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 1 فصل
 های حمل و نقلهای شمع درجا در سیستمانتخاب و کاربرد فونداسیون -مرور کلی

 هدف و سازماندهی کتاب راهنما -معرفی  1. 1

های حمل و نقلی و های درجا در سازهمهندسان در انتخاب و طراحی شمعهدف از انتشار این مجموعه، فراهم آوردن مرجعی برای 

، مجموعه. این (110211باشد )دوره شماره های ملی ایاالت متحده میهای انستیتو بزرگراههمچنین به عنوان یک راهنما در دوره

های درجا است که با همکاری مرحوم با شمعدر ارتباط   (FHWAهای فدرال )اداره بزرگراه بسیار موفق مجموعه ازجدید  یویرایش

Michael O`Neal و  Lymon Reeseبازنگری و تجدید چاپ گردید 1888منتشر و همچنین در سال  1811لیف، در سال تأ .

 تغییرات اصلی مجموعه حاضر عبارتند از:

 باشد.می( 0228های آشتو )که مطابق با آخرین نسخه استانداردبوده  1روش طراحی بر اساس روش ضریب بار و مقاومت 

 های درجا، خصوصاً در رابطه با سنگ اطالعات جدیدی در زمینه تحقیقات محلی و توصیف ساختگاه جهت طراحی و اجرای شمع

 ارائه شده است.

  سایز  های درجایمتناسب با گرایش به اجرای شمع های فنی اجرایی و مصالحروشاطالعات جدیدی در خصوص سیر تکاملی

SCC) ) رهنمودهایی درباره طراحی و کاربرد تزریق کف و استفاده از بتن خود متراکم ،. به عالوهبزرگ ارائه شده است
در  0

 های درجا آورده شده است.شمع

 های طراحی تجدید نظر شده است. فصول طراحی شامل طراحی در برابر بارهای جانبی و محوری توسعه یافته و برخی روش

-های درجا در دیوارهای حائل یا المانو سایر کاربردهای شمع سنگینمفصل در خصوص طراحی در برابر بارهای فوق  اطالعات

 باشد.خاک می های مقاوم در برابر حرکات جانبی توده

 درجا،  های ه که مبین کاربرد گسترده آزمایشای بسط یافتهای مربوط به آزمایش بارگذاری و تست یکپارچگی مصالح سازهبخش

 باشد.نسبت به ویرایش قبلی این کتاب راهنما می

  توسط کمیته فنی  0228مشخصات کتاب راهنما بر اساس نسخه نوشته شده سال T-15توافقو حاصل مشارکت و  بوده آشتو 

 است.( )انجمن بین المللی حفاری فونداسیون ADCSو  FHWAهای انجمن

 در ترمیم های مناسب روش ازمراجعی شامل های درجا توسعه یافته و های اصالحی و ترمیم شمعبخش مربوط به روش

 است. های درجا شمع

در ( یرنده یک روش طراحی و اجرا باشدجای آنکه بصورت جامع دربرگه هدف اصلی از تدوین این کتاب، ارائه دستورالعمل کلی )ب

رب محلی در خصوص شرایط تجا ممکن است باشد.تحده میهای درجا در ایاالت مهای متداول طراحی و اجرای شمعارتباط با روش

 چهطرح شده در این راهنما باشد. اگرهای ممتفاوت با برخی توصیه ،ژئوتکنیکی خاصیا یا شرایط زمین شناسی و  غیر معمول

های تجربی عمومی در زمان تهیه این راهنما بوده و با هرگونه توصیه تجربی که عملکرد ارائه شده نمایانگر توصیه پیشنهادهای

 .نخواهد بودمهندسی مناسب و مطلوبی را دربرداشته در تناقض 

 این راهنما در چندین بخش اصلی سازماندهی شده است.

                                              
1-Load and Resistance Factor Design (LRFD) ,  2-Self Consoliding Concrete  (SCC) 
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 ه با مباحثی راجع به کاربردهای عمومی های درجا همراهای شمعفونداسیون( مروری کلی بر 1فصل )  :مرورکلی و کاربردها

نماید. این اطالعات شامل مبانی جهت درک مطالب فصول آتی بوده و به می فراهمهای حمل و نقلی را این تکنولوژی در سازه

 نماید. می طراحان در شناسایی موارد استفاده و کاربردهای مطلوب و مناسب شمع درجا کمک

  تکنیکی سایت و تعیین خواص مصالح مورد نیاز ویژه هایی از مشخصات ژئوجنبه 1و  0فصول  نیاز:اطالعات ژئوتکنیکی مورد

 های درجا را تشریح می کند.طراحی و اجرای شمع

 :دهد. نکته مهم این است که های اجرایی و مسائل مرتبط با نوع مصالح مورد کاربرد را توضیح میروش 8تا  1فصول  اجرا

 ارائه نمایند. ای را های اجرایی و مقرون به صرفههای درجا داشته تا طرحد درک مناسبی از اجرای شمعمتخصصان طراحی بای

 :با استفاده از اصول طراحی  را های درجا در برابر بارهای جانبی و محوریالگوهایی برای طراحی شمع 11تا  12فصول  طراحی

 کند.بر مبنای روش ضریب بار و مقاومت بیان می

 مطالب مربوط به مشخصات، بازرسی، آزمایش، تضمین کیفیت و برآورد هزینه را پوشش 00تا  11فصول کیفیت:  تضمین ،

 دهد. می

باشد. مثال نشان های درجا میاین راهنما همچنین شامل یک مثال جامع مربوط به فونداسیون یک پل طراحی شده با سیستم شمع

مربوط به پایه میانی یک پل بوده که توسط سه ستون بر فونداسیون وزنی متکی بوده است. پل جدید  1-1 داده شده در شکل

های منفرد برای هر یک از های درجا شامل شمعهای کوبیدنی قرارگرفته است. طراحی شمعجایگزین سازه قبلی شده که روی شمع

 Aو مشخصات ژئوتکنیکی و طراحی پی به طور کامل در پیوست  باشد. جزئیات ملزومات پروژه، اطالعات زیر سطحیسه ستون می

های مربوط به موضوعات طراحی مطرح شده، به این و در کل این مجموعه راهنما، در مواردیکه جنبه گردیدهاین کتاب راهنما ارائه 

 نمونه ارجاع داده شده است.

 
 جامع طرحنمونه  -1-1 شکل
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 های عمیقفونداسیون انواع  2. 1

شده  ریزی کنترل ای عمیق درجاریزی هستند که درون چاه حفاری پایدار جهت امکان آرماتورگذاری و بتنههای درجا، عموماً پیشمع

های درجا در هایشان نسبت به شمعبا ذکر تفاوت های حمل و نقلهای عمیق مورد استفاده در پروژه. انواع دیگر پیشوند اجرا می

 ادامه آورده شده است:

 های شوند. شمعمی راندهای هستند که با چکش کوبش شمع در زمین ای پیش ساخته، عناصر سازه1های کوبیدنیشمع

های اند و در حال حاضر شمعها مورد استفاده قرار گرفتهسازه است که به عنوان سیستم فونداسیونکوبیدنی هزاران سال 

گیرند. رهنمودهایی در های حمل و نقلی مورد استفاده قرار میدر سازه بتن پیش تنیده به طور عمدهای و شکل، لوله Hفوالدی 

های  ارائه شده است. شمعFHWA NHI-05-042  در Hannigan et al.(2006) های کوبیدنی توسططراحی و اجرای شمع

های درجا کوچکترند. که از نظر مقیاس از شمع بوده (اینچ 10تا  10) میلیمتر 122تا  122کوبیدنی عمدتاً دارای قطر یا عرض

اشند، این در ب ها در حین رانده شدن به داخل زمین، خاک را جابجا نموده و قادر به نفوذ در مصالح سخت یا سنگ نمیاین شمع

 گردند.های نرم و فروریزشی، براحتی اجرا میدر نهشته حالی است که

 بوده و به کمک یک میله فوالدی یا لوله با ( اینچ 10میلیمتر ) 122قطر معموالاً کمتر از های درجایی با شمع ،2هاریزشمع

ها هایی در طراحی و اجرای ریزشمعشوند. رهنمودمقاومت باال به زمین رانده شده و سپس با سیستم تزریق در الیه باربر اجرا می

توانند در سنگ سخت ها حتی میاست. این شمع شدهارائه  FHWA-SA-97-070 در Armour et al. (2000) به وسیله

ها در جایی که مقطع فراهم نمایند. ریزشمع خود حفاری و اجرا شده و مقاومت محوری بسیار باالیی نسبت به مقطع کوچک

کوچک شمع یک مزیت بوده و ضرورت بکارگیری تجهیزات حفاری و کوبش متحرک و سبک مطرح باشد، گزینه مناسب و 

 باشند.میمطلوبی 

 های درجایی هستند که به طور معمول ، شمع4های حفاری شده با جابجاییشمعو  3پیوسته یای مارپیچهای متهشمع

ها به کمک مته پیوسته با حرکات دورانی یا باشند. از آنجایی که این شمعمی( اینچ 12تا 10میلیمتر ) 152تا  122دارای قطر 

های درجا متفاوت شود، با شمعسپس تزریق یا بتن ریزی از طریق مرکز توخالی مته انجام می جابجایی به داخل زمین فرستاده و

باشند. بنابراین در این حالت یک گمانه باز حفر شده درطول زمان فرایند اجرا وجود ندارد. رهنمودهایی برای طراحی و اجرای می

 ارائه شده است. Brown et al. (2007)  این نوع شمع ها توسط

های درجا گیرند. شمعمسلح مورد استفاده قرار می یهای فوق الذکر، اغلب به صورت گروه شمع با یک سرشمع بتنتمامی انواع شمع

ها اساساً قطر و اندازه بزرگتری داشته و به صورت پی تک بدون اند، که این شمع شده ها به این دلیل متمایزنسبت به سایر انواع شمع

های باربر برای دستیابی به مقاومت نهایی باال و اغلب در الیه گیرند میگاه ستون منفرد مورد استفاده قرار تکیه سر شمع به عنوان

 های درجا و موارد استفاده و کاربردهای آنها ذکر شده است.در ادامه توصیفی از شمعشوند. مستقر می

 و تاریخچه توصیف -های شمع درجافونداسیون   3. 1

اجرای یک پی بتن مسلح درجا داخل گمانه یا   و(  فوت 10تا  1متر ) 1/1تا  8/2حفر یک گمانه یا چاه معموالً با قطر  باهای درجا شمع

. فونداسیون ساخته شده، بارهای (گردد)در حین عملیات حفاری بازرسی از خاک یا سنگ محل ساختگاه انجام می شوند ایجاد میچاه 

، قادر به 0-1مطابق شکل  با قطر بزرگ، کند. همچنین عضو بتن مسلحی و مقاومت کف تحمل میمحوری را با ترکیب اصطکاک جدار

های حمل و نقلی در ایالت متحده معموالً های درجا برای سازهباشد. شمعمین مقاومت قابل توجهی در برابر بارهای جانبی و واژگونی میتأ

یا بیشتر نیز (  فوت  122متر ) 82توانند تا اعماقی در حدود اده قرار گرفته، اما میمورد استف( فوت022) متر 12تا عمق بیش از به خوبی 

 ادامه یابند.

                                              
1 Driven Piles,  2 -Micropiles,  3 Continuous Flight Auger Piles,  4 -Drilled Displacement Piles 
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 مقاومت جانبی و محوری شمع های درجااز نمای شماتیک  -2-1شکل

 

های  و شمع 1های چاهی ریخته شده در محلها، شمعهای درجا، کیسوناز جمله پایه یهای دیگرهای درجا، همچنین به نامشمع

 نمودند.معرفی می "هاکیسون"ها را تحت عنوان شوند. در گذشته، مراجع این فونداسیونبیان میشده نیز  درجای حفاری

 گردد.های خیلی بزرگی است که با خاکبرداری در موقعیت مورد نظر اجرا میدر مراجع، شامل پی "کیسون"تعریف دقیق اصطالح 

ت گرفته است. اجرای کیسون، صدها سال است که مورد استفاده ٴها نشاهای درجا در بسیاری موارد از ساخت کیسونکاربرد شمع

 1112و به دنبال آن در سال  St. Louisواقع در  James Eadsتوسط  1118و پیشگام آن در ایالت متحده، اجرای پلی در سال  بوده

های جهان در  نمایی از اجرای یکی از مشهورترین پل 1-1شکل  (.McCullough, 1972) باشدمیدر پل بروکلین  Roebling توسط

های پنوماتیک(  )کیسون 0های با هوای فشردهبا نام کیسون که هااین کیسوندر  دهد.راه اسکاتلند را نمایش میورودی تقاطع آزاد

فوذ جریان آب به داخل محفظه زیر آن، که به منظور فروبردن جهت جلوگیری از ن کیسونشوند، در حین فرو رفتن شناخته می

های با هوای فشرده به دلیل مباحث . امروزه کاربرد کیسونگردد کیسون داخل الیه باربر حفاری شده است، هوای فشرده اعمال می

-شرایط اجرای عمیق مورد استفاده قرار میها در ای موارد برای پل، هنوز درپاره1های چاهی روباز، کمتر شده است، اما کیسونایمنی

 گیرند.

های الیروبی برای گودبرداری خاک درون کیسون چاه ودر باال و پایین جعبه توخالی و باز شامل یک  های چاهی روباز، معموالًکیسون

اند مستطیلی بزرگ اجرا شدههای چاهی روباز باشند. اخیراً چندین پل بزرگ روی کیسونمی در موقعیت مورد نظرو استقرار کیسون 

 .(1-1شکل باشد )می Greenvilleدر  Mississippiو گذرگاه رودخانه  Nacoma Narrowsپل جدید که شامل 

                                              
1- Cast -In -Drilled -Hole (CIDH)  ,  2 Pneumatic  Caissons ,  3 Open Well Caissons 
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 (Mackay, 1990)کیسون پنوماتیکی پل ورودی آزادراه  -3-1شکل 

در  1822های حمل و نقلی در اوایل دهه ها و بعضی سازهگاه ساختمانای کوچکتر یا شمع درجا به عنوان تکیههای دایرهکیسون

های درجا، شمع از اولیه های شکل گرفتند. اینچندین شهر بزرگ از قبیل کانزاس، شیکاگو، بوستون و نیویورک مورد استفاده قرار می

در شهر کانزاس است که در  ،City Hallیسون ها شدند. اولین ساختمان معروف بنا شده با این کمعموالً به صورت دستی حفاری می

 هایی مدیر پروژه فونداسیونهای چوبی، به دلیل نگرانی از بابت امکان پوسیدگی شمع .(Hoffmann, 1966) ساخته شد 1182سال 

 52) متری15طراحی نمود که به منظور باربری روی الیه سنگ آهک در عمق حدود  (فوت 5/1) متر 15/1 کیسون به قطر 80شامل 

شد تا از محافظت می صفحات دیگ بخار( از اینچی  11/1متری ) میلی 18 ایقرار گرفت. حفاری به وسیله مقاطع استوانه(  فوتی

در سیمان  و پر کردن آن به جای بتن توسط آجر لعابدار( Chamberlain, 1981ید )ریزش زمین مجاور گود جلوگیری بعمل آ

نشان داده شده است. ارائه این روش توسط  5-1شکل  در Kansas City Starروزنامه هیدرولیکی انجام گرفت. طرح آن در 

Chamberlain  در همایش ساالنه انجمن معماران آمریکا در شیکاگو موجب پذیرش این تکنیک شده و سبب گردید  1811در سال

 یید قرار گیرد.شوند، مورد پذیرش و تأازآن اجرا می هایی که پستا این تکنیک برای سازه
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 Greenville  ( (Jacobson, 2007اجرای کیسون برای پل -4-1شکل 

 

 

  Hoffmann, 1966)) در شهر کانزاس کیسوناز نوع اجرای فونداسیون  -5-1 شکل

 کیسون

 قالب فلزی
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های  استفاده از شمعهای منفرد در شیکاگو، متحمل خسارت زیادی در اثر نشست شدند. روی پیبر چندین ساختمان مهم بنا شده 

 های اطراف شد، که سبب توقف  ای به ساختمان چوبی نیز منجر به وقوع باالزدگی در نواحی مجاور و در نتیجه وارد شدن خسارت سازه

 طرح سمت چپ .Rogers, 2006)) گردید Chicago Stock Wxchangeهای شمعی در ساختمان نعملیات ساخت فونداسیو

-را به تصویر می 1181در سال  مورد بحثبرای دیوار ساختمان  William SooySmithفونداسیون طراحی شده توسط  1-1شکل 

دار و شیاردار که پیش از حفاری در زمین کوبیده و  زبانهکوبی  های با مقطع دایروی با تخته های درجا به صورت حفاری این شمعکشد. 

 "شیکاگو روش"به نام  و با مقطع دایروی ایتخته جدار. این روش حفاری با شد، اجرا گردیدند های آهنی مهاربندی می به وسیله حلقه

های و حتی برای ساخت شمع ،مصطلح شده به این نام کیسون نیستند، اما واقعیها به معنای شناخته شده است. این نوع فونداسیون

 گیرند. مورد استفاده قرار می ، همچناندرجای مدرن

مؤسس شرکت ساختمانی  ،از بوستون Charles Gow دهد کهرا نشان می"Gow Caisson" یک 1-1شکل  طرح سمت راست

Gow  در طول بتن ریزی دوباره برداشته شوند. در  توانندهای تلسکوپی می. کیسینگ، از پیشگامان طرح آن بوده است1188در سال

جرثقیل چرخ زنجیری،  چرخنده مستقر بربا توان الکتریکی و همراه با قاب  1دار مخزنای یک ماشین مته Gowشرکت  1802ی دهه

 گسترش یافت.های درجای ماشینی به این ترتیب پیشرفت شمع و (Greer and Gardner, 1986) ساخت و مورد استفاده قرار داد

 

 ( )الف                                        (  )ب                                          

 "Gow کیسون"()بو  "شیکاگو روش" )الف( Rogers, 2006) ) های کیسونی اولیهفونداسیون -6-1شکل

 

                                              

1
- Bucket-type auger machine 

  زنگوله

 کوبی تخته

 تراز زمین

 ماسه 

 ماسه و شن

 ماسه ریز

 زمین سفت

پنجه شکل گرفته به 

وسیله برش در زمین 

 سفت

توجه: اغلب اندازه معمول این 

 باشد.فوت( می 5متر) 5/1ها شمع

 اندازه پنجه به بارگذاری و شرایط زمین بستگی دارد.

 حلقه آهنی

 آبتراز 
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تدریجی قابل توجه در صنعت شمع درجا در طول چهل سال گذشته تا روش طراحی و اجرای متداول امروزی، با وجود تکامل 

ها پس از جنگ جهانی ی درجریان توسعه ساختماناتر شدند و بطور فزاینده، بسیار گسترده1812های درجای ماشینی در دهه  شمع

و همراه با ( 1-1شکل) های درجا نمودشروع به استفاده از شمع 1810ال در س A.H. Beck  دوم مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت

ای با های مته. در آن زمان چاههای درجا در تگزاس شد، جزء پیشگامان صنعت شمع1811 سال در  McKinneyدستگاه حفاری

رفت. در کالیفرنیا کار میه ای کردن کف بگاهی ابزارهایی برای گشادکردن یا کورهرایج بود و (  اینچ 12میلیمتر ) 112قطر کمتر از

حفاری و باالبردن خاک برای  0ای تغذیه شونده از کفجام حفار استوانهبیشتر متداول بودند که از یک  دار مخزنهای حفاری ماشین

 کردند.به جای مته حفاری استفاده می

 

 

 (.Courtesy A. H. Beck & Co)اجرای شمع درجا  و گروه کارکنان در تجهیزات اولیه -7-1شکل

 

 مستقر برای از تجهیزات محدوده این کتاب تشریح شده است که شامل 8تا  1های درجا در فصول های مدرن اجرای شمعتکنیک

های به حفاری  های مدرن که قادرندارند، تا دستگاه 1812ی که  تفاوت زیادی با دهه ،ایهای متههای ساده برای حفر گمانهکامیون

کارگران معموالً وارد گود نشده و معموالً از . می باشند( 1-1شکل )هستند  داخل مصالح خیلی سخت های درجای عمیقبزرگ شمع

ید و تدقیق مقاومت هایی به منظور تأی انجام آزمایش گردد.بتن ریزی زیر آب بدون نیاز به حفاری به روش خشک، استفاده میتکنیک 

اطمینان باالیی در فونداسیون مورد  قابلیتهای درجا بتوانند با تا شمع در این راستا متداول استای ژئوتکنیکی و یکپارچگی سازه

 استفاده قرار گیرند.
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 شمع های درجامدرن متداول و تجهیزات  -8-1شکل

 

 های درجا درسال پس از اولین کاربرد شمع 121شهر کانزاس،  Missouriاجرای فونداسیون یک پل کابلی در رودخانه  8-1شکل 

City Hall اما ایده اصلی همان نگهداری پیشرفت کرده 1182ار فراتر از سالهای اجرایی بسیدهد. تجهیزات و روشرا نشان می ،

بنابراین باشد. می "کیسون" های ضعیف با استفاده از اجرای فونداسیون کوچک و اقتصادیدر زیر خاک سازه روی سنگ بستر

ها به منظور اجرای های فنی اجرای کیسون بزرگ مورد استفاده در پلهای درجا به صورت یک چرخه درآمد: روشتاریخچه شمع

های درجای بزرگ برای یل شده که مجدداً منجر به استفاده از شمعها تبدگاه ساختمانهای با قطر کوچک به عنوان تکیهکیسون

 های حمل و نقلی گردید.ها و سایر سازه پل

 

 

 برای فونداسیون دکل اصلی پل(  فوت 12 متر) 6/3های درجا به قطراجرای شمع -9-1شکل 

 Christopher S. Bondعکس توسط -، شهر کانزاس ((Gary Naugle, MoDOT  
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های درجا با موثر و اقتصادی از شمع بکارگیریهای طراحی و آزمایش، امکان مصالح و روشهمچنین توسعه تجهیزات پیشرفته، 

های بعدی مروری بر برخی از سازد. بخشرا فراهم می به آنچه تاکنون امکان پذیر بوده نسبتتر  تر و قابل اطمینانکاربردهای متنوع

 نماید.به عنوان گزینه جایگزین فونداسیون عمیق را ارائه می ها آنهای درجا به همراه عوامل موثر در انتخاب کاربردهای شمع

 های درجاانتخاب شمع  4. 1

ازده را دارند. توانند در شرایط متنوعی از خاک و سنگ مستقر گردند و در صورت وجود الیه باربر قوی، بیشترین بهای درجا میشمع

توانند به مقاومت محوری نهایی بسیار بزرگ با سطح  گیرند، میمین باربری مناسب، داخل یا روی سنگ قرار مینگامی که برای تأه

رود. برای اجتناب از نیاز به گاه، نیاز به وجود سرشمع از بین میگیری تک شمع به عنوان تکیهاشغال کوچک دست یابند. با بکار

های دائمی ساخته شوند. همچنین در شرایطی که اجرای توانند به کمک غالفدر معرض آب اغلب میهای فرازبند، فونداسیون

 و ،1توانند داخل خاک سخت مقاوم در برابر آب شستگیهای درجا میشمع ،های کوبیدنی غیر ممکن یا غیر عملی است شمع

های موجود در زیر خاک فرسایش پذیر، قرار گیرند. به علت مقاومت خمشی یک ستون بتن مسلح قطور، شمع 0سنگی سازندهای

های درجا ممکن است به عنوان ای برخوردارند. کاربرد شمعها در نواحی فعال لرزههای بزرگراهبرای پل رو به رشدیدرجا از کاربرد 

گاه ساده برای مین یک تکیههای روشنایی مرتفع با تأدیوارهای صوتی، تابلوها، دکل هایی از قبیل دیوارهای حائل،فونداسیون سازه

 مقابله با بارهای واژگونی مورد استفاده قرار گیرند.

های های شمعهای حمل و نقلی با بحث درباره مزایا و محدودیتهای درجا در سازههای بعدی برخی از موارد استفاده از شمعدر بخش

 شود.ها مطرح میبه سایر انواع فونداسیون درجا نسبت

 کاربردها  1. 1. 1

شمار ه های حمل و نقلی در شرایط مطلوب بارگذاری و موقعیت زمین بهای درجا، گزینه مناسبی برای انواع فونداسیون سازهشمع

 گردد.های درجا بیان میهای آتی کاربردهای مختلف شمعآیند. در بخشمی

 های پلفونداسیون  1. 1. 4. 1

 های درجا شامل موارد زیر است:های سازه پل، شرایط مطلوب و مناسب استفاده از شمعفونداسیونبرای 

 توانند های درجا به آسانی اجرا شده و میها شمعخاک های چسبنده، خصوصاً با سطح آب زیرزمینی پایین. برای این نوع خاک

 .(12-1شکل بسیار موثر و اقتصادی باشند )

 باشد، از سطح زمین موجود ( فوتی 122) متری 12های زمین جایی که یک الیه باربر سفت در محدوده بر اساس وضعیت الیه

 های الیه سایرگرفتن روی سنگ یا مهار شدن داخل سنگ یا با قرار زیادی راتوانند مقاومت جانبی و محوری های درجا میشمع

 مین نمایند.، تأباربر قوی

 یا گذرگاه غیرهمسطح با  1مواقعی که سطح اشغال کوچک موردنظر است. برای یک پروژه تعریضهای جدید در اجرای فونداسیون

توان از سطح اشغال بزرگ پی های پل روگذر یا سایر فضاهای متراکم با استفاده از یک تک شمع درجا زیر ستون منفرد، میرمپ

پایین  لزومو  1بندی پشتبندی و  قالبهای از هزینه توانددر بکارگیری گروه شمع اجتناب نمود. همچنین یک شمع منفرد می

های ثیر روی سازهد با کمترین تأنتوانهای درجا اغلب میشمعاجرای . آوردموقتیجلوگیری به عمل  در گودهای 5آوردن سطح آب

 دهد.هایی از این کاربردها را نشان مینمونه 11-1شکل  مجاور اجرا شوند.

                                              
1 Scour-Resistant,  2 -Rock formations,  3 -Widening  project, 4- Shoring, 5- Dewatering 
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 های چسبنده خشکاجرای شمع درجا در خاک -11-1شکل 

 

 

 .جایی که سطح اشغال کوچک مدنظر است ،های پلهای درجا به عنوان فونداسیونشمع -11-1 شکل
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 یک پایه دو  10-1شکل  . تصویر1فرازبندهای درجا به منظور اجتناب از ساخت ها روی آب با استفاده از شمعاجرای فونداسیون

 دهد.گاه یک تک شمع برای هر ستون نشان میدر رودخانه با تکیه حال اجرا راستونی در 

 تایی با سرشمع روی سطح آب  5اجرای یک گروه شمع  11-1شکل  . درزیادبا بارهای جانبی یا محوری خیلی  یهافونداسیون

 ی به نمایش در آمده است.برای پلی با بارهای بزرگ وارد بر پ

 

 های منفرد روی سطح آبگاه ستونهای درجا به عنوان تکیهشمع -12-1شکل

 

 سنگینهای درجا برای بارهای گروه شمع -13-1شکل

                                              
1 Cofferdam 
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 مربوط به پل  11-1شکل  کوبیدنی دشوار است. تصاویرهای جایی که اجرای شمع ،آب شستگی عمیق معرضدر  یهافونداسیون

آب شستگی از  ها در اثر د، با این وجود یکی از فونداسیونان های اصلی تا حد امکان کوبیده شدههستند. شمع Arizonaاحداثی 

 بین رفته است.

 های درجا با ظرفیت باال به شمع اغلب در این شرایط که ،های جدید با دسترسی و شرایط اجرایی محدوداجرای فونداسیون

های های جدید برای یک سازه جایگزین به منظور تسریع تخریب سازهشوند. اجرای فونداسیون ی تجهیزات ویژه اجرا میوسیله

های درجا با اجرای شمع 15-1شکل  عمومی مورد استفاده قرار گیرد. هایتواند برای کاهش اثرات اجرا در رفت و آمد موجود، می

 دهد.اع دسترسی محدود را نشان میارتف
 

 

 

 های درجای نصب شده برای معضل آب شستگی عمیقشمع -14-1شکل

 

 

 های درجا با ارتفاع دسترسی کمشمع -15-1 شکل
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 سایر کاربردها  2. 1. 4. 1

مین مقاومت خمشی رار گیرند. به علت تأمورد استفاده قنیز های حمل و نقلی سازهتوانند به خوبی در سایر انواع های درجا میشمع

ل دیوارهای صوتی، تابلوها و هایی با بارهای واژگونی غالب، از قبیهای درجا برای سازههای بتن مسلح، شمعمناسب توسط ستون

برای این کاربردها نیازی به طول بلند ندارند و تجهیزات  های درجاباشند. در بیشتر موارد شمعهای روشنایی، بسیار مناسب می سازه

به  11-1شکل هایی از این نوع کاربردها در تواند نسبتاً سبک و متحرک باشد. نمونهحفاری مورد استفاده برای استقرار و نصب آنها می

 این راهنما تشریح شده است. 10های درجا در برابر نیروهای جانبی و واژگونی در فصل نمایش در آمده است. طراحی شمع

. به صورت یکپارچه اجرا شونددیوار  با های درجا شمع های درجا اجرا شده یا حتی ممکن استتوانند روی شمعهای حائل میسازه

توانند در یک ردیف ها میهای درجای نگهدارنده پی دیوار باشند، اما اغلب شمعدیوارهای بتن مسلح رایج ممکن است شامل شمع

توانند های درجا میریزی شوند. همچنین شمع ها، بتنبا دیوار باالی ردیف شمع 11-1شکل بدون سرشمع مطابق تصویر سمت چپ 

 های پیش ساخته برای ایجاد دیوار مطابق تصویر مورد استفاده قرار گیرند.های نگهبان به همراه پانل به عنوان تیر

 

 
 ( )راست و تابلو( )چپ های درجا برای دیوار صوتیشمع-16-1 شکل

 

 های نگهبان زمینهای درجا برای نگهداری سازهکاربرد شمع -17-1شکل
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قبل از  1یا متقاطع 0به صورت سیستم شمع مماسی 1توانند به شکل دیوار اجرا شده از باال به پایینهای درجا حتی میشمع

فرعی و سپس حفاری شمع اصلی به کمک برش داخل  های شمعهای متقاطع با حفاری گودبرداری مورد استفاده قرار گیرند. شمع

واقع های متقاطع بسیار مفید بندی، شمع آبدر صورت ضرورت  شوند.ساخته می 11-1شکل موجود، مطابق تصویر سمت چپ  شمع

یک از شوند. های موجود ساخته میمماسی معموالً مجاور یکدیگر یا با فاصله کم بدون برش و تداخل در شمعشوند. شمع هایمی

برای نمای دیوار مورد استفاده  توان مییا پوشش شاتکریت بعد از حفاری ( های بتنی پیش ساخته یا بتن درجا)پانل روکش مناسب

 .نمود

 
 ( و دیوار مماسی )راست(  درجا )چپ متقاطع دیوار شمع -18-1 شکل

-اند. یک دیوار شمع درجا یا حتی ردیف شمعمورد استفاده قرار گرفته نیز های تثبیت و پایداری زمین لغزشهای درجا در طرحشمع

برای توده خاک در حال لغزش را  ،نیروهای مهاری بدینوسیله تا شدهد در عرض سطح لغزش ساخته توانها با فضای خالی بینشان می

با  هاییرود، اما ممکن است در محلها به شمار میمین نمایند. اگرچه این روش راه حلی پرهزینه در مسائل پایدار سازی شیبتأ

 .گرفته شوندمحدودیت اجرای شیب بندی یا تغییر هندسه شیب، بکار 

 هامزایا و محدودیت  0. 1. 1

های درجا فرصتی را برای شمع ،گردید. به عالوه روشن بیان شده در قبل،های درجا با مروری بر کاربردهای ی از مزایای شمعبسیار

گیری امکان اندازه ،طبیعت الیه باربر مشخص شود. با این وجودبدینوسیله بازرسی عینی و مستقیم مصالح زیرسطحی فراهم آورده تا 

های کوبیدنی وجود ندارد. مهمترین محدودیتها مربوط به حساسیت اجرا به شرایط زمین و تاثیر شمع مستقیم مقاومت محوری مشابه

های درجا در مقایسه با سایر انواع های شمعباشد. شرح مختصری از مزایا و محدودیتهای درجا میموقعیت زمین روی عملکرد شمع

 آورده شده است. 1-1جدول های عمیق در پی

 های درجابرای استفاده مناسب از شمعرهنمودهایی   5. 1

طراحان با این عوامل بسیار حائز  اجرایی فنی مورد استفاده، آشنایی هایهای درجا به شرایط زمین و روشبا توجه به حساسیت شمع

سب برای های درجا در شرایط مناسب انتخاب شده، طرح قابلیت اجرایی داشته و اقدامات کنترل کیفیت منااهمیت بوده تا شمع

 های درجا در زیر خالصه شده است. ، صورت گیرد. نکات کلیدی اجرای موفقیت آمیز شمعاجرای صحیحاطمینان از 

 

                                              
1 Top-Down wall,  2- Tangent pile,  3-Secant pile 
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 های درجاهای شمعمزایا و محدودیت -1-1جدول

 مزایا هامحدودیت

 اجرا به سطح آب زیرزمینی یا شرایط حفاری  حساسیت

 دشوار

  آسان در مصالح چسبنده حتی سنگاجرای 

  روش اجرا  ازهای درجا عملکرد شمعامکان تأثیرپذیری  ی بزرگی از شرایط زمینمناسب برای محدوده 

 ومت محوری در مدت گیری مستقیم مقا عدم امکان اندازه

 های کوبیدنی مانند شمعنصب و استقرار به 

 ی باربربازرسی چشمی الیه 

  در آزمایش بارگذاریامکان چالش بر انگیز و پر هزینه بودن 

 باال  محوری مقاومت

 العاده زیادمین مقاومت محوری فوقتأ 

  نیاز به اجرای دقیق عضو بتن مسلح درجا، جهت دستیابی به

 QA/QC،اییکپارچگی سازه

 مقاومت خمشی عالی 

  ،دارای پیشینه طرح و اجرای کمی فونداسیون شمع منفرد

 اطمینان باالیی داشته باشد. قابلیتبنابراین باید و بوده 

  سطح اشغال کوچک برای فونداسیون شمع منفرد

 بدون نیاز به سرشمع

  نیاز به یک پیمانکار قابل و باتجربه   سر و صدا و لرزش و ارتعاش کم و بنابراین مناسب

-مجاورت سازه برای استفاده در مناطق شهری و در

 های موجود

  های نرم عمیق بدون الیه باربر در خاکامکان عدم کارایی

 مناسب

 در داخل الیه  ،زیر ناحیه فرسایش پذیر قابلیت نفوذ

 مقاوم در برابر فرسایش 

 با ارزیابی شرایط موثر در اجرا؛  نیاز به تحقیقات محلی کامل

  و برنامهها  پتانسیل تأثیر شرایط سایت متفاوت بر هزینه

 بندی زمان

 با شرایط متغیر مواجه شده هنگام  سازگاری مناسب

 اجرا

  .مورد نیاز است. های درجا نیز شمعتحقیقات زیر سطحی کامل، نه تنها برای طراحی بلکه برای اجرای تحقیقات زیرسطحی

ای آورده شوند. موارد های دورههای درجا باید در زمان انجام تحقیقات محلی و در گزارشمالحظات مربوط به اجرای شمع

مهمی در تاثیرگذار برحفاری مانند تراز آب زیرزمینی، نفوذ پذیری نسبی خاک، سختی سنگ و خصوصیات زمین شناسی، عوامل 

های درجا اغلب برای باربری در خاک سخت یا سنگ طراحی شوند. به این علت که شمعمحسوب می برنامه ریزی و اجرای کار

تواند چالش برانگیز شود. رهنمودهایی برای تحقیقات محلی و تعیین های این مصالح برای اهداف طراحی مییژگیشوند، ومی

 تشریح شده است. 1و  0خواص مصالح زیرسطحی در فصول 

 ست که مهندسان و ا های درجا الزمبه منظور طراحی اجرایی، اقتصادی و قابل اطمینان شمعهای اجرا. تکنیک آگاهی از

بیان شده  8تا  1های درجا در فصول های اجرای شمعروشهای اجرا داشته باشند. مصالح و یران پروژه درک کاملی از روشمد

 است.

  .ها قرار گیرد و قابلیت اجرا ثیر اجرای آنتواند به شدت تحت تأهای درجا میعملکرد شمعطراحی مطمئن و قابل اجرا

 ودهشود که اجرای آن ساده بقلمداد می مناسبطراحی، در هر مرحله مالحظه و بررسی گردد. طرحی  فرآینددر طول  بایست می

 11تا  12های طراحی در فصول ها هماهنگ گردد. جنبهخیرات و تغییر هزینهتأو بتواند با تغییرات شرایط زیرسطحی، با حداقل 

جهت ویژه محلی  های انجام آزمایشهای درجا امکان ی شمعهای پیشرفته آزمایش بارگذارتشریح  شده است. توسعه تکنیک

های بسیار محافظه کارانه، پرهزینه و دشوار در کاهش ریسک اجرای ضعیف فونداسیون و اجتناب از طرحد، عملکر گیری اندازه
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تر ا، به مراتب اقتصادیهای قابل اجربیان شده است. طرح 11آزمایش بارگذاری در فصل  .برای طراحان فراهم نموده استاجرا را 

 اند.خالصه شده 00بوده و فاکتورهای موثر برهزینه در فصل 

  .مشخصات، قبل از قواعد پیمانی اجرای کار تنظیم شده و باید شامل مقرراتی باشد که هم قابلیت اجرا و مشخصات خصوصی

 ،ثیر بالقوه اجراهای اجرایی و تأدرکی از تکنیکمین نمایند. های تکمیل شده را تأهم ابزارهای الزم برای تضمین کیفیت پروژه

 فراهم شده است. 11. مشخصات راهنما با تفسیر در فصل منظور گرددمناسب برای یک پروژه خاص  در بخش مشخصات و

  .های دشوار اجرا های بتن مسلح درجایی هستند که گاهی در موقعیتهای درجا، سازههای شمعفونداسیونتضمین کیفیت

باشد. مبحثی در یک برنامه جدی بازرسی و آزمایش ضروری می ،هافونداسیون صحیح ند. به منظور اطمینان از اجرایشو می

عیوب نیز در فصل  ترمیمهایی برای ارائه شده است. تکنیک 02و 18شده در فصول  اجراهای شمع های آزمایش زمینه بازرسی و

 تشریح گردیده است. 01

 خالصه  6. 1

پرداخته شد. برخی  ،ی مختصری از توسعه آنها در ایاالت متحدهبه همراه تاریخچه ،های شمع درجامعرفی فونداسیوندراین فصل به 

های عمیق در مقایسه با سایر انواع فونداسیون ،هاهای حمل و نقلی همراه با مزایا و محدودیتهای درجا در سازهاز کاربردهای شمع

 های درجا با تکیه بر موضوع طراحی براستفاده مناسب و موفقیت آمیز شمع مرتبط با نکات کلیدی ای ازارائه شد. در پایان، خالصه

. ارائه خواهد گردیدهای درجا در فصول بعدی ی انتخاب، طراحی، اجرا و بازرسی شمعمبنای قابلیت اجرا آورده شد. جزئیاتی درباره

ارائه شده  (0228) ضریب بار و مقاومت مطابق با استانداردهای جاری آشتوهای درجا در این کتاب راهنما براساس روش طراحی شمع

 است.


