توزیع تصادفی اثری به مراتب. افزودن رشته منجر به افزایش مقاومت در برابر روانگرایی گردید،در همهی حالتها



.بیشتر از تراکم خاک دارد
 تعداد دورههایی، در کلیه حالتها با افزودن رشته به خاک، به عبارت دیگر.با افزایش نسبت وزنی و طول رشته انرژی ظرفیت افزایش مییابد



. افزایش مییابد،که منجر به روانگرایی میشود
 نمونهها با تنش دورگیر بیشتر انرژی ظرفیت بیشتری دارند که میزان این افزایش روندی.تنش دورگیر اثر قابل توجهی بر انرژی ظرفیت دارد
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