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  :باشدبرقرارزیرشرایطازیکیحداقلکهشودمیتوصیهزمانیعمیقهايپیسیستمکلیبطور.ودش

  زیرینباربرهايالیهبهسطحیضعیفهايالیهازبارانتقالرايب

  بشستگی باشدآپی هایی که ازآب عبور می کنند یا خاك الیه باالیی در معرض 

  براي ایجاد ابنیه نگهبان درجایی که به ظرفیت باربري جانبی زیادي نیاز باشد

  به عنوان سپر بصورت شمع هاي درهم بافته شده براي ساخت بند موقت یا سد انحرافی

  براي مقابله با نیروي کششی وارد بر پی سازه هاي مانند دکل انتقال برق
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ریز، ساخت شمع از  ، درجا1اجراي شمع به روش شمع هاي پوسته دار، کوبشی، شمع هاي پیچی که می توان بهشمع ها از نظر اجرا انواع مختلفی دارند 

نها شمع هاي بتنی درجا و شمع هاي کوبشی آ، اما پرکاربردترین اشاره نمود...و ب، روش الفا و روش فرانکیآ، به کمک جت ٢نوع حفره بیش تنظیمی

و غالف استفاده می شود غاز شده و در صورتی ریزشی بودن دیواره حفار ي، از گل حفاري آبا حفر گودال  شمع هاي درجا. فوالدي هستندبا مقاطع

از مزایاي این شمع میتوان به امکان اجراي شمع با قطر بزرگ، . سپس شبکه آرماتور در گودال قرار داده شده و توسط لوله ترمی بتن ریزي می شود

مود، این شمع ها براحتی در رس یا اجرا با مالت تزریقی اشاره ن) پداستال(بازرسی چشمی از تنوع خاك در عمق و اجراي شمع ها بصورت پایه گسترده

انه، مامکان ریزش و کاهش قطر گ. هاي سخت قابل اجرا بوده ولی براي رس خیلی نرم و خاك دانه اي سست، بوسیله گل حفاري قابل اجرا هستند

یل جذب رطوبت توسط رس نرم شدن خاك رس بدل ،)خصوصا هنگام استفاده از غالف(کمانش کلی یا موضعی شبکه میلگرد، گیرافتادگی گل بنتونیت

در شمع هاي . ]1[ن کاهش نسبت چسبندگی شمع و جدار بر چسبندگی خاك از نقاط ضعف این روش اجراي شمع می باشدآاز بتن مرطوب و بتبع 

 3وزنهکوبشی از چکش هاي دیزلی، هیدرولیکی و بادي استفاده می شود که پرکاربردترین آن چکش هاي دیزلی هستند، عمل کوبش توسط سقوط 

وزنه نقش مهمی در تعیین انرژي چکش دارد و اغلب نسبت وزن وزنه به . چکش از ارتفاعی مشخص بروي بالشتک بتنی در سر شمع صورت می گیرد

استفاده از این روش بدلیل ایجاد لرزش، سروصدا و . ن مفید استآگاهی از سنگینی یا سبک بودن چکش در مقایسه با ضربه آکل وزن چکش براي 

شمعکوبی در خاك هاي دانه اي سست و غیر چسبنده عالوه بر افزایش . کالت زیست محیطی در محیط هاي شهري با محدودیت هایی روبرو استمش

این روش مقاومت خاك و ظرفیت باربري شمع با عواقب حاصل از بارهاي دینامیکی از نوع نشست و روانگرایی نیز مقابله می کند، الزم به ذکر است از 

کوبش شمع در خاك هاي رسی موجب دستخوردگی و کاهش مقاومت زهکشی نشده رس، . توان در خاك هاي حاوي قلوه سنگ استفاده کرد نمی

ن در اطراف شمع می شود، در رس هاي بیش تحکیمی کوبش موجب تورم خاك، گسیختگی آب حفره اي و محو تدریجی آایجاد ناگهانی فشار 

حتی اگر . می شودنیز ن، باال آمدن شمع مجاور و به تبع آن کاهش ظرفیت باربري شمع مجاور آفیت باربري کششی خاك مجاور شمع و کاهش ظر

ن موجب کاهش مقاومت آگسیختگی هنگام کوبش رخ ندهد امکان تورم رس هاي بیش تحکیمی با گذشت زمان وجود دارد که گسیختگی ناشی از 

در رس هاي حساس . رخ دهد و موجب صدمه به ساختمان هاي مجاور شود نیز خارج از گروه شمع تاثیر تورم می تواند حتی چند متر. خاك می شود

در رس هاي نرم . در اثر کوبش خاك اطراف شمع به سرعت باال می رود و تحکیم مجدد این خاك می تواند باعث اصطحکاك منفی در شمع شود

خاك زیاد شود الزم به ذکر است فرو رفت شمع در این خاکها، موجب جابجایی  خاك مقاومت 4کشبا گذشت زمان بر اثر تحکیم و بندممکن است 

]2[.ب حفره اي و تحکیم می شودآافقی خاك شده بطوریکه حتی بعد از اتمام شمعکوبی این جابجایی افقی ادامه داشته و موجب افزایش فشار 

خاك رسی معرفی روش پیشنهادي جهت اجراي شمع هاي درجا ریز در          .2

  

  :ایجاد می کنیم اطراف شمع شرایط زیر را در خاك ،در این روش               

  تراکم شعاعی خاك اطراف شمع  در عمق شمع بدون استفاده از کوبش

  افزایش تنش عمودي وارد بر جدار شمع و به تبع آن افزایش اصطحکاك وارد بر بدنه شمع

  متراکم شده بصورت شعاعی افزایش صلبیت خاك اطراف شمع توسط ماسه 

  ن وتغییر در پاراترهاي مقاومتی رسیآبهسازي خاك رسی از طریق تحکیم شعاعی و نفوذ ماسه در 

  ن جلوگیري از کاهش مقامت بتن و نرم شدن رسآکاهش جذب رطوبت رس از بتن مرطوب، و به تبع 

                                               
1 spiral
2 prestcore
3 ramp
4 thixotropy
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ماسه ریزي در  که پس از حفر گودال در خاك رسی و عمل تراکم توسط یک سیستم دورانی طراحی شده صورت می گیرد، بدین صورت

تراکتور تأمین موتور سپس با دوران سیستم موجب تراکم ماسه و رس می شویم، نیروي محرکه دوران توسط ، گودال قرار گرفته این سیستم درون آن،

استفاده از این سیستم در مقیاس آزمایشگاهی و  ،کر استالزم به ذ. ]3[عمل ماسه ریزي و تراکم تا ایجاد تراکم مورد نظر ادامه می یابد. می شود

به  پیشنهاديدر این مقاله ظرفیت باربري شمع  ،مورد ارزیابی قرار می گیرد آتیصحرایی در دست مطالعه است که نتایج و جزئیات آن متقابال در مقاالت 

    .روش عددي مورد ارزیابی قرار می گیرد

            

ددي روش پیشنهادي اجراي شمع درجا ریزبررسی ع          .3

 به دو روش Abaqusبا استفاده از روش المان محدود بوسیله نرم افزار  متر در خاك رس ضعیف 4سانتی متر و طول  10به قطر شمع درجا

خاك رسی و ماسه اي از مدل مدلسازي گردید، در این مدل سازي رفتار شمع االستیک فرض شده و معمول و پیشنهادي تحت شرایط یکسان  اجرایی

  :کلومب پیروي می کند، مشخصات خاك و شمع به شرح زیر می باشد- رفتاري مور

مشخصات خاك وشمع - 1جدول                                                                   

  

  مصالح       

  

  جرم مخصوص

   
3/kg m  

  

  االستیسیتهمدول

      
Mpa  

  

  ضریب پواسون

  

  زاویه اتساع  

  

  اصطحکاكزاریه    

       داخلی            

  

  مقاومت چسبندگی  

        
Mpa  

  ٢٠          ١٠                ٠.١                ٠.۴            ١٠          ١۶٠٠         رس        
  ١           ٣٣                ٣           ٠.٣٣             ٣۵          ١٩٠٠         ماسھ       

                                 ٠.١۵         ٢۵٠٠٠       ٢۴٠٠         بتن        
  

ي تعیین انتخاب صحیح این متغییرها صورت گرفت تا عوامل مذکورتاثیري نالیزهاي ابعادي مش، نوع المان، شرایط مرزي براآدر این مدلسازي 

استفاده گردید و به دلیل واگرایی این  Abaqus/standardبراي مدل سازي شمع درجا به روش معمول از روش تحلیلی  .]4[بروي نتایج نداشته باشند

تشریح این روش ها و شرایط استفاده از آن در ادامه . استفاده شد Quasi staticبروش  Daynamic/explicitتحلیل براي روش پیشنهادي، از تحلیل 

  .شده و سپس نتایج مدل سازي این دو شمع باهم مقایسه می شود

  :Daynamic/explicitروش 

Muماتریس سختی و میرایی کل در فرم کلی Daynamic/explicitدر روش  cu ku F    معادله تعادل  وجود نخواهد داشت بلکه

  :زیر نوشته می شودبراي هر المان بصورت 

                                                                                                                                                                                        1u M F  

  .نیروھای خارجی ھستندIنیروھای داخلی و F=P-I ،Pکھ در آن 

شود در معادله اخیر شتاب در زمان آتی و نیروهاي داخلی مجهولند، از اینرو براي حل معادله  در این روش از یک فرض ساده کننده استفاده می 

مناسب براي تحلیل استفاده نمود سپس t، براي صحت این ساده سازي باید ازو آن برابر کردن نیروهاي داخلی مجهول با نیروهاي خارجی کنونی است

  :مقدار بیشینه زمان از رابطه زیر بدست می اید . با قرار دادن در معادله کلی مجهوالت مسئله بدست ایند

                                                                                                                                                                                             max

s

t
v


  

sت که از رابطه سرعت موج برشی در مصالح اس svطول مشخصه موج برشی و که در ان

G
v


 بدست می اید.  
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  :Quasi staticروش

سرعت و شتاب در گره ها بسیار کوچک شود تا مسئله شرایط استاتیکی شودمیدر این روش با وجود استفاده از روش تحلیلی دینامیکی تالش

  .کاهش می دهیم که کنترل کننده سرعت و شتاب هستند راخود را از دست ندهد، در واقع اثر جرم و میرایی را در ماتریس کل

  :Quasi staticشرایط استفاده از روش

  :سرعت بارگذاري

بارگذاري باید با سرعت مناسب اعمال شود تا انرژي جنبشی باال نرود و مسئله از حالت استاتیکی خارج نشود، مالك این اندازه گیري نسبت 

نمودارهاي خروجی براي انرژي داخلی و خارجی براي شمع به . باید از یکصدم کمتر باشدبراي این مسئله لی است که مقدار انرژي جنبشی به انرژي داخ

  :روش پیشنهادي بصورت زیر می باشد

    

  زمان - داخلیانرژي . 2زمان                                                      نمودار - انرژي جنبشی. 1نمودار                     

  

  :یدآداخلی بروي زمان انجام تحلیل بصورت زیر بدست می  انرژي به جنبشینمودار نسبت انرژي بنابراین 

  

  زمان - نسبت انرژي جنبشی به انرژي داخلی . 3نمودار                                                   

  . می باشد 0.01کوچکتر از مد که بسیار آبدست 0.00182ماکزیمم این نسبت برابر 

  

  :الگوي بارگذاري

می باشد با توجه به اینکه در لحظه شروع و پایان لغزش به  Rampبطور پیش فرض بصورت Daynamic/explicitالگوي بارگذاري در
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می توان سرعت را در لحظه ابتدا  Amplitudeدلیل تغیرات سرعت و شتاب احتمال ناپایداري تحلیل وجود دارد، از اینرو با استفاده از الگوي بارگذاري 

بارگذاري الگوي نحوه . شوداز ایجاد ناپایداري در این لحظات جلوگیري  د تاوانتهاي تحلیل صفر نمود و مانع ازتغیرات ناگهانی در سرعت و شتاب ش

Ramp  وAmplitude امده است 1در شکلبه ترتیب از چپ به راست.  

  

  Amplitudeو Rampالگوي بارگذاري- 1شکل                                           

  :سرعت و جابجایییکسان بودن جهت بردارهاي

الزم به ذکر است . در نظر گرفته می شود0.001براي کنترل کردن سرعت، مقداري میرایی عددي در نظر گرفته می شود که در این مدل مقدار 

  . ل از یکصدم مقدار سرعت موج برشی کمتر باشد می توان از آشفتگی سرعت ها چشم پوشی کردمقدار سرعت ماکزیمیم در مددر صورتی که

از  متر بر ثانیه می باشد در این مدل بیشینه مقدار سرعت بسیار کمتر 375الی  175سرعت موج برشی در خاك هاي رسی با سختی متوسط بین 

الزم به ذکر است هم جهتی بردارهاي سرعت تنها در لحظه بارگذاري شمع آشفته . شی نماییممی توانیم از آشفتگی سرعت چشم پو بنابراین بوده یکصدم

شکل زیر هم جهتی بردارهاي مذکور را بصورت نمایش برداري در یک گام . بوده ولی در لحظه تراکم شعاعی کامال جهت بردارها یکسان می باشد

  :ر یک گام تحلیلی بارگذاري شمع نشان می دهدشفتگی این بردارها را دآتحلیلی تراکم شعاعی خاك، و  

    

  نمایش برداري بردارهاي سرعت و جابجایی در یک گام تحلیلی تراکم شعاعی خاك - 2شکل                                                  
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  م تحلیلی بارگذاري شمعنمایش برداري بردارهاي سرعت و جابجایی در یک گا -3شکل                       
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  :خروجی نتایج مدل سازي عددي

  :نشان میدهددر طول اجراي شمع درجا به روش پیشنهادي تراکم ماسه و رس اطراف شمع راماسه ریزي و ،تغییر شکل خاك 4شکل 

  

					        

					        

             

  یر شکل خاك اطراف شمع اجرا شده به روش پیشنهادينمایش کانتوري تغی  - 4شکل                             
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  :نمودار هاي ظرفیت باربري شمع 

هاي المانهاي باال و پایین شمع در لحظه نهایی به ترتیب تعیین کننده ظرفیت باربري کل و نوك شمع است که در نمودارهاي زیر نشان داده تنش 

  .را نیز بدست آوردشده است، از اختالف آنها میتوان ظرفیت باربري جدار 

                            

  تحلیل زمانتاریخچه تنش قائم باالي شمع در - 4نمودار                                                                   

  

                                         

  زمان تحلیلتاریخچه تنش هاي قائم پایین شمع در  - 5نمودار                                                            

  : است آمده 2در جدول با توجه به نتایج مدل عددي، ظرفیت باربري شمع مورد بررسی به شرح زیر

٢جدول                                                                                     

  

  درجاریزشمع     

المانبرواردتنش

در(شمعبااليهاي

) انتهاییلحظه

2/ mN  

برواردتنشمیانگین

انتهاییهايالمان

لحظهدر(شمع

/2) انتهایی mN  

  

کلباربريظرفیت

  شمع

            kg  

  

       نوكباربريظرفیت

  شمع

           kg  

  

     جدارباربريظرفیت

  شمع

          kg  

  1247             3132            4379              997489           1394640         معمولروشبه   

  2090            3620             5710                 1153000          1818477         پیشنهاديروشبه   
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  :نتیجه گیري  .4

  :استفاده از روش پیشنهادي براي اجراي شمع هاي درجا در خاك رسی مزایاي زیر را بهمراه خواهد داشت

  انآله تراکم و نفوذ ماسه دربهسازي خاك رسی بوسی

  بهبود پارامتر هاي مقاومتی خاك رس

  ب به سیمان بتن مرطوب و کاهش نرم شدگی رس آ کاهش جذب رطوبت رس از بتن مرطوب، در نتیجه جلوگیري از کاهش نسبت

  افزایش تنش عمودي وارد بر جداره شمع و به تبع ان افزایش اصطحکاك وارد بر آن

  شمع افزایش ظرفیت باربري

  کاهش ضریب اطمینان طراحی در صورت استفاده از این روش

  

  :مراجع  .5

فناوريوتحقیقاتاموزش،معاونتترابريوراهوزارتها،شمعمحوريباربريدکتر فخاریان، ظرفیت -دکتر ابوالفضل اسالمی.١

1384نقل، زمستانوحملپژوهشکده

  1390نتشارات دانشگاه تهران دکتر علی فاخر، مهندسی پی پیشرفته، موسسه ا.2

3. .

4. Applied soil Mechanics with ABAQUS application, Sam Helwany
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