
بسمه تعالی

کاالت رایج رد سازه اهی  آب  ی بتنی و ارجا، نظارت و اش روش اهی رفع آن
مشاور موج آب فنرشکت مهندسی : مجری دوره

13:30الی 7:30ساعت از 6: مدت دوره

1400مرداد 

:عنوان دوره آموزشی

سعیدضرابی: مدرس

13:30الی 13:00: زمان آزمون

دمرییت و ربانهم رزیی استان گلستانای فنی سازمان فنی ارجایی و دبیرخاهن شورنظام : ربزگار کننده



ج رشکت مهندسی مشاور مو :آب فن
دارای گواهینامه صالحیت برگزاری دوره های آموزشی تنها مشاور 

در سطح استان گلستان"آب و نیرو "حیطهویژه کارکنان دولت  در 

زمینهگواهینامه ارائه خدمات آموزشی در رتبه یک دارای 
تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی

از سازمان ملی  استانداردسطح ملی در 



:سر فصل مطالب 

نیرووآبپروژههایدرموجودبتنیسازههایانواعمعرفی-2

پروژههردرآنهامناسبترینانتخابوموجودمصالحشناخت-7

بتنیسازههایتقویتومرمتتعمیر،کاربردیروشهای-6

دیدهآسیببتنیسازههایمشکالتشناسایی-5

بتنیسازههایاجرایدررایجاشکاالت-4

بتنیسازههایانواعاجرایروشهای-3

تاریخچهومقدمه-1



ستشپرکناردرکهطوریبه.استبودهآمیختهباستانایرانغنیفرهنگباآباهمیت
هایسازهایراندرتاگردیدباعثموضوعهمین.داشتندایویژهتوجههمآببهآتش
.بماندیادگاربهمابرایزمانآنازبسیاریآبی
.باشدمیطبیعتعناصربهاحترامپایهبرباستانایرانفرهنگکلیطوربه

دهآفریچهارازمهمعنصردومینعنوانبهوحیاتسرچشمهآبباستانایرانیانباوردر
ترفهدرعدمبهتوجهکهبوداندازهایبهایرانیانبرایآبجایگاه.استجهاندراصلی
.میدادندقرارآبیسازههایساختبرایاصلیمالکراآب

دهشایراندرآبیانگیزشگفتوبزرگهایسازهآمدنبوجودموجبکهمواردیازیکی
رایبنیازموردآبتأمینکهطوریبه،میباشدوسیعبیابانهایوخشکاقلیماست،

.استبودهایرانیانتماماصلیدغدغههایازکشاورزیوآشامیدنیمصارف

تاریخچهومقدمه:اولفصل



کشورآبیتاریخیسازهترینقدیمی

صفیهتبهمیتوانبشردستساختآبیهایسازهمهمترینوترینقدیمیاز
ازهساین.کرداشارهچغازنبیلزیگوراتکناردروشوشدرچغازنبیلخانه
ازاستفادهبا(پیشسال3270حدود)مسیحمیالدازقبلسال1250درکه

ازوشدههساختمرتبطظروفقانونازبهرهگیریباوسیاالتفیزیکیقوانین
ایندررفتهبکارمصالح.میشودمحسوبدنیاهایتصفیهخانهقدیمیترین

نیزناکنوکه)دارشیبسطوحازاستفادهباوآجروطبیعیقیرشاملسازه
۴5درکرخهرودخانهازکهآبی(میشوداستفادهجهانخانههایتصفیهدر

.استمیشدهتصفیهبودندکشیدهآنکیلومتری
دارشیبارتباطیمجرای۹ازاستفادهباسپسشدهمخزنواردابتداآب

.شدمیمنتقلاستفادهبرایفوقانیحوضچهبهوشدهتصفیه
ازدیگریکیشوشغربشمالکیلومتری35فاصلهدرکرخهایوانبندپل

تهفوطاقچشمهیکتنهااکنونهممیباشدکهکشورباستانیسازهای
.استمشاهدهقابلآنپایه



وشتصفیهخانهچغازنبیلش



تانیباسشهردرواقع،جهانآبرسانیهایسیستمترینانگیزشگفازیکی
ستفادهامصرفیآبوکشاورزیمناطقبهآبرسانیبرایآنازکهباشدمیشوشتر

طتوسوهخامنشیانزماندرپیچیدهودقیقکامالسیستماین.استشدهمی
کاهشبهکهاینبرعالوهسازه،اینساختدر.استشدهساختهبزرگداریوش
ورودازجلوگیریبرایهاییدروازهوپلاستشدهایویژهتوجهآبمصرف

هایانالکاساسبرسازهاینقسمتتریناصلی.استشدهساختهشهربهدشمنان
هایآسیابوهاعمارتانبارها،آببهنهایتدروشدهساختهقناتوزیرزمینی

.شوندمیمتصلآبی

آنبامرتبطهایسازهوشوشترآبرسانیسیستم



نماییازسازههایآبیشوشتردراستانخوزستان



ها،سدوبندهاها،پلمانندمختلفیهایبخششاملپیچیدهکامالسیستماین
نباستاتااستشدهباعثموضوعاین.هاستتونلوهاکانالآبشارها،ها،آسیاب
رینتبزرگازسازه،این"کهکندعنوانایرانبهسفرازبعدفرانسویمشهورشناس
سازماناینبرعالوه".استاروپادرصنعتیانقالبوقوعازقبلصنعتیهایمجموعه
آنیبقاوحفظلزومبهواستکردهعنوانخالقشاهکاریکرامجموعهاینیونسکو
بهوانتمیشوشترهایسازهساختدرکهنکاتیتریناصلیاز.داردزیادیتاکید

نینساکمصرفبرایالزمسطحبهآبتااستگرگررودکردنمسدودکرداشارهآن
مهمیاربستأثیرشود،میشوشترآبیسازهاهمیتباعثکهمواردیدیگراز.برسد
هایسیستمتریندقیقازواستشهرهوایوآبتعدیلدرسازهاین

.شودمیمحسوبجهانسراسردرآبرسانی



خوزستاندرشوشتر،بندمیزان رودگررساختگاهسازههایآبی
خوزستان،شوشتر



(شوشتربخشیازسازههایآبی)پلبندشادروان



قناتبلدهفردوس

ثمیراازیکیعنوانبهبلدهقنات
هاینمونهازویونسکوجهانی

سراسردرایرانمعماریبرجسته
قناتاین.استشدهشاحتهجهان
درانایرانیمانندبیخالقیتنشانگر
هبهاآنتوجهاینکناردروگذشته

ساخت.باشدمیآبرفتهدرعدم
ترینشکوهمندازیکیکهبلدهقنات

گذشتهدرایرانمهندسیکارهای
نترلکبرایرانکردنیباورتاثیراست

فردوسشهردرآبمنابعمدیریتو
.داشت

ایبخشهکهاستساسانیدورهآثارازوشدهواقعجنوبیخراساناستاندرقناتاین
.میکندآبیاریرافردوسشهرنزدیککشاورزیزمینهایازعمدهای

.استسرگردانآبهایمقداریوچشمه2قنات،16دربرگیرندهقناتاین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3


داردمترعمق35۰عمیقترینقناتایراناستکهمادرچاهآنقناتقصبهگناباد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF


طبسکریتسد

جالباستبدانیم
استایزدخو)سالپیشتااوایلقرنبیستم،بلندترینسدهایقوسیجهان2۰۰۰از

.درایراناحداثشدهبودند(فارس،کبارقم،کریتطبس

شهرستانیکسدتاریخیاستکهدرسدکوریتیاسدکریت
واقعدیهوک–طبسکیلومتریجاده5۶ودرفاصلهکریتروستایطبس

.شدهاست
۶0احداثگردیده،باارتفاع(سالپیش۶70)میالدی1350سدکهدرسالاین

.متر،تااوایلقرنبیستمبلندترینسدجهانبودهاست
.سالبودهاست550جهانبرایمدتسدقوسیاینسدبزرگترین

آجرهایمربعیشکل،سنگوساروج،آهگوخاکرسازعمدهترینمصالحبهکار
.رفتهدرسداست

7٫7طبسباشدت1357نکاتجالبوقابلتوجهایناستکهحتیزلزلهسالاز
.موجبخساراتجدیبهسدنشدهاستنیزریشتر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%B3%DB%8C


تکنولوژیوفنیجهشیکونداشتههمخوانیپیشسال67۰فنونباکریتسد
.میشودمحسوب



تکنولوژیوفنیجهشیکونداشتههمخوانیپیشسال67۰فنونباکریتسد
.میشودمحسوب



(بهشهر)آبادعباستاریخیمجموعهسد

صفویعباسشاهدستوربه
وباغاتبهآبرسانیمدیریتبرای

مالتازاستفادهباکشاورزیاراضی
.استگردیدهاحداثمخزنیسدساروج
هکتار10معادلوسعتیباسددریاچه

داراراآبمترمکعبهزار۶00گنجایش
بآکهشدباعثسداینساخت.میباشد

ازاستفادهبااطرافدرزمستانیهای
انتابستدروشدهآوریجمعهاییکانال
مورددستپاییناراضیآبیاریبرای

ناولیازدریاچهاین.گیرندقراراستفاده
درکهباشدمیمصنوعیهایدریاچه
آثارازکه.استشدهساختهکشور

هصفویدورهدرایرانفرهنگیوتاریخی
.باشدمی



(ساسانی)منصورسیاهبندپل

.داردقراردزفولشهرکیلومتری۶وشاپورجندیشهرغربدرمنصورسیاهبندپل
ودخانهرعرضدربناایناصلیقسمت.میرسدساسانیانزمانبهبندپلاینقدمت
وشدهساختهپلیکیگانه۸هایپایهآنرویبرکهاستبندیمنصورسیاه
قراربندمیاندراستشاپورجندیشهرسیفونهایازیکیبازماندهیکهتونلی
سومقرن)پیشسال1700درساسانیدورهبهمربوطتماماًمذکورسازههای.دارد

جهانسیفونهایترینازکهنخود،تاریخیپیشینهدلیلبهواست(میالدی
.شوندمیمحسوب



بتنیسازه هایانواعمعرفی:دومفصل

وزیرزمینیآبمخازندریاچه،رودخانه،همچونمکانهاییدرآبمنابعاعظمقسمت
آنهابتوانبایداولوهلهدرآبذخایراینازاستفادهمنظوربه.دارندقرارسدهاپشت

اینطی.دادانتقالمصرفبراینظرموردمحلبهسپسوبرداریبهرهموردرا
هاآنبهکهمیشوداستفادهمختلفیسازههایازمصرف،تابرداریبهرهازفرآیند،

.میشودگفتهآبییاهیدرولیکیسازههای

هدفوآبمنبعنوعبهآنهاازاستفادهودارندمختلفیانواعهیدرولیکیسازههای
یکیهیدرولسازههایمهمترینازکلیطوربهصورتهردر.داردبستگیاستفادهمورد

ههایسازشکن،شیبسیفون،،تبدیلفلوم،زیرگذر،،کانالسد،:بهمیتوان
.کرداشارهآبجریانگیریاندازهوتنظیمی



:آبانتقالسازههای-1
تقالانمنظوربهکههستندهیدرولیکیسازههایازدستهآنواقعدرنوعاین
گامیهنسازههاایناهمیت.میشونداستفادهمقصدنقطهبهمبدأنقطهازآب
چنداندوهستیممواجهمصنوعیوطبیعیموانعوعوارضبامسیردرکه

یاجادهزیرگذرکانال،بهمیتوانهیدرولیکیهایسازهایناز.میشود
.کرداشارهمعکوسسیفونوکالورت

کاربرینوعاساسبرآبیسازههایبندیتقسیم

(کالورت)جادهزیرگذر



کالورتسدکرخهازعظیمترینسازههایآبیکشور

بتنمسلحبامشخصاتذیلکالورتازکرخهسدمخزنیآبدرانحراف
:میباشد

متر(عرض×ارتفاع)5×5/10:هردهانهابعادوضلعیمقطعهشتشکل-
متر7۹0:طول-
میلیونمترمکعب5/1:حجمخاکبرداری-
هزارمترمکعب223:حجمبتنمصرفی-
متر13:اختالفترازورودیتاخروجی-
ثانیهمترمکعبدر3۶۸0:ظرفیتتخلیه-



(خوزستان)سدتنظیمیکرخهواقعدرپاییندستسدکرخه



هبآبسطحوعبوریآبجریانکنترلوتنظیمجهتدرهیدرولیکیهایسازهاین
اشارهکنششیبوکنندهتنظیمبهمیتوانآبیسازههایدستهایناز.میشودبردهکار
.کرد

مستطیلیمایلشکنشیب

آبتنظیموکنترلسازههای-2



وریعبآبجریانمقدارسنجشواندازهگیریمنظوربههیدرولیکیسازههایازنوعاین
.باشندمیهافلومپارشالآنهامهمترینکه.میروندکاربهجریانپارامترهایاندازهگیریو

فلومپارشال

اندازهگیریسازههای-3



حفاظتمنظوربه،میآیدبرهیدرولیکیسازههایازنوعایناسمازکههمانطور
نهاآپیرامونتجهیزاتوزمینهاازحفاظتاحتمال،آسیبهایازآبانتقالسیستم

.میگیرندقراراستفادهموردافرادهمچنینو

حفاظتیسازههای-4



کانالهیدرولیکیسازه-5

کیهیدرولیهایسازهانواعپرکاربردترینازسادهاجرایوطراحیبدلیلکانالها
مصنوعیوطبیعیعوارضبامواجههنگامدرهاسازهاینمیروند،شماربه

دیگرسویاز.دارندباالییتنوعنیزهندسیشکلنظرازوباالانعطافپذیری
دهشتعریفاهدافبهبستهومیکنددنبالرامختلفیاهدافآنهاازاستفاده

.گرفتکاربهمیتوانراکانالازمختلفیانواع



کانالهیدرولیکیسازه-5



مختلفکاربریهایبااراضیزهکشیوآبیاری

روستاییوشهریمناطقبهآبرسانی

صنعتیوشهریمناطقدرفاضالبتخلیه

(کشتیرانی)جابجایی

توربینهاسمتبهرودخانهوسدهاآبهدایت

سرعتسازه،ظرفیتهمچونعواملیتوسطمیشوداستفادهکهکانالینوعوشکل

.دمیشوکنترلآنازنگهداریوبرداریبهرهبهمربوطمسائلوسازهپایداریجریان،

شکلاساسبرکانالانواعمهمترینازاسبینعلودایرهایمثلثی،ذوزنقهای،مستطیلی،

.هستند

:کانالهاازاستفادهاهدافمهمترین



کانالهیدرولیکیسازه



سازهینپرکاربردترجملهازداردشکلوکاربرینظرازمختلفیانواعکهتبدیل
.استآبانتقالوآبرسانیشبکههایدراستفادهموردهیدرولیکیهای

لیاصانواعازجریانیخطومستقیمخطیگوشه،گردگوشه،راستتبدیلهای
محسوبکوتاههیدرولیکیسازههایجزءتبدیلها.میروندشماربهتبدیلها
وانمیتجملهآنازکهمیکنددنبالرامختلفیاهدافآنهاکاربردکهمیشوند

:کرداشارهزیرمواردبه

.مداریانتظارآبجریانازراخاصیهیدرولیکیرفتارکهمواقعیدراستفاده•
هریاومجرامقطعسطحافزایشیاکاهشبهنیازمجراهندسیشکلدالیلبه•

.باشدداشتهوجوددیگریشکلتغییریگونه

تبدیلهیدرولیکیسازه-6



شکنشیبسازه-7

هبهیدرولیکیسازههایانواعازدیگریکیعنوانبهشکنهاشیب
هکصورتیدر.هستندبرخوردارویژهایاهمیتازدارندکهکاربردهایی

نزمیشیباست،شدهانتخابکانالاحداثبرایکهمسیریطولدر
ازبایدکند،تجاوزکانالاحداثبرایمجازشیبازونباشدطبیعی
.کرداستفادهشکنشیب
اختالفدرمایلمتر،1/5تاارتفاعهایاختالفدرقائمشکنهایشیب

مختلفانواعازمتر5ارتفاعاختالفتالولهایومتری5تاارتفاعهای
.هستندشکنهاشیب



شکنشیبسازه



شوتیاتندآبسازه-8

الانتقجهتبهآبیسازههایازدیگریکیعنوانبه(Chute)تندآب
فاصلههایدرومتر50ازبیشارتفاعهایاختالفدرآبهدایتو

.میگیردقراراستفادهموردزیادبسیار
طولامیتمدرنیزجریانوبحرانیشیبمقدارازبیشترتندآبشیب
سازههایایناجرایوطراحیدر.استبحرانیفوقآنمسیر

درراآبحسطافتادنپایینازناشیفرسایشکنترلبایدهیدرولیکی
.گرفتنظر



معکوسسیفون-9

منظوربهکهاستهیدرولیکیهایسازهدیگرازمعکوسیاوارونهسیفون

استفادهکانالیادرهرودخانه،آهن،راهخطوطجاده،زیرازآبانتقال

یرمستوپوگرافیجملهازمختلفیدالیلبهمکانهاایندرکهمیشود

.نداردوجودمستقیملولهیکباجریانعبورامکان

ملعفشارتحتوپرصورتبهکهاستبستهمجراییواقعدرسیفون

ست،ابرقرارثقلیصورتبهسیفوندرآبجریانکهآنجاییاز.میکند

.داردسادهایروندآناجرایوطراحی



معکوسسیفون



معکوسسیفوننمونهیکاجراییعملیات



سرریزهیدرولیکیسازه-1۰

تقالانوعبورمنظوربهکههستندآبیسازههایانواعدیگرازسرریزها
در.میشونداستفادهسدهاپایاببهسرابازسیالبهاواضافیآبهای

.استسددریاچهپشتآبحجموارتفاعکنترلآنهاوظیفهواقع
وجود.استبرخوردارویژهایاهمیتازسرریزمناسبودقیقطراحی

.دمیرونشماربهسدهاشکستعواملمهمترینازنامناسبسرریزهای

انمکبایدمناسبهندسیشکلوظرفیتبرعالوهسرریزطراحیدر
فرسایشگونههرازتاگرفتنظردرآناجرایبراینیزرامناسبی

ودریچهبدوننوعدودرسرریز.کردجلوگیریسدپاییندرخاک
سرهنیلوفری،سرتنداب،جانبی،سرریزهای.میشوندطراحیداردریچه
ارگیریقرمحلاساسبرسرریزهااصلیانواعازپلکانیوسیفونیایی،

.هستندسدبهنسبت



3کارونسد

(سرویس)سرریز اصلی 
تند آب دریچه دار:نوع 

دریچه قطاعی2:تعداد دریچه 
تکیه گاه راست:موقعیت 
متر مکعب در ثانیه8700حدود :تخلیه ظرفیت 

(روزنه ای)سرریز اضطراری 
روزنه ای:نوع 

در حدود نیمه ارتفاع سد:موقعیت 
دریچه قطاعی2:تعداد دریچه 

متر مکعب2900حدود :تخلیه ظرفیت 
سرریز کمکی

سرریز آزاد:نوع 
در محل تاج سد:موقعیت 

متر54:طول آبگذر
متر مکعب در ثانیه1540حدود :تخلیه ظرفیت 



دارسدمخزنیکرخهباشوتدریچهسرریزاوجی
ثانیهمترمکعبدر1۸000:ظرفیتتخلیه
متر110:سرریزوعرضمتر1100:طولکلسرریز

متر17:بارآبطراحیاوجیسرریز
مترمکعبمیلیون5/5:حجمخاکبرداری
هزارمترمکعب75۸:حجمبتنمصرفی



نیلوفریسرریز

:شدهاستتشکیلقسمتسهازنیلوفریسریز
.تاسگردولیمیکندبازیراعادیسرریزشرایطواستشکلقیفیکهقسمتیک1.
.استمایلیااستعمودییاکهداردحالتدواستشفتدیگرقسمت2.
.استسددستپایینبهبرآبتونلکهشدهتشکیلتونلیکازسومقسمت3.



آرامشحوضچهسازه-11

واقعدرهیدرولیکیهایسازهازنوعیکعنوانبهآرامشحوضچههای
کهیمنبعهریاسرریزهاانتهایدرکههستندکانالیکازکوتاهقسمتی
سازههایاینساختازهدف.میشودساختهوطراحیدارد،بحرانیجریانی

اینردبحرانیجریان.استحوضچهداخلدرهیدرولیکیپرشتشکیلآبی
.میشودتبدیلزیربحرانیجریانبهحوضچهها



دریچههیدرولیکیسازه-12

یکنندمدنبالکههدفیعمدهکههستندهیدرولیکیسازههایانواعازیکینیزدریچهها
بهمیتواننددریچههانیزطرفیاز.میشودمحدودآبیجریانکردنوصلوقطعبه

.شوندبردهکاربهآبسطحکنندهکنترلیادبیکنندهتنظیممنظور
ریچههاید.هستنددریچههاانواعازپالستیکیوچوبیآلومینیومی،مسلح،بتن،فوالدی

بهمهحرکتنوعاساسبروتحتانیوسطحینوعدوبهنیزقرارگیریمحلاساسبر
.میشوندتقسیمشناوروغلطانچرخشی،

Drum Gateطبلیدریچه•

Radial Gateدریچهشعاعی•

Vertical Sluice Gateکشوئیدریچهیادریچهقائم•
قطاعیدریچه•

ندازجملهمتداولترینسازههایهیدرولیکیمتحرکهستقطاعیوکشوئیدریچههای
وباتکهبهمنظورتنظیمسطحآبودبیجریاندرکانالهایآبیاری،مجرایتخلیهرس
.دبندهایانحرافی،دهانههایآبگیر،سرریزسدهایبزرگمورداستفادهقرارمیگیرن

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1


دریچههایسرریزسدمخزنیمارون



(Cut off Wall)یاآببندکنندهدیوارجدا-13

مسلحیرغیامسلحبتنازکهاستعمودیایپردهیادیوارآببند،یاکنندهجدادیوار
یتوانماجراطریقهاینازاستفادهبا.میشودساختهزمینداخلدربندیقالببدون

هدفباباخاکبرداریعملیاتانجامازقبلزمینداخلدرپردههایییاودیوارها
دراًمخصوصکار،روشاین.کردایجادمرتبطآبیهایسازهوسدهاپینمودنآببند

یکارآیشودانجامبایدزمینیزیرآبسطحزیردرساختمانیکارهایکهمواردی
.داردبسیار

نحوهوحفارینحوهدیوارها،ایناجرایخصوصدربررسیقابلعاملمهمترین
مراتبهبفشاریمقاومتبامصالحیبتن،نوعاین.میباشدپالستیکبتنساخت
نفوذوباالترپذیریشکلازحالعیندرومیباشدایسازهمعمولبتنهایازکمتر

.میباشدبرخوردارکمتریپذیری
درودانهسنگآب،بنتونیت،سیمان،ازعبارتپالستیکبتنساختاصلیمصالح
قسمتدرمعموالبندآبدیوارطراحی،نظراز.میباشدافزودنیموادلزومصورت
مجازهیدرولیکیگرادیانوعمقبهآنضخامتومیشودگرفتهنظردرسدهامیانی

.داردبستگیمهندسیمسائلسایرو



مشخصات،ویژگیهاومصالحمصرفیبتنپالستیک

طراحیمهایآیتبهتوجهبامیگیرد،قراراستفادهموردآبنددیواردرکهپالستیکبتن
:باشدذیلمشخصاتدارایمیتواند

سدپروژههایدرشدهاستفاده)اولیهاحجامبعنوانذیلمقادیراختالط،طرحجهت
یرتغیباوآزمایشیهاینمونهساختازپسکهقرارگیردعملمالکتواندمی(سازی
.میآیدبدستدلخواهنتایجاحجام



دیوارآببندسدکرخهمشخصات

راشدهکهبابدنهسدهممحورمیباشد،درزیرپیودرمرکزهستهرسیاجدیوارهآببند
.است
متر3000:طولدیواره–
متر1تا۸0/0:عرضدیواره–
مترمکعب150،000:حجمکلبتندیواره–
متر1۸:حداقلعمق–
متر7۸:حداکثرعمق–



(تکیهگاهراستسدکرخه)دستگاههایحفاریدیوارآببند



(تکیهگاهراستسدکرخه)دستگاههایحفاریدیوارآببند



رآبزیسازههایاجرایدربخشهامهمترینوپیچیدهترینازیکیآبزیرریزیبتن
.است

دریاها،درانرژیانتقالخطوطپایههایساختمعلق،پلهایفونداسیوناجرای
بدوندریاییفرمهایپلتوسکوهاانواعازبسیاریتحتانیبخشهایاجرای
.یستنپذیرامکانآبزیرریزیبتنوبندیقالبپیچیدهعملیاتاجرایوطراحی
نایدرفونداسیوناجرایاست،ماسهاینوعازاغلباقیانوسهاودریاهابسترجنس
یافلزیبازطرفدوکیسونهایازاستفاده.داردشدهایشناختهروشهایبسترها
.هاستروشاینجملهازمیشودکوبیدهدریابستردرکهپایلهاییشیتازاستفاده

بتنیاجرای انواع سازه های روش های : سومفصل 



آبزیردرریزیبتنروشهای

آبضدونگهدارندهسازه)کیسونهاکوبیدنازبعدروشهاایندر
ودکنپمپبیرونبهراآببتواندکهمیشودساختهشیوهایبهواست

وذنفوماسهایبستردرپایلهاشیتیا(داردنگهخشکراکاریمحیط
ب،قالدرونآبپمپاژازاستفادهبادریاها،بستردرمناسبعمقتاقالب

دروقالبداخلدربتنیوفلزیعملیاتاجرایبرایمناسبمحیط
.میشودآغازطرحموقعیت

ازبرخیدر.نیستنفوذپذیریاماسهایهموارهآبیمحیطهایبستر
.استناهموارو(نفوذقابلغیر)سنگیبستر،اینموارد

یتها،موقعایندربتنآبشستگیازمحافظتوبندیقالبعملیاتاجرای
شیتایفلزیکیسونکوبیدنکهچرا.بودخواهدممکنغیرودشواربسیار
.نیستپذیرامکانعملدربسترهاگونهایندرفلزیپایل



میشودریختهآبیهایمحیطدرکهبتنیکلیمشخصات

رایبویژهروشهایازاستفاده،آبزیرریزیبتنالزمه
ادهاستفاولاقدام.استشستگیآبخطرازجلوگیری

اتاست،بتنترکیببرایمخصوصاختالططرحاز
حفظآبدررفتنفروهنگامبهراخودهمگنیبتن
.کند
دردهشریختهبتنزیاد،کاراییبابتنبرایاستالزم
مکعبمتردرکیلوگرم350سیمانعیارحداقلآب

.باشدداشته
اختالططرحدرسیمانبهآبنسبتروشایندر

.کندتجاوز0/۴5ازنباید



میشودریختهآبیهایمحیطدرکهبتنیکلیمشخصات

.نموددهاستفاگردگوشههایسنگدانهازمیتوانبتنکاراییافزایشمنظوربه
کافیمقدارهمچنینومیلیمتر3۸اندازهحداکثرباپیوستهبندیدانهازاستفاده
انهریزدکافیمقدارحاویهاسنگدانهچنانچه.استضروریروشایندرریزدانه
.دنموایجادبتندرراکافیچسبندگیریز،موادافزودنبامیتواننباشد،
شدنمسدودازتاباشدترروانحدیتابایدشودمیپمپکهبتنی
نرودترباالمجازحدازسیمانبهآبنسبتآنکهمنظوربه.شودجلوگیریلولهها
وانرفوقوهاکنندهرواننظیرمناسبافزودنیموادازروانیتأمینبرایباید

.شوداستفادهنگهدارآبافزودنیموادیاکنندهها
ازبایدشود،میمصرفویژههایافزودنیکهمواردیدرجزروش،ایندر

.هدندرخذراتجداشدگیپدیدهتاکردجلوگیریآبداخلبهبتنآزادسقوط



آبزیرریزیبتنبرایبتنحملوتولید

بآرویبرموادزیادیمقادیرنقلوحملمستلزماغلبآبزیربتنساخت
.بودخواهد
ریزیبرنامهدربایدکهاستمهمیمواردازساختواحدیکاستقراربنابراین

واسبمنکنترلدرسزاییبهتأثیرامراین.شودگنجاندهپروژههاگونهاین
.داشتخواهدپیدرخطربروزاحتمالکاهشهزینه،کاهش

لمحدربتنکاراییترمطمئنکنترلساحلی،ساختواحدیکمزایایاز
.استریزیبتن
بایدولی.ستاکوتاهنسبتاًبتنریختنوتولیدبینزمانیفاصلهحالتایندر
.بودخواهدعظیمگذاریسرمایهنیازمندواحدیچنینایجادداشتنظردر

واحدیکشاملعموماًساحلیهایسایتدربتنتولیدعمدهتسهیالت
.استموادکردنانبارجهتالزمامکاناتوبتنحملوسیلهشناور،ساخت

جهتریزیبرنامهداشت،نظردرسایتهاایندربایدکهدیگریموارداز
.استآنتجهیزاتتعمیراتونگهداریوموادتهیه



آبزیرریزیبتنبرایبتنحملوتولید

به.تاسمواداززیادیمقادیرانباروتهیهمستلزمبتن،تولیدباالیروند
تن150حدوداًساعتدربتنمترمکعب7۶تولیدجهتمثالعنوان

.استنیازموردسیمانیموادتن30وسنگدانه
نآوردفراهموتأمینبهخاصیتوجهبایدآب،زیرمداومریزیبتنبرای

ح،مسطقایقهایمانند)جانبیلوازمشاملتجهیزاتاینداشت،تجهیزات
وهاپمپشاملکشیدکلوازمو(مناسبپردازینوروکشیدکقایقهای

.استهالولهوقیف
زمالکهجاییوگرددمستقردریاساحلدرساختواحدیکبایدهمچنین

بهمسطحهایقایقرویهاقیفیامتحرکمیکسرهایتوسطبتناست
ازیمشکالتاغلب،صورتاینغیردر.شوندریختهسپسومنتقلمحل
بهآنریختنونشدهمخلوطبتنساختبینطوالنیزمانیفاصلهقبیل
.آمدخواهدوجود



آبزیرریزیبتنبرایبتنحملوتولید

وسجامانروانی،قبیلازراخودنیازموردخواصبتواندبایدشرایطیهردربتن
.نمایدحفظریزیبتنوحملمدتطولدرذاتی،فشردگیخصوصیات

مخلوطبهکنندهدیرگیرهایافزودنیداشت،نگهروانرابتنبتواناینکهبرای
چندهرگیرد،میصورتمجدداختالطریزیبتنمحلدروگرددمیافزوده

.نیستهممجدداختالطاینبهنیازیکهدادندنشانآزمایشاتکه



روشدیگردرتولیدوحملبتنبرایبتنریزیزیرآب

بتنبرایبتنحملوتولیددردیگرروش
ازلکنترساختیکازاستفاده،آبزیرریزی

است،دورراه
سمتهبهاکامیونتوسطبتنکهترتیببدین

طریقازانتقالسپسوشدهحملساحل
صورتآبرویشدهحفاظتلولهایخطوط
ساختواحدیکدرکهچیزیاولین.میگیرد
مورداختالطزمانحداقلیافتندارداهمیت

نتعییجهتریزیبتنمناسبآهنگونیاز
.استیبتنمحصوالتتولیدظرفیتبیشترین

وآزمایشیمدلیکدراختالط،زمانتعیین
نایمیپذیرد،صورتگوناگونشرایطتحت
همتشکلاجزاتمامکهباشدطوریبایدزمان
پیدایکنواختیتوزیعوشدهمخلوطکامالًبتن
.برسدنظرموردکاراییبهبتنتاکنند



:آبزیرریزیبتنهایروشانواع

لحاصآنهاتمامکهمیشودبردهکاربهروشچندینآب،زیردرریزیبتنبرای
بایدبقیهمیشود،دادهقرارآبزیردرکهبتنیاولیناستثنایبههستند،اصلیک

موردروشهایبیشترین.نشوندواقعآبباتماسدرکهشوندریختهطوری
.هستندزیرشرحبهاستفاده

(تِرِمی)لولهوقیفروشبهآبزیرریزیبتن1)

آکندهپیشسنگدانهباآبزیرریزیبتنروش2)

آبزیرجامروشبهآبزیرریزیبتن3)

پمپروشبهآبزیرریزیبتن4)

bagباآبزیرریزیبتن5) work



لولهوقیفیاترمیروشبهآبزیرریزیبتن(1

سرکیکهمیشودانجامترتیباینبهلولهوقیفروشبهریزیبتن
درونازبتنوشدهمتصلمخصوصقیفیکبهآبازخارجدرلوله
.میشودریختهقالبدرآنجاازوشدهریختهلولهداخلبهقیفیک

30تا25داخلیقطربهلولهیکازاستمتشکللولهوقیفیاترمی
.لولهفوقانیانتهایدرقیفیکو(اینچ12تا10)مترسانتی

طحسآمدنباالباراآنبتوانکهشودسوارنحویبهبایدوسیلهاین
.آوردباالقالب،دربتن



لولهوقیفیاترمیروشبهآبزیرریزیبتن(1

دنبایترمیهالولههای
3.5ازبیشیکدیگراز
دیوارهایوازمتر5تا

متر2.5ازبیشقالب
.باشندداشتهفاصله



لولهوقیفیاترمیروشبهآبزیرریزیبتن(1



لولهوقیفیاترمیروشبهآبزیرریزیبتن(1

پمپبتن،حملهایجامتوسطبتن
حملقیفداخلبهنقالهتسمهیاو

اعانقطبدونبایدبتنحمل.شودمی
صورتاینغیردرزیراپذیردصورت
زنیوآیدبوجودسرددرزاستممکن
نبتداخلبهتازهبتنمناسبحرکت

ده،شریختهقبلازبتنداخلبهتازه
.گرددمختل



لولهوقیفیاترمیروشبهآبزیرریزیبتن(1

یاربسترمیباریزیبتنشروع
هایالیهنخستین.استمهم
دهشکنترلبسیاربایدبتن

وبودهسیمانپرووچسبنده
واردتمامترچههرآهستگیبه

.شوندقالب



لولهوقیفیاترمیروشبهآبزیرریزیبتن(1



لولهوقیفیاترمیروشبهآبزیرریزیبتن(1

نشوندشستهسیمانیموادآبجریاناثردرتاشوددقتبایدروشایندر.

متردرکیلوگرم350حداقلآبدرشدهریختهبتنزیاد،کارائیبابتنبرایاستالزم
.باشدداشتهسیمانیموادمکعب

کندتجاوز0.۴5ازنبایداختالططرحدرسیمانبهآبنسبت.

مایدنحرکتآندرراحتیبهبتنوبودهبندآب"کامالبایدلولهوقیفسیستم.



لولهوقیفیاترمیروشبهآبزیرریزیبتن(1

باشدپربتنازسیستماینبایدریزیبتنمدتطولدر.

باشدمصرفیسنگدانهاندازهبزرگترینقطربرابر۸حداقلبایدترمیلولهقطر.

شودانتخابمیلیمتر250تا170بینبایدبتناسالمپ.

شدهریختهبتنداخلدرسانتیمتر150تا100میزانبهبایدهموارهترمیلولهسر
گیردقرار



ترمیریزیبتنروشازاستفادههایمحدودیت

وشراینتواننمیباشدداشتهوجودآبجریانآب،زیرریزیبتندراگر
ازهتبتنسطحدرآبجریانازتمهیداتیباکهاینمگرگرفتبکاررا

.گرددجلوگیریشدهریخته

ماننداالباسالمپبابتنازنباشیممجازیانتوانیمدلیلهربهکهدرمواردی
.نماییماستفادهترمیبتن

مخصوصوزنبابتنیاوباشدمیلیمتر۴0ازبزرگترهادانهاندازهحداکثر
.نماییماستفادهزیاد

باشدنداشتهپیوستگیسنگدانهمخلوطبندیدانه.



آکندهبتنریزیزیرآبباسنگدانهپیشروش(2

ابداعبتنیسازههایترمیمومرمتبرایاساساًکهاستروشیآکندهپیش
.استشده

تزریقابکهشدهبندیدانهودرشتسنگدانههایازاستترکیبیبتناین
.میشودیکپارچهوسختآن،بهریزدانهمالت

ازسپسوریختهقالبدررااندازهتکدرشتسنگدانهابتداروشایندر
بهراایدانهریزمالتاستگرفتهقرارسنگدانهدرونکهلولههاییدرون
بمناسبتنتانماییممیتزریقآکندهپیشدرشتسنگدانههایداخل
.آیدوجودبهاییکپارچهجسموگرددحاصل

انیرو،کنندههاروانکمکبهاستریزماسهازمتشکلکهسیمانیمالت
ایندر.کندرسوخسنگدانههابینتواندمیراحتیبهومیکندپیدازیادی

بندیآبمتراکم،بتنیکنتیجهدرونمیافتداتفاقجداشدگیبتننوع
بردهارکبهداخلیویبراتورگونههیچضمندر.میشودتولیدبادواموشده

.بردبهرهسطحیهایویبراتورازتوانمیسطحپرداختبرایولینمیشود



ریزیباجامهایزیرآبیبتن(3

بهوآهستگیباآندریچهوشدهبردهقالبکفبهبتنحاویجامروشایندر
بابتنونکندایجادآبدرتالطمیوشدهتخلیهآرامیبهبتنکهشودمیبازنحوی

.نشودمخلوطآب

دیدجوبتنشودمیبازآنْودریچهرفتهفروشدهریختهقبلازبتندربعدیجام
تماسدرآبباجامهاسایربتنترتیباینبهوشودمیتخلیهاولمرحلهبتنداخل
.گیرندنمیقرار

نمونهجاممورداستفاده



ریزیباجامهایزیرآبیبتن(3



ریزیباجامهایزیرآبیبتن(3

بهزمجهسقفیدارایکهشوندمیساختهنحویبه،آبیزیرجامهایفوقانیسطح
پیداجاموندربتنفوقانیسطحباراتماسکمترینآبترتیباینبهوباشندقیف
.نماید

اسالمپسانتیمتر15وسیمانمکعبمتربرگرمکیلو۴00تا300بینمناسببتن
.دارد

کلوزنبهماسهوزنونسبتمیلیمتر50تا۴0بینآنهایدانهاندازهحداکثر
.استبیشتریاصددر۴0حدوددرهاسنگدانه

لولهوقیفباریزیبتنشروعبرایآبزیردرریزیبتنمخصوصجامازاستفاده
بتننظرموردعضوضخامتازمترسانتی۹0تا۶0کههنگامی.استمناسبنیز

سرعتبا،آنباریزیبتنبقیهوگرفتهقراربتندرلولهوقیفلولهسرشد،ریزی
.میپذیردانجامبیشتری



پمپباآبزیرریزیبتن(۴

بهبآنسبتکهشودانتخابچنانبتناختالططرحباید،پمپباریزیبتنبرای
.ننمایدتجاوز0.۶ازآنمقداروداشتهراممکنمقدارکمترینسیمان

(مکعبمتردرگرمکیلو۴00تا350محدودهدر)باشدزباد"نسبتابایدسیمانمقدار
.برودبینازسیمانشدنشستهخطروشودتأمینبتنکافیچسبندگیتا

نموداستفادهگردگوشههایسنگدانهازتوانمیبتنکارائیافزایشمنظوربه

کافیمقدارهمچنینومیلیمتر3۸اندازهحداکثرباپیوستهبندیدانهازاستفاده
.استضروریریزدانه



پمپباآبزیرریزیبتن(۴

ریزموادافزودنبامیتواننباشد،ریزدانهکافیمقدارحاویسنگدانههاچنانچه
.نمودایجادبتندرراکافیچسبندگی

گیریجلوهالولهشدنمسدودازتاباشدروانترحدیتابایدمیشودپمپکهبتنی
.شود
وادمازروانیتأمینبرایبایدنرودباالترمجازحدازسیمانبهآبآنکهمنظوربه

نگهدارآبافزودنیموادیاکنندههاروانفوقوهاروانکنندهنظیرمناسبافزودنی
.شوداستفاده



پمپباآبزیرریزیبتن(۴

داخلبهبتنآزادسقوطازباید،میشودمصرفویژهافزودنیهایکهمواردیدرجز
.ندهدرخذراتجداشدگیپدیدهتاکردجلوگیریآب

شودجامانمربوطهضوابطرعایتبانیزآکندهپیشروشباتواندمیآبدرریزیبتن.



پمپباآبزیرریزیبتن(۴

ثابتبتنپمپ



پمپباآبزیرریزیبتن(۴

(پمپموبایل)پمپمستقربرکامیون
Truck-mounted Concrete Pump



پمپباآبزیرریزیبتن(۴

پمپمستقربربارج



پمپباآبزیرریزیبتن(۴

:دداروجودپمپباریزیبتنبهنسبتترمیروشبرتریبرایدلیلدو

ینپایسمتبهبتنکهوقتی.باشدمیبتنجریانسرعتاولوهلهدر
شارفازمحدودهایندربتنوزنویافتهافزایشپمپفشارشودمیپمپ

سرعتبابتنکهاینجاستدرشود،میبیشترلولهخارجهیدرواستاتیکی
مهمیاختالالتبروزباعثکهداردجریانلولهدرکنترلیغیرقابلوباال
.گرددمیاستریختنحالدرلحظههمانکهبتنیدر

درتنباگر.استشدهواقعاتمسفرمحدودیتدرپمپسیستماینکهدوم
دایجاخاللولهدرمسئلهاینورودمیپایینشود،پمپعمیقهایآب
نهایتدروهاسنگدانهبینازسیمانخمیرمکشباعثکهکندمی

.گرددمیبتنجداشدگی



bag)کیسهباکار.5 work)آبزیرریزیبتندر

بتنادندقرارهایتکنیکترینسادهوترینقدیمیازیکیاحتماالًکیسهباکار
.استآبزیر

ذیریپانعطافدارایامااست،بناییمصالحازاستفادهطبیعیبسطیکمتداین
ردوشوندبندیقالبهمبهکهمیسازدقادرراساختمانیهایبلوککهاست
.میکنندپیداخوبیقیدنتیجه

مواردازخیلیدراستفادهموردوسادهارزان،حلراهمهندسانبههاکیسهاین
.میدهندارایه

ودشمقایسهمدرنهایروشبانبایددوامباوحجیمکارهایمورددرتکنیکاین
.گیردقرارنظرمدبایدروشاینمدتکوتاهیاوموقتیکارهایبرایاما



bag)کیسهباکار.5 work)

آنهازسایوهستندکنفیمقاومپارچهازمعموالفرایندایندراستفادهموردهایکیسه
.باشدحملقابلانسانبرایکهباشدصورتیبهباید

استمترمیلی12حدوددرهادانهاندازهحداکثر.

شودپرپالستیکخیلیبتنیکبابایدکیسهنصف.

وندشقفلهمدرکهسازدمیقادرراآنهابنابراینبود،خواهندانعطافقابلهاکیسه.

همهبهاکیسهکردنوصلبهوکندمیتراوشکنفهایبافتبینازسیمانخمیر
.کندمیکمک

دهدمیکاهشقراردهیبرایراهاکیسهنیازموردپذیریانعطافکیسهکردنپرزیاد.

داردایکیسهبتنبرایخوبیقابلیتکتانپارچهجنسازهاییکیسه.

ودمیشاستفادهمصنوعیالیافازشدهبافتههایکیسهازبیشترامروزهالبته.

آنهامحتویاتوهاکیسهمشخصات



bag)کیسهباکار.5 work)



بتنکیسهایشدهازساختهدیوارهحفاظتیآبشکنو



آبزیرریزیبتنبندیقالب

موردردکهمالحظاتیبهتوجهبانیزآبزیرریزیبتنبرایقالبمحاسبهوطرح
هاقالبنوعاینطراحیدرتفاوتتنها.میشودانجاماست،آمدهقالبانواعدیگر
جاجابآبوزناندازهبهارشمیدسنیرویاثردرآب،زیردربتنوزنکهاستاین
ردوبزرگقطعاتدرامکانحدتابایدراآبیزیرقالبهای.مییابدکاهششده
.کردمستقرآبزیردرخودمحلدرسپسوساختآبسطحباالی

گردهایمیل،قالبهایکشیاهابلت)درونیکشهایبردنکاربهبندی،قالبایندر
یوسیلهبهوشدنمهارودیوارطرفینهایقالبازعبورباکهباشندمیایشدهدندهسردو

اثردردیوارطرفینقالبشدنبازمانعوکردهعملکشمثل،سولجرهاپشتدرمهرهوواشر
تاللاخریزیبتنکاردرمیتواند(شوندمیریزیبتنازناشیهیدرواستاتیکهایفشار

.کندایجاد
یاومصالحکناردرترتیبیبهوشدهمتصلیکدیگربهبدقتبایدقالبها

ازار،فشتأثیرتحتمالتودوغابکهگیرندقرارقبلیشدهساختهقسمتهای
نظردربایدمیگیرد،قرارآبجریانعبورمعرضدرقالباگر.نشودخارجدرزها
فراهمراتازهبتنذراتشدنشستهامکانقالبدرکوچکمنافذکهداشت

.میسازد



آبزیرریزیبتنبندیقالب



آبزیرریزیبتنبندیقالب

زیرویژگیهایازبایدقالبهابتن،نوعوآبزیرریزیبتننوعبهتوجهبا
.باشندبرخوردار

یرهشتاباشندبرخوردارخوبیبندیآبازآبزیردرویژهبهبایدقالبها
میتاهحائزنیزخشکمحیطدرمسئلهاین.نشودخارجشدهریختهبتن
ههایکیساز.نموداستفادهمیتوانغیرهوفلزییاچوبیقالبهایاز.است
.میشوداستفادهقالببندیآبوبندیقالببرایماسه

وندههاکندگیرکنمصرفواسطهبهبتنکندگیریبتن،روانیخاطربه
.استشدهتوصیهکمدمای

ًتلقیهکنندتعیینراهیدروستاتیکیفشاربایدقالبطراحیدرمسلما
میشودربیشتوقتیقالببرواردفشار.ندارندکاربردیروابطسایرونمود
.رودباالترریزیبتنسرعتکه

آنهاتهکردنسوراخباوحملشناوریبارابزرگقالبهایآب،داخلدر
ندارندکفچونوحملمعمولیطوربهراکوچکقالبهایمیکنندغرق
.میکنندغرقآبدرراحتیبه



آبزیرریزیبتندرگیریشکلفشار

ویزیربتنروندبهمیتواندترمی،باشدهریختههایبتنشکلگیریفشار
درریگیشکلفشارمورددرمهممطالبازبرخی.باشدمربوطبتنگیرشزمان
:استزیرصورتبهآبزیرریزیبتن

درآنشدهسبکوزنفقطمیرود،فروآبزیردرکامالًبتناینکهدلیلبه
.دارددخالتگیریشکلفشار

فتستدریجاًبتنکهزمانیتاآغاز،درآبزیربتنتوسطشدهایجادفشار
.استهیدرواستاتیکیتعادلنقطهبابرابرشود،

شکلفشارمیآید،درخمیریشکلبهروانیحالتازبتنکهطورهمان
بارتبطمشکلگیریفشارکاهشدیگرعبارتبهمیکند،افتشدیداًگیری
.استبتناسالمپافزایشیاکاهش



آبزیرریزیبتندرگیریشکلفشار

بتنالمپاسکاهشروندوریزیبتنسرعتبهبستگیابتدادرشکلگیریفشار

.باشندمؤثرامرایندرمیتوانندنیزدیگریعواملچهاگردارد،

ارهایفشکهمیشودموجبحجیمبتنجنبشیحرکاتبتن،زیادروانیدلیلبه

.شودهیدرواستاتیکیفشارازبیشترموضعی

تریطوالنراگیرشزمانمعموالًمیدهند،افزایشرابتنکاراییکههاییافزودنی

.میشودگیریشکلفشارافزایشباعثکهکرده

کامالًاحیطراگرمییابد،کاهشزمانگذشتباشکلگیریفشاراینکهبهتوجهبا

وودهبشدهکنترلکامالًریزیبتنباشد،داشتهمطابقتآبزیرریزیبتنبا

.استشدهشناختهکامالًبتنخواص



:داردوجودبتنیقطعاتساختبرایروشدو

فرایندیروش،ایناست؛معروفدرجابتنبهاست،معمولروشکهاولروش
تولیدهایکارخانهتوسطیاوبنااحداثمحلدربتنساختمراحلکهاست
داشتهرواجبسیاربیستمقرناوایلازروشاین.میشودانجام،(پالنتبچینگ)بتن
.داردواست
اتقطعاست،معمولدنیاپیشرفتهکشورهایاکثردرامروزهکهدیگرروشاما

تحتبتنساختکارگاههایدربتنروش،ایندرمیباشد؛ساختهپیشبتنی
ابنساختمحلبهسپسوساختهباالییدقتباآوریعملونظارتطراحی،
.میشودحملنصبجهت



درجاریزیبتن

لمحدربتنیمقاطعساختعملیاتاینکهعلتبهدرجابتنریزیدر
ریعملآو،(بتنسنتیساختصورتدر)اختالطمراحلمیگیرد،صورت

متریکنظارتودقتازساخته،پیشبتنهایبامقایسهدرریزی،بتنو
مهارتباوبیشترانسانینیرویبهروشایندر.میباشدبرخوردار
اشدمیبکندتردرجاریزیبتندرکارانجامسرعت.استنیازباالتری

ویجشرایطتاثیرتحتوگیردمیصورتبازفضایدرعملیاتزیرا
کسببرایبتننتیجه،درمیباشد،کنترلقابلغیرنسبتاکهاست

روشبهنسبتروشایندر.داردبیشتریزمانبهنیازالزممقاومت
یخاصتجهیزاتبهنیازومیشودصرفکمتریهزینهیپیشساخته،

ردنیازمنداتصاالتروش،ایندر.نمیباشدقطعاتنصبوحملبرای
.نمیباشدویژهایتمهیداتگرفتننظر
درشدهاجرابتننگهداریوآوریعملروشایندرمهمنکاتجملهاز

.میباشدجویشرایط



سازههایبتنیپیشساخته

اجرا،زمانکاهشهمچونساخته،پیشبتنیهایسازهعمدهمزایایکناردر
وتصادیاقاستفادهای،کارخانهشرایطتحتاستانداردوکیفیتباقطعاتساخت
،)دیبنقالبسیستم(آنهاازمکرراستفادهامکانومصالحازصرفهبهمقرون
کورمذهایسازهماهر،کارگرانبهکمترنیازوبزرگترقطعاتازاستفادهامکان
تنوعقطعات،اندازهبهتوانمیجملهآنازکهباشندمینیزمحدودیتهاییدارای
قبلاالتاتصجزئیاتبینیپیشها،دریچهوبازشوهاقرارگیریموقعیتدرکمتر

.نموداشارهکارگاهمحلدرقطعاتدپویفضایبودنمحدودواجرااز



بتنیرایج در اجرای سازه های اشکاالت : چهارمفصل 

رابوسازههامختلفانواعساختدرمادهمهمترینومصرفترینپربتن،
ساختاروماهیتجهتبهامااست،مستحکمچهاگرومیباشدسازهها
صوصاًخرابتنضعفهااین.میباشدبرخوردارنیزضعفهاییازآن،ترکیبی

آسیببارگذاریوجویشرایطتغییراتشیمیایی،موادوآبنفوذبرابردر
ازهسدواموعمرمالحظهقابلکاهشوعملکردتضعیفباعثونمودهپذیر
.میشودبتنی



ریزیبتنقطع

مشخصاجراییهاینقشهدر(ریزیبتنقطع)اجراییدرزهایمحل
ارکانجامبرایالزمحدکمتریندربایداجراییهایدرزتعداد.شدخواهد
نوعازیپالستیکواتراستاپازریزیبتنقطعمحلدرباید.شودانتخاب

صورتیدر.شوداستفادهمترسانتی30تا20حدودعرضبهسیویپی
همهنقشدرونمودریزیبتنمرحلهیکدرنتوانرابتنازایقطعهکه

بابایدیریزبتنازقبلمحلاینباشد،نشدهبینیپیشدرزبرایمحلی
هاینامهآییناساسبریاو)شودتعییننظارتدستگاههماهنگی
شرایطتا(نموداقدام55نشریهیاملیمقرراتنهممبحثنظیرمربوطه

شروعکهداشتتوجهبایدهموارهاما.دهدرخسرداتصالایجادبرایالزم
درمکرردرزهایایجادمانعکهباشدایگونهبهبایدریزیبتنقطعو

.گرددسازه
:کهاستاینرابطهایندربحثمهمتریناما

ژهویبهوداخلینیروهایآنهادرکهکردبینیپیشمقاطعیدربایدرااجراییدرزهای
دارندرامقدارکمترینبرشینیروهای



بتنبندآبافزودنیهای

یریپیشگنوعیبهحقیقتدربتناجرایوساختحیندرسازهبندیآب
تاآبتراوشومخربعواملمقابلدرراسازهومحسوبدرمانازقبل

تنیبتولیدوایجادباکهصورتبدین.نمایدمیواکسینهزیادیحدود
نظردرباوریزیبتنحیندراجراییوفنینکاترعایتفشردهومرغوب
وناسبمکیفیتباایسازهبهنهایتدربتننامهآیینتمهیداتگرفتن

ازمؤثراستفادهراستاایندر.شدخواهدحاصلقبولقابلفشردگی
جملهاز.استاجتنابقابلغیروضروریامریمرغوبافزودنیهای

دهکاهنوهاکنندهروانفوقمیتوانشودمیافزودهبتنبهکهمصالحی
ژلکرومیالیافی،بتنمکملبتن،مکملبند،آبکنندهروان،بتنآبهای

.بردنامرامیکروسیلیسژلالیافی،ژلمیکروو



ساختازپسبتنسازیبندآب

بندی،آبجهتسازهساختحیندراجراییمهمنکاتکردنرعایتوجودبا
.دباشمیتراوادچاروشودنمیبندآبکاملبطورسازهمواردبرخیدرهمباز
.بودهرمیسسختیبهبتنچونناهمگنیمخلوطدرمطلقبندیآبامکانزیرا
آببرایهمچنینوسازهمفیدعمرطولافزایشجهتومعضلاینحلبرای
داردوجودحلراهدوقدیمیهایسازهنمودنبند
وکسیاپوپوشش)بتنسطحرویبرکنندهبندآبهایپوششازاستفاده-1
(پلیمریسیمانییا
.بتنسطحرویاعمالبراینفوذگرمواد-2

لورسازبنفوذگر:کاربردبهتوانمیشدهساختهبتنبهکهمصالحیجملهاز
سی،یوپیواتراستاپگیر،آنیپودرپلیمری،بندهایآبپروف،نانوپودری،

.بردنامرانمامحافظبتن،واترپروفبنتونیتی،واتراستاپ



سیویپیواتراستاپ

اجرایی،درزهایازآبعبورونشتازجلوگیریهدفباpvcواتراستاپ
موردطعمقنوعبهبستهکهاستشدهطراحیریزیبتنقطعمقاطعوانبساطی
.نمایدمیتغییرآنشکلسیالفشارشدتوکاربرد
سایزتنوعکششی،مقاومتزیاد،پذیریانعطافشاملواتراستاپاثراتوخواص

وعملکردحفظخورنده،وشیمیاییمحیطبرابردرمقاومظاهری،اشکالو
.میباشدبتنعمربابرابرکارایی

تیبایسحفرهوشودمیاجراءهاژوئنوانبساطدرزهایدردارحفرهاستاپواتر
دهوارهایتنشسازه،انقباضوانبساطزماندرتاگیردقراردرزمحلدرکامالً

.نمایدکنترلخوبیبهرا



سیویپیواتراستاپ



بتنآوریعملومراقبت

ورتصبخوبیبتنازمحافظتومراقبتاستالزمریزیبتنازپسدوراندر
ظحفمناسبیبطوربتنحرارتورطوبتشرایطمناسب،روشهایباوگیرد
بتنازبعدساعت72ازبیشمعمولبطوربتنآوریعملزمانمدت.شود
متمقاوکسبرونددربتنآوریعملومراقبتبخشاین.میکشدطولریزی
.میباشدمهمبرداریبهرهدربتنکیفیتوبتن

بتنارزیابی
نمونههایفشاریمقاومتآزمایشنتایجاساسبرکارگاهدربتنپذیرش
ازوردههرازنمونهیکحداقل.پذیردمیصورتمصرفیبتنازشدهبرداشته

جاایبرالزمکارآییدارایبایدمصرفیبتن.استالزامیروزهردربتننوعهر
ردبخصوصتراکم،ایجادوآرماتوراحاطهوقالبهایگوشهوزوایادرگرفتن
.باشدانبساطدرزهایاطراف

کهطرحخصوصوفنیشرایطاساسبربتنهاینمونهتعدادصورتهردر
.میگرددتعینمیشودگرفتهنظردرآنحجمومقطعاهمیتبامتناسب



شدهساختهبتنیهایسازهبندیآب

ایدبهاخانهتلمبهوهاخانهتصفیهوآبمخازنازاعمبتنیسازههایکلیه
ازپستنهاوگرفتهقرارآزمایشموردآبمخازناستانداردحددروآببند
.دادانجامراآنرویعملیاتبعدیمراحلتوانمینظارتدستگاهتایید
روزدرمتریکحداکثرسرعتبامخزندیوارهوکفبندیآبآزمایشبرای
توسطآبجذببرایالزمزمان)روز3حداقلگذشتازبعدشودمیپر

مجدداروز7گذشتازپس.میشودگیریاندازهآبسطح(کفودیوار
برایاصالحازپسآبسطحافتمیزان.میشودگیریاندازهآبسطح

1/500یاmm10مقداردوکوچکترینازنبایدبارندگی،ازناشیاتالفات
یبایستآزمایشبودنبخشرضایتعدمصورتدر.نمایدتجاوزآبعمق
.شودانجاممجددآزمایشسپسوانجامترکهاونشتهامحلدرترمیم



آبیبتنیسازهدروتاسیساتبازشوهااجراء

ندیبقالبوآرماتوربندیاجرایازقبلبایستیکهاجرائیمواردازیکی
وخروجیوورودیهایلولهگیریقرارمحلگرفتنظردرآبیهایسازه

اینکههاییقسمتبندیآبجهت.استآنفنیواصولیاجرای
عرضهبآببندپردهدارایمذکورهایلولهبایستیشودمیاجراءتاسیسات

لهلواطرافازآبعبورازتانموداجراءلولهدورتادوردرمیلیمتر۸0حداقل
.نمودجلوگیری

وهیهتلولههاسایزاساسبرمناسبشابلننیزبندیقالباجراءهنگامدر
بآنشتهایبتنیسازههایازبسیاریدرکهچرادادانجامرابندیقالب
آرماتورتجمعوبندیقالباجراییضعفدلیلبههالولهایناطرافدر

دجدیراهکاراکنونالبته.میگرددایجادریزی،بتندردقتعدموبندی
اجراءینحآببندپردههایاینجایبهنیزبنتونیتیواتراستاپازاستفاده

.شودمیاستفادهوجایگزینتعجیلصورتدرمواقعبعضینیز



بندیقالباتصاالتوقطعات

وآبیهایپروژهدرکهبتنیسازههایاجراءموقعدربایستیکهمواردیجملهاز
ودارداستانبندیقالباتصاالتازکهاستاینگیردقرارمدنظربایدفاضالبی

.شوداستفادهمناسبنگهدارفاصلهاسپیسرهای

مجازهوجهیچبهگردداستفادهآببندپردهبابولتهایمیانازحتماًنیزدیوارههادر
میانازادهاستفلذانیستیمآبیسازهقالبهایمهاردرقالببندیسیمازاستفادهبه

.میباشدحلراهبهترینبولتها



بنتونیتیواتراستاپ

ایدرزهنشترفعوآبنفوذازجلوگیریمخصوصکهواتراستاپجدیدنوعاین
گامهندرایشدهکنترلصورتبهکهمیباشدریزیبتنقطعمقاطعواجرایی
خواهدبتنیهایسازهدرزهایازآبعبورمانعوشودمیمنبسطآبباتماس

.شد
اینودادهرطوبتمجاورتدربرابری2.5حدودحجمافزایشواتراستاپنوعاین

ءاجراوریزیبتنحینکهاجراییدرزهایدرتوانمیکهشدهباعثآنخاصیت
دوردروکردترمیمجدیدقسمتاجراءحینرااستآمدهبوجودفنیمشکالت

درزهاییاناهموارسطوحدرهمچنینوبندآبهایفلنججایگزینوهایلوله
.بردبکاراحتمالیسرد



برایسرددرزهایبندیآببهتوانمیبنتونیتیواتراستاپاثراتوخواصاز
خوداولیهشکلحفظآرماتور،پرمقاطعدراجراءامکانآرماتورها،ازمحافظت

اورلبهبنیازبدونسی،ویپیواتراستاپمناسبجایگزینآب،فشاربرابردر
نایبودنسمیغیروباالنصبسرعتنصب،زماندرجوشکارییانمودن

.کردذکرمحصول
چسبباسپسشدهخشکوتمیزکارسطحاجراءازپیشنصب،روش

دروانتمیهمفوالدیمیخازوشدهاستفادهبنتونیتیواتراستاپمخصوص
شوداستفادهسقفییاعمودیدرزهای



جزئییکیورتانپلیماستیک

باشدمییورتانپلیماستیکیایورتانپلیرزینبنیانباجزیی،یکقابلیتپردرزگیرماده
کهشودمیتبدیلپذیرانعطافواالستیکجامدفیزیکیحالتبههوارطوبتجذبباکه

براساس.گیردمیقراراستفادهمورددرزهایانواعحرکتکنترلوتعدیلبرای
.باشدمیارزیابیقابلزیراستانداردهای

وهاتونلوهانیروگاهوسدنمودنبندآبها،ژوئنوانبساطیدرزهایکاربرد،موارد
وهاهلولدرزبندیآشامیدنی،آبمخازنفاضالب،وآبهایخانهتصفیهآب،انتقالخطوط
دیادازدرصدزیاد،العادهفوقچسبندگیآن،اثراتوخواص.باشدمیساختهپیشقطعات
رنگقابلیتسمی،غیرخورشید،تابشبرابردرمقاوممحیطی،عواملبرابردرمقاومطول،
.باشدمیپذیری



کانالتها،معایبومحاسن

پیشساختهیهالکاناازدهستفااری،بیاآیهالکاناایجرایهاروشازیکی
بهساختروشیناورودازههدسهبهیکدنز.میباشد(کانالت)بتنی
وهزینهدنبوپایین،ییاجراتعملیاسرعتدنبوباال.ستاگذشتهرکشو

ونشتانمیزدنبوباالومزیتهامهمترینازمحیطییستزاتثرا
یهاروشسایربهنسبتروشینامعایبازداریبرهبهرنمازتمشکال
.ستاهشدارشگزساخت
اجراییمسائلومشکالتخصوصدرشدهانجاممطالعاتنتایجبررسی
ازآبنشتی،ببندآیشرهاوانامناسبجانمایی؛کههددمیننشاهاکانالت
دهجاولکانابینزمجافاصلهعایترمعد،هازهساوکانالتهالتصاامحل
یببندآ،کانالتپینشست،نصبنمازدرکانالتیدگیدسیبآ،یسوسر

ورزانکشافطرازریبیاآروشیناشپذیرپایینجهدر،یچههادرنامناسب
باشدمیاجراروشیناتمشکالمهمتریناز



اجرایکانالت



گرماهوایدرریزیبتن

ودمیشوبتنآوریعملوپخشانتقال،ساخت،درمشکالتیبروزموجبگرمهوای
دمایعاملچهارازگرمهوای.داشتخواهدبتنبهرهبرداریوخواصبرنامطلوبیاثر

یفیتکدرکهشودمیتشکیلبتندمایوبادسرعتکم،نسبیرطوبتهوا،زیاد
.آوردمیبوجودبتنخواصدررامشکالتیوبودهموثرشدهساختیاتازهبتن

ایدبوشدهمحسوبگرمهوایباشدبیشترسانتیگراددرجه32ازبتندمایگاههر
ایدبگرمهوایدرریزیبتنبرای.شوداندیشیدهخاصیتمهیداتکاراجرایبرای
رطوبتباد،وزشجهشوسرعتجوی،اوضاعبتن،ومصالحدمایمحیط،دمای
.گرددآوریجمعکارگاهدروثبتروزانه،طوربهاطالعاتسایرومحیطنسبی



گرمهوایدربتنساخت

زیرموارد.یابدکاهشبتندمایتاشود،گرفتهکاربهخاصتمهیداتبایدبتنساختدر
:هستندموثرکمدمایبابتنساختبه
مرطوب،نیمهیاوخشکوگرمهوایدر
بهراتذسطحازآبتبخیرزیرااست،موثرهاسنگدانهتودهرویبرمتناوبپاشیآب-1

.کندمیکمکهاسنگدانهشدنخنک
نایازاستفادههنگامدراما.داردبیشتریاثرخنکآبازاستفادهمسلمطوربه-2

آبمقداردرهاسنگدانهرطوبتتغییراتچوننموداعمالراالزمدقتبایدهاسنگدانه
.شودگرفتهنظردرمخلوططرحدرهاسنگدانهرطوبتبایدوداردمهمیاثرمخلوط
زودرتبخیبهمنجرسنگدانهرویبرپاشیآبباشد،مرطوبهواکهشرایطیدرمسلماً
چاردرابتنسیمان،بهآبنسبتکنترلوگرددنمیسنگدانهدمایکاهشوهنگام

آبازاستفادهبارابتننظر،مورددمایبهدستیابیهمچنین.کندمیجدیمشکالت
.سازدمیدشوارترمصرفیآبشدنکمدلیلبهیخیاوخنک

مایدکاهشوتبخیرافزایشبرایبادوزشمسیردرمرطوبهایسنگدانهدادنقرار-3
آبتنریخ.استموثرکامالًخشکنیمهیاخشکمناطقدرنقالهتسمهرویبربویژهآن

درندتوامینقالهتسمهرویبربویژههاسنگدانهسطحبرخنکهوایدمیدنیاخنک
.باشدموثرسنگدانهدمایکاهش



گرمهوایدربتنساخت

رفطاز.استبتنساختدرسردآبازاستفادهبتن،دمایکاهشروشآسانترین-۴
.استسنگدانهوسیمانبرابر5تا۴/5آبویژهدمایدیگر،

در(اختالطآبتمامیا)اختالطآبازقسمتیجایگزینعنوانبهیخازاستفاده-5
نیازود،شمیآببهتبدیلدرجهصفریخوقتیزیرااست،موثربسیاربتندمایکاهش

می°1Cمیزانبهآبدمایتغییربراینیازموردحرارتبرابر۸0حرارتیانرژیبهآن
شودمییخجذبکهدماییمقداریخ،شدنذوبهنگامدردیگر،عبارتبه.باشد
زینجایگدرجهصفریخبامخلوطآبنصفاگرمثال،برای.استتوجهقابلبسیار
طرفازویابدمیکاهش°11Cمقداربهیخشدنذوبهنگامدربتندمایگردد،
.شودمیکاستهC°۴حدوددربتندمایازدرجهصفرآبکمکبهدیگر،
دارخریبهداغهایسیمانباشدمیآنتولیدازبیشسیمانمصرفتقاضایکهزمانیدرگاه

داغآنقدربونکربدنهسیلو،درتخلیههنگامدرسیمانحملازپسکهنحویبهگرددمیتحویل
دمایاببتنساختکهشودمیسببگرمفصولباایاماینتقارن.سوزاندمیرادستکهاست

وودشخودداریتحویلیداغسیمانمصرفازاستالزم.گرددهمراهبیشتریمشکلبامطلوب
.یابدتداومبتنساختآن،دمایافتوسیلودرسیماننگهداریبا



گرمهوایدرریزیبتن



سردهوایدربتنساخت

هکشودمیاطالقشرایطیبهسردهوایبتنی،کارهایدر
5ازروزانهحرارتدرجهمتوسطمتوالی،روزسهازبیش
.باشدکمترسیلسیوسدرجه

درجه10باالیمحیطدمایروزازنیمیازبیشچنانچه
.شودنمیتلقیسردهواباشد،سیلسیوس

کاهشبتنمقاومتکسبآهنگکم،دمایدرکی،طوربه
مخربآثارمقابلدربایدتازهبتننتیجهدرویابدمی

ساعتچنددربتنکهمواردیدر.گرددمحافظتیخبندان
توانهاسنمونهمقاومتآنکهازقبلیاوریزیبتنازبعداول،
گیرد،قراریخبندانمعرضدر،برسدMpa3/5بهبتنای

ویابدکاهشدرصد50تااستممکنبتننهاییمقاومت
مترکدماییدربتناگر.گرددجدیدیدگیآسیبدچاربتن
ودهشکندبسیارهیدراتاسیونفرآیندگیرد،قرار+C°5از

.گرددمیمتوقفعمالًبتنمقاومتکسبروند



بتنریزیدرهوایسرد



نکاتیدرجهتشناساییعواملایجاداشکاالتاجرایی

وریزینبتسهولتبتن،بهترکاراییجهت.استآبیپایهمادهیکبتن
.ستانیازهیدراسیونجهتالزمآبازبیشترآبیمیزانبهآن،تحکیم

ایناثررد.شودمیتبخیرمروربهوباقیماندهبتنتودهدراضافیآباین
لتعمهمترینکهماندمیباقیبتندرمویینمنافذومجراهاتبخیر،

.شودمیمحسوببتنبودنپذیرنفوذومتخلخلبتن
ًکنندهتقویتمیلگردهایخوردگیسرعتبهبتنیسازهمفیدعمرعموما

درعموالممیلگردهاخوردگی.استوابستهبتنمستقیمتخریبسرعتو
.افتدمیاتفاقکربناکسیددیوکلرایدیوننفوذاثر

بتنتقیممستخریببهمنجرشیمیاییوفیزیکیمکانیکی،هایآسیب
.گردندمی



ملعواآب،نگهدارندهسازهیکدربرداریبهرهشرایطتأمینبرای:
درترکعرضکردنمحدودمیلگرد،رویبتنکافیپوششتأمین
تغییرکردنمحدودحرارتی،نیروهایوواردهنیروهایمقابل

.باشدمیمهممیلگردهافواصلحداکثرسازه،شکلهای

چنداییکدرمعمولیبتنبااستبتنیکهویژههایبتنورودبا
اجزایومقاومتکارایی،مانندمشخصاتوکیفیتبرموثرعامل

قصنواازبسیاریتوانمیداشته،اساسیتفاوتدهندهتشکیل
.کردرفعرافاضالبیوآبیسازههایقبلی



یدهسازه های بتنی آسیب دشناسایی مشکالت :پنجمفصل 

عللشایعآسیببهبتن

بتنمخلوطدراضافهآب1.
.استتنببهآسیبعلتترینشایعبتنهایمخلوطدرحدازبیشآبازاستفاده

انقباضوکیورینگزمانمدت،دهدمیکاهشرابتنمقاومتحدازبیشآب
ابربردربتنمقاومتوشدهخزشوتخلخلافزایشموجب،دادهافزایشراخشک
.دهدمیکاهشراسایش



رنجبانبتباالیدوامشکل،ایندر.دهدمینشانرابتندوامبهنسبتسیمانبهآبتجمعیاثراتباالشکل
.استمتناسبمصرفیوهوایسیمانبهآبنسبتپایین



کهیرازباشدتشخیصقابلسختیبهتواندمیاضافیآبازناشیخسارت
به.تاسشدهپوشاندهدیگرهایعلتهایخرابیبوسیلهآسیباینمعموال
اثردرفرسودگیرشد،ذوبوانجمادازناشیخوردگیترکمثال،عنوان
یبهایآسعنوانبهاغلب،شدنخشکازناشیشدگیجمعترکهاییا،سایش

بتنامدوآمدنپایینباعثاضافیآبواقعیت،دراما،شوندمیشناختهبتن
طولدر.دادخواهدرابتنبهحملهیاجازهدیگرعللبهخوداینکهشده

اضافیآبوجودشدیدمواردتوانمیاوقاتگاهیپتروگرافی،آزمایشات
زیردرآبهایحفرهیاآبمویینهحفراتطریقازراشدهسختدربتن

سوابقبچینگ،گزارشاتبررسیمعموال،.کردشناساییبزرگهایسنگدانه
بتندرراآبازحدازبیشازاستفادهمیدانیهایبازرسیواختالططرح

اضافهآب،حالهربهداشت،نظردربایدالبته.کنندمیتاییددیدهآسیب
تنبخودبهیاوپروژهمحلبهحملهنگامدرمیکسرتراکدربتنبهشده
.گرددنمیمستندونشدهمکتوبغالباریزی،بتنعملیاتطول



با.استنبتجایگزینیوحذفاضافیآبعلتبهدیدهآسیببتندائمیتعمیرتنها
رتعمییاونگهداریهایروشازتعدادیخسارت،ماهیتومیزانبهتوجهباحال،این
همراهزودرستشخیصباآسیباگر.باشدمفیدبتنیسازهعمردرافزایشتواندمی
،بتنبندیآبترکیباتازاستفادهاست،(اینچ1/5ازکمتر)کمآسیبعمقوبوده
alkylالیگومریک(درصد15ازبیشتر)باالغلظتجامدموادمانند alkoxy

وزنباmethacrylicمونومرسیستمیاوسیالنهایسیستمیاسیلوکسان
راذوبوانجمادیچرخهبرابردربتنمقاومتودادهکاهشراآبنفوذباالمولکولی

.دهدمیکاهشرابتنتخریبوبخشیدهبهبود
10تا5مانیزفواصلدرتعمیروبازبینیبرنامهبهنیازمندتعمیراتیسیستمیچنین
تعمیرایبرجدیدبهقدیمبتنپیوندبرایاپوکسیچسبباریزیبتن.استساله

شود،میزدهتخمینبتنداخلبهاینچ۶تا1/5بینآنهاگستردگیکههاییخسارت
توصیهبیشتریااینچ۶عمقباهاییآسیبتعمیربرایبتنکردنجایگزینو

.شودمی



نادرستطراحی–2

.ندکایجادرابتنآسیبهایازشماریبیانواعتواندمیطراحیدرعیوب
استشدهرایجزیادیحدتابتازگیکهطراحیاشکاالتازیکحال،اینبا
EM-beddedفلزیقطعاتگرفتنقرار، لولهخطمانند–شدهجاسازی-

.تاسبتنیهایسازهبیرونیسطوحنزدیکیدرخاصباکساهاییابرق
دهدمیاجازهوشدهتشکیلهاییمحلچنیناطرافدروبتندرترک

.دهدمیرخسریعترذوبوانجمادفرایندوتخریبسرعت
یهلبنزدیکیدرحدازبیشکههاریلگاردوهاآهنراهفلزیهایبیس

نیزپناهجانهاینردهوهاروپیاده،اندشدهدادهقراردیوارهایبیرونی
.زنندمیرقمرامشابهینتایج



دماتغییراتبابتندروننفوذپذیریگسترشوفلزیقطعاتاین
دروشده،ایجادبتندرکششیتنشفلزانبساطبا.استمتناسب
وذوبآسیبسببآنازپسوخوردگیترکایجادباعثنتیجه
لمشکتواندمیجانپناههاینردهیاریلهاگاردطول.گرددمیانجماد
انبساطدچارنیزآنهادراستفادهموردهایلوله.کندایجاددیگری

تعبیهکافیلغزشمفاصلواگرشدهدماتغییراتاثردرطولیوانقباض
الاتصنقاطدرخوردگیترکعاملانقباضوانبساطباشد،ایننشده
ازناشیهایآسیبنیزسرعتهاترکاین.گرددمیبتنبههابیس

.دهدمیافزایشرابتندرذوبوانجماد



سازهبهبآسیشایععلتیکآرماتورشبکهرویبربتنناکافیکاوروپوشش
داردوجودهمآبیاریوآبیهایسازهدرمشکلاین.استبزرگراهوپلهای

رویبربتنپوششسانتیمتر7/5حداقلبهنیازمعموالتعمیرواحیابرای.
اثراتمعرضدربتنکهخورندههایمحیطدراماهست،سازهآرماتورشبکه
10حداقلبایدمیزاناینداردقرارکلریدهایااسیدها،ها،سولفاتمخرب

.باشدسانتیمتر

یداکسایجادگردد،آغازآرماتورهادرخوردگیتادهدمیاجازهناکافیپوشش
بتندربیشترفضایبهنیازخوردگیاینازناشیجانبیمحصوالتوآهن

.گردندمیباعثرابتنشدنمتورقوخوردگیترکنتیجهدروداشته



هایدرزفواصلرعایتعدمیاوکافیانقباضیمفاصلازاستفادهعدم
یبآسآنبهبتنیاسلبدردمایکنواختمنظورتوزیعبهانبساطی

هارکتاینوخوردخواهدترکناکافیانقباضمفاصلبابتنومیزند
.تاسمشهودنشدهتعبیهامابودهانبساطدرزبهنیازکهنقاطیدر

رفتهگشکلهایانقطاعدرزعنوانبهترکهاییچنیندیدن،متاسفانه
هایتنشهاترکاینساختارامانیستجذابچندانشدهبریدهیا

به،شانناخوشایندهرچندظاهررغمعلیوکندمیکنترلراکششی
بساطیاندرزهایباشدهساختهبتنیاسلب.دارندتعمیربهنیازندرت
پل،هعرشبهجدیهایآسیبباعثتواندمیتنگخیلییاوناکافی
هر.گرددسدهایسرریزدار،شیبسطوحبلند،طبقاتوسد،جاده
دردماهسالیانوفصلیروزانه،تغیراتطوالنیچرخههابتناینازکدام
درتنبانبساطنتیجهدر.کنندمیتجربهراخورشیدیهایتابشاثر

وهاشبخدروبیشتردارند،تریباالدمایکههااسلبفوقانیسطوح
.کمتراستهستندترخنککهتحتانیهایلبه



الدفوقانیهایبخششدنمماسولببهلبموجبتواندمیانبساطیچنین
حرکتبرایممکنراهتنهاشرایطایندرکهشدهانقطاعهایدرزمحلدرها

ازهکگردد،میبتنفرمدرتورقایجادباعثکهباالستسمتبههااسلبآسان
اهتورقاین.کنندمیپیشرویهادالپشتاینچ2تا1ازوشدهآغازدرزهامحل

تدل،معهایاقلیمدر.اندشدهواقعبندیآرماتورفوقانیشبکهدرمعمولطوربه
.شودنمیواردبیشترآسیبوماندهباقیانبساطیدرزهایسویدودربتنتورق

راذوبوانجمادازایروزانهچرخهتواندمیآبحال،هربهسرد،هوایوآبدر
درشبتنشدنورقهورقهکهشودمیباعثاین.کندتورقازناشیدرزهایوارد
.یابدگسترشدرزمحلازدورترمتر1/5تا0.۹ازوکرده



.نمونهایاغراقشدهازاینآسیباستفوقشکل



ساختنقایص-3

وکرموبرمشتملنادرستاجرایاثردربتنبرواردمعمولهایآسیب
وگیریاندازهومحاسباتیاشتباهات،قالبرفتندربتن،شدنمتخخل
.استکارتکمیلنقایص
التمناتوانیاثربرکههستندمناطقیواقعدربتنتخلخلوشدنکرمو

خالینتیجهدروهاسنگدانهاطرافموجودفضاهایکردنپردرسیمان
اینکهشرطبهنقیصهاینبودنخفیفصورتدر.گردندمیایجادآنهاماندن

سیمانمالتازتوانمیباشدنگذشتهساعت2۴ازبیشقالبهاکردنبازاز
نموداستفاده



باوقالببرداشتنازبعدساعت2۴ازبیشترمیمعملیاتگرا
ابتداایدباست،گستردهبتنیشدهکرموسطحیاگرفته،تأخیرصورت

آمادهمیترمیمالتازاستفادهباسپس،شدهبرداشتهمعیوبهایبتن
روش،گیردصورتتعمیر،اپوکسیدهندهپیوندچسبهمراهبه،

هایقصنازبعضیاستجدیدبتنبابتنکلجایگزینینیزنهایی
ازادهاستفباتوانمیراقالبرفتندریاقالبحرکتازناشیجزئی
بهنقصرفعاینموارداکثردر.نمودپرداختوصافسابسنگ

بهنسبتاستموظفمجریواال،شدهپذیرفتهمالکتوسطسادگی
.کنداقدامبتنازدیدهآسیببخشآنجایگزینیوتخریب



وجودبتنسازوساختدرابعادیخطاهایایجادبرایزیادیفرصتهای
رایبتالشجایبهنقصپذیرفتنمعموالروشبهترینبتواناگر.دارد

ایگونههببتنکیفینقصطبیعتاگرصورتاینغیردر.استآنتعمیر
مجددیسازبازوتخریبتصمیم،بهترینپذیرفت،راآننتوانکهباشد
ووبمعیبتنتخریبباتوانمیراابعادیخطاهایموارد،بعضیدر.است

.ردکاصالحاپوکسیچسبازاستفادهباجدیدبتنباآنجایگزینی



اضافهیاو(نهاییسطح)حدازبیشپرداختشاملمعموالتکمیلینقایص
دوهردر.استکاراتماممراحلطیدرسطحبهسیمان(یا)وآبکردن
سطوح.شودمیدوامکمنتیجهدروپذیرنفوذومتخلخلسطحمورد،
ومرمت.شوندمیخردوخوردهترکسازهعمراوائلهماندرنهاییضعیف

تنبباآنجایگزینیوضعیفبتنحذفشاملشدهخردسطحبازسازی
بهیبتخررونداگر.استاستاپوکسیپیوندیچسبازاستفادهباجدید
ازفادهاستباراسطح(نهاییبتن)عمرتوانمیشود،دادهتشخیصسرعت

.دادافزایشبتنکنندهبندآبترکیبات



سولفاتیتخریب-۴

کههستندنمکهاییجملهازکلسیم،ومنیزیمسدیم،سولفات
وجنوبساحلیمناطقایراندرقلیاییخاکهایدرمعموال

باهاسولفاتازگروهاین.)شوندمییافتکشورغربهمچنین
واکنشسیمانخمیردرموجودآلومیناتهیدراتوهیدراتهآهک

آلومیناتاتسولفکلسیموکلسیمسولفاتتشکیلودادهشیمیایی
رخمیحجمازبیشترواکنشاینجانبیمحصوالتحجم.دهندمی

انبساطثرادربتنشکستنامکانبنابرایناست،شدهتولیدسیمان
نیپاییکلسیمآلومیناتدرصدکه،5نوعپرتلندسیمان.داردوجود
استوممقابسیارهاسولفاتحملهوشیمیاییواکنشبرابردردارد،

زیرآبهاییاوخاکمجاورتدربتنیسازهکهجاهاییدربنابراین.
.کردهاستفادسیماننوعاینازبایدداردقرارسولفاتدارایزمینی



برایتواندمیپلیمریبتننازکپوششیکازاستفادهاوقاتگاهی
درگرفتنقرارعلتبهمدامآسیبوفرسایشدستخوشکهبتنی

آبترکیباتوموادازاستفادهیاوباشدمفیدست،سولفاتهامعرض
بهازهسشدنتروخشکپیاپیتناوب.استاستبخشاثربتنبندی

خریبتنرخکردنکموکاهشلذابخشد،میسرعتسولفاتیتخریب
نبیازدیگرپیشنهادیروش.دادانجامچرخهاینقطعباتوانمیرا

رسیدستکهصورتیدراستآبراهازانتقالقابلهایسولفاتبردن
جامانازپسصورتاینغیردر.باشدپذیرامکانسولفاتیمنبعبه

باشدههساختبتنباوشدهتخریبموجودبتنبایدمناسببازبینی
.شودجایگزین5تیپسیمان



هاسنگدانهقلیاییواکنش–5

زنهآتشسنگنوعی)چرتاوپال،سنگمانندماسه،وشنازخاصیانواع
باال،یسیلیسمحتوایباآذرینیاچخماقسنگ،(سیاهومتراکمذراتبا
رتلندپسیمانقلیاییهیدروکسیدهایوپتاسیم،سدیمکلسیم،با

قیقتحومطالعهقرننیمازبیشرغمعلیواکنش،این.دهندمیواکنش
بایسنگدانههایدارایهایبتنبرخی.استنشدهشناختهودرکچندان
تخریبشگستربردالشواهدیسرعتبهقلیایی،پذیریواکنشقابلیت

هایسالبرایاستممکندیگرهایبتناما.دهدمینشانرافرسایشو
اکنشوهایبتندرپتروگرافیبررسی.بمانندباقینخوردهدستزیادی
یلتشکهاسنگدانهنوعایناطرافدرژلنوعیکهدهدمینشانپذیر
.استشده



رطوبت)آببخاریاآبحضوردرژلاین
دهکرپیداگسترششدت،به(۸5تا۸0نسبی

هاسنگدانهاطرافدرایکشیدههایترکو
.یابدمیگسترشبتندروکردهایجاد

درگسترشاین،نشودمهارکهصورتیدرو
ترکصورتبهباراولینبرایبتنداخل

آشکاسطحرویبرمنظمیهایخوردگی
دسفیتراوشمواردازبرخیدر،معموال.گرددمی

مشاهدهخوردهترکبتناطرافوداخلدررنگی
5تا۴هاترکاینشدید،موارددر.شودمی

.گردندمیبازمترسانتی



خوردگیچینبهمنجرای،گستردههایآسیبچنینکهاستمعمولبسیار
هایدروازهبتنیاتصالنقاطوقیودویابتندرتوجهیقابل(هایجابجایی)های

فقطستاممکنسنگدانهقلیاییواکنشبزرگ،بتنیهایسازهدر.گرددسدهاکنترل
دپویومعدنچندینازاستفادهکهزمانیتا.دهدرخسازهازخاصیمناطقدر

قراردتأییموردوبودهمعمولبزرگبتنیهایسازهساختدراستفادهبرایسنگدانه
وشناویحبتنزیرا.باشدکنندهگیجتشخیصبرایاستممکنروشاینگیرد،می

شدهاختهسنمایانکهسازهازبخشهاییدرتنهاپذیر،واکنشسنگدانهیاقلیاییماسه
(Minidoka)سددرحاضرحالدروضعیتیهمچین.باشدمیتشخیصقابلاست،

DePuyواستارک سدو،Friantسدکولیج،سد،استوارتکوهسد،1995
Seminoeاستمشاهدهقابل.



پایینیقلیایخاصیتباپرتلندسیمانهایازاستفادهجدیدهایسازهدر
دردگیخورزیادیبسیارحدتایاکاملبطورمیتواندپوزوالنیسربارهو

خوردگیموجودهایسازهدر.کندمتوقفراهاسنگدانهواکنشاثر
هیچ.تاستعمیرقابلغیرتقریباپذیرواکنشسنگیمصالحازناشی
هاسنگدانهقلیاییهایواکنشاثرحذفبرایایشدهاثباتروش
کخشجهتتدابیریاتخاذباتخریبگسترشنرخاگرچه.نداردوجود
گونههراما.شودکنداستممکنمواردبعضیدرسازهداشتننگه

هستندقلیاییهایواکنشتاثیرتحتکههاییسازهتعمیربرایتالش
.استثمربی



بهتعمیریموادگونههربتنداخلدرعارضهاینمداومگسترشبا
ایدبفعالتخریبتحتهایسازه.شوندمیاثربیوشدهجداسادگی

ستاالزمتنهاوگیرد،قراربازرسیموردوشدهمونیتورمدامصورتبه
.دباشسازهمطمئنبرداریبهرهحفظجهتدرکهدادانجامراتعمیراتی
کسلبسیمازاستفادهبامتعددیسدهایدرهایگیتبتنیاتصاالت
بهرهچرخهبهآنها،بتنیسطحهردرترمیمیهایبرشایجادجهت

یکتکنازاستفادهباهابرشاینسپس.اندشدهبازگرداندهیرداری
آبتنشساختنمتوقفوکردنآبندجهتبهاورتانپلیرزینتزریق

شودمیپر



ازاریبسیدر.شودتکرارمتناوباًآزادیبرشهایچنینبتن،انبساطافزایشبا
ودیکناینمیزانوروندمیبینازوشدهکندهاانبساطوهاجابجاییها،سازه
بتندرجودموقلیاییترکیباتوهاسنگدانهقلیاییهایواکنشبهبستهتوقف
دادانجامکاملبرداریبهرهبرایراترمیمواصالحتوانمیهنگامیفقط.است
پیشنایبایدصورت،هردر.باشدپذیرفتهانجامکاملصورتبهسازهانبساطکه

خوردگیثیرتاتحتبتنجایگزینیبهنیازاستممکننهایتدرکهداشترابینی
در1۹75سالدربتنکردنجایگزینموردچنین.باشدداشتهوجودقلیایی
1۹27سالدرسداین.افتاداتفاقفالزآیداهوسدبازسازیجریان،درآمریکا
گردیدمشخصدنوربتنآزمایشگاهتوسطگستردهمطالعاتازپسوشدساخته

.استدیدهآسیبشدتبههاسنگدانهقلیاییواکنشاثردرسدبتنکه



ذوبوانجمادسیکلازناشیتخریب–۶

بآسیشایعهایعلتازیکیبتندرونآبمداومذوبوزدگییخازناشیتخریب
دماتصدادنرخدرزیرشرایط.استسیریسردهایاقلیمدربتنیهایسازهپذیری
:هستندموثرذوبوانجمادازناشی

.باشدانجمادوذوبسیکلمداومتاثیرتحتسازه-1
شدهدرصد۹0ازبیش–اشباعآباززدگییخهنگامدرموجودبتنفرجوخلل-2

.باشد



میتجربهراحجمیانجماددرصد15حدودانجمادزمانمدتدرآب
اشباعادانجمطولدرتقریبابتندرمویینهحفراتوفرجوخللاگر.کند
بهمنجروشدهکششینیروهایاعمالسببانبساط،اینباشندشده

خریبتاین.گرددمیسیمانمالتماتریسخوردگیترکوشکستگی
.دهدمیرخداخلبهخارجیسطوحازبتنهایالیهتمامیدرتقریبا

اشباعدرجهذوب،وانجمادهایچرخهتعدادبهآسیبپیشرفتنرخ
ابشتمعرضدرگرفتنقرارشرایطوبتن،تخلخلانجماد،طولدرسازه
تندهسآبپاششیابرفذوبمعرضدرکهدیوارهایی.داردبستگینور
درکهعمودیهایدیوارهوقراردارندآبباتماسدرکهافقیدالهای،

درآسیببرایمعمولهایمکانجملهازهستندواقعآبعبورمسیر
.باشندمیمداومذوبواثرانجماد



کلسینیمیکروزانهگیرد،قرارجنوبسمتازنورتابشمعرضدربتناگر
هاتنبمقابل،درکندمیتجربهروزدرراذوبسیکلنیمیکوشبدرانجماد

وانجمادچرخهیکفقطاستممکنشمالسمتازگرفتنقرارمعرضدربا
ترکممراتببهوضعیتنتیجهدروگذاردهسرپشترازمستانهردرراذوب

.کنندمیتجربهرامخربی



فرسایشوسایشاثردرتخریب-7

ردهخو،شنکنند،میمنتقلمعلقذراتوالیوگلهمراهبهراآبکهبتنیهایسازه
یشسااثردربتنتخریبدرمطالعهموردموضوعاتباالجریانسرعتباآبیاوسنگ
آنهاکفدرموجودذراتکهصورتیدرهاسددرآرامشهایحوضچه.باشندمی

.گرفتخواهندقرارسایشمعرضدرنشودمنتقلوپاکسازی
ذراتوهاسنگریزهجریان،الگویبودنمعیوبعلتبهآرامشهایحوضچهازبرخیدر
ندروذراتاینکهمحلهاییدر.شودمیکشیدهحوضچهدستباالبهدستپاییناز

یتوجهقابلهایتخریبدارد،وجودشدیدجریانهایکهزمانیدرمیشوند،جمعحوضچه
.(بعدصفحهشکل).آیدمیبوجود





ناشیآسیب.افتدمیاتفاقکفبهالیوگلوهاسنگخوردهوشنکوبشاثردرسایشاین
.شودمیظاهربتنسطحشدنصیقلیصورتبهتخریبایناز

ن،شوالیوگلاثرتحتآنهاازقدریوشدهنمایانبتندرشتهایسنگدانه
.اندخوردهجال



حوضچهدیوارهایدرخوردگیشروعاحتماالوسایشاولیهمراحلزیرشکل
.دهدمینشانراآرامش



انزممدتهمچنینوزیادمتغیرهایازتابعیخوردگیوسایشتخریبمیزان
،هاستمولفهاینمعرضدر(سازه)گرفتنقرار

،بتنیسطوحشکل
،جریانالگویوسرعت
،جریانمسیر

بارگذاریمجموعو
راشرایطینادربتنرفتاربینیپیشبرایعمومیاینظریهبهدستیابیامکان
ازهسهیدرولیکیمدلاستالزممعموالنتیجه،در.استساختهدشواربسیار
ارزیابیودیدهآسیبهایحوضچهدرجریانالگویوشرایطتشخیصبرای

.گیردقرارمطالعهموردنیازموردتغییرات
قرارسیبررموردمیگرددسازهفرسایشوسایشبهمنجرکهشرایطیتمامیاگر

ینپایسازهوریبهرهعمرونداشتهکاراییهمتعمیریموادبهتریننگیرد،
.آمدخواهد





کاویتاسیونپدیدهازناشیهایآسیب-۸

سرعتابآبجریانکهافتدمیاتفاقزمانیکاویتاسیوناثردرتخریب
.کندبرخوردجریانسطحبهناپیوستهونامنظمصورتبهباال

باالراجریانسطحآبشودمیباعثجریانمسیردرناپیوستگی
ازیهایحبابوشدهمنفیفشارمناطقایجادباعثنتیجهدربکشد،
ودهکرحرکتجریاندستپایینبههاحباباین.گرددایجادآببخار
بگیرد،صورتبتنیسطحیکمجاورهاحبابترکیدگیاگر.ترکندمی
وچککنهایتبیمنطقهیکگرداگردباالفشارایضربهیناحیهیک
ایجادسطحرویدر
لوهقوجابجارابتنذراتتواندمیقدرتمندیضرباتچنین.شودمی
تواندیمآنخودکهشوددیگریناپیوستگیتشکیلباعث،کردهکن

.گرددکاویتاسیونپدیدهاثردرتریگستردهآسیبباعث



کالسیکالگویروبرو،شکل
درتخریب–"کریسمسدرخت"
کاجشکلبهکاویتاسیوناثر

لانتقاتونلیکدر-کریسمس
ونکانیگلنسددربزرگبتنی
رخبودهجریانی1۹۸2سالازکه

.دهدمینشانرااستداده



ونکاویتاسیتخریبنمونه،ایندر
بتنتونلطولدرکاملطوربه

بهمتر12حدودویافتهگسترش
فوذننیز(روبروشکل)صخرهاساس
.استکرده



کنترلآبمعمولدرهایتخریبدراثرکاویتاسیوندردرون،اطرافوچهارچوبه
رایسرعتبسیارباالهنگامیرخمیدهدکهگیتهایکنترلآببجریان.است

خریبازجریانباعثتاین.بهمقدارکوچکیبازمیمانندویااولینباربازمیشوند
.نوعکاویتاسیوندرپاییندستگیتهایااطرافآنمیگردد

سطبرایایجادمقاومتدربرابرپدیدهکاویتاسیونبسیاریازموادمختلفیتو
هتابهامروز،هیچمادهای،ازجمل.شدهاستترمیمتستآزمایشگاههایاصالحو

فوالدضدزنگوچدن،قادربهتحملکاملاثرهایتخریبیایجادهشدهتوسط
یونرادرداشتنتعمیراتموفقبایدعللایجادکاویتاسبرای.کاویتاسیوننیست

.نظرگرفت



اجزئیاتومشخصاتترمیمنهاییبررویسطحسازههایبتنیکهجریانهاییب
صورتاغماضوسختوبدونسرعتباالراتجربهخواهندکرد،بایدبسیارسفت

.پذیرند
شدگاهیاوقاتتعمیراتبتنتازهتواناییپاسخگوییبهایننیازشرایطسازهرانداشتهبا

زنیسطحوبرداشتنناهمواریهاانجاممیوسابمیتواندبهصورتسنگزنی
هرچند،بهاحتمالزیادبتنیاستکهمشخصاتسطحیموردنظررابرآورده.شود
همراهبهبتننجایگزیبتنیاوشودجایگزینجدیدبتنباوشودبرداشتهبایدکندنمی

.شودمیاستفادهاپوکسیچسب



المعموکنترلهایگیتخودیاچهارچوببهکاویتاسیوناثردرشدهواردخسارت
و،لیمریپبتنیاو،اپوکسیپیوندیچسبواپوکسیمالتازاستفادهباتواندمی
هاییبآسیچنینطبیعت.شودتعمیراپوکسیچسبهمراهبهبتنجایگزینییا

تعمیراتامانجازقبلآنهاشناساییوکشفنتیجهدر.نیستگستردهبسیارمعموال
الیهیککهاستخوبیایدهتعمیرات،اینانجامازپس.استضروریبسیاربزرگ

بهدستنپاییسمتبهگیتچهارچوبابتدایازبتن،رویاپوکسییکپارچهپوشش
ستاممکناپوکسیپوششایشیشهوصیقلسطحکرد،اعمالمتر3تا1.5طول

توجهدبایحالهربهاماکندکمکبتنبرکاویتاسیونمخرباثراتازجلوگیریبه
ازناشیهایآسیببرابردرکاملطوربهاپوکسیهایپوششکهداشت،

.نیستمقاومکاویتاسیون



هایحوضچهیاخروجی،هایدریچهسرریزها،درآمیزموفقیتتعمیریکداشتنبرای
سیبآبخشساختاردرعمدهتغییراتایجادبهنیازهمیشهتقریباهاسددربتنیآرامش
.داردوجودتخریببازگشتازمنظورجلوگیریبهدیده
نچنیطراحیصحتازاطمینانبرایهیدرولیکمدلمطالعاتدرهاروشعملکردونتایج

هاییارشاندازیراهونصباصالحی،هایروشازیکی.شوندگرفتهنظردربایدتعمیراتی
بسیاروناثرکاویتاسیتوجهقابلکاهشیاوبردنبینازدرکه،تونلهاستوسرریزهادرهوا

اربردکچنینیاینتعمیراتوهاعارضهنوعایندرمعموالجایگزینبتن.استبودهموفق
.داردبسیار



آرماتورشبکهخوردگی-۹

گریست،دیعلتبهبتنتخریببرینشانهمعموالآرماتورشبکهخوردگی
تادهندمیاجازهوکردهضعیفرابتندیگرمخربعللمورد،ایندر

.بدهدرخآرماتورشبکهخوردگی

درلمعموطوربهبتندراستفادهموردپرتلندسیمانقلیاییظرفیت
حدوددرفعالغیر(قلیایی)بازیمحیطیکایجاد،آرماتورهااطراف

PH12کندمیمحافظتخوردگیبرابردرآنهاازکهکرده.



کهیزمانیاوبرود،بینازیاورفتهدستازمحیطیانفعالکهوقتی
تادهدمیاجازهکافیاندازهبهتورقیاوشودخوردگیدچارترکبتن
اکسیدهای.دهدمیرخخوردگیشود،بتنواردمزاحمتبدونآب
نسبتیبیشترفضایبهنیازفوالدخوردگیطولدرشدهتشکیلآهن
آمدنجودبوباعثمسالهاین.دارندبتندرآرماتورشبکهاصلیسایزبه

الیهیهال(یا)واضافیهایترکایجادنتیجهدروبتندرکششیتنش
هدخواخوردگیروندبهبخشیدنسرعتنتیجهدروبتنکاورشدن
.شد



برخیازعللشایعترازخوردگیفوالدهمراهشدنترکخوردگیهای
بتنباسیکلانجمادوذوبشدن،قرارگرفتندرمعرضسولفات،و
ادنواکنشقلیاییسنگدانهها،قرارگرفتندرمعرضاسید،ازدستد

قرارخواصقلیاییبهعلتکربناته،فقدانضخامتکافیکاوربتن،و
.معرضکلریدهاستگرفتندر

قرارگرفتندرمعرضکلریدهاتاحدزیادینرخخوردگیسرعت
.بخشیدهومیتواندبهفرمهایمتعددیرخمیدهد

بهیدنبخشسرعتبرایبتنبه(سدیمکلرید)یخضدنمکازاستفاده
کلریدها.استکلریدهابرایمعمولمنبعیخ،وبرفشدنآبروند

رایباستفادهموردآبوها،سنگدانهماسه،وشندرتوانندمیهمچنین
هایسازهازبعضی.باشندداشتهوجودبتنهایمخلوطسازیآماده

ونتقلمراباالکلریدمحتویاتباآب،آمریکاغربیهایایالتدرآبیاری
.کنندمیجابجا



اسیدمعرضدرگرفتنقرار-10

رداسیدمعرضدربتنیهایسازهگرفتنقراربرایشایعمنابع
خارجزهکشیهایآب.افتدمیاتفاقزمینیزیرمعادنمجاورت

ابایمنتظرهغیرصورتبهواسیدیتواندمیمعادناینازشده
PHمقدار.باشدپایینPH شدهتعریفخنثیمادهعنوانبه7
مقادیرکهحالیدراند،شدهنامیدهقلیایی7ازباالترمقادیر.است
PHتا15سولفوریکاسیدمحلول.هستنداسیدی7ازترپایین
.باشدداشتهتواندمی1حدوددرPHدرصد،مقدار20



بایاسیدپسآبهای.زندمیآسیببتنبهسرعتبهمحلولیچنین
قرارازپستنهاامامیزنند،صدمهبتنبهنیز۶تا5بینPHمقدار
.آنهامعرضدرسازهطوالنیگرفتن

سیمانباداسی.استآسانبسیاراسیدتوسطدیدهآسیببتنتشخیص
تبدیلکلسیمهاینمکبهسیمانودهدمیواکنشبتنمالتپرتلندِ
هاانهسنگد.شوندمیشستهوکردهریزشجاریآببوسیلهکهشده
بتنظاهر.گردندمینمایانامامانند،میسالممعموالتردرشتی

امااست،سایشیتخریبمانندحدودیتااسیدتوسطدیدهآسیب
نبدوونمایانترگیرندمیقراراسیدمعرضدرکههاییسنگدانه
..هستندصیقل



اسیدمعرضدرگرفتنقرار



اسیدتاثیرتحتوشود،میآغازسطحدروضوحبهاسیدیتخریب
بتنعمقوسازهاصلیهستهبههرچهطرفآناز،یابدمیگسترش
تنبسطحدراسیدغلظت.یابدمیکاهشتخریبمیزانشودمینزدیک
انسیمباواکنشعلتبهکندمینفوذبتنداخلبههرچهاما.باالست
لتعبهبتنجسمدرموجودسیمانحال،اینبا.گرددمیخنثیپرتلند

.استشدهضعیفهاواکنشاین

رداشتنبشاملکهاسید،اثرتحتبتنترمیمبرایاولیهاقداماتبنابراین
یمبینیپیشکهچیزیستآنازبیشهموارهاستدیدهآسیببتن
ازناشیشدهضعیفودیدهآسیبهایبتنتمامیحذفعدم.شود

اساسبر.شودمیترمیمیموادچسبیدندرنقصباعثاسیدعملکرد
تنبکردنتمیزبرایمجازروشیکعنوانبهاسیدباشستشوتجربه
نقصصورت،هربهاماباشد،میمجازتعمیراتبرایسطوحآمادگیجهت

ایگستردههایتالشآنکهمگردهد،میرختعمیریموادچسبیدندر
.پذیردانجامبتنازاسیدآثارتمامحذفبرای



برایاسیدازاستفادهجهتمجوزیهیچبتنترمیمدیگرهایروشدر
تزریقمنظوربههاترککردنتمیزبراییاوتعمیرازقبلبتنسازیآماده
.استنشدهصادررزین

والزممترمیازپیشبتنتخریبمنعحذفبتن،تخریبعللتمامیهمانند
یداسکردنرقیقاسیدی،تخریباتدرمعمولروشهایازیکی.ضروریست

تواندمیپایینPHبااسیدیمحلول.استآبوسیلهبهمحلدرموجود
ریکمتمخربرفتارپتانسیلکهشدهباالترPHبااسیدیمحلولبهتبدیل
.دارد



انتومیبود،باالمتوسططوربهاسیدیمحلولPHاگرجایگزینعنوانبه
اثراتولیدبازتکنندهمتوقفعنوانبهپلیمریبتننازکپوششسیستماز

.نموداستفادهسطحرویبرترمیمانجامازپساسیدتخریبی
سطحمحافظتقابلیتباهاییپوششدهدمینشانآزمایشگاهیتحقیقات

.هستنداقتصادیندرتبه،قویهایاسیدبرابردربتن
چسبهمراهبهجایگزینبتنازتوانمیاسیدیتخریبتعمیراتدر

بهکسیاپوچسبازمواردبعضیدروپلیمریبتنوجایگزینبتناپوکسی
بتنواپوکسیمالتازشودمیپیشنهاد.نموداستفادهاپوکسیمالتهمراه

برابردرهکزیادیمقاومتدلیلبهنباشند،پرتلندسیمانحاویکهپلیمری
.گردداستفاده،اسید



خوردگیترک–11

اینشانههبلک.نیستبتنتخریباصلیدلیلآرماتورهاخوردگیمثلترک
.استمخربعواملسایرعلتبهبتنتخریباز

جمعازایدرجهشوندمیساختهپرتلندسیمانباکههاییبتنهمه
جمعانقباضاین.شوندمیمتحملهیدراتاسیونهنگامدرراشدگی
راشدگیجمعازناشیهایترکوکردهتولیدراخشکیهایشدگی
.هستندشبیهایدایرهالگویبهحدیتاکهآوردمیپدید



کلیورطبهتوانندمیویافتهگسترشبتنعمقبهندرتبههاترکاین
.شوندمیگرفتهنادیده

درتازهبتنکهدهندمیرخزمانیپالستیک،شدگیجمعترکهای
کهزمانیستدراینکه،دهدمیدستازراخودآبزیادتبخیرمعرض

.داردخمیریوضعیتبتن
ازترعمیقحدیتامعموالپالستیکشدگیجمعهایترک

کیورینکحیندرشدگیجمعازناشیترکهایوخشکترکهای
.باشندمیبتن



غیرتاینبابتندادنوفقبرایدرزکافییاندازهبهطراحیهنگاماگر
کهلهاییمحازسادگیبهبتنباشد،نشدهتعبیهبتنیهایسازهدراندازه
.خوردمیترکشودلحاظانبساطیدرزبودالزم
وتهیافگسترشبتنجسمدروندرکاملبصورتعموماهاترکنوعاین

ایهترک.کنندمیایجادبتنییسازهدرونبهآبنشتبرایمنبعی
رتلندپسیمانهیدراتاسیونباالیدمایاثردرتوانندمیهمچنینحرارتی

شافزایکهمادامیهاییبتنچنیندر.شوندایجادکیورینگهنگامدر
یهثانوانقباض.یابدمیافزایشسختیوداخلیدمای،داردوجودحرارت

تنشاثردرورفتهشدنسردبهروسازهکهدهدمیرخزمانینیز
.گرددمیایجادترکگاهیتکیهنقاطسراسردرداخلیکششی



سازهردخوردگیترکشایععللازدیگریکیگاهیتکیهنقاطکمبود
.است300psiتا200بینمعموالبتنکششیتنش.استبتنیهای
تنشکههرجاراجابجاییشرایطتواندمیراحتیبهسازهموجودپی

جادایبهمنجرنتیجهدروآوردوجودبهکردهتجاوزمیزاناینازکششی
.گرددترک

در،گرفتقراربحثموردپیشبخشهایدرکههمانگونهبتنهایترک
سیکلتاثیراتوسولفاتیحمله،بتنقلیاییهایسنگدانهواکنشاثر

.میشوندایجادنیزانجمادوذوب
میحاصلسختیبهاغلببتنییسازههایترکرویبرموفقتعمیرات

روشابتانپرداختبتنهایترکانواعازبرخیبهاستبهترگاهی.گردد
.زدتعمیرشانبهدستنقصپرواشتباه





.داردیبستگآنانپیدایشعللبههاترکبرایترمیمیروشانتخاب
رتصوبه،مردهیاهستندزندهترکهاکهکردتعیینبایدابتدا

.یعوسیدامنهبایابندهگسترشیاهستندبستهوبازگردشی
راثبیاغلبوپیچیدهبسارمعموالنوعایندرایسازهتعمیرات
میریتعموادرویبرسرعتبهوسهولتبههاییترکچنین.هستند

پیشودلیلهمینبه.شوندمیتولیدبازتعمیریبتنمجاورتدریا
نظورمبه"سنجیترک"تااستالزمبتنتعمیربرایتالشیهراز

.شودنصبسازههایترکرویبرنظارتومونیتور



ینکهاو،ایدورهشدنبستهوباز،ترکنوعمورددراطالعاتیبایدابزاراین
نیستیاهستدماییتغییراتعلتبهاینکهواستفصلییاروزانهآنسیکل

طشرایعلتبهواستشوندهوسیعوپیشروندهنوعازترکاینکهیاو
میرتعبرایتالشیهرشودمیاشارهمجددا.استبارگزارییاوفونداسیون

.اشدبشدهشناساییترکهارفتارعللکهگیردصورتبایدهنگامیتنها



زریقتاست،ایستاعبارتیبهیا"مرده"اصطالحاترکشددادهتشخیصاگر
اگرو.ودشاستفادهبتنایسازهساختنیکپارچهبرایتواندمیاپوکسیرزین
رمیمتکهشودمیپیشنهاداستسازهنشتیساختنبندآب،ترمیمازهدف

.پذیردانجامیورتانپلیرزینتزریقباکاملصورتبه
رایب،باشدکمسازهآبنشتحجمکهمواردبرخیدراپوکسیرزینتزریق

یسازهاعضایهایترکمجددچسباندنجهتیاوشدهاستفادهبندیآب
.رودمیبکاربتنی
بهبتنسکهتردوشکنندهاماسختایمادهبهتزریقازپساپوکسیرزین

پلیرزینعوضدر،شودمیبدلنداردمقاومتیهاترکاحتمالیحرکت
منفذبدونفومیبهوداشتهپایینیکششیمقاومتوبودهپذیرانعطافیورتان
نمیماااستبخشاثربتنیهایسازهآببندیونشترفعبرایکهشدهبدل
زینربرخی).نموداستفادهآنازاساسیتعمیراتبراینرمالصورتبهتوان
ذیرپانعطافوصلبتزریقازپسکهدارندوجودیورتانپلیجزئیدوهای
.(بودخواهدمفیدتعمیراتگونهاینبرایوشده



وعمقزیرالزمموردیاندازهبهفرسودهودیدهآسیببتنبرداشتعمقاگر
دیدیجترکسرانجامداشتانتظاربایدنباشد،موجودترکهایگسترشیدامنه

توانیمراهاترکبازتولیدچنین.شودنمایانشدهاستفادهتعمیریموادمیاناز
آبهایکانالوهاسرریز،هاپلیعرشهدرپیوندیترمیمیهایپوششدر
کردمشاهدهتوانمی



سازهرویبرحدازبیشبارگذاری-12

قابلیسادگبهواستواضحبسیارمعموالحدازبیشبارگزاریاثردربتنتخریب
آیندیمبوجودسازهظرفیتازبیشبارگزاریاثردرکههاییرویداد.ستشناسایی

هایرکتبروزبهزیادبارگزاریاثردرشدهتولیدتنش.اندذکرقابلوتوجهقابل
غالبا.کنندمینمایانراباربرنقاطوحدازبیشبارگزاریکهشدهمنجرمتمایزی
وودشمیمشخصآناثراتهمباریکوافتدمیاتفاقیکبارحدازبیشبارگزاری

نبترویبرمجددابتنتخریبآثارداشتانتظارتوانمیترمیمصورتدرلذا
.نکندعودتعمیری



یسازهمهندسیککمکودانشبههاییآسیبچنیندرداشتانتظارباید
عللارزیابیوساختنمشخصبرایساختاریتحلیلوتجزیهانجامبرایباتجربه،

برایکمکنیزو،کاملبطورظرفیتازبیشبارگزاریاثردرسازهتخریببهمنجر
میزاننتعییبایدآنالیزاین.بودخواهدنیاز،الزماتتعمیروترمیممیزانتعیین

زاریبارگبرایشدهطراحیظرفیتاندازهتعیینوطراحیهنگامدرسازهبارپذیری
اثراتمامیتبایددیدهآسیببتنبازبینیانتهایتاابتدااز.شودشاملراحدازبیش

.شودمشخصسازهرویبربارگزاری
.باشندکهجاییهردرها،خرابیدومیدرجهدروشوندمشخصبایدهاجابجایی

رفیتظکهشوندشناساییهاییخرابیکهشودحاصلاطمینانکهداشتتوجهباید
تضعیفاربتنباراولینبرایآسیبهاازبرخیچونآورندمیپایینراسازهپذیریبار

راوان،فاحتمالبهمیتواندزیاد،بارگزاریاثردردیدهآسیببتنترمیم.کندنمی
یاعمیرتبهنیازصورتدر.باشدداشتهمتداولجایگزینبتنباراعملکردبهترین

وسهپردرعملیاتاینبایستمیدیدهآسیببتنآرماتوریشبکهجایگزینی
.گرددتعبیهوبینیپیشتعمیراتی



لعوامتاثیرتحتکهایدیدهآسیببتنبرایمناسبموادوروشانتخاب
تسریعوکنندهتضعیفعواملتمامیبهبستگیداشته،قرارتخریبمختلف
اولینشد،درککاملصورتبهکنندهتضعیفعاملهرگاه.داردتخریبکننده
استفاده.استاضافیتخریباتازاصلیبتنازمحافظتمعمولپیشگیرانهاقدام

مفیدبارهینادراستممکنپلیمریبتننازکپوششیاآببندبتنترکیباتاز
.باشد



ت روش های کاربردی تعمیر، مرمت و تقوی: ششمفصل 

بتنیسازه های 

کهدادقرارمدنظررامعیارهاییاستالزممشخص،سازهیکبرایطرحهرتهیهدر
معیارهادراین
وثانویه،اولیههایهزینه
عواملوشیمیاییموادمقابلدرآنهاسازگاریوجدیداعضایواصلیاعضایدوام
وجوی

وتجهیزاتهمچنین
انسانینیرویمهارت
.دارندسزاییبهنقشموجود

زیررداصالحاتیاندکباانتومیراخشکیدرواقعبتنیهایسازهترمیمروشهای
.یردگقرارمدنظرترمیمرونددربایدکهمهمیبسیارنکاتاز.بردبکارآبسطح

کاملاطمینانحصولوکارگاهیدقیقنظارتبهترمیماجراییعملیاتمبرماحتیاج
.باشدمیمذکورعملیاتصحتاز



نایبهسازهعملکردومقاومتارزیابیمراحلپایاندرمهندسانکهصورتیدر
رارمیمیتمختلفروشچندبایدداردترمیمبهنیازموجودسازهکهبرسندنتیجه

رائهابازسازیروشتریناقتصادیحالعیندروتریناجراییانتخابمنظوربه
.گردد

:استضروریطراحبرایزیرنکاتشناختبهسازیوترمیمبحثدر
طرحساختگاهایمنطقهواقلیمیشرایطبهنسبتکافیشناخت•
آنبهمرتبطمسائلوطرحمشکالتازکاملشناخت•
بتنبهسازیوترمیمروزآوریفنودانشازکافیآگاهی•
منطقهشرایطباکشورهایدرشدهاجراطرحهایمطالعه•
هرگونهازقبلاستالزمزیرآبدربتنیهایسازهترمیمهایروشدر•

روشهایوترمیمیمصالحرویبرراآزمایشگاهیعملیاتسرییکاقدامی،
بهییاجراعملیاتویافتهآگاهیاحتمالیمشکالتبهتاگیردصورتاجرایی
یتوضعودیدگیآسیبمیزانازبایدهمچنین.گیردانجامنحویبهترین
.باشدآگاهترمیمجهتمصالحبهترینانتخابمنظوربهنظرموردسازه



آمادهسازیسطوحآسیبدیده

.گرددآمادهکامالًبایدبتنسطوحتعمیری،سیستمانجامواعمالازقبل
:کردعنوانزیرمواردتوانمیراسطوحسازیآمادهاصلیاهدافجملهاز
هتجبتنیشدهجداونرمونامناسبهایقطعهوهاتکهتمامینمودنبرطرف(1

کافیمقاومتبامناسبسطحیایجاد
ایجادازمانعهاآلودگیاین،هاآلودگیازسطوحتمامینمودنتمیز(2

.گردندمیمادربتنوتعمیریالیهبینالزمچسبندگی
نکردتمیزبرایآرماتورهاعمقیاوطولدادنقراردسترسدرونمودنآشکار(3

...و،تقویت
واصلینبتبینبیشترتماسسطحایجادجهتبتنیسطوحزبریدرجهدیاداز(۴

.مکانیکیبستوقفلازدیادهمچنینوتعمیریالیه
ارفشبدلیلزیرآبدرآرماتورهابریدنودیدهآسیببتنجایگزینیعملیات

استهمراهزیادیمسائلباآنالکتریکیهدایتنیزوآبهیدرواستاتیکی



کارسطحکردنپاک

یدهپوشرسوبیالیههایمقدارسازه،سنودیدهآسیبناحیهعمقبهبسته
.استمتغیر...وجلبکوالینظیرسازهبدنهرویبرشده

ازملویاوسیمیبرسنظیردستیلوازمتوسطتوانمیراکوچکسطوح
.نمودتمیزبرداریپوستهوسایلیاکاردکمثلکوچکمکانیکی
پاکارفشپرجتهاینظیردیگریوسایلتوسطتوانمیهمرابزرگترسطوح

.کرد
میتوانکارراندمانبردنباالمنظوربهالیههااینمقاومتمیزانبرحسب

.افزودآبجتبهراسوزانیاوکنندهپاکمحلولهای



دیدهآسیببتنکردنخارج

:باشدمیذیلشرحبهدیدهآسیببتنکردنخارجهایروش
آبپرفشارجت–الف

دیدهآسیببتنجداکردنجهت(اتمسفر1000تا200بینحدوداً)آبپرفشارهایجریانازروشدراین
درنتیجهوهگرفتبتنسطحرویبرمستقیماًراآبپرفشارولینازکجتیککهبطوری.میگردداستفاده

ونبدکهاستآنروشاینامتیازاتاز.گرددمیخارجهاسنگدانهبینازسیمانشدهسختخمیرفاز
.کندمیایجادتمیزیبسیارسطوحخاکگردوتولید

:بتنشکافتهایتکنیک–ب
هاروشندرای.گرددمیاستفادهبتنشکافتنجهتبادییاهیدرولیکیانبساطیهایسیستمازمعموالً

افتنشکبهاقدامفشاراعمالازوپسکردهواردبتندرایجادشدههایسوراخدرراهیدرولیکیسیلندرهای
.گرددمیمحاسبهفوالددرصدودیدگیآسیبمیزانبرحسبنیزسوراخفواصل.نمایندمیآن



برشمکانیکی–ج
یروینباکهالماسههایارهاز(کرگیرینظیر)زیرآبیکوچککارهایبرایکهاستسالچندین

کنندمیکارهیدرولیک
.مایدنواردارهیامتهبهبایدغواصکهاستفشاری،روشاینعمدهمشکلتنهاشودمیاستفاده

.ببردرامحدودهاعماقتواندمیارهقطربهبستهوبودهکندتقریباًروشاین
کاردوکسسیستم–د

سرییکنیزروشدراین.داردانفجاریوتخریبشکافتکنیکبینبینابینیعملکردسیستماین
کربناکسیددیهایبستهسپس.نمایندمیحفربتندرشدهتعیینپیشازقطرباسوراخ
.نمایندمیمسدودکامالًراهاسوراخدربودادهقرارسوراخدردرمیانیکبصورترافشرده
لهحاصفشارودادهرویهاسوراخدرمالیمیانفجارهای،کوچکالکتریکیشارژیکاعمالازپس

بهارفوالدهاکهباشدالزماستممکنبتنخوردنشکافازپسوگرددمیبتنتخریبموجب
.نمودقطعبرآهنقیچییاواکسیژنبرشکمک



:حرارتیبرش-ه

خروججهتالزمفشار،زیرآبیدرکارهایسیستماینازاستفادهموقعدر
فشاراعمالدراثرعالوهبهیابدمیافزایشآبعمقبانازلازاکسیژن

Lanceکماعماقدرتنهاروشایناز.شودمیبیشترآبهیدرواستاتیکی
خطرات.شودمیاستفاده(متر۶0تاحداکثر)سرفوالدیشدنذوبسرعت
یناغواصانازبسیاریشدهباعثکهاستمهمیعواملنیزآببخارازناشی
.بدانندخطرناکبسیارروشیراروش



:انفجاریبرش-و

وندازها.شودمیاستفادهزیرآبیعملیاتدرکهاستزیادیسالیانروشایناز
بهمربوطخطربهباتوجهوباشدمیتجربیزیادیمیزانبههاسوراخفاصله
روششودمیاستفادهپایینیدستمیزانازمعموالً،مجاورهایسازهخرابی

ازغالفیدارایایپایهدررامنتخبمنفجرهمادهکهبودهصورتبدینکار
دارهگوششکلیمذکورغالفودادهقرارمسیاوآلومینیومنرمفلزیکجنس
درلزیفقطعاتازسریعبسیارذراتازقبلیصورتبهانفجاراثردرکهداشته
ازحاصلانرژینتیجهدرو.دارندبهمراهراانرژیپرایضربهامواجکهآمده

اینککمبهمستقیمیبرشخطوطوکردهاثرسازهبرمتمرکزبصورتانفجار
.میشودحاصلغالف



آرماتوربریدن

شدهخوردگیدچارشدتبهکهآرماتورهایییاوشدهگسیختهآرماتورهایکلیه
.گردندجایگزینسالمآرماتورهایبابایداند

:ازعبارتندآبزیرسطحدرآرماتورهابریدنرایجروشهای
وگازوشعلهبیناندرکنشمبنایبرآنعملکرد)سوخت–اکسیژنروش(الف

(داردقرارکربنیفوالد
هایشبکهترمیمجهتسریعبسیارروش)قوس–اکسیژنروش(ب

(استشدهخوردهآرماتورهایتعویضوآرماتوربندی
ازستابهتر،باشدکمآرماتورهاقطروتعدادکهصورتیدر)مکانیکیبرش(ج

(.شوداستفادهقیچینظیرمکانیکیوسایل



نهاییسازیآماده

معیوبحتسلیآرماتورهایودیدهآسیببتنیهایقسمتکلیهآنکهازپس
.شودمیآغازترمیمیعملیاتشدندبریده

بجایتازهتسلیحآرماتورهایجایگذاریمورددراینمرحلهنخستین
هموکوپلرتوسطهمتواندمیامراینکهاستشدهبریدهقسمتهای

.پذیردصورتآرماتورهااورلبتوسط



ترمیمروشهای.3

سیاپوکهایرزیناز،مالتسیمانشستگیآبخطرازجلوگیریبمنظور
اصلفوبامتناوباًتزریقنقاط،روشایندرگرددمیاستفادهتزریقجهت

یمبندیآبکامالًترکسطحسپسوشدهدادهقرارترکطولدرکوتاهی
.گرددجلوگیریتزریقمدتدررزیننشتوفرارازتاشود
باولحالفاقدبایدزیرآبتزریقعملیاتدررفتهبکاراپوکسیهایرزین
فعلمنضدروشدهجابجاترکهاداخلآبباخوبیبهتاباشندپایینیلزجت

.برسدحداقلبهحاصلمقاومتیضعفورزینوآبداخلیانفعاالتو
ازهکفشارتحتمخزنیکازاستفادهکمکبهراحتیبهتزریقعملیات

تایلجرثقکمکبهسپسوپرگردیدهشدهمخلوطپیشازاپوکسیرزین
.گیردمیصورتشودمیآوردهپایینتزریقمحل

ترکهاتزریق



ترکهاتزریق



درزگیری

امآرهایضربهازناشیصدماتحاصلبتندرشدهایجادباریکترکهاروشایندر
.مایندنمیترمیمچسبییامخصوصسیمانیموادسرییکباراآمدهبوجودکششی
کهگیرندمیقراراستفادهموردزیرآببرایکهعملیاتاینمخصوصمصالحدونوع

:ازعبارتند
سیمانیهایمالت(الف
عیفضالیهیکایجادموجبکهمالتسیمانزیادشدنشستهازجلوگیریمنظوربه

موادسرییکازبایدنچسبدخوبیبهبعدیهایالیهاستممکنکهشدخواهد
هکسختمالتهایازهمچنین.کرداستفادهشدهبردهبکاردوغابیامالتدرمضاف
.کردهاستفادقائمسطوحبرایتوانمینیزمناسبندکشیمالهکارهایجهتمعموالً



رزینییاصمغیمالتهای–ب
میکلزجتازبایدآبیکارهایدراستفادهموردمالتهایدررفتهبکارهایرزین

یخاصاپوکسیهایبتونههمچنیننباشندفرارحاللهایحاویوبودهبرخوردار
ندیبقالبازبایدقائمکارهایبرایعموماًامااندشدهساختهزیرآبیکارهایجهت

کمکهبسپسوشوندمیتهیهخشکیدرقبلهاازبتونهاینگونه.کرداستفاده
گردندمیواردسازهشکافمحلدرهاییکاردکتوسط،غواصاپراتور



زیرآبیتعمیریوادم

بهوند،رمیکاربهآبیزیرتعمیراتبرایکهراموادیتوانمیکلیطوربه
(RESINOUS)رزینی(CEMENTITIOUS)سیمانیگروهدو

.نمودتقسیم
چندهببندیطبقهایناستممکنتعمیر،محلوسعتواندازهبهتوجهبا

تقسیمیزنسطحییاایقطعهتعمیراتوترکهاتعمیراتقبیلازدیگرگروه
.گردد

رزینیهایسیستمازکهآنوجودبادهدمینشانموجودمدارکبررسی
دهشاستفادهسطحیتعمیراتبرایهموترکهاتزریقوتعمیربرایهم

.اندشدهنگرفتهکاربهترکهاتزریقبرایهنوزسیمانیهایسیستماست،



انجامرایبهااپوکسیاکثراًکهرسدمینظربهرزینیسیستمهایدرمیان
میرامراایندلیلواندگرفتهقراراستفادهموردزیرآبیبتنیتعمیرات

سایرابمقایسهدراپوکسی،هایسیستمبهترویژگیهایوعملکردتوان
میباعثکههااپوکسیهایویژگیجملهازدانستموجودهایسیستم
یمگیرندقراردرخواستوتوجهموردزیرآبیتعمیراتبرایآنهاگردد
وبترطمقابلدرکمحساسیتوکمشدگیجمعقدرتباال،مقاومتتوان

.بردنامرا
عمیراتتبرایمعمولیپرتلندسیمانباشدهساختهدوغابومالت،بتن

افزودنیهایازمالتیابتنمخلوط.نیستندمناسبچندانآبداخل
میاستفادهزیرآببتنیتعمیراتبرایکهسلولزیبنیانباشیمیایی

هبودببرایهمچنین.گرددمیاستفادهشدنشستهعدممنظوربهشوند
باعثکههاییافزودنیسایروهاکنندهروانازروانیحدبهبخشیدن
شودمیاستفادهگرددمیمخلوطآبکاهش



مدنظررامعیارهاییاستمشخص،الزمسازهیکبرایترمیمهرطرحتهیهدر
:معیارهادراینکهدادقرار

وثانویهاولیههایهزینه
شیمیاییموادمقابلدرآنهاسازگاریوجدیداعضایواصلیاعضایدوام
جویعوامل
تجهیزات
دارندبسزایینقشموجودانسانینیرویمهارتو.

تیاصالحااندکباتوانمیراخشکیدرواقعبتنیهایسازهترمیمهایروش
دمورمصالحتواننمیموارداغلبدرحالاینباکرداستفادهآبزیرسطحدر

بسیارنکاتاز.بردبکارزیرآبیدرعملیاتراخشکیدرواقععملیاتدراستفاده
یاجرایعملیاتمبرماحتیاج.گیردقرارمدنظرترمیمرونددربایدکهمهمی
عملیاتصحتازکاملاطمینانحصولوکارگاهیدقیقنظارتبهترمیم
.باشدمیمذکور



کاربردچسبترمیمبتن

بهجدیدوقدیمبتنچسبندگیمیزانافزایشدربتنچسبکاربردترینمهم
ازفادهاست.باشدمیاهمیتحائزبسیاربتنترمیمیپروژههایدرکهاستیکدیگر
ازدرشتوریزذراتتفکیکازمانعومیکندپیشگیریآبنشتازبتنچسب
وعمیقدیدگیهایآسیبدچاربتنیسازههایکهصورتیدر.میشودیکدیگر
عینوبهوکرداصالحراآنهامیتوانبتنترمیماستفادهباباشندشدهسطحی
:استزیرشرحبهبتنترمیمچسبکاربردهایسایر.شدبتنیسازههایتقویتسبب

بتنترمیمچسب(1
بتنبندیآب(2
بتنقدیمینواحیترمیم(3
بتندرترکایجادازپیشگیری(۴
بتنسازیمقاوم(5
سازهمفیدعمرافزایش(۶
بتندرشیمیاییوفیزیکیخاصیتهایافزایش(7



خواصچسبترمیمبتن

مالتدرچسبندگیافزایشقابلیت(1

بتنحجمافزایشوبتندرترککاهش(2

بتنخمشیمقاومتبهبودقابلیت(3

یخزدگیبرابردربتنمقاومتافزایش(۴

شیمیاییموادبرابردربتنمقاومتافزایش(5

بتنمفیدعمرطولافزایش(۶

بتنمکانیکیمقاومتافزایش(7



بتنترمیمچسبانواع

اپوکسیترمیمبتنچسب-1

ترمیمبتنپلیمریچسب-2

التکسترمیمبتنچسب-3



دادقرارمدنظررامعیارهاییاستالزممشخص،سازهیکبرایترمیمهرطرحتهیهدر
:معیارهادراینکه

وثانویهاولیههایهزینه
شیمیاییموادمقابلدرآنهاسازگاریوجدیداعضایواصلیاعضایدوام
جویعوامل
تجهیزات
دارندبسزایینقشموجودانسانینیرویمهارتو.

رداصالحاتیاندکباتوانمیراخشکیدرواقعبتنیهایسازهترمیمهایروش
درادهاستفموردمصالحتواننمیموارداغلبدرحالاینباکرداستفادهآبزیرسطح
دربایدهکمهمیبسیارنکاتاز.بردبکارزیرآبیدرعملیاتراخشکیدرواقععملیات

قیقدنظارتبهترمیماجراییعملیاتمبرماحتیاج.گیردقرارمدنظرترمیمروند
.باشدمیمذکورعملیاتصحتازکاملاطمینانحصولوکارگاهی



سدشهیدعباسپورترمیمسرریز

باورعباسپشهیدسدباکتدوبینفضایحفاظتوترمیماجراییعملیات
سدرریزسجناحینتحکیموتثبیتوشدهتخریبباکتفیلیپبازسازیهدف

شدنباززماندراحتمالیریزشوفرسایشازجلوگیریمنظوربهو
گرفتهصورتدومنیروگاهخروجیسازهدهانهجلویدرسرریزدریچههای

.است

چندکیلومتریشهرمسجدسلیمان:محلپروژه
ساخت+تخریبفیلیبباکتوطراحیواحداثسیستمسرریزجدید:فعالیتها

سیستمهوادهیسرریز
عددی12متربااسترند3،۶50تاندون:تهیهونصب

متر1۹،000:حفاریوزهکشیهایطولی
مترمکعب15،000:حجمحفاریدرسنگ

مترمکعب500،000:حجمخاکریزی
مترمکعب27،000:حجمبتنریزی



شوتبازبتنینوعسرریز

مترمکعبدرثانیه1۶،200ظرفیتتخلیه

عدد3تعداددریچههایسرریز





آنهانمناسب تریانتخابوموجودمصالحشناخت:هفتمفصل

ابانتخجدید،پروژهیکشروعبرایشدهگرفتهنادیدهغالباًجنبه
فقطپروژهمدیرانوسازندگانازبرخی.استمناسبساختمانیمصالح

دمورایناماکنند،میاستفادهبازاردرموجودهایمتریالبهتریناز
داشتهنمالیتوجیهاستممکنزیرا!نیستممکنکارِبهترینهمیشه

بینقیدقیارزیابیبایدساز،وساختدرموفقیتازاطمینانبرای.باشد
پروژهدرهرفتکاربهمصالحاقتصادیصرفهوزیباشناسیمواردکیفیت،
.گیردصورت

درگیریتصمیمهنگاماستممکنکارفرمایانوطراحانمعماران،
مواردسازها،وساختفرآینددرساختمانمصالحازاستفادهمورد

دوام،هزینه،شاملتوانندمیموارداین.بگیرندنظردررازیادی
یراتتأثهمچنینوشناسیزیباییعملکرد،انرژی،راندمانکیفیت،
.باشنددیگرمختلفهایویژگیوزیستیمحیطسالمتی،



یزیبایمالحظاتبهنیازپروژهیکبرایساختمانیمصالحانتخاباصول
مانند)زندگیچرخهارزیابیمالحظاتجاری،واولیههایهزینهشناختی،
مجدداستفادهامکان،(محیطبرتأثیرگذاریوبودندسترسدرمواد،عملکرد

هامؤلفهاینازیکهر.داردسازوساختهایسیستموهاشیوهوبازیافتو
تیجهنکدام،هرترکیبباپایاندروگیرندمیقراربررسیموردتنهاییبه

.شودمیانجامنهاییگیری



هاینقشهبهینهواصولیاجرایبرایساختمانیهایمتریالباآشنایی
جادایبرایبایدمهندسانوسازندگاناینبنابرهستند،ضروریساختمان
ازکهیمصالحترینمتداول.شوندآشناساختمانیمصالحبادوام،باساختاری
عتصندرراخودجایگاههنوزوگرفتهقراراستفادهموردامروزبهتاگذشته
.استبتنوآجرفلز،سیمان،چوب،اند،کردهحفظساختمانیومعماری

اربردکمختلفهایپروژهدربودنهزینهکموباالاستحکامدلیلبهمواداین
وزیساساختمانعلمپیشرفتباجهتهمامروز،دنیایدر.دارندایگسترده

بازارهبوشدهتولیدبسیاریمدرنساختمانیمصالحزندگی،شیوهتغییر
وساختحوزهاندرکاراندستوسازندگانازبسیاریاما.شوندمیعرضه
.ندارندبازاردرموجودجدیدساختمانیمصالحازکافیشناختساز،



:استاهمیتدارایجهتچندازجدیدمصالحشناخت
مصالحپرتیوکارنیرویازاعمساختروندبهبود•
سازوساختهایسیستموهاشیوهدرتأثیر•
ادموبرابردرمقاومتبودن،عایقبودن،سبکازاعمساختهایویژگیبهبود•

دیگرمواردوشیمیایی
سازوساختهایهزینهکاهش•
ساختمانظاهریزیباییبهبود•

ایهقسمتدرخودکاراییواستحکامبهبستهجدیدهایمتریالاینازیکهر
چهمانساختازقسمتهرکلی،طوربه.شوندمیگرفتهکاربهساختمانمختلف
.طلبدمیراخودبهمخصوصمصالحزیباییجنبهچهوباشدداشتهایسازهجنبه

ظاهریوفنیمشخصاتتشریحباساختمانی،مصالحآموزشدورهدررو،ایناز
لوجبهگامچندینراسازوساختنیازهایخوبیبهتوانمیبازار،جدیدمصالح
.دادحرکت



انواعمصالحسنگیدرسدسازی

کهردکتقسیمعمدهگروهسهبهمیتوانراسنگیمصالحمختلفکاربردهای
:شامل
.میشوندمصرفکانالهاومخازنبندیآببرایبیشترکهنفوذ،غیرقابلمصالح

ردزهکشها،فیلترها،بتن،درماسهوشنصورتبهکهنفوذپذیر،مصالح
.ندمیشومصرففرسایشازجلوگیریبرایعاملیعنوانبهندرتاوراهسازی

وسنگعاتقطصورتبهبیشترکهسنگریزها،یافرسایشبرابردرمقاوممصالح
رفمصامواجعملیاجاریآبهایتخریبقدرتکاستنوجلوگیریبرایمعموال

.میشوند



مصالحنفوذناپذیر
مخزنواکانالهبستردربیشترناپذیرنفوذسنگیخردهمصالحعمدهمصرف
برالوهع.گرفتهاندقرارپذیرنفوذپیهایرویبهکهاستآبگیرهاییوسدها

دیگرجاهایوخاکیسدهایهستهدربندیآبجهتمصالحاینگونه،آن
باسهمقایدربایدکهاستاینمصالحنوعایناصلیویژگی.میشوندمصرف

اکهایخکهداشتتوجهباید.باشندترناپذیرنفوذپیهامحلسازندهخاکهای
نفوذقابلغیرچهاگرهستند،زیادیخمیرسانیخاصیتدارایکهرسی

.میشوندواقعمفیدکمترفوقمقاصدبرایولیهستند،



رسیخاکهایکاربرد

درکانالها
برایطرفیکازناپذیرنفوذالیه،آبگذرمسیرهایوکانالهادر

وخیسازجلوگیریبرایدیگرطرفازوکانالازآباتالفازجلوگیری
کاربکانالاطرافزمینهایشدنمصرفقابلغیرنتیجهدروشدناشباع
قابلرغیکامالمصالحیبهموارداینگونهدرظاهربهچهگر.میشودگرفته
الحمصازالیهایمیشود،مصرفعملدرکهآنچهولیداریم،احتیاجنفوذ
سرعتکاهشبامیتوانراالیههااین.استمتوسطپذیرینفوذدارای
رد،سنگیخردهمحافظپوششیکدادنقراربا،آنهارویدرآبجریان
.نمودمحافظتآبفرسایشعملمقابل



مخزندیواره
ابلقمقداربهراآبنشت،پوششیالیهتعبیهبامیتوانندرتبهسدهامخزندر

یحدبهرانشتگرادیانعملاینبامیتوانحالاینباولی.دادکاهشمالحظهای
جلوگیری(رگابپدیده)درشتذراتمیانازریزذراتخروجعملازکهدادکاهش

یستنالزممیشوند،گرفتهبکارسازیسددرفوقهدفباکهمصالحی.آیدعملبه
پذیرینفوذزاکمترآنهاپذیرینفوذکهاستکافیبلکهباشند،نفوذقابلغیرکامال

رابربدرمصالحمقاومت،آبسکونعلتبهسدهامخزندر.باشدپیسازندهمصالح
صالحمبادرشتذراتنمودنمخلوطبهنیازینتیجهدربودهسازمسئلهآبحرکت

.نداریمناپذیرنفوذالیه



خاکیسدهایهسته
ازمدتاعمیشوند،مصرفخاکیسدهایهستهبرایکهناپذیرینفوذمصالح
ایبرمناسبیمعدنکهنقاطیدر.استالیورسازمخلوطییارسجنس

ورسیمصالحازمیتوانندارد،وجودسدنزدیکیدرمصالحاینگونهاستخراج
لحمصامثال،عنوانبه.کرداستفادهرودخانهسیالبیدشتدرموجودالی
از،شیرازنزدیکیدر،درودزنخاکیسدبراینیازموردناپذیرنفوذ
.مخزنمحدودهدروکررودخانهبستر



پذیرنفوذمصالح
واقعدرپذیرنفوذسنگیخردهمصالح

عنوانتحتراآنماکهاستمصالحی
.میشناسیمساختمانیماسهوشنکلی

نشمصرفاصلیمواردمیدانیمکههمانگونه
زهکشهاوفیلترها،بتنشاملماسهو
به،(بتنیساختمانهایباارتباطدرمخصوصا)

یسنگریزهازیردرالیههایییاالیهصورت
شبخیاالیهعنوانبهخاکی،سدهایسطحی
،خاکیسدهایدستپائینپاشنهدرزهکش

ازجلوگیریبرایواسطحدعاملعنوانبه
،(درشتذراتمیانازریزذراتخروج)رگاب

واستزیادآبنشتگرادیانکهجاهاییدر
تهیهوراهسازیدرآنهاگیریبکارباالخره
.استآسفالت



بتنسنگیخردهمصالح
.استهاسددرساختمانیمصالحترینمصرفپرازیکیبتن

دقتازبایدسنگیخردهمصالحاینگونهاکتشافیعملیات
هبمربوطجوئیهایپیازروایناز.باشدبرخوردارزیادی
لیو.کرداستفادهدیگرمقاصدبرایمیتوانبتنمصالح
خردهمصالحبهدستیابیبرایکهاکتشافیعملیات
اربرخوردکافیدقتازمعموال.میشودانجامدیگرسنگی
یمصالحعنوانبهنمیتواننداغلبمصالحاینونیست
.شوندواقعمفیدبتنبرایمناسب



هازهکشوصافیها
فشارزاجلوگیریمصالح،اینگونهگیریبکارازاصلیهدف

آبایدبمصالحاینگونهروایناز.استهیدرولیکیبرخاست
انسبتبارهایهمزمان،بطورونمودهزهکشیسهولتبهرا

حرکت،پییا(فیلتر)صافی،مصالحاینکهبدون،رازیادی
خاص،کاربردایندرموارداغلبدر.نمایندتحملکنند،
استفادهالیهدوازبایدونیستکافیمصالحمنفردالیهیک
شهازهکوفیلترهابراینیازموردمصالحمقدارچهگر.کرد

کیفیتازبایدمصالحاینگونهمقابل،درولیاستکممعموال
.باشندبرخوردارباالیی



سنگریززیرالیههای
.استاآنهاندازهدرشتیسنگریزها،زیرماسهایوشنالیهمشخصهمهمترین

هایحفاریومعدنکاریازحاصلشکستهسنگاغلبمواداینگونهروایناز
رارشتدشنازطبیعینقشهایبتواناگرالبته.میشوندتامینروبازمعادن

.فتگربکارمیتواننیزراآنکرد،پیدامصرفمحلازمناسبفاصلهایدر
یادزاغلبداریمنیازکاربردایندرکهمصالحیمقدارکهداشتتوجهباید
راییآدانهنباشدمناسبطبیعی،مصالحبندیدانهکهصورتیدرواست
.داشتخواهددنبالبهرازیادیمخارجآنهامجدد



خاکیسدهایپایابپاشنهزهکش
اربکخاکیسدهایدستپائینپاشنهزیردرزهکشیبرایکهمصالحی
نجاایدردانههااندازه.باشندپیخاکازترپذیرنفوذحدیتابایدمیروند
درشتذراتزیادیمقادیردارایاستممکنمصالحونداردچندانیاهمیت

داشتهرسوالیمالحظهایقابلمقدارکهمصالحیالبته.باشندریزماسهتا
دردهشگرفتهبکارمصالححجم،کاربردایندر.نیستندمناسبباشند،
کینزدیدرکافیمقداربهمصالحاگرروایناز.داردارجحیتآنهاکیفیت
قاطنبه،مرغوبترمصالحکردنپیدابرایجستجوشود،پیدامصرفمحل
.نمییابدگسترشسدمحلیاکارگاهازدورتر



فرسایشبرابردرمقاوممصالح
مینزسطحیاسازهسطحمحافظتبرایسنگیخردهمصالحاز،مواردازبسیاریدر
صورتبهمعموالمصالحاین.میشوداستفادهسطحیآبهایفرسایشیعملبرابردر

ومخازندیواره،خاکیسدهایپایابوسرابدامنهخارجیسطحدرالیهای
.میشوندگرفتهبکارسدهاآرامشحوضچهسطح

خاکیسدهایسرابدامنهسنگریز
شفرسایعملاز،شدهخاکبرداریبخشهاییا،خاکریزهاسطحمحافظتمنظوربه
هایصورتبهاستممکنآبتوسطفرسایش.میشوداستفادهسنگریزالیهازآب

وخطیغیرجریانهایمخصوصا،جاریآبهایتخریبیعملجملهاز،گوناگون
ارهایرگبوبارانهافرسایشیعملاثربریا،سواحلدرامواجتخریبیعمل،آشفته
.باشدشدید

آرامشحوضچههای
هک،سدهادریچهیاریزسرازآبتصفیهمحلدریاکانالهامسیرازبخشهاییدر

قیعمینسبتاحوضچههایمعموالاست،زیادآنتخریبقدرتنتیجهدروآبسرعت
اینربست.میکنندبازیراگیرسرعتنقشکهمیشودساختهآبجریانمسیردر

.ودمیشپوشاندهسنگریزازالیهایبامعموالکنندهآراموگیرسرعتحوضچههای



کانالهاسطح
والهاکاندرآبفرسایشیعملمقابلدرزمینمحافظتبرای،سنگریزاز

شیبهایردبیشترسنگریزنوعاین.میشوداستفادهنیزآبگذرمسیرهای
وپلهاپایهمجاورتدر،کانالشدیدپیچهایمحلومسیرتند

هایآبفرسایشیعملمعرضدرآناطرافزمینکه،بتنیسازههایدیگر
.میشودتعبیهاست،جاری
بارانمحافظالیه
وذراتنوعهمهاز،بارانفرسایشیعملاززمینسطحمحافظتبرای

.ردکاستفادهمیتواننمیشوند،خردآبمجاورتدرکه،سنگیقطعات
گهاسنالیوشیلهاازاستفادهداردوجودموردایندرکهمحدودیتیتنها

اولویتازخاصکاربردایندرذراتاندازه.است(سیلتیسنگهای)
ندمیروبکارمنظوراینبهکهمصالحی،اینوجودبا.نیستبرخوردار

.باشندریزترشنازنباید



شکنموج
برایکههستنددیوارهاییپیداست،نامشانازکههمانگونه،شکنهاموج

عمللمقابدرسواحل،ازبخشهایییابندریتاسیسات،اسکلههامحافظت
.میشونداحداث،دریاامواجتخریبی
نظردمورمحلدرسنگقطعاتانباشتنوریختنباشکنهاموجبیشتر
.ارنددذوزنقهاییامثلثینیمرخیمعموالساختمانهااین.میآیندبوجود

باحمصالازمتشکلداخلی،هستهیکازشکنموجیکمواردبیشتردر
رشتدمصالحازمتشکلخارجی،بخشیکوتردانهریزوکمترمرغوبیت

.استشدهساختهمرغوبو



کالمپایانی

ندگیزبرایآبتأمیندرکهکاربردهاییدلیلبههیدرولیکیسازههای

باالییاهمیتازدارندکشاورزیوصنعتیمصارفوشهریروزمره

.هستندبرخوردار

واستمهمبسیارآبیسازههایمختلفانواعاجرایوطراحیدردقت

پیدرراجبرانناپذیریخساراتمیتوانمهمایندرکوتاهیهرگونه

.باشدداشته



نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره آموزشی
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آیتم های ارزیابیردیف

نمره ارزیابی

ضعیفمتوسطخوبعالی
بسیار 
ضعیف

میزانتسلطعلمیمدرس1
رضایتازامکاناتآموزشیوسمعیوبصری2
تواناییجلبمشارکتفراگیراندربحث3
تناسبمحتوایبرنامهبامدتزمانارائهشده4

5
مدرسازتوازنوآراستگیظاهریمناسبی

برخورداربودهاست
میزانرضایتازامکاناتبرگزاریدوره6
میزانرضایتازنظموترتیبجلسات7
فنبیانونحوهانتقالمطلبتوسطمدرس8
استفادهمؤثرازوقتواجرایدقیقبرنامه9
تناسبمحتوایبرنامهبانیازهایشغلی10
تناسببرنامهباتحصیالتودانششما11
میزانرضایتازشیوهتدریس12
درجهسودمندیوکاربردیبودنمطالب13
تناسبمطالبباسرفصلهایتعیینشده14
مدیریتوتواناییمدرسدرادارهجلسات15
نحوهبرخوردمدرسوایجاداحتراممتقابل16
میزانرضایتکلیشماازدوره17



13:۰۰:آزمونونظرسنجیشروعزمان
13:3۰:پایانزمان

بارانهاییآزمونوسنجینظربرگههایلطفا:مهمبسیارتذکر
به1۴:00ساعتتاحداکثروتکمیلخواناوصحیحکامل،دقت

اینصورتغیردر.نمائیدواتساپ۰9398153283شماره
عدمتمسئولیونگشتهصادرکنندهشرکتفردبرایگواهینامه

.میباشدکنندهشرکتخودباگواهینامهصدور



درچهشرایطینبایدازروشبتنریزیترمیاستفادهکرد؟-1

است؟نحوهعملکردواتراستاپبنتونیتیجهترفعنشتازدرزهایاجراییچگونه-2

.روشهایخارجکردنبتنآسیبدیدهراصرفانامببرید-3

ست؟راهکارپیشنهادیشمابرایجلوگیریازاحتمالتخریبسولفاتیبتنچی-۴

.مصالحاصلیساختبتنپالستیکوکاربردآنراتوضیحدهید-5

سواالتآزمون




