به نام خدا

پروژه درس بهسازی خاک – پایدارسازی گود – اردیبهشت 89

طرح پایدارسازی گود یک پروژه شهری واقع در شهرک غرب تهران مدنظر است ،لذا با توجه به مشخصات زمین
پروژه ،محدوده و عمق گودبرداری ،عوارض جانبی و البته مشخخصخات ژتوتیکییی سخخاخت اه ،طرح بهسازی برای
پروژه مذکور را با توجه نیات پیشخکهادی نشخریه شماره  A-SA-96-069Rاداره بزرگراههای امرییا ( )FHWAبا
عکوان "دسخخختورال مر طراوی و پایي دیوارههای خاکی میخیوبی شخخخده" اراته داده و عالوه بر ککترل ضخخخری
اطمیکان برای هر مقطع ،تغییر شیر های دیواره را به خصوص در مقاطع وساس ککترل ککید.
 توجه شود جهت پایدارسازی دیواره های گود امیان استفاده از سیستمهای پایدارسازی به روش نیلیکگ،
انیراژ و شمع به طور مجزا و البته ترکیبی می باشد.
 تغییر شیر ها بر اساس ککترل آیین نامه های پایداری گود و محدودیتهای سازه ای ت یین شود.
 در صورت استفاده از سیستم نیلیکگ ،استفاده از میل رد های  28 ،82و  04مجاز می باشد.
 در صخورت استفاده از انیر در طرح پایدارسازی استفاده از میل رد  28و یا کابر با ت داد رشته مورد نیاز
طرح مجاز است.
 سیستم تزریق را تحت فشار در نظر ب یرید.
 برای طراوی از نرم افزارهای  Geo-Slopeو  Plaxis 2Dاستفاده نمایید.
 گزارش طراوی شامر توصیف روش پایدارسازی نیلیکگ و انیراژ ،م یارهای طراوی ،طرح بهسازی برای
مقاطع مختلف با توجه به محدودیت های موجود ،ککترل ضرای اطمیکان و تغییر شیر ها برای مقاطع
مختلف ،اراته تراکم سیستم در واود سطح دیواره های مختلف طراوی و توصیه ها فکی و اجرایی باشد.

 -1مشخصات هندسي گود
محیط کر دیواره گود ودود  084متر میباشخخد که از این مقدار ودود نصخخف آن دارای عمق  84/4متر و نصخخف
دی ر در ودود  01/44میباشد .گود از ضلع شمالی به خیابانی اصلی ،از شرق به یک ساختمان دو طبقه همراه با
یک طبقه زیرزمین و از غرب به یک سخخخاختمان و چهار طبقه و از جکوب به یک کوچه فرعی محدود میگردد.
شیر  0محر پروژه را نشان میدهد.
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شکل  -1مشخصات محل اجرای پروژه

 -2وضعيت ژئوتکنيکي ساختگاه
آییننامههای طرح میخیوبی خاک پیشکهاد می نمایکد که مطال ات ژتوتیکیک خاص طرح و اجرای میخیوبی در
سخایت انجام شود .بدین ترتی توصیه میگردد گمانههای شکاسایی با فواصر ودود  24تا  14متری و به عمق

 0/1تا  8برابر عمق گود در امتداد دیواره و همچکین در فضای پشت دیواره گود -ی کی محدودهای که میخها قرار
میگیرند -وفر شده و شرایط ژتوتیکیک زیرسطحی در محدودهای که قرار گیری میخها مشخص گردد.
در این پروژه مطال ات ژتوتیکیک مطابق توصخیه آیین نامه انجام شده است .جهت شکاسایی جکس الیهها و سایر
مشخصات فکی خاک در زمین پروژه فوق ،یک ولقه چاه  82متری وفر گردیده و با توجه به نتایج بدست آمده،
خاک محر تا عمق یک متری ازجکس خاک دسختی درشت دانه شن رس دار ( )GCو شن رس دار خوب/بد دانه
بکدی شخده ( )GW-GC,GP-GCمتراکم میباشخد .همچکین به قط ات قلوه سکگ نیز در اعماق مختلف برخورد
گردید .در زمان انجام مطال ات در چال شخکاسخایی وفر شخخده در عمق  00متری به سخطح آب موضخ ی برخورد
گردیده که بکا به برداشت شرکت مشاور میتواند بر اثر جاری شدن روانآبهای موقت زیرسطحی باشد .پارامترهای
میانییی ساخت اه پروژه برای خاک تحت االرضی مطابق مقادیر مکدرج در جدول  0میباشد.
جدول  -1مقادیر پارامترهای مکانيکي ارائه شده در گزارش مطالعات ژئوتکنيکي ساختگاه
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موفق باشید.
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