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 خالصه

.هدف در این در چندین سال اخير  اجرای ریز شمع ها به دليل مزایای بسيار از جمله هزینه واجرای آسان در پروژه های بزرگ گوناگون افزایش یافته است

در خاک رس نرم رادیه و ریز شمع رادیه ی ساختمان های بلند -تحقيق آن است كه مقایسه ای از لحاظ فني و ااقتصادی بين فونداسيون در دو حالت شمع

استفاده شده است.همچنين روابط موجود برای ریزشمع ها از آیين نامه ریزشمع اداره بزرگ راه SAFE انجام شود.برای مدل سازی فونداسيون از نرم افزار 

از ریزشمع با افزایش ارتفاع  استخراج گردیده است.ونهایتا این تحقيق به این نتيجه ميرسد كه در این نوع خاک رس نرم، استفاده  FHWAهای آمریکا

 ساختمان در این نوع خاک امکان پذیر نخواهد بود.

 خاک رس نرم،ریزشمع،شمع بتنی درجاریز،پی شمعی،پی ریزشمعیکلمات کلیدی: 

 
 
 مقدمه .1

 
ميليمتر اطالق ميگردد.كه غالبا با تسليح فوالدی سبک وتزریق دوغاب سيمان همراه مي باشند.ميکروپایل عالوه برآنکه  150ميکروپایل، به شمع های كمتر از 

يز مي گردد.تعيين به عنوان یک المان باربرومقاوم دربرابر نشست عمل مي كند،بدليل تزریق دوغاب سيمان، سبب بهبود مشخصات مکانيکي خاک اطراف ن

نا همگوني، ظرفيت باربری واقعي شمع ها )یا پي های عميق( همواره با دشواری هایي همراه بوده است. خواص فيزیکي و مکانيکي منحصربه فرد خاک مانند 

شمع ها از لحاظ جنس مصالح،  كرنش از یکسو وتنوع –نا همساني، وجود آب، تنوع تركيبات مختلف خاک در طبيعت، استعداد خزش، رفتار پيچيده تنش 

 شکل مقاطع، روش های اجرا، نصب وسایر موارد دیگر موجب پيچيدگي اندر كنش المان سازه ای شمع و خاک اطراف آن مي گردند.

                                                        
 ، ترم آخر دانشجوی کارشناسی ارشد1
 ، ترم آخر دانشجوی کارشناسی ارشد2

mailto:khajealijani@gmail.com
mailto:eh3an13@gmail.com
mailto:vahidhaj@yahoo.com
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یل(در (، مقایسه فني واقتصادی شمع های متداول وریز شمع ها)ميکروپا138۹این موضوع  در مقاله ای توسط سارنگ صيرفيان ومجتبي دارابي )

 بررسي شده است.درمقاله ذكر شده نتایج زیر بدست آمده است:[1]سازه های ساحلي با استفاده از مطالعات موردی،

به در پي های ریز شمعي به دليل عمليات كوبش غالف و همچنين تزریق دوغاب سيمان تحت فشار،پارمترهای خاک بهبود یافته وبستر ماسه ای ضعيف -1  

 تحمل بارهای وارده ونشست های ایجاد شده تبدیل مي گردد.بستری مناسب برای 

 طبقه اقتصادی وتوجيه پذیر است. 15استفاده از پي های ریز شمعي در سازه های با تعداد طبقات كمتر از  -۲  

 طبقه ریز شمع ها به صورت گروهي عمل كرده و ظرفيت باربری پي كاهش مي یابد 15در سازه های بيشتر از -3

ال بردن ظرفيت باربری وكاهش نشست استفاده كرد.كه در جهت با درسازه های با تعداد طبقات و وزن پایين تر مي توان از ریز شمع بدون آرماتور گذاری-4

 این حالت توجيه اقتصادی بهتری در مقایسه با پي شمعي را منجر مي شود.

ی با تراكم پایين به مراتب بيشتر از اختالف هزینه پي شمعي و پي ریز شمعي در خاک های اختالف هزینه پي شمعي و پي ریز شمعي در خاک های ماسه ا-5

 ماسه ای متراكم مي باشد.

 با درنظر گرفتن ساختماني بلند با تعداد طبقات متفاوت بر روی نوعي خاک رس نرم كه ظرفيت باربری كمي دارد، است كه ، هدف این تحقيق آن

وبهترین گزینه ازلحاظ اقتصادی را رادیه بپردازد، –رادیه وشالوده ریز شمع  –این نوع خاک رس در دو حالت شالوده شمع به مقایسه تنش ایجاد شده در

 .معرفي نماید

 
 

 تعریف مشخصات سازه،خاک،شمع وریز شمع مورد مطالعه .2

 

متر واقع برروی خاک رس نرم با ظرفيت باربری پایين  1.1یک پي گسترده با ضخامت  برروی طبقه به باال( 11) با تعداد طبقات متفاوت مورد نظر  ساختمان

 ميباشد Kg/Cm2 ۲10وبتن آن دارای مقاومت فشاری سوم .ميلگرد های پي از نوعقرار گرفته است

 16.1متروعرض ۲0.16طبقه با اسکلت بتني مي باشد.دارای كاربری مسکوني،با طول 11ساختماني  ،سازه مورد بررسي: مشخصات سازه

 آورده شده است. 1. كه در جدول خاک رس نرم مورد مطالعه دارای مشخصات زیر ميباشد:  خاک مورد مطالعه مترميباشد.مشخصات

 

 مشخصات خاک رس نرم-1جدول

 مدول االستيسيته ضریب پواسون چسبندگيمقاومت  زاویه اصطکاک داخلي وزن مخصوص

17 0 ۲0 45/0 50 

 

 .ميباشد  Kg/Cm31.5،ضریب بستر آن  Kg/Cm21.۲مقاومت فشاری خاک 

مقایسه فني "( 138۹سارنگ صيرفيان ،مجتبي دارابي ،) )مشخصات ریز شمع مورد استفاده : به منظورمقایسه با مقاله انجام شده در این زمينه

، چهارمين همایش بين المللي مهندسي  "واقتصادی شمع های متداول و ریز شمع ها )ميکرو پایل ها( در سازه های ساحلي با استفاده از مطالعات موردی

شبيه مقاله مذكوردرنظرگرفته شده است. ریز شمع مورد استفاده ازنوع  ( مشخصات ریزشمع مورد استفاده 8۹ژئوتکنيک و مکانيک خاک ایران ، تهران ،آبان 

ميليمتر ، و همچنين توسط ميلگردی با شعاع  34ميليمتر وشعاع داخلي  38ميليمتر كه توسط غالفي فوالدی به شعاع  خارجي 150متر و شعاع  1۲تيپ  به طول 

 .مي باشد Kg/Cm2۲10فشاری بتن ریز شمع ميليمتر، ازنوع ميلگرد مسلح گردیده است.مقاومت  16اسمي 
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مي  Kg/Cm2۲10متر انتخاب شده است.مقاومت فشاری بتن مورد استفاده 30متر وطول  0.5مشخصات شمع مورد استفاده : شمع ها ی بتني به شعاع            

 باشد.

 طراحی ریز شمع         . 3

طراحي ژئوتکنيکي ریز شمع. طراحي سازه ای ریز شمع به دو بخش ظرفيت  -۲ریز شمع طراحي سازه ای  -1طراحي ریز شمع شامل دو  بخش مي شود:

 باربری فشاری و ظرفيت باربری كششي تقسيم مي شود.

 

 طراحی سازه ای ریز شمع    . 1.3

 
تا  8است یعني دو غاب سيمان به صورت چند مرحله ای و به صورت انتگرالي توسط پکر تزریق شده كه فشار آن حداقل بين  Dریز شمع مورد استفاده تيپ 

  FHWA محاسبه مي شود.این روابط از آئين نامه اداره بزرگراه های ایاالت متحده آمریکا   ۲و1بار بوده است. طراحي سازه ای ریز شمع توسط روابط  10

 اج شده است.استخر ] 2 [

Pt−all = 0.55(Fy−barAbar + Fy−casingAcasing)                                                                                                                     

(1)            

Pc−all = 0.4 fc−grout
′ Agrout + 0.47(Fy−bar+Fy−casingAcasing)                                                                                 (2) 

تنش تسليم غالف ،  Fy−casingتنش تسليم آرماتور،  Fy−Barظرفيت باربری كششي ، Pt−allظرفيت باربری فشاری ،  Pc−allكه در معادالت فوق 

fc−grout
 سطح مقطع دو غاب ، مي باشد. Agroutسطح مقطع غال ف ،  Acasingسطح مقطع آرماتور ، Abarمقاومت فشاری دو غاب ، ′

 

Fy−Bar=  4200
kg

cm2⁄     ,  Fy−casing = 2400
kg

cm2⁄   ,  fc−grout
′  = 530

kg
cm2⁄  

Acasing = 9.04 cm2, Agrout = 28.26 cm2, Abar = 8.04cm2 

 
Pc−all = 32.06   ton , Pt−all = 30.5  ton 

 طراحی ژئوتکنیکی ریز شمع        . 2.3
 

دوغاب مطابق با آئين نامه  -است مقدار مقاومت اسمي مجموعه ی خاک Dبا توجه به نوع خاک ،كه رس نرم مي باشد ونوع ریزشمع استفاده شده كه تيپ

 شده است.    گراه های آمریکا استخراجاز آئين نامه بزر  ۲وجدول 3ریزشمع اداره بزرگراه های آمریکاتعيين مي گردد. رابطه

 

 (3 ) FQallowable =
∝bonel nominal strength

f.s.
× π × DIAbonel × bond length 

 bond lengthقطر معادل ریز شمع ،  DIAbonelمقاومت اسمي مجموعه ی خاک دوغاب ،  bonel nominal strength∝كه در معادله فو ق

.fطول ریزشمع ،  s. .ضریب اطمينان مي باشد 
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 مقاومت اسمی مجموعه خاک دوغاب مقادیر-2جدول 

 

 

 با توجه به جدول فوق :

 = 50 
( تعيين توان باربری و سختي ریزشمع با استفاده از گردآوری نتایج آزمایش های 138۹با توجه به مقاله ی محمدرضا احمدی گل سفيدی و فرزین كالنتری )

 در نظر گرفته شده است. 5/۲گرفت.ولي در این تحقيق در جهت اطمينان همان در نظر  5/۲بارگذاری موردی، ضریب اطمينان را باید كمتر از

 

FG allowable =
π × 0.2 × 12 × 50

2.5
= 15.07 ton 

 

 .        ظرفیت باربری ریز شمع 3.3

 
 از سه مقدار بدست آمده،كمترین مقدار به عنوان ظرفيت باربری ریزشمع معرفي مي شود.

 

Pc−design = 36.06 ton 

Pt−design=30.5 ton              → Ptotal−allowable = 15.07 ton 

PG−design=15.07 ton 

 

 . ظرفیت باربری شمع4

 
 ظرفيت باربری جانبي شمع  -۲ظرفيت باربری انتهایي شمع  -1ظرفيت باربری شمع شامل دو قسمت مي باشد : 

 ( استفاده شده است.4روش وسيک)فرمولبرای تعيين ظرفيت باربری انتهایي شمع از :  ظرفيت باربری انتهایي شمع

 
Qp = Ap qp = Ap(CNc

∗ + σ0
′ Nσ

∗)                                                                                                                           (4) 

نوع خاک

)D ماسه نیمه متراکم )تیپ 95 142.5 190

رس متراکم و خیلی متراکم 

)D تیپ(
95 142.5 190

)D رس نرم )تیپ 50 85 120

ماسه )مقداری الی 

وشن()ریز-درشت نیمه 

متراکم تا خیلی 

)Dمتراکم()تیپ

140 250 360

شن )مقداری الی()نیمه 

متراکم تا خیلی 

)D متراکم()تیپ

140 250 360

)B رس نرم )تیپ 35 65 95
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Nc چسبندگي خاک ،  Cسطح مقطع توپر شمع ،  Apظرفيت باربری انتهایي شمع ،  Qpكه در معادله فوق، 
Nσو∗

σ0ضرایب ظرفيت باربری ،∗
تنش نرمال  ′

 ( در تراز نوک شمع مي باشد.5متوسط زمين )موثر()معادله 

 

σ0
′ = (

1+2 k0

3
) q′                                                                                                                                                                            

(5) 

 

 ضریب فشار جانبي خاک در حالت سکون مي باشد.k0تنش قائم موثر در تراز نوک شمع ،′qكه در معادله فوق ، 

 

Nσ
∗ =

3Nq∗

(1+2K0)
                                                                                                                                                                                 

(6) 
 

Nσكه در معادله فوق ، 
ضریب فشار جانبي خاک در حالت سکون مي باشد.در خاک رس نرم ، زاویه اصطکاک داخلي K0ضرایب ظرفيت باربری ،  ∗Nqو∗

Ncمساوی یک مي باشد.به منظورمحاسبه ∗Nqصفر مي باشد.در حالتي كه زاویه اصطکاک داخلي مساوی صفر است ، 
 Irمي باشد.كه مقدارIr،نياز به تعيين  ∗

Ncو
نشانه صلبيت  Irطبق جداولي كه در كتاب داس جلددوم ترجمه شاپور طاحوني ،فصل هشتم ،شالوده های شمعي آمده است،درنظرگرفته مي شود. ∗

Ncدرنظر مي گيریم و پس از انترپله كردن  150را  Irخاک مي باشد
 بدست مي آید.5/10، ∗

 

γw=10KN
m3⁄      ,      K0 = 1 − sin∅                                   

Qp = 327.6KN 

 

 .(استفاده شده است 7)فرمول ∝ظرفيت باربری جانبي شمع :برای تعيين ظرفيت باربری جانبي ریز شمع از روش 

 
Qs = As qs = ( ∝ c + q′k0 tan δ)As                                                                                                                                     (7) 

       
 

زاویه δضریب فشار جانبي خاک ،  k0تنش موثر قائم در تراز نوک شمع ، ′qچسبندگي خاک ،  Cظرفيت باربری جانبي شمع ،  Qsكه در معادله فوق

Tanδ  ضریبي تقریبي است ، كه از نمودار  بدست مي آید. ∝سطح مقطع جانبي شمع و Asاصطکاک ميان شمع و خاک ، = ∅ باشد 0 =

 مساوی یک در نظر گرفته مي شود. ∝كيلو نيوتن بر متر مربع  50كوچکتر یا مساوی CUو برای خاک های رسي با هنگامي كه0

 

Qs    = 1884.8 KN 
 

 ظرفيت باربری انتهایي اصالح مي شود. 8ظرفيت باربری كل : قبل محاسبه ظرفيت باربری كل ، طبق فرمول 

 

Qp(net) = Qp−q′Ap = Ap(CNc
∗ + q′Nq∗) − q′Ap                                                                                                               (8) 

 
Qp(net) = ApcNc

∗ = 0.78 × 20 × 103 × 10.5 = 163.8 KN 

 
Qtotal = Qp(net) + Qs = 163.8 + 1884.8 = 2048.6KN 
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( و در 9می باشد. طبق فرمول ) 4تا  2.5قطعیت های موجود در محاسبه ظرفیت باربرینهایی ،  بینمقدار ضریب اطمینان مورد استفاده ،  بر حسب عدم 

 داریم : 5/2نظرگرفتن ضریب 

 

Qall =
Qtotal

Fs
=

2048.6

2.5
= 819.44 KN                                                                                                                                           

(9) 

 سختی ریزشمع           . 5

سری جمع مي شوند. ولي اگر سختي هایي كه محاسبه مي شود. و سپس سختي ها بایکدیگر به صورت  1۲و  11،  10سختي ریز شمع به صورت فرمول های 

بر اساس طبق مقاله ای از ،محمدرضا احمدی K1بدست مي آیند را به صورت سری جمع كنيم شرایط بحراني تری ایجاد مي شود. 1۲و  11از فرمول های 

یج آزمایش های بارگذاری موردی ، بدست آمده ( تعيين توان باربری و سختي ریزشمع با استفاده از گردآوری نتا138۹گل سفيدی و فرزین كالنتری )

 [3]است.

 
K1=270.36 ln(γ) − 764.36                                        
 (10) 

 وزن مخصوص خاک است. γكه در فرمول فوق 

 

K2=
P

δ
                                                                                                                                                                                         (11) 

 
 تغيير مکان مجاز مي باشد. δ، نيرو در واحد طول و P که در فرمول فوق

 

K3 =
AE

L
E =15800√fcc                                                                                                                                                           (12)   

 
 طول شمع مي باشد. Lمدول االستيسيته شمع و Eسطح مقطع شمع ،  Aكه در فرمول فوق 

 

K1= 16200
kg

cm⁄                            K2 =
30500

0.2×.3
= 5083.33

kg
cm⁄                                K3 =214259.96

kg
cm⁄  

 
 سختی معادل محاسبه می شود. 13طبق فرمول 

 
1

Keq
⁄ =1

K2
⁄ + 1

K3
⁄                                                                                                                                                                

(13) 
 

 سختی معادل می باشد  Keqکه در معادله فوق 

 

Keq = 4965.544
kg

cm⁄  

 سختی شمع .             6

 معادل سازی شده است. 16دارد که نهایتا بر اساس فرمول  دو نوع سختی برای شمع وجود  15و 14براساس فرمول های 
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K1 =
AE

L
 ( 41 ) 

 طول شمع می باشد. Lمدول االستیسیته شمع وEسطح مقطع شمع ،  Aکه در فرمول فوق 

K1=599425.69
kg

cm
⁄  

K2= 
P

δ
                                                                                                                                                                                                (15) 

 تغيير مکان مجاز مي باشد. δنيرو در واحد طول و  P،كه در فرمول فوق

 

K2=
2212.4×102

0.2×1
=1106200

kg
m⁄ =11062  

kg
cm⁄  

 
1

Keq
⁄ = 1 K1

⁄ + 1
K2

⁄                                                                                                                                                               (16) 

 

 سختي معادل مي باشد Keqكه در معادله فوق 

Keq = 10861.55
kg

cm⁄  
 

 رادیه–رادیه و شالوده ریزشمع -تشریح روش مدل سازی با نرم افزار در دوحالت شالوده شمع          .7

 
ابتدا شالوده را بدون وجود شمع طراحي وتحليل مي شود.سپس با توجه به تنش خاک زیر پي تعداد شمع های مورد نياز  SAFEدر طراحي با نرم افزار

به حد مجاز خود تخمين زده مي شود ودوباره شالوده مورد نظر،این بار با وجود شمع ها تحليل مي شود.این كار تا جایي ادامه مي یابد كه تنش زیر شالوده 

مجاز  له بعد همان شالوده با در نظر گرفتن ریز شمع ها مورد تحليل قرار مي گيرد.افزایش تعداد ریز شمع ها تا جایي كه تنش زیر شالوده به حدبرسد.در مرح

ها و ریز شمع ها خود برسد ادامه مي یابد.در مرحله بعد تعداد طبقات ساختمان افزایش مي یابد ودوباره مراحل قبلي تکرار مي شود.به منظور مدل كردن شمع 

kgاز فنر با سختي قائم مشخص، استفاده مي شود.سختي شمع های مورد استفاده برابر SAFEدر زیر شالوده در نرمافزار
cm⁄10861.55 وسختي ریز شمع

kgهای. مورد استفاده برابر
cm⁄4۹65.544  در نظر گرفته مي شود.در اشکال زیر خروجي نرم افزارSAFEر دو حالت شالوده كه تنش های زیر شالوده د

رادیه ، در طبقات مختلف را نشان ميدهد،آورده شده است.همان طور كه قبال ذكر شد تنش مجاز خاک در زیر شالوده –رادیه وشالوده ریز شمع -شمع
kg

cm2⁄1.۲ نمونه ای از خروجي نرم افزار ۲و 1مي باشد.در اشکالSAFE .آمده است 
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  طبقه 13 درساختمان شمع کاربرد-1شکل  

 

 

 طبقه 13کاربرد ریزشمع در ساختمان -2شکل 

 نتیجه گیری         . 8

طبقات پایين با توجه به محاسبا ت انجام شده و همچنين مدل سازی های صورت گرفته ، مي توان این گونه نتيجه گرفت كه ، در این نوع خاک رس نرم ، در 

طبقه و باالتر( بدليل ظرفيت باربری كم خاک رس نرم ، تعداد ریزشمع ها و شمع  15اقتصادی است. در طبقات باالتر )طبقه و پایين تر( ریز شمع گزینه  13تر )

مي باشد ،  815طبقه ،تعداد شمع های محاسبه شده  15ها بسيار زیاد مي شود ، كه اجرای آنها در زیر فونداسيون غير ممکن است . در این مقاله برای ساختمان 

شمع ها  قطع این شمع ها از مساحت پي ساختمان بيشتر مي شود ، كه چنين مسئله ای امکان پذیر نيست. به این منظور در این مقاله از محاسبه تعدادكه سطح م

 طبقه پرهيز شده است. 15و ریز شمع ها در طبقات باالتر از 
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مقایسه فني واقتصادی شمع های متداول و ریز شمع ها )ميکرو پایل ها( در سازه های ساحلي با استفاده از " ،(138۹).سارنگ صيرفيان ،مجتبي دارابي .1
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2.FHWA , (2000) “ micropiledesing and construction guidelines “ , US Departementof transportation . Federal 

Highway Administration , NO. – SA -97-070 ,june, 
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