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 چکیده

 یسباالوسر رباو محجااهایيبازهساختسانمکاخاااااک امتبرشيومقاوفیزیکياصخوحصالدوابهبو در ئوتکنیكژمهندسيونفزروزاپیشرفتوزهمرا

 دهستفااروش هاااای ازایکي . ستا دهمیسرنموراجادر یهااااشااام   ایجرازاتبكمترامر به هزینههایيفباصرایماساااه سست  یهاااا زمااای  رویبر

. افزایش ظرفیت باربری ومقابله با روانگرایاي ماورد اساتفاده رارار ماي  یرناد   كه عمدتا جهت كنترل نشست های نامتقارنميباشد  ها وپایلمیکراز

مورد مطالعاه ررار رفتاه    خاک ماسه ای سست ررار  رفته اندمتركه در یك 55-03میلیمتروطول55میکروپایل بارطر053توسط محققی  درای  مقاله

نشسات خااک باا مقایساه ی نتاایا شزماایش هاای نفاو   _ ی روانگرایي و بهبود رفتار جابه جایي باپدیده ی اثر تزریق میکروپایل ها برمقابله . است

باار میکروپایال هاا تحات  _ پاسا  جاباه جاایي . اسات (ربل وبعداز اجرای میکروپایال هاا بررساي شادهPLT(وبار ذاری صفحه)SPT)استاندارد

كه پاس  خااک ماساه ای سسات تحات بار اذاری و ظرفیات بااربری نتایا بدست شمده نشان مي دهد  . بار ذاری كششي نیز نشان داده شده است

نیاز افازایش  𝐾𝑆))رل عکاس العمال بساتهم چنی  مدو . خاک ماسه ای سست پس از استفاده از میکروپایل ها  به طرز رابل توجهي افزایش مي یابد

بناابرای  مقاومات خااک ماساه ای دربرابار .  الیه های خاک پس ازبهسازی خاک بااستفاده از میکروپایل افزایش یافته است SPTمقدار. یافته است

 . روانگرایي بهبود یافته است

 نشست خاک آزمایش بارگذاری صفحه، آزمایش نفوذاستاندارد، ،ماسه ای بهسازی خاک میکروپایل، کلیدی:کلمات 

 

 

 مقدمه .1
 

ل ها  پایومیکرازهمچنی .  یدد رزغاش دیمیال5553ازدههموثررتبهصوو دینامیکي ستاتیکيا یهارتحملباربهمنظوها نسیوافونددرها میکروپایلاز دهستفاا

 میلیمترميباشند033ازبارطركمتر هیقشدرسپستزو هحفرشدیمعموال مانهها هااا لپایومیکر. شااودميدهستفااهاااداری برد ووب هاااشیمحلدرتسلیحایبر

 انعنو بهرانهاش ستاممک  همچنی  تحملكنندرایاجانبيو ریمحویهاونیر ننداميتوهااااا لپایومیکر. كااااارمي روناااادبه  شااااده تسلیحرتمعموالبهصوو

 .  [5]دبرركاخاک به -تركیبشم دریایكمولفهو رفمتعاشم  های ایجایگزینيبر
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 نیزجاهایيوک هاااااااخااعنواتماميرادرهااااااا  وپایاااااالمیکر.  دميشودیجاا کخاورومجا یهازهسادر  يردت خااااااوسدكمتری  روشی ابا

 ای زهساظلحااز. كارد دهستفاا انتونیز ميیقرتزهای  وژهپرو زمی رمهایدرروش ها شن اتتجهیزاز . دبرربهكاانميتو هستندوبررویتفضایيودكهبامحد

 دیفوالنلمااعمدتاتوسطهااا لپایومیکریبررظرفیتباحااالي كااهدرد پذیرمي رتصوشن یشسطحمقط افزایزتوسطرجادر یشم هاای زهسایبررظرفیتبا

 ریحفاصخاازروش هاااای دهستفااهمچنی با.   یرناااد برميرادر هشدریحفا  مانه حجم ازنیميودحد دیفوالین هاااالماای ا. ددنهامیسرمي رش درون

المان  ازطریق اصطکاک از را بارها بغادو. یافت ستدنهاشبی کسطحمشترلطودر اطراف شن بغادوو  می زبی  پیونداز دییازیردبهمقاانميتو یقرتزو

  وناههریال هااازپاومیکركاملیلرطردبه. می ميباشدرزمهاروشیندشبیهبهای فرا. منتقال ماي نمایاد می  در محدوده ی پیوناد میکروپایالمسلح كننده به ز

 .  . داردبستگيریحفاروشنیزویقرتز روشمی ز عبهنوب اطااراف شن غاو دو  میپیوناادبی  زمت ومقا. مااي  ااردد ف نظاارصرشنهااا ینتهادرا یبررسهمبا

 . [5]پذیردمي  رتصور)ثقلي(فشا ونیابدو رفشا یقبارتزتعملیا

راهکارهاای متعاددی  وبهبود مقاومت خاک روانگرایي خاک هایك نقطه ضعف اساسي برای شن به حساب مي شید.به منظوركاهش پتانسیل روانگرایي 

 [:0]مي توان بیان كرد

 افزایش چگالي نسبي خاكهایي كه رابلیت روانگرایي دارند به كمك روشهای تراكم ازربیل تراكم دینامیکي وشم  های تراكمي.  (5

 .بهبود خاكهای موجود به كمك روشهایي ازربیل نصب میکروپایل (0

 .ه الیه های متراكم زیری استفاده از پي های عمیق برای انتقال بار ب (0

 .تعویض خاكهایي كه رابلیت روانگرایي دارند با خاكها و مصالح مناسب (4

 

 

 تاریخچه .2
 
معتقاد باود كاه یاك سیساتم  وی برماي  اردد.Fernando Lizzi توسط شخصي به نام دهه ی پنجاه میالدیچه ی ابداع میکروپایل ها به اوایل ختاری

خااک مسالح ماي دهاد.اوای  سیساتم فونداسیون یکپارچه شامل  روهي از شم  های كوچك درست مثل ریشه های یك درخت تشکیل یك توده ی 

 [.0نامید] Root Pileرا

اباداع   جهاني دوم روبه روباودزماني كه اروپا باخیل عظیمي از ساختمان های درمعرض خرابي ناشي از صدمات وارده درجنگ پس از شن در 

درایا  .باه نظار ماي رسایدبسیارضروری  یك روش بهسازی كه عالوه بركارایي ورابلیت اجرادربی  ساختمان های تخریب شده سری  وارتصادی نیزباشد

 لساودریدد ردهستفاا ننگلستادرا روش ی ا5590   لسادر هم چنای   استفاده شد. Fondedile زمان بود كه ازای  روش توسط پیمانکار ایتالیایي به نام

 .[0]یدد ردهستفاا اییشهر شم  های یپایلبهجاومیکرانعنوازكهدبولسادر ای   . شد دهستفاا نلمادرشنقلوحملیهاركاایبر 5595

 

 

 تقسیم بندی سیستم های میکروپایل . 3
 

هاای  روش سساابردوم وروشحي(اطرری)درمرحلاه فتاری  فلسفهاول  روش .  شودمي منجاا رتصودوبهی امروزیهادبرركادرها پایلومیکراز دهستفاا

 . [5]مي باشند ساخت(مرحلهدریق)رتز

 

 

 دطراحیبرركاسسااپایلهابرومیکریتقسیمبند . 3. 1
 

 عنودو رو ایا از .  ندا رفتهاريیکدیگررراایکدنزدرهااایيكاالهااپایومیکراز ایبکهاشازتاسا متفاوترهيبسیاویا روتکيرتپایلهابهصوومیکرطراحي

 در .  تحملميكندراعماليراباهمسلحكنندنلماواميشونداری ذرمستقیمبارتهصواااهباااتندكاااهسنااوع اول میکروپایاال هااایي . شااود پایلتعریفميومیکر

 . [5] دمعرفيميشو شبکهشم مشبكانبهعنونوع دوم . شورندميدجووبهکخااز ای هتسلیحشدم تركیب دو نوع  یها پایلومیکر

 . بردربهكاتر( مستحکمیالیهها)بیشتریعمق هاهابای زهااسراابلاانتقا ایرابهاام  شرفاامتعاعوانا ایراایگزینيباجانوابهعنانميتورال هاپایومیکرنوع اول 

 . دد رمااايمنتقلاطاااراف کخاو بغادو یئوتکنیکيتوسطپیوندهاژ ظااااالحواز دیفوالی هتوسطعاملتسلیحكنندابتدراتکيبایشم هادر یطاشر ی درا
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 كه هرچند تکيعملكنندرتبهصو حيميشوندكهاطرایبه ونهل هاااااپایومیکرینگونها . دااااايباشااااامنااااوع اولازپایلهاومیکر دبرركا صددر53رلاحد

 لیحااتس جهت هاایي مولفهانبهعنوباشاند كاهماي هيو ریهاشام از ایپایلهاشاملشبکهومیکرناوع دوم  . شونداجرا زاانی ياهو ررتبهصو ستاممک 

 . تحمل نميكنند ر رااااابادیرااانفرت اواااهصاااابااانهدشخوایرزهنددنميمنجارااعملتسلیحنااوع اولپایلها بهخوبيومیکرنااوع دوم . ندروميرهكاااابکااااخ

 . [5وجود دارد] 0ونوع 5دربی  میکروپایل های نوع حيتركیبياهمچنی  یكفلسفهطر

 

 تقسیم بندی میکروپایل ها براساس نوع ساخت . 3. 2
 

 .  دارددجووDو  A B Cیبندرطبقاااااااهیقچهارتزروش سساابر.  داردیقبستگيرتزروشمستقیمابه شن ب اطااااااارافغاو دو زمااااااای ظرفیتپیوندبی 

  . [ 5]یدش نیز بوجود مي جزیيیهایطبقهبندهعاملتسلیحكنندتوجه بهباهمچنی 

 . پذیرد ميمنجاا ثقلي روشبه  بغادو ی یراررر: Aنوع

  . شود  ميمنجاا لمگاپاسکا 5تا 5/3رمعموالبافشابغادویقرتز: Bنوع

 ونبد ردار شیالولاه هاای تزریاقتوسطابغ(دولیهاو ش یرازربل)سپسدویقميشورثقليتزرتخالصبهصوبغاادوبتدادیقميباشرمرحلهتزدو:شاملCنوع

 . شود ميمنجاا لمگاپاسکا5رفشال راباحدپیوندی( بی منطقهکسطحمشتردرپکر)از هستفاا

 منجاا لمگاپاسکا 8تا0ربافشاردارشیایهایقتوسطلولهرتز لیهاویقرتزدر بغادو ش یرازیقپسرتزدوممرحلهدر .  باشااد یقميرمرحلهتزدوشامل: D عنو

 . یرد مي

 

 

 ل هاپایومیکرموثردرانتخابملاعو . 4
 

 موجود  های  زهباساری ازساو محیطيیط اشر سطحي  یرزیطاشرت فیزیکي مالحظا 

 وازلحاظ باربری محوریشندشتهباودیت هایي دامحددیرتصاا ظلحاوازجانبيیبررباظرفیتدرستا ممک  دیعمو ل هایپایومیکر نیطیکسااشردر 

 . [5]نهانیز محدودیت دارندشبه دلیل سطح مقط  كم ل ها پایومیکر

 . ( كرشده است5زمی  برای طراحي اولیه میکروپایل هادرشکل)_مقادیر پیوند دوغاب 

 
 [1طراحی اولیه میکروپایل ها]زمین برای  _مقادیر پیوند دوغاب  - 1جدول
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 پروژه مورد مطالعه محل معرفی . 5
 

رد مطالعه را عمدتا سیلت و ماسه ی كم تحکیم رسوبات موجود در اعماق مو. زمی  های ساحلي در مجاورت دریای خزر مي باشدمنطقه ی مورد مطالعه 

مترحفاری شدند؛ساپس شزماایش نفاو  اساتاندارد روی نموناه هاای 03هركدام باعمقبه منظور تعیی  مشخصات خاک سه  مانه . یافته تشکیل مي دادند

 . [0انجام شد] خاک دراعماق مختلف

ماورد مطالعاه نیکي شن  رفتاه شاد ودرشزمایشاگاه نمونه هایي ازخاک نیز به منظورطبقه بندی خاک وتعیی  مشخصات فیزیکي شیمیایي و مکا

  . [0]( است SP-SM,SMنوع خاک  ماسه ی حاوی سیلت )  نتایا حاصل شده نشان داد كه. ررار  رفت

 . [0ماسه ی سیلتي خیلي متراكم است]03-03ماسه ی سیلتي دارای تراكم عادی و درعمق 3-03براساس نتایا شزمایش نفو  استاندارد درعمق

 

 

 ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ماسه ای سست . 6
 

براسااس   پتانسیل روانگرایي  رفته و انجام در عمق های مختلف(SPTنفو  استاندارد)  شزمایش   ماسه ای سستبه منظور تعیی  اثر روانگرایي برخاک 

 [.0]ست تا دوكمیت تعریف شوندا زمدرای  روش ال. (Youd,0335تعیی  شده است)NCEERروش

5) Cyclic Strength Ratio (CSR) 

0) Cyclic Resistance Ratio (CRR) 

ازمکان هایي كاه در  ذشاته زلزلاه هاایي با/بادون    منحني براساس اطالعات بدست شمدهای. تعیی  مي شود (5) از روی منحني CRRكمیت

د؛به شودریك خاک ماسه ای اثر مقدار ریزدانه نیزبایدلحاظ. استپیشنهاد شده NCEERتوسط اتفاق افتاده است تمیز روانگرایي بر روی خاک ماسه ای

  𝐾𝑠  93cs=(𝑁5) ×  (𝑁5)  93 (  5)     : [0]تعیی  مي شود (5معادل ازرابطه ی) اصالح شدهSPT منظورعددای  

93cs (𝑁5:) عددمقاومت نفو  استاندارد معادل ماسه ی تمیز 

𝐾𝑠:ضریب عکس العمل خاک بستر 

93  (𝑁5 :) عددSPTاصالح شده 
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 [3](NCEER 69)پیشنهاد SPT( برای ماسه تمیزبراساس CRRنسبت پایداری دوره ای) -1شکل                                   

 

نصاب  به منظور ارزیابي پتانسیل روانگرایي   سه  مانه حفاری شده است ودر عمق های مختلف اثر نصب میکروپایل هاا در دو مرحلاه ی ربال و بعاد از

 . شمده است( 0)ای  بررسي ها در جدولنتایا . مورد بررسي ررار  رفته است میکروپایل ها
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 [3ارزیابی پتانسیل روانگرایی درگمانه ها)قبل و بعداز نصب میکروپایل(]-2جدول

 

z                        عمق به متر:USCS                                                                  نوع خاک: 

𝜎′𝑣3              فشار سربار موثر به كیلوپاسکال:                                               𝜎𝑣3 فشارسربار كل به كیلوپاسکال: 

F. Sضریب اطمینان دربرابر روانگرایي: 

برای  ضریب اطمینان در مقابل روانگرایيدر عمق های مختلف مورد ارزیابي ررار  رفته است و مقدار  ( خاک موجود درسه  مانه مختلف 0درجدول )

    F.S=CRR/CSR(   0(بدست شمده است.       )0هركدام ازرابطه ی)
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 [3ارزیابی پتانسیل روانگرایی قبل از نصب میکروپایل ها]-2شکل

 

 
 [3]ها میکروپایل بعدازنصب روانگرایی پتانسیل ارزیابی -3شکل                                                     

 

پس از نصب میکروپایل ها  سه  مانه ی مختلف هستند همچنی  خط روانگرایي در منحني های فوق رسم شده اند. روی منحني های فوق مربوط بهط نقا

 ای  نقاط به سمت راست حركت كرده وپتانسیل روانگرایي كاهش یافته است.

ها و دراعمااق   مانهمیکروپایل هانسبت به ربل از نصب میکروپایل هادر نصبازنتایا بدست شمده نشان مي دهد كه مقدار ضریب اطمینان پس              

 . بسیار كاهش یافته است پتانسیل وروع پدیده ی روانگرایي بدست شمده است یعني5بیشتر از مختلف

مقاومات اصاطکاكي بای  ساطح . مقاومت خاک در برابر روانگرایي نیز افزایش یافته است مي توان نتیجه  رفت كه با افزایش ضریب اطمینان 

 . به عنوان یك سازوكار احتمالي برای بهبود رفتار خاک درمقابل روانگرایي مطرح مي شود پیرامون میکروپایل ها جانبي شم  خاک واثرات شبکه ی

كه درای  اعماق باه  بدست شمده است5متر ضریب اطمینان كوچکتر از03كه ربل ازاجرای میکروپایلها در عمق های كمتراز همچنی  نتایا نشان مي دهد

 . علت وجود الیه های ماسه سست اشباع  احتمال وروع پدیده ی روانگرایي هست
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 آزمایش بارگذاری صفحه . 7
 

 معرفی آزمایش   .7.1
 

ر شزمایش بار ذاری صفحه عبارت است از ررار دادن یك صفحه صلب روی خاک و اعمال فشار بر شن همراه با اندازه  یری میزان فرو رفات  صافحه د

 خاک به ازای مقدار فشاری كه وارد مي شود. 

اربری مجااز  ظرفیات با ي ازجملاهوان پاارامتر هاایبر اساس نتایا بدست شمده مي توان منحني نشست بار را رسم كرد با توجه به منحني بار نشست مي تا

 را اندازه  یری كرد. ضریب عکس العمل بسترو مقدار نشست

 
 نتایج آزمایش   .7.2
 

ضخامت صفحات فوالدی استوانه ای شکل مورد استفاده . انجام شد ربل وبعدازنصب میکروپایل ها ( دردومرحله شاملPLTبار ذاری صفحه) شزمایش

  . [0]ه استانجام شدASTM D5554-54 ( 5558 ) شزمایش بار ذاری صفحه مطابق استاندارد . بودمیلیمتر033میلیمتر ورطر شنهارا 05در شزمایش 

و  PLT2، PLT1) شماده اسات 0سه نقطه ی مختلف برروی بسترطبیعي )ربل از نصاب میکروپایال هاا(در جادولنتایا شزمایش بار ذاری صفحه در 

PLT7 )[0] . 

 
 [3نتایج آزمایش بارگذاری صفحه برروی بستر طبیعی] -3جدول                                               

 

5𝑘𝑔 .5ها تقریبا  (درمرحله ی  ربل ازنصب میکروپایل𝐾𝑠مقدار ضریب عکس العمل بستر) 𝑐𝑚0⁄  ثبت شده بود كه ای  مقدارخیلي پایی  بودكاه علات

 . [0]درنتیجه مقدار نشست پي های سطحي برروی ای  خاكها خیلي زیاد خواهد بود. درمحل بودشن خاک ماسه ای سست موجود 

 ،PLTm2)شماده اسات 4بلاي انجاام شادونتایا شن درجادول بار روی هماان نقااط ر ر ذاری صفحه پس ازنصب میکروپایال هااشزمایش با

PLTm1  وPLTm7)[0] . 
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 [3]پس ازنصب میکروپایل صفحه بارگذاری آزمایش نتایج -4جدول                                            

 

هاا  ها نسبت باه مرحلاه ی ربال ازنصاب میکروپایال (درمرحله ی بعداز نصب میکروپایل𝐾𝑠مقدار ضریب عکس العمل بستر)( 4باتوجه به نتایا جدول ) 

 . [0]بدست شمد PLTm0و  PLTm0 , PLTm5 برای)كیلو رم برسانتي متر مکعب(  50,4 و 03,55   85,0ابربهبود یافت و به ترتیب بر

ها ظرفیت باربری خاک افزایش رابل مالحظه ای داشته ونشسات خااک  پس از نصب میکروپایل باتوجه به نتایا بدست شمده مالحظه مي شود

 . نیز به میزان زیادی كاهش یافته است

 . (شمده است4منحني های فشار درمقابل نشست برای شزمایش بار ذاری صفحه در دومرحله ی ربل وبعد نصب میکروپایل هادرشکل)             

 
 [3]مقایسه ی منحنی های فشار درمقابل نشست برای آزمایش بارگذاری صفحه -4شکل                                     

 

ها با افزایش فشار  نشست هم به میزان زیادی افزایش  مي توان به ای  نتیجه رسید كه درمرحله ی ربل از نصب میکروپایل (4)شکلباتوجه به منحني های 

ای  است كه  PLTm0)علت نشست بیشتر در منحني ها باافزایش فشار نشست خیلي ناچیز است مي یابد در حالي كه درمرحله ی بعدازنصب میکروپایل

 (. كمتر است PLTm0و PLTm5 (برای شن نسبت به 𝐾𝑠العمل بستر )مقدارضریب عکس 
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نشست شني خاک در كوتاه مدت را نشان مي دهد وبه ای  دلیل كه اثر تحکیم بررسي نشده نمي توان در  (فقط4در منحني های شکل) نتایا حاصل شده

 نشست خاک كاهش پیدا كرده است. كليبطور باره نشست كلي رضاوت كرد لذا نمي توان  فت كه با نصب میکروپایل ها

 

 

 پاسخ تغییرمکان درمقابل بار میکروپایلها . 8

 
)نحوه ی نامگذاری به . شان داده شده است(ن5)تحت بار ذاری درشکل H04و  G54  G05 به نامهای پاس  جابه جایي درمقابل بار برای سه میکروپایل

 . [0](. ررار  رفته اند 54و  Gفرضيیعني میکروپایل دردوجهت G54ای  صورت است كه مثال
 

 
 [3]پاسخ جابه جایی درمقابل بار درآزمایشهای بارگذاری میکروپایل -5شکل                         

 

تغییر مکاان  میلیمتروبیشتری 05. 5بیشتری  تغییرمکان عمودی تقریبا. دارند ت  رفتارارتجاعي50تامقداربارعمودیها  پاس  ها نشان مي دهد كه میکروپایل

 . [0]مي باشدمیلیمتر3,50باریمانده تقریبا

رفتاارغیرخطي . اسات  روه ریز شام  هاا ارتجاعي باشند كه ای  به علت اثر ا رچه انتظار مي رفت كهمنحني های باربرداری غیرخطي هستند 

 . [0خاک اثررابل توجهي برپاس  میکروپایل هاتحت بار ذاری دارد]

 

 

 نتیجه گیری . 9
 

نتایا حاصل  . تحت بار ذاری انجام  رفت تغییرشکل ماسه ی سیلتي سستورفتارمیکروپایل برمکانیسم انتقال بار ي تاثیر نصببه منظور بررس مطالعهای  

دردومرحله ی ربال وبعدازنصاب میکروپایال دراداماه  (برروی ماسه ی سیلتي سستPLTوشزمایش بار ذاری صفحه) ( SPTازشزمایش نفو استاندارد)

  كرشده است:

 . پاس  خاک ماسه ی سیلتي سست تحت بار ذاری به مقدار رابل توجهي پس ازنصب میکروپایل بهبود یافته است-5

 . ر رابل توجهي كاهش یافته استپس از نصب میکروپایل  ظرفیت باربری خاک ماسه ای سست به مقدار زیادی افزایش ومقدارنشست بستر نیز به مقدا-0

 . (پس ازنصب میکروپایل  مقدار زیادی افزایش یافته است  𝐾𝑠براساس نتایا بدست شمده مي توان نتیجه  رفت كه سختي خاک)  -0

 . روانگرایي بهبود یافته استبنابرای  مقاومت خاک ماسه ی سیلتي درمقابل . الیه های خاک پس ازنصب میکروپایل افزایش یافته است  SPTمقدار -4
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