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 علت کرموشدگی بتن؟

های اصلی بتن سالم بر دوستان همیشه در صحنه عزیزمون، نوبتی هم باشه نوبت کرموشدگیه بتنه. یکی از عیب

 !کنیم. همانا ما از رستگارانیمکه علت ایجاد و کلی پارامترشو باهم بررسی می
 

 

 کرمو شدن یعنی چه؟

آنها فاقد مالت و  نیب یشود که فضا یم دهیشن نما شده، ذرات درشت دانه )شن( در کنار هم د ایر بتن کرمو د

متراکم ممکن است  ریبتن غ کیدر ، نیدها این همون عدم تراکم بتن نیسکفقط توجه  باشد. یم یکاف رهیش

بتن در  رهیو ش زیمشاهده گردد اما در بخش جامد، ذرات درشت و ر تیفضاها و حفرات کوچک و بزرگ قابل رؤ

 شود. یم دهیکنارهم بصورت همگن د
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 چرا بتن کرمو میشه؟ واقعا چرا؟

 :سه دلیل اصلی داره

 عدم ویبره صحیح 

 پایین بودن کیفیت اختالط بتن 

 آن می شود ی بتن و تفکیک دانه بندیعدم درز بندی مناسب قالب که باعث فرار شیره. 
 

 
 

 ؟میشه خب کرمو شده حاال چی

  بتن یو برش یو خمش یکشش ،یمقاومت فشار دیشدکاهش 

 لگردیبتن و م نیب یوستگیپ دیکاهش شد 

 دیکلر ونی عیدر اثر نفوذ سر لگردهایم یشروع زود هنگام خوردگ 

 بتن یمدول ارتجاع دیکاهش شد 
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 راهکار بده با !!!

صاف و  یشود تا سطح دهییپر شود و سپس سا یمانیس هیپا یمیبا مواد پرکننده ترم دیبتن کرمو با میترم یبرا

قالب  یاست که قسمت کرمو برداشته شود و به صورت موضع نیا میدر ترم گریو راهکار د شود. جادیا یقلیص

 .ردیانجام گ یزیو بتن ر یبند

 
 

 !آمما در آخر

 ��واسه حرف آخر چیزی ندارم بگم برای سالمتی خودتون صلواتی بلند بفرستید. 

 
 

 ردآورنده:گ

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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