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حتتشهروندانآسایشوزندگیساخت،تجدیدجهتبنایکتخریبآغازبا
تخریب،عملیاتاثردرکهاستآنازحاکیهاآمار.میگیردقرارشعاع

حوادثاینوشدهتخریبیامالیخسارتدچارزیادیمجاورهایساختمان
.استبودههمراهبههمجانیتلفاتباگاهاً
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مقدمه



داشتهتریتخصصینگاهتخریبمقولهبهطلبدمیموجودکنندهنگرانآمار
کاملً رتصوبهتخریبعملیاتبایستمیفوق،مواردگرفتننظردربا.باشیم
روشترینمناسبموجود،شرایطبررسیوعلمینگاهباوگرددانجامایحرفه
ریبتخعملیاتایمنیمقولهاینکهمهمتروگرددانتخابتخریباجراییهای
.باشداهمیتحائز
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انواعبحسبرعملیاتاینسازیپیادهوتخریبعملیاتصحیحریزیبرنامهبا
ذیلاهدافبهها،آناجزایوفوالدیهایسازهانواعبرایمناسبهایروش
:یابیممیدست

عمومیاموالواشخاصبهخسارتشدنحداقلـ11.

کارگاهیهاینیروایمنیوسلمتحفظـ22.

محیطیزیستهایآلودگیکاهشـ33.
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هدف 



تخریب
رهکردنمتلشیوخردیاکردنخرابکردن،ویرانها،بخشجداسازییعنی

رنامهبپیشهایروشازاستفادهباآنبهمتعلقبخشهریاسازهیاساختمان
.شدهکنترلوشدهریزی

ساختمانارزیابی
کهایوهبالقمشکلتتعیینمنظوربهآناطرافوساختمانیکبازرسییعنی

هایپیشنهادگزارشنیزوآیندوجودبهتخریبعملیاتحیندراستممکن
.تخریبروش
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تعاریف



معلقسازه
شیکشاعضایطریقازفوقانیگاهتکیهدارایکهبودهمتعارفناسازهیک

.باشدمیمواردسایریامهارمیلمعلق،هایکابلمانند

معلقمهار
.نندکمیایفامعلقسازهبرایراگاهتکیهنقشکهکششیاعضاییعنی
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محافظپوشش
یانآبهوشدهپابرتخریبحالدرساختماناطرافکهاستموقتیسازهیک

میپرتابساختمانازکههایینخالهتایابدمیاتصالمجاورخارجیدیواربه
.نمایندنگهداریوگرفتهراشوند

جداکنندهدیوار
.کندمیجدایکدیگرازرامجاورساختماندوکهمشترکدیواریک

انفجاریتخریب
سمتبهساختمانیهاینخالهآنطیکهمنفجرهموادوسیلهبهتخریبیعنی

.کنندمیریزششدهکنترلشکلیبهیاساختمانداخلی
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وررسیبوسیلهبهساختماندقیقارزیابیانجامتخریب،گونههرانجامازپیش
ارزیابیشاملبایدارزیابیکلیطوربه.میباشدضروریمناسبسنجش

تجهشدهگرفتههایفیلموتصاویرباهمراهایسازهارزیابیوساختمانی
.باشدآیندهاستفاده

وگزارشباهمراهبایدتخریبطرحیکها،ارزیابیاینهاییافتهاساسبر
کلیهوتخریبموردساختمانپایداریارزیابیجهتایسازهمحاسبات
.باشدتاثیرتحتخدماتوزمینها،خیابانها،سازهها،ساختمان
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برنامه ارزیابی و تخریب ساختمان



لیات تخریب می بایست تضمین کننده این موضوع باشد که در طول عمطرح 
ات هیچ تاسیسات موجودی در مجاورت کارگاه تخریب به واسطه عملی،تخریب

.تخریب تحت تاثیر قرار نگیرد
اریمدکاروسرهاآنباهاساختمانتخریبدرمعموالکهمشترکیتاسیسات

:ازعبارتند
-برق
-آب
-گاز

-مخابرات
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تاثیر تخریب بر تاسیسات



-سیستم زهکش
-کابل های فوقانی و زیرزمینی
-مجرای فاضلب و ملحقات آن
-مجاری و تونلهای متروکه
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رداکتیورادیوونفتیآلودگیآزبست،حاویموادمانندخطرناکمواداگر
مواداینحذفمنظوربهبیشترهایبررسیباشد،داشتهوجودساختمان
.گرددانجامبایدمتخصصفردتوسطهاآلودگیوخطرناک
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مواد خطرناک



سرپوشیدهراهرواجرایوکشیفنس
ردعمومیحفاظتتامینسرپوشیده،راهرویاجرایوکشیفنساصلیهدف
همحوطکشی،فنسکلیطوربه.باشدمیساختمانتخریبیاساختطول

غیرمجازعبورودسترسیازوکردهجداعمومیمحیطازراتخریبکارگاه
تمحافظمحافظ،سکویباهمراهسرپوشیدهراهرو.آوردمیعملبهجلوگیری

.کندمیتامینراهانخالهریزشبرابردرپیادهعابرعبورازبیشتر
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اقدامات پیشگیرانه



بندیداربست
قرارگیرنداستفادهموردتخریبهایپروژهدربایدفلزیهایداربست

.
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هکدرصورتیفلزیداربست
اهکارگایمنیمقرراتبامطابق

نامهآیینوساختمانیهای
بندیداربستایمنیاجرایی

.اشدبمیقبولقابلشودبرپا
بایدداربستهایگاهتکیه

برایکافیمقاومتدارای
جانبیوعمودیبارهایتحمل

پوشششاملداربستبروارد
وکارسکوهایمحافظ،های
.باشندغیره



توریپوشش
مانساختسازهتاشوددادهقرارهاداربسترویبربایدمحافظشبکهدوالیه

کهشبو(برزنت).شودمحافظتکوچکهاینخالهوباقیماندهگردوخاکبرای
فادهاستداربستخارجیوجهپوششبرایبایدسنگین،کارهایمخصوصهای
.گردد

محافظپوشش
هاینخالهکوچکقطعاتگرفتنمحافظ،هایپوششطراحیازهدف

حافظمهایپوششوبودهکنندمیعبورمحافظشبکهوتوریازکهساختمانی
وریتوتوسطبایدکهساختمانیهاینخالهبزرگقطعاتآوریجمعمنظوربه

.شودنمیطراحیشوندآوریجمعمحافظشبکه
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از ترافیک عبوریمحافظت 
حتتراعابرینعبورحرکتشدیداًتواندمیروهاپیادهوهاجادهانسدادهرگونه

.گرددعمومیمزاحمتباعثوقراردادهتاثیر
.گردداخذراهورپلیسوشهرداریازقبلیمجوزبایستمیاجبارمواقعدر

شروهیچکهزمانیماننداستثناییموارددرمروروعبورمسیرموقتانسداد
شپیهایسایبانمانندساختماناجزایایمنتخریببرایعملیجایگزین

.استبلمانعباشد،نداشتهوجودساختمانجلویایوانیاهابالکنآمده،
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الزامات خروجی اضطراری در کارگاه تخریب
درمواقع.گرددتعبیهبایدساختمانتخریبطولدراضطراریهایخروجی

رهایکارگانتقالبرایحیاتینقشاضطراریخروجیکارگاه،اضطراریتخلیه
تماماضطراریخروجیعنوانبهخروجمسیریکحداقل.داردرادیدهآسیب

وکافیوسایلوروشنایی.گرددونگهداریحفظبایدتخریبدرطولوقت
.گرددتامینبایدحریقاطفاءوسایل

خطرناکمواد
ازمانسبهآزبستارزیابیگزارشیکوشوندبرداشتهبایدآزبستحاویمواد

28حداقلبایدآزبستکاهشطرحیک.گرددتحویلزیستمحیطحفاظت
بایدآزبستکاهشکارهای.گرددتقدیمآزبستکاهشکارآغازازقبلروز

.گرددانجامتخریبعملیاتشروعازقبلمربوطهمقرارتمطابق
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هرگونهاتبازگشتهاولیهحالتبهبایدکارگاهرسید،اتمامبهتخریبکهزمانی
:شودگرفتهدرنظرزیربایداحتیاطیاقدامات.گرددبرطرفعمومیبالقوهخطر

-ردهببیروننخالههرگونهوشدهترازهموصافبایدکارگاهمحوطهسطح
.گرددفراهمبایدکافیزهکشی.شود

-بهدبایمحوطهشود،نمیآغازفوراًبازسازیوتوسعهعملیاتکهدرصورتی
.گرددجلوگیریعمومیورودازتاگردیدهمحفوظومحصورطورکامل

-گرددپایدارومهاربندیبایدگودبرداریهرگونه.
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اقدامات پس از تخریب



وانهمسایگحساسیتکارگاه،هایمحدودیتپروژه،شرایطبهتخریبروشانتخاب
یشتربدرپایینبهباالتخریبهایروش.داردبستگیتجهیزاتبودندسترسدر

.ددارنقرارشلوغشهریدرمناطقکهمواردیبرایبخصوصهستند،اجراقابلموارد
کههاییپروژهبرایاجرامیشوند،ساختمانازخارجکهمکانیکیهایروشسایر

.باشندمیمناسبهستند،خوداطرافدربازفضایدارای
وترجلکههاییایوانوهاسایبانها،بالکنمانندایسازههایآمادگیپیشدرمورد

دکردنبلنوبرشفرایندیادستیابزارهایتوسطتخریبدارند،قرارساختمانخطاز
.باشدایمنحلراهتواندمی

تیاطاحبایدباکنندمیاستفادهمنفجرهموادوخردکنندهفلزیگویازکههایروش
موردباشندشدهریزیبرنامهکافیاحتیاطیاقداماتکهزمانیوفراواندقتو

.گیرندقراراستفاده
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روش های تخریب
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(دستی)روش باال به پایین



پیداامهادزمینسطحتاوشدهشروعسقفازکهاستروشیپایینبهباالروش
ممکنکهداردوجودمذکورروشهایفعالیتازخاصیهایترتیب.کندمی

.ندباشمتفاوتتخریبموردایسازهاعضایوکارگاهوضعیتاساسبراست

تخریبتوالی
ماییجانها،محدودیتکارگاه،واقعیشرایطاساسبربایدتخریبمراحلتوالی

رزیمراحلکلیطوربه.گرددتعیینآنساختوهاسازهجانماییساختمان،
:گردداعمالباید

بهمتصلهایبخشوهاایوانها،سایبانآمده،پیشهایسازهکلیه-الف
هایسازهواصلیساختمانتخریبازپیشونخستبایدخارجیدیوارهای

روش های تخریب سازه های فوالدی19دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز                



.شودتخریبآنداخلی
بآمخازنوآسانسورتاسیساتهایاتاقکلیهکفسازهتخریبحیندر-ب
.گردندخریبتاصلیسقفسطحبهنسبتپایینبهباالتوالیبابایدارتفاع،در

کیهتتیرهایسمتبهوشدهآغازمیانیدهانهازبایدکفهایدالتخریب-پ
.یابدادامهگاه

:شوندتخریبزیرترتیببهبایدکفتیرهای-ت
(هاکنسولیاگیردارسریک)آمدهجلوتیرهای
ثانویهتیرهایسپس
اصلیتیرهایبعد
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.گردندتخریبباالترتیرهایبرچیدنازپسبایدهاستون-ث

هابالکنوآمدهپیشهایسازه
ساختمانخارجسمتبهاستممکنهاایوانوهابالکنآمده،پیشهایسازه

.باشندآمدهجلوخیابانازبخشیرویبرمواردبرخیدریاروپیادهرویو
انعنوبهبایدموقتسکوهاییامحافظسکوهایموقت،گاهیتکیهسازهای
.شوددادهقرارآنهازیردقیقاًاحتیاطیاقدامات

روش های تخریب سازه های فوالدی21دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز                 



روش های تخریب سازه های فوالدی22دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز                 

(مکانیکی)روش باال به پایین



ایینپبهباالدستیروشمانندعموماً آالتماشینتوسطتخریبمراحلتوالی
.گرددمیانجاممکانیکیتجهیزاتتوسطتخریبکارهایاکثراینکهجزبهبوده

میآغازمانساختطبقهباالترینرویمکانیکیآالتماشینبردنباالباتخریب
.گردد
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باال بردن ماشین آالت
رثقیلجوسیلهبهبایدمکانیکیآالتماشین

مهندستاییدموردآالتماشینسایریا
ساختمانسقفرویبرپروانهدارایسازه
باالدرحینبایدعملیاتیمنطقه.گیردقرار

درصورتی.گرددمسدودآالتماشینبردن
د،باشمسیرموقتکردنمسدودبهنیازکه

پیششهرداریوپلیسازمربوطهمجوزهای
.گرددکسبعملیاتآغازاز
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آالتماشینهایگاهتکیه
ماشینطرفازشدهواردبار

.رددگبررسیبایدکفبهآالت
زنیشمعبایدنیازصورتدر
هطبقازترپایینطبقاتدر

تاشودانجامتخریبمورد
ایمنشرایطدرآالتماشین
آالتماشینجابجایی.بمانند
درتنهابایدمکانیکیواحد

انجامشدهزنیشمعمحدوده
.شود
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موقتیرمپساخت
بهبایدآالتماشین
طبقاتبهرمپوسیله
یبش.یابدانتقالپایینی

1.75ازبیشترنبایدرمپ
هشدتوصیهمقداریا1به

ماشینسازندهتوسط
عنوانبه.باشدآالت
توانمیجایگزینروش

هوسیلبهراآالتماشین
.آوردپایینجرثقیل



:استممنوعزیرنواحیدرمکانیکیآالتماشینجابجایی

 در محدوده دو متری لبه ساختمان
 متری بازشوهای کف 1در محدوده
هر نوع سازه پیش آمده یا کنسول دار
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تخریبتوالی
:گرددانجامذیلمواردبامطابقتخریبمراحلتوالی

یشپونخستبایدهاایوانوهاسایبانآمده،پیشتیرهایودالکلیه-الف
.شودتخریبداخلیطبقاتتخریباز

گرددتخریبزیرترتیببهبایدطورکلیبهایسازهاعضای-ب:

-دال
-ثانویهتیرهایسپس
-اصلیتیرهایبعد

شدهکنترلشکلبهوتدریجبهبایدها،ستونوتیرهاشاملدیوارپنل-ث
.گرددتخریب
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هایوبالکنهاایوان
آمدهپیش

بالکنوهاایوانتخریب
تواندمیآمده،پیشهای

راعمومیامنیتشدیداً
لذاواندازدمخاطرهبه

دقتواحتیاطباباید
سازه.شودانجامفراوان

موقت،گاهیتکیههای
یامحافظسکوهای
قاً دقیبایدموقتسکوهای

یهابالکنیاهاایوانزیر
.گیرندقرارآمدهپیش
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روش گوی تخریب
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گوی تخریب
بهمجهزجرثقیلیکازتخریبگوی
ریبتخ.استشدهتشکیلفوالدیگوی

گویایضربهانرژیازطریقساختمان
زنجیردارجرثقیلازآویزانفوالدی

خارجازتخریبگوی.شودمیانجام
برایروشاین.کندمیعملساختمان
سایروسیلوهامخروبه،هایساختمان
با.دباشمیمناسبصنعتیتاسیسات

فضاینیازمندعملیات،انجامحالاین
میدستگاهاطرافدرزیادبسیارآزاد

وباالمهارتبااپراتورهمچنین.باشد
.استنیازموردمناسبتجهیزات



کارگیریبهضوابط
نجاماپایینبهباالازبایدساختمانازهربخشتخریبمواردخاص،جزبه-الف
.شود

:ازعبارتندتخریبگویازبرداریبهرهپیشنهادیهایتکنیک-ب
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ضربه عمومی ـ سقوط آزاد -1
گوی تخریب بر روی سازه

حرکت آونگی خطی ـ حرکت آونگی گوی -2
هم راستا با بازوی دستگاه



راویگحرکتتاگرددمتصلگویبهافقیطوربهمعموالً ثانویهکابلیک
باالیبهایدبگوی.کندبرخوردسازهبهنوسانیحرکاتبابایدگوی.کندکنترل

.گردداجتنابساختمانازخارجبهعضوسقوطازتابرخوردکندعضو

درسازهازباالترمتر3ازبیشکارانجامحیندرنبایددستگاهبومیابازو-پ
.گیردقرارتخریبحال

%50اببرابربایدتخریبدرحالسازهوجرثقیلبینعملیاتیآزادفضای-ت
.باشدسازهارتفاع

.شودانجامهواییبرقجریانخطوطنزدیکیدرنبایدعملیات-د
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یریجلوگعمومورودازتاشودکشیفنسکاملطوربهبایدکارگاهمحوطه-ذ
.آیدعملبه

مککرااپراتورتاباشدکارگاهدرعملیاتدرحینبایدراهنماشخصیک-س
کاملهتجربودانشبایدراهنماشخص.یابداطمینانایمنیبهنسبتونموده

.باشدداشتهراتخریبگویازاستفادهدر
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روش انفجار



وانهپردارایتخصصیپیمانکارمنفجرکرد،راساختمانیککهقراراستاگر
خطرابیارزیگزارشیککارگاههمسایگانبرانفجارتاثیراتدربارهبایدتخریب

.کندتهیهمحیطیزیستارزیابیگزارشیکوجامع

ومحیطیزیستاثراتارزیابیوخطرارزیابیمثبتنتایجحصولدرصورت
سازهالعهمطتواندمیپروانهدارایتخصصیانفجارپیمانکارمرتبط،مراجعتوافق

.نمایدتهیهراانفجارطرحوکردهآغازراساختمان

مانزومنفجرهموادجایگذاریراهبردسازه،اولیهتضعیفشاملتواندمیطرح
سازهاولیهیفتضع.ریزدفروایمنشکلیبهساختمانترتیببدینتاباشدتاخیر

ازهساعضایسایروبرشیدیوارهایازبخشیبرچیدنوبرششاملتواندمی
.باشدای
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.باشدمیمهمملحظاتنیزازساکنینومجاوراملکازمحافظت

عمومیهاینگرانی
:استزیرشرحبهانفجارازطریقتخریبصحیحاجرایبرایعمومیهاینگرانی

سازهاریپایدبهنسبتکهگرددطراحینحویبهبایدسازهاولیهتضعیف-الف
.گرددحاصلانفجاراطمینانازپیش

پسمجاورهایزمینبهساختمانیهاینخالهانتشاروپخشکاهشجهت-ب
نخالهاتگرددتعبیهساختمانازخارجبایدخاکریزدیواریاکانالیکانفجار،از
جهتساختمانزیرزمیندرکافیفضایاینکهمگردهد؛جایخوددرراها

.باشدموجودکاراینانجام
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یانینساککلیهتاگرددتعیینممانعتناحیهیکبایدطراحیدرهمچنین-پ
نعتمماناحیهشعاع.شوندتخلیهانفجاردرحینناحیهایندرواقعمقیمافراد

گردوخاکوسروصدااثرات.باشدساختمانارتفاعبرابر2.5ازکمترنبایدعموما
.شودگرفتهدرنظربایدانفجارازناشی

موعدازپیشانفجارماننداضطراریشرایطکنترلمنظوربهاضطراریطرح-ت
.شودآمادهمنفجرهموادنکردنعملو

ردیاساختمانمرکزسمتبهسازهکهشودمیموجبمناسبطراحییک-ث
.کندریزششدهمحافظتمنطقهیمحدوده
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گونهیچهکهیابداطمینانوکردهبررسیبایدانفجارمتخصصانفجار،ازپس-د
اتبایدناحیهتمام.باشدنماندهباقیکارگاهدراینکردهعملمنفجرهماده

ایمنشکلبهیاگردیدهمنفجرنکرده،عملیمنفجرهموادکلیهکهزمانی
.ماندبباقیحراستکنترلتحتوخالیشود،کنترلانفجارمتخصصتوسط
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حتی االمکان باید از سیستم -ذ
اده های انفجار غیرالکتریکی استف
شود تاخطر انفجار زود هنگام 
ناشی از جریان های الکتریکی 

سرگردان امواج الکترومغناطیسی
خروجی یا فرکانس های رادیوایی 

.به حداقل برسد
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برش و بلند کردن



لندبسپسومجزاقطعاتبهسازهاولیهبرششاملکردنبلندوبرشروش
.اشدبمیانتقالمنظوربهجرثقیلتوسطقطعاتازایمجموعهیاقطعهکردن
ایوانمانندهاییآمادگیپیشایمنتخریبجهتتوانمیرابلندکردنوبرش

.نموداستفادهبزرگهایپنجرهوهابالکنها،

بلندکردنوبرشکلیدستورالعمل
ررسیببایدساختمانماندهباقیهایبخشایسازهپایداریبرش،ازپیش-الف

.گردد
.شودممحکموقتهایگاهتکیهتوسطابتدابایدتخریبموردایعضوسازه-ب
منتقلهشدتعیینمنطقهبهاحتیاطبابایدای،سازهعضوبرشانجامازپس-ت

.گردداجتناببایدآنهاکردنپرتاز.گردد
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تخریب مکانیکی



زارهاییابباعظیمآالتماشینازاستفادهشاملطورکلیبهمکانیکیتخریب
مکانیکیهایروش.باشندمیآنخارجازساختمانکردنقطعهقطعهجهت

رااهروشاین.باشدمیسیمیطنابوفشاریبازویازاستفادهشاملمتداول
.مودناستفادهمسطحهایزمینبرواقعمنفردهایساختماندرموردبایدتنها

مکانیکیتخریبصحیحروشهاینگرانی
یتعادلوزنهدارایوکارکردهمحکموصافسطحبررویبایدآالتماشین-1

.باشدکارحیندرواژگونیازجلوگیریجهتمناسب
مواقعردوشدهبازرسیمکرراًبایدکابلومتعلقاتمانندوسایلیوتجهیزات-2

.گردندتعویضیاتعمیرلزوم
ازاشینآلودگیکاهشجهتپیشگیرانهاقداماتسایریاکافیآبپاشیدن-3

.گرددفراهمخاکوگرد
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دبایزمینیاهاسقفرویبرشدهتخریبایسازهمقاطعایضربهاثراتـ4
کاملبرایمزاحمتولرزشها،سقفازحدبیشبارگذاریتاگردیدهبررسی
.نیفتداتفاقزیرزمینیتاسیساتبهآسیبوننمودهایجادمجاور

جهتکافیمقاومتدارایوبودهضربهضدشیشهدارایبایدماشینکابین-5
.باشدریزشیهاینخالهبرابردراپراتورمحافظت
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فشاریبازویمکانیکیروش
بازویمتعلقاتبهمجهزهایماشینازاستفادهشاملفشاریبازویروش

.باشدمیایسازهاعضایتخریبوافقیضرباتکردنواردجهتفشاری

:شرایط خاص تخریب بازوی فشاری به شرح زیر است
افیکمقاومتدارایوشدهساختهمشابهموادیافوالدازبایدفشاریبازویـ1

.باشدساختمانیکارهایجهت
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بینخریبتموردساختمانیعضوارتفاعنصفبابرابرایمنفاصلهحداقلباید-2
.شودحفظساختمانبهفشارکردنواردبرایساختمان،وماشین

.باشدعضوارتفاعسومدوازترپاییننبایدفشاراعمالنقطه-3
ازمترکارتفاعباهایساختمانبهمحدودبایدفشاریبازویروشازاستفاده-4

.شودمتر15
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شدهبینیپیشریختنفرومکانیکیروش
عناصرعیفتضشاملکلیبطورشده،بینیپیشریختنفرومکانیکیتخریب

.باشدمیسازهریختنفرومنظوربهکلیدیایسازه

:استزیرشرحبهشدهبینیپیشریختنفروروشکابردخاصشرایط
ردبایدتخریبحالدرساختمانیعضوارتفاعبرابر1.5ایمنفاصلهحداقل-1

.شودحفظتخریبطول
یطراحدقتباایسازهاعضایبرچیدنجهتبایدمربوطههایدستورالعمل-2
منطقهرویبرآوارونیفتداتفاقهنگامزودیختنفرورگونههیچتاگردداجراو

.ریزدفروشدهبینیپیش
باهایانساختمبهبایدشدهبینیپیشریختنفرومکانیکیروشکاربرد-3

.گرددمحدودمتر15ازکمترارتفاع
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سیمیطنابکششمکانیکیروش
یکازتفادهاسشاملطورکلیبهسیمیطنابکششوسیلهبهمکانیکیتخریب
عضایاکشیدنپایینبرایمحکمفوالدیکابلبهمجهزکنندهجابجاماشین

.باشدمیایسازه
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:استزیرشرحبهسیمیطنابکششروشکاربردخاصشرایط

بینبایدتخریبمورداعضایارتفاعبرابر1.5مقداربهایمنفاصلهیک-1
.شودحفظعملیاتحیندرساختمانوماشین

.دکنحرکتکششخطموازاتبههموارهعملیاتانجامدرحینبایدماشین-2
برابر4ازبیشکششیتنشبافوالدازجنسبایدزنجیریاسیمیطناب-3

.باشدکششانجامجهتنیازموردتئورینیروی
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وشیدهپبایدشود،پیچیدهآندوربهبایدسیمیطنابکهتیزلبههرگونه-4
.دبرسحداقلبهکششطولدرطنابفرسودگییابریدگیاحتمالتاشود

تانمودهاولیتضعیفکافیمحافظتودقتباتوانمیرادیوارپایینیبخش-5
.شودانجامشدهکنترلشکلبهریختنفرو

اعارتفباهاییساختمانبهمحدودبایدسیمیطنابتوسطکششروش-6
.باشدمتر15ازکمتر
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سازه های معلق



طتوسکفبارکهشدهتشکیلایسازهسیستمازعموماً معلقهایسازه
.ستاشدهمعلقسازه،باالترهایبخشاعضایسایرازآویزانکششیاعضای

طحسترینپایینازبایدمعلقهایسازهتخریبمتداول،هایسازهبرخلف
.یابدادامهباالدرگاهتکیهسمتبهوشدهآغاز

تخریبروش
رفتهارکبهساختمانیمصالحوکارگاهواقعیشرایطبهتخریبروشانتخاب
ایسازهاعضایسازیجدابرایعموماًکردن،بلندوبرشروش.داردبستگی

جهتموقتهایگاهتکیهاستممکن.باشدمیمناسبمعلقهایسازه
.باشدنیازتخریبفرآیندطولدرمعلقایسازهاعضایپایداریحفظ
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میذخیرهرانفتیمحصوالتکهاستهاییسازهشاملعموماًنفتیمخازن
حساببهپرخطرمحصوالتیاخطرناکموادجزءراهاآنتوانمیکهکنند
وادمدفعوپاکسازینفت،نگهداریتأسیساتتخریبکلیدیمشکل.آورد

سازیپاکوآلودگیارزیابیانجامازپس.باشدمیپرخطرمحصوالتوخطرناک
.دنموانتخابکارگاهوسازهشرایطاساسبرتوانمیراتخریبروشاولیه،
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مخازن نفت



تخریبروش
یاپایینبهباالروشازاستفادهباتوانمیراانبارونگهداریهایساختمان

باتوانمیراایاستوانهمخازن.نمودتخریبساختمان،تخریبهایروشسایر
طعهققطعهیاجداسازیمناسب،هایروشسایریاهیدرولیکیبرشازاستفاده

.نمود
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میبندرگاهیهایسازهکلیهواقیانوسیهایسازهشاملدریاییهایسازه
املشبایددریاییتخریبخشکی،درعملیاتاصلیملحظاتبرعلوه.شود

.باشددریاییهایشمعجداسازیونخالهحمل
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سازه های دریایی
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تخریبروش
برایاستفادهموردهایروش

مشابهدریاییهایسازهتخریب
روش.باشدمیخشکیهایسازه
رایبتوانمیراپایینبهباالهای

موارددر.کرداستفادههاابرسازه
کردنبلندوارهبرشروشخاص،

وسکوتخریببرایتوانمیرا
سقوطکاهشمنظوربههاپایه

.دادقراراستفادهموردنخاله



پایهسازه
گاهکیهتدارایسکویرویبرهاکامیونیامکانیکیآالتماشینکهصورتیدر

صلحااطمینانتاشودبررسیبایدسکودالسازهکنند،میحرکتایپایه
هاینخالهازناشیبارهایوآالتماشینعملیاتتحملتواناییکهگردد

.باشدمیداراراتخریب
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هاشمع
طوربهبایدهاشمعاالمکانحتی
درحداقلیاشده،کشیدهبیرونکامل
عمقیادریا،بسترمتریسهعمق

،محلآیندهکاربریاساسبرمطلوب
.شوندقطع



عملیاتگودبرداریوتخریبدراجراییهایروشوایمنیاصولــ
هانپژودانشعلمیموسسهانتشارات.احمدیسعیدمهندستالیف.ساختمانی

برین
شاراتانت.روانشادنیامهدیدکترتالیف.هاساختمانتخریباجراییاستانداردــ

دانشسیمای
دکترترجمه.استرالیاکوئینزلندهاسازهتخریبعملیاتایمنینامهآیینــ

دانشسیمایانتشارات.روانشادنیامهدی
اهرفوکارتعاونوزارتتألیف.ساختمانیهایکارگاهحفاظتینامهآیینــ

اجتماعی
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منابع



بیانرادستیپایینبهباالتخریبروشدرکفتیرهایتخریبترتیبـ1
نمایید؟

روشیچهبهآالتماشینگاهتکیهمکانیکی،پایینبهباالتخریبروشدرـ2
میگردد؟تأمین

است؟چقدرممانعتناحیهشعاعانفجار،روشبهتخریبدرـ3
مانساختمجازارتفاعحداکثرفشاری،بازویبامکانیکیتخریبروشدرـ4

گیرد؟قرارعضوازارتفاعیچهدرفشاراعمالنقطهباشد؟تواندمیچقدر
؟دنموتخریبوسازیجداتوانمیروشیچهبارانفتیایاستوانهمخازنـ5
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سواالت



با سپاس از حسن توجه شما
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