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چكیده طرح:
تعیین پاسـخ صحیـح زمین تحـت بارگذاری های دينامیك مختلف همچـون زلزله، امواج، حركت ماشـین  آالت 
و ... بـرای حصـول بـار لـرزه ای واقعـی وارد به سـازه های با اهمیت مانند پااليشـگاه ها، سـدها، سـیلو ها، نیروگاه ها، 
سـاختمان های امـدادی و ... بسـتگی به تعییـن دقیق خصوصیات دينامیکی مصالح زمینی منطقه مورد نظـر دارد. در 
اين طرح يك سیسـتم آزمايشـی جامع برای تحقیقات دينامیك خاک معرفی گرديده اسـت كه دو شـرايط محیطی 
درجـه اشـباع و مکـش سـاختاری و يك شـرايط بارگـذاری كرنش های بسـیار كوچـك را به صورت كنترل شـده و 
دقیـق در فراينـد تعییـن خصوصیات دينامیکـی خاک در آزمايشـات دينامیکـی در برمی گیرد. از مصاديـق اين طرح 
توسـعه ابزارهای پیشـرفته تعیین خصوصیات دينامیکی خاک يعنی دسـتگاه برش سـاده تناوبی و اسـتوانه توخالی 
تناوبـی بـراي اعمـال شـرايط نزديك به واقع در درجات اشـباع، مکش های سـاختاری و كرنش های برشـی مختلف 
می باشـد. گسـترش محـدوده اعمال كرنش ها با اسـتفاده از سیسـتم المان های خمشـی و فشـاری بـه كرنش های 
بسـیار كوچـك )كمتـر از 0/001 درصد( و گسـترش محدوده درجه اشـباع )صفـر تا 100 درصد( و مکش  سـاختاری 
)صفـر تا 1000 كیلوپاسـکال( با اسـتفاده از سیسـتم های غیراشـباع در ابزارهای مذكور در ايـن پژوهش تحقق يافته 
اسـت. اسـتفاده از تركیب دو روش سـتون آب منفی و روش انتقال محوری در سیسـتم غیراشباع يکی از نوآوری های 
شـاخص اين طرح برای كنترل مکش سـاختاری در دسـتگاه آزمايشـگاهی و اندازه گیری درجات اشـباع بوده اسـت. 
تركیب اين دو روش معايب يکديگر را پوشـش داده و در نتیجه دقت و محدوده اعمال مکش را بسـیار كارا می كند. 
همچنیـن اسـتفاده از دو سـری المان خمشـی و المان فشـاری بـه صورت همزمـان در يك دسـتگاه از قابلیت های 
بکر اين سیسـتم می باشـد. در نتیجه اين امر حصول سـرعت موج برشـی و سـرعت موج فشـاری و نسـبت پوآسون 
در يـك زمـان در دسـتگاه های آزمايشـگاهی ممکـن گرديده اسـت. در نتیجه ايـن تحقیق كاربـردی قابلیت تعیین 
خصوصیات دينامیکی مصالح زمینی مانند مدول برشـی، نسـبت میرايی، مدول برشـی حداكثر، مدول االستیسـیته 
حداكثـر، جهـت تنش هـای اصلی، مقدار و نسـبت تنش میانی، دانسـیته نسـبی، تنش و شـرايط تحکیمی، نسـبت 

تنـش انحرافی در يك سیسـتم آزمايش جامع میسـر گرديده اسـت.

● عنوان طرح: ارتقاي دستگاه آزمايش دينامیك خاك در درجات مختلف اشباع
● پژوهشگر: عادل احمدي نژاد

● همكاران: علي اکبر کريم زاده- سعید حسین پور
● استاد راهنما: دکتر فردين جعفرزاده

● مؤسسه هاي همكار: دانشگاه صنعتی شريف- شرکت مواد ساخت آزما ويستا
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