
 

 

 عمیق فونداسیون برای الزم خاک هایآزمایش

اع انودر این مقاله در مورد . موردنیاز استپی عمیق  بارهایتحمل  وظرفیت باربری خاک برای اطمینان یافتن از آزمایش خاک 

 کنیم.صحبت میعمیق  هایپیخاک برای  هایآزمایش

 .است( D = 2B)شالوده از دو برابر عرض  تربزرگ طورمعمولبهعمیق  هایپیعمق 

 عمیق هایپیخاک برای  موردنیاز هایآزمایش

 یشترب سطحی از یک محل به دیگری متفاوت باشد، هایپیباربر برای  یالیهممکن است ترکیب و عمق  که. هنگامی1

 بارگذاری هایآزمایش یاندازهبه. با توجه به اینکه ظرفیت شمع بر اساس پارامترهای خاک شودمیاستفاده شمعی  هایپی از

امل )ش هاشمعنوع، اندازه، طول و ظرفیت  یدربارهاولین گام، ضروری است که اطالعاتی کامل  عنوانبهنیستند،  اطمینانقابل

 افتد.اتفاق میمحل در  عموماًآوریم که  به دستنمودار نشست(  -جزییات بار

( هشدساختهحقیقی  هایپروژه)از  بارگذاری متناظر هایآزمایشتحقیقاتی خاک( و  هایگزارش)از  خصوصیات خاک همبستگی

منطقی برای نوع، سایز، طول و ظرفیت  هایپیشنهادد و ارائه نکه باید اجرا شو هاییآزمایشنوع  گیری در موردتصمیمبرای 

 است.ضروری  هستند(تجربی  هافرمولزمانی که بیشتر ) هاشمع

 

آزمایشی  صورتبه یک شمع الزم باشدنباشد، ممکن است  اطمینانقابلموجود و  محل در هاشمع یدرباره اطالعات اگر. 2

 خاک همبستگی داشته باشد. های مرتبط بادادهکوبیده شود و با 

 هدرنتیجاصطکاک )و  یزاویهچسبندگی( و تعیین  درنتیجهبرای تعیین پیوستگی )و  (SPT) استاندارد نفوذ آزمایش. 3

𝑐و از خاک  ایدانهخاک از خاک  یالیهپایداری( برای هر  ینقطهاصطکاک بین خاک و شمع و همچنین  یزاویه −  .است ∅

ی با بررسبرای نرم چسبنده و  هایخاکچسبندگی( برای  درنتیجهبرای تعیین پیوستگی )و  (CPT) مخروط نفوذ آزمایش. 4

، هر دو آزمایش ایدانههر دو خاک چسبنده و  دارای هایالیهبرای  روازاین. استریزدانه تا متوسط  هایماسهبرای  SPT ینتیجه

SPT  وCPT .الزم است 



 

 

 است. نفوذ غیرقابلرسی  هایخاکبرای  پره برش آزمایش. 5

دیواری(  ایلوله گیرهاینمونهبا  آمدهدستبه) نخوردهدست هایخاکنمونه زهکشی نشده  یمحوره سه برشی مقاومت. 6

رسی )زمانی که نمودارهای همبستگی بر اساس پارامتر  هایخاک در( ∅اصطکاک داخلی ) یزاویه( و cپیوستگی )برای تعیین 

 شود.استفاده میبرشی زهکشی نشده توسعه یافتند( 

خیلی سفت،  یچسبنده هایخاک، ایدانه هایخاکمدول واکنش بستر را برای خیز افقی  حفار خود فشارسنج آزمایش. 7

 .کندمیتعیین  داردرزهیا سنگ  هوازدهسنگ نرم و 

که  سطحی روازاین. گذاردمی تأثیر پیشنهادشدهبر روی انتخاب نوع شمع  خاک نفوذپذیری و زیرزمینی هایآب شرایط. 8

تا آب در  کشدمیرس خیلی کم باشد، چند روز طول  نفوذپذیری. زمانی که ماند، اهمیت داردمیگمانه باقی  یحفرهآب در 

 آب زیرزمینی باال بیاید. یسفرهگمانه تا سطح 

 یتیجهن آرماتورها در نظر گرفته شود.تا اثرات شیمیایی احتمالی روی بتن و  زیرزمینی نیازمند آزمایش است هایآبنمونه 

که با استفاده از اطالعات  است، نیاز روازاین .دهدمیرا نشان  توجهقابلمخروط برای خاک مشابه، پراکندگی  ذآزمایش نفو

 دیگر بررسی شوند. هایروش وتکمیلی 

 ایزوتروپیکخاک وقتی  جزبه. شوندمیخاک در جهت جانبی استفاده ای تخمین مدول االستیسیته درجای بر هافشارسنج

 انتخاب کرد.مقدار مشابه برای جهت عمودی توان نمیاست، 

 مترجم: عظیم مرادی
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