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مطالعه موردی  و  تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری و میزان نشست 

 ریز شمع های شالوده
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 خالصه

             در این مقاله مطالعه موردی در خصوص سوله ای كه در آن تغيير كاربری شده ، انجام گرفته است.كه در ازای تغيير كاربری به دليل 

افزایش طبقات و تجهيزات آزمایشگاهي و وجود خاک نابرجا طرح تثبيت شالوده الزامي تشخيص داده شده است.پس از مرحله 

آزمایشي و مشخص شدن حداكثر نيروی وارده و تعيين تعداد ریز شمع مورد نياز شالوده ، آناليز سه بعدی این طرح توسط نرم افزار  

Plaxis-3D-Foundation متر در نظر گرفته شده و حداكثر بار اعمال شده به پي  ۱3متر در  ۱3ه و ابعاد بيروني  مدل انجام گرفت

تن اعمال گردیده است و داده های آناليز در ازای زاویه قرارگيری متفاوت ریز شمع،تغيير طول ریز شمع و ميزان خروج از  84

 روندگرفته است.نتایج حاصل از این مدلسازی ها نشان مي د هد كه مركزیت بار وارده و تغيير امتداد بار وارده مورد بررسي قرار 

 زانيم درجه ۱3 حدود هیزاو تحت زشمعیری اجرا با و باشدي م شکلي سهم صورت به  ، زشمعیر هیزاو به نسبت نشست زانيم رييتغ

 شیافزا با نه،يبهی اجرا هیزاوی برا .استی مساو گرییکد با متناظری ایزوای برا حاصله نشست زانيم ن،يهمچن .است حداقل نشست

 متر، 1۱ از پس زشمعیر طول شیافزا با .است همراه كاهش باي خط بایتقر صورت به نشست زانيم متر، 1۱ به متر 6 از زشمعیر طول

 حداكثرنشست  زانيگردد م وارد درجه 84 هیزاو تحت لیما صورت به وارده بار كهي صورت ماند دري مي باق ثابت نشست زانيم

در حالت زاویه اجرای بهينه ریز شمعها،ميزان نشست حداكثر با افزایش خروج از مركزیت افزایش  مي یابد. شیافزا درصد 6 حدود

 .شيب تغييرات نشست حداكثر كم بوده و پس از آن این شيب نيز با افزایش همراه است ،  e/Bمي یابد،بطوری كه ميزان
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 Plaxis-3D-Foundation ست ، زاویه ، طول ، خروج از مرکزیت ، کلمات کلیدی :  نش             
 

 .مقدمه
 

تغيير كاربری سوله برای نصب  با توجه به كمبود ظرفيت باربری شالوده های كارخانه دیوار فضایي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات بدليل 

بدین منظور از  وجود خاک نابرجا،اجرای طرح تثبيت شالوده الزامي تشخيص داده شد.احتمال اضافه شدن طبقات و همچنين ، تجهيزات آزمایشگاهي 

برای شالوده های  به منظور طراحي مناسب ریز شمع ها . . گردیداستفاده  ها تعدادی ریز شمع برای افزایش ظرفيت باربری و كنترل نشست شالوده

ساختمان برای آزمایش بارگذاری در دستور كار قرار گرفته و پس از انجام مطالعات الزم و  ابتدا اجرای تعدادی ریز شمع آزمایشي خارج ازساختمان ، 

 زاویه قرارگيری تاثير تحليل عددی.كار گرفته شده است تعيين حداكثر بارهای اعمال شده به پي،در نهایت برای هر شالوده،چهار ریز شمع كمکي به 

. با توجه به مقاله است از اهداف این واردهمتفاوت ریز شمع،تغيير طول ریز شمع و ميزان خروج از مركزیت بار وارده و تغيير امتداد بار 

ي اری ماجرای موفقيت آميز ریز شمع ها،بررسي عددی سيستم اجرای تثبيت پي برای ارزیابي نحوه به كار گيری در پروژه های مشابه دارای اهميت بسي

ریزشمع، نوعي شمع  .، به شدت گسترش یافته است1۳43و بطور خاص از ميانه دهه  1۳43بکارگيری ریزشمع بعد از شکل گيری ایده آن در دهه  باشد.

نده نصب ميلي متر( كه معموال مسلح اجرا مي گردد. بدین صورت كه ابتدا، گمانه حفاری شده، مسلح كن 033جایگزین شده با قطر كم )معموال كمتر از 

اول یا به گردیده و سپس، در گمانه، تزریق انجام مي شود. . ریزشمعها، بارهای محوری و جانبي را تحمل كرده و مي تواند جایگزیني برای شمعهای متد

ليا برای تقویت در ایتا 1۳43عنوان عضوی از توده شمع/خاک مركب بر مبنای ایده طراحي محسوب گردند.اولين استفاده از ریزشمع مربوط به دهه 

دكتر فرناندو ليزی مسئول فني شركت  .ساختمانهای تاریخي كه به مرور زمان به خصوص حين جنگ جهاني دوم دچار آسيب شده بودند مي باشد

ریق شده با قطر كم شمعي تز  Palo radiceرا به منظور تقویت سازه ای ابداع نمود. epalo radicپيمانکار ایتاليایي با نام فانددیل، شمعهای ریشه ای 

در انگلستان، فانددیل كاربرد  1۳6۱در ایتاليا گسترش یافت. در سال  1۳43استفاده از شمعهای ریشه ای در دهه  .در جا ساخته شده با مسلح كننده كم بود

ه های حمل ونقل زیرزمين درون این روش در آلمان برای پروژ 1۳64این تکنولوژی برای تقویت چندین ساختمان تاریخي را معرفي نمود و تا سال 

بکارگيری ریزشمع در آمریکای شمالي مربوط به در  .گردیدpalo radice شهری بکار گرفته شد. از  این جا بود كه واژه ریزشمع جایگزین عبارت 

كه  1۳43ده فراگير نشد تا اواسط دهه برای تعدادی پروژه در مناطق نيویورک و بوستون مي باشد. استفاده از ریزشمع چندان در ایاالت متح  1۳90سال 

 (.1۳44اجرای موفقيت آميز تعدادی پروژه سبب گسترش پروژه هایي از این دست گردید )بروس، 

 :معرفی پروژه

كارخانه دیوار فضایي كه قبالً به منظور كاربری خاص و دیگری طراحي و ساخته شده بود، بدليل تغيير كاربری سوله جهت نصب تجهيزات 

های نامتقارن شده بود )به ها كه باعث نشستآزمایشگاهي و احتمال اضافه شدن اشکوب و همچنين وجود خاک نابرجا در زیر شماری از شالوده

حله این مر: های الزم به منظور ارایه طراحي نهایيانجام مطالعات و آزمایش .(، اجرای طرح تثبيت پي را الزامي نمودخصوص در ضلع جنوب شرقي سازه

. اخذ نمونه از بتن شالوده های 1 :عمليات صحرایي (الف.باشداز كار در دو بخش عمليات صحرایي و آزمایشگاهي انجام پذیرفت كه بدین شرح مي

ر های آزمایشي برای تعيين مقاومت فشاری د. اخذ نمونه از دوغاب مصرفي ریزشمع۱موجود به منظور تعيين مقاومت فشاری آنها در آزمایشگاه 

تعيين مقاومت فشاری  -۱آزمایش تعيين مقاومت فشاری بتن فونداسيون -1عمليات آزمایشگاهي: ب(ها . انجام آزمایش بارگذاری ریزشمع0آزمایشگاه 

 .(Non-Shrink Grout)آزمایش گروت غيرانقباضي  -0هادوغاب مصرفي ریز شمع

 مدل مورد مطالعه 

های ساختمــان ها برای شالودهو شناسایي عمق خــاک دستي و همچنين طـراحي مناسب ریزشمع به منظـور ارزیابي دقيق :آزمایش بارگذاری

های اصلي به منظور انجام آزمایش درخارج از ساختمان دیوارفضایي و واقع بر روی خطي به موازات شالوده اجرای چهار عدد ریزشمع آزمایشي

 مي باشد 1های آزمایشي به شرح جدول بارگذاری در دستور كار قرارگرفت كه مشخصات ریزشمع
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% بار طراحي ۱4تن، پله های بارگذاری برابر  1۱با توجه به بار طراحي معادل 

% و 133%، 43در بارهای تن در نظر گرفته شده است. همچنين  0و معادل 

تن(، باربرداری تارسيدن به بار صفر  14و  1۱، 6% بار طراحي )معادل 143

انجام شده و سپس بارگذاری مجدد انجام گرفت. در هنگام بارگذاری، 

قرائت سنجشگرهای تغيير مکان بالفاصله پس از اعمال بار انجام شده و در 

یادداشت گردید. باربرداری نهایي دقيقه نيز  13و  4،  ۱، 1های فاصله زمان

ساعت )بسته به  ۱8یا  1۱پس از رسيدن به بار حداكثر و ابقاء آن به ميزان 

تن انجام شده و ميزان بار پس از هر باربرداری،  6شرایط موجود( با پله های 

های به وجود آمده در فـواصـل زمـاني ماند. نشستساعت باقي  1به ميزان 

دقيـقه قـرائت و یـادداشـت گردید.الزم به توضيح  63و  84،03،۱3،13،4،۱،1

است كه در هر یک از مراحل آزمایش، در صورت رسيدن نشست كل به 

ميلي متر( بارگذاری متوقف شده و  14% قطر ریز شمع )معادل 14مقدار 

-ها شمعآزمایش بارگذاری برروی ریز شمع 8آزمایش خاتمه مي یابد. جمعاً 

بارگذاری  آزمایش 8. جمعاً تن انجام شد ۱8تا  T4 و T1 ،T2 ،T3های 

تن انجام شد.  ۱8تا  T4و  T1 ،T2 ،T3های ها شمعبرروی ریز شمع

 مي باشد ۱حداكثر نشست در انتهای مدت ابقاء بار نهایي به شرح جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازه و مدلسازی اجزای سازه ای نيز اهميت خاصي را  –، لحاظ كردن اندركنش خاک ياری از پروژه ها نظير این پروژه در بس:  مدل نرم افزاری

گردید كه نرم افزار معتبری  Plaxis-3D-Foundationاقدام به انجام آناليز عددی سه بعدی با نرم افزار لذا، برای بررسي سيستم پي رادیه،  داراست.

گرهي گوه ای استفاده مي شود.  14در فرآیند مش بندی اتوماتيک در این نرم افزار، از المانهای  .برای تحليل پروژه های ژئوتکنيکي محسوب مي گردد

 این المانها از انترپالسيون مرتبه دوم مربوط به جابجایي استفاده مي كنند

متر در نظر گرفته شد تا به نتایج مطمئن تری كه تحت تاثير  ۱3متر در  ۱3ابعاد بيروني مدل اوليه، مربعي با ابعاد :  ریزشمعهامدل سازی شالوده و 

تقسيم شرایط مرزی و تکيه گاهي قرار نگرفته باشد، دست یافت. برای آناليز، ابتدا باید محدوده مدل از طریق مش بندی خودكار به قطعات كوچکتر 

نام 

ريز 

 شمع

عمق 

ريز 

شمع 

(m) 

قطر لوله 

(mm) 

 طول لوله 

(m) 

عمق خاک 

 دستي

(m) 

سيمان 

 ترزيقي

(kg) 

T1 00/6 801 00/4 0/6 000 

850+ 

T2 60/81 801 60/80 6/88 181 

06+ 

T3 00/9 801 00/7 0/6 144 

68+ 

T4 00/9 76 00/7 0/6 894 

06+ 

 نام

 ريزشمع

ابقاء بارمدت  بارنهايي )تن(  

 )ساعت(

حداکثر 

 نشست کل

 (mm) 

 21نشست 

 ساعت

 پس از بارنهايي

(mm) 

تغيير شکل 

 دائم

(mm) 

حداکثر نشست 

 االستيک

 (mm) 

T1 24 17 :00 3.97 3.61 1.54 2.07 

T2 24 19 :00 2.23 2.16 1.15 1.01 

T3 24 17:40 3.39 2.86 1.56 1.3 

T4 24 19 :00 4.42 4.30 1.06 3.24 

 های آزمایشیمشخصات ریزشمع -1جدول 

حداکثر - 2جدول 

نشست در انتهای مدت 

 ابقاء بار نهایی
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 0نتایج تحليل عددی توسط نرم افزار در مورد فقدان یا تعداد ریز شمع ها در جدول مي باشد.  تن 84: بارمرده+بار زنده= حدود ارگذاری مدل ب -گردد

ميلي متر، تعيين شده است. بر  4/1و  1ظرفيت باربری برای هر كدام از این سه حالت برای ميزان نشست مجاز برابر با  0جدول  درمشخص مي باشد.

درصد نسبت به حالت شالوده تکي  98درصد و با اضافه كردن چهار ریزشمع، تا  ۱3اساس آن، با افزودن یک ریزشمع، ظرفيت باربری بطور متوسط تا 

ميلي متر مي باشد و الزم است ميزان تاثير ریزشمعا بر افزایش ظرفيت  4/1و  1طي وجود دارد كه ميزان نشست مجاز غير از موارد افزایش مي یابد. شرای

هر  باربری تعيين گردد. امکان تعيين ميزان افزایش ظرفيت باربری در دو حالت اجرای یک و چهار ریزشمع نسبت به مورد عدم اجرای ریزشمع برای

 ت.فراهم شده اس 1با استفاده از شکل  ميزان نشست

 
 

 

 
 

 .بررسی زاویه اجرای ریزشمعها
ریزشمع بر نتایج تحليل، یکي از فاكتورهای موثر در عملکرد ریزشمعها، زاویه اجرای ریزشمع مي باشد. در این بخش، برای بررسي تاثير زاویه اجرای 

تن مي باشد. ضمن  84الزم به ذكر است كه برای تمام حاالت مورد بررسي، ميزان بار وارده برابر با  زیر(  لاشکش حالت زیر با هم مقایسه گردید، )اش

 آن كه شرایط ژئوتکنيکي و دیگر پارامترهای بکار رفته در تحليل بدون تغيير مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه نسبت به امتداد عمود بر سطح زمين افزایش یافته است.  03مشخص است، زاویه اجرای ریز شمعها از صفر تا  8همچنان كه از شکال فوق و جدول 

 نمودار نتایج بدست آمده را نشان مي دهند ۱، مقدار ماكزیمم ميزان نشست برای هر حالت و در شکل   8در جدول 

متوسط 

درصد 

 افزايش 

نسبت به 

حالت 

عدم 

اجرای 

 ريزشمع

باربری 

برای 

 نشست

5/2 

ميلی 

 متر

 )تن(

باربری 

برای 

 نشست

 2 

ميلی 

 متر

 )تن(

تعداد 

 ريزشمع

- 12 21 0 

10 15 21 2 

11 71 11 1 

: نمودار افزایش ظرفیت باربری با افزایش بکارگیری ریزشمع 1شکل  

 

باربری سیستم بر اساس تعداد  -3جدول

 ریزشمع

 

(ب) )الف( (ج)  د) 

) 
(و)  )ه( 
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 ميزان نشست حداکثر

 )ميلی متر(

 زاويه اجرای ريزشمع

نسيت به امتداد عمود بر 

 سطح زمين

 )درجه(

 عنوان

حاالت  قرار گيری ريز )

(شمع  

71/1  الف 0 

22/1  ب 20 

06/1  ج 25 

01/1  د 10 

01/1  ه 15 

25/1  و 70 
 

 

مشخص مي گردد كه روند تغيير ميزان نشست نسبت به زاویه ریزشمع، به صورت سهمي شکل مي باشد و با اجرای ریزشمع تحت زاویه  ۱بر اساس شکل

یگر مساوی است. برای مثال، با اجرای ریزشمع درجه ميزان نشست حداقل است. همچنين، ميزان نشست حاصله برای زوایای متناظر با یکد ۱3حدود 

 درجه ميزان نشست حاصله یکسان خواهد شد. ۱9و  11تحت زاویه 

 .بررسی طول ریزشمع در حالت زاویه اجرایی بهینه
تغيير طول درجه ميزان نشست حداقل مي باشد. در این بخش، تاثير  ۱3همان طور كه در بخش قبل مشخص گردید، با اجرای ریزشمع تحت زاویه 

تن مي باشد. همان طور كه از  84ریزشمع برای حالت اجرای ریزشمع با زاویه بهينه ارائه مي گردد. در تمام حاالت مورد بررسي، ميزان بار وارده برابر 

با خطي با كاهش همراه است متر، ميزان نشست به صورت تقری 1۱متر به  6مشخص مي باشد، برای زاویه اجرای بهينه، با افزایش طول ریزشمع از  0شکل 

متر، افزایش طول ریزشمع تاثيری بر  1۱متر مي رسد. با رسيدن طول ریزشمع به  1۱ميلي متر برای طول  4/1متر به  6ميلي متر برای طول  38/۱و از 

 ي مي ماند.متر، ميزان نشست ثابت باق 1۱كاهش ميزان نشست نخواهد داشت. به عبارت دیگر، با افزایش طول ریزشمع پس از 
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تن 44اجرای ریزشمع بر نتایج تحلیل برای بار بررسی تاثیر زاویه  -4جدول  

نمودار تغییر میزان نشست با تغییر طول ریز شمع برای زاویه اجرای بهینه-3شکل  

میزان نشست با تغییر زاویه اجرای ریزشمعنمودار تغییر  -2شکل  



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

 

 

 .بررسی امتداد بار وارده در حالت زاویه اجرایی بهینه
ریزشمع با از آن جا كه این امکان وجود دارد كه بارگذاری به صورت مایل وارد گردد، در این بخش، تاثير تغيير امتداد بار وارده برای حالت اجرای 

 تن مي باشد. 84بهينه ارائه مي گردد. در تمام حاالت مورد بررسي، ميزان بار وارده برابر زاویه 

تعریف شده است، در نظر گرفته شده اند. در كليه موارد تحليل شده قبلي، بار وارده  8كه در شکل  αبر اساس زاویه  4حاالت مورد بررسي در جدول 

(. نتایج بدست آمده در خصوص ميزان نشست بدست آمده از تحليل برای امتداد بار وارده گوناگون در جدول (α=0عمود بر سطح شالوده وارد مي شد 

 امتداد بار وارده را نشان مي دهد.نمودار تغيير نتایج بر حسب  4نين، شکل ارائه شده است. همچ  4

 

 

 
مشخص مي باشد، در حالت زاویه اجرای بهينه ریزشمعها، ميزان نشست برای بار وارده عمود بر سطح شالوده حداقل مي باشد و  4همان طور كه از شکل 

د بررسي، ميزان نشست ، به عنوان زاویه بين بار وارده و امتداد عمود بر سطح شالوده، ميزان نشست نيز افزایش مي یابد. در حاالت مورαبا افزایش ميزان 

 درجه حداكثر مي باشد 04برابر با  αبرای ميزان 

 
 

با یکدیگر مقایسه مي گردد. بر  ˚α=45و α=0برای آن كه امکان مقایسه بهتر نتایج فراهم گردد، توزیع نشست و تنش برشي نسبي برای دو حالت 

درصد  6، ميزان نشست حداكثر حدود α=0درجه وارد گردد، نسبت به حالت  84در صورتي كه بار وارده به صورت مایل تحت زاویه  6اساس شکل 

ریزشمعهای سمت چپ كامال  خارج ميلي متر مي رسد. همچنين بر اساس این شکل، محدوده نشست بحراني از  6۳/۱ميلي متر به  40/۱افزایش یافته و از 

درجه، توزیع نشست از حالت تقارن خارج مي شود. در این شرایط به نظر مي رسد ریزشمعهای سمت  84به  3، از αمي شود. در واقع، با تغيير زاویه 

 چپ، دیگر با عملکرد از پيش تعيين شده خود همراه نيستند.
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 ميزان نشست حداکثر 

 )ميلی متر(
αزاويه   

 )درجه(

57/1  0 

67/1  25 

66/1  15 

10/1  75 

66/1  15 

تعریف زاویه امتداد بار وارده  -4شکل  

 

بررسی تاثیر امتداد بار وارده بر نتایج تحلیل  -5جدول  

 

نمودار تغییر میزان نشست با تغییر امتداد بار وارده برای زاویه اجرای بهینه -5شکل  
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محدوده تنش برشي نسبي بحراني تنها پيرامون  9مشابه این وضعيت برای محدوده تنش برشي نسبي بحراني نيز رخ مي دهد طوری كه بر اساس شکل 

، عالوه بر نوک ریزشمعها در ˚α=45محدوده تنش برشي نسبي بحراني در حالت  9همچنين، بر اساس شکل  .ریزشمعهای سمت راست تمركز مي یابد

، تنش برشي نسبي بحراني از سطح زمين كامال α=0پيرامون ریزشمع در نزدیکي سطح زمين نيز ایجاد مي گردد. این در شرایطي است كه برای حالت 

 ستجدا شده و به نوک ریزشمع منتقل گردیده ا

 

 
 

 

 

 .بررسی خروج از مرکزیت بار وارده در حالت اجرای بهینه

 
عالوه بر بار محوری،لنگر خمشي نيز بر پي اثر مي كند.در صورتي كه بار وارده با خروج از مركزیت اعمال گردد،توزیع در عمل و در بسياری حاالت،

 حالتهای ميزان خروج از مركزیت بررسي گردیده است. 6تنش وارد بر پي یکنواخت نخواهد بود.در جدول 

 

 حاالت مورد بررسی تاثیر میزان خروج از مرکزیت -6جدول                                                          

e/B q (max) q (min) 
0 120 120 

 ˚α=45)سمت چپ( و α=0نحوه توزیع تنش برش نسبی با تغییر امتداد بار وارده برای زاویه اجرای بهینه در دو حالت  7شکل شماره 

 )سمت راست(

 

 

 

 )سمت راست( ˚α=45)سمت چپ( و α=0اد بار وارده برای زاویه اجرای بهینه در دو حالت : نحوه توزیع نشست با تغییر امتد 6شکل 
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0005 156 44 

001 192 44 

002 67/266 0 
 

برابر با   e/Bدر حالت زاویه اجرای بهينه ریز شمع ها،ميزان نشست حداكثر با افزایش خروج از مركزیت افزایش مي یابد.به طوری كه تا ميزان 

ر ،شيب تغييرات نشست حداكثر كم بوده و پس از آن،این شيب نيز با افزایش همراه است.با افزایش خروج از مركزیت عالوه بر نيروی محوری لنگ3034

با ین نسبت به بعد این اثر كمتر محسوس است.بنابراین نشست تغيير چنداني ندارد و از ا 3034برابر   e/Bخمشي نيز بر پي وارد مي شود و تا نسبت 

 ، ميزان نشست نيز با افزایش چشمگير همراه خواهد بود.لنگر افزایش 

 

 

 

 .بحث  و نتیجه گیری 

 
درجه ميزان نشست  ۱3.روند تغيير ميزان نشست نسبت به زاویه ریزشمع، به صورت سهمي شکل مي باشد و با اجرای ریزشمع تحت زاویه حدود -1

درجه ميزان  ۱9و  11ست حاصله برای زوایای متناظر با یکدیگر مساوی است. برای مثال، با اجرای ریزشمع تحت زاویه حداقل است. همچنين، ميزان نش

 نشست حاصله یکسان خواهد شد.

ميلي متر  38/۱متر، ميزان نشست به صورت تقریبا خطي با كاهش همراه است و از  1۱متر به  6.برای زاویه اجرای بهينه، با افزایش طول ریزشمع از -۱

متر، افزایش طول ریزشمع تاثيری بر كاهش ميزان نشست  1۱متر مي رسد. با رسيدن طول ریزشمع به  1۱ميلي متر برای طول  4/1متر به  6برای طول 

 متر، ميزان نشست ثابت باقي مي ماند. 1۱نخواهد داشت. به عبارت دیگر، با افزایش طول ریزشمع پس از 

، به عنوان زاویه بين αرای بهينه ریزشمعها، ميزان نشست برای بار وارده عمود بر سطح شالوده حداقل مي باشد و با افزایش ميزان .در حالت زاویه اج-0

ر درجه حداكث 04برابر با  αبار وارده و امتداد عمود بر سطح شالوده، ميزان نشست نيز افزایش مي یابد. در حاالت مورد بررسي، ميزان نشست برای ميزان 

 مي باشد

درصد افزایش یافته  6، ميزان نشست حداكثر حدود α=0درجه وارد گردد، نسبت به حالت  84.در صورتي كه بار وارده به صورت مایل تحت زاویه -8

با تغيير زاویه  ميلي متر مي رسد. همچنين، محدوده نشست بحراني از ریزشمعهای سمت چپ كامال خارج مي شود. در واقع، 6۳/۱ميلي متر به  40/۱و از 

α درجه، توزیع نشست از حالت تقارن خارج مي شود. در این شرایط به نظر مي رسد ریزشمعهای سمت چپ، دیگر با عملکرد از پيش تعيين  84به  3، از

نسبي بحراني تنها شده خود همراه نيستند. مشابه این وضعيت برای محدوده تنش برشي نسبي بحراني نيز رخ مي دهد طوری كه محدوده تنش برشي 

، عالوه بر نوک ریزشمعها در پيرامون ریزشمع در ˚α=45پيرامون ریزشمعهای سمت راست تمركز مي یابد. محدوده تنش برشي نسبي بحراني در حالت 

دا شده و به نوک ، تنش برشي نسبي بحراني از سطح زمين كامال جα=0نزدیکي سطح زمين نيز ایجاد مي گردد. این در شرایطي است كه برای حالت 

 ریزشمع منتقل گردیده است.

،شيب تغييرات  e/B.در حالت زاویه اجرای بهينه ریز شمعها،ميزان نشست حداكثر با افزایش خروج از مركزیت افزایش مي یابد،بطوری كه ميزان-4

 نشست حداكثر كم بوده و پس از آن این شيب نيز با افزایش همراه است.
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