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  خالصه

 

بدون شک یکی از مهمترین مسائل در کاهش هزینه ها، در پروژه های مختلف، موضوع طراحی بهینه آنها می باشد. از 

 .مهستینامناسب و استفاده از شمع  یا شرایط با خاک ییهانیپروژه در زم یاز موارد مجبور به اجرا یاریدر بسسوی دیگر 

در نظر گرفتن ضرایب اطمینان باال توسط طراح، شمع طراحی شده دارای ظرفیت  در این شرایط، در بسیاری از پروژه ها با

ممکن ابل شود. در نقطه مقهای باالیی به پروژه میباربری بیشتری نسبت به میزان مورد نیاز است که باعث تحمیل هزینه

 نیز باشد که در این حالتظرفیت باربری شمع اجرا شده کمتر از میزان در نظر گرفته شده توسط طراح است که 

انجام  ،ایده آل ترین حالت در می شود. تحمیل پروژه به های ناشی از نشست و تخریبآسیبی به دلیل های زیادهزینه

باعث بیشترین صرفه جویی در با هزینه ای قابل توجیه، و طراحی شمع،  با انجام مطالعات ژئوتکنیک همزمانهای آزمایش

. در بسیاری از پروژه ها به این مهم توجه نمی شود درمتأسفانه هینه خواهد شد که بهای اجرایی و دستیابی به طرح هزینه

در پروژه نیروگاه غرب کارون،  این مقاله با بررسی موردی نتایج آزمایشات دینامیکی و سالمت شمع های درجاریز اجرا شده

نشان داده می شود که اگر در این پروژه آزمایش های همزمان با مطالعات ژئو تکنیک و طراحی شمع صورت می پذیرفت، 

برای با انجام مطالعات ژئوتکنیک  همزمانهای آزمایشانجام تا چه اندازه می توانست هزینه ها را کاهش دهد و موضوع 

 ی دیگر پروژه ها پیشنهاد می نماید.طراحی شمع را برا

  
 

  ضریب اطمینانکاهش  ،شمع، سالمت شمع دینامیکی طراحی بهینه، کاهش هزینه، آزمایش شمع،کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

و دیگری مباحث  مباحث فنی و کنترل کیفی، یکی زوم انجام آزمایشات شمع از دو جهت قابل بررسی می باشدل

 یها هیال رییو تغ کیموجود در مسائل ژئوتکن یها تیو عدم قطع ها تیبا توجه به وسعت سا نیعالوه بر ا ،پروژه اقتصادی

که  ستا حیباشد. الزم به توض یم یکینامید شیشمع انجام آزما یانتها تیخاک در فواصل کم، تنها راه اطالع از وضع
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 .باشدکننده  نییشمع تع یباربر تیو ظرف نشستنترل ک نیدر تخممی تواند  زانیشمع تا چه م یانتها تیاطالع از وضع

 :هستندبا انجام آزمایشات شمع موارد ذیل قابل دستیابی ، فنی و کنترل کیفی ثمباحدر مورد 

 .انتخاب سیستم شمعکوب مناسب، کنترل روند شمعکوبی، عملکرد چکش و انرژی منتقل شده به شمع -

کنترل نفوذ شمع به الیه باربر و تعداد ضربات مناسب به  ،ر اثر کوبشتعیین مقدار و محل آسیب دیدگی شمع ها د -

تعیین مقاومت کل در برابر کوبش، تعیین ظرفیت باربری تفکیک شده جداره و  ،ازای نفوذ شمع و تعیین حد توقف کوبش

 .انتهای شمع

نمودار  ،ه در طول شمعتوزیع باربری جدار ،تفکیک باربری نوک و جداره شمعو کششی،  ظرفیت باربری فشاری -

 .بررسی سالمت شمع پس از اجرا، بارنشست
 

همچنین  وجود دارد، ی مختلفدستورالعمل هابه منظور محاسبه ظرفیت باربری پی های عمیق، آیین نامه ها و 

روش  ،SPTو  CPT همچون مبتنی بر اصول مکانیک خاک و آزمایشات در محلساختمان نیز مبحث هفتم مقررات ملی 

انجام آزمایشات همزمان با مطالعات ژئو تکنیک و طراحی شمع، باعث  ، باکه در ایده آل ترین حالت سترا ارائه کرده ا ییها

 دستیابی به طرح بهینه خواهد شد.  بیشترین صرفه جویی در هزینه های اجرایی و

دصد  نود ازدر بیش . ی باشدثیر اقتصادی انجام آزمایشات شمع، بر هزینه های پروژه از دو جنبه قابل بررسی مأت

فتن موارد و با توجه به فرضیات و روابط موجود به منظور طراحی شمع ها و عدم قطعیت های این روابط و در نظر گر

یا غیراقتصادی می باشند. با  بیش طراحی یزیادضرائب باالی اطمینان، طرح هایی که به مرحله اجرا وارد می شوند تا حد 

، امکان بهینه کردن طراحی و در آنهاذاری بر روی شمع های آزمایشی و محاسبه دقیق ظرفیت باربری انجام تست های بارگ

 نتیجه کاهش تعداد و یا ابعاد شمع ها می باشد. 

مستقیم بر هزینه های تحمیلی به پروژه دارد. در رویکرد دوم، بر اساس آیین  یثیرأشمع ها ت ابعادکاهش تعداد و یا 

با انجام آزمایشات بارگذاری با تعداد ساختمان، عتبر بین المللی و همچنین مبحث هفتم مقررات ملی نامه های مختلف م

مناسب، با توجه به کاهش عدم قطعیت های موجود امکان کاهش ضریب اطمینان تا حد مشخص امکان پذیر می باشد. 

کاهش تعداد  نایش ظرفیت باربری مجاز امکاکاهش ضریب اطمینان به منزله افزایش ظرفیت باربری مجاز می باشد. با افز

 .[1]مستقیم بر کاهش هزینه های اجرایی شمع ها خواهد داشت  یثیرأمی باشد که ت میسر ابعاد شمع ها یا و

 

 
 

  غرب کارون نیروگاهمعرفی پروژه  .2

و در زمینی به  جفیر امای به ن در منطقه و اهواز کالنشهر غربدر کیلومتری  07درفاصله  کارون غرب پروژه نیروگاه

طور عمده از بهکه  گرددتعریف میاین ناحیه در بخش دشت  ینظر زمین ریخت شناس از قرار دارد. هکتار 07مساحت 

از نظر تقسیم بندی  هین های تبخیری تشکیل شده است. های رسی وای و گاه کفهماسه یهای ریزدانه سیلتی، رسنهشته

به سمت آرامش ساحلی در  ،تر زاگرسنظر در زون دشت خوزستان آنجا که مناطق پست واحدهای ساختمانی ناحیه مورد

دارند در ناحیه قابل بررسی  را یوسهای میوس، بلهای عصر حاضر که در زیر خود رسوبگیرد. نقشهاند قرار میحرکت

آزمایش  است.ن حفر گردیده متر در زمی 07گمانه با روش مغزه گیری مداوم تا عمق ماکزیمم  31تعداد  جمعاً .است

ای در طول عملیات حفاری مقاومت زمین در مقابل ضربات آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد در اعماق مختلف استاندارد ضربه

 .[2]است اجرا شده -3051Dبه شماره ASTM. این آزمایش بر پایه استاندارد ه استاندازه گیری شد

های بتنی درجا ریز به از شمع ،روگاهتکنیکی و نامناسب بودن خاک سایت نیغلبه بر مشکالت ژئو جهتدر این پروژه 

 .استفاده شده استشمع عدد  3377نزدیک به تعدادی با  و متر 20تا  27ارتفاع  و قطر یک متر
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 موقعیت نیروگاه غرب کارون -1شکل 

 

 

   انجام شده قاتیتحق .3

های  آزمایشروش های مبتنی بر نتایج  روش های دینامیکی، وسیله روش های تحلیل استاتیکی،ب باربری شمع را

قابل اعتماد  دقیق ترین و بارگذاری شمع بهترین، آزمایشدراین میان  توان تخمین زد. بارگذاری شمع می آزمایش درجا و

ر محل د باشد. زیرا ظرفییت باربری یک شمع را براساس شرایط واقعی وترین روش تعیین ظرفییت باربری شمع ها می

اغلب به یک  مقاومت اصطحکاکی جداره شمع ها را زمینه طراحی شمع ها، تحلیل های تئوری رایج در کند.تعیین می

د که مقاومت محققین معتقدن کنند.شود محدود میمقدار ماکزیمم در عمقی که به اصطالح عمق بحرانی نامیده می

 برابر قطر شمع به مقدار حداکثر خود می 27تا30 مقی در حدود در ع عمق شمع افزایش پیدا کرده و با اصطحکاکی جدار،

 .[1]ماندنجا به بعد ثابت میآ از رسد و

های نوین طراحی و ای در ابداع روشهای قابل مالحظهدر پی تحقیقات بسیار، این روش تحلیلی مبنای پیشرفت

ی زمینه 3707دهه  های کامپیوتری درو نرم افزار هاها شده است. جهش ایجاد شده در سخت افزارشمع آزمایش

های شمع کوبی و شمع ریزی فراهم نمود. را در پروژه های عددی و از جمله تحلیل معادله موجکارگیری گسترده روشبه

آمریکا تحقیقاتی تحت نظر پروفسور گوبل آغاز گردید که هدف آن ابداع  وسترن رزرو سیکدر دانشگاه  3710در سال 

رونیکی و نرم افزاری در راستای کاربردی نمودن نظریه انتشار موج طولی در شمع بود. هدف اولیه پروژه های الکتسیستم

عنوان ابزار بارگذاری تحقیقاتی تحلیل معادله موج، به دست آوردن ظرفیت باربری شمع با استفاده از چکش شمع کوبی به

گردید. تحلیلگر دینامیک شمع    )PDA(* نامیکی شمع یانهایت منجر به ساخت تحلیلگر دی دربوده است. این تحقیقات 

ین استاندارد معتبر اول 3757در سال است. ها دینامیکی کرنش باال بر روی شمع آزمایشابزاری قدرتمند برای انجام 

تواند که میتدوین شد  ASTMتوسط   (High Strain Dynamic Pile Testing)دینامیکی شمع باعنوان  آزمایش

استفاده از تکنیک اندازه گیری موج ناشی از ضربه  بارگذاری استاتیکی شده و یا آن را تکمیل نماید. با آزمایشن جایگزی

 سالمتی شمع حین کوبش پرداخت. کاربرد دیگر این تکنیک، می توان به مطالعه رفتار نگاری کوبش و، چکش برشمع

درحقیقت دیتاالگری است که اطالعات سیگنال های شمع  یکینامید لگریتحل باشد.تعیین ظرفیت باربری درجای شمع می

به اندازه  PDA آزمایشکند. وری میآشتاب سنج های نصب شده از روی بدنه شمع را جمع  ایجاد شده در کرنش سنج و

و   0700ASTM- Dکافی شناخته شده و موردپذیرش قرار گرفته به حدی که چندین استاندارد و آئین نامه معتبر مانند 

275AASHTO-T [4]در این زمینه تدوین شده است. 

                                                 
* Pile Driving Analyzer 
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را مورد بررسی قرار دادند.  هااقتصاد شمع برعوامل مهم و مؤثر  ای (، در مقاله2731در سال ) همکارانو و سانتیاگ ید

د که نتیجه گیری کردن، ستانانگل در های یک طرح عمرانی ملیپل های کیلومتر شمع اجرا شده در پایه 32در بیش از  آنها

است. همچنین آنها بیان  هاها، ضرایب اطمینان بسیار باال، عامل اساسی در غیر اقتصادی بودن این نوع پیدر طراحی شمع

های زیاد ایجاد نماید. نتیجه های با شمع ریزیتواند تأثیرات اقتصادی مؤثری در پروژهنوع بتن مصرفی نیز می نموده اند که

ه با بکار بردن دانش فنی و مهندسی متعارف و تغییر در روش طراحی و همچنین تغییر در دهد کنشان می آنها مشاهدات

 .[0] ها به دست آوردتوجهی در احداث این نوع پیهای قابلجوئیتوان صرفهنوع بتن مصرفی، می

را مورد تر م 03×50و به ابعاد کالهک  0×7تایی با آرایش  11در پژوهشی یک گروه شمع  (،2731سال ) در شیگنئو

ای به که بر روی یک الیه خاک ماسه قرار داشتند صورت اتکاییسد بتنی قوسی بهیک زیر . این شمع ها در بررسی قرار داد

با استفاده از  در این تحقیق. می کردو نیروهای وارده را به بستر سنگی مستحکم منتقل  بود متر قرار گرفته 00ضخامت 

به  گرفت.تحلیل قرار تجزیه و های وارده به گروه شمع مورد و تنش ها انجام شدسازی س مدلافزار المان محدود آباکونرم

های بررسی نتایج و . قرار گرفت بررسیترین شمع در گروه شمع تعیین شده و سپس شمع بحرانی مورد بحرانی این ترتیب

ها، توجه الزم به رعایت اقتصاد طرح صورت که در طراحی و اجرای آن دادمشخصات اجرائی نشان انجام شده با توجه به 

  .[1] گرفته استن
نامه کشورهای دیگر و نیز آیین ساختمان توان به مبحث هفتم مقررات ملیها میدر مورد ضریب اطمینان شمع

ن گردد. برای تعیین ضریب اطمیناهای تعیین نمیآزمایشمراجعه نمود. ضریب اطمینان طراحی صرفاً با اطالعات حاصل 

مورد . . . های انجام شده و صورت عمومی الزم است مواردی چون حساسیت پروژه، خطرات ناشی از خرابی، میزان کنترلبه

 یبارگذار آزمایششود؛ به شرط انجام بیان می ساختمان مبحث هفتم مقررات ملی 1-3-0-1-0توجه قرار گیرد. در بند 

باشد(، عالوه بر های بارگذاری استاتیک میآزمایشی دینامیک و یا های بارگذارآزمایشبارگذاری،  آزمایشمنظور )

، آزمایشکاهش داد. نوع  2توان ضریب اطمینان را تا های اصلی، میی بر روی تعداد و یا درصدی از شمعآزمایشهای شمع

 . [7] های مختلف با نظر مشاور ذیصالح باید مشخص گرددآزمایشتعداد یا درصد آن و ترکیب 

 آورده شده است. )روش تنش مجاز( یکیاستات طیشمع در شرا نانیاطم بیحداقل ضر3جدول در 

 

 [7] حداقل ضریب اطمینان شمع در شرایط استاتیکی )روش تنش مجاز( -1جدول 

 (F.S)ضریب اطمینان  روش تعیین ظرفیت باربری نوع بار اعمالی

روش  فقط فشاری / کششی

 تحلیلی

 1 کوبشی

 0 درجاریز

 5/2 نفوذ مخروط زمایشآ

بارگذاری استاتیکی  آزمایش

 )فشاری / کششی(

2/2 

 0/2 بارگذاری دینامیکی آزمایش

 0/2 فقط روش تحلیلی جانبی

 2 استاتیک )جانبی( آزمایش

با  PDCAنامه و آیین 02/3دینامیک ضریب اطمینان  آزمایش %30با انجام  AS) -2307) نامه استرالیاهمچنین آیین

های های بارگذاری عالوه بر شمعآزمایشاند. به شرط انجام را پیشنهاد داده 7/3ضریب اطمینان  آزمایش، %37نجام ا

، تعداد یا آزمایشکاهش داد. نوع  2توان ضریب اطمینان را تا می ،یاصلهای بر روی تعدادی یا درصدی از شمع، یآزمایش

 اور ذیصالح باید مشخص گردد.های مختلف با نظر مشآزمایشدرصد آن و ترکیب 
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    شرح آزمایشات دینامیکی و سالمت شمع های اجرا شده در پروژه  .4

باشد. با توجه به نیاز به بارگذاری دینامیک دارای چند مرحله می آزمایشسازی شمع بتنی در جاریز برای انجام مادهآ

ط وزنه سقوط آزاد، شمع حفاری شده باید با حفظ طول، منظور نصب سنسورها و نیز اعمال بار دینامیک توسمحلی صاف به

توان از قالب و یا از یک لوله فوالدی به قطر منظور افزایش طول شمع میافزایش طول داده شود. به ،قطر و نوع بتن مصرفی

نصب  محل آزمایشگردد. در زمان انجام ریزی  مجدداً بتناستفاده کرد تا عنوان قالب( شمع و ضخامت مناسب )به

منظور استقرار سازه چکش در شرایط د تا سنسورها به سطح صاف بتن زیر لوله نصب شوند. همچنین بهشسنسورها بریده 

مشابه کامالً . مشخصات بتن داخل لوله گردیدمتر توسط بتن مگر تسطیح  0متر در  0کامالً قائم، اطراف شمع با ابعاد 

 بتن اطراف لوله )پالتفرم(برای د. وروزه خود رسیده ب25نصاب مقاومت به حد  آزمایشدر هنگام  مصالح شمع بوده و

بایست با دقت های تهیه شده در زمان بتن ریزی میکند. همچنین لولهیلوگرم بر سانتیمتر مکعب کفایت میک 307عیار

آرماتورهای  راز باشد.بایست کامالً تتراز گردد و بتن داخل لوله بتن اصلی شمع و ویبره گردد و سطح بتن روی شمع می

 2شکل در  .دیاستفاده شده در داخل لوله با شرایط آرماتورهای شمع از نظر درصد آرماتور مقطع و اورلب یکسان لحاظ گرد

سقوط آزاد در  ،وزنه یسازرها ، نصب سنسور، (PDA)زیدرجار یهاشمع یکینامید شیآزما زاتیتجه و مختلفمراحل 

 نمایش داده شده است. شیب سنج مورد استفاده در آزمامختلف، چکش و شتا یهاارتفاع
  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ،( ، نصب سنسورPDA)ی درجاریزهاشمعدینامیکی  آزمایشمراحل  وتجهیزات  -2شکل 

                             سالمت شمع آزمایشچکش و شتاب سنج مورد استفاده در ، های مختلفسازی وزنه سقوط آزاد در ارتفاع رها

 

بایست برای نصب سنسورها میبه این صورت است که  مراحل انجام آزمایش دینامیکی شمع درجاریزو نصب سنسور 

فاده از رول بلت مناسب محل نصب سنسورها آماده شود. قبل از اتصال شمع بتنی در نقاط مشخص سوراخ شده و با است

سری سنسور باید در دو سوی شمع دو ها در مقایسه با مقادیر مجاز کنترل شود. حداقل سنسورها به شمع، باید خطای آن

بات خروج از محور و ی یکسان قرار گیرند تا بتوان آثار ضردر مقابل یکدیگر نصب شده و نسبت به محور خنثی در فاصله

عنوان ورودی به دستگاه ها به حداقل رساند. برخی از مقادیری که بههای موضعی بسیار بزرگ را در کیفیت دادهآثار تنش
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اند از طول شمع، ابعاد شمع، عمق فرو رفت، وزن یا مدل چکش، محل وصله، سرعت موج در مصالح، شوند عبارتداده می

  . . . مدول االستیسیته و

های درجا ریز از چکش سقوط آزاد ها و در مورد شمعهای پیش ساخته از همان چکش کوبش شمعشمع مورددر 

بایست منظور ایجاد جابجایی بین خاک و شمع و فعال سازی باربری شمع، میشود. بهبرای اعمال بار دینامیکی استفاده می

صورت سقوط آزاد بر روی سر شمع رها شده و دقیقاً به مناسب بهدرصد باربری شمع از ارتفاع  یکای با وزن حداقل وزنه

بایست توانایی بسیج نمودن کامل مرکز مقطع برخورد نماید. بدیهی است جهت دستیابی به بار نهایی، انرژی چکش می

اربری شمع ، میزان فعال شده از ظرفیت بآزمایشظرفیت باربری را داشته باشد. در غیر این صورت مقدار به دست آمده 

بایست توانایی تحمل و انتقال وارده به نوک باشد. همچنین مصالح سر شمع میباشد و از ظرفیت باربری نهایی کمتر میمی

باشد. طراحی و ساخت تن می 35که قابل ارتقا تا  بوده تن 32چکش سقوط آزاد مورد استفاده با وزن  شمع را داشته باشد.

صورت سقوط آزاد و با کمترین افت انرژی صورت پذیرد. چکش ساخته شده با قابلیت  بهآن به نحوی است که ضربه کامالً

تن را امکان پذیر  3077هایی با ظرفیت برابری بیش از بر روی شمع آزمایشمتر امکان  0ضربه سقوط آزاد تا ارتفاع 

  گردد.ل میهای با ظرفیت باربری کمتر ارتفاع سقوط در حد قابل قبول کنترکند. در شمعمی

، خروج از برنامه ، باز  آزمایشثبت امواج سرعت و نیرو، توقف کوبش و پایان شامل شمع به ترتیب  آزمایشسایر مراحل 

 می باشد. CAPWAPبا استفاده از نرم افزار  PDAای تحلیل داده، باز کردن سنسورها کردن سنسورها

زمان با حفاری در خاک شکل سازه شمع هم درجا ریزهای شمعبا توجه به اینکه در   PIT* استحکام شمع آزمایشدر 

ها همواره با سؤاالتی همراه بوده و مهندسین با ابهامات بیشتری در ارتباط با کیفیت اجرا و گونه شمعگیرد، اجرای اینمی

هستند. البته  های کوبشی که امکان بازرسی سازه شمع پیش از نصب وجود دارد، روبروطول واقعی شمع نسبت به شمع

ها انجام های زمان اجرا، نظیر نمونه برداری از بتن قبل از تخلیه و یا اندازه گیری میزان بتن مصرفی در تمام پروژهکنترل

ها را ضروری ها بازرسی آنگونه شمعهای درجا و مشکالت پیشرو در اجرای صحیح اینگیرد اما نحوه اجرای شمعمی

ها قبل از بتن ریزی و یزش دیوارهشامل موارد رهای درجا ریز ناشی از اجرای ناصحیح شمعاز مشکالت  برخی سازد.می

کاهش طول اجرایی شمع نسبت به طول طراحی شده که در اثر اشتباه پیمانکار اجرا و یا عدم ، باریک شدگی ناشی از آن

بروز اختالل یا و  از لوله ترمی جهت بتن ریزیعدم استفاده و یا استفاده ناصحیح ، افتدها اتفاق میتوجه به دستورالعمل

 را شامل می شود. توقف در عملیات حفاری یا بتن ریزی

، باید (Low Strain Dynamic Pile Testingن )دینامیکی کرنش پایی آزمایشهای مورد استفاده برای ابزار و روش

های که بر این مبنا دنیا باشد. یکی از دستگاه و یا استانداردهای مشابه در سراسر  ASTM D5882مطابق با استاندارد 

های بزرگ، برای یافتن صدمات خطرناک مانند ترک PIT .باشدمی گر استحکام شمعآزمایشکند، ساخته شده و عمل می

ای های لولههای بتنی در جاریز، بتنی کوبشی، شمعباریک شدگی، تداخل خاک با بتن و فضاهای خالی در انواع شمع

های موجود و یا برای تخمین طول شمع PITرود. همچنین از های چوبی بکار میپر شده از بتن و یا شمع فوالدی

همانند شکل، یک شتاب سنج متصل شده در سر  کهشود. روش کار بدین صورت است ی نیز استفاده میآزمایشهای شمع

ه سر شمع را بررسی کرده و نتایج را گزارش یا دیواره شمع آثار موج بازگشتی ناشی از ضربه یک چکش دستی کوچک ب

اگر صدمه یا نقضی در شمع وجود داشته باشد، اندازه آن بر اساس اندازه موج برگشتی و محل آن بر اساس زمان  کند.می

 .[3]گردد بازگشت محاسبه و تعیین می

 

 

   ها شمع انجام شده روی اتآزمایشنتایج وتحلیل  .5

                                                 
*PIT (Pile Integrity Tester( 
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های در بر روی شمع PITو آزمایش سالمت  PDAز نتایج آزمایشات بارگذاری دینامیکی به عنوان نمونه، تعدادی ا

 20و  22، 27ها در سه طول سانتیمتر و عمق نفوذ آن 377ها با قطرهای آورده شده است. این شمع 1و2جاریز در جداول 

 صورت قائم اجرا گردیده است. باشد که بهمتر می

های در متر کیسینگ در ابتدای شمع به همراه بنتونیت جهت کاهش ریزش دیواره 1از  های این پروژه،در اجرای شمع

فاصله حفاری تا بتن ریزی استفاده شده است. )باتوجه به مطالعات زمین شناسی سایت وحفاری گمانه های آزمایشی بدلیل 

های تهیه شده و بتن ها با قالبسازی شمععدم ریزشی بودن چاله ها نیاز به کیسینگ گذاری کامل نبود( بعد از انجام آماده

منظور کاهش سری سنسور به 0ریزی، با استفاده از رول بلت های مخصوص محل نصب سنسورها آماده گردید و نهایتاً از 

 هر چه بیشتر اثر خروج از محوریت و باال بردن دقت آزمایش استفاده گردید. 

متر استفاده کردید. اعمال ضربات  0/0تنی و سازه فوالدی با ارتفاع  32زاد منظور اعمال بار دینامیک از وزنه سقوط آبه

سانتیمتر شروع و تا ارتفاع  20از  PDIهای وارده و نیز کنترل نفوذ شمع بر اساس پیشنهاد شرکت با توجه به میزان تنش

متر را مقدور  0د از ارتفاع در حدود بیشتر ادامه پیدا کرد. سیستم سازه و چکش مورد استفاده امکان اعمال ضربه سقوط آزا

روند تعیین ظرفیت باربری  سانتیمتری به شمع اعمال گردید. 00در این پروژه با اعمال ضربه از ارتفاع حداکثر  که سازدمی

در ضربات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و  PDAبدین صورت است که در این آزمایش امواج نیرو و سرعت ثبت شده 

گیرد. امواج منتشر شده مورد استفاده قرار می CAPWAPهای ثبت شده برای انجام تحلیل ن موج از میان موجتریمناسب

 .[5]ثبت می شود PDAدر شمع توسط سنسور های نصب شده بر بدنه شمع ،اندازه گیری شده ودردستگاه 

سازی الزم نسبت به انجام صورت تصادفی انتخاب شده و پس از آمادهدر آزمایش سالمت نیز تعدادی شمع به 

منظور دستیابی به داده مناسب، ها سن بتن جهت گیرش نهایی بههای اقدام گردیده است. در زمان اجرای شمعآزمایش

روزه باشد که این موضوع رعایت شده است. نتایج آزمایش دینامیکی وسالمت شمع های درجاریز در جدول  25بایستی 

 آورده شده است. 1و2های 

میزان کاهش و افزایش سطح  PIT-Wو تحلیل نرم افزار  نیز پس از برداشت امواج روی سرشمع PITآزمایش در 

گردد. با توجه به برداشت های نقشه برداری کد ارتفاعی سر شمع مقطع شمع اندازه گیری و طول اجرا شده شمع اعالم می

که بسیار کم   همیلیمتر بود 0تا  3ار نشست شمعها بین مقد ،دینامیکی درآزمایشوزنه روی شمع قبل و بعد از ضربه زدن 

 باشد.ودرحد مجاز می
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 های درجاریز شمع PDAتست نتایج  - 2جدول 

 
 

 PDA/PITتست نتایج  - 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد:ورت ذیل میبا توجه به مشاهدات و پایش های میدانی و تحلیل نتایج آزمایشات انجام شده، جمع بندی کلی بص

شد باربری جداره سهم بیشتری از باربری باشد پیش بینی میبا توجه به خاک منطقه پروژه که عمدتاً رس اشباع می -

انتهایی شمع داشته باشد که در عمل و نتایج حاصل آزمایش باربری نیز نشان دهنده سهم بیشتر برابری جداره از نوک 

 باشد.ها میشمع

باشد که به دلیل نفوذ از آزمایش سالمت شمع حاکی از افزایش سطح مقطع شمع عمدتاً در انتهای شمع مینتایج حاصل  -

های خاک ایجاد گردیده؛ این افزایش سطح مقطع در افزایش میزان باربری انتها و جداره شمع تأثیرگذار و در بتن در الیه

 کند.جهت اطمینان به طرح اجرا شده کمک می
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های حفاری شده در باشد. با بررسی گمانهمتر می 32تا  0ها عمدتاً در اعماق بین قطع دیده شده در شمعکاهش سطح م -

باشد پایین تر می SPTمطالعات ژئوتکنیک، در این نواحی خاک رس اشباع با درصد خمیری کم وجود داشته و دارای نتایج 

ه میزان کاهش سطح مقطع ناچیز بوده و در انتقال بار از سر که باعث ریزش دیواره در این نواحی گردیده است. خوشبختان

بایست فاصله بین حفاری تا بتن ریزی تا حد ها میمنظور جلوگیری از بروز ریزش دیوارهشمع تا انتها تأثیر زیادی ندارد. به

 [1] .امکان کاهش یابد

تن  307ی مجاز الزمه برای هر شمع در حدود در زمان طراحی اولیه، میزان باربر 1با توجه به لحاظ ضریب اطمینان  -

ظرفیت باربری -3باشد.باتوجه به جدول تن می 027ها در حدود باربری نهایی شمع 1باشد. با اعمال ضریب اطمینان می

 .[2]باشند باشد که نتایج همخوانی خوبی و بسیار رضایت بخش میتن می 027کل اکثر شمع ها بیشتر از 

 

 

  درجاریزهای  شمع ورد مالیآبر .6

متر مطابق با نقشه  27دراین قسمت به طور نمونه، جدول نهایی خالصه مالی و هزینه کل یک شمع درجا به طول 

به این ترتیب، هزینه کل یک عدد  محاسبه و آورده شده است. 3170های شمع های پروژه و براساس فهرست بهای سال

 57ریال می باشد چنانچه شمع فوق را با قطر  75207715227به مبلغ متر  27شمع درجا ریز به قطر یک متر و طول 

 ریال می باشد که اختالف هزینه در هر شمع برابر با  05177715201سانتیمتر برآورد نماییم مبلغ کل آن برابر با 

مان اجرا و دیگر درصد را نشان می دهد. اگر ز 27ریال می باشد که قابل تأمل می باشد و تفاوتی در حدود 37107777210

 .[1] شودپارامترهای تأثیرگذار نیز درنظر گرفته شود، این تفاوت می تواند بسیار بیشتر 

 خالصه فصول و خالصه مالی شمع در جا- 4جدول 

 مبلغ )ریال( شرح شماره فصل ردیف

 017618 عملیات تخریب 1 1

نعملیات خاکی با ماشی 3 2  3236387323 

 703211336 شمع کوبی 1 3

ردکارهای فوالدی با میلگ 3 7  31707831 

 23727701331 بتن درجا 12 1

 1361360 حمل و نقل 28 7

(ریال) باند و راه بهاء فهرست فصول جمع  61731187337 

عمرانی غیر هایطرح ضریب  18011276332 

پیمان ضریب  37761138310 

(ریال) کارگاه تجهیز مبلغ  7802771306 

(ریال) باند و راه اءبه فهرست کل مبلغ  30218830328 

 

 

  گیری نتیجه .7
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 یمناسب و طراح نانیاطم بیو سالمت شمع در انتخاب ضر یکینامید شاتیآزما جیاستفاده از نتابه  مقالهدر این 

در علت محدودیت زمان ه بمورد مطالعه، در پروژه پرداخته شد. از آنجا که  یبتن زیدرجا ر یشمع ها یو اقتصاد نهیبه

ضرایب توجه به همان مطالعات با انجام نشد، های همزمان جهت طراحی شمع  آزمایش اولیه، هنگام مطالعات ژئو تکنیک

دینامیکی انجام شده در حین اجرا، به ات آزمایشبا توجه به نتایج ند. اما ها طراحی شد شمع در نظر گرفته شد واطمینان 

 د. گردپروژه  های باالیکاهش هزینهباعث  کمتر درنظر گرفته شود ومی توانست عدد ضریب اطمینان  ،نظر می رسد

زمان با انجام مطالعات ژئوتکنیک و طراحی شمع، باعث بیشترین صرفه های همآزمایشدر ایده آل ترین حالت انجام 

بسیاری از پروژه  این پروژه و در درمتأسفانه خواهد شد.  شمع ها های اجرایی و دستیابی به طرح بهینهجویی در هزینه

توجه به این موضوع، عالوه بر هزینه های پروژه، روی زمان این امر مهم توجه نمی شود. دالیل مختلف به به  ی دیگرها

اجرای پروژه نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت. بعنوان مثال از لحاظ هزینه ای در این پروژه اگر فقط از لحاظ ابعادی قطر 

عدد شمع درجاریز، اختالف هزینه  3377سانتی متر تغییر می یافت، با توجه به تعداد حدود  57متر به  3277شمع ها از 

 ریال را در کل پروژه شامل می شد.  23130777177ای بالغ 

بدون شک رعایت موارد عنوان شده فوق از لحاظ توجیه اقتصادی که یکی از موضوعات مهم در احداث پرورژه ها می 

ار مفید باشد و به کاهش هزینه ها و کاهش زمان اجرا کمک نماید. البته این امر مستلزم وجود دانش باشد، می تواند بسی

 می باشد. طراحی شمعها مربوط بهفنی فنی الزم و تجربیات مفید پروژه های مشابه و رعایت کلیه آیین نامه ها و ضوابط 
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