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 خالصه
اي ناهمگن در دو حالت شالوده زبر و صاف پرداخته شده هاي الیهرینگی واقع بر خاك هايدر پی Nγي مقادیر ضریب ظرفیت باربري در این مقاله به محاسبه       

  سازي پی رینگی مورد نظر با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودباشد. مدلاست. پروفیل خاکی در نظر گرفته شده، شامل دو الیه متشکل از رس و ماسه می

FLAC.2D فیت باربريانجام شده است.  مقادیر ضریب ظرNγ ي زبر و صاف و به ازاي مقادیر مختلفی از نسبت شعاع داخلی به در دو حالت شالوده

شالوده زبر ، به خصوص در مقادیر باالي  دست آمده در حالتهب γNدهدکه مقادیر  پی رینگی، محاسبه شده است. نتایج حاصله، نشان می (or/ir)خارجی

ي صاف می باشند. از سوي دیگر، با افزایش نسبت شعاع داخلی به خارجی پی محاسبه شده در حالت شالودهNγ دیري اصطکاك، بسیار بیشتر از مقازاویه

 شود.مشاهده می Nγروند نزولی محسوسی در مقدار ضریب   رینگی،

 ، روش عدديNγاي، ضریب ظرفیت باربري پی رینگی، خاک الیه کلمات کلیدي:                  

 

 مقدمه. 1     

موجتب کتاهش در هتاي رینگتی پیاستتفاده ازشتود. هایی از قبیل پی سیلوها، مخازن نفت و پایه پلها استتفاده میهاي رینگی براي سازهامروزه از پی     

تلزم افتزایش هتا مسترو انجام دو مقوله طراحی ایمتن و اقتصتادي ایتن نتوع از پیباشد. از اینتر شدن طرح میمصرف مصالح و به دنبال آن اقتصادي

استفاده و بهره گیري کامل از ظرفیت باربري ختاك و [. 9خصوص براي مباحث ظرفیت باربري و نشست می باشد ]دانش از رفتار و عملکرد آنها به

کته هرننتد  آید. این در حتالی استتها به حساب میهاي بارز این نوع از شالودهایجاد شرایط کشش کم و یا حتی صفر در زیرفنداسیون از ویژگی

صورت تئوري، همواره به عنوان یک پیش نیاز در طراحتی مطترح بتوده استتی ولتی علیتر م ه هاي رینگی بپیش بینی ظرفیت باربري نهایی شالوده

. تتاکنون تهیته و تتدوین نشتده استت هتاآنهاي سطحی، همچنان روند و رویه خاصی بتراي طراحتی و تحلیتل مزایاي به اثبات رسیده این نوع از پی



 ین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناول

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

 1392آبان ماه  1مهر و  30

 

2 

 

اي موجتب خواهتد شتد تتا ضتمن تحلیتل و بترآوردي  هتاي الیتههاي رینگی واقع بر خاكپیچیدگی و عدم شناخت صحیح از رفتار و عملکرد پی

فراهم نیایتد. ایجتاد هرگونته خرابتی و گستیختگی در  هاآني از تمامی ظرفیت ریکارگبه، امکان استفاده و هاشالوده یرمهندسی از رفتار این نوع از 

عنوان مثتال، . بتهاي، از بعد انسانی و اجتماعی نیز حائز اهمیتت استتهاي فوقانی ضمن صدمات و خسارات سازههاي رینگی و به تبع آن در سازهپی

، ضمن از دست رفتن منتابع ملتی نفتت هتر کشتور، هاآناي در مخازن نفت به علت از دست رفتن ظرفیت باربري پی رینگی هرگونه ناپایداري سازه

ات جانی و زیست محیطی جبران ناپذیري را به دنبال خواهد داشت. لذا شناخت رفتار واقعی از جمله محاسبات ظرفیت بتاربري و نشستت آنهتا صدم

اي رینگی هاز جمله مطالعات انجام شده در مورد پیا کمک شایانی نماید. هذیري این نوع از پیپواند در برآورد صحیح مقادیر باربري و نشستتمی

ي هاشتالودهي ناشتی از بارگتذاري را در هاشتکل[ پرداخت که با استفاده از روش اجزاي محتدود، تیییتر 3] وان به تحقیقات هاتف و بوشهریانتیم

ي متدور و رینگتی روي بستتري از ماسته و بتا استتفاده از هاشتالودهرا نیز براي محاستبه ظرفیتت بتاربري  ییهاشیآزما رینگی بررسی نمودند. ایشان

 توصتیه نمودنتد. 4/0ي رینگتی، هاشتالودهبتراي  رابهینته ( or/in= r)یعنی نسبت شعاع داخلی بته ختارجی،  nهاي آزمایشگاهی و عددي، مقدار دلم

هاي رینگی صاف و زبر برآورد نمودند. ژائو براي دو حالت پی خطوط مشخصهرا با استفاده از روش  γN[ ضریب ظرفیت باربري 4گاوش و کومار ]

در  .D2FLACرا با استفاده از نرم افتزار تفاضتل محتدود  'γNاي، ضریب ظرفیت باربري [ با مدل سازي یک پی رینگی روي خاکی ماسه5نگ ]و وا

بته متدل ستازي یتک پتی رینگتی  PLAXIS[ با استتفاده از نترم افتزار اجتزاي محتدود 6] زبر و صاف محاسبه نمودند. المان و همکارانشدو حالت 

نتیجه گرفتند که یک شالوده رینگی با نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی بهینه، عملکردي مشابه با یک شالوده مدور با همان قطر  پرداختند وننین

ي هاشالوده، رفتار و عملکرد [2]اسماعیل  .هاي عملی به حساب آیدتواند یک راه حل اقتصادي در کاربردخارجی خواهد داشت، که این مساله می

 -ي بتارهتایمنحنمورد بررستی قترار داد و بته دنبتال آن،  (PLT)بر ماسه متراکم سیمانته شده را با استفاده از آزمایش صفحه بارگذاري  رینگی واقع

دریافتت کته ظرفیتت بتاربري نهتایی صتفحات وي  نشست و نیز ظرفیت باربري نهایی صفحات صلب را با صفحات رینگی و حلقوي مقایسته نمتود.

تاحدود  )er/ir(ي مختلف شعاع داخلی به خارجی هانسبتبا  توانیمي رینگی را هاشالودهو پیشنهاد نمود که  بوده حات صلبرینگی نزدیک به صف

با استفاده از مدلسازي پی رینگی درآزمایشگاه به این نتیجه رسیدند که به ازاي نسبت قطر داخلتی  [7] مورد استفاده قرار داد. اهري و همکارانش 75

 [8] رضوي و هاتف ، مقدار ظرفیت باربري پی رینگی واقع بر خاك ماسه بادي، حداکثر مقدار خود را خواهد داشت.38/0برابر با ، حلقه به خارجی

 قترار 4/0تتا  2/0براي دستیابی به حداکثر ظرفیت باربري پی رینگی واقع بتر روي ماسته، مقتداري واحتد نبتوده و در محتدوده  nدریافتند که مقدار 

هتاي رینگتی بتراي پی N'γبه محاسبه ضریب ظرفیت باربري  FLACبا استفاده از نرم افزار تفاضل محدود [ 9همکاران ]. بن مبارك و گرفتخواهد 

صاف و زبر پرداخته و ننین نتیجه گرفتند که با افزایش نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی، مقدار این ضریب دنار افت نشمگیري خواهتد شتد. 

نمودند که به ازاي مقادیر باالي زاویه اصطکاك داخلی، و در حالت رفتار  یر وابسته خاك، میزان زاویه اتساع تاثیرات قابل توجهی را همچنین بیان 

هتاي تتک الیته و ود که تمامی تحقیقات انجام شده معطوف به خاكشدارد. با مرور مطالعات پیشین مشاهده می N'γضریب ظرفیت باربري بر روي 

اي خاك متشکل از هاي رینگی واقع بر الیههي بودن آن، در این به بررسی رفتار و عملکرد پیاه است. لذا با توجه به طبیعت خاك و الیههمگن بود

صورت مدل به FLAC.2D سازي پی رینگی مورد نظر با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودمدلدر این مقاله دو الیه ماسه و رس پرداخته شده است. 

ي زبتر و صتاف و بته ازاي مقتادیر مختلفتی از نستبت شتعاع در دو حالت شالوده Nγ انجام شده است.  مقادیر ضریب ظرفیت باربريتقارن محوري 

 ( پی رینگی، محاسبه شده است. or/irداخلی به خارجی)

 

 عدديمدل سازي . 2

 (. در حالت تقارن محوري1و در حالت تقارن محوري انجام شده است )شکل  سازي پی رینگی مورد نظر در این تحقیق به صورت دو بعديمدل           

(Axisymmetric) ،محوراي استفاده نمود. در ننین حالتی  از مختصات استوانه توانیم (0/0 x=) اي که سوي مثبت محور تقارن بوده، به گونه
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داخلی و خارجی  يهاشعاعدر این مدل مقادیر . باشدیمات محوري نشان دهنده مختص Yمتناظر با مختصات شعاعی و سوي مثبت محور  Xمحور 

 شوند.تقارن سنجیده مینسبت به محور

 

 

 

 

 

 

 هندسه مدل پی رینگی و مرزهاي آن -1شکل 

 

 هندسه مدل پی رینگی و مرزهاي آن -1شکل 

مربعی،  المان  7200مشتمل بر  ( [5مرجع ]ق، بر اساس توصیه متر عم 15طول و  متر 30) m15×m30یک شبکه مستطیلی به ابعاد  شاملمدل عددي ابعاد 

اي در گونهبهمدل عددي در نظر گرفته شده است. شرایط مرزي با برقراي قانون نرمالیته وابسته کولمب  -گسیختگی در این مدل، معیار موهرباشد. معیارمی

. به منظور انطباق هر نه بیشتر شده استمقید  Xفقط در راستاي و راست مدل  نظر گرفته شده است که کف مدل در هر دو جهت مقید بوده و سمت نپ

بر روي به منظور اعمال بارگذاري همچنین عمق مدفون صورت پذیرفته است.  با و بدوندر دو حالت پی مذکور مدل سازي هاي رینگی، مدل با واقعیت پی

. (2)شکل  پی مورد نظر معرفی شده استزیر  ناحیههاي المانهاي گرهدر رو به پایین عت بار به صورت بردارهاي سر و اعمال کرنشدر حالت کنترلپی 

. مقدار بردار سرعت طوري در نظر گرفته شده که از در نظر گرفته شده است متر بر هر گام بارگذاري -5/2×10-5مقادیر این بردارهاي سرعت برابراست با 

پس از در مدل عددي ساخته شده نموده تا اثرات موقت اولیه ناشی از بار وارده را تعدیل نماید. بدین ترتیب  جلوگیري یک شوك اولیه به سیستموارد آمدن 

یک پی زبر به دلیل اعمال مقاومت برشی در   گسیختگی لحاظ نمود.توان مجموع نیروهاي عکس العمل زیر ناحیه پی را به عنوان نیروياتمام بارگذاري می

ا پی و در نتیجه عدم جابجایی افقی، آستانه گسیختگی و به تبع آن ظرفیت باربري باالتري را نسبت به یک شالوده صاف یا نرم از محل سطح مشترك خود ب

له منجر به پدید اخود بروز خواهد داد. از سوي دیگر، یک پی صاف یا نرم در محل سطح مشترك خود با خاك زیرین، فاقد مقاومت برشی بوده که این مس

 یییر مکان هاي افقی در زیر پی و در نتیجه، کاهش میزان ظرفیت باربري به نسبت پی هاي زبر خواهد شد.آمدن ت

 

 مدل عددي صحه گذاري. 3

، واقع بر خاك یک الیه [5]به بررسی ظرفیت باربري پی رینگی حل شده توسط ژائو و وانگ و اعتبار سنجی مدل عددي پی رینگی به منظور صحه گذاري 

سازي متقارن محوري به صورت دو بعدي و مبتنی بر مدل براي یک پی رینگی γNبه محاسبه ضریب ظرفیت باربري  همگن پرداخته شده است. ایشاناي ماسه

نها مطابق ي در نظر گرفته شده توسط آاپرداختند. مشخصات ژئوتکنیکی مصالح  ماسه ،متر 5/1و  1، 75/0 ،0با  متر و مقادیر شعاع داخلی 3با شعاع خارجی
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 [5]پارامترهاي به کار رفته در مطالعه ژائو و وانگ  -1جدول 
 

 

 

 
 

توان دریافت که مقدار می . با بررسی نتایج[5مرجع ]به دست آمده از مدل سازي مجدد در حالت شالوده زبر با نتایج حاصل از مقایسه نتایج  2 شکلدر 

 .باشدیمواند قابل قبول تدرصد بوده می 20دست آمده ي بههاجواببیشینه اختالف  میان 
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 [5] جعنتایج دست آمده از آنالیز مجدد با نتایج مرمقایسه  -2شکل 

 

 عددي اتانجام مطالع روش. 4

 .ارائه شده است 2مشخصات الیه هاي مزبور در جدول شماره  باشد.دو الیه متشکل از ماسه و رس میدر این تحقیق شامل مورد بررسی خاك پروفیل      

با هدف بررسی همچنین  .ر نظر گرفته شده استددرجه  50و  30،40براي زاویه اصطکاك داخلی الیه ماسه اي برابر سه مقدار با این جدول، مطابق 

در اتساع مقادیر این زاویه اول،  مرحلهدر  انجام شده است. مرحلهمطالعات در دو  ،Nγباربري  ضریب ظرفیت اثرات تیییرات زاویه اتساع بر روي مقادیر

 مرحلهدر . باشنداي میالیه ماسه اصطکاك داخلی و زاویه اتساع اویهزبه ترتیب  Ψو  φبدست آمده که در این رابطه  φ ≈ Ψ -30°الیه اول از رابطه 

 -گسیختگی مد نظر در این مدل سازي، معیار موهرالزم به یادآوري است که معیارلحاظ نمودن پارامتر زاویه اتساع نشم پوشی شده است. دوم از 

عمق  متر در نظر گرفته شده است. 10متر و عمق الیه رسی  5ماسه اي برابر با  عمق الیهدر نظر گرفته شده است. با برقراري شرط نرمالیته وابسته کولمب 

باشند. این بدان معناست که از اثرات بارگذاري در  در انتهاي این عمق در حالت تعادل میموجود  تنش حباب هايالیه رسی به گونه اي لحاظ شده که 

  یک الیه رسی با عمق بی نهایت فرض نمود.عملکرد الیه رسی را می توان مشابه  نظر نمود. به عبارت دیگرانتهاي الیه رسی می توان صرف 

 ( قرار Initial Equilibriumاولیه از سیستم به عمل آمده است. پس از اتمام این مرحله، سیستم در حالت تعادل اولیه) قبل از اعمال بارگذاري، یک حل     

 .گام در نظر گرفته شد 1000ود. تعداد گام هاي بارگذاري طی شده براي رسیدن به حالت تعادل اولیه در حدود خواهد ب نهاییداشته و آماده بارگذاري      

 

 

 وهش حاضرپارامترهاي به کار رفته درپژ -2جدول 

 (C) ینسبندگمقاومت 

(kPa) 

 (K) مدول بالک

(kPa) 

 (G) مدول برشی

(kPa) 

 (γمخصوص )وزن 

(3kN/m) 

 (φ°)زاویه اصطکاك داخلی

 2E7 1E7 10 5،10،15،20،25،30 صفر
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  حاصلهبررسی نتایج .5

در حالت ، دارند Bبراي شالوده هاي مدور تحت بار محوري ، که عرضی برابر با  در دو حالت زبر و صاف صورت پذیرفته است. رینگی مدل سازي پی

 صورت زیر ارائه نمودند: ه فرمول کلی محاسبه ظرفیت باربري ب  [10] ریکسون و درشرا، γبا وزن مخصوصو )بدون سربار( 

(1)                                                                                                                                γB.N.γ.sγF0.5+c.NC.csF =uq 

 

و با توجه  بودهضرایب شکل پی  نیز  sγFو  csF ( محاسبه خواهند شد.1973جدول پیشنهادي وسیک)بوده و از  ایب ظرفیت باربريضر γNو cN ،که در آن     

به  باشدیممقادیر عکس العمل قائم کف شالوده رینگی مورد نظر برنامه عددي شامل خروجی  آیند.دست میبه (1970دي بیر ) به روابط پیشنهادي

دست آمده براي نیروي ( با تقسیم مقادیر به2مطابق رابطه ) وراز اینلحاظ نمود. زیر پی رینگی را معادل نیروي گسیختگی  آن تواناي که میگونه

ند مدل گسیختگی نهایی بر سطح مقطع پی رینگی مورد نظر، مقادیر ظرفیت باربري به ازاي هر سري از مقادیر لحاظ شده براي پارامترهاي دخیل در رو

 زي به دست خواهند آمد.سا

        (2)                                                                                                                                                                          2)ir-o(r/ u= Q uq 

ه ب γNبا استفاده از روابط اشاره شده، مقادیر ضریب ظرفیت باربري  باشند.قادیر شعاع خارجی و داخلی پی رینگی میبه ترتیب م irو  orکه در این رابطه، 

  مشاهده  نشان داده شده اند. 5و شکل  4مربوط به حالت شالوده زبر نیز در جدول ضرایب ، همچنین 4شکل و 3براي شالوده صاف در جدول دست آمده 

افزایش نسبت   4و  3 جداول مطابقاز سوي دیگر،  بدست آمده شده است. Nγویه اصطکاك موجب افزایش نشمگیر مقادیر افزایش زا شود کهمی

 .خواهد شد Nγ دست آمده براي ضریبهدر هر دو حالت موجب کاهش در مقادیر ب شعاع داخلی به شعاع خارجی 

 (Smooth)بدست آمده در حالت پی صاف Nγمقادیر  -3جدول 

 

Nγ  

=0.5o/rir =0.33o/rir =0.25o/rir =0.0o/rir  

3.21 5.11 6.84 8.22 =30°φ 
24.55 35.1 51.62 63.76 =40°φ 
80.43 117.91 141.07 171.33 =50°φ 

 

ك
نوع خا

 

عمق)
D

( متر
ضریب  

 C نسبندگی

(kPa) 

 زاويه اصطكاك داخلي

°(φ) 

 (K)مدول بالک 

(kPa) 

 (G) مدول برشي

(kPa) 

 

 

( γخصوص)وزن م

(3kN/m) 

 2E7 1E7 10 30،40،50 صفر 5 ماسه

 2E7 1E7 15 صفر 150 10 رس
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  (Smoothبدست آمده در حالت پی صاف) Nγمقادیر نمودار  -4شکل 

 

 (Rough)بدست آمده در حالت پی زبر Nγمقادیر  -4جدول 

 

Nγ  

=0.5o/rir =0.33o/rir =0.25o/rir =0.0o/rir 

10.2 12.56 14.25 17.93 =30°φ 
63.44 89.36 113.52 131.71 =40°φ 
241.73 385.33 397 421.06 =50°φ 

 

در حالت که  گونه ايهمکانیسم گسیختگی از حالت موضعی به سمت حالت گسیختگی کلی رفته ببا افزایش زاویه اصطکاك داخلی الیه ماسه اي، 

و  وضعیت نقاط پالستیکبه ترتیب،  7و 6در شکل  هاي بیشتري در تشکیل گوه گسیختگی بسیج خواهند شد.زون  ،درجه 50زاویه اصطکاك برابر با 

مشاهده همانطور که  درجه نشان داده شده است. 50و  30در لحظه گسیختگی به ازاي دو زاویه اصطکاك داخلی پروفیل خاك  بردارهاي جابجایی

می درجه  30نظر گرفتن زاویه اصطکاك در  تر و گسترده تر از حالتخیلی وسیعدرجه  50ازاي زاویه اصطکاك ه شود گستردگی زون گسیختگی بمی

لیست که با این در حا الیه ماسه اي رخ داده است. Dعمق  ناحیهبرشی در  گسیختگیدرجه،  30زاویه اصطکاك برابر با  به عبارت دیگر، در حالت باشد.

درجه، مقاومت باالي الیه ماسه اي موجب خواهد شد تا عمق ناحیه گسیختگی برشی از محدوده این الیه فراتر  50لحاظ نمودن زاویه اصطکاکی برابر با 

ق با معیار گسیختگی آستانه تحمل برشی سیستم، مطاب φ= 30°این بدان معناست که در حالت  .خواهد شدرفتهی بگونه اي که الیه رسی را نیز شامل 

پدید آمده، ناشی از تاثیر همزمان دو حداکثر نیروي برشی  φ= 50°کولمب صرفا معطوف به پارامتر زاویه اصطکاك بودهی حال آنکه در شرایط -موهر

 پارامتر زاویه اصطکاك داخلی الیه ماسه اي و همچنین مقاومت نسبندگی الیه رسی می باشد.

 



 ین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناول

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

 1392آبان ماه  1مهر و  30

 

7 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 0.25 0.33 0.5

Nγ

ri/ro

φ=30 

φ=40 

φ=50 

 

 (Roughپی زبر) بدست آمده در حالت Nγنمودار مقادیر  -5شکل 

درجه براي زاویه اصطکاك داخلی   50و  40براي هر دو حالت شالوده زبر و صاف و با لحاظ نمودن مقادیر  Nγ ، مقادیر ضریب ظرفیت باربريدر ادامه     

به  Nγدست آمده برايکه مقادیر بهشود مشاهده می 5ل ( محاسبه شدند. مطابق با جدوΨ=0.0اي و بدون در نظر گرفتن پارامتر زاویه اتساع)الیه ماسه

این مساله موجب خواهد شد تا بروز گسیختگی در سیستم مستلزم  طرز محسوسی کمتر از حالتی است که زاویه اتساع در محاسبات لحاظ شده است.

ضعیت بردارهاي جابجایی در لحظه گسیختگی در حالت و  8هاي پالستیک کمتري نسبت به حالت لحاظ نمودن زاویه اتساع باشد. در شکل تشکیل زون

°50= φ  نشان داده شده است. با دقت در این شکل می توان مشاهده نمود که شدت بردارهاي جابجایی در ننین و در شرایط لحاظ نکردن زاویه اتساع

 باشد.الف بسیار کمتر می -8حالتی نسبت به حالت مشابه نشان داده شده در شکل 

 

 

 φ=°30 -ب                                                                                        φ=50° -الف

 در لحظه گسیختگی مدل نقاط پالستیکوضعیت  -6شکل                     
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 φ=°30 -ب                                                                                        φ=50° -الف

 پروفیل در لحظه گسیختگی بردارهاي جابجاییوضعیت  -7شکل                     

  

  ( برابر با صفرΨبدست آمده در حالت زاویه اتساع) Nγ: مقادیر 5جدول                    
 Nγ 

=0.0o/rir =0.25o/rir =0.33o/rir =0.5o/rir 

Smooth Rough Smooth Rough Smooth Rough Smooth Rough 
=40°φ 59.23 124.37 48.07 110.28 30.11 76.52 20.65 49.33 

=50°φ 146.91 377.54 115.77 343.6 96.43 301.02 61.35 143.36 

 

 

 
  (φ=°50)خاک زاویه اتساع بدون در نظر گیري در لحظه گسیختگی مدل بردارهاي جابجایی -8شکل 

 نتيجه گيري. 6

پرداخته شده است. پروفیل خاك لحاظ شده،  اي الیه خاكیک هاي رینگی واقع بر پی Nγ ظرفیت باربري برآورد و محاسبه ضریباین مقاله به  در

در ادامه با  صورت پذیرفته است. FLACمدل سازي پی رینگی، توسط نرم افزار دو بعدي تفاضل محدود در نظر گرفته شد. متشکل از ماسه و رس

بر روي نحوه تیییرات ضریب ظرفیت اي و نیز نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی شالوده رینگی اثرات افزایش زاویه اصطکاك داخلی الیه ماسهبررسی 

  :ه استذیل حاصل شد نتایج Nγ باربري

 یابد.می افزایشطور نشمگیري  ز بهنی Nγ ظرفیت باربري اي، مقادیر ضریببا افزایش زاویه اصطکاك داخلی الیه ماسه -1

 رود.( میGeneral)کلی گسیختگی ( به سمت Localموضعی) نوعاي، گسیختگی از با افزایش زاویه اصطکاك داخلی الیه ماسه -2
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کولمب صرفا معطوف به پارامتر زاویه اصطکاك بودهی حال -آستانه تحمل برشی سیستم، مطابق با معیار گسیختگی موهر φ= 30°در حالت  -3

حداکثر نیروي برشی پدید آمده، ناشی از تاثیر همزمان دو پارامتر زاویه اصطکاك داخلی الیه ماسه اي و همچنین  φ= 50°آنکه در شرایط 

 مقاومت نسبندگی الیه رسی می باشد

 شود.مشاهده می Nγ مقادیر ضریب ظرفیت باربريبا افزایش نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی، کاهش نشمگیري در  -4

 ظرفیت باربري شالوده رینگی خواهد شد.افزایش و به تبع آن، Nγ ظرفیت باربري اویه اتساع موجب افزایش ضریبلحاظ نمودن و افزایش ز -5
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