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خالصه

کاربرد آن به  یکی از مناسبترین روشها، استفاده از میکروپایل است که.هاي سست روشهاي متنوعی به کار می رودامروزه به منظور بهسازي زمین

در این مقاله با مطالعه .دلیل طول و قطر کم، کاهش هزینه هاي اجرایی، آسانی نصب و قابلیت اجرا در زمین هاي محدود در حال افزایش است

در ابتدا . ستمورد بررسی قرار گرفته ا PLAXISافزار المان محدود موردي،تاثیرات کاربرد ریزشمع بر بهبود خاك شهر بابل، با استفاده از نرم

مدلسازي ) ریز و درشت(،با در نظرگرفتن سطح مشترك خاك و ریزشمع  و با دو اندازه مش PLAXISریزشمع هایی با طول و قطرمختلف در 

، باشد، یکبار با حضور ریزشمع و بار دیگر بدون آنسپس ظرفیت باربري و نشست خاك بابل که عمدتاٌ مخلوطی از ماسه به همراه الي می. شدند

ریزشمع  و اندازه مش -مدل کردن سطح مشترك خاك  ریزشمع و -در نظر گرفتن اندرکنش خاكنتایج آنالیزها بیانگر تاثیر. محاسبه و آنالیز شد

در انتها، نتایج تحلیل ظرفیت باربري و نشست قبل و بعد از اجراي میکروپایل . باشددر کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربري خاك زیر پی می

  .اندورت مقایسه اي نشان داده شدهبص

بهسازي، میکروپایل، ظرفیت باربري، مدل اجزاء محدود: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

-هاي تاریخی و مقبرهگاه در ساختمانهاي ابتکاري براي ایجاد تکیهدر ایتالیا جهت پاسخ به تقاضاي تکنیک 1950ایده استفاده از ریزشمع در اوایل دهه  

اي هستند که به وسیله دستگاه هاي لولهها، شمعدر یک دید کلی ریزشمع.  طی گذشت زمان و جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند مطرح شدهایی که 

در این سیستم، .  دنگردو تجهیزات ساده در زمین کوبیده شده و توسط دستگاه تزریق دوغاب سیمان با غلظت و فشار معینی طی چندین مرحله تزریق می

هاي بدین صورت که در خاك. گرددناسب با خواص اولیه خاك و مشخصات فنی اجراي تزریق، عملیات تزریق سبب بهبود خواص اولیه خاك میمت

هاي خاك نفوذ نموده و با ایجاد یک ناحیه سخت شده اطراف گمانه تزریق در شعاع مفروضی سبب بهبود اي، دوغاب تزریق در فضاي خالی دانهدانه

هاي حاصله گردیده و الي ذرات خاك و تركهاي ریز و چسبنده، دوغاب تزریق موجب ایجاد ترك و نفوذ البهدر خاك. گرددلیه زمین میخواص او

روند که زمین از مقاومت مکانیکی بسیار پائینی ها در مواردي به کار میریزشمع]. 1[گردددر نهایت یک اسکلت بهم پیوسته از دوغاب تزریق ایجاد می

  .سازدبرخوردار است و میزان خاك رس همراه با الي، ماسه نرم و اکثرا مواد آلی امکان ایجاد فنداسیونی از نوع معمول و کالسیک را غیرممکن می

  تعریف پروژه  .2
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خاك  براساس حفر چندین باشد که این طبقه با پی مستطیلی واقع در کوي پلیس در شهرستان بابل می6محل مورد مطالعه، خاك زیر یک ساختمان 

مطابق الگ، در اغلب . دنباشها غالباً ماسه، الي و رس میرسوبات بدست آمده از گمانه. ه استهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفتگمانه به عمق

ها افزایش یافته است مربوط به آنSPTمتري ریزدانه بوده ولی از آن به بعد،خاك غالب درشت دانه شده و مقادیر  5.00ها رسوبات تا عمق حدود گمانه

  .باشدکه این مطلب موید افزایش مقاومت خاك با افزایش عمق می

  

  

  مشخصات ژئوتکنیکی محل پروژه  .3

هاي هاي خاك آزمایشات متداول دانه بندي، هیدرومتري، تعیین حدود اتربرگ و درصد رطوبت بر روي نمونهبه منظور تعیین خصوصیات فیزیکی الیه

توان نتیجه گرفت که خاك محل پروژه بر اساس طبقه بندي یونیفاید از با توجه به نتایج دانه بندي و حدود اتربرگ می. خورده انجام گرفته استدست 

انه بندي ماسه بد د(SPو  SCو خاك درشت دانه با طبقه بندي ) الي با پالستیسیته کم و رس با پالستیسیته زیاد(CH,MLخاك ریزدانه با طبقه بندي 

، بایستی خاك در )متري سطح زمین 0.5(الزم به توضیح است که بدلیل باال بودن سطح آب زیرزمینی در منطقه . تشکیل شده است) شده وماسه رس دار

جود و تحقیق حاضر بر این است که در دو حالت و. آمده است 1مشخصات ژئوتکنیکی سایت در جدول . مدلسازي بصورت اشباع در نظر گرفته شود

که توانایی تحلیل المان محدود  PLAXISافزار ها با استفاده از نرمتحلیل. عدم وجود المان فصل مشترك در ریزشمع،  عملکرد پی را بررسی نماید

  .دوبعدي و سه بعدي را داراست، انجام شده اند

  

مشخصات ژئوتکنیکی محل مورد بررسی: 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل عددي  .4

اندرکنش خاك و سازه در این پژوهش مسائل ]. 2[انجام شده است PLAXISهاي عددي این پژوهش با استفاده از برنامه المان محدود شبیه سازي

به این ترتیب که در محل . است یعنی محل تماس خاك و سازه که در اینجا خاك و ریزشمع است به درستی مدل و تحلیل شده. اندمدنظر گرفته شده

ن اثرات در واقع براي مدل کرد. ریزشمع از سطوح فصل مشترك استفاده شده است-تماس ریزشمع و خاك، در مدل سازي عددي سیستم خاك

هاي سطح مشترك افتد، از الماندستخوردگی خاك اطراف شمع در حین اجراي شمع که بصورت لغزش و جداشدگی خاك از سازه اتفاق می

)Interface Elemennt( به این ترتیب که پارامترهاي مقاومتی آن، مقادیر کاهش یافته پارامترهاي . بین المان ریزشمع و خاك استفاده گردیده است

در بررسی .  استفاده شده است 6/0در این مطالعه، از ضریب کاهش مقاومت با مقدار . باشندقاومتی خاك مجاور با استفاده از یک ضریب کاهش میم

کند پارامترهاي مقاومت برشی سطح مشترك باید به این نکته توجه کرد مادامی که سطح مشترك بین خاك و ریزشمع بصورت االستیک رفتار می

دهد هیچگونه تاثیري بر مقاومت جدار ریزشمع ندارند، اما زمانیکه سطح مشترك رفتار االستوپالستیک و یا پالستیک کامل از خود نشان می خاك،

جهت تحلیل پی در این تحقیق از نرم افزار ]. 3[شوندافزایش پارامترهاي مقاومت برشی باعث افزایش در مقدار مقاومت برشی جدار و کاهش نشست می

مرزهاي این مدل در . گرهی هستند 15مش هاي این نرم افزار مثلثی شکل و . اجزاي محدود دو بعدي پلکسیس با مدل کرنش مسطح استفاده شده است

. د می شودبار به صورت گسترده به پی وار. گیردار  می باشند و افقی در برابر تغییرمکان قائمدر جهت قائم برابر تغییرمکان افقی آزاد و جهت افقی در 

E(kn/m2)  (kg/cm3)γ  )درجه(φ  С(kn/m2)جنس خاك)m(عمق  

7000  46/1  32  6  CH5 -0

12000  56/1  31  2/26  SP11 -5  

9000  43/1  32  24  ML16 -11

10000  52/1  29  8  SC20 -16
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تحلیل ابتدا روي یک فنداسیون که بار . باشندکولمب می-هاي خاك از نوع مدل موهرمصالح تشکیل دهنده ریزشمع از نوع مدل االستیک خطی والیه

: خاکی عبارتند ازسازي مصالح میانگین مقادیر مورد نیاز براي مدل.متر است 20ضخامت الیه خاك . گیردشود، انجام میطبقه به آن وارد می 5سازه 

همچنین . باشدکولمب می-معیار گسیختگی برشی خاك نیز معیار موهر. υ= 0.35و نسبت پواسون   Es=10000 (kN/m2)مدول االستیسیته خاك 

متر در سانتی20و 15، 10هایی با قطرهاي سپس همان فنداسیون با اجراي ریزشمع. ریزشمع و پی توسط المان تیر و فرض رفتار االستیک مدل شده اند

هم چنین تمامی مدلها با دو ). 1شکل(ریزشمع مورد تحلیل قرار گرفت- فواصل مختلف، در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن المان سطح مشترك خاك

  .تحلیل شدند تا تاثیر اندازه مش نیز بر عملکرد ریزشمع ها بررسی گردد) ریز و درشت(اندازه مش متفاوت

  

  مساله در نظر گرفته شده: 1شکل 

البته در ].  4[برابر قطر ریزشمع  و فاصله کف مدل تا پاي ریزشمع برابر طول ریزشمع در نظر گرفته شده است 50فاصله جانبی مرزها تا مرکز ریزشمع 

سختی . باشدبرابر قطر ریزشمع می5تا  3ها فاصله بین ریزشمع]. 5[مواردي مشاهده شده که این فاصله برابر نصف طول ریزشمع انخاب شده است

 5به عنوان نمونه سختی محوري وسختی خمشی براي ریزشمعی به طول . ها با توجه به طول و قطرشان محاسبه شده استمحوري وسختی خمشی ریزشمع

- ست تحلیل یکبار با ریزشمعالزم به ذکر ا. باشدمی EPAP=6594 KNو  EPIP=16.485 KNm2سانتی متر به ترتیب برابر است با  20متر و قطر 

.انجام شده است 5متر و بار دیگر بطول 10هایی بطول 

  

  نتایج و تحلیل.         5

  

  

پس از اختصاص دادن پارامترهاي آزمایشگاهی حاصل از حفاري ژئوتکنیکی به مدل خاك،بارگذاري، ساختن ریزشمع و در نهایت  در این تحقیق

 و مدل پی با حضور ریزشمع ها در دو حالت  کلی انجام شد که شامل مدل پی بدون ریزشمعر پلکسیس، بررسیافزاتحلیل المان محدود توسط نرم

  .در هر حالت تاثیر اندازه مش و استفاده از المان فصل مشترك نیز بر عملکرد ریزشمع مورد بررسی قرار گرفت. باشد می
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همانطور که مشخص است وجود . اثر وجود فصل مشترك و عدم وجود فصل مشترك بر کانتورهاي جابجایی کل نشان داده شده است 3و  2در شکل 

به طور قابل مالحظه اي نسبت به ) الیه اول(ها  شمعریزهاي خاك در محدوده  هاي میکروپایل باعث شده است که جابجایی فصل مشترك براي مدل

ها وجود فصل مشترك باعث تغییري در جابجایی کل نگشته  شمعریزهاي دور از محدوده  فصل مشترك کاهش یابد ولی براي جابجایی حالت بدون

کل مجموعه به عنوان یک پی گسترده عمل می کند و نشستی یکسان است که دلیل آن می تواند این باشد که براي محدوده هاي دور از میکروپایل ها 

  .توان مشاهده کرد می وعهمبراي کل مج

  

  سانت با فصل مشترك10متر و قطر 5پی با ریزشمع بطول: 2شکل 

  فصل مشترك سانت بدون10متر و قطر 5زشمع بطولپی با ری: 3شکل 
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پیکروپایل در شرایط وجود و معددي براي حالت هاي بدون وجود میکروپایل و همراه با  ایی بدست آمده از شبیه سازيجابه ج- پاسخ بار 4در شکل 

همانطور که انتظار می رفت بیشترین نیرو براي حالت پی بدون وجود میکروپایل همراه . ها ارائه شده است عدم وجود فصل مشترك براي پی و ریز شمع

همراه میکروپایل و همراه با  و در شرایط عدم وجود فصل مشترك ایجاد شده است بعد پی به همراه میکروپایل و بدون فصل مشترك و سپس پی به

علت بیشتر بودن ظرفیت باربري در شرایط پی تنها و بدون فصل . فصل مشترك و در آخر پی تنها و در شرایط وجود فصل مشترك ایجاد شده است

بدون دست نخوردگی خاك  چرا که در طبیعت هیچ سازه اي را نمیتوانمشترك را می توان به نادرست بودن مدل کردن شالوده در این حالت دانست 

نیز اثر قطر میکروپایل  5در شکل . یابد زیر پی ایجاد کرد و همواره مقداري از ظرفیت باربري به خاطر دست خوردگی و کاهش تراکم نسبی کاهش می

.ظرفیت باربري نشان داده شده است  -ها بر نمودارهاي نشست

  
)منحنی سبزو آبی(و بدون میکروپایل )قرمز و بنفشمنحنی (جابجایی براي حالت پی با میکروپایل - منحنی هاي بار: 4شکل

  
  يمتر10مقایسه قطر مختلف ریزشمع با طول : 5شکل 
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سانتیمتر مقدار ظرفیت باربري به طور  20سانتی متر به  10مشخص است می توان نتیجه گرفت که با افزایش قطر زیر شمع از  5همانطور که از شکل 

رفیت باید دقت کرد که بیشتر شدن قطر ریزشمع ها باعث بهبود بیشتر ظ. ها است کاهش یافته است که نشان دهنده وجود یک قطر بهینه براي ریز شمع

هاي میکروپایل ها در اجرا دقت شود که عالوه بر اینکه بیشتر شدن قطر ریز شمع از مقدار قطر بهینه تاثیر  باربري نگشته است و این پارامتر باید در طراحی

ن باعث افزایش هزینه پروژه و همچنی ها جلوگیري میکند و از اثر موثر میکروپایلشده مثبتی بر ظرفیت باربري ندارد بلکه موجب کاهش ظرفیت باربري 

.شود نیز می

  

نکته اي که قابل ذکر است این می باشد که بزرگ بودن مش . نیرو بررسی شده است -مودار نشستاثر نوع مش بندي بر روي ن 6و 7هاي  در شکل

باشد که نشان دهنده مهم بودن اندازه مش بندي در تحلیل درشت از حالت مش بندي  کمترباعث شده است که مقدار نیرو به ازاي یک نشست یکسان 

هاي میکروپایل  باشند انتخاب مش با اجزاي ریز تر جواب دقیق تري براي طراحی از آنجا که میکروپایل ها سازه هاي ظریفی می. میکروپایل ها می باشد

  .یکروپایل مشاهده شده استاین روند براي حالت پی بدون میکروپایل و پی همراه با م. ها ارائه می دهد

  تاثیر اندازه مش پی تنها: 6شکل 

  
  متري10یر اندازه مش پی با ریزشمع تاث: 7شکل 
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ریزشمع در مقایسه با سایر روشهاي بهسازي خاك داراي ویژگی هاي بارزي است که در این قسمت نتایج حاصل از تحقیق انجام شده به صورت 

  :گرددفهرست وار ارائه می

میزان قطر، فواصل و طول ریزشمع . اجراي ریزشمع ها باعث بهبود خواص خاك اطراف خود و افزایش پارامترهاي مقاومتی خاك می شود-1

  . ها تاثیر مهمی در ظرفیت باربري آنها دارد

نشست متناظر آن براي حالت وجود ریزشمع کمتر از ها باعث می شود که به ازاي یک نیروي ثابت براي شالوده، مقدار وجود ریزشمع-2

  .از این رو براي موارد کنترل نشست در پروژه ها می تواند ریزشمع ها گزینه اي مناسب در اجرا باشند. شرایط بدون ریز شمع می باشد

ریز شمع با شرایط یکسان با افزایش  به گونه اي که براي سه. شودتغییر قطر ریزشمع باعث تغییر در میزان ظرفیت باربري و نشست خاك می-3

بود ولی هنگامی که قطر ریز شمع از مقدار قطر بهینه افزایش یابد خواهیم  تا میزان قطر بهینه موجب کاهش نشست و افزایش مقاومتقطر 

.شود بیشتر شدن قطر ریزشمع باعث کاهش ظرفیت باربري و افزایش نشست نسبت به حالت قطر بهینه ریزشمع ها می

به طور قابل مالحظه ) الیه اول(ها  هاي خاك در محدوده شمع هاي میکروپایل باعث شده است که جابجایی جود فصل مشترك براي مدلو-4

ها وجود فصل مشترك باعث تغییري در  هاي دور از محدوده شمع اي نسبت به حالت بدون فصل مشترك کاهش یابد ولی براي جابجایی

  .جابجایی کل نگشته است

بودن مش باعث شده است که مقدار نیرو به ازاي یک نشست یکسان کمتر از حالت مش بندي درشت باشد که نشان دهنده مهم بزرگ -5

  .بودن اندازه مش بندي در تحلیل میکروپایل ها می باشد
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