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  چکیده

د که از ترکیب فوالد و دوغاب تشکیل شده اند. آن ها سانتی متر( هستن 33میکروپایل ها در واقع شمع های درجا با قطر کم )کمتر از 

شمع یا جایگزینی کم قطر و  و به عنوان توده ترکیبی خاک ،بارهای افقی را تحمل کنند کششی( وو  میتوانند بارهای محوری )فشاری

های موجود و جلوگیری شالودهبری برای شمع های مرسوم عمل کنند. میکروپایل ها به عنوان المان های زیرسازی برای افزایش ظرفیت بار

استفاده  ها همچنین به عنوان فونداسیون برای سازه های جدید و تثبیت شیب ها به کار میروند.شوند. آناز نشست های اضافی استفاده می

 مهم دیگر، دارای مزیت ها از شمع ها و میکروپایل ها هرکدام با توجه به محل کاربرد آن ها، موقعیت پروژه، اهمیت آن و بسیاری از موارد

تاثیر انواع در این مقاله ی به جا و درست هر یک از آن ها مشخص شده است.  استفاده که در طی تحقیقات انجام شده، میباشندو نواقصی 

ها تاثیر میکروپایل ها یا. به طور کلی استفاده از ریزشمعمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استها ها و نوع آرایش و چیدمان آنمیکروپایل

های ها دارد. برای انجام بهتر این فرآیند، بایستی نوع آرایش، تعداد، جنس و سایر ویژگیبسزایی در رفتار و افزایش ظرفیت باربری شالوده

 د. ای انتخاب نمود تا بهترین عملکرد شالوده و درعین حال اقتصادی بودن طرح نهایی مد نظر باشگونهها را بهمیکروپایل

 سازی، مدل، ظرفیت باربریریز شمع، شالوده میکروپایل، كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

ها مدتهاست باتوجه به  گردد. شمعمی شمع ها بر بهکلی  طورپایه و اساس طراحی، مدل سازی و استفاده از میکروپایل ها به 

. پس از آن ها در بسیاری از شده استت استفاده کاربری های متفاوت و مفید آن ها به طورگسترده در تمامی مراحل صنع

، استفاده از شمع هایی با قطر ه استموارد به علت محدودیت های اجرایی و کاربردی که برای مهندسان و طراحان پیش آمد

خته ی شمع ها اجزاء سازه ای درجا یا اجزاء از پیش سا .ه استتر مورد توجه قرار گرفت اجرا و نصب راحت درنتیجهکمتر و 

باریک و بلندی هستند که برای نگهداری سازه های جدید ساخته شده اند. آن ها به طور عمده زمانی به کار برده می شوند که 

الیه های باربر در عمق بسیار زیاد از سطح زمین قرار گرفته باشند و یا بار های سازه ای به اندازه ای زیاد باشند که فونداسیون 

 مل کند. نتواند آن ها را تح

های موجود تحت نشست های قابل توجه یا مشکوک به گسیختکی شالودهشمع ها همچنین می توانند برای نگهداری 

استفاده شوند، که اغلب به عنوان یک تکنیک زیر ساختاری یاد می شوند. شمع ها انواع گسترده ای را تشکیل داده اند که همه 

مصالح استفاده شده از  [.1ای با جابجایی و یا از نوع بدون جابجایی قرار گرفته اند ]آنها زیر مجموعه ای از نوع دسته بندی ه

شمع ها عموماً از فوالد و بتن پیش تنیده برای شمع های با جابجایی و دوغاب )ترکیب شن، ماسه و آب( مسلح شده با فوالد 

ر کلی وابسته به نیاز هر پروژه انجام می شود. برای شمع های بدون جابجایی تشکیل شده است. شکل و مصالح شمع ها به طو

کششی( و بار های افقی طراحی می شوند. زمانی بار های فشاری -شمع ها برای مقاومت در برابر بار های محوری )فشاری

وی نیر اعمال می شوند، شمع های معمول و رایج با استفاده از هر دو مقاومت انتهایی و اصطکاکی با بار مقابله می کنند.
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کششی در اثر فشار باال آمده خاک اتفاق میافتند که توسط مقاومت اصطکاک جداره و وزن خود شمع جلوگیری می شود. بار 

تاریخچه ابداع  های جانبی بر روی شمع برش و ممان اعمال می کند که توسط سختی شمع و خاک اطراف مقابله می شود.

روپا با خیل عظیمی از ساختمان های در معرض خرابی ناشی از صدمات وارده میالدی زمانی که ا 03میکروپایل به اوایل دهه 

در جنگ جهانی دوم رو برو بوده است، بر می گردد. در این دوره ابداع یک روش بهسازی بستر که عالوه بر کارایی و قابلیت 

ر چنین شرایطی ابداع میکروپایل اجرا در بین ساختمانهای تخریب شده سریع و اقتصادی نیز باشد، بسیار ضروری بود که د

توسط فانددیل پیمانکار مشهور ایتالیایی صورت پذیرفت که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد این روش گسترش فراوانی 

در آغاز استفاده از میکروپایل ها تنها در بهسازی بستر ضعیف ساختمانها مورد توجه قرار داشت لیکن رفته رفته و با  [.2یافت ]

عه و اجرای این روش در کشورهای مختلف، دامنه کاربرد آنها به دیگر عرصه های مهندسی ژئوتکنیک نظیر پایدارسازی توس

 شیب ها، مقابله با رونگرایی و.... نیز کشیده شد.

 وتنین لویک 1333تا  333 یکشش-یمتر و بار فشار 33تا  23متر، طول  یسانت 33تا 13 نیمحدوده قطر ب یها دارا لیکروپایم

 یبرا یفن طیشرا ریسا [.3آن ها ثبت شده است ] یبرا زین وتنین لویک 0333تا حدود  یتحمل بار فشار نیباشند. همچن یم

 نیحال همه ا نی، استفاده شده اند. با ایخیشمع، شمع م ینی، میشمع، شمع سوزن شهیر س،یراد یاعم از پال یموارد فیتعر

 یمقاوم ساز یبرا یها راه حل عمل لیکروپای. مگردندیشده بر م یکم قطر حفار یها از شمع ینوع خاص یفن طیبه شرا طیشرا

 :به شرح ذیل استخاک فراهم کرده اندکه عمدتاً کاربرد آن ها  یسازه و مقاوم ساز

 موجود یها ونیفونداس تیتقو (1

 دیجد یسازه ها ونیفونداس تیتقو (2

 کاهش نشست (3

 لغزش ها تیخاک و تثب تیتقو (4

 سازه یساز داریپا (0

 یها هیسخت ال طیتوانند تحت شرا یآن ها م رایشمع ها مورد عالقه باشند، ز ریاز سا شتریب توانند یها م لیکروپایم

ها  لیکروپایم نیمحدود کار کنند. عالوه بر ا یباال سر یتوانند تحت فضا یم یحفار زاتیتجه نیشوند و همچن یحفار یخاک

 دهند.  یم افموجود اطر یسازه هااجازه حداقل نشست را به 

شامل اطالعات  لیکروپایم خچهیتار ی، بررس( (FHWA[4] کایمتحده آمر االتیا یبزرگراه ها  هیاداره اتحاد 1111در سال 

ها و  تیساخت و ساز، نظارت سا یروش ها ،یطراح یانجام شده در محل، روش ها یها شیآزما ،یشگاهیآزما یها شیآزما

به شرح ذیل است،  پارامترهای مهمی که بر نوع میکروپایل ها تأثیر گذاراز جمله را فراهم آورد.  یات موردنظارت بر مطالع

 :است

حفاری میکروپایل از مزیت نصب و اجرا در مناطق محدود با فضای آزاد کم برخوردارند. بر  تجهیزاتمالحظات فیزیکی: (1

وانند در نزدیکی چند میلی متری از دیوارهای موجود یا فوندانسیون خالف شمع های معمول و متداول، میکروپایل ها می ت

 نیز نصب کرد. دورتوان در شیب های تند و مناطق  یتجهیزات را م نی. همچنکنندنصب 

ها دارای فواید نصب درشرایط الیه های خاکی مشکل و سخت حتی درمحدوده  میکروپایلشرایط الیه های خاک زیرین: (2

سنگ تا خاک های با دانه بندی شل و رس های نرم می باشند. عالوه براین شرایط سطح آب زیر زمینی  و تخته سنگ ینوع

مکان هایی که سطوح خارجی با سنگ  یباعث کمترین اختالل در نصب میکروپایل می شود و گزینه مورد عالقه ویژه ای برا

 متخلخل شده است، به حساب می آید. کیآهک کارست

علت تنظیمات پارامتری، میکروپایل ها نسبت به دیگر سیستم های شمع های متداول باعث اتالف  هبشرایط محیطی: (3

تواند برای مقاومت در برابر آب زیر زمینی شیمیایی و مضر  یم زیاز دوغاب ن یحفاری می شوند. ترکیب مناسب زانیکمتری از م
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رایج به وجود می آورد. در نتیجه  یروش های شمع کوب هطراحی شود. نصب میکروپایل ها اختالل و آشفتگی کمتری نسبت ب

 اختالل در فوندانسیون های مجاور را نیز به حداقل می رساند.

 

 مدل های میکروپایل -2

 یبهساز یها برا لیکروپای. مشدو طول چهار متر انجام  متر 0.1به قطر  ییها لیکروپایم یبر رو اتیمطالع 2333در سال 

با استفاده PLAXIS 2D [0 ]توسط نرم افزار  یعدد یمدل ساز ینسبت به افق اجرا شدند. برادرجه  13 هیبا زاو ونیفونداس

 یو چگونگ ونیفونداس کیاستفاده شده است. شکل شمات لیکروپایم یرینظرگرفتن رفتار انعطاف پذ رد یبرا ریاز المان ت

  .[6] شده است نشان داده( 2( و )1) های ها در شکل لیکروپایم شیآرا

 

 
 [6] شالودهمدل  (1شکل)

 

 

 [6ها ]لیکروپایم شیآرا (2) شکل

 

برای نشست فونداسیون در حالت بدون میکروپایل )منحنی ر و مطالعه موردی نتایج مقایسه مدل سازی نرم افزا( 3) شکل

استفاده از نرم افزار  باتوان میمدل سازی عددی میکروپایل را همچنین  .دهدمی نشانرا ( 2( و با میکروپایل )منحنی 1

FLAC 3D [1 ] بررسی نمودو تأثیر آن ها بر سطح تنش و تراکم ایجاد شده، انجام داده بر روی رفتار شبکه ای میکروپایل ها .

 .[8گیرد ]انجام می (4به صورت قائم در عمق خاک و مورب مطابق شکل )نصب و طراحی گروه میکروپایل ها با  کاراین
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 ه مدل سیوكومار برای نشست فونداسیون با و بدون میکروپایلمقایس (3) شکل

 

 
 [8] وضعیت مختلف مدل سازی :(4)شکل 

 

درجه( در خاک ماسه ای اتساعی )قابل تورم( کمتر از  10مقاومت نهائی شفت با گروه میکروپایل )با زاویه در این حالت 

روپایل ها در حالت مورب همیشه چه در بارگذاری فشاری و . مقاومت نوک میکباشدمی حالت میکروپایل های قائم نصب شده

رفتار گروه میکروپایل ها که توان نتیجه گرفت می های انجام شده،تحلیلچه کششی بیشتر از حالت قائم می باشد. بر اساس 

ات قطر و مشخصدر خاک های ماسه ای متأثر از روش نصب میکروپایل، نوع ماسه، فاصله بین میکروپایل ها، نسبت طول به 

( میکروپایل 1سته تقسیم کرد: د به دوتوان میفلسفه رفتاری میکروپایل ها را  .باشدمیمیکروپایل -برهم کنش سطح خاک

تثبیت و استحکام ایجاد شده توسط قفل و بست میکروپایل به  (2هایی که به صورت مستقیم تحت بارگذاری قرار می گیرند، 

 .خاک اطراف

گره ای، شرایط مرزی افقی در فاصله ای  10 یبه صورت مدلی متقارن به روش المان هاتوان میرا وق موارد فمدل سازی 

در  ، انجام داد.باشد( ضرب شده -1طول که در مقدار ) 2.5برای طول میکروپایل و شرایط مرزی قائم با فاصله ی  2.5برابر با 

 .[1] ر نرم افزار را نشان می دهد( مدل سازی د5شکل ) باشد.ضریب پوآسون می vعبارت فوق 

 0.8تا 0.6( بین 1114را که بروس ) αمحدوده ضریب  ،جابجایی در حالت های مختلف-با استفاده از نتایج نمودار های بار

و رابطه ی فشار  αچگونگی استفاده از  ( بدست آورد.α=0.9)در بهترین حالت  1.0تا  0.8بین  تواناست، میتخمین زده 

 افقی خاک در زیر نشان داده شده است:
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(1)   sin
0 1 sinK OCR 

  

(2) 
inta u a uC R C C C     

 

 

 [9] مدل سازی در نرم افزار (:5)شکل 

 

[ بر روی نتایج آزمایش های فشاری و کششی میکروپایل های قرار 13] 2338در سال ستودلن و همکاران بررسی های 

با توجه  Kو نیمه متراکم رابطه ای برای سختی محوری میکروپایل،  مرفته در خاک های شن و ماسه ای و ماسه های متراکگ

 ( این طول و طول االستیک مورد نظر نشان داده شده است.6. در شکل )حاصل نمود به طول حمایت شده در خاک

 با انجام این تحقیقات، نتایج زیر حاصل شد:

کیلو نیوتن جابجایی باالی میکروپایل در آزمایش کششی پنج برابر جابجایی در آزمایش فشاری بدست  363 در بار طراحی (1

 آمده است.

 پیروی می کنند. به دست آمدههر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی از روابط سختی  (2

بار بیشتر توسط طول حمایت از آنالیز های انجام شده مشخص شد که در هر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی انتقال 

 یشگاهیآزما یها شیآزما ل،یکروپایها با استفاده از گروه مشالودهبهبود  یبر رو 2331در سال  شده در خاک انجام می شود.

ها در خاک  شیآزما این. اتی انجام گرفتمطالع لیکروپایباال با استفاده از گروه م تیها با ظرفشالودهو  لیکروپایگروه م یبر رو

صورت ها  لیکروپایم نیبر اساس فاصله مناسب ب نتایجبدست آوردن  یبرا یلیو مستط یخط یخشک توسط گروه ها یماسه ا

 نیب سهیمقا (8( و )1) شکل های. شدقرار داده  شیمختلف ساخته و مورد آزما یها دمانیها در چ لیکروپایگروه م .گرفت

 .[11] دهد یها را نشان م لیکروپایم دمانیچ
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در اینصورت  کرد. استفاده در صنعت میکروپایل استفاده برای 1مصالحی به نام تیتان توان ازها میساخت میکروپایل برای

( نسبت آب یه سیمان 2( میلگرد تو خالی، 1: توان استفاده نمودهای خاصی میبا ویژگیسیستم مهار حفره تزریق تیتان را 

دست  یبرا [.12] ( بهسازی زمین4، 0.7سیمان دوغاب تزریقی اضافی برابر با  ( نسبت آب به3، 0.45دوغاب نهائی برابر با 

بعد [ 13والنتینو ]. گیرندمیقرار  یارتان مورد بررس یاز جنس پل ییها نیبا رز لیکروپایباالتر، م ینهائ یباربر تیبه ظرف یابی

با توجه به تحقیقاتی که در لی ارتان را نشان داد. رفتار طبیعی پ ،ها در فشار و کشش لیکروپایگوناگون م شاتیاز انجام آزما

مدل نرم  قرار گرفته،بر روی رفتار و روابط مربوط به اصطکاک جدار میکروپایل های در خاک های دانه ای [ 14] 2311سال 

ر تمامی مدل د ل سازی نمود. این نرم افزارمدتوان [ می10] GEO5را با نرم افزار جدید ژئوتکنیکی  هامیکروپایلافزاری 

سازی ها و طراحی های پروژه های عمرانی و ژئوتکنیکی قابل کاربرد است. قسمتی از این نرم افزار بر خالف دیگر نرم افزار های 

قبلی دارای مدل سازی دقیق و قابل اطمینان مخصوص میکروپایل ها می باشد. تعیین عمق منطقه تحت تأثیر نوک شمع در 

 (.1ی این نرم افزار است )شکل عمق خاک یکی از ویژگی ها

 

 )الف( )ب(             )ج(              

انتقال بار میانگین از الف( انتقال بار از طول االستیک، ب( انتقال بار طول حمایت شده و طول االستیک میکروپایل:  (6شکل )

 [11] دن غالف به صورت جداگانهمیانگین انتقال بار برای طول غالف دار و بج( طول غالف دار و بدن غالف، 

 

  

 [11]مقایسه بین چیدمان مربعی و مستطیلی میکروپایل ها  (7) شکل

                                                 
1 Titan 
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 تیظرف شود:حاصل می ریزنتایج  یشگاهیو آزما یمتعدد محل یها شیبدست آمده از نرم افزار و آزما جینتا سهیبا مقا

تواند به سبب  یم شیافزا نیکند. ا یم دایپ شیافزا یاصطکاک خاک دانه ا بیضر شیجداره متناسب با افزا یاصطکاک نهائ

 جداره باشد.-برهم کنش و سطح مشترک خاک یخاک و سخت ساعاز ات یناش یخاک یدر فشار جانب شیافزا

 یها، با داشتن سر شمع برا لیکروپایم ونیفونداس ستمیس یخط ریغ ی[ در رابطه با مدل ساز16] 2313در سال کلکان 

پخش  یو چگونگ یگذار لگردیرمیتأثبا بررسی دهد.  یرا نشان م یو ی( مدل ساز13لعه کرده است. شکل )ها مطا لیکروپایم

و تحمل  یباشد مقدار باربر شتریب ونیفونداس ریها در ز لیکروپای( هرچه پخش م1 گردد:حاصل می جینتاشالوده این در  آن ها

 یباربر تی( بهبود ظرف2. استقابل مالحظه  اریاز آن بس شتریو ب 20 حدود یا هیدر زاو شیافزا نیو ا ابدی یم شیافزا زیمدل ن

 دارد. میمستق یمصرف شده در سر شمع رابطه ا یبا مقدارآرماتورگذار یجانب

 

 

 [11]مقایسه بین چیدمان دایره ای میکروپایل ها  (8) شکل

 

. 

 [11] (GEO5تعیین عمق منطقه تحت تأثیر نوک شمع در عمق خاک )راهنمای  (9شکل )
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 [16]در نرم افزارمیکروپایل مدل سازی  (11شکل )

 

فاصله  دمان،یدر قطر، طول، چ رییتغبه طور قائم و در حالت های میکروپایل ها  Plaxis 3D [11]استفاده از نرم افزار ا با 

 :ستشده ا، نتایج زیر حاصل این اساس. بر [18] شوندل ها مدل سازی مییکروپایم یبارگذار زانیو م

ها  لیکروپایمو تعداد طول  قطر، شیتک کامالً مشخص شد که افزا یها لیکروپایم یمختلف بر رو یها شیبا آزما (1

 نشست دارد. زانیو کاهش در م یباربر تیدر ظرف شیبا افزا یمیمستق یرابطه

مشابه با حالت  یبارگذار شیزابا توجه به مطالعات انجام گرفته، مقدار قطر و طول در اف زیها ن لیکروپایدر گروه م (2

 باشد. یم میمستق یرابطه  یتک دارا لیکروپایم

و کاهش نشست درمرکز  یباربر زانیدر م شیها منجر به افزا لیکروپایم نیب یفاصله زانیدر م شیافزا یدر حالت کل (3

 .شودیم ونیفونداس

که  دیرس جهینت نیبه ا توانی( میی)سه تا لیکروپایوه مگر یریقرارگ شیانواع آرا یبا توجه به مطالعه انجام شده بر رو (4

 یگروه باشد، نشست کمتر یها لیکروپایم گریآن ها مشابه با د کیهر  یها متعادل تر و سهم باربر لیکروپایم دمانیهرچه چ

تواند  یپوشش دهد، م را بهتر و هماهنگ تر ونیفونداس یسطح باربر ها، لیکروپایکه در آن م یدمانیافتد. در واقع چ یاتفاق م

 دهد. جهیرا نت یشتریب یباربر تیظرف

 یبرا یحد مرز کی نییتع ازمندین ونیها نسبت به ابعاد فونداس لیکروپایم نیبا توجه به فاصله ب دمانیانتخاب نوع چ(  0

 باشد. یبا توجه به فواصل م دمانیها و انتخاب نوع چ یکردن طراح نهیبه

 

 گیرینتیجه -3

ها آمده است. با ها یا میکروپایلسازی های ریز شمعق مرور کلی بر نظریات مطرح شده درباره انواع مدلدر این تحقی

ها به روشنی دیده ها و نوع آرایش و چیدمان آنبررسی دقیق نتایج تحقیقات گذشته در آزمایشگاه، تاثیر انواع میکروپایل

ها دارد. برای تاثیر بسزایی در رفتار و افزایش ظرفیت باربری شالوده هاایلها یا میکروپشود. به طور کلی استفاده از ریزشمعمی

ای انتخاب نمود تا بهترین گونهها را بههای میکروپایلانجام بهتر این فرآیند، بایستی نوع آرایش، تعداد، جنس و سایر ویژگی

کار با استفاده از مطالعات و نتایج آورده شده، عملکرد شالوده و درعین حال اقتصادی بودن طرح نهایی مد نظر باشد. این 

 باشد.پذیر میامکان
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 قدردانی -4

که  صورت گرفتهخاک استان کرمان مکانیک و فنی آزمایشگاه اداره کل با همکاری  مقالهانجام شده در این  تحقیقات

 شود.قدردانی و تشکر می آزمایشگاهاین از بدینوسیله 
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