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در این مقاله به نحوه انجام مطالعات و مدلسازی پی برج میالد و پل اللی بهعنوان دو پروژه بزرگ کشور
پرداخته میشود.
برج میالد :در این پروژه مطالعات کامل زمینشناسی ،برآورد خطر زلزله ،ژئوفیزیک و ژئوتکنیک انجام
گرفت .مطالعات ژئوتکنیک شامل گمانهزنی تا عمق  120متری انجام و آزمایشهای آزمایشگاهی و
صحرائی الزم از قبیل آزمایش پرسیومتری و آزمایش مقاومت برش در محل ،آزمایش بارگذاری صفحهای و
سایر آزمایشهای معمول میباشد .بر اساس نتایج آزمایشها پارامترهای مقاومتی برای توده خاک شامل
چسبندگی برابر  C=120 kPaو زاویه اصطکاک برابر  Ø=30oبه دست آمد و ظرفیت باربری مجاز خاک
حدود  500 kPaبرآورد گردید .نشست مجاز برای پی برج به صورت یکنواخت  100 mmو بهصورت
غیریکنواخت  50 mmدر نظر گرفته شد .سپس مدلسازی پی با استفاده از نرمافزار  ANSYSو PLAXIS

بهصورت سه بعدی انجام گرفت و رفتار پی تحت بارگذاریهای مختلف از جمله بارگذاری زلزله برای
سطوح مختلف) (DBL=0.32g, MDL=0.38g, MCL=0.49gانجام گرفت .نتایج تحلیلها بیانگر آن
بود که تغییر شکلهای حداکثر تحت بارگذاری زلزله برای سطوح مختلف لرزه فوقالذکر بهترتیب 9/5 ،5/9
و  11/1میلیمتر خواهد بود .بررسی رفتار پی پس از ساخت کامل برج ،بیانگر مناسب بودن روش
تحلیلهاست بهگونهای که نشستهای اندازهگیری شده حدود  50 mmگزارش گردیده است.
پی اللی :پل اللی روی رودخانه کارون در تراز  240متری و بعد از مخزن سد گتوند واقع شده است و
سطح رودخانه حدودا  110متر پایینتر از سطح پل قرار دارد .این پل کابلی دو تکیهگاه در دو طرف دارد که
شامل دو پی صندوقهای ) (Caissonsمیباید .ابعاد هر کدام از این پیهای صندوقهای با  10متر قطر و 20
متر طول در عمق الیه سنگی اجرا گردیدند.
روی این پیهای صندوقهای دال بتن مسلح به ابعاد  32mx16mx5mبه منظور انتقال بار به پی اجرا
گردید .با توجه به غوطهور شدن پی پس از ساخت نیاز به مطالعات کامل در خصوص نحوه انتقال بار و
ضرائب اطمینان پس از ساخت است .همچنین نحوه اجرا میبایست به نحوی انجام گیرد که کمترین
دستخوردگی در توده سنگی پی ایجاد گردد .با بررسی دقیق ژئوتکنیکی پـی ،مـدلسـازی عددی مناسب
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سه بعدی انجام و نتایج با محاسبات تحلیلی مقایسه گردید .نتایج بیانگر آن است که برای تحلیل مناسب الزم
است اندرکنش پی و توده سنگ با المان حد فاصل مناسب مدلسازی گردد .همچنین جهت جلوگیری از
دستخوردگی توده سنگی حین اجرا از هر گونه انفجار جهت حفاری توده سنگ جلوگیری بهعمل آمد.
کلمات کلیدی :برج میالد ،پل اللی ،پی صندوقهای ،مطالعات ژئو فیزیک ،مطالعات ژئوتکنیک

