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روشهایتحلیلیوعددیدرمهندسیمعدن


گشارش فٌی:
اثز چیذهاى ضوغ بز ػولکزد پی -ضوغ
رضا پَرحسیٌی ،1پزّام ضزف سادُ

2

 -1داًطیار ،داًطکذُ ػوزاى ،داًطگاُ یشد
 -2داًطجَی کارضٌاسی ارضذ ،داًطکذُ ػوزاى ،داًطگاُ یشد

(دریافت :تیز  ، 1395پذیزػ :هْز )1397

چکیذُ
هالحظِای کاّص هیدٌّذ .در ایي پژٍّص با هذلساسی

ضوغّا ضوي هطارکت در باربزی پی -ضوغً ،طست را بِ طَر قابل
ضوغّا در ًزمافشار اجشا هحذٍد  PLAXIS 3-D Foundationدر دٍ ًَع خاک رس هتَسط ٍ هاسِ هتزاکن،

سِبؼذی پی-
ضوغّا ٍ ضکل رادیِ بز ػولکزد هجوَػِ پی هطالؼِ ضذً .تایج هذلّا هطخص کزد کِ در دٍ پی ّوجَار ٍ

تاثیز چیذهاى
گَضِای ٍ جایگذاری ضوغّای بلٌذتز در ًشدیکی

هتقارى در هاسِ کِ تحت بارگذاری یکٌَاخت ّستٌذ با اًتقال ضوغّای
یّای هزبؼی با ًطست کلی
هیتَاى ًطست ٍ دٍراى پی را بیص اس  55درصذ کاّص دادّ .وچٌیي بزای پ 
هحَر تقارى بیي آًْا ،
ذهاىّای هختلف ضوغ بزرسی ضذ .بز اساس ًتایج ػذدی ،در خاک رسی

هاسِای ،اثز چی

 154هیلیهتز در دٍ ًَع خاک رسی ٍ
با چیٌص ضوغّای بلٌذتز در هزکش پی ٍ در خاک هاسِای با توزکش ضوغّا در ّستِ هزکشی پی ،بیصتزیي کاّص ًطست
ضوغّا باّن هساٍی است.

هذلّا حجن

حاصل هیضَد .در

کلوات کلیذی
پی -ضوغً ،طست ،چیذهاى ضوغ ،خاک ،تحلیل ػذدی

ػْذُ دار هکاتثاتr_porhoseini@yazd.ac.ir :
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پیؼتحکیوی خاک کاّؼ دٌّذ ،ج":رٍػ هحذٍدیت
ًؾغت غیزیکٌَاخت" ،کِ ؽوغّا تِ ػٌَاى کاٌّذُ ًؾغت
طزاحی هیؽًَذ.
تأثیز چیذهاى ؽوغّا ٍ ّوچٌیي عْن تارتزی ؽوغّا ٍ
پی کنتز تزرعی ؽذُ اعت .در ایٌدا تا هذلغاسی عِتؼذی
تِ رٍػ اخشاء هحذٍد ،اثز چیذهاى ؽوغّا در کاّؼ
ًؾغت ٍ عْن تارتزی ؽوغّا ٍ پی ،تحت تارگذاری قائن
هطالؼِ ؽذُ اعت .چیذهاى تْیٌِ ؽوغّای کاٌّذُ ًؾغت
در خاک هاعِای هتزاکن ٍ خاک رط هتَعط تا ؽوغّای
ّنقطز ٍ تا طَلّای هتفاٍت (حدن ثاتت ؽوغ) ،اس اّذاف
هطالؼِ اخیز اعتّ .وچٌیي چیذهاى تْیٌِ ؽوغّا تزای
کاّؼ ًؾغت تفاضلی در پیّای ّودَار تا دٍ الگَی
تارگذاری هَرد تَخِ قزار گزفتِ اعت.

هقذهِ ٍ سابقِ هَضَع تحقیق

ًؾغت اس ػَاهل هؤثز تز طزاحی پی اعت .تغتِ تِ ًَع
خاک ،اعتفادُ اس رٍػّای هختلف تْغاسی خاک هاًٌذ
تزاکن خاک ،تشریق ،عتَى عٌگی ٍ یا اعتفادُ اس ؽوغ تزای
پیعاسی تز رٍی خاک عغت ًیاس اعت] .[1اس رٍػّای
هؤثز تزای افشایؼ تارتزی پیّای گغتزدُ ،اعتفادُ اس
ؽوغّای کاٌّذُ ًؾغت اعت کِ طزاحی اقتقادی ًیاس تِ
تؼییي عْن تارتزی ؽوغّا ٍ پی گغتزدُ دارد=.<3 ،2
تلفیق پی گغتزدُ ٍ ؽوغّا ٍ یا پی ؽوغ– رادیِ( 1پی–
ؽوغ) اس دِّ  1970هیالدی هطزح ؽذ .اعتفادُ اس دیذگاُ
ؽوغّای کاٌّذُ ًؾغ ت 2تِ کاّؼ حدن ؽوغّا
هیاًداهذ= .<4در عال  1994در هفَْم تْیٌِ طزاحی پی-
ؽوغ گفتِ ؽذ کِ ؽوغّا تا ًقؼ افلی کاّؼ ًؾغت
طزاحی ؽذُ تِ ًحَی کِ تاػث افشایؼ ظزفیت تارتزی ًیش
هیؽًَذ] .[5تزرعیّا ًؾاى هیدّذ کِ تأثیز ؽوغ تز
کاّؼ ًؾغت ،تیؼتز اس افشایؼ ظزفیت تارتزی
اعت].[6کائ َّ ٍ 3وکاراى تا هذل آسهایؾگاّی تأثیز
پاراهتزّای هختلف اس خولِ طَل ؽوغّا ،تؼذاد ؽوغّا ٍ
ضخاهت پی تز رٍی ًؾغت پی را تزرعی کزدًذ] .[7الَکیل
ٍ ّوکاراى ًغثت ًؾغت تِ ػزك تزاتز  0/007را
هٌاعةتزیي هقذار تزای طزاحی در خاک هاعِای پیؾٌْاد
دادًذ ،در ایي حالت عْن تارتزی پی  39درفذ اس کل تار
خَاّذ تَد] .[8تاخادً 4ؾاى داد کِ تا خایگذاری ؽوغّا در
قغوت هزکشی پیً ،ؾغت تفاضلی ًغثت تِ حالت
خایگذاری یکٌَاخت ؽوغّا  30درفذ کاّؼ پیذا
هیکٌذ] .[9سّکؾی ٍ ًؾغت سیاد رط ًزم هٌدز تِ فافلِ
گزفتي رادیِ اس خاک ٍ اػوال کل تار تِ ؽوغّا
هیؽَد] .[10تا ایي ٍخَد ًوًَِّای هَفق اخزای پی–
ؽوغ در خاکّای ًزم ًیش ٍخَد دارد].[12 ،11
رًذٍلف] ٍ [5پَلظ] [10عِ فلغفِ طزاحی را ارائِ
کزدًذ :الف" :رٍػ هزعَم" ،ؽوغّا تزای تحول تخؼ
ػوذُ تار طزاحی هیؽًَذ ،در حالی کِ تا حذٍدی اخاسُ
هؾارکت تِ پی دادُ هیؽَد ،ب" :رٍػ ؽوغ خشؽی"،
ؽوغّا تزای تارّای تْزُتزداری تِ ًحَی طزاحی هیؽًَذ
تا در  80 ~70درفذ هقاٍهت ًْایی ؽزٍع تِ حزکت کٌٌذ.
در ایي رٍػ ؽوغّای کافی ٍخَد دارد تا فؾار تواط
خالـ تیي رادیِ ٍ خاک سیزیي را تِ هقذار کنتز اس فؾار

-2

باربزی پی -ضوغ

ؽکل  ،1تَسیغ تار تیي ؽوغّا ٍ پی را ًؾاى هیدّذ.
تار ٍارد تز یک ؽوغ تِ هَقؼیت آى ،گیزداری پی ٍ ؽوغ ٍ
ػوق پی ٍاتغتِ اعت.

ضکل  :1اًذرکٌص بیي ضوغ ،خاک ٍ پی][13

تارتزی پی -ؽوغ اس عِ ػٌقز تارتز ؽاهل ؽوغ ،پی ٍ
خاک سیزیي تؾکیلؽذُ ٍ اس راتطِ ( )1تِ دعت
هیآیذ].[13
∑
()1
تِ تزتیة هقاٍهت پی ٍ
ٍ
کِ
هقاٍهت ؽوغ ّغتٌذ .هقاٍهت پی اس راتطِ ( ٍ )2هقاٍهت
ؽوغ اس راتطِ ( )3تؼییي هیؽَد:
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)

( ∬

هذلغاسی پی -ؽوغ تِ فَرت عِتؼذی در هحیط
ًزمافشار اخشا هحذٍد  PLAXIS 3-D Foundationاًدام
پذیزفت .اس الواى هٌؾَری  15گزّی تزای خاک هطاتق
ؽکل  ٍ 4اس الواى هثلثی  6گزّی  Floorتزای دال پی
اعتفادُ ؽذ .اهکاى اًتخاب الواىّایٍ Volume Piles
 Embedded Pilesتزای ؽوغّا هَخَد اعت].[18
هقاٍهت دیَارُ ٍ ًَک ؽوغ تا الواى Embedded Piles
هذل ؽذ.

()2
()3
ؽکل  2تاثیز ؽوغّا را تزای کاّؼ ًؾغت تفاضلی
ًؾاى هیدّذ].[14

ضکل  :2کاّص ًطست تفاضلی با اضافِ کزدى ضوغ][14

َّریکَؽی ٍ 5رًذٍلف 6تارتزی پی -ؽوغ را تا هذل
عاًتزیفیَص تز رٍی خاکّای رعی هتزاکن هَرد تزرعی
قزاردادًذ] .[15پَلظ ٍ 7دیَیظ 8تا در ًظز گزفتي رفتار
خطی تزای خاک ٍ فلثیت پی ،رٍػ تحلیلی عادُ ؽذُای
تزای رفتار پی -ؽوغ ارائِ دادًذ] .[16تاسیارّ ٍ 9وکاراى
ًتایح رٍػّای تحلیلی پَلظ-دیَیظ-رًذٍلف (،)PDR
تحلیل ػذدی ٍ آسهایؼ عاًتزیفیَص ( )1gرٍی پی -ؽوغّا
را هقایغِ کزدًذ کِ ًتایح آى هطاتق ؽکل  3اعت].[17
ایي هقایغِ هحافظِکاری رٍػ  PDRرا ًؾاى هیدّذ.

ضکل :4الواى هٌطَری  15گزّی

تِ هٌظَر رعیذى تِ ًتایح دراس هذت ،تحلیلّا در
ؽزایط سّکؾیؽذُ اًدام ؽذ .اًذرکٌؼ خاک -عاسُ تِ
فَرت لغشػ تیي خذار ؽوغ ٍ خاک تز اعاط قاًَى
افطکاک هَّز -کَلوة تا خشء فقل هؾتزک ؽثیِعاسی
ؽذ .پاراهتزّای هقاٍهتی ایي خشء تَعط ضزیة کاٌّذُ
 Rinterتا راتطِّای  5 ٍ 4تِ پاراهتزّای هقاٍهتی خاکٍ c ،
 φاس هذل هَّز-کلوة هزتثط هیگزدًذ:
()4
()5
کِ  φi ٍ ciتِ تزتیة هقاٍهت چغثٌذگی ٍ ساٍیِ
افطکاک در خشء فقل هؾتزک ّغتٌذ.
تِ هٌظَر فحتعٌدی ًتایح ػذدی ،پی عاختواى 30
طثقِ  )1982-1984( Messe–Torhausهذلغاسی ٍ
تحلیل ؽذ .ایي عاختواى  400هگاًیَتي ٍسى ٍ  130هتز
ارتفاع دارد .ػثَر خیاتاى پی را تِ دٍ تخؼ تقغین کزدُ
اعت .پی در ػوق  3هتز اس عطح سهیي تا ضخاهت  2/5هتز
ٍ  42ؽوغ درخا تا فافلِ هزکش تِ هزکش  3/5 ~ 3هتز اعت.
هقطغ ٍ پی عاختواى در ؽکل ً 5ؾاى دادُ ؽذُ
اعت].[19
ًؾغت پی گغتزدُ حذٍد  250هیلیهتز تخویي سدُ
ؽذ کِ تا تَخِ تِ ًؾغت سیاد ٍ ّوچٌیي ًغثت الغزی
 5/4تزج ٍ حغاعیت آى تِ چزخؼ ،اس ؽوغّای تِ طَل

ضکل  :3هقایسِ باربزی پی -ضوغ با رٍش ػذدی ٍ
آسهایطگاّی][17

-3

هذلساسی ػذدی
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در اداهِ تا تحلیل ػذدی اثز چیذهاى ؽوغ ،ؽکل
تارگذاری ٍ ًَع خاک تز اًذرکٌؼ ؽوغ -خاک -پی تزرعی
هیؽَد.

 20هتز ٍ قطز  0/9هتز کوک گزفتِ ؽذ .الیِ هاعِ ٍ ؽي
تا ػوق  5/5هتز ٍ در سیز آى تا ػوق  100هتز رط
فزاًکفَرت قزار دارد .عٌگآّک فزاًکفَرت ،خارج اس هٌطقِ
تأثیز فًَذاعیَى ٍ عطح آب سیزسهیٌی سیز تزاس پی اعت.

-4

پی -ضوغّای ّنجَار

دٍ پی ّنخَار تا ضخاهت  0/6هتز ٍ  36ؽوغ تِ ؽؼاع
 0/5هتز ،طَل  25هتز ٍ فافلِ هزکش تِ هزکش  3/2هتز اس
ّنٍ ،اقغ تز خاک هاعِ تِ فَرت هذل هثٌا در ؽکل 6
ًؾاى دادُ ؽذُ اعت .تا هقادیز ؽذت تار  q1 ٍq0حالت
تارگذاری هؾخـ هیؽَد .در دٍ حالت ; 500 kPa( -1
 )q0 ; q1تِ ػٌَاى تارگذاری q1 , ; 750 kPa( -2 ٍ 1
 )q0 ; 250 kPaتِ ػٌَاى تارگذاری  ،2اثز چیذهاى ؽوغّا
هطالؼِ هیؽًَذً .تایح دٍ پی ّنخَار را ًیش هیتَاى تِ
پیّای هغتطیلی ؽکل تؼوین داد.

ضکل  :5پی -ضوغ بزج ] [19Messe– Torhaus

تا هذلغاسی در ًزمافشار  ABAQUSهقذار تیؾیٌِ
ًؾغت پی -ؽوغ  158هیلیهتز هحاعثِ ؽذً .ؾغت
ٍاقؼی پی -ؽوغ  150هیلیهتز گشارػ گزدیذُ اعت].[18
تتي پی ٍ ؽوغ تا رفتار کؾغاى خطی ٍ هاعِ ٍ رط
فزاًکفَرت تا هذل هَّز– کلوة هذلغاسی ؽذ کِ
پاراهتزّای آى در خذٍل  1آهذُ اعت .ضزیة فؾار خاًثی
خاک در حالت عکَى تا  KOدادُ ؽذُ اعت.
جذٍل  :1خصَصیات هصالح پی در هذل][19
هصالح

E
))MPa

ν

C
)(kPa



o
3

kN/m
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تتي پی

37000

0/2

-

-

25

-

ؽوغ

23500

0/2

-

-

25

-

هاعِ

75

0/2

0

35

19

0/426

50

0/2

20

20

20

0/8

رط
فزاًکفَرت

ضکل  :6الگَ پی– ضوغ هبٌا در دٍ پی ّوجَار ٍ ضذت بار ٍاردُ

تا تحلیل حغاعیت ،ػوق هذل  B( 5Bػزك پی) تزاتز
 100هتز در ًظز گزفتِ ؽذ .هؾخقات خاک هاعِای در
خذٍل  2اس کتابّای هزخغ اًتخاب ؽذ تا هؼزف ٍضؼیت
ػوَهی خاک در یک ردُ خاؿ تاؽذ.

ًؾغت تیؾیٌِ اس ًزمافشار ،PLAXIS 3-D Foundation
 162هیلیهتز تِ دعت آهذ کِ ّواٌّگی خَتی تا ًؾغت
پی ٍ ًتایح تحلیل عِتؼذی  ABAQUSدارد .تِ دلیل
تقارى فقط ًیوی اس پی در هذل عِتؼذی ٍارد ؽذ .تا تحلیل
حغاعیت ،فافلِ هزسّای هذل تا لثِ پی  60هتز اًتخاب
ؽذ .گامّای هحاعثاتی ػثارتٌذ اس -1 :ایداد تٌؼّای اٍلیِ
در خاک -2 ،عاخت پی ،ؽوغّا ٍعطح هؾتزک آًْا تا
خاک ) -3 ،(Rinter=1تارگذاری قائن تا ؽذت یکٌَاخت
 467کیلَپاعکال رٍی پی.

جذٍل  :2هطخصات خاک هاسِای
پاراهتز

144

هقذار

ٍاحذ

ٍسى هخقَؿ

18

kN/m3

هذٍل االعتیغیتِ

50

MPa

چغثٌذگی

0

kPa

ساٍیِ افطکاک

37

deg.
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7

deg.

ًغثت پَاعَى

0/3

-

ضزیة فؾار خاًثی در حالت عکَى

0/4

-

ًتایح ػذدی ًؾاى هیدّذ کِ در تارگذاریّای 2 ٍ 1
ًؾغت تیؾیٌِ پی گغتزدُ تذٍى ؽوغ  350هیلیهتز ٍ
 299هیلیهتز ٍلی ًؾغت تفاضلی  166هیلیهتز ٍ 204
هیلیهتز تِ ٍخَد هیآیذ .هیشاى چزخؼ پی در راعتای
هحَر  ABتِ اسای تارگذارّای  2 ٍ 1تِ تزتیة ٍ 0/005
 0/0088رادیاى اعت کِ در هحذٍدُ هداس در هثحث ّفتن
اس هقزرات هلی قزار ًویگیزد .تِ هٌظَر کاّؼ ًؾغت،
چیذهاى ؽوغّا تا چْار حالت در ؽکلّای  10 ٍ 9تزای
تارگذاریّای  2 ٍ 1در ًظز گزفتِ ؽذ ،در ایي چیذهاىّا
حدن تتي ؽوغّا هغاٍی اعت .ؽوغّا تِ قطز ( ،)Dفافلِ
هزکش تا هزکش ( ٍ )Sتِ حالت هتقل تِ پی تا ضخاهت ()t
ّغتٌذ .در ؽکل  9ضخاهت پی 0/6هتز اعت.

تِ ػلت تقارى هغالِ ًیوی اس پی تحلیل ؽذ .در
اًذرکٌؼ خاک -ؽوغ اس هذل هَّز-کَلوة تا ضزیة خشء
فقل هؾتزک  0/8اعتفادُ ؽذ .ضزیة فؾار خاًثی خاک
هحاعثِ
هاعِ در حالت عکَى اس راتطِ
ؽذ .تتي ؽوغ ٍ پی تا هذٍل االعتیغیتِ 30000
هگاپاعکالً ،غثت پَاعَى ٍ ٍ 0/2سى هخقَؿ 25
کیلًَیَتي تز هتزهکؼة اعت.
ؽکل  7اتؼاد هذل ٍ ؽکل  8پالى ؽثکِتٌذی اخشا
هحذٍد تا تغییز تذریدی در اتؼاد اخشاء را ًؾاى هیدّذ .در
ًقاطی کِ توزکش تٌؼ تیؾتز اعت ،ؽثکِتٌذی ریشتز ؽذُ
اعت.

ضکل  :7ابؼاد هذل اجشا هحذٍد بزای تحلیل دٍ پی– ضوغ

ضکل  :8ضبکِبٌذی اجشا هحذٍد

ّنجَار
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ضکل  :9چیذهاىّای پیطٌْادی بزای بارگذاری 1

ضکل  :15چیذهاىّای پیطٌْادی بزای حالت بارگذاری 2

ؽکل ً ،11ؾغت تیؾیٌِ پی -ؽوغ را تا چیذهاىّای
هختلف ؽوغ در حالت تارگذاری ً 1ؾاى هیدّذ .تز اعاط
ًتایحً ،ؾغت حذاکثز در چیذهاى ً 1غثت تِ چیذهاى
پیؼفزك 23 ،درفذ تیؼتز اعت ٍ در چیذهاى ً 2ؾغت
حذاکثز  12درفذ ًغثت تِ چیذهاى پیؼفزك کاّؼ
دارد.

ًؾغت تیؾیٌِ)(mm

 3چیذهاى

 2چیذهاى

 1چیذهاى

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
 3چیذهاى

هثٌا چیذهاى

 2چیذهاى

 1چیذهاى

ًؾغت تفاضلی)(mm

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

یکٌَاختتز ؽذُ ٍ در ًتیدِ ًؾغت تفاضلی ٍ چزخؼ تِ
هیشاى قاتل تَخْی کاّؼ پیذا هیکٌذً .تایح ًؾاى هیدّذ
کِ ًؾغت تفاضلی در چیذهاى ً 2غثت تِ چیذهاى
پیؼفزك  58درفذ کاّؼ داؽتِ ٍ در ایي حالت پی-
ؽوغ چزخؼ  0/0013رادیاى ٍ کنتز اس حذ ایداد تزک در
عاختواى دارد.

هثٌا چیذهاى

ضکل ً :12طست تفاضلی بِ اسای چیذهاىّای هختلف ،حالت
ضکل ً :11طست بیطیٌِ بِ اسای چیذهاىّای هختلف ،حالت

بارگذاری 1

بارگذاری 1

عْن تارگیزی ؽوغّا ًغثت تِ کل تار در چیذهاىّای
هثٌا 3 ،2 ،1 ،تِ تزتیة  63 ،54 ،61 ،66درفذ اعت.
ؽکل ً ،13ؾغت تیؾیٌِ پی -ؽوغ را تا چیذهاىّای
هختلف ؽوغّا تحت تارگذاری ً 2ؾاى هیدّذ .در
چیذهاى  ،5تا هتوزکش ؽذى ؽوغّا در هحذٍدُ ؽذت تار
 750کیلَپاعکال ٍ تقَیت ؽوغّای لثِ پی در هداٍرت
هحَر تقارى دٍ پیً ،ؾغت تیؾیٌِ ًغثت تِ آرایؼ
پیؼفزك  28درفذ کاّؼ هییاتذ .هقایغِ چیذهاى  6تا

هقذار ًؾغت تفاضلی تا چیذهاىّای هختلف در ؽکل
ً 12ؾاى دادُ ؽذُ اعت .در چیذهاى  1تا ؽوغّای
کَتاُتز ًغثت تِ  3چیذهاى دیگزً ،ؾغت تفاضلی تیؼتز
هؾاّذُ هیؽَد .تٌاتزایي افشایؼ طَل ؽوغّا ًغثت تِ
افشایؼ قطز ؽوغّا تأثیز تیؼتزی تز رٍی ػولکزد پی-
ؽوغ ٍ کاّؼ ًؾغت ٍ دٍراى پی دارد .در چیذهاى  2تا
حذف ؽوغّای گَؽِ کِ ًقؼ کنتزی در تارتزی دارًذ ٍ
تقَیت ؽوغّای هداٍر هحَر تقارىً ،ؾغت پی-ؽوغ
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دٍ ًَع خاک رط هتَعط ٍ هاعِ هتزاکن تا ٍیضگیّای
خذٍل  3اًتخاب ؽذ .اس هذل االعتَپالعتیک هَّز-کَلوة
در حالت سّکؾی ؽذُ اعتفادُ ؽذُ اعت کِ ًؾغتّای
دراس هذت (ًْایی) تا پاراهتزّای سّکؾی ؽذُ اس ایي هذل
هحاعثِ هیؽَد .در خاک رعی عطح آب سیزسهیٌی دقیقاً
سیز تزاس پی لحاظ گزدیذ .تتي ؽوغ ٍ پی تا هذٍل
االعتیغیتِ  30000هگاپاعکالً ،غثت پَاعَى ٍ ٍ 0/2سى
هخقَؿ  25کیلًَیَتي تز هتزهکؼة در ًظز گزفتِ ؽذُ
اعت .ضزیة فؾار خاًثی در حالت عکَى تزای رطّا تِ
ًغثت تیؼ تحکیویً OCR ،یش ٍاتغتِ تَدُ ٍ غالثاً اس 0/5
تیؼتز اعت.

چیذهاى  4کِ تٌْا ضخاهت پی اس  0/6هتز تِ  1/5هتز
افشایؼ یافتِ اعت ًؾاى هیدّذ ایي افشایؼ ضخاهت پی،
تأثیز ًاچیشی تز رٍی ًؾغت تیؾیٌِ دارد ٍ تا افالح
چیٌؼ ؽوغّا ٍضغ هطلَبتزی اس لحاظ کاّؼ ًؾغت
تفاضلی تِ دعت هیآیذ.
200
ًؾغت تیؾیٌِ)(mm

150
100
50

جذٍل  :3هطخصات خاک رس ٍ هاسِ

0

رس

هاسِ

ضکل ً :13طست بیطیٌِ بِ اسای چیذهاىّای هختلف ٍ تغییز

ٍسى هخقَؿ

16

18

3

ضخاهت پی ،حالت بارگذاری 2

ٍسى هخقَؿ اؽثاع

18

20

3

kN/m

ؽکل ً 14ؾغت تفاضلی را در چیذهاىّای 6 ٍ 5 ،4
ًؾاى هیدّذ .در چیذهاىّای ً 6 ٍ 5ؾغت تفاضلی تقزیثاً
یکغاًی ایداد ؽذُ اعت؛ ّز چٌذ ضخاهت پی در چیذهاى
 6تیؼتز اعت .در چیذهاى  2تا تغییز طَل ؽوغّا ٍ
هتوزکش ؽذى آًْا در هحذٍدُ تار  750کیلَپاعکالً ،ؾغت
تفاضلی کاّؼ قاتل تَخْی یافتِ اعت؛ در چیذهاى 3
تغییز ضخاهت پی اس 0/6هتز تِ  1/5هتز ًقؼ هَثزی در
کاّؼ ًؾغت تفاضلی ًگذاؽت.

هذٍل االعتیغیتِ

8

50

MPa

چغثٌذگی

15

0

kPa

ساٍیِ افطکاک داخلی

15

37

deg.

ساٍیِ اتغاع

0

7

deg.

ًغثت پَاعَى

0/4

0/3

-

ضزیة فؾار خاًثی در حالت عکَى

0/6

0/33

-

چیذهاى 6

پاراهتز

 4چیذهاى هثٌا چیذهاى

چیذهاى 5

120
ًؾغت تفاضلی)(mm

100
60
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0
چیذهاى 6

چیذهاى 5

 4چیذهاى

هثٌا چیذهاى

ضکل ً :14طست تفاضلی بِ اسای چیذهاىّای هختلف ،حالت
بارگذاری 2

درفذ تارگیزی ؽوغّا ًغثت تِ کل تار درچیذهاىّای
هثٌا 6 ،5 ،4 ،تِ تزتیة  69 ،54 ،59 ،55اعت.
-5

kN/m

تا ّذف ایداد ًؾغت تیؾیٌِ تزاتز در پیّای گغتزدُ
تذٍى ؽوغ در دٍ ًَع خاک ،تار ٍارد تز پیّا هحاعثِ ؽذ.
تا ؽذت تار  435 ٍ 60کیلَپاعکال تِ تزتیة در خاک رط
ٍ هاعِ هتزاکنً ،ؾغت تیؾیٌِ اس هذلغاسی در ًزمافشار
 154هیلیهتز تؼییي ؽذ .در ؽزایط یاد ؽذُ ًؾغت
تفاضلی در خاک رط ٍ هاعِ تِ تزتیة  58 ٍ 83هیلیهتز
اعت .تا اعتفادُ اس ًظزیِ هایزَّف ٍ اػوال ضزیة اطویٌاى
تزاتز  ،3ظزفیت تارتزی هداس پیّای گغتزدُ در خاک رط
 80کیلَپاعکال ٍ در هاعِ هتزاکن تیؼ اس 750
کیلَپاعکال ،تذٍى هحذٍدیت ًؾغت تِ دعت هیآیذ.
در چیذهاى پیؼفزك تؼذاد  25ؽوغ تا طَل 15هتز ٍ
قطز  50عاًتیهتز هطاتق ؽکل  15در سیز پی خایگذاری
ؽذًذ .تزای خاک رط ٍ هاعِ  Rinterتِ تزتیة تزاتز تا 0/7
ٍ  0/9فزك ؽذ.
چْار چیذهاى هطاتق ؽکل  16در دٍ ًَع خاک رط ٍ
هاعِ هتزاکن اًتخاب ؽذ .تا تحلیل حغاعیت ،اتؼاد هذل
 ٍ 160×160ػوق  80هتز تؼییي گزدیذ.

140

80

ٍاحذ

پی -ضوغ هزبؼی
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کاّؼ پیذا هیکٌذ ،لذا هقذار ًؾغت تفاضلی پی هغتقز در
خاک رط اس خاک هاعِ هتزاکن تیؼتز اعت.

در ؽکل  17دیذُ هیؽَد تا تَخِ تِ هاّیت رفتاری
رط ٍ هاعًِ ،ؾغت پی گغتزدُ تا دٍر ؽذى اس هزکش پی
در خاک رط ،تا ؽذت تیؼتزی ًغثت تِ خاک هاعِای

ضکل  :15هذل هبٌا پی -ضوغ هزبؼی

ضکل :16چیذهاىّای ضوغ بزرسی ضذُ در خاک رس ٍ هاسِ هتزاکن

ب

الف

ضکل  :17تاثیز ًَع خاک بز گستزش ًطست سیز پی (الف) خاک رس( ،ب) خاک هاسِ
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تِ طَر یکٌَاخت ٍ تا تیؼتزیي فافلِ خایگذاری ؽذُاًذ.
در خاک هاعِای ،تا چیذهاى ً 8ؾغت تیؾیٌِ ًغثت تِ
چیذهاى پیؼفزك  9/5درفذ کاّؼًؾاى هیدّذ .در
خاک رط ،هٌاعةتزیي چیٌؼ ؽوغّا تزای کاّؼ ًؾغت
تیؾیٌِ چیذهاى  9اعت کِ  9درفذ ًغثت تِ چیذهاى
پیؼفزك کاّؼ دارد.

ؽکل ً ،18ؾغت تیؾیٌِ پی -ؽوغّا را در خاک رعی
ٍ هاعِ هتزاکن ًؾاى هیدّذ .ؽذت تار ٍارد تز پی در خاک
رط ٍ هاعِ هتزاکن  60کیلَپاعکال ٍ  435کیلَپاعکال
اعت .تز اعاط ًتایح ػذدی ،در ّز دٍ ًَع خاک
ًاهٌاعةتزیي ًَع چیٌؼ ؽوغّا در تیي حالتّای هقایغِ
ؽذُ ،هذل پیؼفزك اعت کِ ؽوغّا تا طَلّای تزاتز ٍ

140
هاعِ

رط

120

80
60
40

ًؾغت حذاکثز ()mm

100

20
0

چیذهاى 8

چیذهاى 9

 7چیذهاى

چیذهاى هثٌا

ضکل ً :18طست بیطیٌِ پی -ضوغ هزبؼی بِ اسای چیذهاىّای هختلف

تفاضلی ًغثت تِ چیذهاى پیؼفزك  33درفذ کاّؼ
هییاتذ .چیٌؾی اس ؽوغّا کِ تیؼتزیي هحقَر ؽذگی در
هاعِ ایداد ًوایذ ،ػولکزد را هطلَبتز هیکٌذ .اها در خاک
رعی تا چیٌؼ پزاکٌذُ ٍ خایگذاری ؽوغّای تلٌذتز در
هزکش ،ضوي خلَگیزی اس خزیاى خویزی خاک ،ػولکزد پی
تْثَد هییاتذ.

ؽکل ً 19ؾغت تفاضلی را در چیذهاىّای 9 ٍ 8 ،7
ًؾاى هیدّذ .در خاک هاعِای تِ دلیل ًؾغت کنتز در
لثِّای پی اًتظار هیرفت کِ تا توزکش ؽوغّا در هزکش پی،
در آرایؼ ً ،9ؾغت تیؾیٌِ ٍ ًؾغت تفاضلی کاّؼ یاتذ.
ًؾغت تفاضلی تا چیذهاى ً 8غثت تِ چیذهاى پیؼفزك،
 50درفذ در خاک رط هتَعط کاّؼ دارد .چیذهاى 9
هٌاعةتزیي چیٌؼ ؽوغّا در خاک هاعِای اعتً ،ؾغت
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رط

60

40
30
20
10
0

چیذهاى 9

چیذهاى 8
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ضکل ً :19طست تفاضلی پی-ضوغ هزبؼی بِ اسای چیذهاىّای هختلف

خاک رط ٍ هاعِ هتزاکن ًؾاى هیدّذ .هؾاّذُ هیؽَد
کِ در خاک رط ،تِ دلیل ظزفیت تارتزی کوتز ًغثت تِ
خاک هاعِای هتزاکن ،عْن تار تیؼتزی تَعط ؽوغّا
تحول هیؽَد.

ؽکل  20درفذ تارگیزی ؽوغّا را تِ اسای
چیذهاىّای هختلف ؽوغّا در سیز پی هزتؼی در دٍ ًَع

70
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رط

50
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0
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عْن تار ؽوغ ّا ًغثت تِ تار کل ()%

60

چیذهاى هثٌا

ضکل  :25سْن بارگیزی ضوغّا ًسبت بِ بار کل

-6

در خاک هاعِ هتزاکن تا کاّؼ فافلِ تیي ؽوغّا ٍ
هتوزکش کزدى آًْا در هزکش پی ،تأثیز تیؼتزی تز رٍی
کاّؼ ًؾغت دارد.
 -5در پی -ؽوغ هزتؼی ،عْن تارگیزی ؽوغّای
کاٌّذُ ًؾغت در خاک رطً ،غثت تِ خاک هاعِای
هتزاکن تیؼتز اعت.

ًتیجِگیزی

تا تحلیل ػذدی تأثیز چیذهاى ؽوغّا تز ػولکزد پی-
ؽوغّا در خاک رط هتَعط ٍ هاعِای هطالؼِ ؽذ .تز
اعاط ًتایح ػذدی تِ دعت آهذُ هیتَاى گفت:
ً -1حَُ چیذهاى ؽوغّا در سیز پی ،تأثیز سیادی تز
ػولکزد پی -ؽوغ دارد؛ تِ گًَِای کِ هیتَاى تا چیذهاى
هٌاعة ؽوغّا ،هیشاى ًؾغت تیؾیٌِ ٍ تفاضلی را تِ هیشاى
چؾنگیزی کاّؼ داد.
 -2تزای پی -ؽوغّای ّنخَار تا تارگذاری یکٌَاخت،
اعتقزار ؽوغّای تلٌذتز در هزس هحَر تقارى دٍ پی ٍ حذف
ؽوغّای گَؽِ ،چیذهاى هطلَب تِ دعت هیآیذً .تایح
ًؾاى داد کِ در ایي حالت ًؾغت تفاضلی ٍ چزخؼ پی،
تِ هیشاى قاتلتَخِ  80 ٍ 56درفذ کاّؼ هییاتذ.
 -3تا حدن ٍ چیذهاى ثاتت ؽوغّا ،افشایؼ طَل
ؽوغّا تأثیز تیؼتزی تز رٍی کاّؼ ًؾغت دارد.
 -4تزای یک پی -ؽوغ هزتؼی در خاک رعی تا
خایگذاری ؽوغّای تلٌذتز در هزکش پی ( 66درفذ اس حدن
ؽوغّا) هٌاعةتزیي چیذهاى تِ دعت هیآیذ ،در حالیکِ
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