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نگاهی گذرا به پیشینه طرح :
در شهرهای تاریخی جهان درخصوص تعمیر و مرمت و احیاء تک بناهایی که واجدد ارز

تداریخی هسدتند نمونده

های فراوانی وجود دارد.لیکن باز زنده سازی یک سند ملی محو شده با ابعادی در مقیاس میددان امدام علدی(ع) در
شهر اصفهان نمونه بارزی وجود ندارد و احیاء این میدان یکی از افتخارات جمهدوری اسديمی ایدران و بده تبد آن
شهرداری اصفهان و کلیه مدیران و دست اندراکاران شهر می باشد .فعال کردن ایدن پدروژه بده مانندد شدروع یدک
جراحی قلب باز است که باید ضمن مراقبتهای ویژه برنامه ها و اقدامات آینده طدرح و تايیرگدراری ایدن پدروژه در
پیرامون میدان بررسی و هدایت شود .بدیهی که در این اقدام هوشمندانه بایستی از درسهایی که از گرشته تاریخی
به مشکيت وض موجود در ابعاد گوناگون پرداخته شود .بی گمان دقت در ابعاد مختلف پدروژه مدی تواندد ضدمن
اطيع رسانی فرهنگی تاریخی برای مردم و کارشناسان راهنمایی های سازنده در بهبدود روندد احیداء میددان امدام
علی(ع) شهر اصفهان را به همراه داشته باشد .
کارشناسان به لحاظ مطالعات تاریخی دریافتند این منطقه در دوره های مختلف تاریخی مرکز توجه سران حکومتی
ایران بوده است و با توجه به سفرنامه های شرق شناسان و مکتوبات تداری نویسدان مشدخو بدود در دو نوبدت از
پایتختی اصفهان میدانی در این مکان بعنوان مرکز حکومت بوده است و کاخهای سلطنتی و ارگ حکومتی و دیگر
آيار تاریخی عموماٌدر این محدوده متمرکز بوده اند که در حال حاضر بخشهای محدودی از آنها موجود می باشند .
برای اولین بار در حدود  ۰۱۱۱سال پیش در منطقه ای از شهر که در گرشته یهودیه نام داشته مرکز حکومت بر پا
شد  .در دومین نوبت در حدود  ۰۱۱سال پیش در دوران سلجوقیان میدان اصلی شدهر بدا مسداحت  ۰۰۱۱۱متدر
مرب و همچنین دیگر بنا های حکومتی و مراکز اجتماعی در اطراف آن بنا گردید و اسامی مختلفی از جمله میدان
قدیم د میدان عتیق د میدان کهنه د سبزه میدان د میدان قیام و  ...به خود گرفت و در حال حاضر نام مبارک امام
علی (ع) بر آن نهاده شده است .
وجود بازار های تاریخی دور تادور میدان  ،آياری همچون مسجد جام عتیق  ،مسدجد علدی  ،امدام زاده هارونیده ،
مدرسه کاسه گران  ،کاروانسرای خیار و بازار ریسمان در قسمت شمالی همگی محدوده میددان را احاطده کدرده و
تاًییدی بر مطالعات انجام شده نیز می باشند .
وجود کنیسه های قدیمی و همچنین حضور برخی شهروندان یهودی در این محددوده نشدان از پیشدینهء زنددگی
برخی یهودیان در تاری این منطقه دارد .

برخی اسامی معروف نیز در این محدوده نشانه های از گرشته را به همراه دارد ،همچون :
کوچه میدان میر (میدان مرکزحکومت در دوره دیلمیان  ۰۱۱۱سال پیش ) -محله جوباره (تغیر یافته کلمه گو

باره از زرتشتیان که گو

به معنای ستاره مقدس و روز چهاردهم مداه مدی

باشد )
 محله در دشت نیز در کنار محله جوباره محلی برای زندگی گروههدای آل صداعد در کندار آل خجندد بدوده کدههمواره با هم نزاع داشته اند و همگی در این منطقه واق شده اند .
با تمام فرازو نشیبهای این منطقه تا قبل از دوره قاجار (حدود یک صد سال پیش ) ابنیه میدان همچنان پای بر جا
و نقطه عطفی در معماری شهری اصفهان بوده است.
لیکن در زمان قاجار باساخت و سازهای بی رویه در محدوده میدان ،اساساً شکل میدان از بین رفت و فقط بازارهای
اطراف باقی ماند و در دوران پهلوی اول و دوم نیز با توسعه شهر نشینی و اجرای خیابانهدای جدیدد ضدمن اجدرای
چهار خیابان اصلی شهر و میدان ترافیکی محل تقاط آن در محدوده میدان  ،در چندین نقطه بازارهای اطراف نیز
مورد تخریب قرار گرفت  .همه این اتفاقات بیش از  ۰۱سال پیش حادث گردید و مدیریت شهری حال حاضر را بدر
آن داشت تا آنچه گرشتگان توجه نکردند را متناسب با ارز شهای بسیار باالی آن درک کندد وبدا مشدارکت مدردم
نسبت به احیاء و باز سازی فضای تاریخی میدان و اطراف آن اقدام نمایند .
در شرایط قبل از حفاظت به رقم تمامی ارزشهای تاریخی در بازار با عظمت واق در ان فرسوده ترین بافت شدهری
اصفهان با پیش بینی کمترین سرانه های مورد نیاز شهری در این منطقه بوده و میدان نیز از حالت میددان خدار
شده وصرفاً برخی از اضيع ان باقی مانده بود.
با توجه به اینکه مجموعه میدان کهنده و مسدجد جدام عتیدق یکدی از مهمتدرین قطعدات و گدره آودازین محدور
استخوانبندی شهر است و در پی کم توجهی های دوران معاصر نظیر احداث خیابان هاتف و نیز احدداث خیابدان
عبدالرزاق ،مورد تعارض قرار گرفته و دچار گسیختگی کالبدی  -فضایی و متعاقباً عملکردی شده است از اینرو هدر
گونه اقدام بهسازی در محدوده مرکور می باید بدا توجده بده سداختار اصدلی کالبددی و اجتمداعی و بدا توجده بده
توانمندیهای اقتصادی انجام گیرد و اهداف مورد توجه می باید در جهت وحدت بخشی و ایجاد پیوستگی عملکردها
و انسجام کالبدی اتفاق افتاد .این مهم خود سبب می گردد تا رفته رفته تبلور حیات مدنی مجدداً در محدوده قدیم
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تبلور یافته و احیاء گردد.
به همین منظور کار مطالعاتی احیای میدان امام علی (ع ) حدود  ۰۱سال پیش آواز شد ولی به دالیلی مطالعدات
این طرح به تعویق افتاد تااینکه در سال  ۰۷۰۱با توجه به مراکرات و تفاهمات مدیران وزارت مسکن و شهرسازی و
شهرداری اصفهان ،این امر تحقق یافته و با پیشنهاد مشارکت در بازسازی میدان کهنه که نقطه عطف و گره آوازین
استخوان بندی شهر اصفهان در قبل از اسيم و توسعه آن در بعد از اسيم بده خصدوص دوران سدلجوقی اسدت در
والب تأسیس یک شرکت مشترک همت گماشتند .موضوع پدس از طدرح در جلسده علندی شدورای اسديمی شدهر
اصفهان در اواخر سال  ۰۰به تصویب رسید و از آن پس اقدامات الزم از جمله تدوین اساسنامه شرکت احیاء میدان
امام علی (ع) انجام شد و از سال  ۰۰تمام مباحث این طرح از جمله مطالعات و آزادسازی در دستور کدار مددیریت
شهری قرار گرفت .تیرماه سال  ۰۷۰۰رسماً عملیات اجرایی فاز اول میدان امام علی (ع) شروع شد.
طرح پیشنهادی ارائه شده برای مجموعة میدان کهنه و مسجد جام عتیق اصفهان با توجده بده قددمت محددوده،
وضعیت موجود و رسیدگی به مسائل و مشکيتی که مجموعه در حال حاضر بدا آن مواجده مدیباشدد ،در راسدتای
تجدید حیات و ترمیم کالبدی -فضایی آن تنظیم شده است .در این طرح سعی برآن بوده که راهحلهایی ارائه شود
تا ضمن احیاء بافت تاریخی مرکور ،این بخش به عنوان یک فضای شهری مدرن و به روز بتواندد نقطدة عطفدی در
فضاهای شهری اصفهان در حال و آینده به شمار آید.
بر پایة چنین نگرشی ،ساختار کالبدی -فضایی مجموعه با توجه بده عدواملی بنیدادین مانندد ميحظدات تداریخی و
تأيیرات ساختاری سیستم دسترسی و شریان های اصلی در بافت محدوده شدکل گرفتده اسدت .تظداهرات کالبددی
بناهای با ارز

به همراه حضور نمادین میدان دورة سلجوقی و چیدمان عناصر پیشدنهادی جدیدد ،کلیدت فضدایی

مجموعه را میسازد.
ایده طراحی مجموعة میدان عتیق براساس احیاء و بازسازی میددان قددیم و کلیدة راههدای ارتبداطی و مسدیرهای
تاریخی اطراف آن انتخاب شده است تا هر و مر و آشفتگی های که در طول تاری و بر اير عوامل مختلف در این
منطقه به وجو د آمده به نظم درآید و برگی از پیشینة تاریخی شهر اصفهان زنده شود .در جهت نیدل بده ایدن امدر،
معابری که بعداً در محدودة میدان کهنه به منظور کاهش ترافیک شهری احداث شده باید حدرف گردندد .ولدی بده
دلیل آنکه این معابر جزء شبکه اصلی ترافیکی شهر محسوب میشوند و مشکيت ناشی از حرف آنها کمتر از هدر
و مر های موجود نخواهد بود ،الجرم در پی تهیه راهحلهای مختلف ،گزینده نهدایی بده طراحدی زیرگدررهایی در
امتداد همان خیابان های موجود منجر شد تا در سطح ،میدانی کاميً پیاده به صورت آرام ،بده دور از آلدودگیهدای
ناشی از عبور وسایل نقلیه به وجود آید.

در طرح پیشنهادی ،مجموعه به دو بخش قابل تفکیک است :بخشی که براساس اصول و مقررات حفاظتی ،مرمت و
ساماندهی میشود که شامل اضيع وربی و جنوبی میدان میباشد و بخش دیگر اضيع شدمالی و شدرقی مجموعده
است که در راستای ارز های تاریخی بافت بهسازی ،بازسازی و نوسازی خواهد شد.
محور بازار و گررهای اصلی که به نوعی شکل دهنده و سازمان دهنده میدان هستند ،پیوند این مجموعه را با بافت
مسکونی پیرامون آن برقرار می کنند و سعی شده این رابطة متقابل ،از طریق ترمیم عملکردی و کاربردی گدررهای
اصلی به خصوص بازار بزرگ و امتداد آن در حاشیة میدان و پیشبینی عناصر کالبدی-عملکردی جدید در جوار آن
تقویت شود.
مجموعة میدان اصلی
این مجموعه شامل فضای باز ،واحدهای تجاری و رواقها می باشد .با توجه به فرم میدان که فضاهای پیرامدون آن
را چهار ضل به ابعاد مختلف با ارز

تاریخی متفاوت تشکیل داده ،برای هر ضل عملکردی خاص به شرح زیدر در

نظرگرفته شده است.
الف -ضل وربی :این ضل در مجاورت بازار بزرگ که بخشی از بافت با ارز
در طول مسیر بازار بزرگ بناهای با ارز

تاریخی شهر اصفهان است ،قدراردارد.

تاریخی مانند مسجد نوریه ،مسدجد شدیرهپزهدا ،مجموعده کاسدهگدران،

امامزا ده هارون والیت و تعدادی سرا وجود دارد که از عناصر تايیرگرار در طدرح مدیباشدند .در طدرح پیشدنهادی،
مجاور این بازار با الگوبرداری از ابعاد و تناسبات واحدهای تجاری بازار بزرگ ،واحدهایی تجاری به عنوان پوسدتهای
هماهنگ با دیگر اضيع میدان قرارداده شده است .ورودی محور عبدالرزاق به میدان با طراحی یک پيزای کوچدک
مقیاس در این ضل تعریف شده است.
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ب -ضل جنوبی :این ضل از میدان در مقابل مجموعة هارونیده کده شدامل مرکدز بهداشدتی د درمدانی هارونیده و
امامزاده هارون والیت است ،قرار دارد .در وضعیت فعلی ،مجاور این مجموعه بازارچهای که قسدمتی از آن تخریدب
شده است ،وجود دارد که باید تا گرر هارونیه سقف و بدنة آن مرمت شود.

پ -ضل شرقی :ضل شرقی میدان پیشنهادی منطبق بر خیابان هارونیه است که در وضعیت فعلی خود بدنهای
نامطلوب و رو به تخریب دارد .در طرح پیشنهادی ،این ضل به صورت راستهای از واحدهای تجاری ،بهعنوان بازار
جدید ،پیشبینی شده است .در تمام طول این راسته ،تک منارة مسجد علی منظر مطلوبی را در چشم پیماینده
این مسیر ایجاد میکنند .

ت -ضل شمالی :این ضل بر بازار ریسمان منطبق می باشد .این بازار مجاور مجموعة کاسهگران که شامل مدرسده

و کاروانسرا است قرار دارد و بخشهای تخریب شدة آن نیازمند مرمت اساسی است.

جلوخان مسجد جامع
به منظور شفاف سازی فضای پیرامون مسجد جام عتیق ،به عنوان یکی از عناصر اصلی و مهم مجموعه میدان ،در
طرح پیشنهادی ،محوطه نسبتأ وسیعی در جلو مسجد به صورت فضای باز و آزاد پیش بینی شده است که بدنههای
آن بر عناصر و محورهای ارتباطی تاریخی انطباق داده شده به صورتی که ضل وربی با مسجد و بازار بدزرگ ،ضدل
شرقی با ادامه گرر هارونیه و ضل جنوبی با کاروانسرا و مدرسه کاسهگران و بازار خیار مرتبط است .ضل شمالی با
پیش فرض انطباق با ارگ حکومتی قدیم محصور شده است.
همچنین در ضل شرقی جلوخان ،در محل تيقی محورهای ارتباطی ولیعصدر و هداتف بدا میددان و گدرر هارونیده،
محوطه ای به صورت نیم هشتی طراحی شده تا به عنوان پیش فضای ورود به میدان و جلوخان ،عمل نماید.در واق
یکی از دروازههای ورود به میدان از طریق همین محوطه (پيزا) میباشد.
مجموعة زيرگذرها و پارکینگ
گرچه احداث محور عبدالرزاق د ولیعصر در جهت شرقی -وربی و محور عيمة مجلسی -هاتف در جهدت شدمالی-
جنوبی به منظور رف مشکيت عبور و مرور سواره در این منطقه از شهر صورت گرفت ،اما در عین حال ایجاد ایدن
محورها به از هم گسیختگی بافت محدوده و به ویژه میدان کهنه منجدر شدد .بده تددریا ایدن محورهدا در جریدان
ترددهای شهر به عنوان شریانهای اصلی تثبیت شدند و امروزه به عنوان بخشی از شبکه راههای اصلی شهر حجدم
زیادی از عبور و مرور از این طریق انجام می شود .با توجه به واقعیت فوق و عدم امکان حرف کامل ایدن دو محدور
سواره ،در طرح مجموعه میدان عتیق با پیش بینی زیرگرر سعی شدده تدا تظداهر کالبددی منفدی ایدن محورهدا در
مجموعه میدان کاهش داده شود .بر این اساس ،با انتقال محورهای سوارة عبدالرزاق -ولیعصدر و عيمدة مجلسدی-
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هاتف به زیر میدان به صورت زیرگرر ،هدف ایجاد سازگاری فضایی -ارتباطی حوزه پیرامون بدا میددان و همچندین
امنیت عبور پیاده تأمین می گردد.زیرگررها عيوه برآن که به صورت یک دسترسی عبوری سدری دیدده شددهاندد،
همچنین ورود به محوطة پارکینگ و فضای باراندازی پیش بینی شدده در زیدر میددان نیدز از طریدق آنهدا تدأمین
میشود.
قطعات بالفصل پیرامون میدان
به منظور حفظ تداوم کالبدی و ایجاد هماهنگی در بافت پیرامون میدان ،تعدادی پروژه در محدودههدای بيفصدل
میدان تعریف شده است که در صورت اعمال ضوابط طراحی شهری متناسب میتواند زمینهساز احیداء یکادارچگی
هویت تاریخی میدان و محوطههای پیرامونی آن باشد .از لحداظ کداربری ،در ایدن فضداها بدا ترکیدب عملکردهدای
مختلف خدماتی و درآمدزایی و با جرب سرمایهگراران ،بخشی از هزینههای احیاء میدان تاریخی تامین خواهد شد.

اهداف طرح :
اهداف اصلی این پروژه در سه بخش اصلی تبیین میگردد :
الف – احیای میدان تاریخی مربوط به  ۰۱۱سال پیش در دوره سلجوقیان که در گرر تداری دسدتخو

تغییدرات

گردیده و در دوره قاجاریه با ساخت و ساز های ویر اصولی در وسط میدان بطور کامل از حالت میدان خار شده و
فقط اضيع آن بشکل بازار های قدیمی برجای مانده است  .همچنین ضدمن وجدود مسدجد جدام عتیدق در ایدن
محدوده بیش از  ۰۷اير تاری دیگر نیز وجود داشته و نیاز به توجه و رسیدگی درخور و شایسته داشته است که بدا
اجرای این طرح این مهم به خوبی محقق می گردد.
ب – وجود آيار متعدد تاریخی و جاذبه توریستی منطقه از یک سدو و وجدود یکدی از بزرگتدرین بازارهدای سدنتی
اصفهان در این ناحیه باعث شده است روزانه هزاران نفر این ناحیه را به عنوان مقصد سفرهای شهری انتخاب کنند
لیکن به لحاظ سرانه های مورد نیاز شهری از جمله پارکینگهدای عمدومی ِ خطدوط و ایسدتگاههای حمدل و نقدل
عمومی ِ فضاهای اسکان برای گردشگران ِ فضاهای آرام و محیط های استراحت مجهز به مبلمان شهری ِ دفداتر و
واحد های خدماتی و بسیاری از این قبیل موارد از حداقل امکانات نیز بی بهره می باشد که با اجرای طرح محدوده
اطراف میدان امام علی با پیش بینی کاربری های مختلف مشکيت فوق نیز برطرف می گردد.
– به روم ابعاد بسیار برجسته تاریخی این منطقه و برخيف بهره مندی این ناحیه از بازار های بسیار قوی که در
مجموع آن را به با اهمیت ترین نقاط شهر تاریخی اصفهان تبدیل نموده است بدلیل دهها سال کدم تدوجهی و بدی

مهری  ،به فرسوده ترین بافتهای شهری اصفهان نیز تبدیل شده اسدت کده بدا اجدرای ایدن طدرح در محددوده ۷۰
هکتاری ضمن توجه جدی و مرمت آيار تاریخی ِ بافت فرسوده منطقه نیز با توجه به ضوابط حریم آيار باسدتانی و
متناسب با معماری سنتی اصفهان مورد بازسازی قرار می گیرد.
اهداف کالن
تقویت نقش تاریخی ،فرهنگی و گردشگری محدوده در شهر اصفهاناعتيی کیفیت زندگی اجتماعیافزایش کارایی و بهره وری از زمیناهداف خرد
پاالیش عملکردی محدوده از فعالیت های مزاحم و آالیندهتضمین حقوق شهرنشینی و شهروندیارتقاء بستر فرهنگی و کیفیت محیطیبرقراری تعادل میان نقش فعالیتی و نقش سکونتیافزایش ایمنی و امنیتروان سازی ترافیکی و حرکتیافزایش نفوذپریری بافت با حداقل تخریب و اولویت تردد پیادهارتقاء جرابیت و دلاریری مسیرهای حرکتینگهداری و حفاظت از بافت تاریخیبهبود کیفیت کالبدی و عملکردی کاربری هاتقویت استخوان بندی محور تاریخی فرهنگی شهر اصفهانتقویت جایگاه و نقش محدوده در تأمین خدمات مورد نیاز شهرتضمین پایداری و ماندگاری محدوده با اتکا به شاخو های توسعه پایداربازگردانی سرزندگی و پیوستگی به کانون های تاریخیتقویت سکونت پایدار-ایجاد سلسله مراتب فضایی و دسترسی براساس انتظام عملکردها
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فصل دوم :

مصالحجدید

در این بخش سعی بر آن داریم که به بررسی مصالح و رو

های نوین استفاده شده در این پروژه عظیم باردازیم :

ژئوممبران ( : ) Geomembrane
ژئوممبران عایقی در مقابل سیاالت ( رطوبت و گاز ) است که بدون نیاز به زیرسازی خاص قابلیت عایق سازی را
دارد .ورقهای ژئوممبران را در محل نصب باز و پانلهائی از این وشاء نفوذ ناپریر را در کنار هم قرار داده و از طریق
جو

حرارتی و یا روشهای دیگری بهم متصل می نمایند  .ژئوممبران از پلیمر های گوناگون نظیر پلی پروپلین ،

پلی اتیلن (  ) ...,HDPE , LDPE , LLDPE , VLDPEو یا پلی وینیل کلراید (  ) PVCتولید می شود که هر
یک از این مواد دارای خواص متفاوتی بوده و در کاربردهای هیدرولیکی یا زیست محیطی مختلف  ،دارای مزیت
های بسیاری از نظر فنی می باشند.
مشخصات فیزيکی ژئوممبران : HDPE -
ورقهای پلیمری از جنس پلی اتیلن سنگین با چگالی باال شامل  %92پلی اتیلن سنگین  %2.5 ،کربن سیاه و %0.5
آنتی اکسیدان می باشد.
تولید این ورق در ضخامت های  2 – %1.5 – % 0.25 – %0.5میلیمتر انجام می شود.
محصول ژئو ممبران در دو نوع مختلف ( ژئوممبران صاف و ژئوممبران مضرس ) و در رنگ های متفاوت تولید می
شود.

مزايا و ويژگی های ورق پلیمری ژئوممبران :
اقتصادی و مقرون بصرفه :
احداث استخر با استفاده از عایق ژئوممبران هزینه های تمام شده را به یک سوم نسبت به سنگ ،سیمان ،و بتن
کاهش می دهد.
اجرای سری :
صرفه جویی در زمان اجرای پروژه با بکارگیری ژئوممبران که به طور متوسط در هر روز بیش از  2000متر مرب با
توجه به شرایط پروژه قابل نصب و اجرا می باشد.
ژئوممبران عایقی مقاوم :
 -1در برابر دمای  -10درجه الی  +20درجه سانتی گراد.
 -2در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید بواسطه داشتن کربن بلک.
 -8در برابر عوامل محیطی و بیولوژیکی نظیر علف های هرز  ،جوندگان  ،باکتری ها  ،جلبک ها و ویره.
 -1در برابر شکست در واکنش های شیمیایی ( اسیدها ،بازها و نمک ها ) به علت داشتن آنتی اکسیدان.
 -5در برابر زلزله و حرکت گسل ها بواسطه خاصیت ارتجاعی تا  2برابر طول اولیه.
دوام باالی ژئوممبران :
عمر متوسط ورق ژئوممبران به بیش از  80سال می باشد.

ويژگی های ژئوممبران :


نفوذ ناپریری در برابر مایعات و گازها



انعطاف پریری و در عین حال مقاومت باال در برابر پارگی  ،سوراخ شدگی و سایش



پایداری در برابر پرتوهای فرابنفش آفتاب



مقاومت باال در برابر مواد شیمیایی و عوامل بیولوژیکی



مقاومت در برابر تغییرات دمایی (از  - 04درجه تا  + 04درجه سانتیگراد )



ممانعت از رویش گیاه و جلبک روی دیواره ها و مقاومت در برابر جانوران جونده



قابلیت ترمیم قسمتهایی که بر اير ضربات فیزیکی آسیب دیده باشد



سبکی و در نتیجه حمل و نصب آسان و ارزان نسبت به عرض های بیشتر از  0متر



کاهش خطوط جو

نسبت به عرض های کمتراز  0متر
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کاربردهای ژئوممبران :


استفاده درمخازن آب به منظور جلوگیری از هرز رفتن و آلوده شدن مخازن



استفاده در مخازن پساب به منظور جلوگیری از آلودگی محیط و آبهای زیر زمینی



ایزوالسیون سازه های بتنی زیر زمینی جهت محافظت در برابر رطوبت و مواد خورنده



استفاده به عنوان عایق دراستخر های نگهداری آب و پرور



ساخت کانال های انتقال آب بدون نیاز به سازه های بتونی و ...

امولیسیون پایه آبی :

آبزیان و دریاچه های مصنوعی

این محصول یک جزئی است بر پایه قیر ،رزین ،و افزودنیهای الزم و البته آب میباشد .با استاندارد ASTM

 ۰۱۷۱Dمطابقت دارد.
موارد مصرف:
جهت عایقکاری دیوارها ،سقفها ،زیرزمینها و ...
جهت آببندی تونلها ،فاضيبها ،مخازن آب و سردخانهها ،کانالهای انتقال آب
جهت عایقکاری مطمئن لولههای بتنی و یا فلزی
به عنوان آسفالت سرد جهت پشتبامها
به عنوان زیرسازی قبل از عایقکاری نهایی
مزايای مصرف:
قابلیت رقیق شدن با آب و سهولت در اجرا
بعد از مصرف و تبخیر آب ،خشک شده و یک الیه قابل انعطافاالستیک از خود به جا میگرارد.
پس از خشک شدن در برابر رطوبت مقاوم بوده و هرگز با آب حل نمیشود.
طريقه مصرف:
به عنوان آسفالت:
آن را به مقدار الزم با ماسه مخلوط کرده و به عنوان یک آسفالت سرد در سطح موردنظر پخش نموده و بهوسیله
ماله فلزی و یا چوبی سطح آن را صاف کنید ۰۲ .ساعت بعد یک الیه رقیق شده این محصول با آب را به عنوان
پوشش نهایی بر روی سطح موردنظر اعمال نمایید.
به عنوان تعمیر و یا زیرسازی :
سه واحد حجمی ماسه شسته و یا پودر سنگ را با یک واحد حجمی سیمان مخلوط کرده ساس یک واحد حجمی
از این محصول را به آن افزوده و کاميً مخلوط میکنیم .برای رسیدن به یک ولظت مناسب میتوان به آن آب
اضافه نمود .مخلوط آماده را بر روی سطح موردنظر به کمک ماله اجرا کنید.

به عنوان درزبند :
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مخلوط فوق را میتوانید بدون اضافه کردن سیمان به عنوان ماده درزبند استفاده کنید.
مشخصات فنی:
نوع :امولسیون خمیری شکل
رنگ :مشکی
قابلیت حل شدن :در آب
وزن مخصوص ۰/۱۰ :گرم بر سانتیمتر مکعب
اشتعالپریری :ویرقابل اشتعال
انعطافپریری :تا  ۰درجه سانتیگراد
مقاومت حرارتی :تا  ۰۱۱درجه سانتیگراد
زمان خشک شدن :در دمای  ۷۱ -۰۱درجه سانتیگراد تا  ۰۲ساعت
شرايط و مدت نگهداری:
در بستهبندی اولیه و دربسته به دور از سرما و گرما به مدت یکسال
بستهبندی:
در بستهبندیهای  ۰و  ۰۱کیلوگرمی
نکات ايمنی:
همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت نموده تا از تماس با دهان ،چشم و مواد
ورایی پرهیز گردد و در صورت تماس احتمالی بيفاصله موض را با آب فراوان شستشو دهید.

واتر استاپ بنتونیتی (: ) P235
این نوع واتراستاپ با قابلیت تورم برگشتپریر جهت کاربرد در درزهای اجرایی ،که این مواد با نفوذ به ترکها و
حفرهها بهصورت خود تزریقی عمل مینماید.
موارد مصرف:
جهت آببندی درزهای اجرایی در معرض آبهای زمینی یا سطحی ،بهصورت دائم یا موقت بهکار میرود و تا فشار
آب  ۰بار را تحمل میکند.کاربرد آن در نواحی تغییر مسیر آب نیز امکانپریر است.
مزايای مصرف:
پروسه متورم شدن بهصورت برگشتپریر است.
از قابلیت باالیی در حفظ فرم برخوردار است.
در دماهای باال و در طول تابستان به حالت چسبناک درنمیآید.
در نوع مخصوص خود دارای یک پوشش محافظ در برابر باران را نیز دارا میباشد .بنابراین نصب آن به شرایط جوی
وابسته نبوده و الیه محافظ از تورم سری جلوگیری مینماید .اما پس از انحيل این الیه ،متورم میشود.
در مقایسه با سایر رو های آببندی درزها ،سیستمی مقرون به صرفه و مطمئن میباشد.
ویرسمی و قابل کاربرد در معرض آب آشامیدنی است.
میزان مصرف:
مقدار مصرف با اندازهگیری درزهای اجرایی سازه مشخو میگردد.
طريقه مصرف:
آن را با متراژ مشخو بهوسیله چسب بتن و یا چسب آکواریوم در وسط سرتاسر درز موردنظر میچسبانیم .در
مواقعی که طول درز بیشتر از طول یک رول کامل میباشد میتوان قطعه دیگر ۰۷۰ Pرا با همان چسبهایی که
در باال به آنها اشاره شد ،چسباند .پس از کارگراری کامل واتراستاپ میتوان عمل بتنریزی را آواز نمود.
مشخصات فنی:
حالت فیزیکی :پروفایل با مقط مستطیلی و انعطافپریر
رنگ :خاکستری تیره
پایه :بیش از  ٪۰۱بنتونیت سدیم ،کائوچو ،فیلرها و افزودنیهای ویژه
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قابلیت تورم :بیش از ٪۰۱۱
وزن ۰۷۱ :گرم بر سانتیمتر مکعب
شرايط و مدت نگهداری:
در بستهبندی اولیه و دربسته به دور از سرما و گرما و رطوبت به مدت  ۰سال
بستهبندی:
رولهای  ۶متری ،جعبههای  ۰۲متری
نکات ايمنی:
کاميً بیخطر بوده و هیچگونه آسیبی نمیرساند.

بتن هاردنر:

الیاف پروپیلن
در کشور ما آبانداختگی تقریباً در تمامی ساخت و سازهای بتنی اتفاق میافتد که معموالً این مشکل به سادگی
با پاشیدن سیمان بر روی سطح بتن رف میگردد .اما این راهحل منجر به تشکیل یک سطح بسیار ضعیف با نسبت
باالی آب به سیمان میگردد که به سادگی از بتن جدا میشود و مقاومت سایشی بسیار کمی دارد .در ضمن
آبانداختگی باعث ایجاد ترکهای ریز میشود که اصطيحاً ترک پوست سوسماری گفته میشود ،این ترکها اگر
در معرض دید باشند سطح را بدنما میکنند .کاربرد این الیاف از وقوع چنین پدیدهای جلوگیری مینماید و باعث
ایجاد یک سطح مستحکم میگردد .در ضمن استفاده از آن باعث میشود تا نسبت آب به سیمان در کل ضخامت
عضو يابت بماند و هیدراتاسیون سیمان ادامه یابد .با بیان توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت که استفاده از این
محصول منجر به یک سطح مناسب با مقاومت سایشی باال میگردد و همچنین از نفوذپریری بتن کاسته و نفوذ
عوامل خورنده را به داخل بتن به حداقل میرساند و دام بتن را افزایش میدهد .این امر در مناطقی مانند سواحل
جنوبی و شمالی کشور باعث جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی میشود .با استاندارد ۰۰۰۶ ASTM Cمطابقت
دارد.
موارد مصرف:
تولید بتنی شکل پریر
تولید بتنی با مقاومت ضربهای و سایشی باال
تولید بتن ضد حریق
در بتنهای آماده و تولید قطعات پیشساخته
در گچ و پنل های پیشساخته گچی
در تولید ورقهای سیمانی (ایرانیت)
در ساخت پوششهای دیواری (رومالین)
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مزايای مصرف:
دوام بتن در شرایط سخت محیطی
کاهش ترکخوردگی به میزان قابل توجه
جلوگیری از ترکخوردگیهای آرماتور و خرابی بتن
جایگزین مناسبی برای آرماتور حرارتی میباشد.
جلوگیری از آبانداختگی و کم به عمل هیدراتاسیون
کاهش نفرپریری
افزایش مقاومت فشاری
افزایش مقاومت سایشی
افزایش مقاومت بتن در برابر سیکلهای ذوب و انجماد
میزان مصرف:
مقدار متوسط مصرف با توجه به عملکرد موردنظر ،از  ۱/۶تا  ۷کیلوگرم در هر مترمکعب متغیر است .مقدار متوسط
مصرف (مثيً دالها) حدود یک کیلوگرم در هر مترمکعب است .در قطعات پیشساخته با استفاده از سیستم دوواب
تزریقی ) (Slurry infiltratedاز مقدار بیشتری از این محصول باید استفاده شود تا به هدف موردنظر( ،مقاومت
خمشی موردنظر) رسید.
طريقه مصرف:
معموالً در ابتدا آن را با سنگدانهها مخلوط کرده و ساس آب به آن اضافه نمایید .میتوان آن را با آب طرح اختيط
مخلوط کرده و ساس این آب را به ميت خشک اضافه نمایید .در این صورت میبایست برای رسیدن به مخلوطی
یکنواخت و همگن  ۷تا  ۲دقیقه هم زدن را ادامه داد .در صورت استفاده از بتن آماده به تدریا آن را در داخل
میکسر ریخته و هم زدن در دور تند باید به قدری ادامه داتشه باشد ه از پخش کامل الیاف در داخل بتن مطمئن
شوید .توجه داشته باشید که این محصول آب گریز ) (Hydrophobicبوده و درصد جرب آب آن صفر است بنابراین
هرگز نباید از افزودن آب اضافی جهت افزایش روانی بتن استفاده کرد.

مشخصات فنی:

حالت فیزیکی :الیاف پلیپروپیلن ()PP
رنگ :سفید
ابعاد :در سایزهای  ۰۱ ،۰۰ ،۶ ،۷میلیمتری
شرايط و مدت نگهداری:
در بستهبندی اولیه و دربسته به دور از رطوبت و عوامل جوی در شرایط انبارداری مناسب به مدت  ۰سال
بستهبندی:
در کیسههای  ۰۰کیلوگرمی
نکات ايمنی:
کاميً بیخطر بوده و هیچ گونه آسیبی نمیرساند
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امولسیون قیری :
امولسیون قیری مخلوطی از قیر و آب است که به کمک ماده امولسیون ساز ساخته می شود .در این مخلوط قیر
در آب حل نمی شود بلکه به صورت گلبولهایی بسیار ریز (ذراتی به قطر  4/40تا  )4/440در آب شناور است.
رنگ امولسیون قیری قبل از مصرف قهوه ای است که بعد از مصرف آن فاز آبی و قیری از هم جدا شده و با تبخیر
آب قیر بر روی سطح باقی می ماند و رنگ آن به سیاه تبدیل می شود.
قیر امولسیون یک نوع امولسیون روون در آب است .ذرات قیر دراین مخلوط بصورت گلبول های معلق باردار در
محلولی از آب و سایر اجزاء سازنده مخلوط شناور است.
قیر امولسیون ترکیبی از ذرات ریز میکروسکوپی تبدیل شده و قیر به وسیله انرژی مکانیکی حاصله از یک آسیاب
کلوئیدی در فاز آبی و استفاده از مواد امولسیفایر (امولسیون ساز) به عنوان فعال کننده سطحی می باشد که این
مواد ذرات قیر را احاطه می کنند و مان از اتصال آنها به یکدیگر و لخته شدن قیرمی گردد .کیفیت قیر امولسیون
وابسته به عواملی مانند خواص شیمیایی قیر مورد استفاده ،نوع امولسفایر ،مواد شیمیایی دیگری که در
فرموالسیون تولید و همچنین نحوه توزی و پخش آن استفاده می گردد است.
زمانی که قیر امولسیون مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل اختيف دمای سطح پخش و قیر امولسیون عمل
شکست اتفاق می افتد و آب امولسیون جدا شده و تبخیر می گردد و در نهایت امولسیفایر با قیر در سطح راه باقی
می ماند.
بدالیل زیر از نظر زیست محیطی و اقتصادی ،امولسیون های قیری مناسب ترین و با صرفه ترین جایگزین برای
قیرهای محلول محسوب می شوند :
الف -انرژی مصرفی برای گرم کردن آنها به مراتب کمتر از قیرهای محلول است.
ب -بجای تبخیر و نفوذ حيل های نفتی موجود در قیرهای محلول و انتشار آنها در محیط زیست که موجب
آلودگی شدید میگردد ،در امولسیون های قیری فقط آب به بستر خاک نفوذ کرده و یا تبخیر می شود.
 هزینه حيل های نفتی موجود در قیرهای محلول ( حداقل  52در صد وزنی ) در شرایط جاری بحران انرژی ،بهمراتب بیشتر از امولسیفایر ( کمتر از  %2درصد) در امولسیون قیری می باشد .امولسیون های قیری بر حسب نوع
بار الکتریکی ایجاد کننده در سطح ذرات معلق قیر به دو گروه آنیونیک و کاتیونیک تقسیم می گردند.
موارد کاربرد

عایق کاری سازه های بتنی و مخازن آب در برابر نم ،رطوبت زمین و آبهای زیرزمینی.
آب بندی سطوح بتنی و فلزی در تماس با خاک
آب بندی سطوح افقی در برابر باالزدن رطوبت مابین الیه های بتن و پيستر
ترمیم و آب بندی عایقهای قدیمی
مناسب برای سازه های کنار دریا
دیوارهای جانبی ساختمان جهت جلوگیری از ورود رطوبت
عایقکاری پای ستون های اسکلت فلزی و بتنی
ويژگیها
امولسیون قیری اصيح شده با پلیمر بر پایه آب
عایق یکاارچه و بدون درز
چسبندگی عالی به سطوح بتنی ،فلزی ،چوبی و...
مقاوم در برابر عوامل جوی
تک جزئی و آماده مصرف
سهولت اجرا
قابل اجرا با قلم مو ،ولطک ،کاردک ،تی و اساری
سازگار با محیط زیست
مقاوم در مقابل آب ،نمک و قلیا
مقاوم در مقابل عوامل خورنده موجود در خاک و فاضيب
مناسب برای آب بندی و محافظت سطوح
شرکت پی پل سازان ارایه دهنده محصوالت مرتیط با عایق های رطوبتی و ایزوالسیون ,افزودنی های بتن ,نما
سازی  ,کف سازی  ,گارد محافظ ستون پارکینگ و درزهای انبساط
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شاتکریت :
شاتکریت را میتوان به عنوان بتن یا ميتی که از طریق شیلنگهای الستیکی حمل شده و با استفاده از هوای
فشرده و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده میشود،تعریف کرد.
اولین کاربرد شاتکریت به سال  9191میيدی بر میگردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده میشد و به
کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار میرفت.
در سال  9191برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.
پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم
نگهداری موقتی به کار میرفت.
در این سال کارل اکلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا گانایت نامید و بعدها
نامهایی چون گان گریت ،پنو کریت ،بيست کریت و جت کریت بکار برده شده است.
اما در سال  9199واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه و ساختمان آمریکا بکار برده شد و تاکنون مورد
استفاده قرار میگیرد.
تعريف شاتکريت از نظر مؤسسه بین المللی ACI
شاتکریت عبارتست از ميت یا بتنی که با فشار و سرعت باال به سطح مورد نظر پاشیده میشود از آنجا که
شاتکریت به صورت ورقههایی از سنگ زیرین جدا میشد ،لرا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه
واق نشد از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیر زمینی را میپوشانند و به شکل یک
سطح نسبتاً صاف در میآورد.البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ ،بعنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونلها به کار
رفته است .در سالهای اخیر ،کاربرد شاتکریت در معادن زیر زمینی ،نگهداری حفریات دائمی از قبیل جادههای
مورب ،راهروهای اصلی حمل و نقل ،ایستگاههای چاه و حجرههای زیر زمینی سنگ شکن است .بازسازی پیچ
سنگها و توریهای متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گران باشد .تعداد حفریات زیر زمینی که
بيفاصله بعد از حفاری شاتکریت میشوند رو به فزونی است .مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فوالدی یکی از
مهمترین عوامل در گستر کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش میدهد.
آزمایشات و تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ميیم بسیار مؤير است اگرچه
نتایا این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه هنوز زود است ولی عيئم موجود بیانگر آن است که در
آینده در مورد کاربرد شاتکریت توجه جدیتری خواهد شد.
بطور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان ،ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا میشود
و در اير سرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده میشود

شاتکريت مخلوط خشك)(DMS

از این رو برای کارهای تعمیراتی ،روکش و تعمیرات به ضخامت کمتر از  99سانتیمتر استفاده میشود و از
طرفی بدلیل فقدان مصالح سنگی درشت دانه ،از این رو برای کارهایی که مقاومت مکانیکی مطرح نباشد،
استفاده میشود
معايب روش)(DMS

ممکن است به همه دانهها آب نرسد و هیدراته نشده باقی بمانند
در محل کارگاه گرد و وبار ناشی از پراکنده شدن دانه سیمان زیاد است
بدلیل نچسبیدن ميت (بدلیل هیدراته نشدن) پرت کار زیاد است

شاتکريت مخلوط تر)(WMS

در این رو بتن آماده به داخل پمپ شاتکریت ریخته میشود و پس از عبور لوله انتقال به سرنازل رسیده و از
آنجا به سطح کار پاشیده میشود
از مخلوط تر در مکانهائی که مقاومت فشاری مورد نظر است ،استفاده میشود و از طرفی در این رو
دیوار بتنی با ضخامت  09و  09سانتیمتر برای سقف در یک مرحله امکان پریر است.

امکان اجرای

مزايای شاتکريت مخلوط تر)(WMS

مزایای زمانی
مزایای کیفی
مزایای اجرایی

مزايای اجرايی
در اولب موارد نیاز به قالب بندی ندارد و در موارد خاص استفاده از یک سار چوبی برای استقرار بتن کافی است و
همین مورد هزینههای کين قالب بندی و تجهیزات نیروی انسانی را کاهش میدهد
امکان اجرای سازههای بتنی با اشکال منحنی ،مدور و ویر منظم مثل استخر و آبگیر ،تثبیت کوهها و صخرهها با
پوشاندن آنها با یک شبکه مش و پاشیدن بتن روی آنها

روکش کردن پايه پلها و الينینگ تونلها
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افزایش ضخامت لولههای بتنی در محیطهای خورنده و خطرناک در مقابل آتش

مزايای کیفی شاتکريت
مقاومتهای مکانیکی
چسبندگی بین بتن و میلگرد
کاهش نفوذ پزیری یا آب بندی

مقاومتهای مکانیکی
میزان نسبت آب به سیمان در شاتکریت مخلوط خشک بین 9/0تا  9/9و در مخلوط شاتکریت تر بین  9/1تا 9/00

میباشد هم می رسد ) (kg/cm2که با افزایش میلگرد و سیلیکا به بیش از  (Kg/Cm2) 009مقاومت فشاری در
محدودهای بین  189-009میشود ) (kg/cm2استفاده از هوای فشرده سبب قفل شدن مصالح سنگی درهم و در
نتیجه افزایش وزن مخصوص در محدودهای بین  . 0019 -0099همچنین هوای فشرده سبب چسبیده شدن ميت
به زیر کار و عدم ورقه ورقه شدن در آینده میگردد
چسبندگی بین بتن و میلگرد
بتواند فضای کار را دیده و بتن را به نازلمن شکل مناسبی بین میلگردها جای دهد عدم استفاده از قالب سبب
میشود
کاهش نفوذ پذيری
یکی از کاربردهای وسی شاتکریت تر و شاید راحتترین آن که نیاز به تخصو نازلمن ندارد ،احداث استخرها و
آبگیر است که به خوبی با فشار باالی هوا آب بندی انجام میشود و نفوذ پریری بسیار اندک میگردد
مزايای زمانی
حرف سیستم قالب بندی خود باعث از بین رفتن زمان تهیه ساخت قالب ،قالب بندی و باز کردن میگردد
بخصوص در جاهاییکه قالب فقط یکبار مصرف است ،یعنی در جای دیگر کاربرد ندارد( .مثال سازههای منحنی و
الینینگ تونلها و )...سرعت بتن پاشی در شاتکریت تر تقزیبا برابر  9متر مکعب می باشد

نکات استفاده از شاتکريت

یکی از مسائل مهم در تعمیرات با شاتکریت ،چسبندگی به الیه زیر کار است .به خوبی آب بندی نشدن زیر کار و
سیکلهای ذوب و انجماد داخل ترکها باعث الیه الیه شدن میگردد
درز انقباض و انبساط
شاتکریت نیز مانند هر بتن دیگر نیازمند درز انقباض و انبساط است که این فاصلهها متغیر است و در محدوده بین
 0تا  99سانتیمتر میباشد
آب بندی سطوح زير کار
درصورتیکه آببندی بخوبی صورت نگیرد ،ترکها و شکافها با جرب رطوبت کاميً از آب اشباع شده و پس از اجرای
شاتکریت در اير سرما رطوبت داخل این ترکها ،به ی تبدیل شده و موجب از بین رفتن الیه شاتکریت میگردد
خصوصیات ويژه :
 تقویت چسبندگی درحد باال گیرایی اولیه فوق العاده زیاد ازدیاد مقاومت اولیه بتن -حدود  50کیلوگرم بر سانتیمتر مرب در  8ساعت اولیه کا هش پرت بتن پاشی وصرفه جویی اقتصادیموارد مصرف :
این ماده افزودنی مخصوص ميتهایی تهیه شده که بایستی توسط دستگاه مخصوص مواد پا روی سطوح مختلف
پا شیده شود هر چند که در ميتهای سیمانی و بتنی نیز قابل استفاده می باشد  .ميتهای مزبور میتواند در پروژه
های زیر مورد استفاده قرار گیرد .
دیواره وسقف تونلچاه های حفاری واسکله هاسدها وکانا لهای انحرافی آبمرمت وتقویت سری سازه های بتنی-مکانهایی که امکان خطر ریز

زیاد است

میزان مصرف :
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جهت بتن پاشی شات کریت  6الی  8درصد وزن سیمان مصرفی  -بتن  909بایستی پودر به مخلوط خشک وماسه
اضافه وتوسط همزن برقی مخلوط گردد  .هنگامیکه از این ماده به عنوان زودگیر معمولی در ميت های سیمانی و
بتنی استفاده میشود میزان مصرف  9/0ا لی  0درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود .

مزایای سقف کرومیت :
 عدم نیاز به شم بندی به دلیل اینکه خود تیرچه ها به تنهایی (قبل از گرفتن بتن) وزن بتن خیس و عواملاجرایی را تحمل می کند.
 سرعت و سهولت اجرا این نوع سقف به نسبت سیستم های مشابه  ،آسانتر و با سرعت بیشتری انجام می شود ،بطوریکه  ۲۰ساعت بعد از بتن ریزی روی سقف قابل رفت و آمد و بارگراری سبک است .
 امکان اجرای همزمان چند سقف به دلیل عدم استفاده از شم می توان عملیات بتن ریزی را بر روی چند سقفبه صورت همزمان انجام داد.
 -یکاارچگی سقف و اسکلت به علت جو

شدن تیرچه ها به اسکلت  ،پس از گرفتن بتن ،سقف و اسکلت

یکاارچه شده و می تواند مانند یک دیافراگم صلب عمل کند.
 امکان حرف کش ها به علت یکاارچگی سقف و اسکلت می توان کش ها (اعضای ویر باربر) را حرف کرد  .اینموضوع  ،عيوه بر صرفه جویی در مصرف فوالد باعث یکنواختی زیر سقف نیز می شود .در سقف های تیرچه بلوک
معمولی  ،به علت عدم امکان اتصال مکانیکی بین تیرچه های بتنی و پل های فلزی  ،هماهنگی تغیر مکان جانبی
قابها به وسیله کش ها تامین گردد.
 کاهش مصرف بتن و کمتر بودن وزن سقف به علت فاصله زیاد تیرچه ها  ،از مصرف بتن حدود  % ۰۱کاسته میشود و لرا سقف سبک تر می گردد.
 یکنواختی زیر سقف و مصرف گچ و خاک کمتر -پایین بودن تنش در بتن

 امکان طراحی و اجرای سقف با دهنه ها و باربری خاص  -تا کنون سقف با دهنه حدود  ۰متر و یا شدت بار ۰تن بر متر مرب اجرا شده و به تایید رسیده است.
 حرف اير فوالد در زیر سقف به علت پایین تر بودن سطح بلوکها نسبت به تیرچه ها  ،پوشش گچ و خاک زیرتیرچه ها نسبت به سایر سقفها بیشتر است  .این موضوع باعث کاهش جرب ذرات معلق می گردد.
 سهولت اجرای داکت( بازشو) به علت فاصله زیاد تیرچه ها از هم  ،برای عبور لوله های تاسیسات و… نیاز بهقط کردن تیرچه ها نمی باشد.
اجرای این سقف بر روی اسکلت های فوالدی  ،بتنی و دیوارهای باربر امکاناریر می باشد .درسقف کاماوزیت
کرومیت با استفاده از قالب های فلزی فضاهای خالی بین تیرچه ها قالب بندی می شود .
نهایتأ با حرف قالب ها پس از بتن ریزی  ،سقفی سبک بوجود می آید  .در این سیستم به علت ورق شدن کامل
جان تیرچه ها در بتن  ،لرز

کمتری نسبت به سایر سیستم های مشابه سقف کاماوزیت مشاهده می کنیم.
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ماستیک پلی اورتان تک جزئی :
درزگیر تک جزئی بر پایه ررزین پلی یورتان با انعطاف پریری باال و عدم نفوذپریری درزهای سازه های بتنی را پر
می کند .این درزها شامل درزهای اجرایی و ویر اجرایی می باشند.
موارد کاربرد:
درزبندی کانال های آبرسانی ،لوله ،مخازن آب آشامیدنی ،تصفیه خانه های آب و فاضيب و همچنین درزهای
انبساطی و ژوئن ها از مهمترین کاربردهای این ماده است.
ويژگی ها و تاثیرات:
مقاوم در برابر عوامل مضر محیطی و تابش نور خورشید
چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی
قابلیت انعطاف پریری باال در سرما و گرمای شدید
عدم انقباض و شره
دوام و استحکام فرسایشی باال
میزان مصرف:
با توجه به حجم درزها و وزن مخصوص ماده درزگیر ،مقدار مصرف قابل محاسبه است.
روش مصرف:
ابتدا باید درزهای موردنظر کاميٌ تمیز شوند به طوریکه عاری از هرگونه گرد و وبار و چربی باشند .ساس درزگیر
تک جزئی با ابزار تزریق درداخل درزها اجرا می شود .در نهایت برای حصول یک سطح صاف و صیقلی می توان با
استفاده از کاردک سطح را پرداخت کرد.
شرايط و مدت نگهداری:
به دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید و در دمای صفر تا  99درجه سانتیگراد به مدت یکسال در بسته
بندی اولیه.

ماستیك پلی يوريان
درزگیر االستومری بر پایه پلییورتان که به صورت سرد اجرا میشود و از چسبندگی بسیار عالی برای انواع سطوح با
مصالح مختلف برخوردار میباشد .این محصول پس از اجرا و خشک شدن ،االستیسیته بسیار مطلوبی را دارا بوده و
در مقابل انواع حيلهای شیمیایی از جمله حيلهای نفتی مقاوم میباشد.با استانداردASTM ، ۰۷۰۱ ASTM D

 ۰۰۱۱Dمطابقت دارد.
موارد مصرف:
برای درزهای داخلی و خارجی ساختمان
گزینهای مناسب جهت درزهایی که مداوم در تماس با آب هستند.
درز بین دیوارها و سقف
درزهای قطعات پیشساخته
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مزايای مصرف:
چسبندگی فوقالعاده باال به سایر سطوح با مصالح مختلف
مقاومت باال در برابر عوامل و شرایط جوی
مقاومت باال در مقابل تابش نور خورشید (اشععه ماوراء بنفش)
دارای استحکام فرسایشی قابل توجه
حفظ قابلیت انعطافپریری در محدوده دمایی وسی مناسب جهت درزبندی محیطهای سردخانهای ،نیروگاهها،
تصفیهخانهها ،اسکلها ،مخازن آب آشامیدنی
این محصول اير سوء بر روی آب آشامیدنی ندارد.
میزان مصرف:
با محاسبه حجم کلی درزها و وزن مخصوص ماستیک قابل محاسبه میباشد.
طريقه مصرف:
قبل از هر اقدامی میبایست محل درز عاری از هرگونه آلودگی از قبیل چربی ،گردووبار ،رطوبت ،ذرات سست و ...
گردد ساس بهتر است به منظور افزایش چسبندگی سطح جدارههای درز را به پرایمر مخصوص زیرسازی آوشته
نمایید .در نوع دو جزئی ابتدا دو جزء ماستیک را به نسبت ترکیب ارائه شده به وسیله میکسر دور پایین کاميً
مخلوط نموده پس ازح دود  ۲۱الی  ۰۱دقیقه با استفاده از کاردک و با تلمبه مخصوص در محل موردنظر تزریق
نمایید .در نوع تک جزئی ماستیک آماده در تیوپ را به وسیله تلمبه (تفنگ) مخصوص در محل درز تزریق نمایید.
توجه:
پیش از اجرا کلیه ابزار و وسایل را کاميً تمیز و عاری از هرگونه آلودگیی نمایید.
ماستیک آماده شده را حداکثر پس از  ۷۱الی  ۲۱دقیقه مصرف نمایید.
استفاده از دستکش و عینک ایمنی هنگام ساخت و ساز الزامی میباشد.
جهت پرداز

سطح ماستیک اجرا شده از مای شوینده (ریکا) و کاردک استفاده نمایید.

مشخصات فنی:

رنگ :مشکی ،قهوهای ،طوسی و کرم
حالت فیزیکی :خمیری
وزن مخصوص ۰/۰ :گرم بر سانتیمتر مکعب
دمای سرویس +۰۱ :الی  ۰۱درجه سانتیگراد
دمای اجرا +۰۱ :الی  ۰درجه سانتیگراد
زمان خشک شدن ۷۶ :ساعت در دمای  ۰۰درجه سانتیگراد
جرب آب ۱/۱۰ :درصد
ازدیاد طول :حداقل  ۰۱۱درصد  )۱حفظ ماهیت االستیکی ۶۱ :درصد
شرايط و مدت نگهداری:
در بستهبندی اولیه به دور از سرما و گرما و رطوبت به مدت یکسال
بستهبندی:
در بستهبندی سوسیجی  ۶۱۱و  ۰۱۱گرمی
نکات ايمنی:
همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت نموده تا از تماس با دهان ،چشم و مواد
ورایی پرهیز گردد و در صورت تماس احتمالی بيفاصله موض را با آب فراوان شستشو دهید.
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قطعات نئوپرن یا زیرسری پل( : )Elastomeric Bearing pad
بالشتک های االستومریک یا همان نئوپرن وظیفه کنترل حرکتهدای  Vertical،Horizontal،Rotationalو بده
طور کلی ایزوله کردن سازه از ارتعاشات فونداسیون را در انواع سازه ها بر عهده دارند .
این قطعه که در دو نوع مسدلح ( )reinforcedو سداده تولیدد مدی شدود متشدکل اسدت از فدوالد و االسدتومر (
 CR:chloropreneیا ) NR :Natural Rubberاین عناصر در فدر آیندد  vulcanizationیکاارچده گردیدده و
قطعه نئوپرن را به وجود می آورد .
بر این اساس کیفیت االستومر استفاده شده در قطعه ،نوع فورموالسیون آن و نحوه ساخت ایدن قطعده در کارخانده
برتری محصول نهایی را تضمین می کند .
بالشتک های نئوپرنی ،اجازه می دهد که بار از تیر به نرمی و به صورت یکنواخت به  substructureانتقال پیددا
کند و  Rotational movementناشی از کا شدن تیر در زیر بار را در خود تحمل کرده و عيوه براین ،جابجایی
های جانبی و طولی تیر ناشی از نیروهای حرارتی را تقبل می کند .
بالشتک های نئوپرن قسمت متحرکی ندارند و انقباضات و انبساطات گرمایی توسدط آنهدا جدرب مدی گدردد وسدر
خوردگی مابین این قطعه و سازه اتفاق نخواهد افتاد .
کاربرد بالشتك های االستومتری (نئوپرن) :


انواع پل ها و سازه های بتنی و فوالدی



ورزشگاه ها و سالن های ورزشی



ماشین آالت دینامیکی از قبیل انواع ماشین های فوق سنگین و پرس ها



موزه ها ،سالن های نمایشگاهی ،کتابخانه ها و...

4نوع بالشتك االستومتری (نئوپرن) :
 -9بالشتک االستومتری مسلح ) (elastomeriec Bridge Bearingالستیک  +صفحات فلزی داخلی
 -0بالشتک االستومتری ضد لغز

) (Sliding Bearingالستیک +صفحات فلزی داخلی +صفحات مهار

کننده خارجی
 -9بالشتک االستومتری ضد اصطکاک و ضد لغز
داخلی+تفلون +صفحات مهار کننده خارجی

) (PTFE Bearingالستیک  +صفحات فلزی

 -1بالشتک االستومتری ویر مسلح دمار پد ،دامار )(Damper Pad Bearing
پدهای گلدانی
پدهای گلدانی در شرایط باری سنگین یا تکانه های دورانی بزرگ استفاده می شود .همانند پدهای مهار شده در
پدهای گلدانی هم امکان مهار کردن نیرو در راستای مورد نظر وجود دارد .به عيوه سیستم جابجایی پریری در این
گونه پد به نسبت دیگر انواع کاميً متفاوت بوده و توسط الیه های استیل و  PTFEانجام می شود.

درز انبساط االستومری پل:
این محصول از رایا ترین محصوالت مورد استفاده در سراسر دنیا می باشد .
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حرکت های طرفین  Deckبدون ایجاد خسارت و ترک خوردگی به این قطعه وارد شده و این محصول که مسلح
می باشد قادرمی باشد Movementهای ژوئن ها ( براساس جدول تیاهای محصوالت ) رادرخود اعمال نماید.
برخی ویژگیهای قطعات درزانبساط االستومری :
 -9تقویت اتصال قطعات به  Deckنسبت به دیگر محصوالت تولیدی در سطح جهان .
 -0استفاده از بهترین فرموالسیون جهت کاماایند مقاوم در برابر فرسایش  ،سایش  ،خستگی روون ،اسید  ،قلیا
و تنشهای ناشی از ضربات سنگین لحظه ای
 -9طراحی واجرای بسیار مقاوم حفره های محل قرار گیری  ، Boltکه هم باعث تقویت اتصال قطعه گردیده و
هم از نظر اجرا بسیار راحت تر می باشد .
 -1طراحی قطعه جهت تخلیه کلیه آبهای سطحی ازسطح قطعه با شیدب عرضی جاده .

فصل سوم :

مراحلاجراییپروژه

در پروژه های عظیم و عمدتاً دولتی نیاز به حضور مهندسین مقیم با رعایت اصول و مراتب زیر می باشد :
-9کارفرما  :نماینده محترم کارفرما تحت عنوان مدیر پروژه در محل پروژه حضور و باالترین مقام مقیم در پروژه را
دارد(.شهرداری اصفهان)
-0مهندسین مشاور  :در تمام مراحل پروژه وظیفه تهیه،تنظیم وارائه نقشه ها و متریال های اجرایی را به عهده
دارد(.مهندسین مشاور نقش جهان پارس)
-9دستگاه نظارت  :در تمام مراحل پروژه وظیفه نظارت  ،تایید یا جلوگیری تمام مراحل اجرایی پروژه و ارائه
دستور کارهای جدید را دارد(.مهندسین ناظر هگزا)
-1پیمانکار  :تحت عنوان دفتر فنی و مهندسین اجرایی مقیم در پروژه بوده و وظیفه اجرایی کردن نقشه ها را
دارد(.سازمان عمران و سازمان نوسازی،بهسازی شهرداری اصفهان )

تجهیز کارگاه :
پیمانکار باید بر اساس دستورالعمل ها و مشخصات مندر در مشخصات فنی خصوصی و فهرست مقادیر و بها نسبت
به اجرای ساختمانها و تأسیسات مربوط به تجهیز کارگاه اقدام نماید  .بدین منظور پیمانکار باید پس از امضای
قرارداد و تحویل زمین ،نقشه جانما یی و استقرار ساختمانها و تأسیسات کارگاه را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت
برساند  .ساختمانهای مربوط به تجهیز کارگاه و تأسیسات مربوط باید دارای استحکام کافی و از نظر فضا جوابگوی
نیازهای پروژه بوده و اصول ایمنی در آنها رعایت شده باشد.
در تجهیز کارگاه باید تمامی عوامل ،وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز برای حفاظت افراد ،محل کارگاه ،تجهیزات و
ماشین آالت در مقابل عوامل اقلیمی ،حریق ،جانوران و ویره فراهم شده باشد  .در این راستا باید تسهیيت مورد
نیاز برای سکونت ،تهیه مواد ورایی ،آب آشامیدنی سالم ،وسایل بهداشتی و سایر سرویسهای الزم فراهم شود .
تحويل و کنترل مصالح:
محل دپوی مصالح ساختمانی نظیر آجر ،سیمان ،شن و ماسه و آهن آالت باید در نقشه جانما یی کارگاه مشخو
شود  .کاالهای بسته بندی شده باید در محلهای سرپوشیده و انبارهای مناسب نگهداری و دپو شوند  .مصالح خراب
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و نامرووب کيً نباید به کارگاه وارد شود ،در صورت ورود مصالح نامرووب پیمانکار باید بيفاصله آن را از کارگاه خار
سازد  .مصالحی که در مرووبیت آن شک و تردید باشد نیز باید مورد ارزیابی و آزمایش قرار گیرد تا در صورت ايبات
عدم مرووبیت سریعاً از کارگاه خار شود .ممکن است مصالح پای کار به هر دلیل بر اير توقف زیاد در کارگاه بموق
مصرف نشود و در نتیجه خواص خود را از دست بدهد یا کيً در مشخصات آن تغییر حاصل گردد .در این قبیل
موارد باید با حصول اطمینان از کیفیت این مصالح نسبت به استفاده از آنها اقدام گردد .به طور کلی تمامی مصالح
باید قبل از مصرف ،کنترل و مناسب بودن آن مورد تأیید قرار گیرد.
پی کنی و گودبرداری :
منظور از پی کنی و گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل پی ساختمانها و دیوارهای حایل ،لوله ها ،پایه
پلها در محوطه ساختمانها و نظایر آن با دست یا ماشین آالت مناسب طبق رقومهای خواسته شده در نقشه ها و
دستورالعملهای دستگاه نظارت است ،پی کنی محل ساختمانها در دیوار قائم ،محدود به سطوح خارجی پی ها و در
سطوح افقی محدود بین رقوم زیرین بستر پی و رقوم زمین طبیعی ،زمین تسطیح شده یا محلهای خاکریزی شده
است ،انواع پی کنی باید طبق نقشه ،مشخصات و دستورالعملهای دستگاه نظارت در ابعاد و اندازه های خواسته شده
انجام شود  .پی کنی بیش از ابعاد افقی و عمودی به هیچ وجه مجاز نمی باشد  .چنانچه اشتباهاً پیمانکار مبادرت به
انجام گودبرداری بیش از ابعاد تعیین شده نماید ،باید فضای اضافی با بتن یا مصالح مناسب دیگر و طبق نظر دستگاه
نظارت به هزینه پیمانکار ،پر و برای ادامه کار آماده شود  .شروع عملیات پی سازی قبل از آنکه محل گود از طرف
دستگاه نظارت تأ یید ،بازدید و برداشت شود ،مجاز نمی باشد  .به طورکلی عملیات گودبرداری ،باید با دیواره قائم
صورت پریرد ،مگر آنکه نوع خاک ،حفاری جدار گود به صورت شیبدار را ،اجتناب ناپریر سازد  .در این صورت باید
عملیات حفاری و شیب جدار گود با تأیید قبلی دستگاه نظارت ،تعیین و برا ی انجام کار به پیمانکار ابيغ شود.
پی کنی و گودبرداری در محلهایی که در آن پی سازی پیش بینی شده ،در صورت تأیید دستگاه نظارت می تواند
طوری صورت گیرد که تا حد امکان به قالب بندی نیاز نبوده و بتوان از جبهه خاکبرداری شده با استفاده از
پيستیک یا روشهای مشابه تأ یید شده استفاده نمود  .درصورتی که نتوان از جبهه خاکبرداری شده برای اجرای
کارهای بتنی استفاده نمود و بستن قالب اجتناب ناپریر باشد ،می توان با تأیید دستگاه نظارت به میزان مورد نیاز و
حداکثر تا  70سانتیمتر در پایین ترین نقطه به ابعاد پی کنی اضافه نمود .پی کنی و گودبرداری باید تا رسیدن به
بستر مناسب ادامه یابد ،مگر آنکه در مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی یا دستورالعملهای دستگاه نظارت
ترتیب دیگری مقرر شده باشد  .به طورکلی باید مصالح نامناسب و سست با مصالح مناسب و تأیید شده جایگزین
شود .در صورتی که اتفاقاً قسمتی از کف گودبرداری شده ،سنگی و قسمتی دیگر خاکی باشد ،برای استقرار سازه
باید بستر مناسب ساخته شود  .در چنین مواردی پیمانکار موظف است مراتب را کتباً برای کسب تکلیف به دستگاه
نظارت منعکس نماید.

چنانچه عملیات گودبرداری با ماشین انجام شود ،گودبرداری باید تا  15سا نتیمتری رقوم نهایی و  15سانتیمتر
اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیبهای داده شده در نقشه های اجرایی ،تنظیم و رگيژ شود  .به طور کلی
محلهای پی کنی ،باید از نفوذ آب برف ،ی یا پر شدن با هرگونه مصالح و ضایعات مصون بماند  .به منظور ،
جلوگیری از نفوذ آب ،بسته به مورد باید از روشهای متداول ،نظیر احداث دیوار آب بند ،پيستیک ،سارکوبی ،
انحراف مسیر آب زهکشی ،پمااژ و ویره استفاده نمود  .ترتیب و رو

اجرای کار ،باید قبل از اجرا به تأیید دستگاه

نظارت رسیده باشد.
الزم به ذکر است که در این پروژه به دلیل موقعیت مکانی پروژه و قرار داشتن در بافت فرسوده شهر  ،وجود الیه
های خاک سست و اصطيحاً خاک دستی  ،تمام مراحل پی کنی ها به صورت ماشینی ( بیل مکانیکی) به راحتی
صورت گرفته است که از این لحاظ نیازی به استفاده از پیکور نبوده است.البته در هر مرحله از پی کنی حضور
مهندس نقشه بردار ،الزامی بود که به دلیل وسعت این پی کنی ها زدن کدهای ارتفاعی و تطبیق با نقشه های
اجرایی در هر تراز بسیار حائز اهمیت می باشد .
حفاظت بدنه پی ها و گودها :
حفاظت بدنه پی ساختمانها ،زیرزمینها و ترانشه ها عبارتست از قراردادن و بستن حائلهای موقت به منظور جلوگیری
از ریزشهای احتمالی و تأمین ایمنی کامل به هنگام عملیات ساختمانی ،جزئیات اجرایی حفاظت بدنه پ یها و
گودها ،باید قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد .شکل و نوع حفاظت بدنه به عوامل مختلفی نظیر جنس
خاک ،عمق گودبرداری ،ارتعاشات ایجاد شده در محل گود در اير شرایط ترافیکی اطراف ،مدت زمان تداوم عملیات،
وجود آبهای زیرزمینی و ویره خواهد داشت  .با توجه به ع وامل یاد شده استفاده از سار ،حایلهای نگهدارنده و پشت
بند توصیه می شود .جزئیات اجرایی و رو

انتخاب شده ،باید قبيً به تأیید دستگاه نظارت برسد  .در صورت وجود

آب زیرزمینی ،پایه ها باید به طور کامل به یکدیگر قفل و بست شده و برای کنترل آب زیرزمینی و سهولت اجرای
عملیات ،پمااژ آب با مراقبت و دقت صورت گیرد  .در صورت وجود آب زیاد ،برای پایین انداختن سطح آب
زیرزمینی ،باید از روشهای دیواره آب بند ،سیستم پمااژ و دیگر روشهای مورد تأیید استفاده نمود .در زمینهای
ریزشی و به هنگام عملیات ،پیمانکار مسئول حفظ ایمنی کارگران بود ه و باید در مهاربندیها و نصب وادارها نهایت
دقت را به عمل آورد و قفل و بستهای کامل را تأمین نماید  .در مواردی که قرار است کارگران درون ترانشه یا گود
کار کنند ،باید بازرسیهای زیر انجام شود:
الف :حداقل روزی یک بار در صورتی که پرسنل به طور مرتب درون ترانشه کار می کنند.
ب :پس از هر ریز

ویر منتظره مصالح به داخل ترانشه.
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به طورکلی اجرای چوب بست در ترانشه ها یا گودها ،باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت پریرد .در صورت
ریزشی بودن زمین اگر جای کافی وجود داشته باشد ،حفاری به صورت شیبدار با نظر دستگاه نظارت انجام خواهد
شد.
با توجه به نقشه های این پروژه قبل از اجرای پی کنی  ،عملیات حفاری و اجرای شم های بتن مسلح و
پيستیکی صورت گرفته است .این شم ها که عيوه بر نقش سازه ای به نوعی طراحی شده اند که در محدوده
پروژه همچون سازه نگهبان به هنگام پی کنی و گودبرداری عمل کرده و فضای خالی بین شم ها با سازه فلزی و
نصب توری فلزی از ریز

خاک جلوگیری شده است و حتی در قسمت های کوچکی از بتن پاشی (شات کریت)

استفاده شده است.

این نکته الزم به ذکر است پس از خاک برداریِ خاک های سطحی  ،از عمق تقریباً  9متر جنس خاک بستر زمین
مناسب بوده و با وجود شم ها دیگر ریزشی نداشته است و همانطور که اشاره شد حتی در قسمت هایی هم با
اجرای دیوار حایل بتنی،از سطح گود برداری شده و ریز
در ادامه عکس هایی از رو

خاک محافظت شده است .

های حفاظت بدنه گود برداری در این پروژه را مشاهده می نمایید :

-

اجرای سازه نگهبان فلزی

-

اجرای شمعهای بتن مسلح
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-

سازه نگهبان فلزی و توری های فلزی

-

اجرای دیوار حایل بتنی
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زهکشی پشت سازه نگهبان :
در اجرای سازه نگهیان و دیوار حایل ها باید به این نکته توجه کرد که پشت دیوار حایل نباید منب جم شدن آب
باشد چرا که این اتفاق باعث فشار مضاعف بر دیوار و ریز

خاک و مصالح پشت سازه نگهبان می شود .

به همین خاطر معموال پشت دیوار از مصالح زهکشی و یا بلوکاژ پر میشود و با قرار دادن لوله زهکش پشت و داخل
دیوار سعی در هدایت آب و جم آوری در محل مناسب (ساتیک) می شود .

قالب بندی :

مجموعه قالب و داربست که شامل رویه قالب ،بدنه قالب ،پشت بندها ،حایلها ،چپ و راستها ،پایه های قائم و
کمرکشهای افقی است  ،باید بتن را در شکل موردنظر و در محدود ه روادار یهای مجاز نگاه داشته ،نمای دلخواه را
به سطح بتن بدهد و وزن بتن را تا هنگام سخت شدن و کسب مقاومت کافی تحمل نماید.
همچنین قالب باید بتن را در مقابل صدمات مکانیکی حفظ کرده ،از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیره آن
جلوگیری نماید ،در مقابل سرما و گرمای محیط عا یقی مناسب باشد ،میلگردها و سایر اجزا و قطعاتی را که در
داخل بتن قرار می گیرند در محل موردنظر نگاه داشته ،در برابر نیروهای ناشی از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن
مقاومت نماید و از بتن ،بدون آسیب رساندن به آن ،جدا گردد .قالبها باید چنان ساخته شوند که با رعایت روا
داریهای مجاز عضو و قطعه بتنی  ،مطابق نقشه های اجرایی ریخته شود .قالبها باید پس از هر بار مصرف  ،تمیز شده
و در محلی دور از تأيیر سوء عوامل جوی و صدمات مکانیکی نگهداری شوند  .چنانچه کیفیت سطح تمام شده بتن
حائز اهمیت باشد  ،نباید از قطعات قالب که در مراحل قبلی صدمه دیده اند ،برای این گونه سطوح استفاده شود.
مشخصات اجرايی قالب :
رویه قالبها و مواد رهاساز قالب ،باید قبل از جاگراری آرماتورها روی قالبها نصب یا مالیده شوند .قالبها باید چنان
جرب و جفت کنار یکدیگر قرار گیرند که مان از هدر رفتن شیره بتن شوند  .قالبها باید عاری از آلودگی ها ،ميت،
مواد خارجی و ویره بوده و قبل از هر بار مصرف باید با مواد رهاساز قالب پوشانده شوند  .این مواد با ید چنان به کار
گرفته شود که الیه ای یکنواخت و نازک روی سطوح قالب ایجاد نماید  ،بدون آنکه موجب آلودگی آرماتورها شوند .
قبل از بکارگیری مواد رهاساز قالب  ،باید از سازگاری این مواد با عوامل متشکله بتن و قالب اطمینان حاصل گردد.
در مواردی که دسترسی به کف قالب ها د

وار یا ویر ممکن است  ،باید با تعبیه دریچه های بازدید و کف شور

قالب ،نسبت به نظافت داخل قالب قبل از بتن ریزی اقدام شود.
پايه های اطمینان :
به منظور جلوگیری از بروز تغییر شکل های تاب زمان در قطعات بتن آرمه تازه قالب برداری شده ،پس از برداشتن
قالب سطوح زیرین قطعات مزبور ،پایه هایی در زیر آنها باقی گراشته می شوند که پایه های اطمینان نام دارند.
پیش بینی پایه های اطمینان برای تیرهای به دهانه بزرگتر از  5متر ،تیرهای طره به طول بیش از  0.0متر دال
های به دهانه بزرگتر از  3متر و دالهای طره ای به طول بیش از  9.0متر اجباری است  .تعداد پایه های اطمینان
پیش بینی شده ،باید به اندازه ای باشد که فاصله هر دو پایه اطمینان مجاور در هیچ مورد از  3متر تجاوز ننماید.
داربست زدن (اسکافولد) :
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داربست زدن یا اصطيحاَ اسکافولد بندی در معموالَ برای اجرای سقف های دال  ،سازه های بزرگ و با شکل های
خاص و ارتفاع بیش از 0یا 9متر کاربرد دارند.
در این رو

ابتدا نیاز به زمین مسطح و صاف جهت اجرای داربست می باشد و داربست ها در فواصل کم  ،نزدیک

به هم و منظم با رعایت نکات ایمنی بسته شده و به هم متصل می شوند .این کار تا رسیدن به ارتفاع مورد نظر
ادامه دارد و با نصب سر جک های سالم بر سر داربست ها و قرار دادن تیرهای افقی روی آنها،سطحی صاف و
مسطح جهت قرار گیری قالب ها فراهم می شود .
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پس از آن کلیه قالب ها هم چون پازل کنار هم چیده شده و با مواد جدا ساز ذکر شده اوشته می شوند .با توجه
به این که سقف های اجرا شده در این کارگاه نمای بتنی خواهند داشت  ،سعی بر آن بود تا مواد جدا ساز استفاده
شده بی رنگ و فواصل قالب ها از هم بسیار کم باشد .
اما همانطور که اشاره شد نکته مهم جلوگیری از هدر رفتن شیره بتن می باشد که در این پروژه عيوه بر دقت در
قالب بندی و نظم در اجرا استفاده از درزگیرها و چسباندن آن ها در منافر موجود اجرا گردید .

الزم به ذکر است که در پروژه های عظیم ،بخش اصلیِ سرعت در اجرای پروژه وابسته به دقت و صحیح بودن
اجرای قالب بندی داشته که در میدان امام علی این اکیپ ها بسیار با مهارت و سرعت باال کار کرده و همانطور که
در عکس ميحظه می نمایید در بسیاری از پارت ها ،کل سقف با سرعت باالیی اجرا و تحویل اکیپ آرماتور بند می
شد.

قالب بندی يك طرفه :
در قسمت هایی از پروژه چون امکان قالب بندی دوطرف به دلیل فضای کم و مجاورت با خاک وجود نداشت،سطح
تماس با خاک را با پيستیک پوشانده و قالب بندی به صورت یک طرفه اجرا شده است .
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قالب برداری :
قالب باید وقتی برداشته شود که بتن قادر به تحمل تنشها و تغییر شکلهای وارده باشد .قبل از آنکه اعضا و قطعات
بتنی  ،مقاومت کافی برای تحمل وزن خود و بارهای وارده را کسب نمایند ،نباید پایه ها و قالبهای باربر برچیده
شوند .عملیات قالب برداری و جم کردن پایه ها باید گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار  ،چنان صورت گیرند که
اعضا و قطعات ،تحت بارهای ناگهانی قرار نگرفته ،بتن صدمه نبیند و خدشه ای به ایمنی و قابلیت بهره برداری
قطعات وارد نشده و تغییر شکلهای ویر مجاز در آنها رخ ندهد.
چنانچه قالب برداری قبل از پایان دوره مراقبت انجام شود ،باید تدابیری برای مراقبت بتن پس از قالب برداری
اتخاذ گردد.

آرماتور بندی :
مشخصات میلگردهای مصرفی :
میلگردهای مصرفی باید نو ،تمی ز ،بدون هیچگونه آلودگی نظیر چربیها ،ذرات بتن ،گرد و خاک و یا مواد زائد دیگر
باشد  .میلگردها قبل از مصرف باید کاميً پاکیزه باشند تا خللی به پیوستگی بتن و میلگردها وارد نشود  .مقط
میلگرد مصرفی نباید به علت زنگ زدگی تضعیف شده باشد  .استفاده از میلگردهای زنگزده به شرطی مجاز است که
اوالً زنگزدگی قبيً با برس یا وسایل مشابه مورد قبول کاميً پاک شود ،يانیاً قطر میلگرد پس از برس زدن حداکثر
 5.0میلیمتر کاهش یابد .میلگردهای مصرفی در بتن به صورت میلگرد ساده یا آجدار تهیه می شوند و مؤکداً
توصیه می شود که تمامی میلگردهای مصرفی در بتن(به استثنای خاموتها ) از نوع میلگرد آجدار باشند .
حمل و انبار کردن میلگردها :
آرماتورها به صورت کيف ،شاخه ،شبکه ه ای جو

شده یا بافته شده در کارخانه ،تحویل می شوند .میلگردهای

مصرفی در بتن  ،باید بدون خم شدگی تحویل کارگاه شوند .
در تمام مدت حمل ،تخلیه ،نگهداری و کارگراری میلگردها باید آنها را در مقابل هرگونه زنگزدگی و یا دیگر آسیب
های فیزیکی و شیمیایی محافظت نمود  .میلگردها نباید در تماس با خاک یا مصالحی باشند که رطوبت را در خود
نگه می دارد و عموماً نباید میلگردها برای مدت طوالنی در معرض باران و برف و هوای مرطوب قرار گیرند .در
کارگاه باید میلگردها را بر حسب قطر و طبقه آنها ،مجزا و انبار نمود.
با توجه به انبار موجود در محل پروژه میلگردها زیر سقف نگهداری شده و به صورت بندیل هایی که با رنگ های
مختلف عيمت گراری شده اند،بر اساس قطر جداگانه طبقه بندی شده است .

بريدن و خم کردن آرماتور :
بریدن و خم کردن آرماتور باید مطابق نقشه ها و مشخصات اجرایی در کارگاه پیمانکار یا کارخانه تولید کننده
انجام شود  .انتخاب تجهیزات بریدن و خم کردن ،قطر فلکه خم کن ،شعاع انحنا ی میلگرد و خم کردن  ،باید بر
اساس ضوابط و تأیید دستگاه نظارت باشد .
بریدن میلگردها باید با وسایل مکانیکی صورت گرفته و خم کردن آرماتور  ،باید به رو

سرد انجام شود  .استفاده

از حرارت برای خم کردن فوالد  ،مجاز نیست  .خم کردن میلگردهای داخل بتن نظیر میلگردهای انتظار یا باز
کردن میلگردهای خم شده  ،مجاز نیست  ،مگر در مواردی که در نقشه های اجرایی پیش بینی شده باشد .
در قسمت های مختلف پروژه با توجه به تغییر نقشه ها یا شرایط اجرایی محل ،بعد از بتن ریزی برشکاری
آرماتورهای انتظار با هوا بر

انجام شده که با ضوابط و ایینامه ها در تضاد می باشد .

بستن و کارگذاشتن آرماتورها :
هنگام نصب ،میلگردها باید عاری از هرگونه آلودگی نظیر گرد و خاک ،زنگزدگی ،گل ،چربی ،رنگ ،ذرات خارجی
که مان چسبندگی بین بتن و آرماتور می گردد باشند  .کلیه آلودگی ها باید قبل از نصب و کارگراری میلگردها
زدوده شود و تا شروع مرحله بتن ریزی از آلودگی ها محفوظ بماند  .آرماتورها با توجه به قطر ،طول و شکل ،
بایستی در محل های تعیین شده به نحوی مستحکم و يابت شوند که هنگام بتن ریزی هیچگونه تغییر و جابه
جایی در آنها صورت نگیرد  .به منظور کنترل و تأمین پوشش بتن ،با تأیید دستگاه نظارت می توان از قطعات
بتنی(لقمه ها)یا فاصله دهنده های پيستیکی(اسایسر) یا خرکهای فلزی به ابعاد ،مقاومت و تعداد الزم استفاده
نمود.
لقمه های بتنی باید دارای مفتول بوده و با استفاده از این مفتولها به میلگردهای اصلی کاميً محکم شوند .استفاده
از قطعه سنگ ،لوله های فلزی و قطعات چوب برای نگهداری میلگردها و تأمین پوشش بتن مجاز نیست  .استفاده
از جوشکاری برای بستن میلگردهای متقاط  ،مگر ب رای فوالدهای جو

پریر و با تأیید دستگاه نظارت ،مجاز

نمی باشد.

آرماتور بندی سقف :
ابتدا آرماتوربندی تیر های اصلی سقف و ساس اجرای آرماتور طولی و عرضی در مقط پایین و باالی دال بتنی
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لوله ها و قطعات مدفون :
دفن کردن لوله ها و مجار ی آب ،فاضيب ،بخار و گاز و نیز عبور دادن لوله ها و مجار ی مزبور از داخل بتن تیرها
و ستونها باید دقیقاً از مسیرهای تعیین شده و مطابق با نقشه های اجرایی صورت پریرد و پیما نکار مجاز به تغییر
مسیرهای مرکور جز با کسب نظر موافق دستگاه نظارت نخواهد بود.
لوله ها و مجاری آلومینیومی نباید در قطعات بتنی دفن شوند  ،مگر اینکه به نحو مؤيری روکش شده باشند تا از
ترکیب شیمیایی بتن و آلومینیوم و یا از فعل و انفعاالت الکتروشیمیایی بین فوال د و آلومینیوم جلوگیری به عمل
آید.
با توجه به رعایت نکات فوق معموال در پروژه تاسیسات پیش از تکمیل آرماتوربندی جا نمایی و کار گراشته می
شد و عيوه بر آن استفاده از قطعات فلزی مدفون  ،شاخک ها  ،نبشی ها و صفحات به هنگام ارماتوربندی و به
صورت دقیق بسیار مورد توجه بود  ،چراکه در آینده و پس از بتن ریزی امکان جابجایی تقریباَ وجود ندارد و در
اجرای نما وسازه های فلزی نیاز به اتصال با این قطعات مدفون می باشد.
در ادامه عکس هایی از این قطعات و تاسیسات در این پروژه را مشاهده می نمایید :
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بتن :
کلیات :
در مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی نوع و طبقه بتن ،کیفیت مصالح با توجه به مناب مورد نظر،
توصیه های الزم برای مراحل مختلف ساخت و اجرای بتن مطابق مندرجات نشریه 00و آیین نامه بتن ایران در
می شود  .پیمانکار موظف به تهیه مصالح با استاندارد مورد نظر ،ساخت و اجرای صحیح بتن ریزی با توجه به
روشها و مندرجات این فصل می باشد  .رعایت مراحل زیر قبل از اجرای کارهای بتنی الزامی است :
الف  :با توجه به برنامه زمانبندی اجرای پروژه و نیازها ،پیمانکار باید پیش بینیهای الزم برای تهیه ،حمل و انبار
نمودن مصالح ،تأمین ادوات و تجهیزات ،تهیه شن و ماسه ،وسایل اندازه گیری مصالح مختلف ،ماشین آالت حمل،
ریختن و تراکم بتن و باالخره مصال ح و ادوات الزم برای نگهداری صحیح بتن را به عمل آورده و جزئیات اجرایی
هر قسمت از کار را برای تصویب دستگاه نظارت ارائه نماید.
ب  :باید پیش بین یهای الزم از نظر تعداد ماشین آالت ،لوازم و ادوات مختلف برای بتن ریزی بدون وقفه ،صحیح
و مطابق مشخصات توسط پیمانکار صورت گیرد.
پ  :قبل از انجام عملیات بتن ریزی ،محل گودبردار یها ،قالب بندیها ،آرماتوربندیها ،درزهای ساختمانی و محل
قطعات مدفون در بتن ،با توجه به نقشه های اجرایی ،مشخصات فنی خصوصی و دستورالعملهای مندر در این
نشریه توسط دستگاه نظارت  ،کنترل و دستور بتن ریزی صادر خ واهد شد .پیمانکار باید پس از آماده نمودن محل
اجرا و سایر عوامل ذیربط کتباً دستگاه نظارت را از زمان شروع بتن ریزی آگاه نماید  .بدون تصویب قبلی دستگاه
نظارت شروع عملیات بتن ریزی به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
ت  :در محل بتن ریزی پی ها یا محلهای مشابه باید تمامی راههای عبور کارگران ،سکوهای کار دستگاههای حمل
و انتقال بتن  ،به نحوی توسط پیمانکار محافظت شود که از ورود مواد خارجی به داخل پی یا قالب ،آلوده شدن
آرماتورها و باالخره ریز

احتمالی جلوگیری به عمل آید.

ويژگیهای مهم بتن :
کارایی بتن – دوام بتن – مقاومت بتن  -نفوذناپریری بتن  -وزن بتن
این ویژگی ها که به عوامل مختلفی بستگی دارد  ،تحت نظر مشاور در نقشه های اجرایی ارائه می شود .

رده بتن :
رده بتن با توجه به نقش ،عملکرد و اهمیت آن در مشخصات فنی و نقشه های اجرایی  ،در و یا در طول اجرای
کار توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابيغ می شود  .پیمانکار موظف است نسبت به تأمین مقاومت های خواسته
شده اقدام نماید.
طرح اختالط :
با توجه به نوع سازه و شرایط اجرای هر پروژه ،ویژگی های بتن در مشخصات فنی خصوصی ذکر می شود .
پیمانکار موظف است بر اساس مشخصات فوق الرکر نسبت به ساخت بتن اقدام نماید  .طرح اختيط توسط
آزمایشگاه مورد تأیید  ،تهیه و توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابيغ می شود .
ساخت بتن :
برای تهیه بتنی با کیفیت خوب و یکنواخت  ،اجزای متشکله در هر ساخت بتن  ،باید با دقت اندازه گیری و
مخلوط شوند  .توزین و اندازه گیری به رو
خصوصاً ماسه ،رو

وزنی صورت می گیرد  .به دلیل تقریب در اندازه گیری مصالح سنگی

توزین و اندازه گیری به طریق حجمی  ،مجاز نیست.

ساخت و اختيط بتن الزم در این پروژه در بچینگ اصلی واق در محل پروژه امام علی (ع) انجام می شد و با توجه
به طرح اختيط ها و مواد افزودنی ،بتن با کیفیت مناسب و با کوتاه ترین زمان حمل آماده می شد .
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آزمونه برداری ،آزمايش و کنترل :
به منظور کنترل یکنواختی بتن ساخته شده دستگاه نظارت ،از ابتدا ،وسط و آخر هر ساخت بتن آزمونه برداری
می نماید  .این آزمونه ها باید با یکدیگر مشابه باشند  .در کارگاههای بزرگ همانند این پروژه  ،ساخت و یکنواختی
بتن در هر ساخت توسط آزمایشگاه کنترل می شود که باید با مندرجات استاندارد مطابقت نماید.
حمل بتن :
روشهای مختلفی برای حمل بتن از محل ساخت تا مصرف  ،معمول و متداول است  .هریک از روشهای حمل
دارای محاسن و معایبی می باشد و انتخاب هریک از آنها بستگی به شرایط پروژه ،مشخصات مصالح متشکله،
میزان و حجم بتن ،زمان حمل و باالخره شرایط آب و هوایی محل ساخت خواهد داشت.
انتخاب رو

حمل باید چنان صورت گیرد که در ف اصله زمانی حمل ،نسبت آب به سیمان ،اسيمپ ،میزان هوا و

نهایتاً یکنواختی بتن  ،دستخو

تغییرات قابل ميحظه ای نگردد  .در انتخاب رو

حمل باید به جدا شدن مواد

از یکدیگر ،آب انداختن و یا داخل شدن مواد خارجی به داخل بتن توجه خاص مبرول گردد .حتی االمکان باید
محل ساخت بتن و محل اجرا به هم نزدیک باشد تا نقل و انتقال بتن به حداقل ممکن کاهش یابد  .بدین لحاظ
پیمانکار باید محل ساخت بتن ،رو

حمل و نقل و نوع و مشخصات ماشین آالت حمل را قبيً به تأیید دستگاه

نظارت برساند .
در ادامه عکس هایی از ماشین االت حمل بتن در پروژه امام علی ،اعم از تراک میکسر،بابکت،تراکتور مشاهده می
نمایید :
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تلمبه کردن بتن :
منظور از تلمبه کردن بتن  ،نقل و انتقال آن به صورت تحت فشار با استفاده از لوله است  .با توجه به شرایط محل،
نحوه تلمبه کردن باید قبيً به تصویب دستگاه نظارت برسد  .حتی االمکان باید محل پمپ در نزدیکی محل تخلیه
انتخاب شود  .قبل از شروع بتن ریزی به منظور پرهیز از قط ناگهانی پمااژ ،باید از صحت و کارایی تمام ی لوازم
و ادوات اطمینان حاصل شود .دقت شود که پمپ معموال در بتن ریزی های حجیم یا در ارتفاع و یا فواصل دور که
بتن ریزی مستقیم ممکن نیست کاربرد دارد و به هنگام بتن ریزی جهت جلوگیری از هدر رفتن و افزایش پرت
بتن الزم است فاصله زمانی تخلیه میکسر ها کم باشد .
تأیید دستگاه نظارت  ،الزمه شروع عملیات بتن ریزی با پمپ است .در این پروژه از دو نوع پمپ زمینی و هوایی
جهت بتن ریزی استفاده شده است :

 -پمپ هوایی

 پمپ زمینیشرايط بتن ريزی:
بتن ریزی باید به نحوی انجام شود که خصوصیات و کیفیت بتن ،نظیر نسبت آب به سیمان ،اسيمپ ،میزان هوای
موجود و باالخره یکنواختی بتن حفظ شود .عملیات بتن ریزی نباید باعث جداشدگی ،آب انداختن و پیدایش
خلل و فر در بتن گردد  .افزودن آب به منظو ر جا انداختن بتن در قالب به هیچ وجه مجاز نیست .
قبل از شروع عملیات بتن ریزی باید آب موجود با روشهای مورد تأیید دستگاه نظارت نظیر پمااژ یا انحراف مسیر،
به خار از محل کار هدایت شود  ،به طوری که محل کار خشک بوده و این وضعیت تا ختم عملیات بتن ریزی و
سخت شدن بتن ادامه داشته باشد.
در مواردی که بتن ری زی در مجاورت دیوارهای خاکی و بدون قالب بندی انجام می شود  ،باید عيوه بر رعایت
اصول ایمنی و ممانعت از ریز

احتمالی ،با استفاده از روکش نایلونی و مرطوب کردن بدنه پی از ریز

خاک و

آلوده شدن بتن جلوگیری به عمل آید .بستر خاکی شالوده تمامی سازه ها باید قبل از بتن ریزی با یک قشر
نظافت (بتن مگر ،رده  )C10حداقل  10سانتیمتر پوشیده شود .بتن ریزی شالوده باید بعد از گیر

بتن نظافتی

صورت گیرد.
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قبل از بتن ریزی  ،دستگاه نظارت محل بتن ریزی را کنترل می نماید  .کلیه مواد خارجی از قبیل آب ،خاک،
ماسه ،برف ،ی  ،چربی ،روون ،تکه چوب و می باید از محل بتن ریزی جم آوری شده باشد  .قالبهای چوبی باید
قبل از بتن ریزی مرطوب شوند تا آب بتن تازه را جرب ننمایند.
ريختن بتن و انتقال آن به قالب :
در این پروژه ریختن بتن در قالب بسته به شرایط مختلف از رو

های زیر انجام میشد :

باکت یا جام  ،لوله تخلیه  ،ناوه شیبدار
 -1باکت  :معمول ترین رو

در بتن ریزی های حجیم با فاصله حمل کوتاه  ،استفاده از باکت یا جام است .

بسته به حجم عملیات و زمان بتن ریزی  ،حجم جام قابل تغییر می باشد  .دریچه تخلیه باکت در کف ،
تعبیه شده و جام باید دارای تعداد بازشو کافی باشد  .اندازه دهانه بازشو نباید از  1/3طول باکت و  5برابر
قطر بزرگترین دانه کمتر باشد  .شیب جدار باکت در محل تخلیه نباید از  60درجه کمتر باشد  ،تخلیه بتن
به باکت باید به طور قائم و از مرکز آن باشد  .چنانچه بتن داخل باکت ،مستقیماً و یا توسط ناوه شیبدار
درون قالب تخلیه می شود ،باید در انتهای نقطه تخلیه و در ارتفاع حداقل  60سانتیمتر ،بتن توسط محفظه
هدایت به محل نهایی ریخته شود.

 -2لوله تخلیه  :برای تخلیه بتن از ارتفاع زیاد به صورت قائم  ،استفاده از لوله تخلیه توصیه می شود  .قطر این
لوله در دو سه متر اول باید حداقل  8برابر قطر بزرگترین سنگدانه باشد  ،در قسمت تحتانی می توان قطر
خروجی را تا  6برابر قطر بزرگترین دانه اختیار نمود  .این لوله باید توسط وادارهای يابت  ،نصب و بتن به
صورت قائم از آن تخلیه شود  .برای جرب انرژی پتانسیل بتن تخلیه شده  ،باید در قسمت تحتانی محل
تخلیه یک بستر مناسب با امکان تخلیه بتن از کنار لوله در نظر گرفته شود  .اسيمپ بتن در این
رو 5.0تا  10سانتیمتر بوده وارتفاع تخلیه با توجه به کیفیت بتن توسط دستگاه نظارت تعیین خواهد شد.

 -3ناوه شیبدار  :برای انتقال بتن از باال به پایین از ناوه شیبدار استفاده می شود  .ناوه باید دارای سطح مقط
نیم دایره باشد  .ناوه معموالً از فلز ساخته می شود  .در ویر این صورت باید دارای روکش فلزی کاميً آب
بند باشد .ظرفیت ناوه باید چنان باشد که بتن از اطراف آن سرریز ننماید  .شیب ناوه باید يابت باشد تا بتن
با اسيمپ مورد نظر بدون جداشدگی به راحتی تخلیه شود  .در انتهای محل تخلیه و برای جلوگیری از جدا
شدن مواد از یکدیگر ،باید بتن توسط قیف هادی به محل نهایی هدایت شود.
بتن ريزی دالها و سقفها :
بتن ریزی در دالها باید در یک جهت و به طور متوالی انجام شود  .محموله های بتن نباید در نقاط مختلف سطح و
به صورت پراکنده ،ریخته و ساس پخش و تسطیح شوند  .همچنین بتن نباید در یک محل و در حجم زیاد ،تخلیه
و ساس به طور افقی در طول قالب حرکت داده شود .با توجه به حجم بتن و روشهای حمل و تخلیه ،عملیات باید
به صورتی انجام شود که حتی االمکان از بوجود آمدن اتصال سرد در دالها پرهیز گردد  .در عملیات بزرگ باید
محل ختم بتن ریزی از قبل تعیین و در نقشه های اجرایی مشخو شود و عملیات تا محل درزهای ساختمانی
ادامه یابد .
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بتن ريزی ديوار ،ستون و تیرهای اصلی :
بتن ریزی در دیوارها باید در الیه های افقی با ضخامت یکنواخت صورت گ یرد و هر الیه قبل از ریختن الیه
بعدی به طور کامل متراکم شود  .میزان و سرعت بتن ریزی باید چنان باشد که هنگام ریختن الیه جدید ،الیه
قبلی در حالت خمیری باشد  .عدم رعایت این نکته باعث ایجاد اتصال سرد و نهایتاً عدم یکاارچگی بتن خواهد
شد .پیمانه های اولیه بتن باید از دو انتهای عضو ریخته شوند و ساس بتن ریزی به سوی قسمت مرکزی سازه
ادامه یابد  .در تمام حاالت باید از جم شدن آب در انتها و گوشه ها جلوگیری شود .در بتن ریزی ستونها حتی
االمکان باید ارتفاع سقوط آزاد بتن را محدود نمود  ،این ارتفاع برای جلوگیری از جدا شدن دانه ها به  5.0تا 1.2
متر محدود می شود.
در صورتی که بتن اجباراً در قالبهای بلند ریخته می شود برای جلوگیری از آب انداختن بتن  ،توصیه می شود از
بتن با اسيمپ کم (بتن سفت) استفاده شود ،کاستن از سرعت بتن ریزی نیز تا حدود زیادی از آب انداختن بتن
جلوگیری می نماید  .در ستونهای بلند در صورت امکان می توان بتن را تا تراز حدوداً  30سانتیمتر پایین تر از
تراز قطعی ریخته و پس از یک ساعت ،قبل از اینکه سطح بتن سخت شود ،بتن ریزی را مجدداً از سر گرفت تا از
ایجاد اتصاالت سرد جلوگیری شود.
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به منظور جلوگیری از ترکهای ناشی از نشست خمیری بتن ستونها و دیوارها ،توصیه می شود  ،بتن ریزی این
اعضا حداقل  24ساعت تا  48ساعت قبل از بتن ریزی تیرهای اصلی ،تیرها و دالهای مجاور آنها انجام شود .
ماهیچه ها و سرستونها باید به صورت یکاارچه با ستون ریخته شوند.
تراکم و تحکیم بتن:
پس از ریختن بتن  ،پیمانکار باید با وسایل مناسب با توجه به نوع بتن آن ر ا متراکم نماید  .این عمل باید چنان
انجام شود که هوای محبوس داخل بتن تماماً خار شده و بتن یکاارچه دور میلگردها ،قطعات مدفون و نهایتاً
کلیه زوایای قالب را پر نماید.
ارتعا

بتن به دو صورت درونی و بیرونی صورت می گیرد  .هنگام ارتعا

بتن  ،اصطکاک بین دانه های درشت

کم شده ،به خاصیت سیالیت بتن افزوده می شود و بتن تحت اير وزن به سهولت در قالب جا گرفته و حباب های
هوا از آن خار می شوند .وبیراتورها چه به صورت ارتعا

درونی و چه به صورت ارتعا

فرکانس (تعداد نوسانات در دقیقه) و دامنه تأيیر آنها از مرکز ارتعا

بیرونی  ،به وسیله

 ،از یکدیگر متمایز می شوند .

عمل آوردن بتن :
عمل آوردن فرایندی است که طی آن از افت رطوبت بتن جلوگیری شده و دمای بتن در وضعیت رضایتبخشی
حفظ می شود  .عمل آوردن بتن تأيیری بسزا روی ویژگیهای بتن سخت شده  ،از جمله کاهش نفوذپریری و
مقاومت در برابر ی زدن و آب شدن دارد  .عمل آوردن باید بيفاصله پس از تراکم بتن آواز شود تا بتن را از گزند
عوامل زیانبار محافظت نماید.
عمل آوردن از مفاهیم سه گانه مراقبت ،محافظت و پروراندن ،تشکیل یافته است:
الف  :مراقبت به مجموعه تدابیری گفته می شود که باعث شود سیمان موجود در بتن به مدت کافی مرطوب نگه
داشته شود  ،به طوری که حداکثر میزان آبگیری آن چه در الیه های سطحی دانه ها و چه در حجم آنها صورت
پریرد.
ب :محافظت به مجموعه تدابیری اطيق می شود که مان اير نامطلوب عوامل بیرونی  ،مانند شسته شدن به وسیله
باران یا آب جاری ،سرد شدن سری یا یخبندان ،لرز  ،ضربه و مشابه آنها ،بر روی بتن جوان می شوند.
پ :منظور از پروراندن بتن ،تسری گرفتن و سخت شدن آن به کمک حرارت می باشد.

روشهای مراقبت از بتن :

عمل آوردن بتن معموالً به یکی از سه رو

زیر صورت می پریرد:

 عمل آوردن با بخار -عمل آوردن با آب به صورت پیوسته یا متناوب برای مرطوب نگه داشتن سطح بتن.

 عمل آوردن با پوشینه های مراقبت نظیر کاورهای نفوذناپریر و پوششهای نایلونی از پلی اتیلن یا ترکیباتعمل آورنده

دیگر فعالیت های اجرایی در این پروژه به روایت تصاویر :
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سقف های گنبدی بازارها به سبک بازار های قدیمی:

اجرای این سقف ها ابتدا با قرار دادن الگو (شابلون) زیر قوس اصلی و اجرای قوس اصلی با مصالح مقاوم و ساس
اجرای یک رگه آجرنمای اصلی زیر آن شروع شده ساس این رگه با مصالح به آجر باالییِ الگو شده متصل شده و
قوس را تشکیل می دهد .
ساس از هر گوشه قوس شروع به آجر چینی به صورت هشت گیر کرده و به سمت وسط گنبدی آجرچینی ادامه
دارد و در آخر قسمت وسطی گنبدی را آجرچینی می کنند.
این مراحل در عکس های ذیل به خوبی به تصویر کشیده شده است :
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سقف گنبدی تمام شده :

البته در قسمت هایی از پروژه برای افزایش سرعت از سقف های پيستیکی با طرح آجر نیز استفاده می شد :

البته این نوع سقف بیشتر جنبه معماری و زیبایی در اجرا دارد و جهت تحمل بار و افزایش مقاومت  ،آرماتور بندی
روی سقف اجرا شده و پس از آن بتن ریزی انجام می شود.
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دیوار بازار :
پس از اجرای سقف می بایست فاصله ی سقف مغازه ها تا سقف بازار را آجرنما کرد و برای این کار با توجه به
فضای خالی موجود ابتدا با میلگرد  0مش بندی شده و ساس روی آن رابیتس بندی می شود تا مصالحِ پشت آجر
نماها گیر

مناسب را داشته باشند.

البته الزم به ذکر است اتصال این میلگرد ها و نبشی کشی لبه ی دیوار ها به وسیله ی جو
آرماتورهای کاور صفر بوده که در تیرهای بتنی قبيً اجرا شده است .

به پلیت یا
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اجرای پالستوفوم :
با توجه به اینکه افزایش ارتفاع در دال ها با افزایش مقاوت و باربری همراه است امروزه استفاده از پيستوفوم یا
صندوقچه های چوبی در اجرای دال ها روا دارد.
پيستوفوم را بین الیه های آرماتور بندی قرار می دهند تا بتن و آرماتور کمتری مورد استفاده قرار گیرد،این کار به
نوعی سبک سازی دال ها همراه با افزایش ارتفاع است .
نکته مهم در اجرای این ماده این است که با توجه به وزن سبک و قطعات زیاد الزم است که حتماً به آرماتور ها
بسته شده و از جابجا شدن آن ها جلوگیری شود چرا که به هنگام بتن ریزی با توجه به وزن زیاد بتن پدیده
باالزدن پيستوفوم را به همراه دارد .
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درز انبساط :
هر پروژه بسته به نوع و وسعت در پارت ها و سازه های مختلفی تعریف می شود که باتوجه به آینامه زلزله فاصله
ی سازه ها با هم می بایستی رعایت شود.
ایجاد درز انبساط ها در پایان پروژه مشکيتی به همراه دارد که عيوه بر بحث معماری و پوشش دادن درز عایق
نمودن آن بسیار مهم می باشد .
در این پروژه درز های انبساطی ابتدا با تزریق ماستیک و قرار گرفتن آن در بین خلل و فر هر دو طرف درز ،مسیر
ایجاد شده در درز را بسته ساس روی درز الیه ای الیافی و نرم که قابلیت ارتجاعی مناسبی دارد قرار گرفته و
چسبانده می شود و دو طرف آن به سقف ها پیچ شده تا کامي محکم در محل قرار گیرد.
داشتن انحنای الزم این روکش به این خاطر است که در حرکات سازه دچار صدمه نشده و درز عایق بماند .
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سازه فلزی :
در قسمت هایی از پروژه که پس از اتمام سازه بتنی به طرح اضافه گردید مجبور به اجرای سازه فلزی شدند و نکته
حائز اهمیت در این کار سرعت باالی اجرای سازه فلزی بوده است .
اجرای دستگاه پله های مرتبط با پارکینگ های پروژه اسکلت فلزی بوده و با اجرای یک فونداسیون مناسب و قرار
دادن ریشه های مناسب و نصب بیس پلیت ها شروع شده و با اجرای یک ستون بزرگ اصلی و چند ستون کوچک
دیگ ر در گوشه ها نوبت به اجرای تیرها رسیده که بر اساس اسم و محور مشخو عيمت گراری شده اند و توسط
جريقیل مستقر در محل مناسب نصب می شوند.
اتصاالت این سازه پیچ و مهره بوده و تیرها از نوع تیر ورق و تیرهای فرعی النه زنبوری می باشد .
عکس های این نوع سازه و نکات آن را در ادامه می بینید ...
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-

اجرای فونداسیون بتنی  ،اجرای ریشه ها و نصب بیس پلیت و اجرای چاله آسانسور

 -نمای کلی تیر و ستون های نصب شده

-

نصب ستون در محل و اتصال آن به بیس پلیت با پیچ و مهره (ستون میانی اصلی)

 -تعداد زیاد سخت کننده بر

گیر درتکیه گاه (ستون های باریک کناری) و گروت ریزی زیر بیس پلیت
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 -وجود گل می ها در دیواره ی ستون ها جهت ایجاد یکاارچگی با دیوار جدا کننده بتنی

 -وجود گل می ها در دیواره ی ستون ها و زیر تیر (یکاارچگی بادیوار بتنی که ریشه های آن موجود است)

 -نحوه اجرای دستگاه پله اسکلت فلزی (تعداد زیاد گل می ها)
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 -جوشکاری پلیت های مناسب با جو

نفوذی با ضخامت  09میلیمتر در محل های وصله ستون ها

 -پلیت مناسب در قسمت انتهایی تیرهای النه زنبوری جو

شده جهت افزایش سطح مقط جان تیر و

افزایش مقاومت در محل تکیه گاه

 -اتصاالت پیچ و مهره و طریقه نصب آن
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 اتصال ساده تیرهای النه زنبوری(فرعی) به تیر های اصلی -در بعضی تیرها که طول بال باالیی کوتاه است با جو

میلگرد به بال تیر اصلی می رسانیم

اجرای دیوار بلوکی :
سیستم دیوار حایل در طبقات پارکینگ این پروژه به دو قسمت تقسیم می شود که در قسمتهای پایینی بیشتر
دیوار بتنی مسلح و در قسمت های باالتر از دیوار بلوکی استفاده شده شده است.
البته در قسمت هایی به دلیل امکان قرار گیری آب پشت دیوار از مصالح زهکشی در داخل بلوک ها استفاده می
شود .
نکته مهم در اجرای دیوار بلوکی با توجه به متراژ زیاد و در ارتفاع بودن،این است که هر یک متر دیوار میلگرد هایی
به صورت افقی در طول قرار گرفته و به ارتفاع  00سانتمتر بتن ریزی می شود و در ارتفاع با کاشت میلگرد در
شم با فاصله  89سانتیمتر و اتصال آن به داخل دیوار بلوکی باعث یکاارچگی این دیوارها در طول و ارتفاع می
شود .

 -کاشت میلگرد در شم جهت اتصال به دیوار بلوکی
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 -ایجاد کيف های افقی به ارتفاع  00سانتیمتر با بتن مسلح

 اجرای ستون های فلزی و اجرای دیوار بلوکی بین آنها جهت کنترل تغییر شکل و یکاارچگیتیرچه کرومیت :

تیرچه کرومیت یا خود ایستا در این پروژه فقط در سقف ساتیک ها مورد استفاده قرار گرفت و یکی از دالیل اصلی
این انتخاب شرایط سخت جهت داربست زنی و قالب بندی زیر سقف بوده است .
البته نبود بستر مناسب جهت اجرای شم ها و سرعت در اجرا در استفاده از تیرچه خود ایستا بی تأيیر نبوده است.
مزايای سقف کرومیت :
 عدم نیاز به شم بندی ،به دلیل اینکه خود تیرچه ها به تنهایی (قبل از گرفتن بتن) وزن بتن خیس وعوامل اجرایی را تحمل می کند.
-

سرعت و سهولت اجرا این نوع سقف به نسبت سیستم های مشابه  ،آسانتر و با سرعت بیشتری انجام می
شود  ،بطوریکه  ۲۰ساعت بعد از بتن ریزی روی سقف قابل رفت و آمد و بارگراری سبک است .

 امکان اجرای همزمان چند سقف  ،به دلیل عدم استفاده از شم می توان عملیات بتن ریزی را بر رویچند سقف به صورت همزمان انجام داد.
 -یکاارچگی سقف و اسکلت ،به علت جو

شدن تیرچه ها به اسکلت  ،پس از گرفتن بتن ،سقف و اسکلت

یکاارچه شده و می تواند مانند یک دیافراگم صلب عمل کند.
 امکان حرف کش ها  ،به علت یکاارچگی سقف و اسکلت می توان کش ها (اعضای ویر باربر) را حرف کرد .این موضوع  ،عيوه بر صرفه جویی در مصرف فوالد باعث یکنواختی زیر سقف نیز می شود .در سقف های
تیرچه بلوک معمولی  ،به علت عدم امکان اتصال مکانیکی بین تیرچه های بتنی و پل های فلزی ،
هماهنگی تغیر مکان جانبی قابها به وسیله کش ها تامین گردد.
 کاهش مصرف بتن و کمتر بودن وزن سقف  ،به علت فاصله زیاد تیرچه ها  ،از مصرف بتن حدود % ۰۱کاسته می شود و لرا سقف سبک تر می گردد.
 یکنواختی زیر سقف و مصرف گچ و خاک کمتر پایین بودن تنش در بتن امکان طراحی و اجرای سقف با دهنه ها و باربری خاص  ،تا کنون سقف با دهنه حدود  ۰متر و یا شدتبار  ۰تن بر متر مرب اجرا شده و به تایید رسیده است.
 حرف اير فوالد در زیر سقف  ،به علت پایین تر بودن سطح بلوکها نسبت به تیرچه ها  ،پوشش گچ و خاکزیر تیرچه ها نسبت به سایر سقفها بیشتر است  .این موضوع باعث کاهش جرب ذرات معلق می گردد.
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 سهولت اجرای داکت( بازشو) به علت فاصله زیاد تیرچه ها از هم  ،برای عبور لوله های تاسیساتو… نیازبه قط کردن تیرچه ها نمی باشد .اجرای این سقف بر روی اسکلت های فوالدی  ،بتنی و
دیوارهای باربر امکاناریر می باشد.
درسقف کاماوزیت کرومیت با استفاده از قالب های فلزی فضاهای خالی بین تیرچه ها قالب بندی می شود  .نهایتأ
با حرف قالب ها پس از بتن ریزی  ،سقفی سبک بوجود می آید  .در این سیستم به علت ورق شدن کامل جان
تیرچه ها در بتن  ،لرز

کمتری نسبت به سایر سیستم های مشابه سقف کاماوزیت مشاهده می کنیم.

↓ قرار دادن تیرچه ها با فاصله مناسب با توجه به اندازه بلوک ها
↓ طول بال باالیی تیرچه کمتر از طول بال پایینی
↓ استفاده از پلیت تقویتی در محل دو سر تیرچه که روی دیوار قرار می گیرد
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کاشت بولت :
به دو رو

شیمیایی و مکانیکی در این پروژه انجام شده است .

کاشت بولت با چسب اپوکسی (شیمیايی) :
در این نوع کار ابتدا نقاط مورد نظر جهت کاشت بولت مشخو و با دستگاه سوراخ می شود  ،ساس با دستگاه
فشار باد خاک و مواد اضافی داخل سوراخ خالی شده و محل جهت اجرای چسب محیا می شود .
حال بولت ها در داخل سوراخ ها قرار گرفته و چسب به اطراف و زیر آن تزریق می شود تا با پرکردن منافر موجود
گیر

کافی ایجاد شود و ساس یک مهره در بولت انداخته و تا رسیدن به ابتدای سوراخ محکم می کنیم .

ساس در مرحله آخر پس از گیر

کامل چسب ها بیس پلیت روی آن قرار گفته و اتصاالت و ستون اجرا می شود.
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کاشت بولت مکانیکی :
در این نوع بولت نیز ابتدا نقاط مورد نظر جهت کاشت بولت مشخو و با دستگاه سوراخ می شود  ،ساس با
دستگاه فشار باد خاک و مواد اضافی داخل سوراخ تخیله می شود.
حال با چکش بولت را وارد و ساس شروع به بستن مهره می کنیم.با این کار انتها و جداره ی بولت باز شده و با
درگیری و اصطکاکی که با دیوار ایجاد می کند قابلیت تحمل نیرو را دارد .
این بولت ها در ابعاد مختلف و با تحمل بار زیاد در بازار موجود است که یک نمونه آن را در شکل زیر می بینید :

اجرای سازه های تقویتی :

بسته به شرایط پروژه ممکن است تغییرات مختصری در طرح داده شود  ،یا با توجه به اتفاقات و اجرای اشتباه
قسمت هایی از سازه یا جواب ندادن مصالح استفاده شده( از لحاظ مقاومت مطلوب ) باید فکری اندیشید تا بدون
تخریب و تقریباً با حداقل هزینه بهترین شرایط را فراهم کرد.
در این راستا هنگامی که بتن سازه به مقاومت مورد نظر نرسیده باشد یا نقو در طراحی مشاهده شود باید از
راهکارهایی برای تقویت سازه و اجرای سازه ی تقویتی مناسب استفاده کرد .
سازه تقويت رمپ :
در پروژه میدان امام علی(ع) قسمت هایی از رمپ پیاده رو به دلیل نا مناسب بودن مصالح ،بتن آن به مقاومت
مطلوب  08روزه نرسید و با دستور مدیریت پروژه و نظارت مقیم پیمانکار ملزم به اجرای سازه تقویتی گردید که
در ادامه عکس هایی از چگونگی اجرای آن را مشاهده می کنید .
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سازه تقويت دستگاه پله :
در طراحی دستگاه پله ها هیچگونه ستون ،تیر یا آویزی جهت اجرای ایستگاه پله ها دیده نشده بود و با توجه به
تغییر کاربری طبقه زیرین و افزایش استفاده از این پله ها طرح تقویت دستگاه پله به تصویب نظارت جهت اجرای
پیمانکار رسید .
در اجرای این طرح ابتدا با کاشت بولت در زیر ایستگاه ها و تیر های کناری ،اقدام به نصب بیس پلیت مناسب شد
و با اجرای ستون های فلزی تا زیر ایستگاه و اتصال تیر های فلزی مناسب با اتصاالت مناسب به ستون ها برای
تقویت ایستگاه ها اقدام شده است .
چگونگی این اتصاالت و سازه ی تقویتی را در عکس ها مشاهده خواهید کرد :
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سازه تقويت ستون ها :
با توجه به اینکه بتن ستون های نیم طبقه ها به مقاوت مطلوب نرسیده و ضعف هایی در اجرای این ستون ها
مشاهده گردید تصمیم بر مقاوم سازی و تقویت ستون ها گرفته شد و به رو

زیر این کار صورت گرفت :

با اجرای  1نبشی در اطراف ستون ها و اتصال آن ها با بست های افقی به نوعی ابعاد و مقاومت برشی ستون ها
مضاعف گردد.
در تکیه گاه باالیی و زیر تیر ها که مقادیر بر

بیشتر می باشد از بیس پلیت های مناسب استفاده شده است و در

تکیه گاه پایینی ستون با نصب  1نبشی و کاشت بولت در ستون و زمین به نوعی اتصال و گیرداری مناسبی فراهم
شده است  ،که پس از آن با قالب بندی و گروت ریزی اقدام به پر کردن فضای موجود بین این اتصاالت با ستون
بتنی شده است .
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 -قالب بندی با اجر و پيستیک (جهت اجرای گروت)

 گروت ریزی زیر نبشی ها103 | P a g e

مش و شات کریت :

با توجه به کاربری پارکینگ و نمای بتنی،خاکستری در طراحی آن،جهت اجرای این نما و نیز ایجاد دیواری مقاوم
مقابل دیوار های بلوکی و خاک اطراف پروژه اجرای مش و شات کریت بهترین و مناسب ترین راه جهت اجرا بود.
در این طرح اجرای  9الیه بتن خشک (شات کریت) و دو الیه مش فوالدی با دهانه ی  99*99سانتی متر مورد
تایید نظارت رسید و به اجرا در آمد.
الزم به ذکر است این کار با دستگاه مخصوص انجام میشود ک مصالح با دانه بندی مناسب را داخل آن ریخته و با
اب مخلوط می کند و با فشار مناسب جهت پاشیدن در محل از لوله ی آن خار می شود .

 -دستگاه پمپ و تهیه شات کریت

 -نصب الیه اول مش فوالدی با فاصله  5سانتی متر از ایزوگام

 -نحوه اجرای شات کریت (رعایت فاصله مناسب هنگام اجرا)
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 -نصب الیه دوم مش با فاصله مناسب (اجرای  99سانتیمتر اورلب)

 -نمای نهایی مش و شات

بتن هاردنر :
بتن با الیاف ویژه که اولب درکف پاکینگ ها و محل های با رفت و آمد زیاد به کار گرفته می شود .
در اجرای این بتن مش بندی منظم فوالدی با میلگرد  99دیده می شود که با فاصله  0سانتی متری از کف اجرا
شده و زیر و روی آن از بتن پر می شود .
نکته حائز اهمیت در اجرای این بتن قسمت بندی و اجرا به صورت پارت پارت و منظم و اجرای درز های انبساط
است .پس از آن با دستگاه ماله پروانه ای با حفظ آب روی بتن سطح صاف و صیقلی ایجاد می شود.
عکس هایی از مراحل و نحوه اجرای این بتن در ادامه مشاهده خواهید کرد :

 مش بندی منظم با آرماتور 99107 | P a g e

 -ماله پروانه ای

 -ماله دستی ( بيفاصله بعد از بتن ریزی)

 -سطح صاف پس از اتمام کار ماله پروانه ای

اجرای پالستر :
با توجه به نقشه اجرایی ضخامت پيستر تعیین و شروع به تراز زدن یا اصطيحاً کروم بندی میکنیم.
در این کار با فواصل معین رگه هایی عمودی از جنس پيستر ایجاد میکنیم،ساس با قرار دادن شاخو روی آن
ها ضخامت همه قسمت ها را باهم برابر می کنیم و با دستگاه پخش و پمپ پيستر مانند شاتکریت فضای بین این
رگه ها را پر می کنیم تا نمای کلی زیبایی را بدست آوریم.
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 -کروم بندی

 -اجرای پيستر بین کُرُوم ها با دستگاه پمپ

 -نمای اولیه پس از اتمام پيستر پاشی

 -نمایی نهایی پيستر ( برفکی و صاف)
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