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 به منظور پایدارسازي شیروانی هاي سنگی در تونل در استرالیا  1960اولین بار در سال
 .استفاده گردید

 می شوداثر مسلح سازي براي بهبود پایداري با دو عملکرد زیر حاصل. 
افزایش نیروي قائم و در نتیجه مقاومت برشی در سطح لغزش در خاك هاي اصطکاکی 
کاهش نیروي رانشی در سطح لغزش در خاك هاي اصطکاکی و چسبنده 
 عملکرد مسلح سازي به صورتPassive 
میلگرد حاصل از ایجاد تغییر شکل در  -اعمال اثر مسلح سازي از طریق اندرکنش خاك

 خاك
 در شرایط خاص عملکرد خمشی و برشی(عملکرد غالب کششی نیل ها( 

 

 پایدارسازي گود به روش نیلینگ. 1

این عملیات یک مقطع مسلح پایدار ایجاد می کند که توانایی  
 .نگهداري خاك پشت خود را دارد

پایدارسازي 
گودهاي شهري 

به روش هاي 
 نیلینگ و  انکراژ



 روش هاي کلی پایدارسازي شیروانی ها

 )(Nailing  کوبیمیخ -1
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 در این روش پس از حفر گمانه و جایگذاري مهارها، بخشی از انتهاي گمانه تزریق گردیده
 .شوند و مهارها با جک کشیده می

 سیستم انکر و نیلینگ خاك در این است که نیروي پیش تنیدگی خاصی در  تفاوت اصلی
 .شودانکراژ اعمال می سیستم 

 شود لیکن در در روش نیلینگ حرکت توده خاك است که موجب ایجاد نیرو در میخ ها می
دارد نیرویی وجود سیستم مهاري به دلیل پیش تنیدگی مهارها، قبل از حرکت توده خاك 

 .می شودکاهش قابل توجه تغییر شکل ها که سبب 
 استفاده ) کابل(هاي چندرشته استرند  یا  ) مونوبار(آرماتور در سیستم انکر می توان از

 .کرد

 )انکر(پایدارسازي گود به روش مهاري . 2

کاهش چشمگیر انکرها باعث اعمال پستنیدگی در 
 .تغییرشکل دیواره می گردد
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 )Anchorage(مهارسازي انکراژ  -2

 روش هاي کلی پایدارسازي شیروانی ها
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 )Anchorage(مهارسازي انکراژ  -2
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پایدارسازي 
گودهاي شهري 

به روش هاي 
 نیلینگ و  انکراژ



 شاتکریت(یا بتنی به همراه رویه بتنی ) پروفیل(ترکیب شمع هاي فوالدي( 

 به منظور جلوگیري از ریزش خاك ) شاتکریت(رویه هاي بتنی پیش ساخته و یا در جا

 بین شمع ها

 درصد از عمق کل گود  35تا  25، طول شمع به میزان تأمین گیرداري الزم به منظور

 .  پائین تر از رقوم کف گود در نظر گرفته می شود

تغییر شکل -محاسبات سازه اي دیوار برلنی بر اساس نتایج آنالیزهاي تنش 

 کنسول(عملکرد شمع ها به صورت تیر طره( 

بررسی تغییر شکل ها به کمک نرم افزارPlaxis  

 
 

 پایدارسازي گود به روش دیوار برلنی. 3

بر باالبردن ضریب اطمینان پایداري،  بلند عالوه شمع هاي 
 .  کاهش قابل توجه تغییر شکل دیواره می گردد
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 )Berlin Walls(دیوار برلنی  -3
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 )Diaphragm wall(دیوار دیافراگمی  -4
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 روش هاي کلی پایدارسازي شیروانی ها

 )Piles(ها شمع -5
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 )Micro Piles(ها میکروپایل -6
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 )Retaining wall(دیوار حائل  -7
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 )Reciprocal Support(مهار متقابل  -8
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مزایاي روش میخ کوبی 

 قابلیت حمل وسایل در فضاي کم-1

 امکان اصالح طرح در خالل اجرا-2

 استفاده بهینه از فضاي پروژه-3

 همزمانی عملیات خاکبرداري و پایدارسازي-4

 

مزایاي روش مهار سازي 

 کنترل تغییر مکان ها به وسیله ي پس تنیدگی-1

 ایمنی بیشتر-2

 کنترل کیفی بهتر به دلیل کشش انکرها-3

 

مزایاي روش دیوار برلنی 

 هاي عمیق ضریب اطمینان باال براي گودبرداري-1

 ها به دلیل صلبیت بیشتر دیواره کنترل بهتر تغییر مکان-2

 کنترل کیفی بهتر به دلیل کشش انکرها-3
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 گودبرداريو عمق دقیق حدود تعیین 

ها و تاسیسات مجاورشناخت کامل وضعیت سازه 

 انجام مطالعات مکانیک خاك و شناخت خاك محل و اطراف پروژه 

انتخاب روش مناسب گودبرداري و پایدارسازي 

نامه و مقررات ملی ساختمانمدلسازي، تحلیل و طراحی طبق ضوابط آیین 

هاي مرتبط با پوشش حوادث متناسبنامهتهیه بیمه 

تجهیز کارگاه با در نظر گرفتن اصول ایمنی 

انتخاب تیم فنی اجرایی با تجربه و متعهد 

  با استفاده از برنامه (نظارت و پایش، مانیتورینگ و کنترل کیفیSNR( 

 االرضیکشی جهت هدایت آبهاي سطحسیستم زهاجراي 

گودبرداريریزي جهت اجراي سازه اصلی بالفاصله پس از اتمام برنامه 
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 االرضیکشی جهت هدایت آبهاي سطحسیستم زهاجراي 
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 ایثارگران امور و شهید بنیاد : کارفرما
 زیگورات شرکت : اجرا و طرح پیمانکار

 تیر 25 : شروع تاریخ
 ماه 4 : قرارداد مدت
 متر 24/5 : گود عمق
 مربع متر 7870 : پایدارسازي سطح
 متر 17556 : حفاري طول
   حافظ و ولیعصر خیابان مابین طالغانی، خیابان : پروژه محل

 پروژه ساختمان مرکزي بنیاد شهید و امور ایثارگران
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 دي بیمارستان : کارفرما
 زیگورات شرکت : اجرا و طرح پیمانکار

 اردیبهشت 20 : شروع تاریخ
 ماه 4 : قرارداد مدت
 متر 18/5 : گود عمق
 مربع متر 2480 : پایدارسازي سطح
 متر 4160 : حفاري طول
 توانیر خیابان ولیعصر، : پروژه محل

 

 پروژه  طرح توسعه بیمارستان دي



 پروژه برج باغ مبشر
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 آقاي مهندس بخشایی: کارفرما 

 شرکت زیگورات: پیمانکار طرح و اجرا 
 آذر 5: تاریخ شروع 

 ماه 4: مدت قرارداد 
 متر 27: بیشترین عمق گود 
 متر مربع 2381: سطح پایدارسازي 

 متر 6330: طول حفاري 
 الهیه، خیابان شریفی منش: محل پروژه 

 



اداري دادمان –پروژه ساختمان تجاري   
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   طاها ساختمانی گروه : کارفرما
 زیگورات شرکت : اجرا و طرح پیمانکار

 آذر 1 : شروع تاریخ
 ماه 3 : قرارداد مدت

 متر 21 : گود عمق بیشترین
 مربع متر 1550 : پایدارسازي سطح
 متر 3250 : حفاري طول
 دادمان خیابان غرب، شهرك : پروژه محل

 



 پروژه ساختمان مسکونی برزیل
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 پایگان انتشارات مسکن تعاونی شرکت : کارفرما
 زیگورات شرکت : اجرا و طرح پیمانکار

 93 فروردین : شروع تاریخ
 ماه 3 : قرارداد مدت

 متر 11 : گود عمق بیشترین
 مربع متر 1090 : پایدارسازي سطح
 متر 1567 : حفاري طول
 برزیل خیابان کردستان، بزرگراه : پروژه محل
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