
 

 "صفرتاصد ویبره زدن بتن"

 :آشنایی با شیوه صحیح ویبره زدن بتن

 :متراکم کردن با وسایل مکانیکی

باشد، دانه میهای سفت و درشتترین روش برای بتنمتراکم کردن بتن با وسایل مکانیکی مناسب

 :شوندهای زیر مورد عمل بوده و توصیه میبسته به نوع این وسایل روش

 های خیلی سفت و در از این روش در مورد بتن: های موتوریتراکم با کوبنده

 .شودساخته استفاده میکارهای پیش

 از این روش در ساخت بتن متوسط یا شل : کم با استفاده از نیروی گریز از مرکزترا

 .شودها استفاده میها و شمعساخته نظیر لولهو در کارهای پیش

 :لرزاندن )ارتعاش(

 .آیدبه شمار می بتن لرزاندن، چه داخلی چه خارجی، پرکاربردترین روش برای تراکم

رود و بتن مانند یک ها موقتًا از بین میشود، اصطکاک داخلی بین دانههنگاهی که بتن لرزانده می

 .کندمایع رفتار می

های بزرگ هوای محبوس با سهولت نشیند و حبابها فرو میتأثیر عمل ثقلی در قالببتن تحت

 .کنندبیشتری به سطح صعود می

 .برای رسیدن به بهترین نتایج، استفاده صحیح از ارتعاشگرهای داخلی دارای اهمیت است
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زیرا این کار سبب  ارتعاشگرها نباید برای به حرکت در آوردن افقی بتن به کار گرفته شوند،

 .شودجداشدگی می

االمکان، باید ارتعاشگر به طور قائم و در فواصل منظم به درون بتن آورده و اجازه داده شود حتی

 .فرو برود بتن تأثیر وزن خود به داخلکه ارتعاشگر تحت

به  mm 150 شود نفوذ کرده و نیز حداقلریزی میای که بتنارتعاشگر باید سریعاً به ته الیه

 .درون الیه ریخته شده قبلی نفوذ کند

ارتعاشگر باید به اندازه الزم ساکن نگهداشته شود تا تراکم کافی به دست آید و سپس به آرامی از 

 .بتن بیرون آورده شود

 .آوردثانیه، تراکم کافی را فراهم می 15تا  5معموالً زمان فرو بردن بین 

در سطح بتن و در باالی سر  سیمان س از جمع شدن خمیرور نگهداشتن ارتعاشگر در بتن پغوطه

 .ارتعاشگر راهکار نامناسبی است که نایکنواختی بتن را در پی دارد

بتن، قدرت ارتعاشگر و  مدت زمانی که یک ارتعاشگر باید در بتن نگهداشته شود، به اسالمپ

 .ماهیت مقطع متراکم شونده بستگی دارد

 ارتعاش از خارج: 

توانند به صورت ارتعاشگرهای قالب، میزهای لرزان یا ارتعاشگرهای ارتعاشگرهای خارجی می

های های غلتان لرزان یا ماله آهنیای، شمشههای لرزان، ارتعاشگرهای صفحهسطحی مانند شمشه

 .های لرزان باشنده مالهلرزان و یا تخت
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ها متصل شوند که بتوان آنها را محکم به بدنه بیرونی قالبچنان طراحی می قالب ارتعاشگرهای

 :کرد، به خصوص

 اند یا فشردگی آرماتور در آنها زیاد برای متراکم کردن بتن در اعضایی که بسیار نازک

 .است

 های داخلیبه عنوان مکمل لرزاننده. 

 های سفتی که امکان استفاده از ارتعاشگرهای داخلی در آنها میسر نباشد برای مخلوط

 .بسیار سودمنداند

 جدول زمان الزم برای ویبره زدن بتن با توجه به اسالمپ آن

 

 
 
 

 :های اصلی بتن متراکم شده بعد از ویبره زدن عبارتند ازمشخصه

 های درشت در داخل بتن و جا افتادن آنهافرو رفتن دانه 

 مسطح شدن سطح تمام شده بتن 

 های بزرگ هوا از سطح بتنمتوقف شدن خروج حباب 
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 ظاهر شدن غشائی نازک از خمیر شفاف سیمان در سطح کار 

 

 !ویبره زدن بتن است صحیح وهتصویر زیر یک نمونه از نح

 

 
 

 !ویبره زدن بتن است غلط یر زیر یک نمونه از نحوهتصو
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 !ویبره زدن بتن است غلط و صحیح شکل زیر نمایش نحوه

 

 
 
 

 شکل زیر ریختن بتن توسط فرغون
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 های عمیق و بلند ناودانیشکل زیر ریختن بتن در دیواره

 

 
 
 

 شکل زیر ریختن بتن روی سطح شیبدار

 

 
 

 

 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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