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 - 1پياده كردن خط تراز كف:
با توجه به ضخامت بتن ريزي و شرايط محيطي كار باتوجه به ضخامت كف تمام شده (كه از محاسبات مشخخ

مخي-

شود) و محدوديتهاي كه در تعيين آن وجود دارد (از قبيل جهت و ارتفاع بازشوها و ارتفاع زير دربها ،ارتفخاع كخف شخورها،
آبروها و غيره) خط تراز كف دور تا دور محل اجراي هاردمالت كشيده ميشود و اين خط به عنوان سطح كف تمخام شخده
كار با دستگاه نظارت صورت مجلس ميشود.
 - 2آماد ه سازي بستر كار:
با توجه به انواع بستر كار شرايط خاصي براي هر بخش بايستي مد نظر قرار گيرد.
 - 1- 1اگر كف تمام شده قبلي از بتن قديمي باشد
الف  :بايستي ابتدا قسمتهاي سست و ضعيف حتي المكان از كف زدوده شود
ب  :بتن قديمي بوسيله ابزار مكانيكي يا دستي مضرس شود
ج  :سطح كار اشباع شود و يا در اين موارد بهتر است كه پس از مضرس كردن و قبل از بتن ريزي سعي شود بخا
هر وسيله ممكن ارتباط بيشتر و مستحكمتري بين بتن قديمي و بتن جديد حاصل شخود .در ايخن مخوارد حتخي
مي توان با تشخي

مهندس كارگاه از چسب بتن استفاده كرد.

 -1-2اگر بستر قديمي از خاك باشد بايستي سعي شود حد اكثر تراكم به منظور جلوگيري از نشسختهاي اوليخه و ثانويخه
لحاظ گردد.كه در اين صورت بايستي از روشهاي خاص تراكم و تحكيم استفاده كرد.
 - 3قالب بندي:
معموال از پروفيلهاي قوطي براي قالب بندي استفاده ميگردد .اين پروفيل بايستي به گونه اي جايگخذاري شخود كخه در
گام اول بتن ريزي دور تا دور محيط كار را بتوان بتن ريزي نمود .
بديهي است ضخامت هاردمالت مورد نظر و توافق شده بايد در قالب بندي و بتن ريزي لحاظ گردد.
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دو روش پيشنهادي قالب بندي:
-3 - 1به فواصل مساوي ميخ كوبي نمائيم و ريسمان خود را با در نظر گرفتن خط تراز وبا اتصخال بخه ميخهخا عبخور
دهيم سپس قالب فلزي به گونه اي گذاشته شود كه ميخ و ريسمان فضاي مناسبي جهت تكيه گاه قالب فلخزي
به وجود آورد در اين صورت لبه باالي قالب بايستي همواره با نخ تراز مماس باشد .با اين روش در اثر ضربات نخا
خواسته ناشي از بتن ريزي تغييري در راستا وارتفاع قالب به وجود نخواهد آمد.
-3 - 2به كمك مقداري مالت بص ورت مستقيم قالب فلزي روي سطح كف قرار گيرد .در اين صورت ارتفاع قالخب و
تراز بودن آن بكمك مالت زيرسري آن فيكس ميشود.
توجه :اوالً براي حفظ استحكام قالب ها از مالت زيرسري با فواصل كم استفاده شود ،ثانياً بطور كلي قالب بنخدي بايسختي
بگونهاي باشد كه در گام اول حد اقل 2سطح از محيط سالن را مورد پوشش قرار دهخد ايخن مخورد بخه دليخل روش خخاص
اجراي هاردمالت در تراز كردن سطح نهائي كار ضرورت خاصي دارد .زيرا بتن ريزي در محيط سخالن باعخپ پديخد آمخدن
يك سطح تراز براي ساير نقاط ميشود كه به نوبه خود باعپ تراز شدن سطح بعدي ميگردد.
 - 4م رطوب نگاه داشتن سطوح زير كار:
به منظور جلوگيري از جذب آب بتن توسط محيط اطراف و زير كار الزم است قبل از بختن ريخزي محلهخاي مخورد نظخر
كامال با آب اشباع باشد.تا مانع از جذب شدن آب بتن گردد.
 - 5اجراي صحيح آرماتورگذاري:
با توجه به ميزان تنش وتردد بر بتن كف و با توجه به محاسبات فني ميزان آرماتور الزم محاسبه ميشود .همانگونه كخه
مي دانيم توصيه هاي خاصي در مورد شرايط خاص استفاده از آرماتور در بتن مسلح وجخود دارد .بنخابر ايخن ضخمن لحخاظ
كردن اين توصيه ها در جهت سهولت كار و تسريع عمليات از مش آرماتور بندي آماده و يا الياف بتن نيز ميتوان استفاده
نمود.
نكته  :صحت اجراي آرماتور بندي با دستگاه نظارت صورتمجلس شود.
 - 6بتن ريزي و صاف كردن سطوح بتني:
همانگونه كه مي دانيم توصيه ها و ضوابط خاصي در مورد عمليات بتن ريزي وجود دارد كه بايسختي حتخي االمكخان بخا
نهايت دقت لحاظ شود .
نظافت سطح زير كاراست باعپ يكپارچگي و يكنواختي بتن مي شود .
در آئين نامه هاي بتن محدوديت هاي خاصي در مورد زمان بارگيري و حمل بتن تا تخليه آن در پاي كار وجخود دارد كخه
بايستي هنگام خريداري بتن مورد توجه قرار بگيرد.
توصيههاي فني مانند جلوگيري از آب انداختن دانه ها بتن – ووسايل و روشخهاي حمخل و عمخل آوري و غيخره نيخز داراي
اهميت است ،بهتر است روي سطح تخته ماله اي بدست آمده بعد از پخش كردن بتن ،خطوط ناموزوني انداختخه شخود تخا
چسبندگي بيشتر و بهتري بين سطح بتن و هارد مالت بوجود آيد.
 - 7ساخت و اجراي هاردمالت:
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همانگونه كه مي دانيم هاردمالت هم مانند هر مالت ديگري بايستي با نسبت صحيح آب به سيمان و ميخزان سخيمان و
نسبت افزودنيها اجرا شود كه با توجه به نوع بسته بندي هاردمالت نسبت دانه بندي آن يك عامل ثابت است .و بنابر اين
ميبايست اكيپ اجرايي آگاهي كافي در مورد نحوه طرح اختالط جهت رسيدن به مقاومت مشخصه الزم داشته باشخد بنخا
براين الزم است بسته به حجم ميكسر پيمانهاي خاصي (حجمي) جهت اضافه كردن آب و روان كننده موجخود باشخد و يخا
اينكه از ترازو و وزنه (وزني) استفاده شود.
پس از گيرش اوليه بتن ،هاردمالت ساخته روي بتن ريخته مي شود و با ابزار الزم بطور يكنواخت پخش و با ماله فلخزي
صيقل و با ماله پروانهاي صاف و كمپكت ميگردد .استفاده كردن از ماله پروانه اي احتياج به يك اپراتخور ورزيخده و خبخره
دارد زيرا در برخي شرايط خاص كنترل اين وسيله از دست اپراتور آن خارج ميشود و در اين صورت به سطح تمام شخده
آن آسيب مي رسد.
 - 8عمل آوري :
هاردمالت اگر چه داراي تركيبات خاصي بجز آنچه كه در بتن معمولي بكار ميرود است اما در حقيقت يك نوع مالت بر
پايه سيمان است كه بايستي با دقت بيشتراز يك بتن معمولي مورد توجه قرار گيرد زيرا همانگونه كه مخيدانخيم مقاومخت
دراز مدت بتن ارتباط بسيار مهمي بخا شخرايط عمخل آوري دارد .نكتخه ديگخر آنكخه بايسختي سخعي شخود هميشخه سخطح
هاردمالتي كه تازه ريخته شده مرطوب باشد زيرا گفته ميشود خشك و مرطوب شدن متخوالي مخيتوانخد باعخپ صخدمات
بيشتري نسبت به حالت عدم عمل آوري وارد نمايد (دستنامه اجراي بتن صخفحه  .)686بخه هخر حخال اسختفاده از گخوني
خيس و يا ورق هاي پلي اتيلن به عنوان پوشش سطحي بتن توصيه ميگردد .در هواي سرد ممكخن اسخت مجبخور شخويم
كليه منافذ و بازشوها را مسدود كنيم ويا بخاري روشن كنيم البته حتي در اين شرايط نيز نياز بخه مرطخوب نگخاه داشختن
سطح بتن از بين نمي رود .عمل آوري بايستي حداقل تا يك هفته پس از اجراي هاردمالت ادامه داشته باشد.
 - 9كاتر زني:
به منطور جلوگيري از تركهاي ناشي از افت حرارتي يا انقباض بتن كه در شرايط عادي بر اثر خروج آب اضخافي از اليخه
هاي زير سطح بتن بوجود ميآيد (شبيه به پديده موئينگي) بايستي با هر وسيله ممكن و از جمله كاتر برشهاي به عمخق
حداقل  2تا  3سانتيمتر در بتن زير هارد مالت ايجاد كرد.
اين برشها در حقيقت نقاط ضعيفي در بتن ايجاد مي كنند كه باعپ جهت دهي به تركهاي مورد بحخپ مخيشخوند .بنخا
براين اين تركها درست در نقاطي ظاهر خواهند شد كه ما انتطار آن را داريم .
با توجه به ضخامت ا تا  2/5سانتيمتري هاردمالت تيغه كاتر بايستي بتواندحداقل 5سانتيمتر در عمق شكاف ايجاد كند.

www.HARDMELAT.com

4

