
 

 

 سطوح اکسپوز در کف سازی

 قبولقابل. در اکثر موارد عملکرد شوندمیو غیره استفاده  هاگالریدر انبارها، و  مناسب هستند مختلفیاین سطوح برای اهداف 

 .گیردمیقرار  موردبحثدر این مقاله  این سطوح مختلف هایجنبه. کنندمیو رضایت بخشی ارائه 

 
 هاآن پرداختو  سطوح اکسپوز: 1شکل.

 هاویژگی

 را تحمل کند. وآمدهارفتد تا بتواند بار سنگین و نباش کافی قوی اندازهبهباید  این سطوح

  باشد. بادوامباید 

  در برابر فرسایندگی مقاومت کند. کامالًباید 

 کاربردها

است که  این قرار گیرند. دلیل موردتوجه هاپروژهدر بسیاری از  توانندمیبرای کاربردهای گوناگونی مناسب هستند و  این سطوح

 در موارد زیر کاربرد دارند: طورمعمولبهبتن نما  هایکف. کنندمیو رضایت بخشی ارائه  قبولقابلدر بیشتر موارد عملکرد 

 انبارها 

 هاگالری 

 گاراژها 



 

 

  خانگی(منازل )اتاق نشیمن 

 ساخت

حداقل حفرات هوا در صورت امکان وجود  و دانهسنگح، توزیع یکنواخت مسط سطحیداشتن ساخت  از ، هدف اصلیمعموالً

 است.

 زیر برای رسیدن به چنین هدفی باید پیروی شوند: هایروش

 مواد افزودنی باید جلوگیری  یاستفاده( مناسب باشد و از مگا پاسکال 32)حداقل  بتن باید برای مقاومت فشاری

 شود.

 ی برای جلوگیر کار باشند. این شدهواقع موردقبولشود جز اینکه از پیش  انجام آوریعملمانند عوامل  نباید اقداماتی

 واکنش شیمیایی است که ممکن است در طول صیقل دادن سطح رخ دهد. وقوع از

  و  متر طول 1برای  مترمیلی 2± متر طول، 3برای  مترمیلی 3± حداکثر شدهپرداختخطای سطح  قبولقابلحد

 .استمتر طول  0.3برای  مترمیلی ±1

  کندمیبلکه سطح را مسطح  دهدمیهوا را کاهش  هایحفره تنهانهمکانیکی یا دستی  یمالهکاربرد. 

  استفاده شود. هاکنارهبرای پرداخت  مخصوص یماله از که شودمیتوصیه 

 سطحپرداخت 

نابراین، ب؛ شکل خاصی ندارد، اندگرفتهشکل  بندیقاب یدر نتیجه، وجه باالیی کف صاف است و برخالف بقیه وجوه که معموالً

 شکل بگیرد. مناسب برای دستیابی به بافت و شکل مورد نیاز هاییتکنیکوجه باالیی نیاز دارد که با استفاده از 

 وجودو دو روش برای رسیدن به این پرداخت  هستند موردتوجه، شودمیشدن سطح ی صیقل ی که منجر بهیهاپرداختاغلب، 

 .کندمی ایجاد. باید بدانیم که هر تکنیک ظاهر متفاوتی دارد

 خواهیم پرداخت:صیقل دادن  هایروشدر ادامه به توضیح 

  برقی یمالهروش 

 روش صیقل الماسی 

 ی کف بتن نماهاپرداختبرقی  یمالهروش 

رقی ب یمالهمطلوب تکنیک  ینتیجهبنابراین  ؛شودمیانجام کامل و سخت شدگی بتن  آوریعمل قبل ازبرقی  یمالهروش 

 .شودمیانجام بستگی به زمانی دارد که فرآیند  توجهیقابل طوربه

اهای دستی نیز در فض کشیماله، ولی کاربرد شودمیاستفاده ، ابزار برقی مناسب برای دستیابی به پرداخت کف طورمعمولبه

 .باالتری از صیقل دادن دست یافت یدرجهبه  توانمیاست. اگر الزم باشد، با استفاده از درزگیرهای گوناگون  قبولقابلکوچک 

 .شودمیتعیین  دانهرنگتوسط عناصر ریز مخلوط بتن مانند سیمان، ماسه و  شدهدادهرنگ سطح صیقل 



 

 

 برای کف بتن نما هاپرداختروش صیقل با الماس 

 متریلیمبتنی که ضخامتش چند  یالیه. تجهیزات، شودمیبرای صیقل دادن سطح کف بتن نما استفاده  یالماس از یک تیغه

 .شودمیدادن سطح شروع  صیقلعملیات  ،بعدازآن .کندمیتسطیح  خوبیبهبیشتر از سطح نباشد را 

 ی کف نماهاپرداختالگو و بافت 

 ارک این نازک از سطح بیرون کشید. ایالیهحین حذف  توانمیمختلفی را  هایبافتو  هادانه، الگوها، سطحعالوه بر صیقل 

نکته  آن یک هایدانهسنگمخلوط بتن و در این شرایط مفید است.  داریم،مقاومت در برابر لغزش  نیاز به در مناطقی که ویژهبه

 .شودمیمهم محسوب 

ردن، عملیات متراکم کنزدیک به سطح بعد از  ایدانهسنگقرار نگیرد،  موردتوجهاختالط بتن  یمرحلهدر  نکته مهمیاگر چنین 

 باقی نخواهد ماند.

 پاشیآب

مناسب مشخص  طوربهباید  پاشیآب. زمان فرآیند شودمیاستفاده  هادانهسنگرای خارج کردن مالت و آب ب از در این روش

اجرا  جربهباتباید توسط کارگرهای  پاشیآبرا دارد.  دانهدرشت هایسنگمت کافی برای تحمل که بتن مقاو شودشود تا تضمین 

 شود.

 شات بالست

 به سمت سطح خارجی سوق داده شوند. هادانهسنگتا  شوندمیفوالدی وارد بتن  هایگلولهدر این روش، 

 بتن خیس طرح دار کردن

 است. برای ایجاد بافت روی سطح خارجی صرفهبهمقروناین یک روش 

 برس زنی بتن

 آسانیهباست، ولی یکنواختی  صرفهبهمقرونیک روش  . ایندهدمیاین روش مقاومت در برابر لغزش سطح کف بتن نما را افزایش 

 خواهد بود.مناسب ن هایی که ظاهر زیبا یک مسئله مهم است،استفاده از آن برای مکان ین دلیل. به همشودمیحاصل ن

 ترجم: پوریا نخعیم
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