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أنماط االنهيار
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General Shear Failure
انهيار القص العام

Local Shear Failure
انهيار القص المحلي

Punching Shear Failure
انهيار قص الثقب



تعريفات قدرة التحمل

•)grossqGross Bearing Capacity (:
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)Allowable Bearing Capacity :) allqقدرة تحمل التربة المسموحة •

الصافيةالحدية قدرة تحمل التربة •
 Net Ultimate Bearing Capacity:

قدرة تحمل التربة المسموحة الصافية
 Net Allowable Bearing Capacity  :
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:األساسات تصميم في األمان عوامل•
 على تعتمد قيمته اختيار وإن 3‐2.5 بين يتراوح عادة األمان عامل قيمة إن•

:االعتبارات من عدد

.التربة في القص مقاومة تغير مدى•
ultq بقيمة والتنبؤ التربة خواص صحة مدى•
.البناء عملية نتيجة التربة خواص في التغير•
األمان عال انقاص أو زيادة عن تنتج التي النسبية الكلف•
.المنشأ تحت التربة وتطبق التفاضلي الهبوط المنشأ، أهمية•
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متطلبات قدرة التحمل

الكافي العمق•
  التفاضلي الهبوط•
  :االنهيار ضد األمان•
:االنهيار من نوعين عن عبارة وهو    -
  األساس جسم في انشائي انهيار•
  األساس تحت الداعمة التربة في انهيار•
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العوامل المؤثرة على قدرة التحمل

)مفككة أم متماسكة( التربة نوع•
 النوع، ،الشكل العمق، األبعاد، مثل لألساس، الفيزيائية المواصفات•

.القساوة
.لهيتحم أن للمنشأ يمكن الذي والتفاضلي الكلي الهبوط قيمة•
.القص ومقاومة الكثافة مثل للتربة الفيزيائية المواصفات•
.الجوفية المياه تواجد ظروف•
.التربة في األساسية االجهادات•
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تأثير المياه الجوفية على قدرة تحمل التربة
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المياه تأثير لحساب•
  رةقد قيمة على الجوفية 

طرق عدة التربة تحمل
:يةالتال الطريقة منها نذكر

اعتماد يمكن :مالحظة(
  إذا للحل أخرى طريقة
 منطقياً  مقبولة كانت

المراجع في وموجودة
)المعتمدة العلمية



1Case  ال يوجد تأثير للمياه الجوفية على قدرة التحمل :الحالة األولى
2Case  الحالة الثانية:
ضمن الجزء  avɣونعل األساس، نستخدم  Bتتوضع المياه الجوفية بين العمق •

ɣN*ɣ*B*0.5 من معادلة قدرة التحمل حيث:

:حيث•
wetγ الوزن الحجمي الرطب للتربة
‘γ الوزن الحجمي المغمور للتربة =wetγ–satγ 
wd عمق المياه الجوفية تحت نعل األساس

9 2/20/2022



•  3Case الثالثة الحالة:
.ɣ من بدال ´ɣ نستخدم األساس نعل عند الجوفية المياه تتوضع عندما•
•4Case الرابعة الحالة:

األساس نعل وبين الطبيعية األرض سطح بين الجوفية المياه تتوضع
:يلي كما نعوض•

•5Case -الخامسة الحالة:
:يلي كما نعوض الطبيعية األرض سطح عند الجوفية المياه منسوب •
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التأسيس على ترب متطبقة
:=0Φ متماسكة ترب على التأسيس – 1 الحالة•
C2(C/1≥1( الدنيا الطبقة من أقوى العليا الطبقة تكون عندما•
C2(C/1<1( السفلى الطبقة من أضعف العليا الطبقة تكون عندما•
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انهيار لدنانهيار قص



  المجال ضمن ويكون 2C/1C  وهو RC المعامل نحسب•

:يكون RC≧1 أجل من
:المستمر لألساس

  :الدائري لألساس

:يكون RC<1 كان إذا
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:,CΦ ترب على التأسيس –2 الحالة•
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:الحل طريقة
:نحسب عمق االختراق كما يلي•

:كما يلي Φو  Cنعدل قيم  HcritH <:  فإذا كان

:ومن ثم نحسب قدرة التحمل من العالقة
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:ورمل غضار من متطبقة ترب على التأسيس –2 الحالة•
a( غضار طبقة وتحته رمل         b( رمل طبقة وتحته غضار
العليا للطبقة 1Φ حيث Φ45tan(B**5.0=critH+2/1( قيمة نحسب )1
:التالية العالقة من التحمل قدرة نحسب b و a للحالتين H>critH كان إذا )2

العلوية للطبقة لألساس بالنسبة التربة تحمل قدرة tq حيث
         bq السفلى للطبقة لألساس بالنسبة التربة تحمل قدرة

•P محيط الثقب  ويساوي
 2*(B+L)  أوπ*D  
•VP  الضغط الشاقولي من

نعل األساس إلى الطبقة السفلى 
:ويحسب من العالقة التالية

•sK  ويحسب من العالقةФsin‐1= 0k
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:تكون) عضار أو رمل( Φ>0إذا كانت •

:تكون) غضار غير مصرف( uΦإذا كانت •
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Ф‐c ترب من صغيرة سماكة ذات طبقات عدة لدينا كان إذا•
:العالقة من التماسك معدل قيمة نحسب•

:العالقة من االحتكاك زاوية ومعدل

واحدة طبقة كأنها الطبقات مع ونتعامل
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:1مسألة •
يتوضع  L=6mو  B=3mلدينا أساس أبعاده •

.على طبقتين من الغضار كما يبين الشكل 
.المطلوب حساب قدرة التحمل الحدية

:من الجداول
:وبالتالي تكون
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نحسب المعامالت•
إما وفق مايرهوف أو

:هانسن

:  من ثم نطبق بالمعادلة•
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مايرهوف وفق 3 مسألة
يبين الشكل أساس مستمر•
.حدد قدرة التحمل الحدية H=1.5mإذا كان •

ال يكون للغضار أي أثر  Hعلى أي عمق •
على قدرة التحمل الحدية لألساس؟
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:2الطلب 
دة الخطوة األولى يجب تحديد هل الطبقات قوية أم ضعيفة فنحسب قدرة تحمل كل طبقة على ح•

:كالتالي

.  إذا الطبقة العلوية هي القوية والطبقة السفلية هي الضعيفة•
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معامل ( sKيمكن ان نوجد قيمة  Фومن  q2q/1 =0.08من النسبة 
:من المخطط التالي) قص الثقب

.  sK =2.4فتكون تقريبا 
0= من المخطط التالي نجدها  acونحدد قيمة 
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:من أجل أساس مستمر 



ac=0بعد تحديد •

:2الطلب •
ل كي نحدد العمق األعظمي الذي يعدم تأثير الطبقة الغضارية على قيمة قدرة التحم•

  bq=0ومنه يجب أن تكون  tq= ultqيجب أن تكون قيمة 
:بالتعويض•
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