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چکیده
میکروپایل ها در واقع شمع های درجا با قطر کم (کمتر از  33سانتی متر) هستن د که از ترکیب فوالد و دوغاب تشکیل شده اند .آن ها
میتوانند بارهای محوری (فشاری و کششی) و بارهای افقی را تحمل کنند ،و به عنوان توده ترکیبی خاک و شمع یا جایگزینی کم قطر
برای شمع های مرسوم عمل کنند .میکروپایل ها به عنوان المان های زیرسازی برای افزایش ظرفیت باربری شالودههای موجود و جلوگیری
از نشست های اضافی استفاده میشوند .آنها همچنین به عنوان فونداسیون برای سازه های جدید و تثبیت شیب ها به کار میروند .استفاده
از شمع ها و میکروپایل ها هرکدام با توجه به محل کاربرد آن ها ،موقعیت پروژه ،اهمیت آن و بسیاری از موارد مهم دیگر ،دارای مزیت ها
و نواقصی میباشند که در طی تحقیقات انجام شده ،استفاده ی به جا و درست هر یک از آن ها مشخص شده است .در این مقاله تاثیر انواع
میکروپایلها و نوع آرایش و چیدمان آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .به طور کلی استفاده از ریزشمعها یا میکروپایلها تاثیر
بسزایی در رفتار و افزایش ظرفیت باربری شالوده ها دارد .برای انجام بهتر این فرآیند ،بایستی نوع آرایش ،تعداد ،جنس و سایر ویژگیهای
میکروپایلها را بهگونه ای انتخاب نمود تا بهترین عملکرد شالوده و درعین حال اقتصادی بودن طرح نهایی مد نظر باشد.
واژههای كلیدی :میکروپایل ،شالوده ،ریز شمع ،ظرفیت باربری ،مدلسازی

 -1مقدمه
پایه و اساس طراحی ،مدل سازی و استفاده از میکروپایل ها به طور کلی به شمع ها بر میگردد .شمع ها مدتهاست باتوجه به
کاربری های متفاوت و مفید آن ها به طورگسترده در تمامی مراحل صنعت استفاده شده است .پس از آن ها در بسیاری از
موارد به علت محدودیت های اجرایی و کاربردی که برای مهندسان و طراحان پیش آمده است ،استفاده از شمع هایی با قطر
کمتر و درنتیجه اجرا و نصب راحت تر مورد توجه قرار گرفته است .شمع ها اجزاء سازه ای درجا یا اجزاء از پیش ساخته ی
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
نتواند آن ها را تحمل کند.
شمع ها همچنین می توانند برای نگهداری شالوده های موجود تحت نشست های قابل توجه یا مشکوک به گسیختکی
استفاده شوند ،که اغلب به عنوان یک تکنیک زیر ساختاری یاد می شوند .شمع ها انواع گسترده ای را تشکیل داده اند که همه
آنها زیر مجموعه ای از نوع دسته بندی های با جابجایی و یا از نوع بدون جابجایی قرار گرفته اند [ .]1مصالح استفاده شده از
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
برای شمع های بدون جابجایی تشکیل شده است .شکل و مصالح شمع ها به طور کلی وابسته به نیاز هر پروژه انجام می شود.
شمع ها برای مقاومت در برابر بار های محوری (فشاری-کششی) و بار های افقی طراحی می شوند .زمانی بار های فشاری
اعمال می شوند ،شمع های معمول و رایج با استفاده از هر دو مقاومت انتهایی و اصطکاکی با بار مقابله می کنند .نیروی
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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
های جانبی بر روی شمع برش و ممان اعمال می کند که توسط سختی شمع و خاک اطراف مقابله می شود .تاریخچه ابداع
میکروپایل به اوایل دهه  03میالدی زمانی که ا روپا با خیل عظیمی از ساختمان های در معرض خرابی ناشی از صدمات وارده
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
اجرا در بین ساختمانهای تخریب شده سریع و اقتصادی نیز باشد ،بسیار ضروری بود که در چنین شرایطی ابداع میکروپایل
توسط فانددیل پیمانکار مشهور ایتالیایی صورت پذیرفت که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد این روش گسترش فراوانی
یافت [ .]2در آغاز استفاده از میکروپایل ها تنها در بهسازی بستر ضعیف ساختمانها مورد توجه قرار داشت لیکن رفته رفته و با
توس عه و اجرای این روش در کشورهای مختلف ،دامنه کاربرد آنها به دیگر عرصه های مهندسی ژئوتکنیک نظیر پایدارسازی
شیب ها ،مقابله با رونگرایی و ....نیز کشیده شد.
میکروپایل ها دارای محدوده قطر بین 13تا  33سانتی متر ،طول  23تا  33متر و بار فشاری-کششی  333تا  1333کیلو نیوتن
می باشند .همچنین تحمل بار فشاری تا حدود  0333کیلو نیوتن نیز برای آن ها ثبت شده است [ .]3سایر شرایط فنی برای
تعریف مواردی اعم از پالی رادیس ،ریشه شمع ،شمع سوزنی ،مینی شمع ،شمع میخی ،استفاده شده اند .با این حال همه این
شرایط به شرایط فنی نوع خاصی از شمع های کم قطر حفاری شده بر میگردند .میکروپایل ها راه حل عملی برای مقاوم سازی
سازه و مقاوم سازی خاک فراهم کرده اندکه عمدتاً کاربرد آن ها به شرح ذیل است:
)1
)2
)3
)4
)0

تقویت فونداسیون های موجود
تقویت فونداسیون سازه های جدید
کاهش نشست
تقویت خاک و تثبیت لغزش ها
پایدار سازی سازه

میکروپایل ها می توانند بیشتر از سایر شمع ها مورد عالقه باشند ،زیرا آن ها می توانند تحت شرایط سخت الیه های
خاکی حفاری شوند و همچنین تجهیزات حفاری می توانند تحت فضای باال سری محدود کار کنند .عالوه بر این میکروپایل ها
اجازه حداقل نشست را به سازه های موجود اطراف می دهند.
در سال  1111اداره اتحادیه بزرگراه ها ی ایاالت متحده آمریکا [ ،)FHWA) ]4بررسی تاریخچه میکروپایل شامل اطالعات
آزمایش های آزمایشگاهی ،آزمایش های انجام شده در محل ،روش های طراحی ،روش های ساخت و ساز ،نظارت سایت ها و
نظارت بر مطالعات موردی را فراهم آورد .از جمله پارامترهای مهمی که بر نوع میکروپایل ها تأثیر گذار است ،به شرح ذیل
است:
 )1مالحظات فیزیکی:تجهیزات حفاری میکروپایل از مزیت نصب و اجرا در مناطق محدود با فضای آزاد کم برخوردارند .بر
خالف شمع های معمول و متداول ،میکروپایل ها می ت وانند در نزدیکی چند میلی متری از دیوارهای موجود یا فوندانسیون
نصب کنند .همچنین تجهیزات را می توان در شیب های تند و مناطق دور نیز نصب کرد.
 )2شرایط الیه های خاک زیرین:میکروپایل ها دارای فواید نصب درشرایط الیه های خاکی مشکل و سخت حتی درمحدوده
نوعی سنگ و تخته سنگ تا خاک های با دانه بندی شل و رس های نرم می باشند .عالوه براین شرایط سطح آب زیر زمینی
باعث کمترین اختالل در نصب میکروپایل می شود و گزینه مورد عالقه ویژه ای برای مکان هایی که سطوح خارجی با سنگ
آهک کارستیک متخلخل شده است ،به حساب می آید.
 )3شرایط محیطی:به علت تنظیمات پارامتری ،میکروپایل ها نسبت به دیگر سیستم های شمع های متداول باعث اتالف
کمتری از میزان حفاری می شوند .ترکیب مناسبی از دوغاب نیز می تواند برای مقاومت در برابر آب زیر زمینی شیمیایی و مضر
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طراحی شود .نصب میکروپایل ها اختالل و آشفتگی کمتری نسبت به روش های شمع کوبی رایج به وجود می آورد .در نتیجه
اختالل در فوندانسیون های مجاور را نیز به حداقل می رساند.

 -2مدل های میکروپایل
در سال  2333مطالعاتی بر روی میکروپایل هایی به قطر  0.1متر و طول چهار متر انجام شد .میکروپایل ها برای بهسازی
فونداسیون با زاویه  13درجه نسبت به افق اجرا شدند .برای مدل سازی عددی توسط نرم افزار  ]0[ PLAXIS 2Dبا استفاده
از المان تیر برای در نظرگرفتن رفتار انعطاف پذیری میکروپایل استفاده شده است .شکل شماتیک فونداسیون و چگونگی
آرایش میکروپایل ها در شکل های ( )1و ( )2نشان داده شده است [.]6

شکل( )1مدل شالوده []6

شکل ( )2آرایش میکروپایلها []6

شکل ( )3نتایج مقایسه مدل سازی نرم افزار و مطالعه موردی برای نشست فونداسیون در حالت بدون میکروپایل (منحنی
 )1و با میکروپایل (منحنی  )2را نشان میدهد .همچنین مدل سازی عددی میکروپایل را میتوان با استفاده از نرم افزار
 ]1[ FLAC 3Dبر روی رفتار شبکه ای میکروپایل ها انجام داده و تأثیر آن ها بر سطح تنش و تراکم ایجاد شده ،بررسی نمود.
اینکار با نصب و طراحی گروه میکروپایل ها به صورت قائم در عمق خاک و مورب مطابق شکل ( )4انجام میگیرد [.]8
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شکل ( )3مقایسه مدل سیوكومار برای نشست فونداسیون با و بدون میکروپایل

شکل ( :)4وضعیت مختلف مدل سازی []8

در این حالت مقاومت نهائی شفت با گروه میکروپایل (با زاویه  10درجه) در خاک ماسه ای اتساعی (قابل تورم) کمتر از
حالت میکروپایل های قائم نصب شده میباشد .مقاومت نوک میک روپایل ها در حالت مورب همیشه چه در بارگذاری فشاری و
چه کششی بیشتر از حالت قائم می باشد .بر اساس تحلیلهای انجام شده ،میتوان نتیجه گرفت که رفتار گروه میکروپایل ها
در خاک های ماسه ای متأثر از روش نصب میکروپایل ،نوع ماسه ،فاصله بین میکروپایل ها ،نسبت طول به قطر و مشخصات
برهم کنش سطح خاک-میکروپایل میباشد .فلسفه رفتاری میکروپایل ها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد )1 :میکروپایل
هایی که به صورت مستقیم تحت بارگذاری قرار می گیرند )2 ،تثبیت و استحکام ایجاد شده توسط قفل و بست میکروپایل به
خاک اطراف.
مدل سازی موارد فوق را میتوان به صورت مدلی متقارن به روش المان های  10گره ای ،شرایط مرزی افقی در فاصله ای

برابر با  2.5برای طول میکروپایل و شرایط مرزی قائم با فاصله ی  2.5طول که در مقدار ( )1-ضرب شده باشد ،انجام داد .در
عبارت فوق  vضریب پوآسون میباشد .شکل ( )5مدل سازی در نرم افزار را نشان می دهد [.]1
با استفاده از نتایج نمودار های بار-جابجایی در حالت های مختلف ،محدوده ضریب  αرا که بروس ( )1114بین 0.6تا 0.8
تخمین زده است ،میتوان بین  0.8تا ( 1.0در بهترین حالت  )α=0.9بدست آورد .چگونگی استفاده از  αو رابطه ی فشار
افقی خاک در زیر نشان داده شده است:
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()1

K0  1  sin   OCRsin 

()2

Ca  Rint  Cu  Ca    Cu

شکل ( :)5مدل سازی در نرم افزار []9

بررسی های ستودلن و همکاران در سال  ]13[ 2338بر روی نتایج آزمایش های فشاری و کششی میکروپایل های قرار
گرفته در خاک های شن و ماسه ای و ماسه های متراکم و نیمه متراکم رابطه ای برای سختی محوری میکروپایل K ،با توجه
به طول حمایت شده در خاک حاصل نمود .در شکل ( )6این طول و طول االستیک مورد نظر نشان داده شده است.
با انجام این تحقیقات ،نتایج زیر حاصل شد:
 )1در بار طراحی  363کیلو نیوتن جابجایی باالی میکروپایل در آزمایش کششی پنج برابر جابجایی در آزمایش فشاری بدست
آمده است.
 )2هر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی از روابط سختی به دست آمده پیروی می کنند.
از آنالیز های انجام شده مشخص شد که در هر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی انتقال بار بیشتر توسط طول حمایت
شده در خاک انجام می شود .در سال  2331بر روی بهبود شالودهها با استفاده از گروه میکروپایل ،آزمایش های آزمایشگاهی
بر روی گروه میکروپایل و شالودهها با ظرفیت باال با استفاده از گروه میکروپایل مطالعاتی انجام گرفت .این آزمایش ها در خاک
ماسه ای خشک توسط گروه های خطی و مستطیلی برای بدست آوردن نتایج بر اساس فاصله مناسب بین میکروپایل ها صورت
گرفت .گروه میکروپایل ها در چیدمان های مختلف ساخته و مورد آزمایش قرار داده شد .شکل های ( )1و ( )8مقایسه بین
چیدمان میکروپایل ها را نشان می دهد [.]11
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برای ساخت میکروپایلها میتوان از مصالحی به نام تیتان 1برای استفاده در صنعت میکروپایل استفاده کرد .در اینصورت
سیستم مهار حفره تزریق تیتان را با ویژگیهای خاصی میتوان استفاده نمود )1 :میلگرد تو خالی )2 ،نسبت آب یه سیمان

دوغاب نهائی برابر با  )3 ،0.45نسبت آب به سیمان دوغاب تزریقی اضافی برابر با  )4 ،0.7بهسازی زمین [ .]12برای دست

یابی به ظرفیت باربری نهائی باالتر ،میکروپایل با رزین هایی از جنس پلی ارتان مورد بررسی قرار میگیرند .والنتینو [ ]13بعد
از انجام آزمایشات گوناگون میکروپایل ها در فشار و کشش ،رفتار طبیعی پلی ارتان را نشان داد .با توجه به تحقیقاتی که در
سال  ]14[ 2311بر روی رفتار و روابط مربوط به اصطکاک جدار میکروپایل های در خاک های دانه ای قرار گرفته ،مدل نرم
افزاری میکروپایلها را با نرم افزار جدید ژئوتکنیکی  ]10[ GEO5میتوان مدل سازی نمود .این نرم افزار در تمامی مدل
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
عمق خاک یکی از ویژگی های این نرم افزار است (شکل .)1

(ج)

(ب)

(الف)

شکل ( )6انتقال بار طول حمایت شده و طول االستیک میکروپایل :الف) انتقال بار از طول االستیک ،ب) انتقال بار میانگین از
طول غالف دار و بدن غالف ،ج) میانگین انتقال بار برای طول غالف دار و بدن غالف به صورت جداگانه []11

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

Titan
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با مقایسه نتایج بدست آمده از نرم افزار و آزمایش های متعدد محلی و آزمایشگاهی نتایج زیر حاصل میشود :ظرفیت
اصطکاک نهائی جداره متناسب با افزایش ضریب اصطکاک خاک دانه ای افزایش پیدا می کند .این افزایش می تواند به سبب
افزایش در فشار جانبی خاکی ناشی از اتساع خاک و سختی برهم کنش و سطح مشترک خاک-جداره باشد.
کلکان در سال  ]16[ 2313در رابطه با مدل سازی غیر خطی سیستم فونداسیون میکروپایل ها ،با داشتن سر شمع برای
میکروپایل ها مطالعه کرده است .شکل ( )13مدل سازی وی را نشان می دهد .با بررسی تأثیرمیلگرد گذاری و چگونگی پخش
آن ها در شالوده این نتایج حاصل میگردد )1 :هرچه پخش میکروپایل ها در زیر فونداسیون بیشتر باشد مقدار باربری و تحمل
مدل نیز افزایش می یابد و این افزایش در زاویه ای حدود  20و بیشتر از آن بسیار قابل مالحظه است )2 .بهبود ظرفیت باربری
جانبی با مقدارآرماتورگذاری مصرف شده در سر شمع رابطه ای مستقیم دارد.

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

.
شکل ( )9تعیین عمق منطقه تحت تأثیر نوک شمع در عمق خاک (راهنمای ]11[ )GEO5
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شکل ( )11مدل سازی میکروپایل در نرم افزار[]16

با ا استفاده از نرم افزار  ]11[ Plaxis 3Dمیکروپایل ها به طور قائم و در حالت های تغییر در قطر ،طول ،چیدمان ،فاصله
و میزان بارگذاری میکروپایل ها مدل سازی میشوند [ .]18بر این اساس ،نتایج زیر حاصل شده است:
 )1با آزمایش های مختلف بر روی میکروپایل های تک کامالً مشخص شد که افزایش قطر ،طول و تعداد میکروپایل ها
رابطهی مستقیمی با افزایش در ظرفیت باربری و کاهش در میزان نشست دارد.
 )2در گروه میکروپایل ها نیز با توجه به مطالعات انجام گرفته ،مقدار قطر و طول در افزایش بارگذاری مشابه با حالت
میکروپایل تک دارای رابطه ی مستقیم می باشد.
 )3در حالت کلی افزایش در میزان فاصلهی بین میکروپایل ها منجر به افزایش در میزان باربری و کاهش نشست درمرکز
فونداسیون میشود.
 )4با توجه به مطالعه انجام شده بر روی انواع آرایش قرارگیری گروه میکروپایل (سه تایی) میتوان 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 ،نشست کمتری
اتفاق می افتد .در واقع چیدمانی که در آن میکروپایل ها ،سطح باربری فونداسیون را بهتر و هماهنگ تر پوشش دهد ،می تواند
ظرفیت باربری بیشتری را نتیجه دهد.
 )0انتخاب نوع چیدمان با توجه به فاصله بین میکروپایل ها نسبت به ابعاد فونداسیون نیازمند تعیین یک حد مرزی برای
بهینه کردن طراحی ها و انتخاب نوع چیدمان با توجه به فواصل می باشد.

 -3نتیجهگیری
در این تحقیق مرور کلی بر نظریات مطرح شده درباره انواع مدلسازی های ریز شمعها یا میکروپایلها آمده است .با
بررسی دقیق نتایج تحقیقات گذشته در آزمایشگاه ،تاثیر انواع میکروپایلها و نوع آرایش و چیدمان آنها به روشنی دیده
میشود .به طور کلی استفاده از ریزشمعها یا میکروپایلها تاثیر بسزایی در رفتار و افزایش ظرفیت باربری شالودهها دارد .برای
انجام بهتر این فرآیند ،بایستی نوع آرایش ،تعداد ،جنس و سایر ویژگیهای میکروپایلها را بهگونهای انتخاب نمود تا بهترین
عملکرد شالوده و درعین حال اقتصادی بودن طرح نهایی مد نظر باشد .این کار با استفاده از مطالعات و نتایج آورده شده،
امکانپذیر میباشد.
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 قدردانی-4
تحقیقات انجام شده در این مقاله با همکاری اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان صورت گرفته که
.بدینوسیله از این آزمایشگاه قدردانی و تشکر میشود
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