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 خالصه

های کنترلی پس از آزمایش شود، اده میاستف یشمعاز پی که  یی مهمها پروژهدر 

انجام شده، اجرا  هایشمعبه منظور کنترل کيفيت و اطمينان از صحت  ی شمعاجرا

و کم هزینه  مخربیک آزمایش مطمئن غير( PIT) سالمت شمعتعيين  شود. آزمایشمی

چکش نسبتًا  کیبا استفاده از  توانیروش م نیدر ا که امروزه متداول است. است

و  بيو انتشار آن در طول شمع در مورد وجود ع یموج طول کی جادیک و اکوچ

از  شيب که فوالد کاوه بندرعباسمجتمع  پروژهدر . مکان آن در شمع قضاوت کرد

 وسيلهبه  هایاغلب شمع است،اجرا شده  زیبه صورت درجار یشمع بتن 0333

ساس مشاهدات برا. است قرار گرفته یابیمورد ارزسالمت شمع تعيين  شیآزما

 ۱به ضخامت  یرسوبات آبرفت طرحدر محدوده  کيمطالعات ژئوتکن صحرایی و نتایج

قرار  یسازند آغاجار هایسنگو ماسه لتستوني، سگ مارنسنمتر و پس از آن  7تا 

 هایشیآزما جینتاباشد. می نيسطح زم یمتر ۱در حدود  ینيرزمیدارند. عمق آب ز

ها در حد طراحی که طول اکثر شمع دهدیوه نشان مفوالد کامجتمع انجام شده در 

های مارنی، تغيييرات های الیهقطر هم با توجه به ویژگیاجرا شده و از نظر 

 اجرایدر مراحل  تواند می شیآزمااین  شود. بنابر این قابل توجهی دیده نمی

 نيو تضم تيفيبه منظور کنترل ک مانکارانيکمک به مهندسان و پ یشمع برا

  .رديمورد استفاده قرار گ زیدرجار یبتن هایشمع تيفيک

 
 شمع بتنی ن،ییکرنش پا یکینامید شیتست سالمت شمع، آزماکلمات کلیدي: 

 فوالد کاوه جنوب ،درجاریز

 

 

  مقدمه .1
 

به ساخته شده  ییمحصول نها رایذاتا "کور" است، ز ندیفرا کی قيعم هاییپ اجرای

 شمعی که از هایپروژه اغلبدر . [1] ستيس ندر دستر یبصر یبازرس جهت یراحت

 دچار اشکالکه سالمت و کيفيت شمع  شود ب میسباز مشکالت  برخی شود، استفاده می

قطع جریان بتن ریزی و یا فشار مواردی مانند  های حفاری شدهدر مورد شمع. گردد

در  شفت شمع وبيشکل معناکافی در طول بتن ریزی، نصب ارتعاشی قفسه آرماتور، 

لوله جدار  یارتعاشباال کشيدن مخلوط بتن در طول  یشجدا ،سست هایخاک با مناطق

حداقل  تیعدم رعاو  بتن انیو جر باال کشيدن اوگرسرعت در  یناکاف یهماهنگشمع، 

هرگونه . [2] هایی در شمع شودباعث بروز عيب ،ممکن است یوالمت نصبفاصله شمع در 

از  فهرستی شود،یخوانده م بيد سازنده شمع عشده و موا یانحراف در شکل طراح

توسط  ،شوندیم بي( موجب عشیو کوب زیدرجار یبتن هایشمع) هاکه در شمع یعوامل

استفاده از بتن  توانی( ارائه شده است که از آن جمله م1۳۳۱) و همکاران نگيفلم

از  یحفار ایهخرده زشینرم، ر هایهیال زشیر شمع، چاهداخل ه نفوذ آب ب ،سفت یليخ

  .[3]برد نام ،اندشده یجاساز پيک یليآرماتور که خ هایسطح و قفسه

های غيرمخرب ، روشکلی توان در سه دستههای شناسایی عيوب شمع را میروش
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 یابیارز یهاروشبندی کرد. گيری از شمع و حفاری شمع طبقهژئوفيزیکی، مغزه

مخربريغ
1
(NDEبه منظور کنترل ک )که  است یادیز هایساز شمع سالساخت و  تيفي

تفاده از یک کند که با اسروش به مهندسان کمک می این مورد قبول واقع شده است

انتشار آن در طول شمع در مورد وجود  موج طولی و یک ایجادوسيله نسبتًا کوچک و 

آزمایش توانایی شناسایی عيوب . این [4] دنعيب و مکان آن در شمع قضاوت کن

های بدون آرماتور، کاهش در مقطع شمع ویژه در شمعه ها بانند شکستگیوتغييراتی م

غلط شمع و انحراف در طول شمع، کيفيت پایين بتن که توسط سرعت  اجرایبه علت 

 گروه دو در معموالً  هاروش نیا .باشدرا دارا می شودپایين امواج شناسایی می

ضربه انعکاسامل اول ش گروه .شوندیم بندیدسته ميمستق وی انعکاس
2

، روش پاسخ 

ضربه
3

یصوت ی، اکو
4

یمواز یاروش لرزه شامل دوم گروه و 
5

دو صوتی گيری و روش الگ 

ایگمانه
6

 هایروش .اندافتهیسالمت شمع توسعه  یابیکه به منظور ارزباشد می 

با  هایکامل از شمع ریتصو کیمعموالً مقرون به صرفه است اما از ارائه ی اسانعک

 یشتريب اتيطول شمع را با جزئ ميمستق هایروش .باشندیناتوان م ادیز ایهبيع

  .[5] شوندیمحسوب م متيروش گران ق کیهنوز  یکنند ولیم ییشناسا

شمع المتتست س
7
(PIT )که در گروه اول است  نیيکرنش پا یکينامید شیروش آزما کی

 یمختلف هایروش از هاعشم یابیارز یبرااین روش  در گيرد( قرار مییانعکاس)روش 

 ،چکش سبک حاصل شده است کیکه از ضربه  ییرويسرعت و ن هاینگاشت ريتفس یبرا

 ایبه طور گسترده نیيموج کرنش پا کیتست سالمت شمع به کمک . [6] شوداستفاده می

. انعکاس موج از نوک شمع و رودیبه کار م یبتن هایکنترل سالمت شمع یبرا

-یرا در مورد سالمت شمع ارائه م یاطالعات افتدیر شمع اتفاق مکه در قط یراتييتغ
 تتست سالم یروش متداول برا کی نیيپا نهیبه علت سرعت باال و هز روش نی. اکند

 نوع و اندازه توانیبدست آمده م های. به کمک پردازش دادهرودیشمع به شمار م

 نانياد تا بتوان اطمد صيرا که ممکن است در شمع وجود داشته باشد تشخ یبيع

 .[7]باربر را خواهد داشت هایهیانتقال بار به ال ییحاصل کرد که شمع توانا

های های بتنی درجاریز مثل شفتبهترین محدوده کاربرد آزمایش سالمت شمع در شمع

های بتنی پيش ساخته که نسبت قطر های حفاری شده با اوگر و شمعحفاری شده، شمع

متر با مقطع ثابت  ۱3تا   5طولی بين با و است  03به  1از به طول آن بزرگتر 

 .[2]باشدمی ،انداجرا شده های غير چسبندهدر خاک

های بتنی درجاریز ام شده بر روی شمعانج PITهای نتایج آزمایش مطالعه در این

به وسيله مهندسين مشاور پژوهش عمران محدوده فوالد کاوه بندرعباس  اجرا شده در

ها از شمعمقطع  ،تفسير نتایجمورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از  راهوار

ی اجرا شده هاشمع طولو  اندبررسی شده نظر تغييراتی مانند کاهش یا افزایش مقطع

 .و نتایج حاصل ارائه شده است قرار گرفته مقایسهمورد  طول طراحیبا 

 

 

 فوالد کاوه جنوبمجتمع ژئوتکنيکی مشخصات  .۱

 
شمع  0333از  شيغرب بندرعباس، ب یلومتريک 15مجتمع فوالد کاوه جنوب واقع در در 

آنها  اغلبمتر و قطر  ۱5تا  15 نبي هاشمع نیاجرا شده است. طول ا زیدرجار یبتن

بيش  طرح تعداد نیا کيمطالعات ژئوتکن ی. براباشدیمتر م یسانت 133تا  03 نيب

 یرگينمونه یشده و همزمان با حفار یمتر حفار 03تا  ۱3گمانه به عمق  ۱3از 

0درجا مانند  یها شیآزما یصورت گرفته و برخ
SPT  چاهک  5 نهمچني. استانجام شده

 شده است.  یصفحه حفار یبارگذار شیانجام آزما یبرا یدست

 ۱به ضخامت  ینشان داده که در محدوده طرح رسوبات آبرفت کيمطالعات ژئوتکن

تا عمق  یسازند آغاجار هایسنگو ماسه لتستونيارن، سمتر و پس از آن سنگ م 7تا 

 قرار دارد نيسطح زم یمتر ۱حدود عمق در  ینيرزمیقرار دارند. عمق آب ز یمتر 03

مجتمع فوالد کاوه جنوب بر اساس  یمحدوده فوالدساز هایشمع یباربر تيظرف. [0]

 شده است.  نييتع کيمطالعات ژئوتکن

 یو فشار یکشش ،یفشار یبارگذار شآزمای هاعشم یباربر تيظرف یبررس یبرا

های بدست آمده از این و داده شمع صورت گرفته است  یتعداد یشمع  بر رو یجانب

های های مختلف معمول در تفسير نتایج مانند روشها  با استفاده از روشآزمایش

                                                 
1 Non-Destructive Evaluation 
2 Impact Echo 
3 Impulse Response 
4 Sonic Echo 
5 Parallel Seismic 
6 Cross hole Sonic Logging 
7 Pile Integrity Testing 
8 Standard Penetration Test 
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ند و اهنسن، روش چين کندنر و روش دی کورت تفسير شده -بير، روش برینچروش دی

-سانتی 133های بتنی به قطر ظرفيت باربری فشاری مجاز شمع که دهدنتایج نشان می
متر و به طول سانتی 03های به قطر تن و برای شمع ۱۱3متر حدود  ۱۱متر و به طول 

 . [۳]باشدمیتن  175متر حدود  ۱3

 های بخش فوالد سازی،ی مجتمع فوالد کاوه به خصوص شمعهاشمع اغلب یبر رو

به وسيله  شدهاجرا  هایو سالمت شمع تيفيک یابیسالمت شمع به منظور ارز شآزمای

( تصویری از 1شکل ) .[11] انجام شده استمهندسين مشاور پژوهش عمران راهوار 

کاوه بندر عباس  سازی مجتمع فوالدهای بتنی درجاریز اجرا شده در محدوده فوالدشمع

 دهد.را نشان می

    
 فوالد کاوه جنوب مجتمعاجرا شده در بتنی های از شمع یویراتص -1شکل 

 
 یبعد کیامواج انتشار  یتئور .0

 

یک  ،است شده طراحیگيری آن به منظور اندازه جنسو  وزنضربه یک چکش ویژه که 

با سرعت  د کرده و این موجایجا ،باشدمی Lشمعی که دارای طول  درجبهه موج را 

منعکس دیوار  در برخورد بامثل یک اکو صوتی که  .کندحرکت می c (m/s)شخصی برابر م

شود. زمانی که طول نوک شمع منعکس می در برخورد باموج ایجاد شده نيز  ،شودمی

از رابطه که شود زمان سير ناميده می ،به سر شمع برگرددموج دوباره کشد تا می

 کند: زیر پيروی می

(1)                                                                                                                                                                                     

T = 2L / c 
مثل تغيير مدول، چگالی،  شمع دیگر یهابرخی ویژگی ها از تغييراتاین انعکاس

سرعت به منظور  -د. نمودار زمانناتفاق می افتنيز مقطع یا مقاومت خاک هندسه 

عيب و همچنين تعيين طول شمع از  محلشود. برای تعيين رسم می اطالعاتتفسير 

موج ضروری است. در یک محيط هموژن  سير دانستن سرعت ،گيری شدهسيگنال اندازه

. یابند میر انتشهای مختلف اعتبا سر ریج برشی و فشاامواخطی ایزوتروپ،  -ستيکاال

 شود.( محاسبه می۱از رابطه )(  c ) سرعت امواج فشاری ،شمع ایبه علت شکل ميله

(۱)                                                                                                                                                                

c = √ (E / ρ)      (m/s) 
را  ρو چگالی مواد  Eو مدول یانگ  c، رابطه تابعی بين سرعت موج  ۱رابطه 

 دهد. می نشان

 0333متر وقتی سرعت موج  ۱3برای مثال برای یک شمع بتنی درجاریز با طول 

ميلی ثانيه  13، زمان سير از سر شمع به نوک شمع داشته باشدمتر بر ثانيه 

هایی سر آن متناسب سرعت ذرات برای جابجایی Vشود. برای یک ميله آزاد می ورمنظ

 کند. بعيت میت( 0باشد که از رابطه  )می Fبا بار اعمالی 

(0)                                                                                                                                                                                 

F = Z . V 
 شود.امپدانس ناميده می  Z (kNs/m)که فاکتور 

(0)                                                                                                                                                                           

Z = A . √ (E . ρ) 
نماینده مقطع ميله است. امپدانس به عنوان مقاومت دیناميکی  A در این رابطه

که تا زمانی تناسب باشد. این ميله می سختیشود که شامل جرم و کل سيستم بيان می

 در معرضکه شمع  یتا زمانهمچنين خواص مواد ثابت و ، سطح مقطع ثابت یشمع دارا

دهد موج به زمانی که تغيير امپدانس رخ می معتبر است. ،نگيردطکاک خاک قرار اص
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شکل سازگار(  رييتغ )تعادل و عبور طیشرا شود،دو موج عبوری و انعکاسی تجزیه می

باال   Z2و  Z1مربوط به امپدانس  طیفرد و شرامنموج  Vو سرعت ذره  F ی رويتوسط ن

-را می  tو عبور   rشود. فاکتور انعکاس یتعيين مامپدانس  رييتغ محل نیيو پا
 توان از روابط زیر محاسبه نمود: 

(5)                                                                                                                                                                    

r = (Z1 -  Z2) / (Z1 + Z2) 

 

(6)                                                                                                                                                                                          

 t = 1+ r 

با صرف نظر کردن و  شده گيریاندازهسيگنال از  rبا دانستن فاکتور انعکاس 

 تواند توسط رابطه زیر محاسبه شود:، زیر محل تغيير می Z2از ميرایی، امپدانس 

(7)                                                                                                                                                                 

Z2 = [(1 – r) / (1 + r)] Z 1 
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(، r = 0.2%  از ضربه ورودی باشد )۱3زمانی که یک اکو تشخيص داده شد که معادل 

 یافته کاهش امپدانس و مقطع شمع معادل یک سوم امپدانس شمعکه  دهندمیاین نشان 

 به علت  وجود سطح زبر و اصطکاک جداریهایی نيز انعکاس(. 0/3 ÷ ۱/1=  67/3است)

که پردازش دیناميکی با اثرات ميرایی  عالوه بر این به علت این .دهدرخ میشمع 

توان بصورت واضح بيان نمی را همراه است، رابطه بين موج ورودی و موج انعکاسی

انتشار و تصویر شماتيک  کند.( فقط یک تخمين ارائه می7کرد. از این رو رابطه )

 رائه شده است.( ا۱انعکاس موج و تغيير امپدانس در شکل )

 
 موج و تغییر امپدانس و انعکاس تصویر شماتیک از انتشار -2شکل 

 

 تست سالمت شمع شینحوه انجام آزما .0

 
اجرا  هایاغلب شمع یبر رو  ASTM-D5882تست سالمت شمع بر اساس استاندارد  شیآزما

به  PITفوالد کاوه بندرعباس  انجام شده است. براي انجام آزمایش  مجتمعشده در 

برنامه ریزي و آماده سازي پيشرفته نيازي نبوده و تمام شمع هاي یك سایت را 

 قرار آزمایش مورد پذیر، توجيه ايهزینه و وقت صرف با آناز  استفاده با توانمي

 شمع دیواره یا باال در شده متصل شتاب سنج یك كه است صورت بدین كار روش. داد

كرده و  افتدری را شمع سر به كوچك دستي چكش یك ضربه از ناشي بازگشتي موج آثار

بدست آمده از  جیرنتاي. به کمک تفس(0شکل ) نتایج را در پردازشگر ثبت مي كند

شمع و با  ینقص به باال ایاز چکش و بازگشت آن از نوک شمع  یورود یشارموج ف

موج در مواد شمع اگر صدمه یا نقصي در شمع  ريتوجه به زمان مربوط به سرعت س

وجود داشته باشد، اندازه آن براساس اندازه موج برگشتي و محل آن براساس زمان 

از شتاب سنج، بالفاصله  ه. سيگنال بدست آمد[10] بازگشت محاسبه و تعيين مي گردد

تر قرار مورد بررسي بيش PIT-Wدر محل یا پس از انتقال به دفتر، توسط نرم افزار 

شده متناسب با  یرگياندازه اتيحاصل شود که خصوص نانياطم نکهیا یگيرد. برامي

مشابه و قابل  هایگناليفقط س .بکار رود دیضربه چکش با نیچند ،شمع تست شده است

 نیدر ا .شوند میاطالعات و ثبت استفاده  ريشدن دوباره به منظور تفس ديتول

 نييتع یبدست آمده برا هایگناليو از س هشدضربه چکش استفاده  5از  شیآزما

 شده است.  یرگينيانگيشمع م گناليس

 
 PITتصویر شماتیک از روش انتشار موج در تعیین سالمت شمع به روش  -3شکل 
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 آماده سازی شمع برای انجام آزمایش .  1 .0

 

تن تا رسيدن به بو شمع سر شمع باید قابل دسترس باشد  ،برای انجام تست سالمت

شود افزایش مقطع شمع می به رر سر شمع منجگونه بتن اضافی دهر .تميز شود سالم

در ضمن خود بتن باید به اندازه کافی مقاومت داشته باشد تا . حذف شود که باید

انجام  یشمع برا یحداقل آماده ساز وج حاصل از ضربه را انتقال دهد.بتواند م

و متصل کردن با سنباده صاف کردن  االی شمع،ب سنگ زنیتعيين محل شمع،  PIT ایشآزم

اجزای ریز  ایاز آب، خاک  یعار دیسر شمع با.  باشدبه سر شمع می شتاب سنج

روز بعد از  7های بتنی درجا ریز، آزمایش سالمت شمع باید حداقل برای شمع باشد.

رار اوليه ق آزمایشمورد  هاشمع از درصد 133اگر کمتر از  .نجام شودبتن ریزی ا

 ایدر طول  طیاگر شرا یا باشد ینقص بزرگ هها نشان دهدشیآزما گرفتند و نتایج

ممکن است  ،های اجرا شده باشد، بيانگر سو ظنی نسبت به سالمت شمعپس از نصب شمع

انتخاب  مجدد ها برای انجام آزمایشبرخی از شمع ناظر بنا به صالحدید مهندس

  گردد.

 

 ایشتجهیزات انجام آزم .  ۱ .0

 

 از لحاظ انجام شود.کاليبره  تاليجید زاتيبا استفاده از تجه دیبا ایشآزم

-گناليسباشد زیرا  باال اريبس زیبه نو گنالينسبت س دیبا هیو منبع تغذ گناليس

اغلب  ،زیاداصطکاک با  یشمع در خاکها ای با طول زیاد یهاشمع ازمنعکس شده  های

 یو فرکانس نمونه بردار تيب 16حداقل  دیبامحدوده دیناميکی . هستند فيضع اريبس

و  یکه پردازش اضاف یشود به طور رهيذخ دی. اطالعات باباشد هرتز 03،333حداقل 

 یابیارز یبرا محلدر  دیداده ها با .باشدموج ممکن  شتريب ليو تحل هیتجز ای

تجهيزاتی که برای این آزمون  داده شود. شینما ريو تفس هياول یداده ها تيفيک

شوند عبارتند از چکش، شتاب سنج و پردازشگر سيگنال که برای ذخيره و انتخاب می

( تصویری از وسایل آزمایش و 0در شکل ) .شوداستفاده می محلنمایش اطالعات در 

 نحوه انجام آزمایش ارائه شده است.

 

 
 PITتجهیزات و نحوه انجام آزمایش  -4شکل 

 

 

 هاگيریها و نتایج اندازهپردازش داده .5

 
تحت  دهیپد نی. ادهدیرا از دست م یاز انرژ یدر شمع، بخش خودانتشار  طیدر موج 

به سر شمع کوچکتر  یموج بازگشت ایعلت اکو  نیبه ا .شودیم دهينام ییرايعنوان م

 ،ییبعد از بزرگنما. است صيمناسب قابل تشخ طیاست و تحت شرا هياز مقدار اول

آغاز بزرگنمایی نمایی  .است تشخيصبطور واضح قابل سر شمع  به یبازگشت گناليس

و سرعت موج باید برای یک سایت مشخص یک  د در یک پنجم طول شمع قرار گيردبای

سر شمع توسط  ارتعاش ،ییرايم نیعالوه بر ا مقدار متوسط در نظر گرفته شود.

 ی. سختردگيیقرار م ريتحت تاث زين موجود در شمعمثل آرماتور  گرید هایگرتداخل

. شوندتی افیدر گناليدر س ایجاد نویزمنجر به  توانندیم یلیسطح شمع و امواج را
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گذرنیيپا لتريف کیتنها با استفاده از 
1

 اتيخصوص صورت گرفتهنگاشت توان از  می 

  .بدست آوردشمع را 

ممکن است  ،بدست آمدن نگاشت سرعت برای سيگنال یرگياندازه و سنجشتاب نصب

 کیاست. با بهبود خط مرجع با گذر از  ریباشد که اجتناب ناپذ اییخطاه یدارا

باالگذر لتريف
2

 ونيلتراسيف تفسير درست کی ی. برادادبهبود  رانگاشت  توان می  

 0کمتر از  دیباالگذر نبا ونيلتراسيف طول شمع و 1/3بزرگتر از  دینبا گذرنیيپا

های نسه و سوئيس تبدیل نگاشتها مثل فرادر برخی از کشور برابر طول شمع باشد.

ها در  آلمانی تجارب .شودسرعت زمان به حوزه فرکانس به صورت متداول انجام می

ل یافته دیناميکی شمع بيان کننده این موضوع است که حوزه فرکانس تبدی آزمایش

زمان قابل  -افی نيست که در حال حاصر در حوزه سرعتحاوی هيچ گونه اطالعات اض

 شد.شناسایی نبا

 

 هاپردازش نگاشت .  1 .5
 

-سالمت شمع مینتایج آزمایش در آناليز  رایجزمان یک عمل  -های سرعتنگاشت بررسی
 ،انجمن تست دیناميکی شمع آلمان بر اساس توصيه توان نگاشت یک شمع را میباشد. 

 : [2]بندی کردبه شرح زیر طيقه

 : شمع سالم است. 1 گروه

 های کوچک در کيفيت شمع وجود دارد.برخی نقص : شمع سالم نيست و ۱ گروه

 ای در شمع وجود دارد. های قابل مالحظه: شمع سالم نيست و عيب 0 گروه

 .نيست تفسيرقابل  نگاشت ثبت شده:  0 گروه

شخص انجام دهنده تست  .دو روش مشخص وجود دارد ،گيری طول شمعبرای اندازه

تفاده کند و با استفاده از زمان سير موج از اس L designممکن است از طول طراحی شمع 

 را محاسبه کند.  cسر شمع تا نوک شمع مقدار سرعت 

     (0)                                                                                                                                             

c = 2L design / T measured  
شده از محدوده مجاز تجربه شده برای مواد شمع خارج بود محاسبه  cسرعت اگر 

پس در این صورت طول شمع با طول طراحی منطبق نيست یا شمع معيوب است. یا بر 

شود و تخمينی برای یک سایت برای تخمين طول شمع استفاده می cسرعت موج  ، ازعکس

 شود.یسه میطول بدست آمده با طول طراحی مقا

  (۳)                                                                                                                               

= (c estimated × T measured) / 2 L design 

  توان با دقتطول شمع ارزیابی شده با این روش را می موجود بر اساس تجربيات

( ارائه شده است، ۱330( که توسط کلينگمولر و کریش )1)جدول  تخمين زد.  ± 5%

ید با .دده را نشان می ،است شده یريدر عمل اندازه گ که مربوط به بتن را مشخصات

 .نيست یکسان تهيسياالست کياستات کيکه مدول بدست آمده با مدول کالس شودتوجه 

با در نظر گرفتن  .است یکينامید یرگذاربا درکرنش  سطحبودن  پایين آن ليدل

را  جداولیتوان چنين می ،نامه بتن ایرانهای مختلف بتن با توجه به آیينرده

  .برای استفاده در ایران نيز ارائه کرد

 

تن بر  44/2رابطه بین سرعت موج و مدول بارگذاری دینامیکی برای بتن با دانسیته  -1جدول

  [2] مکعب متر

 

                                                 
1 Low Pass 
2 High Pass 
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 انجام شده PITهای نتایج آزمایش .  2 .4

 

بيش از انجام گرفته بر روی  PIT هایآزمایش ثبت شده از هاینگاشتدر این مطالعه 

متر سانتی 133تا   03متر و قطر  ۱5تا  15بين  با طولبتنی درجاریز شمع  1333

مقاطع مربوط تفسير شده است. طول یکپارچه شمع و  PIT-Wافزار با استفاده از نرم

در بيش از  .ه استرسم شدمذکور های آزمایش شده با استفاده از نرم افزار به شمع

های اجرا شده کوتاهی طول شمع نسبت به طول طراحی شده، کمتر از یک درصد شمع ۳3

است. با توجه به  بودهمتر  0متر بدست آمده است. حداکثر کوتاهی طول شمع حدود 

در داخل الیه های مارنی قرار  ،در اعماق ها به خصوصاین که بخش زیادی از شمع

ها ب شمعل، قطر اغدیواره چاه اند، به دليل ایستایی خوب مارن و عدم ریزش گرفته

 باشد. می الزمشمع خيلی کمتر از حد  قطرو انحراف در  بودهوب لدر حد مط

به  .است های موجود ارائه شدهعيب امه برخی از مقاطع همراه با بررسیدر اد 

در سرعت موج که  یمنف راتييتغ (الف -5) در شکلدر مقطع ارائه شده مثال طور 

 .شودیاز سر شمع مشاهده م یمتر 17تا  15در عمق  شودیامپدانس م شیمنجر به افزا

. شودیم ريعمق تعب نیمقطع در ا شیدر سرعت موج به عنوان افزا یکاهش ناگهان نیا

برای این  .باشدیعمق م نیدر ا متریتسان 105به  متریسانت 133از  شیافزا نیا

متر است ولی نتایج نشان می دهد که  ۳6/17شمع طولی که در طراحی مد نظر بوده 

 .متر است ۳3/17 اجرا شدهطول 

 10در عمق  تغييرات مثبتی در سرعت موج( ب -5)در مقطع ارائه شده در شکل 

این  .شمع همراه است شود که با کاهش امپدانسمتری از سرشمع مشاهده می 16تا 

شود. در شکل مقطع چنين افزایش ناگهانی در سرعت بعنوان کاهش مقطع تعبير می

-ساتنی 06متر به سانتی 133متر )از سانتی 10ارائه شده این کاهش مقطع معادل 
تواند ریزش خاک دیواره شفت حفاری شده و نفوذ سيمان باشد و علت آن میمتر( می

طول طول یکپارچه شمع منطبق بر دهد که ارزیابی طول نشان میبه داخل خاک باشد. 

 طراحی است.

 

 
 

 

 ب       الف
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 گيرینتيجه .6

 
کمک به  یبرا شمع ساخت هيدر مراحل اول تيتواند با موفقیمآزمایش سالمت شمع 

همچنين  .رديمورد استفاده قرار گکنترل کيفيت  به منظور مانکارانيمهندسان و پ

 هاییپ یهایژگیو عیسر یابیارزدر منظور ابزار با ارزش  کی تواند به عنوانمی

مخرب  ريغ هایآزمایشسایر نسبت به  یمتعدد یایروش مزا نیا .باشدشده  اجرا

-ا میکم آن ر نهیو هز آزمایش سرعت ،آن عیسر استقرار انتقال و  از جمله دارد.
زمان کوتاه با استفاده  کیتوان در یرا م هاپیاز  یادیتعداد ز توان نام برد.

در  یبه سرعت اطالعات است قادر روش همچنين نیاقرار داد.  شیآزمامورد   PITاز 

-اینکلوژن اا یهیوستگيها، ناپشکستگیها، مانند حفره هاییمورد احتمال وجود نقص
 .کند همطول شمع فرای از نيو تخم ها

 مجتمعشمع در  1333 بيش از رویر های صورت گرفته ببررسی نتایج آزمایش 

)شمع سالم( قرار  1 گروهها در دهد که اغلب شمعفوالد کاوه بندرعباس نشان می

طبقه  0 گروهوک در ها به دليل نداشتن انعکاس مشخص از نعدد از شمع 1۱گرفته و 

های مورد بررسی در این مطالعه مشاهده شمعبا بررسی مقطع تمامی  شوند.بندی می

با  .دهندها انحراف قابل توجهی را از مقطع طراحی شده نشان نمیشود که شمعمی

های مارنی داخل الیه ها به خصوص در اعماق، درتوجه به این که بخش زیادی از شمع

ر اغلب ، قطدیواره چاهاند، به دليل ایستایی خوب مارن و عدم ریزش قرار گرفته

)به خصوص در های انتهاییبخشها در از شمع یدر تعداد وبوده وب لها در حد مطشمع

دهند که این در جهت اطمينان از نظر ظرفيت نوک شمع( افزایش مقطع نشان می

 .شود محسوب میباربری 

باشد متر می ۱5تا  10ها بين دهد که طول اغلب شمعنشان می ها نتایج آزمایش

حداکثر مقدار  گيرد.متر( قرار می ۱5تا  15) بًا محدوده طول طراحیکه در تقری

و حداکثر بلند بودن طول شمع  متر 70/0حدود  نسبت به طول طراحی شده کوتاه بودن

 متر بوده است. 60/3حدود 
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جنوب و مهندسين مشاور پژوهش عمران راهوار به خاطر  از شرکت فوالد کاوه 

 شود.تيار گذاشتن اطالعات قدردانی میدر اخهمکاری و 
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