طراحي و ساخت مدل فيزيکي جديد جهت مطالعه رفتار
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سعيد ابريشمي ;1سيد مجدالدين مير محمد

حسيني2

طراحي سازههاي مهندسي نيازمند دانشي است که از طريق مدلسازي بدست ميآيد .مدلسازي فيزيکي ،به عنوان
بهترين نوع مدلسازي ،اطالعات کمي و کيفي درباره رفتار سازههاي مهندسي در اختيار ميگذارد که ميتواند جهت
بررسي درستي و تصحيح و ريزسنجي فرضيات و مدلهاي تئوريک و عددي بکار رود .مسأله مدلسازي فيزيکي به
ويژه در مسائل ژئوتکنيکي بدليل پيچيدگيهاي رفتاري و تأثير پارامترهاي فراوان از اهميت خاصي برخوردار بوده،
ميتواند شناخت و اطالعات مهمي را در اختيار قرار دهد.
در اين مقاله ،چگونگي طراحي و ساخت سيستمي جديد ،براي مدلسازي آزمايشگاهي مسأله بارگذاري و ظرفيت
باربري استاتيکي و سيکلي پيهاي نواري به تفصيل ،تشريح گرديده است .چگونگي طراحي ،مبناي انتخاب و عملکرد
مورد انتظار قسمتهاي مختلف اين سيستم بيان گرديده است .در ادامه ،برخي نتايج بدست آمده از اين مدل براي اثبات
توانائيهاي آن آورده شده است .سيستم گسترش يافته توانائي مدلسازي و مطالعه خصوصيات و ظرفيت باربري
پيهاي نواري در حالت کرنش مسطح ،تحت بارگذاريهاي استاتيکي و سيکلي را دارا است .ابزار دقيق مورد استفاده در
اين مدل ،امکان ثبت و پايش رفتار جهت تحليل نتايج را در شرايط مختلف فراهم ميسازد.

سيستم آزمايشگاهي ،مدلسازي فيزيکي ،ظرفيت باربري ،بارگذاري سيکلي ،نشستهاي ماندگار

Design and Development of a New Physical Model of
Strip Footings on Reinforced Soil Media under Cyclic
Loadings
S. Abrishami; S. M. Mir Mohammad Hosseini
ABSTRACT
To design the engineering structures properly, some relevant information is required main part of
which can only be obtained from modeling them. Physical modeling, if carried out carefully, can present
such valuable information in connection with structural behaviors that may implement to calibrate the
numerical modeling or to verify the designing assumptions. In geotechnical problems however, the
physical modeling, due to their inherent complexity and dependency to many factors, are of great
importance and may submit very useful and crucial data.
In this paper, a new physical model capable for studying the behavior of strip footings on reinforced
soil under monotonic and cyclic loadings is presented. The design criteria and specification of different
parts of the model are explained and discussed. In order to control the ability and accuracy of the model,
regarding the responses of strip footings subjected to different static and cyclic loadings, the results of
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some tests have been compared with other empirical and theoretical data. The consistency between the
results shows the reliability of the developed model.
KEYWORDS
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مدلهاي آزمايشگاهي و تحليلي صحت عملکرد آن مورد بررسي
قرار گرفته است .براي اطالع از جزئيات بيشتر دستگاه ،ميتوان
طراحي سازههاي مهندسي بدون شناخت رفتار آنها امکان

به مرجع [ ]1مراجعه نمود.

پذير نميباشد .هدف از مدلسازي ،تخمين رفتار سازه قبل از

مقطع

(يا حين) ساخت آن است .مدلسازي ميتواند به صورت تحليلي
(رياضي) ،عددي و يا فيزيکي باشد .مدلسازي فيزيکي به لحاظ
فراهم ساختن شرايط مشاهده در يک فضاي حقيقي ،اطمينان

(الف)

بيشتري به طراح ميدهد .ضمن اينکه ،تأييد عملکرد مدلهاي
رياضي و عددي در گرو تطبيق نتايج آنها با مدلسازيهاي

پالن

فيزيکي است.
تا کنون محققان بسياري به مطالعه رفتار شالودهها
پرداختهاند که از آن جمله ميتوان به [ ]7[ ،]6[ ،]5[ ،]4و []8
اشاره نمود .ايشان با توسعه سيستمي آزمايشگاهي ،تأثير
پارامترهاي مختلف روي ظرفيت باربري شالودهها را مطالعه
نمودهاند .اما سيستمهاي آزمايشگاهي که تا کنون توسعه
يافتهاند ،از کاستيهائي رنج ميبرند که مهمترين آنها عبارتند از
[ -1 :]1ابزاربندي ناقص و نبودن اطالع از شرايط داخل خاک و
مرزها -2 ،استفاده از ابزار دقيق بدون توانائي قرائت و ثبت
مداوم دادهها در بارگذاريهاي غير استاتيکي و سيکلي-3 ،
نداشتن امکان بارگذاري سيکلي (آزمايشهاي استاتيکي صرف)،

(ب)

شکل ( :)1بررسي ظرفيت باربري خاک مسلح (الف) مقطع پي با عرض

به ويژه نبودن امکان اعمال همزمان بارگذاري استاتيکي و

 Bواقع بر خاک مسلح به تک اليه ژئوگريد در عمق  ، uتحت فشار ، q

سيکلي (مشابه واقعيت) -4 ،نداشتن کنترل روي چگونگي و

(ب) پالن پي نواري با طول  lواقع بر اليه ژئوگريد با طول  lو عرض b

شکل اعمال بار و نداشتن دسترسي به فرکانسهاي باالي
بارگذاري (بيش از  -5 ،)1 Hzامکان دوران پي حين بارگذاري
قائم -6 ،دست خوردگي سطح خاک بدليل نيروهاي اوليه ناشي

مجموعه پي ،مصالح خاکي و مصالح مسلح کننده ،بخش

از نصب مدل پي و  -7نداشتن امکان تسطيح خاک متناسب با

اصلي مدل فيزيکي را تشکيل ميدهند .انتخاب صحيح آنها ،به

کف پي و در نتيجه بروز توزيع غير يکنواخت تنش در مدل.

انتخاب صحيح ساير اجزاء و عملکرد مناسب مجموعه نيز کمک

سيستم حاضر ،با هدف مدلسازي مسائل بارگذاري و
باربري شالودهها تحت بار سيکلي (شکل  )1و فراهم ساختن

خواهد نمود .اينک به تشريح هر يک از اين قسمتها پرداخته
ميشود.

اطالعاتي دقيق جهت بررسي درستي فرضيات و مدلهاي
تحليلي ،عددي و رفتاري ،ضمن رفع نقائص و نقاط ضعف عمده
سيستمهاي پيشين ،از تجارب و امکانات به ميزان وسيع براي
مطالعه رفتار کمي و کيفي بهره ميجويد.
در اين مقاله ،اجزاء مختلف سيستم ياد شده ،مبناي انتخاب
و چگونگي عملکرد آنها توضيح داده شده است .سپس ،ضمن
ارائه نتايج بدست آمده ،با مقايسه نتايج حاصل از مدل با ساير

مدل مورد استفاده جهت پي بايد داراي سختي کافي به
منظور برآوردن شرايط کرنش مسطح باشد .بايد خمش طولي
پي را تا ميزان ممکن محدود نمود .از طرفي ،مدل پي بايد سبک
باشد تا قرار گرفتن آن روي خاک ،تنش اوليه ناچيزي ايجاد
نمايد و کار کردن با آن راحت باشد .بدين منظور از آلومينيوم
براي ساخت آن استفاده شده است که مدول االستيتسيته

 15سانتيمتر ميباشد [ .]1سه مدل پي با عرضهاي  7/5 ، 5و

80
60

 11سانتيمتر ساخته شده است .ارتفاع اين مدلها با استفاده از

40

نتايج تحليلهاي اجزاء محدود با نرمافزار  ABAQUSو با توجه

20

به نيروي گسيختگي خاک که از روابط تئوري بدست ميآيد،
بگونهاي انتخاب گرديده که ممان اينرسي و در نتيجه سختي

درصد عبوري

مناسب و چگالي کمي دارد .ابعاد متعارف براي مدل پي بين  5تا

100

0
10.0

1.0
اندازه دانه ()mm

خمشي طولي مناسبي ايجاد نمايد.

0.1

شکل ( :)3دانهبندي مصالح خاکي

با توجه به اينکه اغلب مطالعات تئوريک بر اساس کف زبر
ميباشد و شرايط عملي نيز چنين است ،کف پي با چسباندن يک
اليه بسيار نازک مصالح ماسهاي به کمک چسب اپوکسي زبر
گرديده است.
طول مدل پي  34 cmو نزديک عرض محفظه خاک ميباشد.
اختالف  2ميليمتري موجود ،براي آساني قرارگيري پي در
محفظه خاک و جلوگيري از درگيري مکانيکي بين مدل و محفظه
حين آزمايش در نظر گرفته شده است .در قسمت باالي مدل پي
قطعهاي قرار گرفته که جهت نصب ابزار دقيق اندازهگيري نيرو،
اتصال به سيستم بارگذاري و جلوگيري از دوران پي حين

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از مصالح پليمري،
به ويژه ژئوگريد در مسلحسازي شالودهها ،از اين مصالح براي
تسليح خاک استفاده شده است .به منظور کاهش اثر مقياس []6
 ،ضعيفترين ژئوگريدهاي موجود در بازار مورد بررسي قرار
گرفتهاند .ژئوگريد منتخب و مورد استفاده (شکل  ،)4محصول
شرکت مش ايران ،با ابعاد مش ( 4/5 mmمتناسب با ابعاد
متوسط دانههاي خاك) ميباشد.

بارگذاري ميباشد.

شکل ( :)4مصالح مسلحکننده واقع بر سطح خاک

مشخصات مکانيکي و مقاومتي اين ژئوگريد ،با استفاده از
تعدادي آزمون آزمايشگاهي کششي (شکل  )5بدست آمده است.
شکل ( :)2مدل پي Loadcell ،و اجزاي مربوطه

مالحظه ميگردد که مقاومت آن بسيار ناچيز و نزديک به 2/5%
مقاومت ژئوگريدهاي واقعي است .عرض اليه مسلحکننده به

براي آساني تحليل نتايج بدست آمده و کنترل دقيق
پارامترهاي مؤثر بر نتايج آزمايش ،شتاب در عمليات

ميزاني برابر با عرض محفظه انتخاب ميگردد ولي طول آن
ميتواند متفاوت باشد.
1

آمادهسازي و تکرار پذيري آن ،از مصالح ماسهاي خشک با

0.8

ساخت نمونه با خاک مخلوط ،خاک خوب دانهبندي شده ،خاک

0.4

شني يا خاک چسبنده (رسي) نيز وجود دارد.

0.2

بر اساس آزمايشهاي سه محوري صورت گرفته ،زاويه
اصطكاك داخلي خاك مورد نظر نزديک  45درجه ميباشد.

0
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5

0

کرنش ()%

شکل ( :)5نتايج آزمايشهاي کشش ژئوگريد

مقاومت ()kN/m

دانهبندي يکنواخت در اين سيستم استفاده ميگردد .البته امکان

0.6

اصطکاک ديوارهها بر روي نتايج کمتر خواهد شد ولي در
عوض ،بدليل سختي محدود مدل پي و اعمال نقطهاي بار ،خمش

مخزن خاک بايد بگونهاي طراحي و ساخته شود که عالوه
بر نگهداري نمونه خاک ،شرايط مورد نظر در مدلسازي را
ايجاد نمايد .شکل و ابعاد مخزن بايد متناسب با شکل و ابعاد
مدل پي باشد .مخزن بايد صلب و ديوارههاي آن داراي کمترين
ميزان اصطکاک باشد.
با توجه به شرايط کرنش مسطح و پي نواري مورد نظر،
شکل مخزن به صورت مکعب مستطيل انتخاب شده است.
ارتفاع مخزن بايد بگونهاي انتخاب گردد که کف صلب تأثير
چنداني روي نتايج نگذارد .بر اساس مطالعات انجام شده []7
روي شالودههاي غير مسلح ،در صورتيکه عمق اليه صلب از
کف پي بيش از  2Bباشد ،تأثيري روي ظرفيت باربري ندارد .با
اين وجود ،براي کاهش اثرات آن روي نشست ،ارتفاع 56 cm

طولي و خيز آن افزايش مييابد که با شرايط کرنش مسطح در
تناقض است .با توجه به تحليلهاي اجزاء محدود صورت گرفته،
عرض جعبه برابر  34/2 cmانتخاب گرديده است.
طول مخزن خاک بايد متناسب با عرض مدل پي بگونهاي
انتخاب گردد که گوههاي لغزش ناشي از بارگذاري شالوده با
ديوارههاي مخزن برخورد نداشته باشد و تأثير اثر جدارهها
روي نتايج مدلسازي به کمترين ميزان برسد .کمترين عرض
مورد نياز با توجه به تحليلهاي صورت گرفته با نرمافزار
 FLACو با استناد به نوشتههاي فني [ ]2[ ،]1و [5B ،]4
ميباشد .با اين وجود ،براي کاهش اثر ديوارهها در افزايش
فشار جانبي ،طول  81 cmبراي مخزن انتخاب گرديده است.
براي کاهش اصطکاک بين مصالح و جدارهها [ ،]1از ورق

براي توده خاک و ارتفاع  75 cmبراي مخزن انتخاب شده است.
براي بدست آمدن شرايط کرنش مسطح ،عرض جعبه بايد
برابر طول مدل پي باشد .برخي محققين از عرضهاي بزرگ
(نسبت به عرض شالوده) ،مانند  51 cmو برخي از عرضهاي

 Plaxi Glassدر وجوه داخلي کليه ديوارهها استفاده شده است.
ورقهاي شفاف مزبور امکان ديدن نشست پي ،تشکيل گوههاي
گسيختگي و در پايان ،گسيخته شدن خاک را فراهم ميسازد.

کوچک استفاده کردهاند .هر چه عرض بيشتر باشد ،تأثير
سيستم
بارگذاري
قاب بارگذاري

سيستم بارش ماسه

پنوماتيک

واحد کنترل
سيستم قرائت و ثبت اطالعات

تانک آزمايش

صفحه پايه

ريل

شکل ( :)6مجموعه کامل سيستم آزمايشگاهي مطالعه رفتار پيهاي نواري واقع بر خاک مسلح

سکو

کف تانک از ورقه فلزي ضخيمي ساخته شده است .يکي از

93 cm
93.0
cm

ديوارهها (وجه طولي) که محل نصب ابزار ميباشد نيز فلزي

81 cm
80.0
cm

است .ساير ديوارهها نيز براي صلب بودن مخزن خاک ،بوسيله
مجموعه پروفيلهاي فوالدي ( UNP 81و  )L 81*81چنان مهار

34
/2 cm
cm
34.2

Steel sections

49
/3 cm
cm
49.3

گرديدهاند که از هر نوع تغييرشکل در آنها جلوگيري شود.

مدل پي

Plaxi glass sections

محل نصب سيستم بارش

(ج)
شکل ( :)7مخزن خاک بر روي ريل و صفحه پايه در کنار قاب

سيلندر هوا

قاب بارگذاري

بارگذاري (الف) نماي مقابل( ،ب) نماي جانبي و (ج) پالن مخزن خاك

براي ايجاد امکان جابجائي مخزن ،ريل ،سكو و صفحه پايه

مدل پي

LVDT

(اشکال  6و  )7پيشبيني شده است .بدين ترتيب ميتوان مخزن
را براي عمليات بارش و تخليه ،به محل مناسب هدايت و پس از

75
75 cm
cm
150cm
cm
151

آماده سازي نمونه به محل بارگذاري منتقل نمود .براي ثابت
نگهداشتن مخزن و جلوگيري از حرکت آن در حين بارگذاري و
مطالعه رفتار پي ،از سيستم قفل و ترمز مکانيکي استفاده شده
است.
ريلها و صفحه پايه

سکو

يکي از مراحل مهم در مطالعات آزمايشگاهي ،چگونگي

81 cm
cm
80

آمادهسازي نمونه ميباشد .روشهاي مختلفي براي آماده

(الف)

سازي نمونهها متناسب با جنس خاک پيشنهاد شده است .از
جمله روشهاي مناسب براي خاکهاي ماسهاي خشک ميتوان

محل نصب سيستم بارش

به بارش ،ارتعاش و تراکم اشاره نمود.

سيلندر

براي بدست آمدن چگالي مشخص (تراکم نسبي و تخلخل

پنوماتيک

معلوم) براي مصالح و تکرار پذيري شرايط آزمايشگاهي ([،]1

49
/3 cm
cm
49.3

[ ]2و [ ،)]3روش بارش انتخاب گرديده است .در مطالعات مورد
نظر ،به لحاظ استفاده از مصالح با دانهبندي يکنواخت ،اين

34
/2 cm
cm
34.2
قاب

روش از آساني ،سرعت و دقت بيشتري نسبت به ساير روشها

75
75 cm
cm

151
150cm
cm

بارگذاري
مخزن
خاک

برخوردار است.
ماسه از ارتفاعي معين و با سرعتي ثابت (که با کاهش حجم
ماسه و حذف اثر سربار تا حدودي کاهش مييابد) داخل مخزن
خاک ريخته ميشود .ارتفاع بارش ،سرعت بارش و مشخصات

ريل
پايه تنظيم

مصالح بر دانسيته اليه ريخته شده مؤثرند .به همين دليل براي
سکو

(ب)

يك نوع ماسه خاص ،با استفاده از صفحات مشبك (با
سوراخهاي متفاوت) و انتخاب ارتفاعات بارش گوناگون،
دستگاه بارش براي مصالح مورد نظر پيشتر کاليبره ميگردد.

در نتيجه ميتوان تراكمهاي مختلف را بطور مناسب بدست
آورد .بدين ترتيب نمونههاي آماده شده هم از نظر يكنواختي
قابل قبول بوده و هم قابليت تكرار دوباره را خواهند داشت .بر
خالف آن ،تعدادي ظرف صلب ،حين بارش داخل محفظه
جاگذاري ميشود تا بتوان با تعيين وزن و حجم خاک از چگالي
نمونه ساخته شده ،اطمينان حاصل نمود.
قسمتهاي مختلف سيستم بارش عبارتند از -1 :تکيهگاه-2 ،
باالبر -3 ،مخزن متحرک و  -4دريچه (سوراخدار).
تکيهگاه سيستم حاضر ،قاب بارگذاري است (شكل .)6
سيستم باالبر ،مجموعه کابل و قرقره است که به صورت
دستي و مکانيکي عمل نموده ،ميتواند باعث جابجائي قائم
مخزن گردد و در ارتفاع مناسب ،ثابت گردد .بازوي قابل
چرخش و انعطاف پذيري کابل ،امکان جابجائي در صفحه افقي
با حرکت دستي مخزن را تا نزديک  41 cmدر هر جهت ميسر

شکل ( :)8سيستم بارش براي آمادهسازي خاک

ميسازد (البته بدليل جابجائي افقي اندکي تغيير ارتفاع رخ
ميدهد).
براي انجام عمليات بارش ،محفظهاي مطابق شکل ()8
طراحي شده است .همانطور که مالحظه ميگردد ،قسمت

با بررسي صفحات مشبک با قطر سوراخهاي مختلف و
فواصل مرکز به مرکز متفاوت ،سوراخهائي با قطر  8/5 ، 5و 11
ميليمتر و با فواصل برابر قطر در هر مورد ،انتخاب گرديدند.

شيبدار انتهائي اثر وزن ماسه باالي دريچه را بر سرعت
خروج مصالح ميکاهد .محفظه توسط کابلي فلزي از طريق
دستک متصل به قاب معلق بوده ،ارتفاع آن با دقت  5ميليمتر

براي وارد نمودن بارهاي استاتيکي و سيکلي مورد نظر از

قابل تنظيم است .در انتهاي تحتاني محفظه ،دريچهاي قرار گرفته

سيستم بارگذاري هواي فشرده (پنوماتيکي) استفاده شده است.

است .اين دريچه توسط صفحه فلزي که به صورت کشوئي

برتري آن ،هزينه کمتر ،تجهيزات کمتر و ارزانتر ،کنترل راحتتر

عمل ميکند ،در هنگام پر کردن محفظه از ماسه ،بسته ميگردد.

و کاربري آسانتر بوده ،نياز به دانش خاصي ندارد .اين سيستم

زير صفحه باز و بست ،صفحهاي مشبک قرار ميگيرد .اين

که به کمک هواي فشرده عمل ميکند ،از اجزاء مختلفي تشکيل

صفحه به صورت کشوئي جاگذاري ميشود و تعويض پذير

گرديده که عبارتند از -1 :کمپرسور و مخزن هوا -2 ،مجموعه

است.

رگالتور ،واحد تصفيه و روغنکاري -3 ،شير متناسب ساز برقي
 -4 ، EPسيلندر (جک) دو سر شفت دو طرفه و  -5واحد کنترل
شير.
کمپرسور و مخزن هوا بايد بگونهاي انتخاب گردند که
بتوانند دبي هواي مورد نياز ،به ويژه در آزمايشهاي سيکلي را
تأمين نمايند .فشار هوا در آزمايشگاه محدود به 11 bar
ميباشد.
ابعاد سيلندر بارگذاري بايد متناسب با ابعاد پي و
مشخصات خاک بگونهاي باشد که بتواند بار گسيختگي مورد
نظر را اعمال نمايد .همچنين براي كنترل و عملكرد مطلوب
سيلندر ،به ويژه در بارگذاريهاي سيكلي ،بايد نيروي اصطکاک
آن اندک باشد .در مدل حاضر با توجه به نکات ياد شده از
سيلندر با قطر  161 mmبا ظرفيت بارگذاري  2 tonاستفاده
شده است .سيلندر دو سر شافت امکان اندازهگيري نشستها را

با توجه به حرکت سيلندر ميدهد .جابجائي (کورس) سيلندر

دستور کاربر اعمال گرديده ،بار سيکلي با مشخصات مورد نظر

برابر  8/5cmامکان نصب مدل پي ،قرارگيري آن روي خاک و

توليد گردد.

گسيختگي کامل خاک را فراهم ميسازد.
شير  EPمورد استفاده (شکل  ،)9فشار هواي داخل سيلندر
را کنترل ميکند .اين شير توسط واحد کنترل هدايت ميگردد.

مهمترين مرحله در هر آزمايش ،قرائت صحيح کليه اطالعات

شير موجود در هر ثانيه تنها  11بار ،داده سنسور فشار را

مورد نياز و ثبت آن براي تحليل رفتار و رخدادها ميباشد .در

قرائت ميکند و توانائي اعمال بار با شکل مورد نظر با فرکانس

مطالعه حاضر ،پارامترهاي مورد نظر  -1بار -2 ،نشست پي و

بيش از  3 Hzرا ندارد.

 -3فشار خاک ميباشند.
از  Loadcellبا شکل ( Sشکل  )2با ظرفيت  2/5 tonبراي
اندازهگيري بار محوري اعمالي استفاده شده است .نتايج
کاليبراسيون و تأييديه آن بيانگر کيفيت و دقت مناسب اين
سنسور براي آزمايشهاي سيکلي ميباشد.
از ( LVDTشکل  )11با دقت  1/15 mmو دامنه جابجائي
 11cmجهت اندازهگيري تغييرمکان استفاده شده است .در مدل
حاضر تغييرمکان محور سيلندر بيانگر ميزان نشست مدل پي
است .اين سنسور نيز بدليل قابليت حرکت با سرعتهائي تا
 11m/sبراي مدلسازي سيکلي مناسب ميباشد.

شکل ( :)9شير  EPو اجزاي آن

واحد کنترل براي اعمال بارگذاري مورد نظر تدارک ديده
شده است .شير  EPبه کمک کابلي به منبع تغذيه و سيستم

شکل ( :)11سنسور اندازهگيري تغييرمکان () LVDT

کامپيوتري نصب ميگردد .کارت  A/Dموجود در سيستم،
اطالعات آنالوگ را قرائت و به ديجيتال تبديل و براي کاربر
معني دار ميسازد .نرمافزار توسعه يافته ،ضمن قرائت
اطالعات ،امکان دادن دستور مورد نظر را فراهم ساخته است.
بر اين اساس ،ميتوان بار استاتيکي را تا ميزان معين و با
سرعت مورد نظر به صورت خطي اعمال نمود .سپس ميتوان
بسته به شرايط ،بار سيکلي را با فرکانس (بين صفر تا  1هرتز)
و دامنه مشخص ،با تأخير زماني دلخواه نسبت به بار

يک عدد سنسور اندازهگيري فشار نرمال در کف ،جهت
اندازهگيري فشار قائم و  4عدد سنسور فشار در ديواره مخزن
با فواصل  ،11 cmجهت مطالعه فشار جانبي نصب گرديدهاند.
طراحي و ساخت اين سنسورها براي آزمايشهاي سيکلي،
بگونهاي صورت گرفته که بتواند اندازهگيري و ثبت تغييرات
سريع فشار را انجام دهد.

استاتيکي ،اعمال نمود .حلقه بستهاي که بين کامپيوتر و سنسور
فشار داخل شير تشکيل ميگردد ،با تنظيم فشار سيلندر در هر
لحظه ،دستور مورد نظر را اعمال مينمايد.
بدليل تراکم پذيري هوا و اصطکاک سيلندر ،اعمال بار با
دامنه و شکل دلخواه در فرکانسهاي باال دشوار است ولي
ميتوان با ارتقاء سنسور فشار و تعداد قرائتهاي آن ،بار با
فرکانسهاي تا  5 Hzنيز اعمال نمود.
شير  EPشير تنظيم فشار بوده ،فشار پشت سيلندر را با
توجه به محاسبات نرمافزار توسعه يافته چنان تنظيم ميکند که

شکل ( :)11سنسور فشار براي اندازهگيري تنشها در مرز مدل

500

اطالعات سنسورها به صورت آنالوگ توسط Data Logger

 32کاناله موجود که توانائي قرائت  51داده از هر کانال در هر

مسلح

400

ثانيه را داراست ،قرائت گرديده ،به ديجيتال تبديل ميگردد.
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نرمافزار  Loggerکه جهت قرائت ،ثبت و نمايش اطالعات ابزار
دقيق توسعه يافته ،پس از اعمال ضرائب کاليبراسيون ،اطالعات
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(ب)

عبارتند از:
 -1استقرار محفظه زير سيستم بارش و انجاام عملياات باارش

شکل ( :)12نتايج بارگذاري استاتيکي (الف) نمودار بار -زمان بر پي

ماسه.

مسلح (( ،)u/B=1/5ب) مقايسه نمودار بار -نشست پيهاي مسلح و
غير مسلح

 -2عمليات تسطيح سطح تمام شاده جهات اساتقرار مادل پاي و

بر اساس تئوريهاي موجود ،ميتوان ظرفيت باربري براي

استقرار محفظه زير سيستم بارگذاري.
 -3نصب مدل پي و مستقر ساختن آن روي سطح خاک.

پي نواري سطحي واقع بر خاک غير چسبنده ،غير مسلح را از

 -4اعمال بارگذاري مورد نظر (به صورت کنترل نيرو) توساط

رابطه  1محاسبه نمود [:]1
q u  0.5BN 

()1

برنامه نوشته شده.
 -5قرائت و ثبت اطالعات.
نتايج ثبت شده در ادامه مورد تحليل قرار ميگيرند .شکل

كااه درآن  q uظرفياات باااربري پاياااني (بااه صااورت فشااار)،
   15/8kN/m3وزن مخصوص مصالح و  N ضريب ظرفيات

( )12بارگذاري استاتيکي وارده به پي را نشان ميدهد .همانطور

باربري براي مصالح و تابع زاويه اصطکاک داخلي ميباشاد .باا

که مالحظه ميگردد ،نيرو به صورت خطي نسبت به زمان

توجه به نتايج بارگذاري استاتيکي ،باار نهاائي Q u  467/8 kg

افزايش مييابد .با افزايش نيرو ،مدل پي در توده خاک فرو

و در نتيجه  q u  1/21 barبدست ميآياد .از رابطاه ( )1مقادار

رفته ،نشست آن ثبت ميگردد .با توجه به جنس مصالح ،نمودار

N   303/6

بار -نشست در غالب قسمت خود به صورت خطي ميباشد .با

مهندسي پي براي خاکي با زاوياه اصاطکاک داخلاي نزدياک 45

نزديک شدن به لحظه گسيختگي ،بدليل تشکيل کامل گوههاي

درجه ،برابري دارد.

بدست ميآيد که با مقادير گفتاه شاده در کتابهااي

لغزش ،حرکت آني و سريع در خاک زير پي رخ ميدهد .بر

از طرفي ،نتايج استاتيکي صورت گرفته توسط ساير

خالف ورود حجم باالي هوا به داخل سيلندر ،سرعت حرکت پي

محققين نيز ([ ]5[ ،]4و [ )]6نسبت دو تا سه برابري ظرفيت

به ميزاني است که نيرو کاهش يافته و فرورفتن ناگهاني پي در

باربري در حالت مسلح به غيرمسلح را در شرايطي مشابه با

خاک رخ ميدهد.

اين مدلسازي نشان ميدهد .همانطور كه در شكل ( -12ب)
500

مالحظه ميگردد ،با افزودن يک اليه مسلحکننده به خاک ،ظرفيت
باربري آن تا  2/5برابر حالت غير مسلح افزايش مييابد كه با

400

نتايج ساير محققين همخواني دارد.
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ميتوان نسبت ظرفيت باربري نهائي ( )BCRuو نسبت
نشست نهائي ( )SRuرا به صورت رابطه  2و  3تعريف نمود:
()2

BCR u  (q u ) R /(q u ) UR

()3

SR u  (Su ) R /(Su ) UR

که  )qu(Rو  )qu(URظرفيات بااربري نهاائي حالات مسالح و غيار
مسلح و  )Su(Rو  )Su(URبه ترتيب نشست نهائي حالات مسالح و
غير مسلح ميباشند .نتايج آزماايشهااي صاورت گرفتاه باراي
تعيين اثر عمق اولاين الياه ژئوگرياد ( )uروي ظرفيات بااربري

250

خاکهاي ماسهاي و مقايسه اين نتايج باا نتيجاه آزماايش خااک
غير مسلح براي بررسي اثر تسليح را ميتوان مطابق شکل ()13
جمعبندي نمود.

200

بار ()kg

همانطور که مالحظه ميگردد ،با افزايش عمق اولين اليه
مسلحکننده ،ظرفيت باربري ابتدا تا نسبت بهينه  u/Bکه نزديک

150

به 1/55ميباشد ،افزايش و سپس کاهش مييابد .روند ديده
شده و نسبت بهينه حاصله نيز با نتايج ساير مطالعات ([]5[ ،]4
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و [ )]6همخواني دارد.
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تغييرات نشست نهائي نيز با تغييرات ظرفيت باربري
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همخواني دارد ولي مقدار افزايش نشست نسبت به حالت غير
مسلح کمتر از مقدار افزايش ظرفيت باربري است که نشان-
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دهنده افزايش سختي خاک ميباشد (شکل .)13

400

2.5

2.5

SRu

2

2

بار ()kg

BCRu

300

200

SRu

1.5

1

BCRu

1.5

100

1

0

10

0.5

8

6

1.5

1

u/B

2

نشست ()mm

0.5
0.5

4

0

0

شکل ( :)13بررسي تأثير عمق اليه مسلحکننده بر روي ظرفيت باربري
خاک مسلح

(ب)
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شکل ( -14الف) نمونهاي از بارگذاري توأم استاتيکي و
سيکلي اعمال شده بر پي مسلح توسط اين سيستم را نشان

()kg

200

ميدهد .ابتدا بار به صورت استاتيکي افزايش مييابد و به ميزان
175

مورد نظر ميرسد .سپس سيستم ،بار سيکلي را با دامنه و
فرکانس مورد نظر اعمال مينمايد .مقدار سربار سيکلي بايد به
گونهاي انتخاب گردد که برآيند نيروي وارده به پي به صورت
فشاري باشد و جدائي پي از خاک رخ ندهد .همانطور که در
شکل ( -14ب) مالحظه ميگردد ،سربار استاتيکي 152 kg
(تقريبا برابر  )qu/3و سربار سيکلي ( 87 kgبرابر  )qu/5انتخاب
گرديدهاند.
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شکل ( :)14نتايج بارگذاري سيکلي بر پي واقع بر خاك مسلح
(( )u/B=1/5الف) نمودار بار -زمان( ،ب) نمودار بار -نشست( ،ج)
سيکلهاي اول ،دهم ،صدم و هزارم

در مرحله نخست ،نشستها مطابق آزمايش استاتيکي به
تدريج افزايش مييابد .با اعمال بار سيکلي ،نشستهاي رفت و
برگشتي در خاک رخ ميدهد .بخشي از نشست رخ داده
االستيک است و با برداشتن بار حذف ميگردد .اما بخشي از آن
ماندگار است که علت اصلي آن جابجائي دانههاي خاک

ميباشد .همانطور که در شکل ( -14ب و ج) پيداست ،نشست
ماندگار در سيکلهاي اوليه (به خصوص سيکل اول) بيشتر
است که دليل آن تراکم پذيري بيشتر خاک در اين مرحله
ميباشد ولي مقدار آن براي اغلب سيکلهاي بارگذاري در
مقايسه با نشست کلي ناچيز است .با اعمال سيکلهاي بيشتر،
خاک به تراکم ثابتي رسيده ،بارگذاري منجر به شکل گرفتن
گوههاي لغزش ميگردد.
شکل ( )15مربوط به نتايج آزمايش سيکلي روي شالوده
غير مسلح ميباشد .به صورت مشابه ،سربارهاي استاتيکي و
سيکلي به ترتيب ( 67 kgبرابر  )Qu/3و ( 87 kgبرابر )qu/5
انتخاب گرديدهاند.

درک رفتار سازههاي ژئوتکنيکي و طراحي آنها نيازمند
مدلسازي کامل و دقيقي ميباشد .بدليل تأثير پارامترهاي
مختلف و اندرکنش مصالح و فازهاي مختلف موجود در چنين
مسائلي ،مدلسازي فيزيکي راه بسيار مناسبي براي دستيابي به
اطالعات مورد نظر است.
در مقاله حاضر ،جزئيات طراحي و ساخت يک مدل فيزيکي
جديد براي مطالعه رفتاري پيهاي نواري واقع بر خاکهاي
مسلح تحت بارهاي استاتيکي و سيکلي به همراه شرح جزئيات
آن ،مبناي انتخاب و طراحي بخشهاي مختلف و چگونگي
عملکرد هر يک آمده است .کليه اجزاء اين مدل با استفاده از
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امکانات و روشهاي روز بگونهاي طراحي گرديدهاند که نتايجي
کامل و قابل اعتماد به دست دهند.

200

نتايج بدست آمده ،نشان ميدهد که سيستم ياد شده توانائي
150

بار
()kg

100

اعمال بارگذاري استاتيکي و سيکلي به صورت مجزا و توأم را
داراست .مقايسه نتايج بدست آمده با روابط تئوري موجود و
نتايج آزمايشگاهي ساير محققين ،درستي عملکرد آنرا نشان
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ميدهد.
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مؤلفين اين مقاله بر خود الزم ميدانند تا از زحمات جناب

شکل ( :)15نتايج بارگذاري سيکلي بر پي واقع بر خاك غير مسلح

آقاي مهندس بهرامي ،جناب آقاي مهندس رجبي و جناب آقاي
دکتر شعباني براي نصب و راهاندازي سيستم ياد شده قدرداني

مقايسه نشستهاي پاياني سيکلهاي بارگذاري نشان

و تشکر نمايند.

ميدهد که نشست پي واقع بر خاک مسلح به دليل سختي بيشتر
نسبت به خاک غير مسلح ،از نشست لحظه گسيختگي دورتر
است و در نتيجه سيکلهاي بارگذاري بيشتري براي وقوع

[]1

هاي ماسهاي مسلح به ژئوگريد  ،پروپوزال دکتري،

گسيختگي در خاک مسلح نياز ميباشد که با نتايج [ ]5مطابقت
دارد .بايد خاطر نشان کرد که در صورت اعمال سربارهاي
وارده به شالوده واقع بر خاک مسلح (شکل  )14به شالوده واقع

دانشگاه صنعتي اميرکبير ،تهران.1385 ،
[]2

دکتري ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ،تهران.1331 ،
[]3

جدول ( :)1مقايسه نشستهاي شالوده مسلح ( )SRو غير مسلح ()SUR

نيکخواه ،محمود؛ مطالعه رانش خاک بر ديوار حائل
تحت اثر سربارهاي سيکلي  ،پاياننامه دکتري ،دانشگاه

در سيکلهاي مختلف بارگذاري

صنعتي اميرکبير ،تهران.1383 ،

شماره

SR/(Su)R
()%

SUR/(Su)UR
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SR/SUR
()%
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1111

51/8
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سيکل

مقدس تفرشي ،سيد ناصر؛ مطالعه آزمايشگاهي رفتار
لولههاي مدفون تحت شرايط بار سيکلي قائم ؛ پاياننامه

بر خاک غير مسلح ،گسيختگي در اولين سيکل بارگذاري رخ
ميدهد.
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