
  انواع المواد المستعملة فى الترميم

  تنقسم انواع المواد المستعملة فى الترميم الى االصناف االتية :

    special concrete admixturesـ اضافات خاصة للخرسانة  1

    special concrete mixes ـ الخرسانة ذات النوعية العمال الترميم  2

  ـ المونة االسمنتية الخاصة  3

  االيبوكسية ـ المواد  4

  دھان االيبوكسية 

ھناك اختالف كبير فى وجھات النظر حول الحاجة لدھان االسياخ فى االماكن الجارى اصالحھا  ولكن 

الذى الخالف عليه ان اللجوء الى دھان االسياخ كاحتياط اضافى اليغنى عن تنظيفھا تماما من االثار 

نظيف الصلب تماما ويوصى بدھان ليس بديال عن الضارة للكلوريدات ففى الحاالت التى يصعب فيھا ت

ازالة الصدا وانما يمكن للدھان حمابة االسياخ غير الملوثة وانواع الدھان المستخدمة يمكن تقسيمھا عموما 

  الى : 

    cement slurryمالط االسمنت  .1

  مالط االسمنت المحسن بالبوليمرت او الالتكس  .2

  ونھا االيبوكسى ـ باالضافات القاعدية او بد .3

  )   zinc chromate ) مثل ـ كرومات الزنك (   inhibitive primer دھان اولى مانع (  .4

 ) غنى بالزنك   sacrificial primer دھان اولى ذواب (  .5

وبديل الدھان ھو مونة االسمنت فمونة االسمنت فى اى اصالح تعتمد على مواد اسمنتية ذات خلطة 

سليح افضل من اى دھان ومسالة ھل يجب استخدام الدھان او ال مصممة جيدا تقوم بحماية اسياخ الت

  يجب ان تعتمد على طريقة االصالح ومونة االصالح والظروف الخاصة بالعضو المراد اصالحه

 فاالصالحات التى تعتمد على مواد اسمنتية يفضل اال يستعمل معھا دھان االسياخ 

 

 

 

 

 

 

  



  طرق الترميم والتقوية

theninggstrenRepair and  

 ـ فحص ومعاينة المبنى لتحديد العيوب والشروخ الموجودة به وھذا الفحص ينقسم الى قسمين : 1

  ا ـ الفحص البصرى  

ب ـ الفحص باستخدام التجارب المعملية من تجارب اختبارات غير متلفة للخرسانة الى عمل كشف 

  القواعد ةاالساسات لتحديد حالتھا وعمل جسات وابحاث تربة 

  دراسة الرسومات االنشائية والمعمارية وكذلك تقرير الجسات للترنة واشتراطات التنفيذ  ـ 2

ـ تحديد نوعية واساليب استعمال المبنى لتحديد االحمال المؤثرة عليه ومقدار العناية به وصيانته كما يتم  3

  تحديد الظروف الطبيعية المحيطة به 

  الى حدوث العيوب والتصدعات بالمبنى تحت الدراسة ـ مما سبق يتم تحديد االسباب التى ادت  4

  ـ وضع خطة كاملة للحلول المناسبة الصالح العيوب ةالتصدعات واساليب تنفيذھا  5

  ـ اختيار المواد المناسبة لعملية الترميم او التقوية  6

  ـ وضع برنامج لتنفيذ ھذه االصالحات اليتعارض مع سالمة العناصر االنشائية للمبنى  7

  والترميم بعد الخطوات السابقة ينقسم الى قسمين : 

  عالج الشروخ 

  تقوية العناصر االنشائية المصابة باالضرار مثل الكمرات واالعمدة والبالطات واالساسات 

  عالج الشروخ  

  سنتعرض لطرق عالجھا حسب انواعھا المختلفة : 

  طريقة عالج الشروخ الشعرية الغير نافذة

عية من الشروخ الغير خطيرة انشائيا وانما تعتبر مؤثرة فى الشكل الجمالى للمنشا يتم عالج ھذه النو

وذلك الن سببھا غالبا انكماش الخرسانة مما يؤدى الى انھا غير نافذة العماق كبيرة وتكون منتشرة 

  بشكل غيرمنتظم وخطوات العالج كالتالى : 

  ت تنظيف سطح الخرسانة الضعيفة او المفككة او زبد السمن .1

  ضمان جفاف سطح الخرسانة  .2

دھان سطح الخرسانة عدة اوجه بمادة ايبوكسية ذات لزوجة منخفضة يمكنھا التسرب داخل  .3

 ھذه الشروخ الشعرية 

 
 
 
 



  
  طريقة عالج الشروخ قليلة االتساع فى االسقف االفقية :

  ـ ضمان تمام جفاف سطح الخرسانة   1

  مفككة والضعيفة من الخرسانة وكذلك ازلة زبد االسمنت ـ تنظيف سطح الخرسانة وازالة االجزاء ال 2

  سم  5ـ توسيع الشروخ حتى  3

  ـ تنظيف الشرخ جيدا من االجزاء المفككة للخرسانة  4

ـ فى حلة الشروخ النافذة حتى السطح المقابل للخرسانة يتم سد الشرخ من الجھة الخرى باستعمال مونة  5

  ايبوكسية مناسبة 

 ةكسية ذات لزوجة منخفضة داخل الشروخ مباشرة  حتى يمتلىء ـ تصب مادة ايب 6

  

  طريقة عالج الشروخ العميقة فى االسطح الراسية :

  ـ ضمان تمام جفاف سطح الخرسانة  1

  ـ تنظيف سطح الخرسانة كما سبق  2

  سم وتنظيفه باستخدام الھواء المطغوط  الجاف  5توسيع الشرخ  حتى  -3

  طة مونة ايبوكسية مناسبة ذات لزوجة منخفضة يتم تقفيل الشروخ بواس -4

  سم 60 -30يتم عمل ثقوب فى السطح تقفيله وتكون المسافات بين ھذه الثقوب تترواح بين  -5

ا لعمق -6 ذه األنابيب طبق انع للرجوع فى الثقوب ويتحدد عمق ھ ة ذات صمام م يتم تثبيت انابيب معدني

  الشرخ ودرجة مسامية الخرسانة 

ى باستخدام مضخة يتم حقن  -7 ى اعل مادة أيبوكسية قليلة اللزوجة فى األنابيب ويستمر الحقن من أسفل ال

  خاصة تعمل بالھواء المضغوط 

  اذا كان الشرخ نافذا للجھة المقابلة فيجب اغالق ھذه الجھة بمونة ايبوكسية مناسبة  -8

اءة يجب التاكد من تاريخ انتھاء صالحية المواد األيبوكسية المستخدم -9 ديھا الكف ة والتاكد من انھا الزت ل

  حتى تنتھى عملية الحقن 

الھواء المضغوط الالزم لتنظيف الشرخ يجب ان يكون خاليا من الرطوبة (جافا )ومن الزيت  ويكون  -10

  كجم / سم  5الضغط غير مرتفع وال يزيد عن 

عملية الحقن وان يتم تنظيفھا بعد  يجب ان تكون األدوات المستخدمة فى عملية الحقن نظيفة تماما قبل -11

 عملية الحقن 

 

 



  

تم التصاق  -12 ن فال ي ة الحق وم بعملي يجب األھتمام بالترتيبات األمنية للحفاظ على سالمة العامل الذى يق

ة  ة كافي اك تھوي ة وان تكون ھن مواد الحقن بجلده او تصاب عينيه وان يرتدى القفازات والنظارات الالزم

  لمكان الحقن 

  ق العالج طر

  اوال بالنسبة للمبانى الھيكلية (بالطات +كمرات +أعمدة )

 5سم وبعمق 5يتم التوسيع حول الشروخ بمقدار  فى حالة انفصال المبانى عن الھيكل الخرسانى:  - أ

  سم ثم مألالشرخ  بعد التوسيع بمونة اسمنتية غنية غير قابلة لألنكماش وذات مقاومة عالية 

يتم توسيع    مبانى بعيدة عن الھيكل الخرسانى رأسية أو مائلة :فى حالة شروخ واضحة بال  - ب

سم عمودى على الشرخ اى ان يتم  40سم كل  8سم ثم تثبيت حديد تسليح بقطر  5الشرخ بمقدار 

ثم يمأل الشرخ بعد ذلك بمونة اسمنتية غنية غير قابلة لألنكماش وذات 0عمل تزرير للمبانى 

 مقاومة عالية 

  ر شروخ شعرية دقيقة بالمبانى بعيدة عن الھيكل الخرسانى رأسية او مائلة :فى حالة ظھو –ج 

  سم ثم يمأل الشرخ بمونة اسمنتية غنية غير قابلة لألنكماش وذات مقاومة عالية    3يتم توسيع الشرخ بمقدار 

تم توسيع فى حالة ظھور شروخ شعرية دقيقة بالمبانى  بعيدة عن الھيكل الخرسانى راسية او مائلة ي  -د

سم ثم يدھن الشرخ بعد التوسيع بمادة ايبوكسية الحمة ثم  2) سم بعمق 3: 2الشرخ بمقدار من (

  يمألالشرخ بمونة اسمنتية غنية غير قابلة لألنكماش وذات مقاومة عالية 

فى حالة ظھور شروخ راسية او مائلة بالكمرات الخرسانية المسلحة يتم زنبرة  الكمرة جيدا حول   -ه

يتم لصق الواح حديد سمك  2كجم/سم 300ن الشرخ ثم يمأل بمادة ايبوكسية الحمة اليقل اجھادھا عن مكا

مم  على ان تدخل مسافة  13مم بمادة ايبوكسية الصقة ثم يتم تثبيت الواح الحديد بمسامير ھيلتى قطر 6

  سم داخل الكمرة  10التقل عن 

سم ثم  2) سم بعمق 3: 2توسيع الشرخ بمقدار من (فى حالة وجود شروخ شعرية دقيقة بالميد يتم   -و

يدھن الشرخ بعد التوسيع بمادة ايبوكسية الحمة ثم يمألالشرخ بمونة اسمنتية غنية غير قابلة لألنكماش 

  وذات مقاومة عالية 

فى حالة ظھور شروخ واضحة بالميد يتم عمل قميص للميدة منالجانبين ومن السطح العلوى للميدة    -ز

منفذ بقمصان األعمدة وباتباع الخطوات التالية زنبرة جانبى والسطح العلوى للميد  ثم تمألجميع  كما ھو

الشروخ بمادة ايبوكسية الحمة  ثم يتم رص حديد التسليح ثم تدھن الخرسانة القديمة بمادة األيبوكس ثم يتم 

  صب خرسانة القميص .



شائية مما ادى الى سقوط الغطاء الخرسانى لھذه فى حالة انتشار الرطوبة  فى بعض  العناصر األن  -ح

األجزاء ينظف حديد التسليح باستخدام فرشاة سلك ثم تدھن الخرسانة بمادة ايبوكسية الحمة ثم يعاد الغطاء 

  الخرسانى وذلك باستخدام مونة اسمنتية غنية غير قابلة لألنكماش وذات مقاومة عالية .

اتصال العمود بقاع الكمرة يتم عمل قميص خرسانى للعمود  فى حالة وجود شرخ شعرى افقى عن  –ط 

  بجميع األسقف  اسفل ھذه األعمدة .

  :ثانيا بالنسبة للمبانى المكونة من حوائط حاملة من الخرسانة المسلحة 

) سم 3: 2فى حالة ظھور شروخ شعرية فى الحوائط الخرسانية الحاملة يتم توسيع الشرخ بمقدار من (   -ا

ثم يدھن الشرخ بعد التوسيع بمادة ايبوكسية الحمة ثم يمألالشرخ بمونة اسمنتية غنية غير  سم 3بعمق 

  قابلة لألنكماش وذات مقاومة عالية .

 3سم بعمق  5فى حالة ظھور شروخ راسية او مائلة بقواطيع المبانى يتم توسيع الشرخ بمقدار من    -ب

حمة ثم يمألالشرخ بمونة اسمنتية غنية غير قابلة سم ثم يدھن الشرخ بعد التوسيع بمادة ايبوكسية ال

  لألنكماش وذات مقاومة عالية .

فى حالة ھبوط ارضيات  العمارات وامام المداخل يتم ازالة الردم واألتربة حول الجزء الھابط ثم   -ج

الكشف على مواسير الصرف الصحى والتغذية ان وجدت وعمل الالزم نحو اصالحھا ثم اعادة ردم ھذه 

سم مع اضافة كمية المياه المناسبة والدمك  20األماكن برمال نظيفة على طبقات دمك كل طبقة فى حدود 

  ثم اعادة ارضيات المداخل الى الوضع الطبيعى لھا  3طن /م 1.8الجيد حتى يصل كثافة الرمل الجاف الى 

  فى حالة وجود تشققات وتھشم فى درج الساللم وظھور حديد تسليح درجات السلم  د ـ 

يتم ازالة الغطاء الخرسانى لھذه الدرجات ثم يتم اعادة ترميمھا باستخدام مونة اسمنتية غير قابلة لالنكماش 

 لحة ذات مقاومة عالية ثم يتم " تغطية " جميع درجات الساللم بالموزايكو لحماية الخرسانة المس

  

  ترميم وتقوية البالطات الخرسانية :

ات  لى للبالط ميم االص ان التص دم ام ات او ع ى البالط ال عل ادة االحم ة زي ان و نتيج ض االحي ى بع ف

  الخرسانية او صدأ حديد التسليح و تشريخ البالطة يستلزم االمر احد حلين :

ان العزوم الس ـ  1 ة عدم ام ك فى حال وى اضافى وذل ليح عل تم اضافة تس ة التسليح السفلى وي البة وكفاي

  اضافة شبكة تسليح علوية وتثبيتھا بواسطة جوايط 

زم الموجب   ـ 2 دما يكون الع ذا الحل يكون عن انية وھ اضافة طبقة جديدة خرسانية اعلى البالطة الخرس

دة ) تكون او عندما يكون الحمل الميت ( الذى ستتم زيادته باضافة الطبقة الجدي as + ve  unsafe isامن

   live loadsقيمته اصغر كثيرا من االحمال الحية المحملة على البالطة 



  

  وخطوات تنفيذ الحلول السابقة كاالتى : 

د  يزال الغطاء الخرسانى وينظف  ـ1 تم دھان سطح الحدي حديد التسليح من الصدا بواسطة فرشاة سلك وي

  بمادة مانعة للصدا 

انية فى حالة وجود نسبة عالية م  ـ 2 ة البالطات الخرس تلزم االمر تقوي د التسليح او اس ن الصدا فى حدي

  تضاف شبكة مستجدة من حديد التسليح يتم تصميمھا طبقا للقواعد المعروفة 

ا بواسطة   ـ 3 اير فى بالطة السقف ةافقي يا بواسطة اش د التسليح راس دة من حدي تم تثبيت الشبكة الجدي ي

  الكمرات المحيطة 

  ح الخرسانة بمادة ايبوكسية الصقة للخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة يدھن سط  ـ 4

  يتم طرطشة سطح الخرسانة بروبة االديبوند قبل جفاف المادة الالصقة   ـ 5

ى   ـ 6 يش عل ة التلب ة فى سمك البالطات باستعمال طريق ادة المطلوب ادة الغطاء الخرسانى اوالزي تم اع ي

  مراحل او بالمدفع الخرسانى 

  كما توجد طرق اخرى لتقوية البالطات منھا : 

  تقوية قوة القص للبالطات باضافة شرائح حديدية مقواه بمسامير  ـ 1

  عملية سبق االجھاد للبالطات   ـ 2

  اضافة كمرات معدنية   ـ 3

  فى حالة البالطات المفرغة يتم اضافة حديد وخرساتة داخل فراغات البالطة   ـ 4

  البالطات الخرسانية لالسقف خطوات تنفيذ تدعيم 

  ازالة طبقة البياض يتم ظھور حديد تسليح البالطات تماما والمتھشم 

  صلب البالطات بعروق خشب 

ليح  م بطول  13زرع اشاير من حديد تس ا  50م ة مع دھانھ ا بمون ائى مع تثبيتھ سم باستخدام ثاقب كھرب

انة ال 165بمادة ايبوكسية الصقة ( كيمابوكسى  اير بكامل مسطح )  مع خرس تم زرع االش بالطاتحيث ي

والى  ل ح ات ك ليح  1.0البالط د التس بكة حدي ت ش و تثبي اير ھ ن زرع االش اھين والغرض م ى االتج م ف

  االضافى 

تنظيف حديد التسليح المنفذ من الصدا الذى لحق به باستخدام فرشة وقد تم ازالة الصدا تماما بكامل مسطح 

 ف نتيجة الصدا مع استعمال صنفرة رملية لتنظيف االسطح من الحبينات الدقيقة البالطة وازالة الحديد التال

 

  



د فى  دھان الحديد المتبقى بعد ازالة الصدا وكذلك شبكة التسليح االضافية بمادة ايبوكسية مانعة لصدا الحدي

ادة االيبوك 131المستقبل ( كيمابوكسى  اف الم ام جف ل تم دھون بالرمل قب د الم وين ) ويرش الحدي سية لتك

  سطح خشن 

ا بوكسى  ادة كيم ا (م دة مع يدھن مسطح البالطات بمادة الصقة بين الخرسانة القديمة وطبقة البياض الجدي

  لزيادة التماسك  1:  1) ثم يصير تنفيذ طرطشة من الرمل واالسمنت بنسبة  104

ن  ة م روخ مكون ية للش منتية ايبوكس ة اس اض بمون ة البي ذ طبق تم تنفي ل  3م 1ي منت رم ف اس م نظي كج

ات كل  6كجم اديبوند :  30بورتالندى عادى :  ى طبق ذ عل تم التنفي ى ان ي كجم اديكريت مبطىء للشك عل

  سم  2طبقة 

  خطوات تنفيذ تدعيم الكمرات : 

  صلب البالطات المتصلة بالكمرة المطلوبة تدعيمھا وكذلك صلب الكمرات 

د التس دور االرضى ازالة طبقة البياض لكل كمرة حتى يظھر حدي ات لكمرات اسقف ال ليح السفلى والكان

وى وتكسير جزء من  د التسليح العل ى حدي زم الكشف عل ر فيلت دور االخي واالول اما فى كمرات سقف ال

  البالطة المتصلة بالكمرة 

ى شكل حرف لكمرات  ازالة صدا حديد التسليح للكمرة تماما باستخدام الفرشة السلك مع اضافة كانات عل

ى سقف ال رة عل ابه لكل كم م حس ليح اضافى ث د تس دور االخير او على شكل باقى االسقف مع وضع حدي

  حسب حدة البحر وحسب االحمال المؤثرة عليھا ويمكن استخدام زوايا حديد 

ا بوكسى  د ( كيم ة لصدا الحدي ية مانع ادة ايبوكس ليح بم د التس ان حدي دھون  131دھ د الم ع رش الحدي ) م

  اف المادة لتكوين طبقة خشنة تساعد على التصاق المونة جيدا  بالرمل قبل تمام جف

  دھان سطح الكمرة بالكامل بمادة الصقة بين الخرسانة القديمة والمونة الجديدة .

د التسليح ال  تم عمل غطاء لحدي ات حتى ي ى طبق يتم تنفيذ طبقة من المونة األسمنتية (مثل البالطات ) عل

انة سم مع مراعاة ان يكو 2يقل عن  ن حديد التسليح محاط بالمونة األسمنتية تماما وعلى األ يالمس الخرس

  القديمة  المحتوية على نسبة عالية من ايونات الكلوريدات والتى تسبب صدأ لحديد التسليح .

د  ين حدي ربط ب ة ال اة دق ع الكمرات مع مراع دعيم جمي اء من ت م األنتھ ابقة حتى ت تم تكرار الخطوات الس

  ضافى والبالطات  والكمرات .التسليح األ

 عدم تالمس حديد التسليح القديم او األضافى مع الخرسانة القديمة .

 

 

 



  

  :  the repair of honeycombed concreteاصالح تعشيش الخرسانة 

ة  ين ازال راوح ب عند الشك فى وجود تعشيش داخل عضو خرسانى فأن  األختبارات التى يمكن اجراؤھا تت

دوى –حية الخرسانة السط ا ، وعمل coreواخذ قلب خرسانى ( –بالنحت الي ة المشكوك فيھ ) فى المنطق

وق الصوتية ( ار باألشعة (  ultrasonic pulse surveyاختبار بالموجات  ف  gamma) او عمل اختب

radiography  (– راجع الباب الثالث  

د  وعند التاكد من وجود تعشيش فان الحل فى ھذه الحالة ھو اصالح ھذه ذا الجزء ، وق ة ھ ة او ازال المنطق

ل  ى تعطي ذلك ال ؤدى ك يقتضى األمر ازالة العضو كله ،ولكن األزالة فضال عن تكلفتھا وصعوبتھا فھى  ت

ان  دا واال ف ة جي انة مدموك تبدالھا بخرس ة  واس انة المفكك ة الخرس ل يصبح ازال برنامج التنفيذ والحل األمث

  صول الى قطاع خرسانى كامل يعمل بكفاءة االصالح لن يكون ناجحا ولن يتم الو

  اسباب العيب :

  التعشيش يحدث لسبب او اكثر من االسباب التالية :

ر من   ـ 1 ين االسياخ اكب ة ب انة فيجب ان تكون الماف ين سمك التسليح ال تسمح بمرور الخرس افة ب المس

  المقاس االعتبارى االكبر للزلط .

  الالزم .استعمال خرسانة جافة اكثر من   ـ 2

دور   3 اع ال دة والحوائط بارتف اء الصب او صب االعم ـنقص الدمك نتيجة توقف الھزازات او عطلھا اثن

  م او اكثر .3كلة  ـ 

رة بحيث يكون  4 دة كبي ا م ـ حدوث شك مبكرللخرسانة المستخدمة او استخدام خرسانة مضى على خلطھ

  الشك قد بدا .

  سم  12ت او الحوائط اقل من قلة عرض القطاع الخرسانى للكمرا  ـ 5

دات  ـ  6 ة لمع ال االفقي ة االحم حركة الشدة اثناء الصب نتيجة عدم التقوية او نتيجة عدم تصميمھا لمقاوم

  صب الخرسانة .

  ترميم وتقوية االعمدة الخرسانية :

  فى بعض االحيان يستلزم االمر ترميم وتقوية االعمدة كما ھو مطلوب فى الظروف االتية : ـ

  رغبة فى زيادة حمل العمود اذا كان التصميم االساسى خطا اوفى حالة زيادة عدد ادوار المبنى ال .1

  وجود صدا بحديد التسليح وتطبيل او سقوط الغطاء الخرسانى . .2

  مقاومة الضغط لخرسانة العمود اونسبة ونوع الحديد غير مطابقة للمواصفات القياسية . .3

  حدوث شروخ بالعمود . .4



  عمود اوھبوط فى االساسات .وجود ميل فى ال .5

 حدوث تعشيش مؤثر فى خرسانة العمود .   .6

  الخطوات االساسية الصالح كل عيب من العيوب السابقة 

  ـ ترميم الغطاء الخرسانى لالعمدة : ـ1

رة  ت خطي ة ليس ليح بدرج د التس دا حدي ة لص ال نتيج انى اوانفص اء الخرس ل للغط ود تطبي ة وج ى حال ف

ع اومؤثرة على كفائة الع ا نتب ليحة فانن مود فال تكون ھناك حاجة لزيادة ابعاد العمود الخرسانية او زيادة تس

  الخطوات التالية : ـ

  يزال الغطاء الخرسانى للعمود . .1

  نقوم بتنظيف حديد التسليح جيدا باستعمال فرشاة سلك او مسدس الرمل . .2

  . يتم دھان االسطح الخرسانية بمادة ايبوكسية الصقة الحمة لتقويتھا .3

  يتم طرطشة االسطح بروبة المستحلبات البولمرية  . .4

د اقصى حجم  .5 ذى اليزي ع ال ام الرفي يتم عمل الغطاء الخرسانى من خرسانة خاصة تتكون من الرك

واضافات  3كجم /متر400مم والرمل بنسبة عالية واالسمنت بنسبة عالية التقل عن  5لحبيباتة عن 

 زيادة السيولة بنسبة مناسبة . 

  ل القمصان الخرسانية لالعمدة :ـ عم 2

  يتم اللجوء لھذا الحل فى حالتين :

ـ الرغبة فى زيادة عدد ادوار المبنى اوزيادة قوة احمال االعمدة بسبب نقص االجھادات عن المحدد فى  1

  المواصفات 

  ـ وجود صدا مؤثر فى حديد التسليح وقلة قوة تحمل اجھادات الضغط للعمود . 2

  يجب تخفيف او نزغ االحمال عن العمود مرحليا .وقبل عمل القميص 

  ويتم ھذاعن طريق :

  رفع الحمل جزئيا عن طريق استخدام روافع ميكانيكية بين االدوار . ـ  1

  ) اضافية بين االدوار ( بمعنى شد السقف )   props وضع دعامات(    ـ 2

  وذلك بعد تغطيتھا بغطاء خرسانى  وفى بعض االحيان تترك ھذه الروافع الميكانكية طوال حياة المبنى

  اما فى الحاالت العادية فيتم نزع ھذه الروافع 

دون استخدام اى  دون استخدامھا وب وفى اغلب االحوال اليكون ھناك داع الستخدامھا ويتم تنقيذ القميص ب

  دعامات اضافية 

  رميم واصالح المبنى )   عمل ازالة لبعض ادوار من المبنى ثم تنكيس بقية المبنى ( التنكيس : ت  ـ 3


