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ف ا
درس مھندسی پی پيشرفته 

علی فاخر 

پي هاي منفرد
و دو ستوني

انواع پی منفرد

ساده ستون پی ستون سادهپی
پی ديوار ساده
پی ستون شيبدار
پی ستون پله ای
پی ديوار پله ای
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پی منفرد ستون و ديوار

انواع پی ھای منفرد

ھزينه اجرای شکل پله ای و شيبدار  زياد تر بوده و در کارھای پيش ساخته و 
.يا در مواردی که تعداد زياد پی مورد نظر باشد بکار ميرود
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شکلھای مختلف پی منفرد

پی مربعی
پی مستطيلی

پی نواری ديوار
پی دايروی

پي منفرد ستون
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پی ھای منفرد ستون

پي  منفرد ستون
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پي  منفرد ستون

پي  منفرد ستون
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پی  منفرد ستون فلزی 

پی  منفرد ستون بتنی



7

)پله ای(پی  منفرد ستون  

ميلگرد گذاري 
پي  منفردنف
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پي منفرد با قالب آجري
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پي منفرد پيش ساخته

پي منفرد پيش ساخته
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)نواري(پي منفرد ديوار 

پی منفرد ديوار
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پی منفرد ديوار

پی منفرد 
ديوار
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پی منفرد ديوار

پی

غير مسلح و 
بدون قالب 

بندی
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پی

مسلح و بدون 
قالب بندی با 
استفاده از 
پوشش 
پالستيکی

پی

مسلح و بدون 
قالب بندی و 
بدون استفاده 
از پوشش 
پالستيکی
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)نواري(پي منفرد ديوار 

پی نواری  با پله 
در طول
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پی نواری  پله ای 
در طول

STEPPED FOUNDATION: 
On sloping sites the so-called 
stepped foundation must be used, 
which is in fact just a special 
f f h i f d iform of the strip foundation 



17

پي نواري با قالب آجري

پي فلزي
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مزايای پی فلزی

ش لاکا محلدرنصبزمانکاھش

فلزی ھای پی روی بر شده ساخته ساختمانھای انتقال قابليت

دريا  يا ھوا طريق از آسان نقل و حمل و بندی بسته راحتی

پی فلزی
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پی فلزی

grating

پی فلزی

grating
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پی سنگريزه ای
 

قلوه سنگ به . اين پی از خرده سنگ ھای طبيعی ساخته می شود
باشد نم مناسب چندان بودن مدور و صيقل پعلت سطح سطح پی . علت صيقلی و مدور بودن چندان مناسب نمی باشد

سازی با سنگ بايد از ديوار ھايی که روی آن قرار دارد وسيع 
.سانتيمتر گسترش داشته باشد 15تر و از ھر طرف ديوار حداقل 
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Rubble trench foundation
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پی سنگ الشه
 

پی سازی با . اين پی از سنگ ھای الشه شکسته تشکيل می شودگ
چناچه بار و . سنگ الشه با دو نوع مالت صورت می گيرد 

فشار کم باشد مالت سنگ ھا را از نوع گل آھک يا ماسه آھک و 
. چنانچه بار زياد باشد مالت ماسه سيمان انتخاب می شود 
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پي هاي دو ستوني
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پی دو ستونی

پی دو ستونی
جزئيات اجرايی
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

پی دو ستونی

پی باسکولی

:توزيع تنش در زير يک پی دو ستونی
شالوده مرکب دو ستونی به نحوی طراحی می شود که مرکز 
ھندسی آن بر برآيند نيروھا و لنگرھای خمشی ناشی از دو 

.ستون منطبق باشد

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ب بق ون
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مقطع پی باسکولی

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

کالف

.زير کالف تنشی وارد نمی شود و می توان از خاک نرم در زير کالف استفاده نمود

:توزيع تنش در زير يک پی باسکولی
.  کالف سبب يکنواختی توزيع تنش زير دو پی می شود

کالف

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ال

کالفکالف
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)مركب(پي دو ستوني 



29

شكلهاي مختلف پي دو ستوني

Cantilever or strap footings
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ميلگردھا

جزئيات 
ميلگردھا
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پي منفرد با ستونچه 
(pedstal)

پي منفرد با ستونچه 
(pedstal)(pedstal)
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پي منفرد با 
ستونچه 

(pedstal)(pedstal)

استفاده از ستونچه بتني براي مقابله با  
خوردگي در زير ستونهاي فلزي بكار 

.مي رود
لنگرهاي ناشي از اعمال بار در تراز

.باالتر را بايد در نظر گرفت

ه ن ستونچهت
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ستونچه

ستونچه

ستونچه

ستونچه
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تقويت سازه اي  پي موجود

پی  موجود
تقويت

تقويت سازه اي پي موجود

موجود پی

تقويت

وجو پی 
تقويت
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موفق باشيد
علی فاخر  

تقويت


