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نشست ١-۴-۶-٧
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پی ھای مستقر بر بستر سنگی، مالحظات اضافی طراحی ٧-۴-٧

:طراحی سازه ای-۴-٧

سایر مالحظات ٩-۴-٧

)پی ھای شمعی (پی ھای ژرف ۵-٧

دامنه ١-۵-٧

حالتھای حدی ٢-۵-٧

شرایط طراحی و نیروھا ٣-۵-٧
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اصطکاک منفی جدار٢-٢-٣-۵-٧

س٣-٢-٣-۵-٧ آما

بارگذاری مایل۴-٢-٣-۵-٧
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مبانی و مالحظات طراحی ۵-۴-٧

روشھای طراحی١-۵-۴-٧

مالحظات طراحی٢-۵-۴-٧

شمعھای فشاری۵-۶-٧
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ظرفیت باربری نھایی از آزمایشھای بارگذاری شمع٢-٣-۵-۶-٧

ش ٣-٣-۵-۶-٧ مقاومت باربری نھایی از نتایج آزمای

مقاومت نھایی شمع با استفاده از نتایج کوبیدن شمع۴-٣-۵-۶-٧

مقاومت نھایی با استفاده از تحلیل معادله امواج۵-٣-۵-۶-٧

نشست پی ھای شمعی۵-۶-۴-٧

شمعھای کششی٧-۵-٧

کلیات١-٧-۵-٧

مقاومت کششی نھایی٢-٧-۵-٧

کلیات ١-٢-٧-۵-٧

ش کششی شمع ٢-٢-٧-۵-٧ مقاومت کششی نھایی از طریق آزمای
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تغییر مکانھای عمودی٣-٧-۵-٧

شمعھای با بارگذاری مایل٨-۵-٧

کلیات١-٨-۵-٧

مقاومت نھایی بارگذاری مایل٢-٨-۵-٧

کلیات١-٢-٨-۵-٧

ش و پارامترھـای                   ٢-٢-٨-۵-٧ ت بارگـذاری مایـل از نتــایج آزمـای ت نھـایی شـمعھای تـح تعیین مقاوـم
مقاومت شمع 

تغییر مکان مایل٣-٨-۵-٧

طراحی سازه ای شمعھا٩-۵-٧

انجام نظارت بر ساخت ١٠-۵-٧

سازه ھای نگھبان۶-٧

حدود١-۶-٧

حالتھای حدی٢-۶-٧

بارگذاری، داده ھای ھندسی٣-۶-٧

بارگذاری١-٣-۶-٧

٧-۶-١-١-٣ )خاکریز پشت سازه ھای نگھبان(وزن مصالح 

سربارھا٢-١-٣-۶-٧

وزن آب٣-١-٣-۶-٧

نیروھای امواج۴-١-٣-۶-٧

نیروھای نگھدارنده۵-١-٣-۶-٧

نیروھای ضربه ای ۶-١-٣-۶-٧

تأثیرات دما٧-١-٣-۶-٧

داده ھای ھندسی٢-٣-۶-٧

سطوح زمین١-٢-٣-۶-٧

سطوح آب ٢-٢-٣-۶-٧

Page 5 of فھرست7

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 7\Data\fehrest.html

www.civilbook.ir



شرایط و مالحظات طراحی ۶-۴-٧

شرایط طراحی ١-۶-۴-٧

تعیین فشارھای خاک و آب ۶-۵-٧

فشارھای مبنای طراحی خاک١-۶-۵-٧

مقدار فشار خاک در حال سکون٢-۶-۵-٧

مقادیر حدی فشار خاک ٣-۶-۵-٧

ش خاک ۶-۵-۴-٧ مقادیر میانی ران

اثرات تراکم۶-۵-۵-٧

فشارھای آب ۶-۵-۶-٧

طراحی حالت حدی نھایی ۶-۶-٧

کلیات ١-۶-۶-٧

پایداری کلی ٢-۶-۶-٧

گسیختگی پی دیوارھای نگھبان وزنی٣-۶-۶-٧

گسیختگی چرخشی دیوارھای توکار۶-۶-۴-٧

گسیختگی عمودی دیوارھای توکار۶-۶-۵-٧

گسیختگی سازه ای ۶-۶-۶-٧

حالت حدی بھره برداری٧-۶-٧

کلیات١-٧-۶-٧

جابجایی ھا٢-٧-۶-٧

ارتعاشات٣-٧-۶-٧

حالتھای حدی بھره برداری عناصر سازھای ۴-٧-۶-٧

مھاربندیھا ٨-۶-٧

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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کلیات١-٧

مقدمه ١-١-٧

نیاز به تدوین مقرراتی برای بررسیھای ژئوتکنیکی با ھدف انجام طراحیھای ژئوتکنیکی و به تبـع آن ضــوابط کلــی                   

انجام آزمایشھای ژئوتکنیکی به منظور تعیین پارامترھای موردنیاز طراحی در چارچوب طرح تـدوین مقـررات ملــی                            

س می شود     در این راستا با استفاده از مدارک موجـود در ادبیات فـنی ژئوتکنیــک ســعی               .ساختمان به وضوح ح

ت نحـوه برنامـه ریــزی و انجـام آزمایشـھای ژئوتکنیکی                     ت دسـتورالعملی کلــی جـھ در ســاختگاه و در   (شده اـس

ک آن خطـوط                       ، )آزمایشگاه تعیین پارامترھای طراحی و نھایت انجام طراحیھای ژئوتکنیکی تدوین شود تا بـه کـم

یادآوری این نکته بایسته است که اصوال علم ژئوتکنیک چـه در عرصـه                 .کلی و فھرست خدمات الزم روشن گردد       

طراحی و چه در عرصه انجام آزمایشھای موردنیاز در شناسایی و بررسی سـاختگاه، بــرخالف دیگــر گرایشــھای                           

، چندان در چارچوب آئیننامه نمی گنجد و ھمواره ناھمگونیھـای خــاک،                    )سازه و آب و راه    (اصلی در رشته عمران      

س ژئوتکنیک را وادار می                            ش، مھند نابھنجاریھای موضعی، مشکالت انجام آزمایشھا و عدم قطعیت در نتایج آزمای

شابه دیگـر و                                    سازد تا  ی پــی به تجربیـات م ک خــاک و مھندـس ھمزمان با تکیه بر اصول و مبانی تئوریــک مکانـی

ی ھوشـمندانه اعــالم نظــر نمایــد                         س خود مراجعه و با قضـاوت مھندـس .اطالعات تجربی و مشاھده ای در دستر

ش                  غرض از قضاوت مھندسی آن نیست که آنچه را که نمی دانیم با نظری کلی چه غلط و چه درست زیر ســرپو

ت                          قضاوت مھندسی پوشانده و اظھارنظری عاری از نکات اصولی تئوری و تجربی بنمائیم، بلکه مقصـود ایــن اـس

که در چارچوب سخت و غیرقابل انعطاف نمانده و با نگرشی عمیق و جامع و با احاطه کامل بــه اصـول تئـوری و                            

س آزمایشھا و محاسبات انجام شده، نظری کارشناسانه و معتبر در شرایط ویــژه ھـر سـاختگاه                             تجربی و بر اسا

.داده و وجوه مختلف ھر مساله را بررسی نموده و قضاوت کرده باشیم

ھدف ٢-١-٧

:بررسیھای مورد نیاز طراحی ھای ژئوتکنیکی با ھدفھای زیر صورت می گیرد

برای طراحی ایمن و اقتصادی ساختمانگردآوری اطالعات الزم از ساختگاه:الف

ی بــرای سـاخت و سـاز بنـا کــه از طــرق مختـلف بــه                :ب گردآوری اطالعات الزم برای برنامه ریزی موقــت و دائـم

.شرایط زمین ساختگاه مرتبط می شوند، شامل شرایط آب زیرزمینی و غیره

س از آن از ناحیــه زمیــن بــروز                         :پ ش بینی و شناسایی مشکالت احتمالی که ممکن است در خالل اجـرا و ـپ پی

.نماید

Page 1 of کلیات3

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 7\Data\1-7.html

www.civilbook.ir



دامنه کاربرد ٣-١-٧

:رعایت کلیهء این مقررات در طراحی و اجرای ساختمانھای مشروحهء ذیل الزامی است١-٣-١-٧

ـق بــه نھادھــای انقــالب اســالمی شــامل ســاختمانھایی کــه توســط                 :الــف کلیــه ســاختمانھای دولــتی و متعـل

دســتگاھھای اجرایــی، شــرکتھا و ســازمانھای دولــتی، نھادھــای انقــالب اســالمی و ســازمانھا و مؤسســات و                

ش خصوصی بــرای واگـذاری                   شرکتھایی که شمول مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام است و یا توسط بخ

.به دولت و نھادھای انقالب اسالمی ساخته می شوند

.کلیهء ساختمانھای غیردولتی عمومی:ب

کلیهء ساختمانھای غیردولتی مخاطره آمیز که در آنھا مواد اشتعال زا یا قابل انفجار یــا تشعشــع زا نگھـداری                              :ج

.می شود یا مورد استفاده وسیع قرار می گیرد

در طراحــی و اجــرای ســایر ســاختمانھای واقــع در محــدوده شــھرھایی کــه از طــرف وزارت مســکن و          ٢-٣-١-٧

س تبصرهء        اصالحی قانون نظام معماری و ساختمانی اعالم شده یا می شـوند                  )۶(ماده  )٢(شھرسازی بر اسا

الزامی است و متناســب بــا توسـعهء امکانـات فـنی در سـطح          »پی و پی سازی «صرفًا رعایت مقررات مربوط به     

کشور با اعالم مشترک وزارتخانــه ھـای مســکن و شھرســازی و کشـور، در شــھرھای موضـوع تبصــره فـوق نیــز           

.الزامی می گردد

....کلیه سازه ھای ساختمانی از قبیل مسکونی، آموزشی:الف

:ب حوزه غیرشمول

.پل ھا، سدھا، تونل، ابنیه فنی و کلیه نیروگاھھا و غیره

فرضیات تھیه این مقررات ۴-١-٧

ش فرضھای زیر در تھیه این مقررات در نظر گرفته شده اند :پی

اطالعات الزم برای طراحی، گردآوری، ثبت و تفسیر می شود، -

ش ھای طراحی و اجرا وجود دارد، - پیوستگی و ارتباط مناسب بین افراد گردآورنده اطالعات، بخ

ی                       - اجرا با توجه به استانداردھا و مشخصات فنی مربوط به آن، توسط افراد دارای صالحیت و باتجربـه انجـام ـم

.شود

مصالح و مواد ساختمانی به شرح مندرج در آیین نامه ھای رسـمی کشـور یــا در مشخصـات فــنی مربـوط بـه                     -

.مصالح و مواد، مورد استفاده قرار می گیرد

از ساختمان به نحو مناسب نگھداری خواھد شد، -

.از ساختمان بر طبق ھدف تعریف شده برای طراحی، بھره برداری خواھد شد-

تعاریف کلی و واژه ھا ۵-١-٧

:تعاریف کلی مورد نیاز

به خاکریزی اطالق می شود که احتیاج به شناخت نوع خاک و کنترل تـراکم دارد و در                :خاکریزی مھندسی  -

.پایداری ساختمان مؤثر است

ش نشده است:داده ھای ژئوتکنیکی- .یافته ھای پرداز

ش شده است .داده ھای پرداز

س ھمان صفحه داده شده است .معادل التین واژه ھا در اولین برخورد به کلمه، در پانوی

طراحی ژئوتکنیکی-
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شرایط دشوار ژئوتکنیکی-

سنگ بستر-

ش موثر و بار طراحی موثر- تن

و-

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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مبانی طراحی ژئوتکنیکی ٢-٧

نیازھای طراحی١-٢-٧
در تعیین حداقل نیازھای الزم برای بررسیھای ژئوتکنیکی، محاسبات و کنترلھای ساختمانی، باید ١-١-٢-٧

ص شود .سادگی و پیچیدگی ھر طراحی ژئوتکنیکی ھمراه با میزان مخاطره پذیری ابنیه و جان افراد مشخ
در مورد پروژه ھای دارای پیچیدگی ژئوتکنیکی کم و خطر احتمالی اندک، مراحل سادهء طراحی ٢-١-٢-٧

و می توان با استفاده از تجربه ھای قبلی و بررسیھای مقایسه ای ژئوتکنیکی نیازھای قابل قبول خواھد بود
.طراحی را تعیین نمود

:ھنگام تعیین نیازھای طراحی ژئوتکنیکی عوامل زیر باید در نظر گرفته شوند٣-١-٢-٧

شرایط بارگذاری-

نوع و ابعاد سازه ھا و اجزای آنھا-

شرایط پیرامونی سازه-

شرایط زمین-

لرزه خیزی منطقه-

وضعیت آبھای زیرزمینی-

)، تغییرات فصلی رطوبت١ھیدرولوژی، آبھای سطحی، فرونشست(تأثیرات محیطی -

رده ھای ژئوتکنیکی ٢-٢-٧

طبقه بندی اولیه سازه        .تعریف می شود   ٣و  ٢،  ١برای تعیین نیازھای طراحی ژئوتکنیکی، سه رده ژئوتکنیکی                

س رده ژئوتکنیکی باید قبل از بررسیھای ژئوتکنیکی انجـام شـود                ی تــوان در مراحــل         .بر اسا ایـن رده بنــدی را ـم

.در ھر مرحله از طراحی و روند اجرایی رده بندی باید کنترل شود و در صورت نیاز تغییر کند.بعدی تغییر داد

ی نیـاز داشـته باشـد                              .وجوه مختلف طراحی یک پروژه ممکن است به در نظر گرفتن رده ھای گوناگون ژئوتکنیـک

س مھمترین رده طراحی شود .نیازی نیست که تمامی پروژه بر اسا

١رده ژئوتکنیکی ١-٢-٢-٧

:قابل استناد نمی باشد١در ھیچ یک از شرایط زیر رده ژئوتکنیکی :تبصره

.زمینھای مسأله دار از قبیل زمینھای آماسی و رمبنده و مستعد روانگرایی-١

وجود خاک دستی-٢

.احداث طرح، خطری برای سازه مجاور محسوب شود-٣

ی                      -۴ ش یابد و یا ایــن کــه تجربــه ھـای مشــابه محـل گودبرداری و خاکبرداری به زیر سطح سفره اشباع گستر

.نشان دھد که حفاری پیشنھادی در پایین تر از سطح سفره آب زیرزمینی با اشکال انجام خواھد شد
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.زمین موردنظر طرح از شیروانی با شیب تند برخوردار باشد-۵

شتی،      (احتمال وقوع عوامل مخاطره آمیز در ساختگاه، حوالی و مجاور سازه وجود داشته باشـد             -۶ از قبیـل ن

ش، آب شستگی و غیره ).قرار گرفتن سازه در مسیل و امکان رخداد فرسای

١طراحی پی سـازه ھـای رده ژئوتکنیکی            .این رده فقط شامل انواع سازه ھای کوچک و غیرپیچیده می شوند          

در مناطق شھری شناخته شده ژئوتکنیکــی بـا اســتفاده از تجربیـات مشــابه و بــدون انجـام مطالعــات گســترده                          

:در زیر به نمونه ھایی از این سازه ھا و یا بخشھایی از آنھا اشاره می شود.ژئوتکنیکی می تواند انجام پذیرد

:طبقه با شرایط زیر۴ساختمانھای تا :الف

اھمیت کم و متوسط-

متر گودبرداری۵/٢حداکثر -

ش، وجود خاک دستی- ش، سنگ ریز ص ژئوتکنیکی از قبیل لغز عدم وجود مسایل خا

متر ٣٠٠مساحت اشغال کمتر از -

.متر تجاوز نمی کند٢دیوارھای نگھبان دیواره خاکبرداری در محل ھایی که اختالف سطح زمین از :ب

٢رده ژئوتکنیکی ٢-٢-٢-٧

ض مخــاطره پذیری غیرعـادی نبوده و                                    ی شــود کــه در معــر این رده شامل انواع متداول سازه ھا و پی ھایی ـم

بـه اطالعـات و       ٢طرح پی سازه ھـای واقــع در رده ژئوتکنیکــی           .دشواری ویژه ای از نظر زمین و بارگذاری ندارند             

ی نیاز دارنـد                            ت شـرایط اساـس بـرای بررســیھای    .تحلیل کمی و کیفی ژئوتکنیکی برای حصول اطمینان از رعاـی

ی شـناخته                             ژئوتکنیکی طراحی در این رده باید از آزمایشھای صحرایی و آزمایشگاھی متداول و روشھای طراـح

.شده و معتبر استفاده کرد

:مطابقت دارند نشان می دھند٢نمونه ھای ذیل، سازه ھایی را که با رده ژئوتکنیکی 

طبقه کــه در معـرض خطــرات احتمــالی غیرعــادی و شــرایط دشـوار ژئوتکنیکــی قــرار             ٢۵ساختمانھای معمول تا    

.ندارند

.ساختمانھای با حداکثر دو طبقه زیرزمین

.خاکریزھای مھندسی و کارھای خاکی مرتبط به بنا

.متر۶گودبرداریھای متداول و عادی با عمق کمتر از

متر۶ازدیوارھا و دیگر سازه ھای نگھدارنده آب و خاک تا ارتفاع کمتر 

٣رده ژئوتکنیکی ٣-٢-٢-٧

ی شــوند کــه در چـارچوب رده ھـای ژئوتکنیکــی                           ٢و  ١این رده شامل سازه ھا و یا بخشھایی از سازه ھایی ـم

:از قبیل.قرار نمی گیرند

ش از - .طبقه٢۵کلیه ساختمانھای با بی

.طبقه٢ساختمانھای با بارھای غیرعادی، برجھا و ساختمانھای بلند با زیرزمینھای بیشتر از -

.سازه ھای متضمن خطرات احتمالی غیرعادی و یا شرایط غیرعادی و دشوار از نظر ساختگاه-

ت و دائـم،                           - ی ھــای موـق زمینھایی کـه در آنھـا بــه دلیـل پــایین آمـدن سـطح سـفره آب زیرزمیــنی و یـا زھکـش

سازه ھای مجاور در معرض خطر ناپایداری قرار می                  -نشست، جابجایی وحرکات قابل توجه خاک ایجاد شده و                

.گیرند

.گودبرداریھایی که از نظر عمق و ساختمانھای مجاور به توجه ویژه ای نیاز دارند-
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با توجه به ویژگیھای ساختگاه و سازه موردنظر بــرای احـداث در ایــن          مطالعات و بررسیھای گسترده ژئوتکنیکی      

.رده باید انجام پذیرد

مالحظات طراحی ٣-٢-٧

:مالحظات مربوط به شرایط زمین:الف

:در طراحی ژئوتکنیکی، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد-

.مناسب بودن کلی زمینی که سازه بر روی آن قرار می گیرد-

سباتی دخالــت                                  - ف خـاک، سـنگ و اجــزای سـاختمانی کـه در مــدل محا الیه بندی و طبقه بندی مناطق مختـل
.دارند

تعیین مقاومت الیه ھای نرم و سخت و سطوح الیه بندی شیبدار-

تعییــن وجــود حفــره ھــا، قنـوات و گالریھــای طبیعــی و یــا ســاخته دســت انســان و یــا حفــره ھــای انحاللــی و         -
و فرآیندھای انحاللی پیوسته در سنگھا شکافھایی که با مصالح نرم پر شده اند

وجود گسلھا و نزدیکی به آنھا-

درزه ھا و شکافھا در سنگھا-

.تعیین کنشھا، ترکیب آنھا و انواع بارگذاریھا-

:نوع محیطی که طراحی در آن انجام می شود مدنظر قرار می گیرند عبارتند ازمواردی که بر حسب:ب

ش و حفاری که به تغییرات در ھندسه سطح زمین می انجامد .اثرات آب شستگی، فرسای

اثرات خورندگی شیمیایی 

اثرات ھوازدگی

اثرات یخ زدگی 

تغییرات در سطوح آب زیرزمینی

ش و روانگرایی قرارگیری در زمینھای با احتمال وقوع لغز

قرارگیری در مناطق با پتانسیل سیلگیری

سایر اثرات زمان و محیط بر مقاومت

زمین لرزه ھا 

فرونشست ناشی از فعالیتھای طبیعی یا انسانی

سازه در برابر تغییر شکل ھای نسبی١رواداری

اثر سازه جدید بر سازه ھا یا تأسیسات موجود 

.مالحظات زیست محیطی

:به موارد ذیل باید توجه جدی مبذول گردد:پ

.برآمدگی و نشست ھای حاصل از فعالیتھای انسانی، آب و ھوا یا تغییرات رطوبت

ش توده ھای خاک ش یا لغز .حرکات ناشی از خز
ی و حل شدن ش درونی، تجزیه، خودتراکم .حرکات ناشی از فرسای

.حرکات و شتابھای حاصل از زمین لرزه، انفجارھا، ارتعاشھا و بارھای دینامیکی

بارگذاری در طراحی ژئوتکنیکی مالحظات ۴-٢-٧
:در تحلیل ھای ژئوتکنیکی، موارد زیر در نظر گرفته می شوند

وزن خاک، سنگ و آب -
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ژئوتکنیکی)٢(و اطالعات)١(داده ھا٣-٧

کلیات ١-٣-٧

در این فصل به گردآوریھای مورد نیاز، ارزیابی پارامترھای ژئوتکنیکی و نحوه ارائه گزارشھای ژئوتکنیکی پرداختــه                          

.می شود

این داده ھا شامل داده     .گردآوری، ثبت و تفسیر دقیق داده ھای ژئوتکنیکی ھمواره باید صورت پذیرد           ١-١-٣-٧

ی، لـرزه خـیزی، ھیــدرولوژی و                        ی، زمیـن ریخــت شناـس ی مھندـس ھای زمین شناسی عمومی، زمیــن شناـس

در این مجموعه اطالعـات و شــواھد    .ھیدروژئولوژی، داده ھای ژئوتکنیکی موجود و تاریخچه ساختگاه می باشد           

.ناشی از تغییرات زمین شناسی باید مدنظر قرار گیرد

بررســیھای ژئوتکنیکــی بایــد چنــان برنامــه ریــزی شــود کــه نیازمنــدیھای ســاخت و عملکــرد ســازه                ٢-١-٣-٧

برنامه بررسیھای ژئوتکنیکی باید به طور مداوم، با بدست آوردن اطالعات تـازه در خــالل                 .پیشنھادی را در برگیرد  

.اجرای کار، مورد تجدیدنظر قرار گیرد

بررسیھای صحرایی و آزمایشگاھی متداول باید در انطباق بــا اســتانداردھا و توصــیه ھــای شـناخته                        ٣-١-٣-٧

ش شود         ی                   .شده بین المللی انجام و گزار موارد عدول از این استانداردھا و نیاز به آزمایشــھای اضـافی و تکمیـل

ش ژئوتکنیک درج شود .باید در گزار

ش شود و اثر بکارگیری این روشھا به                                 ۴-١-٣-٧ روشھای نمونه گیری، جابجایی و انبارکردن نمونه ھا باید گزار

.ھنگام تفسیر نتایج آزمایشھا مدنظر قرار گیرد

بررسیھای ژئوتکنیکی ٢-٣-٧

بررسیھای ژئوتکنیکی باید کلیه اطالعـات مربوط بــه شـرایط الیه ھــای مختـلف خـاک و آب زیرزمیـنی در                                :الف

ساختگاه و اطراف آن را در بر گیرد 

آن گروه از بررسیھای ژئوتکنیکی که بر تصمیم گیری در مورد رده ژئوتکنیکی تأثیر گذار است بایــد در اولویت                :ب

.قرار گیرد

ت کـه                    ٣و  ٢بررسیھای ژئوتکنیکی برای رده ھای ژئوتکنیکی            ک تــا سـه مرحلـه زیــر اـس به طور عادی شـامل ـی

:ممکن است دارای ھمپوشانی باشند

بررسیھای مقدماتی-

بررسیھای طراحی-
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بررسیھای کنترلی -

مقدماتی بررسیھای ١-٢-٣-٧

:بررسیھای مقدماتی با ھدفھای زیر صورت می گیرد

و ارزیابی کلی ساختگاه )٣(شناسایی-
مقایسه ساختگاھھای مختلف، برای انتخاب گزینه مورد نظر در صورت نیاز -

ش آید و پیامد آن ھا - تخمین تغییراتی که ممکن است به سبب کارھای پیشنھاد شده پی

برنامه ریزی بررسیھای طراحی و کنترلی، شامل شناسایی گستره زمین که ممکن است تأثیر قابل مالحظه                    -

.ای بر رفتار سازه داشته باشد

:موارد زیر باید در بررسیھای مقدماتی مورد توجه قرار گیرد

شناسایی میدانی -

توپوگرافی منطقه -

، به ویژه توزیع فشارھای حفره ای )ھیدروژئولوژی (زمین آبشناسی -

بررسی ساختمانھا و حفاریھای ھمجوار-

نقشه ھا و مدارک زمین شناسی مھندسی موجود-

بررسیھای پیشین انجام شده در محدودهء موردنظر -

عکسھای ھوایی -

نقشه ھای قدیمی -

لرزه خیزی منطقه ای -

.اطالعات دیگر بر حسب شرایط و ویژگیھای ھر پروژه-

بررسیھای طراحی ٢-٢-٣-٧

:بررسیھای طراحی با ھدفھای زیر صورت می گیرد١-٢-٢-٣-٧

فراھم نمودن اطالعات الزم برای طراحی مناسب و اقتصادی کارھای دائمی و موقت -

ش اجرا - فراھم نمودن اطالعات الزم برای برنامه ریزی رو

.در خالل ساخت بروز خواھد کرد"شناسایی مشکالتی که احتماال-

:موارد زیر را در بر گیرداین بررسی ھا باید 

شیب الیــه، تنــاوب الیـه          (وضعیت ھندسی قرارگیری الیه ھای متفاوت زمین در ساختگاه             - ضخامت الیـه، 

)ھا 

پارامترھای مقاومتی کلیه الیه ھای زمین -

خواص تغییرشکل پذیری کلیه الیه ھای زمین -

توزیع فشار حفره ای آب در نیمرخ زمین-

شرایط تراوایی-

تراکم پذیری زمین-

)زباله ھا(وجود خاکھای دستی، مواد زائد یا مصالح غیرطبیعی -

زمین و آب زیرزمینی)مھاجم بودن(احتمال خورندگی -

امکان بھسازی زمین-

احتمال یخبندان-
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.وجود ھرگونه نابھنجاری ژئوتکنیکی از قبیل قنوات، انباره ھای فاضالب و غیره-

ی سـازندھا بایـد مـوارد زیــر مــورد توجــه                       در بررسیھای طراحی، به منظور شناسایی کلیه عوارض زمیـن شناـس

:خاص قرار گیرد

حفره ھا، فضاھای خالی و قنوات -

تغییر وضع سنگھا، خاکھا یا مصالح پرکننده-

اثرات زمین آبشناسی-

گسلھا، درزه ھا و سایر ناپیوستگیھا-

توده ھای خزشی خاک و سنگ-

.خاکھا و سنگھای آماسی و رمبنده-

ش مشتمل بر گمانه زنی، آزمایشھای برجا و آزمایشھای آزمایشگاھی می - برای شناسایی زمین برنامه کاو
.باشد

بررسیھای طراحی را باید حداقل تا عمق سازندھایی انجام داد که مرتبط با طرح ارزیابی شده اند و پـایین تر                    -

.از آنھا شرایط زمین تأثیر قابل مالحظه ای بر رفتار سازه نخواھد داشت

س اطالعات زمین شناسی محل، شرایط زمین، ابعـاد             فاصله بین نقاط اکتشافی و عمق اکتشاف باید بر        -  اسا

.ساختگاه و نوع سازه تعیین شود

:، می توان موارد زیر را متذکر شد٢برای بررسیھای ژئوتکنیکی رده ٢-٢-٢-٣-٧

.در مواردی که سازه سطح وسیعی را می پوشاند، نقاط اکتشافی باید حتی االمکان در یک شبکه قرار گیرد                -

معمـوال فاصله گمانـه ھـا بــه طـور         .فاصله بین نقاط اکتشافی با توجه به عدم یکنواختی خاک انتخاب می شود

.متر در زیر اشغال یک بنا انتخاب می شود٣٠متوسط 

٣برای پی ھای ساده و نواری مجزا، ژرفای گمانه ھای زیر تراز پی پیشنھادی باید بـه طــور معمــول کمـتر از                    -

ض پی نباشد      گمانه در زیر تراز پی کمترین مقدار عرض یا ارتفاع ساختمان در نظر گرفته                        حداقل ژرفای  .برابر عر

در برخی از نقاط اکتشافی برای ارزیابی شرایط نشست و مشکالت احتمالی آب زیرزمینــی                          "معموال.می شود 

ش کــل زیرپــی و     %١٠با توجه به تأثیرات متقابل از           ی ھـای مجـاور بایـد ژرفــای بیشــتری مورد                     %٢٠تن ش ـپ تـن

.بررسی قرار گیرد

ش کل  %١٠برای پی ھای گسترده، ژرفای گمانه ھا باید از تراز زیر پی کمترین مقدار بین دو ژرفای معادل                       - تن

ش معادل  ش تن ش برجای خاک می شود، انتخاب می گردد%٢٠زیرپی و یا عمقی که میزان افزای .تن

ص نوع خاک حداقل ژرفای یک گمانه از زیر تراز پی باید                   ٢٨٠٠با توجه به آیین نامه     - متر انتخاب   ٣٠برای تشخی

.شود

ش باید کلیه الیه ھای خاکھای تراکم پذیر را کــه تأثیر آنھـا                           - برای مناطق پرشده یا خاکریزھا، ژرفای حداقل کاو

ش ممکن است به ترازی محدود گردد که تأثیر الیه ھای زیـر آن                   .در نشست با اھمیت است دربرگیرد      ژرفای کاو

بدیھی است عمق خاک دستی در حداقل ژرفای گمانــه         .درصد نشست کلی کمتر باشد      ١٠تراز در نشست از    

.ھا لحاظ نمی گردد

بر روی سنگ بستر قرار گیرد، حفاری در سنگ و یا نمونه گــیری از آن بــه منظـور               "در صورتی که بنا مستقیما      -

.تعیین ژرفا و کیفیت سنگ بستر مناسب برای قرار گرفتن پی بر روی آن ضروری است

ش نفوذ یا سایر آزمایشھای برجای درون گمانه ای بطور معمــول بایـد                                - برای پی ھای شمعی، گمانه ھا، آزمای

مـتر زیـر تـراز         ۵برای شناسایی شرایط زمین تا ژرفای ایمن و مطمئن صورت گیرد که به طور معمول باید حداقل                               
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ش بینی شده قرار گیری نوک شمع در نقطه استقرار شمع باشد                 ش           .پی ولی به ھرحال ممکن است مواردی پی

ش از تراز قرارگــیری      .آید که در آنھا گمانه ھای بسیار ژرفتری موردنیاز باشد           ھمچنین ضروری است که عمق کاو

نوک شمع به اندازه ضلع کوچک مستطیلی که مجموعه شمعھای تشکیل دھنده شالوده ھـا را در تـراز پاشـنه                  

.شمعھا دربر می گیرد بزرگتر باشد

ترازھای حداقل و حداکثر ھرگونه آب آزاد         .فشار آب زیرزمینی مؤثر در خالل انجام بررسیھا باید مشخص شود        -

ت               که ممکن است بر فشار آب زیرزمینی تأثیر گذارد باید روشن شده و تـراز آب آزاد حیــن انجـام بررسـیھا نیز ثـب

.شود

س ژئوتکنیــک انجـام گــیرد                    - ت نظـارت مھنــد .تھیه و اجرای برنامه عملیات حفاری و نمونه گیری از خاک باید تـح

س ژئوتکنیــک                         س مناسب تھیه شود و به تأیید مھند نتایج حفاریھا و گمانه زنی ھا باید با ذکر تراز زمین و به مقیا

.برسد

ش الیه ھای خــاک در سـاختگاه قــرار                            - خاصیت روانگرایی خاک در حالت اشباع در اثر نیروی زلزله و احتمال لغز

در صورت وجود الیه ھای ماسه اشباع یـا قرارگـیری سـاختگاه روی شــیب،              .باید بررسی گردد   گرفته در شیب،  

.بررسی پایداری بناھا در شرایط لرزه ای الزامی است

:، موارد زیر اعمال می شود٣برای بررسیھای ژئوتکنیکی رده ٣-٢-٢-٣-٧

.به عنوان حداقل الزامی است٣برای رده ٢کلیه بررسیھای رده -

ص باتجربه ژئوتکنیک تعیین شود- .بررسیھای این مرحله توسط متخص

ک باتجربـه بایــد                      "بررسیھای اضافی در یک طبیعت پیچیده تر غالبا              - ص ژئوتکنـی ت و زیرنظـر متخـص ضـروری اـس

.انجام شود

ش و تفسـیر نتایــج                           - ھرگاه آزمایشھایی در یک طبیعت پیچیده تر یا غیرعادی انجام می شود، نحوه انجام آزمای

.به عالوه، منابع و مآخذ آزمایشھا باید ارائه شود.باید ثبت و مستند شود

ص با تجربه ژئوتکنیک تا انتھای ساخت پروژه در این رده الزامی است- .ھمکاری دائم متخص

بررسیھای کنترلی ٣-٢-٣-٧

خاک و سنگ ١-٣-٢-٣-٧

ص ژئوتکنیکی خاکھا و سنگھایی که سازه در داخل یا روی آنھا بنا می شود بایــد در حیــن                               تشریح نظری و خوا

.اجرا کنترل شوند

:تشریح نظری خاکھا و سنگھا باید از راھھای زیر کنترل شود١برای رده ژئوتکنیکی -

بازرسی ساختگاه -الف 

تعیین انواع خاک و سنگ واقع در محدودهء تأثیرگذاری سازه-ب 

.ثبت تشریح نظری خاک و سنگی که در جریان حفاری نمایان می شوند-پ 

سازه در داخــل یـا روی آن بنــا مــی شــود باید                           ٢برای ردهء ژئوتکنیکی       - ص ژئوتکنیکی خاک یا سنگی که  ، خوا

ی         .احتمال دارد بررسیھای اضافی ساختگاه ضروری باشد .کنترل شود نمونه ھایی از این سـنگھا و خاکھـا را ـم

ش کرد تا خواص نشانه ای، مقاومتی و تغییر شکلی آنھا تعیین شود۴توان بازیابی .و آزمای

ص زمین یا                          ٣برای ردهء ژئوتکنیکی    - ، مقررات رده بندی ممکن است بررسیھای بیشتری را در مورد جزییات خوا

.شرایط خاکریزی که از نظر طراحی دارای اھمیت ھستند، ضروری نمایند

بایـد ثبــت و از آنھــا بــرای     )مانند اطالعـات شــمع کوبــی  (شواھد غیرمستقیم در مورد خواص ژئوتکنیکی زمین -

.تفسیر شرایط زمین استفاده شود
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ش شود- .انحراف از مفروضات طراحی برای نوع و خواص زمین باید بدون تأخیر به فرد مسئول پروژه گزار

ی بــا مشخصــات ژئوتکنیکــی زمیــن واقعــی تناســب و                     - باید اطمینان حاصل شود که اصــول بکـار رفتـه در طراـح

.ھمخوانی دارند

آب زیرزمینی ٢-٣-٢-٣-٧

ترازھای آب زیرزمینی، فشارھای حفره ای و ترکیبات شیمیایی آب زیرزمینی برخورد شده در حیـن اجـرا بایـد                          -

سه شـود                         ت، مقای در سـاختگاھھایی کـه از نظــر نــوع زمیـن و            .کنترل شود و با آنچه در طراحی فرض شده اـس

نفوذپــذیری، چنــدگونگی چشــمگیری شناســایی شــده اســت یــا احتمــال مــی رود کــه وجــود داشــته باشــد،               

.آزمایشھای کاملتری الزم خواھد بود

س مقایسه تجربیات ثبت شــده قبلــی در منطقـه و یا شـواھد        "، کنترلھا معموال١برای رده ژئوتکنیکی - بر اسا

ش بینی نشده                     .غیرمستقیم انجام می شود      در صورت مشاھده ھرگونه مغایرت با فرضیات طراحی و عوارض پی

و شرایط غیرمعمول باید فرد مسئول پروژه در مورد تغییر رده ژئوتکنیکی تصمیم گیری نموده و در صورت لـزوم بـا                                     

س ژئوتکنیک مشورت کند .کارشنا

ش ســاختمانی یـا                   ٣و  ٢برای رده ھای ژئوتکنیکــی       - ی بــر رو ، در صــورتی کـه شـرایط آب زیرزمیـنی تـأثیر مھـم

.باید مشاھدات مستقیم به عمل آید"عملکرد سازه بگذارد، معموال

ت آورد کـه ترجیحـا      "پیزومتر"مشخصه ھای جریان آب زیرزمینی و رژیم فشار حفره ای را می توان توسط            "بدـس

را به فاصله زیادی از  "پیزومترھا"برخی اوقات ضرورت دارد که  .باید قبل از شروع عملیات ساختمانی نصب شود   

.ساختگاه به عنوان بخشی از شبکه رفتارسنجی نصب کرد

و در عملکرد سازه موثر واقع شود، فشـارھای آب حفـره                چنانچه تغییرات فشار حفره ای در جریان اجرا رخ دھد           

ش فشارھای آب حفره ای تا مقادیر ایمنی کنترل شود .ای باید تا زمان تکمیل ساختمان و یا کاھ

در مورد سازه ھای واقع در پایین تر از تراز آبھای زیرزمینی که ممکن است شـناور گردنـد، فشـارھای آب حفـره                                  

.ای باید کنترل شود تا زمانی که وزن سازه به حدی برسد که احتمال شناور شدن را از بین ببرد

ی بـه طور چشــمگیری در                                - ت یـا دائـم ش باید در زمانی که بخشی از کارھـای موـق تجزیه شیمیایی آب در گرد

.معرض خوردگی شیمیایی قرار می گیرد، انجام شود

.اثر عملیات ساختمانی چون آبکشی، تزریق و حفر گالری بر رژیم آب زیرزمینی باید کنترل شود-

ض شـده اســت بایـد بـدون تــأخیر بــه اطـالع فـرد                                 - ی فـر ھرگونه مغایرت در مختصات آب زیرزمینی که در طراـح

ی بــا مختصــات آب زیرزمینــی              .مسئول پروژه برسد   باید اطمینان حاصل شود که اصول بکـاربرده شـده در طراـح

.مواجه شده ھمخوانی دارد

:بررسی توزیع فشار آب حفره ای باید بطور عادی شامل موارد زیر باشد٢در بررسیھای ژئوتکنیکی رده 

عمودی و نوسان آن در خالل زمان مشاھده سطح آب در گمانه ھا و لوله ھای-

ارزیابی ھیدروژئولوژیکی ساختگاه شامل عوارضی نظیر سفره ھای آب آرتزین یا معلق یا تغییرات جزر و مدی                                -

)زمین شناسی ساحلی(

ی حداقــل         ۵ارزیابی پایداری گودبرداری ھا در مقابل زیرفشار        به منظور کنترل    ، فشارھای حفــره ای بایــد تـا عمـق

در مـواردی کــه الیــه ھـای فوقـانی دارای وزن                .برابر عمق گودبرداری در زیر سطح آب زیرزمینی شـناخته شــوند           

ص اندکی ھستند، اکتشاف تا اعماق بیشتر نیز ممکن است ضرورت یابد .مخصو

موقعیت و ظرفیتھای ھرگونه آبکشی یا چاھھـای آب حفـر شــده در مجــاورت محــدوده سـاختگاه بایـد روشــن                  -

.شود
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ارزیابی پارامترھای ژئوتکنیکی ٣-٣-٧

کلیات ١-٣-٣-٧

ی بـه کـار                                - خواص خاکھا، سنگھا و توده ھای سنگی که به وسیله پارامترھای ژئوتکنیکی در محاسبات طراـح

این پارامترھا را باید از نتایج آزمایشھای صــحرایی و آزمایشـگاھی و ســایر                      .می روند بطور کمی بیان می شوند         

ب و کـالیبره شـده و                             .داده ھای مربوط بدست آورد       ش ھای صحرایی و آزمایشگاھی باید با تجھیزات مناـس آزمای

.تفسیر می شونداین پارامترھا متناسب با شرایط حدی در نظر گرفته شده.روشھای استاندارد انجام پذیرد

در بیان ضرورت ارزیابی پارامترھای ژئوتکنیکی، تنھا به آزمایشھای آزمایشگاھی و صحرایی رایج اشاره شــده                           -

ب بـودن آنھـا با ذکـر تجربـه ھـای قابـل                                     .است سایر آزمایشھا را نیز می توان بکــار بــرد مشــروط بــر آنکـه مناـس

.مقایسه نشان داده شود

:به منظور تعیین پارامترھای ژئوتکنیکی قابل اعتماد، موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد

ش، نحوه- تغییر ۶بسیاری از پارامترھای خاکھا ثابتھای واقعی نیستند، بلکه بستگی به عواملی از قبیل تراز تن

.شکل و غیره دارند

ش در شرایط مناسب زمین باید مـدنظر قــرار                           - در تفسیر نتایج آزمایشھا، اطالعات مربوط به کاربرد ھر نوع آزمای

گیرد و به استانداردھای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یـا ارگانھــای ذیــربط دیگـر مراجعــه                                

.شود

س آنھــا بتـوان انــدازه و دامنـه                                - ش بیـنی شـود تــا بــر اسـا ش در برنامه آزمایشھا پی باید تعداد کافی از ھر آزمای

.تغییرات ھر پارامتر مؤثر در طراحی را بدست آورد

بایـد روابـط      .اندازه ھر پارامتر باید با داده ھای موجود مربوط و نیز تجربه ھای محلی و عمومی مقایسه شــود                          -

.ھمبستگی موجود بین پارامترھا، درنظر گرفته شوند

س و اندازه گیریھـای صـحرایی از ســاختمانھای سـاخته شـده                       - در صورت امکان، نتایج آزمایشھای بـزرگ مقیــا

س( .باید مورد تحلیل قرار گیرد)تمام مقیا

ش از یک نوع، باید کنترل شود- .در صورت امکان، ھمبستگی بین نتایج آزمایشھای بی

.مشخصه و سازندھای اصلی خاک یا سنگ باید قبل از تفسیر نتایج آزمایشھا مشخص شود-

ص زیر برای شناسایی خاکھا و سنگھا بکار می رود :خوا

)از قبیل میزان کلر، سولفات و کربنات(خواص شیمیایی - ...

...)از قبیل اندازه دانه ھا، حدود اتربرگ، وزن مخصوص(خواص فیزیکی -

، )...,C,φ,E,CC(خواص مکانیکی، پارامترھای مقاومتی و پارامترھای تغییر شکلی از قبیل مقاومت برشی-

...مدول ادئومتری و

.شده نامگذاری گردند٧مصالح باید با استفاده از آزمایشھای طبقه بندی مطابق با سیستم یکنواخت

:اھم پارامترھای ژئوتکنیکی موردنیاز عبارتند از

ص ٢-٣-٣-٧ وزن مخصو

س استاندارد شماره- تعیین شود و اندازه پارامترھای منتج .........وزن مخصوص باید بر اسا

)γd ,γs,γH,γSatuص شود...)و .از آن برای طراحی مشخ

ش ھـای تعییــن وزن مخصـوص بایـد مــورد                 - تغییرات طبیعی یا مصنوعی یا الیه بندی طبقات در استفاده از آزمای

.توجه قرار گیرد
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شھایی چــون آزمایشـھای نفـوذ                       - وزن مخصوص برجای ماسه و شن را می توان بـا دقــت کــافی از نتـایج آزمای

.استاندارد یا شیوه ھایی که مقاومت خاک را معین می سازد، تخمین زد

دانسیته نسبی ٣-٣-٣-٧

ترین و متراکم ترین شرایط ٨را نسبت به شل)غیرچسبنده(دانسیته نسبی، درجه تراکم یک خاک دانه ای -

.کندبه گونه ای که به وسیله روشھای آزمایشگاھی استاندارد تعریف می شود، بیان می

ص برجای به دقت اندازه گیری - دانسیته نسبی یک خاک را می توان بطور مستقیم از مقایسه وزن مخصو

، به دست (…ASTM)با مقادیر وزن مخصوص تعیین شده در آزمایشگاه از روشھای استاندارد(…ASTM)شده 

.بدست آورد.C.P.Tیا .S.P.Tبه طور غیرمستقیم نیز می توان دانسیته را از آزمایشھای .آورد

درجه تراکم۴-٣-٣-٧

ص خشک به دست آمده از                              - درجه تراکم بر حسب نسبت بین وزن مخصوص خشک خاک و حداکثر وزن مخصو

ش تراکم استاندارد بیان می شود .آزمای

ش اصــالح شـده پروکتـور کـه در آنھـا                 :عبارتند از آزمایشھای تراکمی که باید به کار روند        - ش استاندارد یا رو رو

.مقادیر انرژیھای تراکم متفاوت است

شی نشده خاک چسبنده ۵-٣-٣-٧ مقاومت برشی زھک

، برای خاکھای رسی و اشباع، تأثیر عوامل زیر دارای اھمیت Cuدر ارزیابی مقاومت برشی زھکشی نشده، 

:است و باید درنظر گرفته شود

ش- ش در محل و در شرایط آزمای تفاوت بین وضعیت تاریخچه تن

دستخوردگی نمونه، به ویژه در آزمایشھای آزمایشگاھی روی نمونه ھای بدست آمده از گمانه-

س- ھای با حالت خمیری پایین ناھمسانی مقاومت، به ویژه در ر

س      - نتایج آزمایشھا ممکن است معرف مقاومت ترکھا باشد یا مقاومت قسـمت                      .ھای سخت  ترکھا، بویژه در ر

س را در صحرا کنترل نمایـد                س، که ھر یک از آنھا می تواند رفتار ر انـدازه نمونـه نـیز ممکـن اســت حائــز           .سالم ر

.اھمیت باشد

ی                      :اثر سرعت بارگذاری     - آزمایشھایی که با سرعت زیادتری انجام می شوند، مقاومتھای بــاالتری را نشـان ـم

.دھند

ش                       :اثر تغییر شکلھای بزرگ   - ش، کاـھ س ھا تحت تغیــیر شـکلھای بسـیار بـزرگ و روی سـطوح لغـز بیشتر ر

.مقاومت را نشان می دھند

دوره ای که در آن یک خاک به طور مؤثر زھکشی نشده خواھد بود و بسـتگی بـه تراوایــی خـاک،                               :اثر زمان -

ش مقاومت را              .وجود آب آزاد و وضعیت ھندسی محل دارد         برخی از خاکھا در بارگذاریھای بسیار کوتاه مدت افزای

.نشان می دھند

ناھمگونی نمونه ھا، از قبیل وجود شن و ماسه در نمونه رسی -

اشباع درجه-

.سطح اعتماد به تئوری مورد استفاده برای محاسبه مقاومت برشی زھکشی نشده از روی نتایج آزمایشـھا                         -

.به ویژه برای آزمایشھای برجا

پارامترھای مقاومت برشی مؤثر خاکھا ۶-٣-٣-٧

'٩C'در ارزیابی پارامترھای مقاومت برشی مؤثـر  ,10φ         ی     و کــه از مھمــترین پارامترھـای تحلیـل ت برـش مقاوـم

:طوالنی مدت می باشند، نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد
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ش در مسئله موردنظر- تراز تن

دستخوردگی در حین نمونه برداری -

ت، ثابــت                                φ'وC'مقادیر- را تنھا می توان در محدوده تنشھایی که مقـادیر آن مـورد ارزیابی قـرار گرفتــه اـس

.فرض کرد

شار آب حفــره                   φ'وC'چنانچه پارامترھای مقاومت مؤثر       - از آزمایشھای زھکشی نشده بـا انـدازه گـیری ف

.اشباع شده باشند"ای به دست آید، باید دقت نمود که نمونه ھا کامال

ش تغییر شکل نسبی صفحه ایφ'به طور کلی مقادیر - ، اندکی بیشتر از مقادیر (…ASTM)خاکھا در آزمای

ش سه  .محوری است-بدست آمده در شرایط آزمای

سختی خاک ٧-٣-٣-٧

ش به مدولھای تغییر شکل حجمی  س العمل (E)، مدول ارتجاعی خاک (G)، برشی (Kb)در این بخ و مدل عک
.پرداخته می شود(Ks)بسته 

:در ارزیابی سختی خاک نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد

شرایط زھکشی -

ش مؤثر میانگین- سطح تن

ش غالبا         - ش برشی وارده، که این تن نسبت به مقاومت برشی در    "سطح تغییر شکل برشی اعمال شده یا تن

.گسیختگی نرمالیزه می شود

ش و تغییر شکل - تاریخچه تن

:سایر عوامل مؤثر بر مدولھای تغییر شکل خاکھا عبارتند از

ش اصلی تحکیم - ش وارد بر خاک نسبت به جھت تن امتداد تن

اثر زمان و آھنگ تغییر شکل -

ش در ارتباط با اندازه دانه ھا و ویژگیھای بافت خاک - اندازه ابزار آزمای

ش از آزمایشھای صحرایی و آزمایشگاھی بسیار مشکل است                 به ویـژه    .تعیین سختی خاک به نحو اطمینان بخ

بــه ســبب دســتخوردگی نمونــه و ســایر تــأثیرات در آزمایشــھای آزمایشــگاھی، انــدازه گــیری روی نمونــه ھــای        

ی دھـد          "آزمایشـگاھی غالبـا    ت ـم لـذا تحلیــل مشـاھده ای رفتـاری      .مقـداری کمـتر از سـختی برجـا را بــه دـس

ش                   .ساختمانھای پیشین توصیه می شود        ش رابطه بیــن تنــ گاھی بھتر است برای دامنه تغییرات محدودی از تن

ض شود  -و تغییر شکل نسبی خطی یا لگاریتمی         ولی، این امر ھمواره بایـد بــا احتیـاط صــورت گـیرد          .خطی فر

.به روشنی غیرخطی است"زیرا رفتار واقعی خاک غالبا

(K)تراوایی خاک ٨-٣-٣-٧

:موارد زیر باید موردنظر قرار گیرندخاک،در ارزیابی تراوایی

اثر شرایط ناھمگونی زمین-

اثر ناھمسانی ھیدرولیکی در زمین-

اثر ترکھا یا گسله ھا در زمین، به ویژه در سنگ -

ش تحت بارگذاری پیشنھادی - اثر تغییرات تن

بنـابراین در    .اندازه بدست آمده از روی نمونه ھای کوچک آزمایشگاھی ممکن است معرف شرایط برجـا نباشـد                          

ت                               ی کنــد، ارجحـی موارد ممکن، آزمایشھای برجا که خواص میانگین را برای حجم بزرگی از زمین اندازه گـیری ـم

ش مؤثر، مـورد توجـه قــرار گـیرد                 .خواھد داشت ش تن .ولی بھر حال، باید تغییرات احتمالی در تراوایی در اثر افزای
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س آگاھی از اندازه دانه ھا و توزیع آنھا برآورد نمود .گاھی می توان تراوایی را بر اسا

(CC)و (CS)پارامترھای تحکیم ٩-٣-٣-٧
نیاز (CS)و شاخص تورم (CC)در ارزیابی تغییر شکل پذیری الیه ھای رسی به پارامترھای شاخص تراکم 

:در ارزیابی این پارامترھا باید موارد زیر درنظر گرفته شوند.است

ش تحت بارگذاری موردنظر - اثر تغییرات تن

ش - اثرتاریخچه تن

در صـورت وجـود الیــه ھـای ضخیم             .نمونه ھای برداشته شده از الیه ھای رسی باید معرف شرایط برجا باشـد                        

ش ثابت بدســت                                  س باید از اعماق مختلف نمونه برداری شود تا بتوان پارامترھای تحکیم را در فاصـله ھــای تـن ر

.آورد

شھای نفوذ استاندارد١٠-٣-٣-٧ ش ضربه ھا در آزمای .)S.P.T(١١شمار

:در ارزیابی شماره ضربه ھا، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد

ش - ,.B.P.T(١٢نوع آزمای S.P.T(.

ش      - ش باال بردن وزنه، کفشک یا مخروط، جرم وزنه، ارتفاع سقوط، قطر کیسـینگ                         (شرایط نحوه اجرای آزمای رو

(و میله ھا و ( )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٢٢۴نشریه شماره ...

شرایط آب زیرزمینی -

تأثیر فشار روبار -

.طبیعت زمین، به ویژه ھنگامی که با قلوه سنگ یا شن درشت برخورد شود-

.)C.P.T(١٣پارامترھای مخروط فروبری ١١-٣-٣-٧

در ارزیابی مقادیر مقاومت مخروط فروبری، اصطکاک غالف و در صورت اندازه گذاری فشار آب حفره ای در خـالل                              

:فروبری، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد

ب نــوع مخـروط       .مخروط و غالف اصطکاکی ممکن است به گونه ای بارز بر نتایج تأثیر بگــذارد             - بنـابراین بــر حـس

.مناسب باید منظور شودمورد استفاده، ضریب اصالحی

بنـابراین، در بسـیاری از        .تنھا زمانی می توان نتایج را با اطمینان تفسیر کرد که توالی خاکھا ثبت شده باشد                 -

ش فروبری ضروری است .موارد حفر گمانه ھمراه با آزمای

در خاکھای ناھمگون که نتایج نوسانات زیادی را نشان میدھد، مقادیر نفوذ باید طوری درنظر گرفته شـود کـه                                 -

ش مربوط به طراحی موجود، در مجموعه خاک باشد .معرف بخ

ش و سـایر آزمایشـھا از قبیــل انـدازه گــیری دانسـیته و                               - در صورت وجود روابط ھمبستگی بین نتایج ایــن آزمــای

ش فروبری، این روابط باید مورد توجــه قـرار گیرنــد             ش و نحـوه تفسـیر         .سایر روشھای آزمای چگونگــی انجـام آزمــای

.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آورده شده است.......نتایج در نشریه شماره

١۴پارامترھای پرسیومتری١٢-٣-٣-٧

:در ارزیابی مقادیر فشار حدی و مدولھای پرسیومتری، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد

ش بکار رفته برای نصب پرسیومتر در زمین - نوع دستگاه و مھمتر از آن رو

ش از متوسط را نشان می دھند نباید مورد استفاده قرار گیرند- .منحنی ھایی که شرایط دستخوردگی بی

ش به فشار حدی نمی رسد، برای تخمین آن می توان برونیابی محتاطانــه             - در مواردی که فشار در حین آزمای

ش ابتــدایی منحــنی پرســیومتری        .و متعــادلی روی منحــنی انجــام داد بــرای آزمایشــھایی کــه در آنھــا فقــط بخــ

ص شده است، می توان از ھمبستگیھای کلی، یا ترجیحا          ، ھمبستگیھای محلی از ساختگاه مشابه به       "مشخ

.طور محتاطانه از مدولھای پرسیومتری برای تخمین فشار حدی استفاده نمود
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بارگذاری صفحه ای١٣-٣-٣-٧

ش در رقوم استقرار پی و در اعماق پایین - انجام آزمای

ش که تابعی از اندازه صفحه- ش استمیزان عمق نفوذ تن .ء آزمای

ش- ش آزمای ش از حوزه نفوذ تن .ناھمگونی خاک و احتمال وجود الیه ھای تراکم پذیر در اعماق بی

ستقیم برجا ١٤-٣-٣-٧ ش م بر

ش در الیه موثر در مقاومت برشی خاک- انجام آزمای

ش و بارگذاری طراحی در ھر پروژه- ش در محدوده تنشھای عمودی بر حسب عمق آزمای انجام آزمای

ص سنگھا و توده ھای سنگی ١٥-٣-٣-٧ کیفیت و خوا

ص سنگھا و توده ھای سنگی، بین رفتار مصالح ســنگی بــه نحــوی کــه روی نمونه مغـزه                     در ارزیابی کیفیت خوا

اندازه گیری می شود و رفتار توده ھای بسیار بزرگتر سنگی که حاوی ناپیوستگیھای سـاختاری نظـیر صــفحات                            

ویژگیھای زیــر بایـد    .الیه بندی، درزه ھا، پھنه ھای برشی و حفره ھای انحاللی ھستند، باید تفاوت قایل شد                        

:در ناپیوستگیھا مورد توجه قرار گیرد

فاصله -

جھت -

بازشدگی دھانه -

به ھم پیوستگی یا تداوم -

به ھم فشردگی -

زبری، شامل اثرات حرکات قبلی روی درزه ھا -

نوع ماده پرکننده -

ص سنگھا، مواد زیر بایستی، مدنظر قرار گیرند :به عالوه، ھنگام ارزیابی خوا

تنشھای برجا-

فشار آب -

تغییرات آشکار خواص در الیه ھای مختلف -

که شاخصی از توده سنگ در کارھای (.R.Q.D)کیفیت سنگ را می توان با استفاده از نشانه کیفی سنگ -
.مھندسی است، به طور کمی بیان کرد

ی تــوان با اسـتفاده از مفھـوم رده بنـدی تـوده                                 - ت و ســختی آن را ـم خواص کلی توده ســنگ، از قبیــل مقاوـم

.سنگھا، برآورد کرد

ش قرار داد و پیامدھای تجزیه شـیمیایی روی               - ش و غیره را باید مورد سنج حساسیت به آب و ھوا، تغییرات تن

.عملکرد شالوده ھای سنگی باید مورد توجه قرار گیرد

:در ارزیابی کیفیت سنگھا و توده سنگھا نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد

ض                      - برخی از سنگھای متخلخل نرم به سرعت به خاکھای کم مقاومت تجزیه می شوند، بــه ویــژه اگـر در معــر

.ھوازدگی قرار گیرند)تأثیر(

برخی از سنگھا خاصیت انحالل پذیری باالیی را در مقابل آبھای زیرزمینی از خود بروز می دھند به نحوی کـه                      -

.سبب ایجادکانال، مغار و یا حفره ھایی می شوند که ممکن است تا سطح زمین ادامه یابد

س از باربرداری و قرار گرفتن در معرض ھوا، به سبب جذب آب توسط- کانیھای رسی به برخی ازسنگھا پ

س .کنندمی١۵روشنی آما

مقاومت فشاری تک محوری و تغییر شکل پذیری مصالح سنگی ١-١۵-٣-٣-٧
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در ارزیابی مقاومت فشاری تک محوری و تغییر شکل پذیری مصالح ســنگی، تـأثیر عوامــل زیر بایـد مـدنظر قـرار                             

:گیرد

.١۶جھت محور بارگذاری نسبت به جھت ناھمسانی نمونه، از قبیل صفحات الیه بندی، برگوارگی و جز آن-

ش نمونه- گیری، پیشینه انبارداری و شرایط محیطی آن رو

ش شده- تعداد نمونه ھای آزمای

ش شده - وضعیت ھندسی نمونه ھای آزمای

ش - درصد آب و درجه اشباع نمونه در زمان آزمای

ش و سرعت بارگذاری نمونه - طول مدت آزمای

ش محوری که در آنھا مدول االستیک تعیین شده است- ش تعیین مدول االستیک و تراز یا ترازھای تن .رو

ت فشـار تــک محـوری عمـدتا                  بـرای رده بنــدی و تعییـن       "مقاومت فشاری تک محــوری و تغیــیر شـکل پـذیری تـح

ک               .مشخصات سنگ سالم و یکپارچه به کـار می رود                 ش مقاومــت فشــاری ـت بـه اســتاندارد دســتورالعمل آزمای

.محوری طرح تھیه استانداردھای مھندسی آب کشور مراجعه شود

مقاومت برشی درزه ھا ٢-١۵-٣-٣-٧

:در ارزیابی مقاومت درزه ھای مصالح سنگی، تأثیر عوامل زیر باید مدنظر قرار گیرد

ش با توجه به توده سنگ و بارھای وارده- توجیه فضایی نمونه آزمای

ش - ش بر ش در آزمای جھت بر

ش شده - تعداد نمونه ھای آزمای

ش - ابعاد منطقه گسیخته شده به بر

شرایط فشار آب حفره ای -

احتمال گسیختگی تدریجی حاکم بر رفتار سنگ در زمین -

ش معموال     یـا بـا     ١٧درزه ھا، صفحات الیــه بندی، شیسـتوزیته، کلیواژ                 (بر صفحات سست در سنگھا       "صفحات بر

ی انــدازه گـیری شـده درزه ھـا           .فصل مشترک بین خاک و سنگ، یا بتن و سنگ، منطبق ھستند              مقاومت برـش

ش تعادل حدی در توده سنگھا به کار می رود"عمدتا .برای تحلیل به رو

ش نھایی مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی۴-٣-٧ گزار

عملیات مطالعات ژئوتکنیکی می تواند توســط یــک مشــاور ذیصــالح و خـدمات مھندســی ژئوتکنیکــی مربـوط بـه                               

س گزارشی کـه فقــط شــامل داده    .ھمان ساختگاه توسط ھمان مشاور یا مشاور دیگری انجام شود         بر این اسا

ی حاصـل از حفاریھـای انجـام شــده در سـاختگاه مــی باشــد توسـط مشــاور عھــده دار                              ھا و اطالعـات ژئوتکنیـک

ی، ارزیــابی اطالعــات         .عملیــات مطالعــات ژئوتکنیکــی تھیــه مــی گــردد    برنامــه ریــزی عملیــات مطالعــات ژئوتکنیـک

ژئوتکنیکی، انتخاب پارامترھای طراحی و انجام محاسـبات مربوط بــه طراحیھـای موردنظــر در مجموعـه خــدمات                            

.و باید توسط مشاور عھده دار خدمات مھندسی ژئوتکنیکی انجام پذیردمھندسی قرار می گیرد

ش عمده زیر است ش مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی شامل دو بخ :گزار

I- ش بررسیھا و مطالعات اکتشافی ساختگاه )عملیات ژئوتکنیکی و مقاومت مصالح(گزار
II- ش نھایی خدمات مھندسی ژئوتکنیکی گزار

ش بررسیھا و مطالعات اکتشافی ساختگاه ١-۴-٣-٧ )عملیات ژئوتکنیکی و مقاومت مصالح(گزار

ش تحت عنوان بررسی و مطالعات اکتشافی ساختگاه گردآوری شود                             نتایج بررسیھای ژئوتکنیکی باید در یک بخ

س عملیات و خدمات شناسایی انجام شده در ساختگاه می باشد .که بر اسا
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س شامل اطالعات جمع                             ش مطالعات شناسایی به طور معمول باید به ارائه اطالعات ژئوتکنیکی قابل دستر گزار

ض زمیــن شناســی و داده ھــای وابســته و اطالعــات بدســت آمــده از حفاریھــا و مطالعــات              آوری شــده از عــوار

.اکتشافی ساختگاه موردنظر بپردازد

اطالعات ژئوتکنیکی باید در برگیرنده واقعیات کلیه کارھـای صـحرایی و آزمایشـگاھی و مستندســازی روشــھای                    

.بکار رفته در بررسیھای صحرایی و آزمایشگاھی باشد

ش باید حاوی اطالعات زیر نیز باشد :عالوه بر مورد باال، گزار

ھدف و چارچوب خدمات بررسیھای ژئوتکنیکی -

ش بینی شده برای سازه- توضیحی درباره رده ژئوتکنیکی پی

.زمانھایی که در فاصله بین آنھا عملیات صحرایی و آزمایشگاھی انجام شده است-

روشھای بکار برده شده برای نمونه گیری، حمل و نگھداری در انبار -

انواع تجھیزات بکار برده شده -

اطالعات نقشه برداری مربوط به مختصات مسطحاتی و تراز گمانه ھا -

اسامی کلیه مشاوران و پیمانکاران دست اندرکار-

:اطالعات عمومی و شناسایی صحرایی پروژه شامل-

تاریخچه ساختگاه-

زمین شناسی ساختگاه-

س- اطالعات حاصل از عکسھای ھوایی قابل دستر

عوارض طبیعی و مصنوعی مشاھده شده در ساختگاه -

تجربیات ژئوتکنیکی محلی منطقه ساختگاه -

ش و اطالعات مربوط به - لرزه خیزی ناحیهگسل

اطالعاتی درباره نوسان سطح آب زیرزمینی در خالل زمان در گمانه ھا در حین اجرای کارھـای صــحرایی                   -

.و در پیزومترھا بعد از تکمیل کارھای صحرایی

شواھد وجود آبھای زیرزمینی-

)در صورت بروز موارد قابل ذکر(رفتار سازه ھای مجاور در حین عملیات اکتشافی ساختگاه -

رخنمونھای موجود در کانال ھا و گودبرداریھای منطقه-

وجود مناطق ناپایدار-

مشکالت حین اجرای حفاری-

ش                 - تھیه جدول مقادیر کارھای صحرایی و آزمایشگاھی، ارائه مشـاھدات صــحرایی کـه توســط افـراد بـخ

.نظارت صحرایی در خالل بررسیھای زیرسطحی به عمل آمده است

س            - ارائه نمودار گمانه ھا، شامل عکسبرداری از مغزه ھا، ھمراه با توصیف سازندھای زیرزمیــنی بــر اســا

توصیف صحرایی و نتایج آزمایشھای آزمایشگاھی 

دسته بندی و ارائه نتایج صحرایی و آزمایشگاھی به صورت پیوست -

ش نھایی خدمات مھندسی٢-۴-٣-٧ ژئوتکنیکی گزار

ی                   س نتیجـه گـیری از ارزیاـب ش شامل ارزیابی اطالعات ژئوتکنیکی و انتخاب پارامترھای طراحی بــر اسـا این گزار

ی ھــای ژئوتکنیکــی خواھـد بـود                  ش ھــای خـدمات          .ھای انجام شده و محاسبات مربــوط بــه طراـح جزییـات گـزار

ش            .مھندسی ژئوتکنیکی بر حسب نوع طراحی متفاوت خواھد بود            مفروضات، داده ھا و محاسبات بایــد در گـزار
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.خدمات مھندسی ژئوتکنیکی ثبت گردد

ش معموال :شامل موارد زیرین می باشد"گزار

تاریخچه و توصیف ساختگاه و محیط اطراف آن -

توصیف شرایط زمین-

تشریح ساختمان پیشنھادی شامل بارگذاریھا و ھندسه ساختمان -

ض مھم و ھمچنین چگونگی انطباق گمانه ھا و سازه ھا - پالن جانمایی گمانه ھا و سایر عوار

ذکر آئیننامه ھا و استانداردھای بکار برده شده -

ش ارائه داده ھا و اطالعات ژئوتکنیکی - ش (بررسی گزار )Iبخ

ارزیابی اطالعات ژئوتکنیکی -

اطالعات مربوط به لرزه خیزی ساختگاه -

انتخاب مقادیر پارامترھای طراحی ژئوتکنیکی -

انجام محاسبات موردنیاز و تھیه نقشه ھای طراحی ژئوتکنیکی -

اشاره به ردیفھای نیازمند بازنگری در جریان ساخت یا نیازمند نگھداری و یا رفتارسنجی -

ش خدمات مھندسی ژئوتکنیکی باید شامل یک برنامه رفتارسنجی و کنترل در صورت نیاز باشد .گزار

:ارزیابی داده ھا و اطالعات ژئوتکنیکی باید بر حسب مورد حاوی اطالعات زیر باشد

مروری بر کارھای صحرایی و آزمایشگاھی، در مواردی که داده ھا محدود یا جزیی ھستند، موضوع بایــد ذکـر                 -

چنانچه داده ھا ناقص، نامربوط، ناکافی یا بدون دقت ھستند به این موضوع باید اشاره شده و به تناسب                             .شود

ھــر .روشھای نمونه برداری، حمل و نقل و انبارداری باید در تفسیر نتایج مـورد توجـه قــرار گـیرد                              .اظھارنظر شود 

ش غیرعادی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا روشن شود که آیا آن نتایج گمراه کننده اند یا اینکـه              نتیجه آزمای

.نشان دھنده یک پدیده واقعی ھستند که باید در طراحی به حساب آورده شود

ارائه پیشنھادھا برای ادامه کارھای صحرایی و آزمایشگاھی در صورت لزوم، ھمراه با توضیحاتی کـه نیـاز بـه                           -

چنین پیشنھادھایی بایــد بـا یک برنامـه تفصـیلی بــرای انــواع کارھــای اکتشـافی                  .کارھای اضافی را توجیه کند   

.اضافی الزم با اشاره ویژه به نکاتی که باید پاسخ داده شود، ھمراه باشد

:عالوه بر آنچه در باال گفته شد، اطالعات ژئوتکنیکی باید در صورت ارتباط، موارد زیر را نیز شامل گردد

شگاھی در ارتبـاط بـا نیازھـای پـروژه و در صــورت                             - جدول بندی و ارائه گرافیکی نتایج کارھای صــحرایی و آزمای

ص داده ھا و توزیع آنھا باشد .نیاز، ھیستوگرامھایی که نشان دھنده دامنه تغییرات مقادیر شاخ

.تعیین عمق سفره آب زیرزمینی و نوسانات فصلی آن-

توصیف تفصیلی کلیـه سـازندھا      .نیمرخھای زیرسطحی که نشان دھنده تفاوت بین سازندھای مختلف باشد           -

ص فیزیکی و تراکم پذیری و مشخصـات مقـاومتی آنھـا صـورت گـیرد                        اظھـارنظر در مـورد بــی نظمــی         .شامل خوا

.ھایی چون غارھا و حفره ھا و عدسیھای ناھمگون

ش باید به شــکلی جـامع ارائـه       .دسته بندی و ارائه دامنه مقادیر داده ھای ژئوتکنیکی برای ھر طبقه- این گزار

.شود که بتوان از آن مناسبترین مقدار را برای پارامتر موردنظر در طراحی انتخاب کرد

ش مشـخص شــوند           س از اجرا باید به وضوح در گزار .ردیفھای نیازمند بازنگری در جریان اجرا یا نیازمند نگھداری پ

ش شوند .بعد از آنکه بازنگریھای الزم در جریان اجرا انجام گردید، مراتب باید گزار

ش طراحی ژئوتکنیکی باید مطالب زیر آورده شود :درباره رفتارسنجی و بازنگری در گزار

ھدف ھر یک از مجموعه مشاھدات و اندازه گیریھا -
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.تعیین قسمتھایی از سازه که باید رفتارسنجی شوند و ایستگاھھایی که در آنھا مشاھدات باید انجام گیرد-

تعداد دفعات ثبت نتایج قرائت شده -

ش ارزیابی نتایج :رو

دامنه مقادیری که نتایج باید در محدوده آنھا بررسی شوند-

مدت ادامه رفتارسنجی بعد از پایان عملیات ساختمانی -

بخشھای مسئول انجام اندازه گیریھا، مشاھدات، تفسـیر نتـایج بدســت آمــده و رفتــار سـنجی و نگھـداری از               -

ابزارھای دقیق

ش نھایی بررسیھای کنترلی ۵-٣-٧ گزار

:در صورت انجام نظارت و کنترل در حین اجرا، باید گزارشی از مشاھدات میدانی شامل موارد زیر ارائه گردد

پیچیدگی شرایط زمین و عدم انطباق با مفروضات اولیه-

خطر گسیختگی در حین اجرا-

تغییرات احتمالی طراحی و یا اقدامات اصالحی در حین اجرا -

١-Data

٢-information

٣-Reconnaissance

۴-recovering

۵-Uplift

۶-mode

٧-unified

٨-Loosest

چسبندگی موثر-٩

زاویه اصطکاک موثر-١٠

١١-Standard Penetration Test سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ٢٢۴نشریه شماره-

١٢-Becker Penetration Test

١٣-Cone penetration test

.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه شود٢٢٣به نشریه شماره -١۴

١۵-Swell

١۶-Foliation

١٧-Cleavage

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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)شالوده ھا(پی ھای سطحی ۴-٧

:دامنه١-۴-٧
ش در مورد پی ھای سطحی  .نظیر پی ھای تکی، نواری و گسترده، است)شالوده ھا(الزامات این بخ

ھمچنین ممکن است برخی از این الزامات شامل بعضی از گونه ھای پی ھای نیمه ژرف مانند پی ھای 
.صندوقه ای نیز بشود

:حالتھای حدی٢-۴-٧

س حالتھای حدی صورت می گیرد          حالتھـای حــدی بــه شـرایطی عنوان مــی        .طراحی پی ھای سطحی بر اسا

ی شــود                               .شود که چنانچه پی به آن شرایط برسد پی یا سازه ھای آن دچار آسیب یا اختالل در عملکـرد پــی ـم

:این حالتھا عبارتند از

 ،فقدان پایداری کلی

 ،گسیختگی حاصل از کمبود ظرفیت باربری

،ش گسیختگی بر اثر لغز

 ،گسیختگی مرکب در زمین و در سازه

،گسیختگی سازه ای ناشی ازحرکت پی

،ش از حد نشستھای بی

 ش از حد و س بی آما

ارتعاشات ناپذیرفتنی.

ش از حد در شرایط متعارف بیشتر                                به دو حالت حدی گسیختگی حاصل از کمبود ظرفیت باربری و نشستھای بی

.برخورد می شود

:مالحظات طراحی و نیروھا٣-۴-٧
ش - ش کنشھای بارگذاری برای محاسبه حالتھای حدی، از فھرست این کنشھا که در بخ آمده ٣-٢-٧در گزین

.است استفاده خواھد شد
به منظور محاسبه چگونگی ترکیب نیروھا در زمانی که سازه دارای وزن یا سختی قابل مالحظه ای باشد، -

ش بین سازه و زمین نیاز داشته باشیم .ممکن است به یک تحلیل برھم کن
ش - ش مالحظات طراحی مطابق با اصولی که در بخ .ذکر شده است، صورت می گیرد٢-٢-٧گزین
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ش مالحظات طراحی پی ھای سطحی، برآورد تراز ایستابی سفره ھای آبھای زیرزمینی خیلی - در زمان گزین
.مھم است

ش مجاز خاک ترکیب بارگذاری ھای زیر - در طراحی پی ھای سطحی برای تعیین پی با استفاده از مفھوم تن
:الزم است

D + L

75/0 ( D + L )

D + L ( E Wیا )

D + L + H

75/0 (D + L + H) ھر کدام که بزرگتر باشد

75/0 (D + L + H + E)

D + L + T

:که در آن

D: بار مرده

L:بار زنده

H: ش خاک فشار ران

E:بار زلزله

W:بار باد

T:اثرات خودکرنشی ناشی از تغییرات دما، نشست پایه ھا، وارفتگی و غیره

مبحث نھم مقررات ملی (برای طراحی مقاطع بتن پی باید از ترکیب بارھای ضریب دار مطابق فصل دھم 
.استفاده شود)ساختمان

ش ظرفیت باربری به اندازه ٧۵/٠با در نظر گرفتن ضریب  .درصد مجاز نیست٣٣در بارگذاری افزای

:مالحظات طراحی و ساخت۴-۴-٧

.باید مدنظر قرار گیرند٢٨٠٠مالحظات ژئوتکنیکی ذکر شده در آئین نامه 

ش ژرفای شالوده باید موارد زیر را در نظر گرفت :در زمان گزین

 رسیدن به الیه باربر مناسب طبیعی و یا ستقرار بر روی الیه بھسازی شده

س یا نشست حاصل از تغییرات فصلی ھوا و یا درختان و بوته در خاکھای رسی، ترازی که باالتر از آن آما
.ھا، ممکن است سبب حرکات محسوسی شوند

ترازی که باالتر از آن پدیده یخ زدگی می تواند موجب خرابی شود.

ش مقاومت الیه باربر در اثر نشت و یا اثرات آب و ھوایی و یا روشھای حرکتھای احتمالی زمین و کاھ

.ساختمانی

اثرات حفاریھای الزم برای ساخت در نزدیکی پی ھا و سازه ھا.

 لوله کشی و غیره(حفاریھای ضروری آتی در محدوده ھای نزدیک پی برای خدمات رسانی.(

نیاز به ایجاد عمق در استقرار به منظور تامین پایداری.
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)نھایی و بھره برداری      (برای طراحی یک پی سطحی باید از تحلیلھایی جداگانه برای ھر کدام از حالتھای حدی                             

.، با بکارگیری مدلھای محاسباتی و مقادیر طراحی برای نیروھا و پارامترھای زمین درھـر حالــت اسـتفاده شـود             

.در ھنگام بررسی نسبت به حالت حدی نھایی، محاسبه باید محتمل ترین سازوکار گســیختگی را مـدل نمایـد                                 

الزم بــه .درھنگام بررسی نسبت به حالت حدی بھره برداری بایـد از تحلیـل تغیــیر شـکل پذیری اسـتفاده شـود                           

.یادآوری است که در طراحی یک پی سطحی الزام ھر دو حالت حدی نھایی و بھره برداری باید کنترل شوند

ی حالتھـای حـدی نھـایی و بھـره بــرداری پــی ھـای ســطحی بـر روی خــاک در                                 مدلھای محاسباتی برای طراـح

ی ھـای سـطحی                  .ذکر می شود  ۶-۴-٧و  ۵-۴-٧بخشھای   ی ـپ ت بــاربری محتمـل بـرای طراـح )شـالوده  (ظرفـی

ش  .آورده شده است٧-۴-٧مستقر بر سنگ در بخ

حالت حدی پایداری۴-۵-٧

پایداری کلی ١-۴-۵-٧

:گسیختگی ناشی از کمبود پایداری کلی باید در پی ھا و اجزای آن به شرح زیر کنترل شود

خاکریز شیبدار،در نزدیکی و یا روی ساختگاه شیبدار، چه به صورت شیب طبیعی و چه-

در نزدیکی محل حفاری و یا دیوار نگھبان،-

در نزدیکی رودخانه، کانال، دریاچه، مخزن و یا سواحل دریا،-

.در نزدیکی معدن در حال کار و یا سازه ھای مدفون شده-

..در چنین شرایطی باید پایداری کلی محل سازه و پی تامین شود

حالت حدی مقاومت ۴-۶-٧

ش با ظرفیت مجاز کار می شود .در این بخ

گسیختگی حاصل از کمبود ظرفیت باربری١-۴-۶-٧

شرایط استاتیکی-
برای نشان دادن این که پی با توجه به نیروھای طراحی، در مقابل گسیختگی حاصل از کمبود ظرفیــت بـاربری،                   
با ایمنی مناسبی مقاومت خواھد کرد، باید نامساوی زیر در ھمه حالتھـای بارگـذاری حـدی نھـایی و ترکیبھــای                      

:مختلف نیروھا صدق کند

٧-۴-١
:که در آن

Q:                         ی و ف پی وارد مــی شـود و شـامل وزن ـپ بار طراحی حالت حدی مقاومت است که به طور عمـودی بـه ـک

.عمومًا فشارھای آب نیز درنظر گرفته می شودQدر محاسبه .مصالح روی آن می شود

بـا اســتفاده از زیــر فشـار         Qزمانی که فشار آب در اطراف شالوده به صــورت ھیدروسـتاتیک باشـد، محاســبه                    -

.ناشی از وزن عناصر سازه ای شناور در زیر تراز ایستایی ساده می شود

R:                      مقاومت مجاز طراحی پی است که در آن اثر ھرگونه ضریب کاھنده یا افزاینـده مربـوط به شــکل و شــرایط

ست                                ت بــار و تمایــل بـار در نظـر گرفتــه شـده ا از R.ھندسی پی، قرارگیری پی روی شیروانی، خــروج از مرکزـی

ش                        -٣-٧مقادیر طراحی مربوط به پارامترھای انتخاب شده با در نظر گرفتن ضرایب اطمینان مربوط در ارتباط با بخ
.محاسبه می شود٣
ی شــود در                     - در خاکھای چسبنده در مواردی که فشار آب حفره ای می تواند موجب تغییراتی در مقاومت برـش

، ھر دو شرایط کوتاه مدت و بلندمدت به طور        Rارزیابی تحلیلی ظرفیت باربری عمودی در طراحی پی سطحی،     
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.مجزا درنظر گرفته می شود
زمانی که خاک و یا توده سنگ زیرپی الیه ای بوده و یا یک گسیختگی کلی مشخصــی را نشـان مــی دھـد،                                -

سازوکار گسیختگی محتمل و پارامترھای مقاومت برشی انتخاب شده و پارامترھای تغییر شکل پـذیری مربــوط                             
.به این وضعیت باید در مشخصه ھای گسیختگی و تغییر شکل خاک به حساب آیند

در محاسبه بار مقاوم طراحی پی در روی نھشته ھای چند الیه ای با ستبرای زیاد، باید پارامترھــای زمیــن را                         -
.برای ھر الیه در نظر گرفت

ت بــاربری                 - در مواردی که یک سازند مقاوم و یک سازند ضعیف در زیر پی واقــع مــی شـوند، در محاسـبه ظرفـی
.باید پارامترھای برشی مربوط به سازند ضعیف را نیز در نظر گرفت

:مالحظات لرزه ای
س ممکــن اـست دچــار                    - س ھـای حسـا ی از ر توجه به این نکته ضروری است که در اثر وقـوع زمیــن لــرزه بعـض

ش فشار آب حفره ای قرار گیرند ش مقاومت برشی شوند و ھمچنین مصالح غیرچسبنده در معرض افزای .کاھ
ت و                            - ارزیابی ظرفیت باربری خـاک تحــت بارگـذاری لـرزه ای، نیازمنــد توجـه کـافی بــه تضـعیف احتمــالی مقاوـم

در این حالت باید پارامترھای      .است حتی در سطح تغییر شکل نسبی پایین آغاز شود         سختی است که ممکن  
.ژئوتکنیکی طراحی با توجه به این امر تعریف شوند

ب محاسـبه گـردد کـه در آن زاویــه میـل و                            - ظرفیت باربری پی باید با استفاده از منحنی ھا یا فرمولھـای مناـس
ی در                                ی ســازه و ھمچنیـن اثـرات احتمــالی نیروھـای اینرـس خروج از مرکزیت بارگذاری ناشی از نیروھای اینرـس

ض مقاومــت                  .خاک درنظر گرفتــه شـده باشــد      ت بارگـذاری سـیکلیک بایــد بــا فــر ش فشـار آب حفـره ای تـح افـزای
ش مؤثر            برای سازه ھای مھم،     .مورد توجه قرار گیرد  زھکشی نشده یا درنظرگرفتن فشار حفره ای در تحلیل تن

.رفتار غیرخطی خاک باید در تعیین تغییر شکل احتمالی دایمی در خالل زلزله مورد توجه قرار گیرد
در خاکھــای ماســه ای اشــباع کــم تــراکم، تحلـیـل احتمــال وقــوع روانگرایــی بــا انجــام آزمایشــھای برجــا و                 -

ک لـرزه ای بایــد انجـام گـیرد                           س روشھای شـناخته شــده ژئوتکنـی در صـورت احتمــال وقـوع        .آزمایشگاھی بر اسا
و یـا از اصـالح و بھســازی خـاک        .یا بارھای وارد توسط گزینه دیگری به الیــه ھـای مقــاوم انتقــال یابـد         روانگرایی

.استفاده نمود و بدون تغییر گزینه بھینه پی، شرایط ژئوتکنیکی مناسب برای باربری ایجاد نمود
با توجه به تولید فشار آب حفره ای در خاکھای ماسه ای اشباع کم تراکم حتی اگر امکـان روانگرایــی موجـود                                  -

ش فشـار آب حفـره ای                   ش ظرفیت بـاربری در اثـر افزای محاسـبه شـده و       )١سـیکلیک موبیلیتی        (نباشد باید کاھ
س پارامترھای ژئوتکنیکی دینامیکی از یکسو و درنظر گرفتن کلیه ضرایب                  ظرفیت باربری پی سطحی باید بر اسا

.کاھنده حاصل محاسبه شود
ت آمــده در                            - در خاکھای ماسه ای متراکم اشباع، تحلیل و طراحی پی سطحی با پارامترھای ژئوتکنیکی بدـس

شرایط استاتیکی باید با درنظر گرفتن کلیه ضــرایب کاھنـده حاصـل از بارگـذاری بطـور محافظـه کارانــه ای انجـام            
.پذیرد

ش٢-۴-۶-٧ :گسیختگی بر اثر لغز
زمانی که بار پی تحت اثر توامان نیروھای افقی و قائم قرار می گــیرد، بایـد پی ھــا را در مقابــل گســیختگی                                -

ش کنترل نمود     ی، باید نامســاوی زیـر برقــرار                          .ناشی از لغز برای ایمنی در مقابل گسیختگی لغزشی در پایه افـق
:شود

٧-۴-٢H < S+ EP

:که در آن

H:ش محرک خاک نیز می باشد .مولفه افقی بارھای طراحی است که شامل نیروھای ران

S:مقاومت برشی طراحی بین پایه پی و زمین است.

EP:                  ت حــدی در نظـر گرفتــه شـده ش مقاوم خاک در لبه شالوده است که می تواند توسط تغییر مکان حاـل ران

در ھنگام استفاده از این مقاومت باید اطمینان حاصل کرد که این نیرو ھمواره در طول عمر سازه از               .بسیج شود
.بین نمی رود و ھیچگاه به دلیلی حذف نمی شود

س حرکــت قابـل انتظـار در زیـر بارگــذاری حالت حـدی موردنظــر سـنجیده                  EPمقدار طراحی  باید نسبت بـه مقیـا

توصیه می شود که در       .رفتار احتمالی مربوط به حالت حداکثر را در مورد حرکتھای زیاد باید در نظر گرفت                     .شوند
ش مقاوم خاک در طراحی استفاده نشوددرصد ۵٠ھر حال ھیچگاه از مقادیر بزرگتر از  .ران

.برقرار شود۵-۴-٧در مورد پایه شیبدار، باید شرایط مشابه ای با نامساوی -
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سان سـطح آبھـای                                    - در مواردی که پی بر روی خاکھای رسی واقع می شود، باربری محدوده ای کـه دارای نو
س در لبه عمودی پی را باید در نظر گرفت .زیرزمینی فصلی است و ھمچنین امکان انقباض ر

ش و یا فعالیتھای انسانی را باید در نظر گرفت- .امکان جابجایی خاک جلوی پی در اثر سای
:برای خاک در شرایط زھکشی شده، باید مقاومت برشی طراحی را با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد-

٧-۴-٣S=Q ' tanδ

:که در آن

Q':بار طراحی مؤثر است که بطور عمودی از خاک به پی وارد می گردد.

δ:زاویه اصطکاک طراحی در مرز خاک زیر پی می باشد.

برای برای بتن ریخته شده درجا و مساوی با φ'را می توان مساوی با زاویه برشی δزاویه اصطکاک 

ش ساخته با رویه صاف درنظر گرفت .باید حذف شودC'ھرگونه چسبندگی .پی ھای پی

:مقاومت برشی طراحی، در شرایط زھکشی نشده، عموم از طریق فرمول زیر محاسبه می شود

٧-۴-۴S= A'Cu

ش بر آن اعمال می شودA'که در آن  .مساحت پایه مؤثر است که بر

س زھکشی نشده  چنانچه این امکان وجود داشته باشد که آب و یا ھوا به سطح میان پی و بستر روسازی ر
:برسد، باید کنترل زیر را انجام داد

٧-۴-۵٠٫۴Q S

فقط وقتی قابل استفاده است که وضعیت فضای خالی بین پی و زمین طـوری باشــد                          ۵-۴-٧در واقع نامساوی     
ش، در سطحی که ھیچگونه فشار بارگذاری مثبتی در آن وجود ندارد، جلوگیری کند .که بتواند از مک

بارھای با خروج از مرکز زیاد٣-۴-۶-٧

ی        ٣/٠پھنای شالوده مستطیلی و یا      در زمانی که خروج از مرکزیت بار از        شعاع شالوده دایــره ای تجـاوز ـم
ش                                  کند   ٣-٢-٧و یا به عبارت دیگر از ھسته مرکزی پی خارج می شود باید مقـادیر نیروھـای طراحــی طبق بـخ

دقیق قرار گیرند و از مقادیر محافظه کارانه در محل کناره پی در کنـترل مقاوـمت بــاربری اســتفاده                             مورد بازبینی  
:بنابراین موارد زیر رعایت می گردد.شود

اجرای کار باید در نظرطراحی محل لبه پی با در نظر گرفتن مغایرت ھای احتمالی محاسبه نسبت به

.گرفته شود

 متر را باید در نظر گرفت، مگر اینکه مراقبتھای ویژه ای در حین کار صورت گیرد١/٠اختالفھای تا.

گسیختگی سازه ای ناشی از حرکت پی۴-۶-۴-٧
از آنجائیکه تغییر مکانھا به پارامترھای طراحی تغییر شکلی انتخاب شده وابسته ھستند باید اطمینان حاصل                   -

ی ھـا بــه                                     س افقی و عمودی ایجـاد شـده در ـپ کرد که در شرایط طرح، سازه تحت تأثیر تغییر مکانھای غیرمتجان
.گسیختگی نرسد

س باید پی ھا و سازه ھا را                              - س کردن در آن می رود، با تشخیص اختالف پتانسیل آما در زمینی که احتمال آما
.طوری طراحی کرد که در مقابل این اختالف مقاومت نموده و یا اینکه با آن سازگار باشد

٢طراحی حالت حدی بھره برداری٧-۴-٧

ی                    - تغییر مکانھای ایجاد شده در پی در اثر نیروھای سازه باالی آن را باید در ھر دو حالت تغییر مکان داخلی ـپ

:و تغییر مکانھای جزیی بخشھای مختلف پی درنظر گرفت
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ت                              - در زمان محاسبه تغییر مکانھای پی برای مقایسه بـا معیارھــای بھـره بـرداری بایـد از بارھــای طراحــی حاـل

.حدی بھره برداری استفاده کرد

ش                     - ت، در نظـر       ٣-٢-٧تغییر مکانھای ایجاد شده در اثر نیروھا در پی را باید نظیر فھرستی که در بـخ آمـده اـس

.گرفت

ش       )نشستھا(در مورد محاسبه تغییر مکانھای عمودی ایجاد شده در پی           - ۴-٧، روشھایی وجود دارد که در بخ

.ذکر میشود١-۶-

ی کــرد              ی را          .محاسبات نشست را نباید به عنوان مقادیری دقیق تلـق ایـن مقـادیر، تقریــب و تخمیـن بســیار خوـب

.تأمین می کنند

:نشست١-٧-۴-٧

.محاسبه نشستھا شامل دو حالت نشست آنی و نشست تحکیمی می باشد

.نشست آنی در مورد کلیه خاکھا با استفاده از تئوری االستیک خطی یا خیرخطی متداول انجام می شود

:برای محاسبه نشستھا در خاکھای اشباع باید سه مؤلفه نشست زیر در نظر گرفته شود-

نشست در شرایط بدون زھکشی، برای خاکھای کامًال اشباع، مربوط به تغییر شکل برشی در حجم

:ثابت S0

نشست در اثر تحکیم: S1

ش :نشست در اثر خز S2

ست در اثـر                                  س کــه در آنھـا ممکـن اســت نش به خاکھایی ھمچون خاکھا یا مواد آلی و ھمچنین رســھای حسـا

ش تا زمان زیادی ادامه یابد، باید توجه ویژه ای مبذول شود .خز

:در مورد نشست در اثر تحکیم موارد زیر قابل ذکر است

ژرفای الیه ھای خاک تحکیم یافتنی را باید با در نظر گرفتن انـدازه پــی، شــکل پــی و تغیـیر در سـختی خـاک                              -

به طور عادی این ژرفـا ممکن اســت بـه عنــوان ژرفــایی در نظــر        .انتخاب نمودنسبت به ژرفا و فضای اجزای پی 

ت و       ١٠گرفته شود که در آن تنشھای عمودی مربوط به سر بارھای پی بیشتر از         ش سـربار مؤثــر اـس درصد تـن

ش در ھر عمق از          ش تن ش موثر موجود در ھمان عمق تجـاوز نکنــد            ١٠افزای ایـن ژرفــا در بیشــتر حالتھـا         .درصد تن

ی ھـای سـطحی پھـن                  ممکن است بین یک تا    سه برابر پھنای پی فرض شود، اما در مورد بارھای سبکتر در ـپ

ش یابد .این مطلب در مورد خاکھای خیلی نرم صادق نیست.ممکن است کاھ

.ھرگونه نشستھای اضافی ممکن در اثر تحکیم خودبخودی خاک باید در نظر گرفته شود-

س از              - احـداث سـاختمان اتفـاق بیافتد و در اثـر                     باید در نظر داشت که نشست تحکیمی ممکن است مدتھا پ

س ایجاد شود .زھکشی ممکن است نشستھای غیرمتجان

ش        اثرات احتمالی ناشی از وزن خاک، سیالب و زمین لرزه در خاکھای رمبنده و خاکریزھا              - و اثرات تغیـیر در تـن

.باید در نظر گرفته شود)تراکم(در خاکھای دانه ای با قابلیت فشرده شدن 

ت بایـد انتخـاب                 - ی رفتـاری ھـر کــدام کــه مناسـبتر اـس بر حسب شرایط ساختگاه، مدل خطی یا مدل غیرخـط

.شود

نشستھای نابرابر و چرخشھای نسبی، با درنظر گرفتن توأم توزیع نیروھا و تغییرات احتمالی زمیـن محاسـبه                                 -

.این کار برای این است که از امکان وقوع حالت حدی بھره برداری جلوگیری شود.می شود
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ش بیـنی را ارائـه                   - ش از حد پی محاسبه نشستھای نابرابر بدون درنظر گرفتن مقادیر سختی سازه، مقادیری بی

ش سـازه                    .می کند  س در نظر گرفتن بــرھم کـن ش مجاز نشستھای جزئی می توان از تحلیل بر اسا -برای کاھ

.زمین استفاده کرد

در .نشستھای نابرابر ناشی از تغییرات زمین تا آنجا مجازند که توسط سختی سازه، از بروزشان جلوگیری شود                      

ت  %۵٠مورد پی ھای سطحی واقع بر زمینھای طبیعی مقادیر مجاز این نشستھا بطـور عـادی کمـتر از                             نشـس

.کل مجاز در نظر گرفته می شود

ی صــورت داد و بعـد از آن                            شار باربری خـط برآورد کجی پی با بار خارج از مرکز را می توان با درنظرگرفتن توزیع ف

ش عمـودی زمیـن در زیـر ھرگوشـه بـا اســتفاده از                      محاسبه نشست در گوشه ھای پی با اسـتفاده از توزیــع تـن

.متدھای محاسبه نشست متداول انجام شود

تحلیل ارتعاشی نشست آنی ٢-٧-۴-٧
ش از حـد                       برای اطمینان از این که ارتعاشات وارده      - ث بوجـود آمـدن نشسـتھای غیرمجـاز و ارتعاشـات بـی باـع

ض این ارتعاشات و یــا بارھـای لـرزه ای مــی باشـد بـرای               ساختمان نخواھد شد، باید پی سازه ھایی که در معر
.این بارھا محاسبه شود

ت تشـدید رخ                          -برای اطمینان از اینکه در سیستم پی            - ی حاـل ش و تواتــر بحراـن زمین، بین تواتــر بارھـای مرتع
ش بیـنی ھـای الزم انجـام                                      نمی دھد و ھمچنین اطمینان از اینکه در زمین روانگرایی اتفــاق نمــی افتـد، بایــد پـی

.شود
تحلیل لرزه ای ٣-٧-۴-٧

واقع در یک صفحه افقی توسط شناژھای افقی در دو جھت بھم متصل                  در مقابل زلزله الزم است پی ھای تک         
.گردند باید این شناژھا دارای مقاومت و سختی کافی در مقابل تحمل نیروھای زیر را داشته باشند

استفاده از پی ھای نواری دوطرفه بجای پی ھای نواری با شناژھای متصل کننده ارجح است، در ایــن صـورت                 -
.متناسب با پی ھای نواری در دو جھت وارد شوندالزم است سازه نیز طوری طراحی شود که نیروھا

ی                                   نیروھای اضافی وارده بر سازه به دلیل تغییر مکانھای نسبی افقی در پی بایــد ارزیـابی شـود و تـدابیر طراـح
.مناسب به عمل آید

ممکـن اســت بـه وســیله روشــھای سـاده شـده ای          )شـناژھا   (مقاومت کششی الزم این عناصر اتصال دھنــده     
س نباشد، چنانچه قواعد ارائه شده در بندھای               .ارزیابی شود در صورتی که قواعد یا روشھای دقیقتری در دستر

ض می شوند .الف و ب زیرین رعایت شوند، اتصاالت پی کافی فر
ش یا فشار، برابر است با-الف  :طراحی برای یک نیروی محوری، در کش

برای خاک نوع اول و دوم

برای خاک نوع سوم

 برای خاک نوع چھارم

ت و         )در ترکیب بار لرزه ای      (مقدار متوسط نیروھای محوری طراحی         Nکه در آن    aروی عناصر قائم متصـل اـس

.نسبت شتاب منطقه موردنظر می باشد
.مھار کافی آھنھای طولی در بدنه شالوده-ب 

.در خاکھای نوع اول می توان به جای شناژ افقی از تمھیدات دیگری استفاده کرد:تبصره

ی طراحی ٧-۴-٧ پی ھای مستقر بر بستر سنگی، مالحظات اضاف

:در طراحی پی ھای سطحی بر روی بستر سنگی باید موارد زیر را مدنظر داشته باشیم

مقاومت سنگ سالم و مقاومت توده سنگی و نشست مجاز تکیه گاه سازه-

طبقه بندی توده سنگ -

وجود ھرگونه الیه ھای ضعیف، قابل انحالل و یا ھرگونه حفاریھا و سازه ھای زیرزمینی در زیر پی-

وجود درزه ھا، شکافھا وسایر ناپیوستگیھا و ھرگونه مواد پرکننده ناپیوستیگھا-
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حالت ھوازدگی، تجزیه و شکست سنگ -

شیب سنگ-

ش در وضعیت طبیعی سنگ ناشی از فعالیتھای ساختمانی - اغتشا

ش ســنگھای               - س ســنگھا و فور اثر تغییرات درصد رطوبت روی مقاومت و تغییر شکلھای حجمــی گلسـنگھا و ر

.ضعیف و مارنھا

:طراحی سازه ای٨-۴-٧

ی سـاختمان                 ث نھــم مقــررات مـل طراحی سازه ای پی ھای سطحی باید منطبق با الزامات گفته شـده در مبـح

.انجام شود

:سایر مالحظات٩-۴-٧

در شالوده ھای صلب، می توان توزیع فشار باربری را به طور خطی درنظر گرفت.

       ش خاک    )کاملتر(تحلیلھای تفصیلی بیشتر سازه ممکن است به عنوان طراحی اقتصادی تـر             -برھم کن

.مورد استفاده قرار گیرد

در این صورت می توان پی.را می توان توسط مدلسازی پی ارزیابی کرددر پی ھای انعطاف پذیر، توزیع فشار
را مانند تیر یا دالی که بر روی محیط تغییر شکل پذیر و یا یک سری فنرھایی با سختی و مقاومت مناسب قرار

ش بسیار مھمی ایفا می کند که باید در تخمین آن.دارد، مدل نمود تخمین مدول فنری خاک در ارزیابیھا نق
در شرایط فعلی طراحی می توان بجای فنر از مدلسازی خاک به عنوان محیط تغییر.دقت ویژه مبذول گردد

.شکل پذیر متخلخل با درنظر گرفتن شرایط اشباع و یا غیراشباع استفاده نمود

١-Cyclic mobility

٢-servicebility

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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)شمعھا(پی ھای ژرف ۵-٧

:دامنه١-۵-٧

ش شامل شمعھای فشاری            ش، فروبـردن بــا               )اصطکاکی،  )١(اتکایی(این بخ ت کـه توسـط کـوب و کششــی اـس

.فشار، پیچاندن، حفاری با و یا بدون تزریق کار گذاشته می شوند

حالتھای حدی ٢-۵-٧

:حالتھای حدی زیر باید در نظر گرفته شود

 ،فقدان پایداری کلی

،گسیختگی حاصل از کمبود ظرفیت باربری شمع ھا

،زیرفشار و یا مقاومت کششی ناکافی شمع ھا

،گسیختگی در زمین ناشی از بارگذاری مایل شمع ھا

،ش ش و یا بر ش، پیچ ش، خم گسیختگی سازه ای شمع در فشار، کش

،گسیختگی مرکب در زمین و در شمع

 ،ش از حد نشستھای بی

،ش از حد تغییر شکل جانبی بی

ارتعاشات ناپذیرفتنی.

:شرایط طراحی و نیروھا٣-۵-٧

:کلیات١-٣-۵-٧

ش    - ت، بایـد در     ٣-٢-٧در محاسبات حالتھای حدی سیاھه ای از نیروھای بارگذاری کـه در بـخ تھیـه شــده اـس

.نظر گرفته شود

ش - .گفته شده است، ارزیابی گردد٢-٢-٧شرایط طراحی باید مطابق با اصولی که در بخ

ش                          - در محاسبه نیروھایی از سازه که در طراحی شمع ھا مدنظر قرار می گیرنـد، ممکــن اســت بــه بــرھم کن

ت، در نظـر گـرفتن ھـر دو مقـدار مشخصــه پارامترھـای                              .زمین نیاز باشد     -سازه   ش ممکن اـس در تحلیل اندر کن

.کمینه و بیشینه تغییر شکل پذیری ضروری باشد
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:نیروھای مربوط به تغییر مکان زمین٢-٣-۵-٧

:کلیات١-٢-٣-۵-٧

، )٢(زمینی که شمع در آن قرار می گیرد، ممکن است با تغییر مکانھای ایجاد شده در اثر تحکیم، بـاال آمــدگی                       -

ش خاک، زمین لغزه و یا زمین لرزه مواجه گردد          نیروی حاصل از این پدیده ھـا در شــمعھا        .بارگذاریھای مجاور، خز

.، باال آمدن شمع، بارگذاری مایل و تغییر مکان اثر می نماید)٣(به صورت ایجاد اصطکاک منفی جدار

:در طراحی باید نقطه نظرات زیر را در نظر گرفت-

ش نیروھا، تغییر مکانھا              .تغییر مکان زمین به عنوان نیرو عمل می کند         )الف آنگاه با استفاده از یک تحلیل اندر کن

.و تغییر شکلھای نسبی در شمع محاسبه می گردد

ی درنظـر گرفتــه                          )ب   حد باالیی نیرویی که زمین می تواند به شمع انتقـال دھــد، بایـد بــه عنـوان نــیروی طراـح

ارزیابی این نیرو، مقادیر مقاومت خاک و منشاء بار را بدست می دھد که توسط وزن و یا فشــار خـاک بــه                    .شود

.حرکت درآمده و یا بزرگی نیروھای توزیع شده، نشان داده می شود

:اصطکاک منفی جدار٢-٢-٣-۵-٧

ی شـود، مقــدار                               - اگر محاسبات طراحی بر مبنای رفتار نیروی اصطکاک منفی جدار، به عنوان یک نیرو انجام ـم

.شمع حاصل شودآن باید بیشینه مقداری باشد که می تواند توسط نشست زمین در نسبت به 

بیشینه نیروھای اصطکاک منفی جدار، تابع مقاومت برشی خاک در طــول بدنــه شـمع، ژرفــای خـاک متراکـم                  -

.شونده، وزن خاک و بارگذاری سطحی در اطراف شمعھایی که نشست را بوجود می آورند، می باشد

ت با اسـتفاده از وزن ســرباری کــه                                          - ی جــدار ممکن اـس در یک گروه شمع، حـد بـاالیی نــیروی اصـطکاک منـف

نشست را بوجود می آورد، ھمراه با در نظر گرفتن تغییرات فشار آب زیرزمینی مربوط به تغییر سطح آب، تحکیم                          

ش شمع دیگری محاسبه گردد .و یا کوب

ی با صـرفه                          - ک طراـح ک باشــد، ـی در جایی که نشست زمین بعد از کار گذاشتن شـمع به انـدازه کــافی کوـچ

ش بیــن               اقتصادی می تواند با درنظر گرفتن نشست زمین به عنوان یک تحریک خارجی و انجام تحلیـل بــرھم کنــ

.خاک و شمع صورت پذیرد

ی خــاک                         - ش باید با استفاده از تغییر مکان شمع نسبت به زمین اطراف خـود، مقاومت برـش محاسبات اندر کن

اطراف ھر کدام از شمعھایی کـه اصــطکاک منفــی             در طول بدنه شمع و وزن خاک و بار سطحی مورد انتظار در                

.جدار را بوجود می آورند، انجام گردد

:باال آمدگی٣-٢-٣-۵-٧

، کــه در طــول بدنـه شـمع ایجـاد میشــوند، عمـوم                  )۴(ارزیابی اثر باال آمدگی، یا نیروھای به ســمت بــاالیی          در-
.حرکت زمین به عنوان یک تحریک خارجی مورد بحث قرار می گیرد

باال آمدگی زمین می تواند از باربرداری، حفاری، عمل یخبندان و یا فرو بـردن شـمعھای مجــاور حاصـل شـده                                 -
ش درصد رطوبت زمین باشد که در اثر کندن درختان، نفوذ آب در الیه ھـای                           .باشد ھمچنین می تواند نتیجه افزای

.و غیره ناشی شده باشد)بر اثر ساختمان سازی جدید(خاک، جلوگیری از تبخیر 
ت این               باال آمدگی ممکن است در طول   زمان ساخت، قبل از بارگذاری شمعھا توسط سازه رخ دھد، ممکـن اـس

..رویداد بطور غیرقابل پذیرشی در اثر زیرفشار و یا شکست سازه ای شمعھا اتفاق بیافتد

:بارگذاری مایل۴-٢-٣-۵-٧

این بارگذاری مایل در صورتی کـه          .حرکات مایل زمین باعث بارگذاری مایل بر روی پی ھای شمعی می شود                  -

:یکی یا ترکیبی از شرایط زیر رخ بدھد، در نظر گرفته خواھد شد

مقادیر متفاوت سربار بر روی ھر طرف یک شمع
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سطوح متفاوت حفاری بر روی ھر طرف یک شمع

قرار گرفتن یک شمع در جوار یک خاکریز

ش می باشد .ساختن یک شمع در شیبی که در حال خز

شمعھا در مناطق لرزه خیز

شمع ھا، بطور عادی، با در نظر گرفتن شمعھا به عنـوان تیرھـایی در یــک توده خــاک                          بارگذاری مایل بر روی     -

.تغییر شکل پذیر ارزیابی می گردد

صله زیادی از                             در مواردی که تغییر شکل افقی الیه ھای خاک ضعیف باالیی زیاد باشد و شمعھا فا

شی الیه ھای خاک ضعیف تعییـن مــی            ھم دارند، حد مقادیر بارھای مایل ایجاد شده              را مقاومت بر

.کند

طراحی شمع در برابر بارگذاری لرزه ای ١٠-۵-٧
:شمعھا باید برای مقاومت در برابر اثرات دو نوع بارگذاری زیر طراحی شود-

ی           –الف   ی از سـازه بـاالی ـپ ی                 :نیروھای اینرـس چنیـن نیروھـایی ھمـراه بــا بارھــای اسـتاتیکی، مقــادیر طراـح

.را تشکیل می دھدMsdو ممان Vsd، نیروی برشی افقی Nsdبارگذاری قائم در سطح افق

ناشی از تغییر شکل خاک محیط اطراف به واسطه عبور امواج لرزه ای :نیروھای جنبشی-ب
س مدلھای گسسته                                  تحلیل نیروھای داخلی در طول شمع و ھمچنین جابجایی و دوران در سرشمع باید بر اسا

:منظور شود)حتی تقریبی(یا پیوسته ای باشد که در آنھا خصوصیات زیر بطور واقعی 

 سختی خمشی شمع

                 س العمل خاک در طول شمع با توجه به اثرات بارگذاری چرخه ای و میزان تغیــیر شـکل ھـای ش عک کاھ

نسبی در خاک

 ش دینامیکی شمع با شمع که اثرات دینامیکی .نیز نامیده می شود»گروه شمع «اثرات اندرکن

درجه آزادی برای دوران در سرشمع یا ارتباط بین شمع و سازه اصلی.

ش مقاومــت اساســی ھســتند نادیـده گرفتــه                     - مقاومت جانبی الیه ھای خاکی که در معرض روانگرایی یا کاھ

.می شود

ش جنبشی باید تنھا زمانی که دو یا تعداد بیشتری از شـرایط زیـر بــه                             - ش لنگر خمشی به واسطه اندرکن افزای

:طور ھمزمان رخ دھد، محاسبه شود

     شامل الیه ھای متوالی با تغییرات شدید ســختی                الیه ھای کم مقاومت بوده و یا           نیمرخ خاک زیرین از

.باشد

 باشدلرزه خیزی منطقه باال یامتوسط.

در غیر این صورت، بخشھایی کــه       .شمع ھا باید طوری طراحی شوند که حتی المقدور االستیک باقی بمانند                   -
.طراحی شونددارای استعداد تشکیل مفصل خمیری ھستند، باید طبق ضوابط مبحث نھم 

ض شوند- :در کلیه موارد، چنین مفصل ھای خمیری بالقوه باید برای محدوده ھای زیر فر

 ٢منطقه ای با عمقd از سرشمع

    ٢منطقه ای با عمقd                نســبت ضــریب  (از فصل مشترک دو الیه دارای سختی برشی کامًال متفاوت
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).۶برشی بزرگتر از

چنین مناطقی باید با اسـتفاده از آرماتورھـای محصـورکننده کـافی بـر طـبق                     .بیانگر قطر شمع است   dکه در آن    

.به صورت شکل پذیر طراحی شوندضوابط 

مبانی و مالحظات طراحی ۵-۴-٧
:مبانی طراحی١-۵-۴-٧

:طراحی بر مبنای الزامات زیر صورت می گیرد
(a                          روشھای تحلیلی و یا تجربی که اعتبار آنھا در شـرایط مشـابھی بـه وسـیله آزمایشـھای بارگـذاری ایســتا به

.اثبات رسیده باشد

(b روشھای مبتنی بر استفاده مستقیم از نتایج آزمایشھای برجا(…, C.P.T., S.P.T.)    اگـر اعتبــار آنھــا توسـط

ش ھای بارگذاری ایستا  .در شرایط مشابه تایید شده باشد)استاتیک(آزمای

(c نتایج آزمایشھای بارگذاری ایستا)که به وسیله محاسـبات و یــا روشـھای دیگــر سـازگاری آن بـا          )استاتیک

.سایر تجربه ھای مربوط به اثبات رسیده باشد

(d                            نتایج آزمایشھای بارگذاری دینامیک بھتر است حتی االمکان نتایج آزمایشھای بارگـذاری ایسـتا) اســتاتیک(

.در شرایط مشابه تأیید شده باشد
ش                 - ت  ٣-٣-٧مقادیر طراحی بدست آمده برای پارامترھا جھت استفاده در محاسبات، باید عمومًا با بخــ مطابـق

اما ممکن است در محاسبات، مقادیر پارامترھایی که از نتایج آزمایشھای بارگذاری حاصــل شـده               .داشته باشند  
ی             .اند، نیز انتخاب شوند     ش انتخاـب ضرایب اطمینان متفاوتی بر حسب حجم و دقت آزمایشھای انجام گرفته و رو

ش خواھند شد .طراحی گزین
ش بارگـذاری ایســتا        - تـا حــد گســیختگی انجــام    )اســتاتیک (توصیه می شود که در ھر پروژه حتی المقدور آزمای

.گیرد
آزمایشھای بارگذاری ایستا را می توان بر روی شـمعھای آزمایشــی کـه قبـل از اتمــام طراحــی فقـط بـه منظـور                  

ش کار گذاشته شده اند و یا شمعھای در حال ساختی که قسمتی از پی ھستند، انجام داد .انجام آزمای
ی توانــد                              - ش برجـا ـم در مواردی استفاده از عملکرد پی ھای شمعی موجود در شرایط مشـابه بـه جـای آزمــای

ش باشد به شرط اینکه نتایج بررسیھای صحرایی و آزمایشگاھی نیز آنرا تأیید کند .مورد پذیر

:مالحظات طراحی٢-۵-۴-٧

رفتار شمعھای منفرد و گروه شمعھا و سختی و مقاومت سازه ھای مرتبط کننده شمعھا باید در نظـر گرفتـه                      -

.شود

ش بارگـذاری بایـد بـه طـول                            - ش روشھای محاسباتی و مقادیر پارامترھا و استفاده از نتایج آزمــای در ھنگام گزین

.مدت بارگذاری و تغییرات آن در طول زمان توجه نمود

ش بارگذاری باید به خاکریزیھا و یاخاکبرداریھای            - در ھنگام انجام محاسبات و ھمچنین در استفاده از نتایج آزمای

.آتی و یا تغییرات در رژیم آب زیرزمینی توجه نمود

در انتخاب نوع شمع که شامل چگونگی کیفیت مصالح آن و روشــھای اجــرای آن می باشـد، مـوارد زیـر بایــد                               -

:مورد توجه قرار گیرد

 شرایط زمین ساختگاه شامل وجود و یا امکان وجود موانع اجرای شمع

 تنشھای ایجاد شده در شمعھا در ھنگام اجرای آن
 امکان محافظت و کنترل صحت شمع اجرا شده

ش اجرا و توالی گامھای آن بر روی شمعھای قبل کار گذاشته شده و سازه ھای مجاور اثر رو

 رواداری مجاز در اجرای شمعھا جھت تأمین اھداف طراحی

Page 4 of 13( شمعھا(پی ھای ژرف 

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 7\Data\5-7.html

www.civilbook.ir



 اثرات شیمیایی زیان آور در زمین

:با در نظر گرفتن فھرست مطالب باال، باید به موارد زیر توجه نمود-

 ،فاصله شمعھا در گروه شمعھا

 ،تغییر مکان یا ارتعاشات سازه ھای مجاور در اثر کار گذاشتن شمع
 ،ش و یا لرزاننده مورد استفاده نوع چک
 ،ش تنشھای ارتعاشی شمع در اثنای کوب
   ی شــود    )نظیر بنتونیت(برای آن دسته از شمعھای برجایی که پایداری چاه حفر شده با سیال تـأمین ـم

ش نکنــد و گســیختگی ھیــدرولیکی و           نگھــداری فشــار ســیال در ســطح اطمینــان بخشــی کــه چــاه ریــز
باالزدگی در کف چاه رخ ندھد، ضروری می باشد، 

                                ی مواقــع جــدارهء چـاه، بویـژه در زیر بنتونیــت، بــرای از بیــن بـردن مصـالح تمیز کردن کــف چــاه و در بعـض
دستکاری شده، 

            ش خاک و مخلوط شدن آن با بتن ناپایداری موضعی چاه شمع در اثنای بتن ریزی، ممکن است باعث ریز
در شمع گردد، 

 ،ورود آب به درون شمعھای درجا ریخته شده
 ،ش تغییر طرح اختالط بتن توسط جریان آب زیرزمینی قبل از گیر
 ،اثر الیه ھای ماسه غیراشباع در دور شمع که باعث گرفته شدن آب از بتن می شود
 ،تراکم خاک در اثر فرو بردن شمع

،دستخوردگی در خاک در اثر حفاری چاه در شمعھای برجا

۵(تنشھای ایجاد شده در زمان حمل و نقل(،

دقت در اتصال مناسب شمع ھای چند قطعه ای.

شاری۵-۶-٧ شمعھای ف

:طراحی حالت حدی١-۵-۶-٧

:طراحی باید نمایانگر آن باشد که ھیچکدام از حالتھای حدی زیر محتمل نیستند-

 حالتھای حدی نھایی گسیختگی کلی

حالتھای حدی نھایی گسیختگی ناشی از کمبود مقاومت باربری شمعھا

 حالتھای حدی نھایی خرابی و یا خسارت شدیدسازه ناشی از تغییر مکان شمعھا
 حالتھای حدی بھره برداری سازه ناشی از تغییر مکان شمعھا

:پایداری کلی٢-۵-۶-٧

.گسیختگی ناشی از فقدان پایداری کلی پی ھای شمعی فشاری باید در نظر گرفته شود-

در جایی که امکان ناپایداری وجود دارد، باید توامًا سطوح گسیختگی گذرنده از زیر شمعھا و یا سـطوحی کــه                    -

.شمعھا را قطع میکنند در نظر گرفته شوند

ش    - ی ھـای شـمعی                ١-۵-۴-٧بندھای مندرج در بخ ی ھــای سـطحی در مــورد ـپ ی ـپ در ارتباط با پایداری کـل

.فشاری نیز کاربرد دارند

:ظرفیت باربری٣-۵-۶-٧

:کلیات١-٣-۵-۶-٧
ی از                             سیختگی ناـش ش اینکه پی، بارھای طراحی را بــا ایمـنی مناســبی تحمــل خواھــد نمــود و بــه گ برای نمای
فقدان ظرفیت باربری نمیرسد باید نامساوی زیر برای ھمه حالتھای حدی نھـایی بارگـذاری و ترکیــب بارگذاریھـا                            
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:صدق نماید

)٧-۵-١(
:که در آن

.بار محوری فشاری طراحی در حالت حدی نھایی می باشد:

مجموعه مولفه ھای مقاومت باربری طراحی در حالت حدی نھـایی پــی شـمعی در برابر بارگـذاریھای                                  :
.محوری می باشد که در آن اثر ھرگونه شیب و یا بارگذاریھای خارج از مرکز منظور شده است

:در مورد شمعھای گروھی، دو ساز و کار گسیختگی در نظر گرفته می شود-

 گسیختگی گروھی حاصل از کمبود ظرفیت باربری شمعھا به طور منفرد

            گسیختگی گروھی حاصل از کمبود ظرفیت باربری شمعھا و خاک بین آنھا که به صورت یک بلــوک عمـل
.می کند

عموماً، ظرفیت باربری گروه شمعی که به عنوان یک بلوک عمل می کند، می تواند بصورت شمع منفردی بــا                    -

.ابعاد بزرگ به شکل بلوک محاسبه گردد

ش ھرشــمع              - در ارزیــابی مقاومــت بــاربری نھــایی در شــمعھای منفــرد کوبیــدنی بایــد اثرکاھنــده ناشــی ازکــوب

.شمعھای مجاور درنظرگرفته شود و درصورت لزوم شمعھای مجاور مجددًا کوبیده شوند

اگر الیه ھای خاک باربر شمعھای فشاری اتکایی بر روی یک الیه ضعیف واقع می شـوند اثر الیه ضــعیف بــر                                     -

.روی ظرفیت باربری شمع منفرد و یاگروه شمع باید درنظر گرفته شود

منعطف را تأمین می کننـد، بایـد ایــن موضـوع در نظـر گرفتـه شـود کــه                     شمعھا پایداری یک پی      درصورتی که -

.قابلیت توزیع مجدد موجود نیست وھرشمع ویامجموعه شمع بایدبرای بارآورده خود طراحی شود

را تأمین می کنند، قابلیت توزیع مجدد بـار ســازه بیـن شـمعھا در نظـر گرفتـه                    اگر شمعھا پایداری یک پی صلب     

فقط در حالتی کـه تعــداد قابــل مالحظـه ای از شـمعھا بــا ھمــدیگر گسـیخته شـوند حالــت حــدی رخ                .می شود

.خواھد داد، بنابراین حالت گسیختگی یک شمع در نظر گرفته نخواھد شد

شھای بارگذاری شمع ٢-٣-۵-۶-٧ ظرفیت باربری نھایی از آزمای

ی را از روی نتیجــهء ایــن                               ش بارگذاری شمع انجام می شود می تـوان ظرفیــت بـاربری طراـح در مواردی که آزمای

ش بدست آورد .آزمای

ی و شـمعھای                        - ش بارگذاری شــمع در یــک سـاختگاه در شـرایط اجـرای یکســان شـمعھای آزمایـش نتایج آزمای

.بدیھی است نتایج یک ساختگاه برای ساختگاه دیگرقابل استفاده نیست.اصلی قابل استفاده است

سعی می شود قطر شمعھای آزمایشی با قطر شـمعھای اصـلی یکسـان باشــد، در صـورت اختـالف قطـردر                      -

.نباید کمتر باشد۵/٠شمع ھای باقطر بزرگ، نسبت قطر شمع آزمایشی به قطر شمع اصلی از 

ش بارگـذاری شـمع در طراحــی شــمعھا بایــد توجـه ویژه                                  - به پدیده اصطکاک منفی در اســتفاده از نتایج آزمای

.داشت

ش ٣-٣-۵-۶-٧ مقاومت باربری نھایی از نتایج آزمای

:را می توان از طریق زیر بدست آوردRCمقاومت باربری طراحی 

)٧-۵-٢(RC=Rb+Rs

:که در آن

Rbمقاومت طراحی نوک وRs شمع می باشد)جداره(مقاومت طراحی میله.

RbوRsرا می توان از فرمولھای زیر محاسبه نمود:
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)٧-۵-٣(Rb = q b A b

:که در آن نمادھای زیر بکار رفته است

RsوRb:شمع، )جداره(و میله )نوک(یکّه مقاومتھای پایه مقادیر

A b: شمع، )نوک(مساحت ظاھری غیرواقعی سطح پایه

Asi: سطح جانبی ظاھری شمع در الیهi ،

q b:یکّه مقاومت نوک، مقدار

qsi:یکّه مقاومت جداره شمع در الیه مقدارi ،

را می توان از قوانین محاســباتی مبتـنی بـر روابـط میـان نتایج آزمایشــھای بارگـذاری                                  qsiو  qbیکّه  مقدار

.ایستا و آزمایشھای صحرایی و یا آزمایشگاھی بدست آورد
در .مقاومت نھایی شمع را نیز می توان با اسـتفاده از روابـط ظرفیــت باربری نـوک و جـداره شـمع بدـست آورد                                 

یکّه ذکر شده در روابط محاسباتی باال مقادیر مشخصه ای ھستند که با استفاده                       برخی از آئین نامه ھا مقادیر        
.از ضرایب تعریف شده در ھمان آئین نامه ھا بدست می آیند

:در ارزیابی اعتبار رابطه محاسباتی، عوامل زیر باید در نظر گرفته شود-
ت تراکـم                          :نوع خاک شامل    - ی، قابلـی ش تحکیـم دانه بنـدی، کـانی شناســی، گوشـه داری، جــرم حجمــی، بـی
و تراوایی، )فشردگی(

، درازا،   )ویـا سایرروشــھای کارگــذاری    ()۶(ویا رانـده شــده    شمع ھای درجا ریخته شده       :اجرای شمع شامل    -
قطر و مصالح، 

ش - ش آزمای رو
بایـد به ایجـاد سـاز و کـار                 )کوبیـدن، حفـر چـاه      (در روابط ظرفیت باربری جداره شمع بر حسب نوع اجـرای آن                  -

ب نـوع اجـرا، ایـن مکـانیزم ایجـاد نشــود، در روابــط                  ت و در صـورتیکه بــر حـس گسیختگی مقاوم توجـه ویــژه داـش
ضـرایب فشـاری کــه درروابـط       .موردنظر باید از ضرایب فشار دیگری که با نحوه اجرا منطبق است اسـتفاده نمـود             

.مورد نظر بکارگرفته می شود باید به نوع ساز و کارگسیختگی بوجود آمده سازگارباشد
.در زمان محاسبه مقاومت نوک یک شــمع بایــد مقاومــت زمیـن را در زیـر و باالی نــوک شـمع در نظـر گرفــت                             -

ی یابــد، بنـابراین در طراحــی شــمع                       ش ـم مقاومت نوک در طول چندین برابر قطر در زیر و باالی نوک شمع گستر
.باید اثرات الیه ضعیف را در روی مقاومت نوک به حساب آورد

ازنتایج آزمایشھای برجا استفاده شود می توان ضریب اطمینـان کوچکـتری در                     qsiو  qbاگر درتعیین مقادیریکه       

.درنظرگرفته شود۵/١نظرگرفت ولیکن بھرحال این ضرایب اطمینان نبایدکمتراز
برابر قطر پایه شمع در زیــر آن وجـود دارد، سـاز و کـار گسـیختگی سـوراخ                    ۴اگر زمین ضعیفی در ژرفای کمتر از          

.را، باید در نظر گرفت)٧(کننده 

مقاومت نھایی شمع با استفاده از نتایج کوبیدن شمع ۴-٣-۵-۶-٧

ی شـود، اعتبــار                                  - اگر در ارزیابی مقاومت نھایی شمعھای فشاری منفـرد از قواعـد کوبیدن شـمع اســتفاده ـم

قواعد باید به وسیله عملکرد خوب تجارب قبلی ویا آزمایشھای بارگذاری ایستا روی نمونه ھای شمع مشابه با                                 
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.طول و نیمرخ عرضی مشابه و شرایط یکسان زمین تأیید شود

فقــط در صــورتی کــه الیــه بنــدی زمیــن معیــن شــده باشــد مــی تــوان از قواعــد شــمع کوبشــی بــا مالحظــات         -

.باالاستفاده کرد

:استفاده از تحلیل معادله موجمقاومت نھایی با۵-٣-۵-۶-٧

در جایی که از تحلیلھای معادله موج برای ارزیابی مقاومت شمعھای فشاری منفرد استفاده می شـود، اعتبــار                             

این تحلیلھا باید به وسیله عملکرد قابل قبول قبلی در آزمایشھای بارگذاری ایستا در ھمان نــوع شـمع بــا طــول                             

.مشابه و نیمرخ عرضی مشابه در شرایط خاک یکسان تأیید شود

ش بارگذاری دینامیکی بر روی شمعھای آزمایشی انجام شده باشد، پارامترھـای ورودی در                  - در جایی که آزمای

.معادله امواج می تواند تغییر کند

ش و پارامترھـای زمیــن را از مقـادیر واقعــی بیشـتر نشــان                    - ش دینامیکی شمع ممکن است عملکـرد چـک آزمای

.دھد

تحلیل به وسیله معادله موج به طور معمول فقط وقتی انجام می شود که الیه بندی زمین توســط حفاریھـا و                              -

.آزمایشھای صحرایی تعیین شده باشد

ست شمع ھا۵-۶-۴-٧ :نش

:نشست شمع ھا باید موارد زیر را شامل شود-

 ،نشست شمع منفرد

نشست اضافی ناشی از عملکرد گروه شمعھا.

شی ٧-۵-٧ شمعھای کش

:کلیات١-٧-۵-٧

ش  .ذکر شده است۶-۵-٧طراحی شمعھای کششی باید منطبق با قوانین طراحی باشد که در بخ

:ظرفیت باربری٢-٧-۵-٧

:کلیات١-٢-٧-۵-٧
اینکه پی، بارھای طراحی را با ایمنی مناسبی در مقابل گسیختگی کششی تحمل کند، نامســاوی زیــر                              برای

:باید برای ھمه حالتھای حدی نھایی و تلفیق ھای مختلف بارگذاری صدق نماید

)٧-۵-۴(
:که در آن

بارگذاری محوری کششی طراحی در حالت حدی نھایی می باشد و :

.کششی طراحی شمع در حالت حدی نھایی استظرفیت:
:برای شمعھای کششی، دو نوع ساز و کار گسیختگی در نظر گرفته می شود-

 ،بیرون آمدن شمعھا از زمین

باال آمدن بلوک زمین حاوی شمعھا.

                           در گسیختگی شمعھای کششی منفردظرفیت کششی طراحی شمع در حالت حـدی نھــایی بصـورت

:زیر است

ک             گسیختگی شمعھای کششی منفرد و یا گروه شمعھای کششی              - ممکن است به صورت بـیرون آمـدن ـی
.مخروط از زمین، مانند شمعھایی که نوک با قطر بزرگتر از میله دارند، رخ بدھد
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ی               - درصورتی که گسیختگی شمع دراثر باال آمدن بلوک و یاخاک دربرگیرنده شـمع ھـا رخ دھـد ظرفیــت کشـش
:طراحی شمع به صورت زیر است

)٧-۵-۶(

:که در آن نمادھای زیر بکار رفته است

Wt: و شمعھا در طراحی )آبدار(وزن بلوک خاکی

FS: مقاومت برشی طراحی در مرز بلوک خاک

U upl:ft: برآیند نیروھای رو به باالی طراحی ناشی از فشار آب در زیر بلوک خاک

.اثر بلوک که تعیین کننده ظرفیت کششی طراحی خواھدبود به فاصله شمع ھا ارتباط دارد-
ش دھد، بنابراین در ھنگام          از آنجایی که ممکن است گروه شمعھا، تنشھای عمودی مؤثر بر ھرشمع                - را کاھ

ارزیابی ظرفیت باربری کششی تعیین کننده، کوچکترین دومقدار ظرفیت کششی باربری گروه شمع و مجمـوع                           
ش تعییــن                .ظرفیت باربری کششی شمع ھا به صورت منفرد خواھد بود            ش دراکثر موارد اثـر گـروه شــمع ھــا درک

.کننده نیست زیرا مقاومت برشی فصل مشترک خاک و شمع از مقاومت برشی خاک کمتر است
در بارگذاری دوره ای باید اثر بارھای مخالف شدید و ھمچنین برگشت بار را برظرفیت باربری کششی در نظر                               -

.گرفت

ش شمع ٣-٢-٧-۵-٧ ش ش ک ششی نھایی از طریق نتایج آزمای ظرفیت ک

ی                      ش شـمع بــرای محاسـبه ظرفیت بــاربری کششــی نھاـی ش کـش ش نتایج آزمای تنھا ھنگامی می توانیم از رو

این تشابه ھم از نظـر درازا    .استفاده کنیم که آزمایشھای بارگذاری بر روی شمعھای مشابه صورت گرفته باشد      

.و ھم از نظر نیمرخ عرضی در شرایط یکسان خاک تأمین می گردد

ی بیــن شــمع و                - مقادیر طراحی مقاومت کششی شمع تکی و یا گروه شمعھا با در نظر گرفتن مقاومت برـش

.خاک، در الیه ھای از خاک که در مقاومت کششی مؤثر می باشند، ارزیابی می گردد

تغییر مکانھای قائم٣-٧-۵-٧

ناشی از شرایط بار حدی بھره برداری بایـد بــا مقـادیر حـدی مجـاز تغیـیر مکـان مقایســه                         تغییر مکانھای قائم  -

.شوند

ی ســازد کـه ایــن                            - به طور کلی، کنترل تغییر مکانھای قائم درمقابل مقاومت کششی نھایی، ما را مطمئـن ـم

بھرحــال در شـرایطی کـه         .تغییر مکانھا موجب خرابی در سازه و ایجاد حالت حـدی بھــره بـرداری نخواھنـد شـد                          

.معیارھای محکمی برای حالت حدی بھره برداری موردنیاز باشد، کنترل جداگانه تغییر مکانھا ضروری است

:شمعھای تحت بارگذاری جانبی٨-۵-٧

:کلیات١-٨-۵-٧

ی مــی شـوند        ۶-۵-٧منطبق با قوانیــنی کــه در    شمعھای تحت بارگذاری جانبی    - ت، طراـح .گفتـه شــده اـس

ش بیان شده است .قوانین طراحی، بویژه برای پی ھای شامل شمعھای تحت بارگذاری جانبی در این بخ

:مقاومت نھایی بارگذاری جانبی٢-٨-۵-٧
:کلیات١-٢-٨-۵-٧
ش آن که پی بارگذاری جانبی        - طراحی را با ایمنی مناسبی در مقابل گسیختگی تحمل مــی کند،                     برای نمای

:باید نامساوی زیر در ھمه حالتھای حدی نھایی و ھر ترکیبی از بارگذاری صدق نماید
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)٧-۵-٧(
:که در آن

طراحی حالت حدی نھایی وبارگذاریجانبی:

بـا در نظـر گـرفتن اثــر ھرگونـه بارگـذاری محــوری                مقاومت حدی نھـایی در مقابـل بارگــذاریھای جـانبی             :
.فشاری و یا کششی میباشد

:یکی از ساز و کارھای گسیختگی زیر باید در نظر گرفته شود-

 ،ش و یا انتقال شمعھای کوتاه به عنوان یک جسم صلب چرخ

گسیختگی خمشی شمعھای باریک و بلند ھمراه با تسیلم موضعی و تغییر مکان خاک در باالی آنھا.

.باید اثر گروھی آنھا را در نظر گرفتدر ارزیابی مقاومت شمعھای تحت بارگذاری جانبی-

ش و پارامترھـای                        ٢-٢-٨-۵-٧ تعیین مقاومت نھایی شمعھای تحت بارگـذاری جانبی از نتـایج آزمای

:مقاومت شمع

مقاومت شمع و یا گروه شمعھای تحت بارگذاری جانبی بایـد بـا اسـتفاده از مجموعـه ســازگاری از لنگرھـای                           -

س العملھای زمین و تغییر مکانھا محاسبه گردد .خمشی، نیروھای برشی، عک

باید شامل احتمال گسیختگی سازه ای شــمع در منطقـه ای در زیـر                 تحلیل شمعھای تحت بارگذاری جانبی    -

ش  .باشد٩-۵-٧سطح زمین منطبق با بخ

می تواند با استفاده از تئوری تیرھایی            محاسبه مقاومت شمعھای باریک و بلند تحت اثر بارگذاریھای جانبی               -

ی گـیرد      انجام شود که در انتھای آنھا بار وارد می شود و بر روی تکیه گاھی با انعطاف                  .پذیری متوسـط قــرار ـم

س العمل بستر مشخص می شود .این انعطاف پذیری توسط ضرایب افقی عک

ش شــمعھا در محــل اتصــال بــه ســازه، بایــد در ھنگــام ارزیــابی مقاومــت شــمعھای تحــت               - درجــه آزادی چــرخ

.آورده شودبارگذاری جانبی

:تغییر مکان جانبی٣-٨-۵-٧

:ارزیابی تغییر مکان جانبی در باالی پی شمع باید با توجه به مسایل زیر انجام شود

 ،سختی زمین

 ،سختی پیچشی شمعھای تکی

 شمعھا در محل اتصال به سازه، )ممان(ثابت بودن لنگر

 ،اثر گروه شمعھا

اثر بارگذاری برگشتی و یا بارگذاری دوره ای.

:طراحی سازه ای شمعھا

:باید نشان داد که شمعھا می توانند تالشھای ایجادشده را در دوگام زیر تحمل کنند

.بامنظورکردن نیروھای وارده وپارامترھای زمین که ازطراحی ژئوتکنیکی معین شده اند-الف 

.اعمال کلیه ضوابط اعالم شده که توسط آئین نامه ھای طراحی سازه ای و این آئین نامه معین شده اند-ب

ی                                 - ش پارامترھای طراحی در مورد مصالح سازه ای باید مطـابق بـا آنچـه در مجموعــه مقـررات مـل در ھر دو رو

.ساختمان مربوط به مصالح مناسب تصریح شده است، باشند

ت شـمع بـا آن روبــرو گـردد                  - :طراحی سازه ای شمعھا باید دربرگیرنده مجموعه شرایطی باشد که ممکن اـس
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ی شـود و ھـم در       )بـر حســب مـورد  (ھم در اثنای ساخت که شامل مسایل حمـل و نقــل آنھـا و کوبیدنشـان             ـم

ی شـوند کــه بتواننـد در صــورت لــزوم ھمـه                .ھنگام استفاده از شـمعھا   شـمعھای کششــی، بایــد طـوری طراـح

.نیروھای کششی را در تمامی طول خود تحمل نمایند

طراحی سازه ای شمعھا باید دربرگیرنده کلیه رواداری ھای معین شده برای نوع شمع، مؤلفه ھای نیروھا و                          -

.عملکرد پی باشد

ی مربــوط کمتری را نسـبت بـه                            - ص زمین موردنظـر باید مقـادیر طراـح در کنترل طراحی سازه ای شمعھا، خوا

.شرایط حالت حدی سازه ای نشان دھد

مقاومت طراحی زمین مورد استفاده در محاسبات سازه ای باید طوری باشد که در حالت حدی نھایی سـازه                         -

.رخ می دھد

ی ضـعیف با ژرفـای زیـاد گـذر می                                     - در مورد شمعھای الغر و بلندی که از میان آب و یا نھشته ھای خاک خیـل

ش انجام گردد .کنند و بر روی الیه سخت قرار می گیرند باید کنترل پیچ

:نتایج طراحی ومالحظات ساخت١١-۵-٧

س کارھای اجرایی در حین ساخت خواھد بودطرح مراحل- .استقرار یک شمع، اسا

:طرح استقرار شمعھا باید شامل اطالعات طراحی ذیل باشد-

   ش ھا،وابزار اجرایی   (نوع شمع، با معین کردن مشخصات فنی ومالحظات استانداری )شامل مصالح، رو

باتوجه به شرایط ویژه دستگاه

 ،محل ھر شمع و رواداری ھای موقعیت آن
 مقاطع طولی وعرضی شمع

نحوه اتصال شمع ھای چندقطعه ای

،طول شمع

،تعداد شمعھا

شمع،ظرفیت باربری

،تراز پای شمع

،توالی اجرای شمع ھا در یک گروه

،مقاومت در مقابل نفوذ شمع

،موانع شناخته شده

                 ب   و ھرگونه محدودیتی درعملیات اجرای شمع از قبیل نوع اجرا مثل درجا ریختـه یــا رانـده شـده برحـس
شرایط 

ت                         - ق کنــترل و ھمـه داده ھـا در سـاختگاه ثـب در صورت امکان استقرار ھمه شمعھا باید توسط نصب ابـزار دقـی

.داده ھا باید در مورد ھر شمع توسط ناظر و سازنده شمع تأیید و نگھداری شوند.شوند

:اطالعات ثبت شده در مورد ھر شمع در صورت امکان شامل موارد زیر می باشد-

 ،نوع شمع و تجھیزات استقرار آن
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،تعداد شمعھا

 درمورد شمع ھای بتنی(مقاطع طولی وعرضی شمع، طول ومقدارمیلگردھا(

     شامل توقف بتن ریزی، حجم بتــن مـورد اســتفاده و روشـھای بتـن ریـزی در مـورد                   (تاریخ و مدت استقرار
، )شمعھای درجا ریخته شده

 ،ص و میزان بنتونیت استفاده شده )باتالق(٨، ویسکوزیتهPHوزن مخصو

        در مورد(فشارھای تخلیه بتن و یا تزریق، قطرھای داخلی و خارجی، گام پیچ ھا و میزان نفوذ در ھر دور
، )شمعھای مته مارپیچ پیوسته و یا سایر شمعھای تزریقی

                       ی ماننــد وزن و مــیزان ضـربه یــا قــدرت ش اندازه گــیری شــده بـرای شـمعھای کوبـش مقادیر مقاومت کوب
ص درخاک  ش، تعداد ضربات دردقیقه وتعداد ضربات برای عمق نفوذ مشخ چک

 در صورت استفاده(قدرت بیرون آوردن لرزاننده ھا( ،
 در صورت استفاده(نیروی گشتاوری مورد استفاده برای موتور حفاری کننده( ،
                       ت و شـرایط در مورد شمعھای درجا ریخته شده، الیه ھایی که در موقع حفاری به آن برخـورد شـده اـس

عملکرد آن بحرانی بوده است، محدوده نوک شمع درصورتی که
 ،موانع برخورد شده در ھنگام عملیات اجرایی شمع
ھرگونه انحرافی در موقعیت، جھت ھا و ارتفاع در ھنگام ساخت.

اطالعات وطرح ھای ثبت شده درھنگام اجرا،بایدبعدازتکمیل عملیات اجرایی شـمع، گـردآوری وبااسـناد مربــوط                           -

.به ساخت نگھداری شود

شـمعھای اجـرا شـده، نشـان دھنــده        اگر مشاھدات و یا بازرسیھای ثبت شده ساختگاه با توجه بــه کیفیــت  -

عدم اعتماد به آنھا باشد، بررسیھای تکمیلی به منظور تعیین شرایط شمعھای اجرا شــده و ایــن کــه آیا اندازه                                    

ی شـود                 ش مجـدد ھمـراه              .گیریھای عالج بخشی مــورد نیــاز ھســت یــا نـه، انجـام ـم ایـن بررسـیھا شـامل کــوب

ش دینامیک شمع     و یا ترکیبی از آزمایشھای تعیین سالمت شمع، آزمایشھای صـحرایی تکمیلــی              )PDA(باآزمای

.مکانیک خاک و آزمایشھای بارگذاری ایستا در مورد شمعھای مشکوک می باشد

اگر روشھای استقرار شمعھا را با نصب ابزار دقیق به صورت قابل قبولی کنترل نمی شــود، بایـد بــرای تعیین                       -

س ھســت یـا نه آزمایشـھایی بــر روی آنھـا                  سالمت شمعھا و این که آیا بسته به روند استقرار کیفیت آن حسا

.انجام گردد

برای ارزیابی کلی شمعھایی که ممکن است دارای نقایص جدی باشــند و یـا ایــن کـه در اثنــای سـاخت کمبـود                
ی توانــد مـورد    ٩دینامیکی بــا دامنـه کوتـاه     مقاومت شدیدی در خاک نشان دھند، آزمایشھای تعیین سالمت                ـم

نقایصی چون استفاده از بتن با کیفیت پایین و ضخامت پوششی کم، بر عملکرد دراز مـدت                        .استفاده قرار بگیرد  
ی شــوند                        ت بـه          .شمع اثر گذاشـته و اغلــب بــه وسـیلهء آزمایشــھای دینـامیکی کشــف نـم بنـابراین ممکـن اـس

ش و یا مغزه گیری در ھنگام نظارت بر اجرا، مورد نیاز باشد .آزمایشھای دیگری از قبیل امواج صوتی، ارتعا

١-End Bearing

٢-Heave

٣-Downdrag

۴-Upward

۵-Spelicing

۶-Driven

٧-Punching failure mechanism

٨-Marsh Viscosily
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٩-Dynamic Low strain integrity test

ی باشـد و                                   کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقـررات ملــی سـاختمان ـم

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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سازه ھای نگھبان ۶-٧

حدود ١-۶-٧

.مندرجات این فصل در سازه ھایی کاربرد دارد که نگھدارنده زمین، مصالح مشابه یا آب ھستند-

سازه ھای نگھبان شامل انواع دیوارھا و سیستمھای نگھبان می باشند که در آنھا عناصر ساختمانی از ترکیب خاک یا سنگ                                -
.بدست می آیند

:در طراحی سازه ھای نگھبان، شاید بھتر آن باشد که سه نوع سازه نگھبان زیرین از یکدیگر متمایز گردند-

دیوارھایی از سنگ یا بتن ساده یا بتن مسلح ھستند با شالوده قاعده ای با و یا بدون پاشنه، لبه یــا                    :دیوارھای نگھبان وزنی   -
ش مھمی در نگھداری از مصالح                     .پشت بند وزن خود دیوار، که گاھی شامل توده ھای خاک یا سنگ پایدارکننده نیز می شود، نق

ی بـا ضـخامت ثابــت یـا متغـیر،                نمونه ھای این دیوارھـا عبارتنـد از دیوارھــای             .نگھداشته شده ایفا می کند      سـنگی و بتــنی وزـن

...دیوارھای بتن مسلح با شالوده گسترده، دیوارھای پشت بنددار و

و یــا )٢(معموالدیوارھای نسبتا نازکی از فلز، بتن مسلح یا الوار ھستند که به وســیله مھاربنـد، دسـتک                         :)١(دیوارھای توکار    -

ش مقاوم خاک نگھداشته می شوند        ش مھمی در نگھداری از مصالح نگھداشــته شـده              .ران ظرفیت خمشی چنین دیوارھایی، نق

.تا زمانی که وزن خود دیوار قابل توجه نیست، ایفا می نماید
نمونه ھای این گونـه دیوارھـا عبارتنــد از دیوارھــای سـپری فلــزی در انتھــا گـیردار، دیوارھــای مھــار شــده یـا دســتک دار فلـزی یــا                           

...دیوارھای سپری بتن مسلح، دیوارھای دیافراگمی و

تعــداد بسـیار     .شامل دیوارھایی متشکل از عناصر بکار برده شده در دو نوع دیوار باال مــی شــوند                   :سازه ھای نگھبان ترکیبی      -
ی                         .زیادی از چنین دیوارھایی وجود دارند         نمونه ھای این گونــه دیوارھــا عبارتنــداز فرازبنـدھای سـپری دوجــداره، ســازه ھـای خاـک

ش تنیده      ، پارچه گونه ھا یا تزریق، سازه ھای دارای چندین ردیف مھار زمیــنی یــا میـخ کوبیـده شـده در                          )٣(تقویت شده با فوالد پی

...خاک و

حالتھای حدی ٢-۶-٧

به عنوان حداقل، حالتھای حــدی زیـر بایـد بـرای        .فھرستی از حالتھای حدی که الزم است در نظر گرفته شوند، باید تھیه گردد            -

:کلیه انواع سازه ھای نگھبان درنظر گرفته شوند

فقدان پایداری کلی، 

گسیختگی یکی از عناصر سازه ای مانند یک دیوار، مھار، تیر، پشت بند، یا گسیختگی پیوند این گونه عناصر،

گسیختگی توام در زمین و در عناصر سازه ای، 

ت موجــب فــروریختن شــود یــا در شــکل ظــاھری یــا عملکــرد ســازه، سـازه ھــای مجـاور یــا                       حرکات ســازه نگھبــان کــه ممکـن اـس

.تأسیساتی که بر روی آن قرار دارند، مؤثر واقع شود
نشت غیرقابل قبول از پشت یا زیر دیوار، 

.تغییر غیرقابل قبول در جریان آبھای زیرزمینی

:ھای نگھبان ترکیبی در نظر گرفته شونداضافه بر آن، حالتھای حدی زیرین باید برای سازه ھای نگھبان وزنی و سازه-

گسیختگی بر اثر فرورفتگی حاصل از کمبود مقاومت باربری خاک، 

ش در قاعده دیوار، گسیختگی بر اثر لغز

.گسیختگی بر اثر واژگونی دیوار

:و برای سازه ھای نگھبان توکار

ش یا انتقال دیوار یا بخشھایی از آن و  گسیختگی بر اثر عدم تعادل عمودی دیوارگسیختگی بر اثر چرخ
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.برای انواع سازه ھای نگھبان، ترکیب حالتھای حدی باال باید در نظر گرفته شود-

ی ھـای گســترده، خاکریزھـا و شــیبھا روبرو مــی شــود                        - .طراحی سازه ھای نگھبان وزنی معموًال با ھمان مشکالت طراحی ـپ

ب        ۶-٧ھنگامی که حالتھای حدی برای سازه ھای نگھبان وزنی در نظر گرفته می شوند، اصول فصل                       باید به عنوان اصــول مناـس

بویژه گسیختگی در ظرفیت باربری زمین زیر پایه دیوار تحت بارگذاریھایی که دارای برون محوریھای بزرگ باشد، بایــد                      .اعمال شود

.مراجعه شود۴-۵-۴-٧به مورد توجه خاص قرار گیرد، در این مورد

بارگذاری، طراحی و داده ھای ھندسی شرایط٣-۶-٧

بارگذاری ١-٣-۶-٧

در ترکیب بارھـا   ٣-۴-٧بند .در نظر گرفته شوند٣-٢-٧در انتخاب بارگذاری ھا، برای محاسبه حالتھای حدی، باید موارد مندرج در  

.در نظر گرفته شود

سازه ھای نگھبان(وزن مصالح ١-١-٣-۶-٧ )خاکریز پشت 

س اطالعــات موجـود در مـورد مصــالح خــاکریز بــرآورد شـود                            ص مصالح خاکریز باید بر اسا در .مقادیر مبنای طراحی برای وزن مخصو

ش طراحی ژئوتکنیکی باید به کنترلھایی که در جریان ساخت برای وارسی و حصول اطمینان از اینکه مقادیر واقعی صحرایی                                     گزار

ض شده است کمتر نیستند، توجه شود .از آنچه در طراحی فر

سربارھا٢-١-٣-۶-٧

در تعیین مقادیر مبنای طراحی برای سربارھا، حضور ساختمانھای محل و یا مجاور سطح زمین، وسایط نقلیه یا جرثقیــل ھـای                   -

.باید در نظر گرفته شوند...متوقف یا در حال حرکت، مصالح دانه ای انبار شده، کاالھا، کانتینرھا، و

وزن آب ٣-١-٣-۶-٧

ص آب تأثیر بگذارد          - مقادیـر   .شرایط محلی مانند شوری و درصد گل موجود در آب، ممکن است به طور چشمگیری در وزن مخصو

.مبنای طراحی برای وزن مخصوص آب باید با در نظر گرفتن شرایط محلی اصالح گردد

نیروھای زلزله۴-١-٣-۶-٧

بادرنظرگرفتن نوع خاک، لرزه خـیزی منطقــه وضـرایب و دسـته الزم              ٣-٧-۴-٧مقادیرمبنای بارگذاری لرزه ای، بااستفاده ازمفاد بند            

.تعیین خواھد شد

نیروھای امواج۴-٢-٣-۶-٧

س محلی در شرایط آب و                         س اطالعات قابل دستر مقادیر مبنای طراحی برای نیروھای امواج و نیروھای ضربه ای امواج باید بر اسا

.ھوایی و ھیدرولیکی ساختگاه سازه، انتخاب گردند

نیروھای نگھدارنده۵-١-٣-۶-٧

ش درنظر گرفت  ش تنیدگی را باید به عنوان کن مقادیر مبنای طراحی باید بـا درنظــر    .مؤلفه ھای نیروھای ناشی از عملکردھای پی

ش تنیدگی .آن انتخاب شوند)۵(مھار و تأثیر وادادگی)۴(گرفتن تأثیر پی

نیروھای ضربه ای ۶-١-٣-۶-٧

ض وارد آمــدن                                - تعیین مقادیر مبنای طراحی برای بارھای ضربه ای باید با در نظر گرفتن انرژی جذب شده توسط نگھبان، بـه مـح

.ضربه انجام گردد

ش سختی در زمین نگھداری شده به ھنگــام مقاومــت در                         - برای ضربات جانبی بر دیوارھای نگھبان، معموًال ضرورت دارد که افزای

ی خـاک بر اثــر ضــربه جـانبی بــر                 .مقابل ضربه وارد شده بر سطح دیوار را در نظر گرفت           عالوه بر آن، خطر احتمالی وقـوع روانگراـی

.دیوارھای توکار باید مورد بررسی قرار گیرد

تأثیرات دما٧-١-٣-۶-٧

.در طراحی سازه ھای نگھبان، تأثیر تغییرات غیرعادی دما در زمان و مکان باید در نظر گرفته شود-

.تأثیرات تغییرات دما باید بویژه در زمانی که بارگذاری در پشت بندھا و تیرکھا تعیین می گردد، مورد توجه قرار گیرد-

ش در مقررات ملی مربوط به مصالح، مورد بررسی قرار می گیرد ش، در بخشھای مربوط به آت .تأثیرات آت
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اقدامات احتیاطی ویژه، مانند انتخاب مصالح مناسب پشته ریزی، اعمال زھکشی یا عایق کاری بایـد بــرای جلوگـیری از ایجـاد                                 -

.عدسیھای یخ زدگی در زمین واقع در پشت سازه ھای نگھبان بعمل آید

داده ھای ھندسی ٢-٣-۶-٧
سطوح زمین ١-٢-٣-۶-٧

ی                                - ت سـازه نگھبــان بایــد بـا در نظــر گـرفتن تغیــیرات در مقـادیر واقـع مقادیرمبنای طراحی برای داده ھای ھندسی خـاکریز پـش

در مقادیر مبنای طراحی، ھمچنین باید حفاریھا یا آب بریدگیھای احتمـالی در جلـوی سـازه نگھبـان در نظــر                             .صحرایی تعیین گردد   
.گرفته شود

ش مقاوم زمین جلوی سازه بستگی دارد، سطح زمین خاک مقاوم باید به مقدار                              - Δaدر مواردی که پایداری دیوار نگھبان به ران
ش یابد        درصـد ارتفــاع آن و بــرای      ١٠بایــد مسـاوی     Δaبرای دیوار در انتھا گیردار، مقدار       .در محاسبات حالت حدی نھایی، کاھ

محـدود    Δaمقــدار حــداکثر  .درصد ارتفاع محاسبه شده از زیر پایین ترین مھار باشد           ١٠مساوی Δaدیوار مھاربندی شده،     

.متر می شود۵/٠به مقدار 

سطوح آب ٢-٢-٣-۶-٧

س داده ھـای                                  - انتخاب مقادیر مبنای طراحی برای داده ھای ھندسی مربوط به رژیم آب آزاد و رژیــم آب زیرزمیــنی بایـد بــر اســا

.موجود در محل برای شرایط ھیدرولیکی و ھیدروژئولوژیکی ساختگاه سازه نگھبان، انجام گیرد

احتمال وجود شرایط منفی فشار آب بـه دلیـل وجـود             .تغییرات تراوایی بر روی رژیم آبھای زیرزمینی نیز باید توجه گردد                  به تأثیر -

.آرتزین باید مورد توجه قرار گیردسفره آب باال آمده و یا چاھھای 

شرایط و مالحظات طراحی ۶-۴-٧

شرایط طراحی ١-۶-۴-٧

:برای طراحی سازه ھای نگھبان، موارد زیرین باید موردنظر قرار گیرد

ص خاک با توجه به مکان و زمان- تغییرات در خوا

.تغییرات در سطوح آب و فشار آب حفره ای با توجه به زمان-

.تغییرات در بارگذاریھا و چگونگی ترکیب آنھا-

ت انسـانی کــه منجربــه برداشــتن خـاک                                - ش در جلوی سازه نگھبان و درنظر گرفتن عوامــل فعالـی حفاری، آب شستگی یا فرسای

.جلوی سازه می گردد

.خاکریزی در پشت سازه نگھبان-

ش بینی- .تأثیر سازه ھا و بارگذاری سربارھا در آینده، در صورت پی

س- .حرکات زمین بر اثر نشست و آما

در نظر گرفتـه       ١-٢-٧در طراحی، حالتھای حدی نھایی و بھره برداری، باید توأما و با استفاده از ترکیبی از روشھای منــدرج در                 -

.شوند

س از آغــاز اجــرای کــار              پیچیدگی و برھم کنشھای زمین و سازه نگھبان، برخی اوقات طراحی              - تفصیلی یک سـازه نگھبـان را ـپ

ش می سازد  ی شـود کـه در حیـن ســاخت، تغیـیرات الزم در طراحــی سـازه ھـای                  .دچار تغییرات فاح در اینگونه مــوارد، توصــیه ـم

.نگھبان ھمزمان انجام گیرد

سیب                               برای بسیاری از سازه ھای نگھبان خاکی، در مواردی که دیوار آنقدر جابجا می شود که به سازه ھا یا تأسیســات مجـاور آ

ش می آید           ب الوقـوع نباشـد، درجـه آسـیبی کـه از ایــن                      .برساند، یک حالت حدی بحرانی پی با آنکه ممکن است سقوط دیوار قرـی

بـا ایــن   .طریق وارد می شود ممکن است بطور قابل مالحظه ای از یک حالت حدی بھره برداری در سازه نگھداری شده فراتر رود                     

ش بینی شده در این آیین نامه برای طراحی حالت حدی نھایی، غالبًا برای جلوگیری از                            حال روشھای طراحی و ضرایب ایمنی پی

سفت باشـند و روشــھا و توالی                                 بروز اینگونه حالت حدی کفایت می کند، به شرط آنکه خاکھا دست کم از نوع تراکم متوسط یـا 

ش تحکیم یافته که تنشھای افقــی بـزرگ آن در حالــت                          .اجرایی مناسبی بکار گرفته شود         اما در مورد برخی از الیه ھای رسی بی

.سکون ممکن است موجب حرکات اساسی در سطح وسیعی در اطراف حفاریھا شوند، باید با احتیاط کافی عمل کرد

:در طراحی سازه ھای نگھبان، در موارد الزم نکات زیرین باید رعایت شود-

:تمھیدات و اثرات ساخت دیوار شامل-
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تدارک تمھیدات الزم برای نگھداری موقت خاک برجا -

تغییرات در تنشھای درجا و حرکتھای ناشی از ساخت و نصب دیوار در زمیندرنظرگرفتن-

دستخوردگی زمین براثر شمع کوبی یا گمانه زنی-

تدارک راھھای دسترسی به کارھای ساختمانی -

آب بندی الزم برای دیوار تمام شده وضعیت-

ک دیـوار آب بنــد                            - ی انــدک و تشـکیل ـی مسـأله تعــادل جریـان آب        (عملی بودن ساخت دیوار بــرای رسـیدن بــه الیه ای بــا تراواـی

)ارزیابی شودزیرزمینی باید

عملی بودن ایجاد مھاریھای زمینی در زمین مجاور -

عملی بودن حفاری بین دیرکھای دیوارھای نگھبان -

توان تحمل بارگذاری عمودی دیوار -

شکل ظاھری ودوام دیوار و مھاریھا -

دسترسی برای تعمیر و نگھداری خود دیوار و ھرگونه زھکشی مرتبط با آن -

شکل ظاھری و دوام دیوار و مھاریھا -

ش بیـنی شـده در طراحــی، بـدون از                                  - برای سپرکوبی، نیاز به مقطعی بقدر کافی سخت برای رسیدن به عمق نفوذ تــا حـد پیــ

دست دادن اتصال سپرھا

در حالت روباز)بریدگیھا(پایداری گمانه ھا یا جداره ترانشه ھا -

س و وسایل بکار رفته در تراکم آنھا در مجاورت دیوار)۶(برای پشته ریزی- ، نوع مصالح قابل دستر

ی بایــد بــا                                   - اگر ایمنی و بھره برداری طراحی به عملکرد موفقیت آمیز زھکشی بستگی دارد، پیامد گســیختگی شـبکه زھکـش

:باید بکار گرفته شود)یا ترکیبی از آنھا(یکی از شرایط زیر .توجه به صدمات جانی و ھزینه ھای تعمیرات، مورد توجه قرار گیرند

ص شده و در طراحی               تدابیر الزم برای رسیدن به این ھدف راھھـای         یک برنامه تعمیر و نگھداری برای شبکه زھکشی باید مشخ

ایجادفیلترمناســب بــرای زھکشـھا وتعمـیر ونگھــداری آنھـا بااســتفاده ازتزریــق آب             .دسترسی برای این ھدف در نظر گرفتـه شــود          

.بافشارباال

از طریق تجربیات مشابه و ارزیابی میزان آبی که ظاھر خواھد شد، باید عملکرد صحیح شبکه زھکشــی بـدون تعمــیر و نگھـداری           
.نشان داده شود

.مقادیر آب نشتی، فشارھا و درصد نھایی مواد شیمیایی آبی که ظاھر می شود باید در نظر گرفته شود-

شارھای خاک و آب ۶-۵-٧ تعیین ف

شارھای مبنای طراحی خاک ١-۶-۵-٧ ف

در تعیین فشارھای مبنای طراحی زمین، باید حالت و مقدار حرکت و تغییر شکل نسبی قابل قبول و تغییر شــکلی کـه ممکــن                       -

ش بیاید، در نظر گرفته شود .است در سازه نگھبان در دست بررسی در حالت حدی پی

:شامل فشار وارده از سنگھای نرم و ھوازده و ھمچنین فشار آب زیرزمینی نیز می باشد"فشار زمین"در متن زیر عبارت -

:در محاسبه بزرگی و جھات فشارھای مبنای طراحی زمین، موارد زیرین باید مورد توجه قرار گیرند

سربار روی سطح و شیب زمین،-

انحراف دیوار نسبت به خط قائم،-

سفره ھای آب و نیروھای آب نشتی در زمین،-

مقدار وجھت حرکت دیوار نسبت به زمین،-

تعادل عمودی و افقی برای کل سازه نگھبان،-

مشخصه ھای مقاومت برشی و وزن مخصوص زمین،-

صلبیت دیوار و سیستم نگھبان،-

.زبری دیوار-

:مقدار اصطکاک بسیج شده دیوار و چسبندگی، تابع عوامل زیر است
پارامترھای مقاومتی زمین، -
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ص اصطکاکی فصل مشترک دیوار و زمین،- خوا

جھت حرکات دیوار نسبت به زمین و مقدار حرکت نسبی زمین و دیوار،-
توانایی دیوار به نگھداری نیروھای عمودی حاصل از اصطکاک و چسبندگی، -

ش برشی که در فصل مشترک دیوار و زمین ایجاد می شود به پارامترھـای زاویــه اصـطکاک   - aو δمقدار تن روی چسـبندگی  

aبرای یک دیوار کامل صاف.فصل مشترک زمین و دیوار محدود می شود در .a=cو δ=φبرای یک دیوار کامل زبر δ=0و 0=

:مورد دیوار بتنی یا دیوار سپر فلزی که معموًال فرمول این چنین است

نبایـد از   φدر اینجا به دلیـل دســتخوردگی موجــود در فصــل مشــترک دیــوار و زمیــن،                     

ش ســاخته یـا ســپرھای فلـزی از               mزاویه اصطکاک حالت بحرانی زمین زیادتر باشد و               شد       نباید برای دیوارھای پیــ .بیشـتر با

ض کرد١را برای بتن درجا در مقابل خاک می توان         mمقدار  س در شـرایط زھکشــی نشــده                .فر یک سپر فلزی کوبیــده شــده در ر

س از کوبیدن، معموًال دارای           ی              .می باشــد a=0و ٠=عادی، بالفاصله پ س از مدـت ش مجــدد ایــن مقـادیر ممکن اســت ـپ افـزای
.مشاھده گردد

.باید استفاده گردداز رابطه aانتخاب می شود و برای بدست آوردن مقدار δبا توضیحات باال، -
ک                .مقدار مبنای طراحی فشارزمین به مقدار حرکت نسبت به خاک بستگی دارد          - نتیجتًا فشار زمین را تا زمانی که به عنـوان ـی

ش از آن نام برده می شود نمی توان با یک مقدار مشخصه واحـد نشــان داد                 بـه ویــژه ایــن مســئله درمــورد نیروھـای رانشــی         .کن

ص قرار گیرد .مقاوم بایدمورد توجه خا
ص بـه توجیـه                          - در مورد سازه ھای نگھبان برای توده ھای سنگی، در محاسبات فشار زمین باید تــأثیر ناپیوســتگیھا بـا توجـه خــا

.، زبری و خصوصیات مکانیکی ھرگونه مصالح پشته ریزی مورد توجه قرار گیرد)٧(فضایی، بازشدگی

.در مورد سازه ھای نگھبان برای زمین آماسی، در محاسبات فشار زمین باید پتانسیل آماسی زمین در نظر گرفته شود-
فشارھای آماسی خاکھای چسبنده به حالت خمیری، درصد رطوبت به ھنگام ریختن و شرایط مرزی ھیــدرولیکی آن بسـتگی                           -

.دارد

٧-۶-۵-مقدار فشار خاک در حال سکون٢

ش درحال سـکون محاسـبه شـود                - درتعییـن وضــعیت درحــال ســکون بایدبـه       .درمواردی که دیوارزمین فشارزمین بایدازروی حالت تن

ش درزمین توجه کرد        ھنگامی که ھیچگونه حرکتی از دیوار نسبت به زمین صورت نمی گیرد، فشار زمین باید از روی               .تاریخچه تن
ش در حال سکون محاسبه شود ش در زمین توجه کرد.حالت تن .در تعیین وضعیت در حال سکون باید به تاریخچه تن

باشــد،  ۵*١٠-۵*زHزشرایط حالت سکون معموًال در زمین پشت ھر سازه نگھبان به ھنگـامی کـه حرکت ســازه کمــتر ا                            -

ی زمیـن، ضــریب فشــار در حــال سـکون                .برای خاک به طور طبیعی تحکیم یافته، وجود خواھد داشت          کـه   K0برای یک سطح افـق

ش روبار(نشان دھنده نسبت بین تنشھای مؤثر افقی و عمودی  :است، توسط این فرمول تعیین میگردد)تن

ش تحکیمی استOCRکه در آن  .استفاده کردOCRاز این فرمول نباید برای مقادیر بسیار زیاد .نسبت بی

نسبت به افق شـیب داشــته باشــد مؤلفــه افقــی فشــار مؤثــر زمیــن             اگر زمین به صورت شیبدار در جھت باال و با زاویه              

ش روبار مؤثر ، را می توان به تن

:با رابطه زیر مربوط کرد

س می توان جھت نیروی فشار خاک را موازی سطح زمین فرض کرد .سپ
مقادیر حدی فشار خاک٣-۶-۵-٧
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شود و ھیچگونـه                                       - مقادیر حدی فشار خاک، رانشھای محرک یا مقاومی ھستند که ھرگاه مقاومت برشی زمین کامًال بسـیج 

.مانعی برای نوع و مقدار حرکت ضروری زمین یا دیوار وجود نداشته باشد، اتفاق می افتند
ص را بــر ســازه تحمیـل کننـد، مقـادیر حــدی تنھـا موجــب توزیـع                               - زمانی که حایلھا، مھاریھا یا عناصر مشابه، شرایط حرکتی خـا

.فشارھای زمین خواھند گردید)اما نه ضرورتاً منفی ترین یا به صرفه ترین(احتمالی 

در غیر ایـن صـورت پارامترھــای اصــطکاکی دیـوار بایـد در             .برقرار استباید نشان داده شود که برای توزیع فشار مفروض تعادل            -
ش یابند .یک سوی دیوار کاھ

ش زمین تعیین می شوند          - Kqتعییـن شـده اســت،      )گاما(، برای وزن زمین، که توسط وزن مخصوص            .سه ضریب ران
qبرای بارگذاری سطحی عمودی 

ش زمیــن کـه در دو حالــت          .زمین که تمام به زاویه مقاومت برشی زمین بستگی دارند        cبرای چسبندگی   Kcو  بر حسب نوع ران

س  فعال و مقاوم ضرایب باال با اندی

a یاpمثل .نشان داده می شوند

Zیـا عمــق عمـودی    (تا پایین ســطح دیـوار   Zدر ھر نقطه ای به فاصله - Cos θ(       از ســطح زمیــن، مولفـه ھـای کلــی فشـار

.مثبت استخواھد بود، و زمانی که فشار از زمین بر دیوار به طرف باال ھدایت شود، )مماسی(و )نرمال(

:برای حالتھای زھکشی شده

:که در آن

'q:فشار مؤثر سربار

از باالی دیوار zفشار حفره ای در سطح گسیختگی در فاصله :

Z=0فشار حفره ای در :

ش موثر عمود بر دیوار در عمق : Zتن

زاویه مقاومت برشی بین زمین و دیوار:

'a= چسبندگی مؤثر دیوار

:برای حالتھای زھکشی نشده

و 
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:که در آن

=شامل فشار آب (کل فشار سربار  (q

qu=چسبندگی دیوار زھکشی نشده 

ستقل از مقـادیر ســایر ژرفاھـا          Zمی توان فقط از روی زاویه اصطکاک در ژرفـای           را معموًالKدر خاک الیه الیه، ضریب ھای      - و م

.تعیین کرد

:روابط باالبرای یک خاک ھمگن بصورت زیر است

مقاوم +عالمت 
محرک -عالمت 

توصیه می شود که درخاک ھای چسبنده باتوجه به پرشدن ترک ھای کششی توسط آب وزوال چسبندگی درطی زمان ازترم                            -

ش مجرک صرفنظرشود .چسبندگی در رو

.کمتر اختیار شود٣/٠از مقدار Kaتوصیه می شود درساختمانھای شھری اجازه داده نمی شود که -
ش خاک ۶-۵-۴-٧ مقادیر میانی ران
ش زمین ھنگامی رخ می دھد که حرکات دیوار برای بسیج مقادیر حدی کافی نباشند                           - در تعیین مقدار میانی         .مقادیر میانی ران

ش خاک، مقدار حرکت دیوار و جھت آن نسبت به زمین باید در نظر گرفته شود .ران

:حرکت الزم برای ایجاد یک حالت حدی محرک در زمین غیرچسبنده نیمه متراکم، دارای بزرگی زیر خواھد بود-

س  ش حول رأ Hچرخ 002/0 ،

ش حول پاشنه Hچرخ 005/0 ،

Hحرکت انتقالی 001/0

.ارتفاع دیوار استHکه در آن

ت فـنری،                                  س العمل بــا در نظر گـرفتن ثاـب مقادیر مبنای رانشھای زمین را می توان با بکاربردن روابط تجربی مختلف، روشھای عک

.نیز محاسبه کرد...اجزای محدود و

اثرات تراکم ۶-۵-۵-٧

ش افزوده ای در خاک بوجود می آید                            - ش افـزوده       .در صورتی که دیوار به صورت الیه الیه خاکریزی و متراکم شود ران در تعیین رانــ

ش می تواند حدودًا تااین.خاک، مراحل تراکم باید در نظر گرفته شود .باشد............میزان افزای

ش افــزوده خــاک کــه ممکــن اســت بــه حرکتھــای                  - روشھای تراکم مناسب، در حین کارھای اجرایی باید بکار گرفته شود تا از رانــ

.اضافی برای سازه بینجامد، جلوگیری شود

شارھای آب ۶-۵-۶-٧ ف
.در تعیین فشارھای آب مبنای طراحی، سطوح آب در باالی سطح زمین و آب زیرزمینی باید در نظر گرفته شود-

ض شــود کـه فشـارھای آب در        )سیلتھا و رسھا  (برای سازه ھای نگھدارنده خاک دارای تراوایی متوسط یا پایین               - ، باید چنین فـر
پشت دیوار در ارتباط با سفره آب زیرزمینی در سطحی معادل سطح باالیی مصالح با تراوایی کم، به صورت فعال عمل می کنــد،                          

ش بینی گردد یا از نفوذ آب جلوگیری شود .مگر آنکه یک شبکه زھکشی مطمئن پی

س از تغییر در سـفره                در مواردی که ممکن است تغییرات ناگھانی در سطح سفره آزاد                - ایجاد شود، وضعیت ناپایا که بالفاصله پ
.آب رخ می دھد و نیزوضعیت پایا باید بررسی شود

در مواقعی که ھیچگونه اقدام خاصی برای زھکشی یا جلوگیری از جریان آب بعمل نمی آید، اثرات احتمالی ترکھای کششی                             -

.یا ترکھای انقباضی پرشده از آب باید درنظر گرفته شوند
برای اینگونه وضعیتھا، در خاکھای چسبنده نگھداری شده، فشار کلی مبنای طراحی معموًآل نباید از فشــار آبــی کــه از سـطح                 -

ش می یابد، کمتر باشد .زمین به عنوان مبنا، بطور ھیدروستاتیکی افزای

حالت حدیمالحظات کلی۶-۶-٧

طراحی سازه ھای نگھبان باید در حالت حدی کلی شامل حالت حدی پایداری، مقاومت وبھره بــرداری بـا بکـارگیری بارگــذاری                           -

.کنترل شودمبنای طراحی و شرایط مبنای طراحی متناسب با آن حالت

.کلیه حالتھای حدی مربوط باید در نظر گرفته شوند

ت، بایـد               ۶-۶-٧تا ١-۶-٧به عنوان حداقل، حالتھای حدی انواعی که در شکلھای           - برای متداولترین سازه ھای نگھبان آمـده اـس
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.در نظر گرفته شوند

در محاسبات مربوط به حالتھای حدی نھایی باید نشان داده شــود کــه بـا اســتفاده از مقاومتھـای مبنـای طراحــی بــرای زمیــن                       -

ص مصالح، می توان به تعــادل          ھمراه با مقاومتھای مبنای طراحی برای مصالح سازه ای به شرح مذکور در              آیین نامه ھای مخصو

سازگاری تغییر شکلھا در مصالحی که در یک محاسبه خاص منظور شده است بایــد در ارزیـابی مقاومتھــای مبنـای                           .دست یافت  

.طراحی در نظر گرفته شود

.از مقادیر باالیی یا پایینی مبنای طراحی برای مقاومت زمین، ھر کدام که بحرانی تر باشد، باید استفاده شود-

برای محاسبات، از روشھایی می توان استفاده کرد که توزیع مجدد فشار زمین را با توجه به جابجایی ھای نســبی و سـختی                        -

.زمین و اجزای سازه انجام می دھند

.برای خاکھای ریزدانه، رفتار کوتاه مدت و درازمدت خاک باید تواماً در نظر گرفته شود-

ض فشــارھای نــابرابر آب در دو طــرف آن ھســتند، ایمــنی در مقابـل گسـیختگی بـر اثـر ناپایــداری                              - بــرای دیوارھــایی کــه در معـر

ش(ھیدرولیکی  .باید کنترل شود)فرسای

پایداری حالت حدی٧-۶-٧

ی                                   - در صورت لزوم باید نشان داده شود که گسیختگی در پایداری کلی بروز نخواھد کرد و تغیـیر شــکلھای مربـوط نــیز بقدر کاـف

کوچک ھستند

.به عنوان حداقل، حالتھای حدی باید با توجه به گسیختگی تدریجی و روانگرایی در نظر گرفته شوند-

****************

پی دیوارھای نگھبان وزنیناپایداری١-٧-۶-٧

ش و واژگونی می باشد .منظورازناپایداری گسیختگی کلی، گسیختگی حاصل ازلغز

بایــد بــرای اثبــات اینکــه بــروز گســیختگی در پــی بســیار بعیــد خواھــد بــود و                  ٢-۶-٧در صــورت لــزوم از اصــول منــدرج در فصــل        -
ش باید تواماواژگونی، ناپایداری کلی.تغییرشکلھای مربوط نیز کوچک ھستند، استفاده شود .در نظر گرفته شوند"و لغز

شی دیوارھای توکار٢-٧-۶-٧ گسیختگی چرخ

شود کـه دیوارھـای توکـار بــه قــدر کـافی در داخـل زمیــن قـرار گرفتـه                                     - انـد تــا از    با استفاده از محاسبات تعادل باید نشان داده 
.گسیختگی چرخشی جلوگیری شود

.باید در نظر گرفته شود١-۶-٧به عنوان حداقل، حالتھای حدی انواع نشان داده شده در شکل -
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نمونه ھای حالتھای حدی برای گسیختگی پی دیوارھای نگھبان وزنی ١-۶-٧شکل شماره 

چنین فرض شـود کــه فشــار      "نشان داده شده اند، باید معموال      (c,d)١-۶-٧برای دیوارھای مشابه با دیوارھایی که در شکلھای              

.یعنی سطح مجازی پشت دیوار به صورت موازی با سطح زمین اثر می گذاردABزمین بر صفحه 

سیختگی چرخشی دیوارھای توکار٢-۶-٧شکل  نمونه ھای حالتھای حدی برای گ

Page 9 of سازه ھای نگھبان12

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 7\Data\6-7.html

www.civilbook.ir



.باید در نظر گرفته شوند٢-۶-٧به عنوان حداقل، حالتھای حدی انواع نشان داده شده در شکل -

ی بـروز مــی                         - ش برشی مبنای طراحی بین خاک و دیوار، باید با جابجایی نسبی عمودی که در شـرایط طراـح بزرگی و جھت تن
.کند سازگار باشد

حالت حدی مقاومت٨-۶-٧

کنترل ظرفیت باربری-١-٨-۶-٧

بایدبـه تمـام مـواردی       .باید نشان داده شود که مقاومت ھای خاک مبنای طراحی ازنیروھای وارده مبنای طراحی بزرگتر اســت                       -

.که درموردپی ھادراین آیین نامه گفته شده است توجه شود

ی شــود، مقادیر بــاالیی مبنــای طراحــی بایــد در ایــن محاســبات بــرای                               - در مواردی که حرکت رو به پایین دیوار در نظـر گرفتـه ـم

ش تنیدگی مانند نیروھای وارده از مھاریھــای زمیــنی، کـه دارای مؤلفــه عمــودی رو بــه پـایین ھســتند، در نظـر گرفتـه                          نیروھای پی

.شوند

ش برشی مبنای طراحی بین خاک و دیوار باید با بازنگری انجام شــده بــرای گســیختگی چرخشــی، سـازگار                               - بزرگی و جھت تن

.باشد

ش برشی روی دیوار کنترل گردد- .تعادل عمودی و چرخشی باید با ھمان مقادیر مبنای طراحی تن

.اگر دیوار به عنوان پی یک سازه کاربرد دارد، به تفییر مکان دیوار در تحلیل سازه توجه ویژه مبذول گردد-

گسیختگی سازه ای ٢-٨-۶-٧

ساوی                           - ش ھای وارده بر دیوار واجزای سازه، نگھبان مانند شــمعھا ومھاریھــا کمـتر یام مقاومتھــای باید نشان داده شود که تال

..مبنای طراحی دیوار و اجزای سازهء نگھبان ھستند

ش باالیی دیوار باید کنترل                             - ش بخ به عنوان حداقل، برای دیوارھای وزنی، گسیختگی در داخل بدنه و گسیختگی حاصل از چرخ

.شوند

س، گســیختگی پاشـنه و بــرای سـپرھای فلـزی،                        - به عنوان حداقل برای دیوارھای بتنی، گسیختگی بدنه، تغییر مکانھای زیاد رأ

.گسیختگی در قسمت باالیی سپر، در دٌم سپر، در فصل مشترک دم با سطح خاک جلوی سپر و در مھاربندیھا باید کنترل شوند

ی سـازه ای، از مقادیــر          .مقاومتھای مبنای طراحی اجزای سازه ای باید با آییننامه ھای مربوط مطابقت داشته باشند              برای طراـح

.باید استفاده شود"باالیی فشارھای خاک و آب مبنای طراحی معموال

سبات                   مبانی محاسبه فشارھای آب مبنای طراحی باید         - ھمان مبانی بکاررفته برای فشارھای محاسبه شده برای کنترل محا

.پایداری دیوار باشند

برای ھر حالت حدی نھایی باید نشان داده شود که مقاومتھای الزم را می توان با تغیـیر شـکلھای ســازگار در زمیــن و سـازه                              -

.ایجاد کرد

ی مقـاطع آرماتورگـذاری نشـده،                                - ش مقاوـمت تــوام بـا تغیــیر شـکل، بـر اثرعواملــی چــون تــرک خوردـگ در اجزای سازه ای، کــاھ

ش موضعی مقاطع فوالدی باید بر طبق مقـادیر آئیننامــه مربــوط بـه مصــالح در نظر                                 چرخشھای بزرگ در مفصلھای خمیری یا کمان

در زمین، فقدان مقاومت بر اثر انبساط در خاکھای دانه ای متراکم و تشکیل سطوح صیقلی در رسـھا بایــد در نظـر                                     .گرفته شوند 

.گرفته شود

ض بارھای سایر سازه ھا قرار دارند باید بر طبق بند - .بازنگری شوند٨-۶-٧دیوارھایی که در معر

حالت حدی بھره برداری٩-۶-٧

کلیات١-٩-۶-٧

.درحالت حدی بھره برداری کنترل شود٣-۶-٧طراحی سازه ھای نگھبان بایدبااستفاده ازشرایط مناسب ذکرشده دربند

جابجایی ھا ٢-٩-۶-٧

مقادیرمحدود کننده بـرای جابجــایی مجــاز در دیوارھـا و زمیـن مجـاور آنھــا بایـد با درنظرگــرفتن رواداری ســازه ھــا و تأسیسـات                                  -

.نگھداری شده نسبت به جابجایی ھا تعیین گردند
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برآورد تابیدگی و جابجایی دیوارھای نگھبان و اثرات آن بر سازه ھا و تأسیسات نگھداری شده باید ھمواره به طور محتاطانه بــا                          -

باید تأیید شـود کـه جابجاییھـای بـرآورده               .این برآورد باید شامل اثرات اجرای دیوار باشد         .در نظر گرفتن تجربیات مشابه انجام گیرد          

.شده از مقادیر محدود کننده تجاوز نمی کنند

چنانچه برآورد محتاطانه اولیه جابجایی از مقادیر محدودکننده تجاوز کرد، طراحــی بایـد بــا انجــام بررســیھای تفصـیلی بیشــتری                       -

.مانند محاسبات جابجایی توجیه گردد

درصد مقادیر محدودکننده تجــاوز کنـد، بررسـیھای تفصــیلی بیشــتری شـامل محاســبات                      ۵٠چنانچه جابجاییھای برآورد شده از        -

:جابجایی باید در موقعیتھای زیرین بعمل آید

در مواردی که سازه ھا و تأسیسات مجاور حساسیتی غیرعادی در برابر جابجایی دارند.

 ش از .متر خاک دارای حالت خمیری زیاد را نگه می دارد٣متر خاک دارای حالت خمیری کم و یا ۶در مواردی که دیوار بی

س باشد س نرم در تما ش با ر .در مواردی که دیوار در کل ارتفاع یا در قاعده ا

.در محاسبات جابجایی باید سختی زمین و اجزای سازه ای و توالی اجرا در نظر گرفته شوند-

س تجربه مشابه و با استفاده از ھمان مدل محاسباتی سـنجیده شـود                           - .رفتار فرضی مصالح در محاسبات جابجایی باید بر اسا

ض شده باشد، سختی در نظر گرفته شده برای زمین و مصالح سازه ای باید برای درجه تغییر شکل محاســبه                              اگر رفتار خطی فر

ش  .تغییر شکل نسبی مصالح استفاده کرد–شده ھمخوان و مناسب باشد، یا به جای آن می توان از مدلھای پیشرفته تر تن

ارتعاشات٣-٩-۶-٧

.شامل سازه ھای نگھبان نیز می شود٢-٨-۴-٧مفاد بند -

حالتھای حدی بھره برداری عناصر سازه ای۴-٩-۶-٧

اســتفاده از مقادیر مشخصـه           مقادیر طراحی فشارھای زمین برای وارسی حالت حدی بھره برداری عناصــر ســازه ای بایــد بـا               -

.تمام پارامترھای خاک تعیین گردد

سختی عناصـر ســازه ای در نظــر گرفتــه             - ش اولیه، سختی و مقاومت زمین و  در ارزیابی مقادیر طراحی فشارھای زمین باید تن

.مقادیر طراحی فشارھای زمین باید با در نظر گرفتن تغییر شکل مجاز سازه در حالت حـدی بھـره بــرداری آن تعییــن گـردد                            .شوند

.ھمان مقادیر محدود کننده محرک یا مقاوم نخواھند بود"این مقادیر لزوما

مھاربندیھا ١٠-۶-٧

ش به ھر نوع مھاربندی بکار رفته برای تقویت سازه نگھبان از راه انتقال نیروھای کششی به تشکیالت خاک یــا سـنگ                                - این بخ
.باربر مربوط می شود

:این مھاربندیھا شامل انواع زیر می باشند
شده اســت،                         سیستم مھاربندی ھایی   - که از یک سر مھاری، یک طول آزاد مھاری و یک طول ثابت مھاری و یــا تزرـیق تحکیـم 

.تشکیل می شوند

میـخ  (سیستم مھاربندی ھایی که از یک سر مھاری و یک طول ثابت مھاری تشکیل مــی شـوند ولــی فاقــد طـول آزاد مھـاری                      -
.ھستند)مھاری

.سیستم مھاربندی ھایی که از یک سر مھاری، یک طول آزاد مھاری و یک مھار تقویت شده بتنی یا فلزی تشکیل می شوند-

.سیستم مھاربندی ھایی که از یک مھارپیچ و یک کالھک مھاربندی تشکیل می شوند-
.از مھاربندیھای زمینی می توان به عنوان عناصر موقتی یا دایمی سازه نگھبان استفاده کرد

ش بیــنی مھاربنــد در نظــر گرفتـه شــوند             - ش   .در طراحی مھاربند، باید کلیه شرایط مربوط به طول عمر قابــل پیــ خوردگــی و خـز

.مھاربندیھای دایمی باید مورد توجه قرار گیرد

ش از زمین خارج از ساختگاه را که تحت تأثیر انتقــال                      - بررسیھای الزم جھت طراحی در مورد خاک و اجزای مھاربندی، باید آن بخ

.نیروھای کششی واقع می شود، نیز شامل می گردد
ش از دو سال استفاده خواھد شد باید به عنوان مھاربندیھای دایمی طراحی شوند- .مھاربندیھایی که از آنھا بی

:برای کنترل مھاربندی در حالتھای حدی نھایی، سه ساز و کار گسیختگی باید تحلیل شود-

                                  ش تنیده یا سرمھار با توجه بـه قـدرت مصـالح آنھــا یا گسـیختگی در اتصــالھای فصــل مشــترکھای گسیختگی در فوالد پی

.داخلی آنھا
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            ش تنیده ت، بــیرون کشــیدگی مبنـای          -تزرـیق یــا زمیــن    -گسیختگی مھاربندی در فصل مشترک فوالد پی تزرـیق، مقاوـم

.طراحی باید از بارگذاری مبنای طراحی مھاربندی بیشتر باشد

 س اصول مندرج در بند ۶-۶-٧گسیختگی کلی در پایداری سازه، از جمله مھاربندیھا بر اسا

اما انتقال تنشھا به مقاومت بیرون کشیدگی برای یک وضعیت طراحی معین، به شکل ھندسی مھاربندی بستگی دارد،-
.زمینھای اطراف از شیوه ھای فنی اجرا تأثیر می پذیرد

ش اجرا و تا حدودی شیوه فنی حفاری انتخاب شده و "این نکته مخصوصا در مورد مھاربندی ھای ھمراه با تزریق که در آن رو

.اھمیت دارد، صدق می کندشیوه شستشوی سریع
س آییننامه ھای مربوط طراحی شوند- ش تنیده و میله ھایی که برای مھاربندی به کار می رود باید بر اسا .فوالدھای پی

.متر باشد۵طول آزاد مھاری باید حداقل -

دربکارگیری سیستم ھای مھاربندی به عدم قطع ھامھارھا درطول عمرسازه نگھبان که درخارج زمین ساختگاه -
.قراردارندبایدتوجه ویژه ای شود

ش مناسب پوشیده شود- .درمورد خورگی قسمت آزاد سرمھارھابایدتزریق شود وباالستیک ھای گریوداروپوش

Embedded

Struts
Tendons

ressing Overstressing

relaxation
Backfilling

aperture

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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