
لرحیمبسمه اهلل الرحمن ا



1399/4/9:زمان برگزاری دوره •

ساعت6:مدت دوره •

14:30الی 8:30:ساعت شروع و پایان دوره  •

14:00:زمان آزمون •

گلستاننظام فنی اجرایی و دبیرخانه شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: برگزار کننده•

شرکت مهندسی مشاور موج آب فن:مجری دوره •



دارای گواهینامه صالحیت برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولت  در تنها مشاور 
در سطح استان گلستان"آب و نیرو "حیطه

گواهینامه ارائه خدمات آموزشی در زمینه تدوین استاندارد، سیستم های  رتبه یک دارای  
از سازمان ملی  استاندارددر سطح ملی مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی 

:شرکت مهندسی مشاور موج آب فن





سازه های آبی در شبکه های آبیاری و زهکشی•
سازه های آبی در شبکه های آب شهری•
سازه های هیدرولیکی در سدسازی•
سازه های آبی در شبکه های انتقال آب•
سازه های آبی دریایی•

سازه های آبی یا هیدرولیکی، به سازه هایی ابالغ می شود که سطوح آن ها همواره در معرض آب قراردارند 

سازه های انتقال آب•
سازه آهای کنترل و تنظیم آب•
سازه های اندازه گیری•
سازه های حفاظتی•
سازه های ذخیره آب•



(Canal)کانال 

بتنی درجاکانال

ه بتنی پیش ساختکانال



(فلوم هوایی)ناو کانال 



خط لوله انتقال آب بتنی(Pipe Line)خط لوله 
خط لوله انتقال آب پلی اتیلن

GRPخط لوله انتقال آب 

خط لوله انتقال آب فوالدی



(Road Crossing)تقاطع با جاده



(Invert Siphon)سیفون معکوس



(Drop)شیب شکن ها



شیب شکن مستطیلی مانع دار



حوضچه رسوبگیر بند انحرافی



دریچه های نیرپیک



دریچه کنترل سطح آب

سرریز نوک اردکی



بند انحرافی دریچه دار



سرریز جانبی
خروجی مانع دار



حوضچه آرامش پایین
دست سرریز



مخازن تصفیه آب

سد مخزنی بتنی





سازهمختلفهایبخشمشخصاتوابعادشکل،تعیینسازهیکطرحازمنظور:طراحیاهداف

:شودتامینذیلاصلیهدفسهبطوریکه

ایمنی  •

عملکرد مطلوب•

پایایی•



:منظور از ایمنی این است که مجموعه بخش های مختلف سازه طوری طراحی و سازماندهی شوند که

از انسجام پایداری کافی برخورداری باشند•

تحت تاثیر بارها و سربارهای متعارف آسیب نبینند•

.در اثر بارها و سربارهای استثنایی گسیخته نشوند و فرو نریزند•

منظور از عملکرد مطلوب اینست که 

سازه در دوره بهره برداری پیش بینی شده بدرستی عمل نماید•

تحت تاثیر بارها و سربارهای متعارف در آن دچار ترک خوردگی و تغییر شکل بیش از حد نگردد•



ده، منظور از پایایی در سازه اینست که مصالح سازه طوری باشند که در طول دوره بهره برداری پیش بینی ش

از حد کیفیت خود را ازدست ندهند بطوریکه در اثر فرسودگی، خوردگی ، ایمنی و قابلیت بهره برداری بیش

.کاهش نیابد



روش طراحی•

بارگذاری و ترکیبات آنها•

ضرایب ایمنی•

هاسازهتحلیلبهمربوطمختلففرضیات•



.انجام می شودحاالت حدی در طراحی براساس آیین نامه آبا، طراحی در 
ازیکهیچتاثیرتحتمشخص،ایمنیضریبباکهشودمیطراحیطوریسازهروشایندر

یمنامیده"حدیهایحالت"اصطالحاکهویژهحالتهایازیکهیچبهبارگذارینامساعدشرایط
.نرسدشوند،

نقشآنهابهرسیدنزمانتاآنازبخشهایییاسازهکلکههاییحالتیعنیحدیهایحالت
درخودوظایفانجامبهقادر،حالتهااینبهرسیدنازپسولیدهندمیانجامکاملبطورراخود

:ازعبارتندکلیبطورها،حالتاین.باشندنمیخاصحالتآن
باشدمیآنازقسمتییاسازهباربریظرفیتحداکثربهمربوط:نهاییحدیحاالت•
.باشدمیسازهبرداریبهرهقابلیتمعیارهایبهمربوط:برداریبهرهحدیحاالت•



انحرافیبندسازهبارگذاریترکیبات

.نداردوجودپایابفشارواستخالیمخزنولیشده،تمامبندساختمان:(اجراءشرایط)1.

+عادیحالتدرکنشبرفشار+خشکحالتدرپایاب+پرحالتدردریاچهتراز:(برداریبهرهعادیشرایط)2.
رسوبفشار+یخفشار

+یسیالبترازدرپایاب+بازهادریچهتمام+سرریزحالدروسیالبیحالتدردریاچهتراز:(سیالبیشرایط)3.
رسوبفشار+عادیحالتدربرکنشفشار

زلزله+2بارترکیب.5زلزله+1بارترکیب4.

عادیفشاربرکنش+5بارترکیب.7برکنشفشارحداکثر+3بارترکیب.6



:شاملکهباشندمیجزییایمنیضرایبنوعازها،سازهطراحیبرایایمنیضرایب

سایروابارهمشخصهمقادیردرکهگویند"بارهاتشدید"ضرایبراضرایباین:بارهابرایایمنیجزییضرایب•

میتعیینبارهربرآوردبهنسبتاطمینانعدممیزانبراساسضرایباینمقادیر.شوندمیضربهاعامل

.گردد

درهکگویند"مقاومتهاتقلیل"ضرایبراضرایباین:آرماتوروبتنهایمقاومتبرایایمنیجزییضرایب•

فیتکیازاطمینانعدمبراساسضرایباینمقادیر.شوندمیضربآرماتوروبتنمقاومتهایمشخصهمقادیر

.گرددمیتعیینسازهمختلفقطعاتهایاندازهوابعاددرستیاجرا،نحوهمصالح،



وایاییپای،سازهعملکردایمنی،نظرازطراحیضوابطکهشوندانتخابطوریبایدبتنساختدرمصرفیمصالح

.نمایندتامینرامحیطی،شرایطبهکافیتوجهباسازه،ظاهریشکل

بهشدهتعییناستانداردهایدرشدهتعیینویژگیهایمطابقبایدبتنساختدرمصرفیمصالحویژگیهای•

.باشد(جدول)کشورریزیبرنامهومدیریتسازمانمعیارهایتدوینوفنیدفتروسیله



جدول استانداردهای  
مشخصات و روشهای آزمایش 

مصالح بتن



سیمان
(101دت)پرتلندسیمانانواعمشخصات•

(102دت)ایروبارهآمیختهپرتلندهایسیمانمشخصات•

(103دت)پوزوالنیآمیختهپرتلندهایسیمانمشخصات•

(دت)آهکیآمیختهپرتلندسیمانمشخصات•

استرفتهکاربهاختالطنسبتهایتعییندرکهباشدسیمانیمشخصاتدارایبایدکارگاهدرمصرفیسیمان



اسنگدانه ه

(201تد)"بتنهایسنگدانهمشخصات"بابایدبتنساختدرمصرفیهایسنگدانه•

.باشدداشتهمطابقت

شتربیزیرمقادیرازیکهیچازنبایددرشتهایسنگدانهاسمیاندازهبزرگترین•

:باشد

بتنقالبداخلیبعدکوچکترینپنجمیک•

بتنیدالضخامتسومیک•

میلگردهابینآزادفاصلهحداقلچهارمسه•

میلگردرویپوششضخامتچهارمسه•

نمایدتجاوزمجازحداکثرمقادیرازنبایدآنهادرموجودآورزیانموادوباشندپایاوسختبایدبتندرمصرفیهایسنگدانه



آب

شدباصافوتمیزبایدبتنآوریعملوساختها،سنگدانهشستشویبرایمصرفیآب•

یمتلقیبخشرضایتبتنآوریعملوساختدرمصرفبرایآشامیدنیآبکلیبطور•

.شود

باشدمربوطهجدولدرمندرجشرایطبراساسبایدآشامیدنیغیرآب•

نظیرمقاومتهایدرصد90حداقلبایدغیرآشامیدنیآببابتنروزه28و7هایمقاومت•

.باشدمقطرآببامشابهآزمونهای

ساعتمنیویکتازودترساعتیکازبیشنبایدغیرآشامیدنیآبباسیمانگیرشزمان•

.باشدمقطرآبباآمدهبدستنتایجازدیرتر

.باشد8/5ازبیشترو5ازکمترنبایدبتندرمصرفیآبPHمقدار•



آب



مواد  
افزودنی

شیمیاییافزودنیهای

برابردربتنپایاییافزایشباعثکهگرددمیبتندریکنواخت،بطورهوا،ریزبسیارحبابتشکیلسبب:سازحباب•

ازاشینسطحیشدنپوستهبرابردربتنمقاومتهمچنین،مواداین.گرددمیمکررشدنهایآبوزدنیخرطوبت،

.دهدمیافزایشراشیمیاییزداهاییخ

گرددمیبتنمصرفیآبتقلیلمنظوربه:آبکاهنده•

.رودمیبکاربتنگیرشانداختنتاخیربهمنظوربه:کندگیرکننده•

میبکارمنظوردوهریاوکمترسندرمقاومتکسبدرتسریعیابتنگیرشدرتسریعمنظوربه:کنندهتسریع•

.رود

قابلبتنساختبرایموادایناز.رودمیبکارتازهبتنکاراییبهبودبمنظور:کنندهروانوکنندهخمیریمواد•

.شودمیاستفادهلولهباریزیبتنوپمپاژآرماتور،زیادتراکمباقطعاتریزیبتنآهنی،مالهباپرداخت



مواد  
افزودنی

معدنیافزودنیهای

میتنبچسبندگیوکاراییبهبودموجبافزودنیهااین:هارنگدانهوخنثیمعدنیهایافزودنی•

.شوندمیاستفادهرنگیبتنتولیدبرایفقطهارنگدانه.دارنددانهریزموادکمبودکهشوند

تحرارمیزانوسرعتکاهش،سیمانمیزانکاهشبرایبتندرپوزوالنیموادمصرف:پزوالنها•

ازبتناییپایافزایشوبتنمقاومتافزایشبتن،کاراییبهبودسیمان،آبگیریفرآیندازحاصل

.شودمیاستفادهنفوذپذیریکاهشطریق

طلوبمنحوبهکهزمانیودارندهیدرولیکیپنهانخاصیتموارداین:سیمانیشبههایافزودنی•

کنندمیپیداسیمانیخواصشوند،فعال



:ریزیبتنجهتالزمتجهیزاتومقدمات

.شودنجاماصالحیتصاحبافرادتوسطبایدبتنیکارهایکنترلوکاربردتهیه،:انسانینیروی•

:وسایلوتجهیزات•

باشدوزنیطریقبهبایدبتنمصالحکردنپیمانه•

استدرصد𝟑±بتندهندهتشکیلاجزایازهریکتوزینرواداری•

بتنانتقالوکردنمخلوطوسایل•



:ریزیبتنمحلسازیآماده•

.شودزدودهریزیبتنموردمحلهایازبایدیخجملهاززایدموادتمامی•

.شونداندودوتمیزمناسبنحوبهبایدهاقالب•

.شوندخیسبخوبیبایدبودخواهندبتنباتماسدرکهبناییمصالح•

.باشندآالیندههایپوششازعاریوشدهتمیزکامالبایدریزیبتنازقبلمیلگردهاتمامی•

شوندخارجریزیبتنمحلازاضافیآببایدبتنریختنازقبل•

مادهنوعهروبتنسطحاحتمالیضعیفالیهبایدقبلیشدهسختبتنرویجدیدبتنریختنازقبل•

.شودزدودهدیگرزاید



:ریزیبتن•

جابجاییدراثرهادانهجداییازتاشودریختهخودنهاییمحلبهنزدیکامکانحدتابایدبتن•

.شودجلوگیری

بهتواندبوبماندباقیخمیریحالتبهجادادنوریختنهنگامبتنکهباشدطوریبایدریزیبتنروند•

.یابدراهمیلگرهابینفضاهایبهراحتی

ریزیتنبدرنبایدباشدشدهآلودهبیرونیآورزیانزایدموادبهیادرآمدهسختنیمهحالتبهکهبتنی•

.رودکاربهایسازهقطعات

شازپیدرزهاییامرزهامحدودهدرپیوستهوسریععملیاتیبصورتپایانتاآغازازبایدریزیبتن•

.یابدادامهقطعاتشدهتعیین



روش صحیح بتن ریزی
روش نادرست بتن ریزی



:ریزیبتن•

.باشدترازبایدافقیهایالیهبصورتشدهریختهبتنسطح•

دوکهشودبردهفروبنحویمشخصفواصلومنظمبطوربایدبتنداخلدرویبراتور•

.باشندداشتههمپوشانیهمباشده،لرزانیدهقسمت

تاودشکشیدهبیرونآرامیبهوگرددبتنواردقائمبصورتامکانحدتابایدویبراتور•

.نماندباقیبتنداخلهواحباب



زدنویبره•



:بتنآوریعمل•

.شودمیحفظبخشرضایتحدیدربتندمایوجلوگیریبتنرطوبتافتازآنطیکهاستفرآیندیآوریعمل•

.شودآغازبتنتراکمازپسبالفاصلهبایدبتنآوریعمل•

.آوردعملبهبتنازاولروز10الی7طولدربایدبتنسازندهکهاستمراقبتیبتنازمراقبتیاآوردنعمل•

شودتاخیرمقاومتشروعدرهرچه.گرددمینظرموردروزه28مقاومتبهیافتندستسببروز10الی7حدوددرمراقبت•

.گرددمیروزه28مقاومتدربیشترکاهشسبب
:باید به دو مسئله زیر توجه داشتبتندر مراقبت از•

رطوبت کافی •

دمای خوب•

:آوریعملهایروش•

اختالطآبحضورتداومبرایشدهاشباعخیسپوششهاییاپاشیآبازاستفاده•

اختالطآبکاهشبرایآبضدکاغذهاینایلون،ازاستفاده•

رطوبتیاگرماطریقازبتنمقاومتکسببرایگرمقالبهاییابخارازاستفاده•

http://drbeton.ir/
http://drbeton.ir/
http://drbeton.ir/
http://drbeton.ir/
http://drbeton.ir/
http://drbeton.ir/
http://drbeton.ir/


:بتنآوریعمل•



یریزبتنبرایپمپیالولهوقیفازتوانمیباشدنظرموردآبسطحزیردرریزیبتنکهمواردیدر

نموداستفاده

:لولهوقیفباریزیبتن

.نشوندشستهسیمانیموادآب،جریاندراثرتاشوددقتبایدروشایندر•

زیادکارآییبابتنیبرایسیمانمترمکعبدرکیلوگرم350حداقلاستالزمآبدرشدهریختهبتن•

.نمایدتجاوز0/45ازنبایداختالططرحدرسیمانبهآبنسبت.باشدداشته

.باشدمصرفیسنگدانهاندازهبزرگترینقطربرابر8حداقلبایداستفادهموردلولهقطر•

.شودانتخابمترمیلی250تا170بینبایدبتناسالمپ•



:هلولوقیفباریزیبتن



:پمپباریزیبتن

راکنمممقدارکمترینسیمانبهآبنسبتکهشودانتخابچنانبتناختالططرحبایدروشایندر•

.ننمایدتجاوز0/6ازآنمقداروباشدداشته

بتنکافیچسبندگیتا(مترمکعبدرکیلوگرم400تا350بین)باشدزیادنسبتابایدسیمانمقدار•

.برودبینازسیمانشدنشستهخطروشودتامین

میضروریریزدانهکافیمقدارهمچنینومترمیلی38اندازهحداکثربایکنواختبندیدانهازاستفاده•

کافییچسبندگریز،موادافزودنباتوانمینباشدریزدانهکافیمقدارحاویهاسنگدانهچنانچه.باشد

.نمودایجادبتندررا

تاکردجلوگیریآبداخلبهبتنآزادسقوطازبایدشود،میمصرفویژههایافزونهکهمواردیدرجز•

.ندهدرخذراتجداشدگپدیده



گذاریمیلگرد

.شودخودداریمیلگردهادرضروریغیرخمایجادازالمقدورحتی•

مترمیلی300ازنبایدخمشیمیلگردهایبینفاصلهآب،دارندهنگههایسازههایدالودیوارهادر•

.باشدبیشتر

جانبیمحصوالتوآهناکسیدایجادگردد،آغازآرماتورهادرخوردگیتادهدمیاجازهناکافیپوشش•

رابتندنشمتورقوخوردگیترکنتیجهدروداشتهبتندربیشترفضایبهنیازخوردگیاینازناشی

گردندمیباعث

:باشدزیرمقادیرازکمترنبایدمیلگردهابتنیپوششضخامت•

میلگردقطربرابر2/5•

هاسنگدانهاسمیاندازهبرابر1/5•





گذاریمیلگرد
میلی50ازکمترنبایدمیلگردهاپوششضخامتباشد،شهریفاضالبوآبخاک،معرضدربتنکهدرصورتی•

.باشدمتر

پوششضخامتباشد،تماسدرآنباقایمبطورشودوریختهمقاومخاکیدیوارجواردربتنکهدرصورتی•

شوداختیارمترمیلی100ازنبایدکمتر

سطوحوآرامشحوضچهکفمانندزایی،خالءیاساییدگیمعرضدرسطوحدرمیلگردهابتنیپوششضخامت•

.باشدمترمیلی150ازنبایدکمترگیر،سرعتهایبلوک

ضخامتبرایها،کانالکفوهاسرریزکفآرامش،حوضچهدیوارهسطوحدرمیلگردهابتنیپوششضخامت•

سایربهتوجهباومترمیلی75مترمیلی،100بترتیبمتر،سانتی30ازکمترو30تا60بین،60ازبیشتر

باشدمیهامحدودیت

.باشدمترمیلی75ازکمترنبایدبتنیهایشمعسربتنیپوشش•



درزتعبیه
رکت)خرابیکردنکمینهبرایاجراییدرزهایو(جداکنندهوانبساطیانقباضی،)حرکتیدرزهای

.شوندمیطراحیآرمهبتندر(میلگردخوردگیشدن،ورقهخوردگی،

Constriction)اجراییدرز• Joint):ایگونهبهوشدهایجادریزیبتنقطعمحلدرکهاستدرزی

شودتامینکاملبطورآرمهبتنپیوستگیکهشودمیاحداث

Movement)حرکتیدرز• Joint):تغییرازناشیاندرکنشینیروهایحذفیاکاهشبرایکهاستدرزی

هدستسهبهخودویژهکاربردبهبستهحرکتیدرزهای.شودمیاحداثدرزمجاوربتنیقطعهدونسبیمکان

.شوندمیتقسیمجداکنندهوانبساطیانقباضی،درزهای

سازهخورآبسمتدردرزبندمادهوشدهمجهزحبابیبندآبنواریکبهبایدبندآبهایسازهدرحرکتیدرزهای

.شوداجرا



درزتعبیه

Contraction)انقباضیدرز• Joint):هریاارهقالب،بوسیلهکهاستفیزیکیجداسازییک

اهشکهنگامنتیجهدرشودمیتعبیهبتندرشدهضعیفمقطعیکایجادبرایدیگرابزار

.شودمیایجادمستقیمومنظمبطوردرزامتداددرهاییترکسازه،مختلفاجزایحجم

کلیهکاملانقباضیدرزدر.باشدناقصیاکاملتواندمیانقباضیدرزبتن،بودنمسلحدرصورت

درمیلگرددرصد50حداکثرتاناقص،انقباضیدرزدرولیشوندمیقطعدرزمحلدرمیلگردها

.داردتداومدرزمحل

Expantion)انبساطدرز• Joint):تاثیربردنازبینآناصلیهدفکهاستحرکتیدرزنوعی

.استشوندهمنبسطعضوهایمتقابل



درزتعبیه

Isolation)جداکنندهدرز• Joint):جزءدویابخشدوبینکاملانفصالازعبارتست

ردبتوانندشدهجداهایبخشسازهکهنحویبهقائم،امتداددرمعموالبتنی،سازه

.دکننحرکتیکدیگر،برمتقابلتاثیربدونوآزادانهمختصاتمحورسهامتداد





:درزهامورددرمهمنکات

بخاطرولینمودتعبیهبندآبنوارتوانمیبندآبهایسازهدراجراییدرزهایمحلدر

:نظیرژهویتدابیرازبندآبنوارتعبیهجایبهشودمیتوصیه،بندآبنصباجرایی،مشکالت

بتنچسبباکهنهبتنسطحکردنآغشته•

مالتباآنتعمیروکفیادیوارسطحدرکوچکفرورفتگیبینیپیش•

.بنددرزمادهیامناسبتعمیری

میینیبپیشزیادطولبابندآببتنیاعضایدربتنافتجبرانبمنظورکهاجراییدرزهایدر

.باشدبیشترساعت48ازبایدمجاورهایقطعهریزیبتنزمانیفاصلهشوند،





دسته5بهبتنبرموثرمحیطیشرایطانواع،ساختمانملیمقرراتوایرانبتننامهآیینطبق

:شودمیتقسیم

تریقتعر،رطوبتقبیلازمهاجمیعاملنوعهیچآندرکهشودمیاطالقشرایطیبه:مالیممحیطیشرایط(الف

مواد،مهاجمغیریامهاجمخاکباتماس،متناوبشدنگرموسرد،شدنذوبوزدنیخ،متناوبشدنخشکو

بهمهاجمواملعگونهاینمقابلدربتنیعضویا.نباشدموجودضربهیانقلیهوسایلعبور،شدیدفرسایش،خورنده

باشدشدهمحافظتمطلوبایگونه

قرارقتعرگاهیورطوبتمعرضدر،بتنیقطعاتآندرکهشودمیاطالقشرایطیبه:متوسطمحیطییطاشر(ب

میقرار5ازبیشترPHباآبزیریادارندتماسآبیامهاجمغیرهایخاکبادائمبطورکهقطعاتی.گیرندمی

شوندمیتلقیمتوسطمحیطیشرایطداراییگیرند



وتریاشدیدتعریقیارطوبتمعرضدربتنیقطعاتآندرکهشودمیاطالقشرایطیبه:شدیدمحیطیشرایط(ج

تیقطعا.گیرندمیقرارشدیدنچندانومتناوبشدنگرموشدنسردوشدنآبوزدنیخیامتناوبشدنخشک

،رندگیقرارهواابتماسدرهاآنوجهیککهایگونهبه،شوندورغوطهآبدریاباشنددریاآبپاششمعرضدرکه

دموامصرفازناشیشدیدخوردگیمعرضدرهاآنسطحکهقطعاتینیزونمکهاییوندارایهوایدرواقعقطعات

شوندمیمحسوبشدیدمحیطیشرایطدارایگیرندمیقرارزدایخ

بفاضالوآب،گازهامعرضدربتنیقطعاتآندرکهشودمیاطالقشرایطیبه:شدیدبسیارمحیطیشرایط(د

درهمچنین.گیرندمیقرارسدیدشدنآبوزدنیخباههمرارطوبتیا،خورندهمواد،5حداکثرPHباساکن

یمجایدستهایندرباشندحادترمذکورعواملکهصورتیدر،شدیدمحیطییطاشرمورددرشدهذکرهاینمونه

.گیرند



دربتنیقطعاتآندرکهشودمیاطالقشرایطیبه:شدیدالعادهفوقمحیطیشرایط(ه

.گیرندمیقرار5حداکثرPHباجاریفاضالبآبیا،نقلیهوسایلعبور،شدیدفرسایشمعرض

خودباراصلبیاجسامکههاییآبمعرضدربتنیقطعاتوهاپارکینگنشدهمحافظتبتنیرویه

حاشیهوجزایرمحیطیشرایط.شوندمیتلقیشدیدالعادهفوقمحیطیشرایطدارایکندمیجابجا

.گیرندمیقرارمحیطیشرایطاینجزءعمدهطوربهعماندریایوفارسخلیج



علل شایع آسیب های بتن سازه های آبی

بتنبهآسیبعلتترینشایعبتنهایمخلوطدرحدازبیشآبازاستفاده:بتندراضافهآب

.است

:بتندرحدازبیشآبپیامدهای

دهدمیکاهشرابتنمقاومت

دهدمیافزایشراخشکانقباضوکیورینگزمانمدت

شودمیخزشوتخلخلافزایشموجب

دهدمیکاهشراسایشمقابلدربتنمقاومت

بتندوامآمدنپایین



:بتندراضافهآبازناشیهایآسیب

خوردگیترک

بتنفرسودگیرشد

آبشدنخشکازناشیشدگیجمعترکهای

سیلهبوآسیباینمعموالزیراباشدمیتشخیصقابلسختیبهاضافیآبازناشیخسارت

وادانجمازناشیخوردگیترکمثالبعنوانشودمیپوشاندهدیگرعواملازناشیهایخرابی

بهاغلبشدنخشکازناشیشدگیجمعترکهاییاوسایشاثردرفرسودگیرشدذوب،

تنبدوامآمدنپایینباعثاضافیآبواقعیتدراماشوندمیشناختهبتنهایآسیبعنوان

دادخواهدرابتنبهحملهاجازهدیگریعللبهخوداینکهاستشده



:بتندراضافیآبشناساییروش

بچینگگزارشاتبررسی

اختالططرحسوابق

میدانیبازرسی

دربتنودخبهیاوپروژهمحلبهحملهنگامدرمیکسرتراکدربتنبهشدهاضافهآبکهداشتدرنظرباید:نکته

.گرددنمیمستندونشدهمکتوبغالباریزیبتنعملیاتطول



:بتندراضافهآبازناشیتعمیرآسیبروش

جدیدبتنکردنجایگزینوحذف

(مترسانتی3/8یااینچ1/5ازکمتر)کمآسیبعمقوبودههمراهزودرستشخیصباآسیباگر

(درصد15ازبیشتر)باالغلظتجامدموادمانندبتنبندیآبترکیباتازاستفادهباشد

دربتناومتمقبهبودوآبنفوذکاهشباعثباال،ملکولیوزنبا(سیلیکونیترکیبات)سیلوکسان

.گرددمیذوبوانجمادیچرخهبرابر

شود،میزدهتخمینبتنداخلبهاینچ6الی1/5بینآسیبعمقکهتر،گستردههایآسیببرای

.شودمیتوصیهجدیدوقدیمبتنپیوندبرایاپوکسیچسبباریزیبتن

شودمیتوصیهبتنکردنجایگزینوحذف،اینچ6ازبیشعمقباهایآسیببرای.



هایسازهبتندرراهاآسیبازبیشماریانواعتواندمیطراحیدرعیوب:نادرستطراحی

:عبارتندعیوباینازبرخیکهنمایدایجادآبی

الزمتمهیداتبابتندرفلزیقطعاتقراردادنچنانچه:بتندرفلزیقطعاتکردنمدفون•

ودردهشبتندرکششیتنشایجادباعثدماتغییراتازناشیفلزانبساطنباشد،همراه

.میگرددانجمادوذوبآسیبوخوردگیترکبهمنجرنهایت

هایهسازبهآسیبشایعهایعلتازیکی:آرماتورشبکهرویبتنناکافیکاوروپوشش•

آهناکسید.گرددآغازآرماتوردرخوردگیتاکهدهدمیاجازهناکافیپوشش.باشدمیآبی

باعثتیجهندروداشتهبتندربیشترفضایبهنیازخوردگیاینازناشیجانبیمحصوالتو

.گرددمیبتنشدنمتورقوخوردگیترک



رعایتعدمیاوکافیانقباضیمفاصلازاستفادهعدم:درزهاومفاصلازاستفادهعدم•

ویزندمآسیبآنبهبتنیاسلبدردمایکنواختمنظورتوزیعبهانبساطیدرزهایفواصل

انبساطزدربهنیازکهنقاطیدرهاترکاینوخوردخواهدترکناکافیانقباضمفاصلبابتن

.استمشهودنشدهتعبیهامابوده



:نادرستطراحیازناشیتعمیرآسیبروش

نیابدکاهشطراحیاشکاالتکهزمانیتامعیوبطراحیازناشیهایآسیببازسازیومرمت

.باشدمیبیهوده

نموداصالحمناسبپوششبابایدرابتندرمدفونفلزیقطعات.

توانمیلزومصورتدراماباشدمیمشکلبسیارآرماتوررویبتنپوششکمضخامتجبران

.نمودانتخابراخوردگیازخاصیانواعبرابردرمقاومتوتعمیربرایمناسبیمواد

وششپزیرادادانجامبتنبندآبموادازگیریبهرهباتوانمیرامحافظتیوبازسازیعملیات

میکاهشرامحیطیعواملمخرباثراتونمودهجلوگیریبتنبهآبنفوذازبند،آبهای

.دهد



دتعدابهودادهبرشکاترازاستفادهباتوانمیراانبساطدرزهایکمتعدادباسازهاجزای

آمادهگرماییانبساطاثراتبامقابلهدرراآنهادرز،عرضافزایشبایاوافزودانبساطیدرزهای

.نمود

،بتنجایگزینیازاستفادهباتواندمیزیاداحتمالبهطراحی،اشکاالتازناشیهایآسیب

وکسیاپتعمیریهایمالتوچسبازترکیبییاواپوکسیچسبازاستفادهبابتنجایگزینی

.شوندمرتفع



شدنمتخخلوکرموبرمشتملنادرستاجرایاثردربتنبرواردمعمولهایآسیب:درستاجرایعدم

.استکارتکمیلنقایصوگیریاندازهومحاسباتیاشتباهات،قالبرفتندربتن،

موجودیفضاهاپرکردندرسیمانمالتناتوانیبراثرکههستندمناطقیواقعدر:بتنتخلخلوکرموشدن•

.گردندمیایجادآنهاماندنخالینتیجهدروهاسنگدانهاطرافدر

توانمیباشدنگذشتهساعت24ازبیشقالبهابازکردنازاینکهشرطبهنقیصهاینبودنخفیفدرصورت

.نموداستفادهسیمانمالتاز

تنبشدهکرموسطحیاوگرفتهصورتتاخیرباوقالببرداشتبعدازساعت24ازبیشترمیمعملیاتاگر

بهمراهآماده،ترمیمیمالتازاستفادهباسپسشدهبرداشتهمعیوبهایبتنبایدابتداباشد،گسترده

.گیردصورتتعمیراپوکسی،پیونددهندهچسب

.استجدیدبتنبابتنکلکردنجایگزیننهاییروش



عدم اجرای درست

باوانتمیراقالبرفتندریاقالبحرکتازناشیجزئیهاینقصازبعضی:قالبرفتندر•

.نمودپرداختوصاف،سابسنگازاستفاده

یمانسیاوآبکردناضافهیاو(نهاییسطح)حدازبیشپرداختشاملمعموالتکمیلینقایص

کمنتیجهدروپذیرنفوذومتخلخلسطحمورد،دوهردر.استکاراتماممراحلطیدرسطحبه

ومرمت.شوندمیخردوخوردهترکسازهعمراوایلهماندرنهاییضعیفسطوح.شودمیدوام

زااستفادهباجدیدبتنباآنجایگزینیوضعیفبتنحذفشاملشدهخردسطحبازسازی

توانمیشود،دادهتشخیصسرعتبهتخریبرونداگر.شودمیانجاماپوکسیپیوندیچسب

.دادافزایشبتنکنندهبندآبترکیباتازاستفادهباراسطح(نهاییبتن)عمر



سولفاتیتخریب

ویقلیایخاکهایدرمعموالکههستندنمکهاییجملهازکلسیم،ومنیزیمسدیم،سولفات

گرددمییافتساحلیمناطق

واکنشسیمانخمیردرموجودآلومیناتهیدراتوهیدراتهآهکباهاسولفاتازگروهاین

محصوالتحجم.دهندمیآلومیناتکلسیمسولفاتوکلسیمسولفاتتشکیلودادهشیمیایی

دربتنتنشکسامکانبنابرایناست،شدهتولیدسیمانخمیرحجمازبیشترواکنشاینجانبی

.داردوجودانبساطاثر



:تعمیروگیریپیشراهکار

هااتسولفحملهوشیمیاییواکنشبرابردردارد،پایینیکلسیمآلومیناتدرصدکه،5نوعپرتلندسیمان

فاتسولدارایزمینیزیرآبهاییاوخاکمجاورتدربتنیسازهکهجاهاییدربنابراین.استمقاومبسیار

.کرداستفادهسیماننوعاینازبایدداردقرار

آسیبوفرسایشدستخوشکهبتنیبرایتواندمیپلیمریبتننازکپوششیکازاستفادهاوقاتگاهی

.باشدمفید،استسولفاتهامعرضدرگرفتنقرارعلتبهمدام

استبخشاثرنیزبتنبندیآبترکیباتوموادازاستفاده.

خنرکردنکموکاهش،لذابخشدمیسرعتسولفاتیتخریببهسازهشدنتروخشکپیاپیتناوب

.دادانجامچرخهاینقطعباتوانمیراتخریب

منبعهبدسترسیکهصورتیدراستآبراهازانتقالقابلهایسولفاتبردنبینازدیگرپیشنهادیروش

باشدپذیرامکانسولفاتی



هاسنگدانهقلیاییواکنش

،(اهسیومتراکمذراتباآتشزنهسنگنوعی)چرتاوپال،سنگمانندماسه،وشنازخاصیانواع

قلیاییدهایهیدروکسیوپتاسیم،سدیمکلسیم،باباال،سیلیسیمحتوایباآذرینیاچخماقسنگ

ادارهتحقیقومطالعهقرننیمازبیشرغمعلیواکنش،این.دهندمیواکنشپرتلندسیمان

.استنشدهشناختهودرکچندان1942سالازاصالح

برلداشواهدیسرعتبهقلیایی،پذیریواکنشقابلیتباهایسنگدانهدارایهایبتنبرخی

سالهایبرایاستدیگرممکنهایبتناما.دهندمینشانخوددررافرسایشوتخریبگسترش

کهدهدمینشانپذیرواکنشهایبتندرپتروگرافیبررسی.بمانندباقینخوردهدستزیادی

.استشدهتشکیلهاسنگدانهنوعایناطرافدرژلنوعی



نگدانهسنوعایناطرافدرژلنوعیکهدهدمینشانپذیرواکنشهایبتندرپتروگرافیبررسی

.استشدهتشکیلها

ترکوکردهپیداگسترششدتبه،(85تا80نسبیرطوبت)آببخاریاآبحضوردرژلاین

ارمهکهصورتیدرویابدمیگسترشبتندروکردهایجادهاسنگدانهاطرافدرایکشیدههای

طحسرویبرمنظمیهایخوردگیترکصورتبهباراولینبرایبتنداخلدرگسترشایننشود،

خوردهترکبتناطرافوداخلدررنگیسفیدتراوشمواردازبرخیدرمعموال،.گرددمیآشکار

گردندمیبازاینچ2تا1/5هاترکاینشدید،موارددر.شودمیمشاهده



هاسنگدانهقلیاییواکنشازناشیهایآسیب

قیودایوبتندرتوجهیقابل(هایجابجایی)هایخوردگیچینبهمنجرهاسنگدانهقلیاییواکنش

.گرددمیسدهاتونلهایدرمثالبعنوانبتنیاتصالنقاطو

.دهدرخسازهازخاصیمناطقدرفقطاستممکنهاسنگدانهقلیاییواکنشبزرگ،هایسازهدر

:تعمیروگیریپیشراهکار

میتواندیپوزوالنسربارهوپایینقلیاییخاصیتباپرتلندسیمانهایازاستفادهجدیدهایسازهدر

.کندمتوقفراهاسنگدانهواکنشاثردرخوردگیزیادیبسیارحدتایاکاملبطور

هیچ.تاستعمیرقابلغیرتقریباپذیرواکنشسنگیمصالحازناشیخوردگیموجودهایسازهدر

.نداردوجودهاسنگدانهقلیاییهایواکنشاثرحذفبرایایشدهاثباتروش



:تعمیروگیریپیشراهکار

مااشودکندتخریبگسترشنرخاستممکنمواردبعضیدرسازه،داشتننگهخشکجهتتدابیریاتخاذبا

.استثمربیهستندقلیاییهایواکنشتاثیرتحتکههاییسازهتعمیربرایتالشیهرگونه

هایسازه.شوندمیاثربیوشدهجداسادگیبهتعمیریموادگونههربتنداخلدرعارضهاینمداومگسترشبا

دادانجامارتعمیراتیاستالزمتنهاوگیرد،قراربازرسیموردوشدهمونیتورمدامصورتبهبایدفعالتخریبتحت

.باشدسازهمطمئنبرداریبهرهحفظجهتدرکه

وردگیختاثیرتحتبتنجایگزینیبهنیازاستممکننهایتدرکهداشترابینیپیشاینبایدصورت،هردر

باشدداشتهوجودقلیایی،

سداین.افتاداتفاقفالزآیداهوسدبازسازیجریاندر،آمریکادر1975سالدرصورت،اینبهبتنکردنجایگزین

اثرردسدبتنکهگردیدمشخصدنوربتنآزمایشگاهتوسطگستردهمطالعاتازپسوشدساخته1927سالدر

.استدیدهآسیبشدتبههاسنگدانهقلیاییواکنش



ذوبوانجمادسیکلازناشیتخریب

زهساپذیریآسیبشایعهایعلتازیکیبتندرونآبمداومذوبویگزدیخازناشیتخریب

ذوبونجماداازناشیصدماتدادنرخدرزیرشرایط.استسیریسردهایاقلیمدربتنیهای

:هستندموثر

.باشدانجمادوذوبسیکلمداومتاثیرتحتسازه•

.باشددهش(درصد90ازبیش)اشباعآباززدگییخهنگامدربتن،موجودفرجوخلل•

وفرجوخللاگر.کندمیتجربهراحجمیانبساطدرصد15حدودانجمادزمانمدتدرآب

نیروهایاعمالسببانبساطاینباشند،شدهاشباعانجمادطولدرتقریبابتندرمویینهحفرات

.گرددمیسیمانمالتماتریسخوردگیترکوشکستگیبهمنجروشدهکششی



پیشرفتنرخ.دهدمیرخداخلبهخارجیسطوحازبتنهایالیهتمامیدرتقریباتخریباین

:بهآسیب

ذوبوانجمادهایچرخهتعداد•

انجمادطولدرسازهاشباعدرجه•

بتنتخلخل•

.داردبستگینورتابشمعرضدرگرفتنقرارشرایط•

آبباتماسدرکهافقیدالهایهستند،آبپاششیابرفذوبمعرضدرکهدیوارهایی.

برایمعمولهایمکانجملهازهستندواقعآبعبورمسیردرکهعمودیهایدیوارهوقراردارند

.باشندمیمداومذوبواثرانجماددرآسیب



Bureau))بازسازیدایره،1942سالدر of Reclamationهواافزودنیموادازاستفادهصراحتا

شدهساختهبتنیهایسازه.نمودآغازانجمادوذوبسیکلتخریبکاهشمنظوربه،بتندررازا

آغازآنساختعملیات1946سالدرکه،Angosturaسد.بودندهوازافاقدتاریخاینازقبل

.بودهوازاموادازاستفادهباشدهساختهسداولینگردید،

هتجکافیفضایکهنمودهتولیدبتنجسمدرونهواازکوچکیهایحبابافزودنی،نوعاین

تنبدرونصحیحغلظتبامناسبیهوازایاگر.سازدمیفراهمرازدگییخهنگامدرآبانبساط

وآببایهااقلیمدربجزبایستیمیکارحاصلشود،مخلوطومیکسبخوبیکیفیت،بایتازه

.گرددمتحملانجمادوذوبسیکلاثردرکمیبسیارصدماتبد،بسیارهوای



:تعمیروگیریپیشراهکار

.شودمیختمبتنجایگزینیبهاغلب،مدامیخوذوباثردردیدهآسیببتنترمیم

وکرددهاستفاجدیدبتنهمراهبهاپوکسیچسبازبایدباشندعمیقتریاواینچ6حدوددرهاترکاگر

.نموداستفادهپلیمریبتنازیا

هوازاموادازبایدجایگزینبتندرمطمئناوحتماباشد،داشتهعمقاینچ6تا5/1بینصدماتاگر

.نموداستفاده

عمقبامتناوب،شدنذوبوزدگییخاثردرسطحیهایتخریبوهاخوردگیترمیمبرایهاتالش

اختصاصییاعمومیتعمیریمادههیچامروزبهتا.استبودهکنندهمایوسکامالاینچ5/1ازکمتر

استنشدهشناختهضخامتاینباهایترمیمبرایمناسبی



فرسایشوسایشاثردرتخریب

وسنگخورده،شنکنند،میمنتقلمعلقذراتوالیوگلهمراهبهراآبکهبتنیهایسازهدر

.باشندمیسایشاثردربتنتخریبدرمطالعهموردموضوعاتباالجریانسرعتباآبیا

دنشومنتقلدستپایینبهآنهاکفدرموجودذراتکهصورتیدر،هاسددرآرامشهایحوضچه

.گرفتخواهندقرارسایشمعرضدر

دارد،وجودشدیدجریانهایکهزمانیدرمیشوند،جمعحوضچهدرونذراتاینکهمحلهاییدر

یالوگلوهاسنگخوردهوشنکوبشاثردرسایشاین.آیدمیبوجودتوجهیقابلهایتخریب

.شودیمظاهربتنسطحشدنصیقلیصورتبهتخریباینازناشیآسیب.افتدمیاتفاقکفبه

.خورندمیجالشن،والیوگلاثرتحتشدهنمایانبتندرشتهایسنگدانه



درپایینیتکیفبابتنازترمقاوممراتببهباالکیفیتبابتنکهداردوجوددرکاینکلیطوربه

نشانوضوحبه،1991سالدرشدهانجاممطالعاتازتعدادی.استسایشازناشیآسیببامقابله

.یابدمیافزایشبتنفشاریمقاومتافزایشباسایشبرابردربتنمقاومتکهدهدمی

ترمیمهایروش

بتنازدهاستفایاوسیلیسیدودهبابتنازاستفادهسایشازناشیهایآسیبترمیمبهترین

دانیمیوآزمایشگاهیهایتستدرراتخریببرابردرمقاومتباالترینمواداین.استپلیمری

.انددادهنشان

کردهنفوذبتنجسمدراینچ6حداقلونکردهنفوذبندیآرماتورشبکهپشتتاتخریباگر

اجراتازهاپوکسیچسبالیهیکرویمیکروسیلیسپودرباشدهمیکسجدیدبتنبایدباشد،

.شود



کاویتاسیونپدیدهازناشیهایآسیب

وظمنامنصورتبهباالسرعتباآبجریانکهافتدمیاتفاقزمانیکاویتاسیوناثردرتخریب

جریانحسطآبشودمیباعثجریانمسیردرناپیوستگیکندبرخوردجریانسطحبهناپیوسته

.گرددمیایجادآببخارازهاییحبابوشدهمنفیفشارمناطقایجادباعثنتیجهدربکشد،باالرا

کیمجاورهاحبابترکیدگیاگر.ترکندمیوکردهحرکتجریاندستپایینبههاحباباین

درکوچکنهایتبیمنطقهیکگرداگردباالفشارایضربهیناحیهیکبگیرد،صورتبتنیسطح

،کردهکنقلوهوجابجارابتنذراتتواندمیقدرتمندیضرباتچنین.شودمیایجادسطحروی

پدیدهاثرردتریگستردهآسیبباعثتواندمیآنخودکهشوددیگریناپیوستگیتشکیلباعث

گرددکاویتاسیون



معمولآبکنترلهایدریچهچهارچوبهواطرافدرون،درکاویتاسیوناثردرتخریب

بازارباولینبرایآبکنترلهایگیتکهدهدمیرخهنگامیباالبسیارسرعتباجریان.است

پایینردکاویتاسیوننوعازتخریبباعثجریاناین.مانندمیبازکوچکیمقداربهیاوشوندمی

.گرددمیآناطرافیاهاگیتدست



:تعمیروگیریپیشراهکار

وصالحاهایآزمایشگاهتوسطمختلفموادازبسیاریکاویتاسیونپدیدهبرابردرمقاومتایجادبرای

از،ایمادههیچامروز،بهتا.استشدهتستدیگرانومتحده،ایاالتارتشمهندسییرستهترمیم،

نکاویتاسیوتوسطشدهایجادهتخریبیهایاثرکاملتحملبهقادرچدن،وزنگضدفوالدجمله

.گرفتنظردرراکاویتاسیونایجادعللبایدموفقتعمیراتداشتنبرای.نیست

نمیرخمحیط،فشاردر،ثانیهدرفوت40حدودازکمترسرعتباهاییجریاندرکاویتاسیون

استالزم،(ثانیهبرفوت40)آستانهبهنزدیکاندازهاینبهتاجریانهاییسرعتیدرباره.دهد

.نداردوجودجریانمسیرسطوحدرناپیوستگییاوناهمواریهیچکهشودحاصلاطمینان



تفادهاسباتواندمیمعموالکنترلهایگیتخودیاچهارچوببهکاویتاسیوناثردرشدهواردخسارت

اپوکسیسبچهمراهبهبتنجایگزینییاو،پلیمریبتنویا،اپوکسیپیوندیچسبواپوکسیمالتاز

.شودتعمیر

ردبتنیآرامشهایحوضهیا،خروجیهایدریچهسرریزها،درآمیزموفقیتتعمیریکداشتنبرای

ازیریمنظورجلوگبهدیدهآسیببخشساختاردرعمدهتغییراتایجادبهنیازهمیشهتقریباهاسد

.داردوجودتخریببازگشت

ازدرکهباشد،میهاتونلوهاریزسردرهواهایشیاراندازیراهونصباصالحی،هایروشازیکی

استبودهموفقبسیارکاویتاسیوناثرتوجهقابلکاهشیاوبردنبین



آرماتورشبکهخوردگی

بتنگردیمخربعللمورد،ایندر.استدیگریعلتبه،بتنتخریببرایینشانهمعموالآرماتور،شبکهخوردگی

.بدهدرخآرماتورشبکهخوردگیتادهندمیاجازهوکردهضعیفرا

قلیایی)زیبامحیطیکایجاد،آرماتورهااطرافدرمعمولطوربهبتندراستفادهموردپرتلندسیمانقلیاییظرفیت

.کندمیمحافظتخوردگیبرابردرآنهاازکهکرده(PH12حدوددر)فعالغیر-

اندازهبهقتوریاوشودخوردگیترکدچاربتنکهزمانییاوبرود،بینازیاورفتهدستازمحیطیانفعالکهوقتی

طولدرشدهتشکیلآهناکسیدهای.دهدمیرخخوردگیشود،بتنواردمزاحمتبدونآبتادهداجازهکافی

آمدنبوجودثباعمسألهاین.دارندبتندرآرماتورشبکهاصلیسایزبهنسبتبیشتریفضایبهنیازفوالدخوردگی

بهیدنبخشسرعتنتیجهدروبتنکاورشدنالیهالیهواضافیهایترکایجادنتیجهدروبتندرکششیتنش

شدخواهدخوردگیروند



رخمتعددیفرمهایبهتواندمیامراین.بخشدمیسرعتراخوردگینرخزیادیحدتاهاکلریدمعرضدرگرفتنقرار

:دهدمی

برایعمولممنبعیخ،وبرفشدنآبروندبهبخشیدنسرعتبرایبتنبه(سدیمکلرید)یخضدنمکازاستفاده•

استکلریدها

جودوبتنهایمخلوطسازیآمادهبرایاستفادهموردآبوها،سنگدانهماسه،وشندرتوانندمیهمچنینکلریدها•

باشندداشته

کنندمیجابجاومنتقلراباالکلریدمحتویاتباآب،یآبهایسازهازبعضیهمچنین•

ریاناثرجدرپاششیاودریاآبطریقازراکلرایدمعرضدرگرفتنقرارساحلی،محیطهایدرواقعبتنیهایسازه•

.کنندمیتجربهباد

سرعتبرایبتنافزودنیموادعنوانبهکلرایدازاستفادهتجربیروشکلرهاتاثیرراههایازدیگریکینهایتدر•

باشدمی(یخضدعنوانبه)زمستاندرهیدراتاسیونبهبخشیدن



:تعمیروگیریپیشراهکار

ینتعیخوردگیعللمعموالچونشود،شناساییشدهخوردگیباعثواقعاآنچهکهاستبسیارمهم

دادقراراستفادهموردونظرمدبایدراتعمیراتیروشچهکهکردخواهد

شدهذفحبایدیافتهکاهشآناصلیمقطعسطحنصفازکمتربهخوردگیفرآیندتوسطکهفلزی•

.گرددجایگزینو

موادهباتصالباکهآنجانبیمحصوالتوهاخوردگیزنگتمامازبایدنیزماندهباقیآرماتورهای•

.گردندتمیز،گذارندمیتاثیرکارآمدترمیمرونددرتعمیری

هبدیدهآسیببتندارایمناطقازاستممکنشدهخوردهآرماتورشبکهکهداشتتوجهباید•

تمامیکرددقتبایدبتنبرداشتنهنگامدربنابرین.باشدیافتهگسترشخوبظاهربهبتنسوی

.شودشناساییخوردگیدارایآرماتورشبکه



اسیدمعرضدرسازهبتنگرفتنقرار

میاتفاقزمینیزیرمعادنمجاورتدر،اسیدمعرضدربتنیهایسازهگرفتنقراربرایشایعمنابع

ایمنتظرهغیرصورتبهواسیدیتواندمیمعادناینازشدهخارجزهکشیهایآب.افتد

.باشدپایینPHبا

درگردد،مینامیدهقلیایی7ازباالترمقادیر.استشدهتعریفخنثیمادهعنوانبه7برابرPHمقدار

.هستنداسیدی7ازترپایینPHمقادیرکهحالی

بهمحلولیچنین.باشدداشتهرا1حدوددرPHمقدارتواندمیدرصد،20تا15سولفوریکاسیدمحلول

طوالنیگرفتنقرارازپستنها6تا5بینPHمقداربااسیدیپسآبهای.زندمیآسیببتنبهسرعت

.میزنندصدمهبتنبهآنهامعرضدرسازه



شناسایی

میواکنشبتنمالتپرتلندِسیمانبااسید.استآسانبسیاراسیدتوسطدیدهآسیببتنتشخیص

.ندشومیشستهوکردهریزشجاریآببوسیلهکهشدهتبدیلکلسیمهاینمکبهسیمانودهد

،اسیدطتوسدیدهآسیببتنظاهر.گردندمینمایانامامانند،میسالممعموالتردرشتیهاسنگدانه

ونترنمایاگیرندمیقراراسیدمعرضدرکههاییسنگدانهامااست،سایشیتخریبمانندحدودیتا

.هستندصیقلبدون

هرچهطرفآنازیابد،میگسترشاسیدتاثیرتحتوشود،میآغازسطحدروضوحبهاسیدیتخریب

سطحدراسیدغلظت.یابدمیکاهشتخریبمیزانشودمینزدیکبتنعمقوسازهاصلیهستهبه

اینبا.ددگرمیخنثیپرتلندسیمانباواکنشعلتبهکندمینفوذبتنداخلبههرچهاما.باالستبتن

.استشدهضعیفهاواکنشاینعلتبهبتنجسمدرموجودسیمانحال،



شناسایی

سیمانودهدمیواکنشبتنمالتپرتلندِسیمانبااسید.استآسانبسیاراسیدتوسطدیدهآسیببتنتشخیص

ترتدرشیهاسنگدانه.شوندمیشستهوکردهریزشجاریآببوسیلهکهشدهتبدیلکلسیمهاینمکبه

.گردندمینمایانامامانند،میسالممعموال

سیدامعرضدرکههاییسنگدانهامااست،سایشیتخریبمانندحدودیتا،اسیدتوسطدیدهآسیببتنظاهر

.هستندصیقلبدونونمایانترگیرندمیقرار

ههستبههرچهطرفآنازیابد،میگسترشاسیدتاثیرتحتوشود،میآغازسطحدروضوحبهاسیدیتخریب

بههرچهاما.باالستبتنسطحدراسیدغلظت.یابدمیکاهشتخریبمیزانشودمینزدیکبتنعمقوسازهاصلی

بهبتنجسمدرموجودسیمانحال،اینبا.گرددمیخنثیپرتلندسیمانباواکنشعلتبهکندمینفوذبتنداخل

.استشدهضعیفهاواکنشاینعلت



:تعمیروگیریپیشراهکار

ازبیشههمواراستدیدهآسیببتنبرداشتنشاملکهاسید،اثرتحتبتنترمیمبرایاولیهاقدامات

ازناشیشدهضعیفودیدهآسیبهایبتنتمامیحذفعدم.شودمیبینیپیشکهاستچیزیآن

.شودمیترمیمیموادچسبیدندرنقصباعثاسیدعملکرد

.استآبوسیلهبهمحلدرموجوداسیدکردنرقیقاسیدی،هایتخریبدرمعمولروشهایازیکی

رفتارپتانسیلکهشدهباالترPHبااسیدیمحلولبهتبدیلتواندمیپایینPHبااسیدیمحلول

.داردکمتریمخرب

تنبنازکپوششسیستمازتوانمیبود،باالمتوسططوربهاسیدیمحلولPHاگرجایگزینعنوانبه

.نمودادهاستفسطحرویبرترمیمانجامازپساسیدتخریبیاثراتکنندهمتوقفعنوانبه،پلیمری



:ازتوانمیاسیدیتخریبتعمیراترد

اپوکسیچسبهمراهبهجایگزینبتن

پلیمریبتنوجایگزینبتن

.نموداستفادهاپوکسیمالتهمراهبهاپوکسیچسبازمواردبعضیدر

زیادمقاومتدلیلبهنباشند،پرتلندسیمانحاویکهپلیمریبتنواپوکسیمالتازشودمیپیشنهاد

.گردداستفاده،اسیدبرابردر



انواع خاکهای مسئله دار

خورندههایخاک

باوگذاشتهاثرفلزاترویبرعمدتاکهباشندمیدارمسئلههایخاکانواعازخورندههایخاک

.برندمیبینازراآنهاخورندگی

.دارندباالیاسیدیتهکههستندقلیاییهایخاکخورندههایخاک

.باشدمیهاخاکایندرسولفاتوکلرورامالحباالیدرصدموضوعاینعلت

:رددگاتخاذزیرتدابیربایدکندعبورهاخاکاینرویازنفتیاگازآب،انتقالخطوطکهصورتیدر

.کنیماقدامخاکتعویضبهنسبتامکانصورتدر•

.کنیماستفادههالولهبرای(قیرمانند)عایقاز•

.بریمکاربهفلزیغیرهایلوله•

.دهیمقرارزمینسطحازباالتردرراهالوله•



انواع خاکهای مسئله دار
خاک های انحالل پذیر

(  نمک)یا کلروره( گچ)، سولفاته (آهک)خاک های هستند که در آنها کانی های انحالل پذیر کربناته 
.وجود دارد

.انحالل این خاک ها باعث شسته شدن خاک می شود
در ساخت و ساز به خصوص ساخت سد باید دقت شود که این نوع از خاک ها در بدنه سد به کار  

.نرود،
.همچنین استفاده از این نوع خاک ها در پی سد باید به حداقل میزان ممکن برسد



انواع خاکهای مسئله دار
خاک های روانگرا

ومتراکبهتمایلگیرد،قرارزلزلهازناشیشدیدلرزشهایتحتشلاشباعماسهتودهیکاگر

کاهشامکانباشد،نداشتهوجودنهشتهاینسریعزهکشیامکاناگر.داشتخواهدحجمکاهش

ایشافزبا.یافتخواهدافزایشسریعاایحفرهآبفشارنتیجهدرونداشتهوجودخاکفوریحجم

تنشهنتیجدروشدهبرابرسربارفشارباکهمیرسدحدیبهایحفرهآبفشارافزایشنوسانات،

موثرشتنبامستقیمنسبتچسبندهغیرخاکهایبرشیمقاومتآنجاییکهاز.میشودصفرموثر

.میگیردقرارآبگونگیحالتدرونداشتهبرشیمقاومتهیچگونهماسهتودهدارد،

file:///C:/Users/ParsArgham/Downloads/Video/سه نمونه از خاک های مسئله دار، روانگرا، رمبنده و متورم شونده - سامان پی.mp4


انواع خاکهای مسئله دار
رمبندههایخاک

.میشونددیدهایقهوهرنگبهکههستند(لس)ریزماسهاندازهباهاییخاک

ستعدمخشک،هواییوآبشرایطدرهاخاکاین.باشدمیضعیفآنذراتبینپیوندوداشتهبازساختاریمعموالً

کاهشبهشدناشباعاثردررمبندههایخاکنشست.هستندشدناشباعهنگامدرگیرچشمحجمکاهش

.میشودمنجرخشکنیمهوخشکمناطقازبسیاریهایخاکباربریظرفیت

د،یز)جنوبازتوجهیقابلبخششرق،شمالجملهازایراننقاطازبسیاریشاملرمبندههایخاکپراکندگی

.دباشمیزنجانو(ورامین)تهراناطراف،(بلوچستانوسیستانکرمان،

آبمعرضرداینکهمحضبهاندشدهمتصلیکدیگربهکربناتهسیمانتوسطهاخاکازنوعاینذراتاینکهعلتبه

.ریزندمیفروراحتیبهگیرندقرار



انواع خاکهای مسئله دار خاک های واگرا

خاک های ریزدانه ای که درصد باالیی سدیم در ساختمان آنها وجود دارد را خاک های واگرا  

.می نامند

.این خاک ها در تماس با آب به راحتی شسته می شوند

آب عبوری روی این خاک ها خیلی زود گل آلود می شود و آبراهه هایی را در بخش هایی از  

.خاک به وجود می آورد

.در صورتی که این خاک ها در بستر کانال ها وجود داشته باشد باید آنها را تعویض کرد

استفاده از این نوع خاک تا کنون منجر به خرابی های زیادی در سدهای خاکی و خاکریزها  

. شده است



انواع خاکهای مسئله دار



انواع خاکهای مسئله دار پذیرتورمهایخاک

.یدهندمبروزخودازتوجهیقابلافزایشیحجمتغییررطوبت،افزایشاثردرکههستندخاکهایی

آبیاریکانالهایپوششوسبکساختمانهایکاملخرابیموجبمیتواندخاکهاتورمازناشیفشار

.شودکفسازیهاو

دادنتدسازبهجاییعنیمیکنند،عملتحکیمفرایندبامخالفکامًالجهتدرخاکهااینواقعدر

،رطوبتجملهازمتعددیعوامل.میکنندپیداحجمافزایشوکردهجذبراآبحجم،کاهشوآب

ردموجود،سربارهمینطوروساختاریدرشتواحدهایرسی،کانیهاینوعاولیه،تخلخلنسبت

.دارندنقششوندهمتورمخاکیکتورمیپتانسیل



خوردگیترک
.استمخربعواملسایرعلتبهبتنتخریبازاینشانهبلکهنیستبتنتخریباصلیدلیلآرماتورهاخوردگیمثل،ترک

:بتنقطعاتوبتندرترکانواع

:خمیریترکهای•

(پالستیک)خمیریشدگیجمعبعنوانشدگیجمعاین.آیدمیبوجودآندرحجمیشدگیجمع،خمیرسیمانازآبکاهشنتیجهدر

.شودمیشناخته

:اولیهحرارتیترکهای•

باالدمایاینشودمیبتندمایافزایشباعثگرمهوایدرریزیبتن.باشدمیمحیطحرارتدرجه،بتنترکهایدراثرگذارمهمعواملاز

.شودمیایجاددربتنترکهایونپذیرفتهانجامبخوبیهیدراتاسیونعملنتیجهدرکهگرددمیبتنآبتبخیرمیزانافزایشباعث



:تورمیترکهای•

.شددخواهمنبسطسیمان،توسطآبجذبنتیجهدرشودنگهداریآبدردائمبطورهیدراتاسیوندرضمنبتناگر

:زیرسطحیترکهای•

.باشدمیضعیفآوریعملومخلوطبودنپرسیمان،کمیااضافیکشیمالهازناشیترکهااین

:انقباضیترکهای•

ورفتهگشکلرودمیبینازوشودمیمحوبتنسطحازآبدرخشندگیزمانیکه،آبدادندستازاثردرترکهااین

.شودمیظاهر

:ایسازهترکهای•

ناشیهایترکیاحرارتیهایتنشازناشیترکهاییابارازناشیترکهایمانندباشندمیخطیعموماًترکهانوعاین

.نشستاز



:ترکفعالیتبراساسهاترکانواع

:دارندقرارزیرکلیدستهدودرفعالیتبراساسبتندرترکمتفاوتانواع

:فعالترکهای

.هستندبارگذاریازناشییاحرارتیشکلهایتغییرازناشیعمدتاًترکهااین

:غیرفعالترکهای

.نیستندمنتسبسازهدرحرکتییاتغییرشکلنوعهیچبهترکهااین

.



روش های و تکنیکهای ترمیم ترکها
(INJECTION)زریقت

طنقاروش،دراینپرنموداپوکسیرزینهایتزریقبارامیلیمتر0/05عرضباباریکترکهایروشدراین

تاشودمیبندآبکامالًترکسطحسپسوشدهقراردادهترکطولدرکوتاهیفواصلبامتناوباًتزریق

از)سطحیکدرترکانتهایوابتداصورتیکهدر.گرددجلوگیریتزریقمدتدررزیننشتوفراراز

برایهمچنینوگرددختمنقطهباالترینبهوآغازنقطهترینپایینازبایستیتزریقنباشد(ارتفاعجهت

.شودمیاستفادهشفافهایلولهازتزریقی،موادازترکمطلوبپرشدنازاطمینانحصول

.داردباالییمهارتبهنیازروشاینهمچنین.نداردکاربردفعالترکهایبرایروشاین



روش های و تکنیکهای ترمیم ترکها
(INJECTION)زریقت

قتزری.نمودبازسازیوتعمیروبندیدستههاآنوقوععللوسازهاهمیتبهتوجهبابتندرموجودهایترک

Concrete)فشارتحتاپوکسیرزین Resin Injection Systems)بتنیعضودادنجوشمنظوربهگذاریپکرو

واهخللتزریقیاپوکسی.می باشدکاربردیسازیمقاومهایروشجملهازخوردگیترکاثردرشدهگسیخته

.می نمایدجلوگیریسطوحداخلبهآبورودازمحافظپوششسدمانندهمچنینوکردهپررابتنهایترک

زمان)وندهشسختزودکمافتاسیدهابرابردرشیمیاییمقاومتعالیبسیارچسبندگیهایویژگیتزریقیرزین

.دارندرطوبتبرابردرمقاومو(پائینآوریعمل

https://www.afzir.com/products/epoxy-injection-resin/
https://www.afzir.com/structural-strengthening/buildings/
2.mp4


روش های و تکنیکهای ترمیم ترکها
((CAULKINGودرزگیریریزیدوغاب

درداردپالستیکحالتکهشودمیپرایمادهبابودهمیلیمتر1آنهاعرضکهترکهایدرروشدراین

خاصیتکهمالتییاوپرتلندسیمانازشدهساختهمالتازتوانمیباشندغیرفعالترکهاکهصورتی

ارتجاعیخاصیتدارایمالتازبایستیباشندفعالترکهایاگراما.نموداستفادهباشدداشتهانبساطی

(ELASTOMERIC)عملاستممکن،شرایطبهتوجهباومواقعازبعضیدر.گردداستفاده

.گیردانجامنیزفشارباتوامدرزگیری



روش های و تکنیکهای ترمیم ترکها
دوختنیازدنبخیه

ترکدوختن.باشدالزمبزرگترکهایحوالیدرباالکششیمقاومتوجودکهبردبکارزمانیتوانمیراروشاین

مقاوموارزیابیاستممکنبنابراینشودمیسازهنقاطسایربهترکانتقالعدمباعثوسازهشدنسختمنجربه

.باشدالزممجاورقسمتهایسازی

تنیدن
راایگستردهبسیارزدنبخیهکهبطوریباشندشدهظاهروسیعیمنطقهدرترکها،تعمیرموردمحلهایدراگر

یبآسبتنمنطقهدرکابلهاییامیلگرد،روشدراین.دادقرارمدنظرراتنیدنحلراهاستممکننمایدایجاب

کنیممیمهارشاننهایتدروکردهواردراشدهمحاسبهپیشازهایتنشآنهابهسپسوشدهکارگزاریدیده

.نشوددیگرمناطقدرترکهاآمدنوجودباعثعملاینتاکردکافیدقتبایستیروشدراین.

1.mp4


روش های و تکنیکهای ترمیم ترکها
(DRYPACKING)خشکسازیفشردهایتراکم

ازبعدحفرهکردنسفتوحفرهدروندستبابآکممالتیکدادنجایعنیخشکسازیفشرده

.موجودبتنومالتبینتماسایجادبرایحفرهدرونمالتزدنسمبهیاپرکردن

شدهایجادوصلهواشتخواهدکمیبسیارافتمالتاین،مصالحسیمانبهآبپاییننسبتبدلیل

دریوهشاینازاستفاده.بودخواهدآبنفوذضدومقاومنیزودوامباوخوبکیفیتیباومحکمبسیار

.شودنمیتوصیهفعالترکهایترمیمیاپرکردن



روش های و تکنیکهای ترمیم ترکها
AUTGENEUS)عالجیخود HEALING)

یکدرالغیرفعترکهایدرزگیریبرایروشاین.گویندعالجیخودراخودشتوسطترکهاعالجدربتنذاتیتوانایی

روکسیدهیدکربناسیونفرآیندطیدرترکمعالجهمکانیزم.استمناسبحجیمبتنهایسازهبرایومرطوبمحیط

حاصلمکلسیکربنات.افتدمیاتفاقاطرافمحیطآبیاهوادرموجودکربناکسیددیباسیماندرموجودکلسیم

وشودمیبتنداخلرطوبتدرPHکاهشباعثشدهحاصلشیمیاییمکانیزمچونولینمایدپرراترکاستقادر

.دگرددرفوالدزدگیزنگتحریکباعثتواندمیبنابراین.بردمیباالرااسیدیمیزان



روش های و تکنیکهای ترمیم ترکها
(SHOTCRETING)پاشیبتن

گردندیرتعمبایستیکهسطوحیو،قالبهاکانالها،،هاحفرهداخلبههوافشارازاستفادهبامالتیابتنروشدراین

وزبریدارای،مخلوطسنگدانهاندازهبهبستهونبودهصافتعمیراتنهاییسطحروشدراینشودمیپرتاب

.باشدمیناهمواری

هاروشسایر



خوردگیترکدربارهنکاتبرخی

یونهیدراتاسهنگامدرراشدگیجمعازایدرجهشوندمیساختهپرتلندسیمانباکههاییبتنهمه

رایشدگجمعازناشیهایترکوکردهتولیدراخشکیهایشدگیجمعانقباضاین.شوندمیمتحمل

ترشگسبتنعمقبهندرتبههاترکاین.هستندشبیهایدایرهالگویبهحدیتاکهآوردمیپدید

.شوندگرفتهنادیدهکلیطوربهتوانندمیویافته

خیرتبمعرضدر،خمیریوضعیتدرتازهبتنکهدهندمیرخزمانیپالستیک،شدگیجمعترکهای

.دهدمیدستازراخودآبزیاد،

جمعازناشیترکهایوخشکترکهایازترعمیقحدیتامعموالپالستیکشدگیجمعهایترک

.باشندمیبتنگکیورینحیندرشدگی



ولیطضریب.آیندمیبوجودمحیطدمایتغییراثردربتنانبساطوانقباضاثردرگرماییترکهای

تنبتاشودباعثتواندمیاین.استفارنهایتدرجهبراینچمیلیونیم5/5حدوددربتنگرماییانبساط

.باشدداشتهطولیتغییرفارنهایتدرجه80هرازایبهفوتصدم5اندازهبه

عبیهتبتنیهایسازهدراندازهتغیراینبابتندادنوفقبرایدرزکافییاندازهبهطراحیهنگاماگر

ترکوعناین.خوردمیترکشودلحاظانبساطیدرزبودالزمکهمحلهاییازسادگیبهبتنباشد،نشده

تنیبیسازهدرونبهآبنشتبرایمحلیویافتهگسترشبتنجسمدروندرکاملبصورتعموماها

کنندمیایجاد

ورینگکیهنگامدرپرتلندسیمانهیدراتاسیونباالیدمایاثردرتوانندمیهمچنینحرارتیهایترک

یمافزایشسختیوداخلیدمای،داردوجودحرارتافزایشکهمادامیهاییبتنچنیندر.شوندایجاد

.یابد



.استبتنیهایسازهدرخوردگیترکشایععللازدیگریکیگاهیتکیهنقاطکمبود

شرایطتواندمیراحتیبهسازهموجودپی.است300psiتا200بینمعموالبتنکششیتنش

جادایبهمنجرنتیجهدروآوردوجودبهکردهتجاوزمیزاناینازکششیتنشکههرجاراجابجایی

.گرددترک

ایهسنگدانهواکنشاثردرگرفت،قراربحثموردپیشبخشهایدرکههمانگونهبتنهایترک

درسازهدراهترکاین.میشوندایجادنیزانجمادوذوبسیکلتاثیراتوسولفاتیحمله،بتنقلیایی

.افتندمیاتفاقنیزسازهحدازبیشبارگذاریاثر



:تعمیرراهکار

گرددمیحاصلسختیبهاغلببتنییسازهترکهایرویبرموفقتعمیرات

ترکهاکهکردتعیینبایدابتدا.داردبستگیآنانپیدایشعللبههاترکبرایترمیمیروشانتخاب

میعوسییدامنهبایابندهگسترشیاهستندبستهوبازگردشیصورتبه،مردهیاهستندزنده

میسیاپوکرزینتزریقاست،ایستاعبارتیبهیا"مرده"اصطالحاترکشددادهتشخیصاگر.باشند

سازهشتینساختنبندآب،ترمیمازهدفاگرو.شوداستفادهبتنایسازهساختنیکپارچهبرایتواند

.پذیردانجامیورتانپلیرزینتزریقباکاملصورتبهترمیمکهشودمیپیشنهاداست

یاودهشاستفادهبندیآببرای،باشدکمسازهآبنشتحجمکهمواردبرخیدراپوکسیرزینتزریق

.رودمیبکاربتنییسازهاعضایهایترکمجددچسباندنجهت



هاترکاحتمالیحرکتبهنسبتکهتردوشکنندهاماسختایمادهبهتزریقازپساپوکسیرزین

.شودمیبدلنداردمقاومتی

منفذونبدفومیبهوداشتهپایینیکششیمقاومتوبودهپذیرانعطافیورتانپلیرزینعوضدر

نرمالصورتبهتواننمیامااست،بخشاثربتنیهایسازهآببندیونشترفعبرایکهشدهبدل

پسهکدارندوجودیورتانپلیجزئیدوهایرزینبرخی).نموداستفادهآنازاساسیتعمیراتبرای

.(بودخواهندمفیدتعمیراتگونهاینبرایوشدهپذیرانعطافوصلبتزریقاز

راهاترکحرکاتاثردرطولازدیاددرصد400تا300توانندمیپذیرانعطافهایفومگونهاین

.کنندتجربه





در بحث ترمیم و بهسازی نکات زیر ضروری می باشند

ساختگاهایمنطقهواقلیمیشرایطبهنسبتکافیشناخت

آنبامرتبطمسائلوطرحمشکالتازکاملشناخت

بهسازیوترمیمروزآوریفنودانشازکافیآگاهی

مشابهاقلیمیشرایطباکشورهایدرشدهاجراهایطرحمطالعه





آماده سازی سطوح

:ازعبارتندسطوحسازیآمادهاصلیاهداف

افیکمقاومتبامناسبسطحیایجادجهتبتنیشدهجداونرمونامناسبقطعاتتمامیجداسازی•

هاآلودگیازسطوحتمامنمودنتمیز•

...وپوششتقویت،تمیزکردن،برایآرماتورهاعمقیاوطولقراردادندسترسدرونمودنآشکار•

وبتننبیبیشترتماسسطحایجادجهتبتنیسطوحزبریدرجهومکانیکیبستوقفلافزایش•

تعمیریالیه

یاواردککمثلکوچکمکانیکیلوازمیاوسیمیبرسنظیردستیلوازمتوسطمیتوانراکوچکسطح

نظیرگریدیوسایلتوسطتوانمیهمرابزرگترسطوح.نمودتمیزبرداریپوستهوسایلیاواسیدیمواد

.کردپاکپرفشارهایجت



آماده سازی سطوح

:باشدمیذیلمراحلشاملخودسطوحسازیآماده

کارسطحکردنپاک•

دیدهآسیببتنکردنخارج•

آرماتورهامجددجایگذاریوبریدن•



پاک کردن سطوح 

سپسوریختهبتنیسطحرویرافسفریکارتواسیدیاوشدهرقیقکلریکاسیدروشایندر:خراشیاسید•

اسید،دکاربرازپس.گرددمتوقفحبابایجادعملکهزمانیتاسایندمیشدتبارامذکورسطحزبربرسبا

ایآلودگیهوگرددجاریسطحرویبرآببطوریکهشدهدادهکاملشستشویآبباسریعابتنیسطوح

.ببردازبینرااسیدی

.دهدمیافزایشراسطحزبریدرجهکردن،تمیزبرعالوهروشاین

.رددگمیتمیزوجداسطحازبتنی،سطوحدرشاملشلهایتکهوقطعاتروشاینازاستفادهبا:زدنبرس•

.داردکاربردروشایناندروییدهدریاییگیاهانوجلبکهاکهمناطقیدر

شودمیصرفمطلوبنتایجحصولجهتزیادیوقتعمالواستآنبودنکندروشاینضعفنقطه



پاک کردن سطوح 

،شلقطعاتوهاتکهنمودنبرطرفبرعالوهکهشودمیاستفادهموقعیروشاین:زدنچکش•

.باشدمیسازیآمادهاهدافازسطحرویبرالزمزبریایجاد

استمناسببسیارروشهایازیکیروشاین:(پاشیساچمهوشن)بالستگریتوبالستسند•

ایرسوهاآرماتورسطوحنمودنتمیزجهتآلایدهروشبتنی،سطوحنمودنتمیزبرعالوهزیرا

.آیدمیشماربههاآلودگیسایروزدگیزنگازفلزات

دهدمیافزایشنیزراسطوحزبریدرجهسطح،نمودنتمیزبرعالوهروشاین•



خارج کردن بتن آسیب دیده

آبپرفشارهایجریانازروشایندر:(سایندهموادبدونیاوسایندهموادبا)آبپرفشارجت•

جتیکبطوریکهگرددمیاستفادهدیدهآسیببتنکردنجداجهتاتمسفر1000تا200بین

بینزاسیمانشدهسختخمیرفازنتیجهدروگرفتهبتنسطحرویبرراآبپرفشارولینازک

.شودمیخارجهاسنگدانه

.کندمیایجادتمیزیبسیارسطوحخاک،وگردتولیدبدونکهاستاینروشاینامتیازاتاز

بتنافتنشکجهتبادییاهیدرولیکیانبساطیهایسیستمازمعموال:بتنشکافتهایتکنیک•

دواربتندرشدهایجادهایسوراخدرراهیدرولیکیسیلندرهایروشایندر.گرددمیاستفاده

.نمایدمیآنشکافتنبهاقدامفشاراعمالازپسوکرده



خارج کردن بتن آسیب دیده

کارهیدرولیکنیرویباکهالماسههایارهازآبزیردرکوچکآبیکارهایبرای:مکانیکیبرش•

ارهایمتهبهبایدغواصکهاستفشاریروش،اینعمدهمشکلتنها.شودمیاستفادهکنندمی

.ببردرامحدوداعماقتواندمیارهقطربهبستهوبودهکندتقریباروشاین.نمایدوارد

هستندآبباتماسدرکهکارهاییبرایکهاستزیادیسالیانروشایناز:انفجاریبرش•

ازیغالفدارایایپایهدررامنتخبمنفجرهمادهکهاستصورتبدینکارروش.شودمیاستفاده

ثرادرکهداشتهدارگوشهشکلیمذکورغالفودادهقرارمسیاوآلومینیمنرمفلزیکجنس

داردبهمراهراپرانرژیایضربهامواجکهدرآمدهفلزاتازذراتیبصورتانفجار



خارج کردن بتن آسیب دیده

یکنیزوشرایندر.داردانفجاریتخریبوشکافتکنیکبینابینعملکردسیستماین:کاردوکسسیستم•

راشردهفکربناکسیددیهایبستهسپس.نمایندمیحفربتندرشدهتعیینپیشازقطرباسوراخسری

شارژیکاعمالازپس.نمایندمیمسدودکامالراهاسوراخدربودادهقرارسوراخدرمیاندریکبصورت

.گرددمیبتنتخریبموجبحاصلهفشارودادهرویهاسوراخدرمالیمیانفجارهایکوچک،الکتریکی

ازلنازاکسیژنخروججهتالزمفشارآب،باتماسدرکارهایدرسیستماینازاستفادهموقع:حرارتیبرش•

بآهیدرواستاتیکیفشاراعمالاثردرفوالدیسرشدنذوبسرعتعالوهبهیابدمیافزایشآبعمقبا

.شودمیاستفاده(متر60تاحداکثر)کماعماقدرتنهاروشایناز.شودمیبیشتر



بریدن و جایگذاری مجدد آرماتور

.رارداردقکربنیفوالدوگازوشعلهبیناندرکنشبرمبنایآنعملکرد:سوخت–اکسیژنروش•

تعویضوآرماتوربندیهایشبکهترمیمجهتسریعبسیارروش:قوس-اکسیژنروش•

استشدهخوردهآرماتورهای

نظیرکیمکانیوسایلازاستبهترباشد،کمآرماتورهاقطروتعدادکهصورتیدر:مکانیکیبرش•

.شوداستفادهقیچی



روش های ترمیم
میدهاستفاتزریقجهتاپوکسیهایرزینازمالت،سیمانشستگیآبخطرازجلوگیریبمنظور:ترکهاتزریق

آبکامالترکسطحسپسوشدهدادهقرارترکطولدرکوتاهیفواصلبامتناوباتزریقنقاطروشایندر.گردد

هبمداومبصورتتزریقیموادروشایندرگرددجلوگیریتزریقمدتدررزیننشتوفرارازتاشودمیبندی

هافرجوللخکلیهترک،اصلیبرمسیرعالوهکهگرددحاصلاطمینانتاشودمیپمپتزریق،مختلفنقاطازترتیب

.اندشدهپرکامالنیز

بتنیحسطپوششجهتباالمقاومتبابتنیاوالستیکفلزات،نظیرحفاظتیعواملازروشایندر:کردنقتداق

رایج.کردتثبیتبتنسطحرویموادچسبپرچ،پیچ،میخ،ازاستفادهباتوانمیراحفاظتیعامل.شودمیاستفاده

ردکهغیرهوشمعهاها،سرریزها،لولهمخازن،وتانکهاشاملکنندمیاستفادهروشاینازکههاییبخشترین

.هستندخورندهعواملمعرض



روش های ترمیم
حفرهاخلددرهستندشکافدارایبندیدانهنظرازکههاییسنگدانهروش،ایندر:آکندهپیشازسنگدانهبابتن

پسس.نمایندمیاشباعکامالراهاسنگدانهاینآب،ازاستفادهباسپسوشوندمیدادهقرارهاییکانالیاوها

میجابهجاراموجودآبکهایگونهبهشودمیسیستمواردپمپوسیلهبهنقطهترینپایینازدوغابیاومالت

.باشدمیمناسببسیارمغروقبتنهایمانندنیستنددسترسدرکههاییمحلبرایروشاین.نماید

این.دشومیاعمالبتنازایگستردهسطحرویبرتعمیریموادازیکنواختالیهیکروشایندر:سطحیهایالیه

بودهافیکمقاومتدارایاستحکام،یعنیایسازهنظرازکهعبوریمحلهایوکفهاسطحیتعمیراتدربیشترشیوه

وییرالیهاغلبراسطحروینازکالیهیکاعمال.رودمیبکاراستشدهخردشدگیوخرابیوفساددچاربتنولی

ازبیشاآنهضخامتکهتعمیریهایالیه.باشدمیمترسانتیپنجازکمترالیهضخامتصورتایندرکهنامندمی

.شوندمینامیدهسطحیمنظمالیهباشد،مترسانتیپنج



روش های ترمیم
کهطوحیسوقالبهاها،کانالها،حفرهداخلبههوافشارازاستفادهبامالتبابتنروش،ایندر:پاشیبتن

.شودمیگردندپرتابتعمیربایستی

.خوانندمیگانیتراروشباشد،مترمیلی6ازکوچکترمخلوطسنگدانهاندازهاگر

:شودمیتقسیمخشکوترگروهدوبهشاتکریتیاوپاشیبتنروشاصوال

گردندمیپرتابفشارباشدهمخلوطموادسپسوشدهمخلوطقبالسنگدانهوسیمانآب،تر،روشدر•

بانازلسردروشدهپرتابفشاربامخلوطاینشدند،مخلوطسنگدانهوسیمانآنکهارپسخشک،روشدر•

.شودمیمخلوطآب

مترسانتی10حدوددرتعمیرعمقوبودهوسیعتعمیریسطحکهشودمیگرفتهبکارجاهاییدرروشاین•

.باشد



روش های ترمیم
مقاومتحفظوآوردنبدستبرایوشودظاهربتنسطحرویزیادیترکهایکهصورتیدر:زنیبخیه

.شودمیاستفادهروشاینازشود،مسدودترکهاکهباشدنیازایسازه

وهگرفتقرارشدهتعبیههایحفرهدروندرترکهاعرضدرکوتاههایپایهباشکلUالمانهایروشایندر

.شوندمیپرندارندشدگیجمعخاصیتکهدوغابیاوروانمالتهایباهاحفرهاینسپس

بسیارنزدبخیهبطوریکهباشدشدهظاهروسیعیبسیارمنطقهدرترکهاتعمیر،موردمحلدراگر:تنیدن

.گردداستفادهروشاینازاستممکننمایدایجابراایگسترده

پیشازایتنشهآنهابهسپسوشدهکارگذاریدیدهآسیببتنمنطقهدرکابلهاییبامیگردهاروشایندر

.مینمایندمهارشاننهایتدروکردهواردشدهمحاسبه



روش های ترمیم
وصیاتخصاز.داردپالستیکحالتکه(درزگیری)شودمیپرایمادهبابتندرشدهایجادباریکترکهای:درزگیری

یکیپالستحالتبلکهماند،میسفتخشک،مالتمثلنهوشودمیجاریروان،مالتمثلنهکهاستآنمواداین

خاصیتهکمالتییاوپرتلندسیمانازشدهساختهمالتازتوانمیباشند،فعالغیرترکهااینصورتیکهدر.دارد

برخورداریارتجاعخاصیتازکهموادیازبایستیباشند،فعالترکهاایناگراما.نموداستفادهباشدداشتهانبساطی

.گردداستفادههستند

یبآسمعرضدریادیدهآسیبهایقسمترویبرپالستیکیامایعحالتبهنازکیپوششروشایندر:پوشش

.نموداعمالپاشیدنطریقهبهیاوغلتکبرس،باتوانمیراپوششاین.گرددمیاعمالدیدگی

بیشترمدواوپایداریایجادوشیمیاییمخربعواملبرابردرمحافظتآب،نفوذازجلوگیریبرایاغلبپوششهااین

.داردکاربردسنگینوزیادآمدورفتمقابلدربتنسطحبرای



روش های ترمیم
ستفادهاباتوانمیراشدهبرداشتهقسمتهایشده،تخریبهایبتنکردنخارجازپس:پذیرشکلموادازاستفاده

.نمودنجایگزیروند،میکاربهایوصلهیاایتکهتعمیراتبرایکهموادیسایریاومعمولیسیمانبتن،مالت،از

ازشدهتهساخمالتازتوانمیباشند،فعالغیرترکهااینصورتیکهدر.باشدنمیارتجاعیموادشاملموادگونهاین

ازبایستید،باشنفعالترکهاایناگراما.نموداستفادهباشدداشتهانبساطیخاصیتکهمالتییاوپرتلندسیمان

.گردداستفادههستندبرخوردارارتجاعیخاصیتازکهموادی



مواد تعمیری زیر آبی
:هستندگروهدوشوندمیاستفادهآبیزیرتعمیراتبرایکهموادی

سیمانیمواد•

رزینیمواد•

هنوزیمانیسهایسیستمشود،میاستفادهسطحیتعمیراتبرایهموترکهاتزریقوتعمیربرایهمرزینیهایسیستمازاینکهوجودبا

.اندنشدهگرفتهبکارترکتزریقبرای

قدرتاال،بمقاومتهمامرایندلیل.گیرندمیقراراستفادهموردآبزیرتعمیراتانجامبرایاپوکسیهااکثررزینی،هایسیستممیاندر

.باشدمیرطوبتمقابلدرکمحساسیتوکمشدگیجمع

برایکهمالتیابتنمخلوط.نیستندمناسبچندانآبداخلتعمیراتبرایمعمولی،پرتلندسیمانباشدهساختهدوغابومالت،بتن

.رددگمیاستفادهسلولزیبنیانباشیمیاییافزودنیهایازشدن،شستهعدمبمنظورشوندمیاستفادهزیرآبیبتنیتعمیرات





ضرورت پایش سالمت سازه آبی
زلزله،فان،طونظیربیرونیعواملباارتباطدلیلبهطبیعیطوربهانسانهایسازوساختتمامیاینکهبهتوجهبا

.شوندمیاستهالکدچارزمانگذشتباکنند،میتجربهرامخربیاثرات...وسیل

الحدرکهمادامیبایددارندکهایویژههایموقعیتدلیلبههیدرولیکیهایسازهنظیرهاییسازهمیانایندر

درمتسالپایشضرورتبهمیتواناصلیدلیلچندبهاصوال.نمودحاصلاطمینانهاآنسالمتازهستنداستفاده

ارقرآندرسازهکهمحیطیشرایطبرداری،بهرهدورهطولدرسازهبهواردهبارهایشاملکهپرداختآبیهایسازه

.غیرهواقلیمیشرایط،گیردمی

انی،جتبعاتبهمنجراستممکنمواردازبسیاریدرسازه،سالمتپایشمسئلهگرفتننادیدهکهاستبدیهی

جهتسنسورهاییتعبیهباوگرفتکمکسازهسالمتپایشازتوانمیلذا.گردداجتماعیوسیاسیاقتصادی،

.نمودارزیابیمختلفهایروشبرمبتنیراسازهناسالمشرایط،استاتیکییاودینامیکیهایپاسخبرداشت



قراربررسیمورداختصاصیصورتبهعمرانمهندسیمختلفهایشاخهدرسالمتپایشعلم

گرفتهاربکهاسازهسالمتپایشبرایتریدقیقهایروشعلم،روزافزونپیشرفتباواستگرفته

.باشندمیداراراضعفیوقوتنقاطکدامهرکهاست

،بودنهزینهپروگیروقتبرعالوه،هاسازهسالمتارزیابیایدورهچشمیبازرسیهایروشدر

میکنممغیرسازههایقسمتبرخیبهدسترسیعدمبدلیلراسدنظیرهاییسازهکلبازبینی

.باشد

سازه،سالمتوضعیتازاطمینانجهت،آسیبمخربغیرشناساییهایروشبکارگیریبنابراین

.باشدمیحیاتیومهمبسیار



ضرورت پایش سالمت سازه آبی
رفتهگبکارسازهکلسطحدرخرابیارزیابیبرایارتعاشپایهبرآسیبشناساییروشاخیرسالهایدر

رابیخاثردرسازهدینامیکیپاسخکهاستاساساینبرسازهایعیوبتشخیصحالتایندر.استشده

وقبلسازه،پاسختغییربررسیکمکبهآسیبشدتومحلتعیینامکانترتیباینبه.کردخواهدتغییر

.میشودفراهمخرابیایجادازبعد

ازهایسنقصهایوشدهکسبسازهازاعتمادقابلعاتالاطسازه،سالمتپایشسیستمیکازاستفادهبا

شپایسیستمطریقازنقصهازودهنگامتشخیص.شودمیدادهتشخیصآسیب،رشدیاولیهمراحلدر

.میشودسازهشکستفاجعهوقوعازجلوگیریونگهداریهایهزینهکاهشموجبسالمت



ضرورت و اهمیت شناسایی خرابی 
آنهاعمرطولدرایسازهسیستمهایتمامکلیبطورونفتیسکوهایها،جکتها،سددرخرابیوقوع

بهمهندسیمختلفسازههایدرخرابیهاانواعاززیادیهاینمونهتاکنون.باشدمیناپذیراجتنابامری

.استآمدهباربهفراوانیمالیوجانیخساراتآنها،وقوعپیدرکهرسیدهثبت

ازتیبتربدینونموداصالحها،سازهموجودوضعیتازاولیهبررسیهایباتوانمیراخرابیهااینبیشتر

هاییخرابکهخیززلزلهمناطقدرموضوعاین.کردجلوگیریآنهافروریختنوهاسازهدرخرابیگسترش

رااهسازهسالمتیپایشموضوعاهمیت،باشدکلیهایخرابیمنشاتواندمیسازههایالماندرموضعی

وایمنیافزایشبرایآناجزایوایسازهسیستمهایدرخرابیتعیینبنابراین.نمایدمیچنداندو

.استضروریومهمامریهاسازهموجودوضعیتازاطمینان



آنردعملکبرسوءاثراتکهمیگرددقالاطسیستمیکدرشدهایجادتغییراتبهخرابیکلیحالتدر

.داردآیندهوحالدرسیستم

تغییرهمچنینومصالحویژگیهاییااصلیهندسهازانحرافیاتغییرهرگونهخرابیساده،تعریفیکدر

.داردسیستمعملکردبرسوءتأثیراتکهاستسیستمپیوستگیومرزیشرایطدر

بودخواهدتوأمسازه(میراییوسختیجرم،)مصالحفیزیکیخصوصیاتتغییرباخرابی



به(یکیدینامسیستممثال)پدیدهیکریاضیمدلآوردنبدستسیستم،شناسایییمسألهازمنظور

وهواپیماسازیصنایعمانندمهندسیمختلفهایحوزهدرفناین.استآزمایشگاهیعاتالاطکمک

.میدهدنشانمختلفعلومدرراآنکاربردزیرشکل.داردکاربردنیزخودروسازی

شناسایی سیستم



طبقه بندی علم تشخیص خرابی
تنهالیمحروشهای.میشوندبندیتقسیمکلیومحلیدستهدوبهخرابیتشخیصروشهایکلیطوربه

کههشدباعثمحدودیتاین.دهندتشخیصراآنسطحنزدیکیدریاسازهرویبرواقعخرابیتوانندمی

.شودابداعپیچیدههایسازهآنالیزبرایمتفاوتیکامالرویکردهای

:شوندمیبندیتقسیمسطحچهاربههاروشاینکلیبطور

خرابیوجودتعیین:1سطح

خرابیهندسیموقعیتتعیین:2سطح

خرابیشدتتعیین:3سطح

خرابیاثردرسازهماندهباقیعمرتعیین:4سطح



طبقه بندی علم تشخیص خرابی
ادهاستفمقایسهجهتاولیهایسازهمدلیکازکهفرکانسبرمبتنیخرابیتشخیصهایروشدر

.دادتشخیصرا2و1سطوحتوانمیتنهاشود،نمی

.کردتامیننیزرا3سطحتوانمیاولیهایسازهمدلیکداشتندردستبا

شکست،مکانیکعلمبهنیازمعموالخرابیتشخیصهایروشبرعالوه،4سطحخرابیتعیینبرای

.باشدمیسازهطرحارزیابیوعمر-خستگیآنالیز



روش های پایش سالمت سازه ای
برایوباشندمیمودالتحلیلروشهایبرپایهاندشدهگزارشمنابعدرکهسازهسالمتپایشسیستمهایاکثر

انتظارصات،مشخایندرتغییرهرتحلیلبا.کنندمیاستفادهسازهارتعاشیپاسخازمختلفمشخصاتگیریاندازه

.کردتعیینبتوانراآسیبمحلکهرودمی

:ازعبارتندسالمتپایشهایروشبرخی

ویزیکیفپارامترهایبینیرابطهگرفتننظردربامیالدیهفتاددههاواخردر:طبیعیفرکانسبرمبتنیروشهای

.گردیدارائهایسازهآسیبشناساییبرایطبیعیفرکانسبرمبتنیروشیمودال،پارامترهای

وسادگیبهطبیعیفرکانسهای.گرددمیسازهطبیعیفرکانسهایدرتغییرسببآسیب،کهمیدهدنشانهابررسی

بهنسبتتریکمحساسیتمودالپارامترهایسایربامقایسهدراین،برعالوهوباشندمیتعیینقابلمناسبیدقتبا

گرفتهرارقاستفادهموردروشهاسایرازبیشارتعاشفرکانسبرمبتنیروشهایدلیلهمینبه.دارندتصادفیخطای

.اند



روش های پایش سالمت سازه ای
بسیارهایگیریاندازهنیازمندروشاینازاستفادهآسیب،بهنسبتطبیعیفرکانسهایپایینحساسیتدلیلبه

.استدقیق

بررسیهبسازه،نرمیماتریسازاستفادهباآسیبشناساییروشهایازدیگریگروه:سازهنرمیبرمبتنیروشهای

.پردازندمیآناستاتیکیرفتار

سازهمکانیرتغیونیروبینرابطهبیانگررواینازواستآنسختیماتریسمعکوسبابرابرسازهیکنرمیماتریس

یطهرابدلیلبه.باشدمیهافرکانسومودهاتمامیگیریاندازهنیازمندنرمیماتریسدقیقتعیین.باشدمی

بنابراین.شودمیهمگراسرعتبهمودهاتعدادافزایشباماتریساینطبیعی،هایفرکانسبانرمیماتریسمعکوس

نرمیاتریسمروایناز.یافتدستنرمیماتریسازمناسبیتقریببهتوانمیپایینفرکانسهایازاستفادهباتنها

استحساسترپایینمودهایدرتغییربه



روش های پایش سالمت سازه ای
اخصشعنوانبهتواندمیسازه،مودالپارامترهایازیکیعنوانبهمیرایی:میراییبرمبتنیروشهای

نسبتدقیقتعیینبرایمناسبیروشامروزبهتاکهایندلیلبه.شودگرفتهنظردرآسیبشناسایی

یبآستشخیصبرایمودیشکلوفرکانسبامقایسهدرمیراییاست،نگردیدهارائههاسازهدرمیرایی

وفرکانسهبنسبتمیراییکمکبهسازهآسیبتشخیصوجوداینبا.استگرفتهقراراستفادهموردکمتر

.کندمشخصنیزراآسیبخطیغیراثراتتواندمیکهاستمزیتایندارایمودیشکل



روش های پایش سالمت سازه ای
ایپیچیدهتوابع،(FRF)فرکانسیپاسختوابعکلیطوربه:فرکانسیپاسختوابعبرمبتنیروشهای

خروجیوورودیبیننسبتصورتبهتوانمیراهاFRF.شوندمیتعریففرکانسیمحدودهدرکههستند

.کردتعریفسازه

FRFزامستقیمصورتبهمودالپارامترهایازاستفادهجایبهسازه،سالمتپایشبرایمحققینازبرخی

آنالیزازناشیخطاهایرفتنبینازسببشدهگیریاندازههایFRFازمستقیماستفاده.کنندمیاستفاده

.گرددمیهادادهمودال



روش های پایش سالمت سازه ای
عددیمدلبروزرسانیروشآسیب،شناساییروشهایازدیگریکی:مدلبروزرسانیبرمبتنیروشهای

کلی،طوربه.باشندمیسازهازمحدودالمانمانندعددیمدلیکتشکیلنیازمندروشهااین.است

وشدهریگیاندازهنتایجبیناختالفآندرکهاستمقیدیابیبهینهیمسئلهیکعددیمدلبروزرسانی

.شودمیحداقلمیراییوجرمسختی،همچونعددی،مدلخصوصیاتاصالحمبنایبرتحلیلینتایج



روش های پایش سالمت سازه ای
زمانییهایسرتحلیلسیگنال،پردازشرایجبسیارروشهایازیکی:سیگنالپردازشبرمبتنیروشهای

ابسپس.شودمیدادهنسبتارتعاشیهایدادهبهزمانیسریمدلیکابتداروشهاایناکثردر.است

.میپردازندنظرموردسازهسالمتپایشبهمدل،اینپارامترهایاستخراج

ازودهدمیقرارمطالعهموردراآنهامتناظرطیفیازمانیتاریخچهتغییراتسیگنال،پردازشهایروش

.کندمیشناساییراخرابیسیگنال،پردازشمناسبهایروشوهاالگوریتمطریق



روش های پایش سالمت سازه ای
قطعیتعدمبررسیومصنوعیهوشبرمبتنیروشهای

ایسازهیابیعیبدرآنکاربردودینامیکیسیستمهایشناسایی

فازیژنتیکسیستم



تخلیه کننده های هیدرولیکی: نمونه ای از پایش سالمت سازه ای
هایرپارامتگیریاندازهوپایشها،سدایمنیوپایداریدرهیدرولیکیهایسازهمهمنقشبهتوجهبا

تجهکوبشیجریانوهادریچهارتعاشسایش،کاویتاسیون،ازناشیتالمشکنظیرهیدرولیکی

.استاهمیتحائزبسیارهاآنسالمتارزیابی

فشارجریان،سرعتجریان،دبیهمچونهاییپارامترازمتأثرنیزخودمذکورهایپارامتر

گیریاندازهباکهباشندمیجریانهوایغلضتومؤثرآبعمقهوا،سرعتآب،هیدرودینامیکی

.نمودجلوگیریخرابیوقوعازتوانمیهاپارامتراینازبرخی



تخلیه کننده های هیدرولیکی: نمونه ای از پایش سالمت سازه ای
نوانعبهدارندمتفاوتیهایمنشاءهیدرولیکیهایسازهدرشدهایجادهایآسیبکهبردپیتوانمی

دیبعهایآسیبدهدمیرخسطحدرموجودهایناهمواریاثربرکاویتاسیونیپدیدهکهزمانیمثال

دبرخوراثردروشودمیایجادبتنسطحدرایحفرهزمانگذشتبا.شوندمیآغازدستپاییندر

ببساطرافمناطقبافشاراختالفدلیلبهوشدخواهدبزرگترحفرهسطح،باالباسرعتباجریان

اثردرزنیبعدیآسیبکهبودخواهدبدیهی.شدخواهدبتنازقطعاتیحملیاوهاسنگدانهشدنکنده

درارتعاشبهجریانمعرضدرهاآرماتورآنراستایدرکهباشدمیسایشجریان،درمواداینحمل

.شدخواهدنیزمکانیکیآسیبسببوآیندمی



تخلیه کننده های هیدرولیکی: نمونه ای از پایش سالمت سازه ای
پایشیحوهنلذاباشندمیگیریاندازهقابلوهیدرولیکیهمگیخرابی،درگذارتأثیرهایپارامتراینکهبهتوجهبا

:استزیرشرحبهخالصهصورتبهکهپذیردمیصورتمعینیهایسنسورتوسطهاآن

دریچهبینمحدودهدرهاییمحلدرفشارحسگرازتوانمیفشارگیریاندازهبرای:آبدینامیکیفشار•

.کرداستفادهکفدرسرویسدریچهدستپاییندرطورهمینواضطراریدریچهوسرویس

فاصلهدرنیزوهوادهیبرایهواتأمینهایلولهدرهواسرعتگیریاندازهبرایایپرهسنجباد:هواسرعت•

.شودمیتوصیهتونلسقفتاآبآزادسطح

درمچنینهوکردنصبتوانمیتحتانیکنندهتخلیهتونلودریچهاتاقکبینهوافشارحسگریک:هوافشار•

آنانتهایووسطابتدا،درتحتانیکنندهتخلیهتونلسقفدروهواتأمینلولهانتهای



تخلیه کننده های هیدرولیکی: نمونه ای از پایش سالمت سازه ای
:هیدرولیکیهایپارامترمستقیمارزیابیبراینوینهایشیوهازاستفاده

.مسیرمختلفنقاطدرآنکلمقداروسایشنرخارزیابیبرایDECAVERدستگاهازاستفاده•

.نمودارهاشآندقیقهایگیریاندازهومکانیتطابققابلیتبهتوانمیدستگاهاینمزایایاز

واویتاسیونکازناشیصدایاختالفتحلیلباکهاندکردهابداعایشیوهنیزچینیمتخصصین•

.نمودندپایشراXiaolangdiسدتونلیهایسرریزدرکاویتاسیونوقوعجریانصدای



14:00:آزمونونظرسنجیشروعزمان

14:30:پایانزمان

:مهمبسیارتذکر

ولتکمیوخواناصحیح،کاملدقتبارانهاییآزمونوسنجینظرهایبرگهلطفا

اینصورتغیردر.نماییدواتساپ09393675665شمارهبه14:30ساعتتاحداکثر

خودباامهگواهینصدورعدممسولیتونگشتهصادرکنندهشرکتفردبرایگواهینامه

.میباشدکنندهشرکت



فرم نظرسنجی
نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره آموزشی

9/4/1399:  تاریخ برگزاریتعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی: عنوان دوره آموزشی 

آیتم های ارزیابیردیف
نمره ارزیابی

ضعیفمتوسطخوبعالی
بسیار 
ضعیف

میزان تسلط علمی مدرس1

رضايت از امكانات آموزشی و سمعی وبصری2

توانايی جلب مشارکت فراگیران در بحث3

تناسب محتوای برنامه با مدت زمان ارائه شده4

مدرس از توازن و آراستگی ظاهری مناسبی برخوردار بوده است5

میزان رضايت از امكانات برگزاری دوره6

میزان رضايت از نظم و ترتیب جلسات7

فن بیان و نحوه انتقال مطلب توسط مدرس8

استفاده مؤثر از وقت و اجراي دقيق برنامه9

تناسب محتواي برنامه  با نيازهاي شغلي10
تناسب برنامه با تحصیالت و دانش شما11

میزان رضايت از شیوه تدريس12

درجه سودمندی و کاربردی بودن مطالب13

تناسب مطالب با سرفصلهای تعیین شده14

مديريت و توانايی مدرس در اداره جلسات15

نحوه برخورد مدرس و ايجاد احترام متقابل16

ميزان رضايت کلی شما از دوره17



پرسشنامه



پایان آزمون


