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چکیده
در سال های اخیر استفاده از آزمایش نفوذ مخروط به دلیل ساده ،سریع ،قابل اطمینان و اقتصادی بودن آن به یکی از
عمومیترین آزمایشها درجا تبدیل شده است .اثرات ابعادی بین مقاومت نوک شمع و مخروط  CPTتوسط محققین مختلفی
مورد ارزیابی قرار گرفته ،در حالی که در برقراری ارتباط بین مقاومت اصطکاکی  CPTو مقاومت جداری شمع ،تأثیر این عوامل
کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .در این مقاله به بررسی تأثیر ابعادی موجود بین جداره  CPTو شمع از نقطه نظر تفاوت در
قطر و سرعت نفوذ با ارتباط دادن این عوامل به سطوح کرنشی به وجود آمده ،پرداخته شده است .همچنین تأثیر تفاوت در
سرعت نفوذ در ایجاد فشار آب حفره ای اضافی ،اثرات قابل توجه در خاک های ریزدانه ،در نظر گرفته شده است.
در یک پایگاه اطالعاتی 42 ،مورد عملی از آزمایشات بارگذاری شمع به همراه پروفیل داده های آزمایش نفوذ مخروط از 24
محدوده مختلف جمعآوری شده است .سپس روشی در تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با در نظر گرفتن تأثیرات
ابعادی ارائه شده و به همراه  4روش پن پایل توسط کلیزبی و همکارانش ،1تومای و فخرو ،2پرایس و واردل 3و روش تاکسو و
همکارانش4مورد ارزیابی قرار گرفت .مقایسه نشان می دهد که روش پیشنهادی دقت به نسبت باالتری نسبت به روش های باال
در تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق پیشبینی مینماید.

کلمات کلیدی
تأثیر ابعادی ،آزمایش نفود مخروط ( ،)CPTشمع ،آزمایش بارگذاری استاتیکی ،مقاومت اصطکاکی (.)fs
Email: afeslami@aut.ac.ir

 -1مقدمه
از حدود نيم قرن پيش روش های بسيار زيادی درتعيين توان
باربری پي های عميق با استفاده از نفوذ مخروط ارائه شده است.
اساس کار اين روش ها بيشتر بر پايه روابط تجربي و تا حدودی
روابط تحليلي است که عوامل مختلفي از قبيل نوع خاک ،روش
اجرای شمع و جنس و ابعاد آن را در طراحي ها مورد مالحظه
قرار داده اند .برخي محققين وجود روش های بسيار زياد در اين
زمينه را به دليل تکامل دانش محققين در علم ژئوتکنيک و به
دست آمدن درک صحيح تر از رفتار خاک و فونداسيون و
همچنين شرايط متفاوت حاکم بر پژوهشهای اجرا شده در
کشورهای مختلف دانسته و تکامل اين روشها و همچنين ارائه
روشهای جديد را ضروری ميدانند.
نتايج تحقيقات و بررسي موارد عملي مختلف نشان داده است
که لزوماً مقاوت نوک و اصطکاکي ثبت شده توسط نفوذ مخروط
 CPTبا مقاومت کف و جداره شمع برابر نيست .زيرا مخروط
نفوذی و شمع از جنبه ابعاد هندسي و همچنين سرعت نفوذ در
خاک ،در مقياس های متفاوت نسبت به يکديگر هستند .بطوريکه
مخروط نفوذی نسبت به شمع از جنبه ابعاد هندسي در مقياس
کوچکتر و از جنبه نحوه و سرعت نفوذ در مقياس بزرگتری قرار
داشته و موجب تفاوت در نتايج مقاومت نوک و جداری بين نفوذ
مخروط و شمع ميشود ،اين تفاوت ها در قالب اثر عوامل ابعادی
بيان ميشوند .در صورتيکه اين عوامل و تاثيرات آن به خوبي در
نظر گرفته شود ،ميتوان ارتباط مناسبتری بين دادههای آزمايش
نفوذ مخروط و مقادير ظرفيت باربری پيهای عميق برقرار نمود.
تاثيرات ابعادی در ارتباط با مقاومت کف بصورت جداگانه و
در روشهای ارزيابي ظرفيت باربری مورد توجه محققين مختلف
قرار گرفته است .اما در ارتباط با تاثير اين عوامل بر مقاومت
اصطکاکي ،مطالعات انجام شده بصورت پراکنده بوده و تاکنون
روش کلي و جامعي در اين زمينه ارائه نشده است .در اين مقاله
به برقراری ارتباط بين مقاومت اصطکاکي مخروط  CPTو
مقاومت جداری شمع با لحاظ نمودن تأثير ابعادی پرداخته شده
است.
 -2روشهای تعیین مقاومت جداری شمع با استفاده
از داده های CPT

ارزيابي توان باربری فونداسيون ها با استفاده از داده های
آزمايش  ،CPTيکي از اولين کاربردهای اين پيمايش عمقي بوده
که به دو روش مستقيم و غيرمستقيم انجام شده است .در روش
های غير مستقيم از پارامترهايي مانند زاويه اصطکاک داخلي ( )

و مقاومت برشي زهکشي نشده خاک ( (Suبه دست آمده از داده
های  ،CPTبر مبنای تئوری های ظرفيت باربری يا انبساط حفره
استفاده مي گردد .اين روش ها شامل خطاهای ناشي از ناديده
گرفتن تنش های افقي ،به هم فشردگي خاک و نرم شوندگي
کرنش هستند .برای استفاده در کارهای عملي مهندسي ،روش
های مستقيم شامل روابط مستقيم بين داده های  CPTو
ظرفيت باربری شمع ها ،مناسب تر هستند.
روش های تعيين مقاومت جداری شمع با استفاده از نتايج
آزمايش نفوذ مخروط ،به دو دسته تقسيم مي شوند:
 روش هايي که در آن ها از مقاومت نوکمخروط qcبرای تعيين مقاومت جداری شمع استفاده مي گردد.
 روش هايي که در آن ها مقاومت غالف اصطکاکي  fsبهمنظور تعيين مقاومت جداری شمع بکار برده مي شود.
از آن جايي که مکانيزم ايجاد و گسترش مقاومت اصطکاکي
 CPTدر مقايسه با مقاومت نوک مخروط ،نزديکتر به ايجاد
مقاومت جداری شمع به نظر مي رسد fs ،مي تواند به عنوان
شاخص مناسبي برای ارزيابي مقاومت جداری شمع مورد توجه
قرار گيرد ] .[1روش های تعيين مقاومت جداری با استفاده از
مقاومت غالف اصطکاکي ( )fsعبارتند از:
 روش  :[2] Penpileتوسط کليزبي و همکارانش در اداره راه ميسي سي پي ارائه گرديد که در آن از مقاومت اصطکاکي غالف
 CPTبه صورت رابطه ( )1استفاده شده است:
()1

 fsaکه در آن ميانگين مقاومت جداری مخروط بر
حسب مگاپاسکال است.
 روش تومای و فخرو ] :[3اين روش بر اساس مطالعه تجربيبر روی خاک های رسي در لوئيزينا بنا نهاده شده است .مقاومت
واحد جداری با استفاده از رابطه ( )2تعيين مي گردد که در اين
رابطه ضريب  kبي بعد نيست.
()2
()3
در اين رابطه که در آن اصطکاک غالف  ،fsبر حسب KPa
اندازه گيری شده است ،برای مقادير  fsدر محدوده 11 KPaتا
 ،01KPaنتايج به دست آمده برای مقادير  kدر حدود  1/6تا
 4/0مي باشد .کران باالی مقاومت واحد جداری  ،rsبرابر KPa

CPTu

 61است.
 روش پرایس و واردل ] : [4در اين روش از مقاومتاصطکاکي  CPTبه صورت زير استفاده شده است:
()4

 ksبرای شمع های کوبشي برابر با  ، 1/03برای شمع های جکي
 1/62و برای شمع های درجا  1/44توصيه شده است.
 روش تاکسو و همکارانش ] : [1در اين روش فقط مقاومتجداری شمع با استفاده از مقاومت اصطکاکي  CPTو فشار آب
منفذی اضافي مطابق شکل ( )1تخمين زده مي شود .اطالعات
مورد استفاده برای رسيدن اين روش شامل شمع های کوبشي و
درجای مستقر در خاک های رسي ،ماسه ای و مخلوط آن ها مي
باشد].[1

گرفته تا با در نظر گرفتن اين نکته ارتباط مناسبي بين داده های
 CPTو آناليز و طراحي شمع باتکيه بر تأثيرات ابعادی برقرار
گردد.
در شکل ( )2تفاوت های بين شمع و  CPTاز جهات مختلف
نشان داده شده است .با توجه به شکل ( – 2الف) ،دو تفاوت اوليه
شامل تفاوت در جنس شمع و  CPTو همينطور تفاوت در
مکانيزم و سرعت نفوذ آن ها قابل گفتن مي باشد CPT .يک
جابجايي کلي در خاک داشته و با سرعت استاندارد 21 mm/s
در آن فرو برده مي شود؛ در حالي که شمع جابجايي جزئي داشته
و با سرعت به مراتب پايين تر تحت آزمايش بارگذاری قرار مي
گيرد .در نفوذ  ،CPTسرعت مشخص و در نفوذ شمع جابجايي
کوچک و مشخص ،قابل اندازه گيری است .تفاوت ديگر مطابق
شکل ( -2ب) در ابعاد شمع ،به عبارت ديگر قطر به مراتب
بزرگتر شمع نسبت به  CPTمي باشد.

( – 5الف)
( – 5ب)

(الف)

شکل ( :)1روش مستقیم در استفاده از  CPTuجهت ارزیابی
مقاومت جداری شمع ][1

با شناسايي دقيق عوامل مختلف در بروز تفاوت های موجود
بين مقادير  fsو  rsمي توان نتايج مناسب تری برای ارزيابي
مقاومت جداری شمع ،توسط مقادير مقاومت اصطکاکي ،در
مقايسه با مقادير مقاومت نوک مخروط به دست آورد.
تأثير ابعادی به عنوان روشي برای تحليل و طراحي
فونداسيون ها و به خصوص پي های عميق مورد توجه محققين
مختلف قرار گرفته است .از آن جايي که آزمايش درجای نفوذ
مخروط از لحاظ هندسه و شکل ظاهری و سامانه نفوذ به درون
خاک تقريباً مشابه پي های عميق مي باشد ،تالش هايي صورت

(ب)
شکل( :)2نمای شماتیک از جزئیات تفاوت بین شمع و مخروط
 ، CPTالف ) تفاوت در جنس و سرعت نفوذ ب ) تفاوت در ابعاد

تفاوت در جنس شمع و مخروط نفوذی از دو منظر صلبيت و
تفاوت در زبری جداره قابل بررسي است .در اين پژوهش شمع و
مخروط نفوذی برای ساده سازی مسأله ،صلب فرض شده اند.
محققين بسياری مانند پوتياندی [ ،]5کيشيدا و يوسوجي [ ]6و
هامود و بومکيک [ ]7مطالعاتي در زمينه تأثير زبری جداره

مصالحي مانند فوالد و بتن در مقاومت برشي ايجاد شده بين آن
ها و خاک های مختلف انجام دادند .همچنين دجونگ و
همکارانش [ ]8تأثير زبری جداره  CPTرا بر روی نتايج مقاومت
اصطکاکي بررسي نمودند .تأثير چنين تفاوتي بين نفوذ مخروط و
شمع ،در ميزان سرعت نفوذ و نيروی الزم جهت فرو بردن شمع و
مخروط  CPTدر خاک مستتر ميگردد .برای بررسي تفاوتهای
موجود در چگونگي تأثيرات ابعادی برای مقاومت جداری  CPTو
شمع دقت در مکانيزم و شکل گسيختگي آن ها نيز مي تواند
مفيد باشد .در شکل ( )3سطوح گسيختگي برای يک شمع تحت
بارگذاری فشاری نشان داده شده است].[9

شکل ( :)3سطوح گسیختگی در کف و جداره شمع تحت بار

ظرفيت فشاری و کششي مدل شمع دارد؛ بطوريکه افزايش
سرعت بارگذاری منجر به افزايش ظرفيت باربری ميگردد ،در
حاليکه سرعت بارگذاری تأثير چنداني بر روی مقدار جابجايي
الزم برای رسيدن به گسيختگي ندارد .براون و هايد [ ]12تأثير
سرعت نفوذ را با انجام آزمايش بارگذاری بر روی شمع بتني
درجای ابزارگذاری شدهای به قطر  611 mmو طول  12 mو در
سه حالت شامل آزمايش بارگذاری سريع ،0بارگذاری با نرخ نفوذ
ثابت6و آزمايش بارگذاری با ثابت نگه داشتن بار در فواصل زماني
ثابت 7مورد ارزيابي قرار داده و نتيجه گيری نمودند که با افزايش
نرخ بارگذاری مقدار نيروی محوری و مقاومت واحد جداری در
طول شمع افزايش مي يابد .بنابراين واضح است که با افزايش
سرعت نفوذ در حالت کلي (بدون در نظر گرفتن تأثير ايجاد فشار
آب منفذی اضافي) مقاومت جداری افزايش مي يابد همچنين از
نقطه نظر مقادير کرنش CPT ،با نفوذ کامل به درون خاک
کرنش های بيشتری را در مقايسه با شمع تحت آزمايش
بارگذاری و جابجايي های کوچک ،به وجود مي آورد .برای بررسي
تأثير ايجاد فشار آب حفره ای ،مطابق رابطه ( )6اصطکاک جداری
به تنش افقي وارد شده به جدار شمع و زاويه اصطکاک بين خاک
و شمع مرتبط مي گردد .همچنين رابطه بين تنش افقي کل و
تنش افقي مؤثر به صورت معادله ( )7است :

محوری فشاری ][19

()6

در مجموع به دليل وجود سطوح گسيختگي متفاوت و ساده در
جداره ،تنها دو عامل ابعاد هندسي و مکانيزم و سرعت نفوذ را
مي توان از عوامل تأثير گذار به شمار آورد.

()7

 قطر :در هيچ يک از روش های موجود در ارزيابي مقاومتجداری پي های عميق با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ مخروط،
از عامل قطر استفاده نشده است .شايد دليل اين امر را بتوان در
اعتقاد نداشتن محققين به تأثير قابل توجه اين عامل دانست .در
اين رابطه مايرهوف [ ]10بيان مينمايد که مقاومت جداری
نهايي شمع های کوبشي و درجا در رس های ترک خورده سخت
و ماسه های با تراکم مشخص در عمل مستقل از قطر شمع مي
باشد.
 مکانیزم و سرعت نفوذ :اين عامل از دو جنبه شرايطتنش-کرنش در حالت کلي و تأثير ايجاد فشار آب حفرهای
تأثيرگذار ميباشد .المهيدب [ ]11يک مدل شمع به قطر mm
 31را با سرعت های بارگذاری متفاوت 1/0، 1/1 ، 1/10 ، 1/11
و  ،1 mm/minتحت بارگذاری فشاری و کششي قرار داده و
نتيجهگيری نمود که نرخ بارگذاری تأثير بسيار مهمي بر هر دو

 τsاصطکاک جداری واحد در هر نقطه از طول شمع،
زاويه اصطکاک بين خاک و شمع مي
تنش مؤثر افقي و
باشد .با افزايش فشار آب حفرهای از تنش مؤثر کاسته شده و در
نتيجه اصطکاک جداری کاهش مي يابد .کمپنال و رابرتسون
[ ]13با انجام آزمايش نفوذ مخروط بر روی خاک الی رس دار و
با سرعت های نفوذ متفاوت شامل  2 ، 1/4 ، 1/20و 21 mm/s
تأثير آن را بر روی چگونگي شرايط زهکشي بررسي نموده و به
اين نتيجه رسيدند که نفوذ مخروط تا رسيدن به سرعت mm/s
 1به صورت زهکشي نشده و در سرعت های نفوذ کمتر به صورت
زهکشي شده ميباشد .آنها همچنين تأثير سرعت نفوذ را بر روی
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مقادير مقاومت اصطکاکي  CPTرا بررسي نموده و دريافتند که
سرعت نفوذ تأثير قابل توجهي بر روی مقادير فوق دارد.
تاکسو و همکاران [ ]1نيز با انجام آزمايش نفوذ مخروط بر
روی خاک های مختلفي از قبيل ماسه ،رس و خاک های حد
واسط (ماسه الی دار) و با سرعت های متفاوت به نتايج مشابهي
دست يافتند.

محاسبات ظرفيت باربری را در محدوده ای کمتر از آن مي دانند.

 -3اطالعات موارد عملی
پايگاه اطالعاتي شامل  42مورد عملي از شمع های اجرا شده
در  24محدوده مختلف که تحت آزمايش بارگذاری قرار گرفته
اند ،به همراه پروفيل حاصل از آزمايش نفوذ مخروط در محل
اجرای شمع گردآوری شده است .جنس شمع ها از دو نوع بتني و
فوالدی و مقطع آن ها مربع ،دايره و  Hشکل مي باشد .عمق
گيرداری شمع ها بين  6تا  74متر و قطر آن ها نيز بين  214تا
 1011ميليمتر ميباشد .مقادير مقاومت جداری بين  130تا
 24711کيلونيوتن اندازه گيری شده است .مقادير سرعت نشان
داده شده در جدول( ،)1سرعت نفوذ شمع در گسيختگي تحت
بار فرورفت 8در آخرين گام بارگذاری مي باشد .بطور کلي موارد
عملي به دو گروه تقسيم شده اند .گروه اول برای کاليبراسيون
روش پيشنهادی و گروه دوم برای بررسي درستي روش
پيشنهادی مورد استفاده قرار گرفته اند .مشخصات موارد عملي
در جدول ()1آورده شده است.
 -4رابطه پیشنهادی
با ارتباط دادن عوامل ابعادی به سطوح کرنش برشي ايجاد
شده ،رابطه ای بين مقاومت جدار مخروط  CPTو شمع بدست
مي آيد .آنچه مسلم است آن است که تنش های برشي ايجاد
شده در آزمايش  CPTبيشتر از تنشهای برشي ايجاد شده در
آزمايش بارگذاری شمع ميباشد .زيرا در خاک های ماسه ای که
تأثير فشار آب منفذی اضافي وجود ندارد نسبت  rs/fsکوچکتر
از  1بوده و در نتيجه با توجه به فرمول پايه تنش برشي
مي توان گفت کرنش های برشي ايجاد شده در آزمايش CPT
بيشتر از کرنش های برشي ايجاد شده در آزمايش بارگذاری شمع است.
برلند [ ]14بارگذاری استاتيکي پي ها و ديوارها را در محدوده
کرنش های کوچک دانسته و کرنش های ايجاد شده در اينگونه مسائل

را برای اکثر خاک ها در محدوده  1/1تا  1/11درصد مي داند.
مين و همکارانش [ ]15مطابق شکل ( )4کرنش های برشي ايجاد
شده در آزمايش  CPTرا در حدود  1/3و کرنش های مربوط به

شکل ( :)4تغییرات مدول برشی با مقادیر کرنش تحت بارگذاری
مونوتونیک استاتیکی و مرتبط با آزمایشات درجا ][14

همچنين ته و هولسبي [ ]16با بررسي تحليلي نفوذ مخروط
در رس ،ميزان کرنش برشي ايجاد شده در فاصله ای به اندازه
شعاع مخروط  CPTرا نقطه ای در مجاورت آن ،بين  1/1تا 1/0
ارزيابي نمودند .بنابراين بايد عواملي که منجر به ايجاد کرنش
های بزرگ تر و متعاقب آن تنش های بزرگتر در آزمايش CPT
نسبت به آزمايش بارگذاری شمع ميشوند ،تعيين شوند .برای
بررسي تنش های ايجاد شده در کرنش های متفاوت در ابتدا
پديده ای با عنوان کاهش مدول برشي با افزايش کرنش برشي
مورد ارزيابي قرار مي گيرد .کاهش مدول برشي با افزايش کرنش
برشي اغلب به شکل نرمال شده به صورت تقسيم مدول برشي
متناظر  Gبر مدول برشي بيشينه ( G0يا  )Gmaxنشان داده مي
و لگاريتم کرنش برشي برای
شود .در شکل ( )0رابطه بين
شرايط بارگذاری ديناميکي (دورهای) و بارگذاری مونوتونيک اوليه
(استاتيکي) نشان داده شده است[15].

شکل ( :)5کاهش مدول برشی با افزایش کرنش برشی تحت
شرایط بارگذاری مونوتونیک (استاتیکی) و دینامیکی (سیکلی) ][14

منحني سيکلي ،نتايج نمونه آزمايش ستون تشديد است در
حاليکه پاسخ مونوتونيک توسط اندازه گيری های محلي و داخلي

خاص در آزمايشهای سه محوری پيچشي ديده شده است[.]17
چگونگي کاهش مدول برشي با سطح کرنش توسط محققين
بسياری مورد ارزيابي قرار گرفته است .ايشي باشي و ژانگ روابط
تجربي ( )8تا ( )11را در اين زمينه ارائه نمودند[:]19
()8
()4
شکل( :)7افزایش تنش برشی با افزایش کرنش برشی ][17

()11

()11

PI=0
0<PI≤15

for
for

15<PI≤70

for

در روابط فوق که در آنها  Gمدول برشي در کرنش برشي

،

تنش محصور کننده مي باشد.
 PIشاخص خميری و
با توجه به روابط فوق تخميني از چگونگي کاهش مدول
برشي با افزايش کرنش برشي برای خاک های مختلف در
دسترس خواهد بود .با استفاده از شکل ( )6نسبت تنش برشي
متناظر نرمال شده توسط تنش برشي حداکثر به کرنش برشي
مطابق شکل ( )7رسم ميشود].[18

شکل ( :)6کاهش مدول برشی با افزایش کرنش برشی بر اساس روابط
ایشی باشی و زانگ ][17

به
همانطور که ديده ميشود مقدار
تغييرات کرنش برشي بسيار حساس مي باشد .در نتيجه
شناسايي مقادير کرنش برشي حاصل از آزمايش  CPTو
آزمايش بارگذاری شمع بسيار مهم مي باشد .با توجه به ثابت
در ميزان کرنش  1/3بر اساس شکل
شدن نسبت
( ،)7اين کرنش مبنايي برای کرنش برشي ايجاد شده در
آزمايش  CPTدر نظر گرفته شده است].[18
هرچه سرعت نفوذ بيشتر باشد مقادير کرنش های برشي به
وجود آمده و در نتيجه مقاومت جداری بيشتر خواهد بود.
همچنين تاثير فشار آب منفذی نيز بايد در خاک های حساس به
ايجاد اضافه فشار آب حفره ای بررسي شود .فشار آب منفذی
اضافي مثبت در آزمايش  CPTبه واسطه سرعت باالی نفوذ و
ايجاد شرايط زهکشي نشده منجر به کاهش تنش های مؤثر و در
نتيجه اصطکاک جداری واقعي کمتر مي گردد ،در حالي که در
آزمايش بارگذاری شمع به علت سرعت نفوذ پايين مدت زمان
کافي جهت محو فشار آب حفره ای وجود دارد که اين امر موجب
مي شود نسبت مقاومت جداری شمع به مقاومت جداری CPT
بيشتر از  1به دست آيد .بالعکس در شرايط ايجاد فشار آب
منفذی اضافي منفي در آزمايش  ،CPTتنش های مؤثر افزايش
يافته و مقادير بيشتری برای مقاومت جداری حاصل مي گردد .به
اين علت برای در نظر گرفتن تفاوت در سرعت نفوذ ،تصحيح بايد
از دو جنبه تفاوت در ايجاد کرنش های برشي و تفاوت در ايجاد
فشار آب منفذی اضافي در آزمايش  CPTو محو آن در آزمايش
بارگذاری شمع در دراز مدت صورت گيرد.
افزايش قطر منجر به افزايش فشار محصور کننده توسط خاک
اطراف شمع و در نتيجه افزايش مقاومت جداری مي گردد.
همچنين افزايش قطر موجب افزايش در مقادير کرنش های برشي
و به تبع آن افزايش تنش های برشي خواهد شد .برای اثبات اين
مطلب کافي است دو شمع با دو قطر متفاوت ،يکي در اندازه
مخروط  CPTو ديگری يک شمع معمولي با سرعت های يکسان
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برابر سرعت متداول نفوذ شمع در نظر گرفته شود .شمع با قطری
به اندازه مخروط  CPTاز توانايي کمتری برای جابجايي خاک
اطراف خود نسبت به شمع ديگر برخوردار بوده ،در نتيجه کرنش
های برشي کمتر و درنتيجه تنش های برشي کمتری را بههمراه
خواهد داشت.
همچنين نوع خاک نيز تأثير مهمي در ايجاد کرنش های
برشي دارد .بدين ترتيب که هرچه خاک حساس تر بوده و قابليت
دست خوردگي بيشتری داشته باشد ،کرنش های برشي بيشتری
را در پي خواهد داشت .حساسيت در رس ها توسط فاکتور  Stبه
صورت نسبت  Ns / Rfنشان داده مي شود که  Rfنسبت
اصطکاکي و  Nsنيز يک عدد ثابت است .اگر چه اين نسبت صرفاً
برای رس ها تعريف شده است ،اما از آن جايي که در ماسه ها به
طور معمول نسبت اصطکاکي بين  1/0تا  1قرار دارد ،در نتيجه
تغييرات کم در اين نسبت موجب مي گردد که اين فاکتور به
خودی خود در ماسه ها چندان تعيين کننده نباشد .در واقع
خاک های ماسه ای ،خاک هايي با حساسيت پايين بوده و تأثير
حساسيت در مقادير کرنش های برشي و تنش های برشي ايجاد
شده در آن ها قابل چشم پوشي است .در مقابل در خاک های
رسي مقادير نسبت اصطکاکي محدوده وسيعي از نزديک به صفر
تا بيشتر از  11را در بر مي گيرد .در واقع هنگامي که نسبت
اصطکاک يک خاک رسي نزديک به صفر باشد ،خاک بسيار
حساسي به شمار آمده و مقادير  Stدر محاسبات تأثيرگذار خواهد
بود.
بطور خالصه فاکتورهای مؤثر در بروز تفاوت بين نتايج
مقاومت جداری حاصل از آزمايش بارگذاری شمع و نتايج مقاومت
اصطکاکي غالف  CPTعبارتند از :
 مکانيزم و سرعت متفاوت نفوذ تفاوت در ابعاد شمع و CPT تأثير نوع خاکبه اين ترتيب برای ايجاد ارتباط بين کرنش برشي ايجاد شده
در آزمايش نفوذ مخروط و شمع تحت آزمايش بارگذاری ،فرمول
اوليه ( )12پيشنهاد مي گردد :
()12

از آنجايي که  Nsدر رابطه ارائه شده برای حساسيت خاک
يک عدد ثابت مي باشد ،به جای تعيين يک عدد خاص برای آن
از مقدار  1در صورت کسر استفاده مي گردد .زيرا تأثير آن در
مقدار توان مستتر شده و همچنين هدف ،ارائه يک شاخص برای

در نظر گرفتن حساسيت خاک مي باشد .در نتيجه نسبت کرنش
برشي شمع به پنترومتر بصورت زير بدست مي آيد:
()13

همچنين برای در نظر گرفتن تأثير فشار آب حفره ای اضافي
ايجاد شده در آزمايش نفوذ مخروط رابطه ای به صورت زير
پيشنهاد مي گردد:
()14

رابطه فوق تا حدی مشابه روش تاکسو و همکارانش مي باشد.
در اين روش که در شکل ( )1نشان داده شده است نمودار به دو
برابر با
بخش تقسيم شده است ،در بخش اول مقدار
 1/1118و در بخش دوم برابر با  1/110در نظر گرفته شده است.
در همين حدود خواهد بود.
بنابر اين در رابطه فوق مقدار
فرمول ( )13با استفاده از موارد عملي گروه اول شامل 10
مورد ،برای برقراری ارتباط بين کرنش های برشي به وجود آمده
در جداره شمع نسبت به مخروط ،CPTتوسط سعي و خطا
کاليبره شده و برای عوامل  b، aو  cدر اين رابطه مقاديری
پيشنهاد شده است .کاليبراسيون بدين ترتيب انجام گرديد که با
توجه به نسبت  rs/ fsبرای هر مورد مطابق با جدول ( )1و با
استفاده از رابطه فوق ،بهترين برازش نسبت به نمودار
بدست آمد .ابتدا موارد مربوط به خاکهای
ماسه ای مورد ارزيابي قرار گرفت تا تأثير فشار آب حفره ای
موجب انحراف در نتايج نشود .برای اينکه مقادير کرنش های
برشي شمع های فوق با نسبت های مشخص  rs/ fsو قطر و
سرعت نفوذ متفاوت ،به گونه ای باشد که در نمودار
به بهترين شکل در کنار
نمودار رسم شده برای کاهش تنش برشي با کرنش برشي قرار
گيرد ،برای رسيدن بهترين نتيجه مقادير  b ، aو  cبايد به ترتيب
برابر با  1/40 ، 1/6و  1/0انتخاب شوند .در نتيجه نسبت کرنش
برشي ايجاد شده در خاک اطراف شمع به خاک اطراف پنترومتر
به شکل رابطه ( )10حاصل مي گردد:
()10

همچنين برای کاليبراسيون روش در مواردی که تأثير فشار آب
حفره ای در آن ها قابل توجه است ،پس از بررسي موارد عملي
گروه اول و با اعمال تأثير توأم سطوح کرنش و فشار آب حفره

در رابطه ( )14برابر با 1/112
ای ،مقدار مناسب ضريب
بهترين نتيجه را در بر خواهد داشت .بنابراين برای در نظر گرفتن
فشار آب حفره ای اضافي رابطه زير پيشنهاد مي شود:
()16

بطور خالصه روش گام به گام برای محاسبه مقاومت جداری
يک شمع با استفاده از مقادير مقاومت اصطکاکي حاصل از
آزمايش  CPTuو در نظر گرفتن تأثير عوامل ابعادی به صورت
زير ارائه مي گردد :
 -1اعمال تأثير فشار آب حفره ای اضافي به صورت:

 -2تعيين نسبت کرنش برشي ايجاد شده در شمع نسبت به
 CPTبا دانستن قطر ،سرعت نفوذ شمع تحت بار فرورفت و
ميانگين نسبت اصطکاکي( )Rfو با استفاده از رابطه ()10
 -3تعيين کرنش برشي شمع با فرض کرنش برشي ايجاد شده در
آزمايش  CPTبه ميزان 1/3
 -4تعيين يک نسبت کاهنده ( )kناشي از سطوح کرنش پايين تر
در نفوذ شمع نسبت به نفوذ مخروط  CPTبا استفاده از نمودار
در شکل((8
 -0اعمال ضريب  kبر مقاومت اصطکاکي اصالح شده جهت
شمع
جداری
مقاومت
تعيين
)

(
 -4بحث و بررسی نتایج

نتيجه اعمال روابط ( )10و ( )16بر موارد عملي گروه اول در
شکل ( )8نشان داده شده است.

شکل ( :)8کاهش تنش برشی با کرنش برشی پس از
کالیبراسیون برای موارد عملی

همانطور که ديده ميشود موارد فوق با تقريب و شکل مناسبي
در اطراف نمودار کاهش تنش برشي با کرنش برشي قرار گرفته
اند .رابطه ( )16از نظر صورت تقريباً مشابه با رابطه ارائه شده در
روش تاکسو و همکارانش[ ]1مي باشد .شکل ( )4مقايسه ای از
چگونگي در نظر گرفتن تأثير فشار آب حفره ای ايجاد شده در
نفوذ پيزوپنترومتر را در روش پيشنهادی نسبت به روش تاکسو و
همکارانش نشان مي دهد.

شکل ( :)1اصالح تأثیر فشار آب حفره ای

در روش تاکسو و همکارانش [ ]1در صورتي که فشار آب حفره
ای ايجاد شده در آزمايش نفوذ مخروط برابر با شرايط
هيدرواستاتيک باشد (در ماسه ها) ،نسبت  rs/ fsبرابر با 1/76
بدست آمده است ،در صورتي که اين نسبت در روش پيشنهادی
برابر با  1است که توجيه دقيقتری از واقعيت مي باشد؛ زيرا صفر
بودن اضافه فشار آب حفره ای تأثيری در  rs/ fsنداشته و بايد
اين نسبت برابر  1حاصل شود .دليل اصلي وجود اين تفاوت بين
دو روش آن است که در روش تاکسو و همکارانش [ ]1فقط تأثير
فشار آب حفره ای اضافي در نظر گرفته شده است ،در صورتي که
در روش پيشنهادی تأثير ابعادی نيز مورد توجه قرار گرفته است.
برای تعيين ميزان دقت کاليبراسيون ،نسبت مقاومت جداری
تخمين زده شده به مقاومت جداری اندازه گيری شده و مقدار
ميانگين و انحراف معيار اين نسبت ها برای  10مورد گروه اول از
موارد عملي محاسبه و در جدول ( )2و شکل ( )11ارائه شده
است .مقدار ميانگين و انحراف معيار روش پيشنهادی به ترتيب
برابر با  1/47و  1/13بدست آمده است که بيانگر دقت مناسب در
کاليبراسيون مي باشد.
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 -5نتیجه گیری

شکل  – 11ظرفیت باربری تخمین زده شده به اندازه گیری شده
برای گروه اول موارد عملی

به منظورتجزيه و تحليل روش های تعيين ظرفيت باربری
جداری شمع ها با استفاده از داده های اصطکاکي  ،CPTمقادير
ظرفيت باربری جداری تخمين زده شده با استفاده از  4روش
تومای و فخرو[ ،]3پرايس و واردل [ ، ]4پن پايل توسط کليزبي و
همکارانش [ ،]2تاکسو و همکارانش [ ]1به همراه روش
پيشنهادی از نظر درستي و دقت مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش پرايس و واردل با مقدار ميانگين  ،1/76به خصوص روش
پن پايل با مقدار ميانگين  1/03مقادير ظرفيت باربری جداری
شمع ها را بسيار دست پايين و روش تاکسو و همکارانش با مقدار
ميانگين  1/37مقادير ظرفيت باربری جداری شمع ها را دست
باال تخمين مي زنند .در نگاه اول به نظر مي رسد روش تومای و
فخرو با ميانگيني برابر  1/42و روش پيشنهادی با ميانگين 1/48
ارزيابي خوبي از ظرفيت باربری داشته باشند .اما مقدار ميانگين
به تنهايي شاخص مناسبي برای ارزيابي روش ها نيست .با اينکه
در روش تومای و فخرو ميانگين نسبت مقاومت جداری پيش
بيني شده به اندازه گيری شده برابر با  1/42مي باشد ،اما به
دليل داشتن انحراف معياری برابر با  ،1/02پراکندگي در نتايج آن
بسيار زياد بوده و همچنين برخالف خطای نسبي برابر با 8
درصد ،خطای مطلق بااليي برابر با  34درصد داشته و در نتيجه
اطمينان بااليي ندارد .انحراف معيار روش های تاکسو و
همکارانش و همچنين پرايس و واردل نيز به ترتيب برابر با 1/06
و  1/34بوده که نشان دهنده پراکندگي زياد نتايج مي باشد .در
جدول ( )3مقادير خطای نسبي ،مطلق و انحراف معيار برای روش
های مورد بررسي ارائه شده است .در مجموع روش پيشنهادی با
خطای نسبي  -1/12و خطای مطلق  1/17و نيز انحراف معيار
متناظر  1/22و  1/13نسبت به روش های ديگر برتری قابل
قبولي دارد.

در چند دهه گذشته روش های زيادی برای ارزيابي توان باربری
پي های عميق با استفاده از داده های آزمايش نفوذ مخروط
توسط محققين مختلف ارائه شده است .در اين روشها تفاوت در
ابعاد ،مکانيزم و سرعت نفوذ مخروط  CPTو شمع ،همچنين
تاثير فشار آب حفره ای ايجاد شده درتعيين مقاومت جداری
شمع ها در نظر گرفته نشده است .در اين پژوهش به بررسي
عوامل ابعادی موجود بين مخروط  CPTو شمع با ارتباط دادن
اين عوامل به سطوح کرنشي به وجود آمده پرداخته شد و رابطه
ای به کمک داده های بانک اطالعات شامل  42مورد عملي
آزمايش بارگذاری شمع و آزمايش نفوذ مخروط پيشنهاد شد و با
روشهای ساير محققين مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت.
خالصه نتايج حاصل از تحقيق فوق عبارتست از:
 -1در بررسي مقاومت اصطکاکي نفوذ مخروط و مقاومت جداری
شمع ،تفاوت های موجود بين آن ها به مقادير کرنش های برشي
ايجاد شده در نفوذ مخروط CPTو شمع و همچنين فشار آب
حفره ای اندازه گيری شده در آزمايش نفوذ مخروط مرتبط شد.
سه عامل قطر و سرعت نفوذ شمع از لحاظ تأثير ابعادی و
همچنين فاکتور  1/ Rfبه عنوان تأثير نوع خاک در چگونگي
مقادير کرنش برشي در نظر گرفته شد .به اين ترتيب که با
افزايش قطر و افزايش سرعت نفوذ شمع در خاک و همچنين
افزايش حساسيت خاک ،مقادير کرنش برشي بيشتری ايجاد شده
و در نتيجه تنش های برشي بزرگتری حاصل مي گردد.
 -2فشار آب حفره ای ايجاد شده در آزمايش نفوذ مخروط به
دليل سرعت باالی نفوذ و ايجاد شرايط زهکشي نشده به خصوص
در خاک های ريزدانه ،به دليل کاهش تنش های مؤثر ،در ارزيابي
مقاومت جداری شمع با استفاده از داده های اصطکاکي نفوذ
مخروط  CPTتأثير مستقيم دارد .اين تأثير با برقراری رابطه ای
مستقيم در نظر گرفته شده است.
 -3با توجه به فاکتورهای ارائه شده ،روشي برای ارزيابي توان
باربری جداری پي های عميق با استفاده از داده های آزمايش
نفوذ مخروط و با در نظر گرفتن تأثيرت ابعادی پيشنهاد و با
استفاده از  10مورد عملي کاليبره شده و به صورت روش گام به
گام ارائه گرديد.
 -4روش پيشنهادی به همراه  4روش پن پايل ،تومای و فخرو،
پرايس و واردل و روش تاکسو و همکارانش با استفاده از  42مورد
عملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .بررسي های انجام شده
توسط روش های مختلف آمار و احتماالت ،با محاسبه ميانگين

نسبت مقاومت جداری پيش بيني شده به اندازهگيری شده و
مقادير خطای نسبي و مطلق و انحراف معيار برای روش های
مختلف ،مبين دقت بيشتر و پراکندگي کمتر روش پيشنهادی
نسبت به چهار روش ديگر است.
 -1جداول :
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 – خالصه مشخصات موارد عملی1جدول

يف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

مورد
GROUP 1
BGHD1
FHWA
JPNOT1
L&D35
L&D38
NWUH
OPELIKA
PCCEP
TBTP1
TWNTP6
UBC3
US95P
USPB1
USPB2
VILANOB
GROUP 2
A&N2
BGHD2
DUNKIRK
FITTJA
GIT1
JPNOT2
JPNOT3
L&D12
L&D21
L&D32
L&D314
L&D315
L&D316
N&SB144
NWUP
TBTP2
TWNTP4
TWNTP5
UBC5
ISCC1
ISCE9
ISCT1
MISAV
NEAST
ORLANDO
R351B1
S&A2

مرجع

نوع شمع

(mm)قطر

(m)طول

(mm/s)سرعت

Rs(kN)

rs/fs

نوع خاک

Altaee et al.[20]
O'Neil [20]
Matsumoto et al.[20]
Briaud et al. [20]
Briaud et al. [20]
Finno [20]
Mayne [14]
Paik et al. [15]
Schneider et al. [16]
Yen et al. [20]
Campanella et al.[20]
Fellenius et al. [17]
Albiero et al. [20]
Albiero et al. [20]
Felleniu & Infant[18]

Sq,C,D
P,S,D
P,S,D
P,S,D
P,S,D
P,S,D
Rd,C,B
P,S,D
P,S,D
P,S,D
P,S,D
P,S,D
Rd,C,B
Rd,C,B
Sq,C,D

285
273
800
350
400
450
914
356
1500
609
324
406
350
400
457

11
9.1
8.2
12
11
15
11
6.9
67
34
17
45
9.4
9.4
12

0.0033
0.0031
0.0024
0.006
0.0064
0.0042
0.003
0.003
0.042
0.007
0.033
0.005
0.0049
0.0046
0.1

640
135
3500
630
945
958
2200
425
16300
2810
315
1685
405
415
1500

0/63
0/66
2/05
0/53
0/77
0/55
0/51
0/89
1/31
0/82
1/21
1/47
0/61
0/55
1/03

Uniform Sand
Sand
Stiffclay(softrock)
Sand
Sand
Sand , clay
Silt , Silty sand
Sand
Clay,Clayes sand
Sand, clay , sand
Soft clay , sand
Sand , clay
Clayeysilt,siltysand
Clayeysilt,siltysand
Silty sand , Sand

Haustorfer et al. [20]
Altaee et al.[20]
Chow et al.[19]
Axelsson[9]
Mayne[20]
Matsumoto et al.[20]
Matsumoto et al.[20]
Briaud et al.[20]
Briaud et al.[20]
Briaud et al.[20]
Briaud et al.[20]
Briaud et al.[20]
Briaud et al.[20]
Nottingham[20]
Finno[20]
Schneider et al.[16]
Yen et al.[20]
Yen et al.[20]
Campanella et al.[20]
Fellenius et al.[21]
Fellenius et al.[21]
Fellenius et al.[21]
Olson & Shantz[22]
Olson & Shantz[22]
Fellenius&Infante[18]
Pando et al.[23]
Fellenius&Infante[18]

Sq,C,D
Sq,C,D
P,S,D
Sq,C,D
Rd,C,B
P,S,D
P,S,D
HP,S,D
HP,S,D
P,S,D
HP,S,D
HP,S,D
HP,S,D
P,S,D
HP,S,D
P,S,D
P,S,D
P,S,D
P,S,D
Sq,C,D
Rd,C,B
Rd,C,B
Sq,C,D
P,S,D
P,S,D
Rd,C,D
P,S,D

450
285
324
300
760
800
800
360
360
300
360
360
360
270
450
1500
609
609
324
350
600
600
355
410
324
592
219

14
15
11
13
17
8.2
8.2
17
17
11
12
11
11
23
15
79
34
34
31
6
6
6
10
13
14
18
20.5

0.004
0.0026
0.0003
0.028
0.1
0.001
0.0014
0.0018
0.12
0.0063
0.006
0.0025
0.0022
0.002
0.0043
0.039
0.007
0.007
0.15
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.01
0.01
0.1

2350
1120
535
190
3100
3190
3700
1170
2160
560
1170
817
870
765
960
24700
2730
2500
920
500
700
680
614
1068
900
1487
530

0/95
0/68
0/4
1/53
0/67
1/87
2/17
0/58
0/95
0/61
0/98
0/73
0/77
0/4
0/55
1/02
0/85
0/78
1/06
0/43
0/35
0/34
0/29
0/52
0/57
0/61
1/05

Sand
Uniform sand
Dense sand
Clay,Siltysand,Sand
Silty sand
Stiff clay(soft rock)
Stiff clay(soft rock)
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand, Clay
Clay, Clayes sand
Sand, clay, sand
Sand, clay, sand
Soft clay, Sand
Siltysand,Clayessand
Siltysand,Clayessand
Siltysand,Clayessand
Sand
Sand, Clay
Sand
Sand, Silty sand
Siltyclay,Silty sand

جدول ( :)2ظرفیت باربری جداری تخمین زده شده و اندازه گیری شده برای گروه اول موارد عملی پس از کالیبراسیون رابطه پیشنهادی
Qp/Qm
0/79

Qm
640

Qp
540

Case
BGHD1

No
1

0/93

135

126

FHWA

2

1/05

3500

3666

JPNOT1

3

1/28

630

809

L&D35

4

0/9

945

854

L&D38

5

0/97

960

930

NWUH

6

1/13

2200

2492

OPELIKA

7

0/89

408
1630
0
2810

362
1698
0
2789

PCCEP

8

TBTP1

9

TWNTP6

10

0/78

315

246

UBC3

11

1/04

1650

1710

US95P

12

0/87

405

351

USPB1

13

0/99

415
1500

409
1357

USPB2
VILANOB

14
15

1/04
0/99

0/9
Mean = 0/97

S.D. = 0/13
جدول ( :)3مقادیر خطای نسبی و مطلق و انحراف معیار برای روش های تعیین اصطکاک جداری شمع

مقدار خطا
-0/08

Mean

0/52

S.D.

0/39

Mean

0/35

S.D.

-0/24

Mean

0/34

S.D.

0/36

Mean

0/21

S.D.

-0/47

Mean

0/16

S.D.

0/47

Mean

0/16

S.D.

0/37

Mean

0/56

S.D.

0/51

Mean

0/43

S.D.

-0/02

Mean

0/22

S.D.

0/17

Mean

0/13

S.D.
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