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  مقدمه

  مقدمه

ساخت پي با اندازه واقعي و بارگذاري آن، بدون شك بهترين روش براي تعيين مقاومت زمين است. ولي انجام اين كار 
 كه مقاومت زمين فقط بـراي پـي بـا همـان     كه بسيار پرهزينه است و دوم آن كم به دو دليل مطلوب نيست. اول آن دست

گـردد. در ايـن    هاي متعدد الزم مي هاي ساختمان بيش از يك اندازه داشته باشند، آزمايش آيد و اگر پي دست مي اندازه به
هاي مورد نظر را  توان ويژگي شرايط، با انجام آزمايش بر روي يك صفحه كوچك و تعميم نتايج (با رعايت جوانب الزم) مي

  دست آورد. به
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 اي روي خاك و سنگ ضعيف آزمايش بارگذاري صفحه 

  ي خاك و سنگ ضعيفاي رو آزمايش بارگذاري صفحه - 1

  كليات -1- 1

فشـار    و اعمالو سنگ ضعيف   خاك  روي ) فوالدي (اغلب صلب  صفحه  يك  قراردادن اي با صفحه  بارگذاري  آزمايشدر 
شـده، زمينـه تعيـين    وارد   مقـدار فشـار    ازاي و سـنگ ضـعيف، بـه     در خـاك   صـفحه   فرورفتن  ميزان  گيري اندازه و  بر آن
 گردد: ضعيف، با در نظر گرفتن و رعايت نكات زير فراهم ميهاي خاك و سنگ  ويژگي

  ) اسـتفاده  فوت 2و  5/1،  1  ترتيب  به( متر سانتي 60و  45، 30  قطرهاي  گرد به  هاي از صفحه ، طور متعارف به -
  . است  و مرسوم  ) نيز رايج اصلي  پي  اندازه  به  حتي( تر بزرگ  هاي از صفحه  شود. استفاده مي

تـر   بـزرگ   هـاي  از صـفحه   استفاده) نباشد 1همسانگرد  تر باشد (خاك ها در خاك درشت دانه  اندازه ، هرچهاغلب -
 .تر باشد بزرگ  خاك  دانه ترين بزرگ  برابر اندازه 10از   قطر صفحهشود كه  داده مي و ترجيح  تر استبه

 .گيردبقرار   ا و سقفديواره  و يا روي  كف  روي  عمق ، در زمين  تواند درسطح مي  صفحه -

نفـوذ    و عمـق   بـوده   كوچـك   اصـلي   ابعاد پي  به  نسبت، اغلب بارگذاري  آزمايش  ابعاد صفحه  كه  ناي  به  با توجه -
  مشخصـات   يـا تفـاوت    بنـدي  وجود اليـه   )، در صورت1  (شكل  تر است كوچك  اصلي  شرايط پي  به  نسبت  تنش

 .شود  خودداري  پي  براي  آزمايش  نتايج  بايد از تعميم  ،تاثير پي  در محدوده  ژئوتكنيكي

  
Bp - پهناي صفحه  
p - نشست صفحه  
D - عمق نفوذ تنش صفحه  
Bf - پهناي پي  
f - نشست پي 

n - نسبت پهناي پي به پهناي صفحه  
    

  ]7[ اصلي  و پي  صفحه  تنش  تحت  در منطقه  تفاوت -1  شكل

در   ويـژه  و بـه در راسـتاي بـار وارده، داراي اعتبـار اسـت       از آزمـايش   آمدهدست  هاي به بديهي است كه نتيجه -
 .قرار گيرد  مورد توجهبايد اين نكته در تعميم نتايج  2ناهمسانگرد  هاي خاك

  3و آرايش چيدمان -2- 1

  . است  آمده )2(در شكل   نمونه  عنوان هب ،ها آرايش  از اين  اي داد. پاره  انجام  بسيار گوناگون  هاي در آرايش  توان را مي  آزمايش

                                                      
1- Isotropic 
2- Nonisotropic 
3- Layout 

 هامرز اليه

nD

 f∆
nBp = BfBp 

 p∆

D 
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   بارگذاري  هاي و سيستم  آرايش ،هندسه - 2  شكل

 ]8[آزمايش در گودبرداري -الف

گمانهآزمايش در  -ب
 ]8دهانه گشاد [

]3هاي مهار جانبي [العمل و ميلهآزمايش با كمك تير عكس -و

]7هاي جانبي در چاهك [العمل شمعبار مرده و يا عكسآزمايش با كمك  -ج

آزمايش در چاهك با كمك تير  -ز
 ]4هاي مهار جانبي [ العمل و ميلهعكس

]3گاه [ آزمايش با كمك بار مرده و تكيه -ح ]4آزمايش با كمك مهار مركزي كششي [ -د

 ]4بارگذاري در ديواره تونل [ - ه
]4مع كوچك بتني [آزمايش با كمك ش - ط

p

 العملتير عكس

تزريق

هاي مهارميله

صفحه آزمايش
جك هيدروليك

 برابر پهناي صفحه7تر ازبزرگ

هابار مرده يا شاه تير وصل شده به مهره

گاه براي ايستايي (درتكيه
صورت استفاده از طرح مرده)

شمع مهار

 بار مرده

گاهتكيهجك هيدروليك
صفحه آزمايش

 شمع بتني

b7> 

جك

مهار مركزي L>BB

جك
بلوك

پركننده 
فاصله

تعبيه
چندين
سنجشگر

براي
گيرياندازه

هانشست

p

B B15≥

جك

هاصفحه

(f) 

L<2B 
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 ها يادداشت -3- 1

 : زير مورد نياز است  تعاريف ،)2(  شكل  به  با مراجعه

  تامين گردد. در اين  در زمين  شده قرار داده  مهارهاي  به  متصل 1واكنش  تيرهاي  تواند از طريق مي  جك واكنش مهارها:
مسـتقيم  ،  جك واكنش  ييند. گاهآخود در   از جاي  بارگذاري  هنگام در  شده  بيني پيش  كشش  بايد تحتنمهارها   ،صورت

  تـنش   تحـت   باشـد، منطقـه    قرار داشـته   صفحه  برابر پهناي 5/3از   بيش  شود. اگر مهار در فاصله مي  داده مهارها انتقال  به
 و).  -2د، -2هاي  (شكل نخواهد كرد  مهار تداخل  قرارگيري   با محل  صفحه

بايـد بـا    ،مورد انتظـار   نيروي  گيري باشند. اندازه  ر مورد نياز را داشتهبا  اعمال  ها بايد توانايي جك  يا تركيب  جك : جك
  گيرد.  رتصو  ±%5  دقت

  گيـري  انـدازه   گيرنـد، بايـد توانـايي    مـي  قـرار   مورد استفاده 4 الكتريكي  يا ورارسان 3 اي عقربه  صورت به  كه :2سنجشگرها
دسـت  و   تعداد كافي  باشند. سنجشگرها، به  متر را داشته ميلي 1/0 كم دستمورد انتظار و يا   درصد نشست 2  با دقت  نشست

در بايـد  گرهـا   سـنجش همچنـين  بدهنـد.    را نشان  صفحه 5 ناترازيو   ميانگين  نشست  شوند كه  نصب  وريطعدد، بايد  3 كم
  شوند.  از يكديگر قرار داده  يكسان  هاي فاصله

 .باشد  صافتماس آن با خاك  سطح و  بوده 6صلب لكامطور  هبايد ب  بارگذاري  صفحه : بارگذاري  صفحه

كمـك گرفتـه   از مهار   كه  هايي در آرايش  است  شود و ممكن مي  قرار داده واكنش  تيرهاي  رويوزن مرده  :7مرده  وزن
بـه  (  از آن  اثـري   گونـه  هـيچ   نمود كـه   اعمال  طوري بايدرا   مرده  قرار گيرند. وزن  مورد استفاده  كمكي  صورت  ، بهشود مي

  تـا لبـه    مركـز صـفحه    بـين   ، فاصـله بنـابراين . نكند  تداخل  در زير صفحه  تنش ها) با ميدان گاه تكيه  از طريقعنوان مثال 
 .شود مي  در نظر گرفته  برابر قطر صفحه 5/3 دست كم  گاه تكيه

  تـرين  ، در سـاده  قرقـري  . اسـت   ضـروري   )طور يكنواخت به(  صفحه  به  بار جك  اعمال  براي  از قرقري  استفاده :8 قرقري
،  سـاچمه   قرارگيـري   . در محل است  شده  تشكيل  قرار گرفته  ساچمه  ها يك آن  در بين  كه  هم  روي  از دو صفحه  ،آن  شكل

 .قرار گيرد  گودي  در آن  تا ساچمه هستند  گودي  داراي  از دو صفحه  هر كدام

  از تيرهاي  توان ، مي ايجاد نقاط ثابت  گيرد. براي مي  صورت  نقاط ثابت  به  نسبت  صفحه  نشست  گيري اندازه :9نقاط ثابت
دمـا و بـاد     از اثـر ناخواسـته    كـه  انتخـاب شـود    ها بايـد طـوري   آن قرارگيري  چگونگيتيرها و   . جنسكرد  استفاده 10مبنا

  دور باشد.  بارگذاري  متر از مركز صفحه 5/2 دست كم ،مبنا  تيرهاي  هاي گاه تكيه  لبهكه شود  مي  . توصيهكنند  جلوگيري

                                                      
1- Reaction Beam 
2- Guage (gage) 
3- Dial 
4- Electrical Transducer 
5- Tilt 
6- Rigid 
7- Dead Weight, Kentledge or Counterweight 
8- Ball and Socket Joint 
9- Fixed Points 
10- Reference Beam 
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   آزمايش  موارد استفاده - 4- 1

  ، نهايي  مقاومت  تعيين -
 )، و2بستر واكنش  ضريب - 1كشساني  (مدول  تغيير شكل  پارامترهاي  تعيين -

  . نشست  تخمين -

   آزمايش  سازي آماده - 5- 1

  نيازها  پيش -1-5-1
  ليهـا و وسـا   هـا، وارسـان   فشارسـنج  ها، جك  تمام بايد،  اي صفحه  بارگذاري  در زمينه  كارگاهي  هر مطالعه پيش از آغاز

از كـاركرد  انجـام شـود. مطمـئن شـدن     بـار   يك  ماه  هرشش كم مورد، بهتر است دست  شوند. اين 3واسنجيده  گيري اندازه
  . است  ضروري ، آزمايش هر پيش از آغازسنجشگرها   درست

 سازي محل آزمايش آماده -1-5-2

باشـد و    نخورده دست كاملطور  بهبايد   آزمايش  محل ،شود مي  انجام ضعيف  يا سنگو   خاك  روي  كه  هايي در آزمايش
بهتـر   ، امكان  باشد. در صورت  بايد صاف  آزمايش مورد  . سطحبايد برداشته شود  شده  يا سست  خورده دست  مصالح  هرگونه
  . اگـر سـطح  شـود   صاف  سيمان  يا مالت  با گچ  آزمايش  سطح  شود كه مي پيشنهادگيرد.   صورت  با دست  سازي آماده  است

طـور   بـه   سطح  يكدست آمدن  به  براي  سيمان  يا مالت  از گچ چندي  هاي از اليه  باشد، استفاده  بسيارسخت  مورد آزمايش
و   نـرم   از ماسـه   نـازكي   از اليـه   تـوان  مـي  ،شـود  مي  انجام  افقي  سطح  روي  كه  هايي . در آزمايشاست  ضروري ، صاف كامل

  درشـت   هاي دانه  كه  و در مواردي  است متر سانتي 2تا  1اغلب   آن  ضخامت ، صورت  در اين  نمود كه  نيز استفاده  يكنواخت
را در   مصالح  زهكشي  وظيفه  ،اليه  . اين است  افزايش  قابل متر سانتي 5مقدار تا  شود، اين  ديده  مورد آزمايش  نيز در مصالح

  داد.  پوشش  و يكنواخت  نرم  ماسه  با اليه  را هم  صفحه  اطراف  توان مي ، مواردي  . در چنيندارد  عهده هبنيز   بارگذاري  هنگام

                                                      
1- Modulus of Elasticity 
2- Modulus of Subgrade Reaction  
3- Calibrated 
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   آزمايش  انجام  روش -6- 1

  بارگذاري پيش -1- 1-6
  سريع  تناوبي  چند بارگذاري ، اصلي  از بارگذاريپيش   توان ، مي يرصفحهز  زمين  خوردگي دست  از اثرات  جلوگيري براي

  .نمود  اعمال  كم  و با فشارهاي

  بارگذاري -2- 1-6
ديگـر    از نكـات   بسـياري  و  پلـه  هـر بـار در   مانـدگاري   گيرد. مقدار بار و مـدت  مي انجام  مختلف  هاي در پله ، بارگذاري

، آيد در زير مي  گيرد. آنچه  صورت  مورد آزمايش  مصالح  و يا نوع  بر پي  بار وارده  سازي   مدل،  پي  نياز طراح  تواند براساس مي
  . است  و الگوبرداري  راهنمايي  برايتنها 
 شود: مي  ها انجام از آن  زير يا تركيبي  روش  از پنج  يكي  به  بارگذاري  ،طور كلي به

 1نشست  ثابت  نرخ -1-6-2-1

  نفوذپـذيري   ضـريب   اسـاس  بـر   نشسـت   ، آهنگ است  مناسب  چسبنده  ريزدانه  هاي خاك  براي باغل  كه ، روش  در اين
قطر   به  صفحات  براي  نشست  شود. آهنگ  انجام  نشده  در شرايط زهكشي  شود تا آزمايش مي  انتخاب  صفحه  و اندازه  خاك

تا   ،نمود. آزمايش  تعيين  متر در دقيقه ميلي 5/2  توان مي  قريبيت  الگوي يك  عنوان ) را بهمتر سانتي 90تا  30(  فوت 3تا  1
  يابد. مي  ادامه  قطر صفحه درصد 15حداكثر   نشست

 2اي پله  بارگذاري -1-6-2-2

  بـه   تا رسيدن  بارگذاري  مساوي  پله 10  . پسشود مي  و تعيين  بيني مجاز پيش  از مقاومت  مضربي  صورت به  فشار نهايي
 8  دانـه  درشـت   هـاي  در خـاك  ، مدت  باشد. اين  يكسان بار بايد  در هر پله ماندگاري بار  زمان  شود. مدت ميوارد   بار نهايي

از   چسـبنده   ريزدانه  هاي ) و در خاك در هر دقيقه  گيري اندازه 2تا  1و يا  8و  4، 2، 1  هاي در دقيقه  گيري (با اندازه  دقيقه
  بايد شرايط بارگـذاري   روش  ، اين آيد. در هر حال  دست به  اوليه  تحكيم  كه  طوري بهشود،  مي  نتعيي  زمان  به  نشست  رابطه

10بار   . هر پلهكند  را فراهم  شده  زهكشي
توانـد   مي  پي  طراح شود. مي  در نظر گرفته  خاك  شده  بيني پيش  نهايي  ظرفيت 1

،  جـنس مانند   ها عواملي در آن  نمايد كه  هيارا  هايي جدول  را طبق  هر پلهماندگاري   و زمان  رگذاريبا  هاي نياز، پله  براساس
  شده است.   در نظر گرفته جز آنو   )دانسيتهچگالي (،  اشباع  ، درجه ، درصد تخلخل حد رواني

                                                      
1- Constant Rate of Penetration 
2- Incremental Loading (Maintained Loading( 



 اي روي خاك و سنگ ضعيف كاربرد، روش، تعبير و تفسير آزمايش بارگذاري صفحه    12/04/95  8

 

 1 تناوبي  بارگذاري -1-6-2-3

  . اغلب پـس وارد كردرا    تناوبي  بارگذاري  توان باشد، مي  د داشتهوجو  در طرح  پي  انتظار عملكرد تناوبي  كه  در شرايطي
از   يكـي   را طبـق   ، فشار بارگـذاري  نشست  از تثبيت  پس  توان مي ،نياز  شود. در صورت مي  تثبيت  از چند بار تكرار، نشست

  .نمود  را اعمال  تناوبي  مورد نظر، بارگذاري  پله  داد و يا در يك  در باال افزايش  شده  گفته  هاي روش
  مربـوط   استانداردهاي  به بايدها  راه ها و شاه فرودگاه  روسازي  از طرح  منظور استفاده  به  ،تناوبي  بارگذاي  : براي يادداشت

 .شود  مراجعه

 2 طراحي  مستقيم  بارگذاري -1-6-2-4

  شـود كـه   مـي   اي انتخاب گونه به  صفحه  وارد به فشار، سازه  برداري و بهره  از شرايط ساخت  ، با الگوبرداري روش  در اين
 .شود مي  ارزيابي ، زير پي  مصالح  درازمدت رفتار ،شرايط  باشد. در اين  برداري و بهره  ساخت  دوران  تغييرات  مشابه

  3خزش  براي  بارگذاري -1-6-2-5

و يـا    بـوده   اي ويـژه   اهميت  ها داراي ازهباشد و يا س  مهم  خاك  رفتار خزشي  شود كه مي  استفاده  هنگامي  ،روش  از اين
  .باشند  بسيار حساس  نشست  به  نسبت

  باربرداري - 3- 1-6
  برحسب ، باربرداري  چرخه  دفعات گيرد. مي  صورت  است  بارگذاري  هاي دو برابر پله  مقدار آن  كه  هايي اغلب در پله ، باربرداري

 .آيد مي  دست به  زير پي  مصالح  و دايمي  ثابت  هاي تغييرشكل  درباره  اطالعاتي،  باربرداري . درشود مي  تعيين  نياز طرح

   تفسير نتايج - 7- 1

  نياز پيش -1-7-1
شود. در نمـودار،   مي  دهد، تهيه  را نشان  متناظر آن  و نشست  فشار وارد بر صفحه  كه  نموداري  صورت به  آزمايش  نتيجه

  ميـانگين  ،هـا  منحنـي   ترسـيم  بـراي   مقـادير نشسـت   شـود.  مـي   مشـاهده ) 3 (شـكل   يـا ج   ، ب الـف   هـاي  از حالـت   يكي
 . سنجشگر است  سه دست كم  هاي گيري اندازه

  متنـاظر بـراي    . نشسـت  اسـت   شده يگير اندازه  فشار ممكن  باالترين  ،نهايي  باربري  ظرفيت ، حالت  در اين -الف  حالت
 . است  صفحه  نهايي  نشستر، فشا  همين

                                                      
1- Cyclic 
2- Direct Design 
3- Creep 
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  افـزايش   بـارزي  شـكل   به  پيشين،  در پله  تغيير شكل  به  از فشار نسبت  اي در پله  تغيير شكل ، حالت  در اين -ب  حالت
 .آيد حساب مي به نهايي  باربري  تغيير چشمگير، ظرفيت  اين آغاز  نقطه  يابد كه مي

آيـد.   نمي  پيش ،) (ب ) يا (الف  از دو حالت  يك اما هيچ . است  افزايش مرتب رو بهطور  به  ، نشست حالت  در اين -ج  حالت
  صـفحه   درصـد قطـر يـا پهنـاي     15  ميزان  به  صفحه  نشست مقدار متناظر با  ، معادل نهايي  باربري  ، ظرفيت صورت  در اين

 .شود منظور مي

  شناسـايي   و تمـايز بيشـتري    راحتي هرا ب qu  نقطه  توان ، مي لگاريتمي  نمودار در محورهاي  با رسم  گاهي -) 1(  تبصره
  نمود.

  محاسبه -1-7-2
  :1 زير برقرار است  عمومي  هاي ، رابطه محاسبه  انجامبراي 

)1(  2Q
E (1 ) I

D
  


 

)2(  s
q

k I 


  

  :ها در آن  كه
E- مصالح 2يانگ  مدول ،  
Q- بار وارد بر صفحه ،  
- صفحه  نشست ،  
D-  صفحهپهنا يا قطر ،  
- 3پواسون نسبت، 

I- 3-2-7و  2-2-7، 1-2-7(بندهاي   آزمايش  و چگونگي  آرايش  مربوط به  اصالح  ضريب،(  
ks- آزمايش  صفحه  بستر براي واكنش  مدول ،  
q- فشار وارد بر صفحه .  

   سطح  برروي  آزمايش -1-7-2-1
باشـد،  گـن  هم  و مصـالح وده ب  ثابت  در عمق  مصالح  سختي  كه اين  ، با فرض زمين  سطح  روي  آزمايش  انجام  در صورت

 .شود مي  در نظر گرفته I =1 مقدار

                                                      
  هاي دايره و مربع ناديده گرفته شده است.  پوشي صفحه تفاوت قابل چشم -1

2- Young’s Modulus 
3- Poisson’s Ratio 
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(الف) حالت

q(فشار) qu 

δ (نشست)

qu 
q(فشار)  

δ (نشست)

) )بحالت

δ (نشست)

qu 
q(فشار) 

) )جحالت

qu  ظرفيت باربري نهايي

)D(قطر يا پهناي صفحه 
15% × D  

 

   نشست -نمودار فشار  -3 شكل
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   افقي 1 و يا در دستك  چاهك  در كف  آزمايش -1-7-2-2
  چاهك  در كف  اي دايره  يكنواخت  بارگذاري - الف 

  افقي  در دستك  اي دايره  يكنواخت  بارگذاري -ب
  .آيد مي  دست به )4(  شكل  هاي از منحني I مقدار  ،دو حالت  در اين

  
  ]3[ افقي  يا در دستك  چاهك  ر كفد آزمايش - 4  شكل

  ي ديگرها حالت -1-7-2-3
  كـه   ها در شـرايطي  تونل در  آزمايش ، چاهك  كف  كامل  پوشش  بدون  چاهك  در كف  آزمايشي ديگر مانند ها در حالت

  قرار گيرد، توصـيه   تواند مورد استفاده مي  كه  متفاوتي متعدد و  هاي آرايششود و يا  وارد مي  تونل  از سطح  فشار بر قسمتي
مراجعـه   2مربـوط نـابع  م  به ،نمايد مي  را اصالح  شده  گيري اندازه  مقدار نشست  كه I  اصالح  ضريب  تعيين  كه برايشود  مي

در   محاسـبه   انجـام   براي  ،ها و مراجع روش  گونه از اين شود گيرد. پيشنهاد مي  صورت 3محدود  اجزاي  روش يا آناليز بهشده 
  گردد.  نيز استفاده جز آنو   نشست  مقدار بيشينه مثلديگر،   خاص  هاي زمينه

                                                      
  )Aditيك گالري كوتاه و كوچك در سينه كار ( -1
  در بخش منابع و مĤخذ مراجعه كرد.  ]4[ توان به مرجع از جمله مي -2

3- Finite Element Method 

I2و  1هاي = ضريب اصالح (رابطه(
µنسبت پواسون = 

حالت (الف)

حالت (ب)

4/0=µ

25/0=µ

0=µ

5/0=µ

bپهناي صفحه = 
zعمق قرارگيري صفحه = 

Z/b2015105 0
5/0  

6/0  

7/0  

8/0

9/0

I

z

b

b

z
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 تعميم نتايج آزمايش -1-7-3

  مجاز  باربري  ظرفيت -1-7-3-1
  توان ميرا  )qu(  مصالح  نهايي  مقاومت مقدار ،)3  از شكل  و ج  ، ب الف  هاي (حالت ، نشست -فشار   منحني  به  با مراجعه

ـ ) I(  آزمايش  و چگونگي  آرايش  و ضريب) SF(  اطمينان  از ضريب  با استفاده  qa مجاز  باربري  . ظرفيتكرد  تعيين   شـرح  هب
 شود: مي  زير تعيين

)3(  a
q .Iuq
SF

  

  .شود پيشنهاد مي 2دست كم   رابطه  در اين  اطمينان  مقدار ضريب

  بستر واكنش  ضريب -1-7-3-2
   شود: زير تعيين مي ) از رابطهksبستر ( واكنش  مقدار ضريب

)4(  S
q

k I 


 

a(qاست  نشست -نمودار فشار   از روي q مقدار نظير  ،در آن  كه q )مقدار  . چونsk صـفحه   تـاثير پهنـاي    حـت ت  
در   پـي  ks  و تعيـين   تبديل  اين  براي .شود  مورد نظر تبديل  با پهناي  پي ks  به  صفحه ks مقدار بايدگيرد،  قرار مي  آزمايش
  .شود مي  استفاده )5(  از شكل  اي ماسه  هاي خاك

  
  ]3[  آزمايش  صفحه  پهناي  به  پي  پهناي  نسبت از  مورد نظر با استفاده  پي  بستر براي واكنش  ضريب  محاسبه -5شكل 

يب
ضر

ت 
سب

ن
ش

اكن
ي و

ها
 

حه
صف پي

سست

نيمه متراكم

متراكم

پينسبت پهناها
صفحه

b
b1
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  كـه   . در مصالحي است  عمق  به  نسبتواكنش بستر   ضريب  افزايش  چگونگيتاثير   تحت  ها، هها، نتيج خاك  گونه در اين

s1ا) رابطهه رس  جملهو از   همگن  افتد (مصالح نمي  اتفاق  تغيير در عمق  اين

s 1

k b

k b
 براي)

1

b
3

b
( شود. پيشنهاد مي  

1

b

b
s1نسبت پهناها و 

s

k

k
  . بستر است واكنش  هاي ضريب  نسبت 

   پي  مقدار نشست  تعيين -1-7-3-3
aq، (q مقدار فشار وارد بر پي  ) و داشتن2-3-7و  1-3-7  بندهاي( ks وqa   با تعيين q (را از   مقدار نشست  توان مي

  رابطه
sk

q
δ در نظـر   يابعـاد جديـد    توان ، مينباشدمجاز   پي  از ديد طراح  ،پي  براي  مقدار نشست  د. اگر اينكر  تعيين

مقـدار  ) q( با فشـار جديـد   دوباره  سپس و  نموده  تعيين  شده  اشاره  يا رابطه )5(   شكل  يجديد را از منحن ks ، مقدار گرفته
 .كرد  محاسبه را) (  نشست

تـر از فاصـله    ، (فاصله تراز زمين تا تراز آب، كـم  زير پي  تنش  در حيطه  آب  وجود سطح  بيني پيش  در صورت :يادآوري
 آيد:  عمل زير به  از دو صورت  يكي  به  الزم  هاي بيني پيش تراز زمين تا تراز كف پي به عالوه پهناي پي باشد)، بايد 

 .باشد  شده  و اشباع  غرقاب  طور مصنوعي به  خاك  كه  در شرايطي  اي صفحه  بارگذاري  آزمايش  انجام -

  انجـام   شرايط عـادي  را در اي صفحه  بارگذاري  آزمايش  توان و نفوذپذير مي  ، غيرچسبنده اي ماسه  هاي ر خاكد -
  آورد:  عمل به  پي  باربري  را در مورد ظرفيت  الزم  اصالح ،زير  از رابطه  با استفاده  سپس ،داد

)5(  w
w

f

D
C 0.5 0.5

D B
 


 

  :رابطه  در اين
  Cw - پي  باربري  ظرفيت  كاهش  ضريب،  
 Dw  - زمين  از سطح  آب  سطح  عمق،  

 Df -  و  زمين  از سطح  پي  كفعمق  
 B - است  پي  پهناي . 

   گزارش  تهيه - 8- 1

 : است  زير ضروري  اطالعات  ارايه  گزارش  در تهيه

  ، استاندارد مورد استفاده  به  اشاره -
  ، آزمايش  و شماره  بارگذاري  صفحه  شماره -
  ، بارگذاري  صفحه  ندازها -
  ، آزمايش  محل -
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  ، بارگذاري  تراز صفحه -
  ، آزمايش آغاز و پايان  زمان -
  ، مورد آزمايش  يا سنگ  خاك  تشريح -
  ، نشست  گيري اندازه  و وسايل واكنش ،بارگذاري  سيستم  شامل  آزمايش  و آرايش چيدمان  تشريح -
  ، گيري اندازه  هاي دستگاه  و بررسي  واسنجي  مربوط به  اطالعات -
 )، بارگذاري  (برنامه  بارگذاري  هر پله  مدت  به  نسبت  نشست  نرخ -

  ، نشست  مربوط به  فشار وارده  و ميزان  زمان -
 )، و باربرداري  (بارگذاري  نشست  به  نسبت ينمودار فشار تماس -

  ، و هر تناوب  بارگذاري  هر پله هنگامدر   خزش -
  ،مورد نظر  يا بارهاي  بار وارده  براي  نشست  به  نسبت  زمان  منحني -
  ، صفحه  در محل  حرارت  و درجه  زمانخواندن  -

  .گردد  مفيد واقع  بتواند در تفسير نتايج  كه  ديگري  هر مالحظه
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  مثال - 2
 هـا حـدود   بـار سـتون   . حداكثر است  واقع  در زيرزمين  آن  طبقه  يك  كهساخته شود،   طبقه 6  ساختماني  در نظر است

 شد:  زير طراحي  شرح به  اي صفحه  بارگذاري ، آزمايش زيرزمين  طبقه  وجود يك  به  . با توجه است  شده  زده  تخمين  تن 160

  بـه   افقـي   دسـتكي   سـپس  ). اسـت   يكسان  ساختمان  پي  با تراز كف  عمق  متر حفر شد (اين 5/3  تا عمق  دستي  ابتدا چاه
،  از آن  حفـر گرديـد. پـس    متـر  سـانتي  30قطر   به  بارگذاري  صفحه  تعبيه  براي  كافي  طول  و به متر سانتي 35  قريبيت  پهناي
  الزم  يـات يجز  شد. كليه  ) قرار داده از سقف  جك واكنشتامين   (براي  جك  باالسري  و صفحه  آن  روي  و جك  ،در كف  صفحه
  چـون  وگرفت   انجام  اي پله  روش  به  بارگذاريگرديد.   ، نصب سنجشگرها و ... رعايت صفحه  يريقرارگ  محل  سازي  آماده مانند

  كيلـوگرم  5/2حـدود    هر كدام ، مساوي  پله 10، هشد  زده  تخمين  مربع متر سانتيبر   كيلوگرم 25حدود   خاك  نهايي  مقاومت
  در هر پله  ، مقدار بار جك است  مربع متر سانتي 700حدود   كه  صفحه  سطح  به  شد (با توجه  در نظر گرفته  مربع متر سانتيبر 

  از انجام  . پس است  آمده ) 2- پ( فرم ها در قرائت  ه)، نتيج 1- (پ  آزمايش  از فرم  ). با استفادهه استشد  تعيين  كيلوگرم 1750
و   اي انـه د،  مصـالح   داد جـنس   نشـان   گرديد كـه   ارسال  آزمايشگاه  شد و به  گرفته  خاك  نمونه  آزمايش  زير صفحه ، از آزمايش

  تا عمـق   دستي  ، چاه پي  تنش  تحت  حيطه به  بارگذاري  آزمايش  نتايج  تعميمدرستي از   مطمئن شدن  . براي است  غيرچسبنده
 برخـورد   زيرزمينـي   آب  سـطح  به باشد و يم  و يكسان  يكنواخت موردنظر   تا عمق  مصالح  جنسيافت. ديده شد   متر ادامه 10
  . مورد نظر است  پي  بستر و مقدار نشست واكنش  ، ضريب مجاز خاك  مقاومت  و تعيين  . محاسبهه استنشد

 مجاز  مقاومت  تعيين 

 نمـودار بـا    ايـن   ). با مقايسه 6شكل شود ( مي  ) رسم ميانگين  (نشست  نشست -نمودار فشار دست آمده،  هاي به با داده
2مقـدار   تـوان  مـي   . بنـابراين  ) برقـرار اسـت   (ب  حالـت   شود كه مي  مشخص ،)3(  شكل  نمودارهاي

uq 18.4 kg / cm  را
  نمود.   تلقي  فشار نهايي  عنوان به

0.5و فرض )4(  شكل  به  با مراجعه ،I  تعيين  براي  )رود) و  شـمار مـي    بـه   مناسـبي   فـرض   خاك  نوع  اين  براي  كه

z تعيين 350
12

b 30
  ضريبI 0.52 اطمينان  ضريب  بارعايتد. آي مي  دست بهSF 2 ،مقدار qa از عبارتست:  

2
a

18.4 0.52
q 4.8kg / cm

2


  

 بستر واكنش  مدول  تعيين  
  آيد: مي  دست ) به4(  ) از رابطه صفحه( 1sk مقدار

a
s1

q
k I 


  

)          (از روي منحني و با تقريب تعيين شده استs1
4.8

K 0.52
0.2
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3
s1K 12.5 kg / cm  

 85/1×  85/1  پـي   شوند، ابعاد تخمينـي   در نظر گرفته مربع متر سانتي كيلوگرم بر  8/4 و بار مجاز  تن 160  اگر بار ستون
، اي هناد  هاي در خاك  متراكم  حالت  براي )5(  شكل  از منحني  با استفاده ksمتر، مقدار  85/1  پهناي  به  پي  متر خواهد شد. براي

   چنين خواهد شد:

1

b 185
6.2

b 30
   

s1

s

k
2.85

k
  

s
12.5

k
2.85

  
3

sk 4.4 kg / cm 

 پي  مقدار نشست  تعيين   

  از رابطه  با استفاده
sk

q
δ شود:  مقدار نشست به شرح زير محاسبه مي  

(160 1000) /(185 185)

4.4

 
   

1.1 cm   
  (افـزايش   پـي   بـه   فشـار وارده   با كاهش  توان از حد مجاز باشد، مي  بيش  هر دليليه ب  ،نشست  شده  محاسبهاگر مقدار 

  .داد  ادامه  مطلوب  نشست  به  را تا رسيدن  ، محاسبات پي  آن  جديد براي ks  ) و تعيين ابعاد پي
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   اي صفحه  بارگذاري  آزمايشفرم  -1فرم 
           : تاريخ

 :پروژه  استاندارد:

 : آزمايشمحل  : آزمايش  صفحه  شماره

 : مورد آزمايش  مصالحنوع  : آزمايش  شماره

 : تراز صفحه  : آن  و پهناي  صفحه شكل

 : بارگذاريروش  : آزمايش  آرايشو   هندسه

  :هايادآوري :گيرياندازههايدستگاهو بررسي  واسنجي  آخرين  تاريخ
متوسط 
  نشست

)mm( 

قرائت سنجشگرها
)mm( 

 زمان
قرائت

  فشار
)kg/cm2( 

قرائت
 جك

)kg(

شماره 
 پله

متوسط 
  نشست

)mm( 

قرائت سنجشگرها 
)mm( 

 زمان
قرائت

  فشار
)kg/cm2( 

قرائت
 جك

)kg(

شماره 
 1 2 3 1 2 3 پله
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   اي صفحه  بارگذاري  آزمايشنتايج  فرم - 2م فر
 30/3/1377    : تاريخ

 مجتمع مسكوني الله  :پروژه دفتر فني وزارت نيرو (امور آب)  استاندارد:

 گوشه شمال شرقي زمين :آزمايشمحل  12CP  : آزمايش  صفحهشماره

 ماسه و شن  : مورد آزمايشمصالحنوع  2PLT  : آزمايششماره

  m50/3 :تراز صفحه مترسانتي30دايره به قطر  : آن  و پهناي  صفحهشكل
  2kg/cm 5/2اي، هر پله حدود  پله:بارگذاريروش متري5/3در دستك افقي و در عمق : آزمايش  و آرايشهندسه
 - :هايادآوري 27/3/77:گيرياندازههايدستگاه  و بررسي  واسنجي  آخرينتاريخ

  
متوسط 
  نشست

)mm( 

قرائت سنجشگرها
)mm( 

 زمان
قرائت

 فشار

)2
kg/cm(

 قرائت
  جك

)kg( 

شماره 
 پله

متوسط 
  نشست

)mm( 

قرائت سنجشگرها 
)mm( 

 زمان
قرائت

 فشار

)2
kg/cm(

 قرائت
  جك

)kg( 

شماره 
 1 2 3 1 2 3 پله

10/4 

83/3 52/304/4 12:03

3/17 122507 

55/0 

45/0 40/0 46/0 11:01

5/2 17501 
01/4 58/309/4 12:0454/0 48/0 55/0 11:02
22/4 77/331/4 12:0657/0 51/0 58/0 11:04
22/4 77/331/4 12:1057/0 51/0 58/0 11:08

01/6 

94/585/411/612:15

8/19 140008 

25/1 

03/192/005/111:10

0/5 35002 
11/609/540/612:1622/109/125/111:11
32/613/558/612:1829/115/131/111:13
32/613/558/612:2229/115/131/111:17

28/8 

32/788/642/712:26

3/22 157509 

80/1 

48/132/151/111:19

4/7 52503 
01/824/714/812:2776/157/180/111:20
35/891/757/812:2985/166/189/111:22
35/891/757/812:3385/166/189/111:26

42/10 

95/982/879/912:37

8/24 1750010 

30/2 

90/169/193/111:30

9/9 70004 
47/1034/924/1012:3825/201/230/211:31
65/1079/982/1012:4037/212/242/211:33
65/1079/982/1012:4437/212/242/211:37

 

    

   

90/2 

39/213/244/211:41

4/12 87505 
    84/253/289/211:42
    99/267/205/311:44
    99/267/205/311:48

 

    

   

70/3 

05/372/211/311:51

9/14 105006 
    62/333/369/311:52
    81/340/389/311:54
    81/340/389/311:58
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  PLT2در آزمايش  - نشست (نشست ميانگين) –فشار  - نمودار  - 6شكل 

  

30201000

1 

5/0  

5/1  

متر مربع)فشار (كيلوگرم بر سانتي

لي
(مي

ت 
شس

ن
تر)

م
 





 21  12/04/95  مراجع و منابع

 

  راجعم و منابع

  مراجع و منابع
1- Soil Mechanics, Design Manual 7.1. Department of the Navy, May 1982. 
2- ASTM 1194-72(87). Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footings. 
3- European Committee for Standardization. Eurocode 7, part 3. Geotechnical design assisted by field 

tests, November 1995. 
4- Plate Loading Test of Soil and Rock. By: P.J.N. Pells. Proceedings of an Extension Course on In-situ 

Testing for Geotechnical Investigation Sydney, May-June 1989. 
5- Foundation Design and Construction. By: M.J. Tomlinson. Fifth Edition, 1991. 
6- BS 5930: 1981. Site Investigation. 
7- Foundation Analysis and Design. By J.E.Bowles. Fourth Edition, 1988. 
8- National Soviet Standard-Gost 20276-83. Field Methods for Determining Deformation 

Characterisitcs. 

 





 

 

  

  

  
  
  

  گرامي خواننده
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  باشد. مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير يها سال در شده منتشر فهرست نشريات
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Abstract 

The best method to determine ground resistance is foundation construction with actual size and its 
loading. But operationally, is not favorable because of two reasons. High expense and obtaining ground 
resistance only for that size of foundation which is not optimistic economically and even technically, 
especially when you have foundation with different sizes. In these conditions, by plate loading test on a plate 
and generalization of the results (with respect to necessary aspects), favorable properties can be obtained. 
This experiment is used to determine some geomechanical parameters of structures foundation such as 
foundation allowable strength, deformability parameters of foundation’s ground (modulus of elasticity and 
modulus of subgrade reaction), amount of foundation subsidence due to pressure on structures foundation on 
soil and weak rock. In plate loading test, by putting a rigid plate (of steel in most cases) on the soil and weak 
rock and pressing it and measuring the amount of plate depression in the soil and weak rock for the amount 
of pressure, the base for determination of soil and weak rock properties is provided. This test is done by 
different arrangements and loadings. In each case, limitations and interpretation aspects of the test should be 
considered. Test results helps to determine important parameters such as modulus of elasticity, modulus of 
subgrade reaction and allowable strength of tested materials, effectively. This criterion discusses on way of 
testing, determination and interpretation of results. 
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  ضابطه اين

اي روي  آزمايش بارگذاري صـفحه «عنوان  با
خاك و سنگ ضـعيف، كـاربرد، روش، تعبيـر و    

شامل چگونگي انجام آزمـايش، تعيـين   » تفسير
دسـت آمـده از    هـاي بـه   نتايج و تفسـير نتيجـه  

هاي گوناگون و  آزمايش است. آزمايش، با آرايش
شود كه بايد در  هاي متفاوت انجام مي بارگذاري

ا و جوانــب تفســيري هــ هــر مــورد، محــدوديت
هــاي  آزمــايش مــورد توجــه قــرار گيــرد. يافتــه

آزمايش، كمك مـوثري بـه تعيـين پارامترهـاي     
العمـل   مهمي مانند مدول يانگ، ضـريب عكـس  

بستر و مقاومـت مجـاز مصـالح آزمـايش شـده      
  كند. مي

 


