
 

 برای ساخت ترانشه و فونداسیون حملقابلنگهبان  هایسازه

از  یکی مورداین  از محبوبیت باالیی در استفاده برخوردار هستند. و فونداسیون رانشهبرای ساخت ت حملقابلنگهبان  هایسازه

 سر و کار دارند.زمین  با حفاری نوعیبهکه است مهندسی  هایپروژهملزومات 

ایجاد محیط  تجهیزات، سریعو برچیدن  از: نصب اندعبارت هاآندارند که برخی از چندین مزیت  حملقابلنگهبان  هایسازه

 محدود کردن مناسب حرکات زمین.کارگران و برای فعالیت  ایمن

 د گرفت.مورد بحث قرار خواه ،و معیار انتخاب هر یک حملقابلنگهبان  هایسازهقاله، انواع در این م

 
 سنگین( هایحفاریبرای ترانشه و فونداسیون )مورد استفاده برای  حملقابلنگهبان  هایسازه( ۱شکل 

 
 مخصوص ترانشه حملقابل( سازه نگهبان ۲شکل 

 ترانشه و فونداسیون برای ساخت حملقابلنگهبان  هایسازه

  برای عملیات حفاری حملقابلانتخاب نوع سازه نگهبان 

  برای عملیات حفاری حملقابلنگهبان  هایسازهانواع اصلی 

 



 

 :حفاری عملیات  برای حملقابلانتخاب سازه نگهبان 

 :گیرندمیحفاری را در نظر ، مالحظات مربوط به انتخاب سازه نگهبان مناسب برای هر گردندمیعواملی که در ادامه ذکر 

 خاک محل پروژه نوع 

  حفاری موردنیازابعاد 

  زیرزمینی هایآبعمق و جریان 

  شدهطراحی یسازهابعاد 

 برای حفاری حملقابلنگهبان  هایسازهانواع اصلی 

 هیدرولیکی هایقابیا  دارای تیر نگهبان هایقاب 

 هاشمع 

 مقاطع قوطی 

 کشویی هایپانل 

 سپرها 

 هیدرولیکی هایقابیا  دارای تیر نگهبان قاب

 ارد.داطراف  هایزمینزیادی برای  هایمزیتکه سازه نگهبان برای حفاری است  هایسیستم ترینقبولقابلاین مورد یکی از 

متر عمق( بسته به نوع و شرایط خاک،  ۶متر عرض و  ۴ های متوسط )حداکثرترانشهساخت برای  توانمی این سیستماز 

 ستفاده کرد.اشهری  هایمحیطواقع در  هایزمیندر  خصوصبه

هیدرولیکی و گاهی اوقات هم  هایپمپآلومینیومی یا فوالدی(،  هایریل)با  با تیر نگهبانهیدرولیکی شامل قاب  هایقاب

 است. فوالدی ترانشه هایورق

 توجهقابلشرایط زمین نامطلوب و یا بارهای زنده وارد بر گود  ،متر 3.5زمانی که عمق حفاری بیش از  بیک مهندس مجر

 .کندمیاستفاده  دارای تیر نگهبان، از سیستم قاب باشد

 
 حملقابلسازه نگهبان حفاری قاب دیوار ساز هیدرولیکی ( ۳شکل 

 .دهندمی نشانرا دارای تیر نگهبان  قاب سازیآمادهمراحل  ۶تا  ۴ هایشکل



 

 
 در زمین هاورق فروکردن (۴شکل 

 

 
 ثابت هستند بافاصلهکه شامل دو بخش آلومینیومی و فوالدی  هاقابنصب ( ۵ کلش

 
 فوالدی ترانشه هایورقمابقی نصب ( ۶شکل 

 



 

 هاشمع

، اندشدهمهار هیدرولیکی  هایجکتوسط از یک جفت ورق فوالدی که  ،کنیدمیمشاهده  7که در شکل  گونههمانشمع 

ت پایداری مناسبی داشته باشد و تح شرایط باید خاک بنابراین ،شودمی مونتاژ گود از خارج  ین سیستماست. ا تشکیل شده

 .قرار نداشته باشدی زیرزمین هایآب تأثیر

، است 1.۲ حدودکه ی قائم هاشمعمتر ارتفاع، با فواصل متداول بین  ۲متر عرض و  ۲حداکثر سایز ابعاد گود ترانشه نباید از 

 .کنندمیگود را مهار  ا  موقتفقط  هاشمعتجاوز کند. 

 
 شدهنصبی هاشمع( ۷شکل 

 

 شکلمقاطع قوطی 

مقاطع  شوند.مناطق روستایی در نظر گرفته می در هستند که برای سازه نگهبان حفاری ایگزینهقوطی شکل، اولین  قاطعم

 .گیرندمیو مورد استفاده قرار  شوندمیته در ابعاد متنوعی ساخ شکل قوطی

عمق زیاد باشد، این امکان وجود دارد . اگر شوندمیروی زمین مونتاژ شده و سپس به داخل ترانشه منتقل مقاطع قوطی شکل 

 را روی یکدیگر نصب نمود. شکل که دو مقطع قوطی

 . این سیستم قابلیت استفاده در خاک اشباع را ندارد.استمتر مناسب  ۶متر و  ۴عریض با عرض  ایهرانشهاین سیستم برای ت

 
 و قوطی برای حفاری حملقابلسازه نگهبان ( ۸شکل 

 



 

 کشویی پانل

استفاده نمود. این سیستم برای  متر ترانشه 7و عرض  7با عمق  هاخاکتوان برای انواع مختلفی از را میاین سازه نگهبان 

 .خواهد بوداست، مناسب مواردی که احتیاج به مهار قطعی زمین 

 
 حفاری  برای سازه نگهبان حملقابلکشویی  هایپانل( 9شرکت 

 سپرها

 این سیستم. استیک محیط کاری ایمن برای کارگران  ایجاد، هدف اصلی استفاده از سپرها آیدبرمی نامشانکه از  طورهمان

 ۴پایدار و حداکثر ابعاد گود به عمق  ایخاکهآن برای  یاستفادهمورد  .شودمیمناسب به داخل گود برده  آالتماشینتوسط 

 است. متر ۴متر و عرض 

 .استمناطق شهری  در یک گزینه نامناسبمناسب برای مناطق روستایی و  ماییکی از گزینه این سیستم 

 
 (۱۰شکل 

 مترجم: ابوالفضل فرقدانی
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