
 

 هاسازهو  هاساختمانتخریب برای  هایروشفرآیند و 

 وسایل مکانیکی، آتش، مواد شیمیایی و ... است. مواد منفجره، وسیلهبهتخریب، خراب کردن یک سازه 

 تخریب چیست؟

یک ساختمان یا سازه با در نظر داشتن همه اقدامات  سازیویرانبرای  شدهکنترلو  شدهریزیبرنامهیک عملیات  تخریب،

 احتیاطی است.

ا بخشی یسازهمتالشی کردن یک ساختمان یا ، برچیدن، ویران کردن، خراب کردن یا صورتبه توانمیتخریب را  پدیاویکیطبق 

 کرد. ، تعریفشدهکنترلو  شدهریزیبرنامهاز پیش  صورتبهاز آن 

 
 هاسازهو  هاساختمانتخریب  هایروشفرآیند و 

 ،ودموج ایسازهبازسازی و جایگزینی اجزای  جزبه ،برچیدن کامل یا بخشی از آند شامل توانمیتخریب یک ساختمان یا سازه 

 باشد.

تخریب با استفاده از مواد منفجره داده  هایروشتخریب، انفجار است؛ انفجار نامی است که به یکی از  یخانوادههمعبارت 

 .شودمی

Huges & Salvidge ی صنعتی و تجاریهاساختمانتخریب  هایروش زمینه برخی از یک شرکت بریتانیایی مشهور است که در 

 .تخصص دارد هاآپارتمانی بلند و هاساختمانشامل 

 قبل از شروع تخریب هم باید یجلسهانجام شود. یک  ایحتاطانهمدقیق و  ریزیبرنامهباید قبل از انجام تخریب در محل سایت، 

 یابند. خودآگاهینسبت به وظایف  هر سطحی که هستند،افراد در  یهمه تا خطر ارزیابی شود وبرگزار شود 



 

 چرا به تخریب نیاز داریم؟

مانند  هاییموقعیتبا  معموالً هاسازهسال است. در طول این عمر،  04تا  04بین  معموالًی بتنی هاساختمانعمر  یچرخه

که  وندشمی روروبهدلیل افزایش جمعیت شهری یا نیاز به فضای بیشتر به  یبازساز طبیعی، تغییرات عملکردی، هایفاجعه

باید برای  اندکردهیی که عمر طراحی خود را سپری هاسازه. شودمیی موجود منجر هاسازهبه تخریب و بازسازی  هااین یهمه

 و ایمنی بازسازی شوند. برداریبهرهرعایت الزامات مرتبط با 

ی کوچک را هاسازهصنعتی و مسکونی بسیار ضروری است. ی جدید هاسازهبرای ساخت تخریب  یافتهتوسعهدر کشورهای 

پیشرفته داریم.  هایروشو  آالتماشیننیاز به  تربزرگی هاسازهدستی تخریب کرد، اما برای تخریب  هایروشبا  توانمی

و ایمنی ساختمان  نشانیآتشی که از قوانین و مقررات ایمنی، سالمت، یهاساختمان طبق مقررات بایددولتی هم  هایسازمان

 را تخریب کنند. اندکردهتخطی 

و هزینه  ایمنی، یطمحبه شرایط  شودمیزیادی برای انجام کارهای تخریب وجود دارد، اما روشی که اجرا  هایروشامروزه 

 بستگی دارد.

 ترتیب تخریب

ردرگمی تا از س شودمیتعیین  هامحدودیتبا در نظر گرفتن شرایط واقعی سایت و  آنترتیب انجام  ،تخریب یپروژهقبل از شروع 

 بعدی در پروژه جلوگیری شود. هایخسارتو 

 . اگر خطوط تجهیزاتدنتا تجهیزات موجود مشخص شو گرددبازرسی  خوبیبهشده و اطراف آن  بردارینقشه خوبیبهباید سازه 

 همحیط و ساز حتماًیا قطع شوند.  شدهبسته خوبیبهآب و ... در اطراف آن وجود داشته باشد باید  هایلولهمانند برق،  یخدمات

ز اپیمانکار دارای صالحیت  یوسیلهبهرا  مواد این ،وجودو در صورت  کنترل کنیدمانند آزبست مواد خطرناک را به لحاظ وجود 

 کنید. بین ببرید

 هایینماشحضور  در صورت را تخریب کرد. هاسازهسایبان داشته باشد، ابتدا باید این مانند بالکن یا  ایطرهسازه  ،اگر ساختمان

 صورت گیرد.باال به پایین  د تخریب ازباالبر و مخازن آب در تراز باال بای

در  اهگتکیهبه سمت تیرهای در صورت تخریب دال طبقه، باید مطمئن شویم که تخریب را از مرکز دهانه شروع کرده و سپس 

وارهای قبل از تخریب دی غیر باربرباشد، باید دیوارهای  قرارگرفتهدال سقف بر روی دیوار  کهدرصورتیقاب حرکت کنیم.  یسازه

رهای باربر باید بعد از برداشتن تیرهای باالی آن برداشته شوند. اگر شرایط سایت اجازه بدهد، و دیوا هاستونباربر تخریب شوند. 

 ی که روی سطح زمین قرار دارند، تخریب کرد.آالتماشیناستفاده از با  توانمیرا اول  یطبقهدال 

 تخریب هایتکنیکو  هاروش

پروژه  بودن هر فردمنحصربهکه به دلیل  هاییچالشاگر شما به دنبال کار در صنعت تخریب هستید باید خود را برای مواجهه با 

 ، آماده کنید.آیدمیبه وجود  مورداستفادهمحیط اطراف سازه و مصالح  ازنظر

 انتخاب روش یا فرآیند تخریب به تعدادی عوامل بستگی دارد:

 است. قرارگرفتهدر آن محلی که ساختمان  .1

 



 

 زمان موجود برای تخریب .2

 مصالح ساختمان .3

 هدف تخریب .0

 دفعبرای  هانخالهروش حمل  .5

 (HSE) گردوغبارو  سروصداعوامل کنترل  .6

ر در پایان عم هاسازهو  هاساختمان، ندفناوری هنوز ردپایی در صنعت ساختمان پیدا نکرده بود هاینوآوریدر گذشته وقتی که 

، اما بشر از اشتباهات؛ شدمیانجام انسان و با دست و چکش  یوسیلهبه ،برداریبهرهبرای ادامه  مناسبعدم شرایط خود به دلیل 

 تخریب درس گرفت. یزمینهبه دلیل نبود آگاهی و دانش در  هافاجعهو  هاشکست

 یت و فضای موجود دارد.یک روش برای تخریب بستگی به شرایط واقعی سا کارگیریبه

 شدهنجاما. طبق تحقیقات غیر سنتی هایروشسنتی و  هایروش جامع تقسیم کنیم: یدستهرا به دو  تخریب هایروشیم توانمی

 متعدد هستند بلکه در فناوری، کاربرد، هزینه و سرعت هم متفاوت هستند. تنهانهتخریب امروزه  هایروشدر دانشگاه سالفورد، 

 دستی هایروش

چکش آهنگری، قلم چکش . شودمیدست یا چکش انجام  وسیلهبهو دستی  صورتبهسنتی و دستی کار تخریب  هایروشدر 

را  آن توانمیاست و  هزینهکماین روش خیلی کند و . شوندمیروش استفاده  در اینیا چکش بتن کن برقی و وسایل دریل 

 استفاده کرد.ی مسکونی کوچک هاساختمانیا  هاخانهبرای 

 تخریب هایتوپتخریب با 

برای تخریب ساختمان است. یک جرثقیل از توپ تخریب به  مورداستفاده هایروش ترینمعمولو  ترینقدیمیاین روش یکی از 

 ورتصبهروی آن انداخته شده یا به آن برای تخریب یک عضو  به این صورت که کندمیکیلوگرم استفاده  6124وزن حداکثر 

نرم )زیاد و در حالتی که فوالد داغ شده است  فشارتحتاست. این توپ  شدهساختهفوالد این توپ از . شودمیی ضربه وارد نوسان

طعات با ق توانمیاست تا متراکم شده و مقاومت باالیی داشته باشد. اعضای بتنی را  شدهتشکیل (است ولی ذوب نشده است

 را برید. آرماتورهاب باید کوچک تخریب کرد، اما بعد از تخری

 
 ساختمان یسازهتخریب 



 

 مزایا

  افقی هایدهانهو دیگر  هاسقفبرای تخریب 

  ممکن  ،هاساختمانو وجود آزبست در  محیطیزیست مسائلبه دلیل  تخریب تخریب هنوز هم زمانی که هایتوپاز

 .شودمینیست استفاده 

 معایب

  دارد.مهارت باالی اپراتور جرثقیل نیاز به 

  ی با یهاساختمان وجودبااین، شودمیجرثقیل محدود  یاندازهبا این روش تخریب کرد با  توانمیارتفاع ساختمانی که

 .شوندمیطبقه هم با این روش تخریب  24ارتفاع 

  شودمید که خود یک عیب محسوب زیاد، ارتعاش و سروصدا شو گردوغبارد باعث ایجاد توانمیفرآیند در هم شکستن. 

 تخریب

 شدهریدهبن سطح بتن وچاست.  پذیرامکانبا جرثقیل هم  هاآنی بتنی با بریدن اجزا و سپس حذف هاسازهیا کامل  جزئیتخریب 

در  ابازشوهدر ایجاد  مثالًنیاز به تخریب جزئی داریم، زمانی استفاده کرد که  توانمیرا  هاروشمنظم است، این  تقریباًصاف و 

 .هادالدیوارها و 

 هیدرولیکیتخریب 

سیستم ساینده و . یک رساندمیرا به حداقل  سوزیآتشو ارتعاش و خطرات  رساندمیبه حداقل را  گردوغباربریدن با آب 

 سوپرسونیکاز یک جت آب  هیدرولیکیتخریب در است.  موردنیازآب برای تمیز کردن در طول فرآیند برش با جت  آوریجمع

ر از این فشا کههنگامی. کندمیبتن نفوذ کرده و فشار داخلی ایجاد  هایترککه در داخل حفرات و  شودمیفشار باال استفاده 

 .شکندمیمقاومت کششی بتن بیشتر شود، بتن 

 
 هیدرولیکیتخریب 



 

 پنوماتیکی و هیدرولیکی یکنندهتخریب

ت پنوماتیکی یا هیدرولیکی اس کنندهتخریب ،شودمیاستفاده  هاروسازیو  هاپیپل،  هایعرشهیک ابزار معمول که برای تخریب 

ات از عملی کنترل د شامل تلسکوپی بودن بوم برای دسترسی راحت وتوانمی این روششده است. مزایای  سوارماشینکه روی 

از طریق بازشوهای  توانمیرا  ترکوچککنترل از راه دور  هایماشینبعضی از ، باشد. زیرآبتخریب در  هایقابلیتراه دور و 

 یندازهابهد بسته توانمیاین روش  وریبهرهبرد و برای تخریب طبقات و دیوارها از آن استفاده کرد.  هاساختمانبه داخل  هاپنجره

 و شرایط کاری متفاوت باشد. آرماتورهاچکش، نوع بتن، مقدار 

. است دهشبه یک قلم متصل  مستقیماًیک چکش  ندر آ نوماتیک یا الکترومکانیکی است کهپ یوسیلهچکش بتن کن یک 

ی ابزارهای برق. کنندمیهم از موتورهای برقی استفاده  هاآناما بعضی از  کنندمیبا هوای فشرده کار  معموالًهای دستی کنبتن

 پوند دارند. این ابزارها نیاز به منبع برق خارجی داشته ولی نیاز به کمپرسور ندارند. 65تا  12مختلفی از  هایاندازه

یا  کلی، معدن و تخریب سازیراهگسترده در  صورتبهاست و  حملقابل هایچکشاز  تربزرگخیلی  معموالًچکش هیدرولیکی 

که  شودیممتصل  حملقابلرولیکی به یک منبع نیروی هیدرولیکی . چکش با یک شلنگ هیدشودمیخاکی استفاده  عملیات

 .کندمی تأمیندر آن یک موتور بنزینی یا دیزلی پمپ هیدرولیکی را 

 مواد منفجره

ازه که س ایگونهبه هاآنانفجار  بندیزمانمواد منفجره و  به همراه جانمایی مناسبانفجار ساختمان  صورتتخریب به ،در صنعت

. انفجار ساختمان شودمیدر محیط اطراف ساختمان به حداقل برسد، تعریف  ایجادشدهو آسیب فیزیکی  شدهخرابروی خودش 

متعددی با استراتژی  یمنفجرهمواد هم باشد.  هاتونلو  هابرج، هاپلی دیگر مانند هاسازه یشدهکنترلد شامل تخریب توانمی

یا دیگر  ، دینامیتنیتروگلیسیرین. شودمیاستفاده  هاآنکه برای تسریع فروریختن سازه از  گیردمی مشخص در داخل سازه قرار

 .رودمیبتن مسلح به کار  هایگاهتکیهمواد منفجره برای شکستن 

 دکنمیاستفاده  شدهکنترلی هاشکستبرای ایجاد  هاگمانهاز انبساط سریع گازهای محصور در یک سری از انفجار  هایروش

ی که باید در بتن شدهتعییناز پیش  هایزاویهدر  ابتدا معموالًی بتنی هاسازه. برای تخریب شودمیکه باعث شکستن راحت بتن 

 هاآنانفجار  بندیزمانهدفمند مواد منفجره و  قرارگیری صورتبه انفجار داخلی. شودمیایجاد  هاییسوراختخریب شود، 

 هایگاهتکیهاین روش . شودمیخودش فروبریزد و آسیب فیزیکی به محیط اطراف حداقل شود، تعریف که سازه روی  ایگونهبه

 تا ساختمان دیگر نتواند در برابر نیروی ثقلی مقاومت کند و تحت وزن خودش فروبریزد. کندمیبحرانی را تضعیف کرده یا حذف 

 ایمنی در هنگام تخریب هایتوصیه

 کشیدن حصار

 .کندمیعمومی جدا کرده و از دسترسی غیرمجاز و تجاوز به حریم جلوگیری  هایمحلمحل تخریب را از حصار 



 

 
 ایمنی در هنگام تخریب هایتوصیه

 راهرو

نیروی کار ایجاد شود که همیشه نور کافی داشته و نخاله و دیگر مصالح در آن وجود نداشته  یاستفادهراهروهایی باید برای 

 باشد.

 سکوها

الوار سنگین ایجاد شود تا از آسیب دیدن کارگران و  جنس ازباید سکوهایی ، چندطبقه یسازهدر تخریب دیوارهای بیرونی 

 متر ارتفاع جلوگیری شود. 24با بیش از  یعابران در هنگام تخریب دیوارهای

 تخریب ...؟ یآینده

با جداسازی مصالح این روش سبز به دپو است.  دهشمنتقلکاهش مقدار مصالح  باهدفیک روش جدید تخریب یک ساختمان 

 .شودمیانجام  هاآن مجدد و بازیابی یاستفادهبرای  شدهتخریب

. همچنین تبه دپو در بعضی از موارد منجر شده اس مواد درصدی انتقال 04مناسب این روش به کاهش بیش از  ریزیبرنامهبا 

 .دهدمیکاهش  شدتبهتخریب آن،  جایبهرا با برداشتن یک ساختمان  CO2این روش انتشار گاز 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 
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