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 خالصه

هم تحت نشست قائم و هم تحت دوران قرار های با بار برون محور شالوده

ای قرار دارند و موجب ایجاد هایی که در معرض لنگرهای لرزهبرای پیگيرد. می

کند و شوند و یا هنگامی که ستون لنگر واژگون کننده وارد میلرزش برای پی می

. چرخش پی ضرورت داردشوند، تخمين های ایستایی برای پی میموجب ایجاد چرخش

در شرایط خروج از محوریت بار بررسی  ایشدگی پی دایرهدر این تحقيق ميزان کج

متر و ماسه مورد استفاده با دانسيته سانتی 12شده است. پی دایره به قطر 

به دهد که با افزایش نشست قائم، شيب پی درصد است. نتایج نشان می 60نسبی 

مایش با سپس مقدار نشست آنی و دوران حاصل از آزیابد. می افزایش صورت خطی

 و نتایج ارائه گردیده است. روابط موجود مقایسه شده

 

 آنی، خروج از محوریت بارنشست ، دورانای، پی دایرهکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1

 

های بلند و صنعتی اغلب عالوه بر نيروهای قائم، نيروهای افقی های ساختمانشالوده

کنند. این لنگرهای خمشی در وهله اول لنگرهای واژگونی را نيز تحمل ميبزرگ و 

های شوند. برای مخازن بلند، برجنخست از باد و اغلب از نيروی زلزله ناشی می

تر ای، اقتصادیهای دایرهها و سيلوهای منفرد پیهای بادی، دودکشپاالیش، توربين

ی از باد و زلزله ثابت نيست. بيشتر از اشکال دیگر است؛ زیرا جهت واژگونی ناش

کنون گزارش شده، عمدتًا مربوط به بارگذاری محوری است و در که تا تحقيقاتی

نظير شرایط بارگذاری خارج از محور، مطالعات بر روی پی نواری و مستطيلی 

( و ساواف 2006(، پاترا و داس )1985(، هایتر و اندرس )1953مطالعات ميرهوف )

-1[ باشدای مطالعات بسيار اندک میهای دایرهو در مورد پیام شده است انج (2009)

2-3-4[. 

 

 ایهای ماسهنشست آنی خاک .2

 

اجزای اصلی نشست عبارتند از غلتش و لغزش ذرات که تغيير نسبت تخلخل را موجب 

از  دهند.را به صورت جزیی تغيير می ها که مصالحشوند و خردشدگی دانهمی

روز پس  7همزمان با اعمال بار یا در زمانی حدود  )این نشستهای نشست آنی تحليل

ها با ها و رسهای ریز دانه شامل الیبرای تمامی خاکدهد( از اعمال بار روی می

های درشت دانه با ضریب نفوذپذیری % و برای تمامی خاک90درجه اشباع کمتر از 

 .شودباال استفاده می

 

 (1987توسط باولز ) ارتجاعینظریه . 1.2

 

توسط  ارتجاعینشست آنی یک پی صلب واقع بر سطح نيم فضای االستيک به کمک نظریه  

 .]5[ ( ارائه شده است1987باولز )
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حداقل بعد جانبی سطح پی سهيم  sE ،Bشدت فشار تماسی بر حسب واحد  qکه در آن 

مدول االستيک متوسط خاک زیر پی از عمق  sEضریب پواسون خاک،  H∆ ،υبر حسب واحد 

و  ∆Hهای سهيم در نشست تعداد گوشه αفاکتور عمق،  fIفاکتور شکل،  B4 ،sIصفر تا 

F باشد. ضریب باشد که مربوط به صلب یا انعطاف پذیر بودن پی میضریبی میF  برای

ای را به های دایرهپیکند که ( تاکيد می1987باشد. باولز )می 937/0پی صلب برابر 

یا فاصله  B5باید کمترین دو مقدار  H مقدار تبدیل باید کرد. پی مربعی معادل

 کف پی تا چينه سخت انتخاب شود.

های آزمایشگاهی جهت تخمين پارامترهای االستيک خاک در صورتی که نتایج آزمایش

و تروتمن توان از روابط تجربی استفاده کرد. کولهاوی در دسترس نمی باشد، می

زاویه  relφ( رابطه زیر را برای تعيين ضریب پواسون ارائه دادند که در آن 1996)

 د،باشآمده از آزمایش سه محوری می تدسبهک زاویه اصطکا tcφو اصطکاک نسبی 

شنهاد داس برای ماسه با تراکم متوسط يمقدار مدول االستيک بر اساس پهمچنين 

30000 2kN/m 6[ شودانتخاب می[. 
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 ضریب تاثیر کرنش نظریه .2.2

 

ای از ضرایب نيمه های دانه( برای محاسبه نشست آنی خاک1978اشمرتمن و هارتمن )

که  ،رابطه زیر را پيشنهاد دادند L/B=1 تجربی کرنش استفاده کردند و برای نسبت

ضریب اصالح برای منظور کردن  2cضریب اصالح بر حسب عمق مدفون شالوده،  1cدر آن 

 باشد.ضریب تاثير کرنش می zIو  تراز سطح شالوده تنش در( dǀvʹσ) اثر خزش در خاک، 

 ارتجاعیبرای استفاده از رابطه ارائه شده ابتدا الزم است تغييرات تقریبی ضریب 

های متعددی تقسيم شده خاک با عمق تعيين شود. سپس خاک تا عمق مورد نياز به الیه

7-[ باشدمی eSمساوی ها شود. مجموع نشست تمام الیهو نشست آنی هر الیه محاسبه می

8[. 
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نشان داده شده  1در شکل ( z/Bنرمال شده )عمق در برابر تغييرات ضرایب کرنش با 

 است. L/B = 1های دایره و مربع است. برای شالوده

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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 .]8[ محاسبه نشست االستیک با استفاده از ضرایب تاثیر کرنش -1شکل 

 

 روش اصالح شده برای محاسبه نشست . 3.2

 

( تجدید نظرهایی در ارتباط با رابطه پایه نشست آنی پی 1991گازتاز و همکاران )

( به عمل آوردند که نقطه نظرات آنها به شرح 1987صلب ارائه شده توسط باولز )

 :]9[ باشدزیر می

کند ناميد( با عمق افزایش پيدا می Eتوان الف( سختی خاک )که در روابط نشست می

 (.sμو منجر به کاهش نشست خواهد شد )

های نرمال حاصل از خاک باالی سطح شالوده، افزایش تنش احاطه کننده را در ب( تنش

خاک زیر پی داشته و بنابراین خاک سخت تر عمل نموده و منجر به کاهش نشست 

شود ثرات عمق استقرار ناميده میای و یا اخواهد شد. این پدیده اثرات ترانشه

(embμ.) 

تواند از طریق دیوارهای اطراف فونداسيون که ج( بخشی از بار وارده روی پی می

با آن یکپارچه هستند از طریق بسيج مقاومت برشی در سطح تماس خاک دیوار تحمل 

 که این ،گردد. تحمل بخشی از بار توسط اصطکاک جانبی موجب کاهش نشست خواهد شد

 (.wallμشود )پدیده اثرات تماس جانبی دیوار ناميده می

بار وارد بر سطح  Pبه صورت زیر بيان کردند ) 2مطابق شکل آنها رابطه خود را 

 پی(:
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 باشد.مساحت سطح پی می bAبه شرح زیر است که در آن  sμ ضریب اصالحی
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 .]9[ روش اصالح شده برای محاسبه نشست االستیک -2شکل 

 

 ها با برون محورینشست آنی شالوده .3

 

گيرد. یک شالوده با برون محوری هم تحت نشست قائم و هم تحت دوران قرار می

اینگونه  Tو دوران  eS( روشی برای محاسبه نشست 1988جرجيادیس و باترفيلد )

 است:. این روش به شرح زیر ]10[ کردندها ارائه شالوده

را با  e(ultQ(با استفاده از روابط ظرفيت باربری، ظرفيت باربری نهایی  -1

 .شودمحاسبه می eبرون محوری 

تعيين  =0eهمان شالوده را با برون محوری  0e=(ultQ(ظرفيت باربری نهایی  -2

 .شودیم

های ارائه شده در بخش مقدار نشست آنی را با یکی از روش e(Q(0=برای بار  -3

 .شودنشان می e(eS(0=و نتيجه را با  شده قبل محاسبه

 شود.حال با استفاده از روابط زیر نشست و دوران محاسبه می -4
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 محاسبه شده است. 74/0در این تحقيق برابر  است L/Bکه وابسته به نسبت  Cیب ضر  

 

 چرخش پی .4

 

لنگر واژگونی  Mکه در آن ، کندچرخش پی را به صورت زیر بيان می (1967تيلور )

برابر برای پی صلب  θI ضریبر اشود. مقدپی در مقابل آن مقاومت می Bکه توسط بعد 

 .]11[ت ارائه شده اس 53/5
2

2

1
tan

s

M
I

E B L






  

 خاک مورد استفاده برای آزمایش .5

 
چای واقع در ابتدای مسير نوع خاک مصرفی، ماسه ریزدانه است که از رودخانه قره

های بندی آن از شماره الکبرای دانهو تهران )حوالی جورقان( فراهم شده  -همدان

 ASTM Dاستفاده شده است. مطابق استاندارد شماره  200و  100، 80، 70، 40، 16، 10

-بندی انجام شد و مقدار متوسط آن بهگرمی آزمایش دانه 1500نمونه  3روی  422-87

 نشان داده شده است. 3بندی در شکل عنوان نمودار دانه

 

(7) 

(8) 

(9) 
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 بندی ماسه مورد آزمایشنهمنحنی دا - 3شکل 

 

 آزمایش و روش انجام دستگاه بارگذاری .6

 

 . این اجزاء عبارتند از:دهدبارگذاری آزمایش را نشان می دستگاهاجزاء  4شکل 
ميله  -یجک هيدروليک -متر(سانتی 60×60×60) محفظه ماسه -بدنه اصلی )قاب فوالدی(

ميله اتصال جابجایی سنج به  -(LVDTسنج الکترونيکی )جابجایی -بارگذاری

 -هانه جهت ثبت دادهیارا -(Data loggerنگار )داده -نيروسنج الکترونيکی -دستگاه

 12پی دایره از جنس فوالد، دارای قطر  موتور الکتریکی جهت پمپ کردن روغن.

های متر است. در محل اعمال بار در روی پی، فاصلهميلی 15متر و ضخامت سانتی

گيری نوک هایی برای قرارمتر از مرکز پی، فرو رفتگیسانتی 25/2و  5/1، 75/0صفر، 

تيز ميله بارگذاری در نظر گرفته شده است. انتخاب ميزان خروج از محوریت بار 

باشد. هسته عبارت است از مکان هندسی نقاطی که بار بر اساس هسته پی دایره می

تواند خروج از محوریت داشته یمپی از روی خاک  بلندشدگیبدون  ،تا آن ميزان

% در مخزن آماده 60با تراکم نسبی بارش به روش برای هر آزمایش ماسه  .باشد

سرعت آمد.  دستبهدرجه  41زاویه اصطکاک خاک در این تراکم نسبی برابر  شد.می

 شد.انتخاب  متر بر دقيقهميلی 1اعمال کرنش، 

 

 
 دستگاه استفاده شده برای آزمایش -4شکل 

 

 مقایسه نشست آنی محاسبه شده از روابط با نشست حاصل از آزمایش .7
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نشست حاصل از آزمایش با مقادیر نشست آنی معادالت ارائه  -نمودار بار 5در شکل 

شده توسط محققين مختلف نشان داده شده است. همانطور که مشخص است مقدار نشست 

ین است که در آزمایش سهم باشد که علت آن اآنی روابط خيلی کمتر از آزمایش می

باشد و بخش اندکی از آن را نشست االستيک بيشتر نشست مربوط به جابجایی ذرات می

توان مشاهده کرد که معادالت نشست تقریبًا مقادیر یکسانی را می دهد.تشکيل می

 1200و  600مقادیر نشست برای دو مقدار نيروی متفاوت  1جدول در  .دهندنشان می

( از سایر روابط نشست 1987باولز ) رابطهدهد نشان مینيوتن آورده شده است که 

 دهد.دست میهبيشتری ب

 

 
 نشست برای بارگذاری محوری -نمودار نیرو -5شکل 

 

رگذاری محوری بر حسب آمده از آزمایش برای با دستبهمقادیر نشست محاسبه شده و  -1جدول 

 مترمیلی

 روش محاسبه نیوتن 600نشست در  نیوتن 1200نشست در 

 آزمایش 63/3 50/12

20/3 60/1 Bowles (1987) 

40/2 26/1 
روش ضریب تاثير 

 کرنش

91/2 47/1 
روش اصالح شده 

 نشست آنی

 

 دوران پی تحت بار خروج از محور .8
 

متر در سب ميلینمودارهای نشست قائم پی )در محل اعمال بار( بر ح 6 شکلدر 

شکل شامل هر شده است.  حسب درجه نشان داده برابر دوران پی حاصل از آزمایش بر

متر است. همانطور که سانتی 25/2و  5/1، 75/0خروج از محوریت  3نمودار برای  3

شدگی پی شده فزایش ميزان کجرفت، افزایش خروج از محوریت بار، سبب اانتظار می

مقادیر دوران  2در جدول  یابد.صورت خطی با نشست افزایش میاست و شيب تقریبًا به

متر، برای شرایط مختلف خروج ميلی 18و  12پی بر حسب درجه برای دو حالت نشست 

تيلور دهد که رابطه نشان می 2جدول  های متفاوت بار محاسبه شده است.از محوریت

برای خروج از محوریت  (1988جرجيادیس و باترفيلد )شيب پی را از رابطه  (1967)

کند و داخل هسته پی بيشتر و برای خروج از محوریت خارج هسته بيشتر محاسبه می

برای خروج از محوریت روی مرز هسته تقریبًا هر دو رابطه مقادیر یکسانی 

 دهند.ب پی را کمتر نشان میدهد.همچنين هر دو رابطه نسبت به آزمایش شيمی

 % 15و  10مقادیر کج شدگی پی بر حسب درجه برای نشست  -2جدول 
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 e شرایط آزمایش
0.75 cm 1.50 cm 2.25 cm 

12 mm 18 mm 12 mm 18 mm 12 mm 18 mm 

 دستبهشيب پی )درجه( 

 آمده از آزمایش
5.20 6.95 7.10 11.50 13.70 18.50 

جرجيادیس و رابطه 

  ( 1988باترفيلد )
2.72 3.96 5.10 8.10 8.12 11.20 

(1967تيلور )رابطه   4.10 4.48 7.14 7.80 7.58 7.75 

 

 
 آمده از آزمایش دستبهنمودارهای شیب پی در برابر نشست قائم پی  -6شکل 

 

نمودار شيب پی بر حسب درجه در برابر نشست قائم محاسبه شده از  8و  7در شکل 

نشان داده شده است.  ترتيب( به1967تيلور )و ( 1988جرجيادیس و باترفيلد )رابطه 

دهد که در هردو حالت شيب با نشست به صورت خطی نشان می 8و  7مقایسه بين شکل 

کند و همچنين با افزایش خروج از محوریت بار دوران پی افزایش افزایش پيدا می

آمده از آزمایش و شيب محاسبه شده از  دستبهیابد. تفاوت بين مقادیر شيب می

مایش شيب پی را بيانگر این مطلب است که آز (1988جرجيادیس و باترفيلد )رابطه 

نمودار  8در شکل  شود.دهد که به اثرات مقياس مربوط میبيشتر از روابط نشان می

تيلور شيب پی بر حسب درجه در برابر نيرو بر حسب نيوتن محاسبه شده از رابطه 

نمودار دوران پی بر حسب درجه در برابر  9در شکل نشان داده شده است.  (1967)

ست آمده از آزمایش برای مقادیر متفاوت خروج از محوریت دنيرو بر حسب نيوتن به

نشان داده شده است. شيب نمودارها در ابتدا به صورت خطی با نيرو افزایش 

ای یابد و سپس با افزایش بيشتر نيرو شيب نمودارها افزایش یافته و به مرحلهمی

ای که قابل  یابد. نکتهرسد که دیگر با افزایش شيب مقدار نيرو افزایش نمیمی

در دوران  ماکزیمم نيروبا افزایش خروج از محوریت بار، باشد این است ذکر می

  نشان داده شده است. 9بيشتری اتفاق افتاده است که در شکل 

 

 
جرجیادیس و باترفیلد محاسبه شده از رابطه  متر()میلی نشست قائم -دوران پی -7شکل 

(1988 )  
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 (1967تیلور )محاسبه شده از رابطه نیرو )نیوتن(  -دوران پی -8شکل 

 
 نیرو )نیوتن( حاصل شده از آزمایش -دوران پی -9شکل 

 گیرینتیجه .9
 

های به بررسی آزمایشگاهی اثر خروج از محوریت بار بر روی پیدر این تحقيق 

های که پس از انجام آزمایش ،پرداخته شده استای های ماسهبر روی خاکای دایره

 شود به شرح زیر است:مربوطه نتایجی که از این مطالعه گرفته می

گردد در یک آزمایش بارگذاری پی نشستی که منجر به ایجاد ظرفيت باربری می -1

بخش اندکی از آن را نشست آنی تشکيل فقط باشد و مربوط به جابجایی ذرات می

 دهد.می

افزایش خروج از محوریت بار ظرفيت باربری پی و همچنين ميزان کج شدگی پی  با -2

در شرایط وجود خروج از محوریت بار شيب پی با افزایش نشست  و یابدافزایش می

 کند.به صورت تقریبًا خطی افزایش پيدا می

دست آمده از آزمایش و روابط ارائه شده مشخص کرد که همقایسه بين شيب پی ب -3

دهد. همچنين روابط برای آزمایش مقادیر بزرگتری را نسبت به روابط نشان می

مقادیر خروج از محوریت روی مرز هسته پی تطابق خوبی با یکدیگر دارند و با 

افزایش یا کاهش خروج از محوریت از مرز هسته پی اختالف بين روابط نيز بيشتر 

 شود.می

م نيرو در دوران بيشتر و نشست کمتری با افزایش خروج از محوریت بار، ماکزیم -4

 .افتدنسبت به بارگذاری محوری اتفاق می
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