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 های تعمیر روش -1

صورت  هي مجدد را نداشته باشد تعميرات آن بايد بی استفادهيي فوالدي اصلی ديگر تواناهنگامی كه سازه

بكار رفته  بنديمعموال اين سيستم عايقی دارند، يها هنوز كاراتعويض اجزا صورت گيرد. و زمانی كه فوالدكاري

اري مجدد رنگ ك دنيازمن اهاي آماسی، قاعدتهاي رنگاست كه نياز به تعويض جزئی يا كلی دارد. تمامی سيستم

( 1981)ران همكاو  Smithهاي فوالدي به مرجع سازه مورد ابقاء خواهند بود. جهت كسب اطالعات بيشتر در

 يد. يمراجعه نما

 استفاده از محصوالت گچی ی، هنگامی كه خرابی تنها به صورت سطحی است، معمواليدر مورد مصالح بنا

ها دي حفرهبنبود، گرچه بيش از اين كار بايد از سالم بودن عايق ينات كافی خواهديبراي تعمير روكاري و تز

ی به وبچهاي طمينان حاصل شود. در ديگر موارد ممكن است نيازمند تعويض يك يا هر دو جداره باشيم. سازها

 هاي جديد سقف صادق خواهدلی، نيازمند تعويض كامل هستند. اين مسأله به خصوص در مورد سيستمكطور 

اي وجود نخواهد داشت. ماندهقطع باقیمسوزي بود كه در آنها ضخامت عضو كم بوده و در نتيجه پس از آتش

تر بوده و احتمال دارد كه امكان تعمير در آنها وجود هاي كف و سقف محكمتر، سيستمهاي قديمیدر مورد سازه

 . داشته باشد

دي رچنين موا ري جهت تعمير و مقاوم سازي وجود دارد. درتبتنی به طور كلی، آزادي عمل بيش يهادر سازه

هاي مختلف باز است. تنها چيزي كه در اينجا الزم است، اين است كه ديدي نسبت دست مهندس در انتخاب راه

موجود  (1990) 1ي بتنتر در اين رابطه در گزارش جامعههاي بيشتر و جزئییيبه شرايط داشته باشيم. راهنما

ير شكل، شامل مقاومت، تغي اصلی طراحی سازه،گيرد بايد تمامی ضوابط گونه تعميري كه صورت می باشد. هرمی

 مقاطع جديد نه تنها بايد سازي باشد،دوام و مقاومت در برابر آتش را ارضا نمايد. زمانی كه سازه نيازمند مقاوم

شوند قادر به تحمل نيروهاي درون خود باشند بلكه بايد بتوانند نيروهاي ديگري را كه از مقاطع قبلی سازه وارد می

د و دگی كافی بين آرماتورهاي جديمآانتقال دهند. اين بدان معناست كه مثال مطمئن باشيم كه طول روي هم زني

ن يا روكاري ، تعميرات رزي(بتن پاششی)ثير اسپري بتن اتواند تحت تآرماتورهاي قبلی موجود است. تعمير می

 اضافه باشد.

گيرند، تمامی سطوح بتن كه در معرض حرارت قرار می الزم است كه   مورد تعمير به صورت بتن پاششی،    در

ستفاده از يك  ا كامالً تميز شوند تا مطمئن شويم كه بتن پاششی با بتن موجود كامال درگيري خواهد شد. معموالً     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (Concrete Society Report) 
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سب  ست،  ايي تعمير جهت افزايش كاراليه قعم در كمش  سطح م ی الزم ا سيار كوچ مگر اينكه  ك ورد تعمير ب

 .(0شكل)باشد 

اند و پكيدگی در آنها عميق نيست، ديده از تعمير رزين معموال فقط در سطوحی كه به ميزان كمی آسيب

شوند و بنابراين نرم می 80Cها وجود دارد، چرا كه در دماي حدود شود. مشكالتی در مورد رزيناستفاده می

 Plecnik, Foggerty and .(CIRIA,1987)سوزي مشكوك خواهد بود ی آنها در آتشيسالمت و كارا

Kurfees (1986) ماهاي د مقاومت تيرهاي تعمير شده با اپوكسی در سختی وتوجه به آزمايشاتی كاهش سريع  اب

بنابراين الزم است كه در استفاده از تعمير با رزين بسيار دقيق باشيم، و  كنند.را تأييد می 120Cيكنواخت باالي 

 هاي گچی را هم در نظر داشته باشيم. كاريهاي حرارتی ديگر مثل نازكاستفاده از عايق

 ها كه در آنها ميزان خرابی اندكقفسديوارها يا دال اي رب تواند به دو صورت انجام پذيرد:روكاري اضافه می

ح لانی مسهاي سيمتوان از پانلها، میستوناي رب ي روكوب پوشاند،توان خرابی را با گچ برگ يا تختهمی است

 ر زمينهدا با بتن يا مالت پر نمود. مطالعات موردي رشيشه، در فواصل مناسب استفاده نمود و ستون اصلی  شده با

و   Nene and Karel(1992) يا Morales( 1992) دررا  ديده در آتشبتنی آسيب هايتعمير و ابقاي سازه

 Boam and (1994) توان در را می (كه بخشی از آن نيازمند تخريب است)سازه پل بتنی  درباره ي    مطالعات 

Cropper .يافت 
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 تعمیر ستون معمول (b)تعمیر تیر معمول و  (a)تعمیر با بتن پاششي برای بتن آسیب دیده در آتش: : 1شکل 

 دیده در آتشهای آسیبتخریب سازه -2

سوزي ی كه به هر دليلی غير از آتشيهاتخريب سازه واضح است كه تمامی اقدامات ايمنی كه در پر

د. دارسوزي هم وجود ديده در آتشهاي آسيبگيرد، براي سازهديده و بايد تخريب شوند، صورت میآسيب

تر هستند ی، خودشان از درون ضعيفايهبود چرا كه چنين سازه اينجا مشكالت پايداري سازه بيشتر خواهد البته در

اي هدر حدي هستند كه با اعمال نيروي فيزيكی كوچكی تخريب صورت می گيرد. به هر حال جنبه و معموال

 .بايد مد نظر قرار گيرند وجود دارند كهنيز ديگري 

 .ندباش میق ممكن است سارتحفراورده هاي ناشی از ااي كه وجود دارد اين است كه، بعضی از لهااولين مس

 در چنين شرايطی قبل از تخريب، سازه بايد تميز و كامال تهويه شود. 
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هاي هاي آب گرم و تانكصورت پوشش لولهه ها، از آزبست بله اين است كه در بعضی از سازهادومين مس

تر به عنوان عايق حرارتی تيرها استفاه شده است. در هر دوي اين موارد قبل هاي فوالدي قديمیآب، يا در سازه

 از شروع تخريب بايد فكري به حال آزبست كرد. 

ن مواردي ممكن است كه ی است كه زيرزمين دارند. در چنييهادر مورد سازه اي كه وجود داردلهاسومين مس

ورت گيرد، يند تخريب صآل از اينكه فرقبشوند. بنابراين  ، پرقحري فاءطها با آب مورد استفاده در ااين زيرزمين

در ق ارتحا از ناشی میس فراورده هاياين آب بايد پمپ شده و به بيرون كشيده شود، البته به دليل امكان وجود 

 صورت گيرد. بسياري  دقتي آنها مناسب براي تخليهن محل فتياها، بايد در اين آب

 


