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خالصه
ستون سنگي یکي از روشه ای بهسازی زمین برای مقابله با معضالتي از قبیل روانگرایي یا نشست بیش ازحد مجاز است .یکي از روشهای ایجاد
ستون های سنگي در خاک استفاده از روش جایگزیني دینامیکي است .این روش ،تركیبي از روش تراكم دینامیکي و روش جایگزیني مصالح
است .به منظور ایجاد ستون سنگي به روش جایگزیني دینامیکي ،حفرههای ایجاد شده در اثر ضربات تراكم دینامیکي با مصالح سنگي پر ميشود و
با ادامه ضربات ،مصالح سنگي در خاک سست ایجاد یک ستون سنگي مي نماید .در این مقاله مطالعه موردی این روش در دو پروژه واقعي ارایه
شدهاست و راهکارهای به دستآمده برای بهبود كارایي این روش براساس اندازهگیریهای محلي شرح داده ميشود .پروژه اول مربوط به طرح
بهسازی زیر ساختمانها در سایت احداث آبشیرینكن ساقي كوثر بندرعباس به منظور مقابله با روانگرایي بستر ميباشد .پروژه مورد بررسي دوم
مربوط به تراكم و بهسازی مصالح استحصالي در پسکرانه بندر شهید بهشتي چابهار بودهاست .در این پروژهها به دلیل وجود پتانسیل روانگرایي در
خاک الی ب دون پالستیسیته ،بهسازی به روش جایگزیني دینامیکي انتخاب شد .در اجرای اولیه طرح بهسازی ،عمق نفوذ ستونها و مقادیر نفوذ
استاندارد خاک بین ستونها با مقادیر طراحي شده فاصله داشت و پاسخگوی نیازهای طرح نبود .پس از اجرای آزمایشي با توجه به مشاهدات و
اندازهگیریهای انجامشده تغییراتي نظیر اجرای چند مرحلهای ضربات در هر نقطه با رعایت فاصله زماني ،اندازهگیری باالزدگي 4خاک اطراف
ستون و توقف عملیات كوبش در صورت مشاهده باالزدگي بیش از حد ،اصالح دانهبندی مصالح سنگي ،كنترل عدم انحراف ضربات از راستای
قائم و حذف حفاری اولیه گودال ،درجهت محو فشار آب حفرهای اضافي و همچنین بهبود كارایي ضربات در روش اجرا اعمال گردید كه موجب
افزایش نفوذ ستونهای سنگي و افزایش تراكم خاک مابین ستونها شد .درنهایت نتیجهگیری شد كه پایشهای صورت گرفته و اصالحات انجام
شده تاثیر قابل توجهي در بهبود عملکرد و بازده اجرای ستونهای سنگي به روش تراكم دینامیکي دارد و برای پروژههای اجرایي توصیه ميگردد.
کلمات کلیدي :ستون سنگی ،جایگزینی دینامیکی ،اندازهگیري محلی بهسازي ،روانگرایی ،طرح بهسازي آزمایشی.

.1

مقدمه

یکي از روشهای حل مشکل روانگرایي اجرای ستونهای سنگي ميباشد .ستونهای سنگي عالوه بر روشهای معمول با دستگاههای مختص این روش
ميتواند به روش جایگزیني دینامیکي اجرا شود .در این روش كه تركیبي از روشهای تراكم دینامیکي و جایگزیني است ،حفرههای ایجاد شده با
ضربات تراكم دینامیکي با مصالح دانهای مناسب پر ميشود به طوری كه در نهایت ستونهایي از مصالح دانهای در خاک ایجاد ميشود .اولین حفره با
توجه به وضعیت خاک ميتواند با ضربه تراكم دینامیکي و یا حفاری ایجاد شود .یکي از موانع اثربخشي روش تراكم دینامیکي وجود خاک ریزدانه و
افزایش فشار آب حفرهای بر اثر ضربات ميباشد .راهکارهای مختلفي برای تسریع محو فشار آب حفرهای اضافي و افزایش كارایي روش تراكم
دینامیکي پیشنهاد شدهاست .در این تحقیق چند راهکار عملي براساس دو مورد مطالعه موردی در پروژههای واقعي ارایه شدهاست.

1کارشناس ژئوتکنیک
2سرپرست گروه ژئوتکنیک
3مدیریت مهندسی
heave
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.2

پیشینه تحقیق

بهسازی خاک به وسیله تراكم دینامیکي روشي مرسوم و اقتصادی برای بهسازی خاک دانهای به حساب ميآید .در خاک دارای ریزدانه كارایي روش
تراكم دینامیکي به دلیل افزایش فشار آب حفرهای كاهش ميیابد .برخي راهکارهای افزایش كارایي در تحقیقات مختلف برای روش تراكم دینامیکي
ارایه شدهاست .برخي از این راهکارها در ادامه براساس تحقیقات انجام شده مطرح ميگردد.
یکي از راهکارهای محو فشار آب حفرهای اجرای ضربات در چند مرحله با ایجاد فاصله زماني ميباشد .به این منظور الزم است باالزدگي
سطح زمین در زمان كوبش پایش گردد (شکل )۱و درصورت ایجاد باالزدگي در اطراف محل ضربه ،عملیات كوبش تا محو فشار آب حفرهای متوقف
گردد .این زمان با توجه به نفوذپذیری خاک موردتراكم ميتواند بین چند روز تا  2هفته متغیر باشد[ ]۱و [.]2

شکل  – 1وقوع باالزدگی در اطراف محل کوبش []1

اجرای زهکشهای عمودی یکي دیگر از روشهای افزایش سرعت محو فشار آب حفرهای اضافي ميباشد .زهکشهای عمودی معموال به
صورت لولههای با قطر كم و سوراخ دار در یک شبکه متراكم در محدوده كوبش اجرا ميگردد و به زهکشي آب در زمان كوبش و تراكم خاک
كمک مينماید[ ]۱و [.]۳

شکل  – 2استفاده از زهکش قائم همراه به تراکم دینامیکی []4

از دیگر راهکارهای افزایش بازده روش های بهسازی مبتني بر تراكم خاک مانند روش تراكم دینامیکي و جایگزیني دینامیکي در خاک دارای
ریزدانه اجرای سازهها و بهره برداری در فاصله زماني قابل توجه نسبت به زمان اجرای بهسازی ميباشد .تحکیم مصالح و افزایش پارامترهای مقاومتي در
مصالح دارای ریزدانه با گذشت زمان از عملیات تراكم ،به صورت قابل توجهي مشاهده شدهاست .این افزایش بسته به زمان از  ۱5تا 200درصد ميتواند
اتفاق افتد[.]5
همانطور كه ذكر گردید تحقیقات انجام شده اغلب درخصوص بهسازی به روش تراكم دینامیکي ميباشد .در این تحقیق برخي از این
راهکارها به همراه چند مورد دیگر در اجرای ستون شني به روش جایگزیني دینامیکي بررسي شدهاست .با مطالعه موردی راهکارها در پروژههای واقعي
كارایي آنها به صورت دقیقتری مورد بررسي قرار گرفته است.

.3

معرفی مطالعات موردی

مطالعه موردی اول مربوط به پروژه ساخت آبشیرین كن ساقي كوثر در بندرعباس است .در این پروژه بستر سایت به طور غالب از جنس الی بدون
پالستیسته مي باشد .براساس تحلیل پتانسیل روانگرایي مشخص شد بستر در بخش زیادی از نقاط سایت دارای پتانسیل روانگرایي ميباشد .بهسازی بستر
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برای مقابله با روانگرایي در محل ساختمانهای موجود در سایت براساس مقایسه فني و اقتصادی روشهای بهسازی و با روش جایگزیني دینامیکي
طراحي گردید .طرح بهسازی در محل ساختمانها مطابق شکل  ۳ميباشد.

شکل  – 3طرح بهسازي محل ساختمانهاي سایت آب شیرینکن ساقی کوثر با روش جایگزینی دینامیکی

به منظور اجرای طرح جایگزیني دینامیکي مطابق شکل  ،۱در ابتدا گودالي به عمق حدود ۱متر حفر شده و با مصالح درشت دانه پر شد .سپس
كوبش طبق الگوی ارایه شده شروع شده و گودال ایجاد شده به وسیله ضربات با مصالح دانهای پر گردید(شکل  .)4پس از اجرای محدودهی آزمایشي
براساس الگوی مذكور گمانهای بر روی یکي از ستونها حفاری شد تا مقدار نفوذ مصالح در خاک اندازهگیری و با مقدار طراحي شده برابر  5متر
مقایسه شود .پس از حفر گمانه مشخص شد نفوذ مصالح در محل كوبش به اندازه  2متر ایجاد شدهاست.

شکل  – 4اجراي ستون شنی به روش تراکم دینامیکی در محل پروژه آبشیرینکن ساقی کوثر
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مطالعه موردی دوم مربوط به پروژه توسعه بندر شهید بهشتي چابهار مي باشد .در طرح توسعه بندر پس از احداث یک دایک سنگي در اطراف
محدوده موردنظر برای استحصال ،مصالح الیروبي به منظور استحصال زمین داخل دایک ریخته شدهاست .سپس بهسازی بستر به روش تراكم دینامیکي
در محدوده استحصالي اجرا گردیدهاست .در بخش هایي از محدوده استحصالي به خصوص در نزدیکي اطراف دایک به دلیل وجود مصالح ریزدانه
طرح تراكم دینامیکي به تنهایي پاسخگوی نیازهای طرح برای رفع مشکل روانگرایي نبود .ارتفاع مصالح الیروبي در بعضي از این نقاط به  ۱0متر نیز مي-
رسید در نتیجه تا عمق  ۱0متری خاک بایستي به تراكم الزم برای مقابله با روانگرایي برسد .درنتیجه از روش ستون شني به وسیلهی جایگزیني دینامیکي
در این بخشها استفاده شدهاست (شکل .)5

شکل  – 5اجراي ستون شنی به روش تراکم دینامیکی در محل بندر شهید بهشتی چابهار

در مرحله نخست اجرای طرح جایگزیني دینامیکي با مصالح شني و در یک مرحله كوبش انجام شد و پس از اجرای این روش در یک
محدوده ،گمانه ای برای كنترل میزان بهسازی در محدوده موردتراكم حفاری گردید .با اجرای گمانه مشخص شد تراكم مصالح در الیههای باالیي
خاک الیروبي به خوبي انجام شدهاست درحالي كه در الیههای زیرین تراكم بسیار كم است .نتایج آزمایش نفوذ استاندارد در گمانه مذكور در جدول ۱
قابل مشاهده است.
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جدول -1نتایج آزمایش نفوذ استاندارد پس از اجراي جایگزینی دینامیکی
عمق (متر)

.4

عدد نفوذ

تعداد ضربات مراحل نفوذ
 15سانتی متر اول

 15سانتی متر دوم

 15سانتی متر سوم

استاندارد

1

3

4

5

9

2

3

5

6

11

3

13

18

22

40

4

9

10

16

26

5

5

10

13

23

6

3

2

3

5

7

3

5

11

16

8

2

3

7

10

9

3

5

6

11

10

3

3

3
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بررسی راهکارهای بهبود کارایی ستونهای سنگی

در جایگزیني دینامیکي اجرا شده در سایت آبشیرینكن بندرعباس به دلیل باال رفتن فشار آب حفرهای در زمان كوبش ،مصالح دانهای در خاک بستر
نفوذ نکردند و نتایج بهسازی مطابق با طرح به دست نیامد .درنتیجه تغییراتي در روش اجرا به شرح زیر انجام شد:
-

عملیات كوبش در هر نقطه در دو مرحله با ایجاد فاصله زماني در حدود  ۳تا  5روز اجرا گردید .با این روش زمان الزم برای محو اضافه
فشار آب حفرهای در خاک پس از مرحله اول كوبش تامین شده و ضربات در مرحله دوم مجددا منجر به تراكم خاک و نفوذ مصالح دانهای
در خاک ميگردد .به منظور توقف ضربات در مرحله اول ،پایش اطراف محل كوبش تا مشاهده باالزدگي خاک به عنوان نشانهای برای باال
رفتن فشار آب حفرهای انجام شد.

-

در این پروژه پیش از شروع ضربات گودالي به وسیله بیل مکانیکي حفاری و مصالح دانهای در آن ریخته ميشد .سپس عملیات كوبش آغاز
ميگردید .این روش باعث ایجاد یک الیهی متراكم از مصالح دانهای ميشد كه بخش زیادی از انرژی كوبش را مستهلک مينمود .با
حذف این گودال و ایجاد حفره با اولین ضربه و سپس ریختن مصالح سنگي امکان تراكم بهتر در مصالح ایجاد گردید.

-

با بررسي عملیات كوبش و اجرای ستون سنگي در فاز آزمایشي اولیه مشخص شد كه برخي ضربات با انحراف از راستای قائم بر نقطه
كوبش وارد شدهاست .این ضربات منجر به پخش شدن مصالح در اطراف محل كوبش شده و در نتیجه از نفوذ عمودی مصالح در خاک به
طور موثر جلوگیری مينماید.
با ایجاد این تغییرات در روش اجرا ،عملیات كوبش و سپس گمانهزني مجددا تکرار گردید .نتایج گمانههای حفاری شده در محل كوبش نشان

داد كه نفوذ مصالح در این نقاط به  4متر رسیدهاست .درنتیجه تغییرات ایجاد شده در روش اجرا بر كارایي ستونهای سنگي تاثیر مثبت داشت.
در محدوده استحصالي بندر شهید بهشتي چابهار نیز پس از مشاهده نتایج نامطلوب در مرحله اول ،روش بهسازی با اصالحاتي به شرح زیر
مجددا اجرا گردید:
-

در این پروژه نیز اجرای دو مرحلهای ستونها با ایجاد فاصله زماني در حدود  2تا  4روز در دستور كار قرار گرفت .به این ترتیب زمان
بیشتری برای محو فشار آب حفرهای در خاک پیش از ادامه ضربات ایجاد ميگردد.

-

در اجرای اولیه مصالح دانهای مورد استفاده از نوع شني انتخاب شدهبود .این مصالح پس از تعدادی ضربه متراكم شده و با ایجاد یک الیه
متراكم جلوی نفوذ مصالح در خاک را ميگیرد .با تغییر مصالح به مصالح سنگي امکان نفوذ بهتر و ایجاد ستون سنگي در خاک ایجاد مي-
۱

گردد.
پس از اعمال این تغییرات در روش اجرا ،مجددا گمانه ای در بین نقاط كوبش حفاری گردید .نتایج این گمانه در جدول  2نشان داده شده-
است .همانگونه كه مشخص است پس از اعمال تغییرات مذكور ،تراكم در الیههای تحتاني خاک كه دارای ریزدانه بیشتری نیز بودهاند افزایش یافته
است .با بررسي معیارهای ر وانگرایي مشخص شد با تغییرات ایجاد شده در عملیات اجرایي مشکل روانگرایي در محدوده مورد بهسازی حل شدهاست.
____________________________________

Oversize
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جدول -2نتایج آزمایش نفوذ استاندارد پس از اجراي ستون شنی با اعمال تغییرات

عمق (متر)
1
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عدد نفوذ

عدد نفوذ استاندارد

استاندارد اولیه پس از اعمال اصالحات
40
9

2

11

35

3

40

39

4

26

30

5

23

25

6

5

14

7

16

18

8

10

12

9

11

13

10

6
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نتیجهگیری

در این مقاله مطالعه موردی دو پروژه واقعي درخصوص اجرای ستون سنگي به روش جایگزیني دینامیکي در خاک دارای ریزدانه انجام شدهاست .نتایج
حاصل به شرح زیر ميباشد:
الف) در هر یک از پروژهها اجرای عملیات جایگزیني دینامیکي در اولین مرحله به نتایج مطلوب نرسید .بنابراین اجرای آزمایشي بهسازی به
روش ستون سنگي قبل از اجرای اصلي امری ضروری است.
ب)نتایج پروژههای مورد بررسي نشان ميدهد كه اقدامات زیر ميتواند تاثیر مثبتي در راستای بهبود عملکرد ستونهای سنگي به روش
جایگزیني دینامیکي داشته باشد:
 اجرای كوبش بایستي در چند فاز و با ایجاد فاصله زماني انجام گردد.با این روش زمان كافي برای محو فشار آبحفرهای در خاک ایجادميشود.
 بهتر است از مصالح سنگي به عنوان مصالح دانهای استفاده گردد زیرا مصالح شن و ماسهای به دلیل ابعاد محدود نفوذ مناسبي در مصالحدانهای ندارد و پس از تعدادی ضربه متراكم شده و از انتقال انرژی به الیههای پایینتر جلوگیری مينماید.
 یکي از عوامل كاهش كارایي ستونهای شني به روش جایگزیني دینامیکي انحراف وزنه در زمان برخورد است كه باعث پخش شدنمصالح جایگزیني در اطراف محل كوبش ميشود .حفظ راستای كوبش بر نتیجه اجرای تاثیر مهمي دارد.
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قدردانی

نگارندگان بر خود الزم ميدانند از سایر همکاران دفتر مركزی و تیم نظارت شركت مهندسین مشاور هندسهپارس در پروژههای آبشیرینكن ساقي
كوثر و بندر شهید بهشتي چابهار كه در حصول نتایج حاضر در این تحقیق نقش موثری داشتند تشکر و قدرداني نمایند.
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