
 

 

 مان گیرش اولیه و نهایی سیمانز

سیمان وقتی با آب  دانیممیکه  طورهمانساخت بتن و مالت سیمان دارد.  اختمان و درس در صنعت ایگستردهسیمان کاربرد 

خاصیت کسب مقاومت و سخت شدن در مدت زمان کم را دارد. . در حضور آب، سیمان کندمیمخلوط شود شروع به گیرش 

 شود. انجامقبل از اینکه بتن حالت پالستیک خود را از دست دهد  ریزیبتن پس باید

 زمان گیرش سیمان

به دلیل خاصیت  توانمی. این خمیر را شودمیو خمیر سیمان تشکیل ، هیدراته شده شودمیوقتی سیمان با آب مخلوط 

سیمان خاصیت  آرامیبهو  در طول این زمان سیمان به واکنش با آب ادامه دادهپالستیکش به هر شکل دلخواهی درآورد. 

 .شودمیکامل زمان گیرش سیمان نامیده  یچرخه ،این. شودمیرا از دست داده و سخت  پالستیکی خود

 سیمان یاولیهگیرش 

کنیم را زمان  گیریقالببه هر شکل مطلوب بدون اینکه مقاومت خود را از دست بدهد،  توانمیر آن سیمان را که د زمانی

 .نامیممی آن یاولیهگیرش 

 یا

 سیمان یاولیهزمان گیرش  دهدمیحالت پالستیک خود را از دست  کامالا زمانی که در آن سیمان شروع به سخت شدن گرده و 

 است.

 یا

بیش از این مقدار  ریزیبتن. اگر نامندمیسیمان  یاولیهرا زمان گیرش  ریزیبتنمخلوط کردن سیمان و زمان موجود برای 

 .دهدمیسیمان مقاومت خود را از دست  ،طول بکشد

 دقیقه است. 30، زمان گیرش اولیه معموالابرای سیمان پورتلند 

 زمان گیرش نهایی سیمان

 .نامندمیرا زمان گیرش نهایی سیمان  شودمیحالت پالستیک خود را از دست داده و سخت  کامالازمانی که در آن سیمان 

 یا

 .نامندمیزمان گیرش نهایی سیمان  ،تا سیمان مقاومت کامل خود را به دست بیاورد کشدمیزمانی که طول 

 است. (ساعت 10)دقیقه  600برای سیمان پورتلند معمولی، زمان گیرش نهایی حدود 



 

 

 

 زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان یمحاسبهاهمیت 

اسی نقش اس گیرش اولیهتا خمیر سیمان در محل مورد نظر ریخته شود،  کشدمیبعد از مخلوط کردن سیمان با آب، مدتی طول 

نهایی سیمان تا زمان گیرش دقیقه.  30بتن در محل ریخته شود، یعنی  ،است قبل از رسیدن به این زمان الزمو  دارددر مقاومت 

 دقیقه. 600هم نباید حالت سیمان به هم بخورد، یعنی برای سیمان پورتلند معمولی 

 زمان گیرش اولیه و نهایی سیمانبر مؤثرعوامل 

سلسیوس  یدرجه 27هیدراته شدن نیاز به دمای  کامل سیمان برای مثالا ؛ ، شرایط جویدانهسنگنمک در  وجودنرمی سیمان، 

 است سیمان زمان بیشتری برای گیرش نیاز دارد. ترپایینکه دمای هوا و در طول زمستان  دارد

 زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان یمحاسبه

 :ISمطابق با  VICATزمان گیرش اولیه و نهایی سیمان با استفاده از دستگاه  (1988)بخش پنجم  IS: 4031طبق استاندارد 

 .شودمیانجام  1976 – 5513

 :موردنیازوسایل 

 یصفحه ویکات و سوزن ،ویکات، قالب ویکات، دستگاه لیتریمیلی 200مدرج  یاستوانهگرم و  1گرمی با دقت  1000ترازوی 

 کرونومتر.یک ماله و ، ایشیشه

 



 

 

 روش انجام آزمایش

 آن را در یک کاسه یا سینی بریزید.کرده و  وزنگرم سیمان  400 .1

که در آن ) 0.85P ،مقدار آباضافه کردن آب به سیمان کرنومتر را شروع کنید.  یلحظهحاال آب را اضافه کرده و در  .2

P شودمیدر نظر گرفته  (استحکام استاندارد سیمان است. 

 .یدماله بردارا با استفاده از یک حاال مخلوط را داخل قالب ویکات بریزید. اگر خمیر اضافی در روی قالب مانده بود آن ر .3

 وزنسو توجه داشته باشید که قرار دهید  (ایشیشه یصفحه)غیر متخلخل  یصفحهویکات را روی یک سپس قالب  .4

 در تماس باشد.سطح قالب ویکات  با باید

 برود. کنید و اجازه بدهید که در قالب آزمایش فرو سوزن را رها .5

 .شودمیروی خط کش نشان داده  واز پایین قالب  سوزنبه خاطر داشته باشید که نفوذ  .6

از پایین قالب در نمونه فرو  مترمیلی 5ویکات کمتر از  سوزنمختلف تکرار کنید تا  هایموقعیتآزمایش مشابه را در  .7

 برود.

زمان  رودمیبه داخل نمونه فرو  مترمیلی 5اضافه کردن آب به سیمان و زمانی که سوزن کمتر از  یلحظهزمانی بین  یفاصله

 .شودمیسیمان نامیده  یاولیهش گیر

 

ذاشتن گسخت شده است که هنگام  کامالازمانی سیمان عوض کنید. به شکل باال  ایحلقهبا سر  ایمیلهرا با  (میله)حال سوزن 

افه زمانی بین اض یفاصلهدور سوزن باقی نمانده باشد.  یحلقهآرام سوزن روی سطح نمونه اثر سوزن روی آن باقی بماند، اما اثر 

 .نامیممیکردن آب به نمونه و این حالت را زمان گیرش نهایی سیمان 

 خلیلی اکبرعلی: مترجم

 :منبع
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