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 المحاضرة األولى

  الهندسة الجيوتكنيكية:  - 1

هو علم تطبيق المحاكمة الهندسية ومبادئ ميكانيك التربة لحل مشاكل التالقي بين التربة والمنشأ والمنشآت 
  الذي يتناول موضوعين:هي فرع من فروع علم الهندسة و االستنادية. 

 يم قدرة التربة على حمل الحموالت بدون حدوث انهيار قص أو هبوط زائد.يتق )1
تصميم عنصر انشائي مناسب لنقل الحمولة من المنشأ العلوي إلى التربة مع أخذ االقتصادية بعين  )2

 االعتبار.

  تعريف األساسات: – 2

 سفلي ضمن التربةوجزأ  superstructure فوق التربة علويتتكون المنشآت كلها من جزأين جزأ 
substructure  (األساسات)وهي  

  األساسات: 

 أنها امبشكل ع ونعرفهاعن حمل الحموالت.  ةً مسؤولوتكون توضع تحت المنشآت ت عناصر انشائيةهي 
  هي أخفض جزأ من المنشأ او المبنى التي تنقل وزنها بشكل آمن للتربة المتوضعة أسفل أو إلى الصخر. 

  
  تصنيف األساسات: - 3

  (سنتناول في هذا الفصل األساسات السطحية فقط) إلى سطحية وعميقةاألساسات تصنف 
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  األساسات السطحية:

ت سطح التربة. يتراوح عمق ها) تح(نسبة ألبعاد صغيرتدعى سطحية ألنها تتوضع على عمق 

متر). تتضمن  6من سطح التربة وحتى ثالث مرات عرض األساس (تقريبا  السطحية اتاألساس

لذي تمر اواألساس المسل الدائري أو المربع أو المستطيل، منفرد مثاألساس ال ت السطحية:اساساأل

 Bاألساسات السطحية المبينة في الشكل عرضها . رلحصائا وواألساسات المشتركة  يدعم الجدران،

  . fD. عمق التأسيس تحت سطح األرض الطبيعية Lوطولها 

 

 
  1الشكل 

  :كافيًا لـيجب أن يكون عمق التأسيس 

 األساسات.االنهيار الجانبي للتربة تحت نتجنب  )1
 . المواد العضويةونشاط التغيرات المناخية الفصلية مثل التجمد نتجنب  )2
 يكون األساس أمينا ضد االنقالب، االنزالق، انهيار الدوران، انهيار القص الكلي والهبوط  الزائد.أن  )3

بغير هذه  ، Df / B)≥ (1أي  Bأقل أو يساوي عرضه  fDبأن عمقه  ف ترزاكي األساس السطحيعرّ 
ما س مختلفة تحت سطح األرض الطبيعية كالحالة يعتبر األساس عميق. أحيانا قد يكون هناك أعماق تأسي

هذه الحاالت نختار عمق التأسيس العمق للجانب السطحي، باإلضافة يجب أن مثل ل.  2يبين الشكل 
  كما يلي:نقارن الضغط المطبق مع تماسك التربة لنقرر نوع األساس المطلوب تصميمه 
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  إذا كان :

2
)**( 2.1
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  يصمم العنصر كجدار
  استنادي أما إذا كان: 

2
)**( 2.1

u
ff

q
DD    

  نصممه كأساس.
فق و من مبادئ ميكانيك التربة التي نحسبها  مقاومة الضغط غير المحصور للتربةهي  uqحيث 

  :الحاالت التالية
*245tan(**2)245(tan()1( المعادلة العامة: 2

31
  c  
  من أجل اختبار مقاومة الضغط

  لدينا: (U.C.T)غيرالمحصور 
03   uI q  

  ومنه يكون:
  Φ=0للترب المتماسكة تماما  -

  التالي:الشكل على (1) تصبح المعادلة
 )2(*2 uu Cq   

 :تصبح المعادلة C-Φلترب ل -

  )245tan(**2  uu Cq  
  :هبوط األساسات – 4

  الخ....ح الشاقولي للمنشأة أو األساس أو الطريق االهبوط هو االنزي

بناء على القياسات المخبرية  متغير ويعتمد على عدة عوامل. uSهبوط األساس عند الحمولة الحدية 
  والحقلية يعطى بالجدول التالي:

  

 

  3الشكل 

 

  2الشكل 
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  BfD /B (%)uS/  التربة
 12-5 0  رمل
  28-25  كبير  رمل
  8-4 0  غضار
  20-15  كبير  غضار

ضمن أن التزيد الحمولة بواحدة المساحة عن قيمة حدية، تسبب انهيار القص نيجب أن ألي نوع أساس، 
 4أو  3وعادة يستخدم عامل أمان  ultqفي التربة. هذه القيمة الحدية هي قدرة تحمل التربة الحدية 

     التي يمكن أن تحسب كما يلي: allqلنحصل على قدرة تحمل التربة المسموحة 
..SF

q
q ult
all   

ومع ذلك ، استنادا إلى شروط الهبوط الحدي ، هناك عوامل أخرى يجب أخذها في االعتبار في حساب 
  تحمل المسموح بها. القدرة 

  مجموع ثالثة مكونات: عبارة عنلألساس  TSالهبوط الكلي 
 (معظمه في الرمل) iSالهبوط المرن أو اآلني  )1
 (معظمه في الغضار) csSو  cSهبوط االنضغاطي األولي والثاني  )2

 
أقل من الهبوط الناتج عن  تزودنا معظم معايير ونظم األبنية هبوط حدي مسموح به لألساس قد تكون

allq ك يجب أن نأخذ بعين االعتبار قدرة التحمل الموافقة للهبوط المسموح به. لولذ  
  المنشأة التي تحتوي عدة أساسات سطحية تخضع لنوعين من الهبوطات:

 وحدمهبوط  )1
 هبوط تفاضلي )2

 
  4الشكل 

والذي يحصل عندما تبنى المنشأة فوق حصيرة صلبة. ولكن بسبب  لموحداالهبوط  ،a.4يبين الشكل 
  الحموالت المختلفة على األساسات قد يحدث هبوطًا تفاضليا. 

  . c.4كما في الشكل  وحدمأو هبوط غير  b.4كما في الشكل  وحدم ميالنولدينا 
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 :العالقة من ∆وتحسب قيمة التشوه 
تكون: b.4للميالن المتجانس كما في الشكل 
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تكون:  قيمة التشوه لموحداللهبوط غير 
1

(min)(max)

L

SS tt




  

  تحددالمعايير قيم الهبوط التفاضلي المسموح لمختلف المنشآت.
  على:إن التصميم النهائي لألساس يعتمد   

 قدرة تحمل التربة الحدية )1
 الهبوط المسموح )2
 الهبوط التفاضلي المسموح للمنشأة.  )3

إذا من الضروري التحقق من قدرة تحمل التربة ومن الهبوط المتوقع للمنشأ قبل اعتماد أي حل أو تصميم 
  مقترح.

  انهيار األساسات: أشكال – 5
  :5يبين الشكل كما  اثنين من األنماط التاليةيمكن أن يحدث االنهيار نتيجة الحمولة وفق واحد أو 

  :)انهيار القص: ويتم التحقق من 1
ويحدث عندما تزيد الحمولة المركزة على العمود مما يؤدي إلى دخول  Punching Shearقص الثقب  -

  ، أو عندما تزيد الحمولة الموزعة حول العمود عن الحد المسموح.العمود ضمن األساس
  : wide-beam shearص االنعطاف ق -

  ، ووظيفتها.: هذا االنهيار يحدد أماكن توزع حديد التسليحTension Failureانهيار الشد 

  
   5الشكل 


