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 غفارپور جهرميسعيد دكتر  :مدرس

 رجاييعضو هيات علمي دانشگاه شهيد 

1

https://mcivil.ir/


 1392-چهارمويرايش حفاظت و ايمني كار در حين اجرا،  -مقررات ملي ساختمان 12مبحث {

 1392سوم ويرايش پي و پي سازي،  -مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان{

 1392مبحث نهم مقررات ملي ساختمان، طراحي و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه، ويرايش چهارم {

 مشخصات فني عمومي كارهاي ساختمان  -55نشريه {

 1375چاپ  -مهندسين مشاور اينتركان  -معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران -گودبرداري و ايمن سازي{

 تأليف دكتر مهدي قاليبافيان _ساختمان هاي بتن آرمهاجراي {

 طراحي سازه هاي بتن مسلح، تاليف مهندس شاپور طاحوني{

 دستور العمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه - 327شماره نشريه {

 تأليف دكتر داود مستوفي نژاد _تكنولوژي و طرح اختالط بتن{

 پارس بوك -رضا ترابي اصفهاني-اصول آرماتورگذاري{

 تأليف امير سرمدي نهري ظارت بر اجراي ساختمانهاي بتنين{

  - ACIمطابق مقررات  _ترجمه مهندس جمال الدين عقيلي آرماتور گذاري-10{

 

 

ا ا كا ن ا شفاظ 392اا
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 غفارپور جهرميسعيد دكتر  :مدرس

 رجاييعضو هيات علمي دانشگاه شهيد 

 بناي و شدهتخريب قديمي ساختمان است الزم مي رسد، خود مفيد عمر طول پايان به ساختمان كه هنگامي معموال

 .شود ساخته جديدي

  منظور به و بوده جديدبناهاي استقرار و اجرا محل در و پروژه عملياتي محدوده  در كه قديمي اي و موجود ساختمان هاي

  اصول و ايمني مسائل رعايت با بايد ساختمان ها تخريب .شوند تخريب بايد است، ضروري آن ها تخريب كار، انجام

  مسئول سازمان هاي با بايد ... و تلفن برق، آب، خطوط انشعابات كنترل و قطع مورد در و پذيرفته انجام فني

  تخريب زمان و تأسيسات قطع زمان از مجاور ساختمان هاي ساكنين بايد همچنين .شود انجام الزم هماهنگي هاي

 .شوند انبار مناسب محل هاي در و دسته بندي تخريب از حاصل مصالح كه است نياز موارد برخي در .باشند مطلع

  پروانه به كه است مجوز اخذ مستلزم شهرها محدوده در ساختماني عمليات گونه هر ها، شهرداري قانون اساس بر

 .است موسوم نوسازي و تخريب

 نوسازي بهانه به را قديمي خانه هر كه باشيد داشته خاطر به

 .دارد نياز نيز فرهنگي ميراث كردمجوز تخريب نمي توان 
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 :اول مرحله   

 انشعابات قطع و كارگاه تجهيز شناسايي، 

 :دوم مرحله  

 تاسسيات وديگر كولر و برق كابل قبيل از الحاقات كليه آوري جمع بعدي مرحله    
   سبك

 :سوم مرحله        

 هاي اليه برداشتن با بام پشت كردن سبك معناي به است سازي سبك مرحلة    
 .شود مي كم ساختمان وزن از درصد  30-20 حدود كار اين با ايزوالسيون

 :چهارم مرحله    

 و ها شيشه آوردن ها،كه درها،پنجره: قبيل از باربر غير عناصر كليه آوري جمع    
 ها پنجره پروفيل كردن باز

 :پنجم مرحله    

 ابتدا .دارد وجود اسكلت و سقف شامل سبك نسبتاً ساختمان يك مرحلهاين در    
 در ضخيم ديوارهاي سپس و شده تخريب ها پارتيشن و اي سازه غير ديوارهاي

 ساختمان هم آنها بدون كه اي سازه غير عناصري واقع در كه تيرريزي جهت
 .شوند مي تخريب پابرجاست

   :ششم مرحله    

 .شوند مي تخريب  ستونها و شناژها تيرها، باربر، ديوارهاي سقف، مرحله اين در    
 .مي شود شروع آخر طبقات از عمليات
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   :دستي صورت به -پايين به باال از -1

 سايت شرايط به توجه با است ممكن اين كه كنند مي تخريب متوالي صورت به كف به سقف از را ساختمان طبقات روش اين در
 .تغييركند

 

 :مكانيكي صورت به -پايين به باال از -2

 .كند تحمل را مكانيكي هاي ماشين بار بتواند بايد ساختمان .باشد مي مكانيكي ابزاركار فقط باشد مي دستي روش مانند كار روش

 

   :مكانيكي بيل بازوي -هيدروليكي كننده خرد -3

 .كند راتخريب ساختمان و گيرد قرار سايت از خارج تواند مي ماشين روش اين در .كند مي كار هيدروليكي نيروي توسط سيستم اين
 كافي باز فضاي بايد استفاده براي و است موثر )درساختمان رفته بكار خاص خاطرمصالح به( خطرناك هاي ساختمان براي روش اين
 .باشد داشته وجود ساختمان اطراف در

 

   :گر تخريب توپ -4

 براي و است مناسب مخروبههاي ساختمان براي بيشتر كه كند مي تخريب را ساختمان جرثقيل از آويزان فلزي توپ يك روش اين در
 .باشد داشته وجود ساختمان اطراف در كافي باز فضاي بايد استفاده

 

   :درون از انفجار -5

 روش با تواند مي ساختمان اين آيا اينكه و ساختمان ضعف نقاط تشخيص ساختمان، شدن ويران نحوه محاسبه نيازمند روش اين
  .ميباشد ساختمانها آوار از محافظت و كمتر صوتي آلودگي ايجاد روش اين مزاياي .شود،است تخريب انفجار

 مصون سازي محيط تخريب
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 مصون سازي محيط تخريب

 ايجاد چشمه جهت  تخليه مصالح در دال طبقات
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 ايجاد چشمه جهت  تخليه مصالح در دال طبقات

 پايه هاي موقت براي نگهداري تجهيزات سنگين
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 تخريب از يك طرف آغاز مي شود

 آرايش تجهيزات و فضاها در تخريب
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روش فشار -تخريب قطعات بزرگ به قطعات كوچكتر  

 روش كشش در تخريب
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 روش كشش در تخريب سازه ها

 روش ضربه قائم و افقي در تخريب
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 ماشين آالت  پنوماتيكي تخريب

مقاومسازي طبقات -انتقال تجهيزات تخريب  17
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 جابجايي و انتقال تجهيزات در تخريب

 برخي روشهاي مكانيكي در تخريب
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 روش مغزه و سوراخ در تخريب

19 روش اره برش در تخريب

https://mcivil.ir/


اگر قبل از برداشتن خاك و انجام عمليات گودبرداري، بر روي زمين مورد نظر ساختماني وجود داشته باشد كه تخريـب آن  
 موجب بروز مشكالتي در ساختمان همسايه بشود، چه بايد كرد؟

اگر قبل از برداشتن خاك و انجام عمليات

   :ساختمان ذاتي ايستايي عدم هايي نشانه
 فرسوده و قديمي ساختمانهاي{

 آجري و بنايي مصالح با شده ساخته{

 سانتيمتر 30 از كمتر ضخامت با ديوارهاي  وجود{

 ديوار خوردگي ترك و دادگي شكم{

 بتني يا و فلزي مقاوم اسكلت فاقد{

 اصولي غير بصورت طبقه اضافه داراي{

 زياد مرده و زندهبار داراي{

 

  خطرناك بسيار شرايط اين در گودبرداري و تخريب عملياتهرگونه

  اساس بر مالك  مدني، قانون 333 ماده اساس بر بايد و است

 اختالف حل شوراي به دارد وظيفه ناظر مهندس گزارش يا درخواست

  ساختمان، رسمي كارشناس نظر و دليل تامين با و نمايد مراجعه محل

 همسايه ناپايدار و نامناسب ساختمان تخليه يا و سازي مقاوم درخواست

 .نشويم جاني تلفات دچار تا نمايد را

 
  ازخراب كه است خساراتي مسئول كارخانه يا عمارت يا ديوار صاحب :333 ماده

  كه گردد حاصل عيبي درنتيجه خرابي براينكه مشروط ميشود وارد آن شدن

   .است توليدشده او مواظبت ازعدم ويا بوده برآن مطلع مالك
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 غفارپور جهرميسعيد دكتر  :مدرس

 رجاييعضو هيات علمي دانشگاه شهيد 

(  . شاخه اي از علم مهندسي عمران كه در ارتباط با مواد و مصالح طبيعي و موجود در نزديك يا سـطح زمـين  : ژئوتكنيك{
 )خاك و سنگ

 .تلفيقي از علوم زمين شناسي مهندسي ، مكانيك خاك، مهندسي پي و مكانيك سنگ: مهندسي ژئوتكنيك{

 

 .دني و آلي با پيوند ضعيف كه روي سنگ بستر قرار داردعمجموعه اي از مصالح طبيعي و يا رسوبات م: خاك{

 .در سنگ پيوند مولكولي و چسبندگي بين ذرات بسيار بيشتر است: تفاوت سنگ و خاك{

 تخريب، تجزيه و فرسايش سنگ ها    :منشاء خاك ها {

 گرد، تيزگوشه، ورقه اي و پهن، سوزني    :شكل ظاهري{

 تفاوت تجزيه فيزيكي و شيميايي  ؟؟ 

 

 .بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي خاك و تحليل رفتار آن: مكانيك خاك {

 

  اصول رعايت با پي اجراي و طراحي تحليل، در  مهندسي قضاوت و ژئوتكنيك  سازه، علم بكارگيري هنر :پي مهندسي{
 :است خاص دستورالعمل نيازمند زير تاسيسات پي طراحي نمونه بعنوان .اقتصادي و اجرايي فني،

  ،صنعتي ماشين آالت مخابراتي، برج هاي ساختماني، برج هاي حياتي، شريانات نظامي، تاسيسات دريايي، سازه هاي
 .... و دريايي سكوهاي سيلوها،
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 . طبيعت مصالح خاكي و سنگي تا حدود زيادي تجربي است ،بدليل ناهمگني و ناهمساني{

 
 جنس و بافت خاك در يك نقطه با يك نقطه ديگر وتفاوت تنوع: ناهمگني{
 تفاوت رفتار خاك يك نقطه در جهات مختلف: ناهمساني{

 

غير خطي، پيچيده ) رفتار خاك تحت بارگذاري( كرنش خاك –طبيعت منحصر بفرد خاك با عث شده رفتار تنش
 .و غيرقابل پيش بيني است

 .در مقايسه با فوالد و بتن معموال ضرايب اطمينان طراحي در مورد خاكها بزرگ است

 .قضاوت صحيح مهندسي در طراحي و اجرا است ندنيازمهمواره گفت مهندسي ژئوتكنيك  بايدبنابراين 
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 خاك هاعمومي طبقه بندي 

 )رس، الي(      ريزدانه، چسبنده، غيردانه اي، غير اصطكاكي{
 )ماسه، شن( كي       درشت دانه، غيرچسبنده، دانه اي، اصطكا{

 

 ميليمتر 150 ذرات بزرگتر : قلوه سنگ{
 ميليمتر  5ذرات بزرگتر از : شن{
 ميليمتر 5ذرات كوچكتر از : ماسه{

 ميليمتر با خاصيت خميري اندكهزارم 75ذرات كوچكتر از : الي{
 ميليمتر با خاصيت خميري زيادهزارم 2 ذرات كوچكتر از : رس{

 ذرات ريز و زبر بدون خاصيت خميري: گرد سنگ{

 

 )Unified(رده بندي خاك ها به روش متحد 

 

 بر اساس 

 )منحني دانه بندي( دانه بندي  

 حدود اتربرگ  و                          

W  :خوب دانه بندي شده G  :شن 

P  :بد دانه بندي شده S :ماسه 

C :رس دار C :رس 

M :الي دار M :الي 

L :خميري كم Pt  :  نباتي 

H :خميري زياد O :آلي 

23

https://mcivil.ir/


 حدود اتربرگ{
 خصوصيات خاص خاك هاي ريزدانه  

 
 حد رواني، حد خميري و حد انقباض 

 
 اين حدود بيانگر تغيير حالت خاك با تغيير رطوبت است
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 خصوصيات وزني و حجمي خاك

 .خاك از سه فاز تشكيل شده است{

 )دانه ها و ذرات خاك(   جامد◦
 )فذ و جذب شده ارطوبت و آب موجود بين من(  مايع◦
 )خلل و فرج و فضاي خالي موجود بين ذرات(  گاز◦

 
   بررسي رفتار مكانيكي خاك ها نيازمند مشخصات وزني و حجمي

 .نسبت اين سه فاز است يعني
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 تخلخل 1.5  - 1

 درجه پوكي درصد 60-9

 درصد رطوبت درصد 70-3

 درجه اشباع درصد 100-2

 چگالي ويژه 2.8  -    2.6

 وزن مخصوص طبيعي 2.1  -   1.1

 وزن مخصوص خشك 1.9  -    1.0

 وزن مخصوص اشباع 2.3  -   2.1

 وزن مخصوص غوطه ور 1.1  -   0.4

 درصد هوا درصد 30-5
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 تراكم نسبي{

 

 براي مشخص كردن تراكم يا سستي درجاي خاكهاي دانه اي

 توصيف خاك تراكم نسبي

 بسيار سست 15 – 0

 سست 50 – 15

 متوسط 70 – 50

 متراكم 85 – 70

 بسيار متراكم 100 - 85

r
D

minmax

max

ee

ee
D
r

-

-
=

 .درصد است    80 -  30تراكم نسبي اكثر خاكها بين 

 

به منظور معرفـي بهتـر وضـعيت      ،رده بنديمعرفي خاك در سيستم عالوه بر معموال  مهندسان ژئوتكنيك  
 . را بر اساس مشاهدات چشمي توصيف ميكنندو شرايط موجود خاك  يتوضعخاك، 

 

 ...و  رنگ، ظاهر خاك، شكل دانه ها، نوع كاني ها، همگن يا ناهمگني، اليه  اليه بودن، وجود ترك، ميزان رطوبت

 

 )  شل، نيمه متراكم، متراكم، سيمانته(      تراكم نسبي خاك دانه اي 

 )نرم، سفت، سخت، خيلي سخت(     سفتي و سختي خاك ريزدانه 

 

 :مثال

 ماسه خوب دانه بندي شده، تميز با دانه هاي تيزگوشه،  متراكم، همگن، قهوه اي متمايل به قرمز{

 

 رس الي دار با خاصيت خميري كم، سفت، ترك دار با دانه هاي الي، خاكستري تيره{

26

https://mcivil.ir/


 توصيف خصوصيات خاك نوع خاك

 ماسه  شن و

 كوبيد آن در را سانتيمتر 5 رقط به چوبي ميخ يك توان مي و است امكان پذير بيل با آن كندن :شل

 مي رود فرو آن در ختي به چوبي ميخ و است الزم كلنك از آن كندن براي : متراكم

 مي شود كنده سختي به و كلوخه اي بصورت كلنگ با :كمي سيمانته شده

 الي
 .مي گردد خرد يا و يافته شكل انگشتان با سادگي به :سست يا نرم

 مي شود خرد و يافته شكل انگشتان بين زياد فشار با :متراكم يا سفت

 رس

 .مي زند بيرون انگشتان بين از شود، فشرده اگر بسته دست بين در :نرم خيلي

 مي گيرد شكل انگشتان كم فشار با :نرم

 مي گيرد شكل زياد فشار با :سفت

 .داد شكل آن را انگشت با نمي توان :سخت

 كرد ايجاد شيار آن در توان مي شست ناخن با سختي به :سخت خيلي

 آلي و نباتي

 شده اند فشرده هم در فيبرها :سفت

 است متخلخل بافتي داراي و است فشارپذير بسيار :اسفنجي

 .مي ماند آن بر انگشت اثر و شكل يافته دست در :پالستيك

 .انجام بررسي هاي محلي در مورد زمين شناسي عمومي، مشخصات خاك محل و سطح آب هاي زيرزمينيبه معني {
توصيه هاي فني در مورد نوع پي، مقاومت مجاز خاك  زير پي   ،وجود و عمق خاك هاي مسئله داري نظير خاك هاي دستي

 و نشست هاي مورد انتظار و پارامترهاي طراحي ديوارهاي حايل  
 

با توجه به عمق گودبرداري مورد نياز و مشخصات ساختمان ها و ديگر تأسيسات مجاور نظير معابر، خطوط گاز، {
بايد خطر گودبرداري ارزيابي شده و روش گودبرداري، شيب ايمني گودبرداري، مراحل گودبرداري، نياز به  … فاضالب 

  .سازه نگهبان، نوع سازه نگهبان و روش طراحي و اجراي آن به تفصيل بيان شود
 

 .الزم است مشخصات ساختمان ها و تأسيسات مجاور به تفصيل برداشت شده و در گزارش ارائه گردد{
 

خطرات احتمالي نظير چاه ها، قنات و حفره هاي زيرزميني ديگر بايد شناسايي شده و عمق، موقعيت و تأثير آنها بر  {
 .مي شودساختمان و نحوه مقاوم سازي آنها جهت رفع خطر به تفصيل بيان 

 
 زلزله نيروهاي بازتاب ضريب برآورد جهت زمين نوع تعيين{

 
  برگزار صوري و باشد دقيق و كامل  ها بررسي تا شود انتخاب معتبر هاي شركت ميان از بايد خاك مكانيك شركت{

 .نشود
 

  گمانه ،)محلي بررسي و بازديد ،هوايي عكس هاي بررسي( اوليه مطالعات از پس ،ژئوتكنيكي مطالعات انجام براي{
   .شود فرستاده آزمايشگاه به آزمايش انجام براي تا شود مي نمونه برداري خاك از و فرح هايي
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  متخصص افراد توسط بايستي محلي آزمايشهاي نياز صورت در و آزمايشگاهي آزمايش هاي انجام و گيري نمونه ،حفاري{

 .شود انجام
 

  ارائه متخصص فردي به كنترل جهت را گزارش لزوم صورت در و دوش تهيه كامل طور به بايد خاك مكانيك گزارش{
  در نقص هرگونه زيرا باشد شده ارائه گود حفاظت و گودبرداري مراحل انجام مورد در كاملي توصيه هاي است الزم .دهيد
  و پي طراحي در را گزارش اين از ستيباي ساختمان محاسب مهندس  .نمايد تحميل زيادي خسارات مي تواند قسمت اين

 .نمايد استفاده گودبرداري نحوه
 

  تغييرات .نمي شود مشخص آنها وجود خوبي به گمانه ها حفر با كه دارند وجود خاك در ضعيفي قسمت هاي گاه شود توجه{
  هوايي عكس هاي بررسي موارد گونه اين در .هستند دسته اين از شده پر مسيل هاي و نهرها يا و دستي خاك ضخامت

  .باشد مؤثر ضعيف قسمت هاي شناسايي در مي تواند مي دهند نشان را قديمي مسيل هاي يا بلندي ها و پستي كه قديمي
  گودبرداري زمان در ترجيحاً و گود برداري عمليات از بعد خاك متخصص يا زمين شناس يك كنترل يا نظارت همچنين

 .بود خواهد مؤثر ضعف نقاط اين تشخيص براي

ارزيابي خاك و سنگ بستر در اليه هاي زيرين است كـه   ،سازه هاي مختلفپي در از مراحل اصلي و اوليه در طراحي يكي 
 .ناميده مي شود )گزارش مكانيك خاك(ژئوتكنيكي زيرسطحي يا مطالعات 

 متر بسيار متغيير است 30تجربه نشان داده است چينه بندي نهشت هاي خاك در عمق تا 
 

 :اهداف مهم در بررسي زير سطحي
 آناليه هاي تعيين ماهيت خاك و چينه بندي �
 ، عمق آب زيرزميني، نفوذپذيري و شرايط زهكشيتعيين عمق و ماهيت سنگ بستر�
 در عمق هاي مختلف  تهيه نمونه هاي دست نخورده و دست خورده�
 آن مكانيكي انجام آزمايش هاي مختلف درجا روي خاك و تعيين مشخصات�
 ارزيابي كلي محل و تناسب آن با كاربري مورد نظر�
 )روش گمانه زني، تعداد، موقعيت و عمق گمانه ها ( انتخاب روش و مراحل انجام مطالعات�
 )سطحي، نيمه عميق، عميق( تصميم گيري در انتخاب نوع پي �
 )متورم شونده، رمبنده، تراكم پذير، دستي( بررسي پتانسيل خاك هاي مسئله دار �
 بررسي پتانسيل مشكالت احتمالي چون ناپايداري ها، نشست نامتقارن، مشكالت زيست محيطي،  �
 )طرح بهينه( طراحي فني، اجرايي و اقتصادي �
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مقايسه پي هاي مختلف اين مطلب را تاييد  . وابسته است اهميت سازه و به نوع، بزرگي مراحل انجام مطالعات ژئوتكنيكي
 :مي كند

 
 ...يادمان ها و سازه هاي مسكوني، پي ماشين آالت، برج هاي بلند، پل ها،  

 
 

 :مرحله زير وجود دارد 5هرچند اهداف مطالعات ژئوتكنكي مي تواند بسيار متفاوت باشد اما در تمامي مطالعات 
 جمع آوري اطالعات اوليه : 1مرحله 
 بازديد محلي  :2 مرحله
 خاكشناسايي  زني جهت نمونه گيري و حفاري و گمانه  : 3 مرحله

 گاهي و درجاآزمايشآزمونهاي انجام  :4مرحله 
 ارائه گزارش نهايي :5مرحله 

 جمع آوري اطالعات اوليه: )1(مرحله 
طبقات زيرزمين، ارتفاع سـازه،  و  كاربري آن، موقعيت، فواصل و بار احتمالي ستون ها، تعداد طبقات و نوع سازه: اطالعات سازه اي

 ساختمان هاي مجاور وضعيت نشست، چرخش و جابجايي،   محدوديت  شرايط بارگذاري،
 

 موجـود از گزارش هاي ژئـوتكنيكي محلـي    ي ونقشه هاي زمين شناسي محلمطالعه و بررسي   :منطقه اطالعات كلي در مورد خاك
 تاسيسات مجاور،

 
 

 بازديد محلي): 2( مرحله
 نزديك به محل،   بازديد چشمي از محل سازه موردنظر، بازبيني گود هاي باز{
 بررسي ساختمان هاي مجاور از نظر ترك خوردگي و نشست ها،  {
 شرايط خاك محل و چگونگي حفاري،{
 ،  )ژئوفيزيكي(انجام آزمايش هاي غير مخرب  {
 توپوگرافي و پستي و بلندي منطقه،  {
 نوع پوشش گياهي{
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 خاك شناسايي  زني جهت نمونه گيري و طريق حفاري و گمانه  ): 3(مرحله 
 اهداف اين مرحله   

   تعيين پروفيل خاك، �
 نمونه گيري از خاك، �
 تامين فضاي الزم براي آزمايشهاي درجا،�
 شرايط آب زيرزميني،  تعيين  �

 
 :برنامه گمانه زني عموما در دو نوبت انجام مي شود

در اين   و سطح سفره آببه منظور شناسايي و ارزيابي كلي ساختگاه، مقايسه ساختگاههاي مختلف : گمانه هاي مقدماتي{
 .مرحله تعداد گمانه ها كمتر، عمق گمانه كمتر و فاصله بين آنها بيشتر است

بار زياد حفر  با نزديك به اجزاي  در مراحل حساس و  ينياز است گمانه هايبزرگ و مهم در پروژه هاي : گمانه هاي تكميلي{
 .در اين مرحله تعداد گمانه ها و عمق آنها بيشتر و فاصله بين آنها كمتر است .گردد

 
 گاهي و درجاآزمايشآزمونهاي انجام ) 4( مرحله

 نمونه ها به آزمايشگاه و انجام آزمايش هاي الزمحمل {
 متناسبانجام آزمايش هاي درجاي {

 ارائه گزارش نهايي) 5 (رحله م
 :جمع بندي نتايج در قالب گزارش نهايي شامل

 حوزه و هدف از شناسايي◦
 شرح كلي سازة مورد نظر از نظر نوع پي و بارهاي وارده◦
 شرايط زمين شناسي محل، عوارض طبيعي و مصنوعي موجود،◦
 امكانات زهكشي محل◦
 تعداد، محل و عمق گمانه ها◦
 جزئيات گمانه زني و تجهيزات مورد استفاده◦
 روش نمونه برداري◦
 )2800تيپ بندي خاك از نظر آيين نامه ( شرايط خاك اليه هاي مختلف◦
 سطح آب زيرزميني◦
 محلمشخصات شيميايي آب و خاك ◦
 جزئيات و پيشنهاد روش پي سازي◦
 چگونگي گودبرداري و حفاري◦
 ...)رانش، آب شستگي، تورم، روانگرايي و ( شده ناحتمال مشكالت پيش بيني ◦
 محدوديت هاي مطالعاتي و آزمايشگاهي◦
 منابعمراجع و ◦

ا
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 :زير است نقشه هايگزارش شامل همچنين 
 نقشه كروكي موقعيت و محل پروژه◦
 مكان و موقعيت گمانه ها ◦
 )پروفيل مشخصات اليه هاي خاك( گمانه  و لوگ نمودار ◦

31

https://mcivil.ir/


 .است شناسايي خاكبا هدف عمليات گمانه زني و حفاري يكي از مراحل مهم در شناسايي زيرسطحي، 
 

 :پارامترهاي مهم در اين مرحله عبارتند از
 روش حفاري و گمانه زني  ◦
 و نمونه برداري از خاك نمونه گيري روش ◦
 حجم و تعداد نمونه ها◦
 گمانه موقعيت◦
 گمانهتعداد ◦
 فاصله گمانه ◦
 گمانهعمق ◦
 آزمايشهاي برجا نوع و روش انجام◦
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 روش حفاري و گمانه زني
 
 يا پله اي ترانشه، حفاري دستي با حفر چاه◦
 حفاري با مته هاي مارپيچ دستي◦
   حفاري با تجهيزات و ماشين آالت حفاري ◦
 )تزريقي، آبفشاني( حفاري شستشويي ◦
 حفاري دوراني◦
 حفاري ضربه اي◦

 
 

 حفاري با حفر چاه
 تا عمق موردنظرحفر چاه 
 )متر  1عرض حدود ( مقطع مربع مستطيل              )متر 1قطر حدود ( مقطع دايره �

    :مزايا{
امكان  امكان مشاهده چشمي اليه هاي مختلف، عدم نياز به تجهيزات ويژه حفاري،  سادگي و سهولت،◦

 انجام آزمايش درجا ،امكان نه گيرينمو
 :  معايب{

  در شرايطي كه سطح آب زيرزميني باال باشد امكان پذير نيست، زمان بر،  ،)متر 20تا  6(محدوديت عمق  ◦
 .مشكل پر كردن چاهها و دستخوردگي محل

 حفاري بصورت پله اي
در اين روش خاك بصورت پله اي تا عمق مورد نظر برداشته  

 .مي شود
 خاك،  هايدر عمق هاي مختلف مي توان ضمن مشاهده اليه:مزايا 

 .امكان نمونه برداري و انجام آزمايش هاي درجا فراهم است
اجرايي در شرايط   تمشكال زمان بر، حجم زياد خاكبرداري،: معايب

 .سطح آب باال
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 با مته هاي مارپيچ به روش دستي حفاري
 

تا ) گراُ(با استفاده از مته هاي مارپيچ و قاشقي 
 اينچ 3 قطر

سادگي، اقتصادي، قابـل حمـل، مناسـب    : مزايا
تخمين سـطح  امكان  ،براي ساختمان هاي سبك

 بآ
متــر  5تــا عمــق ( محــدوديت عمــق : معايــب

، دسـتخوردگي نمونـه، عـدم    )امكان پذير اسـت 
 كاربرد در سنگ و خاك سخت
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 با مته هاي مارپيچ به روش مكانيكي حفاري
 

با استفاده از الكتروموتورهاي برقي يا بنزيني مي توان تا عمق بيشتري حفاري را ادامه 
 .داد

  in 12تا  in 2.5قطر مته ها از 
 .مورد نظر امكان پذير است  حفاري با اتصال قطعات كوتاه به يكديگر تا عمق

 

 سريع، امكان اخذ نمونه هاي دست نخورده، عدم نياز به گل حفاري، : مزايا
 متر، نياز به تجهيزات ويژه، 20محدوديت عمق تا : معايب
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 )Wash Boring(حفاري تزريقي 
 

 :مراحل اجرا
 كوبش غالف فوالدي به درون زمين◦
 يخاك درون غالف توسط سرمته ضربدركندن ◦
آب تحت فشار از طريق ميله حفاري به سر مته فرستاده ◦

 مي شود
 .آب در برگشت خاك كنده شده را با باال مي آورد◦
 

 اقتصادي، سريع، قابل حمل، عدم محدوديت قطر: مزايا
متر، حفاري كند در رس ها،  40محدوديت عمق تا : معايب
 تهيه نمونه دست نخورده، نياز به آب  امكان عدم 

 )Rotary Drilling(حفاري دوراني
 مته ضمن چرخش سريع و با فشار تا عمق مورد نظر نفوذ مي كند◦
 .با نفوذ مته، خاك و سنگ آسياب مي شود◦
آب يا گل حفاري تحت فشـار از طريـق ميلـه حفـاري بـه سـر متـه        ◦

 .فرستاده مي شود
 .  آب در برگشت خاك كنده شده را با باال مي آورد◦

 
ــا ــه   : مزاي ــه نمون ــخت، تهي ــنگ و خــاك س ــاري در س ــان حف ســريع، امك

 حفاري تا عمق بسيار زياد   دست نخورده، امكان
 

 گل حفاري،آب، نياز به تجهيزات ويژه، هزينه بر، نياز به : معايب
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 روش نمونه گيري
 بافت و تركيب خاك نسبت به حالت اوليه حفظ نشده است  :نمونه دست خورده(1)

 چگالي، درصد رطوبتدانه بندي، حدود اتربرگ، :در اين آزمايشها نمونه خاك مي تواند دست خورده باشد
 بافت و تركيب خاك  حفظ شده است :نمونه دست نخورده) 2(

مقاومت برشي و پارامترهاي مكانيكي، تحكيم و پارامترهاي :بايد دست نخورده باشددر اين آزمايشها نمونه خاك 
 ، نفوذپذيريتراكم پذيري

 
 وردگيخعوامل موثر در دست 

 ضربه�
 شرايط اقليمي �
 نحوه حمل و جابجايي �
 روش سواركردن در دستگاه �
 شرايط تنش هاي اوليه�
 فشار هيدروستاتيك�
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 )SPTيا  قاشقي( نمونه گير شكافدار استاندارد 
 براي اخذ نمونه هاي دست خورده خاك

 
پس از حفاري، تجهيزات حفـاري بيـرون آورده شـده و    {

 .نمونه گير به عمق مورد نظر فرستاده مي شود
نمونه گير با ضربات چكش به درون خاك فرستاده شده و {

 .نمونه گيري انجام مي شود

 )Shelbyشلبي (نمونه گير جدار نازك 
 

 براي اخذ نمونه هاي نسبتا دست نخورده
 اينچ 3 با استفاده از لوله هاي نازك بدون درز تا قطر◦
نمونه ها نوك تيز هستند و با فشار هيدروليكي به درون خاك رانده ◦

سپس با پيچاندن نمونه، خاك در قسمت انتهايي بـرش  . مي شود
 .مي خورد و نمونه گير بيرون كشيده مي شود

هر دو انتهاي نمونه كامال مهـر و مـوم مـي  شـود و درون كيسـه      ◦
 .پالستيكي به آزمايشگاه فرستاده مي شود
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 نمونه گير پيستوني
 

  in 3براي اخذ نمونه هاي كامال دست نخورده با قطر بزرگتر از 
 

 متشكل از يك لوله جدار نازك و پيستون{
ابتدا پيستون انتهاي لوله جدار نازك را مسدود كـرده و لولـه   {

 .تحت فشار هيدروليكي به درون خاك نفوذ مي كند
سپس فشار هيـدروليكي از طريـق سـوراخ موجـود در ميلـه      {

 .پيستون رها مي شود
پيستون از آشفتگي و تغييرشكل خاك در زمان ورود بـه لولـه   {

 .جلوگيري مي كند

 درجه دست خوردگي
 

 :درصد دست خوردگي بر حسب نسبت سطح تعريف مي شود
 Ar :درصد دست خوردگي 
 Di : نمونه گيرداخلي قطر 
 ِِD0 : نمونه گيرخارجي قطر 

درصد 10كمتر از  نمونه دست نخورده  

درصد 30تا  10 نمونه نسبتا دست  خورده  

درصد 70تا  30 نمونه دستخورده  

درصد 70بيش از  نمونه بسيار دست خورده  

درصد 110 نمونه گير قاشقي   

درصد 15  نمونه گير شلبي  
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 غفارپور جهرميسعيد دكتر  :مدرس

 رجاييعضو هيات علمي دانشگاه شهيد 

در فوالد مقاومت كششي، در بتن مقاومت فشاري و در خاك مقاومت . آستانه تحمل در مصالح مختلف متفاوت است
 .  برشي بعنوان آستانه تحمل قابل تعريف است

 
 :مقاومت برشي در خاك تابع پارامترهاي زير است

 
 قفل و بست بين دانه ها -1
 )متراكم و سست( آرايش دانه ها  -    
 )گرد گوشه -تيزگوشه( شكل دانه ها  -  
 )ريزدانه -درشت دانه( اندازه دانه ها  -  
 

 سيمانتاسيون -2
 ميزان ريزدانه رس - 
 نوع كاني رس -  
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 مقاومت داخلي بين ذرات خاك در مقابل لغزش، گسيختگي و برش در امتداد يك صفحه داخلي: تعريف

مقاومت .  اگر تنش برشي روي يك صفحه داخلي خاك از مقاومت برشي خاك بيشتر گردد، گسيختگي خاك حتمي است
كولمـب از  -برشي در خاكها از دو مولفه چسبندگي و اصطكاك داخلي حاصل مي شود و بر اساس تئوري گسيختگي موهر

 :شود تركيب دو جمله بصورت زير بيان مي

 

C / :چسبندگي موثر بين ذرات خاك 

Ф :زاويه اصطكاك داخلي بين ذرات 

σ :  تنش قائم موثر بر صفحه داخلي 

C وΦ نامند را پارامترهاي مقاومتي خاك مي. 

 

 رس بيش تحكيم يافته رس تحكيم عادي يافته ماسه و الي غيرآلي نوع خاك

 C/=0 C/=0  C / >0 چسبندگي

 :رانش خاك بر اثر فشار جانبي ناشي از عوامل زير است
 

 وزن و فشار خاك §
 )وزن مخصوص خاك، عمق، نوع و مشخصات خاك(

 
 وزن سربار لبه گود  §

 )جنس، حجم و وزن، سطح پخش، فاصله از لبه گود(
 

 وزن خاكهاي انباشته شده در لبه گود  §
 )فاصله و حجم خاك(

 
 وزن ساختمانهاي مجاور §
كاربري، تعداد طبقات، طبقات زيرزمين، سطح اشغال، نوع  (

 )پي، نوع اسكلت، فاصله از لبه گود
 

 بارهاي ناشي از ترافيك معابر مجاور §
 )عرض گذر، حجم ترافيك عبوري، فاصله از لبه گود(
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  گونه هر بروز از جلوگيري سازي ايمن از اصلي هدف
 :شود جاني و مالي خسارت به منجر كه اتفاق و حادثه

 
 گود از خارج انسانهاي جان حفظ◦
 )رهگذران -مجاور ساختمانهاي در ساكن افراد(
 
   گود داخل انسانهاي جان حفظ◦
 )پروژه مهندسان و كارگران(
 
 گود از خارج اموال حفظ◦
 )مجاور ساختمانهاي(
 
 گود داخل اموال حفظ◦
 )تجهيزات مصالح، و مواد آالت، ماشين(

 شهري تاسيسات ديدگي آسيب عدم◦
 )تلفن كابل برق، كابل فاضالب، مسير  گاز، لوله آب، لوله(
 
  كار اجراي براي مطمئن و امن شرايط آوردن فراهم◦
 .اجراييعمليات و

  لذا . ميشود شروع خاكبرداري با ساختماني كار هرآغاز
   .است الزامي افراد براي خاك انواع با آشنايي

 خاكهاي يا و ساختماني هاي نخاله گاهي :دستي خاك )الف
  با مدتي از بعد و شودمي )دپو( انباشته محلي در استفاده بال

  كه خاكها اين معموال .ميگردد مخفي ها نظر از زمان گذشت
  دسته غيرباربر خاكهاي جزء باربري و يكپارچگي لحاظ از

  دوباره فونداسيون خاكبرداري زمان در كه ميشوند بندي
 باربري قابليت خاك اين كه نمود توجه بايد .ميشوند نمايان

 خاك شناختن .شود برداشت كامل بطور ميبايست و ندارد
 ساز دست اجزاي و قطعات وجود است، آسان بسيار دستي

  دهنده نشان خاك در ... و پالستيك موزاييك، آجر، مانند بشر
 است خاك بودن دستي

  به سطحي نباتي يا و فرسوده هاي خاك :نباتي خاك )ب
  داشته وجود آن در گياهان ريشه كه ميشود گفته خاكهايي

  سازه طرف از وارده بارهاي تحمل براي خاك اين باشد
  به است كافي نباتي خاكهاي شناختن براي .باشدنمي مناسب

  سستي و فرسوده برگهاي – گياهان و درختان ريشه وجود
 .رودمي فرو انگشتان فشار با خاك اين .شود توجه خاك

 قرار نباتي خاك از پس كه خاكي به :)دج(بكر طبيعي خاك)ج
  همواره كه باشيد داشته توجه ميگويند بكر طبيعي خاك دارد

   .گردد اجرا بكر طبيعي خاك برروي فونداسيون ميبايست
 

 

ا لذاشخاك

 خاك دستي، خاك نباتي، خاك بكر: به ترتيب از باال
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 و ساخت گسترش و توسعه به توجه با اخير سالهاي در
  اصولي غير هاي گودبرداري انجام دليل به و شهري ساز
  يا و گود ديوارهاي فروريختن شاهد متعددي موارد ،در

  اصولي غير گودبرداري . ايم بوده گود مجاور هاي سازه
  ،تخريب مجاور هاي سازه به خسارت ايجاد سبب

  اني تلفات شهري، معابر به ،خسارت شهري تاسيسات
 .ميشود جبران قابل غير

 

  ساكنان تمامي بايستي خطر احساس زمان در
 اطراف از و نمايند تخليه را محل مجاور  ساختمانهاي

  تمامي سرعت به بايتي همچنين شوند دور گود
  تبعات  احتمال تا شوند قطع آب و برق گاز، انشعابات

 .باشد حداقل بعدي
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o احداث زير زمين يا بخشي از سازه در زيرزمين با توجه به افزايش قيمت زمين 
oرسيدن به تراز بكر و حفاظت فونداسيون ها در برابر يخبندان 

o احداث كانال 
o احداث منبع آب 
o ايجاد ترانشه 
o و... 

 
 :  گسترة علم گود برداري و احداث سازة نگهبان نياز به بررسي، مطالعات و مالحظات متعددي در زمينه هاي زير است

 
 ،  مواد و مصالح،  روشهاي اجرا،  ماشين آالت، مسائل اقتصاد، مسائل اجتماعي مهندسي ژئوتكنيك،  مهندسي سازه

 

گودبرداري بيش از آنكه يك علم جديد باشد يك تكنيك است كه دانشهاي قبلي ما را به يكديگر پيوند و از آنها براي حل 
 .گيرد مسئلة كمك مي

 تر است تر باشد، مهندسي هرچه طرح متناسب

 

 :توان گفت حل مسائل گودبرداري يعني پس مي

 .شناخت تبعات ناشي از برداشتن خاك داخل گود و اقداماتي در رفع تبعات منفي ناشي از آن
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چرا در بسياري از شرايط خاك پس از گودبرداري پايدار  
 مي ماند؟

 

 بدليل  

 مقاومت برشي باالي خاك  

 تراكم باال   

 سيمانتاسيون خاك  

 ها در خاك بازتوزيع تنش 

 

  مقاومت وجود شرط به توان مي عمق كم گودهاي از بسياري در{

  با و نگهبان سازه اجراي بدون را گودبرداري خاك، مناسب برشي

 .كرد اجرا )پاشنه( خاكي سپر رعايت

  اساس بر و طراح مهندس توسط بايد خاكي سپر هندسه{

 .شود ارائه اجرايي هاي نقشه در گود لبه سربار و خاك مشخصات

  مهندس شده توصيه شيب با متناسب و شيبدار بايد خاكي سپر{

.شوداجراطراح

 .است خطرناك عميق گودهاي در خاكي سپر اجراي{

 فونداسيون  ريزي بتن باشد، ملك محدوده در خاكي سپر اگر{

 .دارد انتظار ميلگرد به نياز و بود نخواهد يكپارچه
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 الزم مدارك
 ساختماني پروانه-1
 نگهبان سازه و معماري سازه، هاي نقشه-2
 گودبرداري روش تعيين و نگهبان سازه اجرايي جزئيات وجود كنترل-3
 )ها همجواري و ثالث شخص بيمه  و  كاركنان قبال در كارفرما حرفه اي مدني مسئوليت بيمه( معتبر نامه بيمه-4
 پروژه در ذيصالح مجري قرارداد رويت-5 
 

 الزم اقدامات
 گود اطراف محيط در خطر و هشدار عالئم نصب و كشي حصار-6
  ها همجواري و اسكلت نوع به توجه با ساختمان تخريب روش تعيين-7
 ايمني اصول رعايت به نسبت مجري و مالك توجيه-8
 مجاور امالك از بازديد و پايش -9 

 آب و برق گاز، جريان قطع-10
 محل در احتمالي قنوات بررسي -گود ديواره از آن انباره و همسايه چاه موقعيت و فاصله محل،  بررسي -11

 

 

 شرح خدمات مهندسان ناظر
 )معرفي شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ( 

 

 .باشد مي "مستمر نظارت " ساختمان اجرائي عمليات بر ناظر مهندسان نظارت{

 .يابد مي خاتمه كار پايان گواهي صدور با و آغاز ساختمان پروانه صدور زمان از ناظر، مهندسان نظارت{

  ، قانوني الزامات مصوب، مشخصات و ها نقشه با اجرا حال در كار انطباق عدم صورت در و دارد كنترلي جنبه ناظر مهندسان وظائف{
  ساختمان پروانه صدور مرجع به را مراتب وصاحبكار، سازنده به كتبي تذكر ضمن مكلفند االجرا، الزم ضوابط ساير و ساختمان ملي مقررات

 همچنين .نمايند االجرا الزم ضوابط رعايت به صاحبكار و سازنده الزام و اجرائي عمليات توقف يا اصالح درخواست مورد، حسب و اعالم
 .باشند نمي فني مشخصات و ها نقشه در تغييرات اعمال به مجاز راسا ناظر مهندسان .دهند تحويل استان سازمان به را خود گزارش تصوير

 :جمله از آن هاي مجاورت و ملك ي ها ويژگي از و كنند بازديد پروژه محل از اجرائي عمليات آغاز از قبل بايد پروژه هر ناظر مهندس{
 اطالع پروژه اجراي در موثر عوامل ازجميع و نموده حاصل اطالع مجاور شهري تأسيسات و ملك تأسيسات ها، همجواريملك، موقعيت
 .كنند حاصل

 مقررات دوازدهم مبحث بويژه االجرا الزم ضوابط مطابق ، زيست محيط حفظ و ايمني بهداشت، رعايت كنترل به موظف ناظر مهندسان{
 خود صالحيت حدود در و عام بطور "كار پايان تا كارگاه تجهيز از " اجرا مراحل تمام در)اجرا حين در كار حفاظت و ايمني (ساختمان ملي
  مي صاحبكار و سازنده به كتبي تذكر ارائه لزوم صورت ودر ناظران ساير با تخصصي هاي زمينه در هماهنگي همچنين ، خاص بطور
 .باشند
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  احتمال كه نمايند مشاهده ايراداتي ساختماني عمليات اجراي نحوه با ارتباط در ناظر مهندسان هرگاه :ساختماني كارگاههاي حفاظتي نامه آيين 7 ماده 
 آن رونوشت و داده اطالع مربوطه كارفرمايان يا كارفرما به كتباً الزم، دستورالعمل هاي و راهنمايي ها با همراه را مراتب فوراً بايد باشد، برداشته در را حادثه وقوع خطر

  يا تمام در را كار فوراً است موظف كارفرما .نمايند تسليم )مهندسي نظام سازمان و شهرداري( ساختمان پروانه صدور مرجع و محل اجتماعي امور و كار واحد به را
 .آورد بعمل خطر رفع مورد در مقتضي اقدامات و دور خطر محل از را كارگران و متوقف شده واقع خطر اعالم و ايراد مورد كهكارگاه از قسمتي

 

   :حادثه ووقع خطر احتمال موارد

 محاسب توسط كامل جزئيات ارائه عدم و نگهبان سازه اجرايي هاي نقشه در نقص{

 )غيره و جوش اندازه، ابعاد،( نگهبان سازه اجراي در نقص نگهبان، سازه اصولي اجراي عدم نگهبان، سازه اجراي عدم{

 مجاور ساختمانهاي ساكنان و كارگران براي مالي و جاني بروزخسارت  احتمال مجاور، ساختمانهاي ذاتي ايستايي عدم{

 خاكي سپر هندسه صحيح اجراي عدم خاكي، سپر رعايت عدم{

 آب جريان و نشت{

 ذيصالح مجري حضور عدم{
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    طبقه مسكوني 4گودبرداري بدون رعايت اصول ايمني عامل فروريختن ساختمان {

  طبقه را تخريب كرد 3گودبرداري غير اصولي ساختماني {
  ساله را گرفت   19ريزش ديواره خاكي جان كارگر {
  كشته و مجروح بر جاي گذاشت   5سقوط خودروي سواري به داخل گودال {
  بي احتياطي بهنگام تخريب يك ساختمان قديمي باز هم حادثه آفريد  {
  بي احتياطي كارگر جواني را در زير آوار مدفون كرد  {
    آوار جان كارگري را گرفت{

 ريزش خاك باعث مصدوميت دو نفر شد {

 غير اصولي باز هم حادثه آفريد گودبرداري{
 .  تخريب غير اصولي يك ساختمان دو طبقه در خيابان ستار خان منجر به ريزش آوار و مصدوميت دو كارگر شد{
 .بر اثر عدم رعايت موازين ايمني بهنگام گودبرداري ريزش كرد بخشي از يك ساختمان دو طبقه مسكوني ديشب {
   ديوار ساختماني در حال گودبرداري فرو ريخت{
   ريختن و تخريب نيمي از ساختماني دو طبقه در تهرانپارس شد گودبرداري غيراصولي موجب فرو{

  !زنده به گوري ناخواسته{
  .اصولي فرو ريخت يك ساختمان سه طبقه عصر دوشنبه در منطقه رجايي شهر كرج براثر گودبرداري غير{
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  هاي حفاري و برداري گود در ايمني اصول رعايت عدم ميگردد، انساني صدمات و تلفات و مادي خسارات بروز موجب كه مهمي حوادث از يكي{
   .دارد حوادث اينگونه افزون روز رشد بيانگر آوار ريزش و برداري گود حوادث آمار بررسي .باشد مي شهر سطح در معمول

 .باشد  حفاري عمليات هنگام در ناظر مهندسين موثر نظارت و ايمني ضوابط و مقررات دقيق تر اعمال جهت  خطري زنگ آمار اين است اميد {

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است داشته افزايش 89سال به نسبت درصد 100 ريزش ها اين مجموع و كرده ريزش گودبرداري اثر در تهران در ساختمان يك روز هر 90سال

 

 تعداد نوع حادثه
 مصدومين

 جمع
 فوت شدگان

 جمع
 جمع مصدومين

 و 
 مرد زن مرد زن وت شدگانف

 ساختمان آوار و ريزش
 88سال 

125 12 62 74 -- 15 15 89 

 ساختمان آوار و ريزش
 89سال 

130 5 78 83 -- 9 9 91 
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 غفارپور جهرميسعيد دكتر  :مدرس

 رجاييعضو هيات علمي دانشگاه شهيد 

 شيب پايدار§

 پله اي -شيب پلكاني§

 )Soil Nailing(مسلح سازي به روش ميخ گذاري §

 ) (Anchorage) انكراژ-سولجر(المان قائم و مهارگذاري §

  ( Tie Back)فلزي -دوخت به پشت به كمك مهار و بلوك بتني§

 Diaphragm Wall )( ديوارة ديافراگمي §

 Reciprocal Support )( مهار متقابل با المان فشاري و تيرك از جلو §

 ) Piling(اجراي شمع §

  Sheet Piling )(سپركوبي §

 اختالط عمقي يا تزريق با فشار باال§

 ساخت از باال به پايين  §

 )Micro piles(ريزشمع اجراي §

 به روش جزيره ايساخت §

خاك مسلح§

  Truss Construction )(خرپا اجراي §
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 حجم كار -
 عمق گود -
 :شرايط قرار گيري طرح -

 داخل شهر يا خارج آن -   
 شلوغي يا خلوتي محيط طرح   -   

 :موقعيت اطراف طرح -
 )كاربري احتمالي آن ( زمين باير     -   
 )عرض و حجم ترافيك( معبر               -   
 )كاربري، تعداد طبقات، موقعيت(ساختمان       -   

 شيب زمين   -
 ماشين آالت موجود -
 نيروي انساني موجود -
 قوانين و ضوابط اداري و فني-
 شرايط اقتصادي   -
 رايج و متداول شدن اجراي سازة نگهبان   -
 هاي آتي مداوم بودن كار مجري و ضرورت اجراي سازة نگهبان در پروژه -

  مي گودبرداري در پايدارسازي روشهاي ساير با مقايسه در اجرا زمان و مستقيم هزينة نظر از شيب دار، صورت به موقت گودبرداري هاي اجراي
   .باشد سريعتر و اقتصادي تر تواند
 گود به وارد زيرزميني  آبتراوش حجم همچنين .كرد اجرا نظر مورد زمين محدوده در را شيب بتوان كه است امكان پذير شرايطي در روش اين

  به گودبرداري اجراي اما شود نمي اجرا نگهبان سازة نوع هيچ روش، اين انتخاب با  .باشد كنترل قابل يا محدود بايد گود  كف و ها ديواره از
  پايداري تحليل اساس بر و الزم تجربه و دانش محل، ژئوتكنيكي شرايط منطقه، خاك از كافي اطالعات بر مبتني بايستي پايدار شيب روش
  بسيار تواند مي زيرا كرد گودبرداري به اقدام فرضي شيب يك با و اقتصادي مالحظات مبناي بر صرفاً نبايد روش اين در است ذكر به الزم .باشد

 .باشد خطرناك
  مشخصات گود، لبه سربار گود، عمق گود، هندسه داشتن مستلزم كه شود انجام خاكي شيرواني تحليل بايد گودبرداري پايدار شيب تعيين براي
  روش يك از خاكي شيرواني تحليل در است الزم .است زيرسطحي و سطحي آبهاي وضعيت خاك، مكانيكي پارامترهاي خاك، بندي اليه

 : از عبارتند آنها معروفترين كه شود استفاده مناسب

 روش فلنيوس، روش بيشاپ، روش ترزاقي، روش بيشاپ اصالح شده و غيره
  خاكهاي در خاكي شيب پايداري تحليل در است الزم شود مي انجام  )روز چند يا يك( كوتاه زمان مدت در گودبرداري عمليات اينكه به توجه با

.است موسوم مدت كوتاه تحليل به تحليل روش اين .كرد استفاده )سريع حالت( نشده زهكشي پارامترهاي از چسبنده و ريزدانه
  است الزم كه )كند حالت( شود مي خاك برشي مقاومت پارامترهاي تغيير باعث كه شود مي ايجاد اي حفره آب فشار در تغييراتي زمان، گذشت با
   .است موسوم مدت دراز تحليل به كه شود استفاده خاكي شيب تحليل در شده زهكشي پارامترهاي از

        .باشد پايدار مدت دراز و مدت كوتاه حالت دو هر در بايد خاكي شيرواني است ذكر به الزم
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 زاويه تقريبي شيب پايدار در گودبرداري ها
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 با همراه هم به نزديك فواصل در خاك در ميلگرد استقرار طريق از خاك توده كردن مسلح يعني نيلينگ يا كوبي ميخ
  .دوغاب تزريق

 گونه به دارند را بااليي كششي هاي تنش تحمل توانايي كه است مصالحي از استفاده  مبناي بر مسلح  خاك سيستم اساس
 مي اجرا شاتكريت عمليات متر،3 تا 2 خاكبرداري مرحله هر از پس روش اين در .باشد پايدار شده مسلح خاك توده كه اي

 از بيشتر بسيار خاك نشست وجداره تغييرشكل پتانسيل لذا گيرند نمي قرار كشش تحت مهارها نيلينگ عمليات در .شود
 .است )پشت از دوخت و انكراژ( كشش تحت هاي روش

 

 :اجرا مراحل

  بين كوتاهي مدت در بتواند شده گودبرداري ديواره كه مي پذيرد صورت عمقي تا اوليه گودبرداري :گودبرداري - 1 مرحله
 .مي باشد متر 2 تا 1 بين در پايداري مدت كوتاه تامين جهت گودبرداري عمق .كند حفظ را خود پايداري ساعت 48 تا 24

  فوالدي مش عرض .كرد مستقر محل در را الزم ابزارهاي بتوان كه باشد اندازه اي به بايد حداقل شده انجام گودبرداري عرض
 تغيير افزايش موجب متر 12 از تر بزرگ هاي عرض در خاكبرداري حال، عين در است، موثر گودبرداري عرض تعيين در

 .شوند مي برداشت ميان در يك خاكبرداري، هاي پانل .گردد مي افقي هاي شكل

 آن ها امتداد ومي شوند اجرا مشخص شيب و قطر طول، با نظر مورد چال هاي :ميخ اجراي براي چال حفاري -2 مرحله
   .مي باشد افقي تقريبا

11

2 
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 كار شده پيش حفاري چال هاي در )ميخ ها( فوالدي ميلگردهاي مرحله اين در:ريزي دوغاب و ميخ نصب-3 رحلهم
 آيين نامه به مطابق نيز توخالي ميلگردهاي از مي توان اما هستندپر تو اغلب شده رفته كار به ميلگردهاي .مي شوند گذاشته
 .كرد استفاده نيز توخالي ميلگردهاي با ميخكوبي به مربوط آمريكا راه وزارت اجرايي

 يك پارچه جهت شاتكريت شود شروع گودبرداري بعدي مرحله آنكه از قبل:موقتي شاتكريت پوشش ساخت-4 مرحله
 يك از كه است صورت اين به اجرا متداول نحوه .مي شود پاشيدهگود سطح روي بر سيستم كل و ميخ ها ابتداي سازي

 سيم هاي از شده مش بندي شبكه اغلب فوالدي تسليح .شود استفاده فوالدي تسليح از ماليمي ميزان با شاتكريتي پوشش
 تا كنار پانل با پانل هر كه باشد اندازه اي به بايد خورده جوش فوالدي مش پانل هاي طول .است خورده جوش هم به

 يك آن از بعد .مي شود پاشيده گود سطح روي بر شاتكريت بتن نازك اليهمرحله اين در .باشد داشته همپوشاني اندازه اي
  پليت صفحه به ميخ اتصال براي گوش شش مهره هاي و واشراز .مي شودگذاشته كار ميخ نوك روي بر فوالدي پليت صفحه

 10.5معادل تقريبا روزه سه مقاومت به شاتكريت بتن تا است الزم ساعت 72 مدت كه شود توجه .مي شود استفاده
 .شود انجام بعد مرحله گودبرداري بعد و برسد مگاپاسكال

 ادامه گودبرداري جهت نظر مورد عمق تا 4 تا 1 مراحل :نظر مورد عمق تا شده ميخكوبي ديواره ساخت-5 مرحله
 امتداد در شده است، جمع لوله اي صورت به گود انتهاي در كه قايم زهكشينوارهاي گودبرداري، از مرحله هر در .مي يابد
 با شاتكريت .مي شود گذاشته كار پوشش روي بر جديد مش بندي پانل هاي سپس .مي شود گسترده گودبرداري بعدي

 لوله دوباره زهكشي نوار گود انتهاي در .مي شود پاشيده ديوار روي بر شاتكريت بااليي اليه به نسبت قبولي قابل همپوشاني

 .شود استفاده بعدي مرحله براي تا شده

 تمام در شده ميخكوبي سيستم يافت، ادامه نظر مورد عمق تا گودبرداري وقتي :نهايي و دايمي پوشش ساخت 6 مرحله
 است ممكنگرفت، انجام گسيختگي نوع هر رخداد عدم از اطمينان جهت الزم آزمايش هاي نيز و شد نصب ديوار سطح

 ديوار از كه مي شود استفاده شرايطي در دايمي پوشش از شد گفته كه همان طور .شود ساخته دايمي و نهايي پوشش
 مسلح بتن از است ممكن دايمي پوشش هاي براي .باشد شده گرفته بهره گود دايمي پايدارسازي سيستم جهت ميخكوبي

 .شود استفاده پيش ساخته پانل هاي يا و مسلح شاتكريت درجا،
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 حفار خود )نيل( راد

  است صورت اين به نيلينگ در حفاري روش
 حفاري دستگاههاي از استفاده با ابتدا كه

 با و شود مي حفاري گمانه يك )واگندريل(
  ميخ گمانه، از )راد يا مته( حفاري ابزار خروج
  مي قرار شده حفاري گمانه درون نيل يا خاك
  .ميشود انجام تزريق عمليات سپس و گيرد
  نباشد ريزشي خاك اليه صورتيكه در البته

 .است پذير امكان فوق روش از استفاده
 ريزش و باشند ريزشي خاك اليه صورتيكه در

 يا و نمايد ايجاد محدوديت حفاري در خاك
 تزريق نيازمند ريزشي خاك در حفاري انجام

  هزينه افزايش باعث كه باشد دوغاب موضعي
 نيل يا خودحفار راد از ميتوان شود؛ زمان و

 .جست بهره حفار خود خاك ميخ يا خودحفار
 را حفاري راد نقش انكر خود روش، اين در 

  رسيدن و حفــاري اتمام از پس و مينمايد ايفا
 و مانده باقي زمين داخل در موردنظر عمق به

 .ميشود انجام انكر داخل از دوغاب تزريق

   آب فشاركاهشو زهكشي
  روي آب هيدرواستاتيك فشار زهكشي با .است نگهبان هاي سازه و هاگود پايدارسازي مهم اصول از يكي زهكشي
 :از عبارتند زهكشي رايج روشهاي .شود مي جلوگيري شده مسلح خاك اشباع از يافته كاهش سيستم

 
 كار سينه در قائم اي فتيله زهكش و ايلتژئوتكس نصب  -1
 ديوار پشت در  آب آوري جمع مايل پالستيكي هاي لوله نصب -2
 آب سطح و  فشار كاهش جهت پمپاژ چاههاي اجراي-3
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 زهكش نواري در جداره گود
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 كوره قنات و چاهمشكالت حفاري و برخورد با  مشكالت حفاري و برخورد با تخته سنگ هاي بزرگ

 
 كششي مهارالمان قائم و 
 

 )     انكراژ-سولجر يا سولجر پايل(
 

Anchorage -Soldier & Pile 
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 اجرا سولجر و سولجر پايل  : مراحل اول

 حفر چاه با فواصل معين در حاشية زمين در دست گودبرداري -1

 آرماتوربندي شمع بتني -2

 )  پشت بند -نصب سولجر(شكل در داخل اين چاهها  Hشكل يا  Iقرار دادن پروفيلهاي  -3

 )اجراي شمع بتني(بتن ريزي انتهاي چاه  -4
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 گودبرداري مرحله اي و نصب مهار: مراحل دوم
 )متر 2تا عمق (شروع عمليات گودبرداري مرحله اول     -5

 اجراي عمليات حفاري افقي يا مايل در جداره گود -6

 )كابل -ميلگرد(نصب المان مسلح كننده  -7

 نصب و اجراي زهكش -8

 نصب شبكه فوالدي -9

 پوستهاجراي شاتكريت -10

 

 

 

 

 و تحت كشش قرار دادن مهارهااجراي انكر : سوممراحل 
 تزريق در قسمت انتهايي مهار -11

 )جهت افزايش پايداري و كاهش تغيير شكلها(تحت كشش قرار دادن المان مسلح كننده پس از گيرش ماده تزريقي و قفل كردن مهار  -12

 ادامه گودبرداري و تكرار عمليات-13
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  است مخصوص كابل رشته چند شامل استرند
 حدود تسليم مقاومت و اينچ 0.6 قطر داراي كه

 .هستند مربع سانتيمتر بر كيلوگرم 18500
 تزريق انجام و گمانه در قرارگيري از پس

 و كشيد تن 108 ظرفيت تا را آنها ميتوان
  كه شد گود پشت خاك به تنش اعمال باعث
 .شد خواهد خاك شكلهاي تغيير كاهش باعث

 
 15 از بيش عمق( يكسان طراحي شرايط در

  كمتر روش دراين حفاري ميزان و هزينه ،)متر
 .بود خواهد نيلينگروش از

 بار برابر 1.2 تا مهارها تك تك كشش
 انجام )دائمي پايدارسازي براي( طراحي
 از پس مهار هر اجراي كيفيت از تا ميشود
 حاصل اطمينان خاك در احتمالي هاي لغزش

 .گردد
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 .اين روش يكي از مناسبترين و متداولترين روشهاي اجرايي سازة نگهبان در مناطق شهري است
u اجراي آن ساده بوده و نياز به تجهيزات و تخصص بااليي ندارد. 
u در عين حال قابليت انعطاف زيادي از نظر اجرا در شرايط مختلف دارد. 

 
 مراحل اجرا

عمق اين چاهها برابر با عمق . ابتدا در محل عضوهاي قائم خرپا، كه در مجاورت ديوارة گود قرار دارند، چاه هايي حفر مي شود -1
 .  گود به اضافة مقداري اضافه براي اجراي شمع انتهاي تحتاني عضو خرپا است

 .  نشان داده مي شود از طريق محاسبه تعيين مي شود Lpكه با  )(length of pile طول شمع  
 .درون محدودة  شمع آرماتوربندي شده  و پروفيل عضو قائم در داخل شمع قرار داده مي شود -2
پس از سخت شدن بتن، انتهاي تحتاني پروفيل عضو قائم به صورت گيردار در داخل شـمع               . سپس ارتفاع شمع بتن ريزي مي شود -3

 . مستقر خواهد شد
 )گودبرداري همراه با ايجاد سپر خاكي( سپس خاك را در امتداد ديوارة گود تحت يك شيب مطمئن برداشته مي شود  -4

و ضخامت    Bfفونداسيون تكي مربعي شكل كه بعد آن با           .  پس از خاكبرداري،  در محل پاي عضو مايل، فونداسيون  اجرا مي شود                 -5
 .نشان داده مي شود Bآن با 

 .عضو مايل از يك طرف به عضو قائم و از طرف ديگر به ورق كف ستون مستقر در فونداسيون متصل مي شود -6
  عضوهاي مرحله هر در و مي شود خاكبرداري مرحله اي صورت به ،)خاكي سپر( خرپاها افقي و قائم اعضاي بين محصور خاك -7

 .گردد تكميل خرپا تا مي شود نصب بتدريج خرپا قطري و افقي

64

https://mcivil.ir/


 خرپاييسازه نگهبان

 :بررسي كامل نقشه ها و  جزئيات اجرايي به شرح زير: 1گام 
 
qهندسه خرپا 
qارتفاع و قاعده خرپا 
qپروفيل قائم 
qپروفيل مايل 
qقطري ها 
qمهاربندي ها و بادبندها 
qمشخصات جوش 
qبولت 
qبيس پليت 
qابعاد پي 
qضخامت پي 
qميلگرد كف پي 
q پاشنه دار(نوع شمع( 
qقطر شمع 
qطول شمع 
qميلگرد طولي 
qطول گيرداري عضو 
qبرشگيرها 
qمشخصات بتن پي و شمع 

 65

https://mcivil.ir/


تعيين موقعيت اجراي خرپا با توجه به پالن ستون گذاري و فونداسيون ها بطوري كه كمترين تداخل را با سازه اصلي  : گام دوم
 .در گوشه ها معموال نيازي به اجراي خرپا نيست.  داشته باشد

 و عمق آن تا تراز كف شمع كششي 80قطر چاه حدود . حفاري چاه در محل المان قائم: گام سوم
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 ساخت پروفيل المان سازه خرپا، آرماتورگذاري شمع كششي و استقرار المان قائم و  بتن ريزي شمع كششي: گام چهارم
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 آرماتور گذاري،  جاگذاري المان قائم و

 و بتن ريزي شمع بتني 

 شيب پايدار مي تواند شيب المان مايل خرپا باشد.  خاكبرداري با رعايت شيب پايدار و سپر خاكي: گام پنجم
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 اجراي فونداسيون مطابق نقشه: گام ششم

 روش خرپاييمراحل اجرا در 
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 اجراي المان مايل مطابق نقشه: گام هفتم

 پركردن درز گپ بين المان قائم و خاك الزامي است -متر در اطراف سازه به منظور اجراي المان قطري 1حفاري به عرض : گام هشتم
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 پركردن درز بين المان قائم و خاك الزامي است تا مانع حركت خاك شود . متر به منظور اجراي المان قطري 1ادامه حفاري به عرض 

 به سازه خرپا فراهم شود) Arching(درز بين المان قائم و خاك بايد كامال پر شود تا انتقال فشار خاك تحت پديده قوسي 
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 روش خرپاييمراحل اجرا در 

 روش خرپاييمراحل اجرا در 
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 روش خرپاييمراحل اجرا در 

 تخته كوبي يا شاتكريت جداره خاك به منظور ممانعت از ريزش هاي موضعي و جزئي خاك: گام دهم

 روش خرپاييمراحل اجرا در 

 نصب المانهاي بادبندي جهت عملكرد فضايي خرپا: گام يازدهم
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 روش خرپاييمراحل اجرا در 

 نصب المانهاي بادبندي جهت عملكرد فضايي خرپا
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   قبل از شروع عمليات گودبرداري و در حين اجرا  اقدامات، مطالعات و بررسي هاي الزم 

 

نظير شهرداري، شركت گاز، شركت آب و فاضالب، شركت  ذيربط اخذ مجوزهاي الزم از ادارات و سازمان هاي  1.
 توزيع برق و نظاير آن

 اعالم مراتب اجراي كار به نزديكترين ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني 2.

 انجام مطالعات ژئوتكنيكي كافي قبلي 3.

 بررسي و مطالعة تأسيسات زيرزميني احتمالي در محل 4.

 بررسي و مطالعة چاه هاي آب و فاضالب و قنوات، اعم از متروكه و داير، در محل5.

بازرسي ساختمان هاي مجاور گود؛ دستورات الزم براي تخلية آب استخرها و كاالهاي انبارها، به ويژه كاالهاي  6.
 سنگين يا قابل اشتعال،

 آماده كردن كلية تجهيزات و لوازم و دستگاه هاي مورد نياز براي اجراي عمليات گودبرداري 7.

 آموزش نيروهاي انساني مورد نياز، يا بكارگيري نيروي انساني با تجربه 8.

 برنامه ريزي و زمانبندي كارهاي اجرايي متناسب با شرايط كار و نيز اوضاع جوي و فصل 9.

 .نصب موانع حفاظتي الزم در محلهايي كه احتمال سقوط وجود دارد 10.

 تأمين روشنايي الزم در محل گودبرداري 11.
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   اجرا حين در و گودبرداري عمليات شروع از قبل  الزم بررسي هاي و مطالعات اقدامات، 

 
 آن نزديكي و گود محل در نياز مورد اخطاردهندة عالئم نصب 12.
 مناسب تجهيزات و وسايل با چاه ها درون غبار و گرد و گاز تهوية 13.
 اصولي و محكم صورتي به نياز، مورد باالبر وسايل نصب 14.
 آنها لبة يا گودها پاي در كارگاه دفتر و كارگران استراحت محل احداث و كارگاه تجهيز از اجتناب 15.
 مجاور ساختمانهاي نقشة مطالعة 16.
 گود مجاور در باغچه وجود بررسي 17.
 مجاور ساختمانهاي و گودبرداري محل در واقع اموال و انسان ها بيمة 18.
 گود لبة در گودبرداري مازاد خاكهاي و ساختماني، نخاله هاي ساختماني، مصالح تخلية از اجتناب 19.
 ذيصالح ناظر مهندسان و مجريان انتخاب 20.
  مهندسان توسط آن، حين در و گودبرداري از قبل مجاور، معابر و ساختمان ها (monitoring  ( پايش 21.

 ذيصالح
 گود لبة و بدنه در االرضي تحت آبهاي يا باران بارش از حاصل آب جريان و ريزش از جلوگيري 22.

 

 

  

 غفارپور جهرميسعيد دكتر  :مدرس

 رجاييعضو هيات علمي دانشگاه شهيد 
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 طبقه بندي پي ها از نظر نوع مصالح

 

 مصالح سنتي چون شفته آهكي، آجر و سنگ{

 بتن غير مسلح{

 )ساخته پيش ساخته و درجا( بتن مسلح {

 فوالدي{

 چوبي{

 طبقه بندي از نظر عمق قرارگيري
    پي سطحي

 گاه تكيه سطحباشد و  3نسبت عمق به عرض پي كمتر از              
 است زمين آزاد سطح نزديكي در پي

lپي نيمه عميق 

l شمع ها( پي عميق(          

 باشد 6نسبت عمق به عرض پي بيشتر از  

 طبقه بندي از نظر شكل و عملكرد سازه اي

 

 )مربع يا مستطيل شكل( پي مجزا، تكي يا منفرد {

 )پيوسته(پي نواري {

 پي شبكه اي{

 پي گسترده يا راديه  {

 ) شكلT، ،مستطيلي، ذوزنقه اي( پي مركب {

 )كالف دار(پي باسكولي {
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طبقه بندي از نظر شكل و عملكرد سازه اي

 )مربع يا مستطيل شكل( مجزا، تكي يا منفرد پي {

 )پيوسته(پي نواري {

 پي شبكه اي{

 پي گسترده يا راديه  {

 ) شكلT، ،مستطيلي، ذوزنقه اي( پي مركب {

 )كالف دار(پي باسكولي {

 

 

آنگاه در دو . شود در كف پي اجرا مييا بتن رگالژ  "بتن مگر "سازي كف پي،  پس از گودبرداري و آماده{
 .شود طرف پي ديوار آجري و با ارتفاع دلخواه اجرا مي

هاي مناسب پالستيكي پوشانده شود تا   ريزي با صفحات و نايلون سطح داخلي ديوار بايد قبل از بتن {
 .شيرة بتن جذب ديوار نگردد

 .شود آوري نمي ماند و جمع ها اغلب پس از خودگيري بتن در زمين باقي مي اين قالب{

  بندي بايد با قيمت آجرچيني مقايسه شود نيز موسوم است و هزينة قالبقالب منفي اين نوع قالب به {
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آجري قالب  

 

 ضخامت بودن كم دليل به تصوير اين در
  كه است داده شكم قالب آجري، ديوار

  مشكل اين از ممانعت براي ميشود پيشنهاد
 قالب بعنوان آجري ديوارهاي ضخامت
 همچنين .باشد سانتيمتر 20 حداقل بايستي
  مالت از استفاده بجاي اينكه موكد توصيه

  ماسه مالت از ديوار اجراي در بايستي گل
.كرد استفاده سيمان  

 

  در گل مالت با شده ساخته آجري ديوارهاي
 ريزي بتن هنگام به سانتيمتري 10 ضخامت

  ريزي بتن ادوات سنگيني دليل به فونداسيون
  نيروي آمد و رفت بتن، پمپ هاي لوله نظير

 دچار  بتن، جانبي فشار همچنين و انساني
 بتن در شده كنده آجرهاي و شده خرابي

  .شد خواهند ور غوطه
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  رطوبت صعود از بلوكاژ .است سازي كف اجراي از قبل سنگ قلوه ريختن يا بلوكاژ اجراي عدم ساختمان در مهم نكات از يكي
  رطوبت انتقال باعث كه دارند بااليي موئينگي صعود نخاله، و خاك .ميكند جلوگيري سازي كف و باال سمت به كف خاك از

. ميشوند  

 )قالب مدفون(قالب منفي 
براي ساخت بدنة قالب فونداسيون  ) كم سيمان(منظور از قالب منفي، استفاده از ديوار آجري يا بتن كم مايه  

اين قالب پس از گودبرداري و پي كني فونداسيون اجرا مي شود و پس از بتن ريزي فونداسيون در . است
 .زمين مدفون مي شود
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 )قالب مدفون(قالب منفي 
 مجاور بتن شيره مكش باعث باال جذب ولي باشد مي صرفه به مقرون اقتصادي و كار سرعت لحاظ از آجري هاي قالب
  كه گردد مي )سيمان هيدراتاسيون( شيميايي انفعاالت و فعل تكامل مانع و ميكند خشك را آن سرعت به و شده خود

 از سانتيمتر 5 حدود را پي ابعاد آجري قالب در توان مي لحاظ بدين  .شد خواهد قالب مجاور بتن مقاومت كاهش باعث
 در بتن با مستقيما آجر تا شود پوشانده پالستيكي نايلون با ريزي بتن از قبل آجر روي يا نمود انتخاب بيشتر طرف هر

   .نباشد تماس

 اجزاي قالب مدوالر در فونداسيون
 

 پانل هاي مدوالر - 1
 كنج ها–2
 نبشي هاي پانچ شده–3
پشت بندها و اتصاالتي مانند گوه و –4

 غيره
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 بتني كارهاي اجراي روند در مهمي بسيار مرحله بتن، انتقال
 بتن نهايي محل تا كن مخلوط از بتن انتقال .گردد مي محسوب

  بتن اجزاي شدن جدا از كه شود انجام نحوي به بايد ريزي،
  اصلي محل رد  بتن است الزم منظور اين براي .گردد جلوگيري

 .شود تخليه دخو
  وجود ايران در كه هايي ريزي بتن در اشكاالت از بسياري عامل 

  شروع ها سنگدانه كردن انبار از جداشدگي .است جداشدگيدارد،
  كن، مخلوط تخليه همچون اجرايي عمليات طول در و شود مي

 .شود مي حاصل تراكم و جايدهي قطعه، در ريختن حمل،
  پر منطقه و شيره كم و مالت كم مناطق در نفوذپذيري افزايش

 .است طبيعي امري شيره پر و مالت
  و حمل صحيح اصول رعايت و بتن در جداشدگي استعداد كاهش با

  با .رسانيد حداقل به را جداشدگي توان مي جايدهي و ريختن
  كردن بافت ريز سنگدانه، اندازه حداكثر كاهش اسالمپ، كاهش

  زبرو سنگدانه مصرف گوشه، تيز سنگدانه مصرف بندي، دانه
  .كرد كم را جداشدگي توان مي سيمان به آب نسبت كاهش

  كم را جداشدگي تواند مي حبابزا و معدني هاي افزودني بكارگيري
  دليل به اما كند مي كم را جداشدگي سيمان افزايش چند هر .كند

  محسوب مطلوب امري بيشتر هزينه ايجاد و شدگي جمع افزايش
 .شود نمي

انددالهتانتقال هاا تنكا
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 نامه بتن و مقررات ملي ضوابط آيين
 .ريزي بايد بصورت اليه هاي افقي و نسبتا تراز ريخته شود بتن{

 .هاي قالب اطمينان حاصل كرد در مرحلة بتن ريزي بايد از تراكم بتن در اطراف ميلگردها و گوشه{

 :در تراكم بتن با استفاده از ويبراتور بايد موارد زير رعايت شود{

 .ويبراتور بطور منظم، در فواصل مشخص و به طور قائم در بتن فرو رود و به آرامي بيرون كشيده شود◦

 .مدت زمان ويبرة بتن بايد تا زمان خروج حبابهاي هوا باشد◦

 .قسمتي از ويبراتور بايد در الية زيرين قبلي كه هنوز حالت خميري دارد، نفوذ كند◦

 5حداقل دماي بتن نبايد از . درجه بيشتر نباشد 15و در بتن حجيم از  32ريزي در بتن معمولي از  دماي بتن در زمان بتن{

 .گراد كمتر باشد درجه سانتي

 .هاي در معرض رطوبت و يخبندان متوالي الزامي است زا و بتن با حباب هوا،  براي بتن استفاده از مواد حباب{

 .شود ها توصيه مي جهت تنظيم كف پي)  C10(استفاده از بتن مگر {

 .سانتيمتر است 120تا  90ها، بين  ها به منظور جلوگيري از جداشدگي دانه در ستون  حداكثر ارتفاع سقوط بتن{

 

 انواع روشها و وسايل انتقال بتن
 

 )چرخ دستي(فرغون 
 دامپر 
 )سرسرة بتن يا ناوة شيبدار(شوت 

 شوت سقوطي يا خرطوم فيلي
 و تاوركرين) جام(باكت 

 نوار نقاله
 Truck Mixer(كاميون مخلوط كن 

 Agitating Truckهمزن  كاميون 
 (Nonagitating Truck)ناهمزن كاميون 

 پاشيبتن 
 يا پمپ بتنتلمبه 

 كننده هاي با محور حلزونيپخش 
 )ترِمي(و لوله قيف 

 

 انتقالعوامل مؤثر بر انتخاب روش 
 

 پروژهشرايط 

 مشخصات مصالح

 ميزان و حجم بتن

 مسافت و زمان حمل

 شرايط آب و هوايي محل ساخت

 )هزينة اوليه، هزينة مستمر(شرايط اقتصادي 

 ماشين آالت موجود

 انسانينيروي 
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 اهداف انتقال صحيح بتن
 

 عدم تغيير زياد نسبت آب به سيمان

 عدم تغيير زياد اسالمپ

 عدم تغيير زياد ميزان هواي بتن

 عدم تغيير يكنواختي بتن

 )بسيار مهم و تعيين كننده(جدا نشدن اجزاء از يكديگر 

 )فوق 5حالت خاصي از بند (آب نينداختن 

 وارد نشدن مواد خارجي به داخل بتن

 عدم تأخير در اجراي مراحل مختلف

 عدم ايجاد درز سرد در كار

 حمل يكنواخت و ممتد بتن به محل اجرا

 
 

 شوت با ريز بتن
 .باشد آن به نزديك يا نيمدايره مقطع سطح داراي بايد
 .باشد فلزي روكش داراي بايد
 .باشد بند آب كامالً بايد

 .باشد ثابت بايد ترجيحاً آن شيب
  امكان بتن انتقال هم كه باشد اي گونه به بايد آن شيب
  اجزاي هم و ،)حداقل شيب يك رعايت :لذا( باشد پذير
 .)حداكثر شيب يك رعايت :لذا( نشوند جدا هم از بتن

  3 به قائم 1 تا افقي 2 به قائم 1 حدود در شوتها شيب
 .است افقي

 .شوند تثبيت كار محل در مناسبي نحو به بايد شوتها
  بتن مستقيم تخلية براي قائم قيف بايد شوت انتهاي در
 .شود بيني پيش قالب داخل به

 .است مناسب بسيار تر پايين سطوح به بتن انتقال براي
 .ندارد نياز زيادي كارگر به و است هزينه كم آن اجراي

 

ت
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 )برجي جرثقيل( تاوركرين و باكت
  نظر از چه و شعاع نظر از چه آن، عمل گسترة
 .است زياد ارتفاع،
  و بتن پيمانة اندازة با متناسب باکت ظرفيت
 .شود انتخاب ريزE بتن وسايل ظرفيت

 .باشد کنترل قابل بايد مي باکت از تخليه
 ماشيني، جرثقيلهاE با توان مي را ها باکت

 .کرد حمل نيز هليکوپتر و هوايي، کابلي خطوط
  از استفاده بلند ساختمانهاE ريزE بتندر

  هوايي کابلي خطوط از سدسازE در و تاورکرين
 .است مرسوم

  نزديکتر فاصلة در نبايد جرثقيل از قسمت هيچ
  يا کيلوولت50( قوE فشار جريان يک متر3E از

 .گيرد قرار )کمتر

 

 مزايا استفاده از شوت

حمل مستقيم بتن از محل ساخت آن به محل تخلية  
 .نهايي

 .عدم بروز مشكالتي نظير جداشدگي اجزاء
 ظرفيت بسيار زياد
 سرعت بسيار زياد

 ريخت و پاش بسيار كم
 تميزي نسبي كار
 ايمني نسبي كار

 استفاده از جرثقيل برجي براي حمل ساير مصالح
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 همزن و كُن مخلوط كاميونهاي
  .است آماده بتن حمل براي اي وسيله ميكسر تراك

 مي تقسيم گروه دو به معموالً آماده بتن هاي كارخانه
 را كردن پيمانه عمليات فقط ها كارخانه برخي .شوند
 از غير ها كارخانه از ديگر برخي و دهند، مي انجام

 انجام نيز را كردن مخلوط عمل كردن، پيمانه عمليات
 پيمانه مصالح كارخانه، در ديگر، عبارت به .دهند مي

 مخلوط كاميون درون به بتن مصالح معين مقادير و شده
 حمل، حين در اختالط عمل اما شود، مي ريخته كن
 صورت كن مخلوط كاميون ديگ در بتن تخليه از قبل
 محل در يا و حمل حين در مخلوط آبو گيرد مي

 همين بر .گردد مي اضافه خشك مخلوط به كارگاه
 اما .شود مي گفته نيز خشك پيمانه روش، اين به اساس

 ديگ درون به شده، آماده بتن ها، كارخانه دوم گروه در
 .شود مي ريخته كن مخلوط كاميون

 و كند دوران سرعت دو داراي كن مخلوط كاميون ديگ
 دور 5 تا 2 زدن هم به سرعت يا كند دور .باشد مي تند
 در دور 13 تا 7 اختالط سرعت يا تند دور و دقيقه در

  .است دقيقه
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 همزن و كُن مخلوط كاميونهاي
 :گردد رعايت بايد زير موارد ، كن مخلوط كاميون از استفاده هنگام در

 اوليه اختالط براي تند سرعت با دور 100 تا 70 دوران تعداد ، شود مي افزوده بتن خشك مخلوط به آب كه زماني از )الف
  است كافي آوريم، دست به مجدداً را همگني تخليه هنگام در بخواهيم و شود حمل ديگ داخل در آماده بتن اگر .است كافي

 مي محدود ) تند و كند دور شامل( دور 300 به ديگ دوران تعداد حداكثر . بزنيم هم به را بتن كند سرعت با دور 40 تا 30
 1 به ،تخليه تا بارگيري زمان از )سرد و گرم هواي در ريزي بتن از غير به( عادي شرايط در حمل مدت ترتيب، اين به گردد،

 با بايد بقيه و كردن مخلوط سرعت بايد دور 100 حداكثر فقط ديگ چرخش دور 300 از اما .شود مي محدود ساعت1/ 5 تا
 و ها سنگدانه سايش اسالمپ، كاهش باعث ديگ زياد چرخش تعداد يا و حمل طوالني زمان زيرا باشد، زدن هم به سرعت

 .گردد مي بتن دوام و مقاومت كاهش همچنين و ديگ بدنه
 مخلوط روش از است بهتر دارد، وجود سنگين ترافيك وجود احتمال يا و است طوالني بتن انتقال مدت كه مواردي در)ب

 با آب مقدار دقيق كنترل حالت، اين در هرچند .گردد اضافه مصالح ساير به كارگاه در مخلوط آب و شود استفاده خشك
 .شود افزوده شده تعيين مقدار به مخلوط آب تا است دقيق نظارت به ونياز گردد مي رو روبه اشكال

 

 :مهم نكات
 .شود استفاده آن نظاير و شيبدار ناوة سقوطي، شوت از يا و باشد كم بايد مي ريزش ارتفاع{
 .باشد هماهنگ كار تشكيالت با بايد بتن تحويل بندي زمان برنامة{
  صورت اين در .نمود منتقل آن نهايي تخلية محل به كاميون از پمپ با كارگاه محل در را آماده بتن توان مي{

  كارخانة به و نموده تعيين قبالً را سنگدانه اندازة حداكثر و اسالمپ بويژه بتن الزم مشخصات بايد مي
 .كرد اعالم بتن ساخت

 .داشت نگه حاضر كارگاه محل در موقع به و كرده بيني پيش بايد مي قبالً را الزم افراد و ريزي بتن وسايل{
 .است مكعب متر 8 تا 6 حدود در آنها متداول ظرفيت{

 
 : شود نمي توصيه زير هاي بتن براي كن مخلوط كاميون از استفاده )پ

 ميليمتر 40 از كمتر اسالمپ با بتن
 ميليمتر 50 از بيش سنگدانه اندازه حداكثر با بتن
 )كننده روان فوق يا و كننده روان افزودني مواد از استفاده بدون( 0/ 4 از كمتر سيمان به آب نسبت با بتن
  در ميكروسيليس ذرات توزيع زيرا گردد، استفاده پودر صورت به ميكروسيليس از نبايد خشك پيمانه روش در

 .شود نمي انجام يكنواخت صورتبه مخلوط
  بايد آن در شده ساخته بتن حجم شود، استفاده )خشك پيمانه( اوليه اختالط براي كن مخلوط كاميوناز اگر )ت
  مكعب متر 6 اسمي ظرفيت با كن مخلوط كاميون با مثال، عنوان به .گردد محدود ديگ اسمي ظرفيتسوم دو به

 .كرد مخلوط را، خشك پيمانه روش به بتن مكعب متر 4 توان مي
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 تلمبه يا پمپ بتن
 .آن بيشتر به تلمبه شبيه است تا پمپمکانيسم 

انتقال مستقيم بتن از محل تخلية مرکز6 به قالبها، يا به برا6 
 .محل تخلية ثانو$ به کار مي رود

 

 مزايا

 .اشغال کمِ فضا توسط خطوط لولة پمپ{
 .سهولت افزايش طول لوله ها{
 .تحويل بتن به صورت پيوسته{
امکان انتقال همزمان بتن هم در امتدادها$ افقي و هم در {

 .امتدادها$ قائم
امکان پذير بودن جابجايي پمپ ها$ متحرک در نقاط {

 .مختلف کارگاه
 

 ويژگي ها$ بتن پمپاژ${

 متوسط يا زيادرواني {
 عدم تمايل بتن به جداشدگي اجزاء{

 

 

 ميلگرد شكل داده شده: آرماتور
 

دهي به ميلگرد، ساخت آرماتور  و جاگذاري آنها در محل   شكل :آرماتوبندي 
  هاي اجرايي  خود مطابق با نقشه

 
 تنش تسليم

رسد، به تنش تسليم، ،  مقدار تنشي كه در آن فوالد به حد جاري شدن مي
  موسوم است

 
 مقاومت مشخصة فوالد

درصد احتمال مقاومت كمتر از آن براي  5بيانگر مقاومتي است كه  فقط          
. ( درصد فوالد مصرفي مقاومت باالتري دارند 95فوالد وجود دارد يعني 

 )توان مقاومت مشخصه را برابر با تنش تسليم دانست بطور تقريبي مي
 

 مقاومت كششي فوالد
شود بعنوان   در آزمايش كششي فوالد، تنشي كه باعث پارگي فوالد مي        

تر باشد، اختالف بين   هرچه فوالد نرم. شود مقاومت كششي فوالد شناخته مي
   .مقاومت كششي و تنش تسليم بيشتر است
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 نامه بتن و مقررات ملي ضوابط آيين

 .كليه ميلگردها بايد داراي برگ شناسايي كارخانة سازنده باشند{

 .آزمايش كشش ميلگرد بايد روي تمامي ميلگردها انجام شود{

 .آزمايش خمش ميلگرد براي تمامي ميلگردهاي سرد اصالح شده الزامي است{

 .پذيري فوالد تابع روش توليد و تركيب شيميايي فوالد است جوش{

 .آمده نسبت به حرارات جوشكاري بسيار حساس است عمل شده و گرم ميلگرد سرد اصالح{

 .هاي فوالدي بايد تميز و عاري از رطوبت باشد محل نگهداري ميلگرد{

همچنين در . قرار گيرد) پاشي به روش ماسه( زدايي  ميلگردهاي زنگ زده بايد قبل از مصرف مورد آزمايش و بازبيني و زنگ{
 .محاسبات بايد كاهش سطح مقطع آن مد نظر قرار گيرد

 .پذيري قابل قبول است كه تركي در منطقه جوش شده به وجود نيايد در آزمايش خمش، زماني ميلگرد از نظر جوش{

 .باشد جوش دادن ميلگردهاي عرضي به ميلگردهاي طولي مجاز نمي{

 .ها بايد از نوع آجدار باشد ميلگرد طولي كليه سازه{

 .باشد MPa400 كنند نبايد بيش از  مقاومت مشخصه فوالد در اعضايي كه بعنوان سيستم مقاوم جانبي عمل مي{

 .همچنين بسته به قطر و رده نيز بايد بصورت مجزا انبار گردند. ميلگردها نبايد بطور مستقيم روي زمين انبار شود{

كارخانه سازنده، نوع ميلگرد، قطر، طول، تعداد ( تن بايستي داراي گواهينامه فني  25هاي ميلگرد با وزن بيش از  محموله{
 .باشند...) بسته، مشخصات شيميايي و مكانيكي و 

 انواع آرماتور

 ميلگرد راستا◦

 )تنگ –خاموت ( ميلگرد عرضي ◦

 سنجاقك◦

 ركابي◦

 اوتكا◦

 مش بندي◦

 خرك◦

 بولت◦

 ماهيچه◦
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 نامه بتن و مقررات ملي ضوابط آيين

ها عبارتند از گل، روغن، قير، دوغاب   ناخالصي. ها پاك گردد قبل از مصرف ميلگرد بايد سطح ميلگرد كامال از ناخالصي{

 زدگي، برف، يخ و غيره خشك سيمان، رنگ، زنگ
 

 برش ميلگردها

 .كليه ميلگردها بايد با استفاده از وسايل مكانيكي چون قيچي و گيوتين بريده و قطع شوند{

 .استفاده از حرارت، جوش و ضربه براي برش ميلگردها مجاز نبوده و بايد به تاييد ناظر برسد{

 .  شده كه داراي سرهاي نتابيده هستند، بايد قبل از مصرف، قطع شوند سر ميلگردهاي سرد اصالح{
 

 حمل و انباركردن ميلگردها

 .شدن هر گونه ضربه به ميلگرد امتناع كرد در موقع حمل بايد از وارد{

 .ميلگردها را نبايد از ارتقاع رها نمود{

 .هاي خميري و بريدگي موضعي ميلگردها بايد بازرسي و كنترل شود تغييرشكل{

 .هاي مشخص كنندة نوع ميلگرد نبايد از بين بروند عالئم و نشانه{

 .انبار كردن ميلگرد بايد طوري انجام شود كه هيچ ناخاصي بر سطح آن قرار نگيرد{

 .ميلگردها نبايد در معرض خوردگي و زنگ زدگي قرار گيرند{

 نامه بتن و مقررات ملي ضوابط آيين
 

 كردن ميلگردهاخم

 .كليه ميلگردها بايد بصورت سرد خم شوند{

 .كن انجام شود كردن ميلگردها بايد بطور مكانيكي با ماشين مجهز به فلكه خم خم{

 .ميلگردها بايد با يك بار عبور آچار خم شوند{

 .ميلگردها بايد با سرعت ثابت و يكنواخت خم شوند{

 .خم كليه ميلگردها بايد داراي شعاع انحناي ثابت باشد{

 .قطر فلكه و شعاع انحناي ميلگردها بايد متناسب با نوع فوالد و قطر ميلگرد باشد{

 .سرعت خم كردن ميلگردها تابع نوع فوالد و دماي محيط است{

 .شده بسيار حساس است و سرعت آن بايد بطور تجربي تعيين شود خم كردن ميلگردهاي سرد اصالح{

 .باشد گراد مجاز نمي درجه سانتي -5خم كردن ميلگردها در دماي كمتر از {

 .باشد ها به منظور اصالح خم مجاز نمي كردن خم باز و بسته{

 .خوردگي كنترل شود شود، بايد ميلگرد از نظر ترك در مواقع ضروري كه خم باز و بسته مي{

 .باشد مگر با تاييد دستگاه نظارت اند، مجاز نمي كردن ميلگردهايي كه از بتن بيرون زده خم{
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 نامه بتن و مقررات ملي ضوابط آيين

 مونتاژ آرماتور

 :نبايد از حدود مجاز زير تجاوز كنند) جابجايي مجاز( هر ميلگرد بايد در جاي خود قرار گيرد و رواداري آرماتور {

 .ميليمتر است به شرطي كه پوشش بتن از دوسوم مقدار اوليه كمتر نشود 8حداكثر كاهش در پوشش بتن  :بتن  پوشش◦

 )طبق نقشه( حداكثر جابجايي ميلگردهاي راستا از موقعيت اصلي آنها  :هاي طولي موقعيت ميلگرد◦

 ميليمتر 200ميليمتر براي اعضاي كوچكتر از  �8

 ميليمتر 600تا  200ميليمتر براي اعضاي بين  �12

 ميليمتر 600ميليمتر براي اعضاي بزرگتر از  �20

 .سانتيمتر است 3ها حداكثر  تغيير در فاصلة بين ميلگرد :فاصلة ميلگردها◦

 .باشد به منظور كاهش اشتباه در مرحلة مونتاژ، استفاده از فوالدهاي با مقاومت مختلف در يك عضو، مجاز نمي{

ها در تثبيت موقعيت ميلگرد نبايد مانعي در برابر ريختن بتن ايجاد كرده يا نقطه ضعف در  جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه{
 .مقاومت و پايايي محسوب شود

( مونتاژ آرماتورها و تثبيت ميلگردها با روشهاي مجاز {

هاي فوالدي يا تپانچة  سيمهاي فوالدي، گيره

 )كاري جوش

هاي فوالدي و وسايل اتصال نبايد در محدودة   كلية سيم{
 .  پوشش بتن واقع شوند

پذير و با اجازة  استفاده از جوش فقط در فوالد هاي جوش{
مهندس ناظر مجاز است و نبايد باعث كاهش سطح  

 .مقطع شود
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 مشخصات خم ميلگرد

درجه  180و ) چنگك( درجه  135، )گونيا(درجه  90 :نوع خم

 )قالب(

شعاع انحناي خم كه به قطر ميلگرد و نوع ميلگرد  :شعاع خم

 .وابسته است

  طول مستقيم ميلگرد بعد از انتهاي انحناي خم :طول مستقيم

 وصلة آرماتورها

 وصلة پوششي

 وصلة اتكايي  

 هاي جوشي وصله

 هاي مكانيكي وصله

 

 وصلة پوششي

 نامه و مقررات ملي ضوابط آيين

 دو ميلگرد در وصلة ) فاصله عرضي( در تيرها، حداكثر فاصلة محور تا محور {

 .برابر قطر ميلگرد باشد 5در ديگر اعضاي بتني حداكثر فاصله بايد . سانتيمتر است 15پوششي غيرتماسي، 

 .درجه و باالتر باشد 135هاي ساده،  بايد انتهاي وصله داراي قالب  در وصلة پوششي ميلگرد{

 .ميليمتر مجاز است 36وصلة پوششي فقط براي ميلگردهاي با قطر كمتر از {

 .توان چند ميلگرد را وصله كرد بلكه محل وصله بايد از يكديگر فاصله داشته باشد در يك مقطع نمي{

  30تواند از  ها تابع مشخصات بتن، فوالد و شرايط قرارگيري ميلگرد در قطعه است ولي نمي پوشاني وصله حداقل طول هم{
  .سانتيمتر كمتر باشد
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 وصلة اتكايي

 ).ها در ستون(وصلة اتكايي فقط براي ميلگردهاي تحت نيروي فشاري مجاز است {

 .ميليمتر مجاز است 25وصله اتكايي فقط براي ميلگردهاي قطور و با قطر بيشتر از {

زاويه . ها بايد كامال گونيايي باشد تا تماس دو ميلگرد كامل باشد برش ميلگرد {
 .درجه باشد1.5انحراف سطح دو ميلگرد نبايد بيش از 

ميلگردهايي كه بصورت اتكايي وصله مي شوند، حتما بايد با خاموت بسته نگهداري {

 .شوند

 .باشد 4حداكثر تعداد وصله ميلگردها بصورت اتكايي در هر مقطع نبايد بيشتر از {
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 هاي جوشي وصله

 .شوند اي جوش مي در اين روش دو ميلگرد بصورت نوك به نوك در شرايط كارخانه: جوش الكتريكي تماسي

در اين روش، دو ميلگرد در كنار يكديگر قرار داده شده و از يك طرف يا دو طرف به يكديگر جوش  :جوش الكتريكي ذوبي

  شوند مي

 

ميليمتر  14شده،  ميليمتر و ميلگردهاي سرد اصالح 10شده  در جوش الكتريكي تماسي، حداقل قطر ميلگردهاي گرم نورد{
 .است

 .بيشتر شود 1.5در جوش الكتريكي تماسي، نسبت سطح مقطع دو ميلگرد، نبايد از {

 .ميليمتر مجاز است 36جوش الكتريكي ذوبي فقط براي ميلگردهاي گرم نورد شده و تا قطر {

 .برابر قطر ميلگرد كوچكتر است 5برابر قطر و در حالت دو طرفه  10طرفه  حداقل طول جوش در حالت يك{
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 پوشش بتن

فوالدي از عوامل مهاجمي   هدف از ايجاد پوشش بتن، حفاظت از ميلگرد

 .سوزي است چون رطوبت، حمالت شيميايي و آتش
در هر شرايطي، پوشش بتن نبايد از قطر ميلگردها يا قطر بزرگترين دانة 

 شن در بتن كمتر باشد

بندي، از  براي ايجاد پوشش بتن الزم است در مرحله آرماتوربندي و قالب

ها نبايد  ابعاد، فاصله و موقعيت اين لقمه. دهنده و لقمه ايجاد شودفاصله

  ريزي ايجاد كرده و باعث ضعف گردد مانعي در برابر بتن
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