
ناصر احمد خالد/ دكتور مهندس

nasserkhaled@yahoo.com
01005477331

المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء

ميكانيكا التربة و األساسات 

رئيس لجنة مزاولة المهنة وعضى مجلس 

ادارة نقابة المهندسين بالجيزة  

اسباب انهيار المنشأت 







































تعريف األساساث
حخىىى أطبطبث أي هٌشأ هي:

1- ًاألطبص الخزطبًً أو الخشبً أو الحذٌذي أو الطىب

طىاء وبًج أطبطبث ططحٍت أو ػوٍمت 

2- الخزبت الخً ححخىي وححول هذا األطبص

لذله فإى الخزبت هً جشء ال ٌخجشأ هي أطبطبث الوٌشأ بل هى الوظئىلت 

هظئىلٍت وبهلت ػي اخخٍبر ًىع األطبص  



خصائص هامت للتربت

Bearing Capacityلذرة ححول الخزبت  -1

 Φوٌخن حظببهب ًظزٌبً هي الوؼبدالث الوخخلفت إػخوبداً ػلى خصبئص هبهت للخزبت هً 
ببإلضبفت (. وثبفت الخزبت) γ، (هؼبهل الخوبطه للطٍي)  C،(ساوٌت االحخىبن للزهل)

إلى أبؼبد األطبطبث وػوك الخأطٍض

ووب ٌوىي حمذٌزهب هؼولٍب للخزبت الطٌٍت ػلً ػٌٍبث غٍز هململت ،

  SPTوذله ٌوىي حمذٌزهب حملٍبً أثٌبء حٌفٍذ الجظبث ػي طزٌك اخخببر االخخزاق المٍبطً 
 Plate Loading، أو ػلى حزبت الخأطٍض هببشزة ببطخخذام اخخببر الخحوٍل ببللىح 

Test



خصائص هامت للتربت

Settlementالهبىط الوخىلغ  -2

،  γوٌخن حظببهب ًظزٌبً إػخوبداً ػلى خصبئص هبهت للخزبت هً 

e (ًظبت الفزاغبث ) ،Cc (هؼبهل االًضغبط ) ،qall (جهذ الخزبت ) وطزٌمت حىسٌؼه

، ببإلضبفت إلى أبؼبد ( هؼبهل اًضغبط الخزبت) Esفً الخزبت أطفل األطبطبث ، 

.األطبطبث وػوك الخأطٍض

وٌؼخبز الهبىط هى الحىن فً ححذٌذ جهذ الخزبت الوظوىح به ، حٍث ٌجب أال ٌشٌذ 
ػي المٍن الوىصً بهب فً الىىد   Differential Settالهبىط أو الهبىط الٌظبً 

.  الوصزي لألطبطبث



نبذة مختصرة عن 
أنواع الجساث

























أنواع األساساث

لىاػذ هٌفصلت ، هخصلت ، )األطبطبث الظطحٍت -

(شزٌطٍت ، لبشت هظلحت

خىاسٌك –خىاسٌك ببلذق )األطبطبث الؼوٍمت -

(خىاسٌك اطخزاوص–ببلحفز 







بعض األسباب 
المنتشرة في تصدع 
المنشآث والمتعلقت 

بالتربت





Effect of foundation size

B x LB x 2LB x 4L

2.5B

Weak Soil



Effect of foundation size

Raft = B x L

2.5 B

Weak Soil

Sall for Raft  ≈ 2.0 Sall for Isolated
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