
 شمع درجا يروش اجرا 
 

 
 مشخصات پالتفرم -1

تراکم متـراکم گـردد و  %85ک یت زهکش در اندازه کمپکت ترافیقابل يمسطح بوده و با مصالح دارا "الد کامیسطح پالتفرم با -1-1
 . برخوردار باشد يزیو بتن ر يجهت مانور دستگاه حفار یکاف يات باشد و از فضایجهت انجام عمل یت کافیصلب يدارا

 يمتـر از محـل حفـار 50سطح پالت فورم برداشته و به فاصـله  ياز رو "مرتبا يحاصل از حفار يگلها يات حفاریدر طول عمل -2-1
 منتقل گردد .

 
  ين مشخصات حفارییتع -2

 شود .یم يمشخص و نشانه گذار ينقشه بردار اکیپ ن مرحله محل شمع توسطیدر ا
 

 ياستقرار دستگاه حفار -3
 گردد .یدر محل مستقر م يدستگاه حفار ين محل حفارییز تعپس ا -1-3
 يت مته حفـاریو در نها يروتار یل ، قائم بودن کلینسبت به جرثق يل نسبت به پالتفرم و تراز نمودن روتاریبا تراز نمودن جرثق -2-3

 کنند . یرا شاقول م ينسبت به نقطه حفار
د و یـاجرا شـده وارد نما ياالمکان به شمع ها یرا حت یکینامین ضربه دید که کمترگردین مییتع يبنحو يدستگاه حفاراستقرار  - 3-3

 د .یجاد نمایا يات حفارین آالت مرتبط با عملیرا نسبت به تردد ماش يحداقل موانع کار
 یدر صورت جابجـائرا ینداشته باشد ز یاز به جابجائیک شمع ، نی يان حفاریپا مستقر گردد که تا يد به نحویبا يدستگاه حفار -4-3

 شود .یم يو استقرار مجدد باعث اختالل در تراز و شاغول بودن دستگاه حفار يدستگاه حفار
  يروش حفار -4

 شود .یده است استفاده میبوم خشک مونتاژ گرد يریل چرخ زنجیجرثق يکه رو يشمع درجا از دستگاه روتار يدر حفار -1-4
 باشد  يات حفاریشتاور مناسب جهت انجام عملگ يروین يد دارایبا يدستگاه روتار -2-4
است  یالزام "کامال يریل زنجیو جرثق يو تراز بودن دستگاه روتار ينسبت به شمع مورد حفار يت شاقول بودن مته حفاریرعا -3-4

. 
 شود یاستفاده م ياز بوکت حفار یا لجنیو  یمصالح مخلوط يدارا ينهایدر زم "معموال -4-4
 شود .یاستفاده م یباال از مته حلزون یرس با چسبندگ يدارا ينهایدر زم -5-4
 شود .یاستفاده م يا ترپان حفارینگ و یا کنگلومرا و بولدر از کوریمانند مادستون و  يبا ساختار ماسه ا یسنگ ينهایدر زم -6-4
 شود .ینگ استفاده میسیمصالح دهانه شمع ، از ک يداریدر صورت ناپا -7-4
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 يداریـپا ين حفـاریواره شـمع حـید ") عمدتا ϕو   C مصالح ( یکین ساختار مکانیو همچن يزان نفوذ آب منفذیمبا توجه به  -4-8
ف مـارش یـتـر حاصـل از قیه در لیثان 50ه و حداکثر یثان 30ته حداقل یسکوزیت با ویمانند بنتون یتیالزم را نداشته و استفاده از مصالح تثب

 باشد .یم الزم االجرا
 یزدانه ماسه باشد که از چسبندگیبا ساختار ر یآبرفت يه هایزش به علت برخورد با الیاگر ر يات حفاریاز انجام عمل یدر مراحل -9-4

لو گـرم بـه دوغـاب یک 400ار یمان با عیت نبوده و اضافه کردن دوغاب سیتثب يجوابگو یت به تنهائیالزم برخوردار نباشد دوغاب بنتون
مان ( یه سـیـرش اولیـبـه مـدت  گ یات اجرائـیـمان ، عملیگردد که پس از اضافه نمودن دوغاب سیه میشمع توص يت محل حفاریبنتون

 ابد .ی یادامه م يات حفاریده و بعد از آن عملیقه ) متوقف گردیدق 35تا  25 "حدودا
ا وجـود بولـدر اسـتفاده از یـزدانـه و یو ر يه ایان الیبدون مصالح م یآبرفت يه هاید بعلت برخورد با الیزش شدیدر صورت ر – 10-4

ده و پـس یزش با بتن مگر پر گردیک متر باالتر از رقوم محل رین مرحله تا یمان جوابگو نبوده و در ایت با سیت دوغاب بنتونیروش تثب
لـو گـرم در متـر یک 100شتر از یبد یمان بتن نبایار سینکه عیح ایشود و توضیمجدد م ي، حفار يزیساعت بعد از بتن ر 8 یال 6از گذشت 

 مکعب باشد و از حداقل مصالح درشت دانه در بتن استفاده شود .
 يزیو بتن ر يقفس گذار -5

شـود و بـا توجـه بـه عمـق یم يل در داخل شمع کار گذاریله جرثقیشده بوس یطراح یقفس آرماتور ساخته شده با مشخصات فن -1-5
 شده و با  يقفس اول در سر شمع نگهدار س دوم و سوم از به اضافه کردن قفیشمع ، در صورت ن

 شود .یم يالزم انجام و توسط آرماتور بند به هم متصل شده و داخل شمع کار گذار یتوجه به مشخصات آرماتور همپوشان
 گردد استفاده   لیا شگیره یا گیمناسب و  يم آرماتور بندیگر از سیکدینکه در محل مونتاژ دو قفس به یح ایتوض
 .اسـت ین در داخل شمع الزامـآ ين قفس آرماتور جهت بلند کردن قفس و نگهداریآخر یدستک در قسمت فوقان يجوشکار -2-5
که در بدنه قفس  یبتون يت فاصله قفس آرماتور با جداره داخل شمع ، از غلطکهایقفس آرماتور جهت رعا ين کارگذاریح در -3-5

 شود .یشوند استفاده م یبسته م
را به هم  يمتر 4ا ی 3ا ی 2مختلف  يدر متراژها یترم ين شکل که لوله هایرد ، بدیگ یانجام م یترمفاده از لوله تبا اس يزین ربت -4-5

 شود .یلوله بسته م یدر قسمت فوقان یف ترمیشده و در آخر ق يشده ، داخل شمع کارگذار يالزمه شمع حفار به اندازهمتصل نموده و
 متر باشد .یسانت 21و حداکثر  16د حداقل یستفاده در شمع بااسالمپ بتن مورد ا -5-5
 قه نباشد یدق 10شتر از یب يکسر بعدیکسر با شروع تراك میر تراك مهه ین اتمام تخلیماب یفواصل زمان -6-5
که تا اتمام  يشود به نحویبا جدا کردن آنها کم م یترم ياز مقدار لوله ها  باال آمده در داخل شمع ، يزیربا توجه به ارتفاع بتن  -7-5
 متر در داخل بتن قرار داشته باشد  2د حدود یبا یلوله ترم يانتها يزیبتن ر
ر یـز يزیـکه ، بـتن ریدر صـورت یاضـاف يزیابد و ارتفاع بتون ریبتن شمع ادامه  یید تا باالتر از سطح نهایبا يزیان ، بتن ریدر پا -8-5

متر مکعب خواهـد  5/0شود حداقل ی، در محل خشک انجام م يزیکه بتن ریعب و در صورتمتر مک 2تا  1معادل  دشویسطح آب انجام م
 بود .
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