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فصل اول

(کاوش های زیر زمین )شناسایی تحت االرضی 

Subsurface Exploration



ما همواره برای طراحی شالوده های ساختمان، پی و سد، احتیاج به بررسی معلومات خاک داریم
:معلومات خاک به عوامل زیر بر می گردد

Øباری که از سازه به شالوده منتقل می شود
Øاحتیاجات آئین نامه های ساختمانی
Ø خاک زیر شالوده تغییر شکل  -تنشرفتار
Øشرایط زمین شناسی خاک ناحیه مورد نظر
üل می شودقسمتی از سازه که در تماس با زمین قرار دارد و بارهای وارده از سازه به آن منتق:تعریف شالوده
ü خاک یا سنگ زیر و اطراف شالوده را پی می گویند: تعریف پی
üداث ابنیه می پردازدبررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احبه:تعریف ژئوتکنیک

:  (کاوش های زیر زمین) هدف از شناسایی تحت االرضی
تعیین سطح آب زیر زمینی•
ابعاد شالوده میسر  تعیین نوع خاک و پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری آن به نحوی که امکان تعیین نوع و•

گردد و مشکل نشست و ظرفیت باربری نداشته باشیم
و سنگهای هوا زده...( تورمی، رمبنده و )تعیین خاک های مسأله دار •
تعیین ضریب نفوذپذیری خاک•
تعیین ضریب فشار جانبی خاک جهت طراحی سازه های نگهبان •
تعیین روش اجرائی بهینه تحت تغییر شرایط زیر زمینی•

vفصل اول



اهمیت شناسایی تحت االرضی



:ابزار های  شناسایی اولیه

نقشه های توپوگرافی•
عکس های هوائی•
گزارش های ژئوتکنیک سازه های مجاور•
ی مسائل سازه  بررس–بررسی ترانشه های مصنوعی و طبیعی -توپوگرافی عمومی منطقه) بازدید محلی •

... (وضعیت چاهها و خاک های دستی و –بررسی پوشش گیاهی -های مجاور
احداث گمانه های دستی •

:تعریف پروژه

             Feasibilityفاز صفر       امکانسنجی           •

Basic Design(   پایه )فاز یک         طراحی اولیه •

 Detailed Designفاز دو           طراحی جامع        •

Constractureفاز سه           ساختار                   •





































فصل دوم

پی های سطحی





























فصل سوم

تعیین ظرفیت باربری





























































































فصل چهارم

نشست در شالوده ها


















































