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Abstract 

        The present study investigates the behavior of model piles in sand 

constructed as bored and as driven piles, and how this can be utilized to get a 

link which may be used to expect the actual prototype behavior with 

assistance of statistical derived equations. 

        A total number of 40 model piles are divided into two groups according 

to the method of erection. Firstly, 12 model piles are executed as bored piles. 

Secondly, 28 model piles are constructed as driven model piles. The model 

tests were carried out using sand of relative density equal to 31% 

corresponding to a dry unit weight of 16.5kN/m
3
. All model piles are loaded 

to 200% of their working loads. 

        In this study, different parameters are considered such as the effect of 

length, diameter, and pile shape for model bored piles. For driven piles, the 

effect of the driving energy (E), penetration value (set), pile to hammer 

weight (P/W) ratio, factor of safety (F.S) in addition to pile dimensions are 

considered. 

       The model bored piles results show that the pile diameter has more 

effect than the pile length where, it can be noted that there is a noticeable 

increase in pile capacity when the diameter changes from 1.1 to 2.1cm. On 

the other hand, it can be seen that there is slightly increase in pile capacity 

when the model pile length transfers from 30 to 40cm because the side 

friction has a small value at these lengths and therefore, is utilized during the 

early stages of loading.  
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       Moreover, the observed capacities obtained from the laboratory tests 

results are less than the predicted capacities which are estimated using 

theoretical equations for a safety factor equal to 1.5. It was also noted that 

the increasing rate of model pile capacity decreases with the increase of pile 

diameter due to particle size effects (this state coincides with principle of 

reduction of the angle of internal friction when pile diameter/width 

increase). 

        In model driven piles, the tests performed using a factor of safety of 2 

exhibit higher bearing capacity than those tests carried out using a factor of 

safety equal to 1.5. The working load used in the tests is calculated by 

dividing the ultimate pile capacity computed using theoretical equation and 

Hiley formula for model bored and driven piles respectively, by a factor of 

safety of 1.5 and 2. 

        The penetration value (set) influences with the diameter/width more 

than the pile length for a constant driving energy. The ratio of pile capacity 

calculated by dynamic formula (Hiley) to pile capacity estimated by 

theoretical static equation is increased with the increase of pile diameter. As 

well as, piles which are driven by heavy hammer reveal that precedence in 

the bearing capacity than the light hammer at same driving energy. 

        Finally, the two statistical derived equations using the computer 

program (STATISTICA) for model driven and bored piles manifested a 

reasonable convergence between the models and prototype results. The 

results obtained from the statistical derived equations display the coefficient 

of determination (R
2
) is (95.7% and 93.3%) for model bored and driven piles 

respectively.   
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 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التكنولوجية

نشاءاتإلقسم هندسة البناء وا  

 

 

الركائزعلى نتائج فحص موديالت تأثير معامل المقياس   

 

نشاءات كجزء من متطلبات نيل إللى قسم هندسة البناء واإأطروحة مقدمة 

 درجة الماجستير في الهندسة الجيوتكنيكية

 

 من قبل

حمد مجيد عليأ  

۲۰۰۲نشاءات/ إلهندسة البناء وا بكالوريوس  

 

شرافبإ    

 األستاذ الدكتور قيس طه شالش

 األستاذ المساعد الدكتور محمد عبد اللطيف محمود

 

 ۲۰۱۲/ يارآ                                                                   ۱۴۳۳/ رجب
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 الخالصة

لرملٌة فً هذه الدراسة ٌتم التعرف على تصرف مودٌالت الركائز المغروزة فً الترب ا  

وكٌفٌة االستفادة من هذا السلوك فً توقع تصرف المنشأ الحقٌقً  ٬كركائز حفر وطرق والمنفذة

 باألستعانة بمعادالت أحصائٌة مشتقة.

إلى  ⸗إلى مجموعتٌن تبعا ركٌزة قسمت ٤۰وع مودٌالت الركائز التً فحصتبلغ مجم

مودٌل نفذت  ۱۲تم أنجاز  ٬⸗مودٌل نفذت كركائز حفر. ثانٌا ۲۱تم فحص  ٬⸗طرٌقة التنفٌذ. أوال

. جمٌع فحوصات المودٌالت ( ۱( و )۲‚٥كركائز طرق وذلك بأستخدام معامل أمان مساوي إلى )

تقابل قٌمة كثافة جافة مساوٌة %( والتً ١۲كثافة نسبٌة مساوٌة إلى )عند  رمل تم تنفٌذها بأستخدام

(. أضافة إلى إن جمٌع مودٌالت الركائز قد حملت إلى ضعف الحمل ١كٌلو نٌوتن/ م ۲٦‚٥إلى )

 .التشغٌلً

القطر  ٬فً هذه الدراسة هنالك عدة متغٌرات تم أخذها بنظر األعتبار مثل تأثٌرالطول

ت ركائز الطرق تم التحري عن تأثٌر والشكل بالنسبة لمودٌالت ركائز الحفر. أما بالنسبة لمودٌال

أضافة إلى  ٬معامل األمان ٬نسبة وزن الركٌزة إلى وزن المطرقة ٬قٌمة األختراق ٬طاقة الطرق

 تأثٌر أبعاد مودٌل الركٌزة.

تظهر نتائج فحوص مودٌالت ركائز الحفر إن قطر الركٌزة ٌؤثر بشكل أكبر من الطول 

إلى  ۲‚۲ملحوظ عندما ٌتغٌر قطر مودٌل الركٌزة من  حٌث ٌالحظ إن تحمل الركٌزة ٌزداد بشكل

ٌالحظ إن هناك زٌادة بشكل طفٌف فً قابلٌة التحمل عند زٌادة طول  ٬من جهة أخرىسم. ۱‚۲

لذلك فإنه  ‚قلٌلة وذلك ألن قٌمة األحتكاك الجانبً عند هذه األطوال سم ٤۰إلى  ١۰الركٌزة من

 ٌستغل خالل المراحل المبكرة من التحمٌل. 

االمستخرجة من الفحوصات المختبرٌة هً  قابلٌة تحمل المودٌالتقد بٌنت  ٬ذلك إضافة إلى

إلى  دالت النظرٌة عند معامل أمان مساو  أقل من قابلٌات التحمل التً تم تخمٌنها بأستخدام المعا

قطر  تحمل مودٌل الركٌزة ٌنخفض بزٌادة إن معدل الزٌادة فً نتائج التحلٌل قد بٌنت ٬كذلك(. ۲‚٥)

 الركٌزة وذلك بسبب تأثٌر حجم الحبٌبات.
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( ۱)فأن الفحوصات التً أنجزت بأستخدام معامل أمان  ٬بالنسبة لمودٌالت ركائز الطرق

 إن الحمل التشغٌلً(.۲‚٥تظهر قابلٌات تحمل أعلى من مثٌالتها المنفذة بأستخدام معامل أمان )

بإستخدام  من خالل قسمة قابلٌة تحمل الركٌزة القصوى المحسوبة ٌحسب المستخدم فً الفحوصات

 مانالطرق على التوالً على معامل أالمعادلة الستاتٌكٌة ومعادلة هاٌلً بالنسبة لركائز الحفر و

عند طرق مودٌل  هاطولوحظ إن قٌمة األختراق تتأثر بقطر الركٌزة أكثر من ل ⸗أٌضا.(۱( و )۲‚٥)

 تة. الركٌزة بطاقة طرق ثاب

 المحسوب بأستخدام الصٌغة الدٌنامٌكٌة   قد أظهرت النتائج إن نسبة تحمل مودٌل الركٌزة 

 حٌثتزداد بزٌادة قطر مودٌل الركٌزة.  المخمن بأستخدام المعادلة النظرٌة الستاتٌكٌةإلى تحملها 

قابلٌة التحمل إن مودٌالت الركائز التً تطرق بأستخدام مطرقة ثقٌلة تظهر أفضلٌة فً  ⸗أٌضا تبٌن

 فٌما لو أستخدمت مطرقة خفٌفة عند طاقة طرق ثابتة.

 ( بأستخدام البرنامج األحصائً )ستاتستكا المعادالت األحصائٌة المشتقةفأن  ٬ ⸗أخٌرا

 لمىديالت ركائز الحفر و الطرق قد أظهرت تقارب جيد بيه وتائج المىديالت ووتائج المىشأ الحقيقي.

لركائز الحفر والطرق  ده المعادالت األحصائية المشتقة إن معامل التحديالىتائج المستبطة متظهر 

  .على التىالي( ٪٥٣‚٣) و (٥٩‚٧هى )
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