
𝒒𝒑 (𝒒𝒕 𝒒  

: 

𝛔𝟎 = 𝟏 + 𝟐𝐊𝟎𝟑  𝐪 

𝑲𝟎 = 𝟏 − 𝐬𝐢𝐧 𝝓   𝑵𝒒∗, 𝑵𝒄∗: 



 



 
  
 



𝑸𝒑 = 𝑨𝒑𝒒𝒑 = 𝑨𝒑(𝒄𝑵∗𝒄 + 𝒒𝑵𝒒∗)      

𝒒𝒑 (𝒒𝒕 𝒒  

𝑵𝒒∗ = ( 𝒕𝒂𝒏𝝋 + 𝟏 + 𝒕𝒂𝒏𝟐𝝋)𝟐 . 𝒆𝟐𝜼 𝒕𝒂𝒏𝝋 



 
: 𝑸𝒑 = 𝑨𝒑 𝟒𝟎 𝑵𝟓𝟓 𝑳𝒃𝑫 ≤ 𝑨𝒑 𝟑𝟖𝟎𝑵𝟓𝟓       (𝑲𝑵) 

D= و       شمع قطر  𝑳𝒃= اتكايي باربر اله داخل در شمع نفوذ عمق 
   55N= استاندارد نفوذ اعداد آماري متوسط  SPTحدود ناحيه در , B8و شمع نوك باالي B3  

 شمع نوك پائين

𝒒𝒖𝒍𝒕𝑵 شمع كوبشي  = 𝟔𝑳𝒃𝑩 ≤ 𝟑𝟎 

𝒒𝒖𝒍𝒕𝑵 = 𝟏𝟎 + 𝟒𝑳𝒃𝑩 ≤ 𝟑𝟎 

 شمع هاي لوله اي ته باز

شمع هاي لوله اي ته
بسته

 شمع حفر شده

𝒒𝒖𝒍𝒕 = 𝟏𝟎𝑵 

𝒒𝒖𝒍𝒕 = 𝟏𝟓𝑵 

 در ماسه

 در ماسه شن دار

 N55بر اساس  Nمقادير: تذكر
 مي باشد  



 )اصطكاك جداره(ظرفيت باربري جداره 
(Shaft Resistance) 

𝑸𝒖𝒍𝒕 

𝑸𝒔 

𝑸𝒕 

:مقاومت اصطكاكي  
 بين موجود اصطكاكي تنش واقع در جداري يا اصطكاكي مقاومت
 مقاومت مقدار باشد مي شمع طول در اطراف خاك و شمع جداره

 اطراف، خاك جنس ، شمع جنس نظير هايي پارامتر به اصطكاكي
 بستگي ... و جابجايي ميزان اجرا، روش ، زهكشي شرايط
 مقاومت سبه محا براي را روابطي مختلف پژوهشگران.دارد

 بعدي قسمتهاي  در ها روش اين كليه نموداند ارائه اصطكاكي
 .شود مي داده توضيح



𝑸𝒔 ( 𝑸𝒔 = 𝝆 𝜟𝑳 𝒇 

𝒇 = 𝑲𝝈𝒗 𝐭𝐚𝐧 𝜹 

  متغير عمق با K مقادير
 به بستگي آن مقادير.است
 شسمع كوبيدن و اجرا روش
 موجود نتليج پايه بر كه دارد
 مقادير ، حاضر حال در

  اساليد در توصيه قابل متوسط
𝜹 .شود مي داده شرح بعدي = 𝟎. 𝟓 𝝋 𝟎 تا. 𝟖𝝓 

زاويه اصطكاك 
 داخلي خاك



K 



𝑸𝒔 ( 𝝀
  

 

 𝝀𝝀
𝑸𝒔 = 𝝆𝑳𝒇𝒂𝒗 

طول عمق مدفون  محيط شمع
 شمع



𝝈𝒗 موثر تنش وCu نشده زهكشي برشي مقاومت اي اليه هاي خاك در--  ميانگين با يبايستي
𝑪𝒖 :گردد محاسبه شكل همانند گيري = (𝑪𝒖𝟏𝑳𝟏 + 𝑪𝒖𝟐𝑳𝟐 + ⋯ ) 𝑳 

𝝈𝒗 =𝑨𝟏 𝑨𝟐 𝑨𝟑 ⋯𝑳  



𝝀𝝀 



𝜶 
 محاسبه براي تاملينسون توسط كه كلي روش يك اينن

 :باشد مي يافته تحكيم عادي رس در جداري مقاومت

𝒇𝒔 =  𝜶 𝑪𝒖 𝒖 مقاومت برشي 
از شکل رويرو  زهكشي نشده

𝑸𝒔 بدست می آيد = 𝝆𝚫𝑳𝒇𝒔 

طول عمق مدفون 
 شمع

ط محيط شمع حمح

𝒔
ممدمممدفوفففون

اگر چند اليه بود هر اليه تك تك محاسبه سپس )
 با يكديگر جمع مي شود

  مساوي يا كوچكتر نشده زهكشي چسبندگي در  مقاديرآلفا )
 )شكل همانند( باشد مي 1 برابر مربع متر بر كيلونيتن 50



𝛽 
Cu

 C=0 CC:   𝒇 = 𝜷 𝝈𝒗 

𝐊 = 𝟏 − 𝐬𝐢𝐧 𝛟𝐑 

𝜷 = 𝑲 𝐭𝐚𝐧 𝝓𝑹 

KK 

𝑲 =(1- sin 𝝓𝑹 ) 𝑶𝑪𝑹 

  NC 

   OC 

 𝑸𝒔 = 𝝆 𝜟𝑳 𝒇 
OCR  نسبت پيش تحکيمی خاک می باشد 



    

  استاندارد نفوذ عدد از استفاده با اي دانه اي اليه خاك در اصطكاكي مقاومت محاسبه براي
  كه باشد مي استاندارد نفوذ عدد N يك داراي اليه هر اي اليه خاك در كه نمود توجه نكته اين به
 باال روابطدر و محاسبه را استاندارد نفوذ عدد گيري ميانگين بصورت بايستي حالت اين در

 شود گرفته نظر در بايستي اول فصل تصحيحات تمام 55Nدر همچنين.نمود جايگزاري

: 
 شمع با جابجايي زياد

 شمع با جابجايي كم

𝒇𝒂𝒗(𝒌𝑵𝒎𝟐) = 𝟐𝑵𝟓𝟓 

𝒇𝒂𝒗(𝒌𝑵𝒎𝟐) = 𝑵𝟓𝟓 

: 

𝒇𝒂𝒗(𝒌𝑵𝒎𝟐) = 𝟐𝑵𝟓𝟓 𝒇𝒂𝒗(𝒌𝑵𝒎𝟐) = 𝟏𝟎𝑵𝟓𝟓 𝒇𝒂𝒗(𝒌𝑵𝒎𝟐) = 𝟏𝑵𝟓𝟓 𝒇𝒂𝒗(𝒌𝑵𝒎𝟐) = 𝟓𝑵𝟓𝟓 

 براي شمع هاي كوبيده شده در ماسه

 براي شمع هاي كوبيده شده در رس

 براي شمع هاي درجاريز در ماسه

 براي شمع هاي درجاريز در رس



 

 ، اصطكاكي مقاومت باربري ظرفيت و نوك باربري ظرفيت جمع با شمع باربري ظرفيت تعيين از پسس
𝑸𝒂𝒍𝒍 :آيد مي بدست شمع مجاز باربري ظرفيت مناسب، اطمينان ضريب يك اعمال با = 𝑸𝒖𝑺. 𝑭  * در نظر گرفته مي شود 4تا  2.5ضريب اطمينان معموال حدود 



 

 



 يك در يكديگر نزديكي در شمع چندين هنگاميكه
 هاي فشار كه رود مي انتظار گيرند مي قرار گروه
 يا جداري اصطكاك بواسطه خاك در شده ايجاد
 داشته همپوشاني )b( شكل همانند نوك باربري
 كاهش باعثتواند مي ها تنش پوشاني هم اين .باشند

 كه است بديهي .گردد شمع باربري ظرفيت
 ها شمع فاصصله  افزايش با تنش نواحي همپوشاني

 كالهك اجراي و طراحي بالظ اما .يافت خواهد كاهش
 .باشد مي عملي غير اغلب بزرگ فواصل شمع،

D22 D33
DDD 

2.5D3.5D3

8D8810D 
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 ظرفيت مجموع به نزديك  شمع گروه باربري ظرفيت كه شود انتخاب طوري ها شمع فواصل باستي عمل درر
 :آيد مي بدست زير رابطه از شمع بازده باشد ها شمع تك تك باربري

𝜼 = 𝑸𝒈(𝒖)∑ 𝑸𝒔  

 

)  2بصورت شمعهاي مجزا ) 1: شمع ها بر حسب  فاصله اشان درگروه ممكن است به دو صورت رفتار نمائند
 𝑳𝒑و 𝑩𝒈و𝑳𝒈بصورت بلوكي به ابعاد 



 

 

𝜼𝜼 



  m   :تعداد رديف 
n :تعداد شمع ها در هر رديف 

 = 𝑡𝑔 ( ) 
h= 1- . . .   



 مي يك از بزرگتر شمع گروه بازدهي3D از بيش فواصل با ماسه در شده كوبيده شمع گروه براي
 ظرفيت دو هر شامل ( مجزا هاي شمع ظرفيت مجموع با برابر را شمع گروه ظرفيت توان مي لذا باشد

 گرفت نظر در ) اتكايي و جداري

 )باشدمي بهينه فاصله كه( S=3Dحدود فواصل در ماسه در شده حفر شمع گروه براي
 دو هر شامل ( مجزا هاي شمع ظرفيت مجموع 3/4 تا 2/3 با برابر توان مي را شمع گروه ظرفيت
   گرفت نظر در )اتكايي و جداري ظرفيت



 
**::  

 نموده محاسبه را ها شمع تك تك باربري ظرفيت كه صورت بدين مجزا هاي شمع باربري ظرفيت مجموع -1
𝑸𝒖 :كنيم مي ضرب ها شمع تعداد در سپس = 𝒏𝟏𝒏𝟐(𝑸𝒑 + 𝑸𝒔) 𝑸𝒑 = 𝑨𝒑(𝟗𝑪𝒖(𝒑)) 

𝑸𝒔 = 𝜶𝝆𝑪𝒖𝜟𝑳 

 

𝑸𝒖 = 𝒏𝟏. 𝒏𝟐[𝟗𝑨𝒑𝑪𝒖(𝒑) + 𝜶𝝆𝑪𝒖𝜟𝑳] 



𝑳𝒑 𝑸𝒔(𝒈) و 𝑩𝒈و 𝑳𝒈ظرفيت باربري نهايي بلوك شمع به ابعاد  -22 = 𝝆𝒈𝑪𝒖𝜟𝑳 = 𝟐(𝑳𝒈 + 𝑩𝒈)𝑪𝒖𝜟𝑳 

𝑸𝒑(𝒈) = 𝑨𝒑𝒈𝑪𝒖(𝒑)𝑵𝒄 = (𝑳𝒈𝑳𝒈)𝑪𝒖(𝒑)𝑵𝒄 

𝑵𝒄 = 𝟓(𝟏 + 𝑳𝒈𝟓𝑩𝒈)(𝟏 + 𝑩𝒈𝑳𝒈 ) ≤ 𝟗 

𝑸𝒈 = 𝑳𝒈𝑩𝒈𝑪𝒖(𝒑)𝑵𝒄 + 𝟐(𝑳𝒈 + 𝑩𝒈)𝑪𝒖𝜟𝑳 

 :در نتيجه ظرفيت باربري نهايي بلوك برابر است با-

 نموده مقايسه را گرديد اشاره قبلي دو و يك هاي قسمت در كه گروه و تك باربري ظرفيت از حاصل مقدار دو*
 نمائيم مي محاسبه شمع گروه باربري ظرفيت بعنوان را مقدار كمترين



 




