در راستای توجه و تکیه بر توانمندیهای متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی ،مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد
در زمینه رفع نیاز فناورانه ”تولید و اجرای شاتکریت الیافی یا مشابه آن در تحکیم اولیه تونلها“ از کلیه افراد و شرکتهای توانمند
در این زمینه ،دعوت به عمل آورد.

بیان مسئله و پیشینه تحقیق
شاتکریت یا بتن پاشیده به بتن یا مالت متشکل از سنگدانه ،آب ،سیمان و مواد افزودنی گفته میشود که با فشار و سرعت باال بر
روی یک سطح پاشیده میشود تا الیهای متراکم ،خودنگهدار و باربر ایجاد گردد .برای اولین بار ،در سال  1907یک دانشمند آمریکایی
به نام کارل آکلی دستگاه پاشش بتن را به منظور ساخت پوشش بادوام اسکلت حیوانات ماقبل تاریخ ،ابداع کرده و مورد استفاده قرار
داد .در سال  1930واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسان راه آهن آمریکا به منظور شرح و توصیف فرایند پاشش بتن بکار برده شد
و تاکنون نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
شاتکریت از حدود دو دهه گذشته به عنوان یک سیستم نگهداری مناسب برای فضاهای زیرزمینی به کار برده میشود .از آنجایی که
شاتکریت یک ماده ترد و شکننده با مقاومت کششی و خمشی محدود میباشد ،آن را با شبکه مش فوالدی مسلح میکنند تا مقاومت
کششی و شکلپذیری آن بهبود یابد .این نوع اجرای شاتکریت جزو روشهای سنتی محسوب میشود .زمان بر بودن فرایند نصب به
دلیل اجرای دوالیه شاتکریت ،بار مالی زیاد به دلیل افزایش بیرویه قیمت آهنآالت ،میزان باالی پسریز و نیز خوردگی آرماتور ،از
جمله مشکالتی است که محققان و صنعتگران را مجبور به استفاده از الیاف به جای شبکه فوالدی کرده است .کاربرد شاتکریت تقویت
شده با الیاف به دهه  1970میالدی بر میگردد که الیاف فوالدی به عنوان یک ماده افزودنی برای افزایش انعطاف و شکلپذیری
معرفی شدند (شکل  .)1قبل از آن عمدتاً از شبکههای مش فوالدی به منظور اجرای شاتکریت مسلح استفاده میشد.

شکل  )1الیاف فوالدی

از دیگر الیاف بکار رفته در شاتکریت میتوان به الیاف پلی پروپیلن 1اشاره نمود که به دلیل خاصیت شکلپذیری باال ،بیشتر مورد
استقبال قرار گرفته است .مصرف این نوع الیاف باعث افزایش مقاومت خمشی ،کششی ،برشی و سایشی میشود .از این رو ،برای
کنترل ریزترکها در طول مدت گیرش شاتکریت مفید بوده و به واسطه برخورداری از خواص مکانیکی خاص ،به کاهش پسریز در
شاتکریت نیز کمک میکنند .الیاف پلی پروپیلن در شکل  2نمایش داده شده است.

شکل  )2الیاف پلی پروپیلن ()PP
در حال حاضر ،در آزادراه تهران-شمال به منظور تحکیم و پایداری اولیه ترانشه و تونلها از سیستم سنتی شبکه مش فوالدی بهره
برده میشود .در این سیستم ،بعد از اجرای شاتکریت الیه اول ،شبکه مش فوالدی نصب شده و سپس شاتکریت الیه دوم انجام
میگیرد تا سیستم نگهداری تونل به شکل موقت تامین گردد .این کار عالوه بر زمان بر بودن به دلیل افزایش بی رویه قیمت آهنآالت
بار مالی زیادی نیز تحمیل میکند  .درصورتی که اگر شاتکریت الیافی یا معادل آن جایگزین این سیستم سنتی گردد هزینه تحکیم
اولیه به شکل قابل توجهی کاهش یافته و عالوه بر صرفه اقتصادی باعث افزایش ایمنی و سرعت عملیات اجرایی نیز خواهد شد.
با توجه به اهمیت کاربرد فناوری بتن الیافی در شاتکریت تونلها و با مدنظر قرار دادن نیاز شرکت احداث و بهرهبرداری آزادراه تهران-
شمال به حمایت از اجرای این فناوری ،مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در راستای عمل به رسالت خود مبنی بر ارتقاء و بهبود
کیفیت خدمات فنی مهندسی شرکتهای تابعه بنیاد مستضعفان و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در نظر دارد از کلیه فناوران
توانمند در این حوزه که قادر به اجرای مقرون به صرفه شاتکریت الیافی میباشند ،جهت شرکت در طرح ”تولید و اجرای شاتکریت
الیافی یا مشابه آن در تحکیم اولیه تونلها“ دعوت به عمل آورد.

Polypropylene fiber

1

موارد فنی و زیرساختهای مورد انتظار


پیمانکار از کادر فنی مجرب و آزمایشگاههای مجهز در این حوزه برخوردار باشد.



روشهای مورد استفاده نباید آسیبی به سیستم آببندی و عایقکاری بزند.



مواد و روشهای مورد استفاده اثرات زیست محیطی مخرب نداشته باشد.



مواد و روشهای مورد استفاده نباید موجب کاهش یا از بین بردن سیستم زهکشی تونل شود.



روش تولید و اجرای شاتکریت پیشنهادی قابل دسترس باشد.



دوام و پایایی و سایر مشخصات فنی میبایست تأمین شوند.

بدیهی است که تولید و اجرای شاتکریت با کیفیت باال و هزینه پایینتر به عنوان بهترین گزینه انتخاب خواهد شد.

بیان محدودیتها و الزامات مربوط به پروژه


استفاده از روشهای پیشنهادی نیاز به ایجاد زیرساختها و تجهیزات پیچیده و خاص نداشته باشد.



هزینه تولید و اجرای شاتکریت جدید شامل تأمین مواد و ماشینآالت موردنیاز و اجرا در مقابل دستاوردهای آن صرفه
اقتصادی داشته باشد.



حتی المقدور استفاده از روش پیشنهادی نیاز به نیروی انسانی با تخصصهای خاص نداشته باشد.



روش و مواد مورد استفاده بایستی استانداردهای مربوطه را تأمین نمایند.

نتایج مورد انتظار
تولید بتن الیافی مناسب یا ماده مشابه آن جهت اجرای شاتکریت بدون مش فوالدی که قادر به تحکیم مؤثر ترانشه ،پرتال و تونلهای
آزادراه تهران-شمال باشد.

مدت زمان انجام طرح
مدت زمان تقریبی برای اتمام این پروژه ،حدود شش ماه از زمان اولین پیش پرداخت در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که
اخذ تأییدیههای فنی از مراجع ذیصالح بایستی در طول همین بازه زمانی انجام پذیرد .پیمانکار موظف به ارسال نمودار گانت زمانی
و مالی به تفکیک فعالیتها در مراحل مختلف اجرای پروژه میباشد .لذا برنامه زمانبندی بایستی بصورت شفاف و قابل سنجش و
بررسی باشد و گزارشات مرحلهای نیز با تمامی جزئیات در زمانهای مقرر ارائه گردد.

حداقل مشخصات مورد نیاز برای فناوران واجد شرایط
پیمانکار واجد شرایط بایستی تمامی شرایط علمی و عملی اعم از امکانات الزم جهت انجام وظایف خود را داشته و نیاز به دریافت
تجهیزات یا کارگاهها و زمینهای جدیدی نداشته و دارای شرایط ذیل باشد:
 )1دارای تأییدیههای الزم از مراجع ذیربط جهت تولید بتن الیافی یا ماده مشابه آن
 )2دارای کارشناسان و متخصصین فنی مرتبط با حوزه مورد تقاضا
 )3برخورداری از سوابق مشخص و قابل استعالم در این زمینه
 )4توانایی ارائه تضمینهای الزم جهت رفع مشکالت احتمالی

نحوه ارسال پیشنهادات
ارسال پیشنهادات تنها از طریق سامانه طرحهای دانشبنیان موسسه دانشمند به آدرس  bonyadtech.irامکانپذیر است.

