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چکیده
مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی نقش اساسی در برنامه ریزی و طراحی پروژه های شهری دارد .اولین قدم
در اجرای هر سازه عمرانی شناخت خصوصیات خاک ،مهندسی پی و زمین محل احداث طرح می باشد .در آزمایش
بارگذاری صفحه ای ،خاک تحت فشاری که مرحله به مرحله افزایش می یابد قرار می گیرد و نشست نیز در هر مرحله
مشخص می گردد .نتایج آزمایش و روابط بین فشار و نشست برای تعیین رفتار یک پی در ابعاد واقعی مورد استفاده قرار
می گیرد .این آزمایش برای تعیین برخی از پارامترهای خاک از جمله ظرفیت باربری  ،ضریب ارتجاعی  ،ضریب
برجهندگی و تخمین نشست پذیری خاک برای اکثر مهندسین یک روش ایده آل به شمار می رود .با توجه به نیاز روز
افزون به فضاهای آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد ،ایجاد و ساخت ساختمان های جدید مستلزم شناخت کامل شرایط
ژئوتکنیکی حاکم بر این منطقه به منظور برنامه ریزی صحیح جهت کاربری اراضی و شناخت خطرات زمین شناسی و
ژئوتکنیکی موجود و موثر بر طرح ها می باشد .در این تحقیق با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای در  01نقطه از
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و با رسم نمودار های بار -نشست برای هر یک از آزمایش ها ،پارامتر های ضریب تغییر
شکل خاک ،ضریب عکس العمل خاک و مقاومت نهایی خاک تعیین شده است.
واژههای كلیدی :آزمایش بارگذاری صفحه ای ،ضریب تغییر شکل ،ضریب عکس العمل ،مقاومت نهایی خاک.

 -1مقدمه
ساخت پی با اندازه واقعی و بارگذاری آن ،بدون شک بهترین روش تعیین مقاومت زمین است .اما به دو دلیل انجام این کار
مطلوب نیست .نخست آنکه بسیار پر هزینه است و دوم آنکه مقاومت زمین فقط برای پی با یک اندازه به دست می آید و اگر
پی های ساختمان ،بیش از یک اندازه داشته باشند ،نیاز به آزمایش های متعدد است .در این شرایط با انجام آزمایش بر روی
یک صفحه کوچک و تعمیم نتایج ،می توان ویژگی های مورد نظر را به دست آورد [.]1
آزمایش بارگذاری صفحه برای تعیین برخی از پارامترهای خاک از جمله ظرفیت باربری  ،ضریب ارتجاعی  ،ضریب
برجهندگی و تخمین نشست پذیری خاک برای اکثر مهندسین یک روش ایده آل به شمار می رود .در اغلب پروژه ها این
آزمایش واقع ًا یک روش بسیار مناسب است ولی باید توجه نمود که در بعضی طرحها استفاده از این آزمایش گمراه کننده و
بلکه خطرناک خواهد بود و در بعضی شرایط منجر به دستیابی به اعداد غیر واقعی خواهد شد [.]2
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در آزمایش بارگذاری صفحه ای ،خاک تحت فشاری که مرحله به مرحله افزایش می یابد قرار می گیرد و نشست نیز در هر
مرحله مشخص می گردد .نتایج آزمایش و روابط بین فشار و نشست برای تعیین رفتار یک پی در ابعاد واقعی مورد استفاده قرار
می گیرد .اگر چه می توان از صفحاتی که کامالً به اندازه ابعاد واقعی پی می باشد استفاده نمود ،ولی به طور معمول از صفحات
دایروی به قطر  33تا  57سانتیمتر و یا صفحات مربعی شکل به عرض  12تا  03سانتیمتر استفاده می شود .استفاده از صفحات
بزرگتر از لحاظ اعمال فشار الزم ،ممکن است مشکالتی را بوجود آورد و نیز چندان عملی و الزم به نظر نمی رسد .نتایج
آزمایش از صفحه فشار به پی در ابعاد واقعی را می توان با استفاده از روابط پیشنهادی ارتباط داد [.]3
عکس العمل مابین خاک و فونداسیون یکی از مهم تریم مسائل در مکانیک خاک می باشد .در رابطه با این موضوع
مهمترین مسئله تخمین فشار تماسی و نشست حاصل از آن است که به دلیل چند فازی بودن خاک و همچنین وجود متغییر
های وابسته به هم برآورد دقیق و واقعی مجهوالت مسئله حتی با دانش امروزی نیز کار دشواری می باشد .در نیمه اول قرن
بیستم مقاالتی چاپ شدند که مقادیر غیر واقعی برای ضریب عکس العمل بستر ارائه می دادند و مهندسان تصور می کردند که
این ضریب برای بستر مفروض و معلومی دارای مقدار عددی معین و واحدی است اما ترزاقی [ ]4در مقاله جامع خود تاثیر
پارامترهای موثر بر  ksرا مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که  ksجزو مشخصات ذاتی خاک نمی باشد و عالوه بر وابستگی به
مشخصات االستیک بستر به مشخصات هندسی سیستم انتقال بار و حتی نوع بار وارده نیز وابسته است .از آن به بعد این مسئله
به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و روابط متعددی توسط محققان مختلف ارائه شد که در جدول 1ارائه شده است .در تمامی
روابط  ESمدول االستیسیته خاک νS ،نسبت پوآسون D ،قطر صفحه بارگذاری B ،عرض پی A ،مساحت صفحه بارگذاریEI ،
صلبیت خمشی شالوده و  ksضریب عکس العمل بستر در زیر شالوده بر حسب نیرو بر متر مکعب طول می باشند [.]7
جدول  :1روابط تجربی و تئوریک محاسبه ضریب عکس العمل بستر []5

به هر حال برای تعیین مقدار ضریب عکس العمل بستر تالش ها و تحقیقات زیادی توسط محققین انجام شده است.
تعیین تجربی مقدار  ksاز طریق چند روش کلی زیر امکان پذیر می باشد.
 از طریق آزمایشات محلی ( آزمایش بارگذاری صفحه ای ،آزمایش فشار سنجی یا دیالتومتری) از طریق آزمایشات آزمایشگاهی ( آزمایش تحکیم ،آزمایش سه محوری ،آزمایش )CBR تعیین  ksبر اساس ظرفیت باربری خاک -تعیین  ksاز طریق روابطی که برخی محققین با مرتبط ساختن آن با پارامتر های االستیک خاک ارائه کرده اند.
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از بین این روش ها استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه ای از متداول ترین روش ها بوده و بیش از بقیه روش ها
کاربرد دارد [.]0
تحقیق حاضر در شهر مشهد و در محدوده پردیس دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است (شکل .)1

شکل  :1موقعیت پروژه در شهر مشهد

 -2آزمایشات پیش نیاز
همراه با انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای به یک سری از خصوصیات مصالح به منظور انجام آزمایش های تکمیلی و برای
شناسایی و طبقه بندی خاک محل آزمایش نیز نیاز داریم .برای بدست آوردن این خصوصیات چند آزمایش صحرایی و
آزمایشگاهی انجام گردید:
 -1-2آزمایش دانسیته صحرایی :از این آزمایش می توان برای تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط
ماسه استفاده کرد .این آزمایش برای خاک هایی استفاده می شود که درصد قابل توجهی سنگ و مصالح درشت دانه بزرگ تر
از  33 mmنداشته باشند .همچنین خاک باید به اندازه کافی چسبندگی یا در هم قفل شدگی داشته باشد تا هنگام حفر یک گودال
کوچک دیواره های گودال پایدار بماند .نتایج حاصل در جدول  2قابل مشاهده می باشد [.]5

 -2-2آزمایش دانه بندی :مقداری نمونه خاک از محل آزمایش برداشته ،به آزمایشگاه انتقال داده و با استفاده از الک
های استاندارد آزمایش دانه بندی انجام گردید .در پایان نمونه خاک را بر اساس طبقه بندی یونیفاید طبقه بندی نمودیم.
نتایج آزمایش در جدول  2قابل مشاهده است [.]3
 -3-2آزمایش تعیین درصد رطوبت :هدف از این آزمایش ,تعیین ضریب یا درجه یا درصد وزنی رطوبت در خاک
نسبت به دانه های خشک (به روش گرم کردن وتوزین) می باشد .در اکثر آزمایش های مکانیک خاک ،الزم است درصد رطوبت
خاک تعیین گردد .در اینجا نیز با استفاده از نمونه های برداشت شده از محل آزمایش اصلی ،درصد رطوبت مصالح مورد نظر
تعیین گردید .نتایج آزمایش در جدول  2قابل مشاهده است [.]9
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جدول  :2خالصه ای از مشخصات خاک های مربوط به آزمایش بر اساس آزمایشات برجا و آزمایشگاهی

شماره

دانسیته خشک خاک

میزان رطوبت
طبقه بندی خاک بر اساس یونیفاید

()gr/cm3

%ω

1

1.881

2.669

GW-GM

2

1.715

2.554

SM

3

1.754

3.251

GM

4

2.047

1.959

SC

7

2.070

2.030

GP-GM

0

1.461

2.138

ML

5

1.507

1.750

CL-ML

3

1.894

2.191

GM

9

1.524

1.992

CL-ML

13

2.122

2.252

GM

ایستگاه

 -3تجهیزات مورد نیاز برای آزمایش:
-

وسیله بارگذاری :یک کامیون یا تریلی یا ترکیبی از هر دو یعنی تریلی -تراکتور ،یک چهارچوب محکم شده یا سازه
دیگری برای اعمال بار با وزن کافی ،تا روی صفحه مورد آزمایش واکنش مطلوب را ایجاد کند.

-

مجموعه جک هیدرولیکی :با اتصال باربر کروی که قادر به اعمال بار به صورت افزایشی است .جک باید ظرفیت
کافی برای اعمال حداکثر بار الزمه را داشته باشد و به یک گیج با دقت کالیبره شده ای که بزرگی بار اعمالی را نشان
دهد ،تجهیز شده باشد.

-

صفحات باربر :یک سری صفحات باربر فوالدی دایره ای با ضخامت بیش از یک اینچ ( 52/4میلیمتر) به گونه ای
ساخته می شوند که بتوان آن را به مدل هرمی به منظور تعیین صلبیت روی هم چید .قطر این صفحات در محدوده
 6تا  01اینچ ( 025تا  265میلیمتر) می باشد.

-

گیج های عقربه ای :دو عدد یا بیشتر که به واحد های  1/110اینچ ( 1/10میلیمتر) مدرج شده اند و قادر به ثبت
حداکثر خیز  0اینچ ( 52/4میلیمتر) می باشند.

-

تیر خیز سنج :که به آن گیج های عقربه ای نصب خواهد شد.

-

ابزارهای متفرقه :شامل تراز حبابی که برای آماده ساختن صفحه مورد آزمایش و برای عملیات تجهیز مورد نیاز
است و سایر تجهیزاتی که جهت تسهیل انجام آزمایش مورد نیاز است [.]13

تجهیزات فوق به صورت شماتیک در شکل  2نمایش داده شده است.
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شکل :2تجهیزات آزمایش بارگذاری صفحه ای در محل

 -4انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای
برای انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای ،پس از انتخاب محل های انجام آزمایش که شامل  13ایستگاه با پراکندگی
مناسب (با توجه به محدودیت های موجود) در محدوده پردیس دانشگاه فردوسی مشهد بود ،یک تانکر آب به وزن تقریبی 13
تن به عنوان سربار به هر ایستگاه منتقل شد .پس از صاف و تمیز کردن سطح خاک ،صفحه بارگذاری بر روی الیه نازکی از
ماسه مستقر گردید .سپس سایر تجهیزات در محل نصب و آزمایش بارگذاری صفحه ای انجام شد (شکل  3و .)4

شکل :3سربار و تجهیزات بارگذاری صفحه ای مستقر شده برای شروع آزمایش
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موارد زیر در کلیه آزمایش های برجا یکسان بوده است:
 قطر صفحه بارگذاری در کلیه آزمایش های برجا  35 cmبود. برای قرائت نشست ها در تمامی آزمایش های فوق از  3گیج با دقت  0.01 mmاستفاده شده است. کلیه آزمایش ها بر روی خاک با رطوبت طبیعی انجام پذیرفته و از اشباع شدن خاک محل در حین آزمایش و قبل از آنجلوگیری به عمل آمده است.

شکل :4نمایی كلی از سیستم بارگذاری صفحه ای

 -5نمودارهای بار -نشست:
پس از اتمام آزمایش بارگذاری صفحه و برداشت اطالعات مورد نیاز ،نمودارهای مربوطه ،برای تحلیل و بررسی نتایج ترسیم می
شوند .نمودارهایی که بیشتر محققین برای بررسی نتایج آزمایش بارگذاری صفحه از آن استفاده کرده اند ،نموودار بوار -نشسوت
می باشد .با ترسیم این نمودار برخی از پارامترهای خاک از جمله مقاومت مجاز خاک ،ضریب سختی خاک ،ضریب عکس العمل
بستر و ضریب ارتجاعی خاک را می توان تعیین نمود .در این قسمت ابتدا بوه بررسوی چنود روش بورای تعیوین بعضوی از ایون
پارامترها پرداخته می شود ،سپس نتایج حاصل از انجام آزمایشهای بارگذاری در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
 -1-5مقاومت مجاز خاک :برای تعیین مقاومت مجاز خاک که یکی از پارامترهای بسیار مهم خاک در طراحی هوا موی باشود،
روش های متعددی پیشنهاد شده است .اگر چنانچه در نظر باشد که قبل از رسیدن به مقاوموت نهوایی خواک ،از آن بواربرداری
گردد ،در این صورت می توان با روش ذیل ظرفیت باربری زمین را تعیین نمود.
روی خط قائمی که در نمودار بار -نشست رسم می شود ،فواصل مساوی انتخاب می گردد ( 0تا  4فاصله مساوی) و از این
فواصل ،خطوطی افقی رسم می شوند تا نمودار را در نقاطی قطع کنند .از این نقاط واقع بر منحنی بار -نشست ،خطوط قائمی
رسم می شوند تا محور افقی (یعنی محور بارها) را قطع کرده و امتداد یابند .آنگاه از محل برخورد این خطوط قائم با محور افقی
بار ،خطوطی با زاویه  42درجه رسم می شوند تا هر کدام از این خطوط ،امتدادهای قائم مجاور را قطع کنند .از نقاط بدست
آمده ،امتدادی (که مستقیم است) رسم می گردد تا محور افقی بار را در نقطه ای تالقی کند .این نقطه نشان دهنده مقاومت
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نهایی خاک است [ .]11این روش در شکل  06-4نشان داده شده است .مقاومت مجاز خاک نیز با تعیین ضریب اطمینانی
مناسب بدست می آید.

شکل :5تعیین مقاومت مجاز خاک با استفاده از نمودار بار -نشست []11

 -2-5ضریب عکس العمل خاک :پس از انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای ،نمودار های بار -نشست را برای هر نمونه
ترسیم نمودیم .با توجه به نمودار بار -نشست برای تعیین ضریب عکس العمل خاک می توان از رابطه ( )1استفاده کنیم .در
این رابطه  qتنش اعمالی و  Sنشست صفحه می باشد.
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 -3-5ضریب تغییر شکل خاک :یکی از پارامترهایی که بر اسواس نتوایج آزموایش بارگوذاری صوفحه ای و بور پایوه تئووری
االستیسیته می توان به دست آورد ،مدول تغییر شکل خاک ( )ESاست ،این مدول به صورت زیر (رابطه  )2قابل محاسبه است.
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در اینجا  ΔPتغییرات فشار D ،ابعاد صفحه بارگذاری ν ،نسبت پواسون IS ،ضریب تاثیر که تابعی از صلبیت و شکل صفحه

بارگذاری بوده و  ΔSمیزان نشست االستیک می باشد .ضریب شکل صفحه دایروی در دو حالت انعطاف پذیر و صلب به ترتیب
 1/52و  1/27می باشد [.]12
 -4-5رسم نمودار های بار -نشست :به منظور بررسی نتایج آزمایشهای بارگذاری صفحه انجام شده در ایون تحقیوق ،ابتودا
نمودارهای بار -نشست این آزمایشها ترسیم شده اند سپس با استفاده از این نمودار ها و روش های فوق الوذکر مقاوموت مجواز
خاک ،ضریب عکس العمل خاک و ضریب تغییر شکل خاک برای هر ایستگاه محاسبه گردید.
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شکل :6نمودار های بار -نشست مربوط به  11ایستگاه انجام آزمایش

 -6محاسبات:
در این بخش با استفاده از نمودار های بار -نشست رسم شده ،مقاومت مجاز خاک ،ضریب عکس العمل خاک و ضریب تغییر
شکل خاک برای هر ایستگاه محاسبه می شوند (جدول .)3قبل از انجام محاسبات در شکل  5ایستگاه های انجام آزمایش
بارگذاری صفحه ای در محدوده پردیس دانشگاه فردوسی مشهد نمایش داده شده است.

شکل :7ایستگاه های انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای در محدوده پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
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جدول  :3نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری صفحه ای

ضریب عکس العمل خاک

ضریب تغییر شکل خاک

شماره

Kg/cm3

Kg/cm2

1

9.1

13.66

512.76

2

9.4

7.06

480.33

3

9.8

5.85

356.60

4

8.1

4.44

784.53

7

10.9

4.72

230.74

0

9.6

4.03

420.66

5

8.5

10.00

444.11

3

11.2

10.89

640.78

9

10.5

6.38

502.74

13

11.1

5.80

355.33

ایستگاه

مقاومت نهایی خاک
Kg/cm2

 -7نتیجهگیری
آزمایش بارگذاری صفحه ای یکی از بهترین و متداول ترین روش ها برای شناخت خصوصیات ژئوتکنیکی بستر محل اجرای
پروژه های عمرانی می باشد.
در تحقیق حاضر هدف تعیین پارامتر های مقاومت مجاز خاک ،ضریب تغییر شکل خاک و ضریب عکس العمل بستر با استفاده
از آزمایش بارگذاری صفحه ای در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد است .با توجه به نیاز روز افزون به فضاهای آموزشی در
دانشگاه فردوسی مشهد نیاز به برنامه ریزی جهت گسترش و ساخت بناهای مربوطه در محیط دانشگاه بیش از پیش احساس
می شود ،ایجاد و ساخت ساختمان های جدید مستلزم شناخت کامل شرایط ژئوتکنیکی حاکم بر این منطقه به منظور برنامه
ریزی صحیح جهت کاربری اراضی و شناخت خطرات زمین شناسی و ژئوتکنیکی موجود و موثر بر طرح ها می باشد.
نتایج حاصل از این آزمایش در بخش قبل و در جدول  3قابل مشاهده است.
در ستون اول مقاومت نهایی خاک در هر یک از ایستگاه های محل انجام پروژه ارائه گردید که با اعمال ضریب اطمینان مناسب
می توان مقاومت مجاز خاک را بدست آورد.
در ستون دوم ضریب عکس العمل خاک ارائه شده است .عکس العمل مابین خاک و فونداسیون یکی از مهم تریم مسائل در
مکانیک خاک می باشد و در طراحی پی ها نقش اساسی دارد.
در ستون آخر نیز ضریب تغییر شکل خاک ارائه شده است .ضریب تغییر شکل در قسمت های مختلف مهندسی ژئوتکنیک
مورد استفاده قرار می گیرد که از موارد مهم کاربرد آن در پی های سطحی ،پی های عمیق و رو سازی ها می باشد.
طبق جدول  4و بر اساس ضریب عکس العمل محاسبه شده ] ،[3خاک ایستگاه های  5 ،1و  3در محدوده متراکم ،ایستگاه 2
در محدوده تراکم متوسط تا متراکم و ایستگاه های 9 ،0 ،7 ،4 ،3و  13در محدوده تراکم متوسط قرار دارند.
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[3]  برای خاک های مختلفks  حدود مقادیر:4 جدول

Soil

Ks, kcf

Ks, kN/m3

Ks, kg/cm3

Loose sand

30-100

4800-16000

0.5-1.7

Medium dense sand

60-500

9600-80000

1-8.2

Dense sand

400-800

64000-128000

6.5-13.5

Clayey medium dense
sand
Silty medium dense sand

200-500

32000-80000

3.3-8.2

150-300

24000-48000

2.5-4.9
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