
پایدارسازی گوداصول و روش های : بخش سوم

دکتر مهدی روانشادنیا
هرانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان ت
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گودبرداری
عملیات گودبرداری به هر گونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح طبیعی

.زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطالق میشود
یگودبرداری ها به دو گروه کلی حفاظت شده یا مهاربندی شده و حفاظت نشده یا مهاربند

.  نشده تقسیم میشود
تکیه گاه نگاه جدید به خاک، طراحی ژئوتکنیکی را به عنوان بخشی از سازه و نه تنها به عنوان

.مد نظر دارد
:خطرات گودبرداری

ریزش دیواره ها وسقوط آوار-1
برخورد و ایجاد صدمات به تاسیسات زیرزمینی-2
مسمومیت ناشی از استنشاق گازهای سمی و خفگی-3
سقوط از ارتفاع-4



اهمیت موضوع

ر افزایش تعداد طبقات ساختمان ها به دلیل قیمت زمین و سای•
دالیل

وجود برخی مقررات تشویق کننده برای رفتن در عمق•
اتیافزایش تراکم و نیاز به تامین پارکینگ و سایر سطوح خدم•
تعدد حوادث ناشی از گودبرداری•
رفتار بسیار پیچیده خاک•
کمبود شناخت و کنترل بر بسیاری از خواص طبیعی خاک•
امکان آسیب به تأسیسات زیرزمینی•
کمبود قوانین و مقررات و نیز وجود پرونده های قضایی زیاد•
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خرابی ناشی از گودبرداری غیر اصولی
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عدم وجود سازه نگهبان  
دائمی
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ینچ-شکستن شمع ها و واژگونی ساختمان
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موارد قابل توجه قبل از انجام گودبرداری
بررسی کامل نحوه اتصال ساختمانهای مجاور به ساختمان ساختگاه مورد نظر و -1

توجه کامل به مشترکات دو ساختمان
قوط ساخت سقفهای فلزی ایمن با داربست فلزی با پوشش توری برای جلوگیری از س-2

مصالح به معابر
محل این چاه ها نیز باید.شناسایی چاههای فاضالب و پر کردن آنها با مواد مناسب-3

.در نقشه های نهایی سازه نگهبان لحاظ شود
انتخاب درست در ابزارها و تجهیزات تخریب میتواند مانع وارد شدن نیروهای-4

.دینامیکی و استاتیکی قائم و جانبی به ساختمانهای مجاور گردد
شناسایی و قطع  انشعابات تاسیسات مکانیکی و برقی با کسب مجوز ونظارت-5

.کارشناس فنی
در  نصب تابلوهای هشدار دهنده برای عابرین و آگاهی دادن کافی به ساختمانهای مجاور-6

.مورد خطرات ناشی از تخریب



 :شناسائی زمین•
شناخت خصوصیات و قابلیت های زمینی که قرار است سازه ای بر روی آن ساخته شود 

 .زمهمترین مواردی است که باید مورد توجه و دقت قرار گیردا
ت زمین صرفه جوئی مختصر، نسبت به کل مخارج پروژه، درعدم شناسائی و وضعیت و خصوصیا

و. ممکن است باعث شود که پس از اجرای پروژه هیچ راهی جزء تخریب آن وجود نداشته باشد
.از این بابت خسارات هنگفتی را باعث شود

:منظور اصلی از شناسائی زمین بدست آوردن اطالعات الزم در موارد زیر است
و پی تعیین سطح آبهای زیر زمینی و تعیین موارد ومناطقی که ممکن است برای پی کنی-

.سازی مسئله ای را ایجاد نماید
مقاومت خاک-
ه شوند انتخاب عمق پی و مقایسه انواع مختلف پی هائی که ممکن است در نظر گرفته و ساخت-

و انتخاب مناسبترین آنها
پیش بینی نشست-
ی مسائل و مشکالت احتمالی در رابطه با ساختمانها و سازه های مجاور در موقع گود برداری، پ-

.کنی و اجرای سازه جدید
مونه معمولترین روش شناسائی زمین ایجاد حفره هائی در زمین است برای برداشت و انتخاب ن

اه بر هائی جهت مشاهده و بررسی مستقیم و یا برحسب مورد، انجام آزمایشهای الزم در آزمایشگ
روی آنها



زمین مناسب-1
ا  زمینی برای بتن مناسب است که قدرت مجاز آن تاب تحمل وزن ساختمان ر

داشته باشد   
.قدرت مجاز بوسیله ی آزمایشات مکانیک خاک تعیین می گردد

(بتن الغر یا کم سیمان)بتن مگر-2
(سانتی متر10ضخامت )اولین قشر پی سازی در پی های نقطه ای می باشد 

برای جلو گیری از تماس مسقیم بتن اصلی پی با خاک-1
برای رگالژ کف پی و ایجاد سطح صافی برای ادامه پی سازی-2
:میله گرد های کف پی -3

یف است  بتن نیز مانند سایر مصالح ساختمانی در مقابل نیرو های کششی ضع
ی  لذا برای جلو گیری از ترکیدن بتن در محل تارهای کششی میله گرد ها

فوالدی قرار می دهند



:نکات مهم قبل از گود برداری -الف•
.شناخت کافی از خاک منطقه جهت تعیین مقاومت خاک-1
.قطع آب ، برق و گاز با همکاری سازمانهای زیربط-2
.اطالع دادن به ایستگاه آتش نشانی نزدیک برای جلوگیری از وقفه در سرویس رسانی امداد و نجات-3
.شناسایی موقعیت تاسیسات زیرزمینی-4
.توجیه ساکنین مجاور با هشدارهای ایمنی مورد نیاز و تخلیه آنها در صورت احساس خطر ریزش-6

:نکات مهم در حین گود برداری -ب
یواره اگر خاک محل گود برداری ، خاکریزهای دستی است ، الزم است گود برداری بصورت تدریجی و با مهار کامل د

.های جانبی به وسیله شمع انجام شود
اندازه برای جلوگیری از ریزش دیواره های جانبی در صورت عدم محدودیت در فضا ، دیواره ها باید شیب مالیمی به

.شیب مجاز خاک داشته باشند
متر است و خطر ریزش دارد باید مهار شود به جز مواردی که 2/1دیواره های هر گود برداری که عمق آن بیش از 

.شیب دیواره به اندازه مجاز باشد
ونها الزم است ابتدا محل ستونها خاکبرداری شده و با اجرای ستباشد، متر داشته 3اگر گود برداری ، عمقی بیش از 

.و مهار آنها ، از ریزش و رانش خاکهای سست جلوگیری شود
ای مجاور باید نسبت به پایداری پی هگیرد، هنگامیکه گود برداری پایین تر از پی ساختمانهای مجاور انجام می 

.اقدام الزم بعمل آید
متر از گود ریخته شده و در صورت امکان دور از آن در ( 5/0)مصالح حاصل از گود برداری نباید به فاصله کمتر از 

.محل مناسب و عاری از خطر انباشته شود
:بردارینکات مهم بعد از گود -ج

ازی و زمانبندی و اجرای عملیات ساختمانی طوری تنظیم شود که بالفاصله پس از گود برداری ، عملیات مهار س
.اجرای پی صورت گیرد

.شودبعداً از وقوع بارندگی ، سیل یا زلزله دیواره های گود بازدید شده و در صورت لزوم وسایل حفاظتی تقویت
به از استقرار ماشین آالت سنگین در مجاورت لبه های باالی گود خودداری شود و در صورت اجبار اقدامات جانبی

.منظور مقاومت در برابر بار اضافی بکار رود
تیاط و جهت ایمنی عابرین پیاده و جلوگیری از سقوط افراد و اشیاء ، حصار کشی مناسب و نصب عالئم خطر یا اح

.چراغهای هشدار دهنده قابل رویت در شب ، ضروری است



سازه نگهبان
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ضرورت وجودی سازه های نگهبان
رداریخاکبصورتیبهزمینکهاستالزمساختمانیهایپروژهازبسیاریدر

.باشدقائمبهنزدیکیاقائمآنهایجدارهکهشود
صورت..وآبمنبع،کانال،زمینزیراحداثمنظوربهاستممکنکاراین

.گیرد
و،آنخودوزناثربرخاکرانشازناشیهاجدارهاینبرواردجانبیفشار

.باشدمیگودکنارخاکرویاحتمالیهایسربارنیز
تمانساخ،گودیلبهافقیترازازباالترخاکشاملتوانندمیسربارهااین

.باشند...ومجاورمعابرازبرداریبهرهازناشیبارهای،مجاور
یناازناشیاحتمالیمنفیتبعاتوترانشهریزشازجلوگیریمنظوربه

آنبهکهکنندمیاجراترانشهمهاربرایراموقتیهایسازه،خاکبرداری
.گویندمینگهبانهایسازه



سازه نگهبان
سازه نگهبان سازه موقت درون خاکی است که برای جلوگیری از ریزش دیواره های

ممانعت از رانش خاک و ایجاد ایستادگی و پایداری الزم در مقابل هرگونه حرکت‚گود
افقی دیواره های گود و مهار اینگونه حرکات قبل ازاقدام به هرگونه عملیات ساختمانی

.احداث میگردد



چگونگی پایدارسازی دیواره گود
میایجادخاکازقائمایدیوارهوشودمیگودبرداریمحلیکدرکهزمانی

رکمحنیروهایاولدسته.شودمیاعمالنیرودستهدوقائمدیوارهاینبرگردد،
.شوندمینامیدهمقاومنیروهایدومدستهوبوده
دارندودگدیوارهتخریببهتمایلکهشودمیگفتهنیروهاییبهمحرکنیروهای
ازریجلوگیوپایداریبهتمایلکههستندنیروهاییمقاومنیروهایمقابلدرو

.دارندراگودریزش
از(شوندمیدیوارهتخریبباعثکهنیروهایی)محرکنیروهایمجموعاگرحال

یشترب(نمایندمیجلوگیریدیوارهریزشازکهنیروهایی)مقاومنیروهایمجموع
مجموعازمقاومنیروهایمجموعاگروکردخواهدریزشگوددیوارهباشد،

.بودخواهدپایداردیوارهباشدبیشترمحرکنیروهای



روش های متداول حفاظت گود

(آنکراژ)روش مهارسازی •

مهار متقابل•

(Bracing wall using wale strut)حفاظت گود با استفاده از المان های افقی و مایل •

(Soldier Beam and Lagging)حفاظت گود با استفاده از المان های کششی •

( Tie back)روش دوخت به پشت •

(Braced Sheet Pile)حفاظت با استفاده از سپرکوبی •

(Bored Pile Walls)حفاظت با استفاده از شمع های درجا •

-Diaphragm Wall)حفاظت با استفاده از دیوار دیافراگمی • Slurry Walls)

(Soil Nailing)جداره های مهار بندی شده توسط آنکراژ یا نیلینگ •

(زیرمجموعه و ترکیب ) عالوه برروش های فوق روش های  متنوع دیگری نیز جهت حفاظت گود موجود می باشند  •
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مهارسازی
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آنکراژخالصه روش اجرای 

اجرای ستونک ها-1
حفاری مرحله ای-2
حفر گمانه ، مسلح کردن  و تزریق آن-3
اجرای الیه پوشش سطحی-4



www.ravanshadnia.com21-اصول و روش های گودبرداری



روش مهارسازی



حفاری چاهک



تزریق



تغییر بافت خاک در اثر تزریق



مهار پانل های بتنی با آنکراژ



آنکراژمعایب روش 

در حریم همسایهحفاری •
مرحله ای و زمانبرحفاری •
های حفاری و تکنولوژی خاص اجرادستگاه •
تربیشتر نسبت به روش های ساده هزینه •
زمان زیادی برای اجرای مرحله ای الزم است  •



آنکراژمزایای روش 

مشخصات خاک به علت تزریقبهبود •
(ود افزایش قدرت مانور داخل گ)سازه نگهبان نیاز به فضای کمی دارد•
سازه نگهبان در داخل گود جاگیر نیست•
هبودبچاهکهادروندربتنتزریقاثربرخاکمکانیکیمشخصات•

یابدمی
شودمیاستفادهگوددیوارهمهاربرایموجودخاکاز•
اصلیبارهایانتقالبرایدیوارهازاستفادهامکان•





مهار متقابل
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ی و  حفاظت گود با استفاده از المان های افق
قائم

ی  در این روش با استفاده از المان های افقی پایداری گود تامین م•
.شود

ا این روش به دلیل نیاز به مهاربندی سرتاسری برای گودهای ب•
.عرض کم مناسب می باشد

.ازمهمترین معایب این روش اشغال فضا می باشد•
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مراحل روش مهار متقابل
عینمفواصلدر،گیردصورتآندرگودبرداریاستقرارکهزمینیحاشیهدرابتداروشایندر

هاچاهکاینعمق.شودمیحفرزمیندوطرفدرهمروبرویهاییچاهکشدهمحاسبهو
.باشدمیگودبرداریعمقبرابر3/1حداقل

گیردمیصورتآرماتورگذاریچاهکانتهاییقسمتدرهاچاهکحفرازپس.
شودمیقراردادهخاکمشخصاتوگودعمقبهبستهمناسبهایپروفیلهاچاهکداخل.
شودمیریزیبتنچاهکانتهایشدهآرماتورگذاریقسمتحال.
میگردداجرامرحلهبهمرحلهصورتبهگودبرداریعملیاتفوقمراحلاجرایازپس.
مهاردیوارهخاکمهارصورتبهافقیعضویکدادنقرارباگودبرداریمرحلهاولینازپس

.میگردد
قائمیهاپروفیلبینبایدهاپروفیلبینخاکریزشازجلوگیریجهتفوقمراحلانجامازپس

.شودانجاممناسبمهارچوبییاودرجابتنیاوساختهپیشبتنیپانلهایبوسیله
تریباالخمشیمقاومتبامقاطعدارایبایستیمقابلمهارتیرهایگودبرداریعرضافزایشبا

ادزیهایعرضبرایروشاینلذا.ننمایندکمانشخاکفشارازحاصلنیروهایاثردرتاباشند
.باشدنمیصرفهبهمقرون

اپودستتواندمیمختلفاعماقدرمقابلهایمهاربندوجودعمیقهایگودبرداریدر:نکته
.باشدگیر



روش مهار متقابل
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:معایب

passiveاحتمال گسیختگی -1

محدودیت اجرا با ماشین آالت سنگین-2

محدودیت ارتفاع-3

:مزایا 

گودبرداری های با عرض کم-1

سرعت باال -2

کانال سازی-3

هزینه پائین-4

عدم گسترش شیب و جاگیری کم-5

www.ravanshadnia.com36-اصول و روش های گودبرداری



حفاظت گود با استفاده از المان های
(Soldier Beam and Lagging)کششی 
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حفاظت گود با المان های کششی

این روش به عنوان متداولترین روش در پایداری در مناطق شهری•
.استفاده می شود

د و در این روش از ستون هایی که تا انتهای گود فرو برده می شون•
(  الرده چینی)مابین آنها بوسیله نرده های چوبی پر می شود 

. استفاده می شود

متر می باشد و جهت مهاربندی 4تا 2فاصله بین ستون ها حدود •
.ستون ها از المان های کششی و جوشکاری استفاده می شود
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جداره های مهار بندی شده توسط 
(Soil Nailing)نیلینگ 
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معرفی روش مهاربندی توسط نیلینگ

باساله به عنوان یک تکنیک برای پایداری ترانشه ها و حفاظت گود30این روش تقریبا 
ودهاین روش برمبنای مسطح کردن و مقاوم نمودن ت. انعطاف پذیری باال استفاده می شود

زدیکبا فواصل ن( نیل)خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فوالدی
.به یکدیگر میباشد که باعث افزایش مقاومت برشی خاک میشود

ته اماالزم بذکراست که شاتکریت کارشده روی ترانشه های حفاری شده نقش سازه ای نداش
.می توان جهت اطمینان برای پایداری موقت خاک بین مهارها استفاده نمود



روش اجرای میخکوبی
420حدتسلیمباومیلیمتر40الی20قطربافوالدیآرماتورهایازمعموالنیلینگکششیمهار

الی76قطرباشدهحفاریچالیکدرونکهشوندمیاستفادهمربعمیلیمتربرنیوتن500الی
.گرددمیتزریقبتنچالدرونآندوروقرارگرفتهمیلیمتر150
100الی70حدوددرنیزآنهاطولوباشدمیمتر2الی1حدوددرکششیمهارهایبینفواصل

.باشدمیدرجه15حدوداافقبهنسبتشیبحداقلوباشدمیگودارتفاعدرصد
دارپایخاکبرداریمرحلهاولینبرداشتازپسکهاستمناسبهاییدرخاکروشاینازاستفاده

.بماندپایدارموقتصورتبهبتوانددیوارهوباشند
هاسوراخداخلانتهاییقسمتازوشدهگذاریمیلگردهاسوراخداخلها،دیوارهحفاریازبعد

یلگردهامبههاییلولهمخصوص،بابتنهاسوراخکردنپرجهت.گرددمیپرثقلیشکلبهبابتن
اردوهالولهاینبوسیلهبتن،شدهحفاریمحلهایداخلمیلگردهاقراردادنازپسوشدهمتصل
.شودمیسوراخ

پاشیتنبسیستمازاستفادهباوقرارگرفتهفوالدیهایشبکههادیوارهبررویفوقمراحلازبعد
براتیصفحپاشیبتناجرایازپس.گرددمیایجاددیوارهرویبرموقتپوششیک(شاتکریت)

.شوندمیثابتگوددیوارهرویهامیلگردوصفحاتاینمهرهبوسیلهوشدهبستهمیلگردهاروی
پشترداحتمالیآب،زهکشمصالحازاستفادهباپاشیبتنازقبلکهداشتتوجهباید:نکته

.گردددیوارهریزشباعثمیتواندزهکشیازاستفادهعدم.شودزهکشیدیواره





مراحل اجرای سیستم نیلینگ



اجرای عملیات نیلینگ
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روش میخکوبی







Soil nailing



مدلسازی نیلینگ در پلکسیس
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Soil nailing



نمونه نیلینگ در مشهد
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Tie back)روش دوخت به پشت 
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پین گذاری-مهاربندی توسط دوخت به پشت

:دارای شباهت بسیار زیادی با روش انکراژ دارد که مراحل زیر انجام میشود

(متر3الی 2)اجرای مرحله به مرحله حفاری از باال به پایین گود-
حفر چاهک های افقی و مایل در دیواره گود-
قرار دادن کابل های پیش تنیدگی در چاهک-
تزریق بتن در انتهای چاهک-
کشیدن و مهر کابل ها در سطح جداره گود-
تزریق بتن در طول کل چاهک-

آزاد کردن کابل ها پس از سخت شدن کامل بتن-





مراحل روش دوخت به پشت

گرددمیاجرامرحلهبهمرحلهصورتبهگودبرداریعملیاتابتدا.
گودبدنهدرمحدودومشخصعمقیکباخاکبرداشتنازپسمرحلههردر

هاسوراخدرونوحفرشدهمترسانتی15تا10قطربامایلیاافقیهاییسوراخ
میقتزریبتنسوراخانتهاییقسمتوشودمیقراردادهتنیدهپیشآرماتورهای

.گردد
تامخصوصهایجکوسیلهبهتنیدهپیشآرماتورهایفوقمراحلانجامازپس

اکممترگوددیوارهازبخشیکاراینبا.شوندمیکشیدهشدهمحاسبهنیروی
اکخرانشنیرویکاهشوخاکمکانیکیخصوصیاتبهبودباعثامراینوشده

.گرددمی
پرتنبوسیلهبهبودشدهایجادگودبدنهدرکههاییسوراخ،مرحلهاینازپس

.شوندمی
شوندمیرهاآرماتورهابتنکاملگیرشازپس.
نیدهتپیشآرماتورهایوشودمیپاشیبتنوآرماتورگذاریگودبدنهنهایتدر

.شوندمیمهارمناسبصورتبهگوددیوارهروی



روش دوخت به پشت





Tie back

•-



پایدار سازی گود به روش دوخت به پشت



Tie back

:معایب •
استفاده از حریم همسایه•
زمان بر بودن•
نیاز به تجهیزات خاص و در نتیجه گران تر بودن•

:مزایا •
افزایش کیفیت خاک به علت تزریق•

در گود برداری های طویل با عمق کم بسیار مناسب است•
نیاز به سیستم مهار قائمی ندارد و از خود خاک برای این منظور بهره می جوید•



 Braced)حفاظت با استفاده از سپرکوبی 

Sheet Pile)
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حفاظت با استفاده از سپرکوبی

در این روش یک سپر در جداره گود کوبیده می شود و این سپرهای •
وجود کوبیده شده همگی بوسیله اتصاالت مناسب جدار پیوسته ای را ب

.می آورند

ده  سپرها توسط چکش های بادی و با استفاده از ارتعاش در خاک کوبی•
.  می شود

از مزایای این روش سادگی اجرا، استفاده از سپرها در مکان های دیگر و•
یز از معایب این روش ن. حداقل شدن فضای اشغال شده در گود می باشد

می توان به مشکالت ناشی از ضربه زدن و ارتعاش در مناطق شهری و
.مشکالت نفوذ در خاک های متراکم و سنگی می باشد
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مراحل اجرای روش سپرکوبی

جامانکوبیسپرشودگودبرداریاستقرارکهزمینیپیرامونروشدراین
.گیردمی
هایتمسیسوسیلهبهیاوکوبندههایدستگاهوسیلهبهسپرکوبیانجام

.شوندمیراندهخاکداخلدهندهارتعاش
شودمیبرداشتهگودداخلخاکسپرکوبیعملیاتاتمامازپس.
باشدمیگوددیوارهعمقبرابر3/1شدهکوبیدهسپرهایعمقحداقل.
اطعمقباسپردیوارهپایداریجهت،گودعمقافزایشبامواردازبسیاریدر

.استنیازموردباال
میهاستفادسپرکوبیروشهمراهبهمتقابلمهارروشازمعموالحالتایندر

.شود
یکسپرهارویگودبرداریاولمرحلهبرداشتازپسمنظوراینبرای

ابلمتقمهارباتیرهایسپروشودمیدادهقرارافقیبصورت(تیر)کمرکش
.شوندمیپایدار



Sheet pileخالصه مراحل روش 

کوبش ورق های فلزی-1•
گود برداری مرحله اول-2•
مهار ورقهای فلزی-3•
گود برداری مرحله بعد-4•



روش سپرکوبی
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Sheet pile



Sheet Piles



:معایب

نیاز به دستگاه سپرکوبی-1

نیاز به نیروهای متخصص-2

محدودیت جا برای کار سپرکوب-3

:مزایا 

سرعت اجراي کار بسیار زیاد است-1

کار بسیار زیاد استایمني درجه -2

، براي اجراي کانالها، به ویژه با طول هاي زیاد-3

بسیار مناسب است

برای عرض های کم مناسبتر است-4
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حفاظت با استفاده از دیوار 
-Diaphragm Wall)دیافراگمی  Slurry Walls)
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مهاربندی توسط دیوار دیافراگمی
دراین روش ابتدا توسط دستگاههای گراب متناسب با شرایط زمین حفاری قسمتی از

دیوار انجام میشود و همزمان با حفاری جهت پایداری جداره دیواره حفاری شده و جلوگیری
.از ریزشهای موضعی از دوغاب بنتونیت استفاده می شود

این دوغاب باعث می شود جداره همواره پایدار بماند و سپس بالفاصله پس از رسیدن به
این روش درزیر سدهای. عمق موردنظرآرماتورگذاری شده و در نهایت بتن ریزی میگردد

.دخاکی و ایستگاههای مترو نیز کاربرد بسیار دارد و از هرگونه نشتی جلوگیری مینمای
:مراحل اجرا به ترتیب

(گراب)حفاری محل دیوار بصورت مرحله به مرحله به کمک دستگاههای ویژه-1
(گل حفاری)پرکردن محل حفر شده با بنتونیت-2
کارگذاری قفسه آرماتورها-3

بتن ریزی دیوار با بتن پالستیک و لوله ترمی-4





روش دیافراگمی



روش احداث دیواره های دیافراگمی



دیواره دیافراگم اجرا شده
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:معایب

در احجام کم، هزینه اجراي کار بسیار زیاد -1

زیادي داردبه فضاي کار حفاري نیاز دستگاه -2

به دستگاه هاي حفاري ویژهنیاز -3

متخصصنیاز به نیروهای -4

:مزایا 

سرعت اجراي کار بسیار زیاد است-1

کار بسیار زیاد استایمني درجه -2

براي حفاري ها و گودهاي با طول زیاد مناسب -3

است

هم به عنوان سازه نگهبان و هم در حین بهره -4

برداري به عنوان دیوار 
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حفاظت با استفاده از شمع های
(Bored Pile Walls)درجا 
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روش اجرای شمع

ومعینفواصلدرشودانجامگودبرداریاستقرارکهزمینیحاشیهدرابتداروشایندر
بایاوحفاریهایدستگاهازبااستفادههاحفاریاین.شودمیحفرهاییچاهشدهمحاسبه
میگودبرداریعمقبرابر3/1حداقلهاچاهاینعمق.گیردمیصورتدستیروشازاستفاده

.باشد
تنبعملیاتسپسوگرفتهصورتآرماتورگذاریکاملبطورهاچاهداخلها،چاهاینحفرازپس

.گرددمیانجامریزی
شودمیخاکبرداریشمعفوقانیقسمت،هاشمعریزیبتنعملیاتانجامازپس.
این.گرددمیاجرارابطیتیرهاشمعفوقانیقسمتدریکدیگرباهاشمعمشترکرفتارجهت

.گرددتراقتصادیطرحمواردازبسیاریدروترمناسبهاشمعرفتارشودمیسببتیر
شودمیانجامکاملبطورگودبرداریعملیاترابطتیراجرایازپس.
اجراایهشمعبهخاکجانبینیرویانتقالکهداشتتوجهنکتهاینبایدبهشمعاجرایروشدر

بهاهشمعفاصلهبایستیهاشمعطراحیدرمنظوراینبرای.پذیردانجامصحیحبصورتشده
ووندشاجراهمبهچسبیدههاشمعکهاستترمناسباساساینبروباشدکمقبولیقابلنحو

.گردداجرامناسبهایسازهخاکنیرویانتقالجهتباهاشمعبینیا



حفاظت با استفاده از شمع های درجا

:استفاده از این روش در موارد زیر توصیه می شود•
.در مواردی که استفاده از سپرها به دلیل سختی و تراکم خاک امکان پذیر نباشد•
.در شرایطی که سطح آب باال بوده و نیاز به اجرای آب بند می باشد•
در مواردی که ایجاد المان های کششی در ساختمان های مجاور امکان پذیر نباشد و یا  •

.تاسیسات زیربنایی مانع اجرای فعالیت باشد
.اشددر مواقعی که استفاده از سیستم حفاظت گود به عنوان عضوی از سازه اصلی مطرح ب•
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حفاظت با استفاده از شمع های درجا

اجرای دیوار آب بند•
ا رعایت هم  دراین روش ابتدا شمع هایی با بتن پالستیک یک در میان حفاری و اجرا می گردد و سپس ب•

.پوشانی شمع های اصلی و سازه ای با رعایت احداث جداره زنجیره ای و پیوسته اجرا می گردد

اجرای دیوارمحافظت ناپیوسته•
وان از شمع در مواردیکه توده خاک و سنگ دارای چسبندگی زیاد بوده و سطح آبهای زیر پایین بوده می ت•

.  های درجا ریز ناپیوسته و با فاصله استفاده نمود
.برابر قطر شمع ها می باشد2حداکثر فاصله محور تا محور شمع های اصلی •
در این روش در اثر مرور زمین احتمال هوازدگی بین شمع ها وجود دارد و در دراز مدت نیز تغییر  •

اعث  مشخصات خاک و برخی از پارامترهای آن مانند از دست دادن آب و یا حالت اشباع پیدا نمودن آن ب
ستن مش و با ب( شاتکریت)ریزش خاک بین شمع ها شده و برای جلوگیری از آن می توان از بتن پاشی 

.پوشش الزم را جهت پایداری ایجاد نمود
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روش اجرای شمع





روش اجرای شمع در جا

اجرای شمع در پیرامون زمین-1•
اجرای گود برداری-2•



حفاظت گود با میکرو پایلینگ و مهار
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:معایب

نیاز به ماشین آالت شمع کوبی-1

غیر اقتصادی در گودهای عمیق-2

:مزایا 

سرعت عملیات اجرایي بسیار باال است-1

و پاگیر نیستدست سیستم -2

کاهش هزینه در احجام  باال-3

کارکرد بعنوان سیستم اصلی سازه-4

استفاده مجدد از شمع پیش ساخته-5
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روش شمع در جا

:محدودیت ها•
.برای ارتفاع های بلند هزینه به شدت اضافه می گردد•
.متری توصیه می گردد5تا گود برداری های •



روش خرپایی
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معرفی روش خرپایی مورب
آناجرایواستشهریمناطقدرنگهبانهایسازهاجرایروشترینمتداولازیکیروشاین

وستدمعموالخرپاهاشکلدلیلبهسیستماینامانداردنیازباالییتخصصبهوبودهساده
.باشدمیپاگیر

ونماییممیحفرشدهمحاسبهومشخصفواصلدرگودکناردرراهاییچاهابتداروشدراین
ئمقاعضوسپسوشدهآرماتوربندیمشخصعمقباچاهانتهاییقسمت،هاچاهحفاریازبعد

صورتریزیبتنمناسبعمقباچاهانتهاییدرقسمتحال.شودمیدادهقرارچاهدرونخرپا
هاییانتقسمتکهباشدایگونهبهبایدچاهانتهایریزیبتنعمقوهاچاهاینعمق.گیردمی
،لهمرحاینازبعد.نمایدتحملراسیستمدرشدهایجادکششریزیبتنازپسبتواندهاچاه

وربمعضواتصالجهت،فونداسیونگودکفدروگرددمیبرداشتپایدارشیبباخاکبرداری
بهمناسبشیبباخرپاموربعضوسپس.گرددمیاجرامحاسباتطبقمشخصابعادباخرپا

ایانتهتاایمرحلهصورتبهخاکبرداریحال.شودمیمتصلگودکفدرشدهاجرافونداسیون
وگودبرداریاتمامازپس.شوندمیاجراخرپادیگراعضایمرحلههردروشدهانجامگودبرداری

ربموعضوهایبایدخرپایی،سیستمکلوخرپاعضوهایکمانشازجلوگیریجهتخرپااجرای
ازیاریدربس.شوندمهارشدهمحاسبهومشخصفواصلدربادبندهاوافقیتیرهایوسیلهبهخرپا

ابپروژهاجرایمحلابتدا،نگهبانسازهاحداثگودبرداریوعملیاتدرتسریعجهتهاپروژه
ودگدیوارهدرمکانیکیبیلوسیلهبههاخرپانصببرایحال.گرددمیحفاریپایدارشیب

سپسوحفاریچاهشدهاجراشیارهایمحلدرخرپانصببرایسپسوشدهایجادشیارهایی
.شودمیدنبالخرپانصببعدیمراحلوشودمیآرماتوربندی



روش خرپا

حفر چاهک-1•
اجرای شمع و عناصر قائم-2•
حفاری شیبدار طرفین گود-3•
+ ...(فونداسیون ) اجرای عنصر مایل خرپا -4•
حفاری مرحله به مرحله-5•
کار گذاری عناصر افقی و مهار-6•
(عناصر بادبندی و شناژ) به هم بستن خرپا ها -7•



خصوصیات خرپای بهینه

.است½ عرض به ارتفاع در اکثر موارد نسبت •
.زیر عضو قایم شمع تعبیه شده است•
عضو مورب فشاری دارای فونداسیون است•
.در صورت ریزشی بودن خاک باید از تخته بندی استفاده کرد•



روش خرپایی مورب







روش خرپایی موازی

ردیفدودرهاییچاهداریم،گودبرداریقصدکهزمینیاطرافدرروشایندر
متقسدروهاچاهداخلقبلیهمانندمراحلسپسوکنیممیحفر(بیشتریا)

قرارهاچاهداخلدرقائمدوعضوسپس.گرددمیآرماتورگذاریآنهاانتهایی
خاکبرداریعملیاتحال.گرددمیریزیبتنهاچاهانتهاییقسمتوشدهداده

میاجرامرحلهبهمرحلهخرپادیگراعضایوشدهبرداشتایمرحلهشکلبه
ایی،خرپسیستمکلوخرپاعضوهایکمانشازجلوگیریجهتاستالزم.شوند

وصمشخفواصلدرهابادبندوافقیتیرهایوسیلهبهخرپاموربعضوهایباید
انتومیهاسازهاینبهخاکجانبیفشارانتقالبرای.شوندمهارشدهمحاسبه

اینوارالیاوساختهپیشبتنیصفحاتازاستفادهباقائمهایپروفیلبیندر
.دادانتقالرافشار



روش خرپایی موازی





مراحل اجرای یک سازه خرپایی





تخته کوبی



:معایب

سرعت اجرا پائین است-1

اشغال بخشی از فضای گودبرداری-2

نیاز به برداشت خاک به صورت دستی-3

:مزایا 

اجرای ساده-1

تجهیزات رایج-2

گود برداری های شهری-3

انعطاف در شرائط مختلف-4

استفاده مجدد از خرپا-5
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شیب دار کردن
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شیب دار کردن
عدم قرارگیری سیستم نگهداری موقت در درون زمین اصلی که باعث کاهش مساحت

زمین و یا دست و پاگیر شدن اجرای سازه اصلی می شود و همچنین سرعت اجرای
.باال و هزینه کم از مزایای این روش میباشد

این روش نیاز به فضای باز در اطراف زمین دارد لذا در زمینهایی که فضای کاری

.محدودی دارند از این روش نمی توان استفاده نمود



روش های ترکیبی

www.ravanshadnia.com107-اصول و روش های گودبرداری



شیت پایل و مهار متقابل



از گودانتخاب روش حفاظت 
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