
 

 کرمو شدگی بتن چیست و چه عواقبی دارد؟

 :کرموشدگی بتن چیست

دار و پوسته پوسته پیدا ای است که در سطح بتن، ظاهری خشن، حفرهپدیده کرمو شدگی بتن

 .شودکند گفته می

 .ای بشودتواند باعث ایجاد مشکالت جدی در اعضای سازهبتن کرمو در صورت عدم ترمیم می

 .ریزی و کیورینگ جلوگیری شودبه همین دلیل باید از بروز این مشکل در هنگام بتن

 .همچنین اگر این پدیده برای قسمتی از سازه رخ داد بایستی سریعاً قسمت کرمو شده ترمیم شود

 :اند ازباشد که عبارتو دارای اسامی دیگری نیز میپدیده بتن کرم

 شن نما شدن بتن 

 النه زنبوری شدن بتن 
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 :تفاوت کرموشدگی بتن با عدم تراکم بتن

اکم بتن دارد که اکثر مهندسین و دست اندرکاران شکل کامال متفاوتی با عدم تر کرموشدگی بتن

 .داننددر اجرای سازه بتنی این دو معضل را یکی می

 .باشدظاهر بتن کرمو شده فضای بین ذرات شن درشت دانه، بدون مالت می

باشد ولی ذرات درشت و ریز و در بتن غیر متراکم فضا و حفرات کوچک و بزرگ قابل مشاهده می

 .شوندشیره بتن بطور همگن در کنار هم دیده می

 :دالیل کرمو شدن بتن
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 عدم ویبره صحیح 

 ریزی نامناسبشیوه بتن 

  سفت یا بال استفادهبتن 

 استفاده از آب زیاد 

 کامل پر نشدن مالت بتن در قالب 

 پایین بودن کیفیت اختالط بتن 

 شودبندی میی بتن و تفکیک دانهدرز بندی نامناسب قالب که باعث فرار شیره 

 های قالب به علت آب بیش از حدتغییر ابعاد و مساحت مقاطع و تورم تخته 

 :عواقب و عوارض کرموشدگی بتن

 که در بخش طراحی سازه دارای اهمیت بسیار زیادی  بتن کاهش شدید مدول ارتجاعی

 .باشدمی

 ایجاد ظاهری نامطلوب و نمای بد در سطح بتن. 

 توان کاهش چشمگیر مقاومت فشاری، کششی و خمشی و برشی بتن به حدی که نمی

 .گیری کردشده را اندازه مقاومت بتن کرمو

 کرموشدگی بتن هایناممکن بودن تهیه مغزه در قسمت. 

 گیری جذب آب کوتاه مدت و بلند مدت به علت وجود حفرات بزرگعدم امکان اندازه. 

 رساندامکان نفوذ زیادی از مواد زیان آور به درون بتن که به بتن آسیب می. 

 که کاهش چشمگیر ظرفیت باربری قطعه  میلگرد کاهش شدید پیوستگی میان بتن و

 .گیردرا به همراه دارد و عماًل انتقال نیروها بدرستی صورت نمی

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/
https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/
https://ostovarsazan.com/%da%a9%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b4%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

 ی هستندهای یخبندان و آبشدگهایی که دارای چرخهعدم دوام کافی بتن در محیط. 

  افزایش شدت خوردگی میلگردها در اثر کاهش بسیار زیاد مقاومت الکتریکی بتن اطراف

 .آن در منطقه پوشش میلگردها

  عدم تشکیل الیه انفعالی در میلگرد واقع در بخش کرمو شده و شروع خوردگی از

 .ریزی یا ادامه دادن خوردگی میلگردهای زنگ زدهابتدای بتن

 ذپذیری بتن در قسمت کرمو شده و نشت بسیار زیاد آب به درون افزایش چشمگیر نفو

 .های نگهدارنده مایعاتبندی در سازهبتن و از بین رفتن آب

 شروع زود هنگام خوردگی میلگردها در اثر نفوذ سریع یون کلرید. 

 مجاور میلگردها و از بین رفتن الیه انفعالیناچیز  سیمان کربناته شدن بتن یا خمیر. 
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 :ترمیم بتن کرمو

باید با مواد پرکننده بر پایه سیمانی پر شده و سطح آن سابیده  کرمو شدگی بتن جهت ترمیم

 .شود تا به سطح صاف صیقلی برسد

این است که قسمت کرمو شده برداشته شود و به  کرمو شدگی بتن روش دیگری در ترمیم

 .ریزی انجام شود تا نتیجه بهتری در برداشته باشدصورت موضعی قالبندی به همراه بتن

 :ترمیم بتن روش های مختلف

 گیری و ریختن موادروش قالب: 

 .ریزی باید بصورت ویژه انجام شوددر هنگام اجرای این روش، بتن

گذاری شده و سپس مالت جدید در آن ریخته های تخریبی بتن قالبابتدا در اطراف قسمت

 .شودمی

 .ها مناسب استها و دیوارهمچنین این روش برای ستون

 های پیش آکندهریزی با سنگدانهروش بتن: 

 .شودها داخل آن ریخته میبرای اجرای این روش ابتدا فضای مورد نظر بسته شده و سنگدانه

 .گیردمالت( به داخل فضای بسته صورت می) گروت یا تزریق بتن سپس با استفاده از پمپ

 روش شاتکریت: 

 .شوددر این روش بتن یا گروت با فشار و سرعت باال بر روی یک سطح مدنظر پاشیده می
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کرمو شدگی  های رایج ترمیمشود و یکی از روشروش شاتکریت به صورت تر و خشک انجام می

 .باشدمی بتن

 روش ماله زدن: 

این روش برای عمق ترمیمی کم و اضافه کردن مالت جدید به سطح تخریب شده قابل استفاده 

 .است

 .پذیر هست که تخریب بتن تا زیر میلگرد انجام نشودکاربرد این روش در صورتی امکان

 روش پک خشک 

 .این روش در فضاهای محدود کاربرد دارد

ند و پس از ایجاد حالت پالستیکی منسجم بایست مواد ترمیمی به صورت یکنواخت مخلوط شومی

 .آن را در فضای مشخص شده استفاده کرد
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 :ترمیم بتن با واترجت صنعتی

 .باشدهای ترمیم بتن میاستفاده از دستگاه واترجت صنعتی فشار قوی یکی از بهترین روش

 :این روش در جهت ترمیم و نوسازی بتن قابل استفاده است شامل

 کرمو شدگی بتن 

 بتن مسلح 

 ترمیم موضعی بتن 

 ترمیم و نوسازی کف و سقف 

 دیواره بتنی 

 .همچنین استفاده از این روش در فضاهای داخلی و خارجی کاربرد دارد

 :مزایای استفاده از واترجت صنعتی

 عدم ایجاد تنش و ترک در سازه 

 در ترمیم بتن مسلح میلگردها سالم نگه داشتن 

 ریزی مجددایجاد بستر مناسب برای بتن 

 دقت بسیار باال 

 سرعت باال 

 پذیری باالانعطاف 
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 ایمنی باالتر 

 عدم ایجاد گرد و غبار و آلودگی صوتی 

   

 دامیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باش

 یسیدعلی منتظر نویسنده :

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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