تعيين فاصله عددی مطمئن برای ايجاد ظرفيت باربری کامل
نوک شمعهای درجاريز در خاکهای اليه ای در شرايط ماسه
بر روی رس
2
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چكيده
 با استفاده از روشهاي عددي به بررسي ظرفيت باربري نوک شمعهاي درجاريز در خاکهاي،در اين تحقيق
اليهاي و تعيين فاصله عددي مطمئن قرارگيري نوک شمع براي ايجاد ظرفيت باربري کامل در شرايط ماسه بر روي
 مدل، ابتدا به توضيح مختصر مدل سازي ظرفيت باربري نوک شمع درجاريز در خاک همگن.رس پرداخته شده است
رفتاري انتخاب شده براي خاک و پارامترهاي مدل رفتاري و سپس به مدل سازي ظرفيت باربري نوک شمع در خاک
 آناليزهاي عددي انجام شده نشان ميدهد مقدار فاصلهاي که در آن ظرفيت باربري نوک.اليهاي پرداخته شده است
شمع تحت تاثير خاک رسي قرار ميگيرد به نسبت حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در خاک رسي همگن به حداکثر
 در پايان نتايج به دست آمده در آناليزهاي عددي با.ظرفيت باربري نوک شمع در خاک ماسهاي همگن بستگي دارد
.مقادير تجربي پيشنهاد شده توسط محققين ديگر مقايسه شده است
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Reliable depth to fully mobilize the end bearing
capacity of drilled shafts in layered soils: the case of
sand overlying clay
M.M. Ahmadi, M. Khabbazian
ABSTRACT
In this paper, a modeling procedure is carried out to numerically investigate the end bearing capacity
of drilled shafts in layered soils. For the case of sand overlying clay, the reliable depth for full
mobilization of the end bearing capacity of drilled shafts is also discussed. The modeling procedure in
homogenous soil and the constitutive law are first described. The modeling procedure in layered soils is
explained next. Numerical analyses show that when the pile tip is located in the sand and close to the clay
layer below, the distance that pile tip senses the presence of the clay layer depends on the ratio of the fully
mobilized end bearing capacity of clay to the fully mobilized end bearing capacity of sand. Finally,
numerical results are compared with experimental data suggested by other researchers.
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Layered Soils, Clay, Drilled Shafts, End Bearing Capacity, Sand, Numerical Modeling.
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 -1مقدمه

محوري بر روي شمعهاي قائم تکي ،به مطالعه ظرفيت باربري
نوک شمع در خاکهاي اليهاي پرداخته و در شرايط ماسه بين

در خاکهاي اليهاي در شرايطي که انتهاي شمع در خاک

دو اليه رسي مشاهده کردهاند که با نزديک شدن نوک شمع به

ماسهاي قرار گيرد که در زير ماسه يک اليه رس قرار داشته

مرز مشترک ماسه-رس گسيختگي در شمع ميتواند به علت

باشد ،با نزديک شدن نوک شمع به مرز مشترک ماسه-رس

سوراخ شدگي اليه ماسهاي به طرف اليه رسي رخ دهد .نتايج

ظرفيت باربري نوک شمع شروع به کاهش ميکند .در نتيجه در

آزمايشات مايرهوف و ساستري ] [8نشان ميدهد مقدار فاصله

خاکهاي اليهاي محل قرارگيري نوک شمع بر ظرفيت باربري

مطمئني که نوک شمع ميتواند به مرز مشترک ماسه-رس

تاثير گذار بوده و تعيين فاصله مطمئن براي قرارگيري نوک

نزديک شود تا سوراخ شدگي ايجاد نشود به نسبت حداکثر

شمع اهميت زيادي دارد .اين موضوع با آزمايشهاي فراوان

ظرفيت باربري نوک شمع در خاک رسي ( )qlwبه حداکثر

انجام شده روي شمع ها در خاکهاي اليه اي گزارش شده است

ظرفيت باربري نوک شمع در خاک ماسهاي ( )qlsدر شرايط

 .به عنوان مثال در پروژه اي واقع در بانکوک ] [2] ، [1که

همگن بستگي دارد .براي نسبت  qlw/qls =6/05اين فاصله 1/5

داراي خاک اليه اي است ،تحت شرايط يکسان از نظر

برابر قطر شمع و براي نسبت  qlw/qls =6/62اين فاصله  0برابر

ويژگيهاي زمين (شکل ( )1دو آزمايش بارگذاري شمع بر روي

قطر شمع پيشنهاد شده است.

شمع هاي درجا ريز انجام شد .در آزمايش اول نوک شمعي به

تاملينسون ] [16براي محاسبه ظرفيت باربري نوک شمع در

طول  06متر و قطر  1/5متر در اليه رسي قرار گرفته بود که

شرايط ماسه بر روي رس رابطه سادهاي پيشنهاد ميکند.

تحت بار  1556تن و نشست  06ميليمتر گسيخته شد .در

همانگونه که در شکل ( )2مشاهده ميشود براي حالت خاک

آزمايش دوم نوک شمعي با همان قطر به طول  55متر در اليه

متراکم روي خاک ضعيف ،فرض شده است که زماني که نوک

ماسه اي قرار گرفته بود که تحت بار  2566تن و نشست 20

شمع در فاصله کمتر از  16Bاز اليه رس ضعيف قرار دارد،

ميلي متر گسيخته شد  .بنابراين مشاهده ميشود که شمع دوم

مقاومت نوک آن تحت تاثير اليه ضعيف پائيني قرار ميگيرد.

با طول مدفون کمتر عملکرد بهتري دارد.

براي اين حالت هرچه نوک شمع به اليه ضعيف زيرين نزديک

براي محاسبه ظرفيت باربري نوک شمع هاي درجاريز در

تر شود از مقدار مقاومت نوک آن کاسته

خاکهاي همگن روابط زيادي پيشنهاد شده است ]5] ،[4] ، [3
[ ، [0]،اما براي محاسبه ظرفيت باربري نوک شمع در خاک
هاي اليهاي مطالعات و تحقيقات کمتري انجام شده است .اين در
حالي است که در طبيعت ،خاکهاي موجود بيشتر به صورت
اليهاي بوده و ظرفيت باربري نوک شمع در خاکهاي اليهاي با
توجه به محل قرار گيري نوک شمع ،از ظرفيت باربري نوک
شمع در خاکهاي همگن متفاوت ميباشد.
در اين مقاله به صورت عددي و با استفاده از نرم افزار
 ،[5] FLACظرفيت باربري نوک شمع در خاکهاي اليهاي
مورد بررسي قرار گرفته است .پس از مروري بر روابط تجربي
موجود ،نحوه مدل سازي ظرفيت باربري نوک شمع در خاک
همگن به طور اختصار بيان شده و سپس به چگونگي مدل

شکل ( : )1پروفيل خاک اليه اي و شمع هاي مورد آزمايش ][2] ، [1

سازي ظرفيت باربري نوک شمع در خاکهاي اليهاي پرداخته
شده و نتايج به دست آمده در آناليزهاي عددي با مقادير
تجربي پيشنهاد شده توسط محققين ديگر مقايسه شده است.

 -2روابط موجود برای در نظر گرفتن تاثير اليهای
بودن خاک

ميشود و در مرز مشترک دو اليه به مقاومت نوک در خاک
ضعيف ( )qlwميرسد .بدين ترتيب براي حالتي که نوک شمع
قرار گرفته در اليه خاک ماسهاي در فاصله  Hاز اليه رسي
زيرين قرار دارد ،رابطه ( )1براي محاسبه ظرفيت باربري نوک
شمع پيشنهاد شده است ].[16

مايرهوف و ساستري ] ،[0] ، [8با انجام آزمايش بارگذاري
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و به سمت پائين به گرههاي  D ،C ،B ،Aو  Eاعمال شده و

()1

تنشهاي ايجاد شده در المانهاي متناظر با اين گرهها در آناليز
عددي ثبت ميشود.

شکل ( : )2تغييرات ظرفيت باربري نوک شمع در خاک ماسهاي مدفون
بين دو اليه خاک رسي ][16

 -3نحوه مدل سازی ظرفيت باربری نوک شمع
در اين تحقيق از نرم افزار  FLACبراي مدل سازي ظرفيت
باربري نوک شمع استفاده شده است .با توجه به آنکه بيشتر
شمعهاي درجاريز مقطع دايرهاي دارند و به صورت استوانه
اجرا ميشوند ،مساله ظرفيت باربري قائم نوک شمع داراي
تقارن محوري است .در نتيجه آناليزها دوبعدي و به صورت
تقارن محوري انجام شده است .بدين ترتيب براي مدل سازي
شمع و خاک اطراف آن قطاعي از هندسه مساله مدل شده است.
شکل ( )3مش بندي مورد استفاده براي مدل سازي شمعي

شکل ( :)3مش بندي مورد استفاده براي مدل سازي شمعي به قطر 08
سانتيمتر و طول مدفون  18متر

به قطر  86سانتيمتر و طول مدفون  16متر را نشان ميدهد.
فضاي خالي قرار گرفته در سمت چپ شکل ( )3محل قرارگيري
شمع را نشان ميدهد .گفتني است که در مدل سازي انجام
شده ،مرز جانبي در برابر تغيير مکان افقي مقيد شده و فقط
داراي تغيير مکان قائم ميباشد و مرز پائيني در برابر تغيير
مکان افقي و قائم مقيد شده است .همچنين براي تحليلهاي انجام
شده در اين تحقيق نسبت قطر مش به قطر شمع برابر با 56
ميباشد ،و اين بيان ميدارد که مرزها به اندازه کافي از شمع
دور قرار گرفته اند که شرايط مرزي تاثير قابل توجهي بر روي
نتايج تحليل ندارد ] .[11در شکل ( )4مش بندي مورد استفاده
در اطراف نوک شمعي به قطر  86سانتيمتر در نماي نزديکتري
نسبت به شکل ( )3نشان داده شده است .با توجه به آنکه مساله
داراي تقارن محوري است ،محور قائم مار بر نقطه  Aمحور
تقارن مساله است .با توجه به شکل ( ،)4براي مدل سازي
ظرفيت باربري نوک شمع ،در انتهاي فضاي خالي قرار گرفته
در سمت چپ (محل قرار گيري شمع) تغيير مکاني در جهت قائم
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شکل ( :)4نماي نزديک از مش بندي مورد استفاده در اطراف نوک
شمع با قطر  08سانتيمتر

با افزايش تغيير مکان ،تنشهاي ايجاد شده در المانهاي
56

متناظر با گرهها نيز افزايش مييابد .لي و سالگادو ] [12بيان

شده در خاک اطراف نوک شمع خيلي بيشتر از مقادير تنشها

ميکنند که به طور معمول ،نمودار بار -نشست براي شمعهاي

در فواصل دورتر شمع ميباشد و با توجه به اين که در مدل

مدفون در ماسه به صورت يک منحني بوده که به تدريج

رفتاري به کار رفته در اين تحقيق پارامترهاي االستيک مدل

افزايش مييابد و داراي نقطه حداکثر نميباشد .بدين ترتيب از

مور-کولمب تابع سطح تنش ميباشد ،مقادير پارامترهاي مدل

آنجا که در خاکهاي ماسهاي شيب منحني تنش ايجاد شده در

در نواحي نزديک نوک شمع و نواحي دورتر شمع با هم متفاوت

نوک شمع در برابر تغيير مکان نوک شمع تا تغيير مکانهاي

هستند .در نتيجه نياز است که رابطهاي بين متوسط تنشهاي

زيادي به صورت افقي نميشود ،تعيين معياري براي انتخاب

ايجاد شده و پارامترهاي االستيک خاک برقرار شود.

ظرفيت باربري نهايي نوک شمع از اهميت زيادي برخوردار

احمدي و همکاران ] ،[15] ، [10براي تحليل مقاومت نوک

است .محققين معيارهاي متفاوتي را براي انتخاب ظرفيت

مخروط  CPTبا توجه به اندازهگيريهاي تجربي مقاومت نوک

باربري نهايي شمع پيشنهاد ميکنند .اين معيارها به عواملي از

مخروط توسط لون و همکاران ] [18روابط ( )2و ( )3را براي

جمله نوع شمع و نحوه اجراي آن بستگي دارد .انيل و ريس ]1

تعيين مدول برشي و مدول حجمي پيشنهاد ميکند.

[و ريس و رايت ] [5مقدار نشست مورد نياز براي بسيج کامل

()2

σm n
)
PA
σ
K = K BPA ( m ) m
PA

( G = K G PA

ظرفيت باربري نوک شمع را  5درصد قطر شمع بيان کردهاند.
کودتو ] [13اين نشست را  16درصد قطر شمع ،بوروس  16تا

()3

 15درصد قطر شمع ] ،[14تاملينسون  16تا  26درصد قطر
شمع ] [16و فلمينگ و همکاران  5تا  16درصد قطر شمع
پيشنهاد داده اند ].[15

در اين روابط،
 : σ΄mتنش موثر متوسط

اگر چه انتخاب معيار ظرفيت باربري نوک شمع بر اساس

 : PAفشار اتمسفريک برابر  08/1کيلوپاسکال

نشستي در حدود  16درصد قطر شمع براي شمعهاي کوبشي،

 mو  : nتوان که بين  6/2تا  6/5متغير است.

که قطر کمي دارند ،ممکن است منطقي باشد ليکن براي شمعهاي

 KGو  : KBعدد مدول برشي و حجمي که فقط تابع دانسيته

در جا ريز ،با توجه به قطر زياد اين نوع شمعها ،انتخاب معيار

نسبي ماسه فرض شدهاند .مقادير اين ضرائب در جدول ()1

ظرفيت باربري نوک شمع بر اساس نشستي در حدود 16

آورده شده است.

درصد قطر شمع ميتواند موجب انجام طراحي شود که شرايط

جدول ( :)1مقادير عدد مدول برشي و حجمي پيشنهاد شده توسط

سرويس دهي سازه را برآورده نکند .بنابراين الزم است که

احمدي و همکاران براي ماسه ][15] ، [10

انتخاب معيار ظرفيت باربري نوک شمع بر اساس نشستي کمتر

KB

KG

دانسيته نسبي ()%

از  16درصد قطر شمع انجام شود .در اين تحقيق با توجه به

325

105

45

385

236

05

486

206

85

پيشنهادات محققين ،تنش ايجاد شده در نوک شمع در نشستي
معادل  5درصد قطر شمع به عنوان ظرفيت باربري نوک
شمعهاي درجاريز در نظر گرفته شده است ].[0

 -4نحوه مدل سازی ظرفيت باربری نوک شمع
براي مدل سازي رفتار خاک اطراف نوک شمع از مدل
االستوپالستيک مور-کولمب استفاده شده است .تعداد کم
پارامترهاي مورد نياز و سادگي تعيين اين پارامترها (در
مقايسه با پارامترهاي مورد نياز براي مدلهاي رفتاري ديگر) از
جمله مزاياي اين مدل رفتاري ميباشد .پارامترهاي اين مدل
رفتاري شامل مدول االستيک حجمي ( ،)Kمدول برشي (،)G

زاويه اصطکاک داخلي خاک براي ماسه (  ،) φمقاومت برشي

زهکشي نشده خاک ( )Cuو زاويه اتساع (  ) ψميباشد.

با توجه به اين که در حين بارگذاري شمع تنشهاي ايجاد
51

با توجه به اين که هدف تعيين ظرفيت باربري نوک شمع
ميباشد و ظرفيت باربري نوک شمع شباهت زيادي با مقاومت
نوک مخروط  CPTدارد ،در تحقيق حاضر از روابط پيشنهاد
شده توسط احمدي و همکاران ] [15] ، [10براي بدست آوردن
پارامترهاي االستيک خاک استفاده شده است .براي پارامترهاي
 mو  ،nميانگين مقدار پيشنهاد شده براي آنها يعني مقدار 6/4
انتخاب شده است.
براي تعيين زاويه اتساع خاک ماسهاي از رابطه پيشنهاد
شده توسط بولتون ] [10استفاده شده است.
φ΄ = φ΄crit + 0/8 ψ
()4
در رابطه قبلي
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΄ : φزاويه اصطکاک داخلي خاک بر حسب درجه

در زير شمع بررسي شود.

 : φ΄critزاويه اصطکاک نهايي که متوسط مقدار آن براي
ماسههاي مختلف در حدود  33درجه ميباشد و در اين مقاله

16 m
ماسه

نيز مقدار آن  33درجه درنظرگرفته شده است ].[10
 : ψزاويه اتساع خاک بر حسب درجه

H

مرز مشترک

 -5مدل سازی ظرفيت باربری نوک شمع در
رس

شرايط ماسه بر روی رس

24 m

براي بررسي تغييرات ظرفيت باربري نوک شمع
درخاکهاي اليهاي ،شمعي به طول  16متر و قطر  86سانتيمتر
در دو وضعيت ماسه متراکم بر روي رس ،و ماسه شل بر

شکل ( :)5شکل شماتيک مدل سازي شمع و پروفيل خاک در شرايط

روي رس مدل سازي شده است .شمع و پروفيل خاک به طور

ماسه بر روي رس

شماتيک در شکل ( )5نشان داده شده است .مطابق شکل (،)5
پروفيل خاک شامل يک اليه ماسهاي بر روي خاک رسي بوده و
شمع به طور کامل در خاک ماسهاي قرار ميگيرد .در آناليزهاي
انجام شده ،طول شمع ثابت و برابر  16متر در نظر گرفته شده
و فاصله نوک شمع تا مرز مشترک ماسه -رس ( )Hمتغير و به
صورت ضريبي از قطر شمع ( )Bانتخاب شده است .ثابت نگه
داشتن طول شمع باعث ميشود که در همه آناليزها ،تنش هاي
موجود در نوک شمع برابر بوده و فقط تاثير وجود اليه رسي

پارامترهايي که در مدل سازي براي خاکهاي ماسهاي و
خاک رسي انتخاب شدهاند در جدول ( )2آورده شده است.
همان گونه که در جدول مشخص است براي ماسه متراکم مقدار
زاويه اصطکاک داخلي برابر  45درجه و براي ماسه شل برابر
با  25درجه فرض شده است .اين مقادير در واقع حد پائين و
حد باالي زاويه اصطکاک براي خاکهاي

جدول ( :)2پارامترهاي مورد استفاده در مدل سازي
پارامتر خاک

رس سخت

رس نرم

ماسه شل

ماسه متراکم

صفر

صفر

52

52

552

52

صفر

صفر

مقاومت برشي زهکشي نشده (kPa ،)Cu

صفر

صفر

صفر

52

زاويه اتساع ( ،)ψدرجه

51

51

51

51

وزن مخصوص خاک )( kN/m3

0/5

0/5

0/21

0/52

ضريب فشار جانبي خاک ()Ko

زاويه اصطکاک داخلي (  ،) φدرجه

ماسهاي ميباشد .به همين صورت براي خاک رسي نررم مقردار

اما از آنجا که در مدل سرازي ،وزن مخصروص خراک فقرط برر

مقاومت برشي زهکشي نشرده برابرر  25کيلرو پاسرکال و برراي

روي تنش هاي برجا تأثير گذار است و در آناليز هاي عددي در

رس سخت  125کيلرو پاسرکال فررض شرده اسرت .اگرر چره در

هنگام نفوذ نوک شمع در خاک تنش هراي قابرل مالحظره اي در

واقعيت ميتوان خاکهايي را يافت که پارامترهاي مقراومتي آنهرا

مريشرود ،تفراوت در مقردار وزن

ميتواند در خارج از محدوده ياد شده باشد لريکن

مريتروان

گفت که پارامترهاي انتخاب شده محردوده وسريعي از خاکهراي

اطراف نروک شرمع ايجراد

مخصوص خاک ماسهاي و رسي تاثير قابرل تروجهي برر نترايج
نخواهد گذاشت.

ماسه اي و رسي را در بر ميگيرد .همچنين در جدول ( )2مقدار
وزن مخصوص براي انرواع خاکهرا يکسران فررض شرده اسرت.
اگرچه وزن مخصوص ميتواند مقادير متفاوتي را داشته باشرد
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5666

همگن ( )qlsبرابر  6/083ميباشد) ،مشاهده ميشود که ظرفيت

4666
3666
2666
1666

(کيلو پاسکال)

8

0

4

2

0666

( )qlwبه حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در خاک ماسهاي
تنش ايجاد شده در نوک شمع

H/ B = 8

H/ B = 4

H/ B = 2

H/ B = 6/5

نسبت حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در خاک رسي همگن

6
6

تغيير مکان در نوک شمع (سانتيمتر)

شکل ( :)6منحني تنش ايجاد شده در نوک شمع برابر نشست نوک
شمع براي شرايطي که شمع در خاک ماسهاي متراکم قرار داشته

باربري نوک شمع از  H/B = 8تا =  1H/Bثابت ميباشد .شکل
منحني در اين قسمت بيان ميکند که نوک شمع تا فاصلهاي
برابر  1قطر شمع از اليه رسي ،وجود خاک رسي را احساس
نميکند و ظرفيت باربري فقط تابع خاک ماسهاي ميباشد.
مقدار ظرفيت باربري از  H/B = 1شروع به کاهش ميکند .بدين
ترتيب نوک شمع در  H/B = 1وجود اليه رسي در جلوي خود
را احساس کرده و ظرفيت باربري کاهش مييابد.
در شکل ( -5ب) ،براي شرايط ماسه متراکم بر روي رس

و فاصله نوک شمع تا اليه رسي  4 ،2 ،6/5و  8برابر قطر شمع

نرم با  ،)qlw/qls = 6/625( Cu = 25 kPaمشاهده ميشود که

است.

ظرفيت باربري نوک شمع از  H/B = 8تا  H/B = 5تقريبا ثابت

در شکل ( )0منحني تنش ايجاد شده در نوک شمع برابر
نشست نوک شمع براي شرايطي که شمع در خاک ماسهاي
متراکم قرار داشته و فاصله نوک شمع تا اليه رسي  4 ،2 ،6/5و
 8برابر قطر شمع است ،نشان داده شده است .با توجه به شکل
( )0مشاهده ميشود در شرايطي که نوک شمع در فاصلهاي
برابر نيم قطر شمع در باالي اليه رسي قرار دارد ،منحني تنش-
نشست بسيار پائين تر از شرايطي است که اين فاصله  8برابر
قطر شمع ميباشد .همچنين مشاهده ميشود در شرايط
 ،H/B = 6/5منحني تنش -نشست به صورت افقي تبديل
ميشود که اين بدان معني است که در اين شرايط ،با وجود اين
که نوک شمع در خاک ماسهاي قرار دارد ولي بيشتر تحت تاثير
خاک رسي ميباشد .بر خالف شرايط  ،H/B = 6/5در شرايط
 H/B = 4و  ،H/B = 8نوک شمع وجود اليه ضعيف رسي را
کمتر احساس کرده و بيشتر تحت تاثير خاک ماسهاي متراکم
ميباشد.
تغييرات ظرفيت باربري نوک شمع در برابر تغيير فاصله
نوک شمع نسبت به مرز مشترک ماسه -رس ( )H/Bدر شرايط
ماسه شل بر روي رس و ماسه متراکم بر روي رس در شکل

ميباشد .مقدار ظرفيت باربري از  H/B = 5شروع به کاهش (با
شيب بسيار کم) کرده و در  H/B = 5شيب منحني زياد
ميشود .بدين ترتيب نوک شمع در  H/B = 5وجود اليه رسي
در جلوي خود را کمي احساس کرده و ظرفيت باربري کاهش
مييابد .کاهش ظرفيت باربري تا  H/B = 5به تدريج انجام
ميگيرد ولي از اين فاصله به بعد ،ظرفيت باربري به سرعت
کاهش مييابد .اين اتفاق را ميتوان ناشي از سوراخ شدگي اليه
ماسهاي به درون اليه رسي تفسير کرد.
با توجه به شکل ( -5الف و ب) مشاهده ميشود که با ورود
نوک شمع به اليه رسي ،در فاصلهاي برابر نيم قطر شمع از اليه
ماسهاي ظرفيت باربري نوک شمع ثابت ميشود .بنابراين در
شرايط ماسه بر روي رس ،براي شمعي که نوک آن در خاک
رسي قرار گرفته ،ظرفيت باربري بعد از نيم قطر شمع فقط تابع
خصوصيات خاک رس ميباشد .اين موضوع به اين معني است
که ظرفيت باربري نوک شمع بيشتر از آنکه تحت تاثير خاک
قرار گرفته در باالي خود باشد ،تابع خصوصيات خاک در
جلوي خود ميباشد .بدين ترتيب در شرايط وجود اليه ماسه
اي بر روي يک اليه رسي

( )5نشان داده شده است .با توجه به شکل ( -5الف) در شرايط
ماسه شل بر روي رس سخت با ( Cu = 125 kPaشرايطي که

67

اميركبير /مهندسي عمران  /سال چهل و يکم  /شماره  / 1تابستان 1811

9

9

8

8

7

7

6

ماسه سس ت )(Φ=25

1.5

1.2

H/B

4

4
3

2

2

1

1

0.6

0.3

-1

رس )(C u =25 kPa

-2
0

0

مرز مشترک ماسه -رس

-1

5

4

H/B

5

0

مرز مشترک ماسه -رس

0.9

ماسه متراک م )(Φ=45

5

3

رس )(C u =125 kPa

6

1

2

3

-2
0

)(MPa

)(MPa
ظ رفی ت باربری نوک ش م ع ()MPa

ظ رفی ت باربری نوک ش م ع ()MPa

)(ال ف()

() ب)(

شکل ( :)7تغييرات ظرفيت باربري نوک شمع در برابر تغيير فاصله نوک شمع تا مرز مشترک ماسه  -رس
الف .در شرايط ماسه شل بر روي رس ،ب .در شرايط ماسه متراکم بر روي رس

و قرررار گرررفتن نرروک شررمع در خرراک رس زيررين ،مريترروان از

جدول ( :)3چهار آناليز انجام شده براي بررسي تاثير نسبت qlw/qls

وجود اليه ماسه اي بااليي صرف نظر کرده و ظرفيرت براربري
نوک شمع را با توجه به اليه رسي محاسبه کرد.

qlw/qls

با مقايسه اشکال (-5الف) و (-5ب) نتيجه ميشود که با
افزايش اختالف در ظرفيت باربري دو اليه مجاور هم (کاهش

رس،

ماسه،

مقاومت برشي

مقاومت برشي

شماره

زهکشي نشده،

زهکشي شده،

آناليز

) Cu (kPa

)φ (0

6/22

156

45

1

نوک شمع وجود اليه رسي زيرين را احساس ميکند افزايش

6/23

56

25

2

مييابد .با کاهش نسبت  qlw/qlsاز  6/083به  ،6/625مقدار

6/30

55

25

3

فاصله مطمئني که نوک شمع ميتواند به مرز مشترک ماسه-

6/30

125

35

4

نسبت  )qlw/qlsو در شرايط ماسه بر روي رس ،فاصلهاي که

رس نزديک شود تا گسيختگي از نوع سوراخ شدگي اتفاق نيفتد،
از يک قطر شمع به  5قطر شمع افزايش مييابد.

 -6مدل سازی ظرفيت باربری نوک شمع در
شرايط ماسه بر روی رس
با توجه به شکل شماره  5تاثير نسبت  qlw/qlsبر مقدار
فاصله مطمئني که نوک شمع ميتواند به مرز مشترک ماسه-
رس نزديک شود مشاهده شد .براي بررسي بيشتر تاثير نسبت
 ،qlw/qlsچهار آناليز عددي انجام شد .دو آناليز عددي در نسبت
 qlw/qls ≈ 6/2و دو آناليز ديگر در نسبت  qlw/qls ≈ 6/4انجام

نتايج آناليزهاي عددي انجام شده در شکل شماره  8نشان
داده شده است .منحني قائم در شکل شماره  8بيانگر نسبت
 qlH/qlsضرب در  166ميباشد که در آن  qlHمقدار ظرفيت
باربري نوک شمع قرار گرفته در فاصله  Hاز مرز مشترک
ماسه-رس ميباشد .به عبارت ديگر مقدار  (qlH/qls) ×166بيان
ميکند که اگر در شرايط ماسه بر روي رس نوک شمع در
فاصله  Hاز مرز مشترک ماسه-رس قرار گيرد ،ظرفيت باربري
نوک شمع چه درصدي از حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در
خاک ماسهاي همگن خواهد بود.

شد .جزئيات آناليزهاي انجام شده در جدول ( )3آورده شده
است.
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Φ=25-C=75
Φ=45-C=150

Φ=35-C=125
Φ=25-C=50

جدول ( :)4مقايسه نتايج عددي در اين تحقيق با نتايج آزمايشگاهي
100

شدگي

80
60
40

(qlH/qls)x100

120

مايرهوف و ساستري براي مقدار فاصله مطمئن جلوگيري از سوراخ

20

مقدار فاصله مطمئن
B

0

نتايج آزمايشگاهي

6/62

B

5

نتايج عددي ( اين تحقيق )

6/625

B

1/5

نتايج آزمايشگاهي

6/05

B

1

نتايج عددي ( اين تحقيق )

6/08

0
10

8

4

6

2

0

نسبت q1w/q1s

H/B

شکل ( :)0تغييرات نسبت ) (qlH/qlsدر برابر H/B

 -8نتيجه گيری
در خاکهاي اليهاي بسته به محل قرارگيري نوک شمع،

پارامترهاي مقاومت برشي خاک به گونه اي انتخاب شده اند

ظرفيت باربري نوک شمع نسبت به ظرفيت باربري نوک شمع

تا بتوان با مقايسه مقادير يکسان  qlw/qlsمقادير  H/Bرا به

در خاکهاي همگن متفاوت ميباشد .به عبارت ديگر در شرايط

دست آورد .با توجه به شکل ( )8مالحظه ميشود که براي

خاکهاي اليهاي ،استفاده از روابط محاسبه ظرفيت باربري

خاکهاي اليهاي شامل ماسه بر روي رس اگر نسبت qlw/qls

نوک شمع در خاکهاي همگن ميتواند منجر به نتايج غير واقعي

برابر باشد ،نحوه کاهش ظرفيت باربري نوک شمع با نزديک

شود .در شرايط ماسه بر روي رس و قرار گرفتن نوک شمع

شدن نوک شمع به مرز مشترک ماسه-رس تقريبا يکسان

در خاک ماسهاي ،با نزديک شدن نوک شمع به مرز مشترک

خواهد بود .به عنوان مثال ،در شرايط ماسه با زاويه اصطکاک

ماسه -رس وجود اليه ضعيف رسي توسط نوک شمع احساس

 35و  25درجه به ترتيب بر روي خاک رسي با چسبندگي

شده و ظرفيت باربري کاهش مييابد .مقدار فاصلهاي که در آن

زهکشي نشده  125و  55کيلوپاسکال ،منحني ) (qlH/qlsدر برابر

ظرفيت باربري نوک شمع تحت تاثير خاک رسي قرار ميگيرد

 H/Bمنطبق بر يکديگر خواهند بود .بنابراين اگرچه پارامترهاي

به نسبت حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در خاک رسي

مقاومت برشي مختلف در آناليزهاي انجام شده در اين تحقيق

همگن به حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در خاک ماسهاي

استفاده شده است اما ميتوان نتيجه گرفت که هرگاه مقدار

همگن ( )qlw/qlsبستگي دارد .به طور کلي با کاهش نسبت

 qlw/qlsيکسان باشد مقدار  H/Bبه دست آمده يکسان است.

 ،qlw/qlsمقدار فاصلهاي که نوک شمع قرار گرفته در خاک

 -7مقايسه نتايج مدل سازی با روابط موجود

ماسهاي وجود اليه رسي روبروي خود را احساس ميکند
افزايش مييابد .همچنين آناليزهاي عددي نشان ميدهد که

مقادير فاصله مطمئن براي جلوگيري از سوراخ شدگي،

ظرفيت باربري نوک شمع بيشتر از آنکه تحت تاثير خاک قرار

پيشنهاد شده توسط مايرهوف و ساستري ] [0با نتايج به دست

گرفته در باالي خود باشد ،تابع خصوصيات خاک در جلوي

آمده در مدل سازي ،در جدول ( )4آمده است .با توجه به جدول

خود ميباشد .بدين ترتيب در شرايط وجود اليه ماسه اي

( )4مشاهده ميشود که نتايج مدل سازي با اعداد پيشنهادي

متراکم بر روي يک اليه رس نرم و قرار گرفتن نوک شمع در

توسط مايرهوف و ساستري برابري خوبي دارد.

اليه رس نرم زيرين ،ميتوان از وجود اليه متراکم بااليي چشم

همچنين تاملينسون ] [16مقدار فاصلهاي که در آن نوک
شمع وجود اليه رسي زيرين را احساس نميکند 16 ،برابر قطر

پوشي و ظرفيت باربري نوک شمع را با توجه به اليه رس
محاسبه کرد.

شمع پيشنهاد ميکند .تغييرات ظرفيت باربري نوک شمع در اين
فاصله به صورت خطي پيشنهاد شده است .نتايج مدل سازي
نشان ميدهد انتخاب اين فاصله و در نظر گرفتن تغييرات
ظرفيت باربري نوک شمع به صورت خطي در اين فاصله ،در
شرايط وجود اليه ماسهاي متراکم بر روي خاک رسي (پائين
بودن نسبت  )qlw/qlsدر جهت اطمينان ميباشد .ولي در شرايط
وجود ماسه شل بر روي خاک رسي ،اين معيار بسيار محافظه
کارانه خواهد بود.
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 فهرست عالئم-9
قطر شمع
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مقاومت برشي زهکشي نشده

Cu

مدول برشي

G

رس-فاصله نوک شمع تا مرز مشترک ماسه

H

مدول حجمي

K

عدد مدول حجمي

KB

عدد مدول برشي

KG

ضريب فشار جانبي خاک در حالت سکون

Ko

عدد توان براي تنش

m

عدد توان براي تنش

n

فشار اتمسفر

PA

ظرفيت باربري نوک شمع

qp

ظرفيت باربري نوک شمع قرار گرفته درخاک

qlH

رس-خاک
درماسه
مشترک
باربري مرز
 ازH فاصله
حداکثر در
ماسهاس و
رسي
نوک شمع
ظرفيت
]13[

B

حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در خاک ماسهاي
تغيير مکان نوک شمع
زاويه اصطکاک خاک
زاويه اصطکاک نهايي خاک
دانسيته خاک
نسبت پواسون
متوسط تنش موثر
زاويه اتساع

q lw
q ls
S

φ
φcrit
γ
ν

σ m
ψ
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