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بررسی عددی ومقایسه ظرفیت باربری فشاری میکروپایل وسامانه جدید میکروبالب درخاک
های درشت دانه
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خالصه

در دهه اخیر اجرای ریز شمعها( )Micro Pilesدرپروژههای بزرگ ساختمانی به دلیل مزایای منحصر به فرد این روش در مقایسه با شمعهای بتنی
متداول ،افزایش گستردهای داشته است .نتایج بدست آمده از آزمایشهای سانتریفیوژ وهمچنین تحلیلهای عددی،کارایی واهمیت اجرای ریز
شمعها را به عنوان یک راه حل موثر ،مطمئن وکاربردی روشن میسازد .دراین تحقیق سعی برآن شده است که با مدل سازی عددی واستفاده از نرم
افزار اجزاء محدود  Plaxis 3D Foundation v1.6و نیز با بهرهگیری ازآیین نامه ریز شمع اداره بزرگراههای امریکا( ،)FHWAمقایسهای
بین میکروپایل(ریز شمع) ومیکرو بالب(ریز حباب) صورت گیرد وعوامل موثر برانتخاب بهترین گزینه مورد بررسی قرارگیرد وجایگاه واقعی این
سامانه جدید درمقایسه با میکرو پایل سنجیده شود تابستری فراهم گردد که با توجه به مشخصات خاک بستر ونیز بارهای وارده از طرف سازه،
انتخاب بهترین گزینه ازبین این دوروش میسرگردد .نتایج نشان میدهد که سامانه میکروبالب برای بهبود خواص مکانیکی خاک وافزایش ظرفیت
باربری و کاهش نشست مناسب است.
کلمات کلیدی :میکروپایل،روش اجزاءمحدود ،میکروبالب ،ظرفیت باربریPlaxis 3D Foundation ،

.1

مقدمه

استفاده از میکروپایل درفونداسیون ها به منظور تحمل بارهای استاتیکی ودینامیکی به صورت موثراز دهه 0591میالدی آغاز گردید .ریز شمع ،لوله فلزی
مشبک با قطرکمتر از011میلیمتر میباشدکه تا عمق مورد نظردرزمینکوبیده ویا حفاری میشود .سپس عملیات تزریق دوغاب که شاملسیمان ،آب
وافزودنیهای مختلف است انجام میگیرد .باتوجه به عمق وجنس زمین دوغاب تحت فشار 9تا 59بار تزریق میشود .میکرو پایل بطور موثر در بهبود
خواص مکانیکی خاک ،افزایش ظرفیت باربری وکاهش نشست به ویژه درپی سازههای موجود ومقاوم سازی آنهابکار گرفته میشوند.
ریز شمعها نیز مانند سایر المانهای ژئوتکنیکی دارای دوظرفیت باربری سازهای وژئوتکنیکی میباشند .ظرفیت باربری ژئوتکنیکیمیکرو پایل
عمدتا ازطریق اصطکاک جداری وپیوند سیمانی ناشی از تزریق دوغاب سیمان در اطراف ریز شمع تامین میگردد .ازنظرسازهای ظرفیت باربری سازهای
شمعهای درجا ریز توسط افزایش سطح مقطع انجام میشود ،درصورتی که ظرفیت باربری میکروپایلها عمدتا توسط المان فوالدی درون آنها میسر
میگردد .این المان فوالدی حدودنیمی ازگمانه حفر شده را دربر میگیرد] .[1ظرفیت باربری میکروپایل بر اساس روابطیکه درمراجعتوصیه شده دارای

بازهگستردهای میباشدکه این روابط با توجه به روش اجرا ونوع خاک نتایج متفاوتی از باربری رابدست میدهد ،همچنین مقادیرپیشنهادی ضریب
اطمینان جهت تعیین ظرفیت باربری میکرو پایل در آیین نامه ، (FHWA) 3عدد 5.9میباشد].[2

1دانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد استهبان
2استادیار مدعو دانشگاه آزاد واحد استهبان
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.2

پیشینه تاریخی

تکنیک استفاده از ریز شمع برای اولین باردر سال 0591در ایتالیا توسط  Lizziبه منظور مرمت پی ساختمانهای تاریخی وبناهای یادبودی که در اثر

مرور زمان بخصوص جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند بکاربرده شد .این تکنولوژی بطورخیلی سریع در دنیا منتشرشد بطوری که درانگلستان ،آلمان

وآمریکای شمالی بهترتیب درسالهای 1973،1965،1962ازاین تکنولوژی استفادهکردند .درچین اولین تالش درسال0591برای محافظت ازانحراف

برج Hu-Qiuکه درسال595ساخته شده بود انجام گردید Lizzi.و)0591(Plumeleنشان دادند که ریز شمعهای استفاده شده درمحل ،باعث ایجاد
یک سیستم خاک مسلح که دارای چسبندگی نیز است میباشد وباعث باالبردن پارامترهای مکانیکی خاک میشود.
درسال FHWA 0590حامی تحقیقی جامع دررابطه باریزشمع شد .گروه تحقیقی ،بامروری جامع درمورد تحقیقات بین المللیگذشته ،نتایج

بدستآمده آزمایشگاهی ،روشهای طراحی و ...راهنمای جامعی درموردنحوه اجرای ریز شمع ارائه کردند].[3
.3

میکروبالب()Micro Bulb

میکروبالب از لحاظ ساختاری به جزدارا بودن تمام ویژگیهای مفید وموثر ریز شمعها ،باریز شمعها تفاوتهایی داردکه این تفاوت پدید آورنده تغیراتی
است که باعث افزایش ظرفیت باربری و همچنین کاهش جابجایی ونشست میگردد.
بطورکلی فرایند به این ترتیب است که وقتی تزریق با فشار هوای تعیین شده انجام میگیرد ،دوغاب ازبین سوراخهای تعبیه شده در بدنه لوله و
همچنین الیه اول غشاء الستیکی عبور کرده و وارد فضایی میشود که بین دوالیه از غشاء الستیکی است .همچنان که دو طرف الیه دوم با بست محکم
شده دوغاب اجازه خروج از الیه دوم را ندارد والیه دوم با توجه به خاصیت ارتجاعی باال ،حجیم میشودکه میتواند خاک اطراف خود راکنارزده و
بعد از متراکم کردن خاک محدوده کنار خود حبابهایی از جنس دوغاب پدید میآورد .حبابهای ایجاد شده در افزایش ظرفیت باربری فشاری
وکششی وهمچنین کاهش نشست تاثیر مطلوبی دارد .نمونهای ازمیکروبالب درشکل0ارائه شده است.

شکل .1شمایی از میکرو بالب

.4

مدل سازی عددی

به منظوربررسی سیستم خاک -ریز شمع ازیک مدل سه بعدی توسط نرم افزار اجزاء محدود  Plaxis 3D Foundation v1.6استفاده شده است.

توسعه برنامه پلکسیس ازسال 0599دردانشگاه دلف هلند آغازگردید] .[4برنامه پلکسیس سه بعدی بطورخاص جهت بررسی وآنالیز شمع ویا پیهای

فراساحل استفاده میشود] .[5ابعاد مدل توده خاک) 5.5(m)5.5(mوبهارتفاع)0.0(mوهمچنین قطر وطول ریز شمع به ترتیب ) 0.05(mو)0(m
درنظرگرفته شد .درشکل شماره 5ریز شمع مدل شده درتوده خاک نیزنشان داده شده است.
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شکل  .2میکرو پایل مدل شده درتوده خاک

میکروبالب نیز با طول) 0(mوقطرحباب ) 0.07(mمدل سازی گردید .دراین تحلیل برای خاک از مدل رفتاری موهرکلمب وجهت المان میکروپایل

ازمدل رفتاری  Elاالستیک خطی استفادهشدهاست .پارامترهای ژئوتکنیکی ومشخصه خاک ومیکروپایل ومیکروبالب درجدول شماره0نشان دادهشده
است .شکل 0میکروبالب مدل شده را نشان میدهد.
جدول  -1پارامترهای ژئوتکنیکی ومشخصه خاک ومیکروپایل ومیکروبالب
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شکل  .3میکرو بالب مدل شده درتوده خاک
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.5

عملکرد برنامه

باانتخاب مشخصات مکانیکی مناسب برای خاک مورد نظر ،باانجام تحلیلهای عددی نمودار ظرفیت باربری میکروپایل وریز حباب درمقابل تغییرشکل-
های بدست آمده درهرگام نسبت به باراعمال شده قابل ترسیم است.کانتورهایجابجاییکلیمیکروبالب مدل شده در توده خاک درشکل 1ارائه گردیده
است.

شکل .4کانتورهایجابجاییکلیمیکروبالب مدل شده در توده خاک

.6

بررسی نتایج ومقایسه ظرفیت باربری ریز شمع وریزحباب

بعد ازانجام فازهای محاسباتیکه بهترتیب بعد از شرایط اولیه اختصاص دادن مصالح وبارگذاری میباشد ،نمودارهای حاصلاز بارگذاری برروی ریز
شمع و ریز حباب و مقایسه آنها به ترتیب درشکلهای 9و 6و 9قابل مشاهده است.

شکل .5نموداربار -جابجایی برای میکروپایل
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درشکل شماره 9جابجایی 1.0 cmدربرابر بارگذاری 1.6 KNبرای میکرو پایل نشان میدهد در حالی که درشکل شماره 6جابجایی 1.0 cmدربرابر

بارگذاری9 KNبرای میکرو بالب مشاهده میگردد.

شکل .6نموداربار-جابجایی برای میکروبالب

شکل .7مقایسه نموداربار -جابجایی میکروبالب ومیکروپایل

.7

نتیجهگیری

مقایسه صورت گرفته نشان میدهد که دریک جابجایی حدودا ثابت ،میکرو بالب ظرفیت باربری حدودا %95.09بیشتر ازمیکرو پایل تحمل میکند.
سامانه جدید میکروبالب عالوه برافزایش ظرفیت باربری ودرنتیجه کاهش نشست ،با توجه به پرشدن وحجیم شدن بالب ها توسط دوغاب به بهسازی توده
خاک اطراف خود کمک میکند.
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جهتMichael Andriessen وMicha Vander Sloot  آقایانPlaxis بدینوسیله از همکاری کارشناسان فنی و مسئوالن پشتیبانی کمپانی
.پاسخگویی به مشکالت پدید آمده در حین مدلسازی به دلیل پیچیدگی مدل موصوف تشکر میگردد
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