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  خالصه

 

عمرانی بزرگ در اقصی نقاط کشور، در بسیاری  های صنعتی وامروزه با توجه به گسترش شهرها و لزوم اجرای پروژه  

وع . در این شرایط، انتخاب نباشیمهایی با خاک نامناسب و استفاده از شمع میاز موارد مجبور به اجرای پروژه در زمین

 ،انتخاب نوع شمع مناسبشمع و روش اجرای آن از تصمیمات مهمی است که بر زمان و هزینه پروژه تأثیر گذار است. 

لذا زمانی که خاک نامناسب باشد و تعداد قابل  دارد. یبستگ زین یگریپروژه به عوامل د کیو ژئوتکن یفن طیعالوه بر شرا

پروژه، هزینه اجرا و کیفیت آن را زمان وضوع بسیار با اهمیت خواهد بود و توجهی شمع برای اجرا طراحی شده باشد، این م

 0033 پروژه و کارون غرب نیروگاه موردی است و با مطالعه پرداختهنیز به این موضوع  مقالهدهد. این أثیر قرار میتتحت 

NGL  ، زمان هزینه، گزینه از نظر هترینب شمع پیش ساخته و درجاریز اجرا شده است، انتخاب 00333که در آنها بیش از 

 یبرآوردهای مالی مطابق با فهرست بها های انجام شده و است. لذا با توجه به بررسی را مورد بررسی قرار دادهکیفیت  و

، شمع پیش ساخته با هزینه تمام شده به در شرایط یکسانو با مقایسه هزینه تمام شده برای هر دو نوع شمع 0031سال 

ریال دارای هزینه اجرای  35013305.03ریال نسبت به شمع در جاریز با هزینه تمام شده به مبلغ  34514033.34مبلغ 

باشد. همچنین با توجه به بررسی فعالیت ها، برنامه زمانبندی و تحلیل نمودار گانت که برای یک سازه به تعداد کمتری می

روز و یک عدد شمع  55/0دد شمع پیش ساخته برابر با شده است، زمان مورد محاسبه برای یک ع انجامعدد شمع  13

های دینامیکی و سالمت شمع و باشد. تجزیه و تحلیل کیفیت نیز با استفاده از نتایج تستروز می 34/0درجا ریز برابر با 

شده است همچنین بررسی نتایج آزمایشات مقاومت فشاری بتن مصرفی در شمعها و مقایسه با مقاومت طراحی آنها، انجام 

  دهد هر دو نوع شمع دارای کیفیت ساخت و اجرای خوب و رضایت بخشی بوده اند.که نشان می
 

  شمع درجا، شمع پیش ساخته، مدیریت ساخت، هزینه، زمان، کیفیتکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

. . . به خصوص در زمین های  معموالً برای انجام پروژه های حجیم و بلند مرتبه و کارخانجات صنعتی، نیروگاه ها و

وقتی سست و کم مقاومت و در شرایطی که سطح آب زیر زمینی باال است یا در پروژه هایی همانند بندرگاه ها و اسکله ها، 

بارهای وارده را تحمل  ،نتواندنیز زمین معمولی  عمق هایدر و  ،جوابگوی بارهای وارده نباشدزمین ظرفیت باربری که 

در این شرایط سازه ها بر روی فونداسیون های عمیق قرار می گیرند، تا بار ناشی از آنها را  .شوداستفاده می شمعنماید، از 

http://www.omransoft.ir/5531/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%b3%d9%be%d8%b1/
http://www.omransoft.ir/5531/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%b3%d9%be%d8%b1/
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نامناسب از  یشمع در خاک ها یروش اجرا نیمورد نظراست که بهتر مقاله نیلذا در اتقل نمایند. به الیه های زیرین من

پروژه نیروگاه غرب کارون و  یک. ردیقرار گ یمهم در استان خوزستان مورد بررس اریساخت در دو پروژه بس تیریمد دگاهید

  .انددر نظر گرفته شده NGL 0033پروژه مطالعاتی دیگر طرح 

برخوردار هستند. گرچه دو پروژه  ییبسزا تیکه از اهم ،دنباشیکشور م یهاطرح نیترو بزرگ نیترها از مهمپروژه نیا

 یزیمتفاوت شمع ر های روش از یول باشدیم کسانیها و ساختگاه آن یکیژئوتکن طیهم قرار دارند و شرا یکیدر نزد

نوع این از  کیکدام  تیفیک و زمان نه،یاز نظر هز نکهیدن ااست که با مشخص ش نیا مقالهاستفاده شده است. هدف از

و  پروژه تیریدر بحث مد تواندیموضوع م نیو ا باشندیتر ممناسب ییاجرا یهاها با توجه به پروژه از نظر روششمع

نسبت به  یبازتر دیبا د شابه،م یها نیدر زم یانداشته باشد و کارفرما بر در یاارزنده اریبس دیبودن طرح فوا یاقتصاد

 .دینما یریگمیمنطقه تصماین ها در پروژه ریسا یاجرا

 
 

  پروژه های مطالعاتی عرفیم .2

گرفته  قرار )جفیر(منطقه جنوبی دشت آزادگان درو اهواز کالنشهر درغرب  ،مطالعه دراستان خوزستان مورد هایپروژه

در زمینی به  0033NGLهکتار و همچنین پروژه  13مساحت  اند. این پروژه ها شامل نیروگاه غرب کارون در زمینی به

(. در پروژه 0و0کیلومتری از همدیگر قرار گرفته اند )شکل های  0هکتار می باشد که در فاصله  013مساحت حدود 

 NGL 0033متر اجرا شده است و در پروژه  01تا  03عدد شمع بتنی در جاریز به طول هر یک 0331نیروگاه غرب کارون 

متر اجرا شده است. در هر دو پروژه، به دلیل شرایط  04تا   04شمع پیش ساخته بتنی به طول هر یک  00333یز بالغ برن

 منطقه ناگزیر، از شمع استفاده شده است.  غلبه بر مشکالت ژئوتکنیکی و نامناسب بودن خاک سازه ای و همچنین برای

های ریزدانه سیلتی، طور عمده از نهشتهبهکه گردد عریف میاین ناحیه در بخش دشت تی نظر زمین ریخت شناس از

از نظر تقسیم بندی واحدهای ساختمانی ناحیه  هین های تبخیری تشکیل شده است. های رسی وای و گاه کفهماسه یرس

رد. گیاند قرار میبه سمت آرامش ساحلی در حرکت ،تر زاگرسنظر در زون دشت خوزستان آنجا که مناطق پست مورد

گمانه  00تعداد  جمعاً .دارند در ناحیه قابل بررسی است را یوسهای میوس، بلهای عصر حاضر که در زیر خود رسوبنقشه

ای در آزمایش استاندارد ضربهاست.متر در زمین حفر گردیده  43های روش مغزه گیری مداوم تا عمق ماکزیمم با روش

ه بات آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد در اعماق مختلف اندازه گیری شدطول عملیات حفاری مقاومت زمین در مقابل ضر

  .[1]است اجرا شده -0155Dبه شماره ASTM. این آزمایش بر پایه استاندارد است

 
0233و پروژه  موقعیت نیروگاه غرب کارون -1شکل  NGL   
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 ()باال  0233NGLنمایی از نیروگاه  غرب کارون )پایین ( و پروژه  -2شکل 

 
 

 

   انتخاب نوع شمع و اجرای آن در تحقیقات انجام شده .0

و متناسب با نوع سازه، انجام شده است  یمختلف قاتیتحق انتخاب نوع شمع مناسب با پروژه های متفاوت، خصوصدر 

 هبکه ست، زمینی، مقاومت و نوع خاک، مالحظات اجرایی و کارفرمایی و . . . نتایج مربوطه ارایه شده ا شرایط آب زیر

 :می شوداشاره  ریاختصار به موارد ز

با توجه  را مورد بررسی قرار داده است و خشکی و دریا در های درجاریز(، مراحل اجرای شمع0030) حسین نادرپور

 ،نظیر عدم محدودیت قطر ، آنها را پیشنهاد می نماید. این موارد،های دیگرهای درجا نسبت به شمعشمع به مزایای عمده

تر ماشین آالت حفاری نسبت به شمع تدارک آسان، امکان افزایش مقطع شمع در قسمت انتهایی و افزایش توان باربری

تکمیل مطالعات و شناسایی خاک در ، صدای کمتر و به دلیل سر ،های شهریمحیط کوبی مناسب بودن برای استفاده در

  .[2]باشد میحین حفاری 

 را موضوع تحقیق خود قرار داده و ضمنتنیده پیشهای بتنی روند ساخت و تولید شمع (0035دشتی و نیک ورز )

قبل از گیرش اعمال نیروی کششی به آرماتورهای فوالدی  و پیش تنیدگی شمع ها، بتندر ضعف مقاومت کششی  بهاشاره 

 .[3] را برای شمع ها مطرح کرده و توضیحات ساخت و تولید و مزایای اینگونه شمع ها را بیان نموده اند بتن 

ریزی ریزی و تهیه بتنی که منجر به بروز مشکالت اجرائی در بتنهای بتن( در خصوص روش0330کامپ و براون )

های اجرایی اسالمپ بتن مصرفی در با توجه به اینکه در نقشه و اندهداد هایی انجامهای بتنی در جا نگردد بررسی شمع

ریزی با لوله ترمی و اطمینان از نفوذ بتن به خلل و فرج متر درج شده است، لذا تسهیل در بتنمیلی 033الی  013حدود 

 توصیه ها و مواردی بیان شده است. همچنین برای رسیدن به اسالمپ فوق و بدنه حفاری شده 

های های اجرایی شمعتحقیق خود به مقایسه فنی و اقتصادی بین روش در مقاله و (،0051) وکیل پور طاهری و 

های تنیده  و شمعهای بتنی پیش ساخته و پیشهای بتنی درجا ریز سکانت، پایل، شمعبتنی درجا ریز معمولی، شمع
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 بندی رسیده که انتخاب نوع شمع بر حسب شرایطاین جمع اند و در نهایت بهتنیده سانتریفیوژ پرداختهپیش ساخته پیش

 .[4]  کندو هوایی و مکانی )دریا با خشکی( و سایر موارد دیگر تغییر می آب

را مورد بررسی قرار دادند.  هااقتصاد شمع برعوامل مهم و مؤثر  ای (، در مقاله0305و همکاران در سال )و سانتیاگ ید

نتیجه گیری کردند که ، ستانانگل در های یک طرح عمرانی ملیپل های شمع اجرا شده در پایه کیلومتر 00در بیش از  آنها

 .[5] ستا هاها، ضرایب اطمینان بسیار باال، عامل اساسی در غیر اقتصادی بودن این نوع پیدر طراحی شمع

های مختلفی متفاوت به شکلاستفاده از معیارهای  با بر اساس روش نصب رای بتنی درجا ریز ها طبقه بندی شمع

 زانی، مقدار تغیر مکان، موعملکرد اند از جنس شمع، نحوه اجراکنند. معیارهای مورد استفاده عبارتتقسیم بندی می

 ، محل نصب و... ظرفیت باربری، شکل مقطع

 شوند.اطالعات مورد نیاز جهت طرح شمع به چهار دسته کلی تقسیم می

دانسیته و  ،حدود اتربرگ طبقه بندی نوع خاک ،بندیها مانند دانهیزیکی الیهشناخت عمومی، جنس و خواص ف -

 درصد رطوبت طبیعی خاک و سطحآبزیر زمینی.

 پارامترهای مقاومتی خاک شامل زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی در دو حالت زهکشی شده و زهکشی نشده. -

کیم، تورم، تخلخل اولیه و همچنین نسبت پیش ، ضرایب تحاالستیسیتهپارامترهای نشست پذیری همچون مدول  -

 .تحکیمی

، تعین غلظت pHهای تعیین های شیمیایی جهت بررسی و کنترل خوردگی مصالح شمع مانند آزمایشآزمایش -

 .[6]  کلر و سولفات

 نیز باید به نکات زیر توجه کرد. هاراهکارهای عملی طراحی شمعو  معیارهای انتخاب نوع شمعدر خصوص 

 بندی ات رو سازه اعم از وضعیت و نوع بارگذاری، کاربردی، درجه اهمیت سازه، توجیه اقتصادی و زمانمشخص -

االرضی و همچنین وضعیتآبزیرزمینی و نوسانات های تحتشرایط بستر شامل نیمرخ خاک محل، خصوصیات الیه -

 های شمعیتعیین تکلیف استفاده و یا عدم استفاده از پی و همچنین آن

 [7] .خورندگی محیط، عملکرد و دوام مصالح شمع میزان -
 زیر سطحی و محیطی یطاطالعات الزم و مکفی از شرایط ژئوتکنیکی محل، شرا -

 هاشناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر مقدار و جهت و اولویت بندی آن -

مع با توجه به شرایط خاک، بارهای تعیین عمق مدفون شو انتخاب نوع شمع نوع پی عمیق )درجا یا کوبشی(  -

 موجود و امکانات اجرایی

 تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک، بارهای موجود و امکانات اجرایی -

منظور اطمینان از صحت های عمل بارگذاری استاتیکی یا دینامیکی )در صورت لزوم و صالحدید( بهانجام آزمایش -

 های در حین اجرادیدگی شمعا و عدم آسیباجر

 [8] .یمالحظات اقتصادو تعیین ضریب اطمینان  -

 

 

 عملیات اجرایی شمع های در جاریز و پیش ساخته در پروژه های مورد مطالعه .4

 درالیه های خاکریزی به عمق عملیات اجرای تحکیم بستر در هر دو پروژه قبل از عملیات شمع ریزی و شمع کوبی

های اجرایی صورت درصد به روش آشتو اصالح شده مطابق نقشه 033تا  31با تراکمی معادل  ،مترسانتی 03 کثرحدا

 مشاهده می شود. پروژه ها یزیخاکر اتیعمل 0. در شکل پذیرفته است
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 عملیات خاکریزی ساختگاه پروژه ها -0شکل 

 

گردد که کمترین ضربه دینامیکی را عیین میدستگاه حفاری به نحوی ت محل استقراردر شمع های درجاریز 

های اجرا شده وارد نماید و حداقل موانع کاری را نسبت به تردد ماشین آالت مرتبط با عملیات حفاری االمکان به شمعحتی

را در ایجاد نماید. دستگاه حفاری باید به نحوی مستقر گردد که تا پایان حفاری یک شمع نیاز به جابجایی نداشته باشد زی

 .شودصورت جابجایی دستگاه حفاری و استقرار مجدد باعث اختالل در تراز و شاقول بودن دستگاه حفاری می

محل حفاری باید کامالً مسطح بوده و با مصالح دارای قابلیت زهکشی مناسب متراکم گردد و دارای صلبیت کافی 

 ریزی برخوردار باشد. معاری و شفضای کافی جهت مانور دستگاه حفواز جهت انجام عملیات باشد. 

 از روی سطح پلتفرم برداشته و به محل دپو انتقال داده شود. در طول  عملیات حفاری، خاک حاصل از حفاری مرتباً

 جاریزهای درهای حفاری برای شمعدستگاه. مستقیم با نوع خاک محوطه حفاری دارد رابطهانتخاب دستگاه حفاری   

توان از انواع مختلف آن استفاده کرد و یا آنکه با استفاده از نی هستند که با توجه به شرایط کار میماشین آالت حفاری دورا

 باکت ها و اوگرهای خاص عملیات حفاری را با شرایط اجرای خاص تطبیق داد. 

آغشته شدن  برای جلوگیری از ریزش دهانه چاه بعد از حفاری و از بین رفتن لبه های چاه حفاری شده و جلوگیری از

مصالح بتن با خاک اطراف شمع و همچنین نگهدارنده لوله ترمی در هنگام افزایش و کاهش ارتفاع لوله از غالف گذاری 

متر استفاده شده و بعد از اتمام بتن ریزی و زمانی که بتن هنوز حالت سیال دارد، از  5تا  0فلزی موقت به طول معموالً 

بودن درحین حفاری ندیواره پروژه نیاز به کیسینگ گذاری کل چاله شمع بدلیل ریزشی  شود. دراینچاه بیرون کشیده می

و بعد از حفاری وجود نداشت. فقط برای استحکام دیواره ها درحین حفاری مخلوطی از آب و بنتونیت همزمان با حفاری 

 05Rستگاه حفار سویلمک ایتالیاییاز دستگاه های حفاری کاساگراند هیدرولیکی و ددر حفاری شمع درجا شد. تزریق می

رعایت شاقول بودن مته حفاری نسبت به شمع مورد  که روی جرثقیل بوم خشک نصب و مونتاژ شده استفاده شده است.

در زمین های دارای مصالح مخلوطی یا لجنی  حفاری و تراز بودن دستگاه روتاری و جرثقیل زنجیره ای الزامی است. معموالً

 آورده شده است.ی درجاریز  شمعها یزیوبتن ر یحفار اتیعمل 4در شکل  شود.استفاده مینگوله ای زاز باکت حفاری 

 متر و01تکه به طول  کیبصورت  متریسانت 13×13و 43×43شکل به ابعاد  یبا مقطع مربع یساخته بتن شیپ یشمع ها  

 2kg/cm 350قاومت مشخصه بتن برابرم. پروژه استفاده شده است نیدرا یمتر 00 و 3.3و 00 یبه طول ها کهدوت

ونقل، بلند کردن و اعمال منظور مقاوم نمودن شمع در مقابل خمش تولید شده در هنگام حمل میلگردها به. باشدیم

بتن  و یحفار اتیعمل 4شکل در  .گیرندنیروی جانبی به شمع و همچنین افزایش مقاومت فشاری مورد استفاده قرار می

 .آینددر طول مورد نظر ساخته شده و به عمل می نیز های پیش ساختهشمعآورده شده است.  زیجاردر  یها شمع یزیر

پر  یدگیتن شیپ یهابا استفاده از کابل توانیساخته را م شیپ یها. شمعشوندیحمل م دنیپس از آن به محل کوب

 [.3در آورد ] دهیتنشیصورت پمقاومت، به
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 وبتن ریزی شمعهای در جاریز سبد گذاری ارماتور عملیات حفاری-4شکل 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیش ساختههای وبتن ریزی شمع شده قالب های آماده  -5 شکل

  

لویت سازه ها، ضمن انتقال تجهیزات شمع نصب شمع های پیش ساخته بتنی مراحل زیر انجام شده است. بنا بر او در

شود. معموالً پس از پایان شمع کوبی هر سازه کوبی و انتقال شمع های پیش ساخته به آن ناحیه کاری، اجرا شروع می

از چکش و  یینما 5در شکلضمن بازدید و بررسی های الزم، شمع ها مطابق مشخصات فنی پروژه صورتجلسه می شوند. 

  ساخته آورده شده است. شیپ یاشمع ه یشمع کوب

 یتحتان کفشک و ریگ ضربه بالشتک نصب : اول گام 

 از معمووال  یصووت  یآلودگ کاستن زین و شمعکوب چکش ضربات اثر بر شمع یفوقان قسمت دنید صدمه از یریجلوگ جهت

  .شودمی استفاده چوب ای کیالست ، هوا جنس از ییها بالشتک

 شمع نصب محل در یفوالد شابلون نصبدوم :  گام

   .باشد نداشته یحرکت گونه چیه وارده یها روین اثر بر تا شوند رداریگ کامال اطراف در ها شابلون که شود دقت دیبا

  نیدورب لهیبوس آن یراستا کنترل و نظر مورد محل در شمع دادن قرار :سوم  گام 

  .کوبش اتیعمل شروع :چهارم  گام
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 ساخته شیپ های شمع یکوب از چکش وشمع یینما -6شکل

 

 
 

   مقایسه دو نوع شمع پیش ساخته و در جاریز و انجام متره و برآوردو  نالیز اجراییآ .5

ابتدا متره و سپس مطابق  مطالعه های موردهای موجود هر دو نوع شمع پیش ساخته و درجاریز در پروژهمطابق نقشه

ده است و همچنین نمودارهای هزینه و زمان بر اساس ساعت ترسیم برآورد مالی ش 0031فهرست بهای ابنیه و راه سال

پیش  یمتر 03خالصه فصول و خالصه مالی شمع  0جدول در  .شده است. در ادامه نمونه ای از موارد آورده شده است

 بر اساس نقشه های مربوطه آورده شده است. )سمت راست( ریزو شمع درجا)سمت چپ( ساخته 

آورده شده است.  ساخته، ب: شمع درجا شی، الف: شمع پمتری 03برای شمع  و زمان اجرا نهینمودار هز 3شکل در 

ن آ باشد که با استفاده از یم یمناسب لهین وسآ تیریمد پروژه و یاجرا یمختلف برا یزمانها یبه ازا نهیکل هز یمنحن

 .دینما یم نییرا تع تیفعال هر یبرا نهیبه یزمانها جهیدر نت پروژه و یاجرا یبرا نهیمان بهمی توان ز
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 متری، الف: شمع پیش ساخته، ب: شمع درجای   23خالصه فصول و خالصه مالی شمع -1جدول 

 

 

 شمع درجانمودار هزینه و زمان اجرا، الف: شمع پیش ساخته، ب:  -7شکل 

 

دو نوع شمع، از آماده سازی سایت تا پایان عملیات های موجود و برنامه زمانبندی کلیه فعالیت های هرمطابق نقشه

عدد شمع درجا وپیش ساخته بتنی مطابق جدول های زیر در زود ترین و دیرترین تاریخ  13حفاری و کوبش شمع برای 

های ممکن برای شروع بصورت نمودار گانت برای هر کدام ترسیم شده است. در نهایت برای هر شمع مقدار زمان آن جهت 

نمودار به ترتیب  0و  0روز می باشد. در جدول های  34/0روز و برای شمع درجا ریز برابر  55/0پیش ساخته برابر شمع 

 شیو پ ریزدرجا یشمع بتن یا نهیهز سهیمقانیز  4جدول و در شمع درجاریز ی و ساخته بتن شیپ یشمع ها یگانت اجرا

 آورده شده است. ساخته

 ب الف
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 0233NGLار گانت (اجرای شمع های پیش ساخته بتنی برنامه زمانبندی )نمود -2جدول 

1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31

1.1
  خاک ریزی، عمليات تسطيح و آماده سازی،محل 

کوبيدن شمع ها
1397/01/15 1397/03/13 60

1.1.1 مونتاژ دستگاه های شمع کوبی وجرثقيل بوم خشک 1397/02/26 1397/02/28 2

1.1.2
نقشه برداری وپياده کردن مختصات محل اجرای شمع 

ها
1397/02/29 1397/03/18 20

1.1.3 ارماتور بندی وبافت سبد شمع پيش ساخته 1397/2/12 1397/2/31 20

1.1.4 قالببندی شمع پيش ساخته بتنی 1397/2/15 1397/3/4 20

1.2 1397/03/04 بتن ریزی شمع پيش ساخته بتنی 1397/03/21 17.5

1.2.1 کيورینگ شمع پيش ساخته 1397/03/05 1397/03/22 15

1.2.2 انتقال شمع پيش ساخته به محل پای کار 1397/03/12 1397/03/27 15

1.2.3 شمع کوبی با استفاده از دستگاه شمع کوب 1397/03/20 1397/03/28 7.5

1.2.4 تخریب سرشمع 1397/03/21 1397/04/15 25

شرح فعاليت 
1397

تاریخ شروعتاریخ خاتمه 1 2 3 4 5 تعداد روز کاری6

 

 درجا ریز نیروگاههای شمع اجرای برنامه زمانبندی)نمودار گانت(  -0جدول 

1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31

1.1.1
اماده سازی سایت،خاکریزی وتسطيح محل سکوی 

حفاری
1397/01/15 1397/03/13 60

1.2.2 مونتاز دستگاه های حفاری شمع وجرثقيل بوم خشک 1397/02/24 1397/02/26 2

1.3.4 نقشه برداری وپياده کردن محل مختصات شمع ها 1397/02/25 1397/03/14 20

1.4.5
حفاری چاله محل شمع همراه با تزریق گل بنتونيت 

وکيسينک گذاری
1397/02/26 1397/03/15 25

1.5.6 بارگيری وحمل مصالح حاصل از حفاری چاله شمع 1397/03/01 1397/03/16 15

1.6.7 ارماتور بندی وبافت سبد شمع 1397/01/15 1397/02/14 30

1.6.8 انتقال سبد های بافته شده ارماتور به پای کار 1397/03/01 1397/03/16 15

1.6.9 جایگذاری سبد ارماتور داخل چاه 1397/03/06 1397/03/16 10

1.7.6 بتن ریزی چاله شمع وبيرون کشيدن کيسينگ 1397/02/29 1397/03/17 20

1.8.6 تخریب سر شمع 1397/03/05 1397/04/24 50

شرح فعالیت تاریخ شروع

1397

تاریخ خاتمهمدت زمان 1 2 3 4 5 6
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 مقایسه هزینه ای )میلیون ریال( شمع بتنی درجا و پیش ساخته -4جدول  
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AXIS TITLE

            

                     

   ساخته شیپریز و شمع درجا یزمان نمودار -8شکل  

 

موضوع کیفیت اجرا نیز با استفاده از نتایج آزمایشات مختلف برای شمع های درجاریز و پیش ساخته بررسی شده اند 

 5و در جدول  زیجار در یشمع ها PDA/PITتست  جینتانمونه  1جدول که در ادامه نمونه ای از آنها آورده می شود. در 

 .[10] آورده شده است ساخته شیپ و زیدرجار یبتن شمع ها یمقاومت فشار شیزماآ جینتانمونه ای از 
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 نمودار نسبت هزینه شمع درجاریز و پیش ساخته -9شکل 

 شمع های درجاریز PDA/PITتست نتایج  - 5جدول  

 

 نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن شمع های درجاریز و پیش ساخته - 6جدول  
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  نتیجه گیری .6

 برای هر کدام از شمع ها )پیش ساخته و 0031سال یفهرست بها با مطابق و ورد مالیآبه بر توجهبا  ،هزینهدر بحث 

جاریز با هزینه تمام شده در ریال در مقابل شمع  34514033.34هزینه تمام شده به مبلغ با شمع پیش ساخته  درجاریز(،

 نصب کمتری دارد. ریال هزینه ساخت و 35013305.03به مبلغ 

تحلیل نمودار گانت، چنانچه همچنین  فعالیت ها وتفکیک  از لحاظ زمان اجرا با توجه به شکست کار و ،انبحث زم در

که نشان  می باشد، روز 34/0و  55/0در نظر بگیریم به ترتیب برابر در جاریز را مدت زمان اجرای یک شمع پیش ساخته و

 اجرای شمع پیش ساخته کمتر می باشد.  زمان ساخت و می دهد،

هر دو نوع شمع  ،مقاومت فشاری بتن مصرفی زمایشات شمع ها وآتحلیل نتایج  با توجه به تجزیه و ،بحث کیفیت در  

 هستند.خوبی  دارای نتایج رضایت بخش و

با توجه به جمیع موارد وهمچنین نتایج به دست آمده از مقایسه ریالی، زمانی و کیفیت، استفاده از شمع های پیش 

 صیه می گردد.ساخته بتنی تو

  
 

 

  مراجع .7

 .مهندسین مشاور پی کاو(، 0030) "مطالعات ژئوتکنیک نیروگاه غرب کارون"گزارش نهائی. 0   

، اولین کنفرانس ملی "مراحل اجرای شمعهای درجاریز درخشکی ودریا"(، 0030. نادر پور، ح. و فالح اسماعیلی، م. )0

 ی پیشرفته علوم محیطی.بتن، مرکز بین المللی علوم وتکنولوژ صنعت

المللی دومین کنفرانس بین ،"های بتنی پیش تنیدهروند ساخت و تولید شمع"(، 0035نیک ورز، ا. )و  . ع.م، دشتی. 0

  .مدیریت بحران، تهران، دانشگاه عالمه مجلسی معماری و مهندسی عمران،

 ،"های دریاییهای بتنی در سازههای اجرایی شمعمقایسه فنی و اقتصادی روش"(، 0051ج. )وکیل پور،  و ه.طاهری، . 4
وژ، دومین همایش صنایع فراساحل یتنیده سانتریفریز، سکانت پایل، پیش ساخته و پیش های درجامطالعه موردی شمع

 و حضور در بازارهای جهانی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.

، وزارت راه وترابری معاونت اموزش و "ظرفیت باربری محوری شمع ها"(، 0054و اسالمی، الف. ) . فخاریان،ک.1

 تحقیقات و فناوری پژوهشگاه حمل ونقل.
6 .De Santiago, C. de Santayana, F. P. de Groot, M. Urchueguia, J. F. Badness, B. 

Merganser, T. Martín, F. (2016). Thermo-mechanical behavior of a thermo-active 

precast pile. Bulg. Chem. Commune, 48, 41-54. 

7 .Tomlinson, M., & Woodward, J. (2014). Pile design and construction practice. 

CRC Press. 

مه ریزی سازمان مدیریت وبر نا 055(، ضابطه شماره 0034. مشخصات فنی عمومی اجرای شمع کوبشی ودر جاریز. )5   

 کشور.

 ، ترجمه: شاپور طاحونی، جلد دوم، مهندسی پی."اصول مهندسی ژئوتکنیک"(، 0354. براجا، ام .داس. )3   

از دیدگاه مدیریت ساخت )بررسی های نامناسب انتخاب بهترین روش اجرای شمع در خاک "(،0033موسوی، م. ). 03

،پایان نامه کارشناسی ارشد،  "(NGL 0033ارون و پروژه هزینه، زمان و کیفیت( مطالعه موردی: نیروگاه غرب ک

  دآنشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، شوشتر.
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