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 مقدمه

. در مواردی که بنا بهه ديیهل فنهي و    استمباحث ژئوتکنیک، طراحي پي  نیتر مهمیکي از 

های عمیق )شمع( مورد اسهتفاده قهرار    های سطحي غیرممکن است، پي اقتصادی، استفاده از پي

تهوان اسهتفاده از    هها و ... مهي   ها، زیهر سهاختمان   شستگي در پل گیرد. جهت مقابله با آثار آب مي

ها مالحظات خاصهي را دارد   نوع پيهای عمیق را مورد بررسي قرار داد. طراحي و اجرای این  پي

 پرداخته شده است. ها آنکه در این کتاب به 

ههای عمیهق بها ارائهه      در این کتاب سعي شده است تا مفاهیم کلهي طراحهي و اجهرای پهي    

مورد بحث و بررسي قرار گیرد تا برای دانشجویان دوره  ها آنهای مختلف و نکات اجرایي  مسئله

ن، دانشجویان تحصیالت تکمیلي رشته مهندسي عمهران و نیهز   کارشناسي رشته مهندسي عمرا

باشهد. نگارنهده    استفاده  قابلها   مهندسین مشاور و پیمانکار دخیل در امر طراحي و اجرای شمع

ایهن اسها ،    دانهد و بهر   همواره پذیرای نقدهای خوانندگان محترم بوده و خود را نیازمند آن مي

مهوده و صهمیمانه قهدردان نظهرات تکمیلهي و اصهالحي       پیشاپیش از تمامي نظهرات اسهتقبال ن  

 همکاران، دانشجویان و تمامي مهندسین گرامي است.

دانم از مدیریت محترم نشر پژوهشي دیبای دانهش، سهرکار خهانم سهلیمي،      يزم مي بر خود

صمیمانه سپاسگزاری نموده و توفیق هرچه بیشتر برای ایهن مجموعهه انتشهاراتي را از خداونهد     

 واستارم.متعال خ

 مسعود عامل سخي
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 ديباهچ

ع  م ش د  ررب ا ك رد  وا م و  ع  م ش ع  وا ن ، ا ع م ش يف  ر ع ت ل هب  ص ف ين  رد ا

مي ه  خت ا ع  رپد م ش ز  ك ا ي ره   . د و اس اه  ش ا رباس ه آن ح  ل ا ص م س  ي جن دارا

ت ي ز ت م ي ود د ح م و  مي اه  گر  ي ي د و س از  د.  ن ت هس يي  ع اه م ش ن  وا ه  ت و عال را  اه 

هب  ا  ه ن آ ررب  ا ب ل  ا م ع ا ه  و ح ن ز  ني و  ربي  ر ا ب ع  و ن  ، را ج ع ا و ن  ، ا ه آن س  جن رب 

اهي پ ث  ح ا مب ز  تي ا ا لي ك ش هب  خ ب ين  رد ا  . ود م ي ميسقت ن لف خت م
ع  وا ن ع ا م ش اه  اي 

ي م ه  خت ا . رپد ود  ش
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 مقدمه  1-1

، 2ههای نیمهه عمیهق    ، پي6های سطحي توان به پي مي ها آنعمق و نوع عملکرد  بر اسا ها را  پي

های زیرزمینهي نسهبتا     ای و یا ستون ضای سازهها اع تقسیم کرد. شمع 9های ویژه پيو  5های عمیق پي

باربری کهم و یها نشسهت      های خاک با ظرفیت ن يیهبلندی هستند که برای انتقال بارهای سازه از میا

های بیشتر و یا بر روی سهن  بسهتر    های سخت و محکم با ظرفیت باربری زیاد در عمق زیاد به خاک

باشد، به آن پي شهمعي یها پهي عمیهق گفتهه       60روند. اگر نسبت عمق به قطر پي بیش از  کار ميه ب

شود. بها توجهه    اک جداره و باربری نوک شمع انجام ميها از طریق اصطک شود. انتقال نیرو در شمع مي

قابهل   هها  آنهها( نسهبت بهه سهطح انتههایي       های عمیق )شهمع  های معمول، سطح جانبي پي به عمق

ری ههای سهطحي بها اطمینهان بهايت      های عمیهق نسهبت بهه پهي     مالحظه است. يزم به ذکر است پي

 .کنند ميکنش را تحمل نیروهای جانبي، کششي و نیز بر

شوند؟ ها محسوب مي از انواع زیر جزء شمع کی کدام :1مثال 

6 )
D

4 5
B
  2 )

D
4 5 10

B
   

5 )
D

10
B
 9 )کدام چیه 

 

:که  ا توجه به آنچه بیان شد در صورتيب« 3»گزینه  پاسخ
D

10
B
 شود. باشد، شمع نامیده مي 

*** 
گیرنهد.   ها در صورت مناسب نبهودن ظرفیهت بهاربری زمهین مهورد اسهتفاده قهرار مهي         شمع

ههای سهطحي بهرای تحمهل      ، اما زماني که پهي است ها آنها هزینه بايی  شمعمحدودیت عمده 

                                                 
1-ShallowFoundation 

2-Pier Foundation 

3- Pile Foundation 

4-Special Foundation 
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های عمیق اسهتفاده گهردد. در ادامهه بهه مهوارد       باید از پي ناچار بهبارهای وارده مناسب نباشند، 

 گردد. ها اشاره مي کاربرد شمع

 ها موارد كاربرد شمع  1-2

ها ضهمن دسترسهي    . با اجرای شمععدم حضور خاک با مقاومت باي در نزدیکي سطح زمین

یابد. حتهي در   های مقاوم زیرین، به علت افزایش عمق پي، ظرفیت باربری نیز افزایش مي به يیه

 رغم استفاده از پي گسترده، ظرفیت باربری يزم، حاصل نشود.  مواردی امکان دارد که علي

. در حهالتي کهه نیروههای    مقاومهت  ههای کهم   مقاومت در برابر بارها و نیروهای افقي در خاک

جانبي زیاد باشند، احتمال بلند شدن از سطح زمهین وجهود دارد. بهرای مقابلهه بها ایهن حالهت        

 توان از پي عمیق استفاده کرد. مي

 ریزهای بلند در حال تحکیم پایداری سازه مستقر بر روی خاک

و یها   بودن استفاده از پي سطحي یياجرا ریغب زیرزمیني و غیراقتصادی و باي بودن سطح آ

 وجود فشارهای آرتزین

 شهمع اسهتفاده  تهوانیم از   بل تورم باشیم، ميای با خاک قا زماني که مجبور به احداث سازه در منطقه

ههایي   گردند. در ایهن صهورت، شهمع    ها در اثر افزایش یا کاهش میزان رطوبت متورم مي کنیم. این خاک

 که از يیه قابل تورم عبور کرده و وارد يیه پایدار گردند، باید مدنظر قرار گیرند.

 ها های پل شستگي و فرسایش در محل پایه وجود مسئله آب

 ر برابر عوامل ناپایداری مانند لغزش، واژگوني، خروج از مرکزیهت پهي بهرای   ایجاد مقاومت د

 بي قرار دارند.ها که در معرض بارهای جان دیواره ها و های بلند مانند برج سازه

 احتمال حفاری در آینده در مجاورت پروژه موجود

ر فرکهان  محهرک   ها، خطرهای تشهدید بهر اثه    آيت تا با احاطه خاک بین شمع عنوان پي ماشین به

 ها به حداقل ممکن و مجاز تقلیل داده شود. آيت و یا بارهای دینامیکي اطراف، دامنه جابجایي ماشین

های دریایي و ابنیه کنار ساحل که در خطر برخهورد امهواج و نیروههای     تأمین پایداری سازه

 ها مستقر خواهد شد. در این حالت عرشه بر روی شمع دینامیکي قرار دارند.

کهه اسهتفاده از پهي     در صورت وجود بارهای قائم و افقي بسهیار بهزرو و متمرکهز در سهازه    

 نباشد. ها آنسطحي حتي گسترده، قادر به انتقال 

تهوان از   شد مهي در حالتي که نشست از حد مجاز فراتر با .جهت کنترل نمودن نشست سازه

 شمع استفاده نمود.

 جهت کنترل نشست غیرمتقارن سازه

 ای سست توسط کوبش شمع های دانه خاک جهت تراکم



  11 کليات 

 

 پذیر، فروریزشي و یا با قابلیت روانگرایي های نشست در صورت برخورد به يیه

 ها کنترل لغزش و رانش زمین و نیز کنترل ناپایداری شیب

 ها انواع شمع  1-3

 از نظر جنس مصالح  1-3-1

 شوند: ها از نظر جن  مصالح به انواع زیر تقسیم مي شمع

 های مرکب های بتني         شمع های فويدی           شمع های چوبي         شمع شمع

ههای   گردد. در ادامه به توصیف شمع های با مصالح سنگي نیز استفاده مي در مواقعي از شمع

 شود. مذکور پرداخته مي

 هاي چوبي شمع

 .استمتر  20تا  60ها مابین  حداکثر طول این شمع

 اده باید مستقیم، فاقد درز و ترک و نیز سالم باشد.چوب مورد استف

ASCE کند: های چوبي را به سه دسته تقسیم مي شمع 

کند. حداقل قطهر سهر ایهن     : این نوع شمع بارهای سنگین را تحمل مي6های نوع  شمع -6

 .استمتر  میلي 530نوع شمع، 

حداقل قطهر سهر ایهن     کند. : این نوع شمع بارهای متوسط را تحمل مي2های نوع  شمع -2

 .استمتر  میلي 550تا  503نوع شمع، 

: این نوع شهمع بهرای کارههای سهاختماني موقهت مهورد اسهتفاده قهرار         5های نوع  شمع -5

 . استمتر  میلي 503گیرد. حداقل قطر سر این نوع شمع،  مي

 متر باشد. میلي 630در هیچ حالتي قطر نوک شمع نباید کمتر از 

های سهفت را تحمهل کننهد     های حاصل از کوبیده شدن در يیه نند تنشتوا ها نمي این شمع

 شود.   کیلونیوتن محدود مي 270به حداکثر  ها آنبنابراین ظرفیت 

ههای   تهوان از سهرپوش   برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بايی شمع در حین کوبیدن، مي

 فويدی استفاده نمود.

ه خصوص زماني که شهمع نیهروی کششهي یها     های چوبي باید اجتناب نمود ب از وصله شمع

 کند. جانبي تحمل مي

 .استمتر مربع  کیلوگرم بر سانتي 10الي  90در حدود  ها آنتنش مجاز 

 .استتن  30الي  60ظرفیت باربری در حدود 



11  هاي عميق پي 

 

تر هستند اما در شرایطي که در ناحیه بايی سطح آب قرار داشته  هزینه های چوبي کم شمع

گیرنهد،   ها مورد حمله قرار مهي  های دریایي که توسط برخي میکروارگانیسم محیطباشند و یا در 

 احداث گردند، در معرض خط پوسیدگي خواهند بود.

عمهق دارای کهاربرد مناسهبي     ههای کهم   های چوبي برای کارهای موقت و در آب عموما  شمع

ل بارههای سهبک تها    توان برای انتقها  گردد مي هستند و در مناطقي که چوب به راحتي یافت مي

 استفاده نمود. ها آنمتوسط از 

 از موارد زیر نادرست است؟ کی کدام :2مثال 

 متر باشد. سانتي 50ها چوبي کمتر از  ( در هیچ حالت نباید قطر شمع6

 خودداری نمود. ها آن( زماني که شمع تحت نیروی کششي یا بار جانبي قرار دارد باید از وصله 2

 شود. های چوبي از سرپوش فويدی استفاده مي آسیب دیدن بايی شمع ( برای جلوگیری از5

 های سفت نیستند. های چوبي مناسب کوبش در يیه ( شمع9

:متر باشد. سانتي 63های چوبي نباید کمتر از  قطر نوک شمع« 1»گزینه  پاسخ 

 از: اند عبارتهای چوبي  مزایا و معایب شمع
مزایا معایب 

 فساد در بايی تراز آب اقتصادی بودن

 و خشک شدن تر تناوبخرابي سریع در اثر  استفاده در کارهای موقت

 ایجاد صدمه در شرایط کوبیدن سخت سهولت حمل و نقل

 ظرفیت باربری کم ور( های همیشه غوطه مقاوم در مقابل فساد )برای شمع

 کاهش ظرفیت باربری بعد از وصله 

 باشد؟ ي نميبهای چو کدام یک از موارد زیر از مزایای شمع :3مثال 

 ( مقاوم در برابر فساد9( اقتصادی بودن  5( ظرفیت باربری باي  2( سهولت حمل و نقل   6

:هههای چههوبي از جملههه معایههب و   ظرفیههت بههاربری پههایین شههمع « 2»گزینههه  پاسخخخ

 رود. هایي به شمار مي های چنین شمع محدودیت

 فوالديهاي  شمع

 شکل هستند. Hهای  ای و شمع های لوله های فويدی، شمع انواع معمول شمع

 شوند. ای بعد از کوبیده شدن با بتن پر مي های لوله در بسیاری از حايت، شمع

های فويدی را بهه   در صورتي که طول مورد نیاز شمع بزرگتر از طول یک شاخه باشد، شمع

 کنند. صله ميوسیله جوش و یا پرچ به یکدیگر و
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زماني که احتمال يیه سخت مانند شن متراکم و یا سن  نهرم وجهود دارد، در نهوک شهمع     

 شود. فويدی از کفشک استفاده مي

 .استمتر  53الي  63های فويدی در حدود  طول معمول شمع

الهي   100مهابین   هها  آنتن و تنش مجاز  690الي  90ها در حدود  ظرفیت باربری این شمع

 متر مربع است. وگرم بر سانتيکیل 800

ها، در صورت نشست خهاک اطهراف، اثهر اصهطکاک منفهي       با توجه به سطح صاف این شمع

 ناچیز خواهد بود. در مورد اصطکاک منفي در ادامه بحث خواهد شد.

از جمله  های خورنده های نباتي، مناطق ساحلي و نیز سایر خاک های باتالقي، خاک در زمین

های فويدی آسیب برسانند و ایجاد خهوردگي   توانند به شمع امالح و آب مي ،های اسیدی محیط

توان از پوشش اپوکسي، پوشش بتن و با حفاظت کاتدی  نمایند برای جلوگیری از این مسئله مي

های  شکل استفاده گردد از شمع Hهای  های دریایي بیش از آنکه از شمع در سازه استفاده نمود.

ای  ای بهرای مقابلهه بها نیروههای ضهربه      های لوله شود. همچنین شمع اده ميای فويدی استف لوله

نخهورده مهورد    های فويدی زماني که در خاک دست تر هستند. شمع حاصل از موج دریا، مناسب

استفاده قرار گیرند و در معرض آب دریا و یا تر و خشک شدن متناوب قرار نداشته باشند دارای 

تواند باز یها بسهته باشهد و از ایهن      ای مي های لوله همچنین نوک شمععمر طويني خواهند بود. 

 بابت محدودیتي وجود ندارد.

 آید: بدست مي زیرهای فويدی از رابطه  ای شمع ت مجاز سازهیفظر

(6-6) all s allQ A  

allQای = ظرفیت مجاز سازه 

sA =رخ فويدی شمع سطح مقطع نیم 

allتنش مجاز فويد = 

مزایا معایب 

 قیمت زیاد سهولت حمل و نقل

 ایجاد سر و صدا در هنگام کوبش امکان افزایش طول یا وصله

 خوردگي های سخت یا سن  نرم قدرت نفوذ در زمین

 به يیه سخت در کوبیدن Hهای  کمانش شمع ظرفیت باربری باي

 کاهش مقطع در مناطق مهاجم و خورنده جابجایي کم

  مقاومت در برابر ضربات چکش 

  مقاومت باي در برابر بارهای افقي و کمانش
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 رود؟ های فويدی به شمار نمي کدام یک از موارد زیر از مزایای شمع :4مثال 

 ( جابجایي کم2 ( کمانش در هنگام کوبش به يیه سخت 6

 ( ظرفیت باربری باي9 ( سهولت حمل و نقل5

:1»گزینه  پاسخ » 

  يزم است پ  از تعیهین ظرفیهت مجهاز بهاربری شهمع براسها  مشخصهات         :1نكته

 ( نیز کنترل گردد.allQای ) ژئوتکنیکي، ظرفیت باربری با ظرفیت باربری مجاز سازه

 در مقایسهه بها    هها  آنهای فويدی به دلیل سطح صهاف   اصطکاک جانبي شمع :2نكته

 ها کمتر است. سایر شمع

  ای بیشتر در خاک ر  کاربرد دارد. شمع با مقطع لوله :3نكته 

  ای سسهت بها عمهق     های ماسه ا مربعي در خاکشمع فويدی با مقطع دایره ی :4نكته

 نفوذ کم بیشترین کارایي را دارد.

 شمع فويدی با مقطع  :5ه نكتH های سست  های متراکم و سفت و نیز خاک در خاک

 با عمق نفوذ زیاد کاربرد دارد.

 هاي بتني شمع

گیرند: ها به دو صورت مورد استفاده قرار مي این شمع 

 (precast piles)ساخته  های پیش شمع

ش ایجهاد شهده در   نمودن شهمع در مقابهل خمه    گردهای مورد استفاده به منظور مقاوم میل

هها در طهول مهورد     . این شهمع استهنگام حمل و نقل، بلندکردن و نیز افزایش مقاومت فشاری 

شوند تها بهه مقاومهت مهدنظر برسهند و       نظر ساخته شده و تحت شرایط مرطوب عمل آورده مي

ر تنیهدگي په   ههای پهیش   تهوان توسهط کابهل    ها را مي گردند. این شمع سپ  به محل، منتقل مي

ظرفیهت   و متهر  53الهي   63هها   ، به صورت پیش تنیده درآورد. طول معمول این شهمع مقاومت

 تن است. 900الي  90 ها آنباربری 

(6-2) c(0.3 0.4)f '  مقاومت 

 (cast in situ piles)جاریز های در شمع

گهردد و سهپ  قفسهه     در سایت موردنظر، توسط ماشین یا توسط انسان، چاهي حفاری مي

شهود. طهول معمهول ایهن      شود و داخل آن توسط بتن پهر مهي   آرماتورها درون چاه قرار داده مي

 .استتن  500الي  50 ها آنمتر و ظرفیت باربری  50الي  63ها  شمع

(6-5) c(0.25 0.3)f '  مقاومت 
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 شوند: جاریز به دو دسته با غالف و بدون غالف تقسیم ميهای در عشم

یک لوله فويدی به زمین کوبیده شده و په    (cased)جاریز غالفدار های در در اجرای شمع

شهود.   از رسیدن به عمق مورد نظر، مصالح داخلي آن خالي شده و داخل لوله توسط بتن پر مهي 

( په  از ریخهتن مقهداری بهتن در نهوک شهمع، بها        برای سر پهن کردن شمع )ایجاد پدسهتال 

هها بهرای بارههای سهروی       این نوع شمع کوبند تا پهن گردد. رهانمودن وزنه از ارتفاع، آن را مي

توان بازرسي چشمي بهتهری از تنهاوب    بزرو مناسب هستند و عالوه بر آن در حین حفاری مي

هها بها نهوک پدسهتال، فقهط در       معها در عمق انجام داد. يزم به ذکر است کهه اجهرای شه    خاک

 پذیر است. های چسبنده سخت امکان خاک

توان شمع توخالي را توسط چکش تها عمهق مهورد     های دریایي مي در مواردی همچون سازه

سخت( کوبیده و سپ  داخهل آن   های سست و رسیده به يیه نظر )عبور داده شده از آب و يیه

 پر نمود. را

شهود و   بیده ميابتدا غالف در زمین کو (uncased)بدون غالف  های درجاریز در اجرای شمع

 شود. ریزی در داخل غالف، غالف به آرامي به بیرون کشیده مي سپ  همزمان با بتن

 جاریز غالفدارظرفیت باربری مجاز شمع در

(6-9) all s s c cQ A f A f  

 جاریز بدون غالف:ظرفیت باربری مجاز شمع در

(6-3) all c cQ A f 

 در روابط باي:

allQای      = ظرفیت باربری مجاز سازهsA     سطح مقطع فويد =cAسطح مقطع بتن = 

sf              تنش مجاز فويد =cfتنش مجاز بتن = 

 ساخته هاي بتني پيش شمع

مزایا معایب 

 عدم امکان افزایش طول شمع قابل استفاده در شرایط کوبش سخت

 دشواربودن حمل و نقل مقاوم در برابر خوردگي

 هزینه اولیه باي یکپارچه بودن با روسازه بتني

  ظرفیت باي

  کنترل کیفیت مناسب
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 باشد؟ ساخته نمي های بتني پیش کدام یک از موارد زیر از مزایای شمع :5مثال 

 ( حمل و نقل آسان2 ( مقاوم در برابر خوردگي6

 ( قابل استفاده در شرایط کوبش سخت9 ( ظرفیت باربری باي5

:ههای   ههایي از جملهه محهدودیت    حمل و نقهل دشهوار چنهین شهمع    « 2»گزینه  پاسخ

 .استساخته  های بتني پیش شمع

 دار جاي غالفهاي بتني در شمع

مزایا معایب 

 ریزی مشکل ایجاد وصله بعد از بتن بودن نسبي اقتصادی

 دیدن غالف در حین عملیات کوبش احتمال صدمه امکان افزایش طول شمع

  ریزی امکان بازدید قبل از بتن

 جاي بدون غالفهاي بتني در شمع

مزایا معایب 

 ایجاد خلل و فرج در بتن بودن نسبي اقتصادی

 ریزی مشکل ایجاد وصله بعد از بتن امکان قطع در هر تراز

 ریزش جدار محل اجرای شمع و ضرورت استفاده از گل حفاری 

 ریزی در کنترل کیفیت به خصوص وقتي سطح آب باي باشد. مشکالت بتن 

 زیر است؟های  ایجاد خلل و فرج در بتن از معایب کدام یک از شمع :6مثال 

 دار جاریز غالف( شمع بتني در2 ساخته ع بتني پیش( شم6

 ( شمع فويدی9 جاریز بدون غالف( شمع بتني در5

:تواند بوجود آید. این مشکل در شمع بتني درجاریز بدون غالف مي« 3»گزینه  پاسخ 

 هاي مركب شمع

های بايیي و پاییني شمع از دو مصالح مختلف مانند فويد و بتن  ها قسمت در این نوع شمع

ههای مخهتلط چهوب و بهتن دارای قسهمت پهاییني چهوبي         شود. شمع ساخته مي  یا چوب و بتن

باشند که به طور همیشگي در سفره آب زیرزمیني قرار دارد و قسهمت بهايیي آن از جهن      مي

های مختلط دارای کاربرد  کل ایجاد وصله در محل تالقي دو مصالح، شمع. به علت مشاستبتن 

 باشند. وسیعي نمي
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 از نظر اجرا هاي عميق انواع پي  1-3-2

ها، خهاک اطهراف شهمع جابجها شهده امها برداشهته         در این نوع شمع«: های جابجایي شمع»

رانهد.   را به اطراف مي شود و در این حالت شمع با فشار به درون توده خاک فرورفته و خاک نمي

های بسیار زیادی پدیهد آمهده و خهاک بهه      ، تنش«دیواره شمع»در این شرایط، در خاک مجاور 

 شود. شدت دست خورده مي

متهر دارنهد، بهه کمهک      سهانتي  73کهه معمهوي  قطهری کمتهر از     «: های کوبیده شده شمع»

بجایي در این است که بهه  های جا شوند و تفاوت آن با سایر شمع کوب در خاک کوبیده مي شمع

سهاخته   ههای پهیش   ها شهامل سیسهتم   روند. این شمع کمک نیروهای دینامیکي در خاک فرو مي

 . استبتني، چوبي و فلزی 

مشتمل بر فرو بردن یک لولهه در زمهین بها حفهاری و پهر      « پر کردني –های راندني  شمع»

 .استکردن داخل آن با بتن 

 روند. یا فويد ساخته شده و با فشار استاتیکي در خاک فرو مي نیز از بتن«: های فشرده شده شمع»

شهامل حفهر چهاه، ریخهتن بهتن بها نسهبت آب بهینهه و سهپ           «: شهده  های متراکم شمع»

 .استها  سازی بتن توسط کوبنده متراکم

که به کمک مته حفاری چاهک و یا گمانه انجام شده و در حین بیرون «: ای های مته شمع»

 شود. ت و یا بتن به عمق تزریق ميکشیدن مته، مال

در این حالت ابتدا در زمین چاهي کنهده شهده و خهاک آن برداشهته     «: های حفرشده شمع»

ها پ  از کندن چاه، بدون آنکه در  شود. در این گروه از شمع شود و سپ  چاه از بتن پر مي مي

مانهد و   ه بهاقي مهي  خاک مجاور شمع جابجایي پدید آید، خاک مجاور شمع نسبتا  دست نخهورد 

شود. در این وضعیت  تنها در جایي که خاک مجاور شمع از نوع ماسه شل باشد، کمي سست مي

بسته به مورد و نوع خاک، برای جلوگیری از ریزش دیواره چهاه از یهک لولهه توخهالي فلهزی بها       

 شود. متر استفاده مي سانتي 6مقطع دایره و به ضخامت حدود 

پاشنه شمع را به شکل پایه قیفي درآورد تا شهمع دارای سهطح    توان های رسي مي در خاک

ههای بسهیار    اتکای بیشتری بوده و بتواند بار بسیار زیادی را تحمل نماید که در این حالت تنش

یابهد.   ای افهزایش مهي   زیادی در انتهای شمع پدید آمده و نشست شمع به طهور قابهل مالحظهه   

 باشند. متر مي سانتي 73یش از های حفرشده معموي  دارای پهنای ب شمع

های درجا بها قطهر زیهاد و یها فروبهردن       های عمیق که شامل شمع یا پایه (Caisson)«ها کیسون»

هها در زیهر    این نهوع پهي   .استهای توخالي در زمین و پرکردن فضای داخل آن با بتن  ها یا جعبه لوله

توانند بها شهناور شهدن بهه محهل       ها مي یسونگیرند. ک های پل قرار مي تراز آب رودخانه و دریا در پایه

توان قبل از انتقال کیسون به محهل نصهب، يیروبهي     مورد نظر منتقل شده و در آنجا نصب گردند. مي
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توان پ  از نصب کیسون نیز يیروبهي را از درون کیسهون انجهام داد کهه      محل را انجام داد. البته مي

ها از سمت بايیي خود باز هستند و در قسمت انتههایي   نتر خواهد بود. کیسو البته روش اول اقتصادی

گهردد. په  از قهرار گهرفتن      دارای نوک تیز هستند که این امر باعث سهولت نفوذ به درون خاک مي

 شود. ژ خارج مي شود و آب نیز توسط پمپا کیسون در محل مورد نظر، خاک داخل آن حفاری مي

های سطحي در مقابله با نیروهای  ایدارنمودن پيها جهت پ که شامل انواع ریزشمع« مهارها»

 .استبرکنش 

 های زیر تقسیم نمود: توان به دسته ها را مي انگلستان، شمع BS 8004طبق استاندارد 

ها هنگام رانش به درون زمین و نصب،  این شمع «:هاي با تغيير مكان بزرگ شمع» -الف

. به عبارت دیگهر منظهور از تغییهر    شوند های زیادی در خاک مي باعث ایجاد تغییر مکان

ها به علت اعمال نیروهای رانشي  مکان بزرو در خاک است نه خود شمع. این نوع شمع

جهایي زیهادی در خهاک اطهراف      به خاک اطراف و نیز حجم قابل توجه خود، باعث جابه

ههای سسهت اطهراف خواهنهد شهد.       شوند و از سوی دیگر باعث متراکم شدن خهاک  مي

بسته و یا مقاطع توپر هسهتند و شهامل    ها دارای مقاطع توخالي ته نوع شمع معموي  این

 باشند: موارد زیر مي
 چوبي -

 ساخته بتني پیش -

 بتني پیش تنیده -

 بسته ای فويدی ته لوله -

 بسته ای فويدی ته جعبه -

 شونده ای باریک لوله -

 شامل موارد زير:« ريختني با تغيير مكان بزرگ –هاي كوبيدني  شمع» -ب

 شوند. ریزی به تدریج بیرون کشیده مي شوند و پ  از اتمام بتن ای فويدی که کوبیده مي لوله -

 ساخته پرشده با بتن های بتني پیش پوسته -

 فويدی جدار نازک پرشده با بتن پ  از کوبش به داخل خاک های پوسته -

یها  ها به صورت جهک بهه درون زمهین     نصب این شمع «:جايي كم هاي با جابه شمع» -پ

های نسهبتا  کوچهک، باعهث ایجهاد تغییهر       کوبش بوده اما به علت دارا بودن سطح مقطع

شوند و فشارهای جانبي انهدکي بهه خهاک اطهراف خهود       های کوچکي در خاک مي مکان

 باشند. کنند و شامل موارد زیر مي منتقل مي
 شکل Iیا  Hمقاطع فويدی  -

 باز ای فويدی ته ای یا جعبه لوله مقاطع -
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 باز کوبشي با ضربه  ای ته ساخته با مقطع لوله یشبتني پ -

 باز کوبشي با ضربه ای ته ساخته تنیده با مقاطع لوله پیش بتني -

شود. در این  های جایگزیني نیز گفته مي ها، شمع به این شمع «:جايي هاي بدون جابه شمع» -ت

صهورت   هها  آنریزی داخل  حفره محل شمع حفاری شده و در ادامه بتن ها آنحالت برای نصب 

 تواند همراه با غالف یا بدون غالف باشد. ها، اجرای شمع مي گیرد. در این نوع شمع مي

 های زیر بیشترین تأثیر را بر خاک اطراف خود از لحاظ تغییهرات   از شمعکدام  :7مثال

 گذارد؟ تنش مي

 بتني در جاریز ( شمع 2 شکلHهای  ( شمع6

 ( تفاوتي ندارد9 ساخته ( شمع بتني پیش5

:های  شمع« 3»گزینه پاسخH      ههای   شکل و بتنهي در جهاریز تغییهرات کمهي در تهنش

ساخته بیشترین تغییهرات تهنش را در    آورند. حال آنکه شمع بتني پیش محیط اطراف بوجود مي

 خاک اطراف شمع ایجاد خواهد نمود.

 نكات كلي

ای سسهت شهده و    ههای دانهه   سهازی بهه خصهوص خهاک    دني موجهب تهراکم و به  های کوبی شمع

 نیز به علت درگیری و قفل و بست مناسب با خاک اطراف قابل توجه است. ها آناصطکاک جداری 

ل گردد جایي کم توده خاک در نزدیکي نوک شمع قف به های با جا اگر در هنگام کوبش شمع

جهایي زیهاد    بهه  راحت شمع گردد، در این حالت شمع از نوع بها جها   به نحوی که باعث مانع نفوذ

 محسوب خواهد شد.

 های اطراف گردد. های مجاور و تورم خاک شمع کوبي ممکن است موجب صدمه به سازه

ای و سیلتي از نوع سست تا متوسط به لحاظ تراکمي، تهومم بها بهايبودن     های ماسه در خاک

هها   کوبش شمع کم دردسر بهوده زیهرا حفهاری و ریخهتن شهمع     سطح آب زیرزمیني استفاده از 

مشکالت اجرایي را دربر داشته و استفاده از گل حفاری و یا قالب جهت جلهوگیری از ریهزش را   

 سازد. ضروری مي

ریختني از نوع شمع بدون جابجایي و یا جابجایي کم بوده و لهذا اصهطکاک    –شمع حفاری 

های کوبیدني کمتر اسهت. مشهکل قطهر و     قایسه با شمعدر م ها آنجداری و حتي مقاومت کف 

تر واقهع باشهند، بکهارگیری     اندازه شمع مطرح نبوده و اگر يیه سخت و سن  بستر در اعماق سطحي

ای  ههای دانهه   . اگرچه حفاری، بخصوص در خهاک استچنین شمعي با مقاومت انتهایي بسیار مطلوب 

ها عوارض و اثرگهذاری   گونه شمع ، ولي اجرای ایناست ریز و در زیر سطح آب با معظالت اجرایي تومم

 های کوبیدني به دنبال دارد. کمتری را در محیط اطراف نسبت به شمع
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شوند، موجب تغییر فشهار آب منفهذی در    هایي که به روش کوبیدني یا راندني اجرا مي شمع

اشهد، فشهار آب   گردند. چنانچه خاک قابلیت فشردگي بر اثهر بهرش را داشهته ب    اطراف شمع مي

 منفذی باي خواهد رفت.

کاهش تدریجي فشار آب منفذی موجب افهزایش ظرفیهت بهاربری شهمع نسهبت بهه زمهان        

شهود. در چنهین شهرایطي مقاومهت      گفته مي (Soil set)گردد. به این خاصیت، گیرش خاک  مي

ک  این شمع در انتهای کوبش اولیه کمتر از مقاومت آن در کوبش مجدد خواهد بود. چنانچه ع

شود  شود و در شرایطي ایجاد مي گفته مي (Relaxation)پدیده اتفاق افتد به آن رهاشدن خاک 

 که خاک بر اثر برش تمایل به افزایش حجم داشته باشد.

مدت، مقاومهت نهوک شهمع افهزایش      شود تا در کوتاه کوبش شمع در خاک ریزدانه باعث مي

 یافته و مقاومت جداره کاهش یابد.

شود تا در درازمدت از مقاومت نهوک کاسهته شهده و     در خاک ریزدانه باعث مي کوبش شمع

 مقاومت جداره افزایش یابد.

 .استهای ریزدانه، تحکیم خاک اطراف شمع  مدت و درازمدت خاک دلیل رفتار متفاوت کوتاه

 گردد. ميبرابر قطر شمع  3/6ای تقریبي تا  ای در محدوده کوبش شمع باعث افزایش فشار آب حفره

تمایل به افزایش حجم موجب کاهش فشار منفهذی در انتههای کهوبش شهده و بنهابراین در      

 انتهای کوبیدن اولیه نسبت به مدتي بعد از آن و در کوبش مجدد بايتر خواهد بود.

یابهد کهه اکثهر ایهن      های نرم بها گذشهت زمهان افهزایش مهي      ها در ر  ظرفیت باربری شمع

تهری بهه ایهن     طهي زمهان طهويني    HPهای  دهد ولي شمع روی ميماه  5تا  6شدگي طي  سفت

 رسند. وضعیت مي

که اغلب در مواقعي نیاز به اجرای شمع است کهه خهاک بسهتر از نهوع ر  و يی       با توجه به این

نرم یا ماسه با تراکم پایین باشد، بنابراین بیشهتر پدیهده گیهرش اسهت کهه در ایهن خصهوص جههت         

 شود. ای توصیه مي هفته 8الي  1های ریزدانه دوره زماني  خاکبارگذاری بر روی شمع در 

گیری مجدد خاک در ناحیه مجهاور   های کوبیده شده در توده خاک همواره باعث شکل شمع

برابر قطر شمع(. در این وضهعیت پارامترههای مقاومهت برشهي      3تا  5شوند )در حدود  شمع مي

درجهه اشهباع پهایین باشهد و یها ضهریب       شهوند، البتهه چنانچهه     زهکشي نشده خاک ایجاد مهي 

 توانند به مقادیر زهکشي شده نزدیک شوند. نفوذپذیری نسبتا  باي باشد، مقادیر این پارامترها مي

گهردد ولهي اگهر خهاک      دانهه متهراکم باعهث کهاهش تهراکم مهي       کوبش شمع در يیه درشت

 شود. دانه، سست باشد، کوبش شمع باعث افزایش تراکم خاک مي درشت

برابر قطر شمع  5تا  3/6ای باعث ایجاد شعاع تراکم در حدود  های دانه ش شمع در خاککوب

 گردد.   قطر شمع مي 23/6تا  73/0در اطراف شمع و به عمق تقریبي 
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العمل نوک و جهداری در اطهراف    از طریق عک  :بارهای فشاری

 شود.شمع تحمل مي

 شود.العمل جداری و وزن شمع تأمین ميبارهای کششي: با عک 

 افقي لنگر واردهنیروهای 

 گردد. ای سست باعث افزایش زاویه اصطکاک داخلي خاک مي های دانه کوبش شمع در خاک

 گردد. ای سست باعث افزایش ظرفیت باربری شمع مي های دانه کوبش شمع در خاک
 بارهای محوری                         

 
 بارگذاری روی شمع 

 
 بارهای جانبي                          

 

شههدن کامههل مقاومههت انتهههایي بههه میههزان    جابجههایي يزم در کههف شههمع جهههت بسههیج 

 شدن مقاومت اصطکاکي است. ای بیشتر از جابجایي يزم برای فعال مالحظه قابل

 قطر کوچکتر بیشتر است. های با های با قطر بزرگتر نسبت به شمع مقدار جابجایي يزم برای شمع

های ریختنهي بیشهتر اسهت     های کوبیدني در مقایسه با شمع مقدار جابجایي يزم برای شمع

در هنگهام کوبیهدن، خهاک را متهراکم نمهوده و در واقهع حالهت پهیش بارگهذاری و           هها  آنزیهرا  

و خهوردگي   های کوبیده شده باعث دست که شمع درحالي شود. فشردگي در خاک ایجاد مي پیش

 شوند. کاهش تراکم خاک در اثر حفاری مي

ههای   شدن کامل مقاومت انتههایي شهمع   تجربه نشان داده است که جابجایي يزم برای فعال

 درصد قطر شمع در کف شمع است.  60الي  5کوبیده شده در حدود 

متهر جابجهایي نسهبي بهین شهمع و خهاک        مقاومت اصطکاکي معموي  در کمتر از یک میلي

 شود. ل مياطراف فعا

که شمع بلند باشد و نوک شمع در تما  با يیه سخت باشهد، مقاومهت نهوک از     در صورتي

شود. اگر شمع کوتهاه   اهمیت بیشتری برخوردار است و مقاومت اصطکاکي نیز در نظر گرفته مي

. در اسهت باشد و نوک آن در تما  با يیه سخت باشد، فقط مقاومت نوک شمع حهائز اهمیهت   

بهه   ،وک شمع با يیه سخت برخورد نداشته باشد تنها مقاومت اصطکاکي مهم اسهت که ن صورتي

که شمع در تما  با يیه سهخت نباشهد    عبارت دیگر چه شمع کوتاه و چه بلند باشد در صورتي

 تنها مقاومت اصطکاکي شمع درنظر گرفته خواهد شد.

های از پیش حفرشده اجرا شوند، حالت خاک تقریبها  در همهان    ها در چاه در جایي که شمع

حالت شرایط موجود )زهکشي شده یا تحکیم یافته زهکشي نشده( بهاقي خواههد مانهد. در ایهن     

حالت احتمال از بین رفتن چسبندگي در محل انفصال بتن خی  و خاک وجهود دارد امها ایهن    

صورت خهاک اطهراف شهمع بها      ي در قطر شمع جبران خواهد شد، در اینکمبود با افزایش اندک

ناشهي از انبسهاخ خهاک بهه      0kهیدراته شدن سیمان بخشي از بدنه شمع خواهد شد. کاهش 
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 تهر  بزروای  تواند به واسطه فشار جانبي ناشي از بتن تر که دانسیته سمت داخل حفره شمع مي

 حدودی جبران شود.از خاک دارد تا 

ها در هنگام نصب در معرض خطر هستند، به ویژه زماني که محل مورد نظهر از   تمامي شمع

های سخت باشد. به منظور کاهش خطرهای موجود در هنگهام نصهب و    جن  سنگالخ یا سن 

 کاری با ابزار سخت و یا جت آب استفاده نمود. در حفاری، سوراخ توان از پیش افزایش کارایي مي

گردد که بها ایهن روش،    حفاری، حفره قائمي با قطر کوچکتر از قطر شمع حفاری مي روش پیش

جایي افقهي خهاک و همچنهین کهاهش      گردد و باعث کاهش جابه اتصال شمع و خاک برقرار مي

کهاری بها ابهزار     بايزدگي خاک در سطح زمین در اثر اجرای شمع خواهد شهد. در روش سهوراخ  

نش آهني و نیز انجام حفاری در خاک به درون چاه ایجهاد شهده رانهده    سخت، شمع با وسایل را

های نازک سهن  مسهتحکم اسهتفاده نمهود. در روش      توان در يیه شود. از این روش تنها مي مي

کاری با جت آب، آب با فشار از روزنه انتهای لوله که در نزدیکي ته شهمع قهرار دارد وارد    سوراخ

تر شمع خواهد بهود. از   گردد که نتیجه آن نفوذ بیشتر و ساده شدن خاک مي شده و باعث سست

ی بهاربر   ای و رسیدن به يیه ی ماسه ای )و نیز عبور از يیه های ماسه توان در خاک این روش مي

 مقاوم( و شني استفاده نمود.

  صورت گیردار یها مفصهلي باشهد. در صهورت     ه تواند ب اتصال سر شمع به کالهک مي :6نكته

ههای خمشهي    صورت آزاد خواهد بود. اتصال گیردار عمومها  در شهمع  ه جود کالهک، سر شمع بعدم و

 شود. های تحت بار محوری، اتصال مفصلي درنظر گرفته مي و در شمع استمطرح 

  پذیر طراحي نمود کهه عمومها     توان به صورت صلب یا انعطاف کالهک بتني را مي :7نكته

د، نه گیر صورت صلب درنظهر مهي  ه ها، کالهک را ب تر بارها و عملکرد بهتر شمع جهت توزیع مناسب
کهه فاصهله    گردد. بهه صهورت تخمینهي در صهورتي     متر توصیه مي سانتي 50حداقل ضخامت کالهک 

باشد، ضخامت  Lبرابر  ها از یکدیگر متوسط شمع
L
. در اسهت جهت تأمین صلبیت کالههک يزم   

 توان کالهک را با ضخامت متغیر درنظر گرفت. ها زیاد باشد مي که فاصله بین شمع صورتي

 ای زاویهه اصهطکاک داخلهي خهاک را در چهه       ههای دانهه   کوبش شمع در خاک :8مثال

 تواند افزایش دهد؟ حدودی مي
 درجه 60( حدود 2 درجه  5( حدود 6

 درجه 50( حدود 9 درجه 63( حدود 5

:ای، افزایش زاویه اصهطکاک داخلهي    های دانه با کوبش شمع در خاک« 3»گزینه  پاسخ

 .استدرجه  63خاک در حدود 
 


