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چکیده
در سال  1592یک شرکت ایتالیایي شروع به طراحي شمع هایي با قطر کمتر از قطر های رایج آیین نامه ای آن زمان
کرد .این شمع ها ابتدا با نام پالي رادیس 1یا روت پایل معرفي شدند ] .[1امروزه میکروپایل ها به صورت گسترده ای به
عنوان عناصر زیر سازی برای جلوگیری از نشست سازه های موجود با افزایش ظرفیت باربری و نگهداری از فونداسیون
های موجود در جایي که خاکبرداری در مجاورت یا دقیقاً زیر سازه ها انجام شود ،استفاده مي شوند.در این مقاله سعي
شده است که با مدل سازی یک فونداسیون مربعي بر روی خاک غیرچسبنده ،تغییرات نشست گروه میکروپایل های
متشکل از دو ،سه و چهار میکروپایل با چیدمان های متفاوت بررسي شود .در نتیجه مقایسه های انجام شده چیدماني که
توزیع متعادل تری از سطح بارگیری برای هر یک از میکروپایل های گروه ایجاد کند ،نشست کمتری نیز بعد از بارگذاری
در مرکز فونداسیون ایجاد مي کند.
واژههای كلیدی :گروه ،میکروپایل ،ریزشمع ،چیدمان ،نشست

 -1مقدمه
همکاران2

] [2میکروپایل را به عنوان شمع بدون جابجایي با قطر کمتر از  03سانتي متر ،تشکیل شده از دوغاب
بروس و
تزریق شده یا قرار گرفته در آن و شامل نوعي از تسلیح فوالد برای مقاومت در برابر بار طراحي معرفي کردند .ریزشمع ها به
روش هایي اجرا مي گردند که کمترین آسیب را به خاک و سازه و محیط اطراف خود وارد آوردند .آنها را مي توان در محیط
های با دسترسي مشکل و در همه نوع خاک و شرایط زمین اجرا نمود .ریز شمع ها را مي توان تحت هر زاویه ای نسبت به افق
(مایل) با استفاده از همان تجهیزات مورد استفاده در پروژه های تزریق و مهار ،اجرا نمود .بار اعمالي به میکروپایل ضرورتاً
توسط فوالد جذب مي شود که تا  %93حجم کل میکروپایل را تشکیل مي دهد و از طریق دوغاب تزریقي به توده خاک یا
سنگ اطراف منتقل مي شود .فوالد تقویت شده عنصر اصلي تحمل کننده بار است و دوغاب تزریق شده برای ایجاد اصطکاک
با خاک اطراف برای انتقال بار مي باشد.
سهم مشارکت مقاومت انتهایي در میکروپایل ها با توجه به هندسه آن در حد حداقل است .سطح موجود برای اصطکاک
جداره به طور قابل مالحظه ای بزرگتر از سطح انتهایي میکروپایل است .برای یک شمع که  23سانتي متر قطر و  6مترطول
دارد سطح موجود برای اصطکاک  123برابر بزرگتر از سطح انتهایي است.
میکروپایل ها راه حل عملي برای مقاوم سازی سازه و مقاوم سازی خاک فراهم کرده اندکه عمدتاً کاربرد آن ها در موارد
زیر آورده شده است ]:[0
 )1تقویت فونداسیون های موجود
 )2فونداسیوني برای سازه های جدید
Pali Radice
Bruce et al.

1

1
2

2nd International Congress on Structure , Architecture
and Urban Development
61-61 December 2162, Tabriz , Iran

)0
)4
)9
)6

افزایش ظرفیت باربری سازه های موجود
کاهش نشست
تقویت خاک و تثبیت لغزش ها
پایدار سازی سازه

 -2مدل سازی در نرم افزار میکروپایل
نرم افزار  PLAXISسه بعدی بعد از نمونه دو بعدی آن مورد توجه بسیاری از مهندسان ژئوتکنیک قرار گرفته است .تقریبا
تمام پروژه های ژئوتکنیکي اعم از سد سازی ،فونداسیون ،شمع ،گودبرداری ،دیوار های زیرزمیني و  ...در بارگذاری ،نشست،
تحکیم و دیگر مسائل مد نظرطراح مي تواند مورد استفاده قرارگیرد .یکي از بهترین مزیت های نرم افزار مشخص کردن مراحل
کار هر پروژه برای به درستي ایجاد شدن تنش ها و یا هر پارامتر مد نظر دیگر مي باشد.
در حالت دو بعدی این نرم افزار مي تواند می کروپایل ها را در عمق هم به صورت قائم و هم به صورت مورب (زاویه دار
نسبت به افق) طراحي کرد ،ولي در حالت سه بعدی علیرغم مدل سازی بهتر و حقیقي تر نمي توان میکروپایل ها را به عنوان
اعضایي مورب طراحي کرد .با توجه به علت ذکر شده در تمامي موارد مورد آزمایش میکروپایل ها به طور قائم در نظرگرفته
شده اند و حالت های تغییر در قطر ،طول ،چیدمان ،فاصله و میزان بارگذاری میکروپایل ها بررسي شده است.
معیار های زیر برای ساخت مدل توسط نرم افزار استفاده شده اند:
 )1بر روی میکروپایل بارگذاری فشاری محوری انجام مي شود.
 )2دوغاب ریزی تنها توسط وزن خود دوغاب انجام مي شود (نوع .)A
 )0میکروپایل به طور کامل در طول سطح مشترک خاک  /شفت پیوند دارد.
 )4میکروپایل شعاع سطح مقطع یکنواختي در طول داشته باشد ،در حالیکه قطر آن ممکن است از یک تست به تست
دیگر متفاوت باشد.
 )9شرایط مرزی  9برابر بعد پي (پي مربعي به ضلع چهار متر) در هر دو جهت افقي در نظرگرفته شده است.
 )6از روش اجزاء حدود ( )FEMبرای تعیین رفتار میکروپایل استفاده شود.
 )7میکروپایل ها از طریق تغییر در پارامتر های هندسي تست مي شوند.
 )8مدل برای مطالعه روابط بین طول ( ،)Lقطر ( )Dمیکروپایل و همچنین چیدمان و فاصله بین میکروپایل ها ( )lدر
خاک غیرچسبنده استفاده مي شود.
تنش های ایجاد شده در یکي از حالت های مدل سازی توسط نرم افزار در شکل ( )1و نشست سطح رویي فونداسیون در
شکل ( )2نشان داده شده است.
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شکل  :1تنش های ایجاد شده در یکی از حالت های مدل سازی

شکل  :2نشست سطح رویی فونداسیون با چهار میکروپایل

 -3تعریف مشخصات فونداسیون ،خاک و میکروپایل مورد مطالعه
تمامي آزمایش های انجام شده برای کم کردن پارامتر های قابل تغییر و ارائه مقایسه بهتر ،بر روی فونداسیوان مربعي به
عمق یک متر و اندازه ضلع چهار متر انجام گرفته است .ابعاد مدل کلي در نرم افزار مربعي به ضلع  23متردر نظرگرفته شده
است ،تا بتوان از تأثیر تنش های ایجاد شده در هر طرف مطمئن شد.
4
مدل سازی مصالح خاکي از روش موهر-کولمب 0و از نوع زهکشي شده و مدل سازی مصالح میکروپایل از روش االستیک
خطي 9و از نوع غیر متخلل 6انجام شده است .مصالح خاکي از نوع شن و ماسه ای تا عمق  10متر و میکروپایل با توجه به هر
آزمایش دارای عمق  2تا  13متر بودند .رفتار فونداسیون نیز از نوع خطي و ایزوتروپیک طراحي شده است.
3
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در آزمایش های اولیه تغییر طول و قطر میکروپایل به صورت آزمایش بر روی یک میکروپایل انجام گرفته است .تغییر در
قطر از  3/1متر تا  3/0متر با اختالف  3/39متر و تغییر در طول میکروپایل ها از  2متر تا  13متر با اختالف  2متر در هر
آزمایش انجام شده است.
در آزمایش های گروه دوم تغییر طول و قطر میکروپایل به همراه تغییر در چیدمان گروه میکروپایل های شامل تعداد
متغیر میکروپایل های  0 ،2و  4تایي بررسي شده است .بارگذاری کلي در اکثر آزمایشات برای باری معادل با  133کیلو نیوتن
بر متر مربع به صورت گسترده بر روی فونداسیون انجام گرفته است.
مش بندی نیز در حالت کلي به صورت مثلثي و اندازه ی متوسط درهر دو حالت دو بعدی و سه بعدی در نظر گرفته شده
است ولي برای بهتر شدن نتایج ناحیه مربوط به فونداسیون را با مش بندی ریز تر تحلیل داده شده است.
همانطورکه در قبل گفته شد یکي از مزیت های استفاده از نرم افزار  PLAXISمدل کردن مراحل کار پروژه است .در
تمامي مدل سازی های انجام گرفته چهار فاز زیر در نظر گرفته شده اند:
 )1فاز اولیه :تعیین تنش های اولیه خاک
 )2فاز دوم :نصب و اجرای میکروپایل در داخل زمین
 )0فاز سوم :اجرای فونداسیون مربعي به مرکز میکروپایل (یا گروه میکروپایل های) قرار گرفته در زیر آن
 )4فاز چهارم :بارگذاری گسترده بر روی فونداسیون به صورت گام به گام تا رسیدن به بار طراحي در نظر گرفته شده
بعد از انجام تمام مراحل فوق ،نشست قائم و تنش های ایجاد شده در مرکز فونداسیون (در بسیاری ازموارد همان مرکز
میکروپایل مي باشد) به دست آمده است .توسط نمودار های بار-جابجایي برای هر آزمایش که نشست در هر مرحله از
بارگذاری برای هر نمونه را نشان مي دهد ،نتایج با دیگر موارد مقایسه شده است .در واقع با توجه به نرم افزار منظور از مراحل
بارگذاری ،اعمال درصدی از میزان بار طراحي است که در نهایت نسبت این مقدار ( )Multiplierبه مقدار بار کل برابر با یک مي
شود که در آن نقطه منحني نشست نهائي سازه را به ما نشان مي دهد.
خواص ژئوتکنیکي برای الیه خاکي ،فونداسیون و میکروپایل در جدول ( )1نشان داده شده اند.
جدول  :1خواص ژئوتکنیکی استفاده شده در مدل برای فونداسیون ،خاک و میکروپایل
خواص ژئوتکنیکی
مصالح
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 -4مقایسه كلی گروه میکروپایل
در حالت اول تمامي گروه میکروپایل ها را با چیدماني خطي در مرکز فونداسیون به صورت متقارن مورد آزمایش قرار
گرفته اند .مقدار نشست گروه میکروپایل ها در این حالت در جدول ( )2آورده شده است.
در جدول ( )2همانطور که مشاهده مي شود کامالً مشخص است که با افزایش تعداد میکروپایل ها ،میزان نشست در مرکز
فونداسیون کمتر مي شود .به طوریکه با چهار برابر کردن تعداد ،نشست تقریباً به میزان  %03کاهش یافته است.
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جدول  :2مقدار نشست گروه میکروپایل ها با چیدمان خطی و متقارن در مركز پی
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 -5گروه میکروپایل با تعداد مختلف میکروپایل
 -1-5گروه میکروپایل دو تایی
با انجام مدل سازی های مختلف نتیجه تأثیر فاصله بین میکروپایل ها در گروه شمع دو تایي در نمودار ( )1آورده شده
است .منظور از @ در نمودار ،فاصله بین میکروپایل قرار گرفته در هرگروه میکروپایل است.

نمودار  :1مقایسه نشست گروه میکروپایل دو تایی با تغییر در فاصلهی چیدمان خطی

مشاهده مي شود که با کاهش فاصله بین میکروپایل ها ،میزان نشست در مرکز فونداسیون بیشتر مي شود .به طوریکه با
 %29کاهش در فاصله ،نشست تقریباً به میزان  %16افزایش یافته است .افزایش در میزان نشست با کاهش فاصله بین
میکروپایل های قرار گرفته در گروه میکروپایل با تعداد سه نیز مشاهده شده است.
 -2-5گروه میکروپایل سه تایی
گروه میکروپایل متشکل از سه میکروپایل ،با چیدمانی خطی در مرکز فونداسیون به صورت متقارن و مثلثی با فواصل مختلف
مورد آزمایش قرار گرفته اند و در هر آزمایش فاصله ی بین میکروپایل ها را تغییر داده و میزان نشست را بدست آورده .چیدمان
های مختلف خطی و مثلثی در شکل ( )3نشان داده است .نتیجه ی مقایسه ای تغییر در مقدار نشست با چیدمان خطی حالت ( )1در
نمودار ( )2آورده شده است .منظور از  Nدر نمودار  ،تعداد میکروپایل های قرار گرفته در هرگروه میکروپایل است.
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شکل  :3حاالت چیدمان گروه میکروپایل سه تایی

نمودار  :2مقایسه نشست گروه میکروپایل سه تایی با چیدمان خطی حالت ()1

مشاهده مي شود که با تغییر در مقدار فاصله بین میکروپایل ها تقریباً با  %66کاهش در فاصله ،نشست تقریباً به میزان %11
افزایش یافته است.
چیدمان دو حالت خطي ( )1و ( )2برای دیگر پارامتر های یکسان با یکدیگر مقایسه شده است .همانطور که در نمودار ()0
مشاهده مي شود از نتایج چنین بدست مي آید که نشست در حالت خطي ( )1کمتر از حالت خطي ( )2است .با توجه به نحوه
ی بارگیری تقریبي هر میکروپایل از سطح فونداسیون مشخص مي شود که در حالت ( )1توزیع بار یکنواخت تر و متعادل تر
است و در واقع هماهنگي بیشتری بین تک تک اعضاء گروه میکروپایل ایجاد شده است.
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نمودار  :3مقایسه نشست گروه میکروپایل سه تایی با چیدمان خطی حالت ( )1و خطی حالت ()2

برای مطمئن شدن از توزیع متقارن و بهتر حالت مثلثي ( )1در مقایسه با حالت مثلثي ( ، )2دو آزمایش دیگر با باری
معادل با  033کیلو نیوتن بر متر مربع یعني سه برابر بارگذاری قبلي انجام شد .نتیجه به دست آمده مشابه با استنباط قبل
بدست آمد ،یعني چیدمان حالت مثلثي ( )1به علت ایجاد نشست کمتر ،بهتر و متقارن تر است .در نمودار ( )4منظور از  1و 2
حالت های ( )1و ( )2چیدمان مثلثي و منظور از  Qمقدار بار گسترده مي باشد.

نمودار :4مقایسه نشست گروه میکروپایل سه تایی با چیدمان مثلثی در دو حالت بارگذاری

 -3-5گروه میکروپایل چهار تایی
در این حالت گروه میکروپایل متشکل از چهار میکروپایل با چیدمان های خطي در مرکز فونداسیون به صورت متقارن و
مربعي با فواصل مختلف مورد آزمایش قرار گرفته اند .طرز چیدمان در شکل ( )4نشان داده است.
برای حالت خطي و مربعي به فاصله  3/9مترکه نشست در حالت خطي کمتر از حالت مربعي است ،این چنین به نظر مي
آ ید که توزیع خطي در این میزان کم فاصله ی بین میکروپایل ها نسبت به چیدمان مربعي از تقارن و پوشش بهتری برای
فونداسیون برخوردار است .ولي با مقایسه چیدمان حالت خطي و مربعي با فاصله ای برابر با یک متر که نشست کمتر حالت
مربعي را نشان مي دهد ،مشاهده مي شود که فاصله ی کم مقایسه قبل ( 3/9متر) با رسیدن فاصله به میزان یک متر اثر بسیار
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کمتری بر نامتقارني چیدمان میکروپایل مي گذارد .در نتیجه برای رسیدن به مفهوم توزیع بهتر بار برایچیدمان های مختلف
نیاز به تعریف محدوده ی بهینه برای هر طراحي مي باشد.

شکل  :4حاالت چیدمان گروه میکروپایل چهار تایی

نتیجه ی مقایسه ی تغییر در مقدار نشست گروه میکروپایل با چیدمان مربعي در نمودار ( )9آورده شده است .از نتایج
چنین بر مي آید که با کاهش فاصله بین میکروپایل ها در حالت چیدمان مربعي (تقریباً به میزان  ،)%79میزان نشست در مرکز
فونداسیون (تقریباً به میزان  )%24بیشتر مي شود.

نمودار  :5مقدار نشست گروه میکروپایل چهار تایی با چیدمان مربعی

 -6توزیع سطح بارگیری میکروپایل بر روی فونداسیون
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل سازی های مختلف که در قسمت های قبلي بر روی آن ها بحث شد مي توان مدل
شماتیک از توزیع بار گسترده روی فونداسیون که به تک تک میکروپایل ها مي رسد را به صورت زیر ارائه کرد .شکل ( )9نشان
دهنده توزیع بار در حالت های خطي گروه میکروپایل سه تایي مي باشد که با استفاده از نمودار های قسمت قبل توزیع بهتر
بار حالت ( )1مشاهده شد.
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شکل  :5توزیع سهم بار هر یک از میکروپایل ها در آرایش خطی حالت ( )1و ( )2گروه میکروپایل سه تایی

برای چیدمان مثلثي میکروپایل ها ،چیدماني که منجر به توزیع متعادل تر بار شود و سهم باربری هر یک اعضاء مشابه با دیگر
میکروپایل های گروه باشد ،نشست کمتری اتفاق مي افتد .در واقع چیدماني که در آن میکروپایل ها ،سطح باربری فونداسیون
را بهتر و هماهنگ تر پوشش دهد ،مي تواند ظرفیت باربری بیشتر و نشست کمتری را نتیجه دهد .توزیع بار چیدمان مثلثي
درشکل ( )6نشان داده است .همانطور که مشاهده مي کنید در حالت ( )2تقریباً نیمي از سطح باربری فونداسیون تنها توسط
یک میکروپایل (قرار گرفته در وسط ضلع باال) از سه میکروپایل گروه تحمل مي شود و این خود نمونه واضحي از چیدمان
نادرست حالت ( )2مي باشد.

شکل  :6توزیع سهم بار هر یک از میکروپایل ها در آرایش مثلثی حالت ( )1و ( )2گروه میکروپایل سه تایی

 -7نتیجهگیری
ظرفیت باربری میکروپایل ها در خاک های غیرچسبنده با توجه به روابط فرمولي به دست آمده کلي مخصوصاً روابط
مربوط به ظرفیت باربری در خاکهای چسبنده مورد بررسي قرار گرفته است.
 )1تعداد میکروپایل ها نیز در حالت کلي با داشتن چیدماني مشابه در میزان نشست به طور مستقیم تأثیر دارد .به
صورتي که با افزایش تعداد میکروپایل ها ،ظرفیت باربری افزایش و نشست کاهش پیدا مي کند (در این تحقیق
نشست مربوط به نقطه ی مرکزی فونداسیون هم مرکز با میکروپایل مي باشد).
 )2در حالت کلي افزایش در میزان فاصله ی بین میکروپایل ها منجر به افزایش در میزان باربری و کاهش نشست درمرکز
فونداسیون مي شود.
 )0با توجه به مطالعه انجام شده بر روی انواع آرایش قرارگیری گروه میکروپایل (سه تایي) مي توان به این نتیجه رسید
که هرچه چیدمان میکروپایل ها متعادل تر و سهم باربری هر یک آن ها مشابه با دیگر میکروپایل های گروه باشد،
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نشست کمتری اتفاق مي افتد .در واقع چیدماني که در آن میکروپایل ها ،سطح باربری فونداسیون را بهتر و هماهنگ
تر پوشش دهند ،مي تواند ظرفیت باربری بیشتری را نتیجه دهد.
 )4با توجه به مطالعه انجام شده بر روی انواع آرایش قرارگیری گروه میکروپایل (چهار تایي) اعم از چیدمان خطي و
مربعي که در هر دو حالت هم مرکز بودن گروه میکروپایل با فونداسیون در نظر گرفته شده است ،نتیجه ای مشابه با
حالت قبل بدست آمده است .در چیدمان مربعي هرچه فاصله ی بین میکروپایل های گروه از هم بیشتر شود ،نشست
در مرکز فونداسیون عالرغم دور تر شدن میکروپایل ها از مرکز فونداسیون ،کمتر مي شود.
 )9از مقایسه میزان نشست گروه میکروپایل های چهار تایي به دو صورت چیدمان خطي و مربعي با فواصل  3/9متر و 1
متر این چنین مي توان نتیجه گرفت که ،در فاصله ی کم ( 3/9متر) حالت خطي به دلیل پوشش بهتر و متقارن تر
فونداسیون نسبت به حالت مربعي با فاصله  3/9متر از نشست کمتری برخوردار است .ولي مقایسه این دو چیدمان در
حالت با فاصله ی  1متر برعکس نتیجه مي دهد و این در واقع به علت اینکه میزان نشست در این حالت در دو
چیدمان خطي و مربعي تقریباً برابر است ،مي توان اینگونه برداشت کرد که ارجهیت انتخاب نوع چیدمان با توجه به
فاصله بین میکروپایل ها نسبت به ابعاد فونداسیون نیازمند تعیین یک حد مرزی برای بهینه کردن طراحي ها و
انتخاب نوع چیدمان با توجه به فواصل مي باشد.
 )6در گروه میکروپایل ها نیز با توجه به مطالعات انجام گرفته ،مقدار قطر و طول در افزایش بارگذاری مشابه با حالت
میکروپایل تک دارای رابطهی مستقیم مي باشد.
.
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