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  خالصه
های بتنی این روش در مقایسه با شمعهای بزرگ ساختمانی به دلیل مزایای منحصر به فرد درپروژه (Micro Pilesها)در دهه اخیر اجرای ریز شمع 

های عددی،کارایی واهمیت اجرای ریز های سانتریفیوژ وهمچنین تحلیلای داشته است. نتایج بدست آمده از آزمایش، افزایش گستردهمتداول

واستفاده از نرم  است که با مدل سازی عددی شده سازد. دراین تحقیق سعی برآنمطمئن وکاربردی روشن می ها را به عنوان یک راه حل موثر،شمع

ای مقایسه (،FHWAهای امریکا)راهگیری ازآیین نامه ریز شمع اداره بزرگنیز با بهره و Plaxis 3D Foundation v1.6افزار اجزاء محدود 

مورد بررسی قرارگیرد وجایگاه واقعی این صورت گیرد وعوامل موثر برانتخاب بهترین گزینه  ومیکرو بالب)ریز حباب( بین میکروپایل)ریز شمع(

 با توجه به مشخصات خاک بستر ونیز بارهای وارده از طرف سازه، کهسنجیده شود تابستری فراهم گردد  میکرو پایلسامانه جدید درمقایسه با 

ود خواص مکانیکی خاک وافزایش ظرفیت دهد که سامانه میکروبالب برای بهبانتخاب بهترین گزینه ازبین این دوروش میسرگردد. نتایج نشان می

 باربری و کاهش نشست مناسب است.

 
  Plaxis 3D Foundationمیکروبالب، ظرفیت باربری، روش اجزاءمحدود، میکروپایل،کلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1

 
لوله فلزی  ،ز شمعمیالدی آغاز گردید. ری0591دهه از استاتیکی ودینامیکی به صورت موثرهای درفونداسیون ها به منظور تحمل بار میکروپایله از داستفا

آب  سیمان،سپس عملیات تزریق دوغاب که شامل شود.کوبیده ویا حفاری میکه تا عمق مورد نظردرزمینباشدمیلیمتر می011از رمشبک با قطرکمت

بطور موثر در بهبود  میکرو پایل شود.بار تزریق می 59تا9گیرد. باتوجه به عمق وجنس زمین دوغاب تحت فشار های مختلف است انجام میوافزودنی

 شوند. هابکار گرفته میهای موجود ومقاوم سازی آنافزایش ظرفیت باربری وکاهش نشست به ویژه درپی سازه خواص مکانیکی خاک،

 میکرو پایلشند. ظرفیت باربری ژئوتکنیکیبامی ای وژئوتکنیکیهای ژئوتکنیکی دارای دوظرفیت باربری سازهها نیز مانند سایر المانریز شمع

ای ای ظرفیت باربری سازهازنظرسازه گردد.عمدتا ازطریق اصطکاک جداری وپیوند سیمانی ناشی از تزریق دوغاب سیمان در اطراف ریز شمع تامین می

ها میسر ها عمدتا توسط المان فوالدی درون آنشود، درصورتی که ظرفیت باربری میکروپایلهای درجا ریز توسط افزایش سطح مقطع انجام میشمع

توصیه شده دارای که درمراجعبر اساس روابطی میکروپایلظرفیت باربری . [1]گیرداین المان فوالدی حدودنیمی ازگمانه حفر شده را دربر می گردد.می

همچنین مقادیرپیشنهادی ضریب  دهد،ی از باربری رابدست میبا توجه به روش اجرا ونوع خاک نتایج متفاوت باشدکه این روابطای میگستردهبازه

  .]2[باشدمی 5.9،عدد )FHWA( 3 در آیین نامه  میکرو پایلاطمینان جهت تعیین ظرفیت باربری 
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 پیشینه تاریخی .2
اثر در  های یادبودی کهوبنا های تاریخیبه منظور مرمت پی ساختمان Lizziدر ایتالیا توسط  0591تکنیک استفاده از ریز شمع برای اولین باردر سال 

آلمان  انگلستان،درلوژی بطورخیلی سریع در دنیا منتشرشد بطوری که نومرور زمان بخصوص جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند بکاربرده شد. این تک

برای محافظت ازانحراف 0591درچین اولین تالش درسال .کردنداستفادهنولوژی این تکاز1962،1965،1973های سالترتیب دروآمریکای شمالی به

باعث ایجاد  های استفاده شده درمحل،(نشان دادند که ریز شمع0591)PlumeleوLizzi ساخته شده بود انجام گردید.595که درسالHu-Qiuبرج 

 شود. های مکانیکی خاک میپارامترباشد وباعث باالبردن یک سیستم خاک مسلح که دارای چسبندگی نیز است می

گذشته، نتایج گروه تحقیقی، بامروری جامع درمورد تحقیقات بین المللیشمع شد. قی جامع دررابطه باریزحامی تحقی FHWA 0590درسال

 .[3]راهنمای جامعی درموردنحوه اجرای ریز شمع ارائه کردند های طراحی و...روش آمده آزمایشگاهی،بدست

 

 (Micro Bulb)میکروبالب .3
هایی داردکه این تفاوت پدید آورنده تغیراتی ها تفاوتها، باریز شمعهای مفید وموثر ریز شمعدارا بودن تمام ویژگیمیکروبالب از لحاظ ساختاری به جز

 گردد.است که باعث افزایش ظرفیت باربری و همچنین کاهش جابجایی ونشست می

های تعبیه شده در بدنه لوله و دوغاب ازبین سوراخ گیرد،فرایند به این ترتیب است که وقتی تزریق با فشار هوای تعیین شده انجام می کلیطورب               

وم با بست محکم همچنان که دو طرف الیه دبین دوالیه از غشاء الستیکی است.  شود کههمچنین الیه اول غشاء الستیکی عبور کرده و وارد فضایی می

زده و تواند خاک اطراف خود راکناره میشودکحجیم می دوغاب اجازه خروج از الیه دوم را ندارد والیه دوم با توجه به خاصیت ارتجاعی باال، شده 

یت باربری فشاری های ایجاد شده در افزایش ظرفحباب .آوردمیهایی از جنس دوغاب پدید بعد از متراکم کردن خاک محدوده کنار خود حباب

 شده است. ارائه0ای ازمیکروبالب درشکلنمونه وکششی وهمچنین کاهش نشست تاثیر مطلوبی دارد.

 

 
 .شمایی از میکرو بالب 1شکل  

 
   

 
 مدل سازی عددی .4

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

های جهت بررسی وآنالیز شمع ویا پی برنامه پلکسیس سه بعدی بطورخاص [4].دردانشگاه دلف هلند آغازگردید0599توسعه برنامه پلکسیس ازسال 

 0(m)و (m)0.05 وهمچنین قطر وطول ریز شمع به ترتیب0.0(m)ارتفاعوبه 5.5(m)5.5(m). ابعاد مدل توده خاک[5]شودفراساحل استفاده می

 ریز شمع مدل شده درتوده خاک نیزنشان داده شده است.  5درشکل شماره درنظرگرفته شد.

 
 



 پي مهندسي مکانیک خاک و ي ملّ اولین کنفرانس
 دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران 

 2131آذرماه 21و  21
 

 3

 
 . میکرو پایل مدل شده درتوده خاک 2شکل 

 
 
 میکروپایلوجهت المان  موهرکلمب این تحلیل برای خاک از مدل رفتاریدر مدل سازی گردید.  (m)0.07وقطرحباب 0(m)میکروبالب نیز با طول 

شده نشان داده0درجدول شماره ومیکروبالب میکروپایلومشخصه خاک و پارامترهای ژئوتکنیکی است.شدهاالستیک خطی استفاده Elازمدل رفتاری 

 دهد.نشان می میکروبالب مدل شده را 0لشک است.

 

 پارامترهای ژئوتکنیکی ومشخصه خاک ومیکروپایل ومیکروبالب -1جدول 

Material Soil Micro pile Micro bulb Beam Vertical 
γ(KN/cm^2) 1.70E-05 2.40E-05 2.40E-05 7.85E-05 

E(KN/cm^2) 0.5 2.00E+03 2.00E+03 2.07E+04 

ν 0.3 0.3 0.3 — 

C(KN/cm^2) 9.00E-04 — — — 

Ø 30 — — — 

ψ 0 — — — 

  
 

 
 

 . میکرو بالب مدل شده درتوده خاک 3شکل 
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 برنامه عملکرد .5

 
-وریز حباب درمقابل تغییرشکل میکروپایلهای عددی نمودار ظرفیت باربری باانتخاب مشخصات مکانیکی مناسب برای خاک مورد نظر، باانجام تحلیل

ارائه گردیده  1ر توده خاک درشکلمیکروبالب مدل شده دکلیجابجاییهایآمده درهرگام نسبت به باراعمال شده قابل ترسیم است.کانتورهای بدست

 است.

 

 
 

 میکروبالب مدل شده در توده خاککلیجابجاییهایکانتور. 4شکل
 
 

 بررسی نتایج ومقایسه ظرفیت باربری ریز شمع وریزحباب .6

 
رگذاری برروی ریز از باباشد، نمودارهای حاصلترتیب بعد از شرایط اولیه اختصاص دادن مصالح وبارگذاری میکه بهبعد ازانجام فازهای محاسباتی

 قابل مشاهده است.  9و 6و 9هایبه ترتیب درشکلها و مقایسه آنشمع و ریز حباب 

 

 
 

 جابجایی برای میکروپایل -. نموداربار5شکل
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دربرابر  cm 1.0جابجایی 6دهد در حالی که درشکل شمارهنشان میبرای میکرو پایل  KN1.6 دربرابر بارگذاری cm 1.0جابجایی 9درشکل شماره

 گردد.برای میکرو بالب مشاهده میKN9 بارگذاری

 

 
 

 جابجایی برای میکروبالب-. نموداربار6شکل
 
 

 
 

 جابجایی میکروبالب ومیکروپایل -. مقایسه نموداربار7شکل 

 
 
 

   گیرینتیجه .7

 
کند. بیشتر ازمیکرو پایل تحمل می %95.09باربری حدودادهد که دریک جابجایی حدودا ثابت، میکرو بالب ظرفیت مقایسه صورت گرفته نشان می 

کاهش نشست، با توجه به پرشدن وحجیم شدن بالب ها توسط دوغاب به بهسازی توده  درنتیجهسامانه جدید میکروبالب عالوه برافزایش ظرفیت باربری و

 کند.خاک اطراف خود کمک می
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