


«بسمه تعالی»

 آشنایی کلی با انواع شمع های سازه ای و نحوه اجرای شمع های درجا



َا اوًاع ضمع ي مطخصات ساسٌ اي آن

.اًسخاب هي ؿًَذ ، ؿَد حول تايذ کِ تاسي ًَع ٍ ، صهيٌي صيش آب ػغح ، االسضي زحر ؿشايظ حؼة تشاًسخاب ؿوغ ّا 

 : ّؼسٌذ صيش اًَاع داساي ، ؿًَذ هي ػاخسِ آى اص کِ هلالحي حؼة تش ّا ؿوغ

فًالدي َاي ضمع-1

تتىي َاي ضمع-2

چًتي َاي ضمع-3

مزکة َاي ضمع-4

 فًالدي ضمع َاي

 اًسْاي ٍ تؼسِ اًسْاي حالر دٍ دس ًيض اي لَلِ ّاي ؿوغ.  تاؿٌذ هي H ّاي ؿوغ ٍ اي لَلِ ّاي ؿوغ ، فَالدي ّاي ؿوغ هؼوَل اًَاع

 تا ّا زيشآّي ليکي ، کشد اػسفادُ کَتي ؿوغ تشاي زَاى هي ًيض خْي تال ٍ ّاي زيشآّي اص کِ چٌذ ّش.  ؿًَذ هي کَتيذُ صهيي تِ تاص

 کَچکسش هؼوَال جاى ضخاهر خْي تال ّاي سخ ًين دس.  ؿًَذ هي دادُ زشجيح هؼوَال جاى ٍ تال ضخاهر تَدى هؼاٍي ػلر تِ H ًيوشخ

 . ؿًَذ هي خش تسي تا ؿذى کَتيذُ اص تؼذ اي لَلِ ّاي ؿوغ ، حاالذ اص خيلي دس.  تاؿذ هي تال ضخاهر اص



 ضمع َاي تتىي

 :گيشًذ هي قشاس اػسفادُ هَسد كَسذ دٍ تِ تسٌي ّاي ؿوغ ، ػول دس

ػاخسِ خيؾ ّاي ؿوغ(الف)

 جا دس ّاي ؿوغ( ب)

ضمع َاي پیص ساختٍ( الف

 ّا هيلگشد.  اػر ضلؼي ّـر يا هشتغ كَسذ تِ آًْا هقغغ.  ػاخر هؼوَلي ّاي هيلگشد اص اػسفادُ تا زَاى هي سا ػاخسِ خيؾ ّاي ؿوغ

 ّوچٌيي ٍ ؿوغ تِ جاًثي ًيشٍي اػوال ٍ کشدى تلٌذ ، ًقل ٍ حول ٌّگام دس ؿذُ زَليذ خوؾ هقاتل دس ؿوغ ًوَدى هقاٍم هٌظَس تِ

 تِ هشعَب ؿشايظ زحر ٍ ؿذُ ػاخسِ ًظش هَسد عَل دس ػاخسِ خيؾ ّاي ؿوغ.  گيشًذ هي قشاس اػسفادُ هَسد ، فـاسي هقاٍهر افضايؾ

 اػسفادُ تا زَاى هي سا ػاخسِ خيؾ ّاي ؿوغ.  ؿًَذ هي حول کَتيذى هحل تِ آى اص خغ.  تشػٌذ ًظش هَسد هقاٍهر تِ زا آيٌذ هي ػول

 . آٍسد دس زٌيذُ خيؾ كَسذ تِ ، هقاٍهر خش زٌيذگي خيؾ ّاي کاتل اص

 (دسجاسيض)ؿوغ ّاي تسٌي دسجا ( ب 

.  ؿوغ دسجا ، ؿوغ ػاخسِ ؿذُ دس هحل، ؿوغ سيخسٌي، ؿوغ جايگضيٌي ٍ ؿوغ تذٍى زغييش هکاى هي تاؿذ  ًام ّاي ديگش

زٌَع دس تيي زکٌَلَطي ّاي اجشاي خي ّاي ػويق هي  دسجا تِ دليل ًاهحذٍد تَدى دس قغش ٍ ػوق حفاسي داساي تيـسشيي کاستشد ٍ ؿوغ

.تاؿذ



دس ؿوغ ّاي دسجا اتسذا زَػظ هاؿيي آالذ حفاسي يک چاُ تا هقغغ ٍ ػوق هَسد ًظش دس صهيي حفش ؿذُ ٍ ػدغ دس داخل آى اقذام تِ

. تسي سيضي تا هلالح هشغَب هي ًوايٌذ کِ الثسِ ايي تسي هي زَاًذ هؼلح يا غيش هؼلح تاؿذ

تتىي درجا ضمع اجزاي احلمز

اوجام مطالعات صئًتکىیک -1

آمادٌ ساسي محل حفاري  -2

هحل حفاسي تايذ کاهال هؼغح تَدُ ٍ تا هلالح داساي قاتلير صّکؾ هٌاػة هسشاکن گشدد ٍ داساي كليثر کافي جْر اًجام ػولياذ -

.تاؿذ

اص فضاي کافي جْر هاًَس دػسگاُ حفاسي ٍ تسي سيضي تشخَسداس تاؿذ-

 عَل ػولياذ حفاسي ، خاک حاكل اص حفاسي هشزثا اص سٍي ػغح خالزفشم تشداؿسِ ؿَد دس-

دس تؼسش سٍدخاًِ ّا ٍ دس جاّاي کِ دس هؼشم آب ّاي ػغحي هي تاؿٌذ تا اػسفادُ اص ػدش کَتي دس اعشاف هحل حفاسي تايذ اص ٍسٍد -

آب ّاي ػغحي تِ هحل حفاسي جلَگيشي ؿَد 

اي ضمعوطاوٍ گذاري محل اجز     -3

.هحل دقيق ؿوغ تا ًقـِ تشداسي هـخق ٍ ًـاًِ گزاسي هي ؿَد

اوتخاب مذل دستگاٌ حفاري   -4

استقزار دستگاٌ حفاري -5

اػسقشاس دػسگاُ حفاسي تٌحَي زؼييي هي گشدد کِ ؿشايظ .خغ اص آهادُ ػاصي هحل اجشاي ؿوغ دػسگاُ حفاسي دس هحل هؼسقش هي گشدد

 : صيش سا زاهيي ًوايذ

فاسي يک ؿوغ ًياص تِ جاتِ جايي ًذاؿسِ تاؿذ صيشا دس كَسذ جاتجايي دػسگاُ حفاسي ٍ اػسقشاس هجذد تاػث اخسالل دس زشاص ٍزا خاياى ح-

ؿاقَل تَدى دػسگاُ حفاسي هي ؿَد

 کوسشيي ضشتِ ديٌاهيکي سا حسي االهکاى تِ ؿوغ ّاي اجشا ؿذُ دس هشاحل قثلي ٍاسد ًوايذ-



ايجاد ًوايذ( …جشثقيل، زشاک هيکؼش، لَدس ٍ )زشدد هاؿيي آالذ هشزثظ تا ػولياذ حفاسي حذاقل هَاًغ کاسي سا ًؼثر تِ -

تامیه امکاوات السم تزاي جلًگیزي اس ریشش دیًارٌ محل حفاري   -6

ّاي صيش اص دس كَسزيکِ اهکاى سيضؽ ديَاسُ ّاي هحل حفاسي ؿوغ ، دس اثش فـاس خاک ٍ يا آب ٍجَد داؿسِ تاؿذ ، تايذ تا تِ يکي اص سٍؽ 

 :سيضؽ جذاسُ جلَگيشي ًوَد

استفادٌ اس گل تىتًویت یا مًاد مطاتٍ– 

 .ديَاسُ ؿوغ حيي حفاسي خايذاسي الصم سا ًذاؿسِ ٍ اػسفادُ هلالح زثثيسي هاًٌذ تٌسًَير ضشٍسي هي تاؿذ

 .ُ ًـيٌي آى جلَگيشي ؿَددٍغاب تٌسًَير هخلَط هؼلق يک ًَع سع ًشم دس آب هي تاؿذ کِ تايؼسي تا اػسفادُ اص ّوضى اص ذ

تا اًسقال دٍغاب تٌسًَير تِ دسٍى چاُ ٍ تٌا تِ خاكير زيکؼَزشٍخي گل سع ، خَػسِ اي سٍي جذاس ؿوغ ًقؾ تؼسِ کِ اص سيضؽ ديَاسُ يا 

قاتلير ايجاد  گل تٌسًَير تايذ. تٌسًَير تايذ کاهال تا آب هخلَط ؿَد زا هخلَط حالر کلَخِ اي ًذاؿسِ تاؿذ. ًفَر آب جلَگيشي هي کٌذ

 .ساتِ حالر هؼلق ًگِ داسد mm) 6حذٍد )خَؿؾ يا کيک كافي سا تش سٍي جذاسُ چاُ داؿسِ تاؿذ ٍ رساذ حفاسي ؿذُ کَچکسش 

دس هشاحلي اص اًجام ػولياذ حفاسي اگش سيضؽ تِ ػلر تشخَسد تا اليِ ّاي آتشفسي تا ػاخساس سيضداًِ هاػِ اي تاؿذ کِ اص چؼثٌذگي الصم 

کيلَگشم تِ دٍغاب تٌسًَير دس  400ًثاؿذ دٍغاب تٌسًَير تِ زٌْايي جَاتگَي زثثير ًثَدُ ٍ اضافِ کشدى دٍغاب ػيواى تا ػياس تشخَسداس 

 35زا  25حذٍدا )هحل چاُ حفاسي زَكيِ هي گشدد کِ خغ اص اضافِ ًوَدى دٍغاب ػيواى ، ػولياذ اجشايي تِ هذذ گيشؽ اٍليِ ػيواى 

 . د اص آى ػولياذ حفاسي اداهِ هي ياتذهسَقف گشديذُ ٍ تغ( دقيقِ

تايذ تِ ايي ًکسِ ًيض زَجِ داؿر کِ دس هَاقؼي کِ تشاي ًگْذاسي ديَاسُ چاُ حفاسي اص تٌسًَير ٍ يا هَاد هـاتِ اػسفادُ هي ؿَد ، ايي 

دُ تشسٍي تسي هَجة قغغ هَاد چٌاًچِ غلظر صياد داؿسِ تاؿٌذ ، هي زَاًٌذ دس قؼور ّايي اص تسي سيضي تا ايجاد يک اليِ خَؿاًي

.خيَػسگي تسي ؿوغ ؿًَذ



  

 

حفاري ايلیٍ َمزاٌ تا تشریق گل تىتًویت 

 

 (یسیىگک) غالف لًلٍ اس استفادٌ-  

ّوچٌيي تِ . کيؼيٌگ دس صهيي ّاي تا اهکاى فشٍ سيضي ٍ يا زغييش ؿکل جاًثي صياد خاک تِ دسٍى فضاي خالي چاُ اػسفادُ هي ؿَد اص

لضٍهي ًذاسد کِ ها دس زوام عَل چاُ اص .کشدى ديَاسُ چاُ اص ٍسٍد آب ّاي صيش صهيٌي ًيض اص کيؼيٌگ اػسفادُ هي ؿَدهٌظَس آب تٌذي 

 .کيؼيٌگ اػسفادُ کٌين

 ػوق اٍليِ ؿوغ تشاي جلَگيشي اص سيضؽ دّاًِ چاُ حفاسي اػسفادُ هي ؿَد دس هسشي 5الي  3دس تيـسش هَاقغ اص يک لَلِ کيؼيٌگ 
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 گذاري تا عمق عثًري اس الیٍ ریشضيکیسیىگ 

 

 

 وحًٌ وصة کیسیىگ

اداهِ حفاسي اص . ، حفش هي کٌين ٍ تؼذ اص آى لَلِ کيؼيٌگ سا دس آى جاگزاسي هي کٌين اتسذا چاُ سا زا ػوقي کِ اص اليِ سيضؿي ػثَس کٌين

 دٍى لَلِ کيؼيٌگ اًجام هي ؿَد

دس صهيي هي کَتين ٍ دس هشحلِ تؼذ اص ( ػثَسي اص اليِ سيضؿي)زا ػوق هَسد ًظشقثل اص ؿشٍع حفاسي ، لَلِ کيؼيٌگ سا زَػظ ٍيثشازَس 

  ايي سٍؽ تيـسش دس خاک ّاي ػؼر ٍ ضؼيف هاًٌذ ػَاحل دسيا کاستشد داسد .داخل لَلِ ؿشٍع تِ حفاسي هي کٌين

 هي تاؿٌذ ًٍياصي تِ ٍيثشازَس ًوي تاؿذلَلِ کيؼيٌگ دس صهيي سا داسا ( تلَسذ دٍساًي)اهشٍصُ دػسگاُ ّاي سٍزاسي خَد قاتلير کَتؾ 

دس .تؼذ اص جاگزساي کيؼيٌگ حفاسي اص دسٍى لَلِ اداهِ خيذا هي کٌذ ٍ دس كَسذ لضٍم زضسيق گل تٌسًَير ًيض دس چاُ اداهِ هي ياتذ

 ؿَد قؼور فَقاًي کيؼيٌگ تايذ زکيِ گاُ ّاي الصم جْر ًگِ داؿسي آى دس دّاًِ چاُ حفاسي ٍ تيشٍى کـيذى آى زؼثيِ

تيـسش هَاقغ تيشٍى کـيذُ هي ؿَد تِ جض دس حالسي کِ تِ دليل )کيؼيٌگ سا هي زَاى دس جاي خَد تاقي گزاؿر يا آى سا تيشٍى کـيذ

 (ٍى کـيذى تاؿذسهـکالذ اجشايي غيش قاتل تي

ػاد کيؼيٌگ تضسگ هي تاؿذ هؼوَال دس هَاقؼي کِ اب. لَلِ کيؼيٌگ سا تايذ تؼذ اص ازوام تسي سيضي ٍ قثل اص گيشؽ اٍليِ تسي تيشٍى کـيذ

 کيؼيٌگ ّوضهاى تا آخشيي هشاحل تسي سيضي تيشٍى کـيذُ هي ؿَد

 

اس سزگیزي حفاري اس درين کیسىگ 
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 حفاري -7

 (ٍيظُ ؿوغ ّاي خذػسالي)ايجاد اًثاسُ دس اًسْاي ؿوغ -

 گفسِ هي ؿَد( خذػسالي)يا کف خْيدس كَسزيکِ قغش هقغغ اًسْايي ؿوغ اص قغش چاُ تيـسش تاؿذ تِ آى ؿوغ اًثاسُ اي 

اًثاسُ سا هي زَاى دس خاک ّاي خايذاس ٍ غيش سيضؿي ٍ دس كَسذ خاييي تَدى ػغح آب صيش صهيٌي جْر افضايؾ ظشفير تاستشي ؿوغ ايجاد 

 .ًوَد

ؿوغ ّايي کِ اًسْاي هَجَد تاؿذ ٍگشًِ دس  خاکاص ؿوغ ّاي خذػسالي دس هَاقؼي اػسفادُ هي ؿَد کِ دس اًسْاي ؿوغ يک اليِ هقاٍم 

 .آًْا تش سٍي اليِ ػٌگي ػخر قشاس داسد اکثشا ظشفير تاستشي آًْا تِ اًذاصُ هقاٍهر تسي ؿوغ هي تاؿذ ٍ ًياصي تِ خضاًِ اًسْايي ًذاسًذ

تِ  .اػسفادُ هي ؿَد  (Belling bucket)دس ؿوغ ّاي خذػسالي ، تشاي افضايؾ هقغغ قؼور اًسْايي ؿوغ اص تاکر ّاي صًگَلِ اي

دس ٌّگام تاال . اًسْاي ايي تاکر ّا تاصٍّايي هفللي هجْض تِ دًذاًِ ّاي تشًذُ زؼثيِ ؿذُ کِ خاک سا تِ كَسذ هخشٍعي دس هي آٍسًذ

 .تِ دليل هـکالذ اجشايي تسي قؼور کٌاسي خضاًِ تلَسذ غيش هؼلح دس ًظش گشفسِ هي ؿَد. آهذى تاکر، تاصٍّا جوغ هي ؿًَذ

 

 )يیضٌ ضمع َاي پذستالي)َاي ضمعایجاد اوثارٌ در اوت
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 (قفسٍ آرماتًر یا َستٍ فًالدي)فًالدگذاري  -8

 قفؼِ آهازَس

دس ايي هشحلِ دس كَسذ هؼلح تَدى تسي ؿوغ ، قفؼِ ّاي آسهازَس عثق هـخلاذ فٌي تافسِ ؿذُ ٍ تا جشثقيل حول ٍ تِ داخل چاُ 

تاؿذ کِ تا زَجِ تِ ػوق ؿوغ دس كَسذ ًياص تِ اضافِ کشدى قفؼِ ّاي هسش هي  12هؼوَال عَل ّش قفؼِ . حفاسي ؿذُ هٌسقل هي ؿَد 

تيـسش ، قفغ اٍل دس دّاًِ چاُ حفاسي ًگِ داؿسِ هي ؿَد ٍ تا زَجِ تِ هـخلاذ آسهازَس ّن خَؿاًي الصم اًجام ٍ زَػظ آسهازَس تٌذ تِ 

 .ّن هسلل هي ؿًَذ ٍ تؼذ اص ازلال ، قفؼِ ّا دس چاُ حفاسي کاسگزاسي هي ؿَد

  

زَجِ داؿسِ تاؿيذ کِ قفؼِ آسهازَس ّشگض ًثايذ زا کف چاُ خاييي سٍد صيشا سػاير حذاقل خَؿؾ تسٌي تيي قفؼِ ٍ کف چاُ الضاهي هي 

 .جْر سػاير خَؿؾ تسٌي تيي قفؼِ ٍ ديَاس ؿوغ ًيض اص غلغک ّاي تسٌي ًلة ؿذُ تش سٍي آسهازَسّاي ػشضي اػسفادُ هي ؿَد. تاؿذ

 

 تًرجاگذاري قفسٍ آرما

 

 ّؼسِ فَالدي

 .اػسفادُ هي ؿَد( دس هحَس ؿوغ)گاّي تجاي قفؼِ آسهازَس اص خشٍفيل ّاي فَالدي 
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تته ریشي -9

آهادُ کشدى تسي هلشفي

تسي هلشفي دس ؿوغ . هگاخاػکال دس ًظش گشفسِ هي ؿَد 35الي  28تشاي کاّؾ قغش چاُ ، هقاٍهر تسي هلشفي دس ؿوغ اغلة دس حذٍد 

جْر تْثَد کاسايي تسي ( . ػاًسيوسش  15حذٍد : اػالهح تْيٌِ)داؿسِ تاؿذ ( اػالهح)ػاًسيوسش سٍاًي  21الي  13حذٍد ّاي دسجا تايذ 

.هلشفي اص سٍاى کٌٌذُ اػسفادُ هي ؿَد

سيضي تسي ػولياذ

، تذيي ؿکل کِ لَلِ ّاي گيشد  اًجام هي( زشهي)سيضي دس هحل حفاسي ؿذُ ؿوغ تلَسذ خيَػسِ ٍ هذاٍم ، تِ ٍػيلِ لَلِ هخلَف  تسي

ػاًسي هسشي سا تِ اًذاصُ ػوق ؿوغ تِ ّن هسلل ًوَدُ ٍ دس داخل چاُ 20الي  10هسشي ٍ قغش  5الي  2دس هسشاطّاي هخسلف زشهي 

حفاسي کاسگزاسي هي ؿَد ٍ دس قؼور فَقاًي آى يک قيف تشاي ٍسٍد تسي ًلة هي گشدد حال ؿشٍع تِ سيخسي تسي دس قيف هي کٌين ٍ

تشاي جلَگيشي اص ٍسٍد . اال ٍ خاييي کشدى لَلِ زشهي تَػيلِ جشثقيل تسي اص لَلِ زشهي زخليِ ٍ تِ دسٍى چاُ حفاسي سيخسِ هي ؿَد تا ب

تِ دسٍى تسي تايذ ّويـِ اًسْاي لَلِ زشهي دس تسي تاقي تواًذ تا ايي کاس گل حفاسي تِ دليل ( دٍغاب تٌسًَير ٍ هَاد هـاتِ)گل حفاسي 

.ػثر تِ تسي تش سٍي تسي تاقي هي هاًذ ٍ اص ًفَر آى دس تسي جلَگيشي هي ؿَدػثکسش تَدى ى

جاگذاري تزمي ي قیف ي اوجام تته ریشي

کن کن تا تاال آهذى تسي دس چاُ حفاسي تشاي کَزاُ کشدى لَلِ زشهي اص قؼور فَقاًي ٍ تذٍى خاسج ؿذى اًسْاي لَلِ زشهي اص تسي ، قغؼِ

.کٌين ٍ تا ًلة دٍتاسُ قيف ؿشٍع تِ تسي سيضي هي کٌيناتسذايي آى سا جذا هي 
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تيٌي تيـسش  دس كَسزي کِ ايي هذذ تِ داليل غيش قاتل خيؾ. ػاػر تِ عَل اًجاهذ 6سيضي، ًثايذ تيؾ اص  صهاى خازوِ حفاسي زا ؿشٍع تسي

ُ چاُ جوغ ؿَد کِ تايذ قثل اص ؿشٍع ؿذ، تِ دليل سػَب هَاد هؼلق ٍ يا سيضؽ جذاسُ چاُ، هوکي اػر هَاد آلَدُ کٌٌذُ سا دس ذ

 .سيضي تا ٍػايل هٌاػة زخليِ گشدًذ تسي

 .تشاي اعويٌاى اص خيَػسگي تسي ؿوغ تايذ حجن چاُ ٍ تسي هلشفي سا تؼذ اص ازوام تسي سيضي کٌسشل کشد

سيضي دس صيش ػغح آب اًجام ؿَد،  سيضي اضافي، دس كَسزي کِ تسي اسزفاع تسي. سيضي تايذ زا تاالزش اص ػغح ًْايي تسي ؿوغ اداهِ ياتذ تسي

تِ دليل هخلَط )ػاًسيوسش خَاّذ تَد 30الي  5/7سيضي دس هحل خـک اًجام ؿَد، هؼادل  هسش ٍ دس كَسزي کِ تسي 3الي  5/1هؼادل 

 . ّا ٍ هـخلاذ فٌي خلَكي زؼييي گشدد سيضي اضافي تايذ دس ًقـِ اسزفاع تسي(. تسي قؼور خاياًي ؿذى گل حفاسي تا

 

تیزين کطیذن کیسیىگ 

 

 تخزیة تته اضافي -10

سٍص، خيغ ًگْذاسي ؿَد ٍ ػدغ ػش کليِ ؿوغ ّا تِ اًذاصُ هَسد  7سيضي ؿوغ، سٍي ؿوغ ّا تايذ تشاي هذذ  خغ اص ازوام ػولياذ تسي

 . سٍص زخشية ؿَد 7زحر ّيچ ؿشايغي ًثايذ تسي اضافي سٍي ؿوغ قثل اص . زخشية ؿَد لضٍم 
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 اتمام اجزاي ضمع

 

 ضمعُاي چًتي

 دقر خَػر،تِ کٌذى خؼاص آى ػغح ٍ ؿذُ صسد اى ٍتشگ ؿاخ تاؿٌذکِ هي تلٌذ ٍ ػالن،كاف ّاي دسخر ّاي زٌِ چَتي ؿوؼْاي

 تايذ ؿَد هي اػسفادُ ؿوغ ػٌَاى تِ اى اص کِ چَتي.هيثاؿذ هسش 20 زا 10 تيي چَتي ّاي ؿوغ اغلة عَل حذاکثش. اػر ؿذُ زشاؿيذُ

 سا چَتي ،ؿوؼْاي(1959)17ي ؿواسُ اجشايي دػسَسالؼول دس ػوشاى هٌْذػاى يي اهشيکا اًجوٌي. تاؿذ ػالن ٍ زشک ٍ دسص هؼسقين،تذٍى

: کٌٌذ هي زقؼين صيش کالع ػِ تِ

 .تاؿذ هي( ايٌچ 14)هيليوسش 350 ؿوؼْايي چٌيي ػش قغش حذاقل. کٌٌذ هي حول سا ػٌگيي تاسّاي ؿوؼْا ايي: A کالع ؿوؼْاي. 1

( ايٌچ 13 زا 12)  هيليوسش 330زا 305 تيي ؿوؼْا ايي ػش قغش حذاقل. کٌٌذ هي حول سا ػثک تاسّاي ؿوؼْا ايي: B کالع ؿوؼْاي. 2

 .تاؿذ هي

 آب ي ػفشُ داخل دس ؿوغ عَل زوام کِ ٍقسي. ؿَد هي اػسفادُ هَقر ػاخسواًي کاسّاي تشاي ؿوؼْا ايي اص:  C کالع ؿوؼْاي. 3

 12) هيليوسش 305 ؿوؼْا ايي ػش قغش حذاقل.کشد اػسفادُ دائوي تاسّاي حول تشاي زَاى هي ؿوؼْا ايي تاؿذ،اص داؿسِ قشاس صيشصهيٌي

 .تاؿذ( ايٌچ 6) هيليوسش 150 اص کوسش ًثايذ ؿوغ ًَک قغش حالسي ّيچ دس.تاؿذ هي( ايٌچ

 زحر چَتي دسيايي،ؿوؼْاي َّاي ٍ آب دس ليکي. تَد خَاّذ ًْاير تي زقشيثاً آى ؿَد،ػوش کَتيذُ اؿثاع کاهالً خاک دس چَتي ؿوغ اگش

 آب ػغح تاالي دس چَتي ؿوغ. ؿَد هي ظاّش آًْا دس جذي كذهاذ هاُ چٌذ ظشف ٍ گشفسِ قشاس هخسلف اسگاًيؼوْاي حوالذ
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 سا آًْا ػوش زَاى کشٍصٍذ،هي سٍغي زَػظ آًْا هحافظر اكغالحاذ،هثالً تؼضي اًجام تا. گيشًذ هي قشاس حـشاذ حوالذ صيشصهيٌي،زحر

 .داد افضايؾ

 

 

 (مختلط)ضمعُاي مزکة 
 اص اػر هوکي هشکة ؿوؼْاي هثال ػٌَاى تِ. ؿًَذ هي ػاخسِ هخسلف هلالح دٍ اص ؿوغ زحساًي ٍ فَقاًي هشکة،قؼوسْاي ؿوؼْاي دس

 هي دسجا تسي فَقاًي قؼور ٍ فَالد زحساًي قؼور اص هشکة تسي ٍ فَالد هخسلظ ؿوؼْاي. ؿًَذ ػاخسِ تسي ٍ چَب يا ٍ تسي ٍ فَالد

 ػادُ جاي دس تسٌي ؿوغ ظشفير اص تاستشي ظشفير زأهيي تشاي الصم ؿوغ عَل کِ گيشد هي قشاس اػسفادُ هَسد ٍقسي ؿوغ ًَع ايي.تاؿٌذ

 ٍ داسد قشاس صيشصهيٌي آب ي ػفشُ دس دائن عَس تِ کِ تاؿٌذ هي چَتي زحساًي قؼور داساي تسي ٍ چَب هخسلظ ؿوؼْاي. کٌذ زجاٍص

 هخسلظ ؿوؼْاي کِ اػر ػلر ّويي تِ ٍ تَدُ هـکل هلالح دٍ زالقي هحل دس ٍكلِ ايجاد كَسذ ّش دس.اػر تسي اص آًْا فَقاًي قؼور

 .تاؿٌذ ًوي ٍػيؼي کاستشد داساي

 اتکایي ضمع
 ايي دس داد اداهِ اليِ آى زا زَاى هي سا تاؿذ،ؿوغ داؿسِ قشاس هٌغقي دسػوق( هسشاکن خيلي)  ػٌگ ؿثيِ ي اليِ يا ٍ ػٌگي تؼسش اگش

 ايي تِ ػلر ّويي تِ. داؿر خَاّذ ؿوغ ًَک هقاتل دس ػٌگي تؼسش تاستشي ظشفير تِ تؼسگي کاهالً ؿوغ تاستشي ظشفير حالر

 کاس ؿوغ عَل ؿذُ،زؼييي حفش ّاي گواًِ سٍي اص ػٌگي تؼسش ػوق تَدى هؼلَم تِ زَجِ تا حالسي چٌيي دس. گَيٌذ هي ؿوؼْا،ازکايي

 زَاى هي سا تاؿذ،ؿوغ داؿسِ قشاس هٌغقي دسػوق هسشاکن ًؼثساً ٍ ػخر ي اليِ ػٌگي،يک تؼسش ػَم تِ اگش.تَد ًخَاّذ هـکلي چٌذاى

 داسد اداهِ ػخر اليِ دس هسش چٌذ

 



اصطکاکي ضمع

 چٌيي دس.ؿذ خَاّذ غيشاقسلادي ازکايي ؿوغ تشاي الصم تاؿذ،عَل صياد ػٌگ تِ ؿثيِ ي اليِ يا ػٌگي تؼسش ػوق کِ كَسزي دس

 ايي تشاي اكغکاکي ًام اًسخاب.ؿَد هي تشػذ،کَتيذُ ػخر ي اليِ تِ ايٌکِ تذٍى فَقاًي ًشم ي اليِ دس هٌاػثي ػوق تِ ؿوغ ؿشايغي

 گوشاُ زَاًذ هي هَاقغ تؼضي اػن ايي الثسِ.ؿَد هي زأهيي جذاس اكغکاک ي ٍػيلِ تِ آًْا هقاٍهر اکثش کِ ؿَد هي ًاؿي ؿوؼْا،اصآًجا

. داسد سع ٍ ؿوغ جذاس تيي چؼثٌذگي تِ ؿًَذ،تؼسگي هي کَتيذُ سػي ي اليِ دس کِ ؿوؼْايي هقاٍهر تاؿذ،صيشا کٌٌذُ

 دسک تِ ؿوغ،احسياج الصم عَل زؼييي تشاي.داسد ؿوغ ي اًذاصُ ٍاسدُ،ٍ خاک،تاس تشؿي هقاٍهر تِ تؼسگي اكغکاکي ؿوغ تشاي الصم عَل

. اػر زجشتِ هٌْذػي،ٍ قضاٍذ ؿوغ،  -خاک اًذسکٌؾ اص خَتي

ضمع تزاکمي

 ايي.آيذ ٍجَد تِ خاک ػغحي ي اليِ دس خَتي زشاکن کِ ؿًَذ هي کَتيذُ اي داًِ ّاي اليِ دس هٌظَس تذيي خاف،ؿوؼْا هَاسد تؼضي دس

 .ّؼسٌذ هَػَم زشاکوي ؿوؼْاي تِ ؿوؼْا

طول شمعهاي تراکمی به عوامل زیر بستگی دارد: 

الف: تراکم نسبی خاك قبل از تراکم 

ب: تراکم نسبی مورد نیاز بعد از تراکم 

پ: عمق الزم براي تراکم 

شمعهاي تراکمی معموًال کوتاه هستند،لیکن براي تعیین طول مناسبی براي آنها،بعضی آزمایشهاي صحرایی الزم است.

جھت دانلود جزوات بیشتر بھ سایت www.30vil30.ir  مراجعھ نمایید . 
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