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شوند. علت این امر تا حدودی به مقاومت قابل مالحظه آنها ای بکار گرفته میای باال، بصورت گستردهها در نواحی با پتانسیل لرزهریز شمع

غالف)لوله پوششی(، خمش پذیری)مفصلی بودن( کالهک شمع،و در برابر بار جانبی مربوط می شود.  پارامترهایی از قبیل محل اتمام 

-اعمال بارهای جانبی به کالهک گروه ریز شمع اثر قابل مالحظه ای را بر روی واکنش فونداسیونی که با ریز شمع تقویت شده است، می

، در این باشد  یم ینهزم ینشمع مورد توجه محققان وپژوهشگران در ا یزآنها بر پاسخ گروه ر یرعوامل وتاث ینا یابیارز یکهاز آنجائ گذارد.

پژوهش سعی شده است تا در مدل عددی به بررسی این عوامل در دو حالت استاتیکی ودینامیکی پرداخته شود. در این مقاله،پاسخ 

اخت قرار گرفته اند،با استفاده از مدل المان دینامیکی و استاتیکی فونداسیون تقویت شده  با یک گروه ریز شمع که در خاک  همگن یکنو

بررسی می شود. خاک با استفاده از مدل موهر کولمب وشمع ها با استفاده ازیک مدل  االستیک  plaxisمحدود وبکارگیری نرم افزار

با میرایی رایلی خاک در خطی مدل می شوند.برای تحلیل موارد دینامیکی و  استاتیکی بتر تیب رفتار االستوپال ستیک و االستیک خطی 

نظر گرفته می شود.  فرض می شود که گروه ریز شمع بطور صلب به کالهک شمع متصل می باشد.برای تحلیل دینامیکی از حرکت زلزله 

کند،اعما ل می شود وبرای تحلیل (استفاده شده است. این موج به پای مرز مدل المان محدودکه مانند سنگ بستر عمل می1991آپلند)

ستاتیکی، از بارگسترده یکنواخت که به صورت قائم به کالهک شمع اعماال می شود.استفاده شده است.بعد از تجزیه وتحلیل عددی، به ا

 بررسی ومقایسه تاثیر سه پارامترمهم فوق بر رفتار گروه ریز شمع تحت باردینامیکی وباراستاتیکی پرداخته شده است

 . 

 غالف اتماممحل ،یکینامید ته،واکنشیسیشمع ،پالست زیکلمات کلیدی: ر

 

 

 



 

با قطر کوچک هستند که بعد از مرحله حفاری مورد تز ریق قرار می گیرند و بصورت گسترده ای در باز سازی و تقویت  هاییریز شمع ها،شمع                  

و  فونداسیون ها بکار گرفته می شوند از آنها برای فو نداسیون هایی که دسترسی وباز بینی آن مشکل است وهمچنین برای فضای آزاد  محدودشده

 . FHWA1997)ی که از کمترین دستخوردگی محسوس است ،مورد مطالعه قرار می گیرند )وضعیت زمین نامر غوب جای

 

 

 

 

در ابتدا، ریز شمع ها عموماً به همراه لوله پوششی در قسمت باالیی شمع که صرفاً برای مقابله با بارهای جانبی است ،ساخته           

شمع منفرد تحت اعمال بار دینامیکی جانبی، لنگر خمشی درشمع درست در زیر ( نشان دادند که برای یک ریز 2007وهمکاران)Turnمیشوند

محل اتمام لوله بطور قابل مالحظه ای افزایش می یابد)یعنی در قسمت بدون لوله پوشش شمع( هر چند این اثرات در گروه ریز شمع ها مورد 

وهمکاران LUخاک بر روی رفتار دینامیکی گروه شع متداول توسط-بررسی قرار نگرفته است ثانیاً تا ثیر وضعیت غیر خطی  سطح مشتک شمع

( برای خاک تحت بررسی قرار گرفته است همچنین این محققین توزیع فشار سطحی،درز 2005با استفاده از مدل االستیک خطی معادل)

می شودمورد پژوهش قرار دادند وشکاف ولغزش بین خاک و شمع را با بکار گیری انواع حرکت ورودی که باعث سطوح مختلف غیر خطی 

 -2لوله پوشش در قسمت باالیی-1آنها از مقادیر مختلف سربار سطحی در این تحلیل استفاده کرده اندبه همین خاطر این پژوهش در بررسی تاثیر

سطح مشترک   اعمال بارهای جانبی به کالهک گروه ریز شمع که این خود رفتار غیر خطی -3خمش پذیری)مفصلی بودن( کالهک شمع و

محسوب می شود.در این مقاله، یک سری تحلیل های دینامیکی دوبعدی در بازه زمانی و تعدادی  تحلیل های  3و2خاک  حاالت –شمع 

استاتیکی گروه ریز شمع ها انجام شده است یک مدل مصالح االستیک خطی برای شمع ها وکالهک شمع در طول میرایلی رایلی ثابت بکار 

ریز شمع تحت بار جانبی -ت.نتا یج اولیه خالصه شده در زیر اطالعات مهم وقابل توجهی را در مورد سیستم های فونداسیون خاکگرفته شده اس

 در اختیار می گذارد.

بارهای خمشی کالهک شمع  صلبیتبا بررسی مدل المان محدود جزئیات مدل عددی،تاثیر جنبه های مختلف از قبیل وجود لوله پوشش شمع،

شمع غیر خطی  مورد بررسی قرار گرفته است ودر نهایت اظهار نظر -با در نظر گرفتن سطح مشترک خاکبه کالهک گروه ریز شمع جانبی 

 .هایی در مورد نتایج وپیشنهادات ارائه شده محققان وپژوهشگران در این زمینه آورده شده است

 

 

 

.         

 

متری توده خاک همگن می  11مسئله تحت بررسی در این پژوهش  شامل پاسخ دینامیکی واستا میکی گروه ریز شمع های جا گرفته در عمق 

که بصورت صلب به یک کال هک شمع بتنی مسلح  متصل است مورد مقایسه قرار می 0.25mوقطر m6ریز شمع به طول 4باشد  گروه شمع با

زریق دوغاب ویک میلگرد مسلح فو الدیکه در مرکز قرار گرفته و از راس تا پنجه امتداد یافته،در نظر گرفته می شود  گیرد. هر ریز شمع شامل ت

ریز شمع هایی که فاقد  -2به لوله پوششی مجهزاندm2ریز شمع هایی از سطح زمین تا عمق-1که در دو حالت زیر مورد بررسی قرار می گیرد 

و یک میلگرد مسلح در مرکز میبا شد(  اینها مواردی هستند که در ادامه مقاله بعنوان با دوغاب ی که شامل تز ریق لوله پوششی هستند)یعنی آنهای

 لوله پوشش وبدون لوله پوشش به آنها پرداخته خواهد شد 

 

 



 

2-2. 

 

گرهی  11گرهی استفاده می شود چونکه مثلث  11اجزائ مثلثی و برای مدل کردن الیه های خاکی وسایر حجم های انبوه از برای بررسی مسئله  

نرم افزار با استفاده از دینامیکی تحلیل سازی عددی برای انجام مدلالمان بسیار دقیقی استکه نتایجتنش بهتری را برای مسائل مشکل ارائه می دهد

رفتار خاک با استفاده از ایرا دارد. به صورتکرنش صفحه بعدی سازی دواستفاده شده است که توانایی مدل  Plaxis 2Dver 8.2اجزاءمحدود 

روستازه بصتورت یتک    . شتوند های تیری االستتیک متدل متی   ها بصورت المانریزشمع. شودتوصیف میو االستیک خطی  کولمب -معیار موهر

متر  1طول دهازیکستونبدونجرمبصورتصلببهکهبااستفاشودمدل می، متمرکز است جرم ای از یک ستون وسیستم با یک درجه آزادی که مجموعه

استتفاده   ،میرایتی متورد نظتر   . شمعکهروسازهبهآنمتصالستنیزبصورتپیبتنیباضتخامتیکمترمدلگردید .کالهک ریزشمعمتصلشدهاستبهکالهک ریز

 .ازروش رایلی می باشد

-ازمرزهایقائمدرطرفینمدلومرزافقیدرکفمدلبهمنظورجداستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازیمدالزمحیطنیمتحقیقدرمدلعددیاین

در دینامیکیمرزهایجاذبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحلیلدر.بینهایتخاکاطرافاستفادهشدهاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

برابرقطرریزشمعپیشنهادشدهاست،زیرابعدازاینفاصلهابعا11حداقلفاصلهمرزهایجانبیمدلتاریزشمع.مرزهایقائموازسنگبستردرکفمدلقراردادهشدهاست

 11 برایناساستتعمقمدل. ]3[ه استتتردیتتدتوصتتیه گطولریزشمعصفن دمدلتاثیریبررفتارریزشمعتحتبارجانبینداردونیزفاصلهکفمدلتاپایریزشتتمعنیزبرابر

 ت.است متتر   2/1هادرمحالتصالباسرشتمعبرابر فاصلهریزشمع. مترانتخابگردید41ایدرمرزهایجانبیمدل،طولمدلازشرایطمرزیلرزههمتروباتوجهبااستفاد

 دهد.  را نشان میPlaxis 2Dver 8.2بندیمدلدرنرمافزارکلی مدل و مش، شکل(1)شکل.متراست11سانتیمتروطوآلنها21قطرریزشمعها

 

 مش مدل استاتیکی 1شکل 

 

که 1969kublemeyer )وLysmerبرای تمامی تحلیل ها  مر ز های جانبی خاک  با استفاده از مدل های المان محدود نشان داده می شوند)

 می شوند در یک ناحیه نیمه نامحدود تعریف شده وبا تابع نزولی مناسبی مشخص
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 مشخصاتشمع-2جدول

H 
 هخاکیال

 Es s 

10m 
17

)/( 3mKN 
90MPa 0.3 

 

 دینامیگی با غال ف:مش مدل 2شکل
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شمع جا  تن111و11با طول در قطرمتمرکزعملکرد المان محدود بکار گرفته شده  در این بررسی با استفاده از یک مورد تحقیقی شامل بار جانبی 

مورد آزمایش قرار می گیرد..این مسئله با استفاده از مدل های سطح مشترک بین شمع وخاک که جدائی  70mگرفته در توده خاک به ضخامت 

 کولمب برای خاک حل می شود-ی موهرولغزش)در صورت وجود( در آن ممکن بوده ومدل ساختار



 

 

 برای حالت استاتیکی وابات صحت آنیی بارجابجای منحن -3شکل

 

 

 نیروی برشی در راستای طول ریز شمع در هردو سمت راست با غالف وسمت چپ بدون غالف -وش نیروی محوری پ-4شکل 

 

 
 لنگر خمشی برای دو حالت اتصال ریز شمع به کالهک صلب)سمت راست(ومفصلی)سمت چپ( پوش -5شکل



 

 

 

 

 سمت راست در بخش های زیر به تشریح تحلیل دینامیکی و استا تیکی انجام یا فته در این تحقیق  پر داخته می شود در هر دو نوع تحلیل شمع

 بعنوان نماینده  واکنش گروه شمع محسوب می شود 

 

 

 

(استفاده شده است. این موج به پای مرز مدل المان محدودکه مانند سنگ بستر عمل می1991آپلند).برای تحلیل دینامیکی از حرکت زلزله 

انجام یافته است m2برای بررسی نتیجه طراحی هر ریز شمع با طول لوله پوشش 1تحلیل دینا میکی مسئله تر سیم شده شکل شود کند،اعما ل می

 )Shahrourو sadekان محدود مشخص شود یک رو سازه ساده شده ،که از قبل توسطبرای اینکه حرکتهای ورودی  زمین در پای مدل الم

ارائه شده ، در کالهک شمع برای شبیه سازی اندرکنش  بین گروه شمع ویک روسازه قرار داده می شود .روسازه ساده شده از یک    (2006

( فرکانس بنیادی پای ثابت این 1گرفته است)نگاه به شکل  که در وسط کالهک شمع متمرکز شده،قرار1mبر روی ستون 300kN جرم متمرکز

عالوه بر شرط مرزی استاندارد که برای حالت استاتیکی استفاده می شود،برای بازتاب انرزی اعمال شده به می با شدzH2برابرSODFسیستم 

که اشاره شد، تحلیل دینامیکی بر روی دو مورد همانطوری  محیط نیمه بینهایت خاک در حالت دینامیکی از شرط مرزی جاذب استفاده می شود.

ریز شمع هایی بدون لوله  -2یافته است و مترm2ریز شمع هایی  مجهز به لوله پوششی فوالدی که از سطح زمین تا عمق  -1انجام شده است

شده و بصورت مجزا مدل می در نظر گرفته %5پوششی. برای الیه خاک همگن یکنواخت میرایی رایلی بین میلگرد بصورت کامالً پیوسته

در %2می باشد رفتار شمع االستیک خطی  با میرایی رایلی 28Gpa،0.3شود)مش بندی می شود( مدول االستیک ،نسبت پو اسن برای بتن برابر

 نظر گرفته می شود  

 

  

 

 

تحلیل استاتیکی مسئله ترسیم شده  .به صورت قائم به کالهک شمع اعماال می شود10kN/m2به اندازهبرای تحلیل استاتیکی بارگسترده یکنواخت

 .خاک  بر روی رفتار جانبی گروه انجام یا فته است  جانبی متمرکزکالهک شمع و  واثر سر بار   (EI)برای بررسی  تاثیر سختی خمشی 1شکل 

تحلیل با استفاده از الیه خاک همگن یکنواخت   .بکار گرفته می شود نیز قتحقی در این بخش ازرو سازه ساده شده که در بخش قبلی تشریح شد 

به همان شکلی که در بخش قبلی ذکر شد تحت دو مقدار بار کالهک شمع .( 1انجام می شود)نگاه به جدول موهر کولمبو مدل ساختاری 

 یک متری قرار گرفته استروی ستون رمی باشد که ب  40tجرم متمرکز جانبی متمرکزبررسی می شودکه در حال روسازههمان

 



 

همراه لوله پوشش وبدون لوله پوشش مقایسه شده است.در  به در حالتهای ریز شمع در طول نیروی محوری ونیروی برشیتوزیع  4در شکل

( نشان داده شده است نتایج نشان می m6(تا نوک شمع)تاعمق2mاز قسمت تحتانی پوششاز عمق محوری ونیروی برشی نیروی حداکثر ل 4شکل

از مقادیر برای شمع هایی  کوچکترپوشش،بطور قابل مال حظه ای لوله 2mها با شمع ریز  برای هم نیروی بر شی وهم نیروی محوریدهد که 

می باشد بنا بر این در این حالت تجهیز ریز شمع ها  بایک لوله پوششی در قسمت  فوقانی آن باعث افزایش 2mبدون لوله پو شش در عمق

می شود. این موضوع ممکن است اثر  در ست در زیرمحل اتمام لوله پوششنیروی برشی  %10نیروی محوری وهمچنین کاهش حدود 50%

قابل مالحظه ای  بر روی عملکرد سازه ای ریز شمع ها داشته باشد  زیرا این محل در اثر اتمام لوله پوشش  و در آن هنگام  یک رژیم تنش 

 .پیچیده ای را تجربه می کند 

 

 

 

مورد بررسی  1خا ک برای مسئله ترسیم شده شکل –( کالهک شمع در اندر کنش گروه شوع EIسختی خمشی)همانطوری که اشاره شد اثر 

( سختی خمشی کال هک شمع با تغییر مدول االستیک کال 0.2mقرار گرفته است.در حالتیکه ضخامت کال هک شمع  ثابت نگه داشته شود)

ی در راستای طول ریز شمع برای دو نوع اتصال ثابت ومفصلی کالهک به ریز پوش  حد اکثر لنگر خمش 1..در شکل هک شمع تغییر می کند

مانند تیر با تکیه گاه  ثابتشمع نشان داده شده است.با توجه به آن به وضوح دیده می شود که اتصال مفصلی مانند تیر با تکیه گاه مفصلی واتصال 

می باشد در حالیکه این مقدار برای حالت kN/m/m2164لت اتصال ثابتحداکثر لنگر خمشی برای حا 2112.بطوریکه گیر دار عمل می کند

 برابر است 3. که این نشان می دهدحداکثر لنگر خمشی برای اتصال گیردار در مقایسه با اتصال صلب  حدود است 21.7kN/m/mاتصال ثابت

. 

 

اعمال شده در زمین تحت 100kpa،50kpaو0متمرکز جانبی  شمع  به ازای سربار های-ودر نهایت اثر سر بار سطحی بر روی اندر کنش خاک 

ی برای کخطیبااستفادهازمدالالستی جانبی کیاستاتی قائم،بصورتبارگذاریی زشمعدوتایگروهری مداللمانمحدودبرا بررسی قرار می گیرد

پو ش تغییر مکان افقی در راستای طول ریز شمع برای سه حالت ترسیم شده است.همانطوری که 3در شکل زشمعوخاکرسیمدلشدهاستیر

ی جحاصلهنشانمیرود،نتای همانطورکهانتظارم.نشاندادهشدهاست3پوش اتغییر مکان افقی در شکل لهایبعدازانجامتحل مشاهده می شود

استفاده گرده  3برای صحت سازی نتایج از مدل  انشدهاستینمدلبیای لبرایدارندکهبامعادلهذی ابطهخطک،ریدرحالتاالستیی دهدکهباروجابجا

است بطوریکه مشخصات این مدل نزدیک  به مدل طراحی وبررسی شده در راهنمای لرزه ای ریز شمع سازمان بزرگراههای آمریکاکه با نرم 

 در صد تطابق خوبی باهم دارند 11تایج در شکل آورده شده ،که با اختالف حدود مدل شده است،شبیه سازی شده است.این نABAQUSافزار 

 

در این مقاله نتایج یک سری تحلیل های دینامیکی  واستا تیکی  گروه ریز شمع ارائه شده ست  هدف عمده تحلیل ها  پر داختن به  بررسی و 

پوشش در قسمت باالیی آن در برابر ریز شمع های بدون لوله پوشش می باشد   عال وه بر آن برخی مطالعا ت طراحی ریز شمع ها یی با لوله 

کالهک شمع  و اثرات سر بار سطحی در زمین انجام یافته است   مطالب  ذیل   EIوبررسی هایی  با حساسیت با ال یشان در زمینه ا رزیابی اهمیت

 ت که از ا مطالعه وبررسی در این زمینه حاصل شده استخال صه نتایج ودستا ورد ها یی اس



 

در ست  نیروی محوری ونیروی برشیدر این پژوهش  نشان داده شده است هنگامی که قسمت با الیی ریز شمع به لوله پوششی مجهز می شود -1

این می تواند اثر قابل مال حظه ای بر روی .کاهش می یابد %10و  %50بترتیب در زیر محل اتمام لوله پوششی نسبت به بدون مورد  لوله پوشش

 .عملکرد ریز شمع های مشخص که تمرکز تنش در این محل ایجاد می شود داشته باشد

برابر می باشد واز یک 3در حالت زلزله برای اتصال صلب ریزشمع ها به کالهک نسبت به اتصلل مفصلی حد کثر مقا دیر لنگر خمشی   -2

 ت.برخوردار اس 211افزایش %

یی کهباروجابجابدین معنی که در حالت استاتیکی، با اافزایش بار  جانبی تغییر مکان جانبی بصورت خطی افزایش می یابد  -3

 .دارندی ک،رابطهخطیدرحالتاالست
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