
 تخريب ساختمان چيست ؟

در زمينه ساختار فيزيكي، تخريب ساختمان شامل تخريب انتخابي اجزاي ساختمان به ويژه براي بازيافت مورد 
اين مورد با تخريبي متفاوت است كه در آن يك محل خاص با . باشد باشد و مديريت مواد دفعي مي استفاده مي

. شود تخريب به عنوان ساخت معكوس خوانده مي. گردد پاكسازي ميها  ها به طور كلي از ساختمان شديدترين روش
ها، به عنوان يك فعاليت قديمي مطرح است كه با حوزه علمي در حال توسعه روش پايدار و  فرايند تخريب ساختمان

از مواد تخريب ساختمان بر استفاده . ها همانند هرچيز ديگر چرخه حياتي دارند ساختمان. سبز ساختمان ارتباط دارد
 .توان از ساختمان استفاده نمود به كار رفته در ساخت ساختمان در شرايطي مربوط است كه ديگر نمي

ها نگاه داشته  رسد، معموالً تخريب شده و در برخي از قسمت هنگامي كه ساختمان به پايان طول عمر مفيد خود مي
هاي تخريب هستند كه نسبتاً ارزان قيمت  انواع سبكها برخي از  انفجارهاي ساختماني و يا تخريب ديواره .شود مي

ها مقادير زيادي  از سويي ديگر اين روش. سازند هاي ايجاد كرده و فراهم مي بوده و روش پاكسازي محل براي ساختمان
هاي جديد هنوز هم ممكن است ارزشمند باشند و برخي مواقع  اجزاء در ساختمان. نمايند مواد دفعي را ايجاد مي

تخريب به ويژه براي برداشت آن چيزي است كه معموالً تحت عنوان . شمندتر از زمان ساخت ساختمان هستندارز
 .ها به عنوان مواد ساختماني استفاده كرد توان از آن شود و مي مواد دفعي خوانده مي

 روش هاي معمول تخريب

تخريب غيرساختاري تحت . باشد ساختار ميشود كه شامل ساختار و غير بندي تقسيم مي تخريب معموالً به دو طبقه
ها، درب، پنجره و مواد تكميل شده  شود و از كاربرد غيرساختماني، دستگاه عنوان ايجاد حالت نواري نرم خوانده مي

ها بازار خاصي را به  ها و محل استفاده مجدد از اين انواع مواد معمول بوده و در بسياري از موقعيت. تشكيل شده است
معموالً، اين . باشد تخريب ساختماني شامل جداسازي اجزاي ساختماني يك ساختمان مي. تصاص داده استخود اخ

در . شود مورد تنها براي استفاده از مواد معدني كم هزينه مانند آجرهاي مورد استفاده، سنگ و چوب اضافي انجام مي
 .كردند تفاده ميهاي سنگي را خراب نموده و از سنگ آن مجدداً اس گذشته، ساختمان

اين مورد مفهوم . هايي مرسوم بوده است كه به طور كامل تخريب نشده بودند ها از ساختمان همچنين دزديدن سنگ
استفاده از آجر و سنگ آهك به طور خاص، سابقه طوالني در استفاده مجدد و بازيافت . باشد ادبي كلمه ديالپيداتد مي

 .باشد ها در طول زمان مي رنگ آن دارد و دليل آن قابليت دوام و تغيير

هاي ساخت و ساز پايدار سبب شده است  اخيراً، افزايش شناخت و آگاهي زيست محيطي و همچنين آشنايي با روش
مواد معمول مانند الوارهاي مورد استفاده در . اي از مواد ارزش تخريب ساختماني را داشته باشند كه محدوده گسترده

 .باشند ين بازار جديد در حال توسعه ميها، بخشي از ا ساختمان

هاي ساخت و ساز  روش. هاي گوناگون استفاده نموده است ها از جنبه به همين ترتيب آمريكا، از تخريب ساختمان
ها معموالً شامل مقادير زيادي الوار بوده و از  آن. انبارها، در ميان ساختارهاي پايه ديگر، معموالً نسبتاً ساده است
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ها اغلب مشخص هستند و فرايند تخريب  به عالوه، ساختمان. نمايند اد چسبنده و مواد نهايي استفاده ميحداقل مو
بسياري از اين انبارهاي قديمي، در دوره قبل از جنگ جهاني دوم ساخته . تر است چندين ساختمان بسيار ساده

ب به دليل فراواني نيروي كار نظامي و دستيابي تخري. رسد كه ديگر بايد تخريب شوند ها به زماني مي اند و سن آن شده
 .مانده بسيار مطلوب است به مقادير زياد مواد باقي

بالياي طبيعي مانند طوفان، گردباد، سيالب، سونامي و زمين لرزه، اغلب مقادير زيادي مواد ساختماني قابل استفاده را 
 .شوند تا مواد براي بازسازي منطقه تهيه شود تخريب مي اند، اغلب هايي كه بر جاي مانده ساختمان. گذارد بر جاي مي

 انواع تخريب ساختماني

عمليات اجرايي  ترين بخش از هاي عمراني و ساختماني به عنوان اولين و حساس در بسياري از فعاليت تخريبعمليات 
هاي  تخريبهاي اخير آمار حوادث صنعت ساختمان در كشور، نمايانگر آن است كه  متأسفانه طي سال. باشد مي

در  تخريببه طور كلي حوادث ناشي از . ه همراه داشته استهاي جاني و مالي سنگيني را ب غيراصولي، تبعات و آسيب
بايد صورت  تخريبدر اين قسمت به اقداماتي كه قبل از . پيوندد به وقوع مي تخريبسه مرحله قبل، حين و بعد از 

 .بگيرد، پرداخته شده است

ها  استفاده كرد كه اين روش) با توجه به وضعيت ساختمان ( هاي مختلفي توان از روش به منظور تخريب يك بنا، مي
 : عبارتند از

اين . هاي تخريب به شمار مي رود هاي بزرگ، يكي از روش هاي انفجاري در ساختمان استفاده از چاشني: روش انفجار
هاي باز و  در محل رساني قبلي صورت گيرد، عموماً روش كه بايد با دقت و بعضاً با محاسبات الزم و همچنين اطالع

 .باشد نسبتاً وسيع صورت گرفته و از سرعت تخريب بااليي نيز برخوردار مي

هاي نسبتاً كوچك، استفاده از روش گام به گام به صورت  هاي معمول در تخريب ساختمان يكي از روش: روش دستي
پذير بوده و از سرعت  ي آن ها امكانبندي مصالح و جداساز در اين روش دسته. باشد مي) و از باال به پايين(دستي 

 . باشد، بايد از افراد مجرب استفاده شود و رعايت نكات ايمني بسيار حائز اهميت است كمتري نيز برخوردار مي

هاي مقاوم ساختمان  در اين روش به بخش. گيرد هاي بتني مورد استفاده قرار مي معموالً در ساختمان: روش مكانيكي
هاي سنگين ضربه واردشده تا محل مورد نظر تخريب گردد كه  تي نظير پيكور يا به وسيله گويآال به وسيله ماشين

 .رساني به اهالي محل صورت گيرد عموماً با سروصداي زياد همراه بوده و بايد قبل از شروع عمليات، اطالع

 مراحل تخريب

ه باشد و يا اينكه در اطراف آن ساختماني براي ساختمان هايي كه تخريب آن شكلي براي ساختمان هاي اطراف نداشت
نباشد و يا مصالح آن مورد نياز نباشد، از تخريب يا يك لودر استفاده مي كنيم و ساختمان را بدون سبك سازي 
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اما اگر مصالح آن مورد استفاده و دارا ي ارزش اقتصادي . تخريب مي كنيم و به وسيله كاميون نخاله ها را بار مي زنيم
 .ريب آن مهم است و بايد طبق اصول تخريب شودباشد، تخ

 : همچنين در مواردي كه ساختمان امكان صدمه براي ساختمان هاي اطراف داشته باشد

 : مرحله اول

بدين . قبل از تخريب يك ساختمان ابتدا بايد به سازمان هاي ذيربط شامل سازمان آب، برق، گاز و تلفن اطالع داد
مثال شركت گاز تازماني كه نفرات ساكن . ام به قطع آب، برق و گاز تا اطالع ثانوي مي كنندترتيب سازمان هاي فوق اقد

 .قطع مي كند) زماني كه اسناد تفكيك شده باشد و حداقل يك مصرف كننده در ساختمان باشد(ساختمان شوند، 

سازمان آب كنتوري در  چون براي مراحل مختلف ساختمان سازي به آب نياز مي باشد، با درخواست كنتور جديد،
همچنين در مورد برق نيز جون در ساختمان سازي ماشين آالت مختلف از . اختيار درخواست كننده قرار مي دهد

و برق  50قبيل ماشين آالت بتن ريزي يا باالبرها، با برق معمولي نمي توانند كار كنند و براي مثال نياز به آمپراژ باالي 
، بنابراين مي بايست از دستگاه هاي ديزلي استفاده )تك فاز است(آمپر  25فيوز معمولي  در حالي كه( سه فاز دارند

 .كنيم كه ژنراتور توليد كننده برق دارد

. در مورد خطوط تلفن، لزومي ندارد كه قطع شود و در زمان تخريب ساختمان سازي مي توان از آن استفاده كرد
 .همچنين بعد از تخريب تغيير تعرفه ندارد

 : مرحله دوم

 … اين مرحله مربوط به جمع آوري كليه الحاقات از قبيل كابل برق و كولر و

 : مرحله سوم

مرحله سبك سازي است و در واقع به معناي سبك كردن پشت بام با برداشتن اليه هاي ايزوالسيون كه با اين كار 
 .تن از وزن ساختمان كم مي شود 30الي  20حدود 

 : مرحله چهارم

رحله جهت جمع آوري كليه عناصر غير باربر از قبيل درها، پنجره ها ، در آوردن شيشه ها و بازكردن پروفيل اين م
 .انجام مي شود …پنجره ها و 

 : مرحله پنجم
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حال مي . در اين مرحله يك ساختمان داريم كه نسبتا سبك بوده و فقط شامل سقف و اسكلت ساختمان مي شود
ديوارهاي غير سازه اي و پارتيشن ها مي . ه ساختمان را ساختيم، آن را تخريب كنيمبايست بر عكس همان روشي ك

ديوارهاي ضخيم ولي در جهت تيرريزي، در واقع كليه عناصري كه بدون آن ها هم ساختمان (بايست تخريب شوند 
 (.پابرجاست

 : مرحله ششم

ع به تخريب سقف مي كنيم به اين ترتيب كه مثال اكنون شرو. در اين مرحله ساختماني، ديوارهاي باربر و سقف داريم
براي سقف تيرچه بلوك، به وسيله كمپرسور جاهايي كه بلوك ها قرار دارند را تخريب مي كنيم و بعد از آن با تخريب 

سقف ها را بدين صورت . ستون در در شناژهاي افقي در طرف آن ها با طناب به وسيله كارگرهايي پايين مي آورند
 .تخريب مي كنيم يكي يكي

 اقدامات قبل از تخريب ساختمان

پس از تحويل زمين از سوي كارفرما و در صورت وجود ابنيه در محل اجراي طرح، پيمانكار موظف است نسبت به 
 :  هاي موجود در محل اجراي كار به شرح زير اقدام نمايد آماده سازي و تخريب ساختمان

ه ريزي كامل براي انجام كار صورت گيرد و دستگا بايد برنامه تخريبقبل از شروع  : تخريبكارهاي مقدماتي  - الف
 : ، موارد زير بايد رعايت گرددتخريبروع كار قبل از ش. مطلع باشد تخريببايد از روش  نظارت

، تخريبهاي مشابه در ساختمانِ مورد  با اطالع و همكاري مؤسسات مربوطه، جريان گاز، آب، برق و سرويس .1
 .دمطلع باشن تخريبهاي مجاور، از زمان قطع تأسيسات و زمان  همچنين بايد ساكنين ساختمان. قطع گردد

 .ريزي براي حفظ يا خارج كردن مواد قابل اشتعال، گازها يا كپسول هايي كه احتماالً نگهداري و انبارشده است برنامه.2

 .ريزي براي دفع موادي مانند گازهاي سمي كه ممكن است سالمتي افراد را دچار مخاطره سازند برنامه.3

 .در آن انبار شود تخريبانتخاب محلي كه بايد ضايعات .4

 دسترسي براي افراد مجري طرح آماده كردن سرويس هاي الزم و قابل.5

و  تخريبريزي و اقدام براي حفظ ايمني كاركنان و عابران از طريق كار گذاشتن حفاظ و نصب حصار بين محل  برنامه.6
 محيط خارج

همراه با وسايل حفاظتي مناسب با نوع كار و عمليات  يبتخرآالت متناسب با روش  آماده كردن وسايل و ماشين.7
 تخريب
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 به منظور جلوگيري از تخريبسوزي، زلزله و نظاير آن بايد قبل از  ديده بر اثر سيل، آتش هاي آسيب در ساختمان.8
 . هاي الزم صورت پذيرد بندي كافي در قسمت شمعريزش و خرابي ناگهاني، مهار و 

روها و معابر عمومي مجاور، مسدود يا طوري محافظت شوند كه به كسي صدمه  هر ساختمان، پياده تخريبقبل از .9
متر كمتر  2ها بايد ايستايي كافي داشته و ارتفاع آنها از  شود، اين نرده در صورتي كه از نرده استفاده مي. وارد نشود

 . نباشد

متر باشد، در صورتي  8طبقه و يا ارتفاع آن از كف پياده رو بيش از  2شود، بيش از  مي تخريباگر ساختماني كه .10
 نظارتمتر است بايد راهرو سرپوشيده مناسب با تأييد دستگاه  5كه فاصله ساختمان از پياده رو يا معبر كمتر از 

بايد پياده رو يا خيابان محدود يا مسدود  ( مهندس ناظر ) نظارتدر مواردي كه با تشخيص دستگاه . ساخته شود
در صورتي كه ساختمان مورد . هاي الزم صورت گيرد هماهنگي)  …شهرداري و )ربط  شود، بايد با مؤسسات ذي

به . توان به جاي راهروي سرپوشيده از حصار يا نرده استفاده نمود مترفاصله داشته باشد مي 5از معبر بيش از  تخريب
وگيري از خطرات ناشي از سقوط مصالح، اطراف و سقف راهروهاي سرپوشيده بايد داراي حفاظ كاملي از منظور جل

درجه و شيب حفاظ به  45حداكثر زاويه اين حفاظ نسبت به كف . چوب يا توري فلزي با ارتفاع حداقل يك متر باشد
 . طرف خارج است

سقف . بايد راهروهاي سرپوشيده مناسب ساخته شود تخريبدر محل ورود و خروج كارگران به ساختمان مورد .11
چنانچه قرار است از سقف راهروها . راهروهاي سرپوشيده بايد حداقل هفتصد كيلوگرم بر مترمربع فشار را تحمل كند

 .ي مصالح استفاده شود، بايد اين سقف حداقل هزار و پانصد كيلوگرم بر هر مترمربع فشار را تحمل كندبراي حمل برخ

مد نظر قرار داده و وظايف افراد را به آن بايد مديريت كارگاه جزئيات كار را به دقت  تخريبقبل از شروع عمليات .12
 .ها يادآوري كند

كنند، ضمن آنكه اجراي پروژه سريع تر صورت  يافته كه افراد، ضوابط ايمني را رعايت مي در يك كارگاه سازمان.13
 تخريبمديريت كارگاه بايد هنگام شروع عمليات . پذيرد، از ميزان خطرات ناشي از كار نيز كاسته خواهد شد مي

 .هاي مختلف انجام داده، تمامي ابزار، وسايل و تجهيزات را از نظر حفاظتي كنترل نمايد هاي الزم را با قسمت هماهنگي

 طراحي تخريب

ها را براي ساختمان جديد  توان آن گردد كه مي اني از مواد مورد استفاده ميپايان عمر مفيد ساختمان سبب ايجاد جري
انتخاب مواد براي بازيافت و استفاده مجدد نبايد در پايان طول عمر ساختمان صورت گيرد بلكه بايد در . فرآوري نمود

پارند و مواد ساختماني را بر س معماران و طراحان كل چرخه حياتي ساختمان را به خاطر مي. مرحله طراحي انجام گيرد
ها مجدداً پس از استفاده از ساختمان در اهداف مورد نظر  نمايند تا بتوانند از آن ها انتخاب مي مبناي ظرفيت آن

 .استفاده كرد
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اين مورد گرايش . ها در فرايند طراحي استفاده نمود توان در ساختمان يك رويكرد جريان افزايشي براي تخريب را مي
شوند كه به  هاي ساختماني ساده با مواد بادوام و درجه باال تركيب مي اغلب روش. باشد در معماري پايدار مي موجود

 .شود استفاده مي DFE هاي بهترين نحوي براي ساختمان

ها به طور معني داري سبب  هاي ساختماني و ايجاد قابليت مشاهده در آن هاي گوناگون زيرساخت جداسازي اليه
شود كه بتوان مواد گوناگون  هاي قابل جداسازي سبب مي ايجاد اجزاء درون سيستم. گردد ها مي ي تخريب آنساز ساده

اين مورد با استفاده از عوامل تثبيت كننده مكانيكي قابل انجام است كه از آن جمله . به شكل كارآمدي جدا ساخت
كننده يكي  دهد دسترسي فيزيكي به مواد سخت ميهاي اتصالي اشاره نمود كه اجازه  ها و قسمت توان به توپي مي

 .هاي مورد نياز اين طراحي گردد ديگر از جنبه

برخي از . باشد ها در حالت باثبات در پروژه مي همچنين نكته حائزاهميت استفاده از مواد استاندارد و سازماندهي آن
توان از اين مورد اجتناب نمود كه ساختمان  هاي ساختاري مرسوم مواد به سختي قابل تخريب بوده و هنگامي مي روش

توان  ها و مواد چسبنده به طور معني داري سبب كند شدن فرايند تخريب شده و نمي استفاده از ميخ. گردد طراحي مي
 .از مواد تخريبي استفاده كرد

تجديد اهميت زيادي اجتناب از استفاده از مواد خطرناك در محيط طبيعي و همچنين عدم استفاده از مواد غيرقابل 
. شود فرايند تشخيص قطعات گوناگون براي فروش مجدد مشكل گردد هاي مواد تركيبي سبب مي استفاده از رده .دارد

هايي كه با به خاطر داشتن فرايند تخريب طراحي  ساختمان. تخريب اهميت زيادي در انتهاي طول عمر ساختمان دارد
 .وده و براي كاربردهاي جديد مناسب هستنداند، اغلب به سادگي قابل حفاظت ب شده

هاي جديد تأثيرات  كند كه ساختمان صرفه جويي در فضاي داخلي براي پاسخگويي به نيازهاي جديد تضمين مي
توان به پروژه  باشد كه از آن جمله مي يك عامل حائزاهميت ديگر، ساختمان واحد مي. زيست محيطي محدودي دارند

هاي كاركردي و  اين مورد يك ساختمان مسكوني تشكيل شده از بخش. كانادا اشاره نمود در مونترئال 67هپيتاد 
شوند،  هنگامي كه افراد داخل يا خارج مي. گيرد باشد كه به اشكال گوناگون در كنار يكديگر قرار مي جداگانه مي

 .بندي نمود توان در صورت نياز مجدداً طبقه واحدها را مي

 و پايداري زيست محيطيارتباط تخريب ساختمان 

به عالوه ايجاد يك چرخه حياتي جديد براي مواد، تخريب . تخريب ارتباط عمده با پايداري زيست محيطي دارد
تواند به كاهش انرژي و پراكنش حاصل  اين مورد مي. كند ها به كاهش نياز به استفاده از منابع جديد كمك مي ساختمان

گيرد و به صورت درون جا  از آنجا كه تخريب اغلب در سطح محلي صورت مي. جامداز اصالح و توليد مواد جديد بيان
تواند از جوامع  تخريب به صورت بالقوه مي. شود پذيرد، انرژي و پراكنش نيز در جابجايي مواد صرفه جويي مي انجام مي

كارگر براي هر  6تا  3فاده از تخريب معموالً با است. هاي تجديد شده حمايت نمايد با تأمين مشاغل محلي و ساختمان
به عالوه، مواد دورريز جامد حاصل از فرايند . پذيرد گيرد انجام مي يك نفر كه در مشاغل تخريب مشابه صورت مي
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ها  اي دارد زيرا ساخت و تخريب و مواد دورريز حاصل از آن اين مورد منافع عمده. شوند تخريب مرسوم از محل دور مي
 .دهند فع مواد جامد را به خود اختصاص ميجريان د ٪20تقريباً 

 مزاياي اجتناب از دفع چوب

در كانادا، اتحاديه پيمان عدم مصرف دي اكسيد كربن وبسايتي را ايجاد نموده است كه منابع را براي قانونگذاران و 
اد و خانوارها تعيين ها، ايجاد كنندگان و پيمانكاران، مالكان تجارت و اپراتورها مشخص نموده و براي افر شهرداري

 :باشد ها شامل موارد زير مي منافع براي شهرداري. نمايد مي

ها بر مبناي مسائل مالياتي پشتيباني  آوري مواد دفعي، دورريز و يا حذف آن ها جمع هاي دفع كه در آن كاهش هزينه-
 .شود مي

 هاي منافع بيشتر ايجاد جريان-

 دوام بيشتر مناطق دفع مواد-

 ها به متان اي ايجاد شده در نتيجه تجزيه مواد دفعي چوبي و تبديل آن نش گازهاي گلخانهكاهش پراك-

 تحريك رشد اقتصاد محلي با ايجاد صنايع جديد و افزايش اشتغال-

 .بهبود محيط محلي و پايداري كلي جامعه-

با توجه به . ن جديد حاصل نمودتوان براي ايجاد يك فوت مربع ساختما فوت مربع تخريب، الوار كافي را مي 3براي هر 
تواند چوب بازيافت شده كافي را  اين ميزان، در صورتي كه تخريب جايگزين تخريب مناطق مسكوني گردد، آمريكا مي

 .هزار خانه جديد در هر سال توليد نمايد 120براي ايجاد 

هر ساله، . اده مجدد را ايجاد نمايدفوت از الوار قابل استف 6000تواند  فوت مربعي مي 2000تخريب يك چارچوب چوبي 
ميليون تن ساختمان چوبي را دفع نموده و بقاياي حاصل از تخريب را در مناطقي از زمين قرار  33آمريكا، حدود 

ميليون تن معادل  5توانند حدود  نمايند مي هاي بي هوازي اين چوب را تخريب مي از آنجا كه ميكروارگانيزم. دهد مي
 .گاز متان توليد كنندكربن را به شكل 

 پتانسيل اقتصادي تخريب

مقادير زمان و هزينه نيروي كار به عنوان مسائل اصلي . هاي گوناگون متفاوت است مطلوبيت اقتصادي تخريب در پروژه
تواند چندين هفته به طول انجامد در حالي كه تخريب  برداشت مواد از يك ساختمان مي. در اين زمينه مطرح است

 .ها قابل بازيافتند اگرچه برخي از اين مواد و شايد همگي آن. يابد در يك روز پايان ميتقريباً 
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استفاده مجدد بازيافت مواد در يك ساختمان درون جا يا آنسايت، فروش مواد بازيافتي، ارائه مواد براي پاسخگويي به 
توان  ها مي ي هستند كه از طريق آنهاي هاي مرتبط با مناطق همگي روش هاي مالياتي و اجتناب از هزينه هزينه
دريافت مواد براي يك ساختمان آنسايت يا درون جايي به . هاي اين روش تخريب را با تخريب كلي مقايسه نمود هزينه

 .ترين و كارآمدترين گزينه از نظر زيست محيطي مطرح است عنوان اقتصادي

فروش . اجتناب است و جابجايي مواد نيز موجود نخواهد بود هاي استفاده از مواد جديد قابل هاي ايجاد و هزينه هزينه
هاي كارآمد دستيابي به سرمايه  هاي غيرانتفاعي يكي ديگر از روش ها به سازمان مواد استفاده شده و يا بخشيدن آن

 .هاي خيريه در كسر ماليات نيز نقش دارد مانند سازمان NPO بخشش به. باشد مي

هنگامي كه . ها را نصف آن چيزي دانست كه مواد خام هزينه را به همراه دارند اين احتمال وجود دارد تا ارزش آن
توان ارزش باالتر را نسبت به مواد جديد و قابل مقايسه در نظر  گردند، برخي مواقع مي اجزاي نادر يا قديمي ارائه مي

 .گرفت

برنامه . جديد استفاده نمود كه با اجراي مواد بازيافتي ايجاد شده استهاي  توان ارزش را به ساختمان همچنين مي
مورد اعتباري مرتبط  7سازمان ساختماني سبز در آمريكا مديريت انرژي و طراحي زيست محيطي را بر عهده دارد كه 

براي بازيافت مواد اين مورد شامل اعتبار ). مورد اعتباري 69مورد از حداكثر  7(شود  با بازيافت مواد را شامل مي
 .باشد هاي گوناگون مي ساختماني، بازيافت مواد و همچنين تبديل مواد دفعي از قسمت

تخريب بر مبناي مشاغل . ها مطلوب و مفيد است هاي ساختماني براي پوشش ساخته شده از سنگ بازيافت پوشش
هاي بسيار عالي براي كارگران است  تخريب ساختمان يكي از روش. آموزشي در حوزه تجارت ساختماني مطلوب است

هاي درون  اين مورد براي ريكاوري مرتبط اقتصادي جمعيت. توانند يك ساختمان را بسازند تا فرابگيرند كه چگونه مي
هاي شغلي را در اين زمينه از ابزار  توانند آموزش كارگران غيرماهر يا كم مهارت مي .باشد شهري بسيار حياتي مي

هاي مربوط به آن فرابگيرند و همچنين كار تيمي، حل مسئله، تفكر انتقادي و عادات كاري مناسب  شنجاري پايه و رو
 .را فرابگيرند

هاي حائزاهميت وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار  فرايند هنگام انتخاب براي تخريب يك ساختمان، برخي از جنبه
. آيد ند از مواد استفاده نمايند اولين گام ضروري به شمار ميتوان ايجاد فهرستي از قراردادهاي محلي كه مي. بگيرند

گذاري  ها، انبارهاي سرمايه هاي تجاري مصرف معماري تجاري، احياي وضعيت حياط تواند شامل فعاليت اين مورد مي
 .اجتماعي و غيرانتفاعي و همچنين پيمانكاران گوناگون باشد

مجدداً به صورت درون جا يا برون جا بازيافت گردند و يا به مناطق گوناگون ها را دفن نمود بايد  توان آن موادي كه نمي
هاي  رنگ. مرحله بعد شامل تشخيص و تعيين اين مورد است كه كداميك از مواد خطرناك هستند. انتقال داده شوند

گيرند و به شكل سربي و آبسستوها دو مورد از موادي هستند كه به شكل گسترده بايد با دقت مورد استفاده قرار 
 .مناسب دفن شوند
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. گردد كه در آغاز بايد نوارهاي درون ساختماني مورد توجه قرار گيرد اين مورد يك روش معمول است و عنوان مي
اي از اجزاي قابل ارائه به  اين مورد در درصد عمده. ها، درها و مواد نهايي ديگر را حذف نماييد تمامي تجهيزات، دريچه

بهترين . باشد پس از اينكه تخريب غيرساختاري صورت گرفت، تخريب ساختمان مرحله بعدي مي. ندبازار نقش دار
 .باشد مورد در اين زمينه شروع از سقف و كار به سمت پايه فونداسيون مي

ها در مقابل آسيب  اين مورد از آن. اند بايد در يك محل ايمن و خشك نگاهداري شوند اجزاي ساختماني كه جدا شده
شوند تا  هنگام جداسازي از ساختمان، مواد پاكسازي شده و يا مجدداً تكميل مي. نمايد ب و سرقت مراقبت ميآ

تواند به تعيين اين مورد كمك  گردند كه مي ها فهرست مشخصي از مواد را شامل مي ساختمان. افزايش ارزش گردد
 .ها به كجا فرستاده شوند كند كه هركدام از آيتم

 از شروع بكاراقدامات قبل 

با اطالع و همكاري موسسات ذيربط جريان آب، برق، گاز و سرويسهاي مشابه قطع يا در صورت لزوم سالم سازي ، 
 .محدود و نگهداري شود ، به طوري كه راه هاي دسترسي به آنها و شير آتش نشاني محفوظ بماند

، انجام شود و در صورت نياز تخريبر ساختمان مورد اقدامات الزم ، براي محافظت از پياده روها و معابر عمومي مجاو
 .به محدود يا مسدود نمودن آنها با كسب اجازه از مراجع ذيربط و با رعايت موارد زير اقدام الزم به عمل آيد

 .لوها و عاليم هشداردهنده ، كه قابل رويت باشند ،ضروري استنصب تاب –الف 

 .حوادثي براي عابران ، خودروها ، تاسيسات عمومي ، ساختمان ها ، ابنيه و درختان مجاور به وجود نياورد   –ب 

 .شب ها نيز بايد به وسيله عالئم درخشان و چراغ هاي قرمز احتياط مشخص شوند   –ج 

از به تخليه مصالح ساختماني در معابر عمومي يا مجاور آن باشد ، بايد مراقبت كافي به منظور در مواردي كه ني –د 
 .جلوگيري ازلغزش ، فروريختن يا ريزش احتمالي آنها به عمل آيد

 آئين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني مربوط به تخريب ساختمان

 تخريب –فصل پنجم 

 عمليات مقدماتي تخريب –بخش اول 

قبل ازاينكه عمليات تخريب شروع شود، بايد بازديد دقيقي از كليه قسمت هاي ساختمان در دست  - 192ده ما
، سپر، شمعتخريب به عمل آمده و در صورت وجود قسمت هاي خطرناك قابل ريزي، اقدامات احتياطي از قبيل نصب 

 .حائل و ستون هاي موقتي جهت مهار آن قسمت ها به عمل آيد
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سازمان هاي مربوطه به طور  نظارتقبل از شروع كار جريان برق، گاز، آب و ساير خدمات ماشبه با اطالع و  - 193ماده 
سازمان هاي ذيربط و  نظارتمطمئن قطع ودر صورت نياز به برقراري موقت آن ها، اين عمل نيز بايد با موافقت و 

 .يت كليه اختيارات و مقررات ايمني مربوطه انجام گرددرعا

محصور و عالمات خطر و هشدار دهنده نصب “ منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخريب بايد كامال - 194ماده 
 .گردد و از ورود افراد غير مسئول به منطقه محصور شده جلوگيري به عمل آيد

ساختمان در دست تخريب به جز راهي كه براي عبور و مرور كارگران و  كليه راه هاي ورودي و خروجي - 195ماده 
 .افراد مسئول در نظر گرفته شده، بايد مسدود گردد

كليه شيشه هاي موجود در درها و پنجره ها بايد قبل از شروع عمليات تخريب درآورده شده و در محل  - 197ماده 
 .مناسبي انبارگردد

 اصول كلي تخريب –بخش دوم 

عمليات تخريب بايد از باالترين قسمت يا طبقه شروع و به پائين ترين قسمت يا طبقه ختم گردد، مگر در  - 198ه ماد
موارد خاصي كه تخريب به طور يكجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسيون و از راه دور با رعايت كليه احتياطات و 

ا از طريق كشيدن با كابل و واژگون كردن و يا از طريق ضربه مقررات ايمني مربوطه وكسب مجوزهاي الزم انجام و ي
 .زدن با وزنه هاي در حال نوسان انجام شود

د رمواردي كه عمل تخريب از طريق كشش و واژگون كردن انجام مي شود، بايد از كابل هاي فلزي محكم  - 199ماده 
 .دور از منطقه خطر مستقر شوند“ ئن وكامالاستفاده شده و كليه كارگران و افراد مسئول در فاصله مناسب ومطم

در مواردي كه از وزنه هاي در حال نوسان براي تخريب استفاده مي شود، بايد در اطراف محل اصابت وزنه،  - 200ماده 
 .برابر ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود 5/1ميدان عملي به عرض 

بايد به ترتيبي كنترل گردند كه به جز ساختمان در دست وزنه هاي در حال نوسان مذكور در ماده فوق  - 201ماده 
 .تخريب به جاي ديگر اصابت ننمايند

از تخريب قسمت هائي از ساختمان كه باعث تخريب و ريزش ناگهاني قسمت هاي ديگر ساختمان گردد،  - 202ماده 
 .بايد جلوگيري به عمل آيد

يب نبايد در شرايط ناپايداري كه در برابر باد يا ارتعاشات، در پايان كار روزانه، قسمت هاي در دست تخر - 203ماده 
 .آسيب پذير باشند، رها گردند
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مصالح ومواد حاصل از تخريب هر قسمت يا طبقه بايد به موقع به محال مناسبي منتقل گردد و از انباشته  - 204ماده 
 .تر را به خطر اندازد، جلوگيري به عمل آيدشدن آن به ترتيبي كه مانع از انجام كار شده و يا استحكام طبقات پائين 

ميخ هاي موجود در تيرها و تخته هاي حاصل از تخريب بايد بالفاصله به داخل چوب فرو كوبيده و يا  - 205ماده 
 .كشيده شوند

و غبار ناشي از تخريب، بايد در فواصل زماني مناسب  در صورت لزوم، جهت جلوگيري از پخش گرد  - 206ماده 
 .ي در دست تخريب به وسيله آب فشان مرطوب گرددقسمت ها

كليه پرتگاه ها و دهانه هاي موجود در كف طبقات و ساير قمست ها به استثناء دهانه هائي كه براي حمل و  -207ماد
انتقال مواد و مصالح حاصل از تخريب و يا لوازم كار مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد به وسيله نرده يا حفاظ هاي 

 .مناسب محصور يا پوشانده شود

اين گذرگاه ها . در محوطه تخريب بايد گذرگاه هاي مطمئني براي عبور و مرور كارگران در نظر گرفته شود - 208ماده 
 .بايد روشن و فاقد هرگونه مانع باشد

ر مي رود، بايد كليه راه به استنثاء پلكان ها، راهروها و نردبان ها و درهائي ك براي استفاده كارگران به كا - 209ماده 
 .هاي ارتباطي ديگر ساختمان در تمام مدت تخريب مسدود گردد

در محل هاي ورد و خروج كارگران به ساختمان مورد تخريب ، بايد راهروهاي سرپوشيده با حداقل سه متر  - 210ماده 
 .آنان جلوگيري به عمل آيدطول و عرض نيم متر باشد از عرض درب ورودي ساخته شود تا از سقوط مصالح بر روي 

مصالح ساختماني نبايد به وسيله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود، مگر آنكه پرتاب از داخل كانال هاي  - 211ماده 
 .چوبي يا فلزي انجام گيرد

درجه شيب  45كانال هاي چوبي يا فلزي كه براي هدايت مصالح به خارج به كار مي روند، چنانچه بيش از  - 212ماده 
مسدود باشند به استناد دهانه هائي كه براي ورود وخروج مصالح تعبيه گرديده “ اشته باشند، بايد از چهار طرف كامالد

 . است

دهانه خارجي كانال هاي چوبي يا فلزي بايد مجهز به دريچه محكمي بوده و در هنگام كار به وسيله يك  - 213ماده 
همچنين در ابتداي كانال هاي مزبور نيز بايد تدابير . ن مسدود باشدنفر كارگرمراقبت شود و در ساير مواقع درب آ

 .واحتياطات الزم براي جلوگيري از سقوط اتفاقي كارگران به داخل دهانه ورودي به كاربرده شود

محل نگهداري ابزار و وسائل ساختماني و ساختمان هاي موقت كارگران بايد در جائي قرار داشته باشند كه  - 214ماده 
 .ر معرض خطر ريزش و يا سقوط مصالح و مواد حاصل از تخريب نباشندد
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 تخريب و بر چيدن ديوارها –بخش سوم 

برابر ضخامت آن است، نبايد بدون مهارهاي جانبي آزاد  22ديوار يا قمستي از ديوار كه ارتفاع آن بيش از - 215ماده 
 .بماند

رتفع و فاقد استحكام كافي به طريق دستي بايد از داربست براي خراب كردن برچيدن ديوارهاي نازك وم - 216ماده 
 .استفاده شود

در مواردي كه ديوار از طريق وارد آوردن نيرو و فشار تخريب مي گردد، بايد كليه كارگران و افراد از منطقه  - 217ماده 
 .ريزش دور نگهداشته شوند

رجي، بايد سوراخ ها و دهانه هائي كه تا فاصله سه متر قبل از خراب كردن هر يك از ديوارهاي داخلي يا خا - 218ماده 
از محل تخريب در كف طبقه قرار دارند، به وسيله مصالح مقاوم به ابعاد كافي پوشانده شوند، مگر آنكه در طبقات 

 .مسدود شده باشد“ كارگري كار نكند و يا راه هاي ورود به اين طبقات قبال“ پائين مطلقا

كه براي نگهداري خاك زمين ياساختمان هاي مجاور ساخته شده اند، نبايد تخريب گردند مگر ديوارهائي  - 219ماده 
 .و سپر محافظت شده باشد شمعآن خاك برداشته شده و يا ساختمان مربوطه به وسيله  ”آنكه قبال

 تخريب و برچيدن طاق ها –رم بخش چها

در طاق هاي ضربي چه هنگامي كه سوراخ در آن ايجاد مي شود و چه هنگام تخريب آن، بايد آجرها و  - 220ماده 
 .مصالح بين دو تير آهن تا تكيه گاه هاي طاق به طور كامل برداشته شود

يرآهن يا تيرچه ها بطور عرضي الوارهائي هنگام تخريب طاق، پس از برداشتن قسمتي از طاق، بايد روي ت - 221ماده 
سانتي متر به تعداد كافي گذارده شود تا كارگران بتوانند در روي آن ها  25سانتي متر و به عرض  5حداقل به ضخامت 

 .مستقر شده و به كار خود ادامه دهند

گران نتوانند در آن رفت هنگام تخريب طاق، بايد طبقه زير آن به طوري مسدود شودكه هيچ يك از كار - 222ماده 
 .وآمد كنند

 تخريب و برچيدن اسكلت فلزي ساختمان –بخش پنجم 

در صورت استفاده از جرثقيل براي پائين آوردن تير آهن ها و قطعات فوالدي، مقررات آئين نامه حفاظتي  - 223ماده 
 .وسائل حمل ونقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاه ها بايد رعايت گردد
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به وسيله “ پس ازتخريب و برداشت طاق اگر نصب جرثقيل ساختماني روي تيرآهن ضروري باشد، بايد قبال - 224ده ما
الوار تمام اطراف محل نصب جرثقيل به جز قسمتي كه براي حمل وسائل ومواد الزم باشد، پوشانده شده و به طرز 

 .محكم و مطمئن استقرار يابد

رآهن هاي بريده شده به وسيله جرثقيل، براي حفظ تعادل و جلوگيري از لنگر بار هنگام پائين آوردن تي - 225ماده 
 .بايد از طناب هدايت كننده استفاده شود

از آويزان شدن كارگران به كابل دستگاه هاي باالبر يا استقرار آنان روي تيرآهن هاي درحال حمل بايد  - 226ماده 
 . جلوگيري به عمل آيد

اده از جرثقيل براي حمل كمپسول هاي اكسيژن و استيلن بايد از محفظه هائي استفاده شود هنگام استف - 227ماده 
 .كه اين كپسول ها به طور مطمئن در آن مستقر شده باشند

قبل از بريدن تير آهن بايد احتياط هاي الزم به منظور جلوگيري از نوسانات آزاد تيرآهن بعد از برش به  - 228ماده 
 .ي به اشخاص يا وسائل وارد نيايدعمل آيد تا صدمه ا

ممنوع “ پائين آوردن تيرآهن هاي بريده شده بايد به طورآهسته انجام شود و انداختن آن ها از باال مطلقا - 229ماده 
 . است

هنگامي كه تخريب ساختمان فلزي بدون استفاده از جرثقيل انجام مي گيرد، بايد قبل از برداشت تيرآهن  - 230ماده 
 .هاي هر طبقه، كف طبقه زير آن با الوار پوشانيده شود ها وستون

 تخريب دودكش هاي بلند، برج ها و سازه هاي مشابه –بخش ششم 

دودكش هاي بلند، برج ها و سازه هاي مشابه، نبايد از طريق انفجار يا واژگوني تخريب شوند، مگر آنه  - 231ماده 
 .در اطراف آن در نظر گرفته شده باشدمحدوده حفاظت شده و مطمئني با وسعت كافي  ”قبال

به طريق دستي تخريب گردند، بايد از داربست  231در صورتي كه قرار باشد سازه هاي مذكور در ماده  - 232ماده 
 .استفاده شود

به تناسب تخريب سازه هاي مذكور از باال به پائين، سكوي داربست نيز بايد به تدريج پائين آورده شود، به  - 233ماده 
 50ترتيبي كه همواره محل استقرار كارگران مربوطه پائين تر ازنقطه باالئي سازه بوده و اين اختالف ارتفاع كمتر از 

 .سانتيمتر نباشد 150سانتي متر و بيشتر از 

 .از ايستادن و استقراركارگران در باالي سازه هاي مذكور بايد جلوگيري به عمل آيد - 234ماده 
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ه از تخريب سازه هاي مورد بحث بايد از داخل به پائين ريخته شده و براي جلوگيري از تجمع مصالح حاصل - 235ماده 
 .دريچه اي در پائين ترين قسمت سازه جهت تخليه آن ايجاد شود“ مصالح بايد قبال

 .تخليه مصالح مذكور در ماده فوق، فقط بايد پس از توقف كار تخريب انجام شود - 236ماده 

 : شروع به كار مرتبط با پرسش و پاسخ هاي 

و گزارش شروع عمليات امضاو  رو بر عهده دارم قبل ازاينكه به من اطالع بدهند  يك ساختماني  نظارتمن : پرسش
روي هم قرار دادند و پس از آن من را  ات گودبرداي رو انجام دادند و مقداري از آرماتورهاي پي را ارسال بشود عملي

باخبر كردند،كه متوجه شديم ابعاد نقشه ها با ابعاد زمين مغايرت دارند و نقشه هارو براي اصالح به مهندس محاسب 
رو امضاكنم؟و درمورد اينكه بدون اطالع من شروع به فرستادند ، االن به نظر شما من بايد چكاركنم؟آيا شروع به كار 

 كار كردند بايد گزارشي ارائه بدم؟

 .به هيچ عنوان شروع به كار را تحويل ندهيد كه در صورت تحويل آن فرض بر آن است كه شما اطالع داشتيد :پاسخ

غايرت ها و عدم تحويل شروع به كار ولي حتما با توجه به م.با توجه به آنكه گود پر خطر هست يا نه بايد عمل نماييد
 يك نامه به شهرداري بايد تحويل دهيد

 .جزوه زير هم مطالعه نماييد در مورد همين مسائل به صورت تفكيك شده توضيح داده شده است

 
گرفتند حتي من  دسترسي شان بسته شده فقط مدارك را . دفاتر خدمات ديگر مجري رو ثبت نمي كنند:پرسش

چه كار . ندارد ظرفيت مجري هم كم نميشود  شروع به كارندادم و مالك رو مجبور به گرفتن مجري كردم اما فايده اي
 و از ظرفيتش كم نميشود موقع بروز مشكل تعهد قانوني ندارد؟  د بايد بكنم؟ وقتي مجري در پروانه ثبت قانوني نميشو

بايد مثل زماني كه مهندس هاي مجري صوري بودند عمل كنيد يك قرارداد با فرمت نظام مهندسي مالك و  :پاسخ
پشت و رو و داراي اعتبار و يك نامه از  مهندس مجريمجري بنويسند يك رونوشت هم به همراه يك كپي پروانه 

طي يك  مهندس مجريرا به شما معرفي كرده باشد تحويل دهند بعد از اين هم بايد  مهندس مجريطرف مالك كه 
ه در تاريخ مشخصي بازديد نماييد و در بازديد بعدي يك گزارش با همان درخواست كتبي از شما بخواهد كه از پروژ

و شماره  مهندس مجريدر تمامي گزارش ها هم بايد نام .فرمت گزارش ناظر به عنوان گزارش مجري تحويل دهند
هاي مالك هم از طريق  همه درخواست.قيد شود و اينكه زير نظر مجري پروژه در حال انجام است  پروانه اشتغال

 مهندس مجريي نيست و بايد پايه نظام مهندس پروانه اشتغالصالحيت به صرف داشتن . مجري بايد به شما ابالغ شود

مي  مهندس مجريبا مشخصات پروژه همخواني داشته باشد كه در صورت عدم همخواني موجب عدم تائيد صالحيت 
در فرمت  مهندس مجريدر ضمن . سهم تقصير مي گيرند مهندس ناظرموقع بروز مشكل از كارگر ساختماني تا . شود

 .پروژه است مهندس مجريقرارداد قانوني 

 .را ملغي اعالم كرد مهندس مجريكه شهرداري كه مرجع صدور پروانه است قانون لزوم حضور   اكنون نيز

كه يك هفته بود در محل پروژه  ندس مجريمهدر يكي از صوت هاي آقاي مهندس ميررضوي اگر گوش كرده باشيد 
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حضور مجري در محل پروژه است ، قرارداد  مسئله مهم . حاضر شده بود و هيچ نوع قراردادي هم نداشت محكوم شد
پروانه هم فقط به عنوان يك . تعهد پيدا مي كند مهندس مجريپس حتما .و گزارش ها هم سنديت اين حضور هستند 

 .را طبق قوانين محكوم مي نمايند مهندس ناظر . سند قانوني است و خود قانون نيست

مالك پروژه علمك گاز رو جمع آوري نموده و نامه ايي مبني بر درخواست جمع آوري كنتور برق و تغيير آمپر :پرسش
ه اكنون روزكاري به ايشان اعالم شد 45الي  40حدودا براي انجام اين جمع آوري و تغيير . را از اداره برق گرفته است

با توجه به موارد ذكر شده و جهت تسهيل كار مالك براي انجام فقط تخريب شما چه راه كاري رو پيشنهاد 
 ميفرماييد؟من شروع به كار به ايشان بدم؟

را  …شما مي بايست طي دستور كاري به مالك شامل تمامي موارد اعم از جمع كردن علمك گاز ،كنتور برق و  :پاسخ
از مالك و مجري هم بايد بخواهيد .لي جمع نكردن كنتور برق دليلي براي ندادن شروع به كار نمي باشد اعالم نماييد و

بعد از تحويل شروع به كار و ثبت آن بايد يك گزارش مبني بر همين .كه تا جمع كردن كنتور، روي كنتور را بپوشانند 
 مواردي كه رعايت نشده در دفتر خدمات ثبت بنماييد

تا كامال سلب  وظيفه ما به عنوان ناظر چيست. اكثر ساختمانها طبق نقشه اجرايي بنا ميشوند نه مصوبسالم :پرسش
 بشويم؟ مسئوليت

پاسخ كامل سوال در فايل صوتي ذيل مي .حتما بايد در گزارش مرحله اي حتي تغييرات كوچك هم اعالم گردد : پاسخ
 باشد

ر ساختمان به علت رعايت نشدن حريم برق مسئوليتي به عهده با سالم درصورت بروز حادثه برق گرفتگي د:پرسش
 طراح مي باشد؟

 .… بهتر است از پروژه قبل از طراحي بازديد شود و : پاسخ
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