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 خالصه

کاربری سوله ای  و احتمال اضافه شدن طبقات در این مقاله با توجه به تغيير 

و همچنين وجود خاک نابرجا،طرح تثبيت شالوده الزامی تشخيص داده شده است. 

بدین منظور تعدادی ریز شمع آزمایشی با تعيين حداکثر بار اعمال شده به پی 

ته  کار رف کی ب شمع کم یز  هار ر یت چ ته و در نها قرار گرف سی  مورد برر

انجزام  Plaxis-3D-Foundation سه بعدی این طرح توسط نرم افززار است.آناليز عددی

متر در نظر گرفته شده و حداکثر  ۱3متر در  ۱3گرفته است.ابعاد بيرونی مدل 

تن محاسبه شده و اعمال گردیده است و ميزان باربری  84بار اعمال شده به پی 

مع با یکدیگر و نشست شالوده در حالتهای ، بدون ریز شمع، یک و چهار ریز ش

مقایسه گردیده است.نتایج حاصل از این مدلسازی ها نشان می د هد که در حالت 

ميلی متر می باشد. به ازای وجود یک  8۱/0شالوه بدون ریز شمع نشست برابر 

درصد کاهش  80درصد و وجود چهار ریز شمع ميزان نشست  14ریز شمع ميزان نشست 

بار برای هر کدام از -ه نشستمذکور رابطپيدا می کند و با مقایسه سه حالت 

 روند خطی داشته است.،  حالتها

 

 Plaxis-3D-Foundation،  ، تعداد ریز شمع: نشست  ، باربری  کلمات کلیدي              
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 مقدمه.

 
با توجه به کمبود ظرفيت باربری شالوده های کارخانه دیوار فضایی دانشگاه آزاد 

تغيير کاربری سوله برای نصب تجهيزات  اسالمی واحد علوم تحقيقات بدليل 

احتمال اضافه شدن طبقات و همچنين وجود خاک نابرجا،اجرای طرح ، آزمایشگاهی 

بدین منظور از تعدادی ریز شمع برای  تثبيت شالوده الزامی تشخيص داده شد.

به منظور  . . گردیداستفاده  ها افزایش ظرفيت باربری و کنترل نشست شالوده

ابتدا اجرای تعدادی ریز برای شالوده های ساختمان ،  طراحی مناسب ریز شمع ها

شمع آزمایشی خارج از ساختمان برای آزمایش بارگذاری در دستور کار قرار گرفته 

انجام مطالعات الزم و تعيين حداکثر بارهای اعمال شده به پی،در نهایت  و پس از

.تحليل عددی تاثير کار گرفته شده است برای هر شالوده،چهار ریز شمع کمکی به 

افزودن ریز شمع ها بر باربری و نشست شالوده مساله اصلی این مقاله 

تحقيقات در منطقه .کارخانه دیوار فضایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم است

حصارک،شمال غربی شهر تهران،قبال به منظور کاربری خاص و دیگری طراحی و ساخته 

شده بود،اما بدالیل ذکر شده شماری از شالوده ها به خصوص در ضلع جنوب شرقی 

سازه،با نشست نامتقارن همراه بودند و بنابراین اجرای طرح تثبيت پی الزامی 

فقيت آميز ریز شمع ها،بررسی عددی سيستم اجرای تثبيت بود. با توجه به اجرای مو

پی برای ارزیابی نحوه به کار گيری در پروژه های مشابه دارای اهميت بسياری می 

و بطور خاص از  1۳93بکارگيری ریزشمع بعد از شکل گيری ایده آن در دهه  باشد.

گزین شده با ریزشمع، نوعی شمع جای .، به شدت گسترش یافته است1۳43ميانه دهه 

ميلی متر( که معموال مسلح اجرا می گردد. بدین صورت  033قطر کم )معموال کمتر از 

که ابتدا، گمانه حفاری شده، مسلح کننده نصب گردیده و سپس، در گمانه، تزریق 

انجام می شود. . ریزشمعها، بارهای محوری و جانبی را تحمل کرده و می تواند 

ول یا به عنوان عضوی از توده شمع/خاک مرکب بر جایگزینی برای شمعهای متدا

 مبنای ایده طراحی محسوب گردند.

بار وارده از طریق اصطکاک مابين مسلح کننده و دوغاب، همانند حالتی که در 

سيستم مهارخاک رخ می دهد به خاک اطراف منتقل می گردد. به علت قطر کم شمع، از 

ر می گردد. مقاومت پيوستگی بين دوغاب هر گونه باربری نوک برای ریزشمع صرفه نظ

  و خاک تا حد زیادی وابسته به نوع دوغاب و روش تزریق مورد استفاده می باشد.
 .تاثير روش حفاری گرچه مهم است، اما کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

در ایتاليا برای تقویت  1۳93اولين استفاده از ریزشمع مربوط به دهه 

که به مرور زمان به خصوص حين جنگ جهانی دوم دچار آسيب شده  ساختمانهای تاریخی

دکتر فرناندو ليزی مسئول فنی شرکت پيمانکار ایتاليایی با نام  .بودند می باشد

 Palo را به منظور تقویت سازه ای ابداع نمود. palo radiceفانددیل، شمعهای ریشه ای 

radice ه با مسلح کننده کم بودشمعی تزریق شده با قطر کم در جا ساخته شد. 

 1۳9۱در ایتاليا گسترش یافت. در سال  1۳93استفاده از شمعهای ریشه ای در دهه 

در انگلستان، فانددیل کاربرد این تکنولوژی برای تقویت چندین ساختمان تاریخی 

این روش در آلمان برای پروژه های حمل ونقل  1۳99را معرفی نمود و تا سال 

بکار گرفته شد. از  این جا بود که واژه ریزشمع جایگزین  زیرزمين درون شهری

بکارگيری ریزشمع در آمریکای شمالی مربوط به در سال  .گردیدpalo radice عبارت 

برای تعدادی پروژه در مناطق نيویورک و بوستون می باشد. استفاده از   1۳90

که اجرای موفقيت  1۳43ریزشمع چندان در ایاالت متحده فراگير نشد تا اواسط دهه 

 (.1۳44آميز تعدادی پروژه سبب گسترش پروژه هایی از این دست گردید )بروس، 

 :معرفی پروژه

کارخانه دیوار فضایي که قبالً به منظور کاربري خاص و دیگري طراحي و ساخته شده 

بود، بدليل تغيير کاربري سوله جهت نصب تجهيزات آزمایشگاهي و احتمال اضافه 

ها که باعث نشستهمچنين وجود خاک نابرجا در زیر شماري از شالوده شدن اشکوب و

(، اجراي طرح تثبيت پي هاي نامتقارن شده بود )به خصوص در ضلع جنوب شرقي سازه

هاي الزم به منظور ارایه طراحي انجام مطالعات و آزمایش - .را الزامي نمود

و آزمایشگاهي انجام پذیرفت این مرحله از کار در دو بخش عمليات صحرایي : نهایي

. اخذ نمونه از بتن شالوده هاي 1 :عمليات صحرایي .الف(باشدکه بدین شرح مي

. اخذ نمونه از دوغاب ۱موجود به منظور تعيين مقاومت فشاري آنها در آزمایشگاه 

. انجام 0هاي آزمایشي براي تعيين مقاومت فشاري در آزمایشگاه مصرفي ریزشمع

آزمایش تعيين مقاومت  -1ها ب( عمليات آزمایشگاهي:ي ریزشمعآزمایش بارگذار

آزمایش  -0هاتعيين مقاومت فشاري دوغاب مصرفي ریز شمع -۱فشاري بتن فونداسيون

 .(Non-Shrink Grout)گروت غيرانقباضي 
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 مدل مورد مطالعه 

به منظزور ارزیابي دقيق و شناسایي عمق خززاک دستي و  :آزمایش بارگذاری

هاي ساختمززان اجراي چهار عدد ها براي شالودهطزراحي مناسب ریزشمع همچنين

درخارج از ساختمان دیوارفضایي و واقع بر روي خطي به موازات  ریزشمع آزمایشي

هاي اصلي به منظور انجام آزمایش بارگذاري در دستور کار قرارگرفت که شالوده

 مي باشد 1هاي آزمایشي به شرح جدول مشخصات ریزشمع

 

 هاي آزمایشيمشخصات ریزشمع 1جدول 

 (mm)قطر لوله  (m)عمق ريز شمع  نام ريز شمع

 طول لوله 

(m) 

 (kg) سيمان ترزيقي (m) عمق خاک دستي

T1 00/6 801 00/4 0/6 850+000 

T2 60/81 801 60/80 6/88 06+181 

T3 00/9 801 00/7 0/6 68+144 

T4 00/9 76 00/7 0/6 06+894 

% بار طراحي و ۱9تن، پله هاي بارگذاري برابر  1۱بار طراحي معادل  با توجه به

% بار 193% و 133%، 93تن در نظر گرفته شده است. همچنين در بارهاي  0معادل 

تن(، باربرداري تارسيدن به بار صفر انجام شده و سپس  14و  1۱، 9طراحي )معادل 

ئت سنجشگرهاي تغيير مکان بارگذاري مجدد انجام گرفت. در هنگام بارگذاري، قرا

دقيقه  13و  9،  ۱، 1هاي بالفاصله پس از اعمال بار انجام شده و در فاصله زمان

نيز یادداشت گردید. باربرداري نهایي پس از رسيدن به بار حداکثر و ابقاء آن 

تن انجام شده و  9ساعت )بسته به شرایط موجود( با پله هاي  ۱2یا  1۱به ميزان 

هاي به وجود ماند. نشستساعت باقي  1از هر باربرداري، به ميزان  ميزان بار پس

دقيزقه قزرائت و یزادداشزت  93و  29،03،۱3،13،9،۱،1آمده در فزواصزل زمزاني 

گردید.الزم به توضيح است که در هر یک از مراحل آزمایش، در صورت رسيدن نشست کل 

ارگذاري متوقف شده و آزمایش ميلي متر( ب 19% قطر ریز شمع )معادل 19به مقدار 

و  T1 ،T2 ،T3هاي ها شمعآزمایش بارگذاري برروي ریز شمع 2خاتمه مي یابد. جمعًا 

T4  تن انجام شد. حداکثر نشست در انتهاي مدت ابقاء بار نهایي به شرح  ۱2تا

 نشست برای هر کدام در ادامه ترسيم شده است. –و نمودار بار  مي باشد ۱جدول 

 اکثر نشست در انتهاي مدت ابقاء بار نهایيحد 2جدول 

 نام

 ريزشمع 

بارنهايي 

 )تن(

 مدت ابقاء بار

 )ساعت(

حداکثر نشست 

 کل

 (mm) 

 ساعت 21نشست 

 (mm) پس از بارنهايي

 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 
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T3 24 17:40 3.39 2.86 1.56 1.3 

T4 24 19 :00 4.42 4.30 1.06 3.24 

 

 

 

 

 

 

 

، لحاظ کردن ياری از پروژه ها نظير این پروژه در بس:  نرم افزاری مدل

لذا،  سازه و مدلسازی اجزای سازه ای نيز اهميت خاصی را داراست. –اندرکنش خاک 

اقدام به انجام آناليز عددي سه بعدي با نرم برای بررسی سيستم پي رادیه، 

ری برای تحليل پروژه های گردید که نرم افزار معتب Plaxis-3D-Foundationافزار 

در فرآیند مش بندي اتوماتيك در این نرم افزار، از  .ژئوتکنيکی محسوب می گردد

گرهی گوه اي استفاده مي شود. این المانها از انترپالسيون مرتبه  19المانهای 

ابعاد بيرونی مدل ابعاد مدل اوليه :  ..دوم مربوط به جابجایي استفاده می کنند

متر در نظر گرفته شد تا به نتایج مطمئن تري که تحت  ۱3در  ۱3مربعی به ابعاد 

 ميکروپایلتاثير شرایط مرزي و تکيه گاهي قرار نگرفته باشد، دست یافت. یک عدد 

رفتار بصورت االستيک  .ميلی متر مدل شد 153دایره ای با قطر خارجی لوله معادل 

کلمب لحاظ شده است.  –خاک و بر اساس مدل رفتاری موهر کامال پالستيک برای

 .در نظر گرفته شده است اوليه، مطابق جدول زیرپارامترهای خاک برای تحليل 
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3mkN 

 

E 

2mkN 

c 

2mkN 

 

(Degree) 

Depth 

(m) 

Layer 

No. 

18 0.3 55000 20 33 <6 1 

20 0.3 80000 30 37 >6 2 

 

قطر خارجی میکروپايل دايره ترسیم شده است. 4نشست در شکل  –تن درنظر گرفته شد. نمودار بار 14باربري منظور شده براي ريز شمع 

 .میلی متر نیز صورت گرفت 810مشابهی برای قطر یل اما به منظور مقايسه تاثیر قطر، تحلمیلی متر در نظر گرفته شد،  850ای 

 

                                     
 –نمودار بار  4شکل                                                               

 تن 24نشست ریز شمع مدل شده برای بار 

 

 ۱3ابعاد بيرونی مدل اوليه، مربعی با ابعاد :  ریزشمعهامدل سازی شالوده و 

متر در نظر گرفته شد تا به نتایج مطمئن تري که تحت تاثير شرایط  ۱3متر در 

مرزي و تکيه گاهي قرار نگرفته باشد، دست یافت. برای آناليز، ابتدا باید 

ارگذاری ب -محدوده مدل از طریق مش بندی خودکار به قطعات کوچکتر تقسيم گردد

 می باشد. تن 84: بارمرده+بار زنده= حدود مدل 

تقریبا تمام محدوده سطح پی با  9بر اساس این شکل : نتایج تحليل مدل اوليه

نشست متقارن حداکثر همراه است. با فاصله گرفتن از محدوده شالوده، مقدار نشست 

تدریجا به صفر به صورت دوایر متحد المرکزی نسبت به ميزان حداکثر کاسته شده و 

می رسد. همچنين، بر اساس این شکل، کل بدنه شالوده با نشست یکنواختی همراه 

، 9است، به عبارت دیگر تمام شالوده به یک ميزان نشست می کند،بر اساس شکل

محدوده تنش برشی نسبی بحرانی پيرامون شالوده مشخص گردیده است. در این شکل 

ربوط به گوشه های شالوده بوده و برای دایره مشهود است که نواحی تنش بحرانی م

 متر در مرکز شالوده از حالت بحرانی خارج شده است.  1ای با قطر حدود 
.                                                                                                                                                                        

 
                                                   توزیع تنش برشی نسبی  -6شکل                             

                                                 توزیع نشست-5شکل

در این بخش، نتایج تحليل با افزودن یک ریزشمع دایره  :مدل دارای یک ریزشمع

، بررسی می قبلميلی متر نسبت به مدل بخش  153ای با قطر لوله خارجی معادل 

. طول ریز نسبت به شالوده در مرکز قرار دارد ریزشمعگردد. شرایط هندسی اجرای 

بر  می باشد. تن 84بارگذاری وارده همان متر می باشد و ميزان  6شمع معادل 

ميلی متر می باشد که  43/۱ماکزیمم ميزان نشست در این شرایط معادل 9اساس شکل
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 درصد( کمتر است. همچنين، 14ميلی متر ) 9۱/3نسبت به حالت عدم اجرای ریزشمع 

ميزان نشست در محدوده پيرامون ریزشمع نسبت به سایر بخشهای شالوده کمتر می 

محدوده تنش برشی نسبی پيرامون شالوده مشخص گردیده که محدوده و  4باشد. در شکل

با کاهش همراه است. در این شکل نيز مشخص  9مقدار تنش برشی نسبی نسبت به شکل 

های شالوده بوده و برای دایره ای با  است که نواحی تنش بحرانی مربوط به گوشه

( از حالت بحرانی خارج شده 9متر در شکل 1متر در مرکز شالوده ) 9/1قطر حدود 

 است.

     
             توزیع نشست     – 9شکل                                       

توزیع تنش  -4شکل                                                        

 برشی نسبی

عدد ریزشمع  8نحوه قرارگيری شالوده و  ۳شماره  شکل  :مدل دارای چهار ریزشمع

 نمای سه بعدی مدل را نشان می دهد 13و شکل شماره 

                                                                     

 11شکل 
                      9شکل                             

متری قائم نسبت  00/3متری افقی و  5/3بر اساس شکل فوق، ریزشمعها در فاصله  

به چهار گوشه مدل با آرایشی کامال متقارن قرار دارند. طول زیرشمع ها نيز 

ماکزیمم ميزان نشست در این شرایط معادل  11بر اساس شکل  .متر می باشد 6معادل 

 20ميلی متر ) 2۳/1می باشد که نسبت به حالت عدم اجرای ریزشمع  ميلی متر ۳0/1

برابر کردن تعداد زیرشمعها، ميزان کاهش نشست از  2درصد( کمتر است. یعنی با 

محدوده تنش برشی نسبی پيرامون شالوده  1۱در شکل .درصد تغيير می کند 02تا  14

و  9انی نسبت به شکلهای مشخص گردیده که بر اساس آن، مقادیر تنش برشی نسبی بحر

با کاهش همراه است، طوری که محدوده حد فاصل چهار ریزشمع از وضعيت قرمزرنگ  4

متر( تبدیل می شود. بر این  9/1به وضعيت زرد رنگ )دایره ای با قطر حدود 

 .اساس، محدوده با تنش برش نسبی بحرانی از کف شالوده حذف شده است

                                                       توزیع نشست– 11شکل                                       

 توزیع تنش برشی نسبی-12شکل 

6 m 
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مقادیرظرفيت باربری سه حالت مورد بررسی عدم اجرای ریزشمع، یک و چهار ریزشمع 

بار برای هر کدام  –مشخص شده است. بر این اساس، رابطه نشست 10در شکل شماره 

نشست این سه حالت -نمودار بار 12از حالت بررسی شده، روندی خطی دارد. در شکل 

با دو برابر کردن بار وارده نشان داده شده است که بر اساس آن، در صورت عدم 

 9۱/9تن به ميزان  ۳9اجرای ریزشمع، ميزان نشست حداکثر برای بار وارده برابر 

در شرایطی است که با افزودن چهار ریزشمع، مقدار آن  ميلی متر می رسد. این

 .تقریبا نصف می شود

 

                                                                                                14شکل                                                

 13شکل

ظرفيت باربری برای هر کدام از این سه حالت برای ميزان نشست مجاز  2جدول  در

ميلی متر، تعيين شده است. بر اساس آن، با افزودن یک  9/1و  1برابر با 

درصد و با اضافه کردن چهار ریزشمع،  ۱3ریزشمع، ظرفيت باربری بطور متوسط تا 

یطی وجود دارد که درصد نسبت به حالت شالوده تکی افزایش می یابد. شرا 92تا 

ميلی متر می باشد و الزم است ميزان  9/1و  1ميزان نشست مجاز غير از موارد 

تاثير ریزشمعا بر افزایش ظرفيت باربری تعيين گردد. امکان تعيين ميزان افزایش 

ظرفيت باربری در دو حالت اجرای یک و چهار ریزشمع نسبت به مورد عدم اجرای 

 .فراهم شده است 19ت با استفاده از شکل ریزشمع برای هر ميزان نشس

 باربری سیستم بر اساس تعداد ریزشمع - 4جدول                                                

 متوسط درصد افزايش 

نسبت به حالت عدم اجرای 

 ريزشمع

 باربری برای نشست

ميلی متر 5/2  

 )تن(

 باربری برای نشست

ميلی متر 2   

 )تن(

ريزشمعتعداد   

- 12 21 0 

10 15 21 2 
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 : نمودار افزایش ظرفیت باربری با افزایش بکارگیری ریزشمع 15شکل   

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری :

 

ميلی متر می باشد که. بر  2۱/0برای حالت شالوده تکی، حداکثر ميزان نشست -8

نشست متقارن حداکثر همراه است. با اساس آن، تقریبا تمام محدوده سطح پی با 

فاصله گرفتن از محدوده شالوده، مقدار نشست به صورت دوایر متحد المرکزی نسبت 

به ميزان حداکثر کاسته شده و تدریجا به صفر می رسد. همچنين، کل بدنه شالوده 

با نشست یکنواختی همراه است، به عبارت دیگر تمام شالوده به یک ميزان نشست می 

 .کند

در حالت شالوده تکی مشهود است که نواحی تنش بحرانی مربوط به گوشه های  -۱

متر در مرکز شالوده از حالت بحرانی  1شالوده بوده و برای دایره با قطر حدود 

خارج شده است. توزیع شکل گرفته تنش برشی نسبی نيز کامال متقارن می باشد. 

 متر از لبه شالوده صفر می گردد.همچنين، ميزان تنش برشی در فاصله حدودا یک 

ميلی متر می باشد که  43/۱با افزودن یک ریز شمع، ماکزیمم ميزان نشست معادل -0

درصد( کمتر است. همچنين،  14ميلی متر ) 6۱/3نسبت به حالت عدم اجرای ریزشمع 

ميزان نشست در محدوده پيرامون ریزشمع نسبت به سایر بخشهای شالوده کمتر می 

 باشد.

در حالت افزودن یک ریز شمع مشخص است که نواحی تنش بحرانی مربوط به گوشه  -8

متر در مرکز شالوده از  5/1های شالوده بوده و برای دایره ای با قطر حدود 

 حالت بحرانی خارج شده است

ميلی متر می باشد  ۳0/1ریزشمع، ماکزیمم ميزان نشست معادل  8برای حالت وجود -5

درصد( کمتر است. یعنی  80ميلی متر ) 8۳/1دم اجرای ریزشمع که نسبت به حالت ع

درصد تغيير می  08تا  14برابر کردن تعداد زیرشمعها، ميزان کاهش نشست از  8با 

 کند

محدوده تنش برشی نسبی حد فاصل چهار ریزشمع از وضعيت قرمزرنگ به وضعيت  -6

د. بر این اساس، متر( تبدیل می شو 5/1نارنجی رنگ )دایره ای با قطر حدود 

 محدوده با تنش برش نسبی بحرانی از کف شالوده حذف شده است
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با مقایسه سه حالت مورد بررسی عدم اجرای ریزشمع، یک و چهار ریزشمع، رابطه  -9

 بار برای هر کدام از حالت بررسی شده، روندی خطی دارد. –نشست

تن  ۳6ار وارده برابر در صورت عدم اجرای ریزشمع، ميزان نشست حداکثر برای ب -4

ميلی متر می رسد. این در شرایطی است که با افزودن چهار  9۱/6به ميزان 

 ریزشمع، مقدار آن تقریبا نصف می شود

ميلی متر، با افزودن یک ریزشمع، ظرفيت باربری  5/1تا  1برای نشست بين  -۳

سبت به درصد ن 98درصد و با اضافه کردن چهار ریزشمع، تا  ۱3بطور متوسط تا 

 حالت شالوده تکی افزایش می یابد

ميلی متر، اگر یک ریزشمع بکار رود، نسبت به حالت شالوده تک،  8برای نشست  -13

تن افزایش یافته و اگر از چهار ریز شمع استفاده شود  5/1۱ميزان باربری تا 

 تن قابل افزایش می باشد 88ميزان باربری تا 
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