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خالصه
جهت دست یافتن به ظرفيت باربری قابل قبول در صورت مواجهه با خاک های سست و احداث سازه بر روی خاک موجود ،باید تمهيداتي برای
رفع این مشکل در نظر گرفته شود .استفاده از ریز شمع ها و شمع ها تاثير بسيار زیادی در افزایش ظرفيت باربری پي ها و كاهش نشست سازه ها
نشان خواهد داد .نقش ریزشمع ها در افزایش ظرفيت باربری و همچنين كاهش نشست های شالوده ها واقع بر خاک های دانه ای غير قابل انکار
بوده اما از طرفي هزینه های باال و مدت زمان طوالني مدلسازی و برداشت اطالعات به روش آزمایشگاهي ،طراحي بهينه این نوع المان ها را با
دشواری هایي مواجه ساخته است .لذا لزوم استفاده از روش هایي سریع و كم هزینه در این زمينه احساس مي گردد .در این تحقيق جهت نيل به این
هدف از نرم افزار  FLAC 3Dكه یک برنامه تفاضل محدود غير ضمني سه بعدی است ،استفاده شده و سعي بر آن است تا با مدلسازی مجموعه
شالوده ،زمين و ریزشمع اجرا شده در زیر شالوده مستقر در خاک های دانه ای ،رفتار ریزشمع ها را در ارتباط با تعداد آنها در زیر شالوده مورد
بررسي قرار¬گيرد .مدل رفتاری خاک با توجه به تغييرات تنش همه جانبه به دليل اجرای ریزشمع در زیر شالوده در خاک دانه¬ای بصورت
االستو¬پالستيک همراه با سخت شوندگي در نظر گرفته مي¬شود .در این تحقيق بر اساس رفتار خاک و مالت تزریقي ،از مدل موهركولمب برای
خاک دانه ای و از مدل االستيک ایزوتروپ برای پي استفاده شده است.
کلمات کلیدی :ظرفیت باربری ،پی گسترده ،ریزشمع ،خاک دانه ای

.1

مقدمه

امروزه با توجه به رشد جمعيت و محدودیت دسترسي به زمين های مناسب جهت ساخت و ساز و پيشرفت دانش و تکنولوژی ،نياز به اجرای ساختمان
های بلند مرتبه با وزن و نيرو های زیاد در زمين های مسئله دار بيش از پيش احساس مي شود .از سوی دیگر با احداث یک سازه بر روی خاک وزن
ناشي از سازه به صورت اضافه بار از طریق پي به خاک اعمال ميشود كه این اضافه بار همواره نشست هایي را در درون خاک ایجاد مي كند .از اینرو
از یک طرف باید بار وارده باعث گسيختگي خاک نشود و از طرف دیگر نباید نشست های سازه از نشست مجاز آن بيشتر شود به عبارتي گسيختگي
برشي خاک زیر پي و یا نشستهای بيش از حد مجاز پي ميتواند منجر به خرابي آن گردد .لذا در صورتي كه نتوان با برداشت خاک های سست به بستر
مناسب با ظرفيت باربری قابل قبول دست یافت و احداث سازه بر روی خاک موجود ،غير قابل اجتناب باشد باید تمهيداتي برای رفع این مشکل در نظر

 1کارشناس ارشد خاک و پی
2

عضوهیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
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گرفته شود كه

مي توان از افزایش ظرفيت باربری به كمک شمع¬ها ،ریزشمع ها ،مسلح كننده های خاک و غيره بهره جست زیرا استفاده از

ریز¬شمع¬ها ،شمع¬ها و مسلح كننده های خاک تاثير بسيار زیادی در افزایش ظرفيت باربری پي¬ها و كاهش نشست سازه ها نشان خواهد داد.

.2

معادالت حاکم بر ظرفیت باربری
ظرفيت باربری پي های سطحي از جمله موضوعاتي است كه تاكنون به روش های مختلفي مطالعه گردیده و برای محاسبه آن راه حل ها و

روابط متعددی ارائه شده است كه مهمترین آنها عبارتند از:
• روش خطوط لغزش
• روش تعادل حدی
• روش تحليل حدی
افراد مختلفي نظير ترزاقي ،ميرهوف ،هنسن و وسيک با استفاده از اصل روی همگذاری و برقراری تعادل استاتيکي بر اساس توزیع تنش در
سطح گسيختگي روابطي را ارائه كردهاند كه پارامترهای مختلف در آن ها دخيل مي باشند .این افراد در زمانهای مختلف ،مطالعات بسيار زیادی را
روی ظرفيت باربری پي های سطحي انجام دادهاند و رابطه ای كلي آنها به صورت زیر ميباشد.

qult  cN c sc d c ic g c bc  q N q sq d q iq g q bq  0.5BN  s d i g  b
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كه در این روابط N،ضریب ظرفيت باربری d ،ضریب عمق) i ،(depthضریب انحراف بار) s ،(inclinationضریب
شکل) g ،(shapeضریب زمين( )groundو  bضریب بستر( )baseميباشد.
.3

ارزیابی ظرفیت باربری شالوده های گسترده تثبیت شده با ریزشمع

در مواجهه با بارهای سنگين سازه ای ،ابتدا پي های گسترده مورد نظر طراحان قرار مي گيرند .اگرچه سيستم پي گسترده از كاملترین انواع پي های
سطحي است ،اما به دليل داشتن ابعاد قابل توجه اعماق زیادی را تحت تاثير قرار مي دهد و این امر منجر به وقوع نشست های قابل توجه در سيستم مي
شود .به همين منظور و به جهت تقویت عملکرد پي های گسترده در مورد بارهای سنگين ،پروژه های حساس به نشست و زمين های مسئله دار و تراكم
پذیر ،مي توان از سيستم های پي گسترده شناور ،بهسازی خاک زیر پي و در نهایت از كامل ترین سيستم های بهسازی یعني پي گسترده گروه شمع بهره
جست.
ریزشمع به شمعهای با قطر كوچک كمتر از ) (300 mmاطالق مي گردد كه غالباً با تسليح فوالدی سبک و تزریق دوغاب سيمان همراه ميباشند.
ریزشمع عالوه برآن كه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل مي كند ،بدليل تزریق دوغاب سيمان ،سبب بهبود مشخصات مکانيکي
(مقاومتي و رفتاری) خاک اطراف نيز ميگردد.
تعيين ظرفيت باربری این سيستم ها به دو صورت قابل انجام است .اول اینکه از یک ضریب اطمينان كلي برای سيستم استفاده شود( .روش تنش های
مجاز) و یا اینکه طراحي در حالت حدی انجام پذیرد (روش حالت حدی طراحي) .كنترل نشت و چرخش سيستم نيز صرف نظر از روش كلي طراحي،
باید به گونه ای انجام شود كه مقادیر آنها از مقادیر مجاز بيشتر نشود.
آئ ين نامه های معتبر و كتب طراحي موجود است.

مقادیر مجاز نشت پي ها و چرخش های مجاز به نوع سازه بستگي داشته ،در

برای پي های مركب سه روند طراحي كلي توسط رادولف پيشنهاد شده است .این سه روند عبارتند از:
الف ) روش سنتي  :در این روش شمع ها برای بخش عمده بارهای وارده طراحي مي شدند در حالي كه پي گسترده سهم بسيار كمي در باربری كل
سيستم خواهد داشت.
ب ) روش شمع خزشي  :در این روش شمع ها برای بارهای سرویس طراحي مي شوند ،بدین صورت كه تحت اثر بارهای سرویس تسليم مي شوند و
شروع به حركت مي كنند .این حركت در باری معدل با حدود  %03تا  %03ظرفيت باربری نهایي شروع مي شود .بدین ترتيب فشار زیر پي كاهش مي
یابد ،به طوری كه تنش وارده بر خاک در زیر پي به كمتر از مقدار تنش پي تحکيمي خاک رسيده ،نشست بسيار كم مي شود.
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ج ) روش كنترل نشست غير یکنواخت  :شمع ها در این روش با آرایش خاصي در زیر پي ها تعبيه مي شوند ،به طوری كه عالوه بر افزایش ظرفيت
باربری و كاهش نشست كلي سيستم ،از بروز نشست نایکنواخت كل سيستم جلوگيری كنند.

.4

فرضیات و مشخصات ساده کننده

در این تحقيق مطالعات عددی روی مدل های تحليلي بر اساس فرضيات ساده كننده ذیل انجام شده است.

 پي و محيط خاک زیر و اطراف آن كامال متقارن ،سطحي و با عمق مدفون برابر صفردر نظر گرفته شده است.
 ابعاد پي سازه  ۱3×۱3متر است.

 ابعاد محيط خاک با توجه به اثرات تنش در محيط خاک  ۱33×۱33×133متر در نظر گرفته شده است.
 خاک از نوع دانه ای غير چسبنده ،همگن و هموژن مي باشد.
 خصوصيات خاک قبل و بعد از اجرای ریزشمع ،ثابت است.

 پي به صورت كامل به سطح خاک اتصال دارد یعني كف پيزبر است.
 مدل رفتاری خاک موهركولمب مي باشد.
 مدل رفتاری ریز شمع ،االستيک همسان است.
.5

کالیبراسیون و هندسه مدل تحلیلی

مدل موهر كولمب به دليل در دسترس بودن پارامترهای مورد نياز آن در اكثر مسائل ژئوتکنيکي مورد استفاده قرار مي گيرد .در این تحقيق بر اساس
رفتار خاک و مالت تزریقي ،از مدل موهركولمب برای خاک دانه ای با مشخصات مکانيکي زیر مطابق

جدول ( ) 1و از مدل االستيک ایزوتروپ

برای پي استفاده شده است.
جدول  - 1مشخصات مکانيکي خاک در زیر پي سطحي مدل شده
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بعد مدل در جهت افقي:
با توجه به انتخاب پي گسترده با ابعاد  ۱3×۱3متر و روابط مربوطه كه حکایت از اعمال تنش در سطح افق تا فاصله  5برابر عرض پي دارد ،ناگزیر به
تعيين بعد مدل خاک در جهت افقي به طول 133متر در  ۱جهت مثبت و منفي محور مختصات شده ایم تا تاثيرات تنش و جابه جایي در الیه های جانبي
خاک قابل اغماض باشد و این ابعاد در  ۱جهت مختصات  X,Yادامه دارد و ایجاد شبکه مربعي مدل خاک با ابعاد  ۱33×۱33متر را شامل شده است.
بعد مدل در جهت قائم:
با توجه به روابط موجود كه نشان از تاثير تنش حاصل از نيروهای وارده بر پي تا عمق  4الي  5برابر عرض پي دارد در اینجا نيز بعد مدل خاک به طول
 133متر انتخاب مي گردد تا مدل خاک در  0جهت  X,Y,Zدارای ابعاد ۱33×۱33×133متر باشد .كه البته با توجه به تقارن مدل ساخته شده و ایجاد پي
گسترده در وسط مدل خاک و برای كاهش زمان تحليل مدل از كل محيط ساخته شده تنها یک چهارم آن مطابق شکل( ) 1كه دارای ابعاد
133×133×133متر مي باشد انتخاب و مدل كرده ایم كه در این مدل سازی پي به ابعاد  13×13متر در گوشه مدل قرار مي گيرد.
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بعلت تقارن هندسه خاک و بارگذاری محوری و در جهت صرفه جویي در زمان و حجم محاسبات و كاهش حجم فایل های خروجي ،الزم نيست كل
هندسه مدل به طور كامل در مدل سازی وارد شود لذا قسمتي از كل هندسه مدل در نظر گرفته مي شود كه در این تحقيق یک چهارم كل هندسه مدل
در مدل سازی وارد مي گردد.

شکل  - 1نمایش هندسه مدل ساخته شده در پزوهش در جهت محور های ()X ,Y, Z

.6

مطالعات عددی و تحلیل های پارامتریک

پس از انتخاب مدل مکانيکي موهركولمب با مشخصات مکانيکي مورد نظر جهت تحليل مقدار ظرفيت باربری پي ،با انجام مراحل تحليل مقادیر تغيير
شکل های به دست آمده در هر گام نسبت به بار اعمال شده در نموداری به شکل ( )۱آورده شده است .برای مقایسه جواب نرم افزار با روابط تئوریک
از فرمول ترزاقي بصورت زیر استفاده شده است.

1
qult  CN c  q Nq  BN
2

)(2

شکل  - 2نمودار ظرفیت باربری نهائی و ترزاقی پی گسترده بر حسب
جابجائی قائم-خروجی نرم افزار
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بطوری كه مالحظه مي شود ،ظرفيت باربری به دست آمده از نرم افزار()6×13^5

مي باشد كه به نتایج رابطه ترزاقي كه عبارت است از

( ،)6/5×13^5نزدیک است و این اختالف نيز ناشي از مباني تحليل تفاضل محدود در نرم افزار مي باشد كه نتایج واقعي تری نسبت به رابطه تقریبي
ترزاقي ارائه مي دهد.
حال پس از حصول مقادیر تنش نهائي خاک زیر پي ،امکان بهره برداری از سایر نتایج به دست آمده از تحليل عددی نرم افزار با توليد كانتورهای
پارامتریک وجود خواهد داشت .لذا در ابتدا شبکه ی تغييرشکل یافته ی المان ها در نمای سه بعدی ارائه شده است .همان طور كه مشاهده مي¬شود،
مش بندی در نواحي زیر پي در اثر اعمال تدریجي بار به صورت قابل مالحظه ای دچار دگرگوني شده است كه نشان دهنده ی نشست نسبي المان ها در
آن منطقه مي باشد .همچنين در دیواره های مدل نيز نشست صفر مشاهده مي شود كه با توزیع تنش در آن نقاط همخواني دارد.

شکل  - 3کانتور جابه جایی در راستای قائم در جهت محورهایX , Z

شکل  - 4کانتور جابه جایی در راستای قائم در جهت محورهایX , Y, Z

حضور ریزشمع ها بعنوان المان های خارجي كه به محيط مورد مطالعه اضافه مي شوند رفتار زمين و تخمين ظرفيت باربری را دست خوش تغييراتي
خواهد كرد كه تمركز عمده این تحقيق ،روی بررسي این موضوع است .در این ميان تعداد ،فواصل و نحوه چيدمان ریزشمع هااز جمله پارامترهای مورد
بحث و تاثير گذار خواهند بود.
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در این تحقيق شالوده از نوع گسترده و با ضخامت كافي(صلب)و به ابعاد  ۱3*۱3متر مي باشد كه در هر امتداد تا فاصله  133متری خاک زیر و اطراف
آن در محيط مورد مطالعه در نرم افزار  Flac 3dمدل سازی شده است كه با توجه به شرایط تقارن مركزی موجود تنها یک چهارم محيط مورد مطالعه،
با درنظرگرفتن شرایط مرزی مناسب كه در فصل های پيشين اشاره شد مدل سازی و مورد تحليل قرار گرفته است.
در كليه تحليل های انجام شده در این بخش پارامترهای مشخصه زمين و ریزشمع ها ،ثابت و در حد متعارف برای خاک چسبنده در نظر گرفته شده اند.
با تغيير تعداد ریزشمع ها و ثابت نگه داشتن فواصل ،مي توان تاثير تغيير تعداد ریزشمع ها را بررفتار محيط مورد مطالعه مورد بررسي قرار داد .با
درنظرگرفتن اینکه مدل حاضر در واقع ربع فضای واقعي مفروض مسئله است ،فواصل را از

مركز  1متر اختيار كرده و بعد از آن ریزشمع های بعدی

را در فاصله  ۱متری در نظر مي گيریم .بدین منظور مدل های تحليلي با تعداد  16 ،۳ ،4و  ۱5عدد ریزشمع تهيه و مورد تحليل قرار گرفته اند .نتایج
حاصل در شکل( )5خالصه شده است.

شکل  - 5تاثیر تعداد ریزشمع روی منحنی بار  -نشست

نتیجهگیری
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براساس مطالعات پارامتریک و مدل سازی های انجام شده در محيط نرم افزار ، Flac3Dجهت بررسي ظرفيت باربری پي های مقاوم سازی شده با
ریزشمع واقع بر خاک های دانه ای ،نتایج ذیل قابل برداشت مي باشد:



مقادیر بدست آمده از باربری نهایي ریزشمع از روش واقعي ،به نتایج بدست آمده از روابط تخميني ناشي از ضریب مقاومت اسمي پيوند
مينيمم موجود در آیين نامه ، FHWAبسيار نزدیک است.
تعداد بهينه برای ریزشمع ها برای رسيدن به باالترین ميزان ظرفيت باربری در شالوده به ابعاد  ۱3*۱3متر 133 ،عدد با چيدمان ترجيحاً
شطرنجي یا دورچين(چيدمان حاشيه ای) مي باشد.
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كمترین ميزان نشست برای تعداد  133عدد ریزشمع ایجاد مي شود.
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