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บทคัดย่อ  

จดุมุ่งหมายของงานวิจยันีคื้อศึกษาการรับแรงแบบกระทําซํา้ของดินเหนียวเคโอลิน (Kaolin Clay) โดยจําลอง

สถานการณ์การรับแรงในสนามด้วยการทดสอบอดัตวัคายนํา้แรงอดัสามแกนในห้องปฏิบติัการ ภายใต้เง่ือนไขการอดัตวั

ปกติและรับแรงเฉือนในสภาพไม่ระบายนํา้ของดินเหนียว (Consolidated-undrained triaxial test on normally 

consolidated Kaolin clay) ที่ความถ่ี 0.05 Hz จํานวน 10,000 รอบ ในระดับความเค้นจากแรงแบบกระทําซํา้ (Cyclic 

stress ratio, CSR) ที่แตกต่างกนั 5 ระดบั ซึ่งผลการทดสอบพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินเหนียวเคโอลินที่รับแรงแบบ

กระทําซํา้นัน้จะวิเคราะห์ในรูปของความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดถาวรสะสม (Accumulative plastic strain) ที่เพิ่มขึน้

ตามจํานวนรอบแรงกระทํา (Number of cycles) ตลอดระยะเวลาการทดสอบ อีกทัง้ยงักล่าวถึงการจําแนกพฤติกรรมการ

เปล่ียนรูปของตวัอย่างดินที่ทําการทดสอบในแตล่ะระดบัความเค้นด้วยด้วยทฤษฎี Shakedown   

คาํสาํคัญ: เคร่ืองมือทดสอบแรงอดัสามแกน, ความเครียดถาวรสะสม, แรงแบบกระทําซํา้ 

 

Abstract  

Consolidated-undrained cyclic triaxial tests were performed on normally consolidated Kaolin clay 

specimens to investigate the deformation behavior of Kaolin subjected to repeated loading at a cyclic 

frequency of 0.05 Hz and undergo a number of load cycles of 10,000. Cyclic stress ratios (CSR) of 0.30, 0.45 

, 0.60, 0.75, and 0.90 were employed. The obtained results indicate that the accumulated plastic strains are 

brightly dependent of CSR. When CSR value is 0.90, the plastic strains increase insignificantly and the 

specimens present ratcheting behavior or failure. For CSR values are equal to or less than 0.60, plastic strains 

increase only marginally. The specimens stabilize and elastic shakedown behavior is present. 

Keywords: Accumulative plastic strain, Cyclic loading, Triaxial test  
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