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 اهم العيوب التي تظهر في المنشآت الخرسانية

 
العيوب في المنشات الخرسانيه من االمور الهامه جدا في مجال الهندسه االنشائيه 
والتي يجب تالفيها عند التصميم والتنفيذ حيث ان تكلفة صيانة وتقوية المنشات 

فيها حتى الخرسانيه تعتبر مرتفعه للغايه وفي مايلي بعض من العيوب التي يجب تال
هعطر الى ترميم وصيانة المنشأ وبعض من طرق العالج المتبضال ن   

 

  :اسباب حدوث العيوب في المنشآت الخرسانية -أوال 

  

  قصور التصميم اإلنشائى وإهمال التفاصيل اإلنشائية  -1

يعتبر القصور فى التصميم اإلنشائى وأعمال التفاصيل اإلنشائية من أهم أسباب 

العناصر اإلنشائية للمنشآت الخراسانية وتختلف درجة التأثير ابتداء حدث العيوب ب

من انتشار الشروخ الشعرية الى الشروح المتوسطة والكبيرة ونهاية باالنهيار 

  .الكامل

  :ويرجع القصور فى التصميم إلى أحد السباب التالية

م وتنفيذ عدم إتباع اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد التطبيقية لتصمي   ·

الخرسانة المسلحة الخاصة فى حساب األحمال المعرض لها المبنى واالجهادات 

الناتجة عن هذه األحمال واالجهادات المفروض أن تتحملها القطاعات الخراسانية 

  .بأمام كاف

  .الخطأ فى الحسابات اإلنشائية   ·

المناسبة  إهمال عمل جسات بعدد كافى لتحديد خواص التربة ونوعية األساسات   ·

  .لها الخواص قبل البدء فى أختيار نظام األساسات المقترح
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عدم االهتمام بتصميم ميدات قوية رابطة لألساسات وخاصة الميدات الرابطة    ·

  .لقواعد الجار

استعمال نسب منخفضة فى حديد التسليح تؤدى إلى ضعف اجهادات القطاعات    ·

بة صب الخرسانة ووجود فراغات الخراسانية أو استعمال نسب عالية إلى صعو

  ).ظاهرة التعشيش(داخلها 

إهمال بعض األحمال التى قد يتعرض لها المبنى مثل تأثير الرياح والزالزل    ·

  .وغيرها من العوامل الطبيعية

  .اإلهمال فى تصميم فواصل التمدد واالنكماش والهبوط والفواصل اإلنشائية    ·

والتى قد تؤثر على التصميم مثل منسوب إهمال الظروف المحيطة بالموقع    ·

  .ونوعية أساسات المبانى المجاورة والتغير المنتظر فى منسوب المياه الجوفية

  .إهمال عمل لوحات كافية للتفاصيل اإلنشائية وجداول لتفريغ حديد التسليح    ·

  

  القصور فى طريقة التنفيذ  -2

اسانية باستعمال نفس المواد عدم االهتمام بعمل تصميم معملى للخلطات الخر    ·

  .المستعملة فى الموقع

إهمال اختبارات الجودة للخرسانة مثل تحديد درجة سيولة الخرسانة وتحديد    ·

  .مقاومة االنضغاط لمكعبات القياسية

  :عدم االهتمام باختبارات ضغط للمواد المستعملة فى الخرسانة مثل    ·

  .التحليل الكيميائى لمياه الخلط  . 

  .اختبار صالحية األسمنت     .
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  .اختبار التدرج الحبيبى ومحتوى المواد الناعمة للركام  . 

  .اختبار محتوى األمالح ومقاومة االنضغاط للركام     .

  .اختبار الشد والمرونة لحديد التسليح     .

  .عدم استعمال المعدات الحديثة فى خلط وصب ودمك الخرسانة     ·

لخشبية للخرسانة مما يسبب عدم تحملها ألحمال الخرسانة قلة كفاءة الشدات ا       ·

  .واإلعمال أثناء عملية الصب مما يضعف مقاومة الخرسانة

اختبار أمكانية غير مناسبة لفواصل الصب وعدم االهتمام بمعالجة فواصل      ·

  .الصب بالطريق الصحية

  .تنفيذ الغطاء الخرسانى بسمك أقل أو أكثر من الالزم     ·

  

  عيوب مكونات الخرسانة  -3

استعمال ركام يحتوى على مواد لها قابلية التفاعل مع األسمنت مثل استعمال    ·

  .الركام الذى يحتوى على مواد من السيلكا النشطة أو الكربونات أو الكبريتات

استعمال ركام غير مدرج أو يحتوى على مواد ناعمة أكثر من النسبة المسموح  ·

  .مقاومة الخرسانة بها مما يسبب فى ضعف

إهمال غسيل وهز الركام للتخلص من األمالح التى تؤثر على سالمة حديد    ·

  .التسليح والتخلص من المواد الناعمة التى تؤثر على مقاومة الخرسانة

استعمال أسمنت غير مطابق للمواصفات مثل أنواع األسمنت التى تحتوى على    ·

حى أو اختالف زمن الشك أو مقاومة نسب أعلى من المسموح بها من الجير ال

  .االنضغاط عن ما جاء فى المواصفات القياسية
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استعمال أسمنت غير معلوم المصدر أو تاريخ اإلنتاج أو طريقة التخزين مما    ·

  .يؤدى إلى ضعف مقاومة الخرسانة نتيجة لسوء التخزين أو انتهاء مدة الصالحية

كاستعمال األسمنت الحديدة فى أعمال  استعمال أنواع غير مناسبة من األسمنت   ·

  .الخراسانية المسلحة واستعمال األسمنت سريع الشك فى األجواء الحارة

استعمال مياه غير مناسبة لخلط الخرسانة مثل المياه الراكدة ومياه البحر والمياه    ·

  .التى تحتوى على مواد كيميائية مثل الكبريتات

ح الغير مطابق للمواصفات وعادة ينتج مثل استعمال نوعيات من حديد التسلي   ·

هذه النوعيات من حديد النوعيات من حديد التسليح من بواقى الحديد الخردة فى 

  .مصانع غير معتمدة

  

  إهمال العزل المائى والحرارى  -4

يؤدى إهمال العزل المائى لألسطح النهائية ودورات المياه األساسية خاصة فى    ·

مياه الجوفية واحتوائها على نسب عالية من األمالح الضارة حالة ارتفاع منسوب ال

إلى تسرب المياه داخل الخرسانة ووصولها إلى حديد التسليح مما يسبب صدأ 

الحديد وتآكله بالكامل وسقوط الغطاء الخرسانى وفى النهاية قد يؤدى إلى انهيار 

ببات الرئيسية العنصر الخرسانى بالكامل لذلك يجب االهتمام بالعزل كأحد المس

  .لمعظم العيوب التى تحدث فى المنشآت الخراسانية

كذلك يؤدى عدم وجود عزل حرارى مناسب لألسطح النهائية إلى زيادة تمدد    ·

وانكماش العناصر الخراسانية لألسقف مما يسبب حدوث اجهادات زائدة لهذه 

والهيكل  العناصر تؤدى فى النهاية إلى حدوث الشرخ واالنفصال بين الحوائط

  .الخرسانى
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  تعرض المنشأة لعوامل لم تؤخذ فى االعتبار عند التصميم  -5

تآكل الخرسانة وصدأ حديد التسليح من الغازات الضارة المتوفرة فى األجهزة    ·

  .الصناعية

تعرض األسطح الخراسانية لالحتكاك والصدم الناتج عن استعمال المعدات    ·

  .المصانع والجراجاتالميكانيكية خاصة فى أرضيات 

تآكل األرضيات الخراسانية بالمواد الكيميائية المستعملة فى مصانع األسمدة    ·

  .والمواد السكرية المستعملة فى مصانع األغذية

  .تعرض المنشأة للزالزل والهزات األرضية   ·

  .التغير فى استعمال المنشأة الخرسانى مما يغير فى األحمال التصميمية للمنشأة   ·

  .زيادة ارتفاع المبانى عن االرتفاع المحدد أثناء التصميم   ·

  .استخدام أنواع األساسات فى المبانى المجاورة تأثر على سالمة المبنى   ·
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صدأ حديد التسليح بكمرة وبالطة السلم مع سقوط ): 1(شكل رقم             

  .الغالف الخرساني
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صدأ حديد التسليح في بالطة السقف مع سقوط الغالف ): 2(شكل رقم   

  .الخرساني

  

  

انهيار كامل للكمرة نتيجة زيادة االحمال ويظهر في الشكل ): 3(شكل رقم           

  .هيار القصيشكل االن

  

  



 

8 
 

  

  .صدأ حديد التسليح في عمود خرساني): 4(ل رقم شك                       

  

  

                             

        

  :والتقوية  الحماية والترميم -ثانيا 

  

ترميم وتقوية وحماية المنشآت الخراسانية يعنى بالمقام األول عمل العالج 

مثل األساسات والميدات (والتعديالت الالزمة للعناصر اإلنشائية األساسية 

بغرض زيادة ) ائط السائدة واألعمدة والكمرات والبالطات والحوائط الحاملةوالحو

قوة تحملها لتقاوم االجهادات التى سوف يتعرض لها المنشأة الخراسانية بأمان 

كافى يتفق مع ما جاء فى المواصفات القياسية والقواعد التطبيقية لتصميم وتنفيذ 

  .المنشآت الخراسانية
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سباب التى تؤدى ضرورة ترميم المنشأة الخراسانية عن وبالرغم من اختالف األ

األسباب التى تستدعى عمل التقوية أو الحماية فإن طرق العالج تتشابه فى الثالث 

  .حاالت المذكورة

ويمكن التفرقة بين بين الترميم وتقوية وحماية المنشآت الخراسانية وذلك على 

  :الوجه التالى

  

  :نيةترميم المنشآت الخراسا: أوًال

يتم ترميم المنشآت الخراسانية فى حالة حدوث عيوب بالعناصر اإلنشائية تؤدى 

الى تقليل مقاومة هذه العناصر لالجهادات التى يتعرض لها المنشأة وفى هذه 

  .الحالة يلزم عمل العالج المناسب إلعادة العناصر اإلنشائية إلى حالتها األصلية

  :األحوال التاليةويكون الترميم ذات ضرورة رئيسية فى 

حدوث شروخ متنوعة فى العناصر الخراسانية وقد تتسع هذه الشروخ وتصل    ·

  .إلى انهيار كامل للعنصر الخرسانى

  .حدوث صدأ لحديد التسليح    ·

  .حدوث إنبعاج غير مسموح به فى الكمرات الخراسانية    ·

  .حدوث ميل فى األعمدة    ·

  .حدوث هبوط فى القواعد واألساسات    ·

حدوث تآكل فى األسطح الخراسانية نتيجة لتعرضها للمياه أو المواد الكيميائية    ·

  .أو عوامل البرى واالحتكاك
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  :تقوية المنشآت الخراسانية: ثانيًا

يتم تقوية المنشآت الخراسانية بغرض زيادة كفاءة العناصر الخراسانية بسبب 

العناصر بأمان كفى وليس  تعرضها ألحمال أكبر من األحمال التى تتحملها هذه

  .بسبب وجود عيوب ظاهرة بهذه العناصر مثل الشروخ أو صدأ الحديد وغيرها

  :ويتم تقوية العناصر الخراسانية فى األحوال التالية

  .بعد تمام التنفيذ اكتشاف وجود أخطاء فى التصميم اآلنشائى     ·

  .ذاكتشاف وجود أخطاء فى طريقة التنفيذ بعد تمام التنفي    ·

  .اكتشاف وجود عيوب فى المواد المستعملة تؤثر على نوعية الخرسانة   ·

الرغبة فى زيادة كفاءة العناصر اإلنشائية بعد تمام التنفيذ بغرض عمل تعديالت    ·

  .بالمبنى مثل زيادة االرتفاع أو التغيير فى استعماالت

  .ند التصميماكتشاف احتمال تعرض المبنى ألحمال لم يؤخذ فى االعتبار ع    ·

  

  :حماية المنشآت الخراسانية: ثالثا

يتم تنفيذ طبقات الحماية للمنشآت الخراسانية عند تعرض العناصر الخراسانية 

لعوامل خارجية تؤثر على سالمة هذه العناصر سواء كانت هذه العوامل جوية أو 

  .كيميائية أو ميكانيكية

  :ليةويتم حماية العناصر الخراسانية فى األحوال التا

تعرض العناصر الخراسانية لتسرب المياة نتيجة لعدم كفاءة وصالت الصرف    ·

  .الصحى والمياة
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تعرض العناصر الخراسانية للعوامل الجوية التى تهاجم الخرسانة مثل األمطار    ·

  .والرياح المحملة بالغازات الصناعية

المنتجة للمواد  صدأ وتآكل حديد التسليح بفعل األبخرة والغازات فى المصانع   ·

  .الكيميائية مثل مصانع األسمدة وغيرها

تعرض األساسات للمياة الجوفية التى تحتوى على نسب عالية من األمالح    ·

  .والمواد الكيميائية التى تؤثر على الخرسانة وحديد التسليح

تعرض األسطح الخراسانية لعوامل البرى واالحتكاك والصدم الناتج عن    ·

  .كانيكيةاألحمال المي

وعادة يتم حماية العناصر الخراسانية قبل تعرضها للعوامل المذكورة، أما فى حالة 

تعرض العناصر الخراسانية للعوامل المذكورة فترة كافية لحدوث أضرار واضحة 

بالخرسانة أو حديد التسليح فإنه يلزم ترميم العنصر الخرسانى وإعادته الى حالتى 

  .طبقات الحماية المناسبةاألوى قبل البدء فى تنفيذ 

  
                           

  
  

  :طرق التقوية والترميم للعناصر الخرسانية المختلفة -ثالثا 

  

  :معالجة الشروخ

 تعتبر معالجة الشروخ احدى خطوات الترميم الالزمة إلعادة المبنى إلى حالته

رة أخرى األصلية وقد يحتاج األمر إلى خطوات أخرى لتالفى حدوث الشروخ م

ويتوقف ذلك على الدراسة اإلنشائية وتحديد أسباب الشروخ وبالتالى خطوات 

  .العالج الالزمة
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يمكن عالج الشروخ الشعرية الغير نافذة ألعماق كبيرة والمنتشرة بشكل غير 

منظم فى األسطح الخراسانية والتى تتكون عادة من زيادة انكماش الخرسانة 

كسية منخفضة اللزوجة يمكنها التسرب داخل الشروخ بدهانها عدة أوجه بمادة أيبو

تى وفى جميع  103أو الكيمابوكسى  103الشعرية مثل مادة الكيمابوكسى 

األحوال يجب أن يكون سطح الخرسانة تام الجفاف ونظيف وخالى من أجزاء 

  .الخرسانة الضعيفة أو المفككة أو زبد األسمنت

  

  

  :معالجة الشروخ األفقية قليلة االتساع

  :فى حالة الشروح األفقية قليلة االتساع يتم المعالجة على الوجه التالى

  .مم على األقل5يتم توسيع الشروخ من أعلى بعرض    ·

فى حالة الشروح النافذة على السطح المقابل للخرسانة يتم سد الشرخ من الجهة    ·

نتية أو المونة األسم 165األخرى باستعمال المونة االيبوكسية كيمابوكسى 

  .البولمرية

يتم تنظيف الشروخ جيداً وإزالة األجزاء المفككة من الخرسانة وال يتم عالج    ·

  .الشروخ بهذه الطريقة إال فى حالة تمام جفاف سطح الخرسانة

كيمابوكسى  103يتم صب مادة أيبوكسية قليلة اللزوجة مثل مادة كيمابوكسى    ·

  .تى داخل الشرخ مباشرة حتى يمتلئ 103

  

  

  

  



 

13 
 

  :معالجة الشروخ العميقة بطريقة الحقن

تصلح طريقة الشروخ بالحقن تحت تأثير ضغط الهواء لجميع أنواع الشروخ    ·

الخراسانية األفقية والرأسية سواء كان الشرخ من جهة واحدة أو نافذ إلى السطح 

  :اآلخر من الخرسانة ويتم حقن الشروخ طبقاً للخطوات التالية

  .سم 1ويتم توسيعه إلى عمق وعرض  يحدد مسار الشروخ    ·

ويتم العمل من  165يمالء الشرخ بمونة ايبوكسية مثل مادة كيمابوكسى     ·

  .الجهتين فى حالة الشروخ النافذة

من جهة واحدة فقط فى (يعمل ثقوب فى السطح السابق ملئة بالمونة االيبوكسية    ·

سم وبعمث يتحدد 50 – 25وذلك على مسافات تتراوح بين ) حالة الشروخ النافذة

  .طبقاً لعمق الشرخ ودرجة مسامية الخرسانة ويثبت مواسير معدنية فى الثقوب

ية بعد تبيت صمام مانع يبدأ الحقن من أسفل من خالل المواسير المعدن   ·

للرجوعية ويتم حقن باستعمال مواد أبيوكسية قليلة اللزوجة مثل مادة كيمابوكسى 

ويستمر الحقن حتى خروج مادة الحقن من الماسورة العلوية التى تلى النقطة  103

  .التى يتم الحقن من خاللها مباشرة

اآلخر فى حالة الشروخ بعد أتمام الحقن من جميع النقاط يتم الحقن من الوجه     ·

  .النافذة

    

  

  :معالجة الشروح المتسعة

  :فى حالة الشروخ المتسعة والنافذة يتم العالج على النحو التالى
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ويعتمد أبعاد الفتحات على عمق واتساع  Vيتم تفتيح الشروه على هيئة حرف    ·

  .الشرخ

  .ينظف الشرخ وتزال جميع األجزاء المفككة بالهواء المضغوط   ·

  :يتم ملئ الشرخ باستعمال احدة المواد التالية   ·

  ).65مونة األديبوند (المونه األسمنتية البولمرية    .

  ).إف 2مونة كونفيس (المونه األسمنتية البولمرية المسلحة باآللياف . 

  ).165مونة كيمابوكسى (المونة االيبوكسية    .

األلياف يتم فى حالة المونة األسمنتية البولمرية واألسمنتية البولمرية المسلحة ب   ·

طيب الشرخ بالمياة ثم طرطشة األسطح بطبقة من روبة األديبوند قبل ملء الشرخ 

  .مباشرة

فى حالة استعمال المونة األيبوكسية، يجب أن يكون السطح جافاً تماماً ويدهن    ·

  .165قبل ملئة بمونة كيمابوكسى  150بطبقة من كيمابوكسى 

  

  

  :معالجة شروخ المبانى

  :المبانى تتم المعالجة على الوجه التالىفى حالة شروخ 

وتزال جميع أجزاء المبانى المفككة كما  Vيتم تفتيح الشرخ على هيئة حرف    ·

  ).6(هو موضح فى الشكل رقم 

  .ينظف السطح الداخلة للشرخ بالهواء المضغوط ويرطب بالمياة   ·
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  .165يدهن السطح الداخلى بروبة األديبوند    ·

  .إف 2نة كونفيس يمالء الشرخ بمو   ·

يتم تزرير ) مثل حال الشروخ اإلنشائية فى الحوائط الحاملة(فى بعض األحوال    ·

على مسافات تتراوح  Uالشرخ باستعمال أشاير من حديد التسليح على هيئة حرف 

سم ، وتثبت األشاير بعمل ثقوب على جانبى الشرخ بإستعمال  50سم إلى  25بين 

وتزرع فيها األشاير ويفضل دهان  65بمونة األديبوند  الشنيور وتمالء هذه الثقوب

  .المانعة للصدأ 131األشاير قبل زرعها بمادة كيمابوكسى 

  

  

  .عالج شروخ المبانى): 6(شكل رقم 
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  تقوية وترميم األعمدة الخراسانية

  :يتم تقوية األعمدة فى األحوال التالية -

الرغبة فى زيادة حمل العامود سواء بسبب زيادة عدد األدوار أو بسبب الخطأ     ·

  .فى التصميم

نوعية حديد التسليح أقل من مقاومة األنضغاط لخرسانة العامود أو نسبة و   ·

  .المنصوص عليه فى المواصفات القياسى

  .وجود ميل فى األعمدة أكثر من المسموح به فى المواصفات القياسية    ·

  .وجود هبوط فى األساسات    ·

  :ويتم ترميم األعمدة فى األحوال التالية  . 

  .وجود شروخ مؤثرة فى العامود     ·

  .يح وتطبيل فى الغطاء الخرسانىوجود صدأ فى حديد التسل    ·

  .وجود تعشيش مؤثر فى خرسانة العامود    ·

  

  :تقوية األعمدة الخراسانية

يتم تقوية األعمدة فى األحوال المذكورة سابقاً بعمل قميص خرسانى وتعتمد أبعاد 

القميص الخرسانة وأقطار وعدد أسياخ حديد التسليح على المتطلبات التى أدت إلى 

لقميص، ويتم عمل قمصان األعمدة فى حالة وجود شروخ بسطح ضرورة عمل ا

الخرسانة أو تطبيل فى الغطاء الخرسانى أو صدأ فى حديد التسليح طبقاً للخطوات 

  ).7(التالية والموضح فى الشكل 

  .تزال طبقات البياض وينظف السطح الخرسانى جيداً   ·
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  .العاموديتم زنبرة جميع األسطح بطريقة ال تؤثر على سالمة    ·

 – 25تزرع أشاير لربط الكانات المستجدة للقميص فى االتجاهين على مسافات    ·

سم وتزرع األشاير عن طريق عمل ثقوب فى سطح العامود بقطر يزيد  50

مم ويعمق كاف لتثبيت  12 – 10مم عن قطر األشاير أى فى حدود 2بمقدار 

  .أمرات قطر اإلشارة 7إلى  5األشاير أى فى حدود 

 150تنظف الثقوب جيداً بالهواء المضغوط وتدهن من الداخل بمادة كيمابوكسى   ·

وتزرع اإلشارة يراعى أن تكون اإلشارة بطول  165ثم تمالء بمونة كيمابوكسى 

  .كافى لربطها مع الكانات المستجدة للقميص برباط سلك

تسليح تزرع أشاير للحديد الرأسى بنفس العدد والقطر المستعمل فى حديد ال    ·

  .مرة قطر اإلشارة 50الرأسى وبطول ال يقل عن 

وتزرع هذه اآلشاير عن ريق عمل ثقوب فى القاعدة الخراسانية المسلحة أو فى    ·

مم  4-2الكمرات طبقاً للحالة ويكون قطر الثقوب أكبر من قطر اإلشارة بمقدار 

  .مرات قطر اإلشارة 7إلى  5وعمقها فى حدود 
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  .تقوية األعمدة الخراسانية): 7(شكل رقم 

بمونة ثم تمالء  150تنظيف الثقوب بالهواء المضغوط وتدهن بمادة كيمابوكسى    ·

  .وتزرع اإلشارة 165كيمابوكسى 

  .يتم تركيب الحديد الرأسى ثم الكانات طبقاً لتصميم قميص العامود    ·

لربط الخرسانة المستجدة  104يتم دهان سطح العامود بمادة كيمابوكسى    ·

بالخرسانة القديمة ويراعى أن يتم الدهان فى خالل ساعة قبل صب خرسانة 
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) الفينو(رسانة غير منكمشة تتكون من الركان الرفيع يصب القميص من خ القميص

واألضافات المانعة لالنكماش  3م/كجم 400والرمل واألسمنت بنسبة ال تقل عن 

  .3م/كجم 6بنسبة ال تقل عن  BVFأو أديكريت  BVSمثل اديكريت 

أو عن ) Shotcrete(يتم صب خرسانة القميص أما عن طريق دفع الخرسانة    ·

لعادية يعمل فتحات فى الشد وفى بالطة السقف وصب القميص طريق الشدات ا

  .على مراحل

  

  

  :ترميم األعمدة نتيجة وجود صدأ غير مؤثر فى حديد التسليح

يعتبر حالة تطبيل الغطاء الخرسانى وانفصال ووجود شروخ به كنتيحة لصدأ حديد 

اد التسليح بدرجة غير مؤثرة حيث ال يكون هناك حاجة ماسة لزيادة األبع

الخراسانية للعامود أو زيادة حديد التسليح يتبع الخطوات التالية الموضحة فى شكل 

)8:(  

سم بكامل طول العمود عن طريق ازالة الغطاء 75 – 50تعمل احزمة كل    ·

سم فى أماكن األحزمة وتنظيف حديد التسليح جيداً من الصدأ 5الخرسانى بعرض 

 8  2العامود فى أماكن األحزمة بكانات ثم تحزيم  131ودهانة بمادة كيمابوكسى 

  .مم10 –

يتم تقفيل األحزمة على سطح العامود باستعمال الزرجينه وفى حالى االعمدة    ·

ذات القطاعات الكبيرة يمكن تثبيت األحزمة فى العامود عن طريق أشاير تزرع 

  ).9(فى سطح العامود كم موضح فى شكل 

أو المونة األسمنتية  65مثل مونة األديبوند تمالء أماكن األحزمة بمونة قوية    ·

كيمابوكسى (أو المونة اإليبوكسية ) إف2كونفيس (البولمرية المسلحة باأللياف 

165.(  
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  .يزال الغطاء الخرسانى فى أماكن بين األحزمة   ·

يتم تنظيف حديد التسليح من الصدأ باستعمال فرشة سلك مركبة على شنيور أو     ·

  .مسدس الرمل

  .131يدهن الحديد بمادة مانعة للصدأ مثل كيمابوكسى     ·

  .104يدهن العامود بمادة مقوية لألسطح مثل مادة كيمابوكسى    ·
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  .ترميم الغطاء الخرسانى نتيجة لصدأ حديد التسليح): 8(شكل رقم 
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  .احزمة األعمدة): 9(شكل رقم                                         
  

) أى فى حدود الدهان( 104يتم طرطشة األسطح قبل جفاف مادة كيمابوكسى  ·

  .65بروبة األديبوند 

يتم عمل الغطاء الخرسانى من خرسانة خاصة تتكون من الركام الرفيع الذى ال    ·

م والرمل واألسمنت بنسب عالية ال تقل عن م5يزيد الحجم األقصى لحبيباته عن 

واضافات لزيادة السيولة مثل أديكريت بى فى أس أو أديكريت بى  2م/كجم400

  .من الخرسانة 2م/ كجم6فى إف بنسبة ال تقل عن 

فى بعض األحوال يتم عمل الغطاء الخرسانى من المونة األسمنتية البولمية    ·

تية البولمرية المسلحة بألياف الفيبرجالس أو المونة األسمن) 65مونة أديبوند (
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وذلك طبقاً للمتطلبات ) 165كيمابوكسى(أو المونة االيبوكسية ) إف2كونفيس (

  .اإلنشائية

  

  

  :ترميم األعمدة عن طريق عالج صدأ الحديد وعمل قمصان خراسانية

تتحدد الحاجة إلى ترميم األعمدة عن طريق عمل قمصان خراسانية وكذلك يتحدد 

  .د القمصان وتسليحها اإلنشائية ويتم عمل قمصان األعمدة فى األحوال التاليةأبعا

  .بغرض زيادة حمل األعمدة   ·

  .وجود شروخ نافذة باألعمدة   ·

  .وجود صدأ فى حديد التسليح بنسب عالية   ·

ويتم عمل قمصان األعمدة فى حالة الرغبة فى زيادة أحمالها بإتباع الخطوات 

لثانى أما فى حالة وجود شروخ نافذة فتعالج الشروخ أوالً كما الموضحة فى البند ا

هو موضح فى البند األول ثم يتم عمل القميص طبقاً للخطوات الموضحة فى البند 

  .قبل السابق

أما فى حالة وجود صدأ فى التسليح بنسب عالية فيتبع الخطوات التالية كما هو 

  ):10(موضح فى الشكل رقم 

سم بكامل طول العامود وعن طريق إزالة الغطاء  75 – 50تعمل أحزمة كل    ·

سم فى أماكن األحزمة وتنظيف حديد التسليح جيداً من الصدأ  5الخرسانى بعرض 

- 2ثم تحزيم العامود فى أماكن األحزمة بكانات  131ودهانها بمادة كيمابوكسى 

  .مم8-10
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لة األعمدة ذات يتم تقفيل األحزمة العامود فى باستعمال الزرجينة وفى حا   ·

القطاعات الكبيرة يمكن تثبيت كانات األحزمة فى العامود عن طريق أشاير توزع 

  .فى سطح العامود

أو مونة  65تمالء أماكن األحزمة بمونة قوية قليلة األنكمشا مثل مونة األديبوند    ·

  .165إف أو كيمابوكسى 2كونفيس 

  .ةيزال الغطاء الخرسانى فى األماكن بين األحزم   ·

  .ينظف حديد التسليح جيداً من الصدأ   ·

  

   

  .عالج صدأ الحديد وعمل قمصان لألعمدة): 10(شكل رقم 

  

  .131يدهن حديد التسليح بمادة كيمابوكسى    ·

- 25تجاهين على مسافات تزرع أشاير لربط الكانات المستجدة للقميص فى اال   ·

، كما 165سم وتزرع أشاير الكانات باستعمال المونة األيبوكسية كيمابوكسى50

  .هو موضح فى أول بند

تزرع أشاير للحديد الرأسى بنفس العدد والقطر والمستعمل فى حديد التسليح    ·

  .الرأسى للعامود ويتم العمل طبقاً للخطوات الموضحة فى فى البند األول

    .تم تركيب الحديد الرأسى ثم الكاناتي    ·

لربط الخرسانة القديمة بالجيدة  104يتم دهان سطح العامود بمادة كيمابوكسى   ·

  .ويراعى أن يتم الدهان خالل فترة ساعة واحدة قبل صب خرسانة القميص
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) الفينو(يتم صب القميص من خرسانة غير منكمشة تتكون من الركان الرفيع   .

واالحتياجات المانعة لالنكماش  3م/كجم400نت بنسبة ال تقل عن والرمل واألسم

  .3م/كجم6بنسبة ال تقل عن  BVFأو أديكريت  BVSمثل أديكريت 

يتم صب خرسانة القميص أما عن طريق الشدات الخشبية أو عن طريق مدفع   .

  .الخرسانة

  

  

  
  

  :القمصان الحديدية لألعمدة

اجة إلى ترميم العامود وزيادة أحمالة بدون تستعمل القمصان الحديدية فى حالة الح

  ):11(زيادة األبعاد الخراسانية وتتبع الخطوات التالية كما موضح فى الشكل رقم 

  :سم كما هو موضح فى البند الثانى75 – 50تعمل أحزمة للعامود كل من         ·

إف أو  2أو كونفيس  65تمالء أماكن األحزمة بمونة أديبوند         ·

  .165وكسىكيماب

  .يزال الغطاء الخرسانى فى األماكن بين األعمدة        ·

  .ينظف حديد التسليح من الصدأ        ·

  .المانعة للصدأ 131يدهن حديد التسليح بمادة كيمابوكسى         ·

يركب القميص الحديدى باألبعاد واألسماك المطلوبة فى التصميم اإلنشائى    ·

اح من الصلب تغطى بالكامل سطح العامود أو من ويمكن أن يكون القميص من ألو

  .قطاعات صلب اإلنشاء مثل الخوص والزوايا وغيرها
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 165تمأل الفراغات بين القميص والعامود الخرسانى باستعمال مونة كيمابوكسى   ·

وفى حالة القمصان المغلقة التى تتكون من ألواح من الصلب، يترك فتحات فى 

الالصقة على أن يبدأ الصب من  165مابوكسىجوانب القمصان لصب مونة كي

  .أسفل إلى أعلى

أما فى حالى استعمال قمصان من قطاعات مختلفة من الصلب اإلنشائى، تمأل    ·

ويكمل باقى الغطاء  165الفراغات بين هذه القطاعات والعامود بمونة كيمابوكسى

  .الخرسانى فى األماكن المكشوفة بنفس المونة
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Error!

  
  .القمصان الحديدية لألعمدة الخراسانية): 11(شكل رقم 

  

  


