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چكيده
پیهای سریعاالحداث بهدلیل کاربرد در شرایط بحرانی باید قابلیت حمل و نصب مجدد ،وزن کم ،مقاومت باال را دارا باشندد ازاین رو ،در این
مطالعه ،ساخت پی فوالدی بهدلیل مقاومت و قابلیت شکلپذیری باال مورد بررسی قرار گرفته است در این پنووه سیسنتم فنهحه و پاینه
فوالدی با استهاده از نرمافزار پلکسیز سهبعدی ارزیابی گردید و پارامترهای طول ( ،)Lتعداد پایه فوالدی ( ،)Nضناامت ( )tو ابعناد فنهحه ()B
مورد مطالعه قرار گرفته است در ای مطالعه از مدل رفتاری موهر کولمب برای مدلسازی رفتار خاک استهاده شده است و شمعها و پیهای
فوالدی به طولهای  955 ،655و  555میلیمتر ارزیابی گردید نتایج مطالعات عددی نشان داد که نسبت مسناحت پاینه بنه فنهحه ( )asدر
افزای ظرفیت باربری پی ( )qو کاه نشست ( )Sپی بسیار تأثیرگذار است در ای مطالعه ،هدگامیکه مقندار  asاز  5درفند بیشنتر باشند،
نسبت ظرفیت باربری ( )BPIبا توجه به افزای طول ،قطر و تعداد شمع افزای مییابد بهنحویکه مقدار  BPIبرای پی با ابعناد  655در 655
میلیمتر و پی با ابعاد 555در  555میلیمتر در حالت تک شمع نسبت به حالت  4شمع به ترتیب از  8/58به  8/1و از  8/58تا  8/85افزای
یافته است
كليدواژهها :پی ،سازه سریعاالحداث ،پی فوالدی ،ظرفیت باربری ،نشست ،مدلسازی سهبعدی
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Abstract
Rapid foundation should be movable, low weight and high strength to be used in critical situations. In this study,
steel foundation is discussed due to high ductile and strength. Thus, steel plate and pile system is evaluated by
plaxis 3d foundation and parameters of length (L), number of steel piles (N), thickness (t) and dimensions of plate
(B) are studied. The Mohr Coulomb was used to model soil behavior and steel piles and plates in dimension of 200,
300 and 500 mm were evaluated. The results show that area ratio of pile to plate (AS) is affected by bearing
capacity and settlement reducing. In this study, while the area ratio of pile to plate is more than 5%, the bearing
capacity ratio (BPI) has increased with increasing length, diameter and number of piles. Whereas, the BPI of plate
in dimension of 200*200 mm and 500*500 mm in single pile mode to four pile mode ratio is increased from 1.01 to
1. 8 and 1.01 to 1.15, respectively.
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 .8مقدمه
امروزه نیاز به سازههای سریعاالحداث ،با توجه به اهمیت زمنان و
هزیده در ساخت سازهها احساس میگردد از سوی دیگر ،با توجه
به وقوع بالیای طبیعی نظیر زلزله و سیل نیاز به ساخت سازههای
انبوه در مدتزمان کم وجود دارد یکی از مشکالت این سنازههنا
ای است که بعد از استهاده قابلیت کاربری قبل را ندارند و بندون
استهاده باقی می ماندد ازای رو ،ساخت سازههایی کنه بنا سنرعت
باال اجرا شوند و قابلیت جابهجایی و استهاده مجندد آنهنا وجنود
داشته باشد ازنظر اقتصادی و اجرایی حائز اهمیت است بنهدلینل
نیاز به نصب سریع ای نوع سازههنا ،اسنتهاده از اجنزای سنبک و
قابلیت حمل باال حائز اهمیت است با توجه به اجزای سبک ،این
سازهها بهطورمعمول جز سازههای سبک محسوب میشوند
تحقیقات بسیاری پدنلهنای نصنب سنریع و ینا سنتونهنای
سریع الدصب فورت گرفته است امروزه تجربیات اجرایی بسنیاری
در خصوص مواد و مصالح پی ساخته بهمدظور سناخت سنازههنا
وجود دارد ،ای در حالی است که تحقیقنات انندکی در خصنوص
سیستم فونداسیون ای نوع سازهها فورت گرفتنه اسنت یکنی از
فاکتورهای مهم طراحنی در سنازههنای سنریعاالحنداث ،سناخت
سیستم فونداسیون با قابلینت اجنرا و نصنب سنریع و بنا قابلینت
استهاده مجدد است اهمیت فونداسیون این ننوع سنازههنا از آن
جهت است که هراندازه یک سازه در کمتری زمان ممک اجنرا و
ساخته شود ولی بر روی یک پی نامداسب قرار گینرد ،بنه نتیجنه
مطلوب ناواهد رسید
با توجه به ای که میزان بار وارده بر ای سنازههنا نسنبت بنه
ساختمانهای معمولی کمتر است ،منیتنوان از مصنالح و اجنزای
ماتلف به نحوی استهاده نمود که از احداث پنی بنهفنورت بنت
مسلح اجتداب ورزید در بی مواد و مصالح قابنلاسنتهاده ،فنوالد
بهدلیل مقاومت باال ،دوام باال و قابلیت ایجاد شکلهای ماتلف ،از
امتیاز ویوهای برخوردار است در ای مطالعه ،سیستم پی فنوالدی
به همراه پایه فوالدی بهدلیل مقاومت و اسنتحکام بناال و قابلینت
شکلپذیری فوالد انتااب شده است سیستم پی فوالدی بههمراه
پایه فوالدی بهدلیل مقاومت ،استحکام باال و قابلیت شکلپذیری
فوالد انتااب شده است سیستم ای پیها به نحوی است که یک
فهحه بارگذاری مطابق با شکل ( )8در زیر ستونهنای پنی قنرار
میگیرد و فهحه بار انتقالی را از طریق یک یا چدد پایه فنوالدی
هماندد شمع به زمی مدتقل میکدد

شکل  .8سیستم فهحه و پایه فوالدی
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علت استهاده از ای سیستم شنامل فنهحه و پاینه فنوالدی،
عملکرد مداسب آن در افزای ظرفیت باربری خاک و جلنوگیری
از بلددشدگی سیستم فونداسیون بهدلیل مندفونشندن در خناک
است عملکرد ای سیسنتم مشنابه عملکنرد سیسنتم پنی-شنمع
فوالدی است بهمدظور بررسی ظرفیت باربری و میزان نشست ای
سیستم ،مطالعات سیستم پی-شمع فورت گرفته در آزمایشگاه و
مطالعات عددی که عملکرد متداسب و نزدیکتری به ای سیستم
دارند ،مورد بررسی قرار گرفت
کاربرد شمع به عدوان کاهدده نشست ،اولی بار توسط بورلدند
و همکاران ] [8پیشدهاد گردید سپس مههوم سیستم پنی-شنمع
توسط دیویس و پلوس ] [6مطرح شند پنس از آن کنوک ]،[9
گزارش کرد که  95درفد بار کل سنازه منیتوانند توسنط پنی و
مابقی توسط شمع تحمل شود هریکوشی ] [4طی ینک مطالعنه
عددی نشان داد که هراندازه فافله شمعها بیشتر شنود ،نشسنت
بیشتری رخ میدهد همچدی نتایج مطالعات وی نشان منیدهند
که تغییرات مندول االستیسنیته شنمع و ضنریب پواسنون تنأثیر
ناچیزی بر تغییر نشست پی دارند پولوس ] [5به بررسی سیستم
پی-شمع با تحلینل عنددی بنر روی مطالعنه منوردی پرداختدند
پولوس و همکاران ] [2دریافتدد که افزای تعداد شمع مدجر بنه
کاه نشست و افزای ضنریب اطمیدنان طراحنی منیگنردد و
افزای ضاامت پی و مدول االستیسنته پنی مدجنر بنه افنزای
ظرفیت باربری پی میگردد
لیانگ ] [9در یک مطالعه عددی به بررسی شمعهای کوتاه و
بلدد پرداخت نتایج مطالعات وی نشان منیدهند کنه اسنتهاده از
شمعهای کوتاه مدجر به افزای ظرفیت باربری پی و شنمعهنای
بلدد مدجر به کاه نشست پی میشوند کائو و همکاران ] [1به
بررسی تأثیر ضاامت و ابعاد پی در یک مطالعنه آزمایشنگاهی در
افزای ظرفیت باربری و کاه نشست پی پرداختدد
سانستیک ] [3با مطالعه سیستم پی-شنمع در خناک رسنی
دریافت که افزای ابعاد پی فناکتور مهمنی در افنزای ظرفینت
باربری سیستم پی-شمع خواهد داشت هوانگ و همکناران ][85
با مدلسازی سیستم پی -شمع بنا ننرمافنزار  plaxisاثنر افنزای
فافله بی شمعها بر افزای نشست را مورد بررسی قرار دادند
او و همکاران ] [88به بررسی رفتنار سیسنتم پنی-شنمع در
خاکهای رسی و ماسهای پرداخت و تأثیر ضاامت پنی ،طنول و
فافله شمع بر ظرفیت باربری را مورد بررسی قنرار داد ضنیایی و
موید ] [86به تأثیر قطر شمع بر افزای ظرفیت باربری سیسنتم
پی-شمع پرداختدد و به مدظور جلنوگیری از نشسنت نامتقنارن و
افزای ظرفیت باربری پی استهاده از ینک الینه متنراکم در زینر
شمع را پیشدهاد نمودند فیورانته و گریتنی ] [89تنأثیر افنزای
تعداد شمع در افزای ظرفیت باربری مورد مطالعنه قنرار دادنند
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مصننطهی السنناوو ] [84بننهمدظننور مقایسننه عملکننرد سیسننتم
پی-شمع متصل و مدهصل پارامترهای طول شمع ،چیدمان شمع
و میزان خروج از محوریت را بررسی نمود نتایج مطالعات او نشان
می دهد که هنر انندازه خنروج از محورینت افنزای یابند مینزان
ظرفیت باربری پی کاه و میزان نشست آن افزای مییابد
ژنگ و همکاران ] [85و شارما و همکاران ]  [82به بررسنی
اضافه نمودن یک الیه شدی بنهعدنوان بالشنتک در زینر سیسنتم
پی-شمع بر افزای ظرفینت بناربری پنی پرداختدند سنعیدی و
همکاران ] [89نیز با استهاده از مدل سانتریهیوژ به بررسی تنأثیر
فوافل و تعداد شمع بر عملکنرد سیسنتم پنی-شنمع پرداختدند
پاتیل و همکاران ] [81نیز تنأثیر چیندمان و طنول شنمع بنرای
شمعهای بلدد را مورد بررسی قرار دادند خداپرسنت و همکناران
] [83به تحلیل عددی گروه شمع ،با استهاده از نرم افزار آبناکوس
و بهوسیله روش کوپل اویلری-الگرانوی ) (CELپرداختنهانند بنا
توجه به نتایج اتااذشده مشاص گردید که افزای فافله عرضی
یا طولی شمعها در گروه شمع ،موجنب بهبنودی وضنعیت گنروه
شمع در برابر بارگذاری انهجار خواهد شد سیدها و همکاران ][65
یک مطالعه عددی با استهاده از نرمافزار آباکوس بر روی سیسنتم
پی شمع پرداختهاند و تأثیر هددسه پی ،فافله شمعها در حالنت
گروه شمع ،طول و قطر شمعها پرداختهاند لنو و همکناران ][68
یک مطالعه عددی بر روی پارامترهنای منؤثر بنر مینزان نشسنت
سیستم پی-شمع بر روی خاک رس شنامل شنرایط خناک ،قطنر
شمع و چسبددگی خاک و شمع انجام دادهاند ویکناس و آرویدند
کومار ] [66به مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیستم پی-شمع تحت
بارهای عمودی پرداختدد و تنأثیر قطنر ،طنول و تعنداد شنمع را
بررسی نمودند

شکل  .2نحوه تشکیل گوه گسیاتگی مطابق با رابطه ([69] )8

با توجه به ای که بزرگتری بعد پنی در حالنت مندلسنازی
شده ،برابر 555میلیمتر است ،ابعاد مدل  6× 6متر تعینی شند
همچدی به مدظور عدم تأثیرپذیری رفتنار شنمع از سناتی کنف
مدل ] ،[64ارتهاع مدل  6برابر طوالنیتری شمع برابر  6متنر در
نظر گرفته شد نتایج مندلسنازی نشنان منیدهند کنه تغیینرات
نشست و تد ناشی از بارگذاری تحت تأثیر مرزهای مدل نیست
همچدننی سننطح گسننیاتگی در منندل آزمایشننگاهی نیننز نشننان
میدهد که رابطه ( )8محافظه کارانه بوده و سطح گسنیاتگی بنه
مرزهننای منندل آزمایشننگاهی برخننورد نکننرده اسننت (شننکل )9
المانهای مدلسازیشده به شکل مثلثی  5وجهی بنا شن گنره
است تعداد گرهها و المانها در هر حالت مدلسازی متهاوت است
(شکل  -4الف و  -4ب و  )5در شکل ( )5شنرایط و ابعناد مندل در
نرمافزار  plaxis 3d foundationنشان داده شده است

()8
شکل  .9گوه گسیاتگی حافل از نتایج آزمای
2m

ب

الف
200 mm
2m

300 mm
500 mm

شکل  .4نمایی از مدل ساختهشده در نرمافزار  plaxis 3d foundationالف) پالن کلی مدل و موقعیت قرارگیری پی در آن ب) نمایی از مدل پی با تک شمع
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شکل  .4شرایط و ابعاد مدل در نرمافزار

plaxis 3d foundation

بنا توجننه بنه کنناربرد و بنار وارد بننر فونداسنیونهننای سننریع
االحداث ،اغلب ای فونداسیونها سطحی میباشدد ازای رو منی-
بایست در مدلسازی خاک بستر ای پیها از ویوگنیهنای خناک
بکر که در سطح قرار دارنند ،اسنتهاده گنردد بنا توجنه بنه مندل
رفتاری خناک کنه االستوپالسنتیک منیباشند ،اسنتهاده از مندل
رفتاری موهرکولمب به مدظور تعیی ویوگنیهنای خناک مداسنب
میباشد بهمدظور تعیی پارامترهای مدل رفتاری موهرکولمب دو
پارامتر چسبددگی خاک و زاویه افنطکاک خناک تعینی گنردد
عالوه بر ای موارد میزان مدول االستیسته خاک و وزن ماصوص
خاک ،در تعیی میزان نشست و ظرفیت باربری خاک بسیار حائز
اهمیت است
با توجه به ایدکه سازه هنای سنریع االحنداث حنداکثر در دو
طبقه ساخته می شوند ،حنداکثر بنار وارد سنتون بنر پنی در این
مطالعه ثابت و برابر  1کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظنر گرفتنه
می شود میزان اندرکد خاک با فهحه و پایه فوالدی برابر 5/9
در نظر گرفته شده است ] [65همچدی سازههای سریع االحداث
در زمی هایی با ویوگیهای متهاوت ساخته میشوند ،پارامترهنای
خاک در مدلسازی های ماتلف ثابت فرض گردید در ای مطالعه
پارامترهای مقاومتی خاک بر اسناس ویوگنی هنای خناک تهنران
(خاک آبرفتی کدگلومرایی شامل درشت دانه به همنراه ریزداننه )
که بر اساس مقاالت و مراجع تدقیق گردید ،به شنرح جندول ()8
استهاده شده است ]69،65و[62
پی مدلسازی شده از جدس فوالد و فلب در نظر گرفته شد

مقدار مدول االستیسیته پایه و فنهحه سیسنتم پنی ،برابنر 655
مگاپاسکال و ضریب پواسون برابنر  5.6فنرض گردیند بنهمدظنور
ارزینابی اثنر بعنند و ضناامت پننی و طنول ،قطننر و تعنداد شننمع،
مدل سازی در حالتهای ماتلف مطابق جدول ( )6فورت گرفته
است
در بی مطالعات فورت گرفته مطالعه پارامتریک در خصوص
تأثیر پارامترهای شمع و پی پرداخته نشده است (جدول)9
جدول  . 8پارامترهای مقاومتی خاک
مدل

)

𝛗

رفتاری
موهر

95

کولمب

5/55

(

⁄

)

955

(𝛄

v

5/9

5/5581

جدول  .2تعداد حاالت مدلسازی
طول

قطر

ضخامت

شمع

شمع

صفحه پی

()mm

()mm

()mm

65

5

655

85

955
555
9

پارام

تعداد

تر

شمع

8

8

655

2

6

955

55

9

4

555

95

85

حاالت

9

9

9

9

بعد صفحه
()mm
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جدول  .9خالفه مطالعات فورتگرفته
نام نویسدده

سال

نوع مقاله

نوع خاک

نتیجه مرتبط با مقاله

8

بورلدد و همکاران

8399

تحلیلی

رس  +ماسه

اضافه کردن شمع به پی موجب کاه

ردیف
6

دیویس و پولوس

8315

تحلیلی

رس  +ماسه

ظرفیت باربری و نشست سیستم پی -شمع مورد بررسی قرار گرفت

9

کوک

8312

آزمایشگاهی

رس

ظرفیت باربری پی-شمع بیشتر از گروه شمع است

4

هریکوشی

8331

عددی

رس

هر چه فافله شمع بیشتر شود ،نشست پی بیشتر میشود ،تغییر ساتی و ضریب پواسون
در میزان نشست تأثیری ندارد

5

پولوس

6558

عددی

رس  +ماسه

افزای تعداد شمع موجب کاه نشست و افزای ضریب اطمیدان میگردد افزای
ضاامت پی و ساتی پی موجب افزای ظرفیت باربری پی میگردد

2

پولوس و همکاران

6556

آزمایشگاهی

نشست میشود

رس

افزای

تعداد شمع موجب افزای

ظرفیت باربری میگردد

9

لیانگ

6559

عددی

ماسه

افزای

تعداد شمع موجب افزای

ظرفیت باربری و کاه

1

کائو و همکاران

6554

آزمایشگاهی

ماسه

افزای

طول و ضاامت پی موجب افزای

3

نشست میگردد

ظرفیت باربری پی و کاه

نشست میگردد

ظرفیت باربری میگردد

سانستیک

6552

عددی

رس

افزای

ابعاد پی موجب افزای

85

هوانگ و همکاران

6551

عددی

ماسه  +رس

افزای

فافله شمع موجب افزای

88

او و همکاران

6553

عددی

ماسه  +رس

افزای ضاامت پی تأثیر زیادی در خاک رسی ندارد ولی در خاک ماسه مدجر به افزای
ظرفیت باربری میگردد افزای طول و فافله شمعها بر ظرفیت باربری مؤثر است

86

ضیایی و موید

6585

عددی

ماسه  +رس

فونداسیون سیستم پی-شمع درفورتیکه از یک الیه متراکم در زیر پی استهاده کددد،
راهحل مداسبی جهت کاه نشست کلی پی خواهد بود

89

فیورانته و گیریتی

6585

آزمایشگاهی

ماسه

بهمدظور مقایسه عملکرد سیستم پی با شمع متصل و پی با شمع مدهصل ،دریافتدد که
افزای تعداد شمع در هر دو حالت مدجر به افزای ظرفیت باربری و کاه نشست
میگردد

84

مصطهی الساوو

6585

آزمایشگاهی

ماسه

افزای طول شمع ،تغییر چیدمان شمع ،تعداد شمع مدجر به افزای ظرفیت باربری و
کاه نشست میگردد همچدی هر اندازه میزان خروج از محوریت بار کمتر باشد ،میزان
نشست کمتر و ظرفیت باربری افزای مییابد

85

زهدگ و همکاران

6588

تحلیلی

ماسه

نشست میگردد

اضافه نمودن یک الیه سدگی در زیر پی موجب افزای

ظرفیت باربری شمع میگردد

82

شارما و همکاران

6589

عددی

ماسه

وجود یک الیه متراکم در زیر پی مدجر به افزای

89

سعیدی و همکاران

6589

آزمایشگاهی

ماسه

ظرفیت باربری پی-شمع بیشتر از ظرفیت باربری گروه شمع است

81

پاتیل و همکاران

6582

آزمایشگاهی

ماسه

افزای

تعداد و طول شمع موجب افزای

83

سیدها و همکاران

6582

عددی

ماسه

افزای

طول ،فافله و قطر شمع مدجر به کاه

65

لو و همکاران

6581

عددی

رس

با افزای

68

ویکاس
کومار

و

آرویدد

6581

آزمایشگاهی

ماسه

 .9صحت سنجی نتایج
بهمدظور فحتسدجی نتنایج مندل سنازی عنددی ،ینک مندل از
سیستم پی و شمع فوالدی در آزمایشگاه دانشگاه علنم و فندعت
ایران مورد آزمای قنرار گرفنت بنهمدظنور مندلسنازی شنرایط
آزمایشگاهی ،از یک باکس فلزی به ابعاد  5/1متنر در  8/6متنر و
ارتهاع  8متر استهاده شده است (شکل  )2بهمدظور اعمال نیرو به
پی از یک جک هیدرولیکی با ظرفیت  855کیلوگرم بر سانتیمتر
مربع استهاده گردید پی مربعی مدل سازیشده از جدس فنوالد و
به ابعاد  655× 655میلیمتر و ضناامت  85میلنیمتنر سناخته
شده است دورویه پی بهآرامی جال داده شده است تا اثر افطکاک
به حداقل برسد بهمدظور اتصال شنمع بنه پنی 82 ،سنوراخ رزوه
شده تعبیه شده است در ای مطالعه ،شمعهنای مندل از جندس
لولههای فوالدی توخالی ( )E=2*10^5 MPaدارای قطنر خنارجی

ظرفیت باربری پی میگردد

ظرفیت و کاه

نشست میگردد

نشست میگردد

ساتی خاک به ازای ضرایب اطمیدان باالتر از  ،9میزان نشست کاه

بی تری کاه

یافت

نشست ،در حالت  RD=70% ،L/B=2 ،S/B=0.1و  NP=9رخ داد

 65میلیمتر و قطر داخلی  83میلیمتر منیباشندد شنمعهنا بنه
طول  485میلیمتر ساخته شده است که  85میلیمتر انتهایی هر
شمع رزوه شده است و در پی قرار میگیرد (شکل )9
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شکل  .4مشاصات باکس مدلسازی آزمای

قالب بارگذاری
دیواره شها
تیر تکیه گاه سیلدد جک
مقع ناودانی فوالدی
سیلددر جک هیدرولیکی
فهحه بارگذاری
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بننرای اننندازهگیننری نشسننت پ نیهننای مدلسننازیشننده از ی نک
ترانسهورماتور تهاضلی متغیر خطی ( )LVDTبا دامده اندازه گیری
 855میلی متر و با دقت  5/8میلیمتر استهاده شده است کنه بنه
یک دیتاالگر دیجیتالی برای ثبت نشست پنی متصنل منیگنردد
خاک مورد استهاده از جدس ماسنه فیروزکنوه اسنت مشاصنات
خاک و فنهحه و پاینه فنوالدی منورد اسنتهاده در آزمنای هنا و
مدلسازی در جدول ( )4و ( )5آمده است

جدول  .4پارامترهای خاک
ماسه

Gs

ماسه
828
فیروزکوه

6/21

82/5

89/6

5/6

Cu

Cc

UCS

6/51

5/39

SP

جدول  .4پارامترهای فهحه و شمع فوالدی مدلسازی و آزمایشگاهی
پارامتر
مقدار

بعد فهحه

بعد شمع

()mm

()mm

)E(GPa

655

455

655

)

⁄

9155

(

5/6

به مدظور فحتسدجی نتایج ،نمودار بنار -نشسنت حافنل از
انجنام آزمننای و منندلسنازی عننددی بننا نننرمافنزار plaxis 3d
 foundationمورد مقایسه قرار گرفت در شکل ( -1النف) مینزان
نشست مدل بنر اسناس بنار اعمنالشنده در آزمایشنگاه را نشنان
میدهد در شنکل ( -1ب) نینز تغیینرات نشسنت در شنمعهنای
متصل به پنی را نشنان منیدهند مطنابق بنا شنکل ( )3نمنودار
بار-نشست حافل از آزمای و مدلسازی عددی با اختال ناچیز
(کمتر از  5درفد( که قابل فر نظر کردن است ،بر هم مدطبنق
بودند

شکل  .4دستگاه بارگذاری و سیستم پی-شمع مدلسازی شده

الف

ب

شکل  .1نمایی از مدلساز ی عددی الف) تغییرات میزان نشست ،ب) تغییرات نشست در شمعهای متصل به پی

زیر تقسیمبددی گردید

1.50

 .8-9تأثیر افزایش ابعاد پی

1.00
)P(TON

0.50
Laboratory modeling
Numerical modeling
0.00
5

4

2
3
)settlement(cm

1

0

شکل  .3فحتسدجی نتایج با مقایسه نمودار بار-نشست آزمای
نرمافزار plaxis 3d

و

 .9نتایج و بحث
به مدظور بررسی اثر طول ،تعداد و قطر شنمع و ابعناد و ضناامت
پی ،حالتهای ماتلف مدل سنازی تحنت بارگنذاری برابنر منورد
بررسی قرار گرفت نتایج مدلسازی در حالتهای ماتلف به شرح

شکل ( )85تغییرات نمودار بار-نشست برای پی مربعنی بنه ابعناد
 955 ، 655و  555میلیمتر با ضاامت  85میلیمتر با تک شمع
به طولهای  655،955و 555میلیمتنر و قطنر  65میلنیمتنر را
نشان میدهد همانطنور کنه در شنکل ( )85مشناص اسنت بنا
افزای ابعاد پی ظرفیت باربری پی به ازای نشست  65میلیمتنر،
افزای مییابد بهنحوی که مقدار ظرفیت بناربری شنمع بنه ازای
نشست  65میلیمتر برای پی  955 ، 655و  555میلیمتنری بنه
ترتیب برابر  9155 ، 6555و  88555کیلنوگرم اسنت همچدنی
روند تغییرات نمودارها نشان میدهند کنه در حالنت تنک شنمع،
افزای طول شمع در مقابل ابعاد پی ،بهدلیل سطح تماس پی بنا
خاک ،تأثیر کمی نسبت به افزای بعد پنی ،در افنزای ظرفینت
باربری پی دارد
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12000

)q(kg

B:500X500-T:10-D:25-N:1-L:500mm
B:500X500-T:10-D:25-N:1-L;200mm
B:500X500-T:10-D:25-N:1-L:300mm
B:300X300-T:10-D:25-N:1-L:500mm
B:300X300-T:10-D:25-N:1-L:300mm
B:300X300-T:10-D:25-N:1-L:200mm
B:200X200-T:10-D:25-N:1-L=500mm
B:200X200-T:10-D:25-N:1-L=300mm
B:200X200-T:10-D:25-N:1-L=200mm

 .2-9تأثیر افزایش ضخامت پی

2000
30.00

25.00

20.00

15.00

5.00

10.00

0.00

-8000
)settlement (cm

شکل  .81تغییرات ظرفیت باربری پی مربعی با ابعاد  955 ، 655و 555
میلیمتر به ازای طولهای ماتلف شمع

بهمدظور ارزیابی تأثیر ضاامت پی بر ظرفیت باربری ،پنی مربعنی
دارای ابعاد  655و  555میلیمتر برای ضاامتهای  85 ، 5و 85
میلیمتر در حالت تنکشنمع بنه طنولهنای  955 ، 655و 555
میلیمتر به قطر  65میلیمتر بهترتیب مطابق شکل ( )88و شکل
( )86مورد بررسی قرار گرفت نتایج مطالعات نشان میدهند کنه
در حالت تک شمع ،تغییر ضاامت پی ،تأثیر ناچیزی در افنزای
ظرفیت باربری پی دارد در حالت  4شمع ،نیز ماندد حالنت تنک
شمع تغییر ضاامت تأثیری در افزای ظرفیت باربری پی نندارد
نتایج مطالعات نشان میدهد که افزای ضناامت پنی مدجنر بنه
کاه تد زیر پنی منیگنردد و تنأثیری در ظرفینت بناربری و
نشست پی ندارد
12000

2500

)q (kg

)q(kg

B:200X200-T:5-D:25-N:1-L:300mm
B:200X200-T:5-D:25-N:1-L:200mm
B:200X200-T:5-D:25-N:1-L:500mm
B:200X200-T:10-D:25-N:1-L:200mm
B:200X200-T:10-D:25-N:1-L:300mm
200X200-T:10-D:25-N:1-L:500mm
200X200-T:15-D:25-N:1-L:200mm
200X200-T:15-D:25-N:1-L:300mm
200X200-T:15-D:25-N:1-L:500mm

B:500X500-T:10-D:25-N:1-L:200mm
B:500X500-T:10-D:25-N:1-L:300mm
B:500X500-T:10-D:25-N:1-L:500mm
B:500X500-T:5-D:25-N:1-L:200mm
B:500X500-T:5-D:25-N:1-L:300mm
B:500X500-T:5-D:25-N:1-L:500mm
B:500X500-T:15-D:25-N:1-L:200mm
B:500X500-T:15-D:25-N:1-L:300mm
B:500X500-T:15-D:25-N:1-L:500mm

1500

7000

2000

500
30.00
15.00

10.00

5.00

)settlement (cm

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

0.00
-3000

-500

شکل  .88تغییرات ظرفیت باربری برای ضاامت  85 ،5و  85میلی-
متر برای حالت تک شمع و پی  655× 655میلیمتر

 .9-9تأثیر افزایش طول شمع
شکل ( )89روند تغییرات ظرفیت باربری و نشست پی برای پنی
مربعی با ضاامت  85میلیمتر و تک شمع با قطر  65میلیمتر به
طولهای  955 ،655و  555میلیمتر را نشان میدهد همانطور
که در شکل ( )89مشاص است افزای طول شمع در هر سه پی
مربعی با ابعاد  955 ، 655و  555میلیمتر در حالت تنک شنمع،
تأثیر ناچیزی بر افزای ظرفیت پی مربعنی دارد در این حالنت
برای پی مربعی به ابعاد  955 ،655و  555میلیمتر (برای هر سه
طول  955 ، 655و  555میلیمتر) مینزان ظرفینت برابنری پنی
بننهازای نشسننت  65میلننیمتننر برابننر  9955 ،6655و 88555
کیلوگرم است ای در حالی است که برای حالت  4شمع مطنابق
با شکل ( ، )84ظرفیت باربری پی با افزای طنول شنمع افنزای
مننییابنند مطننابق بننا شننکل ( )84در حالننت پننی مربعننی بننه
ابعاد  655× 655میلیمتنر بنرای طنول  955 ، 655و 555
میلیمتر شمع با قطر  95میلیمتر بهازای نشسنت  65میلنیمتنر

)settlement (cm

شکل .82تغییرات ظرفیت باربری برای ضاامت  85 ،5و  85میلنیمتنر
برای حالت تک شمع و پی  555× 555میلیمتر

برابر  9995 ،9862و  9366کیلوگرم است همانطنور کنه رونند
تغییرات نمودارها نشان میدهد ،ای موضوع بنه درفند مسناحت
شمع به مساحت پی مرتبط است نتایج مطالعات نشان منیدهند
که افزای طول شمع در درفدهای بیشتر از  5درفند مسناحت
شمع به پنی ،در افنزای ظرفینت بناربری پنی منؤثر اسنت و در
درفدهای کمتر از  5درفد افزای طول تأثیر کمتری در افزای
ظرفیت باربری پی دارد
 .4-9تأثیر افزایش قطر شمع
5شکل ( )85و شکل ( )82به ترتیب تغیینرات ظرفینت بناربری و
نشست پی  555میلیمتری با طولهای متهناوت در حالنت تنک
شننمع و  4شننمع بننا قطرهننای  55 ،65و  95را نشننان مننیدهنند
همانطور که در شکل ( )85مشاص است در طنولهنای بلدندتر
شمعها قطر شمعها تأثیرگنذارتر هسنتدد و در طنولهنای کوتناه
شمعها افزای قطر شمعها تأثیر ناچیزی بر ظرفیت بناربری پنی
دارد ای موضوع در حالت  4شمع متهاوت است همانطور که در
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شکل ( )82مشاهده میشود با افزای قطر شمع ظرفیت بناربری
پی به ازای نشست یکسان افزای مییابد ای موضوع بهای علت
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طول شمعها افزای یابد ظرفیت بناربری شنمعهنا بنا توجنه بنه
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