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خـاك ،)ویبراتورهاي عمقی(با استفاده ازکاوشگر لرزه اي لرزه ايدر روشهاي 
تیجه در ن. درمحل متراکم و یا به وسیله شن یا قطعه هاي سنگ مسلح میگردد 

ش بهسازي خاك با این روش ها می توان به رفـع پتانسـیل روانگرایـی، افـزای    
.  مقاومت مجاز خاك و کاهش نشست دست یافت

.از این روش براي کمک به پایداري شیب ها نیز استفاده می شود
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جايگزيني ل/
ي

پروژه فاضالب 

کارخانه سیمان
سیلو

پایانه نفتی  
پایانه گازي  
حوضچه خشک کشتی

مخزن گاز مایع  

سد
سد
تاسیسات دریایی
سد
دایک
فاضالب 

آزادراه
نیروگاه
پل
نیروگاه
پایانه گازي
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VIBRO-COMPACTION

)(

Technical Webinar-IRCOLD 14000220 8



لرزه ايتراکم 

یز براي متراکم نمودن خاك غیرچسبنده تم
.بکار می رود) بدون ریزدانه(

یروهاي ارتعاش کاوشگر همراه با استفاده از آب ن
م بین دانه اي خاك را کاهش داده باعث متراک

در این روش . تر شدن ذرات خاك مـی گردد
درصد بدست      85الی 70تراکم نسـبی خاك بین 

نی تراکم در باال و پایین آب زیرزمی. می آید
.  مقدور است
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پس از بهسازي
زيپیش از بهسا



مراحل تراکم
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نفوذ تراکم پرکردن تکمیل



لرزه ايمراحل طراحی تراکم 

تعیین دانه بندي خاك اولویت دارد  انجام مطالعات ژئوتکنیک -1

درك مساله  ا مقاومت مجاز ی, محاسبه نشست -2
. . .  , روانگرایی 

کاهش تنشس، با رسیدن به تراکم مورد نیاز
و یا د مقاومت زمین افزایش می یابمی یابد 

روانگرایی برطرف می شود 

تعیین تراکم مورد نیاز -3

طه و یا تصمیم گیري براي اصالح کل محو
فقط زیر پی ها 

و ايلرزهانتخاب روش مناسب تراکم -4
حدود آن  

,  نداچ ک, نفوذ استاندارد, تراکم نسبی
یا بارگذاريپرسیومتر و 

تعیین آزمایش هاي کنترلی  -5
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تراکم برحسب نوع خاك  الگويتعیین 

ی 
سب

م ن
راک

ت
)

صد
در

(

)متر مربع(سطح مربوط به هر کاوشگر 

ماسه با دانه بندي
خوب  

دانه بندي  (ماسه تمیز 
)یکنواخت

ماسه الي دار 
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نتایج تراکم آزمایشی



Suitability Number (SN) عدد شایستگی

بررسی استفاده از مصالح محل
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تراکمنقاطکنترل

مصرفیآمپرگیرياندازهبازمینمقاومتکیفیتعیین
جریانویبراتورمتراکمخاکهايدر(کاوشگردر

)کندمیمصرفبیشتري

زمینترازکاهشیاوشدهاستفادهقرضهمقدارتعیین
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SPT
CPTكن
PMTپرسيومتر
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VIBRO-REPLACEMENT
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:استرزیبشرحايلرزهسنگیهايستونساختبراياصلیروشدو

)جاییبهجا+جایگزینی(باالازتغذیهباخیسروش-1

)جاییبهجا(پائینازتغذیهباخشکروش-2
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)جابجايي+ جايگزيني (

دهد ازه میدر این روش آب با فشار براي حفاري و پایدار سازي دیواره گمانه استفاده شده و اج

عمیـق  لرزه ايش این روش رایج ترین و ارزانترین رو. که سنگ شکسته به نوك ویبراتور برسد

. جابجایی و حمل مواد حفاري شده در فضاهاي محدود مشکل آفرین است. است
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نفوذ یجایگزین تکمیل



)جابجايي(
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هاستونمحلکنترل•
درمصرفیآمپرگیرياندازهبازمینمقاومتکیفیتعیین•

بیشتريجریانویبراتورمتراکمکهايخادر(کاوشگر
)کندمیمصرف

داخلیاصطکاكزاویه(شدهاضافهسنگیمصالحکمیتوکیفیت•
)سنگیستوناندازهو
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Hughes)یتزرووهیوزهايبررسیطبق & Withers -1974)

کدامرهستونوخاك،باشدبیشترستونقطربرابر5/2ازاگرهاستونمرکزبهمرکزفاصله
		.کنندمیعملمجموعهکلمقاومتدر(Ra)سطحازخودسهمبامتناسب

هبستونوخاك،باشدکمترستونقطربرابر5/2ازهاستونمرکزبهمرکزفاصلهاگراما
.کنندمیعملمجموعهکلمقاومتدرجدیدوcباترکیبیمجموعهیکعنوان CompComp
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Column c/c Distance > 2.5× Column Diameter , dc

Α
cΑ

aR 

 )(

A
Ac

Am

Ac , column area
A   , cell area
Am, matrix soil area
qult , ultimate bearing capauty
qm , qc , stresses on matrix soil and column , respectively
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Column c/c Distance < 2.5× Column Diameter , dc
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aR 

mq
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 )(

Ac , column area
A   , cell area
Am, matrix soil area
qm , qc , stresses on matrix soil and column , respectively

A
Ac

Am
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نشست سه بعدي
)یفپهناي پی کوچکتر از عمق خاك ضع(

نشست یک بعدي
)ضعیفپهناي منطقه اصالحی خیلی بزرگتر از عمق خاك(
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Ground Improvement by Vibro replacement

Ra Area Replacement Ratio, A/Ac

پهناي منطقه اصالحی خیلی بزرگتر از عمق خاك ضعیف –نشست یک بعدي 
Technical Webinar-IRCOLD 14000220 39



پهناي منطقه اصالحی خیلی بزرگتر از عمق خاك ضعیف –نشست یک بعدي 
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نشست یک بعدي

.نسبت           تعین می شود.1
.با نسبت         و مقدار        ، نسبت مساحت اضافی             تعین می شود.2
. مقدار             به مقدار واقعی          اضافه می شود.3
.  بدست می آید) ضریب اصالح نشست(nبا مقدار نهایی شده         و        عدد .4
تقسیم می شود و nبر عدد ) قبل از اصالح(نشست محاسبه شده براي خاك بکر .5

. نشست پس از اصالح         بدست می آید
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پهناي پی نسبت به عمق خاك ضعیف کوچک است –نشست سه بعدي 
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براي ارزشیابی نشست(Priebe)پریبنمودار 
)سه بعدي، پی نواري( 



نشست سه بعدي
ت سه  با کمک تعداد ستون هاي سنگی و نسبت طول به قطر ستون ها نسبت نشس.1

.بعدي به یک بعدي تعین می شود
.نشست یک بعدي از روابط قبلی تعین شده است.2
. نشست سه بعدي از نسبت بدست آمده تعین می گردد.3
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Priebe

CSR , Cyclic Stress Ratio

, Maximum horizontal acceleration

d).vo'/vo/g)(max0.65(αCSR 

max

P   , total over burden Pressure

(with out stone columus)

, Total and effective over burden Pressure

, Depth reduction Factor

Ps        , Paessure on matrix soil

dγ
vo',vo 
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Before
Treatment

After
Treatment
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Before
Treatment

After
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مرتبه15بلوك5
مرتبه7الی5بلوك6

اصلیمشکل
باربريظرفیت

خاكروانگرایی

حلراه
)سنگیهايستون(ايلرزهتراکمروشبهخاكبهسازي
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E2مرتبه ۱۵
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محل نامناسب

راه حل  
ــب و    ــا مناس ــالح ن ــتن مص برداش

راي جایگزینی با مصالح مناسب و اج
تراکم لرزه اي
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متر53/8:  قطر تانکر     
متر63/8:  قطر اصالح   
متر37:   ارتفاع تانک 

متر4/3: ضخامت ماسه روانگرا 
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.نفوذ مصالح مصرفی دانه اي در خاك اطراف به چشم دیده می شود-1
.سرعت موج برشی در خاك بهسازي شده افزایش چشمگیر یافت-2
یته آزمایش هاي بارگذاري صفحه اي نشان دادند که مدول االستیس-3

.خاك براي بار آتی از سازه کامال افزایش یافته است

:
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