
 

 بتن ریزی در هوای گرم 

 :مقدمه
در محيطهای گرم دمای بتن زیاد بوده . بتن ریزی در هوای گرم می باشد یکی از عوامل تخریب بتن در فالت مرکزی ایران

 .تبخير سریع آب ، گيرش زود رس و کاهش کارایی بتن می شود و این مسوله موجب
 .و با مشخصات مکانيکی مورد نياز باید شرایط ویژه ای رعایت شود برای رسيدن به بتن مناسب

 :شناسی اقليم
فالت مرکزی اقليم گرم و خشک و در  طبق طبقه بندی اقليمی بخش بزرگی از ایران دارای اقليم گرم می باشد در

بارندگی و اختالف دمای در اقليم گرم و خشک تبخير بيشتر از .  سواحل و جزایر جنوبی اقليم گرم و مرطوب وجود دارد
  درجه30 و در زمستان حدود 45متوسط دما در روزهای تابستانی حدود . سلسيوس می رسد  درجه25شبانه روز به 

 درجه می 20_10حدود   درجه افزایش می یابد و عموما در50رطوب نسبی بسيار کم و به ندرت از . سلسيوس است
شرایط مزبور برای . با گردباد و سرعت زیاد می شود زش باد های گرم و عموماباشد تغييرات دما در شبانه روز منجر به و

به طور محسوسی کاهش می یابد و برای دسترسی به ) دوام(مقاومت و پایائی  کارهای بتنی مناسب نمی شود و
 .زیاد تهميدات ویژه ای را باید به کار برد بتن بادوام

 :خرابيهای بتن

به عنوان مصالح سازه ای،مالت،کف ) در حد قابل قبول(مقاوم صالح پایا و بادوام ، ارزان وبتن سالهاست که به عنوان م
تهيه و عمل  ولی متاسفانه اگر به طور مناسب،. ساختمانها و ابنيه مختلف به کار گرفته شده است سازی،و پرکننده در

قبل از وارد شدن به . می یابد هشآوری نشود در محيط های گرم و خورنده طول عمر مفيد آن به طور محسوسی کا
 . مورد بحث قرار می دهيم به طور کلی مشکالت بتن ریزی در هوای گرم مکانيزم های خرابی بتن را

در ضمن خرابی خطاهای اجرائی را . فيزیکی می باشند خرابيهای بتن به طور کلی یا به صورت شيميائی و یا به صورت
خالصه انواع خرابی بتن در . ه عمدتا نقش تسریع در کاهش پایائی خواهند داشتک نيز باید به این مجموعه اضافه کرد

 : ارائه شده است زیر

  

 : خرابی بتن           

 : شيميائی     )1

  حمله سولفات ها      •

 د حمله کلرورها و خوردگی فوال      •

 ن کربناتی شد      •

 ا واکنش قلياوی سنگدانه ه      •

  

 : فيزیکی     )2

   یخ زدگی و ذوب متوالی      •



 ش فرسایش و سای      •

 )کاویتاسيون( خالء زایی       •

  نفوذ نمک ها در بتن      •

 ق حری      •

  ضربه      •

 ی شرایط محيط      •

 ا حمله باکتریه      •

 : خطاهای اجرائی     )3

 ب دانه بندی یکنواخت و نامناس      •

  خاک دار بودن شن و ماسه      •

 )ماسه،سيمان،آب،مواد افزودنیشن و ( انبار کردن نامناسب مصالح بتن       •

 ن به کار گيری نوع و مقدار نامناسبسيما      •

  تراکم نامناسب      •

 ب عمل آوری نامناس      •

  بتن به کار گيری آب بيش از حد مورد نياز در مخلوط      •

  

خرابيهای شيمائی و فيزکی بتن را به جز یخ زدگی و ذوب  ليم گرم به طور مستقيم و غير مستقيم تمام عواملوجود اق
 و در اینچنين اقليمی باید شرایط ویژه ای را به کار برد و حتی االمکان خطاهای اجراوی بنابراین. متوالی تشدید می کند

 .را نيز به حداقل کاهش داد

  

 :تنتاثير محيط گرم روی ب

درجه حرارت زیاد بخشی از عملکرد مطلوب و پایائی  هم بتن تازه و هم بتن سخت شده در محيطهای اقليمی گرم و در
بيشتر ، گيرش سریع و کاهش اسالمپ و کارائی، افزایش امکان ترک خوردگی  نياز به آب. خود را از دست می دهند

مشکالت   از سریع آب سطحی بتن و تغيير در مشخصات مکانيکی این بخش و نياز به عمل آوری سریع خميری ، تبخير
کاهش مقاومت ذاتی بتن در مقابله با  این مشکالت با افزایش نفوذ پذیری که خود منجر به. بتن تازه در اقليم گرم است

علت تغييرات در بتن سخت شده به . شد بتن سخت شده می با خرابيهای دیگر می شود از تاثيرات محيط گرم روی
 .مصرف آب بيشتر در طرح اختالط است طور عمده ناشی از اجبار به



کارائی بتن تازه می باشد که برای جبران آن توليد کنندگان  بزرگترین مشکل اقليم گرم روی بتن، گيرش سریع و کاهش
 اومت کاهش و نفوذ پذیری افزایش می یابد و دربا افزایش آب مصرفی مق. افزایش می دهند آب مصرفی طرح اختالط

مفيد و پایائی بتن  صورتيکه عوامل مخرب دیگر مثل یونهای مضرر هم در محيط وجود داشته باشد و به سرعت عمر
 سيمان Hydration( (آزاد بتن فرایند آبگيری  کاهش خواهد یافت و در مناطق گرم و خشک و تبخير سریع آب از سطح

 .خواهد شد) Plastic shrinkage cracks(خميری  منجر به ترکهای جمع شدگیمتوقف شده و 

خرابی های بتن افزایش می یابد البته به جز ترک  در محيطهای گرم و مرطوب به علت نفوذ رطوبت در بتن سخت شده
اربردها به طور در محيط های گرم و خشک نيز امکان رطوبت در پاره ای از ک به هر حال. خوردگی ناشی از جمع شدگی

زمينهای اطراف  دارد مثل سازه های آبی بتنی ، پی ها که در خاک مدفون هستند و به احتمال کاربرد محسوس وجود
 .آب و رطوبت به خاک تزریق خواهد شد

  :مشکالت بتن ریزی در مناطق گرمسير به صورت خالصه عبارتند از

 طنياز به آب بيشتر در طرح اختال_ 

 نيرش سيماافزایش سرعت گ_

 سکاهش اسالمپ و کارآئی بتن تازه به علت گيرش زود ر_

 یایجاد ترکهای جمع شدگی خمير_

 )می یابد گرچه مقاومت فشاری اوليه افزایش(مقاومت فشاری نهائی کمتر _

 نافزایش نفوذ پذیری و کاهش محسوس پایائی بت_

 ظاهر نامطلوب سطح بتن_

 ) دقيقه کاهش می یابد20پاره ای از موارد این زمان به  در( و ویبره زدن کاهش زمان اجرائی جهت حم و ریختن بتن_

  

  :تمهيدات بتن ریزی در مناطق گرمسيری 

باشد باید بتن ریزی رامتوقف کرد یا شرایط ویژه ای را جهت   درجه بيشتر32صورتيکه دمای بتن در لحظه بتن ریزی از در 
 .گيرد  ردزهای گرم سال در مناطق گرمسير موارد زیر باید مورد توجه قراربه هر حال در. برد کنترل دمای بتن به کار

نگهداری سيمان در محلهای سایه و خنک و با استفاده از   درجه باشد50 از  دمای سيمان در هنگام اختالط باید کمتر_
 .می تواند در پائين نگهداشتن دمای سيمان به کار رود سيلو مناسب با رنگ آميزی مناسب

باشد تا بتوان کاراوی و مقاومت الزم را به دست آورد در   کيلوگرم بر متر مکعب کمتر350يزان مصرف سيمان نباید از م_
متر مکعب بتن بيشتر باشد چون گرمای آزاد شده ناشی از فعل و انفعاالت سيمان منجر   کيلوگرم بر450ضمن نباید از 

 .دمای زیاد بتن تازه خواهد شد به

سيمان پوزوالنی به خصوص استفاده از ميکروسيليس یا به  به کار گيری)در حد تيپ دو( سيمان کند گير به کار گيری_
 .کاهش دمای گيرش شود توصيه می شود کارگيری مواد افزودنی که موجب

در صورت لزوم سنگدانه ها با آبپاشی خنک . نگهداری شوند  )زیر سایه بان(شن و ماسه باید در محل خنک و سایه _
 .شوند



 .کارائی بيشتر مناسب تر است به علت ایجاد) رودخانه ای(به کارگيری دانه های گرد گوشه _

و اگر در حد ميانی استاندارد باشد که منجر به توليد بتن  دانه بندی شن و ماسه باید حتما در محدوده استاندارد باشد_
 .متراکم شود بهتر است

بنابراین به کارگيری شن ریزتر در طرح اختالط توصيه  یری بيشتر می شودبه کار گيری شن درشت منجر به نفوذ پذ_
 .می شود

در . حرارتی برای لوله ها و مخازن آب توصيه می شود حتی المکان باید آب خنک استفاده شود به کارگيری عایق_
 .توان از خرده یخ برای خنک کردن آب استفاده نمود صورت ناتوانی در کنترل بتن می

 .از حد تعيين شده در طرح اختالط استفاده نمود چ وجه نباید برای کنترل سالمپ و کارائی از آب بيشتربه هي_

در مناطق گرم و خشک به (گالوانيزه با آغشته به اپوکسی باشند ميلگرد در شرایط محيطی فوق العاده شدید باید باید
 )نمی باشند کارگيری این روشها ضروری

پایائی ضروری می باشد باید از به کارگيری مقاطع نازک  در اطراف ميلگرد ها جهت تامينبه کارگيری پوشش بتنی _
 .خودداری شود بتنی با درصد زیاد ميلگرد

 .به قالب های فلزی مرجع است به کار گيری قالب چوبی به علت کوچکی ضریب انتقال حرارت نسب_

 . بتن خارج نشودقالب ها باید حتما آب بندی باشند تا شيره و آب از دسترس_

 .بتن ریزی در ساعات خنک و سایه روز انجام شود_

باد و تشعشعخورشيد با بکارگيری روکشهائی روی  حتما از تبخير آب سطحی بتن جلوگيری به خصوص در مقابل وزش_
 .سطحی جلوگيری کرد

 .پایائی بتن را بتوان تضمين نمود اید به صورت کامل انجام شود تاتراکم بتن حتی االمکان ب_

. انجام شود و به نحوی که آب سطحی بتن از دست نرود عمل آوری بتن باید به طور کامل و در اولين فرصت ممکن_
                     : ازروشهای عمل آوری عبارتند

 )حرارتی و از دست رفتن حرارت بتن الزم است  تبادلتوجه به( جاری نمودن آب مناسب روی بتن         ·

توصيه می شود به خصوص دفعات اوليه آب دارای حرارت نزدیک   آب پاشی به طور مدوام و با آب مناسب البته        ·
اوليه  حتی اگر قرار است آّب روی سطح بتن گرفته شود باید چند ساعت.تباد حرارتی از بين ببرد بتن تازه باشد تا امکان

 .با آب گرم روی سطح بتن آب پاشی نمود و سپس اقدام به این کار کرد

 .حصير،کاه،ماسه تميز و خاک اره  به کارگيری روکش مرطوب نظير گونی، نمد،        ·

 .نفوذناپذیر،نایلون  به کار گيری روکش غير قابل نفوذ شامل کاغذ        ·

 14 و سيمانهای پوزوالنی 5و 2برای سيمانهای تيپ   روز می باشد ولی7حداقل زمان عمل آوری در مناطق گرمسيری 
 .روز است

 .تبخير سریع از این نواحی به کار گيری گوشه های پخ شده در قطعات جهت جلوگيری از_



  

 :نتيجه گيری

 بتن ریزی و شرایط آب و هوای اقليم مزبور جهت. باشد فالت مرکزی ایران کویری بوده و دارای اقليم گرم و خشک می
و مجریان می توانند با به کار گيری مشخصات و روشهای اجرائی مناسب بتن با  طراحان. عمل آوری مناسب نمی باشد

کارائی نتيجه نامطلوب  افزایش آب به بتن جهت افزایش. فشاری ،پایائی و کارائی خواسته شده توليد نمایند مقاومت
دوره عمل آوری ضروری می باشد و به طور وسيعی از   از روی سطح بتن درتامين رطوبت و جلوگيری از وزش باد. دارد

 درجه 32طبق آیين نامه آبا به کارگيری بتن تازه با دمای بيشتر از  ترک خوردگی جمع شدگی جلوگيری می کند
 و باید در شرایط هوای گرم با خنک کردن آب و سنگدانه ها از دمای بتن کاست و سپس سليسوس ممنوع است

 .استفاده نمود

 م شماره نه-نشریه گنجينه  :منبع

 


