
 

 

 ؟چیست یبتن استامپ

و الگوهای خاص روی بتن در حالت  هاطرح. کف تعریف کرد برای شدهپرداختسطح  یک عنوانبه توانمیرا  یبتن استامپ

 .شوندمیروی بتن ایجاد  شده دادهنشان  1که در شکل  یبه صورتخمیری 

 
 در یک راه بتنی یبتن استامپ سازیآماده. 1شکل 

سطح ا مشابه بنهایی  شدهپرداختسطح . دهدمی در اختیار ما قرار، بافت و الگوها از نظر رنگ ایگرایانهواقعگزینه  یتامپبتن اس

ا کف را ت دهدمی قرارطراحان  در اختیارگزینه خوبی  یبتن استامپبنابراین ؛ استنصب گرانیت، سنگ مرمر یا کاشی حاصل از 

 طراحی کنند. نظر مورد زیبایی جوانب با توجه به بودجه و

 
 سنگ یالگوهامشابه با  شده پرداخت ی. بتن استامپ2شکل 

 .شودمی هاهزینهمانند داشت. این کار باعث کاهش  ظاهر سنگ سطحی با توانمی یاستامپاز بتن  با استفاده

 



 

 

ر دالمان اصلی طراحی به دست آورد.  یکنواختیک بافت  توانمی هاراهو  پاسیوها، با به کار بردن بتن استامپی در کنارگذرها

. دهدمینشان  ،بعضی از صفحات استامپ پالستیکی را که در دسترس هستند 3شکل . استامپ است هایقالب ،فرآیند این

 د.صفحات استامپ در بازار وجود دار ی زیادی برایهاطرح

 
 ، آجری و مربعییضلعششصفحات استامپ پالستیکی با الگوهای . 3شکل 

اب هم انتخ نوع الگوی استامپ مناسب برای کف اجرای بتن استامپ، الزم است که طرح استامپ و مورددر  گیریتصمیم حین

 .کندمیدر پروژه کمک  ثابتحفظ یک الگوی این کار به شما در . شود

بعدی را  هایاستامپ. شودمی در نظر گرفتهیک خط مرجع در طول عملیات استامپ کردن  ،ثابت صورتبهبرای حفظ طرح 

 یشدهاستامپ با طرح استامپ  یصفحههر . حاصل شودبا توجه به خط مرجع اولیه انجام داد تا نظم و ثبات مناسبی  توانمی

 .یابدمی. این روش تا زمانی که پروژه به پایان برسد ادامه شودمیقبلی هماهنگ 

 هایاستامپبا کمک  توانمیالزم را  هایبرجستگییا  د. موانعپرداخت شواستامپ شده اغلب باید با دست  هایبخش هایگوشه

 های آلومینیومی ایجاد کرد.اسکنهیا با استفاده از  خاص

 .شوندمیفشرده اینچ  1دارد تا عمق  خمیریروی سطح بتنی که هنوز حالت صفحات استامپ 

 در ادامه تشریح شده است: گامبهگام صورتبه یفرآیند استامپ کردن سطح بتن

ک خط یتا یک دال بتنی شکل بگیرد.  شودمیتراز  و سپسریخته  موردنظردر یک قالب آماده، بتن با نسبت اختالط  .1گام 

هر گاه آب ناشی از آب اندازی از . شودمیدر نظر گرفته یا در مرکز شکل  و شودمیکه اولین صفحه گذاشته  اینقطهمبنا در 

 ارائه شده توسط هایراهنماییبستگی به  ماده. مقدار این شودمیپخش در سطح بتن  مانند پودر مادهیک سطح دال محو شد، 

 است. شده دادهنشان  4فرآیند در شکل ن ایارد. دسازنده 



 

 

 
 سطح بتن برای استامپ سازیآماده. 4شکل 

 دادهنشان  5مطابق آنچه در شکل  شده آماده یسطح بتن رویاستامپ با الگوی دلخواه  یصفحهسپس فرآیند چیدن  .2گام 

 .شودمیشروع  ،است شده

 
 . اولین استامپ بر روی سطح بتن5شکل 

باید یادآور شویم زمانی که صفحه در محل خود . شودمیهماهنگ  طرح، ینقشهبا توجه به و  خط مبنا بااستامپ  یصفحه

با ایستادن روی آن یا ضربه زدن با دست در بتن  توانمی. صفحه را تغییر دیگری اعمال گرددنباید هیچ  شودمیقرار داده 

 فروبرد.

اگر . شودمیاول قرار داده  یصفحهاست در مقابل  شده هدادنشان  6استامپ دوم مانند آنچه در شکل  یصفحهحال  .3گام 

پیوسته این عملیات را انجام دهیم. اگر یک صفحه موجود باشد، بعد از هر  صورتبهیم توانمیصفحات زیادی داشته باشیم 

 مپ ادامه پیدا کند.عملیات استاتا  شودمرحله استامپ کردن، صفحه باید برداشته 



 

 

 
 دوم استامپ روی بتن یصفحه. جایگذاری 6شکل 

که عملیات را در جهت ردیفی انجام دهیم تا در جهت  شودمیاگر بخواهیم قالب را بعد از برداشتن دوباره استفاده کنیم، توصیه 

 طولی.

 ویندهشبا استفاده از یک  توانمیرا  شده استفادهپودر . شودمی آوریعملسطح به مدت سه روز  با اتمام فرآیند استامپ، .4گام 

از  نتوامیمدت یک هفته انجام داد. در نهایت  بهبرای سطح بتن  را کامل آوریعمل توانمی. سپس از سطح پاک کردفشار  و با

 را برداشت. بندهاپشتو  هاقالب بینیدمیهم  7که در شکل  طورهمان توانمیسیلر بتن آکریلیک استفاده کرد. بعد از آن 

 
 . پرداخت بتن استامپ با استفاده از سیلر بتن7شکل 

ه کاشی طبیعی یا سنگ بزیبایی مطلوب کارهای جزئی بیشتری هم بر روی بتن استامپ انجام داد تا مانند بر اساس  توانمی

 نظر برسد.

 

 



 

 

 برای استامپ کردن بتن هاییتوصیه

  متراکم قرار داد. یماسهروی یک بستر  راصفحات  توانمیقبل از کار کردن روی بتن 

  بپرهیزیدالگوهای تکراری  بای تصادفی به کار ببرید. از گذاشتن صفحات استامپ هاطرحهمیشه سعی کنید. 

  تن در ب شکستگی. این کار به جلوگیری از حاصل خواهد شدبهتری  ینتیجه ،استفاده کنیم جداکنندهپودر اگر از

 هنگام برداشتن صفحات استامپ کمک خواهد کرد.

 گی صفحات استامپ را کنترل کنید.هماهن ایدوره صورتبه 

  اید چکمه یا کفش کار تمیز پوشیده باشد.ب دهدمیو عملیات استامپ را انجام  کندمیشخصی که روی سطح بتن کار 

 این مواد روی سطح بتن باقی خواهند ماند. این صورتدر غیر  ها باشد،آلودگیریزه یا دیگر سنگعاری از  دبای هاکفش

 خلیلی اکبریعلمترجم: 

 منبع:

https://www.iamcivilengineer.com/10/2017/what-is-stamped-concrete-its-features.html 
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