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خاك سريع نشستهاي يا و پيها زير خاك نوع به توجهي بي بدليل موارد بعضي در  
          نشستها اينگونه دچار نيز عظيم ساختمانهاي ديگر علل به يا و پيها زير سطح

.شوند مي
و آيد مي پيش ساختمان در برشهايي نشست اثر در باشد، آجري يا و فلزي سازه اگر  

  ياختمان از قسمتهايي شدن بريده باعث و آيد مي بوجود اشكاالتي سازيها كف در
.شود مي

خطر ،)قائم كالفهاي با افقي شناژهاي( پيها درگيري علت به باشد بتني سازه اگر اما  
.آيد نمي پيش برشها درنتيجه و خطرناك نشستهاي

،از كه آيد مي بوجود ساختمان فروكش حتي و خطرناك نشستهاي مواردي در اما  
:قراراست اين

ری سا��مان ����ر و ن�ھدا
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ری سا��مان ����ر و ن�ھدا

 طبقه باشد و يا شرايطي دارد كه نمي توان  3يا  2چنانچه ساختمان در حال نشست
از روش تزريق سيستماتيك استفاده نمود با دستك زني زير پي مي توان از پيهاي  

:در حال نشست بشرح زير نگهداري كرد
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نشست پي در اثر:فصل دوم
سستي خاك

.گودبرداري ساختمان هايي كه يك يا دو طبقه زيرزمين دارند
.بين ستونهاي ساختمانهاي در حال شروع ، چاه زده مي شود

:مراحل تنگ بستن
كنترل ميل چاههاي حفرشده كنار ديوار و تراز كردن آنها توسط خط تراز .1

ديوار جانبي و با استفاده از متر فلزي
باستقرار ستونهاي فلزي متكي به ديوار با فاصله مشخصي از سطح زمين به  .2 ين ز ح ز ي ب ر يو ب ي زي ي ه و ر ر

.صورت كامال شاقول قرار مي گيرد
سانتيمتر   30براي نگهداري پاي ستون فلزي، درون ميل چاه را به ارتفاع حدودا .3

كنند زي .بتن ريزي مي كنندتن
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:مراحل تنگ بستن
وعمل چاه زني در ضلع ديگر و ساختمان همجوار ديگر طوري زده مي شود كه  .4 ي ز وري ر ي ر جو و ر ي ع ر ي ز چ ل

.ستون ها روبروي هم قرارگيرند و تراز مي شود
نبشي روي ستون ها جوش داده و تيرآهن افق را روي نبشي قرار داده و جوش .5

.مي دهنددهند
»  چپي«جهت جلوگيري از كمانش تير آهن افقي، دستك موربي را اصطالحا . 6

.گويند به تنگ عمودي و تيرآهن افقي جوش مي دهند
ك گ گ پس از استقرار تنگ عمليات گودبرداري، پي ريزي و اجراي مراحل اسكلت  .7

.فلزي يا بتني را انجام داده و سپس تنگها برداشته مي شود
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:نكته****
و  افقي پل از بيشتر اطمينانجهتمجاورساختمان صاحباجازهبامي توان.1 زبي وربج ريجهج يپلزبي

.داد جوش افق آهن تير به را دستك هايي مجاور ساختمان
  پله به پله صورت به يعني مي پذيرد انجام پلكاني صورت به شده ذكر مراحل .2

آهن تكافقت اتابد ل يع دا يخاك دا د اگ ان  انجام گودبرداري وخاكبرداريعملياتباموربدستكوافقيتيرآهن
  .مي گيرد
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    و مجاور ساختمان شالوده زير و گودبرداري سطح در سست زمين اگر•
.باشدرسيريزدانهبدونماسه اي يا شنيزميناگربخصوص وص ينرب ويييز يريزب بر

:سازي ايمن مراحل
 وسيله به نه  و دستيدستي  صورتصورت  به گودبرداري و مجاور ساختمان بستن تنگ.1

ل كا له(كان اشدل ت نكتا )ز )زمينحركتوارتعاشدليلبه(مكانيكيوسايل
  زني كانال به شروع و مي شود متوقف گودبرداري عمل متر 2 حدود عمق در.2
  3 حدود و قطر سانتيمتر100تا80حدودكانالمقطع.مي شودماسه ايناحيهدر
.استدرجه20تا15تقريبا زاويهتحتطولمتر4الي

بتني دستك اجراي.3
يزپس در متري 2/5 تا 2 فاصلهبهرابعديكانالبتني، دستكشدنسختازپس.4 يب رريبرب

.مي شود اجرا قبلي بتني دستك تراز سطح
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  سپس و كرده برداري گود ديگر متر 2 حدود اول، رديف كامل ايمني از پس.5
يي  باال رديف دستك هايوسطدرزاكزيكصورت بهرادومرديفدستك هاي ييورززيوربرومر بر

.مي كنند اجرا
:نكته*****
تك اكهكاتند دا دا ك .كردبايداجرا يكبهيكرابتنيدستك
:بتني دستك اجراي

  اجرا مارپيچ خاموتتوسطوالزمتعدادبهراكانالداخلگذاريميلگرد.1
  كمتر كانال قطر از سانتيمتر10الي5حدودخاموت بتني،پوششجهت.مي كنند
.است

ن  متراكم و پر ميلگردهاداخليوخارجيسطوحتا فشار،وپمپاژباريزيبتن.2 ژبريزيب پ ريورجيوحروپ موپري ر
.شود
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 دارند، زيرزمين طبقه دو و ارتفاع طبقه چهار از بيش كه ساختمانهايي ***
.نيست صرفهبهمقرونتنگاجراي ي يربروجر
:بستن تنگ بدون گودبرداري اجراي مراحل

 ديوارهاي و زمين روي بر مياني، و كناري ستون هاي آكس كردن مشخص.1
ي كناريكنا

زمين سطح از باالتر سانتيمتر 100 حدود تراز خط ايجاد.2
ستون هاآكسمحل هايدرساختمانپيابعادبهكنيچاه.3

گك   سطح چاه، داخل درمتخصصكارگريكتوسط و بلندفلزيمترازاستفادهبا.4
  كوتاه شمشه با و ريخته مگر بتن سپس و ميخكوبي و مشخص را شالوده زير تراز
.مي كننداجرا يجر
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 صورت به را ستون صفحه سپس و گذاري ميلگرد شالوده، بندي قالب از قبل.5
.مي دهند قرارآنرويبرترازكامال ز ررويبرر ير

:نكته****
  بتن ابتدا .مي شود اجرا مرحله دو در بندي شناژ و ريزي پي عمل روش اين در.1

د دختههاشال دش دازكهانتظالگ دنهاشال تآ ازدا  از بعد است آمده بيرونهاشالودهازكهانتظارميلگرد ومي شودريختههاشالوده
 ريزي بتن و بندي قالب خاكبرداري، و ستونگذاري كامل عمليات اجراي
.مي شود

  پي و ريزي شناژ عملياتشناژها،مسيردرقناتصورتبهافقيكانالاجراي.2
.مي كند آسان تر را سازي
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:گودبرداري طريقه
ريوجه  طبقه يك ( 1+ طبقهبرايرا)پل(اصليتيرهاي بايدابتدابرداريگودجهت يببر يب يرپليير بيببر
  برداشت را آن خاك زمين زير طبقه يك تا سپس .كرد اجرا زمين سطح از باالتر

 انجام بعدي طبقه براي خاكبرداري سپس و اجرا 1-  طبقه اصلي تيرهاي .مي كنند
د نذ ازطتاندا ايت دان ازيشناژش ان  انجام ريزي شناژ سپس.مي شودانجامپيرويتراز سطحتارونداين.مي پذيرد
  طبقات ستونگذاري نهايت در و انجام چيني ديوار و بندي عايق عمل .مي پذيرد

.مي گيردصورتاولطبقهباالي
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:نكته*****
ي  و متر 1/5 كناري ستونهايبرايشدهحفرچاهقطر بايدبتنيسازه هايبراي.1 يبر يز يب يرچرب يبر ه ورريو

.كرد بندي قالب بتوان تا باشد متر 2 برابر مياني ستونهاي براي
.شود كارگذاري و پيشبيني انتظار ميلگردهاي محل بايد بتني هاي سازه در.2
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