 -1-1روش اجرا (مراحل ساخت)
 -1-1-1مرحله اول -گودبرداري
گودبرداري اوليه از باالي ترانشه تا عمق معيني صورت ميگيرد .عمق اين گودبرداري بايد به گونهاي باشد
كه ترانشه بتواند بدون حفاظت و براي مدت كوتاهي ( 42تا  24ساعت) تا اعمال شاتكريت ،پايدار بماند.
معموالً اين عمق  1تا  4متر است .عرض محل گودبرداري نيز بايد به گونهاي باشد كه فضاي كافي براي
كاركردن تجهيزات و ماشينآالت فراهم گردد (شكل .)1-1

شکل  1-1مرحله اول اجراي دیوار میخکوبیشده (گودبرداري)

 -2-1-1مرحله دوم -حفر گمانهها
گمانهها با طول ،قطر ،شيب و فواصل افقي معين از يكديگر ،در اين مرحله حفر ميگردند(شكل.)4-1

شکل  2-1مرحله دوم اجراي دیوار میخکوبیشده (حفر گمانهها)

 -3-4-1مرحله سوم -نصب میلگردها و تزریق دوغاب
ميلگردها در گمانههاي از پيشحفرشده قرار ميگيرند .قبل از قرار گرفتن ميلگردها در گمانهها بايد از
متمركزكنندهها به منظور ترازكردن ميلگرد در گمانه و اطمينان از پوشش كافي دوغاب استفاده كرد .در
صورت نياز براي جلوگيري از خوردگي ميتوان از صفحات پالستيكي كه دور ميلگردها پيچيده ميشوند،
براي محافظت بيشتر در مقابل خوردگي استفاده كرد .دوغاب معموال تحت شتاب ثقل (وزن خودش) ،يا با
فشار كم درون گمانه فرستاده ميشود(شكل  .)3-1قبل از اعمال شاتكريت بايد نوار زهكشي ميان ميلگردها
و در وسط آنها قرار گيرد .اين نوارها تا پايين ديوار ادامه مييابند و از طريق مسيرهاي معين از ديوار خارج
ميگردند.

شکل  3-1مرحله سوم اجراي دیوار میخکوبیشده (نصب میلگردها و تزریق دوغاب)

 -4-1-1مرحله چهارم -ساخت رویه موقت شاتکریت
قبل از گودبرداري بعدي بايد سطح خاك با رويه موقت پوشانده شود .اين رويه معموال يك اليه شاتكريت با
ضخامت ده سانتيمتر است كه يك شبكه سيمي جوشي در وسط ضخامت آن قرار ميگيرد .سپس صفحه
باربر روي ميلگردها قرار ميگيرد و بعد از مدت معيني ( 42ساعت) كه رويه موقت به اندازه كافي عمل آمد،
مهره روي آن قرار گرفته و محكم ميشود(شكل  .)2-1قبل از گودبرداري بعدي ،شاتكريت بايد حداقل به
مدت  24ساعت عملآوري شده و به مقاومت فشاري  3روزه ( 11/5مگاپاسگال) برسد.

شکل  4-1مرحله چهارم اجراي دیوار میخکوبیشده (ساخت رویه موقت شاتکریت)

 -5-1-1مرحله پنجم– تکرار مراحل اول تا چهارم
مراحل اول تا چهارم تا رسيدن به عمق نهايي ترانشه تكرار ميشوند(شكل  .)5-1در هر مرحله گودبرداري،

بايد همپوشاني بين نوار زهكشي و شبكه سيمي جوشي آن مرحله و مرحله قبل رعايت گردد و نوارهاي
زهكشي و شبكههاي سيمي شاتكريت به هم متصل گردند .در پايين ترانشه نوار زهكشي به چاه زهكشي
پنجه وصل شده و آب جمع شده از محيط خارج و به مسيرهاي مشخص هدايت ميگردد.

شکل  5-1مرحله پنجم اجراي دیوار میخکوبیشده (تکرار مراحل اول تا چهارم)

 -6-4-1مرحله ششم -ساخت رویه نهایی و دائم
زماني كه به عمق نهايي ترانشه رسيديم ،ممكن است از رويه دائم براي ديوار ميخكوبيشده استفاده
كنيم(شكل  .)6-1اين رويه دائم ،ممكن است دال بتني مسلح ،شاتكريت مسلح يا پانلهاي پيشساخته باشد.
شاتكريت به دو روش خشك و تر اجرا ميشود .در روش خشك ،مصالح (سنگدانهها و سيمان) با هم
مخلوط شده و آب در دهانه نازل به آن اضافه ميشود ولي در روش تر ،بتن به طور كامل از قبل ساخته شده
و بر روي سطح پاشيده ميشود .استفاده از شاتكريت به روش تر نسبت به شاتكريت خشك داراي مزايايي از
قبيل توليد حجم بيشتري از شاتكريت ( 6تا  4مترمكعب در ساعت براي روش تر در برابر  2تا  6مترمكعب
در ساعت براي روش خشك) ،پسزدن كمتر شاتكريت ( 5درصد براي روش تر در برابر  15درصد براي
روش خشك) و عدم نياز به افراد ماهر براي تنظيم آب در دهانه نازل ميباشد .بنابراين توصيه ميشود از
شاتكريت به روش تر استفاده شود .استفاده از پانلهاي پيشساخته عالوه بر مباحث مربوط به معماري و
زيباسازي ،مقاومت در برابر يخزدگي را (با قرار گرفتن هوا بين پانل و ديوار) افزايش ميدهد.

شکل  6-1مرحله ششم اجراي دیوار میخکوبیشده(ساخت رویه نهایی و دائم)

مراحلي كه در اينجا توضيح داده شد ممكن است در شرايط خاص پروژه ،مستلزم انجام عمليات اضافي باشد.
براي مثال زماني كه وضعيت خاك ترانشه مطلوب نباشد ،ممكن است بالفاصله بعد از گودبرداري و قبل از
حفر گمانه و نصب ميلگرد ،از يك اليه شاتكريت براي پايداري گودبرداري انجام شده ،استفاده كرد.

