
مطالعه رفتار دینامیکی ساختگاه میدان نفتی یادآوران

1389سال -آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک 

مقدمه

دیدتشستونوتناوبیمحوریسههایآزمایشدرمختلفبرشیهایکرنشدرمیرایینسبتوبرشیمدولمقادیر
.آمدبدستیادآوراننفتیمیدانساختگاهبرای

ویافتهتحکیمعادیصورتبهخاکهایمیراییضریبوبرشیمدولبربارگذاریومحیطیشرایطکهاستذکرقابل
تنششافزایبادانهدرشتخاکهایدربرشیمدولمقدارکلیصورتبهواستتاثیرگذاریافته،تحکیمبیشکمی

Effective)موثرکنندهمحدود of Confining stress)افزایشباریزدانهخاکهایدروPI،مییابدافزایش.

افزایشباعثکیلوپاسکال125تاکیلوپاسکال80ازموثرکنندهمحدودتنشافزایششد،دیدهنتایجدرهمانطوریکه
ر،موثکنندهمحدودتنشافزایشبامیراییضریبمقادیرواستشدهبرشیمدولحداکثردردرصدی30تا5حدود
ارهایکبرایمیراییضریبوبرشیمدولمنحنیترسیموکارفرمااستفادهجهتهمچنین.استیافتهکاهشکمی
.استگردیدهارائهوانجامنیزعددییابیدروننیاز،مورد

محوری تناوبی و ستون تشدیدارائه نتایج و تفسیر آزمایش های سه-2

نحوه انجام آزمایش-1
زمایشآانجامزلزله،مهندسیوشناسیزلزلهالمللیبینپژوهشگاهوماندرومهندسینشرکتبین1389سالمکاتباتپیرو
اختگاهسازارسالیهاینمونهرویبرخاکدینامیکمقاومتیوشکلیتغییرپارامترهایمطالعهمنظوربهخاکدینامیکهای
.گرفتقرارپژوهشکدهاینکاردستوردریادآوراننفتیمیدانپروژه
بتنسوبرشیمدولتغییرنحوهبرآوردبرای(شکلیتغییر)تناوبیمحوریسهآزمایش4وتشدیدستونآزمایش4انجام

.گردیدانجامپروژهایندرارسالیخوردهدستهاینمونهرویبزرگوکوچکهایکرنشمحدودهدرمیرایی
انجامیدتشدستونمجددآزمایشمتفاوترطوبتدرصدباهانمونهازیکیرویبرنتایجصحتوبررسیمنظوربههمچنین،
.یافتافزایشعدد5بهتشدیدستونآزمایشهایتعدادترتیباینبهکهگردید

:استآمدهآزمایشمورددستخوردههاینمونهمشخصاتزیردرجدول

گاززانمونه،درونازهواحبابهاینمودنخارجوهانمونهاشباعدرمنظورتسریعبهآزمایش،سلولدروننمونهدادنقرارازپس
CO2قرارءخالتحتکهنمونهباالیقسمتازوواردنمونهپائینازکافیزمانمدتبه،هوابدونآبآن،ازپس.شداستفاده
کیلوپاسکال100فشارازاستفادهبانهایتدر.گشتمتصلنمونه،باالیبههوابدونآبورودمسیرسپس.شدخارجبود،گرفته

.گردیدنداشباعهانمونه(تدریجیبصورت)

.استبودهدرصد95بهاسکمپتونBضریبرسیدننمونه،اشباعمالکهاآزمایشایندر

ادامهاولیهتحکیمپایانتاهانمونهتحکیم.گرفتقرارجانبههمههایتنشدرهمسانتحکیمتحتنمونههااشباع،اتمامازپس
.بودمتفاوتهانمونهتحکیمزمانها،نمونهدررسمختلفدرصدبهتوجهبا.داشت

ولیشکتغییرتناوبیمحوریسههایآزمایشبرایوشدبستهنمونهپایینوباالشیرهایتحکیم،مرحلهاتمامازبعد
.قرارگرفتسینوسینوعازهرتز1/0بارگذاریفرکانسباتنشکنترلشرایطدرتناوبیبارگذاریتحتنمونهمقاومتی،

بهبستهبارگذاری،مرحله8-10حدودنیزبارگذاریهایپلهتعدادوسیکل40شکلیتغییرهاینمونهدربارگذاریسیکلتعداد
.شدانجامباالترهایپلهدرنمونهمقاومت

در10-6–10-4هایکرنشمحدودهدرمیرایینسبتوبرشیمدولمقادیرآوردنبدستمنظوربهتشدیدستونآزمایشدر
درنوساننهدامتدریجیافزایشبامرحلهچنددرسینوسیبارگذاریصورتبهپیچشیجابجاییاعمالباکرنشکنترلشرایط
.شدانجامالذکرفوقمحدود

اشباع، تحکیم و بارگذاری نمونه ها-1-2

برخی نتایج آزمایش ها و تصویر نمونه ها -3

پژوهشکدهژئوتکنیکمهندسیپیوابنیهژئوتکنیکی:گروه

لهشناسی و مهندسی زلززلزله المللیپژوهشگاه بین 

تحتآزماایشنمونه5وASTM-D3999برمبنایاستاندارد(تغییرشکلی)نمونهتحتآزمایشسهمحوریتناوبی4تعداد
.قرارگرفتASTM-D4015ستونتشدیدبرمبنایاستاندارد

آماده سازی نمونه ها-1-1
باالیه6بصورتدستگاهداخلدرنمونهیکودستگاهازخارجقالب،درنمونه7آزمایشموردخوردهدستنمونهی8از

راخوردهدستنمونهزیرشکل.گردیدندآمادهسانتیمتر14ارتفاعو7قطربهکارفرماطرفازارسالیرطوبتوچگالی
.دهدمینشانآنساختهنگام

اختسامکانعدمهمچنینو(بهینهمقدارازیشتر)شدهارسالهاینمونهازبرخیدررطوبتباالیدرصدوجودبهتوجهبا
نمونهیبرخکارفرماهماهنگیومشاورهبا(دانهریزوماسهمصالحازعمدتا)هانمونهجنسبهتوجهبادستگاهازخارجنمونه

.شدندساختهکمتریرطوبتدرصدباها
دداموردبرایمقایسه،یکیازبهتربننمونههایساختهشده،یکنمونهبهنمونههایدستخوردهبادرصدرطوبتکمترمج

.ونتایجآننیزارائهگردیدآزمایشقرارگرفت

ان  تصویر تعدادی ازنمونه های میدان نفتی یادآورد
درآزمایش  ستون تشدید قبل از آزمایش

ن  تصویر تعدادی از  نمونه های میدان نفتی یادآوردا
در آزمایش ستون تشدید پس از آزمایش

تصویر تعدادی ازنمونه های میدان نفتی یادآوردان  
زمایشدرآزمایش سه محوری تناوبی تغییر شکلی قبل از آ

تصویر تعدادی ازنمونه های میدان نفتی یادآوردان  
زمایشدرآزمایش سه محوری تناوبی تغییر شکلی  پس از آ

40و 10نتایج منتخب آزمایش های سه محوری تناوبی تغییر شکلی در سیکل 

منحنی کاهش لگاریتمی یکی از پله های  
بارگذاری در آزمایش ستون تشدید

تصاویری از مراحل اشباع و تحکیم نمونه های سه محوری تناوبی و  ستون تشدید

ساخت  نمونه داخل دستگاهساخت نمونه خارج از دستگاه

منحنی هیسترسیس یکی از پله های  
یبارگذاری سه محوری تناوبی تغییر شکل

ت منحنی تغییرات مدول برشی و نسب
میرایی بر حسب کرنش برشی

شماره

آزمایش

عمق نمونهنوع آزمایش

m))

شماره

گمانه

تنش همه

جانبه در 

آزمایش

(kPa)تحکیم 

مقدار پس

فشار

(kPa)

تعداد پله

بارگذاری

ارتفاع  اولیه

نمونه

(mm)

قطر اولیه 

نمونه

(mm)

درصد 

رطوبت

اولیه

درصد

رطوبت پس 

از تحکیم

چگالی خشک

مقبل از تحیک

(gr/Cm3)

چگالی 

خشک

بعد از 

تحیکم

(gr/Cm3)

ضریب 

اسکمپتون

B  قبل از

تحکیم

4.7BH-3802007138.47120.022.31.641.700.97-5تناوبی1

11.0BH-61502007139.370.818.320.91.661.720.95-11.3تناوبی2

6.0BH-131002007140.270.616.824.21.591.620.98-7.0تناوبی3

8.0BH-161252009139.970.516.023.51.561.590.99-8.3تناوبی4

5BH-3802009100.770.819.322.81.631.700.979-4.7ستون تشدید5

11.0BH-61502008100.970.717.421.91.661.700.95-11.3ستون تشدید6

6.0BH-13100200995.470.722.8520.61.721.760.99-7.0ستون تشدید7

8.0BH-161252008100.770.616.023.01.561.600.96-8.3ستون تشدید8

6.0BH-131002009100.470.716.824.11.581.660.97-7.0دستون تشدی*9

ن تشدیدجدول مشخصات کلی  نمونه های تهیه شده از نمونه های دستخورده جهت انجام آزمایش سه محوری تناوبی و ستو

نمونه ای که مجدد آزمایش گردید*

BH16 Depth: 8-8.3 m Conf 125 Kpa Step5
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