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 کاظم،1آرش نيري

،در اين مقاله دستگاه آزمايش بيرون کشش ژئوگريدها كه براي اولين بار در ايران بطور كامل طراحي و ساخته شده
 با فركانس، اين دستگاه توانايي اعمال بارهاي استاتيكي و سيكلي در شرايط كنترل بار و كنترل تغييرمكان.معرفي ميگردد
 خالصهاي از، عالوه بر تشريح مشخصات فني دستگاه و آماده سازي نمونه.و اشكال مختلف موج ديناميكي را دارا است
 تراكم نسبي، در اين مطالعه اثر تنش قائم.نتايج آزمايشهاي پايه براي نمايش قابليتهاي عملكردي دستگاه ارائه شدهاست
خاک و مسيرهاي مختلف بارگذاري بر توزيع تغييرمکانها ومقاومت بيرون کشش ژئوگريد يك سويه پليمري مدفون در
. در آزمايشهاي استاتيکي و سيكلي بررسي شده است،ماسه سيليسي
 در آزمايش سيكلي و در. مقاومت بيرون کشش استاتيكي افزايش مييابد،با افزايش تنش قائم و تراكم نسبي ماسه
 ولي اين، كاهش مقاومت بيرون کشش ديده شده، افزايش مقاومت و با افزايش تراكم نسبي و تنش قائم،تراكم نسبي پايين
.رفتار در آزمايشهاي فعلي روند مشخصي ندارد

. بارگذاري سيكلي، بارگذاري استاتيكي، مقاومت بيرون کشش، ژئوگريد يك سويه، ماسه سيليسي،جعبه بيرون کشش

Design and Development of Cyclic Pullout Test
Apparatus
ABSTRACT
This paper presents a recently developed automated pullout apparatus for soil-geogrid strength and
deformation behavior investigation. The new apparatus is capable of applying load/displacement controlled
monotonic/cyclic loads at different rates/frequencies, different wave shapes and loading patterns, through a
computer closed-loop system. An extruded uniaxial geogrid and silica sand are used throughout the
experiments. The effects of normal pressure (surcharge) and relative density are investigated on
displacement distributions and pullout capacity of the geogrid in both monotonic and cyclic tests.
In monotonic tests, it is observed that with increase in relative density and surcharge, pullout resistance
has increased. In cyclic tests, despite some minor observations of post-cyclic strength increased, no specific
comment can be made at this stage on the post-cyclic strength.
KEYWORDS
Pullout box, Silica Sand, Uniaxial geogrid, Pullout capacity, Static load, cyclic load.
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ضريب  0/8را براي كاهش مقاومت بيرون کشش مسلح کننده
در قبال بارهاي ديناميکي پيشنهاد نمودهاند ].[3
در طراحي سازههاي خاکمسلح ،تامين پايداري داخلي و

در تعداد محدودي آزمايش بيرون کشش سيکلي انجام

خارجي توده مسلح شده خاک و کنترل تغييرشکلهاي جانبي

شده ،ديده شده است که با افزايش دامنه بارگذاري،

تحت فشار افقي خاک پشت و ساير سربارهاي وارد بر سازه

تغييرمکانهاي نسبي در نزديک نقطه اعمال بار افزايش يافته و

مدنظر است .در روشهاي مختلف تحليل پايداري ،بسته به شکل

توزيع يکساني در طول مدفون نمونه ندارد و وقوع گسيختگي

توزيع فشار جانبي خاک و فواصل قائم مسلحکنندهها ،مقدار

بيرون کشش با تجمع کرنشهاي جزئي در نمونه همراه است

نيروي کششي ايجاد شده در مسلحکننده قابل محاسبه است.

[ .]8در آزمايش بيرون کشش سيكلي برروي ژئوگريدها ،مقدار

يکي از مدهاي غالب ناپايداري ،وقوع گسيختگي بيرونکشش

تغيير مکانهاي تجمعي نسبت به تسمه فلزي بيشتر ولي روند

است كه در اثر افزايش نيروي کششي در مسلحکننده به مقداري

افزايش آن حتي در تعداد سيکلهاي زياد نيز منجر به گسيختگي

بيش از مقاومت بيرونکشش آن اتفاق ميافتد .در اين شرايط با

نمونه نشده است ] .[6در مجموع مطالعه برروي رفتار بيرون

بيرون آمدن مسلحکننده از داخل خاك يا وقوع تغييرمكان زياد،

کشش ژئوگريدها تحت بارهاي سيکلي و تاثير عوامل مختلف بر

توده خاكمسلح در آستانه ناپايداري قرار ميگيرد ،لذا كنترل

آن ،در ادبيات فني اين موضوع محدود است.

مقاومت بيرونکشش از معيارهاي اصلي در تحليل پايداري و
طراحي اين نوع سازهها است.

با توجه به اهميت انجام مطالعات پايه برروي رفتار متقابل
خاک و مسلح کنندههاي پليمري در شرايط مختلف و نياز به

امروزه استفاده از ژئوگريدهاي پليمري از نوع HDPE

ارتقاء دانش اين موضوع در مهندسي ژئوتكنيك داخل كشور،

بعنوان زيرمجموعهاي از خانواده ژئوسنتتيکها ،کاربرد

اقدام به طراحي ،ساخت و راه اندازي دستگاه آزمايش بيرون

گستردهاي در اجراي سازههاي خاک مسلح دارد .مقاومت

کشش با قابليت هاي پيشرفته در اعمال بارهاي سيکلي ،در

بيرونکشش اين نوع مسلح کننده شامل دو مؤلفه ،يکي مقاومت

آزمايشگاه ژئوتكنيك دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست

اصطکاکي خاک با سطح نوارهاي طولي و عرضي با خاک و

دانشگاه صنعتي اميركبير گرديد .در اين راستا ،آزمايشهاي پايه

ديگري باربري گوه خاک تشکيل شده در جلو نوارهاي عرضي

برروي ژئوگريد مدفون در ماسه سيليسي و بررسي عوامل

ژئوگريد است.

مختلف بر مقاومت بيرون کشش تحت بارگذاريهاي استاتيكي و

براي مطالعه رفتار بيرون کشش ژئوگريد از دستگاه

سيكلي با اين دستگاه انجام شده است .در اين مقاله ضمن

آزمايش بيرون کشش استفاده ميشود که شامل يک جعبه

معرفي كامل دستگاه بعنوان اولين نوع طراحي شده در داخل

اصلي ،تجهيزات اعمال تنش قائم ،تجهيزات اعمال نيروي کشش

كشور ،روش آماده سازي نمونه براي انجام آزمايش و بخشي

افقي ،گيره و تجهيزات اندازهگيري تغييرمكان نمونه است .جدول

از نتايج آزمايشهاي پايه بهمنظور معرفي عملکرد دستگاه به

( )1خالصهاي از مشخصات دستگاههاي مورد استفاده در

اختصار ارائه شده است.

تحقيقات بين المللي را معرفي ميکند.
با توجه به تنوع عوامل موثر بر رفتار بيرون کشش
ژئوگريدهاي مدفون در خاک ،تحقيقات مختلفي در اين زمينه
انجام شده است که بررسي اثر صلبيت و انعطاف پذيري جداره

دستگاه آزمايش طراحي شده متشکل از جعبه بيرون

جعبه ،اثر تنش قائم ،ارتفاع خاک ،هندسه مسلح کننده ،دانه بندي

کشش ،تجهيزات اعمال نيروي افقي ،پايه نگهدارنده جك،

خاک ،عرض غالف و نوع گيره مسلح کننده و اثر باربري

بالشتک هوا و سيستم اندازه گيري نيرو-تغييرمکان است.

نوارهاي طولي و عرضي بر مقاومت بيرون کشش ژئوگريدها،
از جمله مطالعات مهم در قالب آزمايشهاي استاتيكي بوده اند.



جعبه بيرون

بخش اصلي دستگاه که خاک و مسلح کننده در آن قرار مي-

اليه هاي تسليح در حين بهرهبرداري گاه تحت اثر بارهاي

گيرد ،يك جعبه مستطيلي با ابعاد داخلي  1000ميليمتر طول،

سيکلي ناشي از عبور ترافيک و قطار ،ارتعاش ماشين آالت

 600ميليمتر عرض و  600ميليمتر ارتفاع خالص داخلي است.

صنعتي ،ضربه ناشي از پهلوگيري شناورها ،اثر موج بر

طراحي ابعاد هندسي جعبه بر اساس ضوابط استاندارد []0

شيروانيهاي حفاظت شده و يا لرزشهاي ناشي از زلزله قرار

انجام شده و در رده جعبه هاي بزرگ مقياس در تحقيقات

ميگيرند .در غياب مطالعات جامع آزمايشگاهي ،برخي محققان

بين المللي قرار ميگيرد .بدنه جعبه از ورقهاي فوالدي رده

 ST-33به ضخامت  11ميليمتر و بر پايه نتايج تحليل سازه

اصطكاك ميشوند.

جعبه تحت بارگذاري حين آزمايش و رعايت ضرايب اطمينان
الزم طراحي شده است .وجوه پشت و کناري جعبه داراي
سخت کننده هاي عرضي به ارتفاع كامل عرض ورق ،به منظور
جلوگيري از کمانش و اعوجاج بدنه در اثر فشار جانبي خاك
هستند .درب فوقاني كه حين آزمايش تحت اثر عکسالعمل فشار
سربار است ،با ورق فوالدي  11ميليمتر طراحي شده و از دو
عدد لوال و  4عدد گيره براي سهولت در حركت و بستن آن
استفاده شده است.
به منظور توزيع مناسب وزن جعبه و محتويات آن در محل
استقرار و تامين استحکام الزم ،از يک شبکه متشکل از
پروفيلهاي نورد شده فوالدي استفاده شده که برروي زمين
قرار گرفته و جعبه از بخش تحتاني برروي آن پيچ ميشود .در
بخش جلو ،پايه نگهداري جک هيدروليک و تجهيزات اندازهگيري
نيرو ،توسط  4عضو فشاري به جعبه تکيه داشته و نيروي
عکس العمل جک را به جعبه و سپس به کف منتقل ميکنند.
اتصال قطعات ثابت از نوع جوشي و اتصال قطعات متحرک با

شکل ( :)1طرحواره جعبه بيرونکشش
-1جعبه اصلي-0 ،جک هيدروليک-3 ،پايه استقرار- 4،نگهدارنده
جك و لودسل -1 ،غالف -6 ،لودسل-3 ،گيره- 9 ،LVDT– 8 ،
بازوهاي عکسالعمل-10 ،موقعيت بالشتک داخل جعبه

پيچهاي گالوانيزه پرمقاومت طراحي شده تا در مواقع لزوم
بازكردن قطعات دستگاه امكانپذير باشد .شکل ( )1طرحواره
جعبه را در پالن و مقطع و شکل ( )0نماي عمومي از آن را
نشان ميدهد.


اصطکاک وجوه داخلي جعبه

اصطکاک جداره هاي جعبه بعنوان مرزهاي تحميلي محيط،
اثر قابل توجه بر رفتار بيرون کشش نمونه و مقاومت
اصطکاکي آن خواهند داشت .در طرح دستگاه ،سطوح کليه
قطعات فلزي سندبالست ،پوسته برداري و رنگآميزي شده است
و يک اليه طلق صيقلي در سمت داخل دو وجه کناري نصب
شده تا ميزان اصطکاک به حداقل ممکن برسد .در استاندارد ][0

حداقل فاصله لبه مسلح کننده از جداره هاي بدون اصطکاک 31
ميليمتر توصيه شده است و با انتخاب ابعاد شکاف در ورق جلو
معادل  460×00ميليمتر ،امکان استفاده از نمونه هايي با حداکثر
عرض  440ميليمتر فراهم بوده و در مجموع اثر اصطكاك
جداره به حداقل ممكن رسيده است.


غالف ورودي و گيره نمونه

در طرفين شکاف ورودي نمونه و در وجه داخلي جعبه ،از
دو عدد ورق به ابعاد  410×000×10ميليمتر مطابق شکل ()3
استفاده شده است .اين دو ورق با عملكرد غالف گونه ژئوگريد
را در يك طول مشخص در بر گرفته و با ايجاد فاصله بين محل
اثر نيروي كششي و محل انتقال نيرو به خاك ،باعث كاهش
تنش كششي وارد بر ورق جلو ،کاهش اثر صلبيت و اثر

شکل ( :)0نماي عمومي دستگاه بيرونکشش

گيره نمونه از دو ورق فوالدي به ابعاد  100×10ميليمتر
طراحي شده که مسلح کننده بين آنها قرار ميگيرد ،ورق ها بهم
پيچ شده و از يک سمت مطابق شکل ( )4به تجهيزات اعمال
نيروي کششي متصل ميشوند .عملكرد گيره ،اعمال يکنواخت
تنش کششي در محل اعمال نيرو به ژئوگريد است.


اعمال نيروي كشش افقي

نيروي کشش افقي از طريق جک هيدروليک با ظرفيت 10
کيلونيوتن و طول شفت  100ميليمتر اعمال شده و توسط يک
لودسل در حدفاصل جک و گيره ،اندازه گيري ميشود.

جدول ( :)1خالصه مشخصات جعبه هاي بيرون كشش و مصالح مورد آزمايش

مشخصات خاك
ابعاد جعبه

نوع خاك

دانه بندي

نمونه

)(kPa

φ=35-43
PI=6-21
φ=36

لرزاننده دستي

35-70-100

بارش ماسه

25-50-75

تراكم دستي

49-100

φ=28-36
Dr=30%

تراكم دستي

20-100

1500×900×760

رس

PI=24

لرزانده الكتريكي

48.2

1040×230×380

سنگ شكسته

φ=36-40
D50=8mm

تراكم استاندارد

14-20

1900×9100×110

ماسه

φ=49
D50=0.7mm

تراكم دستي

10-25
51-100

3230×700×700

شن GW

تراكم دستي

20-30-50

600×200×300

ماسه اتاوا

φ=40
D50=0.25

بارش ماسه

17.2-34.2
51-70-100

3230×700×700

ماسه

φ=36
D50=0.9

تراكم دستي

4-20

1530×1000×800

شن و ماسه

φ=40
D50=1.2mm

تراكم دستي

50-100-200

1600×600×360

كوارتز

تراكم دستي

25-50-100

680×300×625

ماسه

بارش ماسه

5-49-93

1500×600×700

ماسه SP

بارش ماسه

30-45-60

1700×600×680

ماسه SP

φ=42-48
D50=1.20

تراكم دستي

10-25
50-100

1200×600×600

ماسه سيليسي

φ=34-40
D50=1.18

بارش ماسه

مرجع

)(mm

& Bonczkewicz
Christopher

1325×675×150

ماسه سيلتي و شن

600×400×400

ماسه

2100×900×500

ماسه SP

500×300×100

ماسه

Ochiai & Otani

Collin & Berg
Yasuda & Marui

Farrag & Griffin

Razaqpur & Bauer

Wilson-Fahmy & Koerner

Alfaro & Bergado

Lechshinsky & Kaliakin

Raju & Fannin

Lopes & Lopes

Bolt & Duzynska

Sugimoto & Alagiawanna

Nernheim & Meyer

Moraci &Recalcati

Fakharian & Nayeri
)(2007

مقاومت

نحوه آماده سازي

تنش قائم

خاكستر آتشفشاني

φ=28

φ=41-45

φ=28-36

φ=30
D50=0.34
φ=30-43

15-25
50-100

نصب شده در كنار جك و متصل به گيره ،اندازهگيري و ثبت
ميشود .چهار نقطه ديگر که برروي نوارهاي عرضي
قراردارند ،توسط سيمهاي غيرقابل انعطافي که از داخل
لولههاي استيل (فوالد ضدزنگ) عبور داده شدهاند ،به
تغييرمكانسنجهاي نصب شده در پشت جعبه متصل هستند .با
حرکت ژئوگريد و حرکت سيمها ،تغييرمکان نوار عرضي
اندازهگيري و ثبت ميشود .ثبت نتايج نيرو و تغييرمکان توسط
يک سيستم پردازش اطالعات ) (Data Loggerدر يك حلقه
شکل ( :)3غالف نمونه در وجه داخلي ورق جلو

محاسباتي بسته ،با قابليت قرائت و ثبت اطالعات ورودي از 16
کانال مختلف انجام ميشود كه در آزمايشهاي بيرونکشش از
 1كانال براي اندازهگيري تغييرمكان  1نوار عرضي و يك كانال
جهت اندازهگيري نيروي كششي استفاده ميشود.

شکل ( :)4گيره مسلح كننده و سيستم اعمال نيروي افقي

جک هيدروليک از يک فرمانيار پيشرفته با قابليت تعريف
مسيرهاي متنوع بارگذاري ،فرمان دريافت ميکند .امكان اعمال
بارگذاري استاتيكي ،بارهاي سيکلي با فرکانس  0/01تا 00
هرتز ،بارهاي ثابت درازمدت (اثر خزش) و اشکال مختلف موج
ديناميکي (مثلثي ،سينوسي ،ضربه پلهاي و حالت دلخواه) در
هردو شرايط کنترل  -تغييرمکان و کنترل  -بار وجود دارد.
لودسل مورد استفاده از نوع استوانهاي پيزوالتريک با ظرفيت
فشاري و کششي 10kN

است .ضريب واسنجي آن طبق

اندازهگيري در آزمايشگاه معادل واحد بدست آمده و دقت آن
به ميزان  0/1 kNاست LVDT .مورد استفاده از نوع استوانهاي
با محدوده رفتار خطي  100ميليمتر و درصد خطي 0/01درصد
است.


اندازه گيري نيرو-تغييرمکان

شکل ( :)1نقاط اندازهگيري تغييرمکان در طول ژئوگريد


اعمال تنش قائم

تنش قائم توسط بالشتک هوا به سطح خاك وارد ميشود.
اين بالشتك دستساز از جنس الستيك كم انعطاف پذير به
ضخامت  0ميليمتر بوده و قابليت تحمل فشار داخلي بيش از
 110 kPaرا دارد .هوا از طريق پمپ باد وارد بالشتك شده و
بدليل محصور بودن آن درطول آزمايش ،فشار داخلي بصورت
تنش قائم بر سطح خاك وارد شده و بصورت دستي در طول
آزمايش قابل تنظيم و کنترل است .تنظيمگر ورود هوا به
گونهاي طراحي شده که پس از رسيدن فشار داخل بالشتک به
ميزان تنظيم شده ،ورود هوا را قطع نموده و فشار در طول

آزمايش ثابت ميماند ولي قابل کنترل است.


تجهيزات آماده سازي نمونه خاک

در حين آزمايش ،تغييرمکان افقي نمونه در  1نقطه توسط 1

در آمادهسازي نمونههاي ماسهاي از روش بارش ماسه با

عدد تغييرمكانسنج مبدل ديفرانسيل متغير خطي ) (LVDTكه

سيني بارش بزرگ مقياس استفاده ميشود .كف سيني متشكل

به اختصار تغييرمكانسنج گفته ميشود ،قرائت و ثبت ميشود

از دو ورق سوراخدار ثابت و متحرک است که پس از

که عبارتند از نقطه اتصال به گيره جلو ) (Frontalو  4نقطه در

قرارگرفتن سيني در ارتفاع مورد نظر ،با ماسه پر شده و با

طول مدفون ژئوگريد كه در شكل ( )1نشان داده شدهاند.

حرکت کشويي ورقها نسبت به هم ،بارش يکنواخت ماسه انجام

جابجايي گيره يا اولين عضو عرضي ،توسط تغييرمكانسنج

ميشود .در ساخت نمونههاي سست ،انرژي بارش با کاهش
ارتفاع بارش ماسه اصالح شده و کمترين وزن مخصوص ماسه

در حداقل تراكم نسبي بدست ميآيد .شكل ( )6سيني بارش
ماسه را در باالترين تراز جهت بارش اليه آخرنشان ميدهد.

شکل ( :)3نمودار رفتاري تنش-کرنش ژئوگريد
جدول ( :)0مشخصات وزني-حجمي و مقاومتي ماسه سيليسي
مشخصه

واحد

مقدار

γ

kN/m3

16

emin

-

0/ 18

emax

-

0/86

D50

mm

1/00

Cu

-

0/10

Cc

-

0/98

φps

درجه

˚36˚-34

شكل ( :)6سيني بارش ماسه مستقر برروي جعبه بيرون كشش

كننده
در اين مطالعه از ژئوگريد پليمري اکسترود شده )(HDPE

از نوع يكسويه با نام تجاري  TT-60استفاده شده است .اين
نوع ژئوگريد با مقاومت كششي حداكثر  60 kN/mدر رده
محصوالت پرمقاومت قرار گرفته و كاربرد اصلي آن در تسليح
كولهها و اجراي خاكريزهاي مسلح است .نمودار تنش  -کرنش
اين ژئوگريد در شکل ( )3آمده است.
در اين مطالعه از ماسه سيليسي با دانهبندي يکنواخت و
ذرات تيزگوش ،اندازه متوسط ذرات  1/00ميليمتر و منحني

شکل ( :)8منحني دانه بندي ماسه سيليسي مورد آزمايش

دانهبندي مطابق شکل ( )8استفاده شدهاست .مشخصات
مقاومتي اين ماسه با انجام آزمايش برش مستقيم و آزمايش
سه محوري برروي نمونههاي سست و متراکم محاسبه شده و
مشخصات وزني  -حجمي و مقاومتي ماسه مورد آزمايش در
جدول ( )0آمده است.
نوع ژئوگريد

مراحل انجام آزمايش بيرونکشش ژئوگريد عبارتند از:
( )1کف و جدارههاي جعبه در شروع انجام هر آزمايش
بطور کامل تميز ميشوند.
( )0ارتفاع خالص داخل جعبه  600ميليمتر است که 100
ميليمتر باالي آن به فضاي قرارگيري بالشتک هوا
برروي سطح خاک اختصاص دارد .ضخامت خاك در
زير و روي نمونه  010ميليمتر است و بارش ماسه
در  4اليه هريک به ضخامت  101ميليمتر انجام
ميشود .پس از بارش دو اليه اول ،سطح پاياني خاک
به ماليمت و بدون ايجاد دستخوردگي صاف و هموار
ميشود .در اين مرحله تراز ماسه در لبه غالف است.
( )3نمونه ژئوگريد با ابعاد  400×1010mmبرروي سطح
ماسه قرار ميگيرد و انتهاي آن پس از عبور از
غالف ،به گيره بسته ميشود .هر يك از سيمهاي

غيرانعطافپذير كه يك سر آنها توسط قالب به نوار

نزديکااي مساالحکننششده قاارار دارد ،پااس از اتمااام هاار

عرضي ژئوگريد متصل است ،از داخل لوله استيل

آزمايش مفيد و الزم است.

عبور داده شده و به تغييرمكانسنج نصب شده در
پشت جعبه ،متصل ميشوند.
( )4بارش ماسه در دو اليه  101ميليمتري و با ارتفاع

در اين مقاله بخشي از نتايج مربوط به اثر تنش قائم و نوع

متوسط  600ميليمتر مشابه مرحله  0انجام شده،

نمونهسازي بر رفتار ژئوگريد پليمري يک سويه تحت بارهاي

سطح پاياني تسطيح شده و يک الستيک نازك برروي
سطح ماسه و سپس بالشتک هوا قرار ميگيرد .درب

استاتيکي و سيکلي بررسي و تحليل شده است .در بارگذاري
سيکلي سطح بار اوليه  06درصد و دامنه سيکل بارگذاري 06

فوقاني توسط گيرههاي مربوطه بسته شده و هوا به

درصد مقاومت بيرونکشش حداکثر و تعداد سيکلها معادل 166

داخل بالشتک وارد ميشود .مقدار فشار هواي داخل

عدد انتخاب شده و ساير عوامل متغير به شرح جدول ()3
هستند.

بالشتك متناسب با برنامه آزمايش و تنش قائم
موردنظر ،تنظيم و ثابت خواهد شد.
( )1فرمان بارگذاري از طريق سيستم الکتريکي بطور

جدول ( :)3عوامل متغير در آزمايشهاي سيکلي
عامل متغير

مقدار

واحد

سرعت بارگذاري در آزمايشهاي استاتيکي معادل

تنش قائم

 01و 10

kPa

 1 mm/minسفارش شده است [ .]5بارگذاري سيکلي

نوع نمونه سازي

متراکم و سست

-

داراي  3مشخصه اصلي شامل شکل موج ،فرکانس و

دانسيته نسبي ماسه

 41و 90

%

کامل و متناسب با شرايط آزمايش تنظيم ميشود.

دامنه موج است که در مطالعات پايه فركانس
بارگذاريهاي سيكلي معادل  0/1هرتز انتخاب شده
است .بارگذاري سيکلي در سطح باري معادل  T1که
درصدي از حداکثر مقاومت بيرونکشش استاتيکي
نمونه در شرايط يکسان خاک و فشار سربار است،
شروع ميشود و اين درصد معرف سطح تنش
بهرهبرداري در عمل است .شکل موج با توجه به
ماهيت غالب بارهاي ديناميکي بصورت سينوسي و
دامنه سيکلها ،amp ،نيز بصورت درصدي از مقاومت
حداکثر بيرونکشش انتخاب ميشوند.
( )6آزمايش درصورت وقوع يکي از اين شرايط به پاياان
ميرسد :وقاوع گسايختگي بيارونکششش ،گسايختگي
نمونااه ژئوگريااد بصااورت پااارگي يااا شااکافته شاادن
اعضاي طولي و يا وقوع تغييرمکان حاداکثري معاادل
 100ميليمتر .پس از اتماام آزماايش ،اطالعاات نيشرو-
تغييرمکان جهت تحليل نتايج ذخيره ميشوند .مطالعاه
حداكثر مقاومت بيرونکشش ،نحوه تغييرشکل نموناه
در داخاال خاااک ،تغيياارات ايجاااد شااده در سااطحي از
نمونه كه در تماس با خاک است ،بررسي ناحيه داخلي
نوارهاي عرضي ژئوگريد كه فشار گوه خاك را تحمل
ميکنند و بررسي تغيير ساختار لنزي از ماسه كاه در

نتايج آزمايشهاي استاتيکي برروي ژئوگريد  TT-60در
شکل ( )9نشان داده شدهاست .اين نتايج حاکي از افزايش
مقاومت بيرونکشش متناسب با افزايش تنش قائم است .با
اضافه شدن مقدار تنش قائم ،قابليت اتساع خاک کاهش يافته و
بدليل تغيير در نحوه قرارگيري دانههاي ماسه ،زاويه اصطکاک
داخلي خاک و اندرکنش ذرات خاک و ژئوگريد افزايش مييابد،
اين امر افزايش مقاومت اصطکاکي و مقاومت گوه خاک در جلو
اعضاي عرضي ژئوگريد و در نتيجه افزايش مقاومت
بيرونکشش مسلحکننده را در پي خواهد داشت .با افزايش
تراکم نسبي خاک ،مقاومت بيرونکشش بطور قابل مالحظه
افزايش مييابد و علت آن نيز تغيير در آرايش قرارگيري دانهها،
افزايش مقاومت اصطکاکي و افزايش مقاومت گوه خاک در جلو
نوارهاي عرضي ژئوگريد در شرايط نمونهسازي متراکم است.
بطور کلي در شرايط تراکم نسبي و يا تنش قائم باال ،با افزايش
ميزان قفل و بست و درگيري بيشتر خاک و مسلحکننده ،از
لغزش نسبي ماسه و ژئوگريد در طول آزمايش کاسته شده و
در نتيجه نيروي کششي بيشتري براي بيرون کشيدن نمونه از
داخل خاک الزم است.
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شکل ( :)10توزيع تغييرمکان در طول مدفون نمونه

40

شکل ( )11تغييرات نيرو-تغييرمکان را براي ژئوگريد تحت

Dense
Sand:2
Sand
Geogrid:
G2 TT-60

σv=50 kPa
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)Pullout Force (kN/m

25

20

سربارهاي  01و  10 kPaدر شرايط نمونهسازي متراکم نشان
ميدهد .در تنش  ،01 kPaافزايش مقاومت جزئي نسبت به
شرايط استاتيکي حاصل شده است .در سربار  10 kPaاين
روند ديده نشد و مقاومتهاي انتهايي بر هم منطبق است .شيب
نمودارها در بخش آغازي منطبق بر رفتار استاتيکي و در بخش
پساسيکلي نيز اختالف زيادي وجود ندارد ،ولي زياد بودن
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شيبها در شروع اين مرحله ،داللت بر سخت شدن مقطعي توده
خاک و ژئوگريد دارد.
شکل ( )10رفتار بيرونکشش ژئوگريد در شرايط نمونه

(ب)

سازي سست و تحت تنش قائم  10 kPaرا نشان ميدهد .در
شکل ( :)9الف -مقاومت بيرونکشش نمونه سست
ب -مقاومت بيرونکشش نمونه متراکم

اين آزمايش افزايش مقاومت پساسيکلي نسبت به شرايط
استاتيکي ديده شد ،ولي با توجه به نتايج ساير آزمايشها ،روند
افزايش مقاومت رفتار حاکم ژئوگريدها در ماسه سست نيست.
مقاومت پساسيکلي نمونههاي سست وابسته به مقدار تنش قائم

شكل ( )10توزيع تغييرمكان در طول مدفون ژئوگريد در

است ،بطوري که در سربارهاي پايين کاهش مقاومت و در

شرايط نمونهسازي متراكم و تحت تنش قائم  01 kPaرا نشان

سربارهاي باال افزايش مقاومت ديده شده است .کاهش قابل

ميدهد که در اين شكل  u1معرف تغييرمكان گيره است .بعنوان

توجه تغييرمکانهاي تجمعي در  100سيکل بارگذاري نسبت به

مثال ،منحني با مشخصه  ،u1=40مقدار تغييرمكان را در ساير

رفتار نمونههاي متراکم از مقايسه شکلهاي (11و )10آشکار

نوارهاي عرضي در طول مدفون ژئوگريد در شرايطي كه گيره

است.

 40ميليمتر حركت كرده است ،نشان ميدهد .مطابق شكل توزيع

يکي از داليل وقوع تغييرشکلهاي تجمعي کمتر در خالل

تغييرمکان در طول ژئوگريد از سمت گيره به سمت انتهاي آن

بارهاي سيکلي در ماسه سست ،پايين بودن سطح مشخصههاي

روند كاهشي دارد.

نيرويي بارگذاري سيکلي در ماسه سست بخاطر پايين بودن
سطح مقاومت بيرون کشش آن است.

استاتيكي و سيكلي بوده است .خالصه نتايج بدست آمده
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σv=25 kPa
T1 =0.6Tu
amp=0.4Tu

Geogrid: TT-60
Sand: Dense
n = 100 cycles
f = 0.1 Hz

عبارتند از:
 )1با افزايش تراکم ماسه و سربار قائم ،ميزان قفل
و بست و درگيري خاک و مسلحکننده افزايش يافته،
از لغزش نسبي ماسه و ژئوگريد در طول آزمايش
کاسته شده و نيروي بيشتري براي بيرون کشيدن
ژئوگريد از داخل خاک الزم است.
 )0توزيع تغييرمكان در طول ژئوگريد از سمت گيره

0
100

80

60

40

20

به سمت انتهاي نمونه روند كاهشي دارد.

0

)Frontal Displacement (mm

 )3مقاومت بيرونکشش پساسيکلي در ماسه
سست ،نسبت به حداکثر مقاومت بيرونکشش

40

Geogrid: TT-60
Sand: Dense
n = 100 cycles
f = 0.1 Hz

استاتيکي افزايش يافته است .در ماسه متراكم و در

σv=50 kPa
T1 =0.6Tu
amp=0.4Tu

)Pullout Force (kN/m

20

سربارهاي پايين ،مقاومت پساسيكلي نسبت به شرايط
استاتيكي افزايش يافته ،ولي در اين مرحله از مطالعات
روند مشخصي ندارد.
 )4مقدار تغييرمکانهاي تجمعي سيکلي در ماسه
سست در شرايط يکسان آزمايش ،کمتر است.
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شکل ( :)11رفتار بيرون کشش سيكلي در ماسه متراکم
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اندازه متوسط دانهها
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سطح بارگذاري در شروع سيکل
مقاومت بيرونکشش حداكثر استاتيکي
زاويه اصطكاك داخلي در شرايط كرنش
مسطح
تنش قائم يکنواخت وارد بر سطح خاک

شکل ( :)10رفتار بيرون کشش سيكلي در ماسه سست
[]1

شيخ علي ،وحيد ( ،)1330رفتار بيرونکشش
ژئوگريدهاي مدفون در ماسه ،پروژه کارشناسي ارشد،
دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست ،دانشگاه
صنعتي اميرکبير.

[]0

ASTM D 6706-01, 2001. Standard test method for
measuring geosynthetic pullout resistance in soil.
ASTM, Philadelphia, PA, USA.

آزمايشهاي بيرون كشش برروي ژئوگريد پرمقاومت در
شرايط نمونه سازي سست و متراکم با يک نوع ماسه سيليسي
با دانه بندي يکنواخت انجام شد .توجه اين مقاله در کنار معرفي
دستگاه بعنوان اولين نمونه در ايران ،به تاثير تنش قائم و تراكم
نسبي ماسه بر رفتار بيرون كشش ژئوگريد تحت بارگذاري

Christopher, B.R., Gill, S.A., Giround, J.P., Juran,
I., Mitchell, J.K., Schlosser, F., Dunnicliff, J., 1990.
Design and construction guidelines for reinforced
soil structures. vol. 1. Federal Highways
Administration, U.S. Department of Transportation,
Report No. FHWA RD-89-043.

]3[

Min, Y., Leshchinky, D., Ling, H.I., Kaliakin,
V.N., 1995. Effect of sustained and repeated tensile
loads on geogrid embedded in sand. Geotechnical
Testing journal, GTJODJ, vol. 18 (2), pp. 204-225.

]4[

Moraci, N., Recalcati, P., 2006. Factors affecting
the pullout behavior of extruded geogrids
embedded in a compacted granular soil. Geotextiles
and Geomembranes 24, 220-242.

]1[

Nernheim, A. Meyer, N., 2004. Cyclic pull-out
tests on geogrids. International Conference on
Geotechnical Engineering (ICGE) in sharjah,
United Arab Emirates, S. 339-346.

]6[

Raju, D.M., 1995. Monotonic and cyclic pullout
resistance of geosynthetics. Ph.D. Thesis. The
University of British Columbia, Vancouver,
Canada.

]3[

Raju, D.M., Fannin, R.J., 1998. Load-straindisplacement response of geosynthetics in
monotonic and cyclic pullout. Canadian
Geotechnical Journal 35, 183-193.

]8[

Yasuda, S., Nagase, H., Mauri, H., 1992. Cyclic
pull-out tests of geogrids in soils. International
proceeding of earth reinforcement practice,
Kyushu, Japan. Edited by H. Ochiai, S. Hayashi,
and J. Otani. A.A. Balkema, Rotterdam, the
Netherlands, pp. 185-190.

]9[

