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 خالصه

 تمام شده ه هايهزين د قابل اجرا،زيا طولهاي مناسب، پيچشي باال، مقاومت فشاري مقاومت جمله از ،پيش تنيده سانتريفوژ بتنيشمع هاي  مزاياي
در كشور مي سانتريفوژ بتني شمع هاي  كاربردهم اكنون بيش از ده سال از  .باعث شده است تا امروزه بسيار مورد توجه واقع شوند . . .و  كمتر
بتني پيش تنيده شمع هاي ها استفاده نمي شود و هنوز هم از اينگونه شمع  ،اما هنوز هم جز در پروژه هاي خاص و توسط كارفرمايان ويژه ،گذرد

شمع ها  نوع اين كوبش و حمل تهيه، زمينه در آمده بدست تجربيات به توجه لذا اين مقاله سعي دارد با. تا حدود زيادي ناشناخته هستندسانتريفوژ 
، پروژه طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر و )ره(ر امام خميني هزار تني بند 150احداث اسكله مختلف، از جمله پروژه  پروژه هاي اجرا شده در

بيان تجربيات  نها وضمن معرفي آ ،)ره(و پروژه احداث كارخانه تصفيه روغن در بندر امام خميني  2پتروشيمي فجر واحد آب پروژه احداث 
  .نمايداين نوع شمع را به عنوان گزينه اي مناسب در دريا و خشكي پيشنهاد  ،اجرايي

 
   PHC سانتريفوژ ، پيش تنيده، شمع، شمع بتني: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1

 

براي اين منظور با توجه به . استوي بستر خاكي از اهميت بسزايي برخوردار ر ، پايداري و استحكام سازه بردر طراحي و اجراي سازه هاي مختلف
به اين ترتيب در . به كار برده مي شود و از انواع مختلف پي هاي عميق و سطحي كمك گرفته مي شودسيستمهاي مختلفي براي پي سازه  ،وضعيت بستر
زمين، شمع  سخت هاي اليه به وارده، بارهاي و سازه وزن انتقال جهت نباشد، مناسب سطحي هاي پي از استفاده براي زمين باربري ظرفيتمناطقي كه 

عكس باشند كه با توجه به شرايط، باربري را از طريق مي  فوالد يا مسلح بتن چوب، جنس از سازه اي اعضاي هاشمع . مي گيرند قرار استفاده مورد ها
  .[1]و نيروهاي جانبي، كششي و يا بركنش را نيز تحمل مي نمايند  انجام مي دهند كف عكس العملجداره و  العمل

هـاي   از شمع امروزه استفاده د وگزينه مي باش بهترين شمعها از استفاده دريا، بستر نيز و يمحيط خاص شرايط به توجه با دريايي سازه هاي در
 در شـمعها  بـه اينكـه   توجـه  بـا  هـا سـازه   اين در. دباش مي متداول آنها باربري ظرفيت و دهنده تشكيل مصالح فراواني به توجه با ،مسلح يفوالدي و بتن

 به ها سازه گونه اين در بتني معهايش. دباشن مقاوم ي نيزپايدار و دوام كننده تهديد عوامل برابر در بايد قرار دارند، دريا آب با مداوم و مستقيم تماس

 حفاظـت  مانند روشهايي به نياز عدماين شمعها به دليل  همچنين .اقتصادي تر هستند فوالدي شمعهاي به نسبت ،دهنده تشكيل مصالح بودن ارزانتر دليل

 بـه  خورنده عوامل مقابل در فلزي شمعهاي از محافظت جهت كه زنگ ضد پوششهاي ساير و رنگها از استفاده اي پوسته و ضخامت افزايش كاتديك،

  .[2]عالوه بر اين استفاده از انواع شمع هاي بتني با توجه به نياز و شرايط باربري، در خشكي نيز بسيار متداول است  .هستندتركم هزينه  روند مي كار
، ايـن  )Pretensioned spun High strength Concrete piles(سـانتريفوژ   پيش تنيـده در اين ميان با توجه به مزاياي مختلف شمع هاي بتني 

ند، كه به اختصار شمع هاي سـانتريفوژ خوانـده مـي شـو     شمعها اين بار اولين. ع ها مي توانند گزينه مناسبي جهت استفاده بيشتر در دريا و خشكي باشندشم
 سـاير  در آن از پـس  ه وبـا اسـتقبال روبـرو شـد     دپيشتنيده ساخته مـي شـون   بتني استفاده از اين شمع ها كه بصورت. شدند توليد و استفاده ژاپن كشور در

  . [3]د نگرفته و توليد مي شو قرار توجه مورد نيز مالزي نظير كشورها
جز در پروژه هاي خاص و توسط كارفرمايان ويژه از اينگونه شمع  اكنون ليكن هم ،است شده استفاده شمعها نوع اين از شوردر ك اگرچه قبالً
لذا اين مقاله سعي دارد تا با معرفي اين شمعها و بيان تجربيات اجرايي استفاده از آنها در پروژه هاي مخلف از جمله پروژه احداث . ها استفاده نمي شود



 1392اسفند  9و  8 ،اصفهاندانشگاه ، هاي نوين در مهندسي عمران كنفرانس ملي مصالح و سازهدومين 

و پروژه احداث  2، پروژه احداث واحد آب پتروشيمي فجر رح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهرروژه ط، پ)ره(هزار تني بندر امام خميني  150اسكله 
اينگونه شمع ها را بعنوان گزينه اي مناسب و كارا در استفاده در پروژه هاي مختلف خشكي و دريا  ،)ره(كارخانه تصفيه روغن در بندر امام خميني 

   .نمايد معرفي و پيشنهاد
  
  

  سانتريفوژ هاي شمع توليد فرايند  .2
 

 به )BS8004 و BS8004:1986  ،BS8110:1997  ،ACI543R-74(80)( شمع هاي بتني سانتريفوژ پس از طراحي مطابق با استانداردهاي موجود

اين شمع ها در ذيل مراحل توليد  .]4[در كالس هاي مختلف ساخته مي شوند و آماده حمل به محل پروژه مي گردند  كارخانه ساخته در پيش صورت
  :بطور مختصر شرح داده مي شود

سوراخ ديگري بحالت خزينه  سوراخ،  دركنار هر. شوند هاي پيش تنيدگي سوراخكاري ميكابلاين صفحات به تعداد : ساخت صفحات انتهايي
پشت صفحه  و باگيرد درمحل خزينه قرار ،شده درمي آيد نيمه ذوبحرارت بحالت  پيش تنيدگي كه تحت فشار و كابلانتهاي  تاگردد  شده تعبيه مي

گيرداري مناسبي درانتهاي  پيش تنيدگي، درسيستمبه اين ترتيب همانند سيستم گيره و گوه  .نداشته باشداز سوراخ دوم را  امكان عبورو  گرديده همباد
 ها كابلامكان پيچ نمودن صفحه نگهدارنده  تا ،ده استسوراخ اول رزوه شده آما عملكرد سيستم ايجاد شده به اين شكل است كه. گردد كابل ايجاد مي

ها درسوراخ  كابل و همچنين امكان ايجاد نيروي پيش تنيدگي را بدليل گيرداري آورده ، فراهماز حركت طولي كابلها درحين توليدرا جهت ممانعت 
تعدادي از  ،از ساخت قطعات فلزي انتهايي بعد .شود انجام مي Co2دستگاه جوش  ها به صفحه انتهايي با انتهايي شمع نصب حلقه .نه فراهم سازدخزي

 .گردند شوند و باعث افزايش مقاومت قطعه درطرفين شمع مي به صفحه جوش مي ،متر بريده شده اند 5/1هاي پيش تنيدگي كه به طول حدود كابل 
ش تنيده متعارف اين قسمت به نام بلوك انتهايي قطعه معرفي مي دركارهاي پي. اين نقاط درمعرض كوبش و تمركز نيروي پيش تنيدگي قراردارندزيرا 
  .اين مراحل را نشان مي دهد 1شكل. گردد

  

      
  ]A (]5(و ساخت صفحات انتهايي ) B(كابل هاي پيش تنيدگي . 1شكل 

  

ميلگردهاي مارپيچ در حلقه پس از چيدن كابلها و آرماتورهاي طولي بر روي محيط دايره اي شكل درون دستگاه، : ساخت قفس داخلي شمع
و  كابل هاشوند و مجدداً دور قرقره هايي جهت انجام جوش اتوماتيك به  باز، صاف و زنگ زدايي مي ،هاي كالف توسط دستگاه مخصوصي

از يك طرف ورق انتهايي به گيره اي وصل مي شود و با حركت گيره روي ساخت به اين صورت است كه روش . پيچيده مي شوندآرماتورهاي طولي 
فاصله گام مارپيچها با تغيير سرعت حركت . ريل به عقب رانده مي شود و همزمان آرماتورهاي مارپيچ به دور قفس گردانده شده و جوش مي شوند

 .ابل تنظيم استقفس به صورت اتوماتيك ق

و پس از بتن  داده قرار ه قالب كه مقطع آن نيم دايره است داخل نيمآن را  شمع، پس از آماده شدن قفس: عمليات قالب بندي و بتن ريزي
استوانه يكپارچه با  به شكلقالب و هاي قالب محكم شده  پيچ مت ديگر قالب روي آن قرار گرفته،قس ،يكنواخت در طول شمعيه صورت ريزي 

  .نشان داده شده است 2شكل اين مراحل در  .درزبندي مناسب قرار مي گيرد
ها قادر به انتقال نيروي كششي  هايي به ابتدا و انتهاي شمع بسته مي شوند كه اين كالهك كالهك ،قالب پس از: اعمال نيروي پيش تنيدگي

سفت كردن مهره انتهاي  و پس از پس از اعمال نيروي پيش تنيدگي. ها هستند قالب و نيدگيهاي پيش تصفحات انتهايي شمع، كابلپيش تنيدگي به 
  .شوند مي نيرو درمقطع باقيمانده و جكهاي پيش تنيدگي آزاد ،كالهك

A B 
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  ]7[و  ]A (]6(و بتن ريزي شمع ) B(، نصب كالهك ها )C(مارپيچ ها  جوشكاري. 2شكل 

  

اين دستگاه شامل دو محور . مي گيرند هاي دستگاه گرداننده قرار كمرحله قالب و بتن درون آن، روي غلتدراين : ايجاد شرايط گريز از مركز
 .شود گردانده مي طي مراحل مختلف درمي باشد كه كهاي محرك هاي هرزه گرد و سمت ديگر داراي غلت كطولي است كه يك محور آن داراي غلت

قالب درداخل مقطع  .شود نيروي گريز از مركز به جدار خارجي قالب چسبيده و آب اضافي آن خارج بتن داخل شمع دراثر باعث مي شود تااين عمل 
  . گردد اين روش باعث تراكم مناسب بتن و كاهش نسبت آب به سيمان و افزايش مقاومت آن مي. مي گيرد روي جدار داخلي شمع قرار ،خالي استوانه

با پايان . ساعت، تحت بخار نگه داشته مي شوند تا عمل آوري تكميل گردد 24مدت در اين مرحله قالب ها به : ي با بخار تحت فشارعمل آور
شمع هاي انتهاي قالب،  و بازكردن كالهك تنيدگياز آزاد سازي نيروي پيش  يافتن مدت عمل آوري، قالب ها از محل عمل آوري خارج شده و پس

  .]4[هند ددستگاه جرثقيل سقفي مكنده، به محل انبار انتقال مي  باو  را باز كرده
  

      
  )A(و اعمال نيروي گريز از مركز) B(نيروي پيش تنيدگي اعمال. 3شكل 

  

  

  

A B C 

A B 
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 ٤

  ويژه شمع هاي بتني سانتريفوژ خصوصيات  .3
 

 بيشتر استفاده و و موجب روي آوردن يشتر شناخته شدهب آنها قابليت هاي ويژه هاي بتني سانتريفوژ، بيشتر از شمع ، با استفادهدر سال هاي اخير
بوسيله ماشين آالت خودكار و نيمه خودكار و وجود كنترل بسيار زياد بر روي كيفيت بتن،  اين شمع ها، ساخت صنعتي. گرديده است هااز اين نوع شمع

موجب گرديده است كه شمع هاي بتني سانتريفوژ با كيفيت مناسب و  ،وجود كابل هاي پيش تنيدگي و ورق هاي فوالدي مورد استفاده در دو سر شمع
با عيار سيمان باال بوده و استفاده از سنگدانه  ها بتن مورد استفاده در اين نوع شمع. طي ساخته شوندمقاومت بسيار باال در برابر عوامل آسيب رسان محي

كه در  هاكه ناشي از شرايط گريز از مركز در قالب و خارج شدن آب اضافي مي باشد و نيز عمل آوري آن ،هاي گرانيتي و نسبت آب به سيمان پايين
در باال، شرايط گفته شده  عالوه بر اين، .اين نوع شمع ها داده استيرد، مقاومت فشاري بسيار بااليي را به ديگ هاي بخار تحت فشار صورت مي گ

  . در برابر عوامل خورنده از جمله يون هاي كلريد و سولفات پايايي بيشتري خواهد داشت شمع ميزان نفوذ پذيري شمع را به حداقل رسانده و در نتيجه
ژ را با توجه به پيش تنيده بودن مي توان با طولهاي زياد توليد نمود و ركورد بلندترين شمع كوبشي ساخته شده با طول شمع هاي بتني سانتريفو

اين  نمونه اي از مشخصات فني. 1ول در جد .]8[و  ]5[ شده استنيز مربوط به همين نوع شمع مي باشد كه توسط شركت سپكو در مالزي توليد  متر 46
  .شمع ها آمده است

  

  ]5[ شمع هاي بتني سانتريفوژكالس هاي مختلف نمونه اي از مشخصات فني . 1جدول 

  
  

ضمن دارا بودن مقاومت باال، به نسبت شمع هاي معمولي بتني، از وزن واحد طول كمتري شمع هاي سانتريفوژ همچنين الزم به ذكر است كه 
ضمن اينكه با محاسبات انجام گرفته در كارخانه،  .اين موضوع حمل و نقل و اسقرار آنها جهت كوبش را نيز آسان تر كرده است و هستند برخوردار

. شده استمحل هايي با نوار قرمز رنگ جهت بستن كابل در آن قسمت و بلند كردن شمع به نحوي كه آسيبي در اثر وزن به شمع وارد نيايد مشخص 
. نوع شمع، به راحتي مي توان از طريق جوش دادن حلقه هاي انتهايي، شمع ديگري را به آن اضافه نموده و عمليات كوبش را ادامه دادكوبش اين پس از 

  .ابعاد جوش مورد نياز با توجه به مشخصات شمع آورده شده است 2در جدول 
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  ]5[ ابعاد جوش شياري صفحات انتهايي. 2 جدول

  
  

 

  تجربيات اجرايي  بدست آمده از نكاتروش بهينه اجرا و   .4
 

اجرايي بدست آمده در پروژه هاي مخلف در حاشيه خور موسي و منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر، از جمله پروژه احداث توجه به تجربيات با 
و پروژه احداث  2، پروژه طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر، پروژه احداث واحد آب پتروشيمي فجر )ره(هزار تني بندر امام خميني  150اسكله 

    :نكات و تجربيات اجرايي زير جهت به كارگيري در پروژه هاي آتي اشاره مي گرددبه ، )ره(وغن در بندر امام خميني كارخانه تصفيه ر
بر روي دريا جهت كوبش هر نوع شمع تجهيزاتي از قبيل جرثقيل بوم خشك، بارج با تناژ باال و يدك كش مورد نياز مي : تجهيزات مورد نياز

در استفاده در دريا جرثقيل مي بايست بر روي بارج مستقر گرديده و . مي تواند شامل دستگاه شمع كوب و جرثقيل باشداين موارد در خشكي . باشد
از جمله وزن جرثقيل،  طول بوم، ي انتخاب جرثقيل مي توان به معيارهاي در .عمليات استقرار شمع، قرار دادن چكش بر روي شمع و كوبش را انجام دهد

   . اشاره كرد ظرفيت و ابعاد آن
ابتدا مي بايست شابلون مناسبي تهيه گرديده و در محل دقيق كوبش شمع  در 4شكل مطابق جهت جلوگيري از جابجايي شمع ها : نصب شابلون

هر وسيله از جمله  به اين لوله ها. استفاده كرد مي توان جهت ثابت نمودن شابلون از دو لوله. كه بوسيله دوربين نقشه برداري تعيين مي شود ثابت گردد
  .  دمي گرد و ثابت ه شدهبين اين دو لوله جوش دادشابلون . مي شونددر بستر فرو  ،به فاصله اي به اندازه عرض شابلون از يكديگر چكش ويبراتور،

  

    
  ]A (]8( يعمليات شابلون گذارو ) B(شابلون هاي اجرا شده . 4شكل 

  

در هنگام كوبش، جهت جلوگيري از وارد شدن مستقيم ضربه چكش به شمع و ممانعت از : كفشك شمع ورق محافظ بالشتك چوبي ونصب 
جهت جلوگيري از فرو رفتن ضربه . داده مي شودضربه گيري چوبي بر روي شمع قرار  ،قبل از آغاز كوبشخرد شدن بتن سر شمع و آسسيب ديدن آن، 

شده و بر روي حلقه ابتداي شمع فوالدي به اندازه قطر بيروني شمع تهيه  ي، ورقاتفاق بيفتد چكش در اثر ضربه ، كه ممكن استگير در قسمت باز شمع
از اين  يكجهت هر  .با توجه به شرايط ژئوتكنيكي بستر دريا، مي توان شمع بتني سانتريفوژ را به صورت ته باز يا ته بسته كوبيد. جوش داده مي شود

A B 
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عمل فرو رفت  اين كفشك ها. آورده شده است 5كه در شكل  نوك شمع به حلقه هاي فلزي متصل مي گردد روشها كفشكهايي طراحي گرديده و در
   .و از آسيب ديدن شمع جلوگيري بعمل مي آورد شمع را تسهيل مي نمايد

    

     
 ]A (]9( فشك ته بستهو ك) Cushion )Bضربه گير چوبي يا  . 6شكل 

  

معموالٌ با رسيدن شمع به بستر . پايين برده مي شودشمع بوسيله جرثقيل برداشته شده و درون شابلون قرار مي گيرد و آرام آرام : استقرار شمع
استقرار جهت  الزم پالن جانمايي تجهيزات ،7در شكل . دريا مقداري نفوذ در اثر وزن شمع صورت مي گيرد كه اصطالحاً نفوذ استاتيكي ناميده مي شود

  : دندبراي علم كردن و استقرار شمع در محل كوبش مراحل زير به ترتيب اجرا مي گر همچنين الزم به ذكر است كه. آورده شده است شمع
  بستن بكسل بدور شمع در محلهاي مشخص شده با نوار قرمز رنگ  - 1
  مشخص نمودن شابلون مورد نظر براي راننده جرثقيل  - 2
  بلند كردن شمع و قراردادن در شابلون  - 3
  شاقول كردن شمع حين قراردادن در شابلون با تنظيم نئوپرن هاي قرار داده شده در چهار طرف شابلون  - 4

  

  
  ]9[ پالن جانمايي تجهيزات جهت استقرار شمع. 7 شكل

  

ش، شمع مقداري ديگر در در اين مرحله نيز در اثر وزن چك. بر روي شمع قرار مي گيرد بوسيله جرثقيل براشته شده و چكش: كوبش شمع
ميزان نفوذ با واحد ميليمتر در هر (با كمترين انرژي چكش آغاز شده و به مرور با پايين آمدن نرخ نفوذ  مي بايست عمليات كوبش. كندمي  بستر نفوذ

با توجه به محاسبات انجام شده در خصوص اين نوع شمع، وزن . ژي چكش تا دستيابي به نرخ نفوذ مطلوب در باالترين انرژي باال برده شودر، ان)ضربه
برابر سرعت چكش در زمان ضربه باشد و نيز  10تا  8زن شمع بوده و ميزان حداكثر تنش بايد به طور تقريبي معادل چكش مي بايست در حدود نصف و

   .]5[ متر باشد 2/1ارتفاع سقوط چكش نيز بايد 
انتخاب )  3، امراقبت در بلند كردن شمع ه)  2 ،مراقبت در بستن صحيح بكسل ها)  1: نكات قابل توجه در هنگام جابجايي و عمليات كوبش

استفاده از نئوپرن مناسب جهت رعايت فاصله شمع تا )  4دن شمع و علم كردن شمع در شابلون، كارگر ماهر در همه موارد از قبيل بستن بكسل،  بلند كر

يدك كش   

متري 12شمع   

متري 24شمع   بارج 

 شابلون
 شمع كوبيده شده

 طناب مهار بارج

 جرثقيل بوم خشك

A B 
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درست انرژي كوبش چكش در تنظيم )  6، استفاده از ضربه گير مناسب تا سر شمع لهيده و يا شكسته نشود)  5، شابلون و زخمي نشدن بدنه شمع ها
  .اجراي كارهاي اجرايي هماهنگي كامل عواملِ در جريانِ)  7، مراحل مختلف كوبش تا باعث شكستگي و ترك شمع نگردد

ضربه هاي چكش با وارد  ،كه در صورت عدم دقت در اين زمينهويژه اي برخوردار است، چرااهميت  اين موضوع از: ها شاقول بودن شمع
ي اضافي به شمع ممكن است باعث له شدگي سرشمع و نيز ايجاد ترك در بدنه شمع و در نتيجه پايين آمدن ظرفيت باربري و پايايي آن آوردن تنش ها

توسط دو دوربين نقشه برداري كنترل شود، بگونه اي كه دو دوربين نسبت به شمع تقريباً در راستاي عمود بر مي بايست عمود بودن شمع لذا . گردد
  . شمع عمود مي باشد ،بصورت عمود و موازي با تار عمودي دوربين ديده شود ،در واقع زماني كه شمع در ديد هر دو دوربين. مستقر شوندهمديگر 

در هنگام كوبش تعداد ضربات در فواصل معين فرو رفت، نرخ نفوذ، كد بستر، پالن جانمايي شمع و : پايش هاي الزم در هنگام كوبش
به منظور ثبت نرخ نفوذ هنگام . توسط تكنسين مربوطه ثبت گردد ،در فرمي معروف به فرم صورتمجلس ركورد شمعكوبييست مي بام ،مشخصات الز
بوسيله دوربين مستقر  ،تا عمالً ميزان نفوذ شمع در هر ضربه سانتي متري مدرج گردد، 10با فواصل روي هر شمع توسط رنگ  بهتر است ها، كوبش شمع

پس از اتمام كوبش شمع و رسيدن به نرخ نفوذ مطلوب، در صورتي كه سرشمع باالتر از كد ارتفاعي مورد نظر . بل قرائت باشدشده جهت اين كار قا
  . مقدار طول اضافه شمع بوسيله اره هاي الماسه بريده مي شود ،باشد

تني سانتريفوژ به صورت ته باز در مواردي مشاهده در پروژه هاي دريايي اجرا شده با شمع ب: جلوگيري از ترك خوردن ناشي از انسداد انتهايي
از يك سو و ضربات پياپي چكش از سوي  و انسداد انتهايي به دليل ورود گل بستر دريا ، كهاست كه در اثر فشار هواي ايجاد شده در درون شمع شده

كه پيشنهاد مي شود جهت رفع اين مشكل . گرديده است، بدنه شمع دچار ترك هايي مي گردد كم شدن فضاي درون شمعباعث و اتفاق مي افتد ديگر 
به عنوان واسطه بين چكش و شمع، ، و قرار دادن آن درون شمع ايجاد گرديده يشيار سوراخ كه بر روي آن تعدادي ،با ساخت قطعه اي لوله اي شكل

  .ديشمع تسهيل شده و از ترك خوردگي بدنه جلوگيري به عمل آ از جريان هواي محبوس به خارجعبور 
شمع ديگري بر  ، مي بايستدر صورتي كه شمع كوبيده شده به نرخ نفوذ مورد نظر نرسيده و يا الزم باشد كه عمق نفوذ بيشتر شود: اطاله شمع

پس از قرار گرفتن  جهت انجام اين كار، بايد .روي شمع ابتدايي قرار داده شده و به آن متصل گردد كه به اين كار اصطالحاً اطاله شمع گفته مي شود
روي آن، عمليات اطاله  دوم، شيار موجود بين حلقه هاي دو شمع بوسيله جوش نفوذي پر شده و سپس بوسيله جوش دادن تعدادي وصله فوالدي برشمع 

البته ذكر اين نكته ضروري است كه جهت جلوگيري از خوردگي محل وصله شمع مي بايست اين قسمت پس از زنگ زدايي بوسيله . شمع انجام شود
پروژه احداث اسكله بندر  روش اول و دوم در. روي آن پوشيده شود، پوششهاي مناسب اپوكسي پايه قيري، يا با اجراي پوشش بتني با دانه بندي ريزدانه

را  اين عمليات قسمت هايي از مراحل مختلف  8شكل . و روش سوم در طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر به كار برده شده است) ره(امام خميني 
  . نشان مي دهد

    

  
 ]A (]9(و اعمال پوشش اپوكسي بر روي محل اتصال ) B(، جوشكاري ورق هاي اتصال )C(شكاري حلقه هاي انتهايي دو شمع جو. 8ل شك

B C A 
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 ٨

  :مزيت ها و صرفه اقتصادي  .5
  

 و اقتصادي صرفه و پايين هاي هزينه اجرا، درحين طول افزايش امكان اجرا، سهولت شامل فوالدي شمعهاي مثبت ويژگيهاي از سانتريفوژ شمعهاي
  .]3[ند سته برخوردار ينگهدار و تعمير به مربوط هاي هزينه وكاهش خوردگي مقابل در باال دوام شامل بتني شمعهاي مثبت ويژگيهاي همچنين

به  ها شمعاين لذا براي كوبش  ،كمتر از شمع بتني معمولي معادل است سانتريفوژهاي وزن واحد طول شمعهمانطور كه اشاره شد، همچنين  
 در برخي شرايط مي سوي ديگراز . دهدهاي ماشين آالت را به شدت كاهش مياين مزيت عالوه بر سهولت اجرا، هزينه. تجهيزات سبكتري نياز است

وان شمع را كوبيد تدر چنين شرايطي با چكش سبكتر و در زمان بسيار كوتاهتري مي. شمعها را بدون ايجاد تغيير در باربري، با انتهاي باز كوبيداين توان 
هاي فوالدي نيز با توجه به هزينه باالي در خصوص مقايسه با شمع .هاي بتني معمولي، بدليل بسته بودن مقطع، وجود نداردكه چنين امكاني براي شمع

حفاظت رپينگ، شامل ها داري آننگه هاي مربوط به و نيز هزينه باشدهاي اخير ميتهيه كه ناشي از باال رفتن قيمت فوالد در بازار جهاني طي سال
عالوه بر موارد فوق مي توان به طول عمر زياد اين شمع . ]2[ استفاده از شمع هاي بتني سانتريفوژ داراي اولويت مي باشد، ...كاتديك، پوشش اپوكسي و 

 برابر در باال مقاومتمحل،  در شمع قطعه دو اتصال و امكان اطاله سادگي، كارخانه در صنعتي انبوه توليد شرايط به توجه با توليد كيفيت ماندن ثابتها، 
 ،3در جدول . ، نيز بعنوان نقاط قوت و مزيت شمع هاي بنتي سانتريفوژ اشاره كردباصرفه و سريع جاگذاري و دريايي شرايط در بخصوص خوردگي

جهت تصميم  )ره(هزار تني بندر امام خميني  150كه در آغاز پروژه احداث اسكله  ،مقايسه اقتصادي بين شمع بتني سانتريفوژ و شمع فوالدينمونه اي از 
  .شده است آورده ،گيري در خصوص تعيين نوع شمع انجام گرديد

  
   فوالدي هايشمع و سانتريفوژ بتني هايشمع اقتصادي مقايسهنمونه اي از . 3 جدول

قيمت كل براي يك 

)ريال(متر طول   

هزينه استقرار و 

)ريال(كوبش   

هزينه آماده سازي 

)ريال(شمع   

هزينه بارگيري و 

)ريال(حمل   

مبلغ تهيه شمع 

) ريال(  
 نوع شمع واحد

2،118،926 297،733 27،119 92،620 1،701،374 

متر 
 طول

شمع سانتريفوژ   

3،991،070 219،473 356،357 92،620 3،322،620 

متر 
 طول

 شمع فوالدي

  
  
  

  نتيجه گيري  .6

  

سانتريفوژ و همچنين تجربيات بدست آمده از اجراي اين نوع شمع در تعدادي  شمعهاياستفاده از شده در خصوص مزيت هاي  ارائه مطالب توجه بهبا 
بيشتر آشكار نها از پروژه هاي بزرگ ملي كه به آنها اشاره گرديد، هم اكنون بازده و راندمان استفاده از اين نوع شمع باال رفته و جنبه هاي ناشناخته آ

مي توان از اين نوع شمع در پروژه هاي آتي استفاده نمود و اين موضوع  ،لذا به صورت بهينه تر و با صرفه زياد، چه در زمان و چه در هزينه. شده است
 امكان به توجه با اين بر عالوه. نمايد ترغيب پروژه ها كردن اقتصادي جهت در شمعها نوع اين از استفاده به را پروژه هاي دريايي مديران مي تواند

  .خشكي، شمع هاي بتني سانتريفوژ مي توانند گزينه اي بسيار مناسب و اقتصادي جهت جايگزيني با انواع ديگر شمع ها باشند در شمع اين نوع از استفاده
  
  

  قدرداني  .7

 

قائم مقام  ،جناب آقاي مهندس طباطبائي همچنينمديريت محترم مؤسسه عمران ساحل و و مساعدت هاي نگارندگان الزم مي دانند از همكاري صميمانه 
  .محترم مدير عامل تشكر و قدرداني نمايند
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