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  مقدمه:
جدي قرار  موردتوجه، كه تاكنون در كشور ايران باشديممديريت نگهداري ساختمان، يكي از موضوعات مهم در مديريت ساختمان 

درصد دوره حيات يك ساختمان را از زماني كه مفهوم  نودوپنجدوره تعمير و نگهداري ساختمان در حدود  يطوركلبهنگرفته است. 
. با اعمال يك سيستم مناسب مديريتي در بخش تعمير و دهديمتا پايان عمر آن به خود اختصاص  رديگيمذهني ساخت شكل 

جه به . بديهي است با توگردديمنيز فراهم  هانهيهز يسازنهيبهكيفيت ساختمان را افزايش داد بلكه امكان  توانيم تنهانهنگهداري 
ابعاد مختلف مديريت  جزوه. در اين باشديمبرخوردار  ياژهيواهميت  اين مطلب تعمير و نگهداري ساختمان و مديريت آن از

 يدهسازماناست. نظر به اينكه داشتن مديريتي صحيح و مناسب، نيازمند داشتن يك  قرارگرفته موردمطالعهنگهداري ساختمان 
تعمير و نگهداري  يدهسازمانهمچنين مقوله  واحد درسي، به همين جهت در اين باشديمجهت اعمال اهداف مديريت 

  است. قرارگرفته موردمطالعه

 است. قرارگرفته موردتوجه افتهيتوسعه يكشورهادر  ژهيوبهجهان  در سراسر هاستمدتنگهداري در ساختمان  و ريتعممبحث  
 ديآيم به دستساختمان از سوي محافل علمي و تحقيقاتي معتبر جهان  يو تكنولوژاهميت اين بخش از صنعت  نكهيباا

بيشتر  توجهجلب يبرا قرار نگرفته است. موردتوجه ديدوشايباكه  گونهآندر بعد كاربردي و علمي  متأسفانه شدهشناخته
ساختمان توجه به  قاتيو تحقشواري جهاني اسناد و مدارك  1970امر ساختمان به اين مسئله مهم در اواخر دهه  اندركاراندست

كميسيون را نيز به مطالعه  قرارداد وارتقاي كيفيت تخصصي در امر مديريت تعمير و نگهداري ساختمان را در دستور كار خود 
 علمي تخصيص داد. يهاافتهي يريكارگبهگسترش  يهاروش

ن اي دهديمرا به خود اختصاص  يتوجهابلقكه هزينه  هاستساختماننگهداري  و ريتعمدر كليه كشورها  نهيپرهزيكي از كارهاي 
 آمدهعملبهي يها يموردبررسدر كشورهاي كه در اين  يول مشخص و ملموس نيست. طوربهملي است  يهاهيسرماكه جزء  هانهيهز

. حال با توجه به سطح باالي اندكردهميليارد پوند برآورد  2را بيشتر از  هاساختماناست مانند انگلستان هزينه تعميرات ساالنه 
  كنيم. ييجوصرفهرا كاهش داده و  هانهيهزدر كشورمان چنانچه با اتخاذ مديريتي مناسب درصدي از  هاساختمانهزينه تعميرات 

 و پژوهشدر موضوعات  يو نگهدارموضوع تعمير  امروزه .شوديم بازگرداندهبه سرمايه ملي  عتاًيطبخواهد بود كه  يتوجهقابلرقم 
  .كنديماجرا نقش مهمي ايفا 

 يهانهيهزنگهداري نقش بسزايي در افزايش  و ريتعم نحوه دارد. يو نگهداربه تعمير  ازينپس از ساخت  هاساختمانتمامي 
 جهيدرنتسيستم مناسب نگهداري از انجام تعمير در سطح وسيع جلوگيري شده و  اثر اعمال در دارد. يبرداربهرهساختمان در زمان 

  .شوديمتعمير در سطح وسيع كاسته  توجهقابل ينهيهزاز 

است زيرا بدون داشتن سيستم مناسب كار  تيبااهمبسيار  هاساختمانبكار گيري يك سيستم مديريتي براي انجام نگهداري 
ا يتي از مرحله مناقصه تكه يك سيستم مدير كنديمبوده و بازده الزم را نخواهد داشت تمامي اين عوامل ايجاب  ياقهيسلنگهداري 

 نگهداري ايجاد شود. و ريتعممرحله اجرا در عمليات 
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  تعمير و نگهداري ساختمان (تعمير كاشي)

  

  		داليل مهم ترك و شكست كاشي
 يليسس و شيشه از كاشي لعاب جنس ديگر ليدل .باشديم ساختمان نشست در ساختمان كاشي شدن شكسته و ترك عمده دليل

 يهامكانآبگرمكن يا دودكش بخاري و  يهالولهوارد كاشي پشت م يدرگاه .شوديم خرد و ترك فشار نيتركوچك با و باشديم
ر د خورديمانقباض و انبساط كاشي ترك  براثركاشي گرماي زيادي به خود جذب كند و  شوديمكه باعث  رديگيمديگري قرار 

ور سيمي از ت شهيشپشمعايق  با مالت بهتر چسبندگي 	يو برا پوشاننديم شهيشپشمرا با  هالولهضمن براي جلوگيري از اين امر 
  .كننديماستفاده 

  

		اندبرداشتهكه ترك  ييهايكاشتعمير  	

 ميزت كامالً گردد نصب جديد كاشي بايد كه را محلي 	ميكنيم جمع كامل خردكرده آن را و زده ضربه آن گوشه به سبك چكش با
 .كاشي باشد داشتننگهد و فقط جوابگوي نكن شره چسب شود دقت ميكنيم استفاده كاشي چسب از كافي مقدار به و كرده

  بچسبد. يخوببهتا  ميزنيمضربه  يآرامبهآن  يهاگوشهبه  باتخماق

  

			به روش بنايي يكاريكاشتعمير  	

 آبخوار را محل 	ميكنيم تميز و خالي كامالً متريسانت 2 اندازهبه را آن پشت مالت دارترك يهايكاش كردن خرد از پس
 و ميدهيم قرار خود محل در را شده زنجاب كاشي 	ميگذاريمرا با عيار كافي تهيه و در محل  زدانهيران سيم ماسه مالت 	ميكنيم
 پودر با آن را كاشي نصب از پس ميكنيم اجرا اطراف يهايكاش به نسبت ،و تراز سطح وهم ميكوبيم سطح تمام بر تخماق با

  .ميكنيمسطح كاشي را تميز  پارچه با و ميكنيم يبندكش چهاربهكي نسبت رنگي مانيو س سنگ

  

  

		عميق ديوار يهاتركنصب كاشي روي  	

 كامالً را كاشي پشت مالت 	.دهيم انجام يخوببه را تعميرات بتوانيم تا ميكنيم خرد را ترك اطراف يهايكاش از رديف دو
  .ميكنيم خالي الزم عمق ارتفاع تا را ترك عرض و آجركاري 		.ميريگيم
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در  ميدهيمريزي ادامه  و دوغابرا با استفاده از گل رس  هايكاش ) نصب(نصب و ترتيب دادن به آجرها يكارسفتپس از اجراي 
  ميكنيمو سطح را تميز  يآخر بندكش مرحله

  

		چند نكته 	

 و مخصوص خيم ) ازكردن ميدون( يكاش كردن جدا يبرا ؛ وميكنيم استفاده برقي سمباده و تيز تيشه از كاشي تراشيدن براي
امروزه  ؛ كهايجاد كرده و دو گوشه كاشي را اهرم كرده وازهم جدا كنيم يسرتاسر اريو شي را خط انداخته كاش پشت سطح تيزي

براي عبور شيرآالت و يا  مثالًكاشي را سوراخ كرد  شوديممواقع الزم  يگاه شوديمدستگاه كاشي بر انجام  لهيوسبهاين كار 
  ميكنيمو گاهي مواقع از گازانبر استفاده  زيتو نوكپريزهاي برق از تيشه دو سر و تيشه كلنگي 

  

  باشديمكاشي از سر جاي خود  درآمدنمنظور از طبله كردن كاشي : داليل طبله كردن كاشي

 اريدر مالت گذ يتوجهيب

     خشك كامالًاستفاده از كاشي 

  غلط دوغاب ريزي يهاروش يريكارگبه

  استفاده كردن خاك رس در مالت ماسه و سيمان

  

  

   روش تعمير طبله كردن كاشي
از چسب كاشي استفاده كرد و سپس از دوغاب  توانيمپس از خالي كردن مالت قديمي كاشي را نصب و تعمير كرده براي نصب 

 .ميكنيمو تميز  يبندكشرا  يكاريكاشبندهاي 

 كييموزاتعمير 

  شونديملق  هاكييموزابه چه داليلي 

و  ديآينمپيوند به وجود  كييموزازبري بين مالت و  به علت دانهدرشتفرش، شسته باشد از نوع  كييموزاچنانچه ماسه مالت 
 .شوديمفرش نيز لق  كييموزاو غيره  ليوساو جابجايي  وآمدرفت براثر مرورزمانبه
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  	كييموزاجلوگيري از لق شدن 
  	شود. كييموزاسيلت دار استفاده كرد تا سبب چسبندگي هر چه بيشتر مالت و  زدانهيربايد از ماسه 

  .كرد پاك گردوغبار از را كييموزا سطح بايد

 

 يجزئتعمير  .اندشدهكه لق  ييهاكييموزامير روش تع

 مرطوب و يريگردگ را زبره مالت سطح 	درآوردهرا با لبه كاردك يا كمچه از جاي  اندشدهكه لق  ييهاكييموزاو  كييموزا
 اصلي دوغاب ميكنيم زنجاب را آن ) وميتراشيم را اطراف دوغاب( ميكنيم پاك قديمي مالتهاي از را كييموزا 	.كننديم

 لزوم كييموزا سطح ؛ وميدهيم قرار خود قبلي جاي در را كييموزا و ميزيريم شده سخت كه زبره سابق مالت روي را شدهساخته
دوغاب  سطح پودر سنگ. با .ميدهيملق شده انجام  يهاكييموزاعمل دوغاب ريزي را بالفاصله در  ميكوبيمبا مشت و تخماق 

  .ميكنيماضافي را خشك و سپس با كمچه جمع 

  

  	نكته:
 .ديآيمجود ي به وبيشتر چسبندگي و قرارگرفته بهتر هاآن بين دوغاب مالت بتراشيم سانتيمتر نيم اندازهبه را كييموزا سر دو اگر
چسب كاشي در  چنانچه دارنديمساعت با پارچه و گوني نمدار مرطوب نگه  48سطح آن را تا  كييموزاخود گيري بهتر  يبرا

ل به تعداد فراوان يا در ك كييموزابجاي دوغاب از چسب استفاده شود بهتر است اگر لقي  كييموزا يريغبارگدسترس باشد پس از 
  	.ميپردازيمسطح باشد به تعمير كلي 

 آن روي كييموزا است قرار كه سطحي. ميكنيم مرطوب را هاآن و ميتراشيم را هاآن اطراف دوغاب. ميكنيم جمع را هاكييموزا
 اجرا قبلي مالت روي را مترمكعب در لوگرميك 250 عيار با سيمان و يبادماسه مالت و كرده مرطوب كامالً را) زبره( بگيرد قرار

  .ميكنيمفرش را با ريسمان كشي بنايي  كييموزا .ميكنيم

 

  	نكته:
 متريسانت 2 تا 1.5 بين بايد مالت قطر .آيد وجود به ارتفاع كمبود سازي كف در مگر. گرددينم يآورجمع قبلي زبره هاي مالت
مواقع الزم است  يگاه رديبگ صورت دقت با گذاري كرم و باشد كمتر ميليمتر 5 از نبايد هم شده فرش يهاكييموزا زير در. باشد

به آن  ) و با چكشميتراشيم(را با تيشه تيز خط انداخته و خالي كرده  كييموزات شاين حالت پ در قدي استفاده كرد. از نيم يا سه
  .ميكنيمضربه زده از هم جدا 

  	شده شكسته 	و مالت كييموزاتعمير 
اگر خرابي بيشتر باشد  ميتراشيمسانتيمتر مالت را  1.5ا اندازه ب چكش و قلم با ميكنيم يآورجمع را شده شكسته يهاكييموزا
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را مرطوب ومالت ماسه و  هاكييموزاطوح ساطراف خسارتي وارد نكند.  يهاكييموزاتا حدي كه به  كنديمافزايش پيدا  1.5مقدار 
تا مالت در خلل و فرج  ميكوبيمماق تخ و مشت با و كرده اجرا را كييموزا 	ميكنيمآماده  4به  1سيمان را با عيار كافي نسبت 

  .ميدهيمتراز كرده و سپس عمل دوغاب ريزي و تميز كردن سطح را انجام  كامالًكاشي را  كند سطحنشست  يخوببه هاآن

  

  	كييموزاداليل چال شدن سطح 
 فروكشد و مشكن فرش موزاييك مرورزمانبه يرسازيز نبودن مقاوم و هاچاهك شدن فروكش و نرم يهاخاك افت خاطر به
  .كنديم

  كييموزاداليل قوزو كپ شدن سطح 

ازدياد حجم  شوديمبعد از آبخور شدن آن شكفته  شدهمدفون هاچاله و درفرش  كييموزاكه در سطح زير  يانا شكفته يهاآهك
  .كنديمرا قوز و كپ  كييموزاپيدا ميكندو سطح 

  

  	كييموزاشدن  و بلند كييموزاداليل يخزدگي 
 بزند يخ و 	نفوذ كند پوشكفكه آب باران زير  شوديمدر امر دوغاب باعث  يتوجهيبو عدم  كييموزارزهاي د بودن باز به علت
 .شود بلند خود جاي از كييموزا و آيد وجود به حجم ازدياد

 را كييموزا اطراف شده سخت دوغاب و كف كييموزا )چال شدن كپ؛ و تعمير سه مواردي (يخزدگي. يهاروش
 ميكنيم يزيرشفته يا ميكوبيم را سطح باشد الزم اگر و ميكنيم يآورجمع كامالً را كييموزا زير مالت 	ميكنيم يآورجمع
 ميكنيم باز ميليمتر 5 از بيشتر را درزها ريزي دوغاب براي 	.كرده اجرا يسازمرطوب رعايت با و مرغوب مالت با را فرش كييموزا

درزها خالي  مجددرا طوري كه  كييموزاو سپس سطوح  ميكنيمسيمان با عيار كافي تهيه  و سنگخاك يا و يبادماسه دوغاب
  .ميكنيمنشود. تميز 

  

  تعميرات و نگهداري نما

، آلوئك، لكه دارشدن، يزدگشوره، يخوردگتركاز قبيل طبله كردن،  ييهايخرابها در اثر عوامل زير دچار  نماي ساختمان
 :شوندو آجرهاي نما، تغيير رنگ و ظاهر اوليه نما و ... مي هاسنگشدن، كنده شدن  پوستهپوسته
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يخ  وها انبساطانقباض و  -كار ريزيخبندان و انجماد آب يا رطوبت اضافي موجود در نما يا سطح  - ساختمان يا كلي يجزئنشست -
محلول  يهاسولفاتيا سولفاته شدن نما در اثر استفاده از آب حاوي  يزدگشوره -متوالي و با اختالف دماي شديد  يهاشدنو آب 

سيماني و گچي و... و نيز بتن مصرفي در توليد نماهاي بتني، البته اين مواد سولفاتي ممكن  يهامالتدر آب مصرفي براي ساخت 
 و يخوردگترك -خصوصاً در نماهاي بتني  يسوزآتش -هم وجود داشته باشند  هامالتكيبات ديگر است در خود آجر يا تر

 - مصرفي يهامالتاختالط نادرست تركيبات و اجزا در نماهاي بتني و سيماني و نيز  -سطح زير كار  يدگيدبيآس يطوركلبه
 .كنندهگرماستفاده از وسايل  مثالعنوانبه ينماسازبكار رفته در  يهامالتاستفاده از نوسان باالي دما براي گيرش سريع اندودها و 

 ايجاد ييهاتركو در امتداد تيرهاي پوشش،  كنديمپوشش نيز نشست  يهاطاق، هاآندر اثر شكست ديوارهاي باربر و نشست  
. اين ديآيم به وجودمورب  صورتبهفرعي  يهاتركپوشش  در طاقهمراه با نشست است،  هاشكست. در بعضي موارد كه شوديم

بيشتري داد تا عمل  را عمق هاآنرا بايد كامالً باز كرد و اطراف  هاتركسطحي چشمگير است. در اين صورت  ياندودهادر  هاترك
 وخاكگچا را پس از مرطوب كردن، ب هاتركقبلي كامًال پيوند بخورد و يكپارچه شود. محل  يهاقسمتبا  يريگلكهتعمير و 

 .ميدهيمآن را انجام  يدكاريسف. سپس ميريگيمرا  هاتركو  ميكنيمپر  »تيزون«اصطالحاً 

 

نيست. در اين صورت، اگر رنگ  ريپذامكان هاآنبه وجود آمده در سقف به حدي است كه تعمير  يهاتركدر بعضي موارد،  توجه:
و  ميداريبرمسوخته را از سطح كار  يهارنگو سپس با كاردك،  ميسوزانيمسقف روغني باشد، آن را با چراغ پريموس دستي 

 .ميكنيم يدكاريسفرا  شدهزدهاندود رخم  سطح

 

د و به علت باش اجراشدهآن معيوب  راندوديقو يا به علل گوناگون  نشده باشد راندوديقديوار بنا  چنانچه پيشگيري رطوبت باال رونده:
باال بكشد و سبب  طرفبه مرورزمانبهديگر، ممكن است رطوبت از سطح پي و كرسي چيني  علتهر چكه كردن از لوله و يا 

اشكاالت اساسي و ظاهري شود. اشكاالت ظاهري ممكن است سفيدك زدن، شوره زدن، پوسته كردن، ورقه شدن، كپ كردن و با 
 زينبهداشتي  ازنظروجود دارد كه خطرناك است.  صورت، امكان خالي شدن پاي ديوار نيدر اباشد.  و اندود يگچ كارطبله شدن 

كه  كنديمباشد، در اثر رطوبت حالت خميري پيدا  ياشفته. اگر پي ديآيمپيش  مرورزمانبه دارد كهناگواري وجود  عوارض
 .شوديم، باعث نشست ساختمان نيز مرورزمانبه

 

عايت ر با ديوار، يامرحلهكردن  راندوديق. براي ميكنيم راندوديقروش پيشگيري: معموالً حد بين مالت و موزاييك را در زير ديوار  
 .ميبنديممطمئن تنگ  طوربهو در صورت نياز  ميكنيم يشمع بندسانتيمتر فاصله از ديوار را  120تا  100

 

سانتيمتر پاي ديوار را به شكل يك  60تا  50 اندازهبهاصولي انجام شود،  صورتبه راندوديقخالي كردن پاي ديوار: براي اينكه 
 .سانتيمتر است 30 اندازهبه. ارتفاع اين كانال ميكنيمكانال سرتاسري خالي 

 

 مختلف ديوار يهاقسمتشكافتن 

 

  ميكنيمسانتيمتر خالي  120رج از ديوار مرطوب را، حدود  5 اندازهبه راندوديقبراي اجراي. 
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  ميكنيمرج در سطح روي موزاييك را خالي  2سه رج در ناحيه سطح زير موزاييك و. 

  ميكنيمسانتيمتر را خالي  120رج، حدود  5و مجدداً  ميكنيممعموالً يك متر از ديوار سالم را رها. 

  ميكنيمخالي  يزنبورالنهمانند  انيدرمكيبه ترتيبي كه گفته شد، تمام جوانب ديوار را كه مرطوب است، به شكل 

 

 كرسي چيني
 

  و بعد از اندازه برداري كرسي چيني، با مالت ماسه و سيمان و  ميكنيمدر سطوح ديوار، خط ترازي به ارتفاع الزم درست
 .ميكنيمآجر آبخوار در سه رج با رعايت پيوند، بنايي 

  ميكنيميكديگر بنايي  ترازهم، كرسي چيني را كامالً بازشده يهاحفرهدر. 

  ميدهيمصيقلي انجام  طوربهپس از سه رج كرسي چيني، اندود ماسه و سيمان را. 

  
 

 بستن زير ديوار
 

از  ينينشعقب متريسانت 10را با رعايت پيوند و  آجر آبخوار دو رجو  ميزيريمبا قير گوني، مالت ماسه و سيمان  يكارقياز عابعد 
 .ميدهيممرحله بعد را انجام  يكارقيعاهر طرف، 

 .تا حالت افت و نشست در ديوار به وجود نيايد ميدهيمانجام  ياغوطه صورتبهتوجه: رج انتهايي را نيز با مالت بسيار نرم و مقاوم 

 

 برداشتن نواحي مسدود ديوار
 

 ميكنيماز ديوار را كه مسدود مانده است، با دقت خالي  ييهاقسمتذكر شد،  كهيطوربه. 

  در خاتمه، دو رج انتهايي ميدهيمرا با رعايت اورلپ انجام  راندوديق، اندود ماسه و سيمان سپس بعدازآنكرسي چيني و .
 .ميبنديمو كاربند كردن در سطح زير ديوار آن را كامالً  ياغوطهو به شكل  ميكنيمقبلي قفل و بست  يهارجرا با 

  
 

 يسازكفتعمير 

 
  ميكنيمپر  خردشدهشكسته و  يهاسنگو روي آن را با  ماكادامرا با  شدهيخال، كانال راندوديقپس از اجراي. 

  ميكنيمباشد، آن را تعمير و سپس موزاييك فرش  اجراشدهسبك  يزيربتون، يسازكفچنانچه در. 

 و، بند انبساط با مصالح موجود اجرا يسازكف و ريتعم در موقعكه بلوكاژ كنار ديوار فاقد بند انبساط باشد،  يدر موارد: 1توجه 
 .شوديممراحل بعدي بنايي انجام  سپس
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بايد بعد از موزاييك فرش و دوغاب ريزي انجام شود. چنانچه موزاييك فرش شود، اما دوغاب ريزي بعد از  ياندودكار: عمل 2توجه 
در عمق بندها نفوذ كند و  تواندينم. در اين حالت، دوغاب ديآيمديوارها انجام شود، خطر پر شدن بندها پيش  وخاكگچاندود 

 .، امكان دارد طبله كند و بيرون بزنديزمانمدتفقط به شكل سطحي است و بعد از 

 

بين  يبندكش نيو همچندوغاب ريزي پشت آن  و زيقرنيا نصب سنگ  يمانيس زيقرن از ساختنپس  :ياندودكاراجراي 
 به شكل هموار، اما با سطحي زبره كيبهكيرا به نسبت  وخاكگچو سپس  ميكنيمقرنيز، سطح ديوار را جارو و مرطوب  يهاسنگ

 .ميكنيمبنايي 

 

 يدكاريسف
 

  ميتراشيمفارسي  طوربهمعموالً ديوار را به ارتفاع چند سانتيمتر باالتر از گچ كاري قديمي. 

  ميكنيم يدكاريسفو با گچ آماده و كشته در دواليه  قديم و سطح اندود شده را پخ يگچ كارمحل. 

 

 يابزارزن
 

  .ديآيدرممدور و گود  صورتبه »يابزارزن« اصطالحبهروي قرنيز سنگ با رعايت  يدكاريسفدر بعضي موارد، محل نشست 
  
 

 به روش سيستماتيك باالروندهپيشگيري رطوبت 
 

پيشگيري رطوبت به طريق سيستماتيك استفاده  از روشاخير در كشورهايي مانند هلند، انگليس، اسپانيا و يونان  يهاسالدر 
روش بسيار اصولي و با صرف هزينه مناسب است. اتالف وقت و زحمت بسيار هم ندارد. در عايق سازي بناهاي باستاني  نيا .شوديم

خاص قرارمي گيرد.  مورداستفادهاسكلت آجري دارند،  يطوركلبه، اماكن عمومي و منازل قديمي كه هاكاخو قديمي مانند كليساها، 
 .شود يريگبهرهروش سبب شده است كه طي چند سال گذشته در ايران نيز از آن  مكانيك ساده و جالب عايق سازي در اين

 

. نوع شوديممختلف مدور و معمولي در ابعاد كوچك و بزرگ استفاده  يهاشكلبا  ييهاارهبراي انجام اين كار از  وسايل كار:
. از نوع جديد آن نيز رديگيمقرار  مورداستفادهبراي برش ديوار  متريليم 7اينچ و ضخامت  3اينچ، عرض  42معمولي آن با طول 

ن با . نوع مقاوم آشوديماره فوالد نرم است و با كبالت، كرم و يا تنگستن روكش  جنس .شوديمكه تيغه دايره دارد، استفاده فراوان 
كمك  هاآنمذكور به مقاومت  يهاروكشذكر شد، جنس اين نوع فلز نرم است و  كهيطوربه. شوديم دادهآبكاربيد تنگستن 

 .كننديمدستگاه متحرك مكانيكي دارند و با برق و يا بنزين كار  هااره. اين كنديمشاياني 

 

 نحوه اجرا
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  ميتراشيم يسرتاسر طوربهسانتيمتر  20 اندازهبهپايين ديوار را  يهارجاندود. 

  ميكنيم گردوغبارسطح را جارو و عاري از. 

  وسط رج باشد؛ يعني با استفاده از خط  درواقعكه برش در ضخامت آجر و  شوديمرج انتهايي و يا رج دوم طوري انتخاب
 .شوديمتراز بين ضخامت آجر خطي سرتاسري كشيده 

  منفرد، طول برش با طول ستون باربر  يهانستوسانتيمتر و در  50 اندازهبهدر ديوارهاي باربر سرتاسري، طول برش
 .شوديمسانتيمتر انجام  30تا  20 اندازهبهآجري متناسب است. برش 

  ميكنيمسانتيمتر خالي  20گوشه ديوار را با قلم و چكش تا. 

  ًاست، عرض ديوار را با نوك اره سوراخ و  كنترلقابلبا استفاده از اره نوع كاردي كه طول آن كوتاه، حركت آن كم و كامال
 .ميكنيمآن را آماده برش طولي 

و تيغه را روي آن  ميخوابانيمدر راستاي خط و بدون موج حركت كند، اره را روي چهار تراش  ارهغهيتتوجه: براي اينكه 
 .ميدهيمحركت 

  ميدهيمسانتيمتر ادامه  50برش را تا. 

  
  
 
 

 يكارقيعا
 

  تا غبار حاصل از برش ديوار از محل خارج شود شوديمبا دستگاه، با فشار هوا باد زده  شدهدهيبرديوار. 

  شوديمو باعث خيس شدن جداره آجر بريده  كنديماثر  بازشدهپودر در جداره  صورتبهآب با فشار. 

  سانتيمتر و به عرض  40است، به طول  شدهفشرده هيچندالايزوگام بسيار فشرده و يا مقواهايي قيري كه در  يهاورقاز
 .ميبريمديوار 

  ميكنيمرا اندود  شدهآمادهبا دوغاب رقيق سيماني، دو طرف عايق. 

  به كمك فرد ديگري دوغاب رقيق سيمان را با دستگاه مالت پاش به داخل درزمي رانيم تا دو سطح جداره به
 .كامالً آغشته شود سيمان دوغاب

  ميكنيمو زير ديوار را كامالً محكم  ميرانيمورق عايق را با فشار به درز. 

سانتيمتر فاصله خالي  10، ارهغهيت، جهت عبور كشديممرحله اول سيمان كه يك ساعت به طول  يريخود گبرش مجدد: پس از 
 .ميكنيمو مسير تيغه را باز  ميريگيم. سپس دوغاب اضافه را شوديمگذاشته 

آن، براي استفاده مجدد  يهادنده يالالبه كردنخشكو پس از  مييشويم، ميكنيمرا بالفاصله از محل خارج  ارهغهيت: 1توجه 
 .ميكنيمآماده 
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همواره  از آنسانتيمتر  40كه ( شوديم متريسانت 50 آمدهدستبه. طول ميبريمسانتيمتر  40 اندازهبه: مجدداً ديوار را 2توجه 
 .شوديماز چهار طرف ديوارهاي فضا انجام  يكارقيعاتوجه داشت كه عمل بريدن و اجراي  ديبا .)شوديمعايق گذاري 

 

 با استفاده از تركيبات شيميايي يبندقيعا

 
  مواد شيميايي را كه ميكنيممسدود  ياصفحهپشت ديوار را با  بازشدهپس از برش دادن ديوار و گرفتن گرد آن، جداره .

 كه ياسربستهمخلوط در دستگاه ( .ديدرآتا به شكل دوغاب  ميكنيممانند گرد است، به نسبت الزم با آب مخلوط 
 )شوديم ساخته گردنده دارد، يهاپره

  با فشار به كنديمنام دارد، از دستگاه كه مانند مالت پاش و قير پاش كار  »سيلي كونات«را كه  آمدهدستبهمحلول ،
 .شوديم. اين محلول بالفاصله با هواي محيط تركيب و سخت و مقاوم ميرانيمجداره 

  و  ميكنيمكه گفته شد، تهيه  يبيترتبه نام دارد، با تركيبات ديگري  »سيلي كونات التكس«محلول را كه  نيترمقاومنوع
 .كنديم. محلول، حالت سخت استخواني اما اسفنجي پيدا ميرانيمبه درون درز 

زير ديوارها، بسيار سريع و مطمئن است و كاربرد  پركننده عنوانبهعايق رطوبتي و هم  عنوانبهتوجه: اين محلول، هم 
 .شوديمفراوان دارد؛ اما هزينه آن از هزينه اجراي دو مرحله قبل بيشتر 

  

 بامپشت خوابكفعلت نفوذ رطوبت به ناحيه 
 

  :ميكنيماشاره  هاآنكه به  شوديمبه چند علت دچار نفوذ رطوبت  بامپشتآبروي 
 

 اثرمي كند و باعث به وجود آمدن رطوبت  هاآنآب در  سپس .شوديمزيرين  يهاهيالاحتمالي باعث باز شدن  يهانشست
. اگر چنين شود، شوديم، بخصوص زير سقف در فضاهاي داخلي و نماهاي خارجي هاقسمتو ساير  يناودان هيناحدر 

 .مشكالت فراواني از جهت تعمير پيش خواهد آمد

 يهابارانو  هايروببرف، بامپشتبه علت تماس با هواي آزاد، اثرات جوي، استفاده از سطوح  بامپشتو آسفالت  راندوديق 
 آن موزاييك مگر سطحعوض شود؛  ديبا باركيسال  هرچند. به همين علت، آسفالت و قيراندود آن شوديمشديد فرسوده 
 .فرش شده باشد

  ز ا استفاده زماني كه هوا سرد است. ژهيوبه؛ شوديم راندوديقباعث شكست  بامپشتوارد آوردن هرگونه ضربه به سطح
. معموالً در نقاط سردسير از كنديمدر نقاط مختلف متفاوت است نيز ايجاد مشكل  هاآنقيرهايي كه درجه غلظت 

ارند، د يترنييپا؛ و يا آن را با قيرهايي كه درجه غلظت شوديمكه درجه غلظت بيشتري دارند، كمتر استفاده ي قيرهاي
 .دهنديمقرار  مورداستفادهو بعد  كننديممخلوط 

  ممكن است با اشكاالتي همراه باشد و به علت محدوديت  بامپشتگذاري در گوشه و نواحي كناري  خوابكفاجراي
گذاشته شود. اين روش اوالً سبب  بامپشت، ناودان بايد در ميان يطوركلبهانجام نشود.  يدرستبه يكارقيعامحل، كار 
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را به وجود  )متر 5از هر سو (كشش آب از چهار طرف  مترمربع 100اجراي دقيق و بدون اشكال خواهد بود. ثانياً حدود 
 .آورديم

 

 راندوديقروش ترميم 
 

برداشتن  با .دهديمكه محل نفوذ سوراخ را تا حدودي نشان  ديآيمناودان به وجود  هيدر ناح شتريبطاق و  ريدر ز اثر رطوبت
 رد و در ابعاد بيشتري از سطح قيرگوني قبلي، ميريگيمآن را  يهاناخنكو  ميكنيمرا جارو  راندوديقمذكور، سطح  آسفالت محل

ل مح و در ميكشيممنفذي وجود نداشته باشد. گوني را  نيتركوچككه  ميكنيمناوداني قير مذاب را با پارو طوري پهن  هيناح
قير داغ از  كهيطوربه؛ ميكنيمو اليه دوم گوني را در جهت معكوس رج اول پهن  ميزيريمقير مذاب را روي گوني  ميكنيمپهن 

ي و گون هيدوالتيب، . به همين ترميكشيمگوني نفوذ كند. سپس قير مذاب را بر سطح گوني جهت اندود عايق  يهاچشمهسطح 
ن روز . فرداي آميبنديمرا با آب  بامپشت. سطح ميبنديمرا با توپي يا مصالح ديگر  خوابكف. محل شوديمسه اليه قير كشيده 

 چنانچه

ست، به ذكر ا الزم .ميكنيمديگر رويه آن را ترميم  يهاقسمتو  ميزيريمزير سقف چكه نكند و رطوبتي نداشته باشد، آسفالت 
را بايد با دقت انجام داد؛ گوني محل سوراخ آبرو را  خوابكفباشد، عمل قيراندود روي  خوابكفچنانچه ترميم عايق در ناحيه 

 .برگرداند خوابكفدرون لوله  يهاقسمترا به  شدهدهيبر يهايگونبريد؛ سطح داخلي لوله را قيراندود كرد؛ و 

 

نشود و بنا به اصول موزاييك فرش با  مخلوطماسهبا مالت ماسه و سيمان كامالً سفت و كم آب كه مالت با  موزاييك فرش:
 كامل و طوربهجهت نشست دوغاب ماسه و سيمان، درزها  متريليم 5 اندازهبهرعايت فاصله هر موزاييك با موزاييك بعدي 

 سروته. بند انبساط با تخته گذاري ميدهيماط موزاييك فرش را انجام با رعايت هر چهار رج از محور عمودي و افقي، بند انبس
 ، محل خالي را با آسفالتميداريبرم. درزمان مشخص، تخته را از درز انبساط ديآيمسانتيمتر به وجود  5/2 اندازهبهباريك 

. توجه: اجراي ميدهيم. سپس، عمل دوغاب ريزي درزهاي موزاييك فرش را بسيار دقيق انجام ميكوبيمو قدري  ميكنيمنرم پر 
 سقف، مالت زير موزاييك نشكند »االستيسيته«كه در اثر  شوديمسبب  بامپشتبند انبساط در موزاييك فرش 

 .و مشكالت نفوذ رطوبت در سقف پيش نيايد

، يك اجراي بسيار شدهگفتهفرش روي قيراندود با مشخصات اجرايي  كييموزاو توجه مهم: روش فلنچ گذاري با نصب كالهك 
  .از بين خواهد برد يكلبهاصولي است كه مشكالت تعمير و يا تعمير مجدد را 

 
 

 هواكش، آب باران، دودكش و كانال كولر يهالولهقيراندود اطراف 
 

فاع تا ارت ، لوله آب باران و دودكشهاهواكشمعموالً براي پيشگيري از پوسيدگي كانال كولر و همچنين زنگ زدن لوله چدني داخل 
 .ميبريم، ماهيچه بتوني يا ديوار آجري به كار هاآنو براي محافظت  ميكنيم راندوديقالزم 
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 :اندنوع. كرموها بر دو شوديمسوراخ و اصطالحاً كرمو  يزيربتونسطوح كرمو در اسكلت بتوني به عللي چند، سطوح و يا حجم 

آن را ترميم كرد و يا اگر خيلي ناچيز  توانيمناچيزي دارد كه با بتونه  يهافرجكرموهاي سطحي: در اين حالت، سطح بتون خلل و 
 .باشد، از آن چشم پوشيد

  .شوديمنادرست، آب زياد در بتون سبب ايجاد كرموها در حجم بتون  يبنددانهكرموهاي عميق: عواملي همچون ويبراسيون، 
 
 

 ترميم سطح كرمو
 

و بعد از پوشش  در حجمتا اگر  پردازنديمبه جستجو  هاحفره؛ يعني درون كننديمدر بتون را باز  جادشدهيا يهاسوراخمعموالً 
؛ ميكنيم يرا خال هاحفرهپنهاني وجود دارد، نمايان شود. با ميخ فوالدي بلند و يا قلم تيز و باريك، سطح درون  يهاحفرهبتون 

 .و محل را ترميم كرد قيتزر يراحتبهطوري كه بتوان بتون را در آن 

 

 هاسولفاتحمله 
 

و يا آب درياست، باعث متخلخل شدن سطح بتون  هانمكدر مواردي، تركيبات سولفاته دردانه بندي كه ناشي از نوع سيمان، وجود 
 باشند، آن قسمت از بتون را اگر فاقد نيروي فشاري باشد، كاررفتهبهبه شكل تركيب در بتون  هاسولفاتمسلم، اگر  طوربه. شونديم

 .ميكنيم يزيربتونو  يبندقالببه شكلي مطمئن خالي و مجدداً جهت قطعه سازه 

 

را  هاسوراخكه در هر دو صورت، سطوح  شوديمسطحي باشد، جداره بتون متخلخل و يا ورقه ورقه  هاسولفاتتوجه: چنانچه حمله 
  .ميكنيمورقه شده را نيز از سطح جمع و سپس محل را ترميم  يهاقسمتبازتر، 

 
 

 تميز سازي ميلگردها
 

 . در اين حالت، بايد سطوحكنديم يدچار خوردگرا نيز اكسيده و  هاآنچنانچه اثر سولفاته شدن تا سطح ميلگردها پيشروي كند، 
ميلگردها را بتراشيم و با برس سيمي، گرد حاصله را نيز بگيريم تا محل براي تعمير بتون آماده شود. الزم به ذكر است كه باز كردن 

. پس از شوديمكه با جارو كردن و حتي دم زدن گرفته  كنديماز سطوح بتون، غباري توليد  هاسولفاتو خارج كردن اثر  هاحفره
  .ميدهيمو عمل تعمير را انجام  ميكنيماطمينان كامل از تميزي محل، سطح را مرطوب 

 
 

 يركاريتعمتركيبات مصالح 
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. مقدار سيمان بايد شوديماستفاده  متريليم 36/2ماسه زير  يهادانه، از شوديمانجام  هازدانهير لهيوسبهكه  يريگدر لكهمعموالً 
مقدار سيمان مصرفي باشد. مالتي كه  3/0 هدر اسكلت بتوني مناسب باشد. مقدار آب بتون هم بايد به انداز شدهمصرف مانيباس

 .ار و با خاصيت چسبندگي بيشتري باشد، نبايد رقيق باشد؛ بلكه بايد لزدشوديماستفاده  يكاروصلهجهت 

كوچك و بزرگ و يا در الي  يهاحفره يالالبه ؛ طوري كه دقيقاً درروديمبا فشار و با رعايت اصول فني به كار  شدهساختهبتون 
. ميدهيمانجام  هاسوراخو  هاحفرهميلگردها نشست كند. اين عمل را با دست و دستكش و با رعايت فشرده كردن مالت در شيارها، 

 .ميكنيمو صاف  ميكوبيمسپس با تخته ماله 

خصي در مش يدوگانگ ،شدهميترم؛ زيرا صيقلي بودن سطح ميكنينمفلزي استفاده ه مال هرگز ازكردن بتون  سطحهم: براي 1توجه 
 .ميكنيمماله از ورق يونوليت استفاده  يجابه، شدهميترم. براي شكل دادن سطح آورديماسكلت بتوني به وجود 

 قديمي خواهد شد. ريز سطوح بتون اكسپوز يهاچشمه، مانند ديآيمريزي كه در سطح بتون به وجود  يهاچشمهروش،  نيدر ا
كوچك سوزني به وجود  يهاسوراخاز كنف استفاده كرد و سطح را مالش دوراني داد تا  توانيمورق يونوليت در دسترس نبود،  اگر
 .آيد

 هافرهدر حبتون  از راندن بعد ساختن سطوح ترميمي، : چنانچه سطوح بتوني داراي نمايش الياف چوبي باشد، براي اكسپوز2توجه 
ر آن، اثر الياف چوب را ب بر سطح. با كوبيدن چكش الستيكي ميدهيم قرار شدهميترم در محلرا كه داراي اثر الياف باشد،  ياتخته

. چنانچه محل شوديمو يا كالف كردن نگهداري  يكشميسمذكور با  هتخت معموالً .ميدهيمسطح اندود تعميري و تازه نقش 
؛ زيرا ميارديموزير آن را با شمع تا يك هفته نگه  ميگذاريمتعمير شده تخته  و بتوندر زير سقف باشد، بر سطح اندود  شدهميترم

 .تعمير شده جدا و يا ورقه شود هكه الي شوديمبرداشتن سريع تخته باعث 

وجود دارد كه دوري  يدورنگمسلم در تعمير،  طوربهقبلي و ترميم متفاوت است،  يزيربتونزمان  كهچون: در وصله كردن، 3توجه 
 .است ريناپذاجتناباز آن 

استفاده كر د.  شوديمسياه قبالً مخلوط  مانيباسدرصد  15تا  10سفيد كه به نسبت  مانيباسماسه  از مخلوطبايد  رونيازا
تا با سطح  ميكنيمروز نگهداري  7خودگيري و آب دادن تا مدت  طيدر شرامقداري از مخلوط مذكور را به شكل نمونه تهيه و 

  .رنگ دلخواه را به دست آورد توانيم ديسفمانيسو زياد كردن  باكمقبلي همرنگ شود. اگر يك رنگ نشود، 
 
 

 بتنآسيب خوردگي 
 

  و سبب پيدايش  گذاردياثر م زودرشتير يهادر حفره. پس از تبخير آب، نمك كنديمآب دريا بر سطوح قطعات اثر
سبب  در شبسايه و يا  واسطهمحيط به هدرجو اختالف  در روز. اين بلورها در اثر گرما و حرارت شوديمبلورهاي نمك 

 .دهديمكه بتون را ترك  شوديم ييهاتنش

يك اسيد  درواقعكه  كيگازكربن، درمجموع. دهنديمرا به داخل قطعات بتوني شدت  هاسولفاتنفوذ كلريدها و  هانمك
 وانفعاالتفعل. اين شوديم. اين حالت باعث كاهش قليايي آهك شوديمانيدريدي است، با آهك آزاد در بتون تركيب 
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سريع اما  اول، در مراحلكربونيزاسيون دربتون، به كيفيت آن بستگي كامل دارد كه  شرفتيپ دارد. نام» كربونيزاسيون«
 25سال تا  25و بعد از  متريليم 10سال حدود  4، پس از گذشت متريليم 5حدود بعدها كند است؛ يعني هرسال 

 .آورديمبه وجود  ييهاترك، در سطوح و حجم بتون جهيدرنتو  كنديمدر عمق بتون پيشروي  متريليم

  ر ب از نفوذعميق در بتون، وجود اكسيژن در كلريدها و همچنين آب در اطراف ميلگردهاست كه پس  يهاتركعلت ديگر
برابر ميلگرد اطراف خود را  10كه بسيار خطرناك است. زنگ حاصله تا قطر تقريبي  آورديمفوالد، زنگ آهن را به وجود 

ين كه ا شوديمسريع طولي در مسير ميلگردها  يهاتركدروني بتون و درنتيجه،  يهاتنشو سبب پيدايش  كنديمپر 
 .ناپايداري ستون را در پي خواهد داشت امر خطر

  .است رآبيزبيشتر از سطح  مراتببهنقيصه مذكور در سطوح و حجم قطعات باالي سطح آب  توجه:
  
 
 

 تعويض عضوهاي معيوب
 

. در اين حالت اطراف مانديمكه از يك عضو فقط مقداري ناچيز سالم باقي  روديمدر بعضي موارد، خوردگي تا عمق بتون پيش 
، . جهت نشست ميلگرد در بتون كهنهشوديم. ميلگرد خورده شده نيز بريده ميكنيمشده با دژبر بتون را تخريب  يشمع بندمحل 

ميلگردهاي قديمي جهت اتصال به ميلگردهاي جديد نگهداري شده، از جوشكاري  استقرار . پس ازميكنيمسوراخ  قطر الزمبه 
نوع  و با توجه به ميكنيمرا مستقر  هاقالبكه قبالً ذكر شد،  يبيبه ترت. پس از خاموت بستن و ماسه پاشي ميكنيماستفاده 

تركيبي، مقدار سيمان و نوع آن، مقدار آب آشاميدني و تهيه اصولي بتون، كار را شروع  در موادو نداشتن مواد زائد  يبنددانه
 .ميكنيم

 

 و عضودپديد نيايد و  ييهاواكنشتازه و بتون كهنه بايد مساوي باشد تا  در بتون مانيمقدار س: نوع مصالح، مواد تركيبي و 1توجه 
 .اصولي پيوند بخورند طوربه

ايق ع و مكش بخارآبليسه اي انجام شود، در مقابل اثر  طوربهكردن قالب، اگر روكش صيقلي با خمير اپوكسي  از باز: بعد 2توجه 
 .مقاومي به وجود خواهد آمد

صورت  نيدر ا. رسدينمكم است و به ميلگردها  هااثر آنكه  ديآيمسطوح به وجود  در زير يهاحفرهارد، : در بعضي مو3توجه 
 .و پوترها را با خمير سفت اپوكسي پر كرد هاكنسولريز باالي سر، زير  يهاحفرهحفره سطوح،  توانيم

با دستگاه بتون  گردوغبارباشد، پس از تميز كردن و عاري ساختن سطوح از  ييپاسنگمذكور فراوان و  يهاحفره: چنانچه 4توجه 
 يهامحلولآن را با  ميتوانيم. پس از صاف كردن محل ميكنيمپر  هاحفرهبا عيار سيمان كافي را كامالً در  زدانهيرپاش، مالت 

  .در مقابل مكش رطوبت عايق كنيم »بوتادين و يا رزين استيرن«شيميايي 
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 در بتون هاتركدرزگيري 

 
ر د معموالً متفرقي باقي بماند. يهاترك، ترك و يا شدهعوضپس از برداشتن يك عضو معيوب، امكان دارد در جوانب و امتداد عضو 

آغاز، روي سطوح خارجي ترك را يك تركيب خميري  در ، زنگ آهن ميلگردها وجود دارد كه بايد خارج شود.هاتركاطراف اين 
. پس از سخت شدن خمير، درزبندي با دستگاه مخصوص ميكنيمو درزگيري  ميكشيم »ويسكوزيته«و  »اپوكسي«مانند مخلوط 

نواحي تا زنگ آهن اطراف ميلگردها و بخار و رطوبت خارج شود. معموالً اين استخراج از  ميرانيمهواي فشرده را درون ترك 
به وجود آمده  يهاسوراخ تا ديگر از زنگ و رطوبت اثري ديده نشود. ميدهيمادامه  قدرآن. اين عمل را شوديمباز انجام  يهاسوراخ

يك  است و شدهساختهكه به همين منظور  متريليم 5/9به قطر  ييهاپستانكو سپس از  ميكنيمرا با خمير سفت اپوكسي پر 
سانتيمتر روي ترك قرار  25تا  20به فاصله  هاپستانك. ميكنيمروي آن وصل است، استفاده  »لنياتيپل«از جنس  طرفهكيشير 

 .رنديگيم

، بالفاصله با فشاري مياكردهواحد گرد سنگ آماده  7واحد اپوكسي و  1به نسبت  را كهشفاف، موادي  لنگيو شبا دستگاه تزريق 
 .ميرانيم هاتركمناسب به درون 

است. به  پرشده؛ يعني ترك تا آن حد شوديماولي مشخص  در پستانكقسمت پايين ترك، مواد مذكور  پر شدنتوجه: پس از 
تا آخرين پستانك پر شدن ترك را از محلول رقيق نشان دهد. مواد اپوكسي و گرد سنگ  ميكنيمهمين ترتيب كار را دنبال 

  .شونديمفوراً سخت و مقاوم  هاتركمخلوط در درون  صورتبه
 
 

 جاسازي بتون
 

 يهاشكافمعمولي و با تزريق و بتون پاشي، به درون  يهاروشمناسب، به  يبنددانه، در شرايط شوديمبتوني را كه تازه ساخته 
 تيراو س يعملكرد حرارتبايد يكسان باشد تا  و تازه. بايد توجه داشت كه خصوصيات دو بتون كهنه ميكنيموارد  هاو حفرهبزرگ 

 .به يكديگر شود هاآنبخار از دو بتون، سبب نزديكي 

تزريق بتون صورت گيرد، بين بتون تازه و كهنه پيوند  و سپستوجه: چنانچه سطوح بتون كهنه قبلي به مواد چسبنده آغشته شود 
 .؛ در ضمن فوالد در مقابل خوردگي تا حدي عايق خواهد بودشوديماصولي برقرار 

كه  بيترتنيابه. ميكنيماز روش بتون پيش آكنده استفاده  هاسازهزير آب و يا تقويت  يهاشكافدر بعضي موارد، براي پر كردن 
  .مينيچيمسنگي  يهادانه يالالبهسنگي را در محل تزريق بتون و  يهادانه

 
 

 عمل روكش سازي
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  سپس، محلول التكس را به مخلوط ميكنيمبه شكل خشك مخلوط  مانيباس كيبهكيبه نسبت  ياماسه، هازدانهيراز .
شده  يريغبارگآستر بر سطح بتون كه قبالً تميز و  هيالكي صورتبهتا به حالت رقيق خميري درآيد و  ميكنيماضافه 
 .ميكشيم است،

  متريليم 25تا  20و به ضخامت  ميكنيميك واحد حجمي سيمان و دو واحد ماسه را با محلول التكس مخلوط و رقيق 
 .ميدهيمو صيقل  ميكنيم. سپس، آن را كامالً صاف ميكشيمآستر  بر سطح

، در قطعات بتوني به وجود جهيدرنتدر اندود و  »كربونيزاسيون«كه  شوديم: صيقلي بودن هر چه بيشتر روكش، باعث 1توجه 
 .كنديمرا به درون مصالح بتوني خنثي  بخارآبنيايد. همچنين نفوذ 

قشري نازك سخت و  توانيم »كوارتيز و سيليس«همراه با مخلوط  »اپوكسي«و همچنين  »التكس و اكريليك« از محلول: 2توجه 
 .به وجود آورد هاروكشصيقلي، اما عايقي مقاوم براي سطوح 

 
 
 

 (FRP) مركب پليمري الياف از استفاده با بتني اجزاء تقويت

 مورداستفاده عيوس اخير يهاسال در كه باشديم مؤثر بسيار روشي بتني اجزاء تقويت و تعمير براي هاتيكامپوز از استفاده

 ظرفيت همچنين و تيرها برشي و خمشي ظرفيت يفراوان صورتبه توانيم يراحتبه هاتيكامپوز اين از استفاده با .است قرارگرفته

 .برد باال را هاستون فشاري نهايي

 بعدي فراوان خسارتهاي از بتوان تا است بوده ناپذير اجتناب امري سازهها تقويت و تعمير گوناگون علل به اخير دهه چند در
 تقويت براي متداول داليل برخي.دارد نياز باالتري تكنولوژي به فوالدي سازههاي به نسبت بتني سازههاي تقويت.كرد جلوگيري

  :برشمرد زير بشرح ميتوان را بتني المانهاي

 درطراحي اشتباه بروز  
 وبرشي خمشي فوالدي كنندههاي تقويت در نامناسب جزئيات 

 سازهها اجراي در اشكال و ضعف 

 ساختمان كاربري در تغيير  
 خورنده محيطهاي در فوالدها خوردگي از ناشي خسارتهاي و خوردگي 

 شدهاند ساخته و طراحي استانداردهايقديمي با گذشته زمانهاي در كه سازههايي در ضعف 

 و ،باد زلزله مانند طبيعي بالهاي اثر بر سازهها ديدگي خسارت…  
  

 از تعدادي به زير در كه دارد وجود بتني سازههاي تقويت و تعمير زمينه در متعددي و گوناگون روشهاي

 :است شده اشاره آنها
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 سازي وسبك وزن كاهش 

 پاشي بتن بوسيله تقويت 

 خارجي تنيدگي پيش اثر با تقويت 

 دهانهها طول كردن كم و نگهدارندهها كردن اضافه 

 (تزريق) پليمري مواد با بتن كردن اشباع 

 تيرها  جانبي سطوح و زير به آنها چسباندن و فوالدي ورقهاي از استفاده(SPB) ظرفيت بهبود جهت  
 .ستون ها فشاري تيرها و و برشي خمشي

  كامپوزيتياستفاده از ورق هاي (FRP)  و چسباندن آن ها به سطوح زيرين و جانبي تيرها و اطراف ستونها(FPB)  
 جهت بهبود ظرفيت خمشي و برشي تيرها و فشاري ستونها

  
  

 هاآن بايد درنتيجه دهندمي نشان خودشان از كشش برابر در خوبي مقاومت كامپوزيتي صفحات اينكه به نظر
 قرار خمشي نيروي تحت تير يك كههنگامي ديگر طرف از .نمود استفاده مقاطع كششي اينواحي در را

 اين در هاآن چسباندن و كامپوزيتي صفحات از لذا استفاده افتدمي كشش به تير تحتاني قسمت گيردمي

 از استفاده با بتني اجزاء تقويت گردد روش تير خمشي مقاومت در توجهيقابل باعث افزايش تواندمي قسمت

 ، هادال و تيرها خمشي مقاومت تواندمي وسيله اين به و باشدميمفيدي  حلراه بسيار كامپوزيتي ايورقه
 بررسي پي در .بخشيد بهبود توجهيقابل مقدار به را هاستونفشاري  مقاومت همچنين و تيرها برشي مقاومت
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 دال صفحات آنها، زيرين قسمت در كامپوزيتي ورقهاي چسباندن از استفاده با شده تقويت تيرهاي خمشي

   گرفت قرار بررسي مورد نيز روش همين با شده تقويت
 ديگر هايروش در كه بعدي مشكالت از توانندمي دارند كمي بسيار ابعاد و وزن هاكامپوزيتاين  كهازآنجايي .

 هر روي بر اجراقابل و بوده آسان بسيار هاورق اين از استفاده و اعمال روش .كنند جلوگيري دارد وجود

 بسيار نيز اقتصادي ازنظر تواندمي شود تبديل صنعتي حالت به روش اگر اين و باشدمي بتني سطح نوع

 از ، متخصصين توسط شدهارائه تئوري هايروش از استفاده با هاآن انتخاب دقيق و هااليه تعداد.باشد قبولقابل

 است مهم بسيار آرماتورها و صفحات بين در آن مقاومت و مصرفي بتن نوع .كاست خواهد اضافي هايهزينه

 تأثيرات و بوده مهم بسيار ، الياف اشباع براي شدهاستفاده رزين و نوع چسب.گيرد قرار مدنظر بايد و

   .داشت خواهد نتايج بر چشمگيري
  

  

 اسكوپ چيست؟ چرا بايد عمليات اسكوپ انجام شود؟

موجبات پيامدهاي ناگوار جاني و مالي را در آينده فراهم كند.  توانديمسنگ در نماهاي سنگي،  نانياطمقابلعدم اجراي صحيح و 
. جهت كنديمسقوط  تيدرنهاو  جداشدهسنگ از مالت پشت خود  مرورزمانبه، هاسنگدر صورت عدم گيرداري مناسب 

 .انجام شود اسكوپ نما اتيعمل تاجلوگيري از وقوع چنين اتفاقات ناگواري الزم است 

، اسكوپ ميگويند. در اين شوديمسنگ به مالت و بدنه پشت خود  ترنانياطمقابلبه مجموعه عملياتي كه موجب اتصال بهتر و 
 :اسكوپ سنگ را بررسي نماييم يهاروشانواع  ميخواهيممطلب 

 مستطيلي به پشت سنگ سنگقطعهچسباندن  -1

سانتيمتر و ضخامت حدود  3سنگي به ابعاد حدود  يهاتكهبسيار آسان و ارزان اسكوپ سنگ در نما، چسباندن  يهاروشيكي از 
 .ضخامت سنگ، در فواصل و تعداد مناسب، در پشت سنگ است
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 پالكرولاسكوپ به روش پيچ و  -2

 بهنقطه از سنگ  4تا  2بعد از اجراي نماي سنگي و در مواقع اضطراري مرسوم است. در اين روش در  پالكرولاستفاده از پيچ و 
 .كننديمسنگ را به مالت پشت آن درگير  پالكرولدريل و پيچ و  كمك



 
21

 جزوه درس تعميرات و نگهداري ساختمان مهندس انصاري

 

 فلزي ميباسمهار سنگ نما  -3

نيزه گالوا يهاميسسنگ ايجاد كرده و سپس  يهالبهدر اين روش، پيش از نصب سنگ، شيارهايي را به كمك دستگاه فرز بر روي 
در دوغاب ريخته شده در پشت  هاميسدهند؛ بدين ترتيب با قرار گرفتن اين عبور مي جادشدهياضربدري از شيارهاي  صورتبهرا 

 .شودميان سنگ و ديوار ايجاد مي يترمقاومسنگ، اتصال 

يرد كه گسنگي قرار مي لقمهكيد اين است كه ميان سنگ و سيم گالوانيزه ها بايد رعايت شوكه در هنگام قرار دادن سيم يانكته
 .موجب بهتر قرار گرفتن سيم در دوغاب سيماني خواهد شد
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