
 

 بتن مگر چیست و چرا باید از آن استفاده شود؟

 :معرفی بتن مگر

 .شودرگالژ نیز شناخته می بتن های دیگری هم چون بتن نظافت یابا نام بتن مگر

 .است آن در سیمان عیار بودن کم ترین ویژگیمهم بتن مگر

 .تر استای بسیار کمبدین معنی که میزان سیمان به کار رفته در آن در مقایسه با بتن سازه

 :شودبه صورت زیر تعریف می بتن مگر

بندی فونداسیون در حقیقت یک بتن با مقدار سیمان یا به تعریفی بتن رگالژ کف قالب بتن مگر

 .کیلوگرم سیمان بر مترمکعب( است ۱۵۰تا  ۱۰۰کم )

 .گرددی و صفحه گذاری اجرا میآرماتوربند سازی بستر خاکبرداری شده برایآماده تا جهت
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 شود؟چرا از بتن مگر استفاده می

 .شودبه دو دلیل استفاده می مگر بتن

 با خاک، جلوگیری از آبکش  فونداسیون ن اصلیگیری از تماس مستقیم بتبرای جلو

 شدن

 برای رگالژ کف فونداسیون و ایجاد سطحی صاف برای ادامه پی سازی، تراز 

 :بتن مگرمزایای 

 جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک 

 جلوگیری از جذب آب بتن توسط خاک 

 آماده سازی بستر خاک برای پی ریزی 

 صاف، تراز و همگن کردن فونداسیون 

 اگر خاک برداری بیش از حد الزم انجام شود برای تراز کردن کف پی 

 پر کردن فضای خالی 

 :ریزی مگراصول بتن

سازى کف پى، براى این که آب بتن سریعاً توسط کف زیر پى از آماده، پس بتن مگر براى ریختن

 .ریزى مرطوب شودخارج نشود، الزم است بستر بتن

 .البته باید مراقب بود تا آب در کف پى جمع نشود و فقط رطوبت وجود داشته باشد
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 ۱۰تا  ۵ى ى ابعاد پى بعالوهبایست بتن آماده شده را در محدودهبعد از مرطوب شدن کف پى، مى

 .ریخت متراژ از طرف هر سانتى

بتن ریخته شده باید کامالً متراکم شده و سطح باالیى آن با استفاده از شمشه و تراز و یا شیلنگ 

 .ه ماله به صورت صاف و یکنواخت انجام گیردکشى با استفاده از تختتراز، کاماًل تراز شده و ماله

 .بتن ریخته شده باید با استفاده از شمشه صاف شود

 .شود، عمل آوردن بتن انجام مىبتن مگر ریزىپس از انجام عملیات بتن

 .سانتیمتر نباشد ۵در هر نقطه کمتر از  بتن مگر در زمان ریختن بتن، دقت شود که ارتفاع
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 :های مورد نیاز اجرای بتن مگرماشینابزارات و 

شود، وسایل و ابزار همچنان که وسایل ایمنى مناسب در زمان اجراى کار باعث پیشرفت کار می

 .تواند در پیشبرد سریع کار، مؤثر باشدى خود مىمناسب نیز به نوبه

 .خواهیم داشتریزى سر و کار مشخص است، با یک عملیات بتن بتن مگر طورى که از نامهمان

 :ى بنایى است از قبیلبراى اجراى آن عالوه بر وسایل ساده

 ى آهنىشمشه 

 شیلنگ تراز 

 تراز 

 متر 

 کمچه 

 تخته ماله 

 استامبولى 

 :ابزار عمومى ساختمان سازى که نیاز است از قبیل

 بیل 

 فرقون 

 کلنگ 
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ریزى نیاز به ماشین آالتى همچون میکسر )بتونیر(، همچنین براى اجراى صحیح و اصولى بتن

 .داشت خواهیم …پمپ بتن، ویبراتور و 

 :ساخت و اجراى بتن مگر

 .، به مصالح ساخت بتن مانند شن، ماسه، سیمان و آب نیاز خواهیم داشتبتن مگر براى اجراى

، مخلوط شده و نسبت مشخصى که آزمایشگاه بتن معین کردههر یک از مصالح ذکر شده باید با 

 .مورد استفاده قرار گیرد

 .کیلوگرم مترمکعب است ۱۵۰ بتن مگر اصوالً مقدار عیار

 .گویندها را شن مىمیلیمتر حاصل از خرد شدن سنگ ۶۰تا  ۵هایى به ابعاد دانه

 .رسنددر ساختن بتن به مصرف مىغالباً از جنس کوارتز، سیلیس و مواد غیر چسبنده هستند و 
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 :دستورالعمل و اجراى بتن مگر

 آرماتور خود زیرین سطح مجاورت در که آرمه بتن هاىدر زیر تمامى پى بتن مگر اجراى یک الیه

 .است الزم دارند

 .کندریزى کم مىاى را در هنگام انجام عملیات بتنخطر آلوده شدن بتن سازه بتن مگر

 .شودبین زمین طبیعى و پى شده و مانع از جذب آب بتن فونداسیون توسط زمین مىایجاد فاصله 

 :نکات الزامی هنگام اجرای بتن مگر

 خاک بستر باید مرطوب شود تا آب بتن جذب خاک نشود و  بتن مگر قبل از اجرای

 .بتن پوک نشود

 مرطوب شود تا آب بتن را جذب نکند بتن مگر شفته آهک باید قبل از اجرای. 

  کیلوگرم بر ۱/۵بتن مگر باید زمانی بر روی شفته آهک اجرا شود که مقاومت شفته

 .سانتیمتر مربع رسیده باشد

  کیلوگرم بر متر مربع رسیده است که اثر کفش  ۱/۵شفته آهکی زمانیکه به مقاومت

 .پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند

 شوداخته میهای بتونیر کوچک سمعموالً توسط دستگاه بتن مگر. 

  دقت شود که بتن درون دستگاه حداقل دو دقیقه پس از اضافه کردن آب، به خوبی

 .مخلوط شود و سپس مورد استفاده قرار بگیرد
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 گذاری آرماتورها از کف تر فاصلهمعموالً جهت پاکسازی کف و اجرای دقیق بتن مگر

 .شوداجرا می

 .تمیز و یکنواخت باشد تا آرماتوربندی بهتر انجام شودبنابراین باید دقت شود که تمام سطح آن 

 ساعت سطح آن مرطوب  ۱۰، بسته به دمای هوا، باید حدود بتن مگر بعد از ریختن

 .نگه داشته شود

 .توان عملیات بعدی را شروع کردبعد از گذشت یک روز می
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 :مقاومت فشاری در بتن مگر

طوالنی حمل بتن، هیدراسیون سیمان و درنتیجه گیرش بتن، های در مسافت مقاومت فشاری بتن،

ممکن است در داخل بتونیر آغاز شود و در هنگام ریختن بتن در محل استفاده، کیفیت و درنتیجه 

 .مقاومت و روانی آن در حد مطلوب نباشد

 .باشد که از روز قبل بجای مانده استمشکل دیگر، استفاده از بتنی می

شود ممکن است تمامًا در همان روز مصرف نگردد و مقداری از آن ساخته میبتنی که هرروز 

 .عنوان مازاد باقی بماندبه

توان از آن در روز بعد نیز استفاده که اگر تمهیداتی برای تأخیر گیرش بتن اندیشیده شود می

 .نمود

اختالط  سازی بابرای بتن ASTM C-685 در مورد بتن آماده و ASTM C-94 استانداردهای

 .کنندریزی بر مقاومت آن بحثی نمیدائمی، در مورد اثر دیرکرد بتن

اخیراً در امریکا مطالعات عملی بر روی موادی آغاز شده که نوعی از آن باعث توقف گیرش بتن 

 .گرددشود و گیرش مجدد بتن پس از افزودن نوع دیگری از آن مواد آغاز میمی

های برای مقابله با کاهش حلعنوان راهرویه مقادیر آب و سیمان بهبیدر ایران مواردی از افزودن 

 .شودروانی و مقاومت بتن مشاهده می

 :بتن فشاری مقاومت تعیین

 :گیردجهت تعیین مقاومت فشاری مراحل زیر انجام می
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 کنترل بتن از نظر انطباق با مقاومت مشخصه طبق استاندارد  ASTM C192 C39 

  نظر یکنواختی اختالط طبقکنترل بتن از ASTM C94   

 کنترل عمل آوری ASTM C31 C39  

 های مختلف در شرایط عمل آوری کارگاهی برای قالب کنترل مقاومت بتن در زمان

 برداری و عمل

 های بتن سخت شده قطعات سازه طبق استانداردکنترل مقاومت مغزه  ASTM C42 

 نمونه برداری از بتن تازه 

 طبق استاندارد ASTM C172  ایران 489و 

 های آزمایشی بتن در آزمایشگاه طبق استانداردتهیه و عمل آوری نمونه ASTM 

C192   ایران ۵8۱و 

 :مقاومت فشاری سه محوره

مقاومت بتن در آزمایش فشاری سه محوره معموال بیش از حالت تک محوره است و نتایج آن در 

 .استفاده قرار گیردتواند مورد ها میمحاسبات مربوط به ستون

 :مقاومت برشی بتن

های غیر مستقیم تعیین و به صورت تابعی از مقاومت فشاری بیان این ویژگی معموال با روش

 .شودمی

 :مدول االستیسیته

شود روابط در آزمایش فشاری تک محوری استخراج می کرنش تنش یمنحن این ویژگی معموال از

 .االستیسیته بتنتجربی بین مقاومت فشاری و مدول 
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نقباض بتن نشان دهنده تغییر شکل بتن بدون بارگذاری بر اثر از دست رفتن رطوبت و خشک 

 .باشدشدن بتن دیگر قابل بازگشت نمی

دهد و با تغییر شرایط محیطی و قسمت اعظم انقباض بتن طی چند ماه اول عمر بتن رخ می

 .حادث شود های انقباض و تورمخشک و تر شدن ممکن است چرخه

 

 :تخریب پس از بتن ریزی

هایی که اشتباه پیش آمده نیاز به برداشتن بتن و ریزی و خشک شدن بتن، در قسمتپس از بتن

 .باشدیا تخریب بتن می
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 .توانید از کتراک استفاده کنیدمی

را  ریزی اشتباهتوانید بتندر این روش برون ایجاد ارتعاش و لرزش و بدون آلودگی صوتی می

 .اصالح کنید

 

 

 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری
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