
 

 "روش های عمل آوری بتن همراه با نکات اجرایی"

 :آشنایی با شیوه های عمل آوری بتن

 :عمل آوری بتن

های یعنی نگهداشتن مقدار رطوبت و دمای بتن درحد موردقبول در طی دوره عمل آوری بتن

 .شودریزی و اتمام عملیات پرداخت آغاز میمشخص که بالفاصله پس از بتن

بندی، مقاومت سایشی، ثبات بر خواص بتن سخت شده مانند دوام، مقاومت، آب عمل آوری بتن

 .گذاردزدا تأثیر به سزایی میهای یخمکحجمی و مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن و ن

 :بنابراین اهداف عمل آوری عبارتند از

 )جلوگیری از کاهش رطوبت بتن )یا تأمین رطوبت از دست رفته 

 حفظ دمای بتن درحد مطلوب به مدت زمانی معین 

 های کتانی ضخیم، پتو یا ای اشباع شده با آب )مانند گونی( پارچههای پارچهپوشش

به  عمل آوری بتن دارند معمواًل برایی دیگری که رطوبت را در خود نگه میهاپارچه

 .شوندکار گرفته می
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 :عمل آوری بتن ها و موادروش

توان به کمک سه روش عمل آوری، مرطوب )و در مواردی در دمایی مساعد( نگه را می بتن

 :داشت

هایی که با اشباع کردن محیط پیرامون بتن، حضور آب اختالط در بتن را در دوره لخت شدن روش

 .کننداولیه حفظ می

های خیس اشباع زایی و پوششپاشی یا مهور کردن، آبها شامل ایجاد برکه یا غوطهاین روش

 .شده هستند

ه در هوای گرم سودمند شوند کهایی باعث مقداری خنک شدن از طریق تبخیر میچنین روش

 .است

 .کنندهایی که از طریق اندود کردن سطح، از کاهش آب اختالط بتن جلوگیری میروش
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های نایلون یا به وسیله اعمال توان از طریق پوشاندن بتن با کاغذ نفوذناپذیر یا ورقهاین کار را می

 .ترکیبات عمل آوری غشاساز انجام داد

 .کنندت و رطوبت اضافی برای بتن، رشد مقاوت آن را تسریع میهایی که با تأمین حرارروش

هایی که با برق گرم ها یا بالشتکهای گرمازا، و قالباین کار معموالً با بخار زنده، سیم پیچ

 .گیردشوند انجام میمی

های عمل آوری به عواملی از جمله در دسترس بودن مواد عمل انتخاب روش یا ترکیبی از روش

آوری، اندازه و شکل بتن، تجهیزات و وسایل تولید )در محل یا در یک کارخانه(، زیبایی ظاهری و 

 .مالحظات اقتصادی بستگی دارد

 مدت مراقبت: 

، مقاومت مورد نظر، نسبت سطوح نمایان به حجم، سیمان مدت مراقبت به عواملی نظیر نوع

 .شرایط آب و هوایی به هنگام ساخت و ریختن بتن و نهایتاً شرایط محیطی بستگی دارد

 :های مختلف به قرار زیر استمدت مراقبت سازه

 :هادال  -1

ها چنانچه متوسط دمای روزانه باالتر از پنج درجه حداقل زمان مراقبت و عمل آوری دال

 :سانتیگراد باشد، کمترین دو مقدار زیر است

 هفت روز 

  درصد مقاومت فشاری یا خمشی خواسته شده در حالی که  70زمان الزم برای کسب

 .متوسط دمای روزانه از کمتر پنج درجه سلسیوس باشد
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 زمین روی که هاییدال جز به( )تیرها و هادال – هاستون –دیوارها ) ایقطعات سازه اعضا و -2

 :(شودمی ریخته

کمترین  درجه سلسیوس باشد، حداقل زمان مراقبت، 5در صورتی که متوسط دمای محیط باالی 

 :دو مقدار زیر است

 هفت روز 

 ن شدهزمان الزم برای کسب هفتاد درصد مقاومت فشاری یا خمشی تعیی 

مگاپاسکال یا بیشتر مورد نظر  40ها که مقاومت های بتنی نظیر ستونبرای بعضی از سازه

 .روز یا بیشتر ادامه داد 28باشد، باید مراقبت را تا می

 :ساختههای پیشبتن  -3

درجه سلسیوس و در  85تا  50ساخته با بخار تحت فشار جو در دمای عمل آوردن اعضای پیش

 .گیردساعت صورت می 72تا  12 مدت زمانی بین

درجه سلسیوس  190تا  165چنانچه عمل آوردن با بخار و تحت فشار صورت گیرد، درجه حرارت 

 .ساعت خواهد بود 36تا  5و مدت مراقبت حسب مورد 

 :های لغزنده قائمقالب  -4

و همراه با سکوی  شودهایی که مرتباً آبپاشی میبرای مراقبت از بتن تازه در بیرون سیلو از برزنت

شود، چنانچه این تدابیر برای مراقبت از بتن کفایت ننماید، کند، استفاده میکار حرکت می

 .استفاده نمود چتایی توان ازمی

 .درجه سلسیوس باشد 15دمای داخل سیلو در هوای سرد، همواره باید بیش از 

 :ایهای پوستهسقف  -5
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 .ای نازک باید با دقت کامل عمل آورده شوندهای پوستهسقف

های فنی مراقبت از بتن ها و به علت عدم رعایت دستورالعملبه علت شرایط خاص این نوع سازه

 .شدگی بسیار استهای سطحی در اثر جمعبروز ترکدر مراحل اولیه گیرش، امکان 

در آب و هوای گرم برای مراقبت و عمل آوردن، روش آبیاری بارانی و پس از آن پوشاندن سازه با 

 .شودکرباس با گونی خیس و آبیاری مداوم توصیه می

نجام درجه سلسیوس، عمل آوردن بتن به طور معمول ا 20تا  5در شرایط آب و هوایی معمولی، 

 .پذیردمی

 

 
 

 استوارسازان آورنده: گروه آموزشیگرد
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