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 خالصه

باشد. این مقاله به بررسی های خاص میهای آزمایشگاهی به منظور انجام برخی از آزمایشروشی برای آماده کردن مدل3روش بارش ماسه در هوا

های مورد نظر پرداخته است. ای در دانسیتههای ماسهساز به روش بارش ماسه در هوا، برای ایجاد نمونهه نمونهنتایج به دست آمده از کاربرد دستگا

های سیستم بارش مورد استفاده در این های آزمایشگاهی جهت بررسی عملکرد سیستم پیشنهادی انجام شده است. ویژگیای از تستمجموعه

دهد که این روش، توانایی تولید نتایج نشان میباشد. می دو سری دریچه بارش با قطرهای متفاوتو  پژوهش، انتخاب یک الک پخش کننده

ای با شرایط یکنواخت در توان ماسهدرصد دارا بوده که می 011الی  82های نسبی های آزمایشگاهی در دانسیتهای برای مدلهای ماسهنمونه

های پخش کننده به طور قابل توجهی همچنین، به این نتیجه رسیده شده است که بارش ماسه با الک های سست تا بسیار متراکم ایجاد نمود.تراکم

 شود.های بازسازی شده توسط دستگاه پیشنهادی این مقاله میباعث بهبود یکنواختی عمودی و افقی نمونه

 

 بارش ماسه، دریچه، دانسیته نسبیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

هایی مانند کالیبراسیون نفوذ سنج های استاتیکی و های آزمایشگاهی به منظور انجام آزمایشهوا روشی برای آماده سازی مدل روش بارش ماسه در

های آزمایشگاهی، کالیبره شدن دستگاه باشد. هنگام استفاده از مدلهای مختلف مربوط به گرایش ژئوتکنیک میدینامیکی و به طور کلی آزمایش

هایی با قابلیت هایی با شرایط دلخواه و دانسیته نسبی مورد نظر و همچنین تولید نمونههای یکنواخت و نیز دستیابی به نمونهنظور تولید نمونهساز به منمونه

مورد استفاده باشد. روش بارش ماسه در هوا به دلیل توانایی آن برای شبیه سازی مکانیسم رسوبی خاک به طور گسترده ای تکرار با تراکم مورد نظر می

 . [0]گیرد قرار می

 ترین روشاند که مناسبشده انجام شده است. نتایج تجربی نشان دادهای بازسازی های دانهای بر روی عوامل مؤثر بر تراکم نمونهمطالعات گسترده

با توجه به  [8]راد و تامی  .[5-8]برای تولید یک نمونه بزرگ محفظه کالیبراسیون، روش بارش با تنظیم شدت رسوب همراه با ارتفاع سقوط ثابت است 

های بارش، سایز الک 5بزرگترین اثر و همچنین، ارتفاع سقوط 4های انجام داده به این نتیجه دست یافتند که تخلخل دیافراگم و یا شدت رسوبآزمون

 ین اثر را بر تراکم نسبی دارند. کمتر 7های دیافراگمو نیز الگوی سوراخ 6پخش کننده

که قادر به دستیابی به طیف وسیعی از تراکم نسبی با کنترل  2اییدی ساخته شد. یک سیستم بارش از نوع پردههای بارش جدهای بعد سیستمدر سال

برای دستیابی به تراکم نسبی  [7]ژائو و همکاران  .[6]ارتفاع بارش سقوط و همچنین کنترل سرعت حرکت دهانه خروجی خاک است، توسعه پیدا کرد 

 ای را توسعه دادند که قابلیت کنترل ارتفاع بارش و شدت رسوب را دارد.مشخص، دستگاه خودکار بارش ماسه

                                                 
 دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسی، ژئوتکنیک، گروه عمران، گرایش  ،دانشجوی کارشناسی ارشد 0

 دانشگاه فردوسی مشهدانشکده مهندسی، ، گروه عمران، ددانشیار 8

3 air-pluviation 
4 Deposition intensity 
5 Drop (falling) height 
6 Diffuser sieve size 
7 Shutter-hole pattern 
8 Curtain-type rainer system 
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های سقوط کرده در واحد سطح و در واحد زمان. غیر دارد. شدت رسوب عبارت است از تعداد دانه 9تراکم نسبی بستگی به شدت رسوب

های الک در بارش ثابت و نیز شود. این عامل به خاطر انتخاب نامناسب تعداد سوراخش باعث ایجاد تغییرات مکانی تراکم خاک مییکنواختی شدت بار

 .[9, 2] دهدها رخ مینحوه انتخاب مکان این سوراخ

های ذرات و کننده، ویژگیهای پخشتراکم ماسه بازسازی شده با استفاده از روش بارش به ارتفاع سقوط )ارتفاع بارش(، شدت رسوب، تخلخل الک

های باز شده تخلخل دیافراگم یا شدت رسوب بیشترین تأثیر را بر تراکم نسبی نمونه نشان داد که [8] نظایر آن بستگی دارد. نتایج آزمایشات راد و تامی

 اند. و ارتفاع سقوط نیز نام برده دوران فالسکه دهانه نازل، سرعت از عوامل مؤثر بر تراکم نسبی همچون انداز [01] دارد. همچنین میورا و توکی

اند که تأثیر افزایش غیر خطی سرعت با افزایش ارتفاع سقوط تا پیشنهاد داده [00, 5]بر اساس مطالعات نظری بر روی ذرات منفرد، وید و نگسی 

 کند. زمانی که به سرعت حد رسیده است، صرف نظر از سطح ارتفاع سقوط، با افزایش اندازه ذرات، افزایش پیدا می

های بازسازی شده توسط دستگاه بارش ماسه پرداختند. دیافراگم و نیز تأثیر شدت رسوب بر تراکم نسبی نمونه به مطالعه اثر تخلخل [8]راد و تامی 

های بازسازی شده کاهش پیدا آنها به این نتیجه دست یافتند که با افزایش شدت رسوب و یا با افزایش تخلخل دیافراگم، درصد تراکم نسبی نمونه

 کند.   می

هایی در مطالعات اند، کاستیهایی که نویسندگان این مقاله در جهت گردآوری اطالعات دستگاه بارش ماسه انجام دادهو کوششبا توجه به تالش 

ها را پوشش دهیم. دستگاه محققان گذشته احساس شد. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا با معرفی یک دستگاه جدید بارش ماسه این کاستی

کننده و های پخشهای ترکیبی الکهای نسبی با استفاده از روشای برای طیف وسیعی از تراکمهای دانهقادر به بازسازی نمونه پیشنهادی این مقاله

های این سیستم بارش پیشنهادی، به بررسی اثرات پرده بارش با قطرهای متفاوت و نیز، به مطالعه و باشد. از ویژگیهای بارش با قطرهای متفاوت میپرده

پردازد. های مختلف بارش ماسه میکننده و پرده بارش بر دانسیته نسبی نمونه بازسازی شده در ارتفاعهای پخشبررسی اثرات ترکیب همزمان الک

وب ماسه، ای( در هر الیه رسهای استوانه)نمونه 01گیریهای نمونههای بازسازی شده با قرار دادن قالبهمچنین، به منظور ارزیابی یکنواختی نمونه

 یکنواختی تراکم در جهات عمودی و افقی مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت به نتایج قابل قبولی دست پیدا کردیم.

 

 مصالح .2
 

کان ها انجام دهند، امهای یکسانی بر روی این نوع از خاکهای ثابت که همگان بتوانند آزمایشای با شرایط و ویژگیاستفاده از یک خاک ماسه

ای مناسب بایستی به میزان قابل توجه در سازد. یک خاک ماسههای مختلف را فراهم میتکرار پذیر بودن نتایج و مقایسه نتایج حاصل از آزمایش

دیگران فراهم شود. های شناخته شده در دنیا باشد تا امکان مقایسه نتایج با کارهای دسترس بوده و تا آنجا که امکان دارد مشخصات این ماسه مشابه ماسه

های بازسازی شده، از ماسه شکسته از این رو، در آزمایشات صورت گرفته جهت بازسازی، بررسی و همچنین جهت تعیین درصد تراکم نسبی نمونه

خت خواص فیزیکی این باشد، استفاده شده است. به منظور شنابندی یکنواخت و رنگ طالیی میفیروزکوه که دارای دانه 060سیلیسی استاندارد شماره 

های تعیین چگالی حداکثر و حداقل با قالب تراکم استاندارد و تعیین چگالی وزنی و آزمایش سه محوری بندی، آزمایشهای دانهنوع ماسه آزمایش

 مونوتونیک زهکشی نشده انجام شده است. 

ای بد دانه بندی یونیفاید این خاک در رده خاک ماسهق طبقهطب باشد.حاوی مشخصات فیزیکی ماسه فیروزکوه می 0الزم به ذکر است که جدول 

 گیرد.قرار می (SP)بندی شده 
 

  خاک مورد استفادهمشخصات  -1دول ج
 

 نوع خاک 
وزن مخصوص 

 (3kN/m) خشک

زاویه اصطکاک 

 (Degree) داخلی
 (mm)10D (mm)30D (mm)60D Cc Cu 

 060ماسه 

 فیروزکوه
15.75 40 0.167 0.26 0.40 1.012 2.395 

 

 

                                                 
9 Deposition Intensity (DI) 
10 Test mold (= sampling mold) 
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 دستگاه بارش ماسه .3
 

دهد. این دستگاه شامل یک مخزن تغذیه به ای را در دانشگاه فردوسی مشهد نشان میهای ماسهدستگاه مورد استفاده جهت بازسازی نمونه 0شکل 

ن عالوه بر وجود مخزن ماسه، از یک جعبه باشد. همچنیمتر می یکشود. طول بعد عمود بر صفحه مخزن ماسه فیروزکوه پر می 060بوده که توسط ماسه 

های تعبیه شده بر روی جعبه آزمایش، توانایی حرکت در طول جعبه ها، استفاده شده است. مخزن تغذیه توسط ریلآزمایش برای بارش و بازسازی نمونه

اندازه با عرض جعبه که بعد عمود بر صفحه آن هم  11شها، ماسه موجود در مخزن از طریق پرده بارو انجام بارش ماسه را دارد. برای بازسازی نمونه

کند. الزم به ذکر است که از پرده بارش با قطرهای مختلف جهت انجام آزمایشات و رسوب ماسه مورد استفاده قرار گرفته باشد، عبور میآزمایش می

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادستگاه بارش جهت بازسازی نمونه -1شکل 

 

گیری است. ورتی که فقط از پرده بارش استفاده شود، ارتفاع بارش برابر با ارتفاع آزاد بارش ماسه از پرده تا میانه ظرف نمونهدر صشایان ذکر است 

های کننده جهت بارش استفاده شده است. از اینرو، ارتفاع بارش برابر با ارتفاع آزاد بارش از الکهای پخشهمچنین، در برخی از آزمایشات از الک

 باشد. کننده تا میانه ظرف نمونه گیری میپخش 
 

 

 هابرنامه آزمایش .4
 

 که در ادامه به توضیح هر کدام از آنها خواهیم پرداخت. در دو بخش کلی انجام شدهجهت نیل به اهداف تعیین شده در این پژوهش، آزمایشات 

دو و سه میلیمتر  باشد. در این آزمایشات از پرده بارش به قطرهایه میهای پخش کنندبخش اول، شامل آزمایشات بارش ماسه بدون استفاده از الک 

متر ضخامت  0/1ای که به ازای هر متر متغیر بوده به گونه 5/0متر تا  0/1ها از ها استفاده شده است. ارتفاع بارش در این آزمایشجهت بازسازی نمونه

باشد. جهت تعیین ده است. الزم به ذکر است که ارتفاع بارش ماسه در هر آزمایش ثابت میالیه ماسه باریده شده توسط دستگاه، یک آزمایش انجام ش

 گیری استفاده شده است.دانسیته نسبی در انجام هر یک از آزمایشات از پنج قالب نمونه

های بازسازی شده از این سیته نسبی نمونهدهد. در انجام هر یک از آزمایشات به منظور تعیین دانگیری را نشان میهای نمونهمشخصات قالب 8شکل  

 ها مورد استفاده قرار گرفته است.قالب
 

 
 
 

 

 گیریقالب نمونه -2شکل 

 
 

                                                 
11 rainer curtain 
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 باشد.های انجام شده در بخش اول مینشان دهنده تعداد و مشخصات آزمایش 8جدول 
 

 

 های بخش اولمایشآزمشخصات  -2دول ج

 
 

های بارش، از ها عالوه بر وجود پردهباشد. جهت بازسازی نمونهکننده میهای پخشالکهای بارش ماسه با استفاده از بخش دوم، شامل آزمایش

متر متغیر بوده به طوری که  4/0متر تا  0/1یک الک در انجام هر آزمایش استفاده شده است. ارتفاع بارش در این آزمایشات همانند بخش قبل بوده و از 

ها انجام شده است. همچنین، متر ضخامت الیه ماسه باریده شده توسط دستگاه، یک آزمایش جهت آزمایشات بارش و نیز بازسازی نمونه 0/1به ازای هر 

ستفاده گردیده است. الزم به یادآوری است نشان داده شده است، ا 8که در شکل  گیری مطابق آنچهجهت تعیین مقدار تراکم نسبی از پنج قالب نمونه

 باشد.که ارتفاع بارش ماسه در انجام هر آزمایش ثابت می

 باشد.های انجام شده در بخش دوم میگر تعداد و جزئیات آزمایشبیان  3جدول 

 
 

   های بخش دومآزمایشمشخصات  -3دول ج

 
 

 

 ها نتایج آزمایش .5
 

های فیزیکی آزمایشگاهی، مطالعات جامعی صورت گرفته های بازسازی شده برای مدلرسی و تعیین تراکم نسبی نمونهدر این پژوهش، به منظور بر

ها در دو بخش کلی آزمایشات است. این مطالعات شامل بررسی وزن واحد حجم خشک ماسه باریده شده و به تبع آن، بررسی تراکم نسبی نمونه

کننده و نیز، های پخشها شرح داده شد، شامل آزمایشات بارش ماسه بدون استفاده از الکبرنامه آزمایشباشد. این دو بخش که در قسمت می

باشد. در ادامه به بحث درباره نتایج آزمایشات مذکور خواهیم کننده و پرده بارش با قطرهای مختلف میپخش آزمایشات شامل استفاده همزمان از الک

 پرداخت.

 

 کننده دون استفاده از الک پخشها بآزمایش  .5-1
 

های ها به طور کامل شرح داده شد، بخش اول مربوط به آزمایشات بارش ماسه بدون استفاده از الکطور که در قسمت برنامه آزمایشهمان

 باشد. متر میدو و سه میلیو شامل قطرهای  مرحله بوده که در هر مرحله قطر پرده بارش متغیر دوکننده است. این بخش از آزمایشات شامل پخش

 طور که قبالً ذکر شد، در این مرحله از پرده بارش به قطرباشد. همانگر نتایج به دست آمده از مرحله اول از بخش اول آزمایشات میبیان 3شکل 

  تخلخل و تراکم نسبی برای هر قالبمتر جهت رسوب ماسه در دستگاه بارش پیشنهادی استفاده شده است. مقادیر به دست آمده برای نسبت سه میلی

تراکم  های موجود در هر ارتفاع معین، تعیین و در شکل زیر نشان داده شده است و بهترین خطی که می توان برای مقادیرگیری با کمک فرمولنمونه

شماره 

مرحله 

 آزمایش

 نحوه آزمایش

قطر پرده 

بارش 

(mm) 

بعد عمود بر 

صفحه پرده 

 (mm)ارش ب

مساحت 

پرده بارش 

(2mm) 

ارتفاع بارش 

(mm) 

تعداد آزمایشات 

به  انجام شده

متر  1/0ازای هر 

 افزایش ارتفاع

 

های تعداد قالب

نمونه گیری در 

 هر آزمایش

0 
 

های بدون استفاده از الک

 کنندهپخش

8 935 0271 0511-011 05 5 

8 3 935 8215 0411-011 04 5 

شماره 

مرحله 

 آزمایش

تعداد 

های الک

 کنندهپخش

 

 هایفاصله چشمه

الک در جهت 

 (mm)افقی 

 

های فاصله چشمه

الک در جهت 

  (mm)قائم 

قطر پرده 

بارش 

(mm) 

مساحت 

پرده بارش 

(2mm) 

ارتفاع بارش 

(mm) 

تعداد 

آزمایشات 

 انجام شده

0 0 
5/3 2/0 

8 0271 0411-011 04 

8 0 3 8215 0411-011 04 
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 نسبی رسم شود، تعیین گردیده است.

 

 

 متردریچه بارش به قطر سه میلی –سبت تخلخل تأثیر ارتفاع بارش )ارتفاع سقوط( بر تراکم نسبی و ن -3شکل

 
 

طور که از شکل فوق باشد. هماننمودارهای تراکم نسبی و نسبت تخلخل در مقابل ارتفاع بارش در مرحله اول از بخش اول آزمایشات می 3شکل 

متر، تراکم 0تا  0/1. همچنین، در ارتفاع سقوط تراکم نسبی نمونه بازسازی شده نیز افزایش پیدا کرده است 12مشخص است، با افزایش ارتفاع سقوط

باشد. عالوه بر تری در حال افزایش میمتر افزایش دانسیته نسبی با نرخ کم 3/0الی  0نسبی به صورت خطی در حال افزایش بوده است. اما در ارتفاع 

ه نشده است. در حالت کلی نتایج این آزمایش با مشاهدات متر، تراکم نسبی ثابت شده و افزایشی مشاهد 3/0از  مطالب ذکر شده، در ارتفاع بیش

درصد بوده که این تراکم به دست  29الی  82مقادیر تراکم نسبی به دست آمده در این روش در بازه مطابقت دارد.  [08]آزمایش چویی و همکاران 

توان گفت که درصد تغییرات تراکم نسبی بین آمده در چهار حالت سست، متوسط، متراکم و بسیار متراکم قرار گرفته است. لذا با توجه به این مطلب می

 باشد. درصد می 5/62اصله در این روش، تقریباً ترین مقدار تراکم حترین و بیشکم

باشد. شیوه انجام آزمایش و رسم نمودار تراکم نسبی و یا نسبت تخلخل در مقابل ارتفاع نتایج مرحله دوم از بخش اول آزمایشات می 4همچنین، شکل 

 متر استفاده شده است. متر از پرده بارش به قطر دو میلیسه میلیبارش همانند مرحله اول بوده با این تفاوت که به جای استفاده از پرده بارش به قطر 

 

 

 متردریچه بارش به قطر دو میلی –تأثیر ارتفاع بارش )ارتفاع سقوط( بر تراکم نسبی و نسبت تخلخل  -4شکل

 
 

توان گفت که با افزایش ارتفاع سقوط می 4ل باشد. با توجه به شکل مینتایج مرحله دوم آزمایشات در حالت کلی، مشابه نتایج آزمایشات مرحله او

باقی متر، دانسیته نسبی به صورت خطی افزایش پیدا کرده و از این ارتفاع به بعد، افزایشی در مقدار تراکم نسبی رخ نداده و این مقدار ثابت  0/0تا 

مطابقت دارد. مقادیر به دست آمده برای تراکم نسبی در این مرحله، در  [08]ماند که این نتایج در حالت کلی با نتایج آزمایشات چویی و همکاران می

این مقادیر حاکی از این مطلب است که تراکم ماسه در این مرحله در سه حالت تراکم متوسط، متراکم و بسیار  که درصد قرار گرفته 90الی  47بازه 

 باشد.درصد می 42باشد. لذا درصد تغییرات تراکم نسبی در این مرحله از آزمایشات تقریباً متراکم می

                                                 
12 Drop height (= pluviation height) 
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 کننده و دریچه بارشها با استفاده از الک پخشآزمایش  .5-2
 

کننده است. در این بخش با استفاده های پخشدوم آزمایشات مربوط به بررسی نتایج تراکم نسبی دستگاه بارش ماسه با استفاده از الکبخش 

 کننده، به بررسی و مقایسه نتایج دانسیته نسبی به دست آمده از این دسته آزمایشات خواهیم پرداخت. پخش های بارش و یک الکز پردههمزمان ا

های قبلی، در این مرحله عالوه بر وجود باشد. طبق توضیحات داده شده در قسمتنتایج به دست آمده از مرحله اول آزمایشات بخش دوم می 5 شکل 

 کننده در دستگاه پیشنهادی بارش ماسه استفاده شده است. پرده بارش به قطر سه میلی متر، از یک الک پخش

 

 

 کنندهو یک الک پخش مترمیلی سهدریچه بارش به قطر  –اکم نسبی و نسبت تخلخل بر تر سقوطتأثیر ارتفاع  -5شکل

 
 

شود مقادیر مالحظه می 5طور که در شکل دهد. همانن مینتایج آزمایشات بارش ماسه را در مرحله اول از بخش دوم آزمایشات را نشا 5شکل 

درصد بوده لذا تراکم نسبی حاصله در این روش  03بوده که درصد تغییرات آن تقریباً  درصد 24الی  73تراکم نسبی به دست آمده در این روش در بازه 

های بازسازی شده کم بوده که متر، نرخ افزایش تراکم نسبی نمونه 2/1با افزایش ارتفاع سقوط تا این، باشد. بنابردر دو حالت متراکم و بسیار متراکم می

توان گفت افزایش تراکم نسبی از یک ارتفاعی به بعد قابل چشم پوشی بوده که ی مانده است. در حالت کلی میپس از این ارتفاع، تراکم نسبی ثابت باق

 باشد.می [08]و چویی و همکاران  [8] این نتایج همانند نتایج آزمایشات راد و تامی

ننده پخش ک متر و یک الکارش به قطر دو میلیباشد. در این مرحله از پرده بنتایج به دست آمده مرحله دوم از بخش دوم آزمایشات می 6شکل 

 در دستگاه بارش پیشنهادی ماسه استفاده شده است.

 

 

 کنندهمتر و یک الک پخشدریچه بارش به قطر دو میلی –تأثیر ارتفاع سقوط بر تراکم نسبی و نسبت تخلخل  -6شکل

 

ادیر تراکم نسبی به دست آمده دهد. مقنتایج تراکم نسبی و نسبت تخلخل به دست آمده در مرحله دوم از بخش دوم آزمایشات را نشان می 6شکل 

توان گفت که درصد باشد. لذا با توجه به مطلب اخیر میدرصد قرار داشته که تراکم حاصله در حالت بسیار متراکم می 011الی  29در این روش در بازه 

تری در حال افزایش بوده متر با نرخ کم 7/1رتفاع های بازسازی شده در این روش تا اباشد. تراکم نسبی نمونهدرصد می 00تغییرات تراکم نسبی تقریباً 

توان اظهار داشت که پس از این ارتفاع، مقدار دانسیته نسبی ثابت باقی مانده است. همانند نتایج به دست آمده در مرحله قبل، در این مرحله نیز می
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تری افزایش پیدا کرده که پس از این ده تا ارتفاع معینی با نرخ کمکننده و پرده بارش، تراکم نسبی به دست آمپخش استفاده همزمان از الکدرصورت 

 .[08, 8]باشد ارتفاع افزایش در مقدار تراکم نسبی قابل چشم پوشی می

 
 

 گیرینتیجه .6
 

کار رفته در آن مطابق ای پرداخته است. این دستگاه با توجه به تجهیزات به های ماسهاین مقاله به معرفی دستگاه بارش جدیدی جهت بازسازی نمونه

ای از تراکم همچون تراکم سست، متوسط، متراکم و بسیار هایی با طیف گستردههای قبلی توضیح داده شد، قادر به بازسازی نمونهبا آنچه که در قسمت

 کننده است. پخش متر و همچنین، استفاده از یک الکلیدو و سه می زات شامل پرده بارش به قطرهایمتراکم در این دستگاه است. این تجهی

 باشد.های بارش میارش ماسه با استفاده تنها از پردهها از دو روش کلی استفاده شده است. روش اول، آزمایشات مربوط به بجهت بازسازی نمونه

آزمایشات  کلینتایج باشد. کننده و پرده بارش با قطرهای مختلف میروش دوم شامل آزمایشات بارش ماسه با استفاده همزمان از الک پخش همچنین،

راکم نسبی افزایش یافته است. همچنین مطابق با نتایج به دست حاکی از آن است در یک ارتفاع معین بارش ماسه با کاهش قطر پرده بارش، مقادیر ت

توان گفت که با افزایش یابد. همچنین میترین مقدار تراکم نسبی نیز کاهش میترین و بیشآمده با کاهش قطر پرده بارش، درصد تغییرات بین کم

های بازسازی شده نیز افزایش یافته است که پس از این ارتفاع بی نمونهارتفاع سقوط تا یک ارتفاع مشخص، سرعت ذرات افزایش و به تبع آن تراکم نس

ها همانند تراکم سست، متوسط، ای از تراکممعین، افزایش تراکم نسبی قابل چشم پوشی است. ضمنًا الزم به ذکر است که در این روش، طیف گسترده

الی  82با توجه به قطر پرده بارش انتخابی بین  های مذکور وت آمده با استفاده از روششود. بازه تراکم نسبی به دسمتراکم و بسیار متراکم را شامل می

 . باشددرصد می 011

توان گفت که شدت رسوب و یا به عبارت دیگر قطر پرده بارش در حالت استفاده تنها از پرده بارش )آزمایشات بدون استفاده از در حالت کلی می

با افزایش شدت بارش و یا  توان نتیجه گرفت کهمی همچنین های بازسازی شده دارد.ن تأثیر را بر روی تراکم نسبی نمونهتریکننده(، بیشهای پخشالک

  کند.به عبارت دیگر، با افزایش قطر پرده بارش، مقادیر تراکم نسبی حاصله کاهش پیدا می

های نسبی در مدت زمان خیلی هایی با طیف وسیعی از تراکمت بازسازی نمونهضمناً دستگاه بارش ماسه پیشنهادی که در این مقاله معرفی شد، قابلی

 باشد.های مهم این دستگاه میکوتاه را داشته که این خصوصیت یکی از مزیت

 
 

 قدردانی .7
 

هایی که برای متبابت تمامی زح "مسئول آزمایشگاه سازه دانشگاه فردوسی مشهد" حسینیدانم از جناب آقای در پایان بر خود الزم می

های زندگی موفق و پیروز اند، نهایت تشکر و قدردانی را بنمایم و امیدوارم در پناه حق تعالی در تمامی عرصهدانشجویان و به خصوص اینجانب کشیده

 باشند.
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