کف سازی صٌایع ًگاُ ٍیژُ هیطلثد
ًگشؿی ًَیي تِ ػاصُ $کفػاصی#
یک ػاصُ اػن اص هؼکًَی ،اداسی ،تجاسی ٍ یا كٌؼتی اص اضالع کف ،دیَاس ٍ ػقف تـکیل
ٍ کلیِ کؼاًی کِ دس ؿکل گیشی ٍ تشپا ػاصی آى گام تشهیداسًذ خَاّی ًخَاّی تکیهِ-
گاُ ٍ ایؼتائی خَد سا طالة ّؼتٌذ ٍ ّش ًَع ػولیات اجشائی سا سٍی کف ّواى هجوَػِ
اًجام خَاٌّذ داد تا ػاصُ ای تَلیذ ؿَد...
آیا كاحثاى پشٍطُ ّا ٍ یا پیواًکاساى ٍ یا تَلیذکٌٌذگاى ٍ تاهیي کٌٌذُ كٌایغ ػهاختواى
تِ ایي ٍیظگی ٍ ػاختاس کف تِ ّواى ًؼثت کِ تِ جٌثِ ّای صیثائی ٍ تضئیٌهات دیهَاس ٍ
ػقف اًذیـیذُ ؿذُ تِ تواهی ًیشٍّا ٍ فـاسّا کِ تٌْگام ػاخت ٍ دٍساى اػهتاادُ پهغ
اص آى تِ کف ػاصُ ٍاسد هیؿَد ًگشیؼتِ ٍ تاکش ٍ اًگیضُ ای جْت اّویت آى دس ًظش گشفتِ هیؿَد؟!
جذای اص اًتخاب ّش ػولیات ًْائی اػن اص ػٌگ ،ػشاهیک  ،پَؿؾّای ػخت كٌؼتی ،سصیٌی ،لیتیهَهی ٍ یها ػهیلیکات تهش پایهِّهای هختلهف
ػیواًی ٍ یا پلیوشی ٍ تا ًگاُ تِ جٌثِّای تضئیي ٍ یا سػایت تْذاؿت ٍ ػذم تَلیذ گشد ٍ غثاس ٍ دیگش ٍیظگیّای اًتظاس دس ایجاد یهک تؼهتش کهِ
هؼوَالً اص تتي ٍ یا هالت ػاختِ هیؿَد ٍ طثؼاً دس تحکین ًلة ٍ یا پَؿؾ آى دقت الصم سا تکاس تشدُ ٍ هیتشین؟!
تْشحال اًتخاب ّشیک اص اًَاع فَق ًیاصهٌذ یک کفػاصی اٍلیِ تؼٌَاى تستر سا ًیاصهٌذ اػت.
چگًَِ یک تستر هٌاسة داشتِ تاشین؟
تْتش اػت اتتذا اص تتي ایي هلالح ػاصُای پش هلشف جْاًی تؼشیای داؿتِ تاؿین.
تتي ترکیثی است از سٌگداًِ ّای هتفاٍت کِ تْوراُ هادُ چسثاًٌدُای تٌام سیواى ٍ آب تَدُای یکپارچِای را تا کوتریي فضاای
خالی تشکیل دّد.
ٍ حال چگًَِ تِ ایي ٍیظگی تَدُ یکپاسچِ ٍ کوتشیي فضای خالی دػت یاتین؟
 -1اتتذا دس اًتخاب ػٌگذاًِّا اص ًظش کیایت ًَع کاًی ٍ ػختیّای آى ٍ ًیض ؿکل ٍ فشم $ؿکؼتِ ٍ یا گشد گَؿِ ٍ #تذٍى غثاس آى دقهت
الصم سا تکاس تشین.
ّوجَاسی داًِّا تا یکذیگش ٍ قشاس گشفتي آى دس یک تَدُ تْوشاّی ػیواى ٍ آب سا هؼوَالً دس اكطالح هٌْذػهی طهشح اخهتال #Mix Design$
ًاهیذُ ؿذُ اػت کِ اص اّن ؿشایط تشای دػت یاتی تِ ٍیظگیّای خاف تتي هیتاؿذ.
 -2اًتخاب ػیواى تشحؼة ًَع ٍ صهاى هلشف ٍ دهای هحیط ٍ هقذاس آى تا ًگشؽ تِ خلَكیات ػهٌگذاًِّها ٍ ػهیواىّهای هتاهاٍت اص
اّویت صیادی تشخَسداس اػت ٍ ًقؾ هؤثشی دس ػاختاس طشح اختال ٍیظگیّای اًتظاس ّشػاصُ سا داسد.
 -3آب ٍ خلَف آى اص ًظش هیضاى اهالح ٍ ػذم تشکیثات صیاى آٍس ٍ تا یک  PHهٌاػة قادس ٍ ؿایاى تَجهِ دس اّهذاف تَلیهذ تهتي ٍ تهثثیش
گزاس تشای خَاػتِّای ها سا خَاّذ داؿت.
تَضیحّ :ش ػِ هلالح فَق جضئیات فیضیکی ،ؿیویائی ٍ آًالیضّای تؼیاس تؼیاس داسد کِ ؿشح آى دس ایي هقال ٍ جایگاُ ًویگٌجذ ٍ تشای اطالع
کاهل آًْا کتةً ،ـشیات ٍ آصهایؾّای هتؼذدی سا ًیاصهٌذ اػت لیکي تشآًین تا ًین ًگاّی تش هیضاى هلشف آب ٍ ًَع کهاسائی آى دس تهتي تَجهِ
خاف ؿوا سا تِ تَلیذ یک تتي ٍ تؼتش هٌاػة هؼطَف داسین.
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ٍقتی ػخي اص کوتشیي فضای خالی سا دس تتي داسین تایؼتی تَجِ کٌین کِ هقذاس آب هَسد ًیاص ػیواى جْت چؼثاًٌذگی ػٌگذاًِّها ٍ تَلیهذ
یک خویش ػیواى ایذُ آل هؼادل ٍ "21صى ػیواى تشحؼة لیتش خَاّذ تَد ٍ W/C Ratio %21 ،هاصاد آى ػوهالً پهغ اص دٍسُ گیهشؽ ٍ ػهخت
ؿذى ػیواى تثخیش سا تذًثال ٍ دس ًْایت فضای خالی فَاكل ػٌگذاًِّا سا هَجة هیؿَد ...ایي فضای خالی تیي داًِّا کاپیالسی ٍ یا ؿؼشیِّها
ٍ هَئیٌگی ًاهیذُ هیؿَد.

$اص سٍاًی ٍ اهکاًات اجشائی آى اطویٌاى حاكل کٌین#

اص طشفی ًیاصهٌذ آى ّؼتین کِ تواهی ػٌگذاًِّا تا هحلَل ػیواى ٍ آب $ؿیشُ ػیواى #اًذٍد ؿذُ ٍ دس چؼهثاًٌذگی ًقهؾ ٍیهظُ خهَد سا ایاها
کٌٌذ .تذیي تشتیة اًتخاب داًِّا اص ًقطِ ًظش گٌجایؾ ٍ ػطَح جاًثی حائض اّویت ٍ هحاػثِ آى قادس اػت دس اًتخاب ػهٌگذاًِّها ٍ ػوهالً دس
هیضاى هلشف ػیواى آب ٍ کاّؾ آى ًقؾ هؤثش سا ایاا ًوایٌذ...
هتثػااًِ دس کـَس ها ایشاى ٍ توٌظَس تؼْیل ٍ ػشػت دس کاس اص ًقطِ ًظش هخلَ ٍ اجشا $ػَْلت تخلیِ ٍ #ایجاد ػطَح كهیقلی ٍ كهاف
دس پایاى ػولیات اجشا اص ػٌگذاًِّای سیض داًِ $هاػِ #تیـتش ٍ آب هضاػف اػتاادُ هیؿَد.

$اثشات آب تیـتش ٍ کاّؾ هقاٍهت#

هتاػااًِ اسصاًی تؼیاسی هلالح ٍ خلَكاً دس دػتشع تَدى ٍ قیوت ًهاچیض آب دس ایهشاى یکهی اص هـهکالت ایهي ػهَطُ ههیتاؿهذ .دس حالیکهِ
ػٌگذاًِّای دسؿت تش $ؿي #توٌضلِ اػتخَاىتٌذی تتي تلقی ٍ دس ایجاد هقاٍهت ٍ پایذاسی طَالًی ػاصُ تثثیشات تؼیاس تؼهیاس تهاالتشی داسًهذ ٍ
ػوالً هیتَاًذ ایي هَضَع هلشف هضاػف آب سا ّن کاّؾ دّذ ٍ اّذاف ها سا دس ایجاد کوتشیي فضای خالی هحقق ٍ ًضدیکتش ػاصد .لیکي تَجِ
کوتشی سا تِ خَد هؼطَف داؿتِاػت.
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تٌاتشایي تاس دیگش تَكیِ هیؿَد دس طشح اختال  #Mix Design$دقت تیـتشی كَست گیشد ٍ هقذاس ػیواى ٍ آب آى تطَس کاههل ٍ تهش حؼهة
ًیاص هـخق گشدد.
ًاگاتِ ًواًذ الضاهاً تلَس هلشف ػیواى تیـتش هَجة پایذاسی ٍ کیایت هطلَب تتي ًخَاّذ ؿذ.
تشای هقایؼِ ٍ تاثیشات کاستشی ؿي ٍ هاػِ هحاػثِ ریل سا اسائِ هیداسین:
تؼٌَاى هثال هحاػثِ حجن ٍ ػطَح دٍ ػٌگذاًِ سا دس ریل هالحظِ خَاّیذ فشهَد:
ؿایذ هحاػثِ داًِ تٌذیّای تتي ٍ هیضاى هلشف ؿیشُ ػیواى تشای چؼثاًذى داًِّا تِ یکذیگش دس ًَع ؿکؼتِ ػوالً هـکل ٍ تهشآٍسد هحاػهثِ
كحیح ٍ دقیق آى ػولی ػادُ ٍ آػاى ًثاؿذ ٍلی اگش فشم کٌین داًِ تٌذیّا گشد گَؿِ ٍ کشٍی ؿکل تاؿذ ؿیَُ هحاػثِ ػهطَح آًْها دس دٍ
اًذاصُ  25 ٍ 5هیلیوتشی دس هقایؼِ چگًَِ هیتَاًذ تاؿذ؟
هحاػثِ حجن ٍ هؼاحت دٍ داًِتٌذی  25 mm ٍ 5 mmقطش
ؿؼاع  5 mm ÷ 2 = 2.5 mmقطش
ؿؼاع  25 mm ÷ 2 = 12.5 mmقطش

هحاسثِ حجن R3
2.5 × 2.5 × 2.5 × ( )× 4 ÷ 3 = 65.416 mm3

 حجن داًِّای تا قطش  5هیلیوتشی تشحؼة هیلیوتشهکؼة3

 -حجن داًِّای  25هیلیوتشی تشحؼة هیلیوتشهکؼة

12.5 mm × 12.5 × 12.5 × ( )× 4 ÷ 3 = 8177.083 mm

ّش داًِ  25هیلیوتشی تشاتش حذٍد  125ػذد داًِ  5هیلیوتشی حجن داسد.

÷65.416=125.00

8177.083

هحاسثِ سطح ( 4 R2هحیط ًیازهٌد شیرُ سیواى)
2.5 mm × 2.5 mm × ( ) 3.14 × 4 = 78.5 mm2

ػطح پَؿؾ داًِّای  5هیلیوتشی

12.5 × 12.5 × ( ) 3.14 × 4 = 1962.5 mm2

ػطح پَؿؾ داًِ  25هیلیوتشی
ٍ  25ػٌگذاًِ  5هیلیوتشی هؼادل یک داًِ  25هیلیوتشی ػطح پَؿؾ داسد

1962.5 ÷ 78.5 = 25

ٍ تشای یکؼاى تَدى حجن تؼذاد  125داًِ  5هیلیوتشی ًیاصهٌذ پَؿؾ ّن حجن یک ػٌگذاًِ  25هیلیوتشی اػت ٍ تٌاتشایي:
125×78.5=9812.5

78.5=9812.5

دس حالیکِ ػطح یک داًِ  25هیلیوتشی 1962.5ػطح پَؿؾ سا ًیاص داسد ٍ هلشف ؿیشُ ػیواى  8.2تشاتش تیـتش خَاّذ تَد.
9812.5÷1962.5=8.2

ٍ تشای اًذٍد آًْا ػیواى ٍ آب $ؿیشُ ػیواى #هَسد ًیاص چؼثاًٌذُ تْویي ًؼثت هلشف تیـتش ػیواى سا اػوال خَاّینکشد.
دس اداهِ ًظاست ٍ دقت دس اجشای هَاسد فَق ٍ کاّؾ سیض داًِ ّا ٍ آب کوتش تخلیِ حثاب َّای ًاخَاػتِ کِ تٌْگام تَلیذ ٍ ػولیات اجشای تتي
تَجَد هیآیذ الضاهی ٍ کاستشی دػتگاُ ٍیثشُ ٍ اػتاادُ اص هالِّای پشٍاًِای سا جْت تؼطیح تْتش ایجاب ٍ الضاهی هیداًین.
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ًوَداری از آثار هتفاٍت تتي ًگْداری در هحیط اتاق تا دهای هتفاٍت
دها ترحسة ساًتیگراد

هقاٍهت تر حسة هگا پاسکال
 42رٍز

 42رٍز

 42رٍز

09رٍز

25

17/4

24/3

26/9

29/2

20

21/2

27/5

31

31/4

15

22/5

28/7

31/7

34/8

10

23/1

29/3

31/8

36/7

7

28/6

30/9

35/6

37/6

4

26/7

31/2

38/6

38/8

 $تؼطیح کاهل ٍ ػوالً تخلیِ حثاب ّای َّا #

تثثیشات دها تش هیضاى هقاٍهت تش حؼة هگا پاػکال ٍ حاظ تیـتش آب دسٍى

تذیْی اػت کِ اص ایي پغ ػولیات گیشؽ ٍ دٍسُ هشطَب ًگْذاسی  #Curing$ؿشٍع خَاّذ ؿذ ٍ ٍظیاِ ها دس ػولیات تْثَد اداهِ خَاّذ
یافت.
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ًکتِ قاتل تَجِّ :شگض تلَس ًکٌین کِ هاشٍؽ کشدى گًَی هشطهَب ٍ یها پاؿهؾ آب تهِ دفؼهات هَجهة ًاهَر دس تهتي ٍ ًقهؾ دس گیشائهی
 #Setting$ػیواى خَاّذ ؿذ.
تِ ػثاستی تتي اص ّواى آب اٍلیِ هلشفی دس تَلیذ اػتاادُ خَاّذ کشد ٍ هشطَب ًگْذاسی اداهِ هَجة تثخیش دس تثخیهش آب هَجهَد دس خویهش
ػیواى هیگشدد ٍ ّش قذس ایي ػول اداهِ یاتذ هقاٍهت فـاسی ٍ پایذاسی تتي افضٍى ٍ کاّؾ احتوالی تشکّا سا دس ػطح تتي سا تذًثال داسد.
هطالة تؼیاسی اص ًقطِ ًظش فٌی دس اًتخاب هلالح ٍ ؿیَُ اجشائی ٍجَد داسد کِ ًگاُ ٍیظُ کاسؿٌاػاى سا تِ کفػاصی كٌایغ ًیاصهٌذ اػت.
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اتَالحسي راهیي فر

