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چکیده
این مقاله اثر استفاده از ریز شمع ها را در بهسازی پی مورد بررسی قرار می دهد .تحقیق حاضر در شهر
مشهد و در محل پروژه هتل الزهرا با اسکلت فوالدی  22سقف انجام گرفته است .به دلیل شرایط خاص پروژه از
جمله وجود تراز فونداسیون در عمق  81متری و باال بودن سطح آب زیرزمینی تا تراز کف پی و فرسایش و حفرات
ایجاد شده در الیههای خاک ماسهای و سیل تی زیر فونداسیون در اثـر جریـان آب زیرسطحی در اثر پمپاژ آب
استفاده از ریز شمع ها به عنوان ابزاری برای بهسازی در دستور کار قرار گرفت .در این راستا  4ریز شمع مختلف با
طول های  3و  6متر در محل پروژه اجرا شدند و تست بارگذاری روی آن ها انجام گرفت و ظرفیت های فشاری
مربوطه محاسبه گردیدند .ظرفیت فشاری ریزشمع های  6متری حدود  81تن و  3متری حدود  7تن به دست آمد.
با توجه به ظرفیت فشاری مناسب بدست آمده برای ریز شمع های  6متری و ظرفیت فشاری مناسب این ریز شمع
ها در مقایسه با ریزشمع های  3متری در این پروژه استفاده از ریز شمع هایی با عمق حفاری حداقل  6متر در
دستور کار قرار گرفت .در انتها پالن پیشنهادی برای اجرای ریزشمع ها در پروژه ارائه شد.

واژگان

کلیدی :بهسازی

پی ،ریز شمع ها ،ظرفیت فشاری ،تست بارگذاری

مقدمه

ریز شمعها ،شمعهایی با قطر کمتر از  333میلیمتر هستند که با حفر گمانه ،قرار دادن آرماتور و تزریق
دوغاب اجرا میشوند .ریز شمع اولین بار در اوایل دهه  8513در ایتالیا به عنوان یک روش ابتکاری برای زیر بندی
ساختمانهای تاریخی و بناهای یاد بود که به مرور زمان و به خصوص در زمان جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند
ابداع شد .یک سیستم زیر بندی موثر و مطمئن به عنوان تکیهگاهی برای بارهای سازهای با حداقل تغییر مکان
مورد نیاز بود که در مکان های محدود و با دسترسی دشوار قابل اجرا باشد و نیز حداقل دستخوردگی را در
سازههای موجود ایجاد کند .روشهای خاص حفاری و تزریق که در اجرای ریزشمعها مورد استفاده قرار میگیرند،
باعث ایجاد اتصال مقاومی بین دوغاب و خاک میگردد و این مسئله موجب افزایش ظرفیت باربری در سطح تماس
دوغاب و زمین میشود .دوغاب تزریق شده بار اعمال شده به ریزشمع را بوسیله اصطکاک از آرماتور به زمین در
ناحیه اتصال انتقال میدهد .از جمله دیگر مزایای ریز شمعها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف .اجرای ریزشمعها کمترین دستخوردگی را در محیط خاک ایجاد میکند و نیز حجم خاکبرداری در اجرای آن
کم است.
ب .جهت بهسازی پی سازههای موجود بهراحتی قابل استفاده بوده و در مکانهای مسقف با فضای باالسری کم هم
قابل اجرا است.
ج .رفتار لرزهای خوبی بخاطر انعطافپذیری دارند (نظری مهر ،اردکانی.)8311 ،
با توجه به ویژگی های ذکر شده ریز شمع ها امروزه به طور گسترده در مسائل گوناگون ژئوتکنیکی مورد استفاده
قرار میگیرند .شکل  8استفاده از ریز شمع ها را بعنوان ابزاری برای مقابله با بارهای دینامیکی و نیروی آپلیفت
نشان می دهد.
) .(Jie et all, 2006عالوه بر این ،همان طور که در شکل 2و  3و 4نشان داده شده است ،استفاده از ریز شمع ها
در مواردی چون کاهش نشست سازه ای ،پایداری شیروانی ها ،بهسازی لرزه ای ) (Wong,J.C, 2004و پایدار
سازی فونداسیونهای همجوار با خاکبرداری رایج است )(FHWA, 2000

شکل  :8استفاده در خاک های با ظرفیت باربری پایین

شکل  :3پایدار سازی شیروانی ها توسط ریز شمع

شکل  :2مقابه با نیروهای دینامیکی و کنترل uplift

شکل  :4پایدار فونداسیون مجاور گودبرداری توسط
ریزشمع

مراحل اجرای میکروپایل:
مراحل اصلی اجرای ریز شمع به شرح زیر میباشند (شکل :)1
 .8شروع حفاری یا قرار دادن کیسینگ موقت
 .2پایان حفاری تا عمق مورد نظر
 .3خارج نمودن میله حفاری
 .4تزریق گروت (توسط ترمی)

 .1خارج نمودن پوشش موقت و تزریق گروت تحت فشار

 .6شمع کامل شده )(FHWA, 2005

روش تحقیق
تحقیق حاضر در شهر مشهد و در محل احداث هتل الزهرا (س) واقـع در خیابـان امـام رضا (ع) ،نبش دانش
شرقی  83و در شرایطی که مطالعـات ژئوتکنیـک اولیـه در گذشـته و در زمان شروع پروژه انجامشده صورت
میگیرد .پروژه هتل الزهرا(س) ،ساختمانی با اسکلت فلزی حـدود  22سـقف ،شامل چهار طبقه زیرزمین و تراز
زیر فونداسیون به عمق حدود  81متر میباشد .در هنگام اجرای شمع های بتنی به علت بـاال بودن سطح سفره
آب زیر زمینی تا تراز کف بتن پی گسترده ،مشکالتی به وجود آمد که باعث مراجعه به مطالعـات تکمیلی

شکل :1مراحل اجرای ریز شمع ها (چپ به راست)

ژئوتکنیک گردید.
مشکالت اجرایی شمع های بتنی در زیر تراز آب زیرزمینی و همچنین فرسایش و حفرات ایجاد شده در الیههای
خاک ماسه ای و سیلتی زیر فونداسیون در اثـر جریـان آب زیرسطحی در اثر پمپاژ آب باعث گردید که روش
بهسـازی مناسب را مورد بررسی قراردهد .عالوه بر این ،شرایط ویژة پروژه از جمله حـدود بیسـت و دو طبقـه
سـاختمان دارای عـرض محدو د ،احتمال تغییر در تراز آب زیرزمینی در طی زمـان بهـرهبـرداری از ساختمان،
شرایط بسیار دشوار اجرای شمعهای بتنی و مقداری پرشـدگی آنهـا قبـل از بـتنریـزی و همچنـین حذف
تعدادی از شمعهای بتنی طراحی شده باعث شد اجرای تعدادی میکروپایـل نمونـه به منظور تعیین ظرفیت در
محل پروژه در دستور کار قرار گیرد .لذا تعدادی میکروپایل نمونه پس از اجـرا در محـل بارگـذاری شـدند و

فشـاری

ظرفیـت

آنهـا

محاسـبه گردید .در این پروژه اجرای  4میکروپایل با عمقهای یازده ،نه ،شش و

سه متری در دستورکار قرار گرفت .شکل  6موقعیت قرارگیری میکروپایلها را در پروژه نشان میدهد (گزارش
ژئوتکنیکی.)8352 ،

شکل :6نمایی از میکروپایل های اولیه جهت تست بارگذاری

روش اجرای ریز شمع ها
در ابتدا با استفاده از دستگاه دریل واگن پنوماتیکی ،در چهار موقعیت نشـان داده شـده و در فاصـله حدود
چهار متر ،حفر گمانه هایی با سرمته  838و به عمق حدود ده تا یـازده متـر همانند شکل  7انجـام گردیـد .با
شرایط اشاره شده و پس از گذشت یـک روز از حفاری چهار گمانه فوق ،با استفاده از جرثقیل ،کیسینگهایی به
قطر  76میلیمتر که با انجام جوشـکاری بـه هـم متصل شدند و سوراخهایی بر روی آنها در محل ایجاد شدهبود،
به همراه یک آرماتور آجدار به قطـر  32میلی متـر و برابر با طول کیسینگ و عمق گمانه در داخل گمانه های
حفاری شده قرارداده شدند .مقدار پرشدگی گمانه ها بـا فاصله یک روز از حفاری بدون کیسینگ گمانه ها ،محدود
بود.

کیسـینگهـا و
آرماتورهـای سـه و شـش متـری بـا دست درون گمانهها قرار داده شد ،اما جهت قراردادن کیسنگهای نه و
یازده متری که در بین شـمعهای بتنـی پیشبینی شده بودند ،نیاز به جرثقیل بود که با توجه به در دسترس
نبودن جرثقیل در آن زمان ،انجـام نگ ردیـد و با توجه به پایان حفاری اولیه ،دستگاه دریل واگن از محل پروژه
انتقال داده شد .پـس از گذشت دو روز از زمـان اشـاره شده و با استفاده از جرثقیل ،کیسینگها درون گمانهها
قرار داده شدند ولی متاسفانه با وجود تالشهـای انجـام شده فقط به طول سه و شش متر داخـل گمانـه
گردیدنـد و لـذا گزینـه هـای ممکـن در انجـام تسـت بارگـذاری دو میکروپایل سه متری و دو میکروپایل شش
متری گردیدند .پس از پایان حفاری ،کیسینگ و آرماتورگذاری ،همان

طور که در شکل  1مشاهده می شود ،تزریق دوغاب درون میکروپایـلهـا انجـام شـد .در ایـن بـین
موقعیتهایی با دوغابخوری بیش از هفتصد لیتر نیـز مشـاهده شـد (تست شماره  ،)8امـا در موقعیـت تست
شماره دو (میکروپایل ششمتری) امکان تزریق دوغاب کمی به وجود آمد (گزارش ژئوتکنیکی.)8352 ،

شکل  :7حفاری قائم چاله میکروپایل ها بوسیله واگن
پتوماتیکی

انجام تست بارگذاری و نتایج

شکل  :1تزریق دوغاب سیمان در میکروپایل ها

منظـور

بـه

انجـام

بارگذاری ،اولین میکروپایل ششمتری در فاصله بین دو میکروپایل حدود ده الی یازدهمتری ،کیسینگ و آرمـاتور
مرکزی در تراز مناسبی برش داده شدند و یک صفحه فـوالدی  23* 23در  8/1سـانتیمتر بـا سـوراخ مرکـزی از
داخل سوراخ به آرماتور مرکزی و از پایین صفحه بـه کیسـینگ همان طور که در شکل  5نشان داده شده ،جـوش
دادهشـده است .توسـط هشـت پروفیـل نـاودانی متصل شده به هم ،دو کیسـینگ مجـاور محـل تسـت
اولـین کیسـینگ شـشمتری ،به یکدیگر متصل گردیدند و جوشکاری مورد نیاز انجام شـد .بـا قـرار دادن
جـک در موقعیـت روی صـفحه فوالدی باالی کیسنگ شش متری و زیـر پروفیـلهـای نـاودانی ،سـه گـیج
انـدازهگیـری جابجـایی میکروپایـل در موقعیت مناسب مستقر گردیدند و تست بارگذاری انجام شد.

شکل  :5آماده سازی جهت انجام تست بارگذاری

شکل  : 5تعیین موقعیت تراز نمودن و اتصال جوشی صفحه فوالدی سوراخ دار به آرماتور
مرکزی و کیسینگ

با انجام بارگذاری تا نیروی حدود پانزده تـن شـرایط مناسب ،با نشستهای محدود بود اما با افزایش نیرو تا مرز
بیست تن با توجه به قائم نبودن میکروپایل شـماره دو ،جابجایی جانبی میکروپایل اشاره شده اتفاق افتاد و
همچنین نشست های میکروپایـل شـش متـری شـروع بـه افزایش زیادی نمود به صورتی که بار بیست تن
خارج از ظرفیت میکروپایل اشاره شده بود.

شکل  :83اولین تست بارگذاری میکروپایل شش متری متصل به دو میکروپایل به عمق
حدود  83الی  88متری

نمودار  :8بار -تغییر مکان ریز شمع  6متری

پس از پایان بارگذاری موقعیت اولین میکروپایل شش متری ،با جابجایی تیر فـوالدی سـاخته شـده از پروفیـل
های ناودانی به موقعیت دومین میکروپایل شش متری در فاصـله بـین دو شـمع بتنـی ،آمـاده سـازی تـراز
بـاالی میکروپایل و قرار دادن صفحه فوالدی مشابه میکروپایل شش متری قبلی انجام شد .با توجه به آنکه امکان
تزریـق دوغاب کمی در موقعیت این میکروپایل بوجود آمده بود انتظار می رفت که شـرایطی متفـاوت بـا
میکروپایـل قبلـی بوجود آید .همان طور که انتظار می رفت پس از اعمال نیروی پنج تنی که نتایجی نزدیک به
موقعیت بارگـذاری قبلـی داشت ،با اضافه کردن نیرو در ادامه کار ،میکروپایل شروع به فرو رفتن در خاک با

زیادی نمود و لـذا

سرعت

ایـن اطمینان ایجاد شد که تزریق دوغاب در این موقعیت به درستی انجام نشده است و طبیعی است کـه اگـر
بکـارگیری میکروپایل در این پروژه قطعی شود یکی از مهمترین کنترلها در طی اجرای میکروپایلهـا اطمینـان
یـافتن از تزریـق کامل و در چند مرحله ای دوغاب سیمان میباشد.

شکل  :88آماده سازی و انجام تست بارگذاری ریز شمع  6متری دوم

پس از تست موقعیت دوم ،تست بارگذاری میکروپایل سه متری در موقعیـت سـوم ،بـین دو شـمع بتنـی انجـام
گردید .مشابه دو تست قبلی ،صفحه روی کیسینگ و آرماتور قرار داده شد .با اعمال نیروی پنج تنی در طـی
زمـان بارگذاری نشست محدودی مشاهده شد .در مرحله بعد یعنی اعمال افزایش بار تا ده تن با افزایش میـزان
نیـرو از هفت تن ،میکروپایل نشست هایش به میزان زیادی افزایش یافت و لذا ظرفیت نهایی این میکروپایل هفت
تـن بدسـت آمد .بعد از تست میکروپایل موقعیت سوم که اشاره شد ،میکروپایل سه متری موقعیت چهارم بین
میکروپایل هـای ده الی یازده متری مجاور تست موقعیت یک انجام شد .نتایج ایـن موقعیـت نزدیـک بـه نتـایج
موقعیـت میکروپایـل مشابه در موقعیت سوم بدست آمد و لذا میتوان ظرفیت باربری نهایی حدود هفت تن را
برای میکروپایل های سه متری در نظر گرفت.

با جمع بندی کلیه موارد فوق الذکر و با توجه به محدودیتهای زمانی پروژه و بـر مبنـای آخـرین جمـع بنـدی
دارای ضریب اطمینان کافی ،اجرای تعدادی میکروپایل بصورت نشان داده شده در شکل انتهای گـزارش
پیشـنهاد گردید.

شکل  :83پالن پیشنهادی اجرای ریز شمع ها

بحث و نتیجهگیری
اجرای ریز شمع ها یکی از روش های نوین اصالح بستر میباشد .در این پروژه با توجه به شرایط خاص ایجاد شده
شامل شرایط تراز آب در موقعیت زیر فونداسیون و با وجود شمع های بتنی اجرا شده و بخشی از شمع های بتنی
که اجرای آن ها از برنامه خارج شده است و با توجه به لزوم رفع مشـکالت ناشـی از فرسایش های زیر سطحی
خاک و بر اساس مشخصات در نظر گرفته شده جهت فونداسیون ،بـرای رسـیدن بـه شرایط تنش قابل قبول در
زیر فونداسیون و اطمینان از عملکرد مناسب فونداسیون و خاک در ایـن پـروژه ،اجـرای حدود سیصد میکروپایل
با عمق حفاری حدود هشت و نیم متر و قطر  821میلی متـر ،بـا آرمـاتور مرکـزی بـا طـول حدود نه متر و قطر
 32میلیمتر ،با کیسینگ  838میلیمتری به طول چهار متر ،به همراه تهیه و تزریق دوغـاب تحـت فشار مناسب،
به همراه پلیت فوقانی میکروپایل شرایط قابل قبول و مناسبی را از نظر شـرایط ژئـوتکنیکی و طـرح فونداسیون
ایجاد مینماید .به منظور جلوگیری از پر شدن محلهای حفاری ،اجرای میکروپایلها قبل از تزریـق دوغـاب با
حفاری مرحله ای و با فاصله انجام شود.
به منظور اطمینان از عملکرد مناسب میکروپایلهای مد نظر و همچنین در صـورت لـزوم بهینـه نمودن گزینه
بهسازی بستر در طـی عملیـات اجرایـی ،الزم مـیگـردد کـه بالفاصـ له پـس از اجـرای اولـین سـری
میکروپایلها و تزریق آنها ،پس از گذ شت زمان کافی و گیرش دوغاب ،بارگذاری در محل گزینه نهـایی
میکروپایلهـا ادامه یابد.
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