
 

 

 گیرندهپیش اقداماتآجری و  دیوارهایدر  مورب هایترک

که توان تحمل بار را داشته  هاییسازهاما ، باشدمیخانه  برای ساخت یک رایجبسیار  ماده اینکه در جهان مدرن، بتن یک باوجود

یم ساختهبلوکی  هایسیماناز آجرهای رسی یا ها سازهاین کوچک دارند.  هایخانهبرای  ایگستردهباشند هنوز هم استفاده 

، حرکت خاک و رشد گیاه در ونیفونداسنشست  ،دیوار گاههیتک انحراف قطری در دیوارهای آجری به دلیل هایترک. شوند

 .افتدیماتفاق  نزدیکی خانه

 

یمث و بررسی حی متحمل بار و معیارهای اصالح آن به بهاسازهقطری در دیوارهای  هایترکدرباره علل پدیداری  نجایادر 

 .میپرداز

 :باربری هاسازهقطری در دیوارهای  هایترک

 قطری در گوشه بیرونی ساختمان هایترک -1

 



 

 

به سمت پایین از عرضشان کاسته  هاآند. با حرکت نخارجی در قسمت باال، عرض بیشتری دار یوارهایدهای قطری در ترکاین 

که سازه  شوندمیهنگامی ایجاد  هاترک. این رسندمیخانه  فونداسیونعبورکرده و به  )عایق رطوبت( DPCاز  هاترک. شودمی

هنگامی  چنینهم هاترکساخته شده باشد. این نوع  -(black cotton) سیاه رسهمانند خاک  –بر روی خاک رس نشست پذیر 

 داشته باشد. عمقیکم فونداسیونکه خانه،  شوندمیایجاد 

، . چنین خاکیکندمیفراهم  فونداسیون برای حرکت یی رافضا به این صورت و شودمی منقبض، خاک رس پس از خشک شدن

ت حرکشود. این  باربرخاک  یناپایدار موجب تواندمیبنابراین  ،کندمیوارد فشار بسیار زیادی  جمع شدگیو  در حین تورم

. عالوه بر آن در برخی از شودمیقطری در آجرها در گوشه خانه  هایترک پدیدار شدن متعاقباًو  فونداسیون تضعیفموجب 

ین ادلیل  .بخشندمی سرعتقطری را  برداریترکمشکل  ،کنندمیرشد در نزدیکی خانه مواقع درختانی که با سرعت زیادی 

 .شودمیاست که ریشه درختان باعث خشک شدن خاک 

 :انجام دهید هاساختمانقطری در گوشه بیرونی  هایترکبرای جلوگیری از ایجاد  را زیر اقدامات

 را افزایش  فونداسیونم عمق ساختمان خود را بر روی خاک رس نشست پذیر قرار ندهید. در صورت لزو فونداسیون

 .شودمیمتوقف  ترکخود را بر سطحی بنا کنید که در آن  فونداسیون. دهید

  کنیدفراهم  فونداسیونالزم را برای سیستم  فونداسیونعمق. 

  ،خانه در نظر بگیرید محدودهاز  یمتر 2حداقل  ایفاصلهبرای کاشت درخت. 

 بپوشانید. پذیرانعطاف بندآب پوششمتر با  2 به عرضخانه را  اطراف 

 

در داخل دیوار ادامه  مترمیلی 40تا  30زیر سطح زمین ایجاد نموده و آن را  مترمیلی 500را با عمق حدود  بندیآبپوشش 

و تا داخل بنا ادامه  باشدمی 30در  1گذاشته شده و شیب آن  مترمیلی 100 باضخامت PCCمورد نظر بر روی  پوششدهید. 

 .یابدمی

 

 

 



 

 

 چندین طبقه باربریک سازه  ایپلهقطری در دیوار  هایترک -2

 

ایجاد  ایپلهدیوارهای  متصل بهداخلی و خارجی  باربرمتفاوت دیوارهای  تغییر شکلبه دلیل  ایپلهقطری در دیوارهای  هایترک

 .شوندمی

قسمت خارجی و دیوار  که متصل به ایپلهدیوار  باشد، وجود داشته مرکزی بعد از دیوار خارجی دیوار در بیشتریبار  که هنگامی

 باربر یهاساختمان ایپلهقطری در دیوار  هایترکد داشت. به دلیل این تنش متفاوت، خواه بیشتریتنش برشی است؛ مرکزی 

 .شودمیچند طبقه ایجاد 

رشی ب هایتنشکه  کنیدقطری با طراحی مناسب ساختمان جلوگیری نمایید. اطمینان حاصل  هایترکاز ایجاد این  توانیدمی

 .شوندمیدیوار توزیع  بر روییکنواخت  صورتبهو  شوندمیدر دیواره ساختمان ایجاد 

 در کف:ترک تصادفی در دیوار داخلی یا ترک یا  خارجیدیوار  ناشی از کج شدنقطری ترک  -3

 ،نا باشدب عمقکم فونداسیونهنگامی که و سیاه(  رسخاک ) ریپذرطوبت در خاک نشست تغییر خوردگی به دلیل  ترکاین نوع 

 .افتدمیاتفاق 

به دلیل اینکه  دیوارهای خارجی دچار نشست خواهند شد.به این صورت  و شودمیجمع  فونداسیوندر هوای خشک، خاک زیر 

لیل کج این به دبنابر؛ به سمت خارج شاهد هستیم ، کج شدگی را بیشترافتدمیاتفاق ساختمان  اطرافجمع شدگی بیشتر در 

 .گیرندمیداخلی شکل  دیوارهایقطری تصادفی بر روی  هایترکشدگی دیوار خارجی، 



 

 

ایجاد  ی کههایترکاما ؛ افتدمیجریانی معکوسی نسبت به حالتی که ذکر شد، اتفاق و  شودمیمتورم خاک  هنگام بارش باران 

ی در هایکتربنابراین ؛ شودمی؛ کف به سمت باال برآمدگی پیدا کرده و ناهموار شوندمیکامل بسته ن صورتبه گاههیچ شوندمی

 .شودمیخاک ایجاد  حرکتکف به دلیل 

 استفاده نمایید: ی آجریهاسازهقطری در ترک زیر برای به حداقل رساندن این نوع  کنندهپیشگیریاز اعمال 

 خاک زرد مناسب یا خاک مستحکم  بر رویخود را  فونداسیون. قرار ندهید رس سیاهخاک  بر رویخود را  فونداسیون

 .باید تا حد امکان عمیق باشد فونداسیونبنا کنید. 

 خانه فراهم آورید اطرافمتر در  2قابل انعطاف با عرض  بندآب پوشش. 

 قرنیز پنجره/ نعل درگاهقطری در سطح  هایترک -4

 

ناشی  RCCدر سردر  ایجادشدهدلیل نشست . شودمیایجاد  با دهانه طوالنینعل درگاهی بازشوهایی قطری در  ترکاین نوع از 

. یابندمیگسترش است و به سمت باال  ایجادشدهدر سردر قسمت آجری از قسمت انتهایی  هاترک . اینباشدمیخشک شدگی از 

 .خورندمیاغلب در خشک شدگی اول پس از کامل شدن ساختمان به چشم  هاترکاین 

 استفاده نمایید: نعل درگاهیآجری  هایقسمتقطری در  هایترکاز اعمال پیشگیرانه زیر برای به حداقل رساندن 

   سایز مقطع بهینه استفاده نمایید. شده با ساختهپیش  نعل درگاهیاز 

 استفاده نمایید. نعل درگاهی عنوانبهکم  جمع شدگیی با ناز بت 

 مترجم: پوریا نخعی
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