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Abstract 

Where the native soils have poor structural qualities or are expansive, the soil 
investigation report may recommend importation of soils better suited to providing a 
subbase for structures. This requires considering two soil layers in bearing capacity 
calculations. 
Calculation of the ultimate bearing capacity of shallow footing on a two layered system 
of soil depends on the pattern of the failure surface that develops below the footing. For a 
weak clay layer overlaid by a top dense sand layer, previous studies assumed that the 
failure surface is a punching shear failure through the upper sand layer and Prandtl's 
failure mode in the bottom weak clay layer.  
    In this paper, the bearing capacity of subbase layer underneath by a soft clay layer is 
investigated. The properties of the subbase material are measured in the laboratory. 
Design charts were obtained which can be used to select the suitable thickness of the 
subbase layer for a design allowable bearing capacity. 
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  تحت ا�سس) السبيس(السمك المناسب لطبقة الحصى الخابط  تحديد
  

  الخ�صة
عندما تكون التربة المقت�رح تنفي�ذ ا�س�اس عليھ�ا ض�عيفة أو انتفاخي�ة ف�ان تقري�ر تحري�ات الترب�ة يمك�ن أن 

يتطل�ب ذل�ك اعتم�اد طبقت�ين م�ن . يقت�رح اس�تبدال الترب�ة بطبق�ة م�ن الحص�ى الخ�ابط ذات مواص�فات أفض�ل
يعتمد حساب قابلية التحمل القصوى ل+سس الض�حلة المنف�ذة عل�ى طبقت�ي . يد قابلية تحمل التربةالتربة لتحد

اذ يفترض العديد من الدراسات السابقة شكل الفش�ل لترب�ة . تربة على شكل الفشل الذي يحدث أسفل ا�ساس
خ4ل الطبق�ة ) Punching shear failure(طينية ضعيفة أسفل تربة رملية قوية من نوع فشل ثقب القص 

  .الرملية العليا و يتحقق شكل سطح ا6نز6ق لبراندتل في طبقة الطين الضعيفة السفلى
في ھذا البحث تم التحري عن قابلية التحمل لطبقة الحصى الخابط المشيدة على طبقة طينية ضعيفة حيث 

ن من خ4لھ�ا تحدي�د و تم الحصول على مرتسمات تصميمية يمك. تم تحديد خواص الحصى الخابط مختبريا
  .السمك المناسب لطبقة الحصى الخابط لقابلية التحمل المسموح بھا تصميميا

 
 
 
 
 

 


