
شرکت سیلیس آرا

)بلوك بتن سبک اتوکالو شده و چسب (تولید کننده سیلکس 



کم شود ، سرعت واکنش سیمان با آب کند می گردد و زمان ) یا چسب بلوك(چنانچه هوا سرد و دماي مالت 
ممکن است در . گیرش طوالنی می شود و در نتیجه مقاومت چندانی در ساعا ت و روزها ي اولیه حاصل نمی گردد

مانی که زچنانچه در هنگام گیرش و یا پس از آن ، . وارد گردددیوارطول این مدت به واسطه لرزش و ضربه آسیبی به 
به واسطه انبساط ناشی از یخ زدن آب در حفرات ، در مالتچندان زیاد نیست یخبندان حاصل شود ، مالت مقاومت 

لذا رعایت .له ، ترك می خورد و افت مقاومت و چسبندگی  در آن حاصل میگردداثر تنشهاي کششی حاص
.الزامیست ، مل ذیل جهت جلوگیري از صدمات احتمالی به چسب و دیوار کارشده با آندستورالع

) تعریف(شرایط حصول هواي سرد 

هواي سرد درحالی حاصل می ACI603بین المللی و مطابق با استاندارد طبق تعریف جدید آیین نامه بتن ایران ،
: شرایط زیر برقرار باشدگردد که در سه روز متوالی

دماي متوسط روزانه ، میانگین حداکثر و حداقل دماي ( باشد + 5تر از زکمدماي متوسط هوا در شبانه رو: الف 
عبه چوبی استاندارد قرار دارد اندازه گیـري  جماي هوا با دماسنج حداقل و حداکثر که در دهوا در شبانه روز است و 

) می شود 

Cدماي هوا براي بیش از نصف شبانه روز از: ب  . بیشتر نباشد010



:الزم می باشد،در صورت حصول شرایط فوق و براي محدوده هاي دماي ذیل تدابیر ذکر شده

الزامات ساخت و اعمال مالت  دماي محیط 

برف و یخ هاي قابل مشـاهده از سـطح بلـوك    جز اینکه نیاز خاصی وجود ندارد +C5°در دماي باالي 
درجـه  +5کمترازو دماي مالت خشک و آب مصرفی زدوده شود  AACهاي 

.باشد ن

C°6-ازبـا دمـاي کمتـر    AACعالوه بر مورد بـاال ، از بـه کـار بـردن بلوکهـاي      +C°5تا 0در دماهاي بین 

مالت گرم شود ،+ C5°و بلوکهاي مورد استفاده تا دماي باالي خودداري شود 
C35°ا ــــ ت5خشک و آب مورد استفاده را جهت حصول مالت با دمـاي بـین   

در زمان اختالط گرم شود ) C25°تا15و بطور ایده آل بین ( درجه 

.باشد C50°مالت نباید بااليدماي آب مورد استفاده و : نکته 

حفـظ  C°5+عالوه بر موارد باال دماي مالت تا لحظه به کار بردن باالتر از دمـاي C°0تا 4-در دماهاي بین 
.گرم شود+C5°قبل از اعمال مالت تا دماي بااليAACشود بلوکهاي  

باد با سرعت برخوردپوشش جهت جلوگیري ازاز بادشکن یا عالوه بر موارد باال C°4-تا 7-در دماهاي بین 
.کیلومتر بر ساعت استفاده شود 24باالي 

C°اي محـیط بـاالي  ـــدم،عالوه بر موارد باال با استفاده از پوشش مناسب کارگاهC°-7در دماهاي کمتر از 

.حفظ شود +5

الزامات محافظت  از مالت در دیوار کار شده   دماي محیط 

دیـوار سـاخته شـده بـا غشـاي      جهت جلوگیري از برخـورد بـاد ، آب و بـاران ،    C°5تا 4-در دماهاي بین 
سـاعت اول  24بـراي  )مقاوم در برابر تغییر دما ماننـد نـایلون ضـخیم     ( مناسب

شود محافظت 

ساعت افزایش یابد 48مورد باال رعایت  و زمان محافظت تا C°4-تا 7-در دماهاي بین 

ساعت اول باالي درجه انجماد حفظ شود 24دماي محیط تا عالوه بر موارد باال C°-7در دماهاي کمتر از 

7-می شود در دماهی زیر توصیه°C عملیات چیدن بلوك متوقف گردد.



:درجه موارد زیر توصیه میگردد 5در ضمن در کلیه دما هاي زیر 

.شود تا از افت دماي آن در حین اعمال جلوگیري شود مالت حتی االمکان در حجم هاي کم آماده .1
الزم که درحد بسیار کم و صرفا جهت زدودن گردوخاك روي بلوکها( خیس نمودن سطح بلوکها زیاد از .2

.اجتناب شود C°15+با آب با دماي کمتر از و ) می باشد 
استفاده از نمی باشد اما علیرغم این موضوع، ) ضدیخ(در صورت رعایت موارد فوق نیازي به استفده از زودگیر .3

آن در % 2در زود گیرهاي پودري و حداکثر ،پودر خشک مالتیدرصد وزن1مناسب تا حداکثر زودگیر
مل مصرف خود زودگیر که توسط به شرطی که این مقدار از دستورالع( .بالمانع می باشد زودگیرهاي مایع 

آب سازنده آن اعالم شده است بیشترنباشد ونیز در زودگیرهاي مایع،حجم مایع زودگیر استفاده شده،از حجم
)مصرفی براي مالت کم شود 

C°5+و افزایش مقاومت مالت  نیاز مند آب کافی و دماي باالي هیدراسیون اشاره شد همانطور که : توضیح

بسیار کند و تقریبا متوقف می گردد و در صورتی که مالت قبل C°5+در دماي زیر عملیات می باشد و این
درصدي آب 8قرار بگیرد ، با توجه به افزایش حجم حدود در شرایط یخ زدگیاز رسیدن به استحکام مناسب 

.خواهدشد مالت و افت مقاومت مالت حاصلدر ترك ، ایجاد شده کششی تنشهاي در حین یخ زدن ، در اثر 
می باشد و در ) accelerator(اما آنچه در اصطالح عموم به نام ضد یخ شناخته می شود در واقع زودگیر 

.استانداردهاي بین المللی ماده اي به نام ضد یخ مالت یا بتن تعریف نشده است 
هر چند از یخ زدن آب ) مانند خانواده کلرایدها( و بافرض کاهش دماي انجماد آب توسط برخی زودگیرها 

هدف از و در واقع. جلوگیري می شود اما فاکتور هیدراسیون و افزایش مقاومت مالت عمال متوقف می گردد 
د ساعت اول  و جلوگیري از تسریع درگیرایش مالت در چنمناسب،) یا همان ضد یخ ( استفاده از زودگیر

.باشدآسیب به آن در صورت کاهش دما در ساعتهاي بعدي می 


