دریاخاکپی
Micropile

خدمات مهندسی ژئوتكنيك ،سازه و كارهاي دریایی

)مشاوره و اجرا(

خدمات مهندسی تخصصی شمع و ریز شمع

تهران ،خيابان ولیعصر ،روبروي خيابان
فاطمی ،خيابان عبده ،شماره 46
88941670-71

88938614-15
88930500-3

www.daryakhak.com
info@daryakhak.com

دریاخاکپی(خدمات مهندسی ژئوتكنيك ،سازه و كارهاي دریایی (مشاوره و اجرا))

آزمایش دیناميكی شمع ()Dynamic Load Testing
آزمایش  )ASTM-D4945( PDAروشی دقيق جهت تخمين ظرفيت باربري ژئوتكنيكی شمع هاي كوبشی و درجا ریز میباشد .این
آزمایش كه به آزمایش دیناميك كرنش باال ( )HSDTنيز موسوم است بر اساس تحليل موج طولی ثبت شده در شمع (نيرو و سرعت
ثبت شده در نزدیكی سر شمع) انجام میگيرد .موج طولی در شمع بر اساس ضربات چكش شمع كوب یا چكش سقوط آزاد ایجاد
میگردد .دقت باالي این آزمایش ،زمان انجام كوتاه و هزینه كم این آزمایش سبب شده است كه یكی از آزمایش هاي متداول در
طراحی و تحليل شمع ها باشد .نتایج این آزمایش عبارتند از:
تعيين ظرفيت باربري استاتيكی شمع

تعيين ظرفيت جداري یا اصطكاكی شمع

تعيين ظرفيت باربري نوک شمع

بررسی تنش هاي حين كوبش

بررسی انرژي چكش شمع كوب

محاسبه بازده چكش شمع كوب

بررسی سالمت شمع

منحنی بار -نشست استاتيك شمع

بررسی كفایت چكش شمع كوب جهت بسيج
مقاومت مورد نياز شمع

ثبت داده هاي  PDAدر محل

آماده سازي شمع جهت نصب سنسورها

شكل موج رفت و برگشتی در نرم افزار PDA

سرعت و نيرو در نرم افزار CAPWAP

Upward and Downward waves

CAPWAP
خروجیازدر نرم
جدول
افزار CAPWAP
افزارهاي نرم
خروجی
نمونه اي

منحنی بار-تغييرمكان در نرم افزار CAPWAP
منحنی بار-تغييرمكان استاتيكی حاصل از تحليلCAPWAP
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آزمایش سالمت شمع()Pile Integrity Test, PIT
آزمایش  )ASTM-D5882( PITروشی سریع و ارزان به منظور تعيين سالمت شمع می باشد كه می توان بر روي تمام یا بخشی از
شمعهاي یك پروژه انجام داد .در این روش كه به روش كرنش پایين( )LSDTنيز موسوم است می توان با تحليل سرعت موج ثبت شده
به نابهنجاري ها و عدم سالمت شمع پی برد.

آزمایش
یزات
آزمایش PITP
تجهيزات

روي شمع درجا ریز
انجام آزمایش  PITبر
آزمایش PIT

نرم افزار PIT-W

سرعت ثبت شده در نرم افزار PIT

آزمایش استاتيك شمع و ریزشمع()Static Load Test, SLT
آزمایش بارگذاري استاتيك فشاري

آزمایش كششی ميكروپایل

آزمایش بارگذاري استاتيك كششی

آزمایش بارگذاري استاتيك جانبی

آزمایش جانبی شمع
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طراحی شمع()Pile Design


طراحی سازه اي و ژئوتكنيكی شمع و ریزشمع



طراحی سازه اي و ژئوتكنيكی گروه شمع ،كالهك شمع و سازه هاي مربوطه



طراحی سازه اي و ژئوتكنيكی سيستم رادیه شمع()Raft Foundation

استفاده از نرم افزارهاي طراحی شمع و گروه شمع

ABAQUS-PLAXIS-ALLPILE-LPILE-REPUTE-PYGMY-SAFE-GEOSTUDIO
ABAQUS

تحليل قابليت كوبش شمع()Pile Driveability Analysis
یكی از دشواري هاي پروژه هاي شمع كوبی تعيين چكش شمع كوب می باشد كه عالوه بر دردسترس بودن ،قابليت كوبش شمع تا
عمق مورد نظر را داشته باشد و سبب آسيب به شمع نگردد .جهت تعيين چكش مناسب پروژه از نرم افزار  GRL WEAPاستفاده
می گردد .مدل سازي رفتار شمع در حين كوبش در این نرم افزار بر اساس تئوري انتشار موج طولی در شمع می باشد .خروجی
هاي تحليل عبارتند از:


تخمين حداكثر طولی كه چكش مورد نظر قادر به كوبيدن می باشد.



تخمين حداكثر ظرفيت باربري شمع كه چكش موردنظر می توان بسيج كند.



تخمين تغييرمكان برگشت پذیر شمع ( )Tcو برگشت ناپذیر( )Setدر حين كوبش



تخمين تنش فشاري و كششی در سر و طول شمع

نرم افزار GRL-WEAP

نمونه اي از نتایج نرم افزار GRL-WEAP
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