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بررسی و تحلیل مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکونی با استفاده از
گزینه پی بندی به روش میکروپایل
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 -1گروه مهندسی عمران ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.
 -2گروه مهندسی عمران ،واحد گرمی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمی ،ایران.
 -2گروه مهندسی عمران ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اهر ،ایران.

چکیده
ساازه های پی بندی به عنوان یک تکیه گاه و حائل اضافی برای فونداسیون یک سازه معرفی شده که نسبت به افزایش عمق یا افزایش
میزان باربری سااتممان از آن اسامفاده می شاود اگر این حالت در مورد یک فونداسایون با قدرت باربری ناکافی انجام می شود پی بندی
اصالاحی (ترمیمی) نامیده می شود عمیق کردن یا گسمرش دادن فونداسیون به تاطر عمق سازه ی جدید همجوار آن است که آن را پی
بندی احمیاطی (پیشاگیرانه) می گویند این نوع پی بندی نوع رایج و معمولی آن اسات اگر چه قدمت پی اصلاحی بیشمر است و اصول ًا پی
بندی با پی اصالاحی آغاز شااده اسات ،در طراحی پی بندی موقعیت و شارایط زمین زیر ساااتممان به ملالعه دقیق احمیاج دارد ،بیشاامر
المانهای نامعلوم در سایسام های پی بندی تاک واقع در زیر آن می باشاد که بیشامر از ظرفیت سازه های بمنی یا فولادی اهمیت دارد.
درزهای مصاال قابل تراک یا نرم ،قلوه سانگها ،تاکریزی ،موقعیت آب زیرزمینی ،موقعیت سان بسمر ،ظرفیت باربری مصال همه تاثیر
بسازایی در اندازه ،عمق و نوع پی بندی دارند .نمایج بدسات آمده بیانگر اینسات که در مورد افزایش طبقات ،تقویت فونداسیون به روش
میکروپایل گزینه مناسا بوده و ساب کاهش تنش زیر پی به میزان قابل توجهی می گردد و همچنین مشاهده گردید که در مورد تغییر

کاربری ساتممان نیز پی بندی به روش میکروپایل باعث کاهش تنش زیر پی به میزان قابل توجهی می گردد.
كلید واژه :فونداسیون ،مقاومسازی ،زیربنایی ،میکروپایل

 -1مقدمه
مهمترین دلیل برای پی بندی نقص های فونداس یون نیست اما در هر حال ضرورت محافظت سازه ها به خاطر
س اخت بناهای جدید نظیر بناهایی با فونداس یون عمیق ،تونلها یا زیرگذرها می باش د .پی بندی ممکن اس ت با
فونداس یونهای بزرگتر یا عمیق تر در س اختمانی كه ممکن اس ت در ینده تغییر كاربری داش ته باشد یا افزایش
طبقه داشته باشد یا بارهای سنگین تری را تحمل كند اجرا شود.
1

قادر روحی جناقرد

03313151122

ghader.rohi@yahoo.com
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دلایل زیر باعث می شود كه اجرای پی بندی ضرورت پیدا كند:
.1

بار بیش از حد خاک

 .2خاک دستی نامناسب
 .3قرارگیری نامناسب پی ها با بارگذاری نامتقارن
 .4حفاری در همجواری سازه كه منجر به نشست می شود.
 .5لرزه حاصل از شمع كوبی كه باعث تحکیم خاک می شود و تراكم خاک را از بین می برد.
 .6نشست ناگهانی در اثر زهکشی خاک ساختمان مجاور.
 .7پمپ كردن ب زیرزمینی.
 .8شمعها در عمق مناسب كوبیده نشوند كوبیده شدن شمع ها با توجه به مقاومت تنظیم شده برای ن
قسمت صورت نگرفته و بدون توجه به لایه های نرم زیرین خاک قرار داده شده اند در نتیجه ساختمان در این
خاک نشست می كند.
 .9پوسیدگی شمعهای چوبی در نتیجه تماس با ب زیرزمینی .
 .11خوردگی شمع های فولادی در نتیجه واكنش های الکتریکی و شیمیایی.
 .11شکستگی شمعهای چوبی در اثر برخورد با قلوه سنگ به خاطر كوبیده شدن و فرو رفتن در خاک.
 .12نصب غیر اصولی شمع ،فرو ریختگی بدنه شمع ،وجود حفره در اثر بتن ریزی شمع.
 .13اصطکاک منفی ایجاد شده در نتیجه كشش و فرو رفتگی به سمت پایین به خاطر تحمل بار بیش از حد
ظرفیت شمع.
گر چه بسیاری از ساختمانها و سازه های بزرگ غازین از لحاظ فونداسیون مشکلات زیادی داشته و هیچ كار
اصلاحی و ترمیمی كه به عنوان تکنیکی از پی بندی شناخته شده باشد انجام نشده بود ،برج پیزا یک نمونه قدیمی
و كلاسیک از یک فونداسیون غیر اصولی و كم ظرفیت است كه در طول  611سال نشست می كرد و اگر اقدامات
اصلاحی بر روی ن انجام نمی شد در طول  51تا  111سال فرو می ریخت .بیشتر كلیساهای بزرگ قرون وسطی
همچون كلیسای  Elyدر انگلستان و باویاس در فرانسه از همین حیث فرو ریختند و بازسازی نشدند .یکی از اولین
پروژه های بزرگ پی بندی در كلیسای بزرگ وینچستر انگلستان بود كه در طی  911سال نشست كرده بود تا اینکه
در غاز قرن  21توسط یک غواص ترمیم و اصلاح شد وی كیسه های بتنی را به صورت دستی در چاله های حفر
شده در داخل ب برد و در طول خاک گیاهی و سیلت همراه با لایه های شن نصب كرده و ن پی را اصلاح كرد[]1
(شکل .)1
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شکل  :1كلیسای وینچستر انگلستان ،پی بندی با كیسه های بتنی توسط غواص []1

بازدید كنندگان كلیسا ن را به عنوان یک شاهکار همیشه به خاطر می ورند .پی بندی ترمیمی (اصلاحی) زمانی
انجام ش د كه اص لاحاتی در پی ساخت فونداسیون صورت گرفت و غاز این كار توسط رومانیایی ها بر روی سازه
هایشان و توسط فرانسوی ها بر روی استحکام دیوارهایشان بود كه در قرن  13اجرا شد ولی تا ن قرن و ن زمان
تکنیکها به اندازه اكنون از زمینه¬ی پی بندی گس ترده نبود تا اینکه س اخت زیر گذر در نیویورک غاز شد زیر
گذرهای اولیه كه در اروپا س اخته شده بودند ارزشمند و اساسی بودند اما شرایط زمین و نوع زیرگذرها طوری بود
كه نیاز به پی بندی نداشت در صورتی كه در نیویورک به خاطر وجود بناهای حجیم و سنگین وزن و زیر گذرهایی
كه در عمق زیادی از س طح زمین واقع شده بودند (پایین شهر  )manhatanاحداث پی بندی ضروری بود خیابانها
باریک بودند و خاک لجنی زیر ن زهکش ی را مش کل می كرد و این مش کل برای حفاری به دلیل شمع بندی در
چاله ای بود كه امکان ریزش خاک داش ت به همین دلیل برای رفع ،از ش مع های جکی یا شمع ها با هوای فشرده
درون این چاه (چاله) توس ط  Edmund A.prentis, Lazarus whiteاس تفاده ش د كه به این وسیله جلوگیری
(پیش گیری) از جهش شمع های جکی و انتقال بار از سازه به شمع ها را بدون اینکه نشستی صورت گیرد طراحی
كردند .زیر گذر خیابان  Nassauیک نمونه برای ش دت نیاز به پی بندی را ایجاب می كرد این زیرگذر در مجاورت
س اختمانهای س نگین س اخته شده بود كه در پی بندی نها از شمع های از پیش زمایش شده و دیوارهای حائل
بتنی اس تفاده ش ده بود (ش کل  .)2این روش به طور معمول در زمینهای بدار زیرگذرهای س ان فرانس یسکو و
واشنگتن مورد استفاده قرار می گیرد .
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شکل  :2پی بندی خیابان فرعی زیرزمینی( )Nassau،1931تحمل بار ساختمانهای سنگین بوسیله شمعهای از پیش
زمایش شده و دیوارهای حائل بتنی پیوسته []1

معمول ترین علت نشست ساختمان ،اعمال بار بیش از حد در یک پی منفرد یا گسترده می باشد یک مثال قدیمی،
كاخ هنرهای زیبا در شهر مکزیک می باشد كه در سال  1914ساخته شده بود و بیش از  11فوت نشست كرد ،نمونه
دیگری كه بطور كامل بررس ی نشد ریزش یک سیلوی سیمان در سال  1941به جهت بارگذاری بیش از حد از یک
پایه رس با بود (شکل .)3

شکل  : 3متلاشی شدن ساختمان در نتیجه پی بندی اصلاحی و تکیه گاه جانبی[]2
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در س ال  1932تلاشی به جهت متوقف كردن نشست برج كج پیزا همچون تزریق دوغاب سیمان در خاک زیر
فون داس یون برج انجام گرفت اما این دوغاب به همه جای خاک نفوذ نکرد در حالی كه فقط لایه هایی را در خاک
زیرین شکل داد و كار را خرابتر كرد بنابراین خاک را دست خورده كرد و مراحل بعدی را دشوار نمود برج به خاطر
مس ائل به وجود مده هنوز هم نش ست می كند لذا بایستی ترمیم اساسی برای این بنای مشهور انجام بگیرد در
غیر این صورت محکوم به فروپاشی خواهد بود.
در س ال  1951میکروپ ایل در ایتالیا برای پی بندی یک س اختمان و مقبره قدیمی به كار برده ش د كه این
س اختمان بر اثر گذش ت زمان خسارت های ناشی از جنگ جهانی سیب دیده بود سیستم نگهدارنده¬ پی باید
بارهای وارده به س ازه را با كمترین تغییر شکل و كمترین مزاحمت برای محیط و دیگر سازه های موجود تحمل می
كرد .یک ش ركت پیمانکاری به نام  fondedileمتعلق به قای دكتر فرناندولیزی تکنیک خاصی به نام Palo radic

یا  Root pileرا برای پی بندی پیش گرفت[( ]2شکل .)4

شکل  : 4بنای مقبره ای كه اولین بار میکروپایل در ن استفاده شد []2

استفاده از شمع های ریشه ای از سال  1951رشد پیدا كرد  fondedileیک تکنولوژی جدید در سال  1962در
انگلس تان برای تقویت زیر پی چندین بنای تاریخی معرفی كرد .در س ال  1965این روش را در لمان در طراحی
س یس تم حمل و نقل زیرزمینی اس تفاده كردند تا این زمان میکرو پایلها به علت كاربرد ویژه شان به شمع های
ریشه ای شهرت داشتند[ .]2رحمت الله نگهدار مغانلو -هوشیار ایمانی و حسن نگهدار در سال  1387پی بندی با
اس تفاده از میکروش معهای درجا را تحقیق كردند [ ]3و به این نتیجه رس یدند كه این روش بس یار جامع بوده و
قابلیت اجرا در ایران را داراست ،سانی كار و امکان اجرا در هر مکانی و در هر ساختمانی را داراست .هزینه اجرای
كمتر نس بت به روش های دیگر ،عدم نیاز به تخریب كل یا قسمتی از ساختمان ،دستیابی به ظرفیت باربری بالا در
فونداسیون ،جلوگیری از نشستهای بی رویه و غیر همگن و  ...از مزیتهای این روش می باشد .حسین انتظاری زارج
و كاظم برخورداری در س ال  1389پی بندی با اس تفاده از ش مع های مارپیچی را تحقیق كردند و به این نتیجه
رس یدند كه اس تفاده از ش معهای مارپیچی نس بت به شمعهای دیگر یکی از سریعترین و سانترین روشهای پی
بندی س اختمانها می باش د و بر اس اس روابط ارائه شده برای محاسبه ظرفیت باربری با افزایش تعداد و مساحت
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درمهندسیعمران

سطح تیغه ها ظرفیت باربری شمع افزایش می یابد همچنین در یک خاک با خصوصیات ثابت با افزایش عمق تیغه
ها ،ظرفیت باربری تیغه و در نتیجه ظرفیت باربری شمع افزایش یابد[.]4

 -2سیبهای وارده بر فونداسیون ها
معمول ترین سیب وارده بر فونداسیون ها ،شکست ن قبل از تخریب یا توسعه كامل ظرفیت پلاستیک
ستون ها بوده كه اغلب به سبب فقدان سفره رماتور در قسمت بالای پی ها و عدم كفایت مقاومت كلاف های
افقی در شالوده ها قادر به مقاومت در برابر نیروهای بلند كننده نمی باشد.
سایر سیب های فونداسیون سازه عبارتند از:
-

وجود تنش فشاری بیش از ظرفیت باربری خاک در زیر فونداسیون

-

وجود نیروی كششی بلند كننده

-

عدم كفایت فشار جانبی مقاوم برای تحمل نیروهای جانبی

-

عدم كفایت ظرفیت خمشی یا برشی (برشی خمشی یا برش سوراخ كننده) مقطع فونداسیون

-

وجود نشست های زیاد و غیر قابل قبول در خاک

-

وجود نیروی فشاری یا كششی بیش از ظرفیت در شمع ها

-

وجود پتانسیل روانگرایی در خاک زیر فونداسیون

-

خرابی فونداسیون ها بر اثر ب زیرزمینی و خاک های حاوی مواد شیمیایی

 -3رایش میکروپایل
در شکل ( )5نحوه رایش میکروپایل ها نشان داده شده است ،همانطور كه ملاحظه می شود میکروپایل ها در
اطراف ستون متمركز شده اند ،زیرا در اطراف ستون برش پانچ به میزان قابل توجهی كاهش می یابد.

شکل  : 5رایش میکروپایل
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 -4معرفی نمونه مورد تحقیق
نمونه مورد مطالعه ،یک ساختمان مسکونی  3طبقه با قاب خمشی بتنی معمولی واقع در شهر اردبیل می باشد
(شکل  )6كه نمونه مذكور یکبار تا  6طبقه افزایش پیدا كرده (شکل  )7و در محیط نرم افزار نالیز گردیده و نتایج
ن مشخص شده است .بار دیگر همان ساختمان ،یک طبقه افزایش پیدا كرده و كاربری ن از مسکونی به فروشگاه
تغییر كرده و مقاومت خاک زیر ن نیز كاهش پیدا كرده است (تنش مجاز خاک از  1/2به  1كیلوگرم بر سانتیمتر
مربع و ضریب بستر خاک از  1/5به  1/2كیلوگرم بر سانتیمتر مکعب كاهش یافته ،بار زنده نیز از  211به  511كیلوگرم
بر مترمربع افزایش یافته است).

شکل  : 6سازه ساختمان مسکونی  3طبقه
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شکل : 7سازه ساختمان پس از افزایش  3طبقه ( 6طبقه)

 -5تشریح روش مدلسازی با استفاده از نرم افزار SAFE
در طراحی با نرم افزار  SAFEابتدا فونداسیون ساختمان موجود پس از افزایش طبقه مورد تحلیل قرار می گیرد
سپس در محله بعد با استفاده از گزینه تقویت پی به روش میکروپایل مورد تحلیل قرار می گیرد .افزایش تعداد
میکروپایل تا جایی كه تنش زیر فونداسیون به حد مجاز خود برسد ادامه می یابد .به منظور مدل كردن میکروشمعها
در زیر فونداسیون در نرم افزار  SAFEاز فنر با سختی قائم مشخص استفاده شده است .سختی میکروشمعهای
مورد استفاده برابر  4965/544كیلوگرم بر سانتیمتر در نظر گرفته شده است ،ضمنا از تركیب بارگذاری ( (DL +
 LLاستفاده شده است .در اشکال زیر خروجی نرم افزار  SAFEكه تنشهای زیر شالوده و برش پانچ قبل از تقویت
فونداسیون و پس از تقویت فونداسیون را نشان می دهد ،ورده شده است .همان طور كه قبلا ذكر شد تنش مجاز
خاک در زیر شالوده  1/2 kg/cm2می باشد.

چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

درمهندسیعمران

31و 31آبانماه  -3131یاسوج  -ایران

شکل  : 8تنش زیر پی در ساختمان  3طبقه موجود

.
شکل  : 9برش پانچ در ساختمان  3طبقه موجود

چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

درمهندسیعمران

31و 31آبانماه  -3131یاسوج  -ایران

 -6تنش زیر پی در ساختمان  6طبقه ،قبل و پس از تقویت به روش میکروپایل
در مقایس ه ش کلهای  11و  11ملاحظه می ش ود كه تنش زیر پی در ساختمان  6طبقه پس از تقویت به روش
میکروپایل به میزان قابل توجهی كاهش می یابد.

شکل  :11تنش زیر پی در ساختمان  6طبقه

شکل  : 11تنش زیر پی در ساختمان  6طبقه پس از تقویت پی به روش میکروپایل

چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

31و 31آبانماه  -3131یاسوج  -ایران

درمهندسیعمران

 -7مقایسه نموداری تنش زیر پی
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تنش زیر پی در ساختمان موجود كه به  6طبقه افزایش یافته
تنش زیر پی در ساختمان  6طبقه پس از تقویت به روش میکروپایل
تنش زیر پی در ساختمان موجود

شکل : 12مقایسه تنش زیر پی در ساختمان  6طبقه در حالت قبل و بعد از تقویت فونداسیون به روش میکروپایل
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تنش زیر پی در ساختمانی كه تغییر كاربری داشته

تنش زیر پی در ساختمان در حالت تغییر كاربری پس از تقویت پی
تنش زیر پی در ساختمان موجود

شکل : 13مقایسه تنش زیر پی در ساختمان  4طبقه دارای تغییر كاربری در حالت قبل و بعد از تقویت فونداسیون به روش
میکروپایل

 در مقایسه نمودارهای بالا مشخص می شود كه تنش زیر پی در هر دو ساختمان مورد بررسی ،پس از تقویت بهروش میکروپایل به میزان قابل توجهی كاهش می یابد.

 -8نتیجه گیری
نتایج زیر از تحقیق حاضر حاصل گردیده است:

چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

درمهندسیعمران

31و 31آبانماه  -3131یاسوج  -ایران

 .1در مورد افزایش طبقات ،تقویت فونداس یون به روش میکروپایل گزینه مناسب بوده و سبب كاهش تنش
زیر پی ب ه میزان ق ابل توجهی می گردد .به عنوان مثال در نمودار  1در نقاط  1و  9پس از تقویت به روش
میکروپایل ،تنش زیر پی به ترتیب  68/52و  72/19درص د نس بت به حالت قبل از تقویت ،كاهش یافته
است.
 .2استفاده از میکروپایل با تعداد بیشتر باتوجه به محدودیت سطح زیر فونداسیون مقدور
نمی باشد.
 .3در مورد تغییر كاربری ساختمان نیز پی بندی به روش میکروپایل باعث كاهش تنش زیر پی به میزان قابل
توجهی می گردد .ب ه عنوان مثال در نمودار  2در نقاط  1و  7پس از تقویت به روش میکروپایل ،تنش زیر
پی به ترتیب  74/52و  66/31نسبت به حالت قبل از تقویت ،كاهش یافته است.
 .4در مورد كاهش ظرفیت باربری خاک نیز می توان از میکروپایل جهت تقویت فونداس یون و كاهش تنش
خاک زیر پی استفاده نمود.
 .5در مورد افزایش طبق ات و تغییر كاربری س اختمان ،پی بندی به روش میکروپایل در كنار س تون باعث
كاهش برش پانچ نیز به میزان قابل توجهی می گردد .به عنوان مثال در نمودار
( )3-5در نقاط  5و  6پس از تقویت به روش میکروپایل ،برش پانچ به ترتیب  77/77و  68/9درصد نسبت
به حالت قبل از تقویت كاهش یافته است ،همچنین در نمودار ( )4-5در نقاط
 2و  7پس از تقویت به روش میکروپایل ،برش پانچ به ترتیب  71/83و  81/6درصد كاهش یافته است.
 .6زمانیکه نس بت برش پانچ زیاد می باش د جهت كاهش ن می توان از میکروپایل در كنار ستون استفاده
نمود.
 .7زمانیکه میکروپایل در زیر فونداس یون بصورت پراكنده اجرا شود نسبت برش پانچ بیشتر از حالتی است
كه میکروپایل در اطراف ستون بصورت متمركز اجرا شود.
 .8تنش زیر فونداسیون در حالت میکروپایل كنار ستون تفاوتی با حالت میکروپایل در قسمت میانی ندارد.
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