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अनुक्रमणिका 

प्रतिावना 
 

काँक्रीटचीं हनयम पसु्स्तका ह्या इांग्रजीतील “काँक्रीट मनॅ्यूअल” या पसु्तकाचें मराठी भाषान्तर 
करताना मला आनांद होत आहे. यापुवी मी “इांहजहनअप्ररग र्फॉरस डॅम्स” ह्या इांग्रजी पसु्तकाच्या तीन खांडाांचे 
भाषान्तर केले आहे व ते महाराष्ट्र शासनाच्या “साहहत्य सांस्कृहत मांडळातरे्फ” प्रहसद्ध होण्याच्या मागावर 
आहे, हे दुसरे पुस्तकही साहहत्य सांस्कृहत मांडळा तरे्फच भाषान्तहरत करण्याचे काम मी हाती घेतले आहे. 

 
“काँक्रीटच्या हनयम पसु्स्तकेचे” मूळ प्रकाशन इांग्रजीमध्ये युनायटेड स्टेटस् हडपाटसमेंट ऑर्फ हद 

इांहटहरअर, ब्युरो ऑर्फ रेक्लमेशन या सांस्थेतरे्फ प्रथम सन १९३६ मध्ये एक तात्पुरती आवृत्ती म्हणनू प्रहसद्ध 
झाले व त्यानांतर आतापयसन्त त्या प्रकाशनाच्या ६ आवृत्त्या प्रहसद्ध झाल्या आहेत. त्याचे महत्त्व व 
लोकहप्रयता इतकी आहे की सांपूणस जगात त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. स्पहॅनश, इटाहलयन आहण 
जपानी भाषेत त्याची भाषान्तरे प्रहसद्ध झाली आहेत. भारतात मराठीतून भाषान्तर करण्याचा हा पहहलाच 
उपक्रम आहे असे मला वाटते व साहहत्य सस्कृहत मांडळाने हा मान हमळवण्याची सांधी मला हदली याबद्दल 
मांडळाचे आभार मानाव ेतेवढे थोडेच आहेत. 

 
पूवीचे बाांधकामाचे साहहत्य, उ. लाकूड, चुना वगैरे, दुर्ममळ होत चालले आहे. ह्या प्रकारचे काम 

करणारे कुशल कामगारही जरूर त्याप्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. कामाची गती व प्रमाणही र्फार 
मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे व ही वाढती मागणी वळेेवर तसेच खात्रीलायक दजाची अशी पुरी करण्यास 
आज हशल्पशास्त्रज्ञ व अहभयांत्याांना काँक्रीटहशवाय दुसरा तरणोपाय उरलेला नाही. यामुळे काँक्रीटचा वापर 
नुसता शहरातच नव्हे तर खेडोपाडीसुद्धा सरास होऊ लागला आहे. तसेच तो वापर केवळ शासकीय 
कामापुरताच मयाहदत राहहला नसून खाजगी के्षत्रातही तो सवसतोपरी होऊ लागला आहे. ही सुधारणा व 
प्रगती जशी सांतोषजनक आहे तसेच ह्याप्रकारचे बाांधकाम करताना ताांहत्रकी पथ्ये कसोशीनें पाळावी 
लागतात हेही हतकेच सत्य आहे. नाहीतर हजहवत हाहन होते आहण मालमते्तस जबर धोका उत्पन्न होतो. 
आपण वृत्तपत्रातून काँक्रीटची कामे पडल्याचे तसेच जीहवत हानीही झाल्याचे वाचतो. दुदैवाचा भाग हा आहे 
की ही पथ्ये सुस्पष्ट आहेत व सहज पाळता येण्यासारखी असूनही ती, काहीवळेा अज्ञानामुळे व काहीवळेा 
हनष्ट्काळजीपणामुळे, पाळली जात नाहीत हनष्ट्काळजीपणास जबर शासन हाच मागस आहे पण अज्ञानाची 
उणीव योग्य प्रकारचे हशक्षण देऊन व सांदभस ग्रांथ प्रकाहशत करून दूर करता येणे सहज शक्य आहे. 
मराठीतून ह्या महत्त्वाच्या पुस्स्तकेचे भाषान्तर करण्यात हे अज्ञान दूर व्हाव ेहाच हेतू आहे. 

 
काँक्रीटचे शास्त्र हे एक अहभयाांहत्रकीशास्त्राचे महत्त्वपूणस अांग असल्याने त्यावरील पुस्तक हलहहताना 

अगर अशा पुस्तकाचे अन्य भाषेत भाषान्तर करताना योग्य व सयुस्क्तक असे पयायी शब्द वापराव े
लागतील. या मराठी भाषान्तरापुरते बोलावयाचे झाल्यास ज्या हठकाणी इांग्रजीतले शब्द, जे मराठीत 
बरेचसे रूढ झाले आहेत ते तसेच वापरले आहेत. उदाहरणाथस, इांजन, बोलट, पांप इत्यादी. अन्य 
शब्दाांसाठी पयायी मराठी शब्द वापरताना शक्य तो ते सुटसुटीत राहतील असा प्रयत्न केला आहे. 
उदाहरणाथस मोटार या अथी चलीत्र व जनरेटर या अथी जहनत्र असे शद्ब वापरले आहेत. काही ताांहत्रकी 
शद्बाांना आपल्याकडे पयायी शद्ब रूढ आहेत. उदा. वसे्ट हवयर याअथी साांडवा व ते सरास उपयोगात 
आणले आहेत. पयायी शद्बाांचे बाबतीत साहहत्य सांस्कृहत मांडळाने आपल्या मराठी हवश्वकोशाच्या १८ व्या 
खांडातील प्रस्तावनेत जे धोरण हवशद केले आहे त्याचे शक्य तो पालन करण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. 
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असे पहरभाहषक शद्ब मराठीत घेताना ज्या शद्बकोशाांचा मला अहतशय उपयोग झाला त्याांचा 
गौरवपूवसक उल्लखे करणे माझे कतसव्य आहे असे मी समजतो. ते खालीलप्रमाणे आहेत. 

 
१) मराठी हवश्वकोश खांड १८ वा (पहरभाषा सांग्रह) 
२) पाहरभाहषक शद्बसांग्रह - Central Hindi Directorate, Ministry of Education, 

Government of India. 
३) वैज्ञाहनक पाहरभाहषक सांज्ञा - डॉ. गो. रा. पराांजपे 
४) स्थापत्य - हशल्प-कोश – रा. हव. मराठे 
५) याांहत्रक इांजनेरी. अने जलशास्त्र तथा जलयांत्रनी पहरभाषा...... 
 गुजरात युहनव्हर्मसटी 
६) इांहजहनअरी शद्बावली - मृदा याांहत्रकी – हशक्षा मांत्रालय, भारत सरकार 
७) इांहजहनअरी शब्दावली- वैदु्यत् इांहजहनअरी- हशक्षा मांत्रालय, भारत सरकार 
८) शासन व्यवहार कोश – महाराष्ट्र शासन 
 
या पुस्तकातील पाहरभाहषक शद्बाांचा वापर व हे मी केलेले मराठी भाषान्तर सांरचन के्षत्रातील 

खाजगी, शासकीय व अन्य सांस्थातील काँक्रीटचा वापर करणाऱ्या सवांना उपयुक्त होवो व होणारे धोके 
त्यामुळे टळोत एवढीच उत्कट इच्छा! 

 
हे भाषान्तर तज्ञाांनी अत्यांत काळजीपूवकं व सहानुभतूीने तपासून ज्या बहुमोल सूचना केल्या 

त्याबद्दल मी त्याांचा ऋणी आहे. तसेच साहहत्य सांस्कृहत मांडळाचे अध्यक्ष तकस तीथस डॉ. लक्ष्मण शास्त्री जोशी 
याांनी हदलेली ही सांधी व प्रोत्साहनाबद्दल त्याांचा व मांडळाचा मी ऋणी आहे. ज्या पसु्णकाच्या छपाईचे काम 
त्यातील ठशाांच्यासह काळजीने आहण सुबक करून हदल्याबद्दल प्रभा पे्रसचा गौरवपूवसक उल्लखे करणे 
उहचत आहे असे उल्लेख मी समजतो. हे भाषान्तर करण्यास अमेहरकन ब्युरो ऑर्फ रेक्लमेशनतरे्फ परवानगी 
हमळाली म्हणनू हे शक्य झाले. त्याांचे उपकार मानाव ेतेवढे थोडेच! 
 
 णव. ह. केळकर 

मु. साांगली सेवा हनवृत्त अहभयांता व सहसहचव 
हद. १५ जानेवारी १९८१ महाराष्ट्र सरकार 
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अिंर्ववभाग कायालय 
 

इ. स. १८४९ मध्ये कायदे मांडळाने केलेल्या कायद्यान्वये अमेहरकेतील नैसर्मगक साधनाांचा 
उपयोग, राखण आहण समांजस हवकास करण्याच्या सांबांहधत अनेक हभन्न हभन्न कायसक्रमाांची जबाबदारी 
अांतर्मवभाग कायालयावर पडते. यास्तव या कायालयास अनेकवळेा नैसर्मगक साधन सांपत्ती कायालय 
(हडपाटसमेंट ऑर्फ नॅचरल हरसोसेस) असे सांबोधण्यात येते. 

 
अनेक कायालये आहण शासकीय सांस्थाांच्या करवी सांघराज्याच्या मालकीच्या लाखो एकर 

जहमनीचा वापर आहण देखभाल करण्याची जबाबदारी या कायालयावर आहे. अहतहरक्त जहमनींच्या बऱ्याच 
मोठ्या के्षत्रातील खाणींची व्यवस्था आहण त्या भाड्याने देण्याचे कायस हे कायालय करते. पहिमेकडील 
पुनःप्रस्थाहपत जहमनीच्या जलप्रसचाईची व महान जलहवदु्यत योजनाांची व्यवस्था या कायालयाकडून 
करण्यात येते. सांघराज्याच्या जांगलातील जहमनीवरील गुरचरण व्यवस्था व वनशास्त्रीय कायसक्रम हे 
कायालय तयार करते; व मत्स्य आहण वन्य पशूांचे सांरक्षण व राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या मदैानी 
करमणुकीच्या साधनाांचा हवकास याची तरतूद या कायालयातून होते. शकेडो महत्वाच्या रम्य दृशयाांचा 
ऐहतहाहसक आहण बगीच्याांच्या के्षत्राचे सांरक्षण करणे, भशूास्त्रीय सांशोधन आहण सवेक्षणाचे आयोजन करणे, 
खहनज पदाथांच्या समन्वषेणास उते्तजन देणे आहण खहनज सांशोधनाची काये करणे, खाणीतील सुरक्षा 
सांबांधी व्यवस्था करण्यास उते्तजन देण, खाऱ्या पाण्यासांबांधी सांशोधन करणे ही काये या कायालयामधून 
करण्यात येतात. तेल आयातीतीलच्या कायसक्रमाची आखणी, हेहलयम यांत्रणा आहण आलास्कातील 
आगगाड्या चालहवणे तसेंच युनायटेड स्टेट सच्या परदेशातील असांख्य लोकाांचे स्वास्थ राखणे याहवषयी ही 
सांस्था जबाबदार आहे आहण अहतहरक्त हजारो इांहडयन, अल्यूट आहण एस्कीमोंच्या सुरके्षचे हवश्वस्त म्हणनू 
या सांस्थेस कायस कराव े लागते. इहडयनाांच्या मालकीच्या लाखो एकर जहमनीतील साधनाांची व्यवस्था 
पाहण्याचे कायसही ही सांस्था करते. 

 
नैसर्मगक साधन सांपत्तीहवषयीची राष्ट्राची एक प्रमुख सांस्था म्हणून सोपहवलेल्या कायात आपली 

अपचयी सामुग्री हटकवण्याची तसेच नवीनीकरण करता येणाऱ्या सामुग्रीचा अनुकूलतम लाभ होईल असा 
वापर करण्याची आहण सवस साधनसामूग्रीपासून आता आहण भहवष्ट्यकाळी खात्रीलायक प्रगती, उत्कषस आहण 
सुरहक्षतता प्राप्त होईल याची हवशषे जबाबदारी या कायालयावर आहे. 
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सािव्या आवृिीची प्रतिावना 
 

काँक्रीटच्या हनयमपुस्स्तकेचे प्रयोगात्मक आवृत्ती म्हणनू प्रथम सन १९५६ मध्ये ही पसु्स्तका 
प्रकाहशत झाली. त्यानांतर हतच्या सहा आवृत्या प्रहसद्ध झाल्या. या प्रत्येक आवृतीत हसमेंट आहण 
काँक्रीटच्या शास्त्रात मध्यांतहरच्या काळात झालेली अनेकहवध प्रगती हदग्दर्मशत करण्यात आली. १९५५ 
साली सहावी आवृत्ती प्रकाहशत झाल्यानांतर सांशोधन आहण हवकासाच्या कामी केलेल्या सतत प्रयत्नातून 
नवीन कायसपद्धती, द्रव्ये आहण साधने, दृष्टोत्पतीस आली आहण ती अथसपूणस महत्त्वाची होती. या प्रगतीचे 
हदग्दशसन व्हाव ेम्हणून काँक्रीटच्या हनयमपसु्स्तकेची सातवी आवृत्ती आता प्रहसद्ध करण्यात येत आहे. 

 
या हनयम पसु्स्तकेत, पूवसप्रहतबहलत काँकीट हवषयीची माहहती प्रथमच देण्यात येत आहे. अवजड 

माध्यमाांच्या पृथःकरणाने हमलाव्याचे पहरष्ट्करण प्रत्यास्स्थ प्रभाजन आहण भाग धरून ठेहवण्याच्या साधनानी 
द्रवचहलत (हजप्रगग) व घषसणाच्या सहाय्याने वाळूचे पहरष्ट्करण करणे यासांबांधी या आवृत्तीत उहापोह केला 
आहे. तसेच कमाल आकाराच्या हमलाव्याच्या पहरणामाचे पुनः परीक्षण ओघाने करण्यात आले आहे; आहण 
अद्यावत महत्त्वपूणस हनष्ट्कषस तीत समाहवष्ट करण्यात आले आहेत. पाणी कमी लागणाऱ्या व मुरवण हक्रयेचा 
वगे कमी करणाऱ्या हमश्रणाांचा वापर कधी कधी लाभदायक होतो. त्याांचा उपयोग व वापर आहण त्याकरता 
घेण्यात येणारी सावधहगरी या सांबांधीच्या हवचारधारणाांचेही या आवृत्तीत हववचेन केले आहे. उष्ट्मी दाब पक्व 
प्लॅस्स्टक, हवशषेतः इपॉक्सी रेझीनमध्ये र्फार अष्टपलूैपणा असतो. त्याांचा काँक्रीटमधील बांध म्हणून आहण 
हकरकोळ दुरुस्त्यात होणाऱ्या वापराची माहहती हदली आहे. 

 
चुन्याच्या अस्तराचा वापर आहण पोलादी नळ्यावरील आवरण या सांबांधीची माहहती देताना, 

पोझोलान स्वीकृत करताना घेण्याच्या चाचणी पद्धहत, रासायहनक हमश्रणाच्या मूल्याांकन चाचण्या, 
हमलाव्यातील हलक्या वजनाच्या कणासांबांधीची चाचणी, काँक्रीटच्या बाांधकामाच्या घटकाांकरता करण्यात 
येणारी साके्षप आद्रसता चाचणी याांचा चाचणी अहभधान म्हणून प्रथयच समावशे या आवृत्तीत केला आहे. 
काँक्रीटचे नळ तयार करणे आहण त्याांची तपासणी या सांबांधीचा हवभाग हवहनदेशातील बदल हदसून 
येण्याकरता हवस्ताहरत केला आहे. सांरचनाांच्या जागेवरील परीक्षासांबांधीच्या बाबीचा हनरीक्षकाांना उपयोग 
होईल अशी एक तपासणी सूची या पुस्स्तकेत समाहवष्ट केली आहे. 

 
काँक्रीटच्या हनयम पुस्स्तकेच्या पूवीच्या सहा आवृत्त्याांच्या ८० हजार प्रती वाटण्यात आल्या यावरून 

या पसु्स्तकेची लोकहप्रयता हदसून येईल. या पुस्स्तकेचा जगभर वापर होत आहे आहण स्पॅहनश, इटाहलयन व 
जपानी भाषात हतची भाषान्तरे करण्यात आली आहेत. 

 
या हनयमपसु्स्तकेत हदलेली हक्रयापद्धती आहण सूचना या हवहनदेहशत गरजापासून काही बाबतीत 

हभन्न असल्याचे काहीवळेा आढळून येईल. अशावळेी हवहनददेंशशनाांना प्राधान्य द्यावयाचे असते हे लक्षात ठेवाव.े 
या हनयमपसु्स्तकेत हदलेल्या काही पद्धहत प्रत्यक्ष हवहनददेंशशनाच्या स्वरूपात हदल्या आहेत, अशा हठकाणी 
अशा हनददेंशहशत पद्धतींना हवहनदेशनाचे पूवस स्वरूप प्राप्त होते असे हदसून येईल. या हनयमपसु्स्तकेतील काही 
भागात मोहोर करण्याकरता लागणारी हमश्रणे आहण काँक्रीटची दुरूस्ती आहण पहरहशष्ठातील अनेक पद 
अहभधानाांसांबांधी माहहती हदली आहे. तसेच पुनःप्रापण कायालयातील प्रत्येक नोकर त्याच्या वरच्या 
अहधकाऱ्याला जबाबदार असतो आहण ज्या पद्धतीबद्दल अशा कहनष्ठ नोकराला काही शांका वाटतात 
त्याबद्दल त्याने वहरष्ठाांकडून सल्ला घ्यावयाचा असतो हे या हठकाणी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
१९३६ साली या हनयम पुस्स्तकेच्या प्रयोगात्मक तयार केलेल्या आवृतीसकट सव आवृत्त्या गत 

वषातील अनेक व्यक्तींच्या प्रयत्नाांचे र्फल आहे. त्याांनी केलेल्या अपूवस भरीची जाणीव आहण नोंद घेतली 
पाहहजे, कारण त्याांच्या प्रयत्नाांहशवाय ही सातवी आवृती तयार होव ूशकली नसती. 

 
सांशोधन हवभागाच्या काँक्रीट आहण सांरचना शाखेतील स्थपतींनी, बी पी. बलेपोटसचा मुख्य 

अहभयांता, मुख्य सांशोधन शास्त्रज्ञ जी. ई. बनेट आहण त्याांच्या आधीचे अहधकारी याांच्या हनदेशनाखाली, ही 
आवृत्ती तयार करण्यात आली. काँक्रीट आहण सांरचना शाखेचे प्रमुख इ. सी. हहहगन्सन याांच्या प्रत्यक्ष 
मागसदशनंाखाली ए. बी. क्रॉस्बी यानी बरेचसे हलखाण केले आहे. काँक्रीट आहण सांरचना शाखेतील जे. ई. 
बॅक्स्रॉम इ, एल. ओर, एन. एफ्. लार्मकन्स्, एल्. जे. हमचेल, ई. एम्. हाबो, आर. जे. एल्र्फटस आहण जी. 
बी. वॉलेस याांनी याकामी बऱ्याच प्रमाणात मदत केली आहे. रसायन अहभयाांहत्रकी शाखेतील पी. डब्ल्य.ू 
लेहवस याांचीही भरीव मदत झाली आहे. ह्या अहभयांत्याांनी व तसेच अन्य अहभयांत्याांनी व तांत्रज्ञाांनी 
हनरहनराळ्या मागाने या प्रकाशनाला जी मदत केली त्याांचे ऋण मान्य केले पाहहजे. प्रहसद्धीकरणापूवी 
केलेले अांहतम पनुर्मवलोकन आहण तयारी, ताांहत्रकी माहहती शाखेच्या हनयम-पुस्स्तका आहण ताांहत्रक 
अहवाल हवभागाांचे प्रमुख इ. एच्. लाससन याांनी केली आहे. 
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एक समपपक सवाल 
 

पहहल्या दजांचे काम करता याव े म्हणून आवशयक असणाऱ्या उपाय योजनाांचे हववरण एखाद्या 
काँक्रीटच्या हनयमपसु्स्तकेत सांपूणसपणे केलेले असले आहण ते हकतीही परीपूणस असले तरीही उत्तम प्रतीचे 
काँक्रीट बनहवणे केवळ तेवढ्यानेच साध्य होणार नाही. ही गोष्ट १९२९ मध्ये प्रकाहशत केलेल्या “बेहलक 
हप्रन्सीपल् स ऑर्फ काँक्रीट मेप्रकग” या ग्रांथाच्या अखेरीस, हूवर धरणावरील काँक्रीट मांडळाचे सदस्य 
फँ्रक्लीन आर मसॅ्क्मलन यानी मान्य केली आहे. ते म्हणतात : 

 
“....आणखी एक गरज हशल्लक राहते. अहधकारावर असलेल्या कोणातरी एका व्यक्तीला ही 

जाणीव असावी लागते की चाांगल्या प्रतीचे एकसारख्या दजाचे काँक्रीट तयार करण्याच्या सवस टप्प्याांतील 
तपशीलाबाबत बुहद्धयुक्त प्रयत्न व प्रामाहणकपणाची गरज आहे. योग्य प्रकारची द्रव्ये वापरली पाहहजेत. 
सुयोग्य व अहभकल्पन केले पाहहजे. सांयुस्क्तक हमश्रण आहण वाहतूक, यासांबांधी आहण काँक्रीट टाकताना व 
त्याच्या सांरक्षणाच्या वळेी हवशषे काळजी घेतली पाहहजे. इस्च्छत पहरणाम प्राप्त करण्याकरता वरील 
तपशीलाांची काळजी घेण्याकरता कोणातरी एका लायक माणसाला जबाबदार धरले पाहहजे, व त्याच्यावर 
अशी जबादारी टाकल्यावर त्याला जरूर ते अहधकार हदले पाहहजेत, या सवस गोष्टींची जाणीव झाली 
पाहहजे. 

 
“अांहतम अहधकार असलेल्या व्यक्तींना योग्य प्रकारचे काँक्रीट हमळाव े अशी इच्छा असते, पण 

पुष्ट्कळदा जरूर ते अहधकार सुपुतस करण्यात आहण पहरणामाांची जबाबदारी हनधाहरत करण्यात उणीव 
असल्यामुळे हे इस्च्छत साध्य होऊ शकत नाही. एखाद्या बाांधकामावरील हनरीक्षक अहधकाऱ्याला त्या 
कामावरील अहभयांत्याांच्या हशर्फारशीमुळे कामाच्या प्रगतीस अडथळा येत आहे आहण खचस वाढत आहे असे 
वाटते. तेव्हा तो अशा हशर्फारसीकडे दुलसक्ष करतो: हे अनेकवळेा हदसून येते. अशा पहरस्स्थतीत जर, 
प्राथहमक खचास प्राधान्य हदले आहण गुणवत्ता गौण ठरहवली तर हटकाऊ बाांधकामाची अपेक्षा करता येणार 
नाही. 

 
“एकसारख्या दजाचे काँक्रीट तयार करण्याकरता योग्य हदशनेे प्रयत्न करण्याची आवशयकता 

असल्यामुळे खचात वाढ होणे अपहरहायस असते असे मुळीच समजू नये. अहलकडच्या काळातील अशी 
हकतीतरी उदाहरणे दाखहवता येतील की काँक्रीटच्या कामात काटेकोरपणे हनयांत्रण ठेवल्यामुळे आवशयक 
दजाचे काँक्रीट हमळू शकले. एवढेच नव्हे तर काटकसरीमुळे अहनहित अगर असमाधानकारक र्फल 
हनष्ट्पत्ती होते, असा पूवसअनुभव असताना तुलनेने प्राथहमक खचात हनहितपणे बचत झाल्याते हदसून आले. 
हनहित दजाचे काँक्रीट हमळवण्याकरता जरी प्राथहमक खचस वाढला तरी अांहतम खचस, ज्यात देखभाल आहण 
दुरुस्तीचा खचस समाहवष्ट असतो, तो बऱ्याच प्रमाणात कमी होते.” 
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प्रकरि १ ले– काँक्रीट व काँक्रीटमधील द्रव्ये 
 

(अ) प्रतिावना 
 
१. काँक्रीटची व्याख्या. –  

रेती, कां कर. र्फोडलेली खडी अगर हमलाव्याची इतर द्रव्ये, प्रसमेट आहण पाणी यामुळे घट्ट केलेल्या 
गांधात, हमसळली की काँक्रीट बनते. काँक्रीटमधील द्रव्ये योग्य प्रमाणात वापरून पूणसपणे हमसळल्यावर 
त्याांचा एक सुनम्य पदाथस बनतो आहण ओतून अगर साच्यात घालून त्याला पूवसहनधाहरत आकार आहण 
स्वरुप देता येते. पाण्यामुळे हसमेंटचे जलयोजन होते, काँक्रीटमध्ये दगडासारखी शक्ती आहण काहठण्य 
उत्पन्न होते आहण त्याचा उपयोग अनेक कामाकरता करता येतो. 

 
२. काँक्रीटची प्रगिी. –  

राजरस्ते, कालव्यावरील अस्तर, पूल आहण धरणापासून अत्यांत सुांदर आहण कलात्मक 
प्रासादापयंत सवस प्रकारच्या बाांधकामात काँक्रीटचा उपयोग होऊ लागला आहे. आवशयक असलेल्या तणाव 
शक्तीचा पुरवठा काँक्रीटमध्ये प्रगतीकरणाची जोड देऊन करता येऊ लागल्याने ते सवात आघाडीचे 
सांरचनाद्रव्य झाले आहे. पोटसलां ड हसमेंटच्या उद्योगात आियसजनक वाढ झाली आहे. हीच युनायटेड 
स्टेटमध्ये त्याच्या झालेल्या वाढत्या लोकहप्रयतेची साक्ष आहे; या शतकाच्या सुरवातीस दरवषास हसमेंटचे 
उत्पादन १० दशलक्ष हपपाांपेक्षा कमी होते तेच १९६१ साली दर वषास अांदाजे ३५० दशलक्ष हपपाांपेक्षा जास्त 
झाले. 

 
काँक्रीटच्या शास्त्रात प्रगती झाली आहे आहण कालगहतनुरुप आहण नवीन शोधातून क्रमहवकास 

झाला आहे. १९ व्या शतकाच्या शवेटच्या कालाांत काँक्रीट सामान्यतः जवळजवळ सुके टाकण्यात येत असे 
आहण भारी ठोकण्याांनी ते धुमसण्यात येत असे. त्या कालात प्रबलीकरणाचा वापर जवळजवळ होत 
नव्हता. ह्या शतकाच्या सुरवातीच्या काळात, प्रबहलत काँक्रीटचा हवकास झाल्यामुळे अहत आद्रस हमश्रणे 
लोकहप्रय झाली व बरेचसे काँक्रीट र्फम्यात अक्षरशः ओतण्यात येत असे. परांतु ते चाांगले शस्क्तशाली व 
हटकाऊ नसे. सुधाहरत काराहगरी, हटकाऊपणा आहण शस्क्त हनमाण करण्याकहरता हमश्रणातील प्रमाणाांचे 
शास्त्रशुद्ध अहभकल्पन करणाऱ्या महत्वाच्या अन्वषेणावर जोर देण्यास सुरुवात होईपयंत ही प्रथा चालू 
होती. अलीकडील अन्वषेणात अब्राम्सने केलेली अन्वषेणे उल्लखेनीय आहेत; त्याने “जल ्हसमेंट गुणोत्तर” 
सूत्र तयार केले आहण हवहशष्ठ कामाकरता लागणाऱ्या काँक्रीटच्या सुकायसतेशी सुसांबद्ध असे गुणोत्तराचे 
मूल्य हकमान राहील इतके रोखण्याच्या महत्वाचे हदग्दशसन केले. काँक्रीटच्या दृढीकरणाकरता स्पांदनाचा 
हवकास झाल्यामुळे अल्प अवघात–हमश्रणे टाकण्यास भरीव मदत झाली आहण हगलहगल्या हमश्रणाची 
जरुरी उरली नाही. 

 
ज्या कामात काँक्रीट लवकर उपयोगात आणावयाचे आहे अशा कामाकरता वापरण्यात येत 

असलेल्या लवकर उच्चशस्क्त हनमाण होणारे हसमेंट, भारी सांरचनात लागणारे मांद उष्ट्णतामान असलेले 
हसमेंट, सल्रे्फटयुक्त मातीत व पाण्यात वापरण्याकरता सल्रे्फट प्रहतरोधक हसमेंट, यासारख्या हवशषे 
प्रकारच्या हसमेंटच्या हवकासामुळे काँक्रीटचा अष्टपैलूपणा वाढला. अहलकडच्या काळात पोझोलान द्रव्य 
जर समाहवष्ट केले तर काँक्रीटच्या काांही कामाला कमी खचस येतो असे हदसून आले आहण अगदी अहलकडे 
हमलाव्यावर प्रक्रीया करून भारी माध्यमी हवलगन, द्रवचहलत हजप्रगग आहण प्रत्यास्थ प्रभाजन यासारख्या 
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पद्धतीमुळे अहनष्ट घटक काढून टाकता येऊ लागल्याने काही उदाहरणात अन्यथा हनरुपयोगी असलेल्या 
हमलाव्याांचा उपयोग करून पके्क आहण हटकाऊ काँक्रीट तयार करणे शक्य झाले आहे. 

 
१९३३ च्या सुमारास अल्प प्रमाणात काँक्रीटचे वायु–धारण केले असता त्याची केवळ सुकायसताच 

वाढते असे नाही तर गोठण आहण हवतळण हक्रयाांना प्रहतरोध करण्याची शक्तीही अनेक पटीने वाढते असे 
आढळून आले. यामुळे काँक्रीट सुधारण्यात ठळक मदत झाली. त्यामुळे वायुधारक द्रव्याांचा सरास उपयोग 
करण्यात येऊ लागला. हे द्रव्य हमश्रकात वापरले जाते, तसेच वायुधारक हसमेंटमध्ये ते घालण्यात आलेले 
असते. पूवी अशी कल्पना असे की काँक्रीटमधील सवस इष्ट गुणधमस जास्तीत जास्त घहनष्ट असा पदाथस प्राप्त 
करण्यावर अवलां बनू आहे, पण आता हे मान्य करण्यात आले आहे की, अत्यांत घहनष्ट काँक्रीट हे हटकाऊ 
असतेच असे नाही. 

 
काँक्रीटमधील अांतवसस्तु पूवी मापून प्रमाहणत केल्या जात असत; त्यामुळे अचूकता येत नसे व 

पहरणामी ते एकसारखे होत नसे. ही पद्धत आता जाऊन त्याऐवजी वजनाने काँक्रीटमधील द्रव्याांचे प्रमाण 
हनहित केले जाते. त्याचा पहरणाम त्याच्या एकसारखेपणात सुधारणा होण्यात आहण खचात बचत होण्यात 
होतो. भरड हमलाव्याचे दोन अगर अहधक आकारात हवयोजन करणे ही या प्रथेमधील आणखी एक सुधारणा 
आहे आहण त्यामुळे काँक्रीट हाताळताना त्यातील घटक कमीतकमी प्रमाणात अलग होतात आहण जास्त 
चाांगल्या प्रतीचे काँक्रीट तयार होते. अशा प्रकारे जे काँक्रीट एके काळी भरड हमलावा, वाळू, हसमेंट आहण 
पाणी याांचे हमश्रण असून ते वाटेल तसे टाकले तरी चालते असे वाटत असे, तेच आता काळजीपूवसक 
हनयांत्रण केलेले, दजा आहण कोणच्याही कामावर वापरताना काटकसरीची अनुकूलतमता प्राप्त होईल असे 
सांहमहश्रत केलेले काँक्रीट असाव ेअशी आधुहनक धारणा बनली आहे. 

 
३. चांगले काँक्रीट ियार करिे. –  

प्रथा आहण तांत्र याांच्यात सुधारणा झाल्यामुळे चाांगल्या प्रकारचे काँक्रीट तयार करण्याच्या आमच्या 
क्षमतेत वाढ झाली आहण ते तयार करण्याच्या व्यावहाहरक आवशयकतेच्या बाबतीत स्थपतींचे जवळजवळ 
एकमत झाले आहे. योग्य घटकाांच्या खेरीज चाांगल्या काँक्रीटच्या हनर्ममतीच्या आधुहनक सूत्रात सारासार 
हवचार, चाांगली हनणसय शक्ती आहण जागरुकता याांचीही जोड द्यावी लागते याचीही त्याांना जाणीव आहे. 

 
तयार करण्यात व जागेवर टाकण्यात झालेल्या हनष्ट्काळजीपणामुळे जे अपेहक्षत काम देव ूशकत 

नाही असे काँक्रीट अजूनही हनमाण होते. एकसारख्या चाांगल्या प्रतीचे काँक्रीट तयार होत आहे याची खात्री 
करून घेणे ही बाांधकामावरील अहधकाऱ्याांची जबाबदारी आहे. हा उदे्दश साध्य करण्याकरता जो ज्यादा 
प्रयत्न आहण काळजी घ्यावी लागते ती त्यापासून होणाऱ्या र्फायद्याांच्या मानाने अल्प असते. उच्चतम 
अहभयाांहत्रकी शास्त्र असे बजावते की जेव्हा जास्त प्रकमत न देता उत्तम काम करणे शक्य असते तेव्हा र्फक्त 
उत्तमच काम स्वीकृत केले पाहहजे. हे स्वयांहसद्ध तत्व काँक्रीटच्या बाबतीत हवशषेतः लागू आहे. कारण 
उत्तम काँक्रीटला मामुली काँक्रीटपेक्षा सामान्यपणे जास्त खचस येत नाही. उत्तम काँक्रीट तयार 
करण्याकरता जे काही लागते ते म्हणजे चाांगले काँक्रीट तयार करण्याची मलूभतू तत्त्व े आहण बाांधकाम 
करताना हसद्ध झालेल्या प्रथाांकडे बारकाईने लक्ष देणे या बाबींची ओळख होय. 
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(आ) काँक्रीटचे महत्वाचे गुिधमप 
 
४. सामान्य णवचार –  

पुढील पहरच्छेदात हववरण केलेली काँक्रीटची वैहशष्ट्ठे्य तौलहनक पायावर आहण हदलेल्या 
सांरचनेच्या कायात लागणाऱ्या दजाच्या प्रमाणाच्या सांदभात हवचारात घेतली पाहहजेत. पांचमहाभतूाांपासून 
सांरक्षण देईल अशा तऱ्हेचे दत्त पहरस्स्थतीत हटकाऊ आहण अन्यप्रकारे सांतोषजनक असलेले काँक्रीट 
हवघटन करणाऱ्या अहभकरणाांमुळे तीव्र धोका पोचला असेल अशा स्थानावर सांपूणसपणे हनरुपयोगी ठरण्याची 
शक्यता असते. द्रवीय सांरचनेत जलाभेद्यता आवशयक असते पण शक्ती आहण काहठण्य ह्या, कायालयाांच्या 
बाांधकामाचेबाबतीत, अथातच प्राथहमक सांरचनात्मक गरजा असतात. हे उघड आहे की काँक्रीटचा प्रत्येक 
गुणधमस शक्य हततक्या पूणसत्वाच्या हनकट आणता येईल हततका आणल्यास त्याचा पहरणाम अनेक 
पहरस्स्थतीत काटकसरीच्या बाबतीत अल्पसा होतो, आहण उपयुक्त आयुष्ट्य, सुरक्षा आहण देखावा याांच्या 
योग्य गरजा पुरहवल्या जातील असेच काँक्रीट जास्तीत जास्त इष्ट मानाव े लागते. म्हणजेच कोणत्याही 
बाांधाकामाचे अहभकल्पन पुरेशा प्रमाणात केलेले असले पाहहजे आहण अहभकस्ल्पत भार तोलू शकेल इतके ते 
बाांधकाम बळकट असले पाहहजे. आहण केवळ प्राथहमक खचातच नव्हे तर अांतीम कायाच्या सांदभातही हे 
काटकसरीचे होईल अशा योग्य प्रकारे तयार केलेल्या काँक्रीटचे ते असले पाहहजे. 
 

चाांगल्या काँक्रीटचे प्रधान गुणधमस, त्याांचे परस्पर सांबांध, आहण ह्या गुणधमांचे हनयांत्रण करणाऱ्या 
घटकाांची माहहती आ. १ मध्ये तक्त्याच्या स्वरुपात हदली आहे. 
 
५. सुकायपिा –  

द्रव्याांच्या दत्त सांचाचे काँक्रीटमध्ये हमसळण करणे, नांतर ते हमश्रण हाताळणे आहण वाहून नेणे आहण 
समाांगतेची हकमान हानी होणे या गोष्टी ज्या सहजतेने करता येतात त्या सहजतेस सुकायसता म्हणतात, अशी 
व्याख्या करण्यात आली आहे. सुनम्यता आहण समाांगता याांचे महत्वावर अशाकरता भर देण्यात येतो की, 
त्याांची सुकायसतेकरता जरुरी असते आहण हतचा जाणवले इतका प्रभाव पूणस झालेल्या बाांधकामाच्या 
कायावर आहण देखाव्यावर पडतो. 
 

अांतभूसत द्रव्याांचे प्रमाण तसेच त्या द्रव्याांच्या व्यस्क्तगत वैहशष्ट्ठ्याांवर सुकायसता अवलां बून असते. 
काँक्रीट योग्यप्रकारे टाकता याव ेव त्याचे दृढीकरण योग्यप्रकारे करता याव ेम्हणनू लागणाऱ्या सुकायसतेची 
मात्रा, बाांधकामाची मापे आहण आकार प्रबलीकरण हशगाांमधील अांतर व त्याांचा आकार याांनी हनयांहत्रत केली 
जाते. उदाहरणाथस, र्फरशीच्या लादी– करता तयार केलेले, सुयोग्य सुकायसता असलेले काँक्रीट पातळ 
आहण भारी प्रबलीकरण केलेल्या भागाांकरता टाकणे कठीण जाते, इतकेच नव्हे तर, ते अनुपयुक्त होते. 
बऱ्याच वषांच्या कालावधीत काँक्रीटची सुकायसता मोजण्याकरता अनेक साधने हवकहसत झाली आहेत. 
तथाहप आता अांतभूसत असलेल्या गुणधमांचे सांपूणस मूल्यमापन कोणत्याही पद्धतीने करता येत नाही. या 
गुणधमात काँक्रीट टाकताना लागणारी सुहवधा, सर्फाईचे गुण आहण हनयोजनाच्या हनस्त्रवण आहण अन्य 
प्रकाराांचा समावशे असतो. वायुधारणेच्या उपयोगाने काँक्रीटच्या हमश्रणातील रुक्षता कमी करता आली 
आहे, पण अनुभवाने हवकहसत झालेल्या सारासार शक्तीवरच सुकायसतेची हनहिती अजूनही अवलांबून आहे. 
काँक्रीटची सघनता अगर द्रवपणा हा त्याच्या सुकायसतेचा एक महत्वाचा घटक आहे आहण अवपात 
चाचणीमागे त्याचे योग्य अचूकतेने मापन करता येते. कायालयाच्या कामावर अवपात चाचणीचा वापर 
केला जातो. पण ती अशा तऱ्हेने केली जाते (आ. २ पहा, तसेच पहरहशष्ठातील २२ वा तपशील पहा) की, 
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काँक्रीटची सुकायसता अजमावण्यात अहधक मदत हमळेल. एकच अवपात असलेले दोन हमश्रणाांचे अवपात 
नमुने आ. २ मध्ये दाखहवले आहे.  
 

 
आ. १. - चाांगल्या काँक्रीटचे प्रधान गुणधमस, त्याांचे सांबांध आहण त्याांना हनयांत्रण करणारे घटक 

दाखहवणारा तक्ता. चाांगल्या एकसारख्या काँक्रीटच्या हनर्ममतीत अनेक बाबींचा सांबांध येतो. 
 

उजव्या बाजूच्या दोन दृशयात २२ व्या तपशीलात हवहहत केल्याप्रमाणे हे नमुने ठोकळ्याने ठोकून तयार केले 
आहेत  .वरच्या दृशयातील काँक्रीट शुष्ट्क हमश्रणाचे केले आहे आहण त्यात सुक्ष्म द्रव्य आहण पाणी कमीत 
कमी वापरले आहे  .स्पांदन करून सहजपणे दृढीकरण करता येईल अशा लाद्या , र्फरशी अगर भारी 

काँक्रीटच्या कामात ते सक्षम असू शकते, पण गुांतागुांतीच्या आहण भारी प्रबलीकरण केलेल्या काँक्रीट 
टाकण्याच्या जागी ते सांपूणसतया हनरुपयोगी होते  .खालच्या दृशयातील काँक्रीट सुनम्य व सांसांजक हमश्र णाचे 
आहे व ते अवघड जागी टाकता याव ेम्हणनू त्यात जादा सुकायसता ठेहवली आहे, पण असे काँक्रीट सहज 
टाकता येईल अशा जागी वापरले तर ते अकायसक्षम होईल व त्यातील हसमेंटचा अपव्ययहोईल; व त्यात 
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सूक्ष्म कण आहण पाणी अहतहरक्त असेल  .यावरून हे उघड आहे की , अवपात मापनाने जरी सघनता, 
सुकायसतेचा पुरेपणा, याांच्यासांबांधी मौहलक कल्पना करता आली तरी बाांधकामातील प्रत्येक भागात काँक्रीट 
कसे हशरते आहण चाांगल्या स्पांदनाचा त्याच्यावर कसा पहरणाम होतो यावरूनच अशा हमश्रणाची कायसक्षमता 
अजमावता येईल  .कायसक्षम हमश्रणासाठी पूणसपणे स्पांदन करून  चाांगले पहरणाम हमळण्याकहरता जरूर 
असलेल्या सुकायसतेपेक्षा र्फारशी जादा सुकायसता लागत नाही. 

 
काँक्रीटच्या अवपातावर तपमानाचा होणारा प्रभाव आ. ३ मध्ये दाखहवला आहे. 

 
कायालयाच्या बाांधकामाच्या बाबतीत काँक्रीट टाकल्यावर पण त्याचे दृढीकरण होण्यापूवी कमाल 

अनुजे्ञय अवपात, प्रभतीच्या माथ्यावर, स्तांभात, कठड्यात, पायट्यात आहण आडव्या अगर जवळजवळ 
आडव्या लाद्याांचे बाबतीत २ इांचाइतका हवहनदेशनात मयाहदत ठेवला आहे; कमानीच्या आहण बोगद्याांच्या 
बाजूच्या प्रभतीतील काँक्रीटकरता ४ इांच आहण बाांधकामाच्या अन्य भागाांच्या आहण कालव्याच्या अस्तराच्या 
काँक्रीटकरता ३ इांच ही अवपाताची कमाल मयादा ठेहवली आहे. भारी काँक्रीटकरता अवपाताची कमाल 
मयादा सामान्यतः २ इांच ठेहवली जाते. अवपाताच्या हवहनर्मदष्ट मयादा ओलाांडल्याखेरीज जर काँक्रीट 
टाकता येत नसेल तर हमश्रणातील घटकाांच्या प्रमाणाचे समायोजन कराव ेलागेल असा हनष्ट्कषस काढण्यास 
हरकत नाही. इष्ट सुकायसतेशी सुसांबद्ध असा काँक्रीटमधील हकमान अवपात हवा असेल तर त्याकरता 
हसमेंट आहण पाणी कमीतकमी वापराव े लागेल. सामान्यपणे हजतकी सांघनता जास्त आद्रस हततकी 
काँक्रीटची हनस्त्रवणाकडे आहण चुन्यातील भरड हमलावा अलग होण्याकडे जास्त प्रवृत्ती होते. 
 

 
आ. २.– कायालयाने सघनतेकरता केलेली अवपात चाचणी. काँक्रीटच्या सुकायसतेहवषयीची 

जादा माहहती. अवपात नमुना ठोकणीने ठोकून प्राप्त (उजव्या बाजूकडील दृशये पहा) केला आहे. PX–
D–20717 
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(तुटक रेषेवरील १½ हा आकडा इांच असे समजाव.े) 

आ. ३.- दोन कमाल आकाराच्या हमलाव्याांपपासून तयार केलेल्या काँक्रीटचा अवपात आहण 
तपमान याांचे सांबांध. अांतवसस्तूांतील तपमान जसजसे वाढते तसतसा अवपात कमी होतो. 288-D-1080. 
 
६. णटकाऊपिा.–  

ज्या कामासाठी काँक्रीट वापरावयाचे आहे तेथील पहरस्स्थतीतल्या अपक्षय, रासायहनक हक्रया, 
आहण झीज यासारख्या उपयोग–प्रहक्रयाांना समाधानकारकपणे जे काँक्रीट तोंड देते ते हटकाऊ आहे असे 
म्हणता येईल. काँक्रीटच्या हटकाऊपणाचे मापन करण्याकरता प्रयोगशाळेत चाचण्या घेण्याच्या अनेक 
पद्धती शोधून काढण्यात आल्या आहेत. पण कामावरीस नोंदी आहण प्रयोगशाळेंतील हनष्ट्कषस याांच्यातील 
प्रत्यक्ष सहसांबांध प्राप्त करणे अत्यांत अवघड झाले आहे. 
 
(अ) अपक्षय प्रतिरोधकिा–  

गोठण आहण हवतळण यामुळे होणारे हवदारण आहण अवरोधाखाली तपमानातील बदलामुळे आहण 
आळीपाळीने होणाऱ्या आद्रसता आहण शुष्ट्कता यामुळे होणारे सांकुचन आहण हवस्तरण ही काँक्रीटची 
अपक्षयमलूक हवघटन होण्याची मुख्य कारणे आहेत. जर द्रव्ये हनवडताना कामाच्या सवस टप्प्यात हनयांत्रण 
ठेवण्याकडे काळजीपूवसक लक्ष देले तर अशा उघडे पडल्यामुळे होणाऱ्या पहरणामाांचे उत्तम प्रकारे प्रहतरोध 
करील असे काँक्रीट तयार करणे शक्य आहे. १४ (ब) या हवभागात चचा केल्याप्रमाणे काँक्रीटमध्ये मुद्दाम 
लहान बुडबडु्याांच्या स्वरुपात वायुधारण करूनही त्याच्या हटकाऊपणात सुधारणा करण्यास मदत झाली 
आहे. शक्य तेथे उघड्या पडलेल्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागाचा पुरेसा जल−हनकास होईल अशी तरतूद 
करणेही महत्वाचे आहे. 

 
हवशषेतः रांध्ररचनेच्या सांबांधात हहमपहरणामाला काँक्रीटच्या होणाऱ्या प्रहतरोधाच्या बाबतीत 

आपणाला अजून बरेच हशकावयाचे आहे. गोठण आहण हवतळणाच्या पहरणामाहवरुद्ध काँक्रीटची 
प्रहतरोधकता त्याच्या जलरोधकतेमुळे बाहधत होते हे उघड आहे. कारण (१) गोठण होणारे रांध्रातील 
मुक्तजल, केशहक्रयेमुळे आहण दाबाखाली असणाऱ्या अांतप्रसवाहामुळे अगर दोन्हींच्या हक्रयाांमुळे, सामान्यतः 
तेथे असते, आहण (२) प्रत्येक गोठणाच्यावळेी हकती प्रमाणात रांधे्र भरून जातात त्यावर अांशतः तरी, 
रांध्रप्रभतीकडे पारेहषत केलेल्या तुहहन हक्रयेच्या दाबाची मात्रा अवलां बून असते. थोडक्यात म्हणजे, हजतके 
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जास्त जलरोधक काँक्रीट असते, हततकी पाणी आत हशरण्यास आहण त्याने पोकळ्या भरून जाण्यास 
जास्त अडचण येते, आहण तुहहन–हक्रयेस जास्त प्रहतरोध होतो. जलरोधकतेच्या हवषयाची आणखी चचा ७ 
व्या उपहवभागात केली आहे. 
 
(आ) रासायतिक खराबीला प्रतिरोध–  

हसमेंटमधील क्षार आहण हमलाव्यातील खहनज घटक याांच्यामधील रासायहनक प्रहक्रयेमुळे 
काँक्रीटची खराबी पूणसतः अगर अांशतः होते आहण हतच्या वैहशष्ट्ट्याचे हनरीक्षण खालीलप्रमाणे करता येते.– 
 

 
आ. ४– “क्षार–हमलावा” प्रकीयेमुळे बाधा झालेल्या काँकीटच्या उघड्या पृष्ठभागावरील भेगाांची 

हवहशष्ट रचना– 
 

(१) बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात वाकड्या हतकड्या हचरा पडणे (आ. ४ पहा); (२) अहतशय असे 
अांतगसत आहण सवससाधारण हवस्तारण होणे, (३) काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर असे मोठे तडे पडणे (१॥ इांचापयंत 
रुां द तडे नजरेस आले आहेत), की जे ६ ते १८ इांचाइतक्याच अांतरापयंत काँक्रीटच्या आत गेले आहेत; (४) 
हचकट स्त्राव आहण पाांढरट अनाकार थर तयार होणे; हे थर काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर आहण काँक्रीटमध्ये 
अशा दोन्हीहह हठकाणी, हवशषेतः त्यातील पोकळ्यात अगर हमलाव्यातील खराब झालेल्या तुकड्याांच्या 
नजीक, हनमाण होतात (५) अहधहक्रयाशीलतेचे परीसरीय हवभाग पडणे, हमलाव्यातील हवशषेतः दुधी दगड 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहण अहधहसहलक व मध्यम ज्वालामुखी खडकाांच्या कणात बदल होणे अगर त्याांत अांतःसरण होणे आहण 
(६) नुकत्याच भांगलेल्या काँक्रीटला हनजीव व खडूसारखे स्वरुप येणे. 
 

हनरहनराळ्या रासायहनक पदाथांच्या सांपकामुळेही काँकीटची खराबी होते. असुरहक्षत 
काँकीटवरील अनेक पदाथांची रासायहनक हक्रया सारणी १ मध्ये दाखहवली आहे. सामान्य मागसदशसन कराव े
एवढाच या सारणीचा हेतू आहे, आहण यादीत ज्या लवणाांचा पहरणाम होत नाही असे म्हटले आहे त्याांचे उच्च 
सांकें द्रण झाले असता अगर उच्च तपमानात ती हक्रया पहरणामकारक ठरण्याची शक्यता असते. पुढे हदलेल्या 
हतन्हीपकैी कोणाज्याही एका स्वरुपात हा पहरणाम हदसू शकतो; 
 

(१) हवरघळणाऱ्या पदाथामुळे काँकीटला गांज चढणे. हा गांज अपक्षालन करून काढून 
टाकता येतो. काबाहनक अगर अकाबसहनक आम्लाांचा पहरणाम या वगात मोडतो. कायालयीन 
कामावर आम्लाकडून होणारे पहरणाम क्वहचत आढळून येतात, ही एक सुदैवाची पहरस्स्थती आहे. 
कारण सारणी १ मध्ये नमूद केलेल्या आम्लाांच्या प्रकाराांना कोणत्याही प्रकारचे पोटसलां ड हसमेंट 
प्रहतरोध करू शकत नाही. जेथे आम्लाांच्या अपक्षरणाची शक्यता दाखहवली आहे तेथे योग्य 
प्रकारचे पृष्ठावरण घालाव ेअगर अन्य उपचार करावते. 

 
सारिी क्र. १ दृढीकरि केलेल्या काँक्रीटवरील अनेक पदार्थाचे पणरिाम. 

पदाथस असांरहक्षत काँक्रीटवरील पहरणाम 
दाट, हलकी आहण उडून जाणारी पेरोहलयन तेले काहीही नाही. 
कोळशाच्या डाांबराचे आसवन काहीही नाही अगर अगदी थोडे 
अकाबसहनक आम्ले हवघटन. 
काबसहनक द्रव्ये–  
असेहटक आम्ल– मांद हवघटन 
ऑक्सहॅलक आहण शुष्ट्क काबोहनक आम्ल. काहीही नाही. 
पाण्यात हमसळलेले काबसहनक आम्ल. मांद पहरणाम. 
लॅस्क्टक आहण टॉहनक आम्ले. मांद पहरणाम. 
वनस्पहत तेले. प्रकहचत अगर अत्यांत अल्प पहरणाम. 
काबसहनक लवणे–  
कॅस्ल्शयम, सोहडयम मगॅ्नेहशयम, पोटॅहशयम, 
आल्युहमहनयम, लोह याांची सल्रे्फट्स 

सक्रीय पहरणाम. 

सोहडयमची आहण पोटॅहशयमची क्लोराइडे काहीही नाही. 
मगॅ्नेहशयम आहण कॅस्ल्शयमची क्लोराइडे प्रकहचत पहरणाम. 
सांकीणस–  
दुध– मांद पहरणाम. 
साईलेज रस– मांद पहरणाम. 
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मळी, मक्याचे सायरप आहण ग्लुकोज मांद पहरणाम. 
 

जेव्हा हसमेंट आहण पाण्याचा सांयोग होतो त्यावळेी तयार होणाऱ्या सांहमश्रणात जलयोहजत 
चुना हा घटक असतो व तो पाण्यात सहज हवरघळतो. (हवरघळलेल्या काबसनडायॉक्साईडच्या 
उपस्स्थतीत तो जास्त पहरणामकारक होतो.) तो अयोग्य उपचार केलेल्या प्रतलाांच्या बाजूने 
हचराांत अगर एकमेकाशी जोडलेल्या पोकळ्यात हशरतो. हे अगर इतर घनपदाथस अपक्षालनाने 
हनघून गेल्याने काँक्रीटच्या दजात गांभीरपणाची क्षीणता येण्याची शक्यता असते. जेव्हा सामान्यतः 
काँकीटच्या पृष्ठभागावर पाांढरा थर, अगर “बुडबुडे” हदसतात तेव्हा तो अपक्षालनाचा आहण 
नांतरच्या काबसनीकरणाचा आहण बाष्ट्पीभवनाचा पहरणाम असतो. 

 
(२) हवरघळण्याची कमी क्षमता असलेले सांहमश्रण तयार होईल असे काही पदाथस 

हसमेंटमध्ये हमसळले जातात आहण ते काँकीटचे हवघटन करतात. कारण ज्यापासून ते बनलेले 
असतात त्या हसमेंटच्या गांधाच्या आकारापेक्षा त्याांचा आकार जास्त मोठा होतो. रासायहनक आहण 
भौतीक बले एकत्र येणे हे हवघटनाचे कारण असू शकते. घट्ट काँकीटमध्ये अशा प्रकारचा पहरणाम 
बराचसा वरवरचा असतो. सस्च्छद्र काँकीटच्या सांपूणस भागाचे नुकसान होते. कायालयासाठी 
केलेल्या काँक्रीटच्या बाांधकामावर दुष्ट्पहरणाम करणाऱ्या पदाथात सवात प्रमुख पदाथस सोहडयमचे, 
मगॅ्नेहशयमचे आहण कॅस्ल्शयमचे सल्रे्फट हे आहेत. ह्या क्षाराांना पाांढरे क्षार असे म्हणतात आहण ते 
युनायटेड स्टेटस् च्या पहिमाधातील “क्षार” जहमनीत आहण भजूलात आढळून येतात. 

 
या क्षाराांचे हजतके अहधक सांकें द्रण होते हततके त्यापासून जास्त पहरणामकारक क्षरण 

होते. शुष्ट्क हवामानात जेव्हा सल्रे्फटचे द्रावण कमीत कमी पातळ असते,तेव्हा त्याची शक्ती वाढते. 
हसमेंटच्या गांधातील जलयोहजत चनुा आहण जलयोहजत कॅस्ल्शयम अल्यहूमनेट याांच्यावर 
सल्रे्फटची रासायहनक हक्रया होते. त्यामुळे अनुक्रमे कॅस्ल्शयम सल्रे्फट आहण कॅस्ल्शयम सल्र्फो 
अल्यूहमनेट तयार होतात. या प्रहक्रया होत असताना गांधाचे बऱ्याच प्रमाणात हवस्तारण आहण 
हवघटन होते. आ. ५ मध्ये कालव्याच्या अस्तरावरील आहण एका हवशाखन प्रभतीवरील सल्रे्फटच्या 
आघाताचा पहरणाम दाखहवला आहे. भेद्य कॅस्ल्शयम अल्यूहमनेट कमी प्रमाणात असलेल्या हसमेंटचे 
काँक्रीट, सल्रे्फट युक्त माती आहण भजूल याांच्या आघाताला, उच्चप्रकारे प्रहतरोध करते. (पहा 
हवभाग १५ ब.) मातीतील आहण भजूलातील सल्रे्फटाांच्या काँक्रीटवरील आघाताांचे तौलहनक मान 
सारणी क्र.२मध्ये हदले आहे. 
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आ. ५– सल्रे्फटच्या पहरणामामुळे झालेले काँक्रीटचे हवघटन. PX-D-32050. 

 
सारिी क्र. २ सल्फेटची णनरणनराळी संकें द्रिे असलेल्या मािी आणि पाण्याचा काँक्रीटवरील आघाि. 

सल्रे्फटच्या आघाताची 
तौलहनक मात्रा. 

मातीच्या नमून्यातील पाण्यात 
हवरघळणाऱ्या सल्रे्फटाांची टके्कवारी 
(SO4 च्या स्वरुपात) 

पाण्याच्या नमुन्यातील दर 
दशलक्ष भागातील सल्रे्फट (SO4 
च्या स्वरुपात) 

क्षुल्लक ०·०० ते ०·१० ० ते १५० 
हनियात्मक¹ ०·१० ते ०·२० १५० ते १,००० 
बऱ्याच प्रमाणात² ०·२० ते ०·५० १,००० ते २,००० 
तीव्र प्रमाणात² ०·५० च्या वर २,००० च्या वर 
 

(१) प्रकार Ⅱ चे हसमेंट वापराव.े 
(२) प्रकार Ⅴ चे हसमेंट वापराव.े 

 
(३) जेव्हा काँक्रीटला आळीपाळीने आद्रस आहण शुष्ट्क अवस्थाांना तोंड द्याव ेलागते तेव्हा 

सोहडयम–कॉबोनेटसारख्या काही क्षाराांमुळे काँक्रीटच्या हछद्रात स्र्फहटकीभवन होऊन त्याच्या 
पृष्ठभागाचे हवघटन होते. अशी हक्रया हनव्वळ भौहतक असावी असे हदसते. 

 
(इ) क्षरणाला प्रतिरोध–  

वाहणाऱ्या पाण्यातील अपघषसक द्रव्याांची हालचाल व वाहतुकीमुळे होणारे सघषसण आहण आघात, 
वायुके्षपण, तरांगणाऱ्या बर्फाचा आघात, आहण हनवातन, ही काँक्रीटच्या पृष्ठभागाचे क्षरण होण्याची प्रमुख 
कारणे आहेत. 
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हनवातन हे हवनाशकारी कारणापैकी सवात प्रमुख कारण आहे आहण हकतीही चाांगल्या दजाचे 
काँक्रीट असो ते त्याला र्फारच थोडे प्रहतकार करू शकते. तीव्रगती प्रवाहाखाली येणाऱ्या काँक्रीटच्या 
पृष्ठभागावरील मागसरेखनात अडथळा आला अगर एकदम बदल झाला तर त्यामुळे अडथळ्याच्या अगर 
एकदम झालेल्या बदलाच्या जागेच्या अनुप्रवाही हदशकेडील हनकटच्या पृष्ठभागाहवरुद्ध तीव्र असा कमी 
वायुभारदाबाचा हवभाग हनमाण होतो. जलबाष्ट्पाच्या तीव्रगतीने हर्फरणाऱ्या लहान लहान बुडबुड्यासारख्या 
पोकळ्या अांतःकीणस झालेल्या आहेत अशा खळखळणाऱ्या पाण्याने हा हवभाग तात्काळ भरून जातो. या 
हवभागाच्या अपरप्रवाही कडेजवळ जलबाष्ट्पाच्या पोकळ्या तयार होतात, त्या हवभागामधून या पोकळ्या पार 
होतात आहण हनकटच्या अनुप्रवाही प्रबदूजवळ त्याांचे सांघनन होऊन त्या रु्फटून जातात. त्या पोकळ्याांच्या 
सीमावरील पाणी तीव्र वगेाने त्याांच्या मध्याकडे धाव घेते. आहण त्यावळेी त्याांचा पात होतो. पोकळ्या बनणे, 
त्याांचे सांचलन आहण पात अगर अांतःस्र्फोट याांचा समावशे असलेल्या या एकूण प्रहक्रयेला हनवातन असे 
म्हणतात. 

 
काँक्रीटचे हवघटन होण्याइतकाच नव्हे तर कठीणात कठीण धातूांवर पोचे पाडण्याइतका पुरेसा 

तीव्र आहण सांकें हद्रत आघात एका लहान बाष्ट्पपोकळीच्या रु्फटण्याने हनमाण होऊ शकतो ही आियसजनक 
गोष्ट आहे असे वाटते. पण हे शक्य आहे व ही नेहमीच घडणारी गोष्ट आहे हे हसद्ध करण्यास भरपूर पुरावा 
हमळतो. द. चौ. इां. स १,००,००० पौंडाइतका उच्च दाब, रु्फटण्याच्या आघातातून, हनमाण होतो असा 
अांदाज केलेला आहे. असे हे उच्चशक्तीचे धके्क वरचेवर बसू लागले की अखेरीस हनवातन क्षरण या नावाने 
ओळखल्या जाणाऱ्या पोच्याांची अगर हछद्राांची हनर्ममती होते. जेव्हा पाण्याचा स्वाभाहवक मागस आहण नाल्याचा 
अगर नळीचा पृष्ठभाग याांच्यामधील अपसरण एकदम होते, अगर चाांगले र्फमे न वापरल्यामुळे अगर योग्य 
हझलई न केल्याने कालव्याच्या अगर नळीच्या खराब झालेल्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर आढळून येणारे 
तुटक झुकाव अगर खाचे जेव्हा हनमाण होतात तेव्हा तीव्र गतीने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्यात हनवातन 
होण्याची शक्यता असते. जेव्हा पाणी आडव्या अगर उतरत्या पृष्ठभागावरुन अगर उदग्र पृष्ठाच्या बाजूने 
वाहते तेव्हा हनवातन होणे शक्य असते. दरवाज्याच्या खोबणीच्या हनकटच्या पृष्ठभागावरील हनवातन–
क्षरण, आ. ६ मध्ये दाखहवले आहे. पोकळ्या रु्फटत असताना र्फटर्फट आहण तुडतुड असे आवाज 
(कडकडा) होतात. 
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आ. ६– दरवाजाच्या खोबणीच्या हनकटच्या काँक्रीटचे हनवातनक्षरण. पृष्ठभागाशी पाण्याचा पूणसपणे 

सांपकस  राहील व असे तीव्र गती असलेले पाणी खळबळ न होता वरून वाहील असा काँक्रीटला जर आकार 
हदला नाही तर हनवातन हक्रयेमुळे गांभीर प्रमाणात क्षरण होते. PX-D-32048. 
 

प्रहतकृतींच्या अभ्यासावरुन आहण के्षहत्रय कायसवाहीच्या नोंदीवरुन हमळालेल्या माहहतीमुळे बहुतेक 
बाांधकामातील हनवातन नाहीसे करणे अहभकल्पकाांना शक्य झाले आहे आहण त्या हदशनेे अजूनहह प्रगती 
चालू आहे. पराकोटीच्या उदाहरणात जेथे कमी दाबाांची हनर्ममती टाळता येत नाही अशा क्राांतीक के्षत्राांचे 
सांरक्षण, कधीकधी त्याांच्या दशसनी भागावर धातू अगर काँक्रीटपेक्षा हनवांतनाचा जास्त चाांगल्याप्रकारे 
प्रहतकार करु शकतील अशा सुयोग्य द्रव्याांचे आवरण घालून करण्यात येते. 

 
जास्त शस्क्तशाली आहण झीज प्रहतरोधक काँक्रीट वापरण्याने, वाहणाऱ्या पाण्यातील अपघषसण, 

द्रव्याांचे सांचलन, सघषसण, वाहनाांचे आघात, वायुके्षपण आहण तरांगणाऱ्या बर्फाचा आघात यामुळे होणाऱ्या 
क्षरणाच्या बलापासून काहीसा सुटकावा हमळतो; तथाहप, हनवातनक्षरणाच्या बाबींच्याप्रमाणे, या 
बलाांच्यापासून सांरक्षण करण्याचा सगळ्यात जास्त उपयुक्त, उपाय, योग्य प्रकारच्या काँक्रीटच्या 
सांरचनाांचे अहभकल्पन, बाांधकाम आहण कायसवाही करुन त्याांची कारणेच हनमाण होव ून देणे, ती नाहीशी 
करणे अगर कमी करणे, हा आहे. 

 
७. जलाभेद्यिा–  

काँक्रीट जर सांपूणसपणे भरीव पदाथाचे बनहवले तर असे दृढीभतू झालेले काँक्रीट सांपूणसतया 
जलाभेद्य होऊ शकते तथाहप हमलाव्याांच्या कणाांतील सवस जागा भरीव व सांयोजी माध्यमाांनी भरुन काँक्रीट 
तयार करणे व्यवहायस असत नाही. सुकायस हमश्रण प्राप्त करण्यासाठी हसमेंटच्या जलयोजनेत लागणाऱ्या 
पाण्यापेक्षा जास्त पाणी वापरण्यात येते. या अहतहरक्त पाण्यामुळे हरक्तता अगर पोकळ्या हनमाण होतात; 
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त्या एकमेकाशी जोडल्या जाण्याची आहण त्यामूळे एक सलग मागस हनमाण होण्याची शक्यता असते. हशवाय 
जलयोजहनत हनरपेक्ष आयतन हे मूळच्या हसमेंट आहण पाण्याच्या हनरपेक्ष आयतनाांच्या बेरजेपेक्षा कमी 
असते. यामुळे, जसजसे जलयोजन होत जाते तसतसे, मूळच्या ताज्या हसमेंटच्या गांधाने व्यापलेल्या 
जागेइतकी जागा दृढीभतू हसमेंटचे गांध व्यापू शकत नाही; पहरणामतः दृढीभतू हसमेंटच्या गांधात ज्यादा 
पोकळ्या राहतात. बुध्या धाहरत केलेल्या आहण अडकलेल्या वायुमुळे सुद्धा काँक्रीटमध्ये हरक्तता हनमाण 
होते. तथाहप, काँक्रीट पारगम्य होण्याऐवजी या पहहल्या वायूमुळे ते जलाभेद्य होण्यास मदत होते, याचे पढेु 
स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. 
 

वरील चचेवरुन हे हदसून येईल की दृढीभतू काँक्रीटमध्ये मूलतःच कमीजास्त प्रमाणात पाणी हशरु 
शकते; असे पाणी केसासारख्या रांध्राांतून आत हशरते अगर दाब पडून आत सारले जाते. असे असले तरी 
पारगम्यतेवर अशा तऱ्हेने हनयांत्रण ठेवाव ेकी, हटकाऊ व जलाभेद्य सांरचना करणे हा प्रशन अवघड होणार 
नाही. 

 
सुघट्य काँक्रीटचा अांतरसचनेचा हवचार केला म्हणजे काँक्रीटच्या अांतर्मनहहत पारगम्यतेची कल्पना 

येते. काँक्रीट जागेवर टाकताक्षणीच, हसमेंटच्या कणाांसह भरीव द्रव्ये अस्स्थर साम्यावस्थेत असतात आहण 
ती तळाशी जाऊ लागली की पाणी वर ढकलले जाते. यामुळे जलनाल्याांच्या साखळ्या हनमाण होण्यास 
सुरवात होते व त्यातील काही पृष्ठभागापयंत जातात. हमलाव्यातील मोठे तुकडे हळूहळू प्रबदुसांपकाने अगर 
अन्य प्रकारे स्स्थर होऊ लागतात आहण जास्त अवस्थापन चालू राहील असा त्याांचा एक साांगाडा बनतो. 
चुन्याच्या अवस्थापनाने आणखी पाणी वर ढकलले जाते; त्यातील काही हमलाव्याच्या मोठ्या 
तुकड्याखाली स्स्थरावते. अखेरीस हसमेंटची, वाळूच्या कणाांच्या मधून जलहसमेंटच्या हमश्रणाच्या बाहेर 
अवस्थापन होण्याकडे (हसमेंटचे कण तरांगण्याचे थाांबण्यापूवी जलहसमेंट गुणोत्तर वजनाने ०·३० इतका 
कमी असावा लागतो.) आहण अवस्थाहपत हसमेंटच्या गांधावर जलहरक्तता राहू देण्याकडे, प्रवृत्ती होते. हा 
टप्पा पुरा होतो त्यावळेी हमसळलेल्या काँक्रीटमधील मूळचे पाणी, जे अहनष्ट हरक्तता हनमाण होण्याचे प्रमुख 
कारण असते, ते गांधात एकसारख्या प्रमाणात वाटले गेलेले नसते. आहण ते (१) हमलाव्याांच्या कणाांच्या 
खाली तुलनेने मोठ्या जागात, (२) हवस्थाहपत हसमेंटच्या कणाांतील सूक्ष्म अांतरावकाशात, आहण (३) 
एकमेकाशी जोडणाऱ्या धाग्यासारख्या जाळीदार जलमागात भरुन राहते. वायुधारक काँक्रीटमधील रांध्राांची 
आांतररचना काहीशी हभन्न असते. कारण हवचेे सांहमहलत न होणारे आहण अलग झालेले अांडगोल बऱ्याच 
प्रमाणात हनस्त्रवण कमी करतात आहण तसेच जलनालींची रचनाही लहान करतात. हसमेंटचे जलहवयोजन 
जसजसे होत जाते (जरुर हततके पाणी पुरवले जाते असे समजून) तसतसे हिहष हनर्ममतीमुळे पोकळ्याांचा 
आकार कमी होतो आहण त्यामुळे काँक्रीटच्या जलरोधात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. या कारणास्तव 
अपारगम्य आहण जलाभेद्य काँक्रीट प्राप्त करण्याकरता बऱ्याच कालपयसन्त सांपूणसपणे मुरवण कराव ेलागते 
व ही एक महत्वाची बाब असते. 
 
८. आयिन पणरविपन–  

आयतनात अहतशय प्रमाणात र्फरक पडण्याने काँक्रीटला हानी पोहोचते. सांकुचनामुळे व अपुऱ्या 
तणावशक्तीमुळे बांहदस्त काँक्रीटमध्ये हचरा पडतात. अहभकस्ल्पत भार सहन करण्याचे काँक्रीटचे सामथ्यस 
कमी करणाराच केवळ हचराळणे हा घटक असतो असे नव्हे तर त्यामुळे हटकाऊपणा आहण देखणेपणावरहह 
गांभीर पहरणाम होतो. हचरात पाणी हशरुन हटकाऊपणावर अहनष्ट पहरणाम होतो. आहण पहरणामतः 
अपक्षालनाचा आहण प्रबलीकरण हशगाांना गांज चढण्याचा वगे वाढतो; हवशषेता काँक्रीटला गोठण आहण 
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हवतळणाला तोंड द्याव ेलागते तेव्हा त्याचे हवघटन होते. जेव्हा काँक्रीटमध्ये क्षारप्रहतहक्रया होणारे हमलाव े
आहण उच्च क्षार असलेले (म्हणजेच ज्यात सोड्याचा तुल्याांक प्रहतशत ०·६० पेक्षा जास्त असतो असे) हसमेंट 
असते अगर त्यात हवरघळणारे सल्रे्फट असणारे पाणी असते तेव्हाही असे काँक्रीट हवघटनास पात्र होते. 
अांतवसस्तूांच्या आयतन पहरवतसनाांच्या गुणधमात र्फरक पडून हनमाण झालेल्या अवकलन प्रहतबलाांची 
(पहरच्छेद १८(१) पहा) काँक्रीटमधील रचना व हसमेंटचे गांध व हमलाव्यातील कण याांच्यामधील बांध मोडून 
टाकण्याकडे प्रवृती होते, आहण हवशषेतः वारांवार होणाऱ्या हवस्तारण आहण सांकुचनामुळे काँक्रीटचे हवघटन 
होण्यास ही अवकलन प्रहतबले कारणीभतू होतात. तसेच अवरोधनाखाली काँक्रीटच्या हवतरण–जोडापाशी 
पापदेु्र अगर अहतशय सांपीडक प्रतीबले हनमाण होतात. 
 

अनेक घटकाांचा शुष्ट्कन सांकुचनावर पहरणाम होतो. व महत्वानुक्रमाप्रमाणे एकक जलाांश, 
हमलाव्याची रचना, आहण प्रारांभीक आद्रस मुखणाचा अवधी याांचा त्यात समावशे असतो. (आ. ७ पहा). 
दृढीभतू काँक्रीटचे प्रधान शुष्ट्कनसांकुचन हसमेंट “हिहष” च्या शुष्ट्क होण्यामुळे व सांकुचनामुळे होते व हे 
जेल पोटसलां ड हसमेंटच्या जल योजनेमुळे तयार होते. 

 
हमलाव्याचा आकार व प्रमाण, हमश्रणाांचा उच्चपणा हे, इतर घटकाांमधील शुष्ट्कन सांकुचनावर 

पहरणाम करणारे घटक आहेत. कारण हमश्रणातील एकूण जलराशीवर त्याांचा प्रभाव पडतो. 
 

 
दर घ. याडास काँक्रीट करता पौंडात पाणी 

आ. ७– सांकुचन, हसमेंटचा अांश, आहण जलाांशाचे परस्पर सांबांध. ताज्या काँक्रीटमधील कक 
जलाांश हे सांकुचनाचे प्रत्यक्ष र्फलन आहे, हे या तक्त्यावरून हदसते. 288–D–2647. 
 

तसेच कोणच्याहह प्रकारचे पोझोलान काँक्रीटमध्ये हमसळण्याने त्याचे शुष्ट्कन सांकुचन हबनचकू 
वाढते. पण जेथे पाण्याची गरज प्रामुख्याने कमी असते तेथे हे घडत नाही. प्रारांहभक शुष्ट्कन सांकुचन, जे 
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नांतरच्या पुनराद्रसणामुळे होणाऱ्या हवस्तारापेक्षा काहीसे जास्त असते, ते शुष्ट्कावस्थेत २०० दशलक्षाांपेक्षा 
कमी, या प्रमाणापासून चाांगल्या प्रतीचा हमलावा असलेल्या हनबल हमश्रणात अगर साधारण प्रतीच्या 
हमलाव्याांच्या काही काँक्रीटमध्ये एक हजार दशलक्षाांपेक्षा जास्त इतक्या प्रमाणापयंतच्या मयादेत असते. 
 

कोठल्याही कारणाने हनमाण झालेल्या सांपीडक प्रतीबलाला काँक्रीट चाांगल्या प्रकारे तोंड देते. 
परांतु त्याची अांतीम तणावशक्ती सांपीडक शक्तीच्या दहा टक्क्यापेक्षा क्वहचतच जास्त असते. शुष्ट्क होत 
असताना सांकुचनामुळे उच्च तणाव प्रहतबले हनमाण होतील इतके काँक्रीटचे अवरोधन झाले तर हनहितपणे 
ते हचराळते. एकूण अवरोधामुळे द. चौ. इां.स ६०० पासून हकत्येक हजार पौंडापयंत तणाव प्रहतबले 
सैंद्धाांहतकरीत्या हनमाण होऊ शकतात व ते हवहशष्ट हमश्रणातील सांकुचन व प्रत्यास्थ गुणधमांवर अवलांबून 
असते. 

 
स्वनात आयतन पहरवतसन हे कधी कधी हवस्तारण स्वरूपात असले तरी सामान्यतः ते सांकुचनात्मक 

असते आहण ते सांपूणसतया काँक्रीटमधील रासायहनक प्रहतहक्रया व वाधसक्यामुळे होते. हशवाय, शुष्ट्कनामुळे 
अगर अन्य बाहेरील प्रभावामुळे होणाऱ्या आयतन पहरवतसनाशी त्याचा कोणत्याही प्रकारे सांबांध नसतो. 
स्वजात सांकुजनाची मात्रा व्यापक प्रमाणात बदलते. आजतागायत हनरीक्षण केलेल्या हकमान दहा 
दशलक्षाांशा इतक्या क्षलु्लक मुल्यापासून १५० दशलक्षाांशापेक्षा काहीशा जास्त मूल्यापयंत ही मात्रा बदलू 
शकते. स्वजात सांकुचन, शुष्ट्कन सांकुचनाच्या उलट रीतीने जलाांशावर अवलां बनू नसते. परांतु ते एकूण 
सांयोजक द्रव्याांची राशी आहण गुणधमांवर उच्च प्रमाणात अवलां बून असते. ते हनबल हमश्रणातल्यापेक्षा उच्च 
हमश्रणात अहधक असते. पोटसलां ड हसमेंट पोझोलान काँक्रीट, पोझोलान नसलेल्या तशाच प्रकारच्या 
हमश्रणापेक्षा, नेहमीच जास्त स्वजात सांकुचन हनमाण करते. सामान्यतः सवात महत्वाचे स्वजात सांकुचन 
काँक्रीट टाकल्यावर पहहल्या ६० ते ९० हदवसात घडून येते. 

 
एकक लाांबीत, तपमानात एक अांश बदल (औस्ष्ट्णक हवस्तारण अगर सांकुचन) होत असताना, 

लाांबीत होणाऱ्या र्फरकास औस्ष्ट्णक हवस्तारण गुणाांक म्हणतात. काँक्रीटचा औस्ष्ट्णक गुणाांक मुख्यतः भरड 
हमलाव्याचा प्रकार व राशीप्रमाणे बदलतो. आहण हमश्रणाचा गाढेपणा आहण जलाांश व अन्य घटकाांचा त्यावर 
पहरणाम अल्प होतो. हनरहनराळ्या खहनज हमलाव्याच्या औस्ष्ट्णक गुणाांकाांची मयादा, दर अांश F ला २ 
दशलक्षाांशापेक्षा कमी ते साडेसात दशलक्षाांशापेक्षा जास्त इतकी असते. काँक्रीटचा गुणाांक सामान्यपणे 
त्यातील हनरहनराळ्या घटकाांच्या भाहरत गुणाांकाांच्या सरासरी गुणाांकाइतका अांदाजी असतो; म्हणजेच भरड 
हमलाव्याचा सगळ्यात जास्त पहरणाम होतो. 

 
हसमेंटच्या हनतळ गांधाचा (हिहष) औस्ष्ट्णक हवस्तारणावर अल्प पहरणाम होतो. सांतृप्तता, काल 

अगर जलयोजनाची मात्रा आहण रासायहनक रचना याांच्यावर हसमेंटच्या हनतळ गांधाचे हे गुणाांक अवलां बनू 
असतात व त्याांची मयादा सहा दशलक्षाांशापेक्षा कमी ते बारा दशलक्षाांशापेक्षा जास्त असते. शुष्ट्क अगर 
सांतृप्त अवस्थेत चाांगले मुरवण केलेल्या नमुन्याच्या या गुणाांकाांची सामान्य मूल्ये पाच आहण आठ 
दशलक्षाांशाांच्या दरम्यान असतात; तथाहप मध्यवती आद्रसताांशामुळे जास्त औस्ष्ट्णक हवस्तारणे होतात. 

 
सामान्यतः र्फोडलेले द्रव्य सोडून इतर काँक्रीटचे हमलाव ेहनरहनराळ्या दगडाांची हवषमरुप हमश्रणे 

असतात आहण त्यातील सवात सामान्य द्रव्यातील खहनजाच्या सरासरीप्रमाणे ती कायस करतात. म्हणनू 
अांदाज करण्याकरता, तपमानात एक अांश र्फरक झाला असताना सरसकट काँक्रीटच्या स्वतःच्या लाांबीत 
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सुमारे ५·५ दशलक्षाांशाइतका र्फरक पडतो. हमलावा आहण हसमेंटचे गांध या दोन्हींच्या आयतनाांमध्ये 
तपमानातील र्फरकामुळे बदल होतो, पण आद्रसता आहण शुष्ट्कन यामुळे आयतनात होणारा र्फरक मुख्यतः 
हसमेंटच्या गांधात होतो असे सामान्यतः मानण्यात येते. तथाहप, उष्ट्णता आहण आद्रसता या दोन्हीमुळे होणाऱ्या 
आयतनातील र्फरकामुळे एकच प्रकारचा हवघटनात्मक पहरणाम होतो. हमलाव्यातील अहभहक्रयाशील 
घटकाांच्या आहण हसमेंटमधील (Na2O आहण K2O) आम्लाांच्यामध्ये झालेल्या रासायहनक प्रहतहक्रयेमुळे 
होणाऱ्या आयतनातील र्फरकामुळेसुद्धा खराबी होऊ शकते, आहण काँक्रीटच्या बाांधकामाशी सांपकस  
असलेली मातीत आढळून येणारी हवरघळणारी सल्रे्फट्स आहण भजूल आहण हसमेंटमधील राय–कॅस्ल्शयम 
अल्यूहमनेटचे (C2A) सांयुग याांच्यातील रासायहनक प्रहतहक्रयेमुळेही खराबी होते. 

 
आांतहरक आहण बहहबसलाांच्या योगे हकती प्रमाणात सांकुचनाला प्रहतरोध होतो यावर आयतन 

पहरवतसनामुळे काँक्रीटमध्ये पडणाऱ्या हचरा बऱ्याच प्रमाणात अवलां बनू असतात. ज्याचे पृष्ठभाग कोरडे अगर 
थांड होत आहेत परन्तु त्याचवळेी ज्याच्या वस्तुमानाच्या आतील भागावर काही पहरणाम झालेला नाही असा 
काँक्रीटचा मोठा ठोकळा हे, बाहेरून हचरा पडण्यास कारणीभतू होणाऱ्या आांतहरक अवरोधाचे एक 
उदाहरण आहे. कालव्याच्या काँक्रीटचे अस्तर हे त्यावर पडणाऱ्या आांतहरक अवरोध आहण बहहरावरोध 
अशा दोन्हीचे उदाहरण आहे. बहहरावरोध अधस्तराच्या प्रकारावर व पहरस्स्थतीवर अवलां बून असतो. 
वाळूसारख्या अधस्तरावर टाकलेल्या अप्रबहलत अस्तराचा र्फारसा अवरोध होत नाही, आहण काँक्रीट सुके 
होण्यामुळे पडणाऱ्या हचरा तुलनेने र्फार दूर दूर असतात आहण त्या रुां द असतात. खरबरीत व घट्ट अशा 
मातीच्या अधस्तरावर अगर खडकावर, जेथे अवरोध उच्च प्रमाणात असतो तेथे, अप्रबहलत अस्तरातील 
हचरा जास्त जवळ जवळ पडतात आहण त्या कमी रुां द असतात. अस्तरातील प्रबलीकरण हशगा, काँक्रीटशी 
त्याांचा बांध होत असल्याने (काँक्रीट) सुकत असताना होणाऱ्या सांकुचनाचा अवरोध करतात आहण त्यामुळे 
हचरातील अांतर आहण त्याांची रुां दी कमी होते. आवरणातील उघड्या आहण पिदशसनी भागातील 
आद्रसताांशातील र्फरकामुळे प्रथम केसासारख्या हचरा पडण्याची आहण अखेरीस ते आवरण हचराळण्याची 
शक्यता असते. 

 
हसमेंट आहण पाण्याचा रासायहनक सांयोग म्हणजे जलयोजन होत असताना बऱ्याच प्रमाणात 

उष्ट्णता हनमाण होते, व हवहशष्ट पहरस्स्थतीत काँक्रीटमधील आयतन पहरवतसनाच्या बाबतीत या उष्ट्णतेला 
र्फार महत्व असते. लहान बाांधकामाच्या बाबतीत जलयोजनाची उष्ट्णता कमी पहरणामकारक असते कारण 
या उष्ट्णतेचे जलद गतीने हवके्षपण होते. भारी सांरचनात जलयोजनाच्या उष्ट्णतेमुळे ५० ते ६० F अांशाइतकी 
तपमानात वाढ होते. आहण ही वाढ काँक्रीटमधील कमाल आहण हकमान तपमानाच्या र्फरकातील सांपूणस 
अगर बराच मोठा भाग असते. काँक्रीटच्या सुरुवातीच्या कालात जेव्हा तपमानातील वाढीबरोबर हनमाण 
होणाऱ्या हवस्तारणास प्रहतबांध झाल्यामुळे हवकहसत झालेले सांपीडक प्रहतबल तुलनेने कमी असते तेव्हाच 
या उष्ट्णतेपैकी बरीचशी उष्ट्णता हनमाण होते. 

 
दोन अवस्थामुळे असे अल्प प्रहतबल हनमाण होते. आरांभीच्या काळात प्रत्यास्थता गुणाांक कमी 

असतो, हवसपसण जास्त असते व त्यामुळे प्रहतबलास बराच सुटकारा प्राप्त होतो. 
 
काँक्रीटमधील उष्ट्णता जेव्हा प्रके्षहपत होते, अगर काढून टाकण्यात येते तेव्हा तपमानात घट होते 

आहण त्यामुळे काँक्रीटचे सांकुचन होते. हे सांकुचन नांतरच्या काळात होते. त्यावळेी प्रत्यास्थता गुणाांक जास्त 
असतो व हवसपसणामुळे प्रहतबलास होणारा सुटकारा कमी असतो. जेव्हा सांकुचनास अवरोध झाल्याने तणाव 
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प्रहतबल पे्रहरत होते तेव्हा जर हे प्रहतबल काँक्रीटच्या तणाव शक्तीपेक्षा जास्त असले तर त्यामुळे काँक्रीट 
हचराळले जाईल. 

 
९. शस्ति–  

कायालयातील अनुभवावरुन असे हनदशसनास आले आहे की, हटकाऊपणाच्या गरजाांच्या 
आधारावर जर कमाल अनुजे्ञय जलहसमेंट गुणोत्तर प्रस्थाहपत केले तर योग्यप्रकारे जागेवर टाकलेल्या 
आहण मुरहवलेल्या काँक्रीटमध्ये सामान्यतः पुरेशी सांपीडक शक्ती हवकहसत होते. सांरचनेतील घटकात 
जास्त शक्तीची गरज लागते तेव्हा, हवशषेतः जर वायुधारक वापरलेला असेल तर, कमी जलहसमेंट 
गुणोत्तर वापराव ेलागेल. 

 
बाांधकामाांतून घेतलेल्या वधेन हछद्रातील गाभ्याांची शक्ती २८ हदवसाांच्या मानक मुरवण पद्धतीने 

मुरहवलेल्या हनयांहत्रत नळकाांड्यात प्राप्त केलेल्या शक्तीपेक्षा जास्त असते असे चाचणीवरुन जवळजवळ 
हबनचुकपणे हदसून आले आहे. अशा शक्तीची व्याप्ती सामान्यपणे गाभ्याचा काळ आहण हसमेंटच्या 
जलयोजनाला मदत करणाऱ्या पहरस्स्थतीप्रमाणे बदलते (पहा सा. क्र. २१) 

 
मानक आद्रस मुरवण केलेल्या नमुन्याांच्या हनत्याच्या सांपीडक शक्तीच्या चाचण्यावरुन 

बाांधकामातील काँक्रीटचा एकसारखेपणा आहण सांभाव्य गुणवते्तचे मौहलक हदग्दशसन होते, खुल्या जागेत 
मुरहवलेल्या व उघड्या पडलेल्या नळकाांडयाच्या चाचण्याांना र्फारशी प्रकमत नसते आहण त्यामुळे सांपूणसतया 
हदशाभलू होण्याची शक्यता असते. मानक पद्धतीने घेतलेल्या चाचण्याांच्या हनष्ट्कषाशी अशा चाचण्याांच्या 
हनष्ट्कषाचा परस्पर सांबांध जोडता येणार नाही कारण त्याांच्या उच्च–पृष्ठ– आयतन गुणोत्तरामुळे असे नमनेू 
बाांधकामातील पहरस्स्थतीची यथाथस नक्कल करु शकत नाहीत. पूवसरहचत नळ अगर अन्य घटकाचे 
प्रहतहनहधत्व करणाऱ्या काँक्रीटचे योग्य प्रकारे मुरवण झाले आहे आहण त्यात शक्तीचा हवकास झाला आहे 
अगर कसे हे हनहित करण्याकरता चाचणी नळकाांड्या अशा तऱ्हेने तयार करण्यात येतात की त्या त्याांच्या 
घटकाांच्या रचनेकरता केलेल्या आहण मुरवलेल्या काँक्रीटसारख्या असतात असे पूवसरहचत काँक्रीटचे घटक 
तयार करताना हनर्ममतीचा वगे वाढावा म्हणून त्याचे बहुतेक वळेा बाष्ट्पमुरवण करण्यात येते. 
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सारिी क्र. ३– काँक्रीटचे गाभे आणि णनयतं्रक नळकाडंी याचंी संपीडक शस्ति 
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आ. ८– प्रथमतः आद्रस मुरवण करुन नांतर प्रयोग शाळेत हवते सुक्या केलेल्या काँक्रीटची सांपीडक 

शक्ती– 288–D–2644 
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पूवी मुरवण न केलेला काँक्रीटचा नमूना जर उघड्यावर ठेवला तर शक्तीचा हवकास होणे 
थोडक्याच कालात थाांबते हे आ. ८ वरुन हदसून येते. हववेर उघडे ठेवण्यापूवी १४ हदवस मुरवण केलेल्या 
काँक्रीटच्या मानाने शुष्ट्क हवते उघड्यावर ठेहवलेल्या काँक्रीटमध्ये ६ महहन्यानांतरही सुमारे ५० टके्कच 
शक्ती असते. 

 
काँक्रीटच्या शक्तीच्या हवकासावर मुरवण तपमानाचा उल्लेखनीय प्रभाव पडतो. हदलेल्या शक्तीचा 

हवकास होण्याकहरता कमी तपमानात आद्रस मुरवणाला उच्च तपमानातल्या पेक्षा जास्त कालावधी लागतो. 
उच्चतर तपमानात सांपूणस २८ हदवसपयंत सतत मुरवण केल्यामुळे शक्तीत जो हवकास झाला (आ. ९ पहा) 
तो तपमानाप्रमाणे प्रत्यक्ष बदलणारा होता आहण या कालात उच्चतम तपमान असताना शक्तीचा सगळ्यात 
जास्त हवकास झाला. तथाहप नांतरच्या कालात या उलट प्रवृत्ती हनमाण झाली आहण कमी तपमान असताना 
बनवलेल्या व मुरहवलेल्या नमुन्याांच्या शक्तीत जास्त हवकास झाला. 

 
आ. १० त दाखहवलेले वक्र अशा काँक्रीटचे नमुने दाखहवतात की तयार केले त्या वळेच्या 

तपमानात त्याांना प्रथम दोन तास ठेवनू नांतर ७०°F तपमानात मुरहवलेले होते. असे उपचार केले असताना 
हकमान तपमानात तयार केलेल्या नमून्यात जास्तीत जास्त शक्ती हनमाण झाली. कायालयाच्या काही 
प्रकल्पात के्षत्रीय हनयांहत्रत नळकाांड्याची शस्क्त जरी ती नळकाांडी तयार केल्यानांतर लगेच सुमारे ७०°F 
तपमानात त्याचे आद्रस मुरवण केले तरी उन्हाळयातल्यापेक्षा शीत महहन्यात जास्त होती. हे वरील हनष्ट्कषस 
हनष्ट्कषाशी जुळते. 

 
काँक्रीटमधील सांपीडकशक्ती, तणाव शक्ती, नमन शक्ती, आहण कतसनशक्ती याांचा एकमेकाांशी 

जवळजवळ प्रत्यक्ष सांबांध असतो, आहण त्यापैकी एकातील शक्तीत वाढ अगर घट झाली तर इतरात तशाच 
प्रकारचा पहरणाम होतो; अथात त्याचे मान एकच नसते. रस्त्याच्या लाद्याांच्यासारख्या बाांधकामात जेथे 
नमनशक्ती ही महत्वाची गोष्ट असते तेथे हनयांत्रणाकरता अनेक वळेा धरण चाचण्या (beam tests) 
करण्यात येतात. 
 

 
आ. ९– काँक्रीटच्या सांपीडक शक्तीवर होणारा मुरवण तपमानाचा पहरणाम. 288–D–2645 
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काही प्रसांगी प्रकल्पातून असे समजून आले आहे की अल्पकाळात काँक्रीटच्या सांपीडक शक्तीत 
लक्षात येण्याजोगी घट झाली होती पण त्याचे कारण मुरवण पहरस्स्थतीत अगर चाचण्याांच्या पद्धतीत आहे 
असे म्हणता येत नाही. अशा उदाहरणात सामान्यतः ही शक्तीची हानी, ज्या हसमेंटमध्ये C3S आहण C3A 
याांचे प्रमाण काहीसे कमी असते अशा हसमेंटच्या रचनेत र्फरक झाल्यामुळे, झालेली असते. राष्ट्रीय 
कायालयाच्या मानक (N. B. S.) चाचाण्याांच्या अहवालावरुन असे हदसून येते की ठोकळयाांची सांपीडक 
शक्ती कमी होण्यात हा र्फरक प्रहतप्रबहबत होतो. तथाहप, कालाांतराने ह्या काँक्रीटमधील शक्ती अन्य 
प्रकारचे हसमेंट वापरुन तयार केलेल्या काँक्रीटच्या शक्तीच्या तुलनेने अनुकुल असते. (आ. २२ मधील Ⅳ 
प्रकाराशी Ⅰ वा Ⅲ या प्रकारामधील तुलना पहा.) जेथे वापरलेल्या हसमेंटमधील शक्तीचा हवकास हळुहळू 
होत आहे असे हदसते, तेथे बाांधकामावर उपभोग भार टाकण्यापूवी त्यात पुरेशी शक्ती आहे अशी खात्री 
करुन घेण्याची काळजी घेणे अवशय असते. 
 

 
आ. १०– काँक्रीटच्या सांपीडक शक्तीवरील प्रारांहभक तपमानाचा पहरणाम– 288–D–2646 

 
काँक्रीटच्या शक्तीतील एकसारखेपणाची मात्रा ही जागेवर पुरेसे हनयांत्रण ठेवण्यात यश अगर 

अपयश आले याचे गमक आहे. काँक्रीट तयार करण्याच्या कामी जर पुरेसे हनयांत्रण ठेहवले नाही तर 
शक्तीत व्यापक प्रमाणात र्फरक पडतो आहण कमीत कमी आवशयक गरजा पुऱ्या होण्याइतके काँक्रीटचे 
गुणधमस आहेत अशी खात्री व्हावी म्हणून जादा हसमेंट घालाव ेलागते. तसेच हदलेल्या सरासरी शक्तीच्या 
काँक्रीटच्या बाबतीत, शक्तीत बराच र्फरक पडण्याची शक्यता असल्याने अहभकल्पन करताना कायसकारी 
प्रहतबले कमी ठेवणे आवशयक होते. इष्ट असणाऱ्या गुणधमात वाजवी व एकसारखेपणाचा अभाव हदसून 
येतो व तो शक्तीतील र्फरकावरुन दृगोचर होतो. असा हा अभाव काँक्रीटचा हटकाऊपणा आहण त्याची 
देखभाल करण्यास येणाऱ्या ज्यादा खचाच्या स्वरुपात कधी ना कधी प्रगट होण्याची शक्यता असते. 
 
१० प्रत्यातर्थिा– 

काँक्रीट हे वास्ताहवक प्रत्यास्थ द्रव्य नसते, आहण सतत भारवाढ होत असताना त्याचे प्रहतबल 
हवकृतीसांबांधीचे रेखाहचत्र सामान्यपणे वक्ररेषेच्या स्वरुपात असते. पूणसपणे दृढीभतू झालेल्या आहण साधारण 
प्रमाणात पूवसभाहरत केलेल्या काँक्रीटच्या बाबतीत सवस व्यावहाहरक कामाकरता प्रहतबल–हवकृहत वक्राचा 
आकार, नेहमीच्या कायसकारी प्रहतबलाांच्या मयादेत, सरळ रेषेत असतो. प्रहतबल–हवकृहत वक्राच्या 
जवळजवळ सरळ असलेल्या भागावरुन हनहित केलेल्या प्रहतबल–हवकृती गुणोत्तरास “प्रत्यास्थ गुणाांक” 
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असे म्हणतात. कायसकारी मयादेच्या बाहेर जेव्हा भारात वाढ करण्यात येते तेव्हा प्रहतबलहवकृती वक्र 
सरळरेषेपासून बरेच हवचहलत होण्याची शक्यता असते. आहण त्यावरुन प्रहतबल आहण हवकृती ही 
प्रमाणशीर नाहीत असे हदसून येते (पहा आ. ११) तथाहप, २८ हदवसाच्या कणनशक्तीच्या ७५ टक्क्या 
इतक्या सांपीडक शक्ती करता प्रहतबल–हवकृती गुणोत्तर बरेचसे एकसमान असते, असे आकृतीवरुन 
हदसून येते. सामान्यतः जरी प्रत्यास्थता गुणाांक शक्तीच्या प्रत्यक्ष प्रमाणात नसला तरी जास्त शस्क्तशाली 
काँक्रीटमध्ये जास्त प्रमाणात प्रत्यास्थी गुणाांक असतात. २८ हदवसाांच्या कालावधीच्या सवससाधारण 
काँक्रीटचा प्रत्यास्थता गुणाांक द. चौ. इां. स २ दशलक्ष ते ६ दशलक्ष पौंड असतो. 
 

 
आ. ११– मध्यमप्रमाणात पूवसभाहरत केलेल्या पूणस दृढीकृत काँक्रीटचा नमुनेदार प्रहतबल–हवकृती 

आरेख. सामान्य कायसकारी प्रहतबलाांच्या मयादेत हे प्रहतबल–हवकृती वक्र जवळ जवळ सरळ रेषेत असते. 
288–D–799. 
 

बऱ्याचशा द्रव्याांच्या बाबतीत कालमाना प्रमाणे प्रत्यास्थता गुणाांक बदलत नाही, आहण भार काढून 
घेण्याच्या वळेची प्रत्यास्थ–पुनःप्राप्ती ही भारण करण्याच्या वळेच्या प्रत्यास्थ–हवरूपणाइतकी असते आहण 
यावर केलेल्या भारण–कालावधीचा पहरणाम मुळीच होत नाही. काँक्रीटमध्ये मात्र, जोपयंत ते चाांगल्या 
स्स्थतीत असते तोपयंत सामान्यापणे गुणाांक कालावधीप्रमाणे वाढतो, आहण प्रारांहभक हवरूपण व नांतरची 
प्रत्यास्थ–पुनःप्राप्ती ही दोन्ही कालावधीवर अवलां बून असतात. जसजसे काँक्रीट जुने होत जाते तसतसे 
तणाव–प्रहतबलातील बऱ्याचशा भागास प्रत्यास्थता गुणाांकातील वाढ जबाबदार असते. जेव्हा काँक्रीटचे 
मुक्त हवस्तारण आहण सांकुचन होण्यास प्रहतबांध होऊन आधीच्या कालात त्यात उष्ट्णता हनमाण होते आहण 
नांतरच्या कालात थांड होते तेव्हा त्यामुळे हे तणाव प्रहतबल हवकहसत होते. 
 

प्रहतबल–हवकृहत– सांबांध हनहित करण्याच्या स्थैहतक पद्धतीत चाचणी भार प्रहतबलाशी सांबांहधत 
हवकृती प्रत्यक्षात मापण्यात येतात. अशा पद्धती याहशवाय ज्यात एखाद्या नमुन्याची नैसर्मगक वारांवारता 
अगर द्रव्यातून जाणाऱ्या ध्वहनलहरींच्या गहतमापनाचा सांबांध येतो अशा गहतमान पद्धतीनीही प्रत्यास्थ 
गुणाांक हनहित करता येतो. ज्या काँक्रीटच्या नमुन्यावर गोठण आहण हवतळण चाचण्या लागू केल्या आहेत 
अगर ज्या नमुन्यावर अल्कली–ॲहग्रगेटचा पहरणाम झाला आहे अशा नमुन्याांची हकती प्रमाणात खराबी 
झाली आहे हे हनहित करण्याकरता अनेक वष ेगहतमान पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे. नमुन्याची 
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खराबी न होता मधून मधून त्याचा प्रत्यास्थता गुणाांक हनहित करण्याची एक साधी व जलद पद्धती यातून 
उपलब्ध होते. वाभाहवक स्वारांवारता अगर तरांग गतीत घट झाल्यामुळे हनदशसनास येणारी गुणाांकातील घट 
काँक्रीटमधील खराबी दाखहवते. 
 
११– सपपि आणि णवतिरिीयिा– 

जेव्हा काँक्रीटवर स्स्थर आहण दीघसकाहलक भार लाग ू करण्यात येतो तेव्हा, त्यामुळे होणाऱ्या 
हवरूपणाचे दोन भाग करता येतात. लागलीच होणारे प्रत्यास्थ हवरूपण, जे भार काढून घेताच लगेच 
नाहीसे होते, आहण सावकाश हवकहसत होणारे सपसण. बऱ्याचशा काँक्रीटच्या सांरचनाांवर अचल भार सतत 
पडत असतो व तो एकां दर भाराचा बराच मोठा भाग असतो : म्हणून अशा बाांधकामातील हवरूपणाचे सांगणन 
करताना तात्काहलक हवकृहत आहण सावकाश होणारे नमन या दोन्हींचा हवचार केला पाहहजे. तपमानात 
हळुहळू पडणाऱ्या र्फरकामुळे अगर शुष्ट्क सांकुचनामुळे प्रहतबलाांचा हवकास होण्यावर सावकाश नमनाचा 
महत्वपूणस प्रभाव पडतो. ह्या बतावाला पुष्ट्कळवळेा सुघट्य प्रवाह असे सांबोधण्यात येते, परांतु जेव्हा 
बाांधकामाचा एकादा भाग अगर घटक अहतबहलत होतो तेव्हा प्रहतबलाांत समायोजन होणे शक्य असते व 
अशा तऱ्हेच्या सुघट्य हक्रयेचा व वरील सुघट्य प्रवाहामधला र्फरक दाखहवण्याकरता या बतावाला “सपसण” 
ही सांज्ञा वापरणे जास्त पसांत केले जाते. धातूतील सुघट्य प्रवाहाप्रमाणे काँक्रीटची सुघट्य हक्रया ही पुन्हा 
प्राप्त करता येत नाही आहण ती आरांहभक सरावीचा एक प्रकार असते असे मानता येईल, परांतु सपसण अांशतः 
तरी पुनः प्राप्त करता येते व ते अहत अल्प प्रहतबलाचे वळेी सुद्धा घडते. 

 
हचरा न पडू देता तणाव हवरूपणास तोंड देण्यास समथस करणाऱ्या काँक्रीटच्या गुणधमास 

“हवस्तरणीयता” म्हणतात. हवस्तरणीयता आहण शक्ती या हभन्न आहेत. कारण हवस्तरणीयतेत सीहमत 
भारापेक्षा सीहमत हवरूपणाचाच सांबांध जास्त येतो. प्रत्यास्थता, सपसण, आहण हवस्तरणीयता याांचा 
एकमेकाशी सांबांध असतो व हे बऱ्याच महत्वाचे गुणधमस आहेत. 
 
(अ) सपणं–  

काँक्रीटवर दीघसकाहलक भार पडत राहहला तर अहनहित कालापयंत त्यातील सपसण चालू राहते. 
१८ वषपेयंत सतत भार ठेहवलेल्या काँक्रीटच्या दोन नमुन्यात १९३९ मध्ये सुद्धा हवरूपण चालू होते असे 
हदसून आले. असे जरी असले तरी सपसणाची मात्रा कमी कमी होत जाते. सपसणाच्या चाचण्यातून प्राप्त 
केलेली प्रायोहगक आधार सामुग्री खालील र्फलनाच्या स्वरुपात माांडण्यात आली आहे. 
 

e = 
1 

+⨍(k) loge (t+1) 
E 

e = एकूण हवरूपण. 
E = तात्काहलक प्रत्यास्थता गुणाांक व 

⨍ (K) = कालाप्रमाणे होणाऱ्या हवरूपणाची मात्रा दाखहवणारे र्फलन. 
 

हवरूपणाची मात्रा दाखहवणारे र्फलन f (K), सुरुवातीच्या काळात जेव्हा काँक्रीट प्रथमतः भाहरत 
करण्यात येते तेव्हा, जास्त असते आहण नांतरच्या काळात काँक्रीट भाहरत होते तेव्हा अल्प असते. 
काळाप्रमाणे काँक्रीटमधील हवरूपणाची मात्रा कमी कमी होत जाते. हे loge (t + 1) या र्फलनाने सूहचत 
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केले जाते, पण त्याला प्रत्यक्ष अशी मयादा असत नाही. जरी आतापयंत केलेल्या चाचण्यावरुन काँक्रीटच्या 
सपसणाला मयादा नाही या मताला आधार हमळतो, तरी सामान्यतः असे मानण्यात येते की, काँक्रीटमधील 
सपसणाला वरची मयादा असते. 
 

 
आ. १२. प्रथमतः स्स्थर भारण करुन नांतर भार काढून घेतलेल्या भारी काँक्रीटची प्रत्यास्थ आहण 

सपसण हवरूपणे. 288-D-1519. 
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आ. १३– जलहसमेंट गुणोत्तरात आहण लागू केलेल्या भाराच्या तीव्रतेत बदल केल्यामळे पहरणाम 

झालेल्या काँक्रीटच्या सपसणाची मात्रा (rate) 288-D-800 
 

एक महहन्याइतक्या तुलनेने लवकरच्या कालात भारण केलेल्या आहण सहा महहन्यानांतर भार 
काढून घेतलेल्या नमुन्यावर प्रयोगशाळेत केलेल्या नमुनेदार चाचणीतील हवरूपणाची नोंद आ. १२ त 
दाखहवली आहे. भार काढून घेण्याच्या वळेच्या काँक्रीटच्या अहधक कालावधीमुळे, भाराखाली झालेल्या 
हवरूपणापेक्षा प्रत्यास्थ व सपसण पुनःप्रापणे कमी होतात आहण पहरणामतः जर भार सांपीडक असला तर 
पुनःप्राप्ती न होता त्याची लाांबी वाढते. हवसरपणाच्या हवकसनाची मात्रा आहण जलहसमेंट गुणोत्तरात र्फरक 
केल्यामुळे आहण भाराच्या तीव्रतेमुळे होणारे पहरणामासांबांधी सवससाधारण कल्पना देणारे ४ इांच × ८ इांच 
मापाच्या नळकाांड्याचे नमुनेदार वक्र आ. १३ त दाखहवले आहेत. 

 
(आ. १२ तल्या) वक्रावरुन असे हदसून येते की जलहसमेंट गुणोत्तरात वाढ झाली की सपसणात वाढ 

होते आहण ठोकळमानाने ती सपसण भाराच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात असते. शक्ती आहण प्रत्यास्थ गुणाांकात वाढ 
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करणाऱ्या बऱ्याचशा घटकाांमुळे सपसणात घट होते. सामान्यतः दाणेदार कण असलेल्या वालुकाशमासारख्या 
घहनष्ट बाांधणी नसलेल्या हमलाव्याांपासून तयार केलेल्या काँक्रीटमध्ये, गार, चुन्याच्या दगडासारख्या गाढ्या 
घहनष्ट हमलाव्याांच्या काँक्रीटपेक्षा जास्त सपसण होते. पाच (प्रकारच्या) भारी काँक्रीटमधील सपसण 
गुणधमाहवषयीच्या चाचण्याांच्या १० वषांच्या अभ्यासावरुन असे हदसून येते की, सपसण आहण प्रत्यास्थता 
याांच्यात एक हनहित सांबांध असतो, आहण यदाकदाहचत काँक्रीटकरता जर सपसण–शक्ती–सांबांध 
अस्स्तत्वात असला तर तो अल्प असतो आहण हमलाव्याचा प्रकार, हसमेंटचा प्रकार, हसमेंट–हमलावा–
गुणोत्तर, पोझोलानचा अांतभाव आहण इतर सांभाव्य पहरस्स्थतीमुळे तो दृगोचर होत नाही. 
 

प्रत्यास्थता गुणाांकाचे कमी मूल्य वापरून अहभकल्पन करताना नेहमी स्थूलमानाने सपसण हवचारात 
घेण्यात येते. जेथे अहधक तांतोतांत सांबांधाची जरुरी असते, उदाहरणाथस जेथे भारी काँक्रीटमधील 
हवकृहतमापनावरुन प्रहतबले सांगहणत करावयाची असतात, तेथे सपसणाचे गहणतीय हविेषण व पूवसकथन 
खाली हदलेल्या गुणधमावरुन करणे शक्य असते. 

 
(१) स्र्फहटकीय भांग अगर स्खलन यामुळे होणाऱ्या बदलासारखा बदल न घडता जे हवलां हबत 

प्रत्यास्थ हवरूपण होते त्यास सपसण म्हणतात आहण ते हवष्ट्यांहदत घन पदाथाच्या सुघट्ट्य प्रवाहासारखे 
नसते. 

 
(२) कायसकारी प्रहतबलाच्यावळेी सपसण प्रहतबलाच्या प्रमाणात असते पण प्रहतबल जेव्हा 

काँक्रीटच्या अांहतम शक्तीच्या जवळ पोहोचते तेव्हा सपसण प्रहतबलापेक्षा बरेच जास्त जलद वाढते. 
 

(३) काँक्रीटमधील गुणधमात होणाऱ्या र्फरकावरील कालावधीचा पहरणाम हवचारता घेण्यात येतो 
तेव्हा सवस सपसण पुनःप्राप्त करण्याजोगे असते. 

 
(४) सपसणाचा हचन्हाशी काहीही सांबांध नसतो, जे धन अगर ऋण प्रहतबलाच्यावळेी सारख्याच 

प्रमाणात असते. 
 
(५) अध्यारोपणाचे तत्त्व सपसणाला लागू पडते. 
 
(६) सपसण हवकृती आहण प्रत्यास्थ हवकृती या दोहोंचेही प्वाँसाँचे गुणोत्तर सारखेच असते. 

 
(आ) विस्िरणीयिा–  

हचरा प्रथमतः दृष्टीस पडेपयंत उत्तरोत्तर अहधक भारण केलेल्या तुळईच्या तणाव असलेल्या दशसनी 
भागावरील हवस्तारणाांची (हवकृतींची) आहण हवनाश प्रबदूपयंत प्रत्यक्ष तणाव असलेल्या नमुन्याांची मापे 
घेण्यात आली. प्रत्यास्थता, सपसण याांचे हवस्तरणीयता हे र्फलन आहे हे स्पष्ट आहे आहण त्याचे मूल्य 
काँक्रीटच्या गुणधमावरच केवळ अवलां बून नसते तर ते हकती प्रमाणात तणाव भार लागू केला आहे यावर 
अवलां बून असते. बऱ्याच जलद लागू केलेल्या भारणाखाली (सपसण होईल इतक्या जलदी नव्हे) साध्या 
काँक्रीटच्या तुळईचे, प्रत्यक्ष डोळ्याांनी हदसतील (सुमारे ०·००१५ इांचाइतक्या रुां द) अशा हचरा दृगोचर 
होण्यापूवी, १५० ते १९० दशलक्षाांश हवस्तरण झाले होते. मोहोरबांद केलेल्या काँक्रीटच्या नळकाांड्यावरील 
दर २८ हदवसाांच्या अांतराने द. चौ. इां.स ५० पौंड इतका तणाव वाढवत नेऊन नळकाांड्याची हाहन होईपयंत 
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प्रत्यक्ष तणाव देण्यात आला. हाहन झाली त्यावळेी एकां दर हवस्तरण ७० ते १९० दशलक्षाांशाच्या सीमेपयंत 
होते. जलद भारणाखाली ठेवलेल्या प्रत्यक्ष तणाव हदलेल्या नमुन्यात हदसून येणाऱ्या हवस्तरणाांपेक्षा ही मूल्ये 
१·२ ते २·५ पट होती. 
 

हवस्तरणीयतेवर कायालयात चाचण्याांची माहलका घेण्यात आली. ६ इांच व्यास व २४ इांच लाांब 
अशी काँक्रीटची नळकाांडी ७०°F तपमान असताना ओतण्यात आली आहण ती नरम ताांब्याच्या आवरणात 
अवातमुहद्रत करण्यात आली. नळकाांड्याच्या अनुवैध्यस अक्षात हवकृतीमापन यांते्र बसहवण्याांत आली. 
नळकाांड्याची लाांबी स्स्प्रांगाांनी ताण देता येईल अशा चौकटीच्या सहाय्याने स्स्थर ठेवण्यात आली आहण 
त्यावळेी काँक्रीटच्या आतल्या भागातील तपमानात होणाऱ्या चढउताराची नक्कल होईल अशा चढत्या आहण 
उतरत्या तपमानाच्या चक्रातून ही नळकाांडी नेण्यात आली. पहहल्या थोड्या हदवसात, १००° ते ११०°F 
इतके कमाल तपमान चढले आहण नमुने सांपीहडत झाले. तपमान जसजसे उतरु लागले तसतसे प्रहतबलात 
बदल होऊन ते तणाव प्रहतबल झाले. Ⅰ आहण Ⅱ प्रकारच्या हसमेंटमध्ये तयार केलेले नमुने, द. चौ. इां.स 
२१० ते २२५ पौंड तणाव शक्तीच्या खाली सुरुवातीचे तपमान ७०°F पयंत पोहोचण्याच्या आधीच, भांग 
पावले. प्रकार Ⅳ चे हसमेंट वापरुन अगर Ⅱ चे ७० टके्क आहण ३० टके्क पोझोलान याांचे हमश्रण केलेले हसमेंट 
वापरुन तयार केलेले नमुने, अांदाजी ६०°F तपमानावर द. चौ. इां.स २७० ते ३०० पौंड तणावशक्तीखाली, 
भांग पावले. जरी या चाचण्याांवरुन हवस्तरणीयतेचे मापन करता आले नाही तरी काँक्रीटमध्ये हचरा 
पडण्याच्या सांबांधात हवस्तरणीयतेच्या पहरणामाचे हदग्दशसन झाले. 
 

काँक्रीटमध्ये बऱ्याच प्रमाणात हवस्तरणीयता असणे इष्ट असते, कारण त्यामुळे तपमानातील र्फरक 
आहण शुष्ट्कनाला ते तोंड देऊ शकते. 
 
१२. औस्ष्ट्िक गुिधमप–  

भारी काँक्रीटमधील आयतनातील अवकलन र्फरक कमीत कमी राहण्याच्या दृष्टीने काँक्रीटच्या 
औस्ष्ट्णक गुणधमाचे र्फार महत्व असते. कारण काँक्रीटमधील ऊष्ट्णता काढून घेणे आहण ऊष्ट्णताांतरणाचा 
सांबांध असलेल्या अशा तऱ्हेच्या कायात त्याचा सांबांध येतो. दोन दशसनी भागाांमधील तपमानात एकक र्फरक 
असताना जेव्हा एकक के्षत्रर्फळ आहण जाडी असणाऱ्या द्रव्यातून ऊष्ट्णताांतरण होते तेव्हा ते ज्या प्रमाणात 
होते त्या प्रमाणाला ऊष्ट्णता–सांवाहकता म्हणतात. जेव्हा हवहशष्ट उष्ट्णता आहण एकक वजनाच्या 
गुणाकाराने ऊष्ट्णता–सांवाहकतेला भागण्यात येते तेव्हा एकमेव गुणाांक प्राप्त होतो, त्या गुणाांकाला 
“हवसरणशीलता” ही सांज्ञा देण्याांत आली आहे. ज्या सहजतेचे काँक्रीटमधील तपमानात र्फरक होऊ 
शकतो त्या सहजतेचे हवसरणशीलता हे एक दशसक असते. काँक्रीटमधील हमलाव्यातील खहनजशास्त्रीय 
रचना ही काँक्रीटच्या औस्ष्ट्णक गुणधमावर पहरणाम करणारी प्रमुख बाब असते व ही बाब हवहनदेशनीय 
असत नाही. हसमेंट, पोझोलान, प्रहतशत् वाळू याांच्याकरता तसेच जलाांशाकरता सुद्धा लागणारी हवहनदेशने 
ही रुपाांतरकारक घटक असतात, परांतु त्याांचा पहरणामक्षलु्लक असतो. धारक वायू हा एक महत्वाचा घटक 
असतो कारण तो चाांगल्या प्रकारचा हवसांवाहक असतो परांतु वायुधारकाचा उपयोग करणे काटकसर आहण 
इतर बाबींच्यावर अवलां बून असते. व काँक्रीटच्या औस्ष्ट्णक गुणधमातील र्फरकावर होणाऱ्या वायुधारकाच्या 
महत्वापेक्षा या गोष्टींचे महत्व हकतीतरी जास्त असते. 
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सारिी क्र. ४. िाज्या काँक्रीटचे अभीणिि सरासरी वजन (द. घ. चौ. फू. स पौंड) 

हमलाव्याचा 
कमाल 
आकार 
(इांच) 

सरासरी मूल्ये 
एकक वजन द. घ. रू्फ. स पौंड [दशसहवलेली वजने हवेचा 

अांश हदग्दर्मशत केलेल्या वायुधाहरत काँक्रीट करता आहेत.] 
हमलाव्याचे हवहशष्ट गुरुवयस [सांपृक्त शुष पृष्ठ पद्धतीप्रमाणे.] 

अस्स्तत्वाांत 
असलेला 
हवचेा अांश 

द. घ. या. 
स पौंडात 

पाणी 

द. घ. या. 
स हसमेंटची 

पोती 
२·५३ २·६० २·६५ २·७० २·७५ 
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६ ३·० १६४ ३·० १४७ १४९ १५२ १५४ १५७ 

 
१३. वजन–  

भाराहश्रत धरणासारख्या सांरचनाांत काँक्रीटच्या वजनाला महत्व असते. कारण (अशा सांरचनाांचे) 
स्यैयस त्याच्या वजनावर अवलां बून असते. उच्च हवहशष्ट गुरुत्व असलेला हमलावा वापरुन आहण व्यावहाहरक 
दृष्ट्ट्या मोठ्यात मोठ्या आकाराचे सुप्रमाहणत कण असलेला भरड हमलावा वापरुन एकक वजन वाढहवता 
येते. जेव्हा नमुन्याच्या आयतनाचे हबनचुकपणे सांगणन करता येत नाही तेव्हा दृढीकृत काँक्रीटच्या एकक 
वजनाच्या चाचण्या हवस्थापनाने सहज करता येतात. 
 

प्रमाण–हनयांहत्रत सांचातील प्राप्ती, त्यातील हसमेंट आहण वायूच्या भागाांची तपासणी करण्याचे 
साधन म्हणनू नुकत्याच तयार केलेल्या काँक्रीटच्या एकक वजनाचा उपयोग करण्यात येतो, पण त्यामुळे 
दृढीभतू काँक्रीटच्या एकक वजनाचेही हदग्दशसन होते. सारणी ४ मध्ये त्याची सरसरीं मूल्ये दाखहवली 
आहेत. 
 
(इ  )कााँक्रीटच्या गुणधर्ाािर होणारे तिरतिराळ्या घटकाांच ेपररणार् 
 
१४. धाणरि वायु अंश, णसमेंटचा अंश, आणि जलाशं–  

काँक्रीटचे हटकाऊपणा आहण अन्य गुणधमस सहेतुक २ ते ६ टके्क प्रहतशत् वायुधारण करुन भरीव 
प्रमाणाांत सुधारता येतात असे के्षत्रीय आहण प्रयोग शळोतील अनुभवावरुन हनणायकपणे दाखहवण्यात आले 
आहे. काँक्रीटच्या हमश्रणात वायुधारक द्रव्य घालून सहेतुक वायुधारण साध्य करण्याांत आले आहे व 
पहरणामातः सांपूणस हमश्रणाांत ०·००३ ते ०·००५ इांच व्यासाच्या एकत्र न होणाऱ्या हवचे्या अांडगोलाांचे 
अपस्करण करता येते. द्रव्य हकती घातले यावर वायुधारण हकती झाले हे अवलां बनू असते. वायुहरक्तता 
पद्धतीच्या हभन्नहभन्न चलपहरमाणाांचा काँक्रीटच्या गुणधमावर भारी प्रमाणात प्रभाव पडतो आहण आजकाल 
सवसत्र वापरण्यात येणाऱ्या बहुतेक बाजारी वायुधारक द्रव्याांतून लहान व जवळजवळ राहतील असे हवचेे 
बुडबुडे प्राप्त होणे हा सवांत इष्ट चलपहरणाम असतो असे अहलकडील अन्वषेणावरुन हदसून आले आहे. 
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वायु अांशाचा जलाांशावर महत्वाचा पहरणाम होत असल्याने आहण काही प्रमाणाांत त्यामुळे हसमेटच्या 
अांशावरही प्रभाव पडत असल्याने, काँक्रीटच्या गुणधमावरील या तीन घटकाांच्या पहरणामाांचा एकहत्रत 
हवचार करण्यात आला आहे. 
 
(अ) सुकायिंिेरील पररणार्–  

वायुधारणामुळे काँक्रीटच्या सुकायसतेत बरीच सुधारणा होते आहण वायुधारण केले नसताना 
हमलाव्याची जी प्रतवारी लागते त्यापेक्षा कमी प्रतवारीचा हमलावा वापरता येतो. धाहरत वायचू्या राशीइतकी 
हमश्रणातील वाळूची राशी कमी करणे का शक्य होते आहण सामान्यतः का इष्ट असते याचा यावरून खुलासा 
होतो. धाहरत वायूमुळे हनःस्त्रवण व हवयोजनाचे प्रमाण कमी होते आहण काँक्रीट हाताळण्यात आहण जागेवर 
टाकण्यात सुहवधा प्राप्त होते. कमी हनःस्त्रवणामुळे काँक्रीटच्या पृष्ठभागास लवकर हझलई करता येते आहण 
सामान्यपणे त्याकरता र्फारसे काम कराव ेलागत नाही. दर एक प्रहतशत् धाहरत वायमुूळे २ ते ४ टके्क हमश्रक 
पाणी कमी करता येते आहण असे करताना सुकायसतेत काहीशी सुधारणा होते आहण त्यावळेी काहीही 
अवपात हानी होत नाही. 
 
(आ) टटकाऊपणािरील पररणार्–  

वायुधारक द्रव्य वापरुन २ ते ६ टभ्के वायुधारणामुळे गोठण आहण हवतळणाच्या हवघटनात्मक 
हक्रयेला काँक्रीटचा प्रहतरोध बराच वाढतो. सूक्ष्म, हवलग असा बुडबडु्याचा आकार असलेल्या व सांपूणस 
काँक्रीटमध्ये अपस्करण झालेल्या धाहरत वायूमुळे त्यात पोकळ्या हनमाण होतात व त्यात हवघटक बलाांचा 
क्षय होतो. गोठण आहण हवतळणाला होणाऱ्या काँक्रीटच्या प्रहतरोधावरील धाहरत वायूच्या हभन्न–हभन्न 
टके्कवारीचे पहरणाम आ. १४ त दाखहवले आहेत. 
 

 
आ. १४– काँक्रीटचा हटकाऊपणा, सांपीडक शस्क्त, आहण लागणारा जलाांश याांच्यावर होणारे वायु 

अांशाचे पहरणाम जसजसा वायुअांश वाढहवण्यात येतो तसतसा हटकाऊपणा प्रथम जलदगतीनें वाढतो आहण 
नांतर हा वगे कमी होतो. धाहरत वायूची जसजशी वाढ होते तसतशी सांपीडक शस्क्त आहण जलाांशाांत घट 
होते. 288-D-1520. 
 

जलहसमेंट गुणोत्तर आहण सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या हमलाव्याचा कमाल आकार याांच्या 
कके्षत हनरहनराळा अनुकूलतम प्रहतशत् धाहरत वायू असलेली काँक्रीटची हमश्रणें धाहरत वायू नसलेल्या 
अशाच काँक्रीटच्या हमश्रणाांच्यापेक्षा अनेक पटींनी हटकाऊ असतात; तसेच अल्प जसहसमेंट गुणोत्तराची 
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काँक्रीटच्या हटकाऊपणास बऱ्याच प्रमाणात मदत होते. (आ. १५) धाहरत वाय ूसामान्यपणे काँक्रीटमधील 
चुन्याच्या हवभागात असतो असे मानण्याांत येते; आहण वाढत्या कमाल आकाराचा भरड हमलावा जसजशी 
चुन्याची जागा घेतो तसतसा वायुअांश घटत जातो. ही घट कमाल ⅜ इांचापयंत प्रतवारी केलेल्या 
हमलाव्याच्या काँक्रीटमध्ये सुमारे ८ टक्क्याांपयंत असते व कमाल ६ इांचापयंत हमलाव्याची प्रतवारी 
असलेल्या काँक्रीटमध्ये ३ टक्क्यपयंत असते. हमश्रणातील धाहरत वायूची अनुकूलतम टके्कवारी आहे अशी 
वायुहरक्तता, मान्य आहण पहरणामकारी वायुधारक द्रव्याने धाहरत कराव्यात आहण अनुकूलतम 
हटकाऊपणाची खात्री हमळण्याकरता काँक्रीटमधील चनु्याच्या सांपूणस भागामध्ये सरासरी ०·००७ इांच अांतर 
राहील अशा तऱ्हेने त्याांचे अपस्करण कराव.े सातत्य, प्रतवारी, वाळूचा अांश, हमलाव्यातील कणाांचा आकार 
आहण (वायुधारक) द्रव्याचा प्रकार आहण राहश अशा अनेक घटकाांचा, काँक्रीटचे हमश्रण करीत असताना 
तयार होणाऱ्या प्रारांहभक वायुहरक्तता योजनेच्या गुणधमावर पहरणाम होतो. तथाहप नांतर ते हाताळले जात 
असताना अशा हाताळण्याचा दृढीकरणाच्या गुणधमावर अगर चल पहरमाणावर र्फार थोडा पहरणाम होतो. 
वस्तुतः हमश्रण केलेल्या ताज्या काँक्रीटमुळे अहनष्ट अशा हवचे्या मोठ्या बुडबुड्याांच्या हनरसनातून हवचेा 
अांश कमी होतो व त्यामुळे वायुहरक्तता योजनेत सुधारणा होते; या मोठ्या पोकळ्या रु्फटून त्यातून लहान 
पोकळ्या तयार होतात, आहण त्यामुळे त्याांची सांख्या वाढते, वायुहरक्तताांचा सरासरी आकार कमी होतो पण 
अवकाशघटक अहनवायसपणे स्स्थर रहातो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
जल-णसमेंट गुिोत्तर 

 
सामान्य प्रमाणात केलेल्या दृढीकरण आहण स्पांदन यामुळे जरी दृढीकरण हक्रया चालू असताना 

काही प्रमाणात धाहरत वायु रु्फकट जातो तरी, वायुधाहरत काँक्रीटच्या हटकाऊपणात सुधारणा करण्याकडे 
प्रवृहत्त होते असे हदसून आले आहे. या हवचे्या घटीचा शस्क्तवर र्फायदेशीर पहरणाम होतो कारण त्यामुळे 
हवचे्या प्रारांहभक धारणामुळे ऱ्हास झालेल्या (काँक्रीटच्या) सांपीडक शस्क्तपैकी सवसच्या सवस नसली तरी 
काहीशी शस्क्त पुन्हा प्राप्त होते. 

 
अहतशय प्रमाणात स्पांदन करण्याने चनु्याचे व काँक्रीटच्या हमलाव्याचे हवयोजन होते आहण त्यामुळे 

काँकीटच्या गुणधमापैकी अनेकावर दुष्ट्पहरणाम होतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

धाहरत वायचूी काँक्रीटच्या हटकाऊपणास आणखी मदत होते कारण त्यामुळे ताज्या काँक्रीटमधील 
सुकायसता सुधारुन व हनस्त्रवण कमी होऊन दृढीभतू काँक्रीटमधील जलनालीच्या रचनेमध्ये घट होते. 

 
जलहसमेंट गुणोत्तर कमी करण्याने काँक्रीटव्या पृष्ठभागावर होणाऱ्या आघातास काँक्रीटच्या 

प्रहतरोधीत प्रमाणात वाढ होते. चाचण्याांच्या हनष्ट्कषांवरून असे हदसते की ६ टक्क्यापयंत धाहरत वायूमळूें  
रासायहनक आघातास प्रहतरोध करण्याच्या काँक्रीटच्या शक्तीत वाढ होते. काँक्रीटमधील जलनाहलरचना 
कमी झाल्यामुळे त्याची जलाभेद्यता वाढते व प्रहतरोधात झालेली वाढ ही हनःसांशय त्याचा पहरणाम आहे. 

 
काँक्रीटच्या क्षरण प्रहतरोधाचा त्याच्या सांपीडक शक्तीशी सांबांध असतो; म्हणून जसजसे जलहसमेंट 

गुणोत्तर कमी होते तसतसा क्षरण प्रहतरोध वाढतो. जेव्हा वायुधारणामुळे शक्तीत क्षीणता येते तेव्हा 
काँक्रीटचा क्षरण प्रहतरोधही त्याच प्रमाणात कमी होतो. 
 
(इ) पारगम्यििेरील पररणार्–  

काँक्रीटच्या पारगम्यतेवर जलहसमेंट गुणोत्तराचा होणारा ठळक वहरणाम आ. १६ त हचहत्रत केला 
आहे. जलहसमेंट गुणोत्तर वजनाने ०·५५ पेक्षा जास्त असताना पारगम्यतेत झपाट्याने वाढ होते हे लक्षात 
घ्या. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १६– तीन कमाल आकाराांच्या चनुा आहण काँक्रीटकरता, पारगम्यता गुणाांक आहण जलहसमेंट 

गुणोत्तर याांच्यामधील सांबांध. काँक्रीटच्या अपारगम्यतेकरता तुलनेने कमी जलहसमेंट गुणोत्तरे असावी 
लागतात. 288-D-1522 
 

वायुधाहरत काँक्रीटवर केलेल्या जलदाब चाचण्याांवरुन हदसून येते की जर जलहसमेंट गुणोत्तर 
स्स्थर राहहले तर काँक्रीटच्या सांरचनात सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या धाहरत वायूच्या टके्कवारीचा 
काँक्रीटच्या पारगम्यतेवर र्फारसा पहरणाम होत नाही. पोझोलान घातलेल्या हनबल भारी काँक्रीटवर 
केलेच्या चाचण्याांच्या हनष्ट्कषावरुन असे हदसते की जेव्ह हे बाहरक दळलेले पोझोलान (काँक्रीटमध्ये) 
वापरण्यात येतात तेव्हा पाण्याच्या प्रवाहास प्रहतरोध करण्याच्या काँक्रीटच्या शक्तीत वाढ होते. 
 
(ई) आयिि पररििािािरील पररणार्–  

एकक जलाांशाने काँक्रीटच्या शुष्ट्कन सांकुचनाचे प्रामुख्याने हनयांत्रण होते. हमश्रणात हसमेंट हकतीही 
घातले तरी त्याचा शुष्ट्कन सांकुचनावर अगदी हकरकोळ पहरणाम होतो. पाण्याच्या गरजेवर मात्र त्याचा 
प्रभाव पडतो सामान्यतः हा पहरणाम क्षलु्लक असतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १७– हनरहनराळ्या वायु–अांशाकरता, ताज्या काँक्रीटमधील जलाांशाच्या सांबांधात दृढीभतू 

काँक्रीटचे शुष्ट्कन सांकुचन 288-D-1523 
 

आ. १७ वरुन असें हदसून येते कीं जसाजसा जलाांश वाढतो तसतशी काँक्रीटच्या शुष्ट्कन सांकुचनात 
वाढ होते. या आकृतीवरुन असे हदसते की हमश्रणाांतील धाहरत वायचूा अांश जसजसा वाढतो तसतशी 
शुष्ट्कन सांकुचनाांत वाढ होते. तथाहप अवपातात घट न होता वायुधारणामुळे पाणी कमी करताां येत 
असल्यामुळे काँक्रीटमधील हनव्वळ सांकुचनात र्फारशी वाढ होत नाही. हमलाव्यात कमाल १½ इांच आकार 
वापरुन केलेल्या काँक्रीटच्या हमश्रणाांच्या वक्रावरुन या वस्तुस्स्थतीचे हदग्दशसन होते. 
 
(उ) शक्िीिरील पररणार्–  

हजारो चाचण्याांवरुन आहण त्या र्फार कालावधीपयंत लाबांवनू केलेल्या अन्वषेणावरुन 
हनःसांहदग्धपणे दाखहवण्यात आले आहे की काँक्रीटच्या शक्तीवर पहरणाम करणाऱ्या घटकाांतील सवांत 
महत्वाचा घटक जल–हसमेंट गुणोत्तर हा असतो. आ. १८ मधील नमुनेदार लेखाहचत्रावरुन, जल हसमेंट 
गुणोत्तराप्रमाणे काँक्रीटची शक्ती कशी बदलते हे हदसून येते. हदलेल्या जलहसमेंट गुणोत्तराकरता २० व्या 
पहरच्छेदात हशर्फारस केलेला वायु अांश असताना काँक्रीटची शक्ती २० टक्क्याांनी कमी होते पण 
हमलाव्यातील हदलेल्या कोणच्याही कमाल आकाराचे बाबतीत वायु अांशाची टके्कवारी जेथे स्स्थर असते अशा 
काँक्रीटची शक्ती जल हसमेंट गुणोत्तराच्या प्रत्यक्ष प्रमाणाांत बदलते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १८– वायुधाहरत आहण अवायुधाहरत काँक्रीटकरता जल हसमेंट गुणोत्तराच्या वाढीबरोबर 

शक्ती कमी होते; अगर जलहसमेंट गुणोत्तर स्स्थर ठेहवले असताना धाहरत वायचू्या वापरामुळे शक्तीत सुमारे 
२० टके्क घट होते. 288–D–1524 
 

वायुधारक वापरताना सुकायंतेत होणाऱ्या वाढीचा र्फायदा घेतलेला नाही अशा काँक्रीटमधील 
वायुधारणामुळे शक्तीत घट होते. तथाहप पाणी कमी करुन सुकायसतेतील ह्या वाढीचा जर र्फायदा घेतला 
तर शक्तीमधील घटीची अांशतः भरपाई होते. ¾ इांच कमाल आकाराचा हमलावा, ४३ प्रहतशत् वाळू, 
हसमेंटचे स्स्थर प्रमाण, ३ इांच स्स्थर अवपात असलेल्या अशा काँक्रीटमधील धाहरत वायचू्या हदग्दर्मशत 
टके्कवारीमुळे झालेली शक्तीतील घट आ. १९ मधील वक्र दाखहवतात, 
 

 
आ. १९– वायुधाहरत आहण अवायुधाहरत काँक्रीट करता शक्तीच्या सांबांधात हसमेंटचा अांश 288–

D–2654 



 

 

अनुक्रमणिका 

हदलेल्या धाहरत वायूच्या राशीकरता वापरण्यात आलेल्या हमलाव्यातील कमाल आकाराप्रमाणे 
शक्तीच्या ऱ्हासाचे प्रमाण बदलते. जास्त मोठ्या आकाराच्या हमलाव्याची हमश्रणे तयार केल्यामुळे शक्तीचा 
ऱ्हास कमी होतो व ६ इांच कमाल आकाराचा हमलावा आहण हसमेंटची अल्प राशी घालून केलेल्या भारी 
काँक्रीटमध्ये तर तो उपेक्षणीय असतो. 

 
तसेच आ. २० मध्ये दाखहवलेल्या V/C या हरक्तता– हसमेंट गुणोत्तराचे शस्क्त हे र्फलन आहे. 

हरक्तता हसमेंट गुणोत्तरातील C ही सांज्ञा, काँक्रीटच्या एकक राशीतील हसमेंटची हनरपेक्ष राहश दाखहवते. Ⅴ 
सांज्ञा, काँक्रीटच्या एकक राशीतील एकूण हरक्तता म्हणजेच पाणी आहण वायु अांश याांच्यातील हरक्तताांची 
एकत्र राशी दाखहवते. 
 
(ऊ) प्रत्यास्थििेरील पररणार्–  

जरी प्रत्यास्थता गुणाांक शक्तीच्या प्रत्यक्ष प्रमाणात नसला तरी जास्त शक्तीच्या काँक्रीटचे 
प्रत्यास्थता गुणाांक जास्त असतात. अशा तऱ्हेने जल–हसमेंट गुणोत्तर अगर वायुअांश याांच्यात ज्या प्रमाणात 
वाढ होते त्या प्रमाणात सामान्यपणे प्रत्यास्थता गुणाांक वाढतो. 
 
(ए) सपाण आणण विस्िरणीयिेिरील पररणार्–  

ज्या प्रमाणात वायु अांश अगर जलहसमेंट गुणोत्तरात वाढ होते त्या प्रमाणात काही अांशी सपसण आहण 
हवस्तरणीयतेत वाढ होत असल्याचे हदसून आले आहे. 
 

 
आ. २०– हरक्तता–हसमेंट गुणोत्तराच्या सांबांधात काँक्रीटची सांपीडक शस्क्त 288–D–1526 

 
(ऐ) औष्णणक गुणधर्ाािरील पररणार्–  

वाय,ू हसमेंट अगर पाण्याच्या, व्यावहाहरक हमश्रणाांच्या मयादेत राहून, केलेल्या प्रमाणातील 
र्फरकामुळे औस्ष्ट्णक गुणधमावर भरीव प्रमाणाांत पहरणाम होत नाही. तथाहप काँक्रीटची सांवाहकता, वायु 
आहण जलाांश याांच्या व्यस्त प्रमाणात नक्कीच बदलते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(ओ) एकक िजिािरील पररणार्–  
धाहरत वायूच्या राशीच्या प्रत्यक्ष प्रमाणात काँक्रीटच्या एकक वजनात घट होते. जलाांशातील 

वाढीमुळे एकक वजन कमी होण्याकडे प्रवृहत्त असते. हसमेंटचे प्रमाण वाढहवल्याने एकक वजनात वाढ होते. 
 
१५ पोटपलंड णसमेंटची रचना आणि सूक्ष्मिा–  

या प्रकरणातील पहहल्या भागात वणसन केलेले काँक्रीटचे बरेचसे गुणघमस वापरण्यात आलेल्या 
पोटसलां ड हसमेंटच्या रचनेमुळे आहण सुक्ष्मतेमुळे बाहधत होतात. काँक्रीटच्या गुणधमावर होणाऱ्या हसमेंटच्या 
वैहशष्ट्ठ्याांची जास्त सुस्पष्टपणे कल्पना यावी म्हणून या हवभागात पोटसलां ड हसमेंटच्या सांहमश्र रचनेहवषयी 
आहण त्याच्या मानक प्रकाराांहवषयीच्या चचेचा समावशे करण्यात येईल. 
 

(अल्यूहमना आहण हसहलकाांचा समावशे असलेल्या) आर्मगलेशस आहण (चुना असलेल्या) 
कॅल्केहरयस द्रव्याचे योग्यप्रकारे प्रमाणबद्ध हमश्रण बाहरक दळून पोटसलां ड हसमेंट बनहवण्यात येते. असे हे 
हमश्रण एकरुप होईपयंत भाजण्यात येते. यामुळे प्राप्त होणाऱ्या खांगराचे, २½ ते ५ टके्क हजप्सम 
(CaSO42H2O) घालून चणूस करण्यात आल्यावर जो पदाथस तयार होतो तो रु्फलत नाही व त्याला 
पाण्याबरोबर रासायहनकतया हमसळून जाण्याचे आहण पाण्याच्या साहनध्यात दृढीभतू होण्याचे गुणधमस प्राप्त 
होतात. काही प्रकारच्या हसमेंटमध्ये ते तयार करताना थोडेसे खहनज लोह अगर हसहलशस द्रव्य 
घालण्याची जरूरी असते. 
 
(अ) ससर्ेंटची सांसर्श्र रचिा–  

व्यावहाहरक उहद्दष्टाकरता पोटसलां ड हसमेंट चार प्रमुख घटकाांचे बनहवलेले असते असे समजाव.े 
त्याांची अांदाजी टके्कवारी रासायहनक हविेषण करुन सांगहणत करता येते. (आ. २१ पहा) या महत्वाच्या 
घटकाांखेरीज कॉस्ल्शयम सल्रे्फट, मगॅ्नेहशयम ऑक्साईड, लवणें आहण अन्य द्रव्येहह थोड्या प्रमाणात 
(हसमेंटमध्ये) असतात. हनव्वळ ताांहत्रक दृष्टीकोनातून हसमेंटमधील महत्वाच्या घटकाांच्या हवतरणाच्या 
सांख्यात्मक प्रामाण्याबद्दल जरी शांका घेता आली तरी हसमेंटच्या गुणधमांचा सहसांबांध लावण्याच्या बाबतीत 
त्याच्या उपयुक्ततेस वास्तहवक मूल्य असते. रासायहनक सूत्रासह महत्वाचे घटक आहण त्याांची स्वीकृत 
सांहक्षप्त रूपे खालीलप्रमाणे आहेत. 
 

राय कॅस्ल्शयम हसहलकेट– 3 CaO SiO3 = C3S. 
डाय कॅस्ल्शयम हसहलकेट– 2 CaO.SiO2 = C2S. 
राय कॅस्ल्शयम अल्यहूमनेट– 3 CaO.Al2O3 = C3A. 
टेरा कॅस्ल्शयम अल्यहूमना–रे्फराईट 4 CaO.Al2O3. 

 Fe2O3 = C4AF 
 

हसमेंटमधील शस्क्तहवकसन गुणधमातील बऱ्याचशा गुणधमांचे हनयांत्रण C3S आहण C2S करतात हे 
दाखवनू देण्यात आले आहे. हनरहनराळ्या प्रकाराांच्या हसमेंटमधील C3S व C2S च्या टके्कवारीची बेरीज ७० 
ते ८० टक्क्याांच्या मयादेत असते. C3S ची टके्कवारी उच्च असली (C2S ची कमी) तर त्याची पहरणती उच्च 
प्रारांभीक शक्ती आहण उच्च ऊष्ट्णता हनर्ममतीत होते. कमी C3S आहण उच्च C2S अशा उलट्या सांयुगाने 
शक्तीचे हवकसन जास्त सावकाश होते आहण उष्ट्णता कमी हनमाण होते. राय कॅस्ल्शयम अल्युहमनेट (C3A) 
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हततक्याच राशीच्या अन्य घटकाांच्यापेक्षा हकतीतरी जास्त उष्ट्णता हनमाण करते आहण ते हसमेंटमधील 
बऱ्याच अहनष्ट गुणधमाना जबाबदार आहे. सामान्यतः असे म्हणता येईल की C2A ची टके्कवारी कमी 
असल्यास हसमेंटचा आयतन पहरवतसनाकडे व हचरा हनमाण होण्याकडे कल कमी होतो व हा घटक जास्त 
प्रमाणात असलेल्या हसमेंटपेक्षा हे हसमेंट सल्रे्फट (लवण) द्रावणाना जास्त काळपयंत प्रहतरोध करू शकते. 
कच्च्या मालाच्या स्वाभाहवक गुणधमामुळे, बाजारी हसमेंटमध्ये C3A काही प्रमाणात जवळजवळ नेहमीच 
असते. C3A चा अांश कमी करणे, कच्च्या मालाची योग्य प्रकारे प्रहक्रया करुन अगर हनवड करुन आयनस 
ऑक्साइड घालून, अगर हे दोन्ही उपाय एकत्रपणे करुन, साध्य करता येते. असे असले तरी, आयनस 
ऑक्साईड घातल्याने C4AF मध्ये वाढ होते व इष्ट अशा हसहलकेटाांच्याऐवजी भेसळी सारखाच त्याचा 
उपयोग होतो म्हणून त्याांच्या प्रमाणापेक्षा जास्त राशी (हसमेंटमध्ये) असू नयेत, 
 

 
आ. २१– ऑक्साईड हविेषणाने पोटसलां ड हसमेंटमधील सांहमश्र रचनेची हनहिती करण्याचे 

सूत्रालेख. 
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इतर कच्च्या घटकाशी, खांगराचे कमी ज्वलन झाल्याने, चुन्याचा पूणसपणे सांयोग होत नाही. 
पहरणामतः तयार हसमेंटमध्ये मुक्त अगर असांयोहगत चुना (Ca O) हनमाण होतो. जर हा चुना बऱ्याच 
प्रमाणात असला तर काँक्रीटचे शवेटी हवस्तरण अगर हवघटन होते. 

 
हसमेंटच्या दृढीकरणाची वळे हनयांहत्रत करण्याकरता, खांगर दळला जात असताना त्यात कोणच्या 

तरी स्वरुपात कॅस्ल्शयम सल्रे्फट (सामान्यपणे स्वदेशी हजप्सम) अडीच ते पाच टक्क्यापयंत घालण्यात 
येते. 

 
बहुतेक कच्च्या मालातील मगॅ्नेहशयम ऑक्साइड, हा गौण घटक हसमेंटमध्ये अल्पप्रमाणात असतो. 

MgO वर, हवहनदेशनात मयादा (सामान्यतः ५ टके्क) घालण्यात येते, कारण जर त्यापेक्षा त्याची टके्कवारी 
जास्त असली तर जेव्हा काँक्रीट सातत्याने ओले असते अगर वरचेवर ओले होते तेव्हा बऱ्याच काळपयंत 
चालू रहाणारे हवस्तरण अहतशय प्रमाणात हनमाण होण्याची खात्री असते. रासायहनक रचनेच्या 
अन्वषेणावरुन माहीत झालेल्या प्रज्वलनानांतरची हानी पूवसजलयोजन आहण काबसनीकरणाचे द्योतक आहे. 
हसमेंट तयार करत असताना आद्रसण अगर शोषण झाल्याने पूवसजलयोजन हनर्ममती होते आहण जेव्हा खांगर 
अगर हसमेंट हवतेील काबसन डायॉक्साईडला प्रस्तुत केले जाते तेव्हा आद्रसतेच्या उपस्स्थतीत काबसनीकरण 
घडून येते. प्रज्वलन हाहन हकती झाली हे हसमेंटच्या कालावधीचे एक माप आहे. आहण हवहनदेशनाने त्याची 
टके्कवारी मयाहदत केली आहे. 

 
पोटसलां ड हसमेंटमध्यें सोहडयम, पोटॅहशयम, हटटॅहनयम, र्फॉस्र्फरस आहण मगॅ्नेहशयमसुद्धा अल्प 

प्रमाणाांत असतात, आहण तयार झालेल्या हसमेंटमधील त्याांच्या राशी ते तयार करण्याच्या पद्धतीवर आहण 
कच्च्या मालाच्या बनावटीवर अवलां बून असतात. या गौण घटसांयोगाच्या पद्धती अद्याप दुबोध आहेत आहण 
या सवांचा हसमेंटच्या गुणधमावर क्षुल्लक पहरणाम होतो असें पूवीं मानण्याांत येत असे. तथाहप १९४० मध्यें 
Na₂O व K₂O या अल्कलींच्यामुळे काँक्रीटचा शीघ्र हवस्तरणीय ऱ्हास, हवशषेःत जेव्हाां ०·६ टक्क्यापेक्षाां 
वजनानें जास्त प्रमाणाांत ते असतात तेव्हाां, होऊां  शकतो असें प्रस्थाहपत झाले आहे. 

 
काांहीं सांवदेनाक्षम हसहलशस खडक आहण हमलाव्याांतील खहनज द्रव्यें आहण हसमेंटच्या 

जलयोजनामुळें  मुक्त झालेले अल्कली याांच्यामध्यें जेव्हाां अन्योन्य हक्रया चालूां  होते तेव्हाां अल्कली 
हसहलकाजेल हनमाण होते व रसाकषी रु्फलण्यामुळे हवस्तरणीय ऱ्हास होतो. अनुभवावरून असे हदसते कीं 
अनहभहक्रयाशील हमलाव्याांची हनवड करून, अगर कमी अल्कली असलेले हसमेंट अथवा ज्याांत हवहशष्ठ 
प्रकारची पोझोलान द्रव्यें आहेत असे हसमेंट वापरून या हक्रयेवर हनयांत्रण ठेवता येते. हसमेंटमधील अल्कली 
अांश मयांहदत करणे ही हनयांत्रणाची सवांत समाधानकारक पद्धत आहे, कारण हमलाव्याच्या 
अहभहक्रयाशीलतेचे मूल्यन करण्यास र्फार वळे लागतो आहण अडचणी येतात परांतु या पद्धतीने काँक्रीटच्या 
प्रतीत अन्य सुधारणा एकाच वळेी साध्य करणे शक्य होते. उदाहरणाथस, काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर जाळी 
पडणे, काँक्रीट तडकणे आहण हचराळणे याांचा उच्च अल्कली हसमेंटशी सांबांध असतो, आहण अशी पृष्ठभागीय 
अपूतसता, अल्कलीचे प्रमाण कमी असलेले हसमेंट वापरून कमी करता येते अशी हचन्हे दृष्टोत्पत्तीस येतात. 

 
सोहडयम आहण पोटॅहशयम हे दोन्ही हसमेंटमधील अहनष्ट घटक आहेत, पण Na₂O चे हदलेले वजन 

हे त्याच वजनाच्या K₂O पेक्षा जास्त हक्रयाशील असते कारण प्रत्येक प्रहतशत् K₂O रासायहनकहरत्या Na2O 
च्या ०·६५८ टक्क्याइतका असतो. या सांबांधामुळे हसमेंटमधील एकूण अल्कलीची वजनाने एका तत्सम 
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टके्कवारीत गणना करता येते. ही टके्कवारी Na2O ची टके्कवारी आहण ०·६५८ पट K₂O ची टके्कवारी याांची 
बेरीज करुन सांगहणत करण्यात येते. 

 
सांघीय आहण A S T M याांच्या “कमी अल्कली” हसमेंट हवहनदेशनाप्रमाणे (वर दशसहवल्याप्रमाणे 

सांगहणत केलेला) अल्कली अांश ०·६ टके्क अगर त्यापेक्षा कमी असावा लागतो. काांही वषांच्या 
कालावधीनांतर होणाऱ्या महत्वपूणस ऱ्हासास कारणीभतू होणाऱ्या काांही प्रहतहक्रया टाळण्याकरता ह्या मयादा 
पुऱ्या पडतीलच असे नाही. अल्कलीप्रमाण काांहीसे कमी असलेले हसमेंट अनेक कारखान्याांत हल्ली तयार 
होत आहे आहण कमी–अल्कली हसमेंटकरता ०·६ टक्क्यापेक्षा काांहीसा कमी अल्कली अांश हवहनदेहशत 
करणे व्यवहायस व इष्ट असल्याचे आढळणे शक्य आहे. अन्यथा अल्कली–हमलावा प्रहतहक्रयेमुळे हनमाण 
होणारे काँक्रीटचे हवस्तरण कमी करण्यात अनेक पोझोलानी द्रव्ये प्रभावी ठरली आहेत. 
 
(आ) ससर्ेंटच ेप्रकार–  

हवहशष्ठ पहरस्स्थतीत वापरण्याकरता हवशषेेकरून उपयोगी पडणाऱ्या हसमेंटच्या प्रकाराांच्या 
हनर्ममतीत अहलकडच्या काळात ध्यानात येण्याजोगी वाढ झाली आहे. चार ठळक रासायहनक सांयुगाच्या 
तौलहनक प्रमाणात रे्फरबदल करुन म्हणजेच सांयुगातील रचनेत र्फरक करुन प्रकारातील हा हभन्नपणा 
साध्य करण्यात येतो. याच प्रकारच्या पोटसलां ड हसमेंटची नमुनेदार सांयुग रचना सारणी ५ मध्ये हदली आहे. 
 

पोटसलांट हसमेंटच्या पाची प्रकाराांचा समपहरस्स्थतीत तयार केलेल्या आहण मुरहवलेल्या 
काँक्रीटमधील, तौलहनक शस्क्तहवकास आ. २२ मध्ये हदग्दर्मशत केला आहे. या पाच प्रकाराकरता 
जलयोजन उष्ट्णता आहण तपमान वाढ आ. २३ मध्ये दाखहवली आहे. पोटसलां ड हसमेंटच्या SS-C-192 या 
क्रमाांकाने प्रकार Ⅰ ते Ⅴ हवहनदेहशत केले आहेत, आहण पुढील चचेत त्याांचे जास्त खुलासेवार वणसन केले 
आहे. तसेच खरेदीदाराच्या इच्छेनुरूप कमी अल्कलीच्या अगर आभासी पक्वता लागणाऱ्या मयादाांची 
आवशयकता असलेल्या हसमेंटच्या पाच प्रकारापकैी कोणाही करता हवहनदेशनात तरतूद केलेली आहे; या 
हशवाय प्रकार Ⅱ करता जलयोजन उष्ट्णतेच्या मयादा पऱु्या करण्याचीहह गरज लागेल. प्रकार Ⅳ चे हसमेंट 
उष्ट्णता–हनयांत्रणाकरता मुद्दाम अहभकस्ल्पत केलेले असते व कमाल जलयोजन उष्ट्णतेच्या गरजाहशवाय 
C2S वरही कमाल मयादा ठेवावी लागते. या हवहनदेशास अनुसरुन वायुधाहरत हसमेंटही हवकत घेता येते. 
 

ब्यूरोच्या सांरचना हवहनदेशात सामान्यपणे पोटसलां ड हसमेंटकरता कोणचा हवहशष्ठ प्रकार लागेल 
यासकट लागू करता येण्याजोग्या चालू सांघीय हवहनदेशनाांचा समावशे करण्यात येतो. ब्यूरोच्या कामावर 
जेथे लागू पडेल तेथे आभासी पक्वता मयादा आहण कमी–अल्कली मयादा सामान्यपणे हवहनदेहशत 
करण्यात येतात. भारी काँक्रीटच्या सांरचनाांच्याकरता, काँक्रीट टाकून झाल्यावर पहहल्या काही थोड्या 
हदवसात हसमेंटच्या जलयोजनामुळे हनमाण झालेल्या उष्ट्णतेची राशी कमी होण्याची खात्री असावी म्हणनू 
जलयोजन उष्ट्णतेची मयादा हवहनदेहशत करावी. सारणी ५ आहण आकृत्या २२ व २३ मधींल आधार सामुग्री 
गेल्या दहा अगर पांधरा वषात तयार केलेल्या पोटसलां ड हसमेंटचे एक वैहशट्य आहे. तथाहप १९६० साली 
ASTM आहण सांघीय हवहनदेशनानी Ⅱ व Ⅴ या प्रकाराांच्या हसमेंट करता C3S च्या कमाल मयादा काढून 
टाकल्या. जर ही हवहनदेशने अमलात आली तर सांभवतः C3S चा अांश जास्त वापरण्याकडे कल हनमाण 
होईल; आहण पहरणामतः प्रकार Ⅱ आहण Ⅴ च्या हसमेंटकरता उच्च प्रारांहभक शस्क्त व उच्च जलयोजन 
उष्ट्णतेकडेही प्रवृहत्त वळेल, 
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आ. २२– हनरहनराळ्या प्रकारच्या हसमेंटपासून बनहवलेल्या काँक्रीटमधील शक्तीचे हवकासमान 

288-D-1527 
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आ. २३– हनरहनराळ्या प्रकारच्या हसमेंटपासून तयार केलेल्या काँक्रीटमधील जलयोजन उष्ट्णता 

आहण तपमान वृहद्ध. 288-D-118 
 

सारिी क्र. ५ पोटपलंड णसमेंटच्या संणमश्र रचना 

हसमेंटचा 
प्रकार 

सांहमश्र रचना–टके्कवारी 

C3S C2S C3A C4AF CaSO4 
मुक्त 
CaO MgO प्रज्वलन 

हानी 
प्रकार Ⅰ ४९ २५ १२ ८ २·९ ०·८ २·४ १·२ 
प्रकार Ⅱ ४६ २९ ६ १२ २·८ ०·६ ३·० १·० 
प्रकार Ⅲ ५६ १५ १२ ८ ३·९ १·३ २·६ १·९ 
प्रकार Ⅳ ३० ४६ ५ १३ २·९ ०·३ २·७ १·० 
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प्रकार Ⅴ ४३ ३६ ४ १२ २·७ ०·४ १·६ १·० 
 

प्रकार Ⅰ चे हसमेंट काँक्रीटच्या सवससामान्य बाांधकामात वापरण्याकरता तयार केलेले असतें. येथे 
इतर प्रकारातील हवहशष्ट गुणधमांची गरज नसते, ब्यूरो जरी सामान्य बाांधकामाकरता काही काळ प्रकार Ⅱ 
चे हसमेंट पसांत करत होता तरी अहलकडच्या काळात केलेल्या अन्वषेणावरून असे हदसून आले आहे की 
प्रकार Ⅰ चे हसमेंट वापरून तयार केलेले वायुधाहरत काँक्रीट, गोठण आहण हवतळणाच्या पहरस्स्थतीत प्रकार 
Ⅱ च्या हसमेंटपासून तयार केलेल्या वायुधाहरत काँक्रीट इतकेच हटकाऊ असते. जेथे मातीतील सल्रे्फटशी 
अगर भजुलाशी सांबांध येत नाही आहण जेव्हा प्रकार Ⅱ च्या हसमेंटपेक्षा ते बचतकारी असते तेव्हा ब्यूरोच्या 
सामान्य बाांधकामात प्रकार Ⅰ चे हसमेंट हल्ली वापरण्यात येते. 
 

ब्यूरोच्या ज्या बाांधकामात जेथे मध्यम प्रकारचा सल्रे्फटचा पहरणाम होण्याचा सांभव असतो तेथे 
प्रकार Ⅱ चे हसमेंट वापरण्यात येते. सल्रे्फटच्या द्रावणाला प्रहतकार करण्याची चाांगली शक्ती हनमाण 
करण्यास जबाबदार असलेले C3A तुलनेने कमी प्रमाणात असणे हे त्याच्या बनावटीचे वैहशष्ट्ठ्य असते. 
SS-C–192d या सांघीय हवहनदेशातील C3S वरील कमाल मयादा १९६० साली काढून टाकण्यापूवी प्रकार 
Ⅱ हा मध्यम जलयोजन उष्ट्णतेशी समानाथसक असे. तथाहप SS-C-192d या हवहनदेशनात र्फक्त जलयोजन 
हनयांत्रणाकरता तरतूद असलेल्या ऐस्च्छक तरतूदी अांमलात आणून मध्यम प्रकारच्या उष्ट्णता हनर्ममतीच्या 
वैहशष्ट्ठ्याांची खात्री केली जाते. 
 

आपाती सांरचना आहण दुरुस्त्यात आहण यांत्राच्या बैठकी आहण दरवाजे बसहवण्याकरता लागणाऱ्या 
बाांधकामात काँक्रीटच्या शक्तीचा जलद हवकास व्हावा लागतो. अशा बाांधकामात प्रकार Ⅲ चे हसमेंट 
वापण्यात येते. लवकर हनष्ट्कषस प्राप्त करण्याची आवशयकता असते अशा प्रयोग शाळेतील चाचण्यातही ह्या 
प्रकाराचे हसमेंट वापरले जाते. जेव्हा हसमेंटचा हा प्रकार वापरण्यात येतो तेव्हा प्रारांभीच्या कालात 
काँक्रीटच्या मुरवण आहण सांरक्षणाच्या तरतुदी थाांबहवण्यात येतात. त्वरकाचा (“सांहमश्रण” पहा) वापर 
करून लवकर उच्च–शक्ती देणारे हसमेंटही हनमाण करणे शक्य असते. या पद्धतीने हसमेंटच्या प्रकारात 
बदल करण्याची जरूरी नाहीशी करता येते आहण खचसही कमी करता येतो. 
 

प्रकार Ⅳ चे हसमेंट इतर प्रकाराांपेक्षा कमी उष्ट्णता हनमाण करते व उष्ट्णता हनर्ममतीचा वगेही कमी 
असतो. तपमानात उच्च प्रमाणात वाढ होत असताना आहण तपमानात घट होत असताना केलेल्या 
बाांधकामात, भारी काँक्रीटच्या सांरचनात प्रकार Ⅰ व प्रकार Ⅱ चे हसमेंट वापरल्यामुळे हचरा पडतात. अशा 
हचरा कमी व्हाव्यात म्हणनू हा प्रकार (प्रकार Ⅳ) हवकहसत करण्यात आला आहे. ब्यूरोने आहण इतर 
सांघटनाांनी अनेक मोठाल्या सांरचनात प्रकार Ⅳ चे हसमेंट वापरले आहे. याचे वैहशष्ट्ठ्य, त्यातील C2S आहण 
C4AF ची उच्च टके्कवारी आहण C3S आहण C3A ची तुलनेने कमी टके्कवारी हे आहे. ज्या काँक्रीटमध्ये हा 
प्रकार वापरला आहे ते सल्रे्फटच्या द्रावणाांना जास्त प्रहतरोध करते कारण त्यात C3A चा अांश कमी असतो, 
जलद शक्तीहवकास कमी प्रमाणात होतो, पण (हवशषेतः भारी काँक्रीटच्या बाबतीत) प्रगत कालात समान 
शक्ती हनमाण होते आहण हचराळण्यास जास्त प्रमाणात प्रहतरोध होतो. प्रकार Ⅳ च्या हसमेंटचे जलयोजन 
कमी वगेाने होते म्हणनू सामान्य आकाराच्या सांरचनात ते साधारणपणे अनुपयुक्त असते कारण शक्तीचा 
पुरेसा हवकास होण्यास आहण हझजण्याचा प्रहतकार करण्याकरता, तसेच अन्य इष्ट गुण प्राप्त करण्याकरता, 
अशा हसमेंटचे दीघसकाल (२१ हदवस) मुरवण करणे अवशय असते. गोठणामुळे, र्फमे काढण्यामुळे, आहण 
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आकस्स्मक कारणामुळे होणारी नुकसानी रोखण्याकरता काँक्रीटची जादा काळजी आहण सांरक्षण प्रारांभीच्या 
काळात कराव ेलागते. 
 

कालव्याची अस्तरे, पूल, सायर्फन या सारख्या सांरचनाांचा, ज्या पहरस्स्थतीत सल्रे्फटचे इतके 
सांकेद्रण झालेले असते की अन्य प्रकारचे हसमेंट वापरले असता काँक्रीटची गांभीर प्रमाणात हानी होईल 
अशी माती व भजूल याांच्याशी सांपकस  येतो, तेथे प्रकार Ⅴ चे हसमेंट वापरणे हवशषे र्फायदेशीर असते. सारणी 
५ पाहहली असता असे हदसून येईल की ह्या हसमेंटमध्ये C3S आहण C2S दोन्ही हमळून असाधारणपणे जास्त 
आहेत आहण कोणाच्याही अन्य प्रकाराांतल्यापेक्षा C3A आहण C4AF दोन्ही हमळून कमी आहेत. कमी 
प्रमाणातील C3A आहण C4AF चे या एकत्रीकरणामुळे अन्य प्रकाराच्या हसमेंटपेक्षा हा प्रकार सल्रे्फटच्या 
आघातास पुष्ट्कळच जास्त प्रहतरोध करतो. C3A चा अांश जास्त असलेल्या प्रकार Ⅰ अगर Ⅲ च्या 
हसमेंटपासून तयार केलेले काँक्रीट या सांदभात सवात कमी हटकाऊ असते. आ. २२ वरून असे हदसते की 
भहवष्ट्यकाळात प्रकार Ⅴ च्या हसमेंटमध्ये उच्च शस्क्त हवकास होतो. C3S आहण C2S चा अांश जास्त असतो हे 
याचे कारण आहे. कमी उष्ट्णता हनमाण होणाऱ्या हसमेंटच्या मानाने प्रकार Ⅴ च्या हसमेंटमध्ये हनमाण होणारी 
उष्ट्णता र्फारशी जास्त नसते. (आ. २३ पहा.) सैद्धाांहतक दृहष्टकोनातून असे हदसते की आदशस हसमेंटला 
प्रकार Ⅴ चे हसमेंट हे सवांत अहधक जवळचे आहे. 
 

पोटसलां ड–पोझोलान हसमेंट ही पोटसलां ड हसमेंट आहण पोझोलान म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ्या काांही 
रासायहनकतया हक्रयाशील नैसर्मगक अगर कृहत्रम द्रव्याांची हमश्रणे असतात व ती SS–C२०८C या सांघीय 
हवहनदेशनात आहण C३५० या A S T M च्या हनदेशनात समाहवष्ट केली आहेत. हगरणीमध्ये पोझोलान आहण 
पोटसलां ड हसमेंटचा खांगर एकमेकात दळून तयार केलेल्या पोटसलां ड–पोझोलान हसमेंटचे या देशातील 
उत्पादन अत्यांत मयाहदत आहे. 
 
(इ) ससर्ेंटची सूक्ष्र्िा– 

हजतके हसमेंट जास्त सूक्ष्म कणाांचे असेल हततका त्याच्या जलयोजनाचा वगे वाढतो आहण 
पहरणामतः लवकर हनमाण होणाऱ्या त्याच्या शक्तीत वाढ होते आहण त्यात उष्ट्णता अहधक जलद हनमाण 
होते. जरी नांतरच्या कालावधीतील एकूण उष्ट्णता हनर्ममती आहण शक्ती सूक्ष्मतर हसमेंटमध्ये काहीशा जास्त 
असतात तरी उच्च सूक्ष्मतेचा प्रभाव जलयोजनाच्या प्रारांहभक कालावधीत प्रधानतः हदसून येतो. 

 
हसमेंटच्या (कणाांच्या) अत्यांत सूक्ष्म आकारामुळे चाळण्या वापरुन त्याच्यातील सूक्ष्मतर कणाांचे 

आकार–प्रभाजनात हवयोजन होऊां  शकत नाही, म्हणनू त्याच्या आकार हवतरणाचे साांस्ख्यक अांदाज 
करण्याकरता खास पद्धतीच्या योजना करण्यात आल्या आहेत. “गढूळपण मापी,” “वायु पारगम्यता 
उपकरण,” याांच्यासारखी साधने याकरता सरास वापरण्यात येतात. सूक्ष्मतेच्या प्रमाणास हवहशष्ठ पृष्ठभाग 
म्हणतात आहण ते एक गॅ्रम हसमेंटमधील सवस कणाांच्या पषृ्ठभागाच्या के्षत्रर्फळाच्या बेरजेइतके असते व ते चौ. 
सें. मीटससमध्य मोजले जाते; त्यावळेी हे कण गोलाकार आहेत असे समजण्यात येते. अनेक वष े मानक 
म्हणून स्वीकृत केलेल्या हसमेंटचे हवहशष्ठ पृष्ठ हनहित करण्याच्या वगॅ्नर–गढूळपणमापी पद्धतीच्या ऐवजी 
सांघीय हवहनदेशात ब्लेन वायु–पारगम्यता पद्धती वापरण्यात येते. 

 
ब्लेन पद्धतीने हनहित केलेली अत्यांत आधुहनक हसमेंटची हवहशष्ठ पृष्ठे दर गॅ्रमला २६०० पासून 

५००० चौ. सें. मीटरच्या मयादेत असतात. SS–C–192–d या सांघीय हवहनदेशनात अशी अट घालण्यात 
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आली आहे की प्रकार Ⅲ खेरीज करुन सवस प्रकारच्या एक हपप हसमेंटच्या प्राहतहनहधक नमुन्याकरता हनहित 
केलेले सरासरी हवहशष्ठ–पषृ्ठ २८०० पेक्षा कमी असता कामा नये आहण कोणत्याही चाचणी नमुन्याचे 
हवहवष्ठ–पृष्ठ दर गॅ्रमला २६०० सें. मीटर पेक्षाां कमी असता उपयोगी नाही. याला अपवाद र्फक्त प्रकार Ⅲ चे 
हसमेंट असते कारण त्याच्याकरता सूक्ष्मतेची गरज नसते. ब्लेन आहण वगॅ्नर पद्धतीनी हनहित केलेल्या 
हसमेंटच्या पृष्ठके्षत्राांचे हनहित असे गुणोत्तर जरी नसले तरी हवहनदेशनातील गरजाांना १·८ नी भागून वगॅ्नर 
मूल्याांचा ढोबळ अांदाज करता येतो. 

 
जर सुमारे २८०० (ब्लेन) पेक्षा कमी हवहशष्ठ–पृष्ठ असलेले हसमेंट वापरले तर पहरणामी काँक्रीटची 

हक्रयाशीलता मांद होण्याची आहण त्यात अहतशय हनस्त्रवण (प्रारांहभक दृढीकरण होण्यापूवी कणाांचे अवसादन 
झाल्यामुळे काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर पाणी जमणे) होण्याची शक्यता असते. हनस्त्रवणामुळे काँक्रीटच्या 
पृष्ठभागावर पुष्ट्कळ वळेा खराब हदसणारे वाळूचे चरे पडतात. सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या सूक्ष्मतेच्या 
मयादेत घट आल्याने पाण्याच्या गरजेत वाढ होते. जर सूक्ष्मता जास्त असेल तर लवकर होणाऱ्या शक्ती 
हवकासात सुधारणा होते. तथाहप चाचण्या आहण अन्वषेणावरुन असे हदसून येते कीं गोठण आहण 
हवतळणाला होणारा प्रहतरोध जागेवर असणाऱ्या पहरस्स्थतीशी समतुल्य पहरस्स्थतीत मुरहवलेल्या 
काँक्रीटमधील बाहरक दळलेल्या हसमेंटमुळे प्रकहचतसा कमी होतो. 

 
सूक्ष्मता चाचण्या आहण रासायहनक हविेषणाच्या आधारावर अन्यतः एकसारख्या मानलेल्या 

हसमेंटच्या तुलनेत शक्ती, जलयोजन उष्ट्णता, साईची हनर्ममती, हनःस्त्रवण प्रवृहत्त आहण हटकाऊपणा याांचे 
बाबतीत र्फरक असल्याचा पुरावा दृष्टोत्पत्तीस आला आहे. या र्फरकाांच्या कारणाचे पूणसपणे ज्ञान झालेले 
नाही. पण अशी शांका येते की कच्च्या द्रव्यातील आहण (हसमेंट) तयार करण्याच्या पद्धतीतील हभन्नपणा (या 
र्फरकास) जबाबदार असावा. हसमेंटमध्ये अांतभूसत असलेले वायुधारक गुणधमस यात सहाय्यकारी घटक 
असावते. काँक्रीटच्या दजावर पहरणाम करणाऱ्या या अहधक अज्ञात बाबींचे हविेषण आहण त्याांचे हनयमन 
करण्याचे काही प्रयत्न करण्यात आले आहेत आहण या बाबीकडे वाढत्या प्रमाणात लक्ष देण्यात येत आहे. 
 
१६ णसमेंटमधील णदखाऊ पक्किा– 

(कधी कधी अकाली घट्ट झालेली असा नामहनदेश करण्यात येत असलेली) हसमेंटमधील हदखाऊ 
पक्वता हमश्रणानांतर लगेच झालेल्या सातत्यातील अथसपूणस हानीवरुन उघडकीस येते. काहीही कारणामुळे 
जागेवर नेऊन टाकण्यापूवी ज्यावळेी हे द्रव्याांचे हमश्रण हमश्रकामध्ये अगर एकत्रीकरण नाळत्त्यामध्ये काांही 
हमहनटे पडून रहाते तेव्हा जर हमसळलेले काँक्रीट र्फम्याकडे नेण्यास उशीर झाला तर त्यामुळे त्रास 
होण्याची बरीच शक्यता असते. हमश्रक आहण र्फमे याांच्या दरम्यान होणाऱ्या अवपातातील अत्युच्च हानीवरुन 
हदखाऊ पक्वता हदग्दर्मशत होते. तथाहप, ती इतकी तीव्र असू शकते की काँक्रीटमधील एकसारखेपणावर 
हनयांत्रण ठेहवण्याचे सवस प्रयत्न वाया जातात आहण सांरचना कायसक्रमात हवलां ब होतो, आहण त्यामुळे 
(काँक्रीट) हाताळणे, जागेवर पसरांणें आहण त्याची अांहतम सार्फसर्फाई करणे या बाबीवरील खचात वाढ 
होते. याहशवाय हदखाऊ पक्कतेमुळे काँक्रीटमधील पाण्याच्या गरजेत वाढ होते व पहरणामतः त्याच्या शक्तीत 
घट येते आहण वायुधारक गुणधमात अहनयहमतपणा आहण अन्य अहनष्ट पहरणाम हनमाण होतात. 
 

हजप्समच्या हनजसलीभवनामुळे (काँक्रीटमध्ये) हदखाऊ पक्वता येते हे सामान्यपणें मान्य झाले आहे, 
हसमेंट तयार करताना हदखाऊ पक्वतेचे गुणधमस बहुशा नाहीसे करता येतात, आहण हसमेंट कां पन्याांकडून 
अनेक हभन्न पद्धती प्रभावीपणे वापरण्यात येत आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

१७– पोझोलानाचंा वापर-  
हसहलकस अगर हसहलहशस आहण अल्युहमनस द्रव्याचे पोझोलान बनलेले आहे पण त्या द्रव्यात 

स्वयां अशी दृढीकरण मूल्ये अगदी थोडी असतात अगर अहजबात नसतात, पण जेव्हा त्याचे बाहरक कणात 
हवभाजन होते तेव्हा आद्रसतेच्या उपस्स्थतीत तपमान सामान्य असताना कॅस्ल्शयम हायड्रॉक्साईड बरोबर 
(त्या द्रव्याची) रासायहनकतया प्रहतहक्रया होते आहण त्यामुळे दृढीकरण गुणधमस असलेले त्याचे सांयुग 
बनतात. 
 

(खालील) पाच पदाथापकैी एक अगर अनेक पदाथांमुळे सव ंपोझोलानाांत रासायहनक हालचाल 
होते. (१) हसहलशस आहण अल्यूहमनस, कृहत्रम अगर नैसर्मगक काच (२) ओपल, (३) प्रतत्प मातीतील 
खहनजे (४) काही हझओलाईटे; आहण (५) जलयोहजत ऑक्साइडे, आहण अल्यहूमनमची हायड्रॉक्साइडे. 
शलै आरेखनाने त्याांचे खालीलप्रमाणे वगीकरण करता येते. 
 

(१) (प्यूहमसाइट सह) ज्वालामुखीय रक्षा अगर “टर्फ”. त्याांची रचना ऱ्हायोहलहटक डॅहसहटक 
अगर अँडेसायहटक असते. 
 

(२) डायटोमेशस मृहत्तका आहण ओपॅलाईन शले अगर चटससारखे हसहलशस अवसादी शलै. 
 
(३) प्रतप्त मृहत्तका अगर शले. 
 
(४) झोत भट्टीतील धातुमळ, फ्लाय ॲश आहण दळलेल्या हवटासारखे कारखान्यातील उपपदाथस. 
 
क्वहचत् आढळा खेरीज, नैसर्मगक पोझोलान वापरापूवी दळाव े लागते. रूपान्तहरत ज्वालामुखीय 

रक्षा आहण टर्फ तसेच शले्स, याांच्यासकट मणृ्मय पोझोलानी द्रव्य १२०० आहण १८०० अांश रॅ्फरनाइटच्या 
दरम्यान त्याांच्यातील मृदाघटक हक्रयाशील होण्याकरता प्रतप्त केले पाहहजेत. 

 
पोझोलान वापरण्यात हनहित र्फायदे असल्याहशवाय काँक्रीटमध्ये सामान्यतः त्याचा हवहनदेश 

करण्यात येत नाही. काँक्रीटची सुकायसता व दजा सुधारण्याकरता, काटकसर करण्याकरता अगर 
हसमेंटमधील हवहशष्ठ हमलाव े आहण अल्कली याांच्यातील प्रहतक्रयेमुळे होणाऱ्या हवघातक हवस्तरणापासून 
सांरक्षण होण्याकरता पोझोलानचा वापर करावा. काँक्रीटची सुकायसता सुधारण्याखेरीज त्यातील उष्ट्णता 
हनर्ममती, औस्ष्ट्णक आयतन पहरवतसन, हनःस्त्रवण आहण पारगम्यता, पोझोलानाांच्या मुळे बहुतेक कमी होतील. 
काही पोझोलान, हवशषेतः प्रतप्त हचकणमाती आहण शले, याांना पोटसलां ड हसमेंटपेक्षा पाणी जास्त लागते. 
जेव्हा जादा पाण्याची जरुरी असते तेव्हा हवहशष्ट जलहसमेंट गुणोत्तर हटकून राहण्याकरता आहण 
काँक्रीटमध्ये अहभकस्ल्पत शस्क्त हमळण्याची खात्री असावी म्हणून अहधक हसमेंटचीही आवशयकता असते. 
जादा हसमेंटमुळे काँक्रीटचा खचस वाढतो आहण अहतहरक्त पाण्यामुळे शुष्ट्कन सांकुचनात वाढ होते व त्याचा 
पहरणाम जादा हचरा पडण्यात होतो. तसेच अन्वषेणाने असे दाखहवण्यात आले आहे की पोझोलानचा 
समावशे असलेल्या काँक्रीटचे काटेकोरपणे मुरवण केले पाहहजे; नाहीतर त्याची गोठण आहण हवतळणाला 
प्रहतकार करण्याची शक्ती कमी होईल. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

जेथे प्रहतहक्रयाशील हमलाव े आहण उच्च अल्कली हसमेंट वापरण्यात येतात तेथे खालील 
पोझोलानाांच्यामुळे अल्कली हमलावा प्रहतहक्रयेचे प्रभावीपणे हनयांत्रण होते हे ज्ञात आहे. 

 
(१) डायटोमेशस माती आहण ओपलॅाईन चटससारखे उच्च ओपलॅाईन द्रव्य 
(२) काांही ज्वालामुखी काांचाांचे प्रकार 
(३) काही प्रतप्त हचकण मातीचे प्रकार 
(४) फ्लाय ॲश 
 
येथे उल्लखे केलेली सवस द्रव्ये अल्कली–हमलावा–प्रहतहक्रयेमुळे होणारे हवतरण कमी करतात पण 

यातील फ्लाय ॲश कमीत कमी पहरणामकारक असते. तथाहप, काँक्रीटमधील अल्कली हमलाव्याच्या 
हवघातक हवस्तरणाचे हनयांत्रण करण्यात या पोझोलनाचा प्रभाव, जर हमश्रणात कॅस्ल्शयम क्लोराइड घातले 
तर सामान्यपणे कमी होतो. 

 
पोझोलानाांची हनवड व वापर करण्यात सावधहगरी ठेहवली पाहहजे, कारण त्याांचे गुणधमस व्यापक 

प्रमाणात बदलतात आहण त्यातील काहींच्यामुळे काँक्रीटमध्ये प्रहतकूल गुणधमस हनमाण होणे शक्य असते, 
जसे अहतशय शुष्ट्कन सांकुचन, आहण घहटत शक्ती आहण हटकाऊपणा, हशवाय काही रासायहनक 
प्रहतहक्रयाशील हमलावा हसमेंटच्या हमश्रणात जर ते अपुऱ्या प्रमाणाांत वापरले तर अशा काही पोझोलानमुळे 
चुन्यातील हवस्तरणात वाढ होते असे माहहत आहे. हवहशष्ठ कामाकरता पोझोलानची हनवड करण्यापूवी 
वापरण्यात यावयाच्या हसमेंट व हमलाव्याच्या जोडीने पोझोलानची चाचणी घेणे इष्ट असते. त्यामुळे 
काँक्रीटचा दजा व काटकसरीच्या सांबांधात पोझोलानचे र्फायदे व तोटे अचूकपणे हनहित करता येतात. 
 
१८ णमलाव्याचा दजा व प्रिवारी–  

काँक्रीटमधील हमलाव े सामान्यतः नैसर्मगक वाळू व कां कर, र्फोडलेली खडी अगर ह्या द्रव्याांच्या 
हमश्रणाांचे बनलेले असतात. नैसर्मगक रेती व कां कर ही जवळजवळ सवांत सामान्य द्रव्ये आहेत व जेथे 
त्याांचा दजा समाधानकारक असतो आहण पुरेशा प्रमाणात स्वस्तात ती हमळू शकतात तेथे ती वापरण्यात 
येतात. भरड हमलाव्याकरता र्फोडलेली खडी हवस्तृत प्रमाणात वापरण्यात येते, आहण जेव्हा नैसर्मगक 
साठ्यातून योग्य द्रव्य स्वस्तात हमळत नाही तेव्हा कधी कधी वाळू म्हणूनही अशी खडी वापरण्यात येते. 
अथात धारदार कोपरेदार असे र्फोडलेले खडे वापरुन सुकर काँक्रीट तयार करण्याच्यावळेी चाांगली 
गोलाकार वाळू आहण कां करापासून बनणाऱ्या काँक्रीटपेक्षा, अहधक काळजी घ्यावी लागते आहण जास्त 
हसमेंट घालाव े लागते. तथाहप र्फोडलेल्या हमलाव्याचे सुकर काँक्रीट तयार करण्यात येणारी अडचण 
धाहरत वायूमुळे हमळणारी जादा सुकायसता प्राप्त करुन बऱ्याच प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. 
र्फोडलेल्या खडीचा आकार खडकाचा प्रकार आहण तो र्फोडण्याच्या पद्धतीवर बराचसा अवलां बनू असतो. 

 
काही हठकाणी सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या हमलाव्यात मुख्यतः र्फोडलेला झोत–भट्टीतील 

वायुशीतहनत काचमळ आहण हवहशष्ठ तऱ्हेने भाजलेली माती असते. झोतभटीच्या साहनध्यातच र्फक्त 
काचमळ उपलब्ध असतो. भट्टीत माती काहचत करून आहण रु्फलवनू तयार केलेला हलक्या वजनाचा 
हमलावा ब्युरोने, मुख्यतः हवसांवाहन, अस्ग्नरोधन आहण हलक्या तक्तपोशी आहण छपराच्याकरता वापरला 
आहे. (हलक्या हमलाव्यावरील अहधक चचेकरता अनुच्छेद १४३ पहा.) 
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अयोग्य हमलाव्याचा वापर केल्यामुळे काँक्रीटचे अकाली हवघटन झाल्याची अनेक उदाहरणे 
आढळून आली आहेत. उपयुक्त हमलावा अवशयमेव स्वच्छ आवरणरहहत बळकट हटकाऊ द्रव्याच्या योग्य 
आकार असलेल्या कणाांचा बनलेला असतो. काँक्रीटमध्ये तो समाहवष्ट केल्यावर, हचराळणे, रु्फगणे, नरम 
होणे, अपक्षालन अगर रासायहनक रूपाांतर याांच्यासारख्या रासायहनक अगर भौहतक पहरवतसनाला तो 
समाधानकारकपणे प्रहतरोध करू शकला पाहहजे आहण हमलाव्यात, काँक्रीटची खराबी होण्यास अगर ते 
कुरूप हदसण्यास कारणीभतू होतील असे दूहषत करणारे पदाथस असता कामा नयेत. भौहतक अगर 
रासायहनक पहरवतसतनामुळे अगर हाहनकारक दूहषतपणामुळे कमकुवतपणा आणण्यास कारणीभतू होणारे 
पदाथस पुढील उपपहरच्छेदाांत नमूद केले आहेत आहण दुसऱ्या प्रकरणात त्याांची तपशीलवार चचा केली 
आहे. 
 

काटकसरीकरता, काँक्रीटमधील हमलाव्याची हनवड स्थानीय साठ्यापुरतीच सामान्यतः मयाहदत 
असते. अशी हनवड करण्यास लागणाऱ्या सारासार हवचारशक्तीत हमलाव्याचा दजा ठरहवणाऱ्या इष्ट आहण 
अहनष्ट गुणधमांचा, आहण उपयुक्त प्रहक्रया करून उपलब्द्ध द्रव्यात सुधारणा करण्याच्या व्यावहाहरकतेचा 
समावशे असतो. 
 
(अ) दवूिि करणारे पदाथ–ं  

गाळमाती, हचकणमाती, अभ्रक, कोळसा, हयूमस, ढलप्या आहण इतर सेंहद्रय द्रव्ये, रासायहनक 
लवणे आहण पृष्ठभागावरील आवरणे व पापुदे्र याांच्यामुळे सामान्यतः हमलावा दूहषत होतो. काँक्रीटमधील 
अशा दूहषत करणाऱ्या पदाथांचा कमकुवतपणा आणण्यावर, शक्तीचा ऱ्हास करण्यावर, हटकाऊपणावर, 
हवरूप हदसण्यावर, असा हवहवधप्रकारे पहरणाम होतो व त्याांच्या अस्स्तत्वामुळे प्रहक्रया आहण हमश्रणाच्या 
हक्रयेत गुांतागुांत हनमाण होते. त्याांच्यामुळे पाण्याच्या गरजेत वाढ होण्याची शक्यता असते आहण भौहतकतया 
काँक्रीट कमकूवत होते अगर अपक्षय होऊन काँक्रीटमध्ये खराबी होऊ शकते; तसेच जलयोहजत हसमेंट 
आहण हमलाव्यातील कमाल बांधाचा हवकास होण्यास त्यामुळे खीळ पडते, अगर हसमेंटच्या सामान्य 
जलयोजनात अडथळा येतो, अथवा हसमेंटमधील घटकाांशी त्याांची रासायहनक प्रहतहक्रया घडू शकते. अशा 
एका अगर अहधक पदाथामुळे बराचसा हमलावा दूहषत होतो पण त्याच्या अनुजे्ञय राशी अनेक घटकाांवर 
अवलां बून असतात व हे घटक प्रत्येक उदाहरणात हभन्नहभन्न असतात. त्याांची अनुजे्ञय वजनी टके्कवारी 
सामान्यपणे हवहनदेशनाने अनुबांहधत केली जाते. सुदैवाने असे जास्तीचे दूहषत पदाथस अनेकदा सोप्या 
उपायाांनी काढून टाकता येतात. गाळमाती, हचकणमाती, हपष्टमय आवरणे, रासायहनक हवलेप लवणे, 
आहण काही हलकीरु्फलकी द्रव्यें सामान्यपणे धुवनू काढून टाकता येतात. हचकणमातीच्या गाळासारखे कमी 
अनुनेय असणारे अन्य पदाथस काढून टाकण्याकरता हवशषे प्रकारच्या व अहधक गुांतागुांतीच्या प्रहक्रया कराव्या 
लागतात कारण काटकसरीच्या दृष्टीने व्यवहायस असलेल्या पद्धतीने ते दूर करणे शक्य होत नाही. झाडाांची 
मुळे आहण पालापाचोळ्यासारख्या हवनाशकारी पदाथासांबांधी अनुच्छेद ७० मध्ये चचा केली आहे. 
 
(आ) तिकोपिा–  

पुरेसा बळकट असलेल्या आहण तुकडे न पडता व हवघटन होऊ न देता अपघषसणीय घटकाांना 
प्रहतरोध करु शकणाऱ्या हमलाव्याला तो भौहतकतया हनकोप आहे असे मानण्यात येते. भौप्रतकतया 
कमकुवत, अत्यांत शोषणक्षम, सांपृक्त झाले असताना सहजपणे हचराळणाऱ्या अगर रु्फगणाऱ्या खहनजाांचा 
अगर अशमकणाांचा नैसप्रगक अपघषसण–प्रहक्रया झाल्यास भांग होऊ शकतो, काँक्रीटमध्ये जर अशी द्रव्ये 
वापरली तर त्याची शस्क्त क्षीण होते अगर त्यामुळे हमलावा आहण हसमेंटमधील बांध कमकुवत होतो अथवा 
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त्यात हचराळण्याची, खपल्या अगर पोपडे पडण्याची हक्रया हनमाण होते, आहण काँक्रीटची अकाली खराबी 
होण्यास अशी द्रव्ये कारणीभतू होतात. शले, हठसूळ वालुकाशम, काही अभ्रकयुक्त खडक, 
हचकणमातीयुक्त खडक, काही अहतशय भरड दाणेदार खडक आहण नानाप्रकारचे चटसस् ही भौहतकतया 
कमकुवत असलेल्या हमलाव्यातील द्रव्याांची उदाहरणे आहेत; ही द्रव्ये जात्याच कमताकत असू शकतात 
अगर सांपृक्त होऊन, आळीपाळीने ओली सुकी होऊन, गोठून जाऊन, तपमान पहरवतसनामुळे अगर हवदरण 
प्रतले अगर हछद्रात स्र्फहटक हनमाण झाल्यामुळे त्याांच्यात हवघातक बले हवकहसत होऊन द्रव्याांची हानी 
होते. 
 

हमलाव्यातील भौहतक हनकोपतेस बाधा आणणाऱ्या गुणधमांपैकी सवांत महत्वाचे गुणधमस 
(हमलाव्याचा) आकार, हवपलुता, कणाांच्यामधील पोकळ्याांची अगर नाहलपथाची अहवस्च्छन्नता, हे असतात. 
या हछद्राांच्या वैहशष्ट्ठ्याचा, गोठण आहण हवतळणाचा हटकाऊपणा, शस्क्त, लवहचकता, घषसण प्रहतरोधकता, 
हवहशष्ट गुरुत्व, हसमेंटशी बांध आहण रासायहनक पहरवतसनाचा वगे, याांच्यावर पहरणाम होतो. अत्यल्प 
आकाराच्या आांतहरक नाहलपथाांचे वैपुल्य असणाऱ्या (हवशषेतः ०·००४ हमहम. व्यासापेक्षा कमी व्यासाच्या) 
हमलाव्यातील कण काँक्रीटच्या गोठण आहण हवतळण कालावधीत घट होण्यास कारणीभतू होतात. असे 
कण पाण्याचे सहज शोषण करतात आहण काँकीटने बांहदस्त असलेल्या स्स्थतीत बऱ्याच उच्च माते्रत सांपृक्त 
होण्याची त्याांची प्रवृत्ती असते; पहरणामातः प्रगामी गोठण होत असताना, काँक्रीटच्या भागाची, उच्च 
आांतहरक जलस्थहैतक दाबामुळे खराबी होण्यापूवी गोठण हवभागातून अहतहरक्त पाण्याचा हनचरा करणे 
शक्य होत नाही. 
 

हमलाव्याची रासायहनक हनकोपताही महत्वाची असते. अनेक उदाहरणाांत अहतशय हवस्तरणामुळे 
होणारी काँक्रीटची खराबी आहण प्रहतहक्रयाशील हमलावा आहण हसमेंटमधील लवणामधील रासायहनक 
प्रहतहक्रया याांचा सांबांध असल्याचे मानण्यात येते. हसहलका खहनजे, ओपल, चॅल्सेडोनी, रायडायमाइट, 
आहण हक्रस्टॉबलॅाइट, हझओलाइट, ह्यलँूडाइट आहण सांभाव्यतः हप्टलोलाइट, काचमय हक्रप्टोहक्रस्टलाईन 
ऱ्हायोलाइट, डॅसाइट आहण अँडेसाइट, तसेच त्याांचे टर्फ; आहण काही हवहशष्ट र्फायलाइट हे माहहत 
असलेले प्रहतहकयाशील पदाथस आहेत. प्रहतहक्रयाशील पदाथांचा बराच भाग असलेला कोणताही खडक 
हाहनकारक प्रहतहक्रयाशील पदाथस असेल; जसे जरी शुद्ध चुनादगड आहण डॉलोमाइट हाहनकारक 
प्रहतहक्रयाशील पदाथस नसतात, तरी ओपल आहण चॅल्सेडोनी असलेल्या चनुादगडाांचा अल्कली 
हमलाव्याांच्या प्रहतहकयाशीलतेमुळे होणाऱ्या काँक्रीटच्या हवनाशासी सांबांध असतो. तसेच सामान्यपणे 
अनुपद्रवी असणारे वालुकाशम, शले, गॅ्रनाइट, बेसाल्ट व इतर खडक जर त्याांचे ओपल, चॅल्सेडोनी अगर 
अन्य प्रहतहक्रयाशील पदाथांनी रांध्रपूरण झाले अगर ते अच्छाहदत झाले तर ते हवनाशकारक असे 
प्रहतहक्रयाशील बनू शकतात. 

 
ऑस्क्सकरण, द्रावण अगर जलयोजनासारख्या अन्य प्रकारच्या रासायहनक बदलामुळे 

सांवदेनाशील हमलाव्यातील कणाांच्या, ते काँक्रीटमध्ये घातल्यानांतर, भौहतक हनकोपतेत घट होते, अगर 
काँक्रीटमध्ये बढेब पाझर हनमाण होतात अगर त्यावर डाग पडतात. 

 
(इ) अपघिाणाविरुद्ध शष्क्ि आणण प्रतिरोध–  

हमलाव्यात, सांयोजी आधार द्रव्याांतील पूणस शक्तीचा हवकास होण्याकरता, पुरेशी शस्क्त असावी 
आहण तशी ती सामान्यपणे असतेही. जेव्हा घषणस प्रहतरोध महत्वाचा असतो तेव्हा हमलाव्यातील कण कठीण 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहण बळकट असावते. गारगोटी, क्वाटसझाइट आहण अनेक सघन ज्वालामुखी आहण हसहलशस खडक 
घषसण प्रहतरोधक काँकीट तयार करण्यास उत्तम प्रकारे उपयोगी पडतात. 
 
(ई) आयिि पररििाि–  

आद्रसण आहण शुष्ट्कनामुळे हमलाव्याचे होणारे आयतन पहरवतसन हा काँक्रीटची खराबी होण्याचा 
सामान्य घटक आहे. शले, हचकणमाती आहण काही खडकाळ गोटे हे पाण्याच्या शोषणामुळे हवस्तरण 
होणाऱ्या आहण कोरडे होताच सांकोच पावणाऱ्या द्रव्याांची उदाहरणे आहेत. हभन्नहभन्न खहनजाांच्या औस्ष्ट्णक 
गुणाांकाांत र्फार तर्फावत असते. (पहा हवभाग ८.) आहण जेव्हा हमलाव्यातील कणाांच्या आयतनामधील 
बदल, जो तपमानातील र्फरकामुळे होतो तो हसमेंटगांधाच्या आयतनातील बदलापेक्षा बराचसा हभन्न असेल 
अगर जेव्हा हमलाव्याच्या कणातील हवस्तरण गुणाांकात र्फार र्फरक असेल तेव्हा हाहनकारक आांतहरक 
प्रहतबलेसुद्धा हवकहसत होतात असे सुचहवण्यात आले आहे. ह्या कारणामुळे हचरा अगर पापदेु्र पडण्याची 
उदाहरणे घडतात असे मानले जाते. तथाहप हमलाव े सामान्यतः हवहभन्न वस्तू असतात आहण जरी अशा 
र्फरकामुळे सैद्धाांहतकहरत्या हानी होणे शक्य असले तरी अशा हानीचा पुरावा क्वहचत हमळतो आहण तो 
सांशयास्पद असतो. 
 

द्रव्याच्या आयतनात औस्ष्ट्णक पहरवतसन ज्या वगेाने होते त्या वगेास त्या द्रव्याचा औस्ष्ट्णक हवस्तरण 
गुणाांक म्हणतात. व्यस्क्तगत खडकाांच्या नमुन्याांच्या हवस्तरण गुणाांकात र्फार तर्फावत असते. (चनुा दगडात 
हे हवस्तरण २ पासून ६·५ दशलक्षाांशापयंत असते.) तथाहप काँक्रीटच्या हमलाव्यात सरसकट आढळणाऱ्या 
काही सामान्य खडकाांचे सरासरी गुणाांक खाली हदले आहेत. 
 

खडक हवस्तरण गुणाांक 
बॅसाल्ट आहण गॅ्रब्रॉस ३·० 
सांगमरवरी दगड ३·९ 
चुना दगड ४·४ 
गॅ्रनाईट आहण ऱ्होयोलाइट ४·४ 
वालुकाशम ५·६ 
स्र्फहटकाशम ६·१ 

 
काही स्र्फहटकीय खडक हवषमहदक असतात; याचाच अथस हा की, त्यातील हभन्नहभन्न 

स्र्फहटकाक्षाांच्या बाजूने हनरहनराळे गुणाांक असतात. उदाहणाथस रे्फल्डस्पारच्या एका अक्षावर हा गुणाांक ०·५ 
दशलक्षाांश असतो तर अन्य अक्षाांवर तो ९ दशलक्षाांक असतो. काँक्रीटमधील एकूण घनराशीतील ७० ते ८० 
टक्क्यापेक्षाही जास्त राशी हमलाव्याची असते आहण जेव्हा हनरहनराळ्या घटकाांच्या गुणाांकाची भाहरत 
सरासरीची नेहमीची पद्धत वापरण्यात येते तेव्हा हा काँक्रीटमधील हमलावाच अहनवायसतः काँक्रीटच्या 
हवस्तरण गुणाांकावर हनयांत्रण ठेवतो नाल्यातील नैसहगंक कां कर सामान्यतः हवजातीय हमश्रण असल्याने 
अशा हमलाव्यापासून तयार केलेल्या काँक्रीटचा सरासरी गुणाांक सुमारे ५·५ दशलक्षाांश असतो. खहनज 
हमलाव्याांचा औस्ष्ट्णक हवस्तरण गुणाांक २ दशलक्षाांशापासून ७ दशलक्षाांशापयसत असतो. हसमेंट आहण 
वाळूमध्ये पुष्ट्कळ वळेा काहीसे जास्त सरासरी हवस्तरण होत असल्याचे हदसून येते, म्हणून भरड हमलावा 
नसलेल्या चुन्याांचे स्वतांत्र अांदाज करण्यात येतात. (पहा हवभाग ८) 
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जळत्या इमारतीत सामान्यपणे आढळणाऱ्या १०६३°F तपमानाच्यावळेी गारेच्या. अवस्थेत बदल 
होतो व हतचे एकाएकी ०·८५ टक्क्याांनी हवस्तरण होते आहण सामान्यपणे ज्या काँक्रीटमध्ये ती वापरलेली 
असते त्यावर त्याचे हवदारक पहरणाम होतात. ०·८५ टक्क्याचा हा आकस्स्मक र्फरक ८५०० दशलक्षाांश 
रेखीय र्फरक दाखहवतो आहण तो तपमानातील शकेडो अांश र्फरकाच्या बरोबर असतो. जेव्हा काँक्रीटचे 
हवस्तरण होते तेव्हा त्याबरोबरच हमलाव ेआहण हसमेंट याांच्यामधील लवणाांच्यामध्ये रासायहनक प्रहतहक्रया 
होते. यासांबांधी चचा या हवभागात पूवी करण्यात आली आहे. 
 
(उ) कणाांचा आकार–  

हमलाव्यातील चपट्या अगर लाांबुडक्या कणाांहवरुद्ध प्रधान आके्षप हा आहे की काँक्रीटच्या 
सूकायसतेवर त्याांचा हानीकारक पहरणाम होतो आहण त्यामुळे जास्त वाळू असलेल्या हमश्रणाची जरुरी पडतें 
आहण त्याचा पहरणाम जास्त हसमेंट आहण पाणी वापरण्यात होतो. जास्त मोठ्या आकाराच्या सपाट अगर 
लाांबुडक्या कपच्या मध्यम प्रमाणात असल्यास काँक्रीटच्या सुकायसतेवर अगर खचावर र्फारसा महत्वाचा 
पहरणाम होत नाही. 
 
(ऊ) विसशणट गरुुत्ि–  

जेव्हा अहभकल्पनेच्या अगर सांरचनेच्या सांबांधात काँक्रीटचे वजन हकमान अगर कमाल असण्याची 
आवशयकता असते तेव्हा अशा उदाहरणातच र्फक्त हमलाव्याच्या हवहशष्ट गुरुत्वाला प्रत्यक्ष महत्व असते. 
जेव्हा काँक्रीट हलके असणे इष्ट असते तेव्हा कमी एकक वजन असलेला हमलावा कृहत्रमपणे तयार करून 
नैसर्मगक दगडाऐवजी अनेक वळेा वापरण्यात येतो. हमलावा उपयुक्त आहे अगर कसे हे समजण्याचे हवहशष्ट 
गुरुत्व हा एक उपयुक्त आहण शीघ्र हनदशसक आहे. जर हवहशष्ट गुरुत्व कमी असेल तर त्यावरून द्रव्य 
सस्च्छद्र कमताकत आहण शोषक असल्याचे आहण उच्च हवहशष्ट गुरुत्वावरून ते उत्तम दजाचे असल्याचे 
अनेक वळेा दृष्टोत्पत्तीस येते. पण अन्य साधनाांनी खात्री करून घेतली नाही तर अशी हनदशसने हवश्वासाहस 
नसतात. 
 
(ए) प्रििारी–  

हमलाव्यातील कणाांच्या आकाराचे हवतरण मानक चाळण्याांतून हे कण अलग करून हनहित 
करण्यात येते व त्याला प्रतवारी करणे म्हणतात, चाळण्यावरून पडद्यातून व यांत्राने केलेली हविेषणे 
हमलाव्याच्या प्रतवारीच्या सांबांधात वापरण्यात येणाऱ्या एकाच अथाच्या सांज्ञा आहेत. एकसूत्रीपणा असावा 
म्हणून “चाळण” ही सांज्ञा या हनयमपसु्स्तकेत सामान्य उपयोगाकरता वापरली आहे. ब्यूरोंच्या कामावर 
हल्ली ४, ८, १६, ३०, ५० आहण १०० या अांकाांनी हनहदंष्ट केलेल्या युनायटेट स्टेट्सच्या मानक चाळण्यावर 
हशल्लक राहहलेल्या व्यस्क्तगत टके्कवारीच्या प्रमाणाांत वाळूची प्रतवारी अहभव्यक्त केली जाते. हवहनदेशनात 
हदल्याप्रमाणे भोके असलेल्या अगर कामावरील खास गरजाप्रमाणे (तयार केलेल्या) चाळण्याांच्या 
सहाय्याने भरड हमलाव्याची प्रतवारी हनहित केली जाते; त्याचे हववरण पुढे केले आहे. 

 
वापरावयाच्या वाळू आहण एकूण भरड हमलाव्याच्या टके्कवारीवरून (जी टके्कवारी द्रव्याच्या कमाल 

आकार, गुणधमस, आहण प्रतवारीवर अवलां बनू असते) हमलाव्याच्या एकहत्रत प्रतवारीचे सांगणन करता येते. 
हमलाव्यातील कणाांचे आकार हवतरण हदग्दहशतं करण्याकरता प्रतवारीचा तक्ता उपयोगी पडतो. असा 
तक्ता आ. २४ मध्ये हदला आहे व त्यावरून वाळू, कां कर, आहण एकहत्रत वाळू आहण कां कराच्या प्रतवारी–
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वक्राांचे हदग्दशसन होते. वाळूचा सारणीत दाखहवलेला सूक्ष्मता गुणाांक, (F. M.) द्रव्याच्या भरडपणाचा अगर 
सूक्ष्मतेचा द्योतक असतो पण त्यावरून प्रतवारीची कल्पना येत नाही. (पहरहशष्ट, हनदशसक ४ पहा) 
 

६ व्या व ७ व्या सारण्याांतील चाचण्याांच्या हनष्ट्कषावरून असे हदसते की जर जलहसमेंट गुणोत्तर 
आहण अवपातात बदल होऊ हदला नाही तर वाळूच्या प्रतवारीच्या शवेटच्या टोकाला पोहोचणाऱ्या 
मयादेतही चनु्याच्या आहण काँक्रीटच्या नमुन्याांतील सांपीडक शक्तीवर महत्वपूणस पहरणाम होत नाही. 
तथाहप वर उल्लेहखलेल्या पहरस्स्थतीत वाळूच्या प्रतवारीतील र्फरकामुळे वाळूच्या सुक्ष्मता गुणाांकाच्या उलट 
प्रमाणात हसमेंटच्या अांशात र्फरक होतात. जरी काँक्रीटकरता हसमेंटच्या अांशावर तुलनेने कमी पहरणाम 
होत असला (आ, २५ पहा) तरी काँक्रीटच्या सुकायसतेवर व सर्फाईदारपणावर लक्षात येण्याजोगा पहरणाम 
होतो. वाळूची टके्कवारी स्स्थर राखण्यामुळे सुकायसतेवरील पहरणाम काहीसा तीव्र होतो. 

 
अनुभवावरून असे हदसून आले आहे की अहतसूक्ष्म अगर अहतभरड वाळू, अगर कोणत्याही 

आकार–प्रभाजनात र्फार त्रटुी अगर अहतहरक्तता असलेला भरड हमलावा वापरणे इष्ट नसते. तथाहप तुटक 
अगर अश्रेप्रणबद्ध प्रतवारीचा हमलावा काहीही दृशय तोटे न होता कधीकधी वापरण्यात आला आहे. 
हमलाव्याच्या प्रतवारीचे महत्व प्रामुख्याने त्याच्या जलहसमेंट गुणोत्तर आहण गांध–हमलावा गुणोत्तर याांच्यावर 
होणाऱ्या पहरणामामुळे असते. कारण त्यामुळे काँक्रीटच्या काटकसरीवर आहण ते जागेवर टाकण्याच्या 
क्षमतेवर पहरणाम होतो. व्यावहाहरकदृष्ट्ट्या शक्य असेल हततके ब्यूरोच्या सांरचनात नैसहगंक थराांत 
आढळणारी प्रतवारी उपयोगात आणावी. अथात जर अनुभवाने अगर प्रयोगशाळेतील अन्वषेणावरून असे 
हदसले की प्रतवारीत सुधारणा करणे र्फायदेशीर होण्याच्या सांभव आहे तर तसे कराव.े 
 

चाळिीचा 
आकार 

चाळिीवर राणहलेले % राणहलेले संयुति % 

व्यस्तिगि एकणत्रि व्यस्तिगि एकणत्रि 

६ इांच ० ० ० ० 
३ इांच २८ २८ २१ २१ 
१½ इांच २६ ५४ २० ४१ 
¾ इांच २२ ७६ १६ ५७ 
३/१६ इांच १६ ९२ १२ ६९ 
क्र. ४ ६ १०० ६ ७५ 
 
क्र. ४ ० ० ०  
क्र. ८ १२ १२ ३ ७८ 
क्र. १६ २० ३२ ५ ८३ 
क्र. ३० २४ ५६ ६ ८९ 
क्र. ५० २४ ६० ६ ९५ 
क्र. १०० १६ ९६ ४ ९९ 
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पॅन     
सुक्ष्मता गुणाांक  २·७६  
प्रहतशत वाळू (सुस्पष्ट हवलगीकरण)  २५ 
(चौरस द्वाराांच्यावर चाळणीचा आकार आधाहरत केलेले आहेत.) 
 

 
आ. २४– योग्य प्रतवारी केलेल्या नैसर्मगक हमलाव्याचे नमुनेदार आकार हवतरण 

(चाळिीवर) राणहलेली टके्कवारी. 
 

सारिी क्र. ६ चुन्यावरील वाळूच्या प्रिवारीचे पणरिाम 

हमश्रण 

द. घ. 
याडास१ 
हसमेंटचा 

अांश-हपपाांत 

२८ 
हदवसाांची१ 

एकक 
सांपीडक 
शस्क्त 

वाळूचा 
सूक्ष्मता 
गुणाांक 

वाळूची प्रतवारी 
व्यस्क्तगत टके्कवारी कायम ठेवली आहे 

क्र. 
८ 

क्र. 
१६ 

क्र. 
३० 

क्र. 
५० 

क्र. 
१०० पॅन 

१ २·२५ ५६२० ३·२९ ३० २३ १७ १३ १० ७ 
२ २·२१ ५४६० ३·१८ २१ २३ २६ १८ ९ ३ 
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५ २·३३ ५३०० २·९४ १५ २० २० १० ११ ५ 
६ २·३३ ५३९० २·९१ २१ २० १९ १७ १५ ८ 
७ २·३८ ५४२० २·७९ २० १९ १८ १७ १५ ११ 
८ २·३५ ५५१० २·७५ १२ २० २४ २४ १५ ५ 
९ २·३७ ५२३० २·७१ ६ १६ ३६ २९ ११ २ 

१० २·४२ ५१७० २·७० १७ ११ १५ ४२ १२ ३ 
११ २·४७ ५२१० २·५५ ४ ४ ४६ ३८ ६ २ 
१२ २·४५ ५५७० २·५४ १७ १७ १७ १७ १६ १६ 

 
[(१) हुवर येथील ग्रँडकूली आहण हर्फयाांट धरणावर ०·५६ हे स्स्थर जलहसमेंट गुणोत्तर आहण २¼ इांच अवपात असताना वाळूवर केलेल्या 
चाचण्याांची सरासरी प्रत्येक मूल्य दाखहवते, ३ प्रकारच्या वाळूपैकी प्रत्येक वापरून तयार केलेल्या २ इांच × ४ इांच नळकाांड्यावरील चाचण्यावरून 
शक्तीची मूल्ये प्राप्त केली आहेत.] 
 

सारिी क्र. ७ वाळूची प्रिवारी केल्याने होिारा काँक्रीटवरील पणरिाम 

(१) 
हमश्रण 

द. घ. 
याडास 

हसमेंटचा 
अांश-
हपपात 

७ 
हदवसाांची 

एकक 
सांपीडक 
शस्क्त 

वाळूचा 
सूक्ष्मता 
गुणाांक 

वाळूची प्रतवारी 
व्यस्क्तगत टके्कवारी कायम ठेहवली आहे 

क्र. ८ क्र. १६ क्र. ३० क्र. ५० क्र. १०० पॅन 

१ १·२७ २७६० ३·१० २७ २० १७ १५ १४ ७ 
२ १·२८ २६९० २·९३ २१ १६ २२ २२ १४ ५ 
३ १·३० २८४० २·९१ २१ २० १९ १७ १५ ८ 
४ १·३१ २७०० २·८९ १६ १२ ३० ३१ ९ २ 
५ १·२८ २८१० २·७४ १५ १५ २५ २४ १६ ५ 
६ १·३४ २७३० २·७० १० १० ३४ ३४ १० २ 

 
१) खालील बाबी सवस हमश्रणात एकसारख्या होत्या. जलहसमेंट गुणोत्तर = ०·५७; अवपात = ४ 

इांच वाळू = २७ टके्क; भरड हमलाव्याची प्रतवारी = क्र. ४ ते ⅜ इांचापयंत २० टके्क; ⅜ ते ¾ इांचापयसत ३० 
टके्क आहण ¾ ते १½ इांचापयंत द्रव्याची ५० टके्क; ६×१२ इांची नळकाांड्यावरून शस्क्तची मूल्ये प्राप्त केली. 
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आ. २५– वाळूच्या सूक्ष्मता गुणाांकाच्या सांबांधात हसमेंटचा अांश. एकच जलहसमेंट गुणोत्तर आहण 

अवपात असलेल्या चनु्यात जेव्हा कमी सूक्ष्मता गुणाांक असलेली वाळू वापरण्यात येते तेव्हा द. घ. याडास 
जास्त हसमेंट लागते. 
 

वाळूच्या कणाांचा आकार आहण पृष्ठभागाच्या वैहशष्ट्ठ्यावर हतच्या प्रतवारीच्या मान्य मयादा काही 
प्रमाणात अवलां बनू असतात. मऊ व गोलाकार कण असलेल्या वाळूमुळे, तीव्र कोरदार व खरबरीत पृष्ठभाग 
असलेल्या वाळूकरता अनुजे्ञय असलेल्या प्रतवारीपेक्षा जास्त भरड प्रतवारी असतानासुद्धा समाांधानकारक 
पहरणाम प्राप्त होतात. हनकट सांपकस  झाला असताना कोरदार कण एकमेकात अडकून बसतात याची 
कल्पना करणे र्फारसे अवघड नाही. तसेच असे कण आहण गुळगुळीत गोलाकार कण याांच्यातील ताज्या 
काँक्रीटमधील हालचालीच्या मुक्तपणाच्या दृष्टीने हभन्नत्वाची सहज कल्पना करता येते. कणाच्या 
पृष्ठभागाच्या खरबरीतपणामुळे आांतहरक घषसण वाढते हेही उघड आहे. 

 
हनयहमत आकाराचे व सरळ असे प्रतवारीचे वक्र असणारी वाळू कमी खचात नेहमीच प्राप्त करता 

येत नाही. तथाहप, जर काही हवहशष्ट मयांदात चाळणी–हविेषणाचे हनष्ट्कषस आणता आले आहण सूक्ष्मता 
गुणाांकातील तर्फावत योग्य तऱ्हेने रोखून धरता आली तर प्रतवारीच्या दृष्टीने वाळू जवळजवळ हबनचूकपणे 
सांतोषजनक असते. ब्यूरोच्या हवहनदेशनात खालील मयादात चाळणी हविेषणे राहावी अशी सामान्यतः 
तरतूद केलेली असते. 
 

चाळणीचा आकार चाळणीवर उरलेली (कणाांची) टके्कवारी 
क्र. ४ ० ते ५ 
क्र. ८ ५ ते १५ 
क्र. ३० १० ते २५ [क्र. १६ च्या चाळणीवर उरलेली व्यस्क्तगत (कणाांची) 

टके्कवारी २० टके्क अगर कमी असेल तर क्र. ८ च्या चाळणीवर उरणाऱ्या 
(कणाांच्या) टके्कवारीची कमाल मयादा २० टक्क्यापयंत वाढवावी.] 

क्र. ५० १५ ते ३५ 
क्र. १०० १२ ते २० [कालव्याच्या काँक्रीटमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वाळूमध्ये 
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क्र. ५० च्या चाळणीतून जाणारे आहण क्र. १०० च्या चाळणीवर उरणारे 
द्रव्य १५ टक्क्यापेक्षा जास्त असता कामा नये.] 

पॅन ३ ते ७ 
 

मोठाल्या कामावर वाळूच्या प्रतवारीवर असे हनयांत्रण ठेवणे इष्ट असते की ज्यामुळे सार्फ केलेल्या 
वाळूच्या चाचणी–नमुन्याांच्या क्रमवार दहाांपैकी हकमान नऊां चा सूक्ष्मता गुणाांक (पहरहशष्ठ हनदेशक ४) जेव्हा 
हे नमुने दर तासाला घेण्यात येतात तेव्हा १० चाचणी नमुन्याांच्या सरासरी सूक्ष्मता गुणाांकाच्या, ०·२० पेक्षा 
जास्त असणार नाही. 

 
वगीकरण करून चाळून आहण पुन्हा एकहत्रत करून वाळूच्या प्रतवारीत सुधारणा करणे लहान 

कामावर काटकसरीचे होत नाही, परांतु भरड हमलाव्यावर अशी प्रहक्रया करणे सहज साध्य होते. ६५ व्या 
हवभागात वाळूच्या प्रतवारीत सुधारणा करण्याच्या पद्धतींचे हववरण केले आहे. भरड हमलाव्याच्या 
प्रतवारीच्या व्यवहायस ढोबळ मयादा ८ व्या सारणीत हदल्या आहेत. 

 
ब्यूरोच्या हवहनदेशनाांत हमलाव्याचा कमाल नाममात्र आकार सामान्यतः ६ इांचा इतका मयाहदत 

करण्यात येतो. ६ इांचापेक्षा जास्त आकाराचे गोटे वापरण्याने काँक्रीटमध्ये सामान्यपणे अगदी अल्प अगर 
जवळ जवळ काहीही बचत होत नाही अथवा त्याच्या हमश्रणाच्या गुणधमांत सुधारणा होत नाही. मोठमोठ्या 
गोट्यामुळे हमश्रकातील अवघषसण हक्रयेत वाढ होते, त्याचे सहज हवघटन होते आहण (काँक्रीट) जागेवर 
टाकणे अधीक अवघड होते तथाहप काही हवहशष्ठ पहरस्स्थतीत मोठ्या गोट्याांचा समावशे करणे र्फायदेशीर 
असते हक्रयाांट धरणावर खाणीतील द्रव्यात ३ ते ६ इांच आकाराची खडी कमी होती म्हणनू ६ ते ८ इांच 
आकारापयंत उपलब्ध असलेल्या मोठ्या आकाराच्या गोट्याांचा अांतभाव करण्यात आला. 

 
सारिी क्र. ८ णनरणनराळ्या काँक्रीटकरिा नैसर्वगक भरड णमलाव्याचं्या प्रिवारीच्या अंदाजी मयादा 

काँक्रीटमधील 
कमाल 
आकाराचा 
हमलावा इांच 

भरड हमलाव्याच्या प्रभाजनाांची टके्कवारी (स्वच्छ हवलगने) 
गोटे ३ ते ६ 

इांच 
भरड कां कर 
१ ते ३ इांच 

मध्यम कां कर 
¾ ते १½ 

इांच 

सूक्ष्म कां कर 
३/१६ (क्र. 

४) ते ¾ इांच 
⅜ ते ¾ इांच ३/१६ (क्र. 

४) ते ⅜ इांच 
¾ ० ० ० १०० ५५ ते ७३ २७ ते ४५ 

१½ ० ० ४० ते ५५ ४५ ते ६० ३० ते ३५ १५ ते २५¹ 
३ ० २० ते ४० २० ते ४० २५ ते ४० १५ ते २५ १० ते १५ 
६ २० ते ३५ २० ते २२ २० ते ३० २० ते ३५ १२ ते २० ८ ते १५ 

 
(१) कालव्याच्या अस्तराच्या काँक्रीटमध्ये एकूण हमलाव्याच्या सुमारे ५ टक्क्याइतकी ३/१६ ते ⅜ 

इांच प्रभाजनाची टके्कवारी कमी करण्यात येते. (हवभाग १०९ पहा) 
 

जरी भरड हमलाव्याचे ३/१६, ¾, १½ आहण कधीकधी ३ ते ६ इांचा इतके आकार-पृथक्करण 
ब्यूरोच्या कामावर सामान्यपणे उपयोगात आणले जाते तरी अशी काही उदाहरणे आहेत की जेथे अन्य 
पृथक्करणे वापरणे र्फायदेशीर होते. याचे एक ठळक उदाहरण ३/१६ ते ¾ इांचात आकार-हवभाजन 
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करण्याचे आहे. त्यात ३/१६ ते ⅜ आहण ३ ते ¾ असे दोन प्रभाजक असलेली चारास एक गुणोत्तराची 
आकार व्याप्ती आहे. या कायसवाहीमुळे ३/१६ ते ⅜ इांच द्रव्याची राहश हाताळण्यावर हनयांत्रण ठेवता येते 
आहण हाताळण्याच्या वळेी होणारे हवघटन कमी होते. ह्या ⅜ ते ३/१६ इांची प्रभाजकाचा काँक्रीटच्या 
सुकायसतेवर क्राांहतक पहरणाम होतो. खाणीतल्या हमलाव्यात पुष्ट्कळवळेा एक अगर अहधक आकाराांचे 
अहतहरक्त द्रव्य असते व समाधानकारक प्रतवारी तयार करण्याकरता त्याचा हनरास केला पाहहजे. ही गोष्ट, 
इष्ट आकाराांची प्रासांहगक हाहन न होता, आके्षपाहस अहतहरक्त आकाराांचे सूक्ष्म बांधन होईल अशा तऱ्हेचे 
आकार-पृथक्करण करुन कधी कधी साध्य करता येते. 

 
१२ इांचापेक्षा कमी जाडीच्या आहण दुहेरी प्रबलीकरण केलेले पडदे असलेल्या बोगद्याच्या 

अस्तराकरता कधी कधी कमाल १½ इांच आकार असलेल्या हमलाव्याचे काँक्रीट हवहनदेहशत करण्यात येते. 
१२ इांचापेक्षा जास्त जाडीच्या आहण प्रबलीकरणाची एक राांग असलेल्या बोगद्याच्या अस्तराकरता, 
काटप्रभतीकरता, बाांधकामात २½ इांच कमाल आकाराचा हमलावा वापरून अनेक वळेा सांरचना करता 
येतात व यामुळे हसमेंटमध्ये बचत करता येते. हनवडलेल्या आहण वापरात आणलेल्या हमलाव्याचा प्रत्यक्ष 
कमाल आकार, हकती माल लागणार, छेदाची जाडी हकती आहे, आहण पोलादी प्रबलीकरण हशगा हकती 
लागणार आहण त्यातील अांतर काय असेल, यावर अवलां बून असतो. या हक्रयापद्धतीत इतर आकार-
प्रभाजकाांच्या तत्सम समायोजनाची जरुरी लागण्याची शक्यता असते. ३/१६, ½, १¼, आहण २½ अशा 
आकारात पृथक्करण केलेला भरड हमलावा असलेले काँक्रीट ८ इांची नळीतून सहज पांप करता येते. २½ 
इांचापेक्षा जास्त आकाराच्या हमलाव्यामुळे पांप करताना अडचण येण्याची शक्यता असते. 

 
वाजवी खचांत हमलाव्याची आदशस चाळणी जागेवर करणे शक्य नसल्याने प्रत्येक हवहशष्ठ 

आकाराच्या मालात त्यापेक्षा कमी आकाराच्या काही मालाचा समावशे असतो. जास्त आकाराचा मालही 
अनेक वळेा त्यात असतो कारण चाळण्या हझजून जातात अगर त्यातील प्रभावी हछदे्र हवहनदेहशत 
आकारापेक्षा काहीशा मोठ्या आकाराची असतात. कमी आकाराच्या द्रव्याची राशी, माल हाताळत असताना 
होणारी रू्फटतूट आहण सांघषणामुळे, वाढते तथाहप अशा कमी आहण जास्त आकाराच्या द्रव्याचा बराचसा 
भाग हमलाव्यातील प्रभाजकाच्या हवहनदेहशत मयादेपेक्षा अनुक्रमे अगदी थोडासा लहान अगर मोठा असतो 
आहण हे भाग त्रासदायक असत नाही. हमलाव्यातील प्रभाजकाच्या हवहनदेहशत हकमान ⅚ आकाराची हछदे्र 
असलेल्या चाचणीच्या चाळणीतून जे द्रव्य हनघून जाते त्या तुलनेने बाहरक असलेल्या द्रव्यास, कमी 
आकाराचा महत्वपूणस अगर आके्षपाहस भाग मानावा. 

 
चाळणाची पहरणामकारकता रू्फटतूट व हवयोजनाचे हनयांत्रण करण्याकरता आहण त्यामुळे 

काँक्रीटमधील एकसारखेपणात सुधारणा करण्याकरता ब्यूरोने खालील हवहनदेश आवशयक ठरहवला आहे. 
भरड हमलावा अशा तऱ्हेने रहावा व हाताळावा की प्रमाण हनयांहत्रत केलेल्या हमलाव्यात, द्रव्याच्या सामान्य 
आकाराच्या ⅚ आकाराची हछदे्र असलेल्या चाळणीवर चाचणी केली असताना कमी आकाराच्या महत्वपूणस 
कणाची वजनाने काढलेली टके्कवारी हवहनदेहशत मयादेत असली पाहहजे. कामावरील पहरस्स्थती प्रमाणे ही 
अनुजे्ञय टके्कवारी काहीशी बदलते. प्रमाण-हनयांत्रक यांत्रणेत जव्हा अांहतम चाळणी करण्यात येते तेव्हा 
प्रत्येक आकार प्रभाजकातील कमी आकाराचे द्रव्य २ टक्क्यपयंत रोखून धरणे व्यवहायस असते. महत्वपूणस 
असे जास्त आकाराचे द्रव्य राहू देण्यात येत नाही. म्हणजेच द्रव्याच्या नाममात्र आकाराच्या अांदाजी ७/६ 
आकाराची हछदे्र असलेल्या हनदेहशत चाचणीचाळण्यावर ते द्रव्य राहणार नाही. भरड हमलाव्यातील कमी 
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आहण जास्त महत्वाचे आकार हनहित करण्याकरता लागणारे चळणीतील हछद्राांचे आकार ९ व्या सारणीत 
दाखहवले आहेत. नाममात्र पथृक्करण प्रबदूत सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या आकाराचा समावशे असतो. 

 
“सूक्ष्म कां करातील” कमी आकाराचे द्रव्य सामान्यतः चाळणी क्र. ८ वर उरणाऱ्या द्रव्याचे बऱ्याच 

प्रमाणात बनलेले असते. काँक्रीटच्या वगीकरणातील कमी आकाराच्या क्र. ८ च्या द्रव्याची आहण 
वाटाण्याच्या आकाराच्या कां कराची आके्षपाहस राशी अप्रभावी प्रहतहक्रयमुळे हनमाण होत असून सामान्यतः सवस 
आकाराचा भरड हमलावा हाताळताना आहण त्याचे ढीग करताना होणाऱ्या रू्फटतूटीमुळे आहण हवयोजनामुळे 
होते. हमश्रणात सतत बदल करुन हनरहनराळ्या आकाराच्या वाटाण्यासारख्या कां कराच्या अांशातील 
अहतशय प्रमाणात होणाऱ्या वारांवारतेची सांतोषजनक भरपाई करणे अवघड असते. अशा तऱ्हेची अहनयहमत 
प्रतवारी होण्याचे मान कमी करण्याचा उघड आहण व्यवहायस मागस, हाताळण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे, 
⅜ इांच चाळणी वापरुन सूक्ष्म कां कराचे दोन प्रभाजक करणे, अगर भरड हमलावा जसजसा वापरात येईल 
तसतसे त्याची प्रमाण-हनयांत्रकाजवळ अांहतम चाळणी करणे, हा आहे. 
 

सारिी क्र. ९ भरड णमलाव्याकरिा वापरण्याि येिाऱ्या चाचिी–चाळण्यािील चौकोनी णिद्रांचा इंचािं आकार. 

नाममात्र (१) पृथक्करण 
प्रबदू 
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कमी आकाराकरता 
चाचणी–चाळण्या 

(२) क्र. 
५ 
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जास्त आकाराकरता 
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(१) अन्य नाममात्र पृथकरण प्रबदूांच्या करता चाांचणी–चाळण्यातील हछद्राांत कमाल आहण हकमान 

नाममात्र आकाराशी असणाऱ्या अनुक्रमे ⅞ व ⅝ सांबांधा इतका सांबांध असतो. 
 
(२) यू. एस. मानक चाळणी 
 
कणाांतील सांभाव्य अडथळ्यामुळे होणाऱ्या वाटाणा कां कराच्या अांशात झालेल्या आकस्स्मक 

वाढीमुळे हमलाव्याच्या कणाांमधील पोकळ्यात वाढ होते म्हणून हमश्रणात र्फरक करुन जर हतच्यात 
सुधारणा केली नाही तर सुकायसतेत गांभीर प्रमाणात घट होते. कारण अहतशय प्रमाणात असणाऱ्या 
पोकळ्याांच्या जागा भरण्यास चुना अपुरा पडतो. चुन्याच्या अांशात वाढ करुन केलेल्या हमश्रणातील 
समायोजनामुळे सुकायसतेतील हानी जरी भरुन काढता आली तरी अशा अभ्युपायाांत हसमेंट आहण पाणी 
प्रमाणापेक्षा र्फार र्फार घालाव े लागते आहण जेव्हा वाटाणा कां कराचा अांश योग्य प्रमाणात सारखा ठेवणे 
अव्यवहायस होते तेव्हा त्या हवरळ प्रसांगीच अशा अभ्युपायाांची जरुरी असते. 
 

सामान्यपणे कां कराच्या र्फोडलेल्या हमलाव्यात त्यातील कणाांच्या धारदार कोरदार आकाराची 
भरपाई व्हावी म्हणनू, र्फोडलेले द्रव्य न वापरता केलेल्या हमश्रणातल्यासारखी सुकायसता यावी म्हणून 
तुलनेने जास्त वाळू घालावी लागते. अँगोस्तुरा धरणातील बऱ्याचशा काँक्रीटमध्ये ६ इांच कमाल 
आकाराच्या चुनादगडाच्या हमलाव्याबरोबर २७ प्रहतशत् नैसर्मगक वाळू वापरण्यात आली पण हांग्री हॉसस 
आहण कॅहनऑन रे्फरी धरणात जेथे नैसर्मगक कां कर वापरला होता तेथे र्फक्त २२ टके्कच वाळू लागली. 
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जास्तीत जास्त कमाल आकाराचा प्रमाहणत श्रेणीबद्ध हमलावा असलेले काँक्रीट वापरण्याने 

होणाऱ्या र्फायद्याच्या महत्वपूणस प्रमाणाचे हचत्रण आ. २६ व २७ वरुन हदसून येते आहण पाणी व हसमेंट याांच्या 
प्रमाणात हमलाव्याच्या कमाल आकारात वाढ केल्यामुळे होणारी घटही त्या आकृत्यावरुन हदग्दर्मशत होते. 
शुष्ट्कन सांकुचन कमी करण्यात ही बाब प्रधान घटक असते व हे आ. १७ त दाखहवले आहे. ३ इांचापेक्षा 
लहान आकाराच्या व्यापकतेच्या हमलाव्याचा कमाल आकार जसजसा वाढहवला जातो तसतसे शक्य 
असेल तेथे हसमेंटचा अांश कमी करण्याने अशा काँक्रीटमध्ये होणारी बरीचशी काटकसर आ. २७ वरुन 
स्पष्टपणे हदसून येते. जास्त कमाल आकाराांचा हमलावा वापरुन होणारी हसमेंटची घट र्फारशी उल्लखेनी 
नसते. 

 
मोठ्या आकाराचा हमलावा वापरुन पाणी आहण हसमेंट याांच्या अांशात अशी घट करणे शक्य होते 

कारण जसजशी भरड हमलाव्याच्या आकाराची व्याप्ती वाढते तसतसे त्यातील पोकळ्या कमी होतात आहण 
सुकायस काँक्रीट तयार करण्याकरता कमी चनुा लागतो. हदलेच्या हमलाव्याच्या काँक्रीटमध्ये हदलेल्या 
काळात कमाल सांपीडक बल हनमाण करण्याकरता लागणारी हसमेंटची राशी (आ. २७) त्यात सांबांहधत 
असलेल्या हमलाव्यातील प्रत्येक कमाल आकाराप्रमाणे बदलती असते. सवस प्रकारच्या आकाराच्या 
हमलाव्याकरता हसमेंटचा अांश जास्त घालून एक कमाल शक्ती प्राप्त होईपयंत या शक्तीत वाढ करता येते 
पण या कमाल शक्तीच्या पलीकडे हसमेंटमध्ये वाढ करुनहह शक्तीत आणखी वाढ करता येत नाही. हसमेंट 
जास्त घालूनही ज्यापेक्षा अहधक शक्ती प्राप्त करता येत नाही अशी सांपीडक कमाल शक्ती मोठ्या 
आकाराच्या हमलाांव्याच्या (काँक्रीट) पेक्षा लहान आकाराच्या हमलाव्याच्या (काँक्रीट) मध्ये जास्त असते. 

 
काँक्रीटच्या सांपीडक शक्तीवर होणाऱ्या हमलाव्याच्या कमाल आकाराच्या पहरणामाांची हनहिती 

करण्याकरता डेन्व्हर प्रयोग शाळेत व्यापक प्रमाणाांत घेतलेल्या चाचण्याांच्या माहलकेवरुन प्राप्त केलेले 
महत्वपूणस हनष्ट्कषस आ. २८ मध्ये सादर केले आहेत. काँक्रीटच्या सांपीडक बलाांवर हमलाव्यातील कणाच्या 
हनरहनराळ्या आकाराचा होणारा पहरणाम या वक्रावरुन हदग्दर्मशत होतो आहण उच्च शक्तीचे काँक्रीट हनमाण 
करण्याकरता लागणाऱ्या हमलाव्याच्या आकाराची हनवड करण्याची मयादा हकती सांकुहचत असते हे 
स्पष्टपणे हदसून येते. असे उच्च शक्तीचे काँक्रीट पूवस–प्रहतबहलत अगर पिात्–तणाहवत कामाकहरता अगर 
पूवस–हनर्ममत काँक्रीटच्या मालाकरता लागते. ९० हदवसाांच्या द. चौ. इांचास ४५०० पौंड शक्तीच्या 
पातळीपेक्षा जास्त पातळीवर लहान कमाल आकाराचा हमलावा असलेल्या काँक्रीटमध्ये सामान्यतः जास्त 
शस्क्त हवकहसत होते. जास्त शक्ती लागणाऱ्या काँक्रीटच्या दाबनळ्या द. घ. याडस काँक्रीटमध्ये पुष्ट्कवळेा ८ 
पोती हसमेंट घालून कारखानदार तयार करतात. अशा जास्त शक्तीची आवशयकता असणाऱ्या काँक्रीटच्या 
दाबनळ्या ब्यूरोत दरवषी अनेक मलै लाांबीच्या तयार होतात. अशा कामामध्ये आहण उच्च शक्तीच्या 
पातळ्याांवर लहान आकाराचा हमलावा असलेले काँक्रीट जास्तीत जास्त पहरणामकारण ठरते. 
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आ. २६. हनरहनराळ्या कमाल आकाराांच्या हमलाव्याना लागणाऱ्या पाणी, हसमेंट आहण धाहरत वाय ू

याांच्या राशी, मोठ्या भरड हमलाव्याच्या हमश्रणात, लहान भरड हमलाव्याच्या हमश्रणाांच्या मानाने, दर. घ. 
याडास पाणी हसमेंट कमी लागते. 288-D–805 
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आ. २७. वायुधाहरत आहण अवायुधाहरत काँक्रीटमधील कमाल आकाराच्या हमलाव्याच्या सांबांधात 

हसमेंट आहण पाणी याांचे अांश. मोठ्या आकाराचा भरड हमलावा असलेल्या हमश्रणात हसमेंट आहण पाणी कमी 
लागते. 288-D-1528 
 

भारी काँक्रीटमध्ये आढळून येणाऱ्या कमी शक्तीच्या मयांदात असणाऱ्या हमलाव्याच्या आकाराच्या 
कमी क्राांहतक पहरणामाचेहह हदग्दशसन आ. २८ मध्ये केले आहे. भारी काँक्रीटच्या हमश्रणाच्या अहभकल्पनेत 
हवहशष्ट आकाराच्या हमलाव्याकरता अनुकूलतम प्रतवारी आहण हसमेंटचा अांश प्रस्थाहपत करण्याकरता 
अध्ययन करण्यात आले आहे, कारण भारी काँक्रीटच्या मोठ्या धरणात थोडे पौंड हसमेंट जरी वाचवता 
आले तरी अनेक डॉलससची बचत होते. भारी कमानीच्या आतल्या बाजूत आहण भाराहश्रत सांरचनातील 
हनबल काँक्रीटमध्ये ३ ते ६ इांच कमाल आकाराचा हमलावा वापरुन एकूण काटकसरीत महत्वपूणस वाढ 
करावयाची असते या गोष्टीवर भर देणे इष्ट आहे. 
 
१९ णमश्रि आणि मुरविजलाचा दजा–  

हवहनदेशानुसार जरी हमश्रण आहण मुरवणजलाच्या गढूळपणावर सध्या मयादा नसली तरी 
काँक्रीटकरता वापरात येणारे पाणी वाजवी प्रमाणात स्वच्छ असणे व त्यात गाळमाती आके्षपाहस प्रमाणात 
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नसणे अवशयक असते. त्यात सेंहद्रय द्रव्ये, क्षार लवणे आहण इतर अशुद्ध द्रव्ये असता उपयोगी नाहीत. 
काँक्रीटमध्ये त्याचा वापर करण्यापूवी पूवसतयारी म्हणून अहतशय प्रमाणात तरांगणारी घन द्रव्ये असणाऱ्या 
प्रवाहातील पाणी अवस्थापन टाक्यात काही वळे स्स्थर राहू देणे अगर अन्य साधनाांनी स्वच्छ करणे इष्ट 
असते. दर दशलक्ष भागात २००० भाग ही गढूळपणाची कमाल मयादा मागसदशसक म्हणनू मानण्यात यावी. 

 
स्वच्छ पाण्याची चव जर लवणयुक्त अगर खारट नसेल तर आणखी चाचण्या न करता काँक्रीटच्या 

हमश्रण आहण मुरवणकरता ते वापरण्यास हरकत नाही. दर दशलक्षभागात १००० भागापेक्षा सल्रे्फट जास्त 
आहे अशी शांका आल्यास अशा आयोहजत पाण्याचे हविषेण कराव.े कठोर (Hard) अगर अहतशय कडवट 
पाण्यात सल्रे्फटचे उच्च प्रमाणात साांद्रण झाले असण्याची शक्यता असते. पहिम सांस्थानाांच्या रुक्ष 
प्रदेशातील हवहहरी व नाल्यातील पाण्यात खहनज लवणे, क्लोराइडे व सल्रे्फटे हवरघळलेली असतात व 
त्याांच्याकडे साशांक नजरेने पाहण्यात येते. उपलब्ध असलेले सवांत शुद्ध पाणी वापराव.े शांकास्पद अशा 
सवस हठकाणाांतील पाण्याचे पहरहशष्ठामधील सांज्ञा ३ प्रमाणे नमुने घ्यावते. 

 
काँक्रीटमधल्या सल्रे्फटयुक्त पाण्यातील सल्रे्फटचे साांद्रण १ टक्क्याइतके होईपयंत दुष्ट्पहरणाम 

अगदी क्षलु्लक असतो असे चाचण्याांवरून हदसून आले आहे. जर हे साांद्रण ०·५ टके्क टके्क असेल तर 
(काँक्रीटच्या) शक्तीत सरासरी घट ४ टके्क होते; हेच जर १ टक्का झाले तर शक्तीत ही घट १० टक्क्यापेक्षा 
जास्त होते. सोहडयम क्लोराईड (साधे मीठ) असलेल्या सवस द्रावणाांच्या काँक्रीटच्या शक्तीत ७ हदवसापेक्षा 
जास्त कालावधीत उल्लखेनीय घट होत असल्याचे हदसून आले आहे. सामान्य मीठ जर ५ टके्क असेल तर 
शक्ती सुमारे ३० टक्क्यानी कमी होते. अल्प प्रमाणात सल्रे्फट आहण क्लोराइडे असलेल्या उच्च प्रमाणात 
काबसनीकरण झालेल्या खहनज पाण्यामुळे ८० टक्क्याइतके शक्तीचे गुणोत्तर खाली येते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कमाल आकाराचा णमलावा. इचं 

आ. २८. हनरहनराळ्या सांपीडक शक्तीकरता हमलाव्याच्या कमाल आकारानुसार हसमेंटच्या 
अांशातील बदल. 
 
२० संणमश्रिाचा वापर–  
(अ) त्िरक –  

आ. २९ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे काँक्रीटच्या हमश्रणात कॅस्ल्शयम क्लोराईडसारख्या त्वरकाचा 
समावशे करून काँक्रीटमधील प्राक् शक्ती भरीवपणे वाढहवता येते. शीत हवामानात वाढीव प्राक् शक्तीमुळे 
काँक्रीटचे, कालावधीच्या शवेटी होणाऱ्या गोठणामुळे होणाऱ्या हानीपासून, चाांगल्या प्रकारे सांरक्षण करता 
येते, तसेच र्फमे लवकर काढून घेण्याकरता अगर जखडबांदीच्या साधनाांचे लवकर भारण करण्याणरता 
(काँक्रीटमध्ये) उच्च प्रमाणात प्राक् शक्ती हनमाण होणे इष्ट असते. इष्ट पहरणाम हनमाण होतील इतकीच 
कॅस्ल्शयम क्लोराईडची राशी हनबहंधत असते आहण ती वजनानें हसमेंटच्या २ टक्क्यापेक्षा कधीही जास्त असू 
नये. पुरेशी वाढीव प्राक् शक्ती हनमाण होण्याकरता अवशय असणाऱ्या गरजा सामान्यपणे एक टक्का 
कॅस्ल्शयम क्लोराईड घालून पुऱ्या करता येतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. २९–दोन हभन्न मुरवणाांच्या पहरस्स्थतीत कॅस्ल्शयम क्लोराईड घातल्यामुळे काँक्रीटच्या 

सांपीडक शक्तीत होणाऱ्या हवकासाचे प्रमाण 288–D–1529. 
 

त्वरकाांच्यापकैी सवात सामान्य अशा कॅस्ल्शयम क्लोराईड या त्वरकाचा उपयोग गांभीरपणे 
करावयास हवा. जेव्हा सहज उपलब्ध असलेली अन्य साधने पुरी पडत नाहीत तेव्हाच त्याचा वापर करावा. 
या सांयुगाचा काँक्रीटच्या शीत हवामानाशी इतका सवकंष सांबांध जोडण्यात आला आहे की काहींच्या मते 
काँक्रीटचे गोठणापासून सांरक्षण करणारे आहण त्यामुळे उष्ट्णता, हवसांवाहन अगर सांरक्षणाच्या अन्य 
प्रकाराांची गरज लागणार नाही असे हे गोठणरोधक द्रावण आहे. पण हे खरे नाही आहण त्यामुळे सुरके्षच्या 
खोट्या भावना हनमाण होतात. 

 
काँक्रीटमध्ये अवहमश्रक म्हणनू अनुजे्ञय प्रमाणात वापरलेल्या कॅस्ल्शयम क्लोराईडमुळे काँक्रीटच्या 

हमश्रणाच्या गोठण तपमानावर इतका अल्प पहरणाम होतो, की तो पूणसपणे उपेक्षणीय असतो म्हणनू 
(काँक्रीटमध्ये) सांरक्षण आवरण, उष्ट्णता अगर अन्य शीत सांरक्षकाांचे, जी सामान्यपणे वापरण्यात येतात, 
त्याांचे प्रमाण कमी करण्याकरता कॅस्ल्शयम क्लोराईडचा वापर करणे समथसनीय ठरत नाही. पुढील 
पहरच्छेदात खुलासा केल्याप्रमाणे काँक्रीटच्या दजात होणारी घट इतकी महत्वाची असते की कॅस्ल्शयम 
क्लोराईड वापरण्याने काँक्रीटच्या गुणधमातील कोणता गुणधमस बाहधत होईल हे जाणून घेण्याची काळजी 
घेतली पाहहजे. 

 
काँक्रीट हाताळण्यात आहण जागेवर टाकण्यात उशीर होऊ नये म्हणून त्वरकाांचा वापर करताना 

हवशषे काळजी घ्यावी लागते. कारण त्यामुळे शक्तीतील लाभाव्यहतहरक्त, अवपात हाहन व काँक्रीटच्या 
घट्टपणात जलद वाढ होते. शीतबांध हनमाण होऊ नयेत म्हणून टाकण्यात येणाऱ्या काांक्रीटच्या थराांची 
जाडी कमी करावी लागते. कॅस्ल्शयम क्लोराईडचा वापर करताना ते हमश्रण जलात पूणसपणे हवरघळले 
पाहहजे आहण सांपूणस वाट्यामध्ये हे द्रावण समप्रमाणात वाटले गेले पाहहजे हे महत्वाचे असते. जेव्हा 
कॅस्ल्शयम क्लोराईड आहण वायुधारक द्रव्य एकाच द्रावणात असतात तेव्हा कॅस्ल्शयम क्लोराईड बऱ्याचशा 



 

 

अनुक्रमणिका 

वायुधारक द्रव्याांचे अवके्षपण करते म्हणून त्या दोन्ही द्रव्याांची (स्वतांत्र) द्रावणे करणे आहण हमश्रकात त्याांचा 
स्वतांत्रपणे समावशे करणे महत्वाचे असते. 

 
जहमनीतील सल्रे्फटच्या आघाताला प्रहतरोध करण्याची काँक्रीटची क्षमता, त्याला कॅस्ल्शयम 

क्लोराईडची जोड हदल्याने कमी होते असे चाचण्याांवरून हदसून येते. जेथे सल्रे्फट पहरस्स्थती आढळून येते 
आहण जेव्हा शीत हवामानात काँक्रीटचे काम चालू ठेवाव ेलागते तेव्हा दर घ. याडस काँक्रीटकरता सुमारे 
एक गोणी जादा हसमेंट घातल्याने कॅस्ल्शयम क्लोराईडमुळे प्राप्त होणाऱ्या उच्च जलद शस्क्त इतकी अांदाजी 
शस्क्त प्राप्त होते हे आकृती ३० वरून हदसून येते. सामान्यतः कॅस्ल्शयम क्लोराईड उष्ट्ण हवते वापरू नये 
कारण काँक्रीट पक्क होण्याच्या कालाचा वगे वाढतो आहण त्यामुळे हे जागेवर टाकणे आहण त्याची 
सार्फसर्फाई करणे ही कामे करणे अहधक अवघड होते. त्यामुळे काँक्रीटच्या शक्तीच्या हवकसनावर 
सांभाव्यतः उलट पहरणाम होतो. 

 
अन्य हनष्ट्कषांवरून असे हदसून आले आहे की पोझोलानयुक्त काँक्रीटमध्ये उच्च प्राक् शस्क्त हनमाण 

करण्यात कॅस्ल्शयम क्लोराईडची पहरणामकारकता हमश्रणातील पोटसलां ड हसमेंटच्या राशीच्या प्रमाणात 
असते. उच्च अल्कली हसमेंट आहण अहभहक्रयाशील हमलावा याांच्यामधील हक्रयेत सांहमश्रणामुळे वाढ होते. 
 
(आ) िायुधारक द्रव्ये–  

ब्यूरोच्या बाांधकामातील काँक्रीटमध्ये वायुधारणाचा उपयोग करणे ही नेहमीची गरज असते. 
वाट्यामधील हमश्रक पाण्याच्या एका भागात हवरघळलेल्या स्वरूपात हे द्रव्य घालण्याची आवशयकता असते 
आहण अहतलहान कामावर याांहत्रकी प्रमाण–हनयांत्रकाच्या सहाय्याने हे द्रावण वाट्यामध्ये वापरावयाचे 
असते. ब्यूरोच्या हवहनदेशानुसार ही वायुधारक द्रव्ये “काँक्रीटकरता वायुधारक अवहमश्रणासांबांधी तयार 
केलेल्या तात्पुरत्या हवहनदेशनाशी” जुळणारी असली पाहहजेत. (A S T M सांज्ञा C260) याला अपवाद हा 
की या द्रव्याचा समावशे असलेल्या काँक्रीटला त्याच्या मयादा आहण हनस्त्रवणासांबांधीची चाचणी लागू होत 
नाही. ब्यूरोने बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक (वायुधारक) द्रव्याांची चाचणी केली आहे, आहण त्याांच्या 
वापरास सांमती हदली आहे. ही द्रव्ये भकुटीच्या स्वरुपात अगर द्रावणे म्हणनू अनेक व्यापारी नावाखाली 
हवकण्यात येतात. अन्य वायुधारक द्रव्याांचे बाबतीत, ती A S T M च्या गरजा पऱु्या करतात असे प्रयोग 
शाळेत केलेल्या चाचण्याांवरून हदसून येण्यावर त्याांची मान्यता अवलां बनू असते. हे द्रव्य सुसांजनतेच्या 
बाबतीत प्रत्येक वाट्यामध्ये एकसारखे असाव े आहण वाट्याांच्या आहण वाहतुकीच्या दरम्यान त्याचा दजा 
एकसारखा असावा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ ३०– हसमेंट आहण कॅस्ल्शयम क्लोराईड जादा वापरल्याने बाहधत होणारा जलद शस्क्तचा 

हवकास 288 D 1530 
 

काँक्रीटमधील धाहरत वायूपकैी बराचसा चनु्यामध्ये धाहरत होत असल्याने लहान कमाल आकार 
असलेल्या हमलाव्यापासून तयार केलेल्या (उच्च प्रमाणात चुन्याचा अांश असलेल्या) काँक्रीटमध्ये लागणारी 
वायूची टके्कवारी, मोठ्या आकारचा हमलावा असलेल्या (कमी चनु्याचा अांश असलेल्या) काँक्रीटमधील 
वायूच्या टके्कवारीच्या मानाने जास्त असते हे साहहजक आहे. हमश्रकातील सवस प्रकारच्या काँक्रीटकरता इष्ट 
असलेले वायूचे अांश खालीलप्रमाणे असावते. 
 

भरड हमलावा, कमाल आकार इांचात एकूण वायूची टके्कवारी 
¾ ६·० ± १ 

१½ ४·५ ± १ 
३ ३·५ ± १ 
६ ३·० ± १ 

 
पुलाांचे वरचे (पटईचे) भाग, रस्ते, वगैरेसारख्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर हहम हनष्ट्कासन लवणाांचा 

हाहनकारक पहरणाम कमी करण्याकरता, (वरील) हशर्फारहसत वायूच्या अांशात एक टक्क्याने वाढ करावी. 
तीव्र गोठणाखाली न येणाऱ्या काँक्रीटकरता, जर शस्क्त ही आवशयक बाब असेल व पुरेशी सुकायसता 
हटकहवता येत असेल तर, हे वायूचे अांश एक चतुथांशाइतके कमी करावते. काँक्रीट टाकून स्पांदन केल्यावर 
त्याांतील वायुचे अांश यादीत हदलेल्या मूल्याांच्या एक पांचमाांशाइतके कमी होतात. पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या 
नळाांच्या काँक्रीटमध्ये कमाल वायु अांश अडीच टक्क्यापेक्षा कमी असावा. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

वायुधारक द्रव्याांच्या हदलेल्या राशीकरता काँक्रीटमधील धाहरत झालेल्या वायूच्या राशीवर प्रभाव 
पाडणाऱ्या घटकाांत खालील घटक असतात. हमलाव्याची प्रतवारी व त्यातील कणाांचा आकार, हमश्रणाचा 
दाटपणा, हमश्रणकाल, अवपात, आहण काँक्रीटमधील तपमान. हमलाव्यातील आहण पोझोलानमधील 
सेंहद्रय द्रव्याचाही (वायुधारक) द्रव्याच्या हदलेल्या राशीकरता धाहरत केलेल्या वायूच्या राशीवर प्रभाव 
पडतो. अवपातात वाढ झाली की वायूचा अांश वाढतो आहण पोटसलां ड हसमेंट व पोझोलानच्या सूक्ष्मतेची 
मात्रा, काँक्रीटचे तपमान, अगर हमश्रणकाल याांच्यात वाढ झाली की त्यात (वायु अांशात) घट होते. 
 
(इ) जलघट आणण पक्किा–तियांत्रण करणारी सांसर्श्रणे– 

या वगातील सांहमश्रणाांचे त्यातील रासायहनक बनावटीप्रमाणे चार मान्य वगांत भाग पाडले आहेत. 
Ⅰ ल्या वगाच्या हमश्रणात हलग्नोसल्र्फॉहनक आम्ले आहण त्याांची लवणे येतात; Ⅱ ऱ्या वगातील द्रव्ये प्रकहचत 
हनराळ्या कामहगरीकरता सुधारुन तयार केलेली असतात व ती Ⅰ ल्या वगातील सांहमश्रणातून व्युत्पन्न 
केलेली असतात. हायड्रास्क्सलेटेड कॉबास्क्सहलक आम्ले आहण त्याांची लवणे Ⅲ ऱ्या वगाच्या सांहमश्रणात 
मोडतात. तसेच हायड्रास्क्सलेटेड काबास्क्सहलक आम्ले आहण त्याांची लवणे सुधारुन अगर त्यातून व्युत्पन्न 
केलेली सांहमश्रणे Ⅳ थ्या वगात येतात. 
 

कायानुसार या द्रव्याांचे हवभाजन असेही करता येईल. (१) जलघटाऊ पक्वतामन्दक (२) 
जलघटाऊ आहण (३) जलघटाऊ व पक्वतात्वरक सांहमश्रणे. 

 
सामान्यतः वगस Ⅰ व Ⅲ मधील हमश्रणामुळे हमश्रक–जलाच्या राशीत घट होते आहण काँक्रीटच्या 

प्रारांहभक आहण अांहतम पक्वता सांहमश्रणहवरहहत वायुधाहरत काँक्रीटच्या मानाने मांदगतीने होते. 
 
वगस Ⅱ आहण Ⅳ ची सांहमश्रणे वगस Ⅰ आहण Ⅲ (च्या सांहमश्रणा) पासून अशाप्रकारे सुधाहरत केलेली 

असतात की हदलेल्या सुसांजनाकरसा अवशय असणाऱ्या एकक जलाांशात घट होते आहण प्रारांहभक पक्वता 
येण्यास लागणाऱ्या वळेेत बाधा येत नाही आहण सुधारणेच्या माते्रनुसार ही घटना घडण्याच्या हक्रयेची गती 
वाढते. 

 
प्रयोगशाळेत आहण कामावर केलेल्या व्यापक चाचण्याांवरुन असे हदसून आले आहे की, नेहमीच्या 

तपमानात सारखाच वायुअांश असताना, वगस Ⅰ व Ⅲ च्या द्रव्याांचे नाममात्र डोसाचे प्रमाण वापरुन सांरचना 
काँक्रीटमधील पाण्यात सरासरी अनुक्रमे ६ टके्क व ४ टके्क घट करणे शक्य होते. (या द्रव्याांचे नाममात्र भाग 
हसमेंटच्या वजनाच्या वगस Ⅰ करता धन आधार व वगस Ⅲ करता द्रव आधार– ०·२५ ते ०·३५ टके्क असतात.) 
हसमेंटवर अवलां बनू असलेली ही जलघट ० पासून २५ टके्क इतक्या मयादेत असते. सामान्यतः वगस Ⅰ मधील 
द्रव्याांमुळे वगस Ⅲ मधील द्रव्याांपेक्षा जास्त घट करता घेते. भारी काँक्रीटमध्ये वगस Ⅰ च्या अनुकूलतम राशी 
वापरुन सरासरी जलघट सुमारे ८ टक्त्याइतकी करता येते. 

 
Ⅰ ल्या प्रकारची दोन हसमेंटे आहण Ⅱ ऱ्या प्रकारची २ हसमेंटे वापरुन वगस Ⅰ ची ३ सांहमश्रणे व वगस Ⅲ चे 

१ सांहमश्रण याांच्या हनरहनराळ्या राशी घालून र्फलस्वरुप झालेली एकक जलाांशातील घट आ. ३१ मध्ये 
दाखहवली आहे. जसजसे सांहमश्रणाच्या भागात वाढ करण्यात आली तसतशी एकक जलाांशाची गरज कमी 
झाली हे उघड आहे. वाढत्या भागामुळे वगस Ⅰ करता लागणाऱ्या पाण्यातील घट Ⅲ ऱ्या वगाच्या 
सांहमश्रणाकरता लागणाऱ्या पाण्यातील घटीपेक्षा बरीच जास्त होती व त्याचे कारण वगस Ⅰ च्या सांहमश्रणाच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

मोठ्या भागामुळे धाहरत झालेल्या वायूत झालेली वाढ हे होय. (आ. ३२ पहा) वगस Ⅲ च्या सांहमश्रणात वायु 
धाहरत होता पण र्फारच थोडा आहण सवस उदाहरणात त्याला हवशषे प्रकारच्या वायुधारक द्रव्याांची जोड 
देण्यात आली, या उलट वगस Ⅰ च्या बऱ्याचशा द्रव्यात ०·३ टके्क भागाकरता लागणाऱ्या वायूपेक्षा प्रकहचत 
जास्त वायू धाहरत होतो. यापेक्षाही जास्त प्रमाणात वगस Ⅰ चे सांहमश्रण वापरले तर अहनष्ट प्रमाणात वायूच्या 
मोठ्या राशी धाहरत होतात. 

 
वगस Ⅰ आहण वगस Ⅱ ची हमश्रणे नेहमीच्या भागात पुरहवल्याने, प्रॉक्टर सूहचका चाांचणीने (A S T M 

सांज्ञा C ४०३) हनहित केलेल्या स्पांदन मयादेप्रत पोहोचण्याचा सरासरी काळ सामान्यपणे अनुक्रमे सुमारे 
२५ आहण ४० टक्क्याांनी लाांबहवता येतो. तधाहप हनरहनराळ्या हसमेंटशी केलेली हभन्न हभन्न हमश्रणे वापरल्याने 
स्पांदन मयादेपयंत पोहोचण्यास लागणाऱ्या कालावधीची व्याप्ती वगस Ⅰ ची द्रव्ये वापरलेल्या काँक्रीटच्या 
बाबतीत ४½ पासून पासून १२¾ तासाइतकी आहण वगस Ⅲ च्या सांहमश्रणामुळे ५¾ तासापासून १७ तासा 
इतकी व्यापक होते. काही प्रकारचे काँक्रीट टाकण्याकरता जेव्हा मन्दनहक्रया लाांबहवण्याची जरुरी असते 
तेव्हा Ⅲ ची सांहमश्रणे जास्त चाांगल्या प्रकारे उपयोगी पडतात कारण वगस Ⅰ च्या प्रकाराच्या सांहमश्रणाचे 
नेहमीपेक्षा जास्त भाग वापरले गेले तेव्हा ज्याप्रमाणे काही थोड्या उदाहरणात असे हदसून आले की (अशा 
काँक्रीटमध्ये) अकाली ताठरपणा हनमाण झाला तसे (वगस Ⅲ चे) सांहमश्रण वापरण्याने घडत नाही. वगस Ⅰ चे 
नेहमीचे भाग वापरले तेव्हा सुद्धा काही हसमेंटबरोबर ते वापरले असता तीव्र गतीने अवपात हानी होण्याची 
शक्यता असते व हे हवशषेतः उष्ट्ण हवामानात घडते. वगस Ⅲ ची सांहमश्रणे असलेले काँक्रीट पक्वताचक्र सुरु 
होईपयंत सुनम्य राहते आहण त्यानांतर त्यात शक्तीचा सामान्य हवकास होऊ लागतो. 

 

 
आ. ३१. सांरचना काँक्रीटमधील पाण्याच्या गरजेवर हलस्ग्नन आहण हायड्रॉस्क्सलेटेड 

कॉबास्क्सहलक आम्ल घटकाांचा पडणारा प्रभाव. 288-D-2640 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ३२. सांरचना काँक्रीटमधील वायूच्या अांशावर हलस्ग्नन आहण हायड्रॉस्क्सलेटेड कॉबाहवसहलक 

आम्लघटकाांचा, पडणारा प्रभाव; 
 
वाटपाचे उपकरण खात्रीलायक आहण हबनचुक आहे याची काळजी घेतली पाहहजे कारण कोणतेही 

मन्दनक द्रव्य प्रमाणापेक्षा जास्त वापरले तर त्यामुळे पक्वता–कालावधी आके्षप घेण्याइतका लाांबतो. 
 
सवस कालावधीतील ६ × १२ इांच नळकाांड्याच्यावर केलेल्या सांपीडक चाचण्याांचा हवचार केला 

असता असे हदसते की हशर्फारहसत भागाच्या सांहमश्रणाांचा समावशे असलेल्या नमुन्यापकैी ९५ टके्क नमुन्याांत 
त्याांच्या जोडीदार हनयांत्रक नमुन्याांतल्यापेक्षा जास्त सांपीडक शक्ती हवकहसत झाली. द्रव्याांच्यामुळे एकूण 
सरासरी सांपीडक शक्तीत १८ टक्क्यानी वाढ झाली. हनयांत्रक नमुन्याांतल्यापेक्षा जास्त सांपीडक शक्ती 
हवकाहसत करणाऱ्या नमुन्याांची सांख्या जादा डोस हदल्याने ६६ टक्क्याइतकी कमी झाली व एकां दर सरासरी 
सांपीडक शक्तीत १२ टक्क्याइतकी वाढ झाली. एक टक्का तीव्र डोस हदल्यामुळे ७२ टके्क नमुन्याांत जोडीदार 
हनयांत्रक नमुन्यातल्यापेक्षा कमी सांपीडक शक्ती हवकहसत झाली आहण सरासरी सांपीडक शक्तीत २५ 
टक्क्याइतकी घट येण्यास तो कारणीभतू झाला. यावरुन हवश्वसनीय योग्य डोस देऊन देखभाल केलेल्या 
वाटपाच्या उपकरणाांच्या आवशयकतेचे महत्व हदसून येते. कारण त्यामुळेच काँक्रीटच्या प्रत्येक वाट्यामध्ये 
सांहमश्रणाचा हबनचुक डोस घालता येतो. 

 
भारी काँक्रीटच्या आहण हलस्ग्नन घातलेल्या १८x३६ इांची नळकाांड्याांत हनरहनराळ्या कालावधीत 

हवकहसत झालेल्या सांपीडक शक्ती, सांहमश्रणे न घातलेल्या जोडीदार नळकाांड्यातील सांपीडक शक्तीपेक्षा 
भारी प्रमाणात जास्त असतात. एकूण २½, ३ आहण ३½ पोती हसमेंटयुक्त द्रव्याचे प्रमाण असलेल्या आहण 
०, २०, ३३ आहण ४३ टके्क पोझोलानची प्रहतस्थापना केलेल्या काँक्रीटच्या बाबतीत याची सत्यता हदसून 
येते. 

 
वगस Ⅰ व वगस Ⅲ त्या सांहमश्रणाच्या वापराने शुष्ट्कन सांकुचनावर भारी पहरणाम होत नाही. सामान्यतः 

सांहमश्रणयुक्त काँक्रीटात सांहमश्रणे न घातलेल्या काँक्रीटपेक्षा प्रकहचत कमी सांकुचन होते असे हदसून आले 
आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जलघटी सांहमश्रणाचा वापर केल्यामुळे हसमेंट कमी लागते व त्यामुळे तपमान वाढ व भारी 
काँक्रीटमध्ये हचरा पडण्याकडे असणारा कल हे कमी होतात. शीतनक ताराांची गूांडाळी जास्त अांतरावर 
ठेवनूही भारी काँक्रीटच्या शीतनात काहीशी बचत करता येते. 

 
सांहमश्रणे घातलेल्या काँक्रीटचा गोठण आहण हवतळणाशी होणारा प्रहतरोध, जर या सांहमश्रणामुळे 

वायुहरक्तता योजना वाढवून काँक्रीट जास्त जलरोधक करता आले तरच सुधारता येतो. गोठण आहण 
हवतळणाशी होणाऱ्या प्रहतरोधात सुधारणा करण्यास मदत करणाऱ्या घटकाांची तरतूद करण्याची जलघटी 
कत्याची क्षमता, त्याच्या रासायहनक वैहशष्ट्ठ्यावर तसेच काँक्रीटमध्ये वापरलेल्या अन्य द्रव्याांच्या 
गुणधमावर अवलां बून असते. पहरणामतः हमश्रणातील सवस अन्य द्रव्याांच्यासह, पोझोलान असल्यास 
त्याच्यासह, वापरण्याकरता प्रस्ताहवत केलेल्या प्रत्येक हवहशष्ट द्रव्याचे, हटकाऊ काँक्रीटच्या हनर्ममतीची 
क्षमता हनहित करण्याकरता, अन्वषेण कराव.े 

 
स्वजात आयतन पहरवतसन, सल्रे्फटचा आघात, तणाव व कतसन शक्ती याांचा समावशे असलेल्या 

काँक्रीटच्या अन्य सवस गुणधमांत एक तर सुधारणा तरी होते अगर अशा सांहमश्रणाांच्या वापराने हनदान 
दुष्ट्पहरणाम तरी होत नाही. 

प्रस्ताहवत सांरचनेत आहण प्रस्ताहवत सांरचनेच्या पहरस्स्थतीत हवहशष्ठ हसमेंट आहण अन्य द्रव्य 
वापरताना ती उपयुक्त होतील की नाही हे समजण्याकरता ही सांमीश्रणे वापरण्यापूवी ४१ व्या सांजे्ञत 
हदलेल्या रुपरेखेप्रमाणे त्याांच्यावर प्रयोग शाळेत चाचण्या घ्याव्या. 
 
२१ िेत्रीय णनयतं्रि–  

काँक्रीटमधील द्रव्याांची हनवड केल्यावर आहण त्याांचीं एकमेकाशी प्रमाणे ठरहवल्यानांतर जास्तीत 
जास्त र्फायदा होईल अशा तऱ्हेने त्याांचा उपयोग हनयांहत्रत करावा. या के्षत्रीय हनयांत्रणाने दजा, 
एकसारखेपणा आहण काँक्रीटच्या सांरचनेतील अांहतम काटकसर, यावर हनयांत्रण ठेवता येते. प्रथम दजाच्या 
द्रव्याांची सांभाव्य मूल्यापकैी बरीचशी मूल्ये आहण त्या द्रव्याांचे अनुकूलतम प्रमाणीकरण, जर त्याांचे प्रमाण 
हनयांत्रण, हमश्रण, जागेवर ती टाकणे आहण त्याांचे मुरवण याांच्यावर प्रभावीपणे हनयांत्रण केले नाही तर 
रु्फकट जाते. त्याांतील अांतवसस्तूांचा दजा हजतका हलका हततके समाधानकारक हटकाऊपणा आहण शक्ती 
प्राप्त करण्याकरता म्हणजेच सांरचनेस कमाल उपयुक्त आयुष्ट्य लाभाव े म्हणनू, काटेकोरपणे हनयांत्रण 
करण्याची जरूरी असते. 
 

जर काँक्रीट चाांगले, एकसारखे तयार करण्याचे प्रयत्न यशस्वी करावयचे असतील तर त्यावर, 
हवशषेतः हमलाव्यातील द्रव्य तयार करण्यावर आहण हाताळण्यावर, प्रथम हनयांत्रण ठेवले पाहहजे. प्रत्येक 
वाट्यामधून हमश्रकात एकसारखे गुणधमस असलेले द्रव्य परुहवले नाही तर एकसारख्या उच्च दजाचे काँक्रीट 
काटकसरीने हनमाण करता येणार नाही. उच्च दजा आहण एकसारखेपणा प्राप्त करण्यकरता द्रव्यावर 
प्रहक्रया करण्यास येणारा खचस, काँक्रीटच्या दजांत सुधारणा होण्याने आहण जास्त चाांगली सुकायसता प्राप्त 
करण्यात आहण हसमेंटचे प्रमाण कमी लागण्यात होणाऱ्या बचतीने, सामान्यतः समथसनीय ठरतो. 
 

ब्यूरोच्या कामावरील काँक्रीटच्या हमश्रणातील प्रमाण, हवहनदेशात हदलेल्या कमाल जलहसमेंट 
गुणोत्तराच्या अगदी हनकट असले पाहहजे या आधारावर ठरहवले जाते. काँक्रीटमधील जलहसमेंट गुणोत्तर, 
हमश्रणातील (घटकाांचे) प्रमाण आहण त्याची सुसांजनता प्रथम हनहित केल्यावर लागोपाठच्या वाट्यामध्ये 
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समावशे होणाऱ्या, त्यातील द्रव्याांच्या राशी अचूकपणे हनयांहत्रत करणे हा दुसरा टप्पा असतो. अशा तऱ्हेने 
पुरेशा आहण एकसारख्या प्रमाणात हमश्रण केल्याने समरूप काँक्रीट तयार होते. योग्य प्रकारे आहण 
काळजीपूवसक हाताळणी करुन ते जागेवर टाकल्याने एकसमानतेची आहण दजाची हानी न होता 
सांरचनेतील त्याच्या अांहतम जागी काँक्रीटचे दृढीकरण केल्यानांतर त्याला र्फक्त सयुक्तीक हझलई आहण 
पुरेशा मुरवणाची जोड हदली की सांतोषजनक सांरचना कायाचे चक्र पुरे होते. 
 

काँक्रीटमधील अांतववसस्तू हवलग होणे हे काँक्रीटच्या अत्यांत हाहनकारक वैहशष्ट्ठ्यापकैी एक असते. 
(काँक्रीटमध्ये) भरीव प्रमाणात असणाऱ्या दृशय आहण अदृशय अपुरेपणाशी याचा प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष सांबांध 
असतो. अपुरेपणात खडीतील पोकळ्या, कमजोर व सस्च्छद्र थर, सांरचना जोडाजवळ बांधाचा अभाव, 
पृष्ठभागावरील पापदेु्र, जाळी पडणे, पोचे येणे आहण वाळूचे ओरखडे याांचा समावशे असतो आहण त्याचा 
वारसा काँक्रीटकडे जातो. हवलगनामुळे होणाऱ्या हाहनकारक पहरणामाांचा हनरास करण्यापेक्षा हवलगन 
होऊ नये म्हणनू काळजी घेणे जास्त सोपे आहण सुरक्षादायक असते आहण सुदैवाने योग्य मयादेत त्यावर 
हनयांत्रण करता येईल अशी व्यवहायस साधने उपलब्ध आहेत. 
 

हवलगनावर प्रभावी हनयांत्रण ठेवल्याने जास्त काटकसर करता येते. कारण एकसमानतेच्या 
अभावाचे पहरणाम नाहीसे करण्याकरता जादा हसमेंटचा वापर करण्याची जरुरी रहात नाही आहण अखेरीस 
पहरणामी देखभाल करण्यास कमी खचस लागतो. 

 
काँक्रीट सुनम्यावस्थेत असताना त्याच्या दजावर हनयांत्रण ठेवण्याची अखेरची सांधी र्फम्यात त्याचे 

दृढीकरण करताना हमळते. जर कमाल हटकाऊपणा, शस्क्त, बचत, आहण एकसारखेपणा प्राप्त करावयाचा 
असेल तर त्याचे काटेकोरपणे दृढीकरण केले पाहहजे. कमी हसमेंट आहण पाणी असलेली दाट हमश्रणे 
वापरणे स्पांदनाच्या उपकरणाांत झालेल्या हवकासामुळे शक्य झाले आहे. त्याचा पहरणाम काँक्रीटचा दजा 
बऱ्याच उच्च प्रमाणात वाढण्यात झाला आहे. 

 
साच्याांच्या अवस्थेचा बाांधकामाच्या बाह्यस्वरुपावरच प्रभाव पडतो असे नाही तर त्याच्या दजावरही 

पडतो. चाांगल्या प्रकारचा माल साच्याांकरता वापरणे, ते योग्य प्रकारे तयार करणे आहण त्याांची देखभाल 
करणे हे जागेवरील हनयांत्रणातील महत्वाचे घटक आहेत. काँक्रीट ओतण्याच्या बाजूकडील साचाांचे 
पृष्ठभाग स्वच्छ असले पाहहजेत व चुना हझरपून न जाईल इतके पुरेसे रोधक असले पाहहजेत. तसेच जेथे 
वाळूचे ओरखडे आके्षपाहस असतात त्या हठकाणी ते गच्च बसतील असे असले पाहहजेत. साच्याांच्या 
पृष्ठभागावर योग्य प्रकारे तेल लावाव.े 

 
र्फम्यांत न ओतलेल्या पृष्ठभागाांची सार्फसर्फाई करताना त्याांत समाहवष्ट असलेल्या प्रत्येक हक्रयेच्या 

बाबतीत हनयांत्रण ठेवले पाहहजे. प्लॅस्टरच्या आहण थाहपकामाच्या बाबतीत जादा काम करून आहण 
अहतसूक्ष्म कण पृष्ठभागावर जमून त्याचा दजा कमी होऊ नये म्हणून ते कायस हकती वळे कराव ेआहण कशा 
तऱ्हेने कराव ेयावर हनयांत्रण ठेवले पाहहजे. 

 
कठीण आहण हटकाऊ काँक्रीट तयार होण्याकरता हसमेंटच्या कणाांचे योग्य प्रकारे जलयोजन 

होण्यास योग्य कालावधीपयंत काँक्रीट आद्रस अवस्थेत राखण्याची गरज असते. जसजशी काँक्रीटच्या 
मुरवणाच्या उपायाांच्या प्रभावीपणात आहण कालावधीत वाढ होते तसतसे त्यातील इष्ट गणूधमापकैी 
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बऱ्याचशा गुणधमात सुधारणा होते. हनरहनराळ्या प्रमाणात आद्रस मुरवण करून अपघषसण चाचण्या केलेल्या 
काँक्रीटच्या चाचणी–चौकटीच्या आ. ३३ मधील दृशयावरून या वस्तुस्स्थतीचे योग्य प्रकारे हदग्दशसन होते. 
या चौकटीचे थापीने हझलई हदलेले पृष्ठभाग त्या पृष्ठभागातील प्रत्येक स्थानावर क्रमशः ६० सेकां दापयंत 
कां कराचे झोत पडतील अशा तऱ्हेने तोटीसमोर धरले होते. धुक्याने मुरवण न केलेली चौकट प्रहतरोध 
करण्याच्या बाबतीत इतकी कमी दजाची होती की त्यातील एकच स्थानावर झोत टाकला होता. 

 
उष्ट्णता आहण थांडी पराकोटीपयंत वाढते अशा हवमेध्ये मुरवण पुरेसे झाले आहे अशी खात्री 

करण्याकरता आगाऊ हवशषे तजवीज करणे जरुरीचे असते. 
 
काँक्रीटच्या शक्तीवर मुरवणतपमानाचा पडणारा प्रभाव ही जलयोजनाच्या वगेाची एक बाब असते; 

जर मुरवणतपमान वाढहवले तर जास्त जलद जलयोजन होते आहण तदनुसार शक्तीत जलदगतीने वाढ 
होते. बऱ्याच कालावधीनांतर कमी तपमानात मुरवण केलेल्या काँक्रीटमध्ये जास्त उच्च शक्ती प्राप्त होतील. 

 
काँक्रीटच्या मुरवणाांच्या बाबतीत अहधक चचा १२४, १२५ व १२६ या हवभागाांत केली आहे. 
 

२२. काँक्रीटमधील उष्ट्ििा–णनर्वमिी आणि णचराळिे यांवरील णनयतं्रि–  
वक्तशीरपणे अांमलात आणण्यात येत असलेल्या गुणवत्ता–हनयांत्रणाबरोबरच काँक्रीटच्या रचना 

पद्धतीवर जर हनयांत्रण ठेवले तर पूणस झालेल्या सांरचनेचा दजा वाढण्यास मदत होते. अशा हनयांत्रक 
उपायाांपैकी सवांत प्रमुख उपाय भारी काँक्रीटची तपमान वाढ मयाहदत ठेवणे आहण त्यामुळे अहनष्ट औस्ष्ट्णक 
प्रहतबले व हचराळणे कमी करणे हे आहेत. 

 
आधुहनक सांरचना पद्धतीच्या वापरामुळे भारी काँक्रीट जलदगतीने टाकणे शक्य होते. अशावळेी 

काँक्रीटमध्ये प्राक् कालावधीत भारी काँक्रीटच्या सांरचनात जलयोजन उष्ट्णता हजतक्या जलदी हनमाण होते 
हततक्या जलदी ती अशा सांरचनातून बाहेर पडू शकत नाही, आहण या काँक्रीटमधील तपमान ते टाकायच्या 
वळेच्या तपमानापेक्षा जास्त असते. काँक्रीटमधील प्रारांहभक तपमान, वापरलेल्या हसमेंटची राहश, हसमेंटचा 
उष्ट्णताहनर्ममती गुणधमस, वस्तुमापनाची मापे आहण (काँक्रीट) टाकण्याचा वगे, भोवतालची तपमान 
पहरस्स्थती, काँक्रीटचे औस्ष्ट्णक गुणधमस आहण कृहत्रम शीतनाची तरतूद केली असल्यास त्यामुळे काढून 
घेतलेल्या उष्ट्णतेच मान, याांच्यावर (उष्ट्णता वाढीचे) कमाल मूल्य अवलां बनू असते. 

 
साचलेल्या उष्ट्णतेचे सावकाश हवसरण करून अगर कृहत्रम साधनाांनी ती नाहीशी करून अांहतम 

स्स्थर अवस्थेपयंत तपमान कमी करण्याबरोबरच (काँक्रीटचे) सांकुचन होते व काांही बाबतीत या करता 
हवस्तृत प्रमाणात भारी प्रकमतीच्या सांकुचन जोडाांचा वापर, अहनयांहत्रतपणे हचरा पडू नयेत म्हणनू, करावा 
लागतो. पूवसहनहित मूल्याइतके काँक्रीटचे तपमान खाली आले की या जोडाांची गाराभराई करण्यात येते; 
अहभकल्पनातील आवशयकतेप्रमाणे जर ही सांरचना एक सांघ म्हणून काम देणार असेल तर हे मूल्य अांहतम 
सरासरी मूल्यापेक्षा-सामान्यपणे कमी असते. 

 
सांकुचन जोडाांची यशस्वीपणे गाराभराई होण्याच्या दृष्टीने तेथील र्फट सुमारे ०·०२ इांच ०·००२ 

अगर जास्त रुां द असावी लागते. पहरणामतः जर जोडाांचा वापर करावयाचा असेल तर, अहभकल्पन आहण 
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बाांधकाम याांच्यात अशा तऱ्हेचा मेळ असावा की त्यामुळे यशस्वीरीत्या गाराभराई करता येईल अशा र्फटींची 
तरदूद करणे शक्य होईल व आके्षपाहस असे मध्यवती हचराळणे रोखता येईल. 

 

 
आ. ३३– अपघषसण–चाचण्या केलेल्या, हनरहनराळ्या प्रमाणात आद्रस मुरवण केलेल्या काँक्रीटच्या 

चाचणी चौकटी. काँक्रीटचा अपघषसण–प्रहतरोधचाांगले मुरवण केल्यामुळे वाढतो. Fx-D-20715 
 

काँक्रीटच्या कमाल तपमान आहण अांहतम तपमानातील र्फरक कमी होण्याने त्याची हचराळण्याची 
प्रवृत्ती कमी होते अगर सांकुचन जोडाांच्यामध्ये जास्त अांतर ठेवणे शक्य होते. भारी काँक्रीटमधील 
तपमानवाढ कमी करण्याकरता अनेक पद्धती एकहत्रत अगर अलगपणे वापरण्यात आल्या आहेत. या 
पद्धतीत खालील पद्धतींचा समावशे होतो. 

 
(अ) कमी प्रमाणात उष्ट्णतेचा हवकास होणाऱ्या हसमेंटचा वापर; (आ) हसमेंटचा अांश कमी करणे 

(इ) पोझोलान द्रव्याांचा वापर; (ई) बाांधकाम चालू असताना उभाराच्या वरच्या पृष्ठभागावरून जलयोजन 
उष्ट्णतेचा बराच मोठा अांश नाहीसा होईल अशा तऱ्हेने (काँक्रीट) टाकण्याचा वगे मयाहदत करणे (उ) 
जलयोजन उष्ट्णतेमुळे अांहतम तपमानाइतके अगर त्यापेक्षा र्फक्त प्रकहचत तपमान वाढाव ेम्हणनू थांड हवते 
काँक्रीट टाकणे (ऊ) काँक्रीट टाकण्याच्या वळेेचे तपमान कमी करण्याकरता काँक्रीटमधील अांतद्रसव्याचे 
पूवसशीतन करणे; (ए) हमश्रणाांत बर्फाचा अांतभाव करणे (ऐ) र्फमे लवकर काढून घेणे आहण पृष्ठभागावरून 
अहतहरक्त उष्ट्णता हनघून जाणे सुलभ व्हाव ेम्हणून पोलादी र्फमे वापरणे; आहण (ओ) काँक्रीट टाकतेवळेी 
अगर टाकल्यानांतर कृहत्रम शीतनाची सुरवात करणे. त्यामुळे कमाल तपमान–वाढीतच केवळ घट होते 
एवढेच नव्हे तर थोडक्या वळेात इष्ट तपमानाइतके काँक्रीट थांड होते, आहण काँक्रीट टाकून झाल्यावर 
योग्य कालावधीत सांरचना जोडाांची गाराभराई करणे शक्य होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मांद–उष्ट्णता हसमेंटचे एकूण उष्ट्णता हनर्ममती कमी असणे हेच वैहशष्ठ नसून, अशा उष्ट्णतेच्या 
हनर्ममतीचा वगे कमी असणे हेही आहे. जेव्हा मांद–उष्ट्णता असलेल्या गुणधमांचे हसमेंट वापरण्यात येते तेव्हा 
बाांधकामाच्या हदलेल्या गतीकरता कमाल तपमान कमी करण्यात कृहत्रम शीतन सवांत जास्त प्रभावी ठरले 
आहे. 

 
काँक्रीटचे प्राक् शीतन अनेक मागाने साध्य करता येते. भरड हमलाव्यावर पाण्याचे र्फवारे मारावे, ते 

प्रशीहतत हवनेे थांड करावे, अगर नदीत अथवा प्रशीहतत पाण्यात त्याला बुडवनू ठेवाव.े वाळू व हसमेंट 
पोकळ फ्लाईट–स्कू्र उपकरणात थांड करावते. (हसमेंट आहण वाळू वाहून नेणाऱ्या स्कू्रच्या उपकरणाच्या 
पहरसराभोवती अगर त्याच्या आतल्या भागामधून थांड पाणी हर्फरवता येईल अशा प्रकारचे ताप–हवहनमय 
यांत्र वापराव.े) हमश्रणात प्रशीहतत पाणी अगर बर्फस  वापरावा. काँक्रीटचे प्राक् शीतन करण्याने पाणी आहण 
हसमेंट कमी वापरणे शक्य होते आहण जर ही दोन्ही स्स्थर ठेहवली तर कालाांतराने जास्त शक्तीचे आहण 
हटकाऊ काँक्रीट हनमाण होते. 

 
हचराळण्याच्या दृहष्टकोनातून काँक्रीटच्या अांतीम अवस्थेवर ज्याचा भारी प्रभाव पडतो अशी आणखी 

एक सांरचना पद्धती, बोगदे, गटारे, सायर्फन, नळ याांच्यासारख्या पाणी वाहून नेण्याच्या बांहदत साधनाांचे, 
हनदेहशत मुरवण पुरे होणे आहण सांरचना कायंवाहीत आणणे याांच्यामधील कालावधीत ती कोरडी 
पडण्यापासून सांरक्षण करणे, ही आहे. सौम्य हवामान असलेल्या जागी व ती हवलां हबत कालापयंत बांद न 
करता चालू ठेवावयाची सोय असलेल्या सांरचनाांना ही पद्धती हवशषे लागू पडते. सांरचनेच्या टोकाशी पोत 
प्रभती (bulk heads) घालून आहण आतल्या बाजूस पाण्याचा साठा करुन तुलनेने कमी खचात अशा 
सांरक्षणाची तरतूद करता येते. जेव्हा बोगद्याची कामे चालू असतात तेव्हा जे भाग आधी ओतून व मुरवनू 
झाले आहेत त्याांचे अहतप्रमाणात शुष्ट्कन होऊ नये म्हणून पोतप्रभतीच्या द्वारात जेथे अस्तरास सुरवात झाली 
आहे अशा हठकाणी पांखा ठेवावा. त्यामुळे ज्या भागाचे पाण्याने मुरवण करण्यात येत आहे तेथील आद्रस हवा 
पुऱ्या झालेल्या भागामधून जाईल. कोलोरॅडो नदीच्या जलसेतू वरील बोगद्याच्या अस्तराचे शुष्ट्कन होऊ न 
देण्यामुळे झालेल्या र्फायद्याचे हदग्दशसन आ. ३४ मध्ये केले आहे. 
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आ. ३४– काँक्रीटचे अतिर णदलेल्या बोगद्याि िाल घािल्याने अगर पोिचभि बाधंल्यामुळे होिारा 

पणरिाम. शुष्ट्कनापासून अशा िऱ्हेने केलेल्या संरििामुळे णचरा पडिे बऱ्याच प्रमािाि कमी होिे. 288-
D-809 
 

ज्या काँक्रीटच्या सांरचनेच्या पाठीमागे भराव करावयाचा आहे अशा सांरचनेचे शुष्ट्कनापासून अनेक 
वळेा सांरक्षण करणे व बऱ्याच काळपयंत त्याला मुरवणाचा लाभ देणे, ही कामे, भार सहन करण्याइतकी 
काँक्रीटमध्ये शक्ती येताच त्याच्या पाठीमागील भराव पुरा करुन, शक्य होतात. 
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प्रकरि २ रे– काँक्रीटमधील द्रव्याचें अन्वेषि आणि णनवड 
 

अ – णमलाव्याच्या द्रव्याचें पूवेिि 
 
२३. सामान्य चचा–  

सांरचना करण्यापूवी काँक्रीटमधील द्रव्याांची करण्यात येणारी के्षत्रीय अन्वषेणें प्रामुख्याने 
हमलाव्याांच्या पूवेक्षण आहण उपलब्ध असलेल्या साठ्याांच्या समन्वषेण आहण नमुना घेण्याच्या पुरतीच 
मयाहदत असतात. जेव्हा जेव्हा व्यवहायस असेल तेव्हा तेव्हा कामावरील अहभयांत्याला लागणारी हमलाव्याची 
अांदाजी राशी, वापरात यावयाचा कमाल आकार, आहण प्रस्ताहवत सांरचनेचे सामान्य स्वरूप या सांबांधीची 
माहहती देण्यात येते. ज्याांच्यावर पूवेक्षणाचे काम सोपहवलेले आहे त्याना प्रतवारीचे काँक्रीटच्या गुणधमावर 
जे पहरणाम होतात त्याांच्याशी सांबांहधत असलेल्या हमलाव्याची भौहतक वैहशष्ट्ठे्य आहण रचनेची माहहती 
असावी. सारासार हवचारशस्क्त आहण प्राथहमक के्षत्रीय अन्वषेणातील काटेकोरपणा याांचे प्रहतप्रबब पूणस 
झालेल्या सांरचनाांचा हटकाऊपणा आहण (खचातील) बचत यात हदसून येते. 
 
२४. नकाशे आणि द्रव्याचंी माणहिी–  

व्यस्क्तगत राज्याांच्या नकाशाांवर, डेन्व्हर प्रयोगशाळेत, काँक्रीटमधील चाचणी केलेल्या 
हमलाव्याांच्या आहण दगडगोट्याांच्या (हरपरॅप) मूलस्थानाची नोंद सतत करण्यात येते. ब्यूरो काम करीत 
असलेल्या १७ पहिम राज्याांकरता नकाश े तयार ठेवण्यात आले आहेत. या नकाशात सतत बदल होत 
असतो. सामान्य हवतरणाकरता ते उपलब्ध करण्यात आलेले नाहीत; तथाहप द्रव्याांच्या चाचणी घेतलेल्या 
स्थानाांच्या सांबांधी माहहती हवनांहत केल्यास डेन्व्हर कायालयातून हमळू शकते. 

 
काँक्रीटच्या हमलाव्याांच्या स्थानाांच्या जागाांकरता अगर हमलावा तयार करण्याच्या यांत्रसामुग्री अगर 

सांरचनाांच्या रूपरेखेकरता उपयुक्त होणारे अन्य तपशीलवार नकाश,े स्थलवणसनात्मक नकाश े हवाई 
छायाहचते्र, नद्याांच्या सवेक्षणाचे नकाश,े आहण काही बाबतीत भतूत्वीय नकाश,े हे आहेत. आ. ३५ मध्ये 
दाखहवल्याप्रमाणे हमलाव्याांच्या जागाांचे स्थलवणानात्मक नकाश ेतयार करण्याकरता आधार म्हणून हवाई 
छायाहचत्राांचा साधारणपणे उपयोग करण्यात येतो. नकाश ेतयार करण्याचे काम हाती घेण्यापूवी सांबांधी के्षत्र 
व्यापणारे नकाश ेअस्स्तत्वात आहेत अगर कसे याचा काटेकोरपणे तपास केला जातो. असे नकाश ेउपलब्ध 
आहेस अगर कसे यासांबांधीच्या माहहतीकरता यू. एस. भशूास्त्रीय सवेक्षणाच्या कायालयाशी सांपकस  साधावा, 
ही सांस्था युनायटेड स्टेट्स आहण पोटोहरका या देशाांच्या प्रदेशवणसनात्मक नकाशाांची माहलका तयार करत 
आहे. 
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आ. ३५– वाळू आहण कां कराचे सांभाव्य मूलस्थान असणाऱ्या जलोढ पांख्याचे हवाई दृशय 

प्रदेशवणसन, (यू. एस्. भशूास्त्रीय सवेक्षणाच्या कायालयाने घेतलेले छायाहचत्र). PX-D-17629 
 

हत्रकोणी सवेक्षण स्थानकाांची आहण कायमची तलहचन्हाची हठकाणे आहण भपूृष्ठीय वास्तहवक स्थाने 
याांची नकाशावर नोंद केलेली असते. 

 
प्रहसद्ध केलेले नकाश ेआहण (अप्रकाहशत) नकाश,े हस्तहलहखते, अगर अन्य माहहती उपलब्ध आहे 

अगर कसे यासांबांधी मागणी आहण चौकशी यू. एस्. भशूास्त्रीय सवेक्षण कायालय, डेन्व्हर सांघीय कें द्र, 
डेन्व्हर, कोलो. अगर वॉप्रशग्टन, डी. सी. याांच्याकडे करावी. 
 
२५. णमलाव्याचे आणि त्याचं्या साठ्ाचें भूशास्त्रीय आणि िदनुषंणगक गुिधमं. 

हमलाव्याच्या साठ्याांच्या उपयुक्ततेशी सांबांध असणारे बरेचसे घटक त्या प्रदेशाच्या भशूास्त्रीय 
इहतहासाशी सांबांहधत असतात. ज्या भशूास्त्रीय प्रहकयेमुळे साठा तयार होतो अगर नांतर त्यात बदल घडतो 
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त्या प्रहक्रया (या साठ्याांचा) उपयोग करण्यासांबांधी हनणसय घेताना ज्या काही वैहशष्ट्ठ्याांचा पहरणाम होतो 
अशा अनेक वैहशष्ट्ठ्याांना जबाबदार असतात. अशा वैहशष्ट्ठ्यात साठ्याची रचना, आकार आहण स्थान,  
अहधभाराची जाडी आहण गुणधमस, खडकाांचे प्रकार आहण अवस्था, हमलाव्यातील कणाांची प्रतवारी, गोलाई 
आहण एकसारखेपणाची मात्रा आहण भजूलाची पातळी याांचा समावशे असतो. 
 
(अ) साठयाांच ेप्रकार–  

नैसर्मगक वाळू आहण कां कर अगर आधार शलै याांचा हमलावा, दृष्ट्याांशाच्या के्षत्रातील खाणीतून प्राप्त 
करण्यात येतो. पहिम प्रदेशात, नैसर्मगक वाळू आहण कां कर प्रचहलत आहेत आहण हमलाव्याचे सामान्यपणे 
सवात कमी खचात हमळहवण्याचे ते मलू साधन आहेत. नदीच्या पात्रातून हहमानी हनके्षपातून आहण जलोढ 
पांख्यातून सामान्यतः ते प्राप्त करण्यात येतात. भगू्नाशम राशी कधी कधी वापरण्याकरता त्याांच्यावर प्रहक्रया 
करण्यात येते. सांहमश्रण वाळू पवनोढ साठ्यामधून कधीकधी प्राप्त करण्यात येते. 
 

नाल्यातील साठे हे सवात सामान्य आहण साधारणपणे वाांछनीय असतात. कारण (१) त्यातील 
व्यस्क्तगत कण गोल असतात (२) नाल्यातील पाण्यामुळे हनवडण हक्रया अमलात येते आहण त्यामुळे 
प्रतवारीत सुधारणा होऊ शकते आहण (३) नाल्यातील पहरवहनीय अपघषसण आहण हनके्षपामुळे कमजोर 
कणाांचे अांशतः हनरसन होते, नाल्याच्या काठावर अगर त्याच्या पात्रात वाळू आहण कां कराचे अनेक वळेा 
हवस्तृत साठे आढळून येतात, पण त्याांचा शोध घेत असताना नेहमी उच्च पातळीवरील वदेी–हनके्षपाांचा 
समावशे होईल इतका तो व्यापक पाहहजे. उदाहरणाथस, टेक्सासमधील कोलोराडो नदी आधार शलैा वरून 
अगर त्याच्या जवळून वाहात जाते, परांतु कां कराचे साठे नजीकच्या के्षत्रातील जास्त उांच असलेल्या 
भभूागावरच र्फक्त हवस्तृत प्रमाणात आढळून येतात. 

 
उत्तरी अक्षाांशावर अगर उच्च पातळ्यावरच हहमानीहनके्षप सीहमत झाले आहेत. उत्तरपहिमेकडील 

प्रदेशात आहण कोलोराडो इतक्या दूरपयंत दहक्षणेस ते हवपलु प्रमाणात आढळून येतात, परांतु दहक्षण 
कॅहलर्फोर्मनया, न्यू मेस्क्सको, ॲहरझोना आहण टेक्सासच्या प्रदेशात ते हवरळ आहेत अगर त्याांचा अभाव 
आहे. हहमानीहनके्षप वास्तहवक हहमानी आहण नदीकृत असे दोन प्रकारचे असतात आहण त्याांच्या गुणधमात 
र्फार र्फरक असतो, वास्तहवक हहमानीहनके्षपाांचे पहरवहन हहमनदीय बर्फाने होते आहण नदीतून वाहून 
जातेवळेी होणाऱ्या अपघषसण अगर हनवड हक्रयेला त्याला तोंड द्याव ेलागलेले नसते, म्हणून हभन्नहभन्न रचना 
व आकार असलेली आहण दजात बराच र्फरक असलेली द्रव्ये अशा हनके्षपात समाहवष्ट झालेली असतात. 
कारण त्यातल्या कमी ताकतीच्या घटकाांना, नदीतील हक्रयेशी सांबांध असणाऱ्या द्रव्याांना अपघषसणी 
घटकाांचा जो अनुभव येतो तो, घ्यावा लागत नाही. नदीकृत हहमानीहनके्षपात नदीहक्रयेला तोंड द्यावी 
लागलेली हहमानी द्रव्ये असतात. वास्तहवक हहमानीहनके्षप सामान्यपणे द्यमू्मॉकी टेकड्या आहण कड्यावर 
(हहमोढ) आढळून येतात; नदीकृत हहमानीहनके्षप मुख्यतः नदीच्या पात्रात अगर अपके्षप प्रतलावर 
हहमोढाच्या अनुप्रवाही हदशनेे आढळतात. वास्तहवक हहमानीहनके्षपाांच्यावर नदीकृत घटकाांचा प्रभाव पडत 
नसल्याने ते इतके हवषमरूप असतात की हमलाव्याकरता त्याांचा उपयोग होत नाही आहण वापरावयाचे 
झालेच तर त्याांच्यावर हवस्तृतपणे प्रहकया करावी लागते. नदीकृत हहमानीप्रनके्षपामधून हमलाव्याचे 
सांतोषजनक द्रव्य अनेक वळेा हमळू शकते. 

 
जलोढ पांखा हे नदी घाटीच्या तोंडाशी साचलेला सावकाश उतार असलेला अधसवट नाळक्याच्या 

आकाराच्या मलवा हनर्ममत द्रव्याचा एक साठा असतो. अधसरुक्ष आहण पूणसरुक्ष प्रदेशाची वैहशष्ट्ठे्य जलोढ 



 

 

अनुक्रमणिका 

पांख्यात असतात आहण वारांवार येणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या पुरातून ते बनलेले असतात. ज्या हठकाणी 
पवसतातून नदी बाहेर पडते आहण हनकटच्या खोऱ्यात प्रवशे करते तेथे एकदम जवळजवळ उतार नाहीसा 
झाल्याने नदीतील भारापकैी बराचसा भाग त्या हठकाणी तळी साचतो. अशा पहरस्स्थतीत खाली बसलेली 
वाळू आहण कां कर नदीतील सामान्य हनके्षपामुळे हमळणाऱ्या वाळू आहण कां करापासून र्फार हभन्न असतात. 
कण कोपरेदार आहण द्रव्यातील स्तर आहण प्रतवारी अगदी कमी दजाची असते. हमलाव्याांची मलूसाधने 
म्हणून जलोढ पांख्याांचे साठे अनेक वळेा वापरण्यात येतात परांतु त्याांच्यावर नेहमीपेक्षा जास्त प्रहक्रया करावी 
लागते. 

 
तीव्र भपू्रदेशीय पातळींच्या तळाशी भगू्नाशम राशींचे साठे सुटा झालेला खडक घसरून अगर पडून 

तयार होतात. त्यात प्रतवारीची हक्रया होत नाही, र्फारच कमी प्रमाणात (दगड) गोलाकार बनतात आहण 
हनरहनराळ्या द्रव्याांचे हवयोजन होत नाही. तथाहप तेथील खडकाच्या प्रकारात सामान्यतः र्फारच थोडी 
हवहवधता हदसून येते. काही उदाहरणात भगू्नाशम राशींच्या साठ्याच्या चुरा करण्यात येतो अन्यथा योग्य 
हमलावा तयार होण्याकरता त्याच्यावर प्रहक्रया करण्यात येते. 

 
पवनोढ द्रव्य सूक्ष्म वाळूच्या आकाराइतकेच मयाहदत असते आहण सांहमश्रक वाळू म्हणून त्याचा 

उपयोग होतो. सामान्यतः ते चाांगले गोलाकार असते आहण प्राधान्यतः स्र्फहटकाचे बनलेले असते. कारण 
वाऱ्याने हनमाण झालेल्या तीव्र सघषसणामुळे त्यातील कमी हटकाऊ घटक प्रभावीपणे हनघून गेलेले असतात. 

 
नैसर्मगक वाळू आहण कां कर नेहमीच उपलब्ध असतात असे नाही आहण काँक्रीटच्या हमलाव्याकहरता 

कधीकधी खाणीतून दगड काढून त्यावर प्रहक्रया करून, ही द्रव्यें हनमाण करावी लागतात. जेथे योग्य 
दजाचे आहण आकाराचे द्रव्य कमी खचात हमळहवता येत नाही तेथेच र्फक्त सामान्यपणे खाणकाम करण्यात 
येते. खाणकामाच्या अन्वषेणातील आधार खडकाच्या दृशयाांशाचे नमुने घेण्याहवषयीच्या सूचनाांच्या सांबांधात 
काही भशूास्त्रीय हवचार हवभाग २७ (ब) मध्ये माांडले आहेत.  
 
(आ) खडकाांच ेिगीकरण आणण िैसशणठयें  

खडकाांचे त्याांच्या मलूस्थानावर आधारलेल्या तीन मुख्य गटात सा. १० मध्ये वगीकरण केले आहे. 
हे वगीकरण अहतसांहक्षप्त आहे आहण त्यात र्फक्त अत्यांत महत्वाच्या प्रकाराांचा समावशे केलेला आहे. 
सामान्य अस्ग्नज खडकातील प्रधान खहनज सा. ११ त हदले आहेत व त्यात सा. १० त उल्लेख न केलेल्या 
काही खडकाांचा समावशे केलेला आहे, गॅ्रनाइट, डायोराइट आहण गॅ्रब्रास व तत्सम सूक्ष्म कण असलेल्या 
खडकापेक्षा जरी हे मध्यवती प्रकार कमी प्रमाणात आढळत असले तरी हमलाव्याांच्या के्षत्रीय व 
प्रयोगशाळेतील अन्वषेणाांच्या इहतवृत्तात त्याांचा वारांवार उल्लेख केलेला असतो आहण सारणी ११ त त्याांचा 
समावशे केल्याने या इहतवृत्ताांचे वाचन करणाऱ्या अहभयांत्याांना सांभवतः ती सारणी उपयोगी पडेल. सारण्या 
१० वा ११ ला जोडून खहनज आहण अशमहवदे्यसांबांधीच्या सांज्ञाांची शब्दावली हदली आहे.  
 

बरेचसे अस्ग्नज खडक सामान्यतः कठीण, बळकट आहण सघन असल्याने त्याांच्यापासून उत्तम 
प्रकारचे हमलाव्याचे द्रव्य हमळते. टर्फ आहण काही लाव्हात हवचेे बुडबुडे राहहल्याने ते अहत सस्च्छद्र 
बनतात; असे दगड ह्या हनयमाला अपवाद समजावते. हलक्या वजनाचे काँक्रीट तयार करण्याची बाब 
सोडून हे (दगड) सामान्यपणे काँक्रीटमधील हमलाव्याकरता उपयोगी पडत नाहीत कारण ते कमकुवत 
आहण हलके असतात व त्यात उच्च प्रमाणात अवशोषण होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

कहठण दगडापासून नरम दगडापयंत, जड दगडापासून हलक्या दगडापयंत, सघन दगडापासून 
सस्च्छद्र दगडापयंत, अवसादी खडकाची व्याप्ती असते. त्या मानाने हमलाव्यामधील त्याांच्या उययुक्ततेतही 
र्फरक पडतो. वालुकाशम व चुना दगड, कठीण आहण सघन असले तर हमलावा म्हणनू उपयुक्त असतात. 
परांतु वालुकाशम पुष्ट्कळ वळेा हठसूळ अगर अहतशय सस्च्छद्र असतात. कारण त्यातील घटकीय कणाांचे 
सांयोजन पूणसपणे झालेले नसते. वालुकाशम आहण चुना दगड या दोन्हीतही माती असू शकते व त्यामुळे ते 
हठसूळ, नरम आहण अवशोषक बनतात; मातीचा त्यातील अांश वाढला की या दगडाांचे वालुकामय अगर 
चुनामय शलेमध्ये रूपाांतर होते. शले, नरम, हलका, कमकुवत आहण अवशोषक असल्याने हमलाव्याचे द्रव्य 
म्हणून तो सामान्यतः अगदी कुचकामी असतो. हशवाय मुळातच त्याांचे थर पातळ असल्याने जेव्हा त्याांची 
वाळू अगर कां कर होतो तेव्हा त्याांचा सपाट आहण लादीसारखा आकार होण्याची शक्यता असते. हमश्र 
प्रपडाशमाांचा हमलावा म्हणून उपयोग होत नाही कारण हाताळताना आहण प्रहकया करताना वाढत्या श्रणेीत 
त्याांची तुकडे होण्याकडे प्रवृहत्त असते. चटस आहण गार, देशभर हमलावा म्हणूत, व्यापक प्रमाणात वापरण्यात 
येतात, तथाहप अनेक चटस समाधानकारकपणे काम देत नाहीत असा इहतहास असल्याने त्याांची उपयुक्तता 
व्यस्क्तगत तपासली पाहहजे; काँक्रीटच्या कायाच्या माहहतीच्या आधारावर आहण चाचण्याांवर अशी तपासणी 
करणे श्रेयस्कर असते. जर कामासांबांधी माहहती उपलब्ध नसेल तर चटस, ज्याांचे हवहशष्ठ गुरुत्व तुलनेने कमी 
असते आहण अवशोषण उच्च असते व हमलाव्यापैकी जे बराच भाग व्यापतात, त्याांच्या उपयुक्ततेकडे 
साांशकपणे पहाव.े गोठणाने आहण हवतळणाने हवघटन होण्यास प्रहतरोध करण्याची चटसची शक्ती 
सांपृक्तपणाच्या माते्रप्रमाणे बदलते असे प्रस्थाहपत झाले आहे. सांपृक्त झाले असताना ज्या चटसचे हवघटन 
सहज घडते ते सुके असताना चाांगले बळकट असू शकतात. हशवाय एकदा का ते कोरडे झाले की ते 
हततक्याच प्रमाणात जलदी अगर सहज पनु्हा सांपृक्त होत नाहीत. लहान लहान हछदे्र असणाऱ्या तशाच 
प्रकारच्या अवशोषक खडकाांच्या बाबतीत तीच हवचारसरणी लागू होते. अत्यांत बारीक हछदे्र हे ज्याांचे 
वैहशष्ट्ठ्य आहे अशा कणाांचे अस्स्तत्व आहण त्याांच्या पहरणामासांबांधी खास हवचार करण्याची जरूरी 
प्रयोगशाळेतील चाचण्याांनीच प्रस्थाहपत करणे र्फक्त शक्य आहे. 

 
सारिी क्र. १० सामान्यपिे आढळून येिाऱ्या खडकाचें सवपसाधारि वगीकरि अस्ननज 288-D-1083 

(हवतळलेल्या अवस्थेतून घट्ट झालेले) 
भरड कण असलेले स्र्फहटकीय. सूक्ष्मकण असलेले स्र्फहटकीय 

(स्र्फहटक आहण काच) 
खांडमय (Fragmental) 

(स्र्फहटकीय/काांच) 
मूळ–खोल उगम स्थान, 
सावकाश थांड झालेले. 

मूळ–जलद थांड झालेले 
ज्वालामुखीय अगर उथळ अांतभदेी 

मूळ–हवस्र्फोटक ज्वालामुखीय 
तुकडे. अवसाद म्हणून हनके्षहपत 

झालेले 
गॅ्रनाइट 

स्र्फहटक आहण हलकी 
खहनजे वाढत्या प्रमाणात 

काळी खहनजे 
वाढत्या प्रमाणात 

ऱ्हायोलाइट राख आहण प्यहूमस 
(ज्वालामुखीय धूळ अगर 
खांगर) 

डायोराइट अँडेसाइट  
गबॅ्रो बेसाल्ट टर्फ- (दृढीकृत राख) 
टीप :- खडकाांची नाव े त्याांच्यातील 
खहनज द्रव्यावर आधाहरकेली आहेत. 

अवशयकतया काांच (एकदम थांड 
झालेली, अगदी थोडे स्र्फहटक 
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(शब्दावली पहा) वर उल्लखे केल्याप्रमाणे 
एक ढोबळ सूचक म्हणून रांगाचा वापर 
करावा. 

अगर त्याांचा अभाव)  
ॲग्लोमोरेट (भरड व सूक्ष्म 
ज्वालामुखीय डेब्रीस) ऑस्ब्सहडयन, हपचस्टोन वगैरे 

 
अवसादी 

(पाणी, हवा, बर्फस , गुरुत्वाकषसण याांच्यामुळे अवसादाांचे पहरवहन झाले) 

यांत्रचहलत हनके्षपण रसायन मूलक अगर जीवरसायन मूलक हनके्षपण 

अ– दृढीकरण न झालेले 

} 
कणाांच्या 

आकाराप्रमाणे 

आ– कॅल्केहरयस 
 हचकणमाती  चुना दगड (Ca Co3) 
 गाळमाती  डॉलोमाइट (Ca Co3 Mg Co3) 
 वाळू  मालस  (कॅल्केहरयस शसे) 
 कां कर  कॅहलच (कॅल्केहरयस माती) 
 गोटे  कोक्वीना (शले, चुना, दगड) 
 
आ– दृढीभतू झालेले :– आ– हसहलशस 
 शले (दृढीभतू हचकणमाती)  चटस 
 गाळाशम (दृढीभतू गाळमाती)  गारगोटी 
 वालुकाशम (दृढीभतू वाळू)  गोमेद 

(Agate) } 
झऱ्यातील हनके्षप, 
नसातील अगर 
पोकळ्यातील 
भरणी. 

 हमश्र प्रपडाशम (दृढीभतू कां कर अगर गोल 
गोटे) 

 ओपल 

 बे्रहशया–(कोणीय तुकडे)  चाल्सेडोनी 
    इ– इतर, कोळसा, र्फॉस्रे्फट, लवणे वगैरे. 

कायाांतहरत 
(उष्ट्णता, दाब याांच्यामुळे कायाांतर झालेले अस्ग्नज अगर अवसादी खडक) 

 
अ– पदर असलेले 
स्लेट– सघन काळा, पातळ पदरात हवभाजन होते (कायाांतहरत शले) 
हशस्ट– प्राधान्यतः अभ्रकयुक्त, अधससमाांतर पदर असलेला. 
नीस– दाणेदार पट्ट्यापट्ट्याचा, गौणपणे अभ्रकयुक्त. 
आ– भारी 
सांगमरवरी : भरड स्र्फहटकीय, कॅल्केहरयस (कायाांतहरत चुना दगड.) 
क्वाटससाइट– सघन, अत्यांत कठीण, क्वाटसझोस. 
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(कायाांतहरत वालुकाशम) 
 

सारिी क्र. ११ सामान्य अस्ननज खडकािील प्रधान खणनज घटक. 
भरड स्र्फहटकीय खडक १ 

प्रधान अांगभतू खहनजे 
सूक्ष्म स्र्फहटकीय अगर 

पॉर्मर्फहरहटक खडक 

गॅ्रनाइट Q+O+(P)+A ऱ्होयोलाइट 
हसएनाइट O+(P)+A रॅकाइट 
क्वाटसझ मॉनोझोनाइट Q+O+P+A डेलेनाइट 
मॉनोझोनाइट O+P+A लॅटाइट 
क्वाटसझ डायोराईट Q+(O)+P+A अगर B डॅसाइट 
डायोराइट (O)+P+A अगर B अँडेसाइट 
गॅ्रब्रो P+B बसाल्ट 
 

१ – खहनज सांज्ञा 
Q = क्वाटसझ − (कठीण, चकचकीत, शांखाभ भांग) 
O – ऑथोक्लेज रे्फल्डस्पार (सामान्यपणे गुलाबी, बोथट, हनयहमत भेदक मुखवटे) 
P – प्लॅहजओक्लेज रे्फल्डस्पार (सामान्यतः शुभ्र अगर जवळजवळ शुभ्र, पुष्ट्कळ वळेा धारदार 
 असलेले चाांगल्या प्रकारचे भेदक मुखवटे) 
A – अँहर्फबोल आहण / अगर बायोटाइट 
B – पायरॉक्झीन 
( )  कां सातील खहनजे राशीच्या बाबतीत दुय्यम असतात. 

 
णटपा – 

 
(१) ११ व्या सारणीत नोंदलेल्या खहनजाांच्याखेरीज इतर खहनजे अस्ग्नज खडकाांना सहाय्यक 

अगर गौण घटक म्हणून आढळतात. गॅ्रनॉईटमध्ये (मस्कोव्हाईट गॅ्रनाईटसारखी) सहाय्यक खहनजे, 
उदाहरणात्मक म्हणनू हवपूल प्रमाणातील मस्कोव्हाईट  (सरे्फत अभ्रक)  आढळतात. काही हवहशष्ठ खहनज 
सांयुगाांना स्वतांत्र अशमनामे हदली आहेत. (२) अँहर्फबोल, बायोटाईट (काळे अभ्रक) आहण पायरॉक्सीन 
काळ्या रांगाचे (हहरवट काळे ते काळे) असतात आहण गॅ्रनाइट (ऱ्हायोलाईट) पासून गॅ्रब्रो (बसॅाल्ट) पयंत 
त्याच्या राशीत झालेल्या वाढी आ. १० त नोंदलेल्या रांगातील र्फरकास जबाबदार असतात. 

 
(३) खडकाांच्या अहधक पहरपूणस वणसनाकहरता आहण अहधक व्यापक वगीकरणाकरता 

शलैहवज्ञानशास्त्राच्यावरील पाठ्यपुस्तकाांचा, (उ. ग्राउटचे “केप्स हँडबुक ऑन रॉक्स” अगर पायससन आहण 
नॉर्फचे “रॉक्स अँड रॉक हमनरल्स” याांचा) परामशस घ्यावा. 
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खणनज आणि अश्मणवद्याणवषयक सं्ाचंी श्दावली– 
 

ॲनलॉमरेट– न हनवडलेस्या ज्वालामुखीय तुकड्याांचा गोळा. तो सुटा असतो अगर अांतराळीय 
सूक्ष्म द्रव्याने दृढीभतू झालेला असतो. ज्वालामुखीय हक्रयेमुळे त्यातील तुकडे कोणीय अगर गोलाकार 
बनतात पण वाहत्या पाण्याचा प्रभाव त्यावर हदसतोच असे नाही. 
 
अमोर्फस स– स्र्फहटकीय नसलेले (उ. ओपल, ज्वालामुखीयकाांचे) 
ॲहमग्ड्यलू– दुय्यम खहनजानी भरलेले हछद्र (गुणहवशषेण ॲहमग्डोलायडल) 
ॲरॅ्फहनहटक– चष्ट्म्याहशवाय डोळ्याांना न हदसणारे कण असलेले. 
अस्ग्नज पोताचे– (रॅ्फनेहरहटकशी तुलना करा) 
 

अँहर्फबोल– मगॅ्नेहशयम, लोह, कॅस्ल्शयम (कधीकधी सोहडयम आहण अल्यूहमनम) याांचे हनरहनराळे 
सांयोग असलेल्या सांबांधी खहनजाांचे साांहघक नाम (उ. हॉनसब्लें ड) 
 
ॲहरनेशस– वालुकामय 
अर्मगलेशस– मृण्मय 
आकोज– रे्फल्डस्पारची अवशयक राशी असलेला वालुकाशम, 
 

ॲश– (ज्वालामुखीय)– सुटे, तुकडे झालेले द्रव्य. त्यात ज्वालामुखीतूत रु्फां कलेले ४ 
हमहलहमटरपेक्षा कमी व्यासाचे कण अहधक प्रमाणात असतात. त्यात ज्वालामुखीय धूळ असते. (टर्फ, 
बे्रहशया, खांगर आहण ॲग्लॉमोरेटशी तुलना करा.) 
 
बेंटोनाइट– माँटमॉहरलोनाइट सांचातील ७५ टक्क्यापेक्षा जास्त मृदाखहनजे असलेली मृण्मय द्रशये. 
 

बे्रहशया– दृढीभतू कोणीय तुकडे. हे तुकडे बरेचसे ४ हम, मी. पेक्षा जास्त व्यासाचे असतात. त्याांचा 
उगम, (१) हझजणे अगर धुपणे (२) भ् रांशके्षत्राच्या बाजूने याांहत्रकी हचरडणे अगर (३) ज्वालामुखीय 
हवस्र्फोटातून, प्राप्त होतो. 
 
काबोनेशस– सेंहद्रय द्रव्य असलेले 
चॅल्सेडोनी– सूक्ष्म स्र्फहटकीय हसहलका खहनज–सामान्यतः त्यात सम्मीहलत पाणी असते. 
 

चटस– सामान्यतः सघन, (कधीकधी) सस्च्छद्र, सूक्ष्म स्र्फहटकीय, क्वाटस झ, चॅल्सेडोनी, आहण 
केव्हा केव्हा ओपल याांचा बनलेला असा कठीण खडक. 
 

क्लोराइट– यात लोह आहण मगॅ्नेहशयम याांचा समावशे असतो. त्याची अभ्रकासारखी रचना 
असते. ते अहँर्फबोल, पायरॉक्झीन, अगर बायोलाइट याांच्या हझजण्याने तसेच कायाांतराने बनते. ह्या 
खडकात सजल अल्यूहमनम हसलेकेट असते. 
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प्रसडर– (ज्वालामुखीय)– लाव्ह्याचे ४ ते ३२ हम. मी. आकाराचे काचसदृश तुकडे असलेला व 
ज्यात उच्च प्रमाणात हछदे्र (स्कॉहरएशस) बऱ्याच माते्रने आढळतात असा सुटा ॲग्लॉमरेट; तसेच राखेत 
आढळणारे या वणसनाचे व्यस्क्तगत तुकडे, टर्फ, ॲग्लॉमरेट अगर बे्रहशया. 

 
फ्ले– सामान्यतः चपटे, स्र्फहटकीय क्यओूहलनाइट माँटमॉहरलोनाइट (बेटोनाइट) इलाइट 

(हायड्रोमायका) अगर तत्सम गटाांची खहनजे व नेहमीचे घटक म्हणून असलेले नैसर्मगक सूक्ष्म कणाांचे 
द्रव्य– (या द्रव्यातील) हे घटक मुख्यत्व े हायड्रस अल्युहमनम हसहलकेटचे असून ते अन्य खडक आहण 
खहनजाांच्या रासायहनक बदलामुळे बनतात. 

 
क्लीव्हेज– स्र्फहटकीय रचनेने हनहित झालेल्यात हनयहमत प्रतलाांच्या बाजूने हवलग होण्याचा 

खहनजाांचा गुणधमस, मातीच्या प्रहतबलामुळे हनमाण होणाऱ्या कमकुवत प्रतलाांच्या बाजूने पातळ पदरात 
हवभाजन होण्याचा (उ. स्लेट) गुणधमस. 

 
कॉन्काइडल फॅ्रक्चर– भांगल्यामुळे रु्फटलेल्या काचेप्रमाणे गोलाकार पृष्ठ े (शांखाभ) शद्बशः 

“शांखासारखे”. 
 
काँक्रीशन– सांग्रांथी–खहनज द्रव्याच्या थराथरात होणाऱ्या स्थानीय हनके्षपामुळे बनणारी गाठीची 

मसुराकार, अगर अहनयहमत आकाराची सांरचना. 
 
काँग्लॉमोरेट– (हमश्रप्रपडाशम) : (४ हम. मी. व्यासापेक्षा जास्त व्यासाचे बऱ्याच प्रमाणात असलेल्या 

कां कर अगर गोटे याांचा आहण सांयोजन अगर सांदाबनाने दृढीभतू झालेल्या अशा द्रव्यापासून बनलेला 
अवसादी खडक. 

 
हक्रप्टोहक्रस्टलाईन– (गूढ स्र्फहटकीय) = अहत सूक्ष्म स्र्फहटकासारखा पोत असणारा खडक−हे 

स्र्फहटक इतके सूक्ष्म असतात की शलैले हचत्रीय सूक्ष्मदशी यांत्रानेसुद्धा त्याांचे हवभेदन करता येत नाही. 
 
डायटोमाइट– डायटोमच्या मुख्यत्वकेरून साांगाड्यापासून (डायटोमेशस मृहत्तका) बनलेला 

दृढीभतू अवसादी खडक. 
 
इहक्वग्रनँ्यलूर– समकणी–अस्ग्नज–पोत असलेला–यातील कण अहनवायसतया समआकाराचे 

असतात हे याचे वैहशष्ट्ठ्य असते (पॉर्मर्फहरहटकशी तुलना करा). 
 
रॅ्फहसज– ही भशूास्त्रीय अगर शलै लेखाहचत्रीय सांज्ञा आहे. जेव्हा एखाद्या हनके्षप अगर खडकाच्या 

रचनेचा एक भाग–त्यातील दुसऱ्या भागापासून अशमहवद्याशास्त्रीय दृष्टीने हवशषे प्रकारे हभन्न असतो, जसे 
शलेची रॅ्फसी वालुकाशमाशी अांतस्तहरत अगर, त्यात पहरवतसहनत होते, तेव्हा अशा रचनेचा रॅ्फसीज या सांजे्ञने 
नामहनदेश केला जातो; गॅ्रनाइटच्या शरीरात डायोराइटची रॅ्फसी पहरवहेष्टत असते. 
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रे्फल्डस्पार– एकसारखी भौहतक लक्षणे आहण रचना असलेल्या अस्ग्नज उत्पत्तीच्या खहनजाांच्या 
गटाचे रे्फल्डस्पार हे नाव आहे. ऑथोक्लेज व मायक्रोक्लाईन, पोटॅहशयम ॲल्यहूमनम हसहलकेट; अल्बाइट, 
सोहडयम अल्युहमनम हसहलकेट; अनॉथाइट, कॅस्ल्शयम हसहलकेट, आहण इतर हे त्याांचे प्रकार आहेत. 

 
रे्फरोमगॅ्नेहशयन : लोह आहण मगॅ्नेहशयमचा अांतभाव असलेला सामान्यतः काळ्या रांगाच्या 

हसहलकेटच्या खहनजाांचा (पायरॉक्सीन, अँहर्फबोल, ऑहलव्हाइन, बायोटाइट) गट–रे्फरूहजनस– 
(लोहमय)– लालसर प्रपगट लोहमय अहभरांजका सारखे लोहमय द्रव्य. 

 
र्फोहलएशन– (पल्लवन)– खहनज कणाांच्या समाांतरणातून (अवसादी खडकातील 

स्तरीभवनापासून हे हभन्न असते) हनष्ट्पन्न होणारी कायाांतहरत खडकाची बाांधणी अगर पट्टीभवन. 
 
ग्लास (काांच)– ज्वालामुखीय; आकस्स्मक शीतनामुळे स्र्फहटकीभवन रोखले गेलेले अस्ग्नज 

अशमद्रव्य (प्रथम द्रवरूप असलेले). 
 
नीस– दाणेदार खहनजाांचा आहण प्रामुख्याने पट्ट्यासारख्या अगर समपाश्वीय खहनजाांचा 

एकामागनू एक पटे्ट असलेला कायाांतहरत खडक. 
 
हाडसनेस– (काहठण्य) खहनज हवज्ञान शास्त्रदृष्ट्ट्या, एका कणाची दुसऱ्यावर चरे पाडण्याच्या अगर 

चरे पाडून घेण्याच्या क्षमतेचे माप. मॉह स् च्या मापसारणीवर ते गुणानुक्रमे एका (सांगहजरे) पासून दहा 
(हहरा) पयंत हनर्मदष्टक रण्यात येते.  

 
केओहलनाइट– रे्फल्डस्पार अगर रे्फल्डस्पारयुक्त अस्ग्नज शलैाांच्या हवघटनाने सामान्यतः बनलेले 

हचकणमातीचे खहनज (हायड्रस अल्यूहमनम हसहलकेट). 
 
लस्टर, (चमक) प्रकाश परावतसन गुणाांच्या प्रभावामुळे, उ. धास्त्वक, काचीय, राळदार पदाथांचे 

हदसणारे रूप. 
 
मेंगसॅ्कॉहपक– (मायक्रोस्कोहपक)– खहनजे आहण खडक याांच्यासांबांधी केलेल्या हनरीक्षणाांना आहण 

हनव्वळ डोळ्याांनी अगर हखशातील प्रभगाच्या सहाय्याने हनरीक्षण केलेल्या गुणधमास लागू केलेल्या सामान्य 
सांज्ञा − ह्या सूक्ष्मदशी यांत्राने केलेल्या (सूक्ष्माशी तुलना करा.) हनरीक्षणास लागू केल्या जात नाहीत. 

 
मेटॅ– कायाांतरण प्रहक्रयेमुळे खडकात होणारा बदल दाखहवणारा खडकाच्या नावामागे लावण्यात 

येणारा उपसगस (उ. मेटॅ अँडेसाईट). 
 
मायक्रोहक्रस्टलाईन– (सूक्ष्मस्र्फाटीय) सूक्ष्मदशी यांत्राच्या सहाय्यानेच हनरीक्षण करता येईल इतके 

लहान स्र्फहटक ज्यात आहेत असा खडकाचा पोत. 
 
मायक्रोस्कॉहपक– (सूक्ष्म) खहनजावर आहण खडकावर सूक्ष्मदशी यांत्राच्या सहाय्याने केलेल्या 

हनरीक्षणाांना आहण हनरीक्षण केलेल्या त्याांच्या गुणधमांना लागू करण्यात येणारी सांज्ञा. 
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माँटमॉरीलोनाइट– बेंटोनाइट–हचकणमातीच्या खहनजातील सवांत सामान्य व अत्यांत हवस्तृत 
घटक–याला सामान्यपणे मेटॅमॉहरलोनाइट गट असे म्हणतात; बीडेलाइट–सपॅोनाइट आहण नारीनाइट हे 
त्याचे अन्य घटक आहेत. या मातीचे वैहशष्ट्ठ्य हे असते की त्या ओल्या होताच रु्फगतात आहण साधारणपणे 
नरम आहण सर्फाइदार असतात. 

 
ओपल– हे रांगहीन अगर हर्फकट करडे अगर प्रपगट अनाकार सजल हसहलका असते. 

(अपद्रव्यामुळे कधीकधी ते बहुवणी बनते.) 
 
पेग्मटाइट– गार, रे्फल्डस्पार, अभ्रक याांचा सामान्यतः बनलेला अत्यांत भरड अगर राक्षसी कण 

असलेला अस्ग्नज खडक; त्यात पुष्ट्कळ वळेा दुर्ममळ खहनजे असतात. 
 
रॅ्फनेहरहटक–हनवळ डोळ्याांना हदसणारे कण असलेला. अस्ग्नज पोत– (अरे्फनाइहटकशी तुलना 

करा.) 
 
रे्फनोहक्रस्ट–पॉर्मर्फहरहटक पहा. 
 
र्फायलाइट– स्लेट आहण हशस्ट याांच्यातील कणाांच्या मधल्या आकाराचे कण असलेला सूक्ष्म 

कणाांचा कायाांतहरत खडक. 
 
पॉर्मर्फरायहटक– लहान स्र्फहटकाांच्या अगर काचेच्या कोंदणात बसहवलेला मोठ्या स्र्फहटकाांच्या 

(रे्फनोहक्रस्ट) अस्ग्नज खडकाचा पोत (पॉर्मर्फरी :– पॉर्मर्फरायहटक पोत असलेला खडक.) 
 
पोझोलान– स्वतःचे सांयोजी गूण अगदी अल्प असलेले अगर अहजबात नसलेले पण अगदी बारीक 

आकाराचे हसहलशस अगर हसहलशस आहण अल्यूहमनस द्रव्य. ओल्या स्स्थतीत या द्रव्याची सामान्य 
तपमानात, कॅस्ल्शयम हायड्रॉक्साइडवर रासायहनक प्रहतहक्रया होते आहण त्यापासून सांयोजी गुणधमस 
असलेले सांयुग बनतात, 

 
प्यूहमस– ढोबळपणे समाांतर अगर एकमेकात हढलेपणे गुांतलेल्या बऱ्याच प्रमाणात काचेतून 

काढलेल्या तांतूांच्यापासून बनलेला अहतशय सरांध्र आहण हछद्रमय अशमरस; या तांतूतही पापदेु्र असलेली हछदे्र 
असतात. ऱ्हायोलाइट व हडसाइटसारख्या जास्त प्रमाणात हसहलका असलेल्या साांद्र अशमरसात हे 
सरसकट आढळतात, स्कोहरयाशी तुलना करा. 

 
प्यूहमसाइट– नैसर्मगकरीत्या आढळणारी, अहतशय सूक्ष्मकण असलेली, प्यूहमसमय ज्वालामुखी 

राख – रचना सामान्यपणे ऱ्हायोलाइटची असते.  
 
पायरोक्लॅस्स्टक– ज्वालामुखीच्या स्र्फोटामुळे हनमांण झालेल्या खांडमय खडकास ही सांज्ञा 

सामान्यपणे हदली जाते. (टर्फ, ज्वालामुखी–राख वगैरे) 
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पायरॉक्झीन– मगॅ्नेहशयम, लोह, कॅस्ल्शयम (कधीकधी मगेँनीज, हलहथयम आहण अल्यूहमनम) ही 
खहनजे हनरहनराळ्या प्रमाणात एकत्र आलेल्या सांबांहधत खहनजाांच्या गटाला ही सांज्ञा हदली आहे. (उ. 
ऑगाइट) 

 
क्वाट सझ– सगळ्यात हवपलु प्रमाणात आढळणारा हसहलकेचा स्र्फहटकीय प्रकार– (SiO2) तो 

अहतशय कठीण आहण चकचकीत असतो, त्यातील हवभांजन शांखाभ असते. त्यातील भेदन वास्तहवक नसते 
व हा खडक सामान्यतः रांगहीन पण कधीकधी गुलाबी, करडा, अगर शेंद्री रांगाचा असतो. 

 
क्वाटसझाइट– अत्यांत कठीण क्वाटसझीस वालुकाशम. त्याचे अांतकस णी दुय्यम क्वाटस झने भक्कमपणे 

सांयोजन केलेले असते, 
 
हशस्ट– पट्टासारख्या अगर समपाश्वी खहनजापासून प्रामुख्याने बनलेला सूक्ष्म ते भरड कणाांचा 

प्रतलयुक्त कायाांतहरत खडक. 
 
स्कोहरया– अनुप्रस्थ छेदात गोल अगर दीघस वतुसळाकार वैहशष्ट्ठ्यपूणस हछदे्र असलेला अत्यांत उच्च 

प्रमाणात हछद्रमय अशमरस, यातील अांतराळीय काच पातळ पटलाांच्या स्वरूपात (जास्तीत जास्त वेळा 
द्रवरूप, बॅसाल्टसारख्या मलूभतू अशमरसाच्या स्वरूपात) आढळते. गुणहवशषेण–स्कोहरऍशस, प्यूहमसशी 
तुलना करा. 

 
सपंटाइन– मगॅ्नेहशयम हसहलकेट जास्त प्रमाणात आहे असा सामान्यतः दुय्यम मूलस्थान 

असलेला सरसकट हहरवट रांगाचा खडक.  
 
शले– मुख्यतः हचकणमाती अगर गाळमातीपासून बनलेला आहण स्तरीभवनाशी समाांतर असा 

ठळकपणे खांहडत असलेला अवसादी खडक. 
 
स्लेट– ठळकपणे खांहडत असलेला पण स्तरीभवनाशी समाांतर नाही हे वैहशष्ट्ठ्य असलेला अत्यांत 

सूक्ष्मकणाांचा कायाांतहरत खडक. 
 
टूर्फा– खहनज झऱ्याांच्या भोवताली सामान्यतः बनलेले कॅस्ल्शयम क्लोराईडचे सस्च्छद्र हनके्षप 

(रव्हरटाईन हा एक याचा प्रकार आहे.) 
 
टर्फ– दृढीभतू ज्वालामुखीय राख. 
 
व्हर्ममक्यलूाइट– अभ्रकासारखा जलयोहजत रे्फरो–मगॅ्मेहशयन हसहलकेट खहनजाांचा एक गट–

जलद तापनाने अगर तीव्र हायड्रोजन पेरॉक्साइडच्या प्रहक्रयेमुळे हा र्फटीच्या काटकोनात हवस्तरण पावतो; 
हा बायोटाइट अगर क्लोराइट आहण काही हचकणमातीयुक्त खहनजाच्या मध्यवती असतो, 

 
व्हेहसक्यलूर– सरांध्र–व्हेहसकल्स या नावाने ओळखला जाणाऱ्या “बुडबुड्याांच्या” हछद्राांचा समावशे 

असलेला ज्वालामुखी खडक– (ॲहमग्डेलॉइडलशी तुलना करा.) 
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वदेप्ररग– हझजणे–हवतेील घटकाांमुळे हनमांण होणारा खडकातील बदल (हवघटन आहण हवच्छेंदन–) 
 

कायांतहरत खडकाांच्या गुणधमातसुद्धा व्यापक प्रमाणात र्फरक पडतो. सांगमरवरी दगड आहण 
क्वाटसझाईट सामान्यतः भारी, घहनष्ट व पुरेशा प्रमाणात कठीण आहण बळकट असतात. नीसेस सामान्यपणे 
र्फार हटकाऊ आहण कठीण असतात पण हशस्टचे अहनष्ट गुणधमस त्यात असण्याची शक्यता असते. 
हशस्टमध्ये अनेकदा पातळ पदर असतात आहण त्यामुळे त्याांचे आकार लादीसारखे होण्याची प्रवृत्ती असते; 
सामान्यपणे त्याांच्यात बऱ्याच प्रमाणात नरम, अभ्रकयुक्त खहनजे असतात आहण अनेकदा काँक्रीटच्या 
हमलाव्याकरता अवशय असणाऱ्या शक्तीचा त्यात अभाव असतो. अन्य पक्षी काही हशस्ट पुणसपणे हमलावा 
म्हणून उपयोगी पडतात. स्लेटमध्ये वैहशष्ट्ट्यपूणस पातळ पदर असतात व हे  अहनष्ट असते. 
 

ताज्या बदल न घडलेल्या खडकाांचे गुणधमस हझजण्यासारख्या दुय्यम प्रहकयाांनी जवळ जवळ 
बदलून जातात; हझजण्यामुळे त्याांचे रासायहनक हवघटन आहण भौहतक हवच्छेदन होते; अत्यांत बळकट 
खडकात सुद्धा या प्रहक्रयाांच्यामुळे शवेटी असांबद्धता हनमाण होते. तसेच भजूलाच्या हक्रयेसारख्या अन्य 
दुय्यम प्रहक्रयाांच्यामुळे खडकावर लेप बसून अगर सांयोजी पदाथांचा हनके्षप होऊन त्याांच्या मूळ गुणधमात 
बदल होणे शक्य असते. असे पदाथस स्वतःच हाहनकारक असू शकतात अगर त्याांच्यासुळे प्रहक्रया घडणे 
अहधक अवघड होत असल्याने ते आके्षपाहस असतात. या उलट अशा दुय्यम प्रहक्रयाांमुळे कधीकधी खडक 
हनके्षहपत द्रव्यामुळे अहधक बळकट अथवा कमी हछद्रमय बनणे शक्य असते आहण अशा रीतीने त्याांच्या 
मूळच्या असमाधानकारक गुणधमात सुधारणा होऊ शकते. अशी उदाहरणे दुर्ममळ असतात. पुढे करण्यात 
येणाऱ्या स्पष्टीकरणाप्रमाणे खडकाच्या प्रकाराच्या अगर हनके्षपाच्या अहहतकारक लक्षणात धुण्यामुळे, 
हनवडक खाणकामामुळे, अगर इतर उपचाराांनी सुधारणा करणे सांभाव्य असते. 
 
(इ) सर्लाव्याांची रासायतिक उपयुक्ििा 

हमलाव्यातील काही द्रव्यात रासायहनक बदल होतात. ते कधी कधी र्फायदेशीर असू शकतात पण 
पुष्ट्कळ वळेा हनहितच हाहनकारक ठरतात. अशा प्रहक्रया हवहवध प्रकारच्या असतात. त्यात हमलाव्यातील 
द्रव्य आहण हसमेंटमधील घटक याांच्यातील प्रहक्रया, हवद्राव्य द्रव्याांचे द्रावण, हझजण्यामुळे होणारे 
ऑक्सीकरण आहण हसमेंटच्या सामान्यपणे होणाऱ्या जलयोजनेत अडथळा आणणाऱ्या गुांतागुांतीच्या 
प्रहक्रयाांचा समावशे असतो, अवशोषणामुळे आहण हनजसलीभवनामुळे हचकणमातीत होणारी याांची आयतन 
पहरवतसने भौहतक बदलाची असतात. त्याांचा ह्या सांबांधात हवचार करावा कारण हचकणमातीतील 
हनरहनराळ्या खहनजाांच्या स्र्फहटकीय रचना आहण रासायहनक बनावटीचा त्याांच्याशी सांबांध असतो. 
 

हमलाव्यातील काही द्रव्ये आहण हसमेंटमधील अल्कली याांच्यामधील प्रहकयाांचा हवस्तरण, हचराळणे 
आहण काँक्रीटची हानी होणे याांच्याशी, सांबांध असतो. ओपल, ऱ्हायोलाइट आहण काही अन्य खडक आहण 
अन्यथा आके्षप न घेता येण्याजोगी हमलाव्यातील काही खहनजे लहान प्रमाणात असल्याने अहतशय हवस्तरण 
आहण शीघ्र हानी झाली आहे. ओपल (अनाकारी जलीय हसहलका) हा हमलाव्यातील जास्तीत जास्त 
प्रहक्रयाशील घटक आहे. परांतु अम्लीय आहण मध्यवती ज्वालामुखी खडक हे सवात जास्त महत्वाचे 
असतात कारण ते सवात जास्त हवपलु असतात. अनेक खडकाांच्या प्रकारात ओपेलाइन हसहलका गौण 
घटक म्हणून आढळून येतो अगर त्याचे वाळू अगर कां कराच्या कणाांवर लेप अथवा पापुदे्र बनलेले असतात. 
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हसमेंट–अल्कलीशी हाहनकारकपणे प्रहकया करणारे खडक आहण खहनजे, हे मध्यम ते उच्च 
प्रमाणात हसहलका असलेले ज्वालामुखीय खडक असतात. तसेच (बेसाल्टचे काचेसारखे मलूभतू प्रकार 
सोडून कृहत्रम अगर नैसर्मगक) हसहलकेट काचा; (बहुतेक चटँ आहण गारगोटी धरून) ओपेलाईन आहण 
चॅल्सेडोनी खडक; काही र्फायलाइट, रायडायमाइट आहण काही हझओलाइट हे त्याांचे प्रकार असतात. 
सामान्यतः ज्ञात प्रहक्रयाशील प्रकारासारखे शलैहवज्ञान शास्त्राप्रमाणे असणारे अगर कायाची माहहती अगर 
प्रयोगशाळेतील प्रयोगाांच्या आधारावरून प्रहक्रयाशील प्रवृहत्त असण्याची शांका येणारे हगलावे, ज्यात 
अल्कलीचे प्रमाण कमी आहे अशा हसमेंटबरोबरच वापरावते. काही उदाहरणात अल्कलीना (NA20 + 
0·658 K20) हसमेंटच्या ०·५ पासून ०·६ टक्क्याइतके मयाहदत ठेवनू अशा प्रहक्रयाांची तीव्रता कमी करण्यात 
येते. हझओलाइट आहण माँटमॉरीनोलाइटच्या प्रकाराची हचकणमातीमय खहनजे धनायन हवहनमय 
प्रहक्रयामुळे अल्कलींच्या पुरवठ्यात वाढ करू शकतात. 

 
लोह सल्र्फाइड, पायराइट आहण मकंसाइटसारख्या काही सल्र्फाइड खहनजाांचे वातावरणीय 

आघाताने सहजपणे ऑक्सीकरण होते आहण पहरणामी गांजामुळे हवदु्रप डाग पडतात आहण बाहधत कणाांच्या 
शक्तीचा आहण सांसांजनाचा ऱ्हास होतो. तसेच भोवतालच्या काँक्रीटच्या आधारद्रव्यात हाहनकारक 
असणारी अम्लीय सांयुगे अशा प्रहक्रयेमुळे हनमाण होतात. अशा सांयुगाांच्यामुळे तन्सांबांधी प्रहक्रया होतात व 
स्र्फोटक सांचालन होईल अशी आयतनात वाढ होते. पहरणामी लहान स्र्फोटक आवाज होऊन कोळशाच्या 
कमकुवतपणामुळे आहण काँक्रीटच्या पृष्ठभागावरील अहनष्ट उपस्स्थतीमुळे, तसेच गोठण आहण हवतळणाला 
होणारा काँक्रीटचा प्रहतरोध कमी होण्यामुळे ही सांयुगे आके्षपाहस असतात. काही वनस्पहतजन्य द्रव्य आहण 
ह्यमूससारख्या इतर सेंद्रीय पदाथांमध्ये हसमेंटच्या जलयोजनाला हवरोध करणारी सेंद्रीय आम्ले असतात. 
सेंहद्रय अपद्रव्याांच्या वणसमापक परीके्षतील मानक रांगापेक्षा जास्त काळा रांग हनमाण करणाऱ्या वाळू टाकून 
द्याव्यात. अस्स्तत्वात असलेल्या सेंहद्रय द्रव्याचा प्रकार आहण काँक्रीटवरील त्याचा हवहशष्ठ पहरणाम हनहित 
करण्याकरता आणखी परीक्षण करणे इष्ट असते. एवढाच अशा हनष्ट्कषांचा आशय असतो. अवशोषणामुळे 
आहण हनजसलीकरणामुळ हचकणमाती रु्फगते आहण सांकुचन पावते आहण जेव्हा चुन्याच्या दगडाप्रमाणे 
खडकातील घटक म्हणनू त्या आढळून येतात तेव्हा ह्या अवशोषणाच्या गुणामुळे हझजून हवघटन होण्याच्या 
खडकाच्या सांवदेनक्षमतेत बरीच वाढ होते. सल्रे्फटे, क्लोराइडे, काबोनेटे आहण र्फॉस्रे्फटे याांच्यासारखी 
रासायहनक लवणे बऱ्याच हभन्न स्वरूपात हमलाव्यात आढळून येतात. हसमेंट पक्व होण्याच्या सामान्य 
प्रहकयात बदल करण्यात अगर त्यात बाधा आणण्यात ह्या पदाथांतील काहींची रासायहनक प्रहक्रया होते. 
इतर पदाथस, कमकुवतपणामुळे अगर त्याांचा हवरघळून जाण्याकडे कल असल्यामुळे अहनष्ट असतात. तसेच 
अशी सांगदूषणे हनःस्त्रावण आहण प्रस्रु्फटनाला सहाय्यभतू होतात, आहण जर ती हपष्टमय अगर सूक्ष्म कणाांची 
असली तर त्याांच्यामुळे हमलाव्यातील अहनष्ट गाळमय अांशात वाढ होते, 

 
अत्यांत सूक्ष्म अशा हमलाव्यातील द्रव्याांच्या अांशाांचे “गाळमाती” अगर “गाळमाती आहण 

हचकणमाती” असे सामान्यपणे वगीकरण करण्यात येते, अशी द्रव्ये जास्त प्रमाणात वापरु देऊ नयेत कारण 
हमश्रणातील पाण्याच्या गरजेत वाढ करण्याकडे त्याांचा कल असतो आहण त्यामुळे कमकुवतपणा हनमाण 
होण्यास अगर शस्क्त आहण हटकाऊपणात घट होण्यास ती कारणीभतू होतात. तथाहप दळलेल्या प्यहूमस 
अगर डायटोमेशस महृत्तकेसारखी काही अत्यांत सूक्ष्म कण असलेली गाळमातीयुक्त द्रव्ये पोझोलानी 
हक्रयेतून हक्रयाशीलता, शस्क्त, आहण हटकाऊपणा वाढहवण्यासाठी कधी कधी वापरण्यात येतात. 
त्याचप्रमाणे गाळमाती अगर हचकणमाती अशी, के्षत्रीय वगीकरण होण्याची शवयता असलेल्या हसहलशस 
द्रव्याचा स्वाभाहवक अांतभाव लाभदायक ठरण्याचा सांभव असतो. उलटपक्षी वाळूच्या कणाांचा एक भाग, 
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मॉटमॉहरलोनाइट प्रकाराची हचकणमाती असलेली वाळू वापरल्याने अहतशय अवपातहानी होऊन 
काँक्रीटवर हाहनकारक पहरणाम झालेला आहे. हमलाव्यात सवसत्र आढळणारा अभ्रक हा एक सांदूषक पदाथस 
असतो आहण तो नरम पदर असलेला आहण अवशोषणकारक गुणधमी असल्याने आहण भेदक प्रतलाांच्या 
बाजूने हवघटनक्षम असल्याने तो काँक्रीटच्या शक्तीत आहण हटकाऊपणात घट होण्यास कारणीभतू होतो 
म्हणून अहनष्टकारक आहे. 

 
हमलाव्याांच्या कणाांवरच्या लेपाच्या स्वरुपात, एकत्र जोडणारे पापदेु्र म्हणून अगर हमलाव्याांच्या 

हनके्षपातील हभन्न थर म्हणून रासायहनकरीत्या हाहनकारक अगर सांदूषक पदाथस भरड अगर सूक्ष्म हमलाव्यात 
आढळण्याची शक्यता असते. ही सांदूषणे रुक्ष अगर अधसरूक्ष प्रदेशात जास्त प्रमाणात आढळून येतात. जेव्हा 
असे द्रव्य हपष्ठमय अगर हठसुळ असते तेव्हा हाताळण्याने कधी कधी ते सुटे होते आहण त्यामूळे त्यातील 
गाळमातीच्या अांशात वाढ होते. काही हचकणमात्या आहण रासायहनकतया हक्रयाशील खहनजे सामान्यतः 
कठीण, बळकट व रासायहनकतया स्स्थर अशा खडकाच्या हझजण्यातून प्राप्त होतात. या कारणास्तव 
रासायहनक दृहष्टकोनातून तसेच भौहतक बळकटपणाच्या दृष्टीने हमलाव्याच्या हझजण्याचे प्रमाण आहण 
प्रकार याांना महत्व असते. 

 
सामान्यतः गाळ अगर हचकणमातीचे लेप, काही सूक्ष्म सुटे अभ्रक, सहजी हवरघळणारी लवणे, 

आहण हलके सेंहद्रय द्रव्य ही र्फक्त धुवनू काढून टाकता येतात. हचखलाचे गोळे काढून टाकता येतात पण 
त्याला त्रास पडतो. कोळशाचे कण जर र्फार भरड नसले तर ते धुवनू अगर जर त्यातील कण तुलनेने मोठे 
असले तर मध्यस्त जाड कण अलग करून कोळसा हमलाव्यातून काढून टाकता येतो. कठीण आहण 
हचकटून राहणारे लेप आहण पापदेु्र याांच्या बाबतीत त्याांच्यावर गदगदा हलहवण्याच्या हक्रयेसारखी 
जोरजोराने अपघषसणाची प्रहक्रया, त्याांना सुटे करण्याकरता करावी लागते. त्यामुळे चाळून आहण धुवनू ते 
काढून टाकता थेतात. यातील काही (प्रकारचे) पापुदे्र योग्य खचात काढून टाकता येत नाहीत. 

 
हमलाव्यातील हवद्राव्य पदाथस जर प्रहक्रया करून काढून टाकले नाहीत तर ते हमश्रक पाण्यात 

हवरघळतात व पाणी दूहषत करतात. पृष्ठावरील लेप आहण पापुदे्र हवशषेतः ते जर सुटे आहण हपष्टमय 
असतील तर हमश्रण यांत्रात अांशतः हनघनू जातात; पण सुट्या झालेल्या द्रव्याला जास्त पाणी लागण्याच्या 
आहण त्यात साय तयार होण्याच्या हक्रयेच्या प्रवतसनी प्रवृत्तीमुळे हसमेंट आहण हमलाव्यातील बांधात ज्या काही 
सुधारणा व्हावयाच्या त्यावर पाणी पडते. 

 
२६. पूवेिि–  

योग्य अशा हमलाव्याचा शोध घेत असताना हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की, आदशस द्रव्ये क्वहचतच 
आढळात येतात. एक अगर अहधक आकाराांच्या कणाांची न्यूनता अगर अहतहरक्तता असणे ही अगदी 
सामान्य घटना असते; आके्षपाहस खडकाचे प्रकार, लेप केलेले आहण सांयुजी कण, अगर सपाट अथवा 
लादी- सारख्या आकाराचे कण अहधकतम प्रमणात आढळण्याचा सांभव असतो; हचकणमाती, गाळमाती, 
अगर सेंहद्रय द्रव्यामुळे हनके्षप दूहषत होण्याची शक्यता असते; अगर हझजण्यामुळे कणाांच्या शक्तीत गांभीर 
घट होते. हशवाय भजूल पहरस्स्थती अगर अहतहरक्त अहधमारामुळे हनके्षपाच्या नजीक काम करण्यात गांभीर 
अडथळे येतात. दुदैंवाने हनके्षपाच्या आतील पहरस्स्थतीचे पृष्ठभागावर प्रत्यक्षपणे हनरीक्षण करता येत नाही. 
तथाहप भशूास्त्रीय पहरस्स्थती आहण द्रव्यावर लागू झालेल्या प्रहक्रया समजून घेतल्याने पृष्ठभागावरील 
हनरीक्षणावर आधाहरत केलेल्या हनवसचनाांची बरीच मदत होते. अनेक वळेा अशा जाणकारीमुळे केवळ वरवर 
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हदसणारी पहरस्स्थती आहण काहीशा खोलीवर अपेहक्षत असलेली पहरस्स्थती याच्यात र्फरक करणे शक्य 
होते. या बाबींच्यावरील अांहतम हनष्ट्कषस काढण्यासाठी सामान्यतः काटेकोर समन्वषेणाची जरुरी असते, 
परांतु व्यावहाहरकदृष्ट्ट्या शक्य हततकी सुसांबद्ध माहहती पूवस पाहणीच्या आहण प्रारांहभक समन्वषेणाच्यावळेी 
घेऊन ठेवावी. 
 

वाळू आहण कां करातील अनेक आके्षपाहस अांगे योग्य प्रहक्रया करुन दूर करता येतात. सूक्ष्म 
कणातील, आहण वाळूच्या आकारातीलसुद्धा, न्यूनता (दगड) र्फोडून अगर उपलब्ध सांहमश्रक वाळू वापरून 
दूर करता येते. हाहनकारक गाळ, हचकणमाती अगर सेंहद्रय द्रव्य धुवनू काढून टाकता येते. हनके्षपातील 
आके्षपाहस भाग वापरला जाण्याचे टाळण्याकरता हनवडक खुदाई करणे हे एक सांतोषजनक साधन आहे. 
प्रकल्पाच्या व्याप्ती आहण अन्य साधनातून सांतोषजनक द्रव्ये उपलब्ध होण्यावर प्रहक्रयाांच्या ह्या अगर अन्य 
पद्धती वापरणे समथसनीय होईल अगर कसे हे सामान्यपणे अवलां बून असते. प्रारांहभक समन्वषेणावर वरील 
हवचाराांचा प्रभाव पडला पाहहजे. हनके्षपाची सुगमता, कामाशी साहन्नध्य, आहण सुकायसता या बाबी त्याचे 
मूल्पमापन करण्याकरता हवचारात घेणे अवशय असते. 

 
हनके्षपातून हमलाव्याची राशी हकती हमळू शकेल याचा स्थूलमानाने अांदाज करावा आहण सांभाव्य 

गरजाांशी त्याची तुलना करावी. पावले घालून के्षत्राचा स्थूलमानाने अांदाज घ्यावा, नाल्याांचे काठ आहण 
इतर उघड्या पडलेल्या भागाांचे परीक्षण करून द्रव्याांच्या (हनके्षपातील) खोली आहण प्रतवारीचा हनणसय 
घ्यावा. द्रव्याच्या स्वरूपावर आधाहरत केलेल्या रु्फकट जाणाऱ्या द्रव्याकरता अांदाजी हकती काट करावयाची 
ही बाब सोडून, जागेवरील एक घ. याडस द्रव्यापासून एक घ. याडस काँक्रीटला लागणारा हमलावा हनमाण 
करता येतो असे सामान्यपणे मानण्यात याव.े  
 
२७. णमलाव्याच्या भावी तर्थानावरील प्रार्थणमक नमुने घेिे आणि ित्संबंधी माणहिीचे अहवाल ियार करिे–  

डेन व्हर प्रयोगशाळात तपासणी करण्याकरता लागणाऱ्या प्राथहमक नमुन्याांच्या सांपादनासाठी 
वापरण्यात येत असलेल्या पद्धती, सांरचनाांचा प्रकार आहण अहभकल्पन आहण एकसारखेपण, आकार आहण 
रचना, अहधभार, भपूहरस्स्थती इत्यादींच्या बाबतीतील हमलाव्याच्या हनके्षपाांची वैहशष्ट्ठे्य अशासारख्या 
बाबींच्यावर बऱ्याच प्रमाणात अवलां बून असतात. हमलाव्याांच्या सवस सांभाव्य मूलस्थानाांना लागू पडतील अशा 
मानहकत सूचना तयार करणे अव्यवहायस असते. जास्तीत जास्त शक्यता असलेल्या आहण काटकसरीच्या 
वाटणाऱ्या स्थानातून (लक्ष्य– २९०) घ. नां. ५३, डेन व्हर सांघीय कें द्र, डेन व्हर, कोलो. येथे पाठवावते. 
नमुन्याांचे आकार खालीलप्रमाणे असावते. खणत्यातून काढलेले वाळू आहण कां कर ६०० पौंड, अथवा ते क्र. 
४ ते ¾ इांच चाळण्यातून चाळले असल्यास २०० पौंड आहण हनमाण झालेल्या आकाराांचे प्रत्येकी १०० पौंड. 
र्फोडलेल्या हमलाव्याकरता योजलेल्या खाणीतल्या खडकाच्या नमुन्याचा आकार ४०० पौंड असतो, (अ) व 
(आ) या उपपहरच्छेदात माहगतलेली माहहती असणारे पाठवणीपत्र नमुन्याच्या प्रत्येक गठ्ठ्ठ्याबरोबर 
पाठवाव.े पत्रात नमुनें पाठहवण्याचा उदे्दश नमुद केलेला असावा, जसे काँक्रीटच्या हमलाव्याकरता, 
हनस्यांदक द्रव्याकरता अगर पारगम्य भरावाकरता. पत्राची नक्कल नमुन्याांच्या बरोबर असावी. 
 
(अ) िाळू आणण कां कराच ेतिक्षेप–  

हबन व्यापारी हनके्षपातून घेतलेल्या खाणीतल्या प्राहतहनहधक द्रव्याांचे नमुने उघड्या पृष्ठभागावरून 
अगर चर अथवा खणत्यातून योग्य स्थानावर खोदलेले असावते. व्यापारी स्थाने अगर अन्य स्थाने, जेथे 
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चाळून घेण्याच्या सुहवधा उपलब्ध असतात, तेथील नमुने घेताना हनरहनराळ्या आकाराांचे व्यस्क्तगत नमुने 
सांपादन करणे इष्ट असते. 

 
अन्वषेण केलेल्या प्रत्येक आशादायक हबनव्यापारी हनके्षपासांबांधी खालील माहहतीची, हमलाव्याांच्या 

स्थानाची हनवड अगर त्यास मान्यता देणे आहण हवहनदेश तयार करण्याकरता, मदत होते. 
 

(१) हनके्षपाची मालकी 
(२) हवभाग, गावठाण अगर सीमेसांबांधी नकाशावर दाखहवलेली हनके्षपाची जागा 
(३) हनके्षपाचा प्रकार प्रदेशवणसनाचे स्वभावहचत्र आहण झाडेझुडपाांचे वणसन 
(४) हनके्षपाची ढोबळपणे अांदाहजत केलेली राहश आहण सरासरी खोली आहण सरासरी 
 अहधभार; तसेच चढ उतारासांबांधी हटप्पणीसह भजूल पातळी 
(५) नमुन्यात समाहवष्ट असलेल्या कमाल आकारापेक्षा जास्त मोठ्या असलेल्या द्रव्याची 
 टके्कवारी 
(६) मुख्य रस्त्याांपासून प्रवशे देणारे रस्ते 
(७) हमलाव्यापासून जर काँक्रीट केले असेल अगर आसपासच्या स्थानातील तत्सम 
 हमलाव्यापासून काँक्रीट केले असेल तर अशा काँक्रीटच्या वापराचे इहतवृत्त 
(८) उपयुक्त अगर गरज असणारी अन्य माहहती आहण छायाहचते्र 

 
व्यापारी वाळू आहण कां कराच्या हनके्षपाांच्या आहण दगडाांच्या खाणींच्या करता, ज्या साधनसामुग्रीने 

सुसज्ज असतात अशा जागाांच्याकरता खालील माहहती घेणे इष्ट असते. 
 

(१) चालकाचे नाांव व पत्ता 
 हनके्षप कायास्न्वत नसेल तर मालकी अगर हनयांत्रणासांबांधी हनवदेन 
(२) हनके्षप आहण यांत्रसामुग्रीची जागा 
(३) यांत्र सामुग्रीचे आयुष्ट्य; जर चालू नसेल तर ती केव्हापासून बांद ठेवली ती अांदाजी तारीख 
(४) पहरवहनातील सुहवधा आहण अडचणी 
(५) हनके्षपाचा हवस्तार 
(६) यांत्रसामुग्रीची क्षमता आहण (मालाचे) साठे 
(७) खोदकामाच्या, पहरवहनाच्या, र्फोडण्याच्या, चाळण्याच्या, धुण्याच्या, प्रतवारी करण्याच्या 
 आहण भारण करण्याच्या उपकरणाांच्या, प्रकार आहण पहरस्स्थतीसह, यांत्रसामुग्रीचे वणसन 
(८) यांत्रसामुग्रीपासून तयार होणाऱ्या द्रव्याांच्या हनरहनराळ्या आकाराांची अांदाजी टके्कवारी 
(९) आगगाडीने पाठहवण्याच्या ज्या काट्यावर द्रव्याांची वजने केली जातील त्या काट्याांची 
 जागा 
(१०) जागेवरची द्रव्याची यानावर चढवलेल्या स्स्थतीत (F. O. B.) अांदाजी प्रकमत 
(११) यांत्रसामुग्रीच्या हनपजेचे प्रमुख वापरदार 
(१२) सांरचनेचा प्रकार आहण आकार, हमश्रणाांतील प्रमाणे, वापरण्यात आलेल्या हसमेंटचा प्रकार 
 आहण काँक्रीटची प्रत याांचा समावशे असलेले हमलाव्यापासून तयार केलेल्या काँक्रीटचे 
 वापर 
(१३) इतर सुसांबद्ध माहहती 



 

 

अनुक्रमणिका 

(आ) दगडाच्या भािी खाणी–  
खाणीतील अगर अहवकहसत दगडाांच्या रचनाांचे नमुने घेणे कधी कधी जरुरीचे असते. जेथे तयार 

द्रव्याांचा साठा केलेला आहे अशा चालू असलेल्या अगर बांद पडलेल्या हमलाव्याच्या खाणीचे नमनेू 
घेण्याकरता प्रारांहभक अन्वषेणात असणाऱ्या गरजा, व्यापारी रेती आहण कां कराकरता लागणाऱ्या गरजाांच्या 
सारख्याच असतात. 

 
अहवकहसत अशमरचनेतून नमुने अहतशय काळजीपूवसक घेतले पाहहजेत म्हणजे हनवडलेले द्रव्य 

शक्य हततक्या जास्तीत जास्त व्यापकतेत हनके्षपाचे वैहशष्ट्ठ्यपूणस नमुने होतील आहण त्यात खडकाच्या 
प्रकारातील महत्वपूणस वैहचत्रयाांचा समावशे झालेला असेल. प्राहतहनहधक नमुने प्राप्त करणे अवघड असते. 
ज्या के्षत्रातून द्रव्य घेणे शक्य आहे ते के्षत्र अहधभारामुळे मयाहदत होते आहण हनके्षपातील बऱ्याचशा भागाची 
खरी लक्षणे त्यामुळे दुबोध होतात. तसेच हनके्षपाच्या आतील भागापेक्षा पृष्ठभागावरील दृशयाांश अनेकवळेा 
जास्त हझजलेले असतात. जहमनीवर गोळा केलेल्या सुट्या कपच्याांतून अगर दृशयाांशयाांच्या हझजलेल्या 
बाहेरच्या पृष्ठभागातून घेतलेले नमुने क्वहचतच प्राहतहनहधक असतात. बाहेरील पृष्ठभाग र्फोडून अगर जरुर 
तर चर खणून, स्र्फोट करून, अगर गाभावधेन करून जास्त ताजे द्रव्य काढून घ्याव.े 

 
अहवकहसत आधार शलैाांच्या रचनेतून नमुने घेताना काही भशूास्त्रीय बाबींचा हवचार करणे समपसक 

असते. वालुकाशम, चुनादगडाांसारख्या स्तरमय हनके्षपात उध्वस हदशकेडील एकरुपतेचे मूल्यमापन केले 
पाहहजे कारण एकावर एक असणारे थर पुष्ट्कळवळेा अहतशय हभन्नधमी असतात. स्तरमय रचनाांच्या 
नतीचाही हवचार केला पाहहजे कारण पृष्ठभागावरील उताराच्या अनुषगाांने स्तराच्या नमनामुळे के्षत्राच्या 
हनरहनराळ्या भागात पृष्ठभागावर हभन्नहभन्न थर जमतात. अहनष्ट द्रव्याचे हवभाग अगर थर अस्स्तत्वात 
असण्याच्या शक्यतेकडेही लक्ष हदलें  पाहहजे. हचकणमाती अगर शलेचे थर अगर हशवणी इतक्या मोठ्या 
अगर प्रचहलत असतात की त्यामुळे हनवडक खाण कामाची, अहतहरक्त अपव्ययाची अगर हवशषे प्रकारच्या 
प्रहक्रयेची आवशयकता असते. 

 
भावी खाणीच्या अन्वषेणाचा अहवाल तयार करताना जी माहहती लागते ती ह्या पहरच्छेदाांत पूवी 

वणसन केलेल्या माहहतीप्रमाणेच असते. अहधभाराची जाडी अगर एकसारखेपणा, भजूलीय पहरस्स्थती, आहण 
कायसवाहीकरता उपलब्ध असणारे के्षत्र यासारखी हनके्षपाची सुगमता अगर सुकायसता याांच्याशी सांबांध 
असलेल्या हनरीक्षणीय पहरस्स्थतींची वणसने तयार करणे इष्ट असते. जर अहधक के्षत्रीय अन्वषेणाची जरुरी 
असेल तर डेन्व्हर प्रयोगशाळाांतून तत्सांबांधी खास मागणी केली जाईल. 
 
(आ) सर्लाव्याांच्या िैसर्गाक थराांचे सर्न्िेिण 
२८– सामान्य णक्रयापद्धिी–  

प्रारांहभक अन्वषेणाांचे हनष्ट्कषामुळे जर हमलाव्याच्यावर स्थानातील वाळू आहण कां कराच्या अनेक 
अहवकहसत हनके्षपाांची हनवड मयाहदत होत असेल तर सगळ्यात जास्त आशादायक हनके्षपाांचे (अगर त्याांच्या 
तुलनात्मक गुणधमाहवषयी प्रशन असेल अगर एकापेक्षा जास्त स्थानाांचा उपयोग करणे उहचत असेल तर 
हनके्षपाांचे) समन्वषेण करण्यात येते आहण पोलादी वषे्टहनत सूहचकाांच्या सहाय्याने उघड्या चाचणी गतातून 
अगर चरातून तेथील नमुने घेण्यात येतात. राजरस्त्याांच्या अगर रेल्वमेागाच्या चरात अगर दऱ्याांच्या बाजूने 
जेथे हनके्षप उघडे पडलेले असतात तेथे कमी खुदाई करावी लागते. वापरावयाच्या पद्धती, स्थानीय 
प्रदेशवणसन, हनके्षपाचे के्षत्र, आकार आहण खोली, भजूल पहरस्स्थती, मोठ्या खडकाची व्यापकता आहण 
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काटकसरीवर पहरणाम होणाऱ्या बाबींच्या हवचारावर अवलां बून असतात. हनके्षपाची समरूपता आहण 
व्यापकता याांच्याशी सुसांबद्ध अशी अांतराअांतरावर परीक्षा खुदाईांची हवभागणी करावी आहण त्याांची सांख्या 
कमीत कमी पण पहरणामक राहील अशी ठेवावी. उपलब्ध असलेल्या द्रव्याांची राशी आहण गुणधमाचा अचुक 
अांदाज करता येईल इतके पुरेसे प्राहतहनहधक नमुने घेता यावते, प्रहक्रयाांची कामे काय काय करावी 
लागतील आहण कामात सगळ्याांत जास्त उपयुक्त काँक्रीटची हमश्रणे कोणती होतील याचे पूवसकथन करता 
याव,े आहण मक्ता घेणाऱ्याना आहण बाांधकाम चालू असताना कामावरील कामगाराांना माहहती पुरवणे, हे 
(त्यातील) प्रमुख उहद्दष्ट असते. 
 
२९. समन्वेषी खुदाई–  
(अ) पोलादी िेणटण असलेल्या परीक्षा सूर्चका–  

जेव्हा पूवेक्षण करण्यात येणारी जागा र्फार मोठ्या खडकापासून उहचत प्रमाणात मुक्त असते तेव्हा 
पोलादी नळी अगर वषे्टहनका घुसवनू त्यातून स्तांभसूहचकेत वरम्याने अगर अन्य उपायाांनी नमुने घेऊन वळे 
व पैशाची बचत करावी. वषे्टहनकेमुळे वाळू आहण कां कर पोखरण्यास आहण सूहचकेच्या तळात गरांगळत 
जाण्यास प्रहतबांध होतो. अहधक काटकसरीचे उपाय योजता येत नसतील तर जेथे जेथे व्यवहायस असेल तेथे 
ही पद्धत वापरावी. सहज हाताळता येतील इतके वषे्टहनकेचे भाग अखुड असाव े आहण (जहमनीत) 
घुसहवण्यास सुलभ व्हाव ेम्हणून जोडाांच्या बाहेरील भाग पुरेसा गुळगुळीत असावा. नमुने घेतल्यानांतर जर 
वषे्टहनका बाहेर काढावयाची असेल तर पेचाांच्या अगर पाशबद्ध जोडाांची जरुरी लागते. भाहरत मांच वषे्टहनका 
घुसहवण्यास अपुरी पडत असल्यामुळे जर ती हातोड्याने ठोकून घुसहवणे अवशय असेल तर त्यावर भारी 
चालनबाांगडी बसहवली तर वषे्टहनकेस हाहन पोचणार नाही. वरम्याने हाताळता न येणारा दगड 
काढण्याकरता हत्रशलूी मत्स्यहरण उपकरण अवशय असते. 
 

६ इांची वषे्टहनकेतून ४ इांची वरम्याने नमुने काढून घेतले गेलेल्या वषे्टहनकेच्या सहाय्याने पाकस र 
धरणावरील सूक्ष्म सांहमश्रक वाळूच्या हनके्षपाचे समन्वषेण केले होते. टेक्सासमधील कोलोरॅडो नदीच्या 
प्रकल्पातील बूचानन आहण इांक्स धरणावर वापरण्याकरता प्रस्ताहवत केलेल्या सूक्ष्म सांहमश्रक वाळूच्या 
समन्वषेणाच्या वळेी ३ ते ९ रू्फट खोलीच्या ५१ वषे्टहनत सूहचका अगदी थोडा वळे घुसहवण्यात आल्या होत्या. 
वषे्टहनत सूहचकामधून घेतलेले नमुने हाताळण्याची आहण त्यावरील उपचाराची योजनाबद्ध कायसपद्धती व 
पहरच्छेद २९ (इ) मध्ये वणसन केलेली परीक्षा−गतातील नमुन्याबद्दलची पद्धती एकच आहे. र्फरक इतकाच 
की, वषे्टहनत सूहचकाांतून घेतलेल्या नमुन्यात खोदलेल्या द्रव्याांची सांपूणस राशी असते. 
 

शास्ता धरणावर हमलाव्याांच्याकरता केलेल्या समन्वषेणाच्या वळेी जेव्हा कॉटन वुड खाडीतील 
हनके्षपातील परीक्षागतांच्या तळाशी पाणी आढळून आले तेव्हा (५० टके्क वाळू आहण ४½ इांचापेक्षा मोठाल्या 
थोड्या दगडाांचा समावशे असलेल्या) द्रव्याच्या सांपूणस खोलीचे वषे्टहनत सूहचकाांच्या सहाय्याने समन्वषेण 
केले. त्यावळेी कूपवधेनासारखे उपकरण वापरून परीक्षा−गतेच्या तळापयंत ह्या वषे्टहनत सूहचका 
घुसहवण्यात आल्या होत्या. सुरवातीला व कठीण जागाांवर मथनावधेक व बाकीच्या जागी चालन भार 
वापरून हे वषे्टन खाली उतरहवण्यात आले. चूषण दट्ट्याने आहण खालच्या टोकाशी बसहवलेल्या सांभरण 
झडपेने सज्ज अशा उपसा−साधनाने खालच्या द्रव्याांचे नमुने घेण्यात आले. 

 
नरम जहमहनत १८ ते ६० इांच व्यासाची वधेने घेण्याकरता प्रामुख्याने अहभकल्पन केलेल्या 

गाड्यावर बसहवलेल्या पहरभ्रामी वधेन यांत्राचा, ग्केन कॅहनयॉन धरणावर (वापरण्याकरता) हमलाव्याचे 
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साधन म्हणून, प्रस्ताहवत केलेल्या हनके्षपाच्या अन्वषेणाकरता उपरोग करण्यात आला. भजूल पातळी 
खालील द्रव्याच्या अस्स्थर अवस्थेमुळे अशा उपकरणाचा उपयोग करावा लागला. असे यांत्र आ. ३६ मध्ये 
दाखहवले आहे. दोन अरीयद्वारे आहण त्याांच्याखाली लाांबहवलेल्या खननपाती असलेल्या ३० इांची बारडीच्या 
सहाय्याने भजूलापयंत सूहचकाांचे वधेन करण्यात आले. या उपकरणाने ५ इांच व्यासापयंतचा दगड 
हाताळण्याांत आला. भजूल पातळीच्याखाली २० इांची वषे्टहनकेच्या आांतल्या बाजूस काम करणाऱ्या १८ इांची 
बारडीचा उपयोग करण्याांत आला. या लहान बारडीला एक द्वार होते व त्याच्या योगे हे उपकरण ५ इांच 
व्यासापयंतचा दगड हाताळू शके. दोन्ही बारड्याांना प्रत्येक द्वारावर जाड रबरी झडप होती व त्यामुळे द्रव्य 
आतल्या बाजूस जाऊ शकत होते पण जेव्हा भाहरत बारडी वर उचलण्यात येई तेव्हा द्वार बांद करण्यात येई. 
“केली” दांडाच्या वजनाखाली वषे्टहनका हर्फरवनू खाली ढकलण्यात येई. बारडीने खोदणे आहण वषे्टहनका 
बसहवणे ही कामें ज्यावळेी एकामागनू एक करण्यात येत त्यावळेी वषे्टहनका तळाच्या शक्य हततकी जवळ 
ठेवण्यात येई. जसजशी खोदकामात प्रगती होई तसतसे वषे्टहनकेचे तीन रु्फटी तुकडे जोडण्यात येत. या 
उपकरणाने वषे्टहनकेच्या बाजूवरील दाब यांत्राच्या पहरभ्रामक क्षमतेच्या पेक्षा जास्त होईपयंत अगर द्रव्याचा 
अहतकठीण थर लागेपयंत सूहचका खोदणे शक्य असते 
 

 
आ. ३६– हमलाव्याच्या हनके्षपाांचे समन्वषेण करण्याकरता वापरण्यात येणारे पहरभ्रामी खहनत्र. 

अग्रभागी २० इांची वषे्टहनका असून हतच्या आतील बाजूत भजूल पातळीखाली वधेन करण्याकरता एक १८ 
इांची बारडी वापरली होती. PX-D-32042 
 

कॅहनऑन रे्फरी धरणावरील समन्वषेणाच्यावळेी एक काहीसे कल्पक “गाभा र्फावडे” अहभकस्ल्पत 
केले होते आहण कोरड्या करता न येणाऱ्या वषे्टहनत परीक्षा–सूहचकातील हमलाव्याांचे (सूक्ष्म रेती, कां कर, 
आहण मोठे गोटे) नमुने हमळहवण्याकरता त्याचा उपयोग करण्यात आला. आ. ३७ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे हे 
उपकरण केली दांडास बाांधण्यात येते आहण र्फावड्याला जोडलेल्या दोराने त्याचे हनयांत्रण करण्यात येते. हे 
उपकरण वषे्टहनकेत उतरहवण्यात येते आहण र्फावड्याची पूणस पक्कड बसताच दोरातून त्याची सूटका होते, ते 
पाठीमागे कलां डते, आहण त्यामुळे परीक्षा−सूहचकेतून प्राहतहनहधक नमुना प्राप्त होतो. 
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आ. ३७– हनजसल करता न येणाऱ्या वषे्टहनत परीक्षा–सूहचकातून हमलाव्याांचे प्राहतहनहधक नमुने 

हमळहवण्याकरता वापरण्यात येणारे “गाभा र्फावडे” PX-D-32043 
 
(आ) अिेणटतिि परीक्षा–सूर्चका–  

जेथे जमीन योग्य आहे आहण हवपुल पाणी पुरवठा उपलब्ध आहे अशा हवहशष्ट उदाहरणात वधेनाची 
प्रहतवर्मत प्रवाहपद्धती वापरून भजूल प्रतलाखालच्या हमलाव्याच्या हनके्षपाचे समन्वषेण करणे शक्य असते. 
३० इांची व्यासाचा मथना हबट वापरण्याची ही पद्धती (आ. ३८), ग्लेन कॅहनऑन धरणात वापरून प्रस्ताहवत 
केलेल्या हनके्षपातील उपलब्ध असलेल्या गोट्याांची टके्कवारी आहण हनके्षपाची खोली हनहित करण्याकरता, 
मक्तेदाराने हनवडली होती. 
 

प्रत्यक्ष प्रवाहपद्धतीमधील उणीवा भरून काढण्याकरता ही प्रहतवर्मत प्रवाहपद्धती हवकहसत 
करण्यात आली. या पद्धतीत वधेन दांडाच्या आत जोराने पाणी सोडले जाते आहण वधेन दांडाच्या बाहेर 
भजूल पृष्ठावरून ते वाहून जाते अगर त्यात परत जाते. दुसऱ्या उदाहरणात जर मथनाहबट वापरले तर 
सूहचका पोखरून जाऊ नये म्हणून हतच्या सांपूणस खोलीकरता सामान्यतः वषे्टनाची जरुरी असते. प्रहतवर्मत 
प्रवाह पद्धतीत अनेकदा सूहचकेच्या वरच्या बाजूस आन्तभौम जलस्तराच्या ८ ते १० रू्फट वर जलस्थहैतक 
शीषस हटकून राहते व त्यामुळे पोखरून जाण्यास प्रहतबांध होतो. यामुळे वधेन दांडाच्या बाहेरच्या बाजूांच्या 
भोवताली एक जलस्तांभ तयार होतो जो सूहचकेतील द्रव्यासह वधेन दांडाच्या तळाशी अांतःके्षहपत केलेल्या 
वायूशी हमसळून जातो आहण वधेन दांडाच्या मध्यातून वर पांप केला जातो. सुहचकेच्या माथ्यावरील हवहशष्ट 
पहरस्स्थती सोडल्यास सामान्यतः वषे्टहनकेची गरज लागत नाही. प्रहतवती प्रवाह मद्धती वापरून, वषे्टहनत 
सूहचकेने अगर प्रत्यक्ष प्रवाह पद्धतीने, हवशषेतः जर स्स्थर सूक्ष्म हमलाव्यात आहण वाळूत वधेन करावयाचे 
असेल तर ज्या वगेाने वधेव करणे सामान्यपणे शक्य असते त्यापेक्षा जास्त अलद गतीने पर्मरक्षा सूहचकाांचे 
वधेत करता येते. 
 

ग्लेन कॅहनऑन येथें सूहचकाांचे आयतन सांगहणत करता याव े म्हणून वधेन सूहचकाांचा व्यास 
मोजण्याकरता कॅहलपर वापरून खणतीतील गोट्याांच्या टके्कवारीचे बरेचसे एकसमान अांदाज प्राप्त 
करण्यात आले. आतला व्यास ६ इांच असलेला वधेन दांड आहण ६ इांच व्यासाची प्रस्त्राव नहलका वापरण्यात 
आली. दोन कुां डात हा प्रस्त्राव जमा केला. प्रत्येक कुां डाचे आयतन १५० घ. रु्फ. होते. ही कुां डे अपुरी पडली 
कारण पस्त्रावाच्या उसळण्यामुळे वाळू आहण सूक्ष्म कण अहतशय प्रमाणात रु्फकट गेले. जर वाळू आहण सूक्ष्म 
कण पात्रात राहतील अशी मोठी रोधक पाते्र वापरली असती तर हमलाव्याच्या प्रतवारीचे सांपूणस अन्वषेण 
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करता आले असते. वधेन दांडातून प्रस्स्त्राव नहलकात जाऊ शकणार नाही असे मोठे द्रव्य त्याच वधेनयांत्राने 
चालहवलेल्या ऑरेजपील बारडीच्या सहाय्याने पनु्हा प्राप्त केले आहण नमुन्यात हमळहवले. या कायसवाहीमुळे 
वधेनवगे मांद झाला. पवनोढ वाळूचे थर काही प्रमाणात पोखरले गेले आहण त्यामुळे एकसारखा व्यास 
हटकहवण्याच्या कायातील अडचणीत भर पडली. सूहचकेचा व्यास एकसारखा नसला तर त्यामुळे 
हमलाव्याच्या हनके्षपातील गोट्याांच्या टके्कवारीचा अांदाज करण्याच्या पद्धतीतील अचकूता कमी होते. तथाहप 
प्रहतवती प्रवाह पद्धतीमुळे सुलभतेने परीक्षा–सूहचका सामान्यपणे नेधन करता येतात व त्यामुळे सूहचकाांना 
वषे्टन घालण्याची गरज न लागता अनेक स्थानावरील हनके्षपाांचे जलद समन्वषेण करणे शक्य होते. हे 
लक्षात घेता या पद्धतीतील वरील उणीवाांची बऱ्याच प्रमाणात भरपाई होते.  
 
(इ) परीक्षा गिी 

हमलाव्याच्या हनके्षपात पुष्ट्कळ वळेा मोठ्या आकाराच्या दगडाांच्या बऱ्याच राशी असतात व त्यामुळे  
योग्य आकाराच्या वषे्टहनका वापरण्यास अडथळा येतो. अशा वळेी परीक्षा गता खोदण्याची गरज पडते. 
अनेक उदाहरणाांत परीक्षा–गतांचे यांत्रचहलत खोदकाम करून बराच वळे आहण पैसा वाचहवता येतो. 
बुलडोझर, क्लॅमशले अथवा डॅ्रगलाईनी र्फायदेशीरपणे वापरण्यात आल्या आहेत. सामान्यतः १५ ते ३० 
रू्फटाांपेक्षा खोली जास्त असल्यास या पद्धती उपयोगी पडत नाहीत; हकती चाांगल्या प्रकारे द्रव्य स्स्थर 
राहील यावर कमाल खोली अवलां बून असते. हाताने खोदलेल्या आहण पहरवहेष्टत खणत्यातल्याप्रमाणे जरी 
यांत्रचहलत खोदकाम केलेल्या खणत्याांतून हततक्याच काटेकोरपणे नमुने घेणे अशक्य असले तरी 
हनके्षपातील द्रव्यासांबांधी अशा खणत्यामधून सामान्यतः चागली कल्पना जरूर येते आहण हनके्षपाचे अहधक 
हबनचूक मूल्यमापन करण्याकरता एक अगर अनेक सूहचका हाताने खोदणे केव्हा इष्ट आहे याची कल्पना 
येते. हाताने खोदण्याच्या खणत्या तळाशी सुमारे १६ चौ. रू्फ. असाव्या आहण त्यात पहरवषे्टनाची आहण 
बांधनाांची तरतूद करावी. ४ रू्फट चौरस खोदलेल्या सूहचकेतल्या पेक्षा हाताने खोदलेल्या ३ ☓ ५ रू्फट 
सूहचकेत काम करणे जास्त सुलभ असते. 
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आकृिी ३८– उलटे हर्फरणारे पहरभ्रामी वधेनयांत्र. कायॅवाही करता लागणारा डोझरने तयार 

केलेला जलाशयाचा बाांध– [Px-D–34368] 
 

खणतीच्या एकूण खोलीची हनहिती आगाऊ करता येत नाही आहण प्रभारी अहभयांत्याच्या 
हनणसयशक्तीवर ते अवलां बून असते. खणतीच्या बाजूवर पडलेल्या द्रव्याने नमुने दूहषत होऊ नयेत म्हणनू 
काळजी घ्यावी. खीदकाम चालू असताना सूहचकेचा तळ बराचसा समतल आहण पूणस आकाराचा ठेवावा. 
प्रत्येक उभारातून जे द्रव्य काढले गेले त्यात हनके्षपातील तदनुरुपी भाग, राशी आहण गुणधमस या दोन्ही 
दृष्टीने प्राहतहनहधक असावा हा उदे्दश असतो. अ. ४० वरील हटप्पणीप्रमाणे जेथे खोलीबरहुकूम ठळक र्फरक 
पडत नाही तेथे प्रत्येक उभाराची खोली ५ रू्फट असावी. अन्यथा आ. ४१ मधील माहहतीवरून 
सुचहवल्याप्रमाणे जुळणाऱ्या प्रतवारीतीतील र्फरकाशी अगर द्रव्याच्या प्रकाराशी उमाराच्या खोल्या ठेवाव्या.  

 
तुलनेने उथळ असणाऱ्या परीश्रा गतांच्याखेरीज अन्य गतांत प्रपजऱ्याच्या र्फळ्या ३ इांचापेश्रा कमी 

नाही अशा अांदाजी जाडीच्या असाव्या. सुरके्षची खात्री राहण्याकरता जरूर तेधे जास्त जाडीच्या र्फळ्या 
वापराव्या. रुां दी ६ इांच ठेवणे सोयीचे होते. खणती सरळ राहील अशी खात्री होण्यासाठी प्रपजऱ्याचे भाग 
समतल ठेवावते. सुट्या द्रव्यात (१) खणत्याांच्या प्रभती आहण प्रपजऱ्यामधील अांतर हकमान ठेवावे, (२) ते 
गवत अगर भशुयाने गच्च भरून टाकाव ेआहण प्रपजऱ्याच्या तळातील पहरसर खणत्याच्या तळाच्या सहन्नकट 
ठेवावा. प्रपजऱ्याचा तपशील आ. ३९ मध्ये दाखहवला आहे. 
 

जर (खणतीत) पाणी लागले तर (ते काढून टाकण्याकरता) कायॅक्षम पांपाच्या योजनेची 
आवशयकता असते. सहज हलहवता येणारे, पेरोलवर चालणारे, स्वयां अपक्रामणी अपकें द्री पांपाांचे अनेक 
लहान सांच बाजारात हमळतात. पांपाच्या प्रस्त्राव द्वारापेक्षा चूषणनहलका ½ इांच मोठी असणे आहण १५ 
रू्फटापेक्षा जास्त लाांब नसणे इष्ट असते. या लाांबीवरील मयादेमुळे १२ रु्फटाँच्या अांतराने प्रपजऱ्यालाां 
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जोडलेल्या चौकटीवर खणतीत पांप बसवावा लागतो. खणतीत पेरोलचे इांहजन बसहवले असेल तर हनकास 
वायू नळीतून खणतीपासून बराच दूर नेऊन सोडावा लागतो. 
 

 
आकृिी ३९– चाचिी गिेिील चपजरा बाधंिी 

 

 
आकृिी ४०– चाचणी गतेतून काढलेले योग्य प्रकारे रचलेले वाळू जाहण कां कर याांचे ढीग. अशा 

रचनेने नमुने घेणे आहण (त्याांची) तपासणी करणे सुलभ होते. 298-D-125 
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आ. ४२ व ४३ मध्ये अनुक्रमें कोलां हबया घाटी जाहण हांग्री हॉसस प्रकल्पातीक परीक्षा गतांची कायसवाही 
दाखहवली आहे. आ. ४३ मधील हवशषे हचत्तवधेक बाबी हजच्यामुळे सुटा झालेला दगड खणतीत पडण्यास 
अटकाव होतो अशी गळपट्टी, सुरक्षा दोर, कठीण सुरक्षा पटे्ट आहण टोप्या आहण सांकेत सांहहता र्फलक या 
आहेत. या सवस बाबी खणत्यातील कायसवाहीत सुरहक्षतता असावी या करता आवशय आहेत. याांच्या रूपरेखा 
रेक्लमेशन सूचना श्रणेी ५९० मध्ये हदल्या आहेत. 
 

आ. ४१ 
 

चाचणी गतेतून समन्वषेण केलेल्या आधार सामुग्रीची नोंद करण्याचा एक योजनाबद्ध आहण 
समपसक नमुना– 
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आ : ४४ मध्ये चाळण हौदाच्या सांरचनेचा तपशील हदला आहे. याच्यामुळे चाचणीगतांतील द्रव्ये 
चाळणे सोपे जाते आहण हा चाळण हौद के्षत्रीय प्रयोगशाळातील भरीव हमलाव्याांच्या चाचण्याकरतासुद्धा 
वापरला जातो. लहान पेरोलच्या इांहजनाच्या शक्तीवर जर हे उपकरण चाचणी गतेजवळ चालवले तर 
हवशषे र्फायदा होतो. के्षत्रीय प्रयोगशाळेत काम करण्याकरता हवजेचे चहलत्र सामान्यतः वापरण्यात येते. 
(आ. ४५ पहा.) याांहत्रकी चलनामुळे हवशषे प्रकारच्या हमलाव्याच्या राशी तयार करण्याकरतासुद्धा हे चाळण 
उपकरण उपयुक्त झाले आहे. रूळाांच्या जादा ससचाांना आधार देण्याकरता आ. ४४ मधील चौकटीच्या बाजू 
तयार कराव्या. त्यामुळे दोन अगर अहधक अध्यारोहपत चाळण्या स्वतांत्रपणे वापरणे शक्य होते. अशा 
योजनेमुळे हाताने करण्याच्या हक्रयाांच्या सांख्या कमी करता येतात, कोलोरॅडोमधील ईस्टपाकस  येथील 
कोलोरॅडो–हबगथाँप्सन प्रकल्पावर थांड हवामानात तीन बाजू असलेला सुवाह्य कॅन्वसचा आसरा तयार 
केला व त्यात स्टोव्हने सांरहक्षत चाचणी गतेतील खुदाई आहण चाळण्याची हक्रया करण्यात आल्या. त्यामुळे 
हे काम सांपूणस हहवाळ्यात चालू ठेवणे शक्य झाले. 
 

जर पुढे हदलेलो नमुने घेण्याची पद्धती काळजीपूवसक अांमलात आणली तर खणतीतील प्रतवारी 
ठरहवण्याकरता हाताने खणलेल्या परीक्षा गतेतील सांपूणस द्रव्य चाळण्याची आवशयकता नसते. खाणीतील 
अांदाजी २ रू्फट व्यासाच्या एकसांध स्तांभातून चाळण्याकरता सांपूणस द्रव्य प्राप्त कराव ेहा उदे्दश असतो. जेव्हा 
नवीन पातळीपयसत खणतीचा तळ स्वच्छ करण्यात येतो तेव्हा स्वच्छ खुदाई शक्य असेल हततक्या 
खोलीपयंत करून २ रू्फट व्यासाच्या सूहचकेतून नमुना द्रव्य काढून घेण्यात येते. खणतीचा ठरलेला भाग 
नांतर नमुना सुहचकेच्या तळाच्या पातळीपयंत खोदण्यात येतो आहण हक्रयापद्धतीची पुनरावृत्ती करण्यात 
येते. 
 

जेव्हा दलदल न होता यांत्राने खणलेल्या खणत्याांचा पृष्ठभाग खडा राहू शकतो तेव्हा खड्या 
द्रव्याच्या मुखपृष्ठातून खोदलेल्या पुरेशा आकाराच्या उदग्र चरातून खणतीतील चाळणी–हविेषणाकरता 
सवस द्रव्य प्राप्त कराव.े जर द्रव्य पोखरले जात असेल तर चाांगले नमुने घेणे अवघड जाते. परांतु कामगार 
जर दक्ष असेल तर जेव्हा पोखरणामुळे पडलेल्या द्रव्यापासून खणतीचा तळ क्षहणक मोकळा असतो तेव्हा 
जसजशी खणती जास्त खोल होत जाते तसतसे अक्षुब्ध द्रव्यातील बारडीभर खुदाईतील प्राहतहनहधक राशी 
पुष्ट्कळवळेा तो घेऊ शकतो. 

 
प्रत्येक ५ रू्फट उभारातील अगर गुणधमस हभन्न असलेल्या स्तरातील नमुना द्रव्य, इस्च्छत आकारात 

काळजीपूवसक वगेळे कराव.े जर द्रव्य अहतशय आद्रस असेल व त्यामुळे सुस्पष्ट आकारात ते वगेळे करणे शक्य 
नसेल तर ते योग्य प्रकारे चाळता येईल इतके शुष्ट्क होऊ द्याव.े प्रत्येक खोलीच्या अांतरातील प्रत्येक 
आकाराच्या द्रव्याचे काळजीपूवसक वजन करून त्या वजनाची नींद करावी. (आ. ४१ पहा.) 

 
प्रत्येक ५ रू्फट उभारातून अगर हवहभन्न स्तराांतून हकमान दोन प्राहतहनहधक नमुने घ्यावते आहण 

त्याांची सांपूणस चाळण–हविषेणे (पहरहशष्ठ पद सांज्ञा ४) करावीत आहण आ. ४१ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे 
त्याांची नोंद करावी. जर वाळूचे नमुने कोरडे नसले तर कॅन्व्हासवर उन्हात पसरून अगर योग्य तापन–
उपकरणाच्या सहाय्याने ते कोरडे करावते आहण नमुना कोरडा करण्यापूवी आहण नांतर त्याचे वजन करून 
त्याांतील आद्रसताांश हनहित करावा. जर वाळूच्या नमुन्याांच्या प्रतवाऱ्या काटेकोरपणे जुळणाऱ्या नसल्या तर 
आणखी चाचण्या कराव्या आहण या सवस चाचण्याांची सरासरी प्रहतवहेदत करावी. हनके्षपाांतील द्रव्याची 
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हबनचुक जाणकारी प्राप्त करण्यास मदत होईल अशी अन्य साधनसामुग्री उपलब्ध असल्यास हतचीही नोंद 
करावी. 
 

 
आ. ४२ 

हमलाव्यातील आकार–अांशाची रचना दाखहवणारी हातानें खोदलेली चाचणी गता P☓–D–32044 

 
आ. ४३ चाचणी गतेच्या गळपट्टीच्या रचनेचे दृशय. P ☓–D–32045 
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आ. ४४ भरड हमलाव्याांतील आहण मृहत्तकेतील द्रव्याांच्या प्रतवारीच्या चाचण्या करताना लागणारे 

चाळण हौद आहण हात चाळण्चा. 101–D–112 
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आ. ४५ 

आ. ४४ मध्ये दाखहवलेले चाळण्याचे यांत्रचलीत उपकरण. अशा तऱ्हेचे चालनयांत्र सामान्यतः 
के्षत्रीय प्रयोगशाळेत वापरण्यात येते आहण त्यामुळे कायसहनर्ममतीत बरीच वाढ होते. 288–D–810 
 

खणतीच्या हनकट खणलेले चाळलेले सवस द्रव्य एककें हद्रत राांगाांत ढीग करून ठेवावे; त्याांतील 
प्रत्येक हढगात एकेका उभारातील एकेका आकाराचा अांश असावा. ह्याकरता समाधानकारक योजना आ. 
४० व ४२ मध्ये दाखहवल्या आहेत. सुटे द्रव्य काढून टाकलेल्या जहमनीवर एकमेकात न हमसळतील असे 
अांतर ठेवनू हे ढीग करावते. जहमनीत पूवी रोहवलेल्या आहण पूणस झालेल्या हढगाांच्या माथ्याच्या वर राहतील 
इतक्या लाांबीच्या खुणा केलेल्या खुांटाांच्या भोवती ढीग तयार करणे ही त्याांना खुणेच्या हचठ्या लावण्याची 
एक प्रभावी पद्धत आहे. अशा तऱ्हेने द्रव्याांचे ढीग करण्याचा उदे्दश त्याांची भावी जाच−परीक्षा आहण हनरीक्षण 
करणे सुलभ व्हाव े हा असतो हे लक्षाांत ठेवाव.े प्रत्येक खोलीवरील द्रव्य हनरीक्षण करून तपासता याव े



 

 

अनुक्रमणिका 

म्हणून खोदलेल्या हबन चाळलेल्या द्रव्याचे लाांब ढीग करून ते (आ. ४०) सोयीस्कर जागी साठवनू 
ठेवावते. 
 

प्रत्येक चाचणी गता उघडी केल्यावर हतच्यावर २ इांचापेक्षा कमी जाड नाही अशा भक्कम लाकडी 
आच्छादनाची तरतूद करावी आहण हतच्या भोवती सांरक्षक लोखांडी कठडा अगर कुां पण उभारावे 

 
(ई) चर 

हनके्षपाचा सांपूणस उदग्र छेद उघडा करता येईल अशा पुरेशा खोलीचे चर खोदणे आहण 
परीक्षागतांतून ज्याप्रमाणे हबनचुक नमुन्याांचा पूणस अनुक्रम प्राप्त करणे शक्य असते तसा ह्या चराांतून तो 
हमळहवणे सामान्यपणे अव्यवहायस असते. तथाहप काही प्रदेशवणसनात्मक पहरस्स्थतीत पुष्ट्कळच कमी खचात 
हा उदे्दश साध्य करण्याकरता चर खणणे हे व्यावहाहरक साधन होऊ शकते. 

 
घळींच्या खडा उतार असलेल्या बाजूवरील खोल उदग्र छेद क्षरणामुळे उघडे पडले आहेत अशा 

हनके्षपाांच्या बाबतीत चर खणून तपशीलवार समन्वषेण करणे अगदी शक्य असते. अशा उताराांतील 
वरपासून खालपयंत काढलेले चर हनके्षपाच्या सांपूणस जाडीमधून अगर हतच्यातील अहधक तर भागाांतून जाऊ 
द्यावते. हे उतार घसरून खाली आलेल्या बऱ्याचशा द्रव्याने सामान्यपणे झाकलेले असतात आहण 
प्राहतहनहधक नमुने हमळहवण्याकरता या द्रव्याच्या आत हशरकाव झाला पाहहजे. डेस्व्हस धरणातील 
हमलाव्याच्या समन्वषेणाांत बुलडोझरने खोल चर काढून ही अडचण दूर करण्यात आली. या पद्धतीत प्रगती 
जलद होत होती आहण ती कायसक्षम होती. 
 

 
आ.– ४६ हेन्री र्फोकस  हमलाव्याच्या हनके्षपातील चर, फ्लेप्रमग गॉजस समूह, उदाह. P 591-421-

1226 
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फ्लेप्रमग गॉजस प्रकल्पावर हमलाव्याांच्या अन्वषेणात चाांचणी गतातून हमळहवलेल्या माहहतीला जोड 
देण्याकरता हेन्रीज र्फोकस  हनके्षपाांचे समन्वषेण करतेवळेी, चराांचा उपयोग करण्यात आला. अस्स्तत्वात 
असलेल्या हनरहनराळ्या प्रकाराांच्या द्रव्याांच्या तात्पुरत्या मूल्यमापनात आहण त्याांची ओळख पटण्याकरता 
मदत व्हावी म्हणनू पि र्फावडे वापरून कामगाराांनी हनके्षपाच्या दृष्ट हदशशेी अहभलांब चर, पृष्टभाग शक्य 
हततक्या लाांबपयंत उघडा होण्याकरता खोदले. आ. ४६ मध्ये चराचा प्रकार दाखहवला आहे आहण आ. ४७ 
मध्ये चराच्या खोल खोदणीतील द्रव्य दाखहवणारा, प्रतवारी केलेला, हमलावा दाखहवला आहे. उपयुक्त 
द्रव्याांची खोली अहधक पूणसपणे हनहित करण्याकरता हनवडक स्थानाांवर चराच्या तळाच्या खाली परीक्षा 
सूहचका नेण्यात आल्या. 
 

चर हाताांनी पूणस केले पाहहजेत आहण दलदहलत झालेले द्रव्य काढून टाकण्याची काळजी घेतली 
पाहहजे. नांतर योग्य उदग्र अांतरावर नमुने घेतले जातात आहण चाचणी गतांतील (आ. ४८ पहा) नमुने 
घेण्याची हक्रयापद्धतीच येथेही असते. अांहतम सार्फसर्फाई आहण नमुने घेणे दोन्हीही एकाच वळेी वरून 
खाली केले तर सामान्यतः भेसळीचे प्रमाण कमीतकमी करताां येते. 
 

 
आ. ४७– चराांतून खोदून काढलेल्या व नमुने घेतलेल्या द्रव्याचे प्राहतहनहधत्व करणारे प्रतवारी 

केलेल्या हमलाव्याचे ढीग P 591-421-1217 
 
३० णनिेपाचं्या आणि परीिा सूणचका व परीिा गिांच्या पदसं्ा 

परीक्षाके्षते्र अगर हनके्षप सामान्यतः नाांवाने आहण परीक्षा खुदाई आांकड्यात अगर आकड्याांच्या व 
अक्षराांच्या जोड नावाांनी सांबोधण्यात येतात. सूहचका आहण खणत्याांच्या पदसांज्ञा जवळपासच्या खुांटाांवर 
हचन्हाांहकत करण्यात येतात आहण हनके्षपाांच्या पदसांज्ञा नकाशावर दाखहवण्यात येतात. 
 
३१ आवश्यक अहवाल आणि नमुने 

ब्यूरोच्या प्रशासकीय अनुदेशाप्रमाणे हमलाव्याचे अन्वषेण पूणस झाल्यावर समन्वषेणाचे अहवाल मुख्य 
अहभयांत्याकडे सादर कराव े लागतात. जेव्हा अनेक महहनेपयंत समन्वषेण चालते तेव्हा त्याच्या प्रगतीचे 
अहवाल दर महहन्याला सादर कराव े लागतात. के्षत्रीय कायसक्रमाांचे तपशीलवार वणसन अहवालात द्याव े
आहण त्यासोबत आ. ४१ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे तक्ता ७-१३२४ वर परीक्षा गतांतील प्रतवारीची माहहती 
द्यावी. अन्वषेणाांच्या नोंदीकरता छायाहचते्र, नकाश े आहण इतर रेखाहचते्र याांची मदत होते व ती इष्ट 
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असतात. हवदु्यत् तारा, मागाहधकार कुां पणे, इमारती आहण इतर जहमनीवरील महत्वाच्या बाबी दाखहवल्याने 
नकाशाांची उपयुक्तता वाढते. जेथे हमलाव्याांच्या स्थानाचा हनहितपणे हवहनदेश केलेला असतो अशा मोठ्या 
कामावरील हवहनदेशी रेखाहचते्र तयार करताना लागणाऱ्या माहहतीचे स्वरूप आ. ४९, ५०, ५१ आहण ५२ वर 
दशसहवले आहे. 
 

 
आ. ४८– जेथे ही पद्धती व्यवहायस असते तेथे चर काढून हमलाव्याांच्या हनके्षपाांचे समन्वके्षण परीक्षा 
गतांतल्यापेक्षा बऱ्याच कमी खचात करणे आहण खात्रीलायक नमुने हमळहवणे. 288-D-2626 
 

प्रारांहभक अन्वषेणाकरता लागणारे नमुने आ. २७ मध्ये केलेल्या तरतुदीप्रमाणे सादर करावते. हमश्र 
अन्वषेणाकहरता आहण मुख्य अहभयांत्यास जरूर लागेल तेव्हा इतर हवशषे अध्ययनाकरता लागणाऱ्या 
नमुन्याांची खास मागणी करण्यात येईल. 
 
(इ.) डने्व्हर येथील द्रव्याच्या चाचणीच्या सोयी. 
३२ प्रयोग शाळेिील सोयी 

डेन्व्हर येथील प्रयोगशाळाांच्या कायात, काँक्रीटच्या सांबांधी अन्वषेणे आहण चाचणी करण्याची 
कें द्रीय सांस्था म्हणून ब्यूरोकरता करावयाच्या कामाचा समावशे आहे; यामुळे नेहमीच्या कामावरील 
हनयांत्रणाच्या प्रकाराच्या कामाखेरीज बऱ्याचशा अन्य प्रायोहगक कामाांतून के्षहत्रय प्रयोग शाळाांची सुटका 
होते. सवस काँक्रीट द्रव्याच्या अन्वषेणाकरता भौहतक, रासायहनक, शलैहवज्ञान हवषयक अन्वषेणाकरताां 
आहण हभन्न हभन्न पहरस्स्थतीत काँक्रीटला लागणाऱ्या सवस द्रव्याांच्या बतावाचा अभ्यास करण्याकरता या 
प्रयोग शाळा सुसज्ज केलेल्या आहेत. (येथे उपलब्ध असणाऱ्या) सोयींच्यामुळे शस्क्त, प्रत्यास्थता, 
पारगम्यता, आयतन पहरवतसन, तपमानवृहद्ध, औस्ष्ट्णक गुणधमस आहण हटकाऊपणाच्या बाबतीत, काँक्रीटचे 
नमुने तयार करणे व चाचणी घेणे शक्य होते. येथे धातूांची परीक्षा आहण काँक्रीटच्या अहभकल्पन आहण 
सांरचनेत सतत हनमाण होणाऱ्या हवशषे प्रकारच्या समस्याांचा उलगडा करण्याकरता सुहवधा उपलब्ध 
आहेत. ब्यूरोच्या चाचणी प्रयोग शाळाांच्या मुख्य मजल्याचा अनुहवके्षप आ. ५३ मध्ये दाखहवला आहे. 
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आ. ४९– हवहनदेशाांकरता तयार केलेला हमलाव्याांच्या हनके्षपाचा आराखडा, अांदाजी राहश, आहण नजीकचा 
नकाशा 
 

हनक्षेपाांतील कां कराच्याराशी-सांरचनाकरता लागणाऱ्या राशींचा अांदाज 

हमलावा, स्वच्छ 
हवयोजन 
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आ. ५०– हवहनदेशात समाहवष्ट केलेल्या चाचणी गतांचा अहभलेख 288-D-1532 
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आ. ५१– चाचणी गतांत हदसून आलेल्या हमलाव्याांच्या खोल्या, आहण प्रतवारींची आधारसामुग्री. हललाव 
मागणाऱ्याांना आहण मक्तेदाराांना मदत व्हावी म्हणनू हवहनदेशनात याांचा समावशे करण्यात येतो. 
222−D−1533 
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आ. ५२– चाांचणी गतांतील द्रव्याचे चाळण−हविेषण. हललाव मागणाऱ्याांना आहण मक्तेदाराांना आणखी 
मदत व्हावी म्हणनू हवहनदेशनाांत ही रेखाहचत्रीय पद्धतीने दाखहवली आहे, 
 
(ई) डने्व्हर चाचण्या आणण सर्लाव्याांची तििड. 
३३ णमलाव्याचं्या चाचण्या 

डेन्व्हरला पाठहवलेल्या काँक्रीटमधील हमलाव्याांचे नमुने हाताळण्याकरता आहण त्याांचा दजा 
प्रस्थाहपत करण्याकरता केलेल्या चाचण्याांत अनुसरलेली हक्रयापद्धती रेखाहचत्रीय पद्धतीने आ. ५४ मध्ये 



 

 

अनुक्रमणिका 

दाखहवली आहे. येथे भौहतक गुणधमस हनहित करण्यात येतात आहण नमुन्याांचे शलैवगस हववरणाने हविेषण 
करण्यात येते. समाांगतेकरता सोहडयम सल्रे्फट समाांगमताचाचणीने हमलाव्याांचे परीक्षण करण्यात येते. 
अपघषसणरोध व काहठण्याची परीक्षा लॉस अँजेहलस अपघषसण यांत्राने घेण्यात येते, आहण हसमेंटमधील 
अल्कलीमुळे होणाऱ्या सांभाव्य प्रहतहक्रयाशीलतेची चाचणी चुन्याच्या दांहडकेवर करण्यात येते. 
हमलाव्यापासून तयार केलेल्या काँक्रीटच्या हटकाऊपणाची चाचणी गोठण आहण हवतळण चाचण्याांनी 
करण्यात येते. “भौहतक गुणधमस” या शीषसकाखाली केलेल्या चाचण्याांत हवहशष्ट गुरुत्व आहण अवशोषण 
चाचण्या करणे, वाळूतील सेंहद्रय अपद्रव्याांच्या वणसमापीय चाचण्या करणे, क्र. २०० च्या चाळणीतून 
जाणाऱ्या द्रव्याची टके्कवारी हनहित करणे, आहण वाळू आहण भरड हमलाव्याांची प्रतवारी करणे, याांचा 
समावशे असतो.  

 
हवहशष्ट गुरुत्व आहण अवशोषण चाचण्या हनत्याची अन्वषेणे म्हणून केल्या जातात, याचे प्रमुख 

कारण काँक्रीटच्या हमश्रणाांच्या अहभकल्पनाांतील त्याांचे महत्व हे होय. समाांगता आहण शक्तीच्या दृष्टीने 
अहधकतर हवहशष्ठ गुरुत्व असलेले हमलाव े सामान्यपणे अहधक सांतोषजनक असतात. हमलाव्याचे हवहशष्ठ 
गुरुत्व कमी असणे याचा अथस तो टाकून हदलाच पाहहजे असा नसतो, परांतु तो हमलावा ग्राह्य आहे असे 
मानण्यापूवी जादा चाचण्या कराव्या लागतील अशी धोक्याची सूचना म्हणून त्याचा उपयोग होतो. 
हमलाव्याांच्या हवहशष्ठ गुरुत्वावर काँक्रीटचे एकक वजन बऱ्याच प्रमाणात अवलांबून असते. वाळू आहण कां कर 
याांच्या हवहशष्ठ गुरुत्वावर ते २·६० इतके हकमान असले पाहहजे अशी हवहनदेशनात अनेकदा मयादा 
घालण्यात येते आहण ग्लेन केहनयॉन आहण फ्लेहमग गॉजस धरण, या दोन अहलकडील उदाहरणाांच्या 
सारख्या अन्य उदाहरणाांत हलक्या वजनाचे कण काढून टाकण्याकरताां खास हक्रया पद्धतीची जरुरी 
लागली आहे. 
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आ. ५३– डेन्व्हर प्रयोग शाळा–तळमजल्याचा अनुहवके्षप 105–D–105 
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आ. ५४ काँक्रीटमधील उपयुक्तता हनहित करण्याचा प्रवाह–आरेख PX-D–32047 
 

सामान्यतः हमश्रणाच्या अहभकल्पनाकरता ३० हमहनटे आहण हमलाव्याच्या मूल्यमापनाकरता २४ 
तास अशा वळेेच्या पूवसहनहित कालावधीत तो हनमहज्जत केला असताना पाण्याच्या हकती राशीचे अवशोषण 
होते याची हनहिती अवशोषण-चाचणीने होते. पृष्ठभागी कोरडे असलेल्या सांपृक्त हमलाव्याच्या वापरावर 
काँक्रीटचे जल-हसमेंट गुणोत्तर आधारलेले असल्याने हमलाव्याचे अवशोषण मूल्य हनहित करणे जरूरीचे 
असते. अवशोषण मूल्य १ टक्यापेक्षाां बरेच जास्त असेल तर हमलावा हलक्या प्रहतचा असण्याची शक्यता 
असते, पण तो टाकूनच हदला पाहहजे असा त्याचा अथस नसतो. ब्यूरोने अवशोषणाच्या कमाल मयादा 
हवहनदेहशत केलेल्या नाहीत कारण उच्च अवशोषणाचे गुणधमस असलेला हमलावा टाकून देण्याकरता अन्य 
भौहतक गुणधमावरील मयादा उपयोगी पडतात. 
 

वाळूतील सेंहद्रय द्रव्याचे हाहनकारक प्रमाण कळण्याकरता हतच्यावर केलेल्या वणसमापीय चाचण्या 
उपयोगी पडतात. धुतलेल्या वाळूच्या मानक रांगापेक्षा जास्त काळा रांग असला तर या काळ्या रांगास 
जबाबदार असणाऱ्या द्रव्याचे स्वरूप आहण त्याचा चनु्यावरील पहरणाम हनहित करण्याकरता जादा 
चाचण्या कराव्या लागतात. अशा कराव्या लागणाऱ्या चाांचण्यात वाळूची सांरचनीय शस्क्त, पक्वपणाचा काल 
आहण रासायहनक हविेषणाचा समावशे असतो. 

 
ज्याांच्यामुळे काँक्रीटची शस्क्त अगर हटकाऊपणा कमी होतो असे हचकणमाती, गाळमाती, सेंहद्रय 

द्रव्ये आहण हवरघळणारी लवणे पुष्ट्कळ वळेा धुवनू टाकता येतात. क्र. २०० च्या चाळणीमधून जाणाऱ्या 
द्रव्याची टके्कवारी हनहित करणे ही सवात सोपी हनयांत्रण–चाचणी आहे. बहुतेक उदाहरणात ही टके्कवारी ३ 
पेक्षा जास्त असणे अनुजे्ञथ नसते. 

 
हमलाव्याांत असू शकणारा सांरचनीय कमकुवतपणा सोहडयम सल्रे्फट हनकोपता−चाचणीने सूहचत 

होतो. सोहडयम सल्रे्फट चाचणीत होणारी भरड हमलाव्याची प्रहतशत् हाहन, सांपीडक शस्क्त, आहण त्या 
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हमलाव्यापासून तयार केलेल्या काँक्रीटचे गोठण आहण हवतळण होत असताना हदसणारा हटकाऊपणा 
याांच्यात अन्योन्यसांबांध असतो हे प्रयोग शाळेतील चाचण्याांवरून हदसून येते. चालू हवहनदेशनातील सोहडयम 
सल्रे्फटची गरज, बाांधण्यात येणाऱ्या सांरचनेचे स्थान व प्रकार, आहण उपलब्ध असलेल्या हमलाव्यासांबांधीचे 
ज्ञान, याांच्याप्रमाणे बदलते, सामान्यपणे ५ वळेा चाळल्यानांतर जर वाळूची भाहरत हानी ८ टक्क्यापेक्षा कमी 
झाली तर हमलाव्याचे नमुने स्वीकारणीय आहेत असे मानण्यात येते. 

 
हमलाव्याचे काहठण्य आहण कणखरपणा सांबांधी मौहलक माहहती लॉस-अँजेहलस अपघषसण 

चाांचण्यावरून हमळते आहण त्या चाांचण्यावरून, हदलेले द्रव्य साठहवताना, हाताळताना, आहण वाहून 
नेताना, होणाऱ्या अपेहक्षत हबघाडाची सूचना हमळते. काँक्रीटची शस्क्त आहण लॉस-अांजेहलस अपघषसण 
चाचणीवरून मापन केलेला भरड हमलाव्याचा दजा याांच्यात हनहित सांबांध असतो. सामान्य प्रथेप्रमाणे हे 
अवशय असते की भरड हमलाव्याांत १०० रे्फऱ्यानांतर १० टक्क्यापेक्षा आहण ५०० रे्फऱ्यानांतर ४० टक्क्यापेक्षा 
जास्त हाहन होता कामा नये.  

 
हमलाव्याच्या भौहतक आहण रासायहनक चाांचण्याांच्या हनष्ट्कषात शलैवगं हववरणात्मक परीक्षाांची 

मदत हमळते आहण मानक भौहतक चाचण्यात न हदसलेला कमकुवतपणा या परीक्षणाने दृष्टोत्पत्तीस येतो, 
हमलाव्याांची डोळ्याांनी तपासणी केली जाते आहण खहनज आहण रासायहनक तर्फावतींच्याप्रमाणे त्याची 
ओळख पटहवली जाते. हकती प्रमाणात कणाांवर लेप चढला आहे व लेप करणाऱ्या पदाथाचा स्वभावधमस 
आहण कणाचा आकार, हे हनहित करण्यात येतात. हसमेंट अल्कलीचा सांबांध आला असताना हनमाण 
होणारी हमलाव्याची सांभाव्य हाहनकारक प्रहतहक्रयाशीलता शोधून काढावी आहण जेव्हा पुरेसा वळे हमळेल 
तेव्हा डेन्व्हर प्रयोग शाळात शोधून काढलेल्या रासायहनक चाांचण्याांवरून हमलाव्याांच्या प्रहतहक्रयाशीलता 
तपासून घ्याव्या. 

 
सादर केलेल्या प्रत्येक हमलाव्यापासून तयार केलेल्या काँक्रीटच्या नमुन्याांच्यावर गोठण आहण 

हवतळण होत असताना हदसणाऱ्या हटकाऊपणासांबांधी चाचण्या केल्या जातात. प्रयोगशाळेत सांहमश्रण 
केलेल्या मानक हसमेंट आहण मानक प्रतवारीच्या हमलाव्यापासून काँक्रीटचे नमुने तयार करण्यात येतात; 
त्यात जल–हसमेंट गुणोत्तर ०·५१ ± ०·०१ असते. ४ ते ६ टके्क धाहरत वायू असतो आहण त्याचा अवपात २ ते 
४ इांच असतो. धुक्याच्या खोलीत हे नमुने २८ हदवस मुरहवण्यात येतात, आहण नांतर मूळच्या वजनाच्या २५ 
टके्क हानी होईपयंत अगर गोठण व हवतळणाची १००० चके्र पुरी होईपयंत हे नमुने गोठण आहण 
हवतळणाच्या एकाांतर चक्राांखाली ठेवण्यात येतात. सामान्यपणे काँक्रीट जर गोठण आहण हवतळणाच्या ५०० 
चक्राांखाली हाहन न होता हटकून राहहले तर हमलावा सांतोषजनक आहे असे मानण्यात येते. 

 
शलैवगस हववरण परीके्षच्या पाठोपाठ जर सांभाव्य अल्कली–हमलावा प्रहतहक्रयाशीलते–करता, 

चुना–दांहडका–चाचणीची हशर्फारस केली असेल तर ब्यूरोच्या मानक उच्च आहण अल्प अल्कली 
हसमेंटपासून तयार केलेल्या १ × १ × ११¼ इांच मापाच्या चुनादांहडकाांच्या स्वरूपाांत काँक्रीटच्या हमलाव्याांची 
चाचणी घेतली जाते. अत्यांत प्रहतकूल पहरस्स्थतीचे अस्स्तत्व प्रस्थाहपत करण्याकरता ज्यात प्रहतहक्रयाशील 
हमलाव्याच्या अल्प टके्कवारीमुळे वाढीव हवस्तरण हनमाण होते, अशा वाळू आहण वाळूच्या आकाराांत 
र्फोडलेला हमलावा, या दोघाांचा अांतभाव असलेल्या र्फक्त उच्च-अल्कली हसमेंटाच्यासहहत २५, ५० आहण 
१०० टक्क्याांच्या प्रमाणात परीक्षण करण्यात येते. हमलाव्यातील शषेभाग, अनुक्रमे ७५, ५० आहण ० 
टके्कवारीच्या प्रमाणात वाळूच्या आकारात र्फोडलेल्या बलशून्य गारेचा बनलेला असतो. या सांयुगाांपैकी 
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कोणाही एकाचा पहरणाम जर यापुढे लगेच वणसन केलेल्या इतक्या अगर जास्त हवस्तरणात होत असेल तर 
हमलावा प्रहतहक्रयाशील आहे असे समजले जाते, आहण त्याचा वापर करताना हशर्फारहसत दक्षता घ्यावी 
लागते. उच्च–अल्कली हसमेंटच्या ऐवजी काही दांहडकाांत अल्प–अल्कली हसमेंट वापरण्यात येते; त्याचा 
उदे्दश अल्कली हमलावा प्रहतहक्रयेमुळे होणाऱ्या हवस्तरणाांच्याखेरीज अन्य हवस्तरणे होतील अगर नाही हे 
प्रस्थाहपत करण्याचा असतो. अशा तऱ्हेने हमलाव्याची प्रहतहक्रयाशीलता हनहितपणे प्रस्थाहपत करताां येते 
आहण अल्प-अल्कली हसमेंट वापरण्याचा पहरणामकारकपणा हनहित करता येतो. 

 
चुना–दांहडका चाांचण्याांचे हनष्ट्कषस, के्षत्रीय सांरचनेतील अल्कली–हमलावा–प्रहतहक्रयेमुळे होणाऱ्या 

हानीचा वगे आहण मान, याांच्याशी सहसांबांहधत करण्यात आले आहेत. हमलावा आहण मानक उच्च-अल्कली 
हसमेंट याांच्या कोणत्याही सांयुगामुळे एका वषात होणारे चुन्याचे हवस्तरण रेहखत २० टक्क्यापेक्षा जर जास्त 
झाले तर अल्कली-हमलावा प्रहतहक्रयेतून काँक्रीटची सहज दृष्टोसत्तीस येईल इतकी हानी होईल असे 
प्रस्पाहपत करण्यात आले आहे. एका वषात ०·१० टक्क्यापेक्षाां कमी हवस्तरण हनमाण करण्यास हमलाव े
जेव्हा मानक उज्च अल्कली हसमेंटसह वापरण्यात आले तेव्हा अल्कली–हमलाव्याचा हक्रयाशीलतेपुरताच 
हवचार केल्यास ते हमलाव ेहनरुपद्रवी होते असे आढळून आले. उच्च अल्कली हसमेंटसह एका वषात ०·१० ते 
०·२० या मयादेत हवस्तरणास कारणीभतू होणारे हमलाव ेह्या प्रहतहक्रयेचा सुस्पष्ट पुरावा देत नाहीत परांतु 
काँक्रीटच्या ज्या खराबीचे कारण अनुमाहनत आहे अशा खराबीशी या वगातील अनेक हमलाव्याचा सांबांध 
असतो. पहरणामतः असे हमलाव ेर्फक्त अल्प-अल्कली हसमेंटसह अगर पोटसलां ड हसमेंट आहण पोझोलानच्या 
योग्य हमश्रणासह वापरावते. 
 
३४. िेत्रीय आणि प्रयोग शाळेिील आधार सामुग्रीचे णवशे्लषि 

हमलाव्यावरील के्षत्रीय अहवालाांचे परीक्षण करण्यात येते आहण प्रत्येक चाचणी गतेतील सांपूणस 
उपयुक्त होणाऱ्या खोलीकरता सादर केलेल्या प्रतवारी आहण अन्यसाधन सामुग्रीची सरासरी मूल्ये 
काढण्याांत येतात. जेव्हाां समीक्षण पुरेसे हवस्तृत करावयाचे असते तेव्हाां हनके्षपाच्या सांपूणस के्षत्राकरता अगर 
सांभाव्य कायसशील के्षत्राकरताां भाहरत सरासरी आधार सामुग्री सांकहलत करण्यात येते. डेन्व्हर प्रयोग 
शाळेतील चाचण्याांचे हनष्ट्कषस कोष्टहकत करण्यात येतात आहण के्षत्रीय आधार सामुग्रीशी त्याांची तुलना सहज 
करता येईल आहण हवचार करण्यास सोपे जाईल अशी त्याांची माांडणी करण्याांत येते. 

 
हवचाराधीन अनेक हमलाव्याांच्या हनके्षपाांशी सांबांहधत असलेल्या सांकहलत के्षत्रीय आहण प्रयोग 

शाळेतील आधार सामुग्रीचे हविेषण केल्यानांतर, सामान्यतः एका हनके्षपाची तात्पुरती हनवड करण्यात येते 
आहण मुख्यतः त्या द्रव्यापासून तयार केलेल्या काँक्रीटचे गुणधमस हनहित करण्याकरता डेन्व्हरमध्ये यातील 
जादा नमुन्याांची चाांचणी करण्यात येते, तसेच आकृत्या ४९, ५०, ५१ आहण ५२ मध्ये दाखहवल्यासारखे 
हवहनदेशीय आरेख आहण कोष्टके तयार करण्यासाठी या साधनसामुग्रीचा उपयोग करण्यात येतो. 
 
३५ : णमलाव्याची राणश 

हमलाव्याच्या पुरवठ्यासांबांधी हविेषणातील एक महत्वाचा घटक, लागणाऱ्या हमलाव्याच्या 
राशीच्या सांबांधात उपलब्ध असणारी राहश, हा असतो. अनुच्छेद २६ मध्ये दशसहवल्याप्रमाणे पूवेक्षणाच्या वळेी 
अांदाजाच्या अहतढोबळ पद्धती वापराव्या परांतु एका अगर अहधक के्षत्राांचे समन्वषेण केल्यानांतर लागणाऱ्या 
आहण उपलब्ध असलेल्या हमलाव्याच्या हनरहनराळ्या आकाराांचे योग्य प्रमाणात हबनचुक अांदाज तयार केले 
पाहहजेत. प्रकस्ल्पत कामातील काँक्रीटचे वैहशष्ट्ठ्य आहण याडसमान याांच्यावरून लागणाऱ्या हमलाव्याची 
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हनहिती करण्यात येते. चाचणी गतांतील आधार सामुग्री, चाळणी-हविेषण, आहण चाचणी गतांचे 
प्रहतहनहधत्व असलेले के्षत्र, याांच्यावरून हनके्षपातील उपयुक्त द्रव्याांचे सांगणक करण्यात येते  

 
लागणाऱ्या हमलाव्याच्या राशीचे पुरेशा अचुकतेने अांदाज करण्याच्या एका सोप्या पद्धतीचे पढुील 

उदाहरणावरुन हनदशसन होईल : 
 
असे समजा की, कामाला लागणाऱ्या काँक्रीटमध्ये ३४ टके्क वाळूसह १½ इांच कमाल आकाराचा 

हमलावा आहे. जलाांश दर घ. याडास २४५ पौंड आहे, हसमेंटचा अांश द. घ. याडात ४९० पौंड आहे व ४½ 
टके्क वायूचा अांश आहे. अशा काँक्रीटचे सरासरी एकक वजन द. घ. रु्फटास सुमारे १४६ पौंड (सा. ४ पहा) 
अगर द. घ. याडास २७ × १४६ = १९४२ पौंड असते. द. घ. याडस काँक्रीटकरता लागणाऱ्या वाळू आहण 
कां कराची हनव्वळ वजने खालीलप्रमाणे असतात : 

 
एकूण हमलावा = ३९४२− (२४५ + ४९०) = ३२०७ पौंड / घ. याडस 
वाळू = ०·३४ × ३२०७ = १०९० पौंड, अगर ०·५४५ टन 
कां कर = ३२०७−१०९० = २११७ पौंड, अगर १०५८ टन 

 
सारिी क्र. १२. द. घ. याडप णमलाव्याचे टनाि वजन 

हमलाव्याचा प्रकार सांदाहबत सुटे 
वाळू–कोरडी १·४० ते १·५५ १·३० ते १·४५ 
वाळू–ओली १·२० ते १·४५ १·०५ ते १·३५ 
भरड हमलावा (अलग केलेला)   

³/₁₆ ते ¾ इांच १·३५ ते १·४५ १·२५ ते १·३५ 
¾ ते १½ इांच १·३० ते १·४० १·२५ ते १·३५ 
१½ ते ३ इांच १·२५ ते १·४० १·२० ते १·३५ 
३ ते ६ इांच १·२० ते १·३५ १·१५ ते १·३० 

भरड हमलावा (एकहत्रत केलेला)   
³/₁₆ ते १½ इांच १·३५ ते १·५५ १·३० ते १·४५ 
³/₁₆ ते ३ इांच १·४० ते १·६० १·३० ते १·५५ 
³/₁₆ ते ६ इांच १·४५ ते १·७० १·३५ ते १·६० 

एकहत्रत केलेले वाळू आहण कां कर कोरडे १·६० ते १·८५ १·५० ते १·७५ 
 

हनवडलेल्या आकार-पृथक्करण प्रमाणाप्रमाणे अगर पुरवठ्याांतून तरतूद होण्याची शक्यता 
असलेल्या प्रमाणाप्रमाणे भरड हमलाव्याचे आणखी हवभाजन कराव.े काँक्रीटमधील घनयाडांच्या सांख्येने 
प्राप्त केलेल्या वजनाना गुणून आहण रु्फकट जाणाऱ्या व उसळून जाणाऱ्या द्रव्याकरता गुांजाईश ठेवनू 
कामाकरता लागणाऱ्या हमलाव्याांतील अनेक आकाराांच्या (हमलायाांच्या) एकूण राशी प्राप्त करण्यात येतात. 
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७९ व्या हवभागात हदलेल्या कारणाकरता हमलाव्याांच्या राशी घ. याडाऐवजी टनात जास्त चाांगल्या 
तऱ्हेने माांडता येतात. वाहून नेण्याचा खचसही टनाांवर आधारलेला असतो. असे असले तरी कधीकधी असे 
प्रसांग येतात की वजनाांतून राशीत अगर राशीतून वजनाांत ही द्रव्ये पहरवर्मतत करावाां लागतात. त्याकरता 
लागणारी अांदाजी आधार सामुग्री १२ व्या सारणीत हदली आहे. 

 
जेव्हा कामावरील हमलाव्याांत हनरहनराळे कमाल आकार वापरावयाचे असतात तेव्हा लागणाऱ्या 

हमलाव्याांच्या अांदाजाची सांगणने पूवीच्या सारखीच पण जास्त हवस्तारपूवसक करण्यात येतात. 
 

३६. णनवडलेला णमलावा 
जेव्हा एकापेक्षा अहधक जागा उपलब्ध असतात तेव्हा हमलाव्याची अांहतम हनवड करताना अनेक 

घटक हवचाराांत घेतले पाहहजेत. अनेक जागाांमधील द्रव्याचा तुलनात्मक दजा ही सवात महत्वाची बाब 
असते आहण हनवड करताना हहच्यावर सवात जास्त भर हदला पाहहजे. हवहशष्ट जागेतून काढलेल्या 
हमलाव्याांच्या पूवीच्या वापरा सांबांधीच्या माहहतीवरून आहण अशा हमलाव्याांच्या दजाबद्दल काँक्रीटच्या 
परीक्षणाने मौहलक माहहती प्राप्त होते. १ ल्या प्रकरणात केलेल्या चचेप्रमाणे हमलाव्याच्या ज्या गुणधमाचा 
काँक्रीटवर पहरणाम होतो अशा गुणधमाच्यासह अशा लक्षणाचे मूल्यमापन कराव.े 
 

हमलाव्याांच्या दजावरून त्याांच्यातील र्फरक ठळकपणे जाणणे शक्य झाले नाही तर त्याांच्या 
मूलस्थानाांची हनवड करताना काटकसरीचा दृहष्टकोन हवचारात घेणे अवशय होईल. प्रत्येक स्थानातील 
त्याचे मूल्यन आहण हकती प्रमाणात त्यावर प्रहक्रया करावी लागेल याचा या अभ्यासात समावशे करावा 
लागेल. जो हमलावा हमश्रण सांयांत्रावर हकमान खचात पोहचहवता येईल. तो सवात काटकसरीचा असेलच 
असे नाही, एखाद्या जास्त महाग स्थानातून घेतलेल्या हमलाव्याला लागणाऱ्या हसमेंटपेक्षा या हमलाव्यात 
हसमेंटचा अांश जास्त लागू शकेल. तसेच पुष्ट्कळ वळेा प्रतवारीत सुधारणा कराव्या लागतील. जेव्हा ह्या 
प्रहक्रयाांमुळे काँक्रीटमधील हसमेंटचा अांश कमी करता येतो तेव्हा त्याांच्यावरील अशा तऱ्हेचा खचस पूणसतया 
भरून हनघतो. सामान्यपणे सांपूणस खचस कमीत कमी करून काँक्रीटचा इष्ट दजा ज्या हमलाव्यामुळे प्राप्त 
करता येतो त्या हमलाव्याची हनवड करावी. 
 
(उ) पोझोलातिक द्रव्याांच ेपूिके्षण. 
३७ पोझोलानाचंी वगपवारी 

“पोझोलान” या सांजे्ञची पूवी व्याख्या केली आहे. त्याांत पोझोलाहनक द्रव्याच्या अनेक प्रकाराांचा 
समावशे होतो. पढेु हदलेल्या वगसवारीत मान्यता पावलेल्या काांही प्रकाराांचा हसमावशे केला आहे. 
 

(१) हचकणमाती आहण शले (त्याांना सहक्रय बनहवण्याकरताां प्रतप्त केले पाहहजे.) 
 केओहलनाइट प्रकार 
 माँट मॉहरनोलाइट प्रकार 
 इलाइट प्रकार 

 
(२) ओपलॅाइन द्रव्ये (प्रतप्त करण्याची जरूरी लागेलच असे नाही) 

 डायटोमेशस महृत्तका 
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 ओपलॅाइन चटस 
 

(३) ज्वालामुखीय टर्फ आहण प्यूहमसाइट (प्रतप्त करण्याची जरुरी लागेलच असे नाही) 
 ऱ्हायोलाइहटक प्रकार 
 अँडेसायहटक प्रकार 
 र्फोनोलायहटक प्रकार 

 
(४) औद्योहगक उपपदाथस, वात भट्टीतील खांगर, एली राख, हसहलका फ्यूम 

 
अल्कली हमलाव्याांच्या प्रहतहक्रयेचे हनयांत्रण करणारे पोझोलान २ गटात हवभाहजत करता येतात. 

(१) काही अनाकार हसहलशस आहण ॲल्यूहमनस पदाथस; आहण (२) काही प्रतप्त मॉटमॉहरलोनाइट 
प्रकाराांची हचकणमाती. पहहल्या गटातील द्रव्यात ओपल आहण कोणच्या तरी प्रकारच्या उच्च ओपलाईन 
खडकाचा समावशे होतो; १२००⁰ ते १८००⁰ F या व्याप्तीत प्रतप्त केलेली केओहलन हचकणमाती, 
डायटोमेशस माती, काही ऱ्हायोहलहटक प्यहूमसाइट, आहण काही कृहत्रम हसहलशस काांच, याांचा समावशे 
होतो. फ्लाय ॲशमुळे होणाऱ्या अल्कली–हमलावा प्रहतहक्रयेमुळे चुन्याच्या हवस्तरणात पहरणामकारक घट 
होते पण इतराांच्यामुळे ती होत नाही. माँटमॉहरलोनाइट गटातील प्रतप्त हचकणमाती अल्कली-हमलावा 
प्रहतहक्रयेवर हनयांत्रण ठेवण्यास पुष्ट्कळवळेा पहरणामकारक असते. अहतशय पाण्याची गरज लागणे, 
सांकुचन भेगा पडणे, अगर काँक्रीट हमश्रण असामान्यपणे घट्ट होणे टाळण्याकहरता १६०० ⁰ F अगर त्यापेक्षा 
जास्त तपमानात ही द्रव्ये प्रतप्त करणे आवशयक असते. 
 

अल्कली-हमलावा प्रहतहक्रयेवर हनयांत्रण ठेवण्याकरता जर पुऱ्याशा प्रमाणात अनेक प्रकाराचे 
पोझोलान वापरले तर त्यामुळे काँक्रीटमध्ये घालाव्या लागणाऱ्या पाण्यात बरीच वाढ होते. ह्या द्रव्यात 
डायटोमेशस माती, अनाकार सजल, हसहलकाांचे बनहवलेले अनेक औद्योहगक उपपदाथस आहण बऱ्याचशा 
हचकणमातीयुक्त पोझोलानाांचा समावशे असतो. पोझोलानाच्यामुळे पाण्याच्या गरजेत होणारी वाढ, त्याांचे 
उच्च अवशोषण, कमी हवहशष्ट गुरुत्व आहण काही उदाहरणातील उच्च सूक्ष्मतेमुळे होते. काबसनचा अांश कमी 
असलेली फ्लाय ॲश सामान्यतः पाण्याची गरज कमी करते. 
 
३८. पोझोलानाचं्या भूशास्त्रीय णनर्वमिी 

नैसर्मगक पोझोलाहनक द्रव्याचा, ज्वालामुखीय टर्फ आहण राख अगर स्तरमय हनके्षपाांत जमनू 
राहणाऱ्या शले आहण हचकणमाती याांच्यापासून, आरांभ होतो. ज्याच्या रचना जाड अगर पातळ असू 
शकतात त्याांच्या गुणधमात आहण बनावटीत अत्यांत र्फरक असू शकतो; अगर ते हवस्तृत के्षत्रात समजात 
असू शकतात. उदाहरणाथस माँटेरे रचना हवस्तृत प्रमाणात हवतरली गेली आहे आहण पहिम 
कॅहलर्फोर्मनयामधून सुमारे ३५० मलै अांतरापयंत हतचे सामान्य अशमहवद्याधीन गुणधमस बरेचसे एकसम आहेत. 
तथाहप स्वतःच्या आांतली माँटेरे रचना. हसहलशस शले, चटी शले, हचकणमातीयुक्त शले, वालुकाशम, 
गाळपथ्थर, आहण डायाटोमेशस मृहत्तका याांच्या उच्चप्रमाणाांत मसुराकार स्तराांची, बनलेली आहे. एखाद्या 
हवहशष्ट हवभागाांत ह्याांतील कोणचाही एक अस्स्तत्वाांत असेलच असे नाही आहण जागोजागी बनावटीच्या 
आहण शलैवगस हवतरण गुणधमाच्या बाबतीत तो वैहशष्ट्ट्यपूणसपणे बऱ्याच प्रमाणाांत बदलता असतो. हबजली 
सांयांत्रातील प्रढगातून फ्लायॲश हमळत असल्याने ती कृहत्रम पोझोलान असते या सांयांत्रात इांधन म्हणनू 
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भकुटी केलेला कोळसा वापरण्याांत येतो. सांभाव्य तर्फावतीमुळे पोझोलानची भावी मलूस्थाने 
काटेकोरपणाने अन्वहेषत केली पाहहजेत आहण उपयुक्त द्रव्याांची राहश आहण हवस्तार प्रस्थाहपत 
करण्याकरता त्यातून बारकाईने नमूने घेऊन चाचण्या केल्या पाहहजेत. 
 
३९. अवश्य असिारे नमुने आणि माणहिी 

डेव्हर प्रयोगशाळेत पोझोलानवर करण्यात आलेल्या चाांचण्या ह्या सांचना द्रव्याांच्या प्रारांहभक 
अन्वषेणाचा एक भाग असतो. पोझोलानच्या नमुन्याांचे नमुनाकरण आहण पारेषणाच्या सांबांधी हदलेल्या 
सूचना हवभाग २७ व ३१ मध्ये वणसन केलेल्या काँक्रीटच्या हमलाव्याांच्या बाबतीतल्या सूचनाांच्या सारख्याच 
असतात. नमुने अांदाजे प्रत्येकी ५० पौंड वजनाचे असावते. अहवकाहसत हनके्षपाांतील आशादायक द्रव्याांचे 
नमुने, कोणत्याही स्वाभाहवकरीत्या उघड्या पडलेल्या जागेतून अगर खणतीतून अगर जरूर तर चाचणी-
गता अगर चर काढून प्राप्त करावते. 
 
(ऊ) पोझोलािी द्रव्याांच्या डने्व्हर चाचण्या आणण अन्िेिण 
४०. पोझोलानी द्रव्याचं्या चाचंण्या आणि णवशे्लषि 

प्रारांहभक अन्वषेणाकहरता सादर केलेल्या पोझोलानी द्रव्याच्या नमुन्याांच्या शलैवगस-हववरणात्मक 
हविेषण आहण रासायहनक आहण भौहतक चाांचण्या करण्याांत येतात. ह्या हनहिती-करणाांने कमी दजाची व 
ज्याांच्यावर प्रहक्रया करणें अत्यांत खचाची बाब होण्याचा सांभव असतो अशी द्रव्ये टाकून देताां येतात. 
कामाच्या गरजा पुऱ्या करू शकतील आहण जी स्वस्ताांत हमळू शकतात अशा आशादायक द्रव्याांचे 
काँक्रीटवरील पहरणाम सांख्यात्मकरीत्या प्रस्थाहपत करण्याकरता व सांभाव्य र्फायद्याच्या लाभाांचा पूणस 
र्फायदा घेता येईल अशी त्याांची हमश्रणे हनहित करण्याकरता व पोझोलानाांतील काही हवपरीत गुण 
असतील तर ते कमी करण्याकरता नांतर त्याांची काँक्रीटमध्यें सवांगपहरपूणस चाांचणी घेण्याांत येते. 
पोझोलाांनाच्या दजावर हनयांत्रण ठेवणाऱ्या त्याांच्या गुणधमांत, दळले जाण्याची क्षमता, प्रतप्तीकरण अगर 
अन्य उपचाराांची गरज, हवहशष्ट गुरुत्व, सूक्ष्मता, जलावशयकता, पोटसलां ड हसमेंटसह शस्क्तहवकास, 
अल्कली हमलाव्यावरील पहरणाम, उष्ट्णता उत्पादन, वगैरेंचा समावशे होतो. उदाहरणाथस प्रहक्रया–खचात 
दळल्या जाण्याची क्षमता प्रहतप्रबबीत होते. हवहशष्ट गुरुत्वावरून हसमेंट व पोझोलान याांच्यामधील वजन–
आयतन सांबांधाचे हनयांत्रण करता येते. जलावशयकतेत वाढ झाली की शुष्ट्कन आकुां चनाांत वाढ होते. आहण 
काँक्रीटचे गोठण आहण हवतळण याांच्या कालावधीत घट होते पण वायुधारक द्रव्याचा वापर केल्याने काांही 
प्रमाणात हे पहरणाम कमी होतात. 
 
(ए) अन्य द्रव्याांची डेन्व्हर अन्िेिणें. 
४१. णसमेंटची अन्वेषिें. 

प्रत्येक प्रकल्पावर वापरण्याकरता कोणच्या प्रकारच्या हसमेंटची हनवड करावयाची त्याचा हवचार 
करण्यात येतो. काँक्रीटच्या मोठाल्या धरणाच्या करता जर पोझोलानचा वापर करून मांद उष्ट्णता हनर्ममती 
होईल अशी खात्री नसेल तर मांद जलयोजन–उष्ट्णता असलेले हसमेंट सामान्यतः पसांत करण्यात येते. या 
कामाच्या करता करण्यात येणाऱ्या काँक्रीटच्या अन्वषेणाांत घरणातील काँक्रीटला लागू पडणाऱ्या तपमान 
चक्राखाली अवातमुहद्रत चाचणीनमुने पक्व करून मारी काँक्रीटच्या आत घडणाऱ्या पहरस्स्थतीत घेतलेल्या 
पहरपूणस चाचण्याांचा समावशे असतो. हवहशष्ट हसमेंटचे गुणधमस हनधांहरत करण्याकरता व बाांधकामात 
वापरण्यात येणाऱ्या द्रव्याबरोबर वापरण्याकरता हसमेंटच्या योग्य प्रकाराची हनवड करण्यास ह्या चाांचण्या 
उपयोगी पडल्या आहेत. 
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हसमेंटची हनवड करण्यात आहण मोठ्या धरणाच्यावर हनमाण होणाऱ्या तपमानाशी सांबांहधत 
असलेल्या समस्या सोडहवण्यात काँक्रीटचे औस्ष्ट्णक गुणधमस हनहित करण्याचाही अांतभाव होतो. 
हनरहनराळ्या काँक्रीटमधील औस्ष्ट्णक प्रवाहात बराच र्फरक असल्याने आहण हमलाव्याच्या स्वभावधमांचा 
काँक्रीटच्या औस्ष्ट्णक गुणधमावर ठळकपणें प्रभाव पडत असल्यानें हवहशष्ट उष्ट्णता आहण औस्ष्ट्णक 
सांवाहकता याांच्या हनहितीसाठी चाांचण्या हमलावा आहण हमश्रणाची अांदाजी प्रमाणें हनवडल्यानांतरच 
करण्याांत येतात. 
 

ब्युरोच्या बाांधकामावर कधीकधी असे प्रसांग आले आहेत की त्यावळेी हसमेंटची आभासी पक्वता 
अगर त्याच्या इतर असामान्य बतावाला तोंड द्याव ेलागले. अशा अनुभवाची तपशीलवार नोंद करावी आहण 
हविेषण आहण अभ्यासाकरता हसमेंटचे एक पोते पाठवनू द्याव े सांबांहधत हवहशष्ठ मालाची आधारसामुग्री, 
कारखान्यातील कणगीचा क्रमाांक आहण हसमेंटचा काल याांचा के्षत्रीय अहवालाांत समावशे करावा. 
 
४२. संणमश्रिाचंीं आणि मोहोरबंदी णमश्रिाचंीं अन्वेषिे 

पहरस्स्थत्यनुरूप प्रसांगोपात हनरहनराळ्या प्रकारच्या सांहमश्रणाांच्या चाांचण्या करण्यात येतात. 
काँक्रीटमध्ये अल्प प्रमाणात हवा धाहरत करण्याचे भरीव र्फायदे होत असल्याने वायुधारक द्रव्याचे 
मुल्यमापन करण्याकरता हवस्तृत प्रमाणात अन्वषेणे करण्यात आली आहेत आहण ती चालू आहेत. 
वायुधाहरत काँक्रीटच्या गुणधमाच्या व्यापक अभ्यासाचा ह्यात समावशे होतो. 
 

जलघहट द्रव्ये आहण पक्वता हनयांत्रक द्रव्याांसारख्या हनरहनराळ्या सांहमश्रणाांचा हवहशष्ठ कामावर 
वापर करण्याने र्फायदेशीर पहरणाम घडतात. हनरहनराळ्या स्थानाांतून आणलेल्या हसमेंटवर ह्या द्रव्याांची 
एकसारखी प्रहतहक्रया होत नाही तसेच एकाच स्थानाांतून घेतलेल्या हसमेंटवरही ती नेहमीच एकसारखी 
असत नाही. हवहशष्ठ हशर्फारशी करण्यापूवी वापरण्यात येणाऱ्या हसमेंट आहण हमलाव्यासकट प्रस्ताहवत 
द्रव्याांची चाांचणी करावी लागते. पहरहशष्ठाांतील यदसांज्ञा ४१ शी जुळतील अशा चाांचण्या ह्या द्रव्याांची 
उपयुक्तता ठरहवण्याकहरता करण्यात येतात. त्याांचा उपयोग करण्यास मान्यता हमळहवण्याकरता डेन्व्हर, 
कोलो, येथील घ. नां. ५३ लक्ष्य २९०, मुख्य अहभयांता, ब्यूरो ऑर्फ रेक्लमेशन याांच्याकडे हवनांत्या कराव्यात. 
 

काँक्रीटच्या मुरवणाकरता लागणाऱ्या मोहोरबांदी हमश्रणाच्या हवहनदेशनाांतील आवशयकताांचे पालन 
करण्याकरता हनरहनराळ्या पद्धतीमधील आहण वापराच्या पहरस्स्थतीतील त्याांच्या बतावासांबांधी जादा 
माहहती गोळा करण्याकरता आहण सुधारलेली हमश्रणे हवकहसत करण्याच्या शक्यताांचे समन्वषेण 
करण्याकरता चाांचण्या घेण्यात येतात. 
 
४३ पािी आणि मािींचे नमुने घेिे आणि णवशे्लषि 
 

काँक्रीटच्या हमश्रणाकरता आहण मुरवणाकरता आहण हमलावा धुण्याच्या कामी लागणारे जवळपास 
हमळणारे पाणी हवहनदेशीय आवशयकता पुऱ्या करते अगर कसे हे पाहण्याकरता जागेवर उपाय योहजले 
पाहहजेत. तसेच काँक्रीटशी सांबांध येणारे पाणी आहण माती याांच्यात सल्रे्फटची हाहनकारक सांकेद्रणे आहेत 
की काय याची जागेवर पाहणी करण्याचे उपाय योजावते. हवभाग ६ व १९ मध्ये चर्मचलेल्या 
हटकाऊपणासांबांधीच्या हवचारावर या गरजा आधाहरत कराव्यात. 
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उपलब्ध असलेले जे पाणी वापरण्याची इच्छा आहे त्याचा दजा अर शांकास्पद असेल तर तो हनहित 
करण्याकरता सांपूणस अहवालासह त्या पाण्याचा नमुना डेन्व्हर येथील प्रयोगशाळाांकडे पाठवावा. पृष्ठजल, 
भजूल अगर माती याांचा काँक्रीटवर सांक्षारक पहरणाम होण्याची जर शक्यता वाटली तर त्यावर योजाव े
लागणाऱ्या सांरक्षक तरतुदी हनहित करण्याकरता त्या मातीचे अगर भजूलाचे नमुने सादर करावते. ह्या 
बाबींचा हवचार करण्याकरता पुरेसा वळे हमळण्याची खात्री असावी म्हणून अन्वषेणाच्या सुरवातीच्या 
टप्प्यातच याची कायसवाही करावी. नमुने घेऊन अशा तऱ्हेने त्याांचे अहवाल सादर करावते की ज्या 
लवणाच्या अांहतम सांकें द्रणाचा (सामान्यपणे सल्रे्फट) बाांधकामावर प्रभाव पडणार आहे त्याची हनहिती होऊ 
शकेल. सल्रे्फटची लवणे कमी हनःसारके्षत्रात सांकें हद्रत होतील आहण त्यामुळे पातळ प्रभती असलेल्या 
कॉांक्रीटच्या सांरचनाांचे जलदगतीने हवघटन होण्याची शक्यता असते. या कारणाकरता कालव्याची अस्तरे, 
आधार प्रभती, काँक्रीटच्या नळ्यासारखी बाांधकामे जेथे केली जातात तेथील मातीकडे हवशषे लक्ष द्याव.े 
पहरहशष्ठाांतील पदसांज्ञा ३ मध्ये पाणी आहण मातीचे नमुने घेण्याच्या हक्रयापद्धती हदल्या आहेत. 
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प्रकरि ३ रे – काँक्रीटची णमश्रिे 
 
४४. सामान्य णवचार–  

काँक्रीटमधील अांतवसस्तूांची प्रमाणे, त्याांची जाग्यावर पसरण्याची क्षमता, हटकाऊपणा, आहण शस्क्त 
काँक्रीटमध्ये हनमाण होईल अशा तऱ्हेने उपलब्ध द्रव्याांचा अत्यांत काटकसरीने उपयोग करता यावा, अशी 
हनवडावीत. प्रस्थाहपत मूळ सांबांध आहण प्रयोगशाळेतील चाांचण्याांच्यामुळे अनुकूल सांहमश्रणाच्या हनकट 
पोहोचण्याचा मागस उपलब्ध होतो. तथाहप, प्रत्यक्ष प्रयोग आहण समायोजन जागेवर करूनच अांहतम प्रमाणे 
ठरवावीत. 
 

येथे माहहतीची जी रूपरेखा हदली आहे ती ACI च्या १९५४ मधील कायसवाहीच्या ५० व्या खांडातील 
१०५ ते १२० या पानाांवरील “रेकमेंडेड प्रॅस्क्टस र्फॉर हसलेस्क्टांग प्रपोशसन्स र्फॉर काँक्रीट” या ६१३ व्या 
प्रकाशनात सादर केलेल्या रूपरेखेसारखीच आहे. 
 

पाणी, हसमेंट आहण हमलावा हमळून अवशयकतया काँक्रीट बनलेले असते. काही वळेा त्यात एक 
सांहमश्रण हमसळलेले असते – त्याचा उदे्दश सामान्यतः हवा धाहरत करण्याचा असतो, पण कधी कधी त्याला 
अन्य कारणेही असतात. काँक्रीटची शस्क्त आहण हटकाऊपणावर व हमश्रणाकरता लागणाऱ्या हमश्रक 
पाण्याच्या राशीवर हमलाव ेआहण हसमेंट याांचा ठळक प्रमाणात प्रभाव पडतो. अांतवसस्तूांची मूलस्थाने जेव्हा 
एकच असतात तेव्हा हसमेटची राहश, हमलाव्याांची प्रतवारी आहण कमाल आकार, आहण काँक्रीटची सांघनता 
याांच्यात, शक्तीत र्फारशी बाधा न होता, व्यापक प्रमाणात रे्फरर्फार करता येतो मात्र जल–हसमेंट 
गुणोत्तरावरून ठरहवलेला हसमेंटच्या गांधाचा दजा स्स्थर ठेवला पाहहजे. 
 

हनरहनराळ्या हनके्षपातून घेतलेला हमलावा आहण हनरहनराळ्या कारखान्यातील हसमेंट याांच्याप्रमाणे 
जेव्हा अांतवसस्तूांची मलूस्थाने हभन्न असतात तेव्हा जरी जल-हसमेंट गुणोत्तर स्स्थर राखले तरी काँक्रीटच्या 
शक्तीत आहण हटकाऊपणात बऱ्याच प्रमाणात र्फरक पडतो. म्हणून काँक्रीटचे गुणधमस प्रस्थाहपत 
करण्याकरता प्रयोगशाळेत आगाऊ चाांचण्या घेणे इष्ट असते. प्रकल्पावर हनयांत्रणाकहरता प्रयोगशाळा 
स्थापन करण्यापूवी डेन्व्हर येथील प्रयोगशाळाांत ह्या चाांचण्या करण्यात येतात. जेथे काँक्रीटच्या चाांचण्या 
घेणे अव्यवहायस असते अशा लहान कामाांवर हमलाव्याांच्या गुणधमांच्या माहहतीवरून स्वचे्छेनुसार प्रस्थाहपत 
केलेले सांबांध लागू करून अांतवसस्तूांचे योग्य प्रकारचे चाांगले सांहमश्रण ठरहवता येते. तथाहप, सुरवातीची 
प्रमाणे हनवडताना जी कायसपद्धहत अनुसरण्यात आली हतचा हवचार न केला तरीही (काँक्रीट) 
पसरण्याकरता लागणाऱ्या गरजाांची पूतसता व्हावी म्हणनू सामान्यपणे जागेवर हमश्रणात समायोजन कराव े
लागते. 
 

प्रस्थाहपत सांबांधातून प्रमाणाांचे अांदाज करण्याकरता वापरण्यात आलेल्या प्रयोगशाळेतील 
आधारसामुग्रीत, याांहत्रकी–हविेषण, हवहशष्ट–गुरुत्व, सूक्ष्म आहण भरड अशा दोन्ही हमलाव्याांतील 
अवशोषण, आहण भरड हमलाव्याांचे दांहडत-शुल्क एकत्र वजन, याांचा समावशे असतो. हसमेंटचे प्रत्यक्ष 
हवहशष्ट गुरुत्वही माहीत असाव,े पण जर ते माहीत नसले आहण ते सहजपणे हनहित करता येणे शक्य नसेल 
तर ३·१५ हे मूल्य वापराव;े ते योग्य प्रमाणात अचकूतेची खात्री देते. हशवाय, प्रत्येक हमलाव्यातील एकूण 
आद्रसताांश, वाट्याांच्या वजनाांचे सांगणन करण्यासाठी, जागेवर वापरताना माहीत असला पाहहजे. 
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१४ व्या अनुच्छेदात चचा केल्याप्रमाणे, हेतुपूवसक हवा धाहरत केल्याने, काँक्रीटच्या सुकायसतेत आहण 
झीज प्रहतरोधकतेत सुधारणा होते. वायुधारणेमुळे काँक्रीटची शस्क्त कधी कधी कमी होते परांतु पाण्याची 
गरज कमी होणे आहण जल–हसमेंट गुणोत्तर कमी होणे या गोष्टींचा जर र्फायदा घेतला आहण हसमेंटच्या 
अांशात जर बदल केला नाही तर (शक्तीतील) ही घट जास्त नसते, आहण दर घ. या. काँक्रीटमध्ये सुमारे 
६ गोण्या हसमेंटपेक्षा अहधक भारी हमश्रणाांच्या व्याप्तीतच ही घट महत्वाची ठरते दर घ. या. काँक्रीटमध्ये 
४½ गोण्याांपेक्षाां कमी हसमेंट असलेल्या हनबल हमश्रणातील शस्क्त सामान्यतः योग्यप्रमाणात धाहरत वायतू 
वाढ करून वप्रद्धगत करण्यात येते. 
 
४५. प्रमािाचंी णनवड–  

काँक्रीटमधील हमश्रणाची प्रमाणे अशा तऱ्हेने हनवडावीत कीं, 
 

१) वस्तुमान समरुप होण्याकरता (भरड हमलावा ज्यास्तीत ज्यास्त प्रमाणात वापरून) कमालीची 
दुनसम्य सांघनता असलेले काँक्रीट, स्पांदन करुन जागेवर क्षमतेने पसरता याव.े 
 

२) स्वस्तात उपलब्ध असलेला आहण कामावरील गरजेशी जुळणारा हमलाव्याचा कमाल आकार 
वापरता यावा. 
 

३) काँक्रीटशी सांबांहधत हवा आहण इतर हाहनकारक घटकाांना समाधानकारकपणे तोंड देता येईल 
असा हटकाऊपणा असावा. 
 

४) (काँक्रीटवर) पडणाऱ्या भारामुळे ते खराब होण्याचा धोका न राहील इतकी पुरेशी शस्क्त 
(त्यात) असावी. 
 
४६. लागिाऱ्या पाण्याचा अंदाज–  

सवोच्च शस्क्त, हटकाऊपणा आहण इतर इष्ट गुणधमस हमळावते म्हणून जागेवर काँक्रीट पसरताना ते 
योग्य प्रकारे हाताळता येईल अशी हमश्रक पाण्याची सुसांगत राहश वापरावी. 
 

इस्च्छत सांघनता असलेले हमश्रण तयार करण्याकरता काँक्रीटच्या एकक आयतनास लागणाऱ्या 
पाण्याच्या राशीवर हमलाव्याचा कमाल आकार, कणाचा बाांधा, आहण प्रतवारी याांचा आहण धाहरत वायूच्या 
अांशाचा प्रभाव पडतो. हमश्रणाांच्या सामान्य व्याप्तीत हसमेंटच्या राशीचा पाण्याच्या गरजेवर तुलनेने पहरणाम 
होत नाही. अवपाताकरता हशर्फारहसत केलेल्या मयादा १३ व्या सारणीत हदल्या आहेत. काँक्रीट 
प्रमाणापेक्षा ज्यास्त ओले होऊ देऊ नये कारण त्याचे हवयोजन न होता ते जागेवर पसरणे जड जाते; जवळ 
जवळ हनहितपणे ते कमताकत असते आहण त्यात हटकाऊपणाचा अभाव असतो. 
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सारिी क्र. १३ णनरणनराळ्या प्रकारच्या काँक्रीटकरिा णशफारस केलेले अवपाि 

बाांधकामाचा प्रकार 
कमाल अवपात [काँक्रीट टाकल्यानांतर पण दृढीकरण 

होण्यापूवीचे हे कमाल अवपात आहेत आहण १४ व्या सारणीत हनर्मदष्ट 
केलेल्या वायूचे अांश असलेल्या हमश्रणाांच्या करता ते आहेत.] इांचात 

अहतभारी सांरचना २ 
कालव्याचे अस्तर ३ 
लाद्या व भोगद्यातील उलटी बाजू २ 
प्रभतींचे, मध्यपादाांचे, कठड्याांचे माथे, आहण हकनारी २ 
बोगद्यातील पाश्वस प्रभती आहण कमानीचे अस्तर ४ 
इतर सांरचना ३ 
 

१४ व्या सारणीत हदलेल्या पाण्याच्या राशी पुरेशा हबनचकु आहेत; ब्यूरोच्या नेहमीच्या मयादेतील 
प्रतवारीच्या हनरहनराळ्या कमाल व बऱ्याच प्रमाणात सुयोग्य आकाराच्या हमलाव्याांकरता अपेहक्षत 
असलेल्या राशींची ही सरासरी आहे. अन्यप्रकारे उपयुक्त असलेल्या हमलाव्याकरता १४ व्या सारणीत 
हदलेल्या पाण्यापेक्षा जर जास्त पाणी लागत असेल तर सामान्यपणे अपेहक्षत असलेल्यापेक्षा त्याचा आकार 
आहण प्रतवारी कमी अनुकूल असेल. इस्च्छत जल–हसमेंट गुणोत्तर हटकून राहण्याकरता, जर प्रयोगशाळेत 
केलेल्या चाचण्याांवरून अन्यतः सूहचत होत नसेल तर, अशा हमलाव्यातील प्रमाणाांचे समायोजन कराव.े 
 

१४ व्या सारणीत सूहचत केलेल्यापेक्षा काही द्रव्यात पाणी कमी लागणे शक्य असते. अशाांच्या 
बाबतीत प्रयोग शाळेत केलेल्या शस्क्त आहण हटकाऊपणाच्या चाांचण्यावरून हसमेंटच्या अांशात समुहचत 
समायोजन करण्याची जरुरी पडेल. तथाहप गोल कां कर व सामान्यपणे कोपरेदार असलेला भरड हमलावा 
याांच्यापासून, जरी ते दोन्ही सारख्या प्रतवारीचे असले तरी, जल-हसमेंट गुणोत्तरात र्फरक असताना सुद्धा 
हततक्याच हसमेंटच्या अांशाकरता सामान्यपणे सारख्याच शक्तीचे काँक्रीट तयार होते. तसेच, प्रमाणे सारखी 
असताना हनरहनराळी हसहमटे वापरुन बऱ्याच प्रमाणात हभन्न शस्क्त असलेली काँक्रीटे तयार होतात. 
 

सारिी क्र. १४ दर घ. याडप काँक्रीट करिा लागिारे हवा आणि पािी याचें अंदाजी अंश व सूक्ष्म आणि भरड 
णमलाव्यांची प्रमािे- 

 
(सूक्ष्मतागुणाांक २·७५ असलेली नैसर्मगक वाळू व सवससाधारण भरड हमलावा असलेल्या आहण 

हमश्रकाजवळ ३ ते ४ अवपात असलेल्या काँक्रीटकरता) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 

पाण्याचे वजन सामान्यपणे दर घन रु्फटास ६२·३ पौंड धरण्यात येते. पाण्याचे तपमान ६०°F च्या 
पेक्षा कमी असताना हे वजन दर घन रु्फटास ६४·४°F धरण्यात येते. 
 
४७. लागिाऱ्या णसमेंटचा अंदाज–  

पुरेशा हटकाऊपणाच्या व शक्तीच्या स्वरूपात, काँक्रीटच्या दजाची आवशयकता हनवहेदत करण्यात 
येते. हदलेल्या पाण्याच्या गरजेकरता काँक्रीटचा दजा हसमेंटच्या अांशाच्या प्रमाणात असतो. काँक्रीटचा 
हटकाऊपणा आहण शस्क्त जरी अनेक चर घटकाांवर अवलां बून असली तरी अपेहक्षत उघडेपणाला तोंड 
देईल इतक्या पुरेशा दजाचे हसमेंटचे गांध होईल अशी खात्री देणारी प्रमाणे हनवडावीत; अन्य घटकाांच्या 
उपयुक्त हनयांत्रणाने नांतरच शस्क्तमान हटकाऊ काँक्रीटची खात्री हमळेल. म्हणनू हदलेल्या काँक्रीटकरता 
लागणाऱ्या हसमेंटची गरज, त्यातील पाण्याची गरज आहण जल–हसमेंट गुणोत्तर याांच्यावरून सांगहणत 
करण्यात येते. वायुधारणाचा योग्य प्रकारे उपयोग केला असताना उधडेपणाच्या हभन्नहभन्न तीव्रताांच्याकरता 
अनुजे्ञय कमाल जल–हसमेंट गुणोत्तराांची हनवड करण्याकरता १५ वी सारणी मागसदशसक म्हणून काम 
देईल– 
 

सारिी क्र. १५ काँक्रीटकरिा लागिारी णनव्वळ जल-णसमेंट गुिोत्तरे 

काँक्रीट अगर सांरचनेचा प्रकार अगर स्थान, उघडेपणाचे 
प्रमाण 

वजनाने जल–हसमेंट गुणोत्तर 
तीव्र हवामान, 
तपमानाचे व्यापक के्षत्र, 
गोठण आहण हवतळणाचे 
दीघस कालावधी, 
अनेकदा वरचेवर गोठण 
आहण हवतळण होणे. 

सौम्य हवामान, 
पावसाळी अगर 
कोरडी हवा, 
क्वहचत बर्फस  अगर 
हहमतुषार 



 

 

अनुक्रमणिका 

अ) प्रभती, पेट्या, मध्यपाद आहण कठड्याच्या प्रभतीच्या 
वरचे २ रू्फट; सवस हकनारी, उांबरे, कडा, टोप्या, कोपरे 
आहण झुकाव याांच्या खाली येणारे सांरचनाांच्या 
भागातील काँक्रीट, पाण्याच्या खालीवर होणाऱ्या 
पातळीच्या मयादेतील आहण ज्यावर हहमतुषार 
पडतील असे काँक्रीट. हे धरणाांचे, साांडव्याांचे, हनचरा 
करणाऱ्या नाल्याांचे, हनकास पेट्याांचे, बोगद्याांच्या 
प्रवशे आहण हनगसम द्वाराांचे, पुच्छजल प्रभतींचे, झडप 
गृहाांचे, कालव्याांच्या सांरचनाांचे, आहण अन्य 
काँक्रीटच्या कामाांचे भाग असतात. ०·४५±०·०२ ०·५५±०·०२ 

आ) ‘अ’ पेक्षा कमी तीव्र असलेल्या प्रभावाखालील उघड 
सांरचनातील अगर त्याांच्या भागातील काँक्रीट, 
उदाहरणाथस गोठणाच्या प्रभावाखाली असणारी 
बोगद्याांची अस्तरे आहण सायर्फन, भारी काँक्रीटचा 
बाहेरील भाग, आहण “अ” त समाहवष्ट न झालेले 
इमारतींचे इतर उघडे पडलेले भाग. ०·५०±०·०२ ०·५५±०·०२ 

इ) पुनः भराव करुन झाकून टाकण्यात येणाऱ्या अगर 
सतत पाण्याखाली राहणाऱ्या अगर हवचे्या 
दुष्ट्पहरणामापासून अन्य तऱ्हेने सांरक्षण केलेल्या 
उदाहणाथस, काटबाांध, पाये, उपसांरचनाांचे भाग, 
धरणे, रॅशरॅक्स, दरवाजाांच्या खोल्या, हनगसमद्वाराांची 
कामे आहण हनयांत्रण गृहे, याांच्या सारख्या सांरचना 
अगर त्याांचे भाग यातील काँक्रीट. (बाांधकाम चालू 
असताना अनेक ऋतूमध्ये हटकून राहील अशा तऱ्हेने 
बाांधकामावर तीव्र प्रभाव पडण्याची शक्यता हदसत 
असल्यास सवात जास्त उघड्यापडणाऱ्या भागाकरता 
जल–हसमेंट गुणोत्तर ०·०५ नी कमी कराव.े) ०·५८±०·०२ ०·५८±०·०२ 

ई) जहमनीतील आहण भजूलातील सल्रे्फट अल्कलींचा 
आघात होणारे आहण सौम्य हवामानात टाकण्यात 
येणारे काँक्रीट .... ०·५०±०·०२ 

उ) जहमनीतील आहण भजूलातील सल्रे्फट अल्कलींचा 
आघात होणारे पण गोठणाऱ्या हवते, जेव्हा हमश्रणात 
सामान्यपणे कॅस्ल्शयम क्लोराइड घालण्यात येते 
तेव्हा, पसरण्यात येणारे काँक्रीट. यात कॅस्ल्शयम 
क्लोराईड वापरू नका पण दाखहवलेल्या मूल्यापयंत 
ज/हस कमी करा. ०·४५±०·०२ .... 

ऊ) रेमीच्या सहाय्याने पाण्यात सोडलेले काँक्रीट ०·४५±०·०२ ०·४५±०·०२ 



 

 

अनुक्रमणिका 

ए) कालव्यावरील अस्तर ०·५२±०·०२ ०·५८±०·०२ 
ऐ) धरणाच्या आतल्या भागातील काँक्रीट ह्या काँक्रीटचे गुणधमस, त्याची शस्क्त, 

औस्ष्ट्णक गुणधमस, आहण आयतनपहरवतसन 
ह्यानी, शाहसत केले जातील. ह्याकरता 
लागणाऱ्या गरजा प्रत्येक सांरचनेकरता 
प्रस्थाहपत करण्यात येतील. 

 
आवशयक शस्क्त हनमाण करण्यास लागणारे कमाल जल–हसमेंट गुणोत्तर अगर हसमेंटचा हकमान 

अांश, प्रयोगशाळेत चाांचण्या करून, सामान्यतः हनहित करण्यात येतो. त्यावळेी, जी द्रव्ये प्रकल्पावर 
वापरण्यात येणार असतील तीच द्रव्ये वापरण्यात येतात. हभन्नहभन्न जल–हसमेंट गुणोत्तराकहरता काँक्रीट 
वायुधाहरत केलेले असताना आहण नसताना अशा दोन्ही वळेा जी हकमान सरासरी शस्क्त अपेहक्षत केलेली 
असते हतचे सहन्नकट मान १६ व्या सारणीत दाखहवले आहे. ह्या सारणीत १४ व्या अनुच्छेदातील १८ व्या 
आकृतीत हचहत्रत केलेल्या काही मूल्याांची यादी हदली आहे. ही नेमस्त सारणी आहे व प्रयोग शाळेतील 
चाांचण्यावरुन खात्री करुन घेईपयंत काँक्रीटच्या शक्तीचा अांदाज करण्याकरता वापरता येईल. 
 
सारिी क्र. १६ णनरणनराळ्या जल–णसमेंट गुिोत्तराचं्याकणरिा काँक्रीटची णकमान सरासरी संभाव्य संपीडक शस्ति, 

दर चौ. इंचास पौंड. 

जल–हसमेंट गुणोत्तर... मापी 

२८ हदवसानांतरची सांपीडक 
शस्क्त 

वायुधाहरत 
काँक्रीट 

अवायुधाहरत 
काँक्रीट 

०·४० ... ... ... ... ४, ३०० ५, ४०० 
०·४५ ... ... ... ... ३, ९०० ४, ९०० 
०·५० ... ... ... ... ३, ५०० ४, ३०० 
०·५५ ... ... ... ... ३, १०० ३, ८०० 
०·६० ... ... ... ... २, ७०० ३, ४०० 
०·६५ ... ... ... ... २, ४०० ३, ००० 
०·७० ... ... ... ... २, २०० २, ७०० 
 

१६ व्या सारणीत हदलेल्या जल–हसमेंट गुणोत्तराकहरता दाखहवलेल्या शक्ती, अवायुधाहरत 
काँक्रीटच्यापेक्षा वायुधाहरत काँक्रीटकहरता, अांदाजे २० टक्क्यानी कमी आहेत. वायुधाहरत कॉक्रीटकहरता 
हशर्फारहसत केलेल्या वायचूा अांश आहण वायुधारक द्रव्याहशवाय केलेल्या काँक्रीटमध्ये असलेली हवचेी 
राशी, हमलाव्यातील हभन्नहभन्न कमाल आकाराांच्याकहरता, ढोबळपणे सारख्याच असल्याने, अांदाज 
करण्याच्या कामाकहरता हे सहन्नकट मान पुरेसे अचूक असते. तथाहप हे उघड आहे की, सारणीत 
दाखहवलेल्या घटी, जेव्हा वायुधाहरत काँक्रीट आहण अवायुधाहरत काँक्रीट या दोन्हीकहरता जल-हसमेंट 
गुणोत्तर सारखे असते तेव्हाच लागू होतात. जर हसमेंटच अांश आहण सांघनता स्स्थर राखली तर वायुधाहरत 



 

 

अनुक्रमणिका 

काँक्रीटपेक्षा अवायुधाहरत काँक्रीटमध्ये हमश्रक पाणी कमी लागते आहण जल-हसमेंट गुणोत्तरातील पहरणामी 
चटीमुळे शक्तीत वाढ होते व त्यामुळे वायुधारणामुळे शक्तीत होणाऱ्या घटीची अांशतः भरपाई होते. 
 

१५ व्या अगर १६ व्या सारणीतून (जे मूल्य कमी असेल ते कोणचेही) हनवडलेले कमाल अनुजे्ञय 
जल-हसमेंट गुणोत्तर हनवडून आहण १४ व्या सारणीतून पाण्याचा अांश घेऊन हसमेंटचा अांश सांगहणत 
करण्यात येतो; जलाांशाला जल–हसमेंट गुणोत्तराने भागून हे सांगणन साध्य केले जाते. जर हसमेंटचा 
हकमान अांश हवहनदेहशत केला असेल तर, शक्तीचा अांदाज करण्याकहरता तत्सम जल–हसमेंट गुणोत्तर 
जलाांशाला हसमेंटच्या अांशाने भागून सांगहणत करता येते. 
 
४८. लागिाऱ्या णमलाव्याचा अंदाज–  

काही अपवाद सोडून कामावरील गरजेशी अनुरूप अशी भरड हमलाव्याची जास्तीत जास्त रास 
जेव्हा वापरण्यात येते तेव्हा हदलेल्या हमलाव्याच्या आहण हसमेंटच्याकहरता, हमश्रक जलाची हकमान राहश 
आहण कमाल शस्क्त हनष्ट्पन्न होते. वापरता येण्याजोगीं भरड हमलाव्याची राहश, त्याच्या कमाल 
आकाराप्रमाणे वाढते. द्रव्याांची प्रयौगशाळेत अन्वषेणे करून ही राहश अत्यांत पहरणामकारकपणे हनहित 
करता येते. तथाहप १४ व्या सारणीत दाखहवलेल्या प्रस्थाहपत अनुभवाहधस्ष्ट्ढत सांबांधावरून अत्युत्तम 
प्रमाणाांचा चाांगल्या प्रकारे उपयोग करता येतो. कोष्टहकत मूल्ये ही काँक्रीटच्या एकक राशीत वापरता 
येणाऱ्या भरड हमलाव्याच्या दांहडत–शुष्ट्क एकक वजनाच्या टके्कवाऱ्या आहेत. 
 

सारिी क्र. १७ णनरणनराळ्या प्रकारच्या बांधकामाकणरिा णशफारस केलेले णमलाव्याचे कमाल आकार 

छेदाची इांचात हकमान 
मापे 

[चाळणीच्या चौकोनी द्वाराांवर आधाहरत.] हमलाव्याचे कमाल आकार, – करता 

सलोह प्रभती, तुळया 
आहण खाांब भारी प्रहतबहलत लाद्या 

हलक्या प्रहतबहलत 
अगर अप्रहतबहलत 

लाद्या 
५ अगर त्याहून कमी ... ¾ ते १½ ¾ ते १½ 
६ ते ११ ¾ ते १½ १½ १½ ते ३ 
१२ ते २९ १½ ते ३ ३ ३ ते ६ 
३० अगर त्याहून जास्त १½ ते ३ ३ ६ 
 

हगलाव्याच्या कमाल आकाराच्या हशर्फारहसत सीमा १७ व्या सारणीत हदल्या आहेत. काटकसरीच्या 
मयादा सांभाळून आहण कामावरील गरजाांना अनुसरून हमलाव्याचा अनुजे्ञय असलेला सवात जास्त मोठा 
आकार वापरावा. कारण त्यामुळे पाण्याच्या आहण हसमेंटच्या गरजा, १८ व्या अनुच्छेदात चचा केल्याप्रमाणे, 
कमी करता येतात. जेव्हा पोलादी पडद्यामधून सवस अगर बरेचसे काँक्रीट टाकाव ेलागते तेव्हा, प्रहतबली 
हशगाांच्या दरम्यान असणाऱ्या हकमान अांतराच्या ⅔ पेक्षा हा कमाल आकार सामान्यतः जास्त असता कामा 
नये. तथाहप, पोलादी पडद्याांच्यामधून अगर पढूुन काँक्रीट टाकण्याकरता जागा उपलब्ध असेल आहण 
काँक्रीटचे पहरणामकारक स्पांदन केले तर, काँक्रीटची भरणी व दृढीकरण चाांगले होण्याची खात्री असावी 
म्हणून, हशगाांच्यामधील अांतरापेक्षा हमलाव्याचा कमाल आकार लहान असण्याची अगर र्फम्यातील अवकाश 
कमी असण्याची काँक्रीटच्या हमश्रणात जरुरी नाही. स्पांदनामुळे प्रशगाच्या भोवती आहण हशगा व र्फमे 
याांच्यामध्ये आकाहरत होणारा हमश्रणातील तो भाग, जर लहान आकाराचा हमलावा वापरून भरून घेतला 
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असता तर जो दजा प्राप्त झाला असता त्यापेक्षा, कमी दजाचा झाला नसता. सांरचनेच्या आतल्या बाजूचा 
हमश्रणाचा उरलेला भाग जोपयंत तो थराथराने खात्रीशीरपणे दृढीकृत केला जात आहे तोपयंत जास्त 
चाांगला असतो कारण त्यातील चुना आहण जलाांश कमी झालेले असतात. 
 

जर काँक्रीटच्या एकक राशी करता दांहडत–शुष्ट्क हमलाव्याची हदलेली टके्कवारी वापरली आहण 
(जरी हसमेंट, पाणी, हवा, आहण वाळूच्या घनराशीत अदलाबदल केली तरी) चनु्याची राहश कायम रहात 
असेल तर, हमलाव्याचा तौलनीय आकार आहण प्रतवारी असताना तौलनीय सुकायसतेच्या काँक्रीटची अपेक्षा 
करता येते. हवशषेतः जेव्हा कणाांचे हनरहनराळे आकार असलेले हमलाव्याचे हभन्न हभन्न प्रकार असतात तेव्हा 
भरड हमलाव्याची दांहडत–शुष्ट्क राहश वापरल्याने, भरड हमलाव्यातील हरक्ताांशाच्या स्वरूपात हदसणाऱ्या 
चुन्याच्या गरजाांतील र्फरकाकहरता आपोआपच सवलत हमळते. उदाहरणाथस, कोरदार हमलाव्यात जास्त 
हरक्ताांश असतो आहण म्हणनू गोलाकार हमलाव्यात लागणाऱ्या चुन्यापेक्षा जास्त चनुा लागतो. वाळूच्या 
प्रतवारीवर भरड हमलाव्याची अनुकूलतम राहश काही प्रमाणात अवलां बनू असते. १४ व्या सारणीत “अन्य 
पहरस्स्थतीकहरता मूल्याांचे समायोजन” या शीषसकाखाली सुचहवल्याप्रमाणे, हा अन्योन्य सांबांध वाळूच्या 
सूक्ष्मता गुणाांकातील समायोजनात प्रहतप्रबहबत होतो. 
 

वाळू व भरड हमलाव्यातील प्रमाणे जाणून घेण्याचे साधन म्हणून काँक्रीटच्या हमश्रणातील वाळूच्या 
टके्कवारीचा हवस्तृत प्रमाणात उपयोग करण्यात आला आहे. भरड हमलाव्याच्या प्रत्येक कमाल 
आकाराकरता वाळूच्या हशर्फारहसत टके्कवारीची यादी १४ व्या सारणीत हदली आहे. पढुील पहरच्छेदात असे 
दाखवनू हदले आहे की भरड हमलाव्याच्या राशीचा अांदाज करून (उदाहरण १ ले) अगर काँक्रीटच्या 
हमश्रणातील हमलाव्याची एकूण सघन राशी सांगहणत करून आहण वाळूच्या हशर्फारहसत टके्कवारीने गुणनू 
(उदाहरण २ रे) हमलाव्याचे प्रमाणीकरण करता येते. या दोन्हीही पद्धती समाधानकारक आहेत आहण 
सवससाधारण पहरस्स्थतीत ढोबळमानाने तीच प्रमाणे प्राप्त करतात. काँक्रीटमधील भरड हमलाव्याची राहश 
स्स्थर राखण्यात काही र्फायदे असतात; त्यात खालील (बाबींचा) समावशे आहे : १) हवचेा अांश आहण 
हसमेंटचा अांश याांच्यात र्फरक झाला तर हमश्रणातील समायोजन आपोआप होते; आहण २) वायूचा अांश, 
वाळूचा अांश, हसमेंटचा अांश, अगर जलाांश याांच्यात र्फरक झाला तर हमश्रक सांयांत्राच्या कायात मरड 
हमलाव्याकहरता वाटा–हनयांत्रणात र्फरक करण्याची आवशयकता असत नाही. 
 
४९ प्रमािांची संगिने–  

काँक्रीटच्या हमश्रणातील प्रमाणाांचे सांगणन हवहशष्ट उदाहरणाांच्या सहाय्याने उत्तम तऱ्हेने 
समजाऊन साांगता येईल. या उदाहरणाांच्या करता खालील अहभकल्पन–कसोट्या आहण हमश्र द्रव्ये गृहीत 
धरण्यात येतील; 
 

(१) ३·१५ हवहशष्टगुरुत्व असलेले २ ऱ्या प्रकारचे अवायुधाहरत हसमेंट, २·५० हवहशष्टगुरुत्व असलेले 
(२ ऱ्या उदाहरणाथस हनवडलेले) योग्य पोझोलान. 
 

२) २·६८ [काँक्रीटच्या हनयमपुस्स्तकेच्या पूवींच्या आवतृ्त्यात हमलाव्याचे हव. गु. व आद्रसताांश सांपृक्त शुष्ट्क–पृष्ठ आधारावर सांगहणत 
केले आहेत. अमेहरकन काँक्रीट इस्न्स्टट्यटूच्या ६१३ व्या सहमतीने आपल्या “रेकमेंडेड प्रॅस्क्टस र्फॉर हसलेस्क्टांग प्रपोशसन्स र्फॉर काँक्रीट” या 
अहवालात सांगणनाचा पाया म्हणून शुष्ट्क हमलाव्याचा उपयोग केला आहे. ब्यरूोच्या प्रकल्पावर, जर सांगणने सांगतवार असतील तर, काँक्रीटच्या 
हनयांत्रणात वापरण्याकहरता दोन्हीही पद्धती ग्राह्य मानल्या आहेत. घोटाळा होऊ नये म्हणून ह्या आवृत्तीतील सांगणने पुनरहप सांपृक्त शुष्ट्क–पृष्ठ 
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हमलाव्यावर आधाहरत केली आहेत. याला अपवाद दांहडत–शुष्ट्क भरड हमलाव्याच्या हव. गु. चे सांगणन हे आहे व जे व्याख्येप्रमाणेच शुष्ट्कतेच्या 
आधारावर सांगहणत केलेले असते.] हवहशष्टगुरुत्व असलेला भरड हमलावा. 
 

३) २·६३ हवहशष्टगुरुत्व असलेली आहण २·७५ सूक्ष्मता–गुणाांक असलेली वाळू. 
४) दांहडत–शुष्ट्क एकक वजन दर घन रु्फटास १०५ पौंड. 
५) १४ व्या सारणीत दाखहवलेले वायू–अांश धाहरत करण्याकहरता पुरेसे वायु–धारक द्रव्य. 

 
अ) उदाहरण १ ले –  

पहहले उदाहरण सलोह काँक्रीटच्या प्रभतीसांबांधी आहे. हतची हकमान जाडी ११ इांच आहे. १३ व्या व 
१७ व्या सारण्याांवरुन असे हदसते की, (“अन्य सांरचना” खाली) ३ इांच अवपात व हमलाव्याचा कमाल 
आकार १½ इांच असणे समाधान कारक होईल. बऱ्याचशा तीव्र हवामानाला तोंड द्याव ेलागेल म्हणून ते १५ 
व्या सारणीतील “आ” वगात पडेल. ६×१२ इांची मानक नळकाांड्यावर २८ हदवसानांतर दर चौ. इां.स ३००० 
पौंडापेक्षा चाांचणीत जास्त मूल्य प्राप्त होते, त्या मूल्याच्या ८० टके्क मूल्य गृहीत धरून या प्रभतीचे अहभकल्पन 
केले आहे. म्हणून १५ टके्क हवचरण गुणाांक आहे असे धरण्यात येत असलेल्या ब्यूरोच्या साधारण 
हनयांत्रणाकहरता दर चौ. इां.स. ३४५० पौंड सरासरी शक्तीची जरूरी आहे. याहवषयी अ. ६३ मध्ये चचा केली 
आहे. 
 

काँक्रीटच्या हमश्रणाची सांगणने (उ : १) 

हमश्रणातील अांतवसस्तू वजन, दर घ. 
या. स पौंड 

वजनाचे राशीत 
पहरवतसन 

सघन राहश दर 
घ. या, स घनरू्फट 

पािी – १४ व्या सारणीववरून अांदाजी मूल्य. २४५ २४५/६२·३ ३·९३ 
णसमेंट – हटकाऊपणाकहरता ज/हस, “आ” 
वगाचे काँक्रीट (सा. १५) = ०·५० 

   

शक्तीकहरता ज/हस. (सा. १६) = ०·५१ 
(म्हणून हटकाऊपणाचा हनयांत्रक ०·५० 
वापरतात.) 

   

णसमेंट = 
जलाांश 

= 
२·४५ 

४९० 
४९० 

२·५० ज/हस ०·५० ३·१५×६२·३ 
हवा = १४ व्या सारणीवरुन प्रहतशत् 
४·५; ०·४५×२७ = 

......... ......... 
१·२१ 

भरड णमलावा –    
१४ व्या सारणीवरून दांहडत–शुष्ट्क एकक 
वजनाची टके्कवारी ७३. 

   
   

दांहडत-हशष्ट्क एकक वजन = १०५ पौंड × 
०·७३ = ७६·६ पौंड/ घ. रू्फ. × २७ = 

 २०७०  
२०७० २·६८×६२·३ १२·४० 

वाळूखेरीज सवस अांतवसस्तू = २८०५ ......... २०·०४ 
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वाळू :    
राहश − २७−२०४ ......... ......... ६·९६ 
वजन– ६·९६×२·६३×६२·३ = ११४० ......... ......... 
एकूण ३९४५ ......... २७·०० 
 
आ) उदाहरण २ रे –  

दुसऱ्या उदाहरणात गोठण आहण हवतळणाची बाधा न होणाऱ्या हवदु्यत् गृहाच्या पायाकरता 
काँक्रीटच्या हमश्रणाची गरज हकती आहे हे पहाययाचे आहे. १५ व्या सारणीवरून हदसून येते की, या 
पहरस्स्थतीत “इ” हा प्रकार वापरता येईल. २८ हदवसानांतरची दर चौ. इां.स २५०० पौंड अहभकल्पन शस्क्त 
अहभकल्पकानी हवहनदेहशत केली आहे; म्हणून ८० टके्क चाांचण्यात २५०० पेक्षा जास्त शस्क्त प्राप्त व्हावी 
म्हणून दर चौ. इां.स सरासरी २८०० पौंड शक्तीची आवशयकता आहे. १५ व्या व १७ व्या सारण्याांवरून 
हदसून येते की, (पुनः “अन्य सांरचनाांच्या” खाली) ३ इांच अवपात आहण ३ इांची कमाल आकाराचा हमलावा 
वापरणे समाधानकारक होईल. हसमेंटपेक्षा कमी प्रकमतीत सोयीस्कर पोझोलान उपलब्ध आहे, आहण 
प्रयोगशाळेतील अन्वषेणावरून अल्कली–हमलाव्याच्या प्रहतहक्रयेपासून काहीसा धोका असल्याचे हदसून 
आले म्हणून सांयोजी द्रव ३० टके्क पोझोलान आहण ७० टके्क पोटसलां ड हसमेंटचे बनहवण्यात येईल. 
 

(चाांचणी–हमश्रणाांची सांगणने हे कोष्टक पा. नां. १५१ वर पहा.) 
 
५०. िेत्रीय वापराकरिा वगीकृि वजने–  

मागील चाांचणी-हमश्रणाांच्या सांगणनावरून दर घ. या. काँक्रीटकहरता वगसवार राशी प्राप्त होतात. 
नक्की एक घ. या. राहश असलेले कॉक्रीटचे हमश्रण करणे क्वहचतच शक्य होते. म्हणून वापरावयाच्या 
वाट्याच्या आकाराच्या प्रमाणात ह्या राशी पहरवर्मतत केल्या पाहहजेत. प्रत्येक अांतवसस्तूच्या एक घ. या. 
राशीला घ. याडातील नवीन वाट्याच्या राशीने गुणनू हे पहरवतसन साध्य करता येते. एक घ. या. 
वाट्यातील कोणच्याही एका अांतवसस्तूतील प्रमाणे आहण नवीन वाटा याांच्यापासून ही राहश सहज सांगहणत 
करता येते. उदाहरणाथस, तीन पोत्याचे हमश्रकयांत्र उपलब्ध आहे आहण १ ल्या उदाहरणातील चाांचणी 
हमश्रण वापरावयाचे आहे असे समजा. हसमेंटच्या एका पोत्याच्या वजनाला एक घ. या. वाट्याच्या 
हसमेंटच्या वजनाने भागून आलेल्या भागाकाराच्या हतपटी इतकी अगर  
३×९४ 

= 
२८२ = ०·५७५ घ. या. नवीन वाट्याची राहश येते. के्षत्रीय वाट्यातील प्रमाणे येणेप्रमाणे 

असतील; ४९० ४९० 
पाणी ०·५७५ × २४५ = १४१ पौंड 
हसमेंट ०·५७५ × ४९० = २८२ पौंड (३ गोण्या) 
वाळू ०·५७५ × ११४० = ६५५ पौंड 
भरड हमलावा ०·५७५ × २०७० = ११९० पौंड. 

 
हमलाव े सांपृक्त पृष्ठ–शुष्ट्क आहेत असे गृहीत धरण्यात आले आहे. जागेवरील पहरस्स्थतीत 

सामान्यपणे ते ओलसर असतील आहण हमश्रकातील चाांचण्यात वगीकरण करण्यात येणाऱ्या राशी 
त्याप्रमाणे समायोहजत कराव्या लागतील. वाळूत ५ टके्क, आहण भरड हमलाव्यात १ टक्का मुक्त आद्रसता आहे 
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असे चाांचणीत हदसून आले असे समजा. सांपृक्त पृष्ठ–शुष्ट्क वाळूची राहश ६५५ पौंड असल्याने, वजन 
करावयाची ओलसर वाळू ६५५×१·०५ = ६८८ पौंड येते. तसेच, ओलसर भरड हमलाव्याचे वजन 
११९०×१·०१ = १२०२ पौंड येते सांपृक्त पृष्ठ–शुष्ट्क हमलाव्यापेक्षा भरड हमलावा कधीकधी अहधक कोरडा 
असतो. एक टक्का अवशोषण होते असे गृहीत धरून लागणाऱ्या शुष्ट्क हमलाव्याची राहश ११९०×०·९९ = 
११७८ पौंड येते. 
 

हमलाव्यातील मुक्त जल हे हमश्रण जलाचाच एक भाग आहे असे मानले पाहहजे कारण शुष्ट्क 
हमलाव्याच्या बाबतीत अवशोषणाकहरता गुांजाईश रहावी म्हणून अधीक पाणी वापराव े लागते. आपल्या 
उदाहरणात, वाळूतील मुक्तजल (हमश्रण–जल) ६८८−६५५ = ३३ पौंड आहण भरड हमलाव्यातील मुक्त 
जल १२०२−११९० = १२ पौंड इतके आहे. जर भरड हमलावा सुका असेल तर अवशोषणाकहरता म्हणनू 
हमश्रक पाण्यात ११९० – ११७८ = १२ पौंड इतके अहतहरक्त पाणी घातले पाहहजे. 
 
चाचंिी-णमश्रिाचंी संगिने (उदाहरि २ रे) 
 

हमश्रणाांतील अांतवसस्तू वजन, दर घ. 
या. स पौंड 

वजनाचे राशीत 
पहरवतसन 

सघन राहश, दर 
घ या. स घ. रू्फट 

पािी : १४ व्या सारणीतील अांदाजी मूल्य २०४ २०४ ३·२७ 
णसमेंट आणि पोझोलान :  ६२३  
हटकाऊपणाकहरता ज/हस, इ वगाचे काँक्रीट 
(सा. १५) = ०·५८ 

   

शक्तीकहरता ज/हस. (सा. १६)... = ०·५८    

सांयोजी द्रव्ये = 
जलाांश    

जल / (हस.+पो)    

= 
२०४ 

= ३५२ पौंड 
   

०·५८    
पोटसलां ड हसमेंट = ३५२×०·७० = २४६ २४६ १·२५ 
  ३·१५ × ६२·३  
पोझोलान = ३५२ × ०·३० = १०६ १०६ ०·६८ 
हवा : १४ व्या सारणीवरून ३·५%  २·५० × ६२·३  

= ०·०३५ × २७ -- -- ०·९५ 
हमलाव्या खेरीज सवस अांतवसस्तू ५५६ -- ६·१५ 
णमलाव े:    

राहश = २७−६·१५ 
-- -- २०·८५ 

प्रहतशत् वाळू (सा. १४) = २८% 
वाळूची राहश = ०·२८ × २०·८५ -- -- ५·८४ 
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भरड हमलाव्याची राहश = २०·८५−५·८४ -- -- १५·०१ 
वाळूचे वजन = ५·८४ × २·६३ × ६२·३ = ९५७   
भरड हमलाव्याचे वजन  -- -- 
 = १५·१ × २·६८ × ६२·३ = २५०७   

एकूण------------- ४०२० -- २७·०० 
 
५१ चाचंिी णमश्रिाचे समायोजन–  

काँक्रीटच्या हमश्रणात वायुधारणाांतून अनेक चर बाबींचा प्रवशे होत असल्याने पाण्याची गरज आहण 
वायुधारक द्रव्याची गरज हनहितपणे ठरहवण्याकहरता २ अगर अहधक चाांचण्या घ्याव्या लागतात. चाांचणी 
हमश्रणाच्या माहहतीची नोंद करण्याचा सोयीस्कर नमुना ५५ व्या आकृतीत दाखहवला आहे. उदाहरण १ 
करता हमश्रणाचे समायोजन करुन सादर केलेली माहहती पूवीच्या उदाहरणातील चाांचणी हमश्रणाांच्याशी 
जुळणारी आहे. 
 

पहहल्या गटाच्या चाांचणीत अवपात इस्च्छत ३ इांचा ऐवजी २ इांच आहण ४½ टके्क वायू ऐवजी ४ टके्क 
वायू असल्याचे आढळून आले आहे असे समजा. १४ व्या सारणीवरून हदसून येते की अवपातात इस्च्छत १ 
इांचाची वाढ होण्याकरता जलाांशात ३ टक्क्यानी वाढ करावी लागेल. तसेच वायूच्या अांशात ०·५ टक्क्याांनी 
वाढ होण्याकरता जलाांशाचे समायोजन केले पाहहजे, परांतु ह्या करता तो १½ टक्क्याांनी कमी करावा 
लागेल. ही दोन्ही समायोजने एकाच वळेी उद भवत असल्याने जलाांशात +१·५ टक्क्याचा हनव्वळ र्फरक 
करणे हा याचा हनष्ट्कषस आहे. जर दोन्हीपैकी एकच दुरूस्ती दुसऱ्याशी सांबांध न ठेवत केली तर पाण्यात ३ 
टके्क वाढ केल्याने अवपात बरोबर येईल पण त्यामुळे वायुच्या अांशात बऱ्याच प्रमाणात घट होईल. जर 
वायूचा अांश बरोबर ठेवला तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पाण्यातील १·५ टके्क घटीमुळे अवपातात घट येईल. 
 

४·५ टके्क वायू हनमाण होण्याकरता द्रव्याची हकती राहश लागेल हे काढण्याकरता रेखीय समायोजन 
करण्याांत येते. १५ गॅ्रम द्रव्यामुळे ४ टके्क वायू हनमाण होत असल्यामुळे आहण 

४½ टक्क्याची गरज असल्याने ४५ × १५ = १६·९ गॅ्रम द्रव्य दुसऱ्या चाांचणी हमश्रणात वापरण्यात  ४ 
येईल. 
 

काँक्रीटच्या हमश्रणातील धाहरत वायूची टके्कवारी वायुमापीने प्रत्यक्षपणे मोजता येते अगर सांगहणत 
अथवा सैद्धाांहतक राहश आहण माहपत राहश याांच्यातील र्फरक पहरहशष्टातील अनुक्रमे २४ अथवा २३ व्या 
पदसांज्ञाांच्याप्रमाणे सांगहणत करून प्राप्त करता येतो. दोन्हीही वायूच्या अांशाांची नोंद करणे र्फायद्याचे असते 
कारण कोणत्याही ठळक र्फरकावरून चुकीची कल्पना येते आहण त्यामुळे चाांचणी हमश्रण सांगणने, अगर 
चाांचणी पद्धतीतील हमश्रण अहभकल्पनाच्या चुका उघडकीस आणण्याचा मागस सापडतो. ०·३ टक्याइतका 
हनदर्मशत वायु अांशाांतील र्फरक सामान्य समजण्यात येतो. वायु–हनहिती करता वापरलेल्या पद्धतीचा 
कोणताही हवचार न करता प्रत्यक्ष पाणी, हसमेंट आहण हमलाव्याांतील अांश हनहित करण्याकरता प्रत्यक्ष 
एकक वजनाची जरूरी असते. 
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आकृिी ५५ काँक्रीटच्या णमश्रिाची नमुनेदार चाचंिी संगिने 288-D-2634 

 
जल–हसमेंट गुणोत्तरातील लहानसहान चढ उताराकहरता कामावरील हमश्रणाांचे समायोजन करू 

नये. जल-हसमेंट गुणोत्तरातील अवपात स्स्थर राखण्यामुळे होणारा अहधक उणे ०·०२ वजनी र्फरक सामान्य 
आहे असें समजण्यात येते आहण जल–हसमेंट गुणोत्तर हनवडण्याकरता तेवढी गुांजाइश ठेवावी म्हणजे 
नेहमीच्या र्फरकासह हवहनदेहशत अहधकतमात वाढ होणार नाही. 

 
५२ काँक्रीट णमश्रिाचं्या चांचण्या–  

१४ व्या आहण १६ व्या सारण्याांत नोंदलेली शक्तीची मूल्यें आहण इतर घटक, हवभाग ४९ मध्ये चचा 
केल्याप्रमाणे, चाांचणी हमश्रण ठरहवण्याकहरता वापरावते. तथाहप बऱ्याचशा हमलाव्यावरील चाांचण्यावरून 
प्राप्त केलेल्या सरासरीबरोबर ही मूल्यें आधारलेली असतात आहण हवहशष्ट कामावर वापरण्यात येणाऱ्या 
द्रव्याला काटेकोरपणें लाग ू पडतातच असे नाही. म्हणून जर सुहवधा उपलब्ध असतील तर प्रत्यक्ष 
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वापरण्यात येणाऱ्या द्रव्यावर आधाहरत केलेल्या उहचत प्रमाणाच्या हनवडीकहरता लागणारे सांबांध प्रस्थाहपत 
करण्यासाठी काँक्रीटच्या हमश्रणाच्या चाचण्याांची एक माहलकाच घेणे अहधमान्य असते. ब्यूरो प्रकल्पावर 
वापरण्यात येणाऱ्या काँक्रीटकहरता ह्या काँक्रीट हमश्रण चाचण्या सामान्यतः डेन्व्हर प्रयोगशाळाांत करण्यात 
येतात. या हक्रयापद्धतीमुळे प्रत्येक प्रकल्पावरील काँक्रीटचे गुणधमस प्रस्थाहपत होतात एवढेच नव्हे तर 
त्यामुळे ब्युरोच्या अन्य प्रकल्पावर वापरलेल्या काँक्रीटच्या गुणधमांच्या तुलनेने ह्या गुणधमांचे हविेषण 
करता येते. 
 

१८ व्या सारणीत काँक्रीटच्या चाांचण्याांच्या हकमान माहलकाांचे एक उदाहरण हदले आहे. या 
माहलकेतील पहहले हमश्रण हे पूवी चचा केल्याप्रमाणे प्राप्त केलेले सांगहणत चाांचणी हमश्रण होते. अवपातात 
वाढ करण्याकहरता दुसऱ्या हमश्रणात समायोजन केले होते पण त्यात वाळू प्रमाणापेक्षा जास्त होती आहण 
त्यात भरड हमलाव्याचा अगदीच कमी अांश होता असे हदसून आले. नांतरच्या अांदाजी कमाल राशीइतकी 
भरड हमलाव्याची राहश वाढहवली की ज्यामुळे समाधानकारक सूकायसता हनमाण होऊ शकली. भरड 
हमलाव्याची योग्य ती राहश हनहित केल्यानांतर ज्यात ०·४५ ते ०·६० इतक्या व्याप्तीत जल–हसमेंट 
गुणोत्तरात र्फरक केला होता अशी तीन जादा हमश्रणे तयार करण्यात आली. ह्या हमश्रणाांवरून कामावर 
वापरण्यात येणाऱ्या द्रव्याकरता जल–हसमेंट गुणोत्तर, हसमेंटचा अांश आहण शस्क्त याांच्यातील अन्योन्य 
सांबांध प्रस्थाहपत करण्यात आले आहण सरासरी पहरस्स्थतींच्याकहरता प्रस्थाहपत केलेली अनुभवाहधहष्ठत 
मूल्यें वापरण्याची जरूरी पडली नाही. सारणी १८ वरून जागेवरील हमश्रणाचे प्रत्यक्षपणे अन्तवेशन करता 
येते. 
 

काम करणारे लोक जरी अनुभवी असले तरी १८ व्या सारणीत हनदर्मशत केल्याप्रमाणे 
प्रयोगशाळेतील चाांचण्यात इस्च्छत समायोजने क्वहचतच सरळपणे हवकहसत होतात. हशवाय जागेवरील 
हनष्ट्कषस प्रयोगशाळेतील हनष्ट्कषाशी तांतोतांत जुळतील अशी अपेक्षाही करणे शक्य नसते. हनवडलेल्या 
चाांचणी हमश्रणाचे जागेवर समायोजन करणे सामान्यतः आवशयक असते. प्रयोगशाळेत जर यांत्रसहाय्याने 
हमश्रण केले तर प्रयोगशाळेतील आहण जागेवरील हनष्ट्कषस सहन्नकटपणे जुळण्याची खात्री असते. जर 
वायुधारक द्रव्ये वापरली असतील तर ह्या गोष्टीची हवशषेच जरूरी असते कारण हमश्रणाच्या प्रकाराचा 
धाहरत वायचू्या राशीवर प्रभाव पडतो. पहहल्या गटाचे हमश्रण करण्यापूवी वाळू, हसमेंट आहण पाणी याांच्या 
लहान गटाने प्रयोगशाळेतील हमश्रक पाणवावा कारण हमश्रक सार्फ केल्यावर त्यात चुन्याचा अांश हशल्लक 
रहातो. तसेच प्रयोगशाळेत द्रव्यावर करण्याची कोणतीही प्रहक्रया जागेवर करण्यात येणाऱ्या तत्सम 
उपचाराांच्या शक्य हततक्या हनकटपणे नक्कल करणारी असावी. 
 

सारिी क्र. १८ काँक्रीटच्या णमश्रिाच्या चाचंण्यांची नमुनेदार णकमान माणलका 

हमश्रण 
क्र. 

हनव्वळ 
जलहसमेंट 

गुणोत्तर 

घटकाांच्या राशी 
द. घ. या. स. पौंड भरड 

हमलावा 
प्रहतशत् 
वायुअांश 

२८ हदवसाांच्या 
कालावधीची शस्क्त अवपात, 

इांच सर्फाई सामान्य रूप 
पाणी हसमेंट वाळू सांपीडक नमन 
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१८ व्या सारणीत हनदर्मशत केलेल्या चाांचण्याच्या हकमान माहलकेचे, जाग्यावरील कामाचे मान 

आहण हवहशष्ट गरजाांच्या जरुरीप्रमाणे हवस्तरण कराव.े हमलाव्याांघी पयायी मूलस्थाने आहण हभन्नहभन्न 
प्रतवारीच्या हसमेंटचे हनरहनराळे प्रकार आहण छाप, हनरहनराळी सांहमश्रणे आहण काँक्रीटच्या 
हटकाऊपणासांबांधी हवचार, आयतन पहरवतसन, तपमान वाढ आहण औस्ष्ट्णक गुणधमस, या बाबी बदलणाऱ्या 
असतात आहण त्याांच्याकहरता जास्त हवस्तृत योजना आखण्याची जरुरी असते. 
 
५३. लहान कामावरील णमश्रिे–  

जेथे हशर्फारसीत हक्रयापद्धतीनुसार प्रमाणे ठरहवण्याकहरता वळे आहण नोकरवगस उपलब्ध नसतो 
अशा लहान कामावर काँक्रीट प्रमाणापेक्षा अहधक ओले होईल इतके पाणी हमश्रकात कधीच घातले जाणार 
नसेल तर १९ व्या सारणीतील हमश्रणे वापरून भरपूर प्रमाणात बळकट आहण हटकाऊ काँक्रीट तयार करता 
येते. सरासरी लहान कामाांना लाग ू पडतील अशी पहरस्स्थती आहण हमलाव्याचे सरासरी हवहशष्ट गुरुत्व 
गृहीत धरुन हशर्फारहसत हक्रयापद्धतीशी अनुरुप हमश्रणे पूवस–हनहित करण्यात आली आहेत. भरड 
हमलाव्याच्या आकाराकहरता तीन हमश्रणे हदली आहेत. हमलाव्याचा कमाल आकार हनवडताना मागसदशसक 
म्हणून १७ वी सारणी वापरावी. १९ व्या सारणीतील सुरवातीचे हमश्रण म्हणनू भरड हमलाव्याच्या प्रत्येक 
आकाराकहरता “आ” हमश्रण वापराव े हा उदे्दश आहे. जर या हमश्रणात कमी वाळू असेल तर “आ” च्या 
ऐवजी “अ” हमश्रण वापराव े अगर जर “आ” हमश्रणात वाळू जास्त असेल तर “इ” हमश्रण वापराव.े 
सारणीत नोंदलेली हमश्रणे वाळू कोरडी असतानाच लागू होतात हे लक्षात ठेवाव.े जर वाळू ओली अगर 
अहत ओली असेल तर टीपेत हवहीत केलेल्या वाट्याच्या वजनात सुधारणा कराव्या. 
 

सारणीत नमूद केलेला काँक्रीटच्या दर घनयाडास लागणाऱ्या पोत्याांच्या प्रमाणातील हसमेंटचा 
अांदाजी अांश कामावर लागणाऱ्या हसमेंटचा अदमास करण्यास उपयोगी पडतो. आके्षपाहस हवलगन न होता 
र्फम्यात सहज टाकता येण्याकहरता जरुरी पुरतेच पाणी घातलेल्या काँक्रीटवर या गरजा आधाहरत केल्या 
आहेत. र्फावड्यावरुन काँक्रीट घसरत जाव ेपण वाहत जाऊ नये. 
 
सारिी क्र. १९ लहान कामावरील [णक्रया पद्धणि : णमलाव्याचा योनय कमाल आकार णनवडावा. नंिर “आ” णमश्रि वापरून पुरेशी सुकायप 
संघनिा णनमाि होईल इिकेच पािी घालावे. जर काँक्रीटमध्ये वाळू कमी आहे असे वाटले िर “अ” णमश्रि वापरावे आणि वाळू जाति आहे असे 

वाटले िर “इ” णमश्रि वापरावे.] काँक्रीटची णमश्रिे 
(समायोजन न करता वापरली तरी चालते) 

हमलाव्याचा 
कमाल 
आकार 
इांचात 

हमश्रणाची 
पदसांज्ञा 

द. घ. या. 
काँक्रीट 
कहरता 

हसमेंटची 
अांदाजी पोती 

एका पोत्याच्या वाट्याकहरता पौंडात हमलावा 

वाळू [सुक्या वाळूकहरता ही वजने हदली आहेत. जर ओलसर वाळू 
वापरली असेल तर प्रत्येक पोत्याच्या गटाकहरता वाळूचे वजन १० 
पौंडानी वाढवावे आहण जर अहत ओलसर वाळू वापरली असेल तर 

प्रत्येक पोत्याच्या वाट्याकहरता २० पौंड वाळू जादा घालावी.] 

कां कर अगर 
र्फोडलेला 

दगड 

   

वायुधाहरत काँक्रीट [ब्यूरोच्या सवस 
पुनःप्रापणाच्या कामात वायुधाहरत काँक्रीट 

हवहनदेहशत केलेले असते. सामान्यतः ज्यावर 
क्रमवार गोठण आहण हवतळण होते अशा सवस 

सांरचनाांच्याकहरता वायुधाहरत काँक्रीट वापरावे.] 

अवायुधाहरत 
काँक्रीट  
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प्रकरि ४ रे्थ णनरीिि, िेत्रीय प्रयोग शाळेच्या सुणवधा आणि अहवाल 
 

अ – णनरीिि 
 
५४. काँक्रीटवरील णनयतं्रि-  

काँक्रीटवरील हनयांत्रणात अनेक घटकाांचा समावशे होतो : (१) वापराकहरता हनवडलेल्या हभन्नहभन्न 
द्रव्याांची चाांचणी आहण हनरीक्षण, (२) द्रव्याांचे योग्य प्रमाणीकरण आहण पुरेसे हमश्रण, (३) योग्य तऱ्हेची 
हाताळणी, जागेवरील पसरणी आहण दृढीकरणाांच्या पद्धतीचा उपयोग आहण (४) योग्य प्रकारे मुरवण, 
याांचे हे एकत्रीकरण आहे. चाांचणी आहण हनरीक्षण करून या घटकाांचे बारकाईने हनयांत्रण केल्याने 
सांरचनातील काँक्रीटच्या हनयांत्रणाचा उदे्दश - जो हकमान व्यवहायस खचात सांरचना करणे हा असतो– तो 
सर्फल होतो. या सांरचनात अभीष्ट कायसशील कालावधीत सांपूणसपणे समाधानकारक काम देईल असे 
एकसारखे आहण भरपूर गुणधमाचे काँक्रीट असाव ेलागते. प्रत्यक्ष कामातील प्रथा आहण कायसपद्धती जर 
योग्य प्रकारे अांमलात आणल्या नाहीत तर सवात उत्तम द्रव्ये आहण अहभकल्पन प्रथा वापरूनही त्याांचा 
पुरेसा प्रभाव पडणार नाही. कामहगऱ्यातील योग्य समन्वय होण्याकहरता आहण सांरचनेत अांतभूसत असणाऱ्या 
दजाकहरता सवससाधारण हनगराणीखाली कायसक्षम हनरीक्षण आहण चाांचण्या करणारा नोकरवगस असावा 
लागतो. 
 

काँक्रीटच्या हनयांत्रणात हनरीक्षणाच्या अनेक टप्प्याांचा अांतभाव होतो. हनरीक्षण प्रभावी होण्याकहरता 
अशा टप्प्याांचा व्यवस्स्थतपणे हवचार करावा या हेतूने पहरहशष्ठातील पदसांज्ञाांस अनुसरून चाांचण्यातील बाबी 
सांहक्षप्तणे खाली हदल्या आहेत; ह्या हवषयावरील तपशीलवार चचा हनयम–पुस्स्तकेच्या मूळ पाठातील 
सांबांहधत अनुच्छेदात आढळून येईल. हनरीक्षणाची दत्तकाये करताना सवससाधारण मदत व्हावी म्हणून 
हनरीक्षणाांच्या बाबींचा सांहक्षप्तपणे अांतभाव केला आहे. त्या रोजच्या कामाकहरता वापराव्या हा उदे्दश नाही 
कारण हवहशष्ठ दत्तकायास लागू नसणाऱ्या अनेक बाबींचा त्यात साहहजकच समावशे करणे भाग पडते. 
हवहशष्ठ दत्तकायावर रोज वापरण्याकहरता हनरीक्षकाने आपली स्वतःची यादी तयार करावी. 
 
५५. प्रशासकीय सूचना–  

ब्यूरोच्या बाांधकामावर हनरीक्षणाकहरता लागणाऱ्या प्रशासकीय सूचना पनुःप्रापण माहलका क्र. १७० 
मधील आहेत. 
 
५६ णनरीिक–  

कायसक्षम हनरीक्षकाला आपल्या कामाचे महत्व आहण व्याप्तीची पूणसपणे जाणीव असते. त्याला 
हनरीक्षणाची सवय असते आहण तो दक्ष व योग्य प्रहशक्षण घेतलेला असतो; त्याला कोणतेही काम हवहशष्ठ 
तऱ्हेने कसे व का कराव ेलागते याचे ज्ञान असते. अहभकल्पना आहण हवहनदेशनाांची त्याला तांतोतांत माहहती 
असणे महत्वाचे असते. या माहहतीने आपले हात बळकट झाल्यामुळे तो केवळ सदोष सांरचनाच शोधून 
काढतो असे नाही तर आधी कारणे जाणनू घेऊन आहण अयोग्य हक्रया पद्धतींचा वापर रोखून त्याांचे तो 
आगाऊ ज्ञान हमळवूां शकतो. 
 

जरी असाधारण समस्या अगर वादग्रस्त बाबींच्या सांबांधी हनरीक्षकाला आपल्या पयसवके्षकाकडून 
हवशषे सूचना अगर सल्ला घ्यावा लागला तरी त्याला स्वतःलाच सतत पुढाकार घ्यावा लागतो. मक्तेदाराची 
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अकारण खोटी न करता आहण त्याच्या कामाच्या पद्धतीत ढवळाढवळ न करता हनरीक्षकास मान्य होईल 
असे काम होणार नाही असे हदसून आल्याहशवाय त्याचे कामात ढवळाढवळ करू नये. त्याने वाजवी 
व्यवहार, सौजन्य आहण सहकायाला व्यवहायसता, दृढता आहण व्यावहाहरक चालचलणुकीची जोड हदल्यास 
(त्याच्याबद्दल) आदर हनमाण होईल आहण त्याला सहकायस हमळेल. अनावशयक गरजा आहण प्रहतबांध 
टाळून हनरीक्षणाचा प्राथहमक उदे्दश, जो हवहनदेशाांच्या गरजाांची पूतसता करणे हा असतो तो, साध्य करणे 
सुलभ जाते व त्यामुळे मक्तेदारालाही आपले काम जास्तीत जास्त र्फायदेशीरपणे आहण सर्फलतेने करणे 
शक्य होते. तसेच ब्यूरोच्या सुरक्षाहवषयक गरजा, ज्या पुनःप्रापण सूचनात घालून हदल्या आहेत, त्याांची 
हनरीक्षकाला माहहती असली पाहहजे आहण असुरहक्षत कायसकारी पहरस्स्थती आहण सांरचनाांच्या प्रथाांच्या 
बाबतीत त्याने दक्ष असले पाहहजे. त्यामुळे योग्य अहधकाऱ्याांना सल्ला देतो येतो व सुधारण्याचे उपाय योजता 
येतात. 
 

आपल्या पयसवके्षकाला सतत प्रहशक्षण, मागसदशसन व पाप्रठबा देऊन त्याच्या आधारावर हनरीक्षकाला 
आपले काम वाढत्या हवश्वासाने आहण कायसक्षमतेने करता येईल – हनणसय केव्हा पयसवके्षकावर सोपवायचे, 
मक्तेदाराच्या माणसाांबरोबर कोणच्या प्रकारचे सांबांध ठेवायचे, कामाशी सांबांहधत अशा कोणच्या हवहशष्ठ 
योजना अगर करार मक्तेदाराबरोबर करण्यात आले आहेत या सांबांधी त्याला माहहती असते. मधूनमधून 
हनरीक्षक आहण त्याांचे पयसवके्षक याांच्या एकत्र बैठकी घेतल्या तर आहण हवशषेतः जर या बठैकी काम चालू 
करण्यापूवी आयोहजत केल्या तर सवस सांबांहधताांना र्फार र्फायदेशीर होते. कामावरील समस्या, प्रथा आहण 
गरजासांबांधी खुली चचा करण्यास सांधी हमळते आहण त्यातून अनेक उपयोगी सूचना हमळतात आहण 
सहकायास चालना हमळते. 
 
५७. णनरीििाचे दैणनक अहवाल–  

चाांगला हनरीक्षण अहवाल तयार करणे ही हनरीक्षकाच्या सेवाकायातील तो करू शकेल अशी एक 
उत्तम सेवा आहे. सांरचनेच्या प्रगतीची पयसवके्षकास माहहती देणे, अन्य पाळ्यावरील पयसवके्षकाांना आहण 
हनरीक्षकाांना माहहती देणे, सांरचनेवरील ताांहत्रक अहवालाकहरता माहहती गोळा करणे, मक्तेदाराांच्या 
मागण्याांना पाहठबा देणे अगर त्या नाकारणे आहण अहभयाांहत्रकी साधन सामुग्रीच्या नोंदीची तरतूद करणे हे 
हनरीक्षणाच्या अहवालातील काही उदे्दश असतात. 
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आकृणि क्र. ५६– काँक्रीट हनरीक्षकाचा दैहनक अहवाल-ब्यूरोच्या अनेक प्रकल्पावर वापरण्यात आलेला 
एक नमुनेदार तक्ता 
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आकृणि क्र. ५७– कोलां हबया घाटी प्रकल्पावर उपयोगात आणलेला काँक्रीट हनरीक्षकाचा दैहनक अहवाल 
(२८८–D १५३५) 
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आ. ५७ (चालू) 

 
युनायटेड तटेट्स णडपाटपमेंट ऑफ इटंीणरअर, बूयुरो ऑफ रेतलमेशन णनरीतिकाचे दैणनक प्रणिवेदन 

 
प्रकल्प हवभाग   
  पाळी  
  हदनाांक  १९ 
घटक     
कामाची जागा     
कामाचा वगस     
     
मक्तेदाराचा प्रहतहनहध     
१- हमळालेले आदेश     
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२- असाधारण अगर असमाधानकारक पहरस्स्थती     
     
     
३- मक्तेदाराकरता सूचना     
     
४- हशर्फारसी आहण सामान्य हटप्पणी     
     
     
(हवस्ताहरत शऱे्याकरता या पत्रकाची मागील बाजू 
वापरावी) 

  हनहरक्षक 

    
आकृणि क्र. ५८ हनरीक्षकाचा दैहनक अहवाल – कोणच्याही प्रकारच्या हनरीक्षणात वापरता येण्याजोगा 
सामान्य नमुना 280–D–284 
 

हा अहवाल लेखी वणानात्मक असू शकेल अगर छापील तक्त्याबरहुकूम केलेला असेल. तो 
नीटनेटका, सुवाच्य, स्पष्ट आहण सांहक्षप्त असावा, पण त्यात पाळीतील कायाचे पूणस वणसन ही असाव.े त्यात 
कायाची केवळ तारीखवार यादी देण्याचे टाळाव ेतथाहप तो कमीत कमी शद्बाांत तयार करावा. तो प्रवाही 
हलपीत हलहहण्याऐवजी अक्षरात्मक असावा. स्थानाचा आहण मापाांचा हनदेश करण्याकहरता नोंद करण्यात 
येणाऱ्या पहरस्स्थतीचा खुलासा करण्यास चाांगल्या प्रकारे हचठ्ठ्ठ्या असलेल्या रेखाकृती पुष्ट्कळ वळेा र्फार 
उपयोगी पडतात. 
 

हनरीक्षकाचा दैहनक अहवाल हीच कामाच्या एखाद्या हवहशष्ठ टप्प्यासांबांधीच्या कोणच्याही कायाची 
एकमेव कायमची नोंद असते हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. पहरणामतः ती नोंद अशा तऱ्हेने केलेली असावी 
की बाब केवळ ताजी असतानाच नव्हे तर अनेक वषानांतर जेव्हा तपहशलाचा हवसर पडलेला असेल तेव्हाही 
हतच्यावरुन पहरपूणस आहण सुबोध माहहती हमळेल. हनरीक्षकाच्या दैहनक अहवालात नोंदलेल्या हवहशष्ठ 
प्रकारच्या माहहतीत, कामावरील पहरस्स्थती आहण प्रगतीसांबांधी माहहतीचा, अशी पहरस्स्थती आहण प्रगतीला 
कारणीभतू असलेल्या महत्वाच्या घटकाांचा आहण मक्तेदार अगर त्याच्या प्रहतहनधींना काांही सूचना 
हदलेल्या असल्यास त्याांचा अांतभाव असावा. हशवाय हनरीक्षकाने केलेल्या चाांचण्या, त्याने घेतलेले नमुने, 
वापरलेली काँक्रीटची हमश्रणे आहण तयार केकेली काँक्रीटची नळकाांडी या सांबांधीच्या नोंदीचाही त्यात 
समावशे असावा. कामावरील हनरीक्षणाच्या हनरहनराळ्या टप्प्यातील गरजा पऱु्या होतील अशा तऱ्हेचे 
सोयीस्कर तक्ते अहवालासाठी तयार करावते. 
 

काँक्रीट हनरीक्षकाच्या रोजच्या कायाचा अहवाल तयार करण्याकहरता हवस्तृत प्रमाणात 
वापरण्यात आलेला एक तक्ता आ. ५६ मध्ये दाखहवला आहे. कोलां हबया घाटी प्रकल्पावर जेथे 
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हनरीक्षकाच्या कामात हमश्रकाच्या हनरीक्षणाचाही समावशे होता तेथे, वापरण्यात आलेल्या काँक्रीट 
हनरीक्षकाच्या अहवालाची पुनरावृत्ती आ. ५७ मध्ये केली आहे. हनरीक्षणाच्या कोणच्याही प्रकारात 
वापरण्याकहरता आ. ५८ मध्ये एक सामान्य तक्ता हदला आहे. वाळू आहण भरड हमलाव्याच्या चाांचण्याांची 
नोंद करण्याकहरता डेन्व्हर प्रयोगशाळात हवकहसत केलेला तक्ता ५९ व्या आकृतीत हदला आहे. 
 

दैहनक हनरीक्षणाच्या अहवालाहशवाय कामासांबांधी हदलेल्या सवस सूचनाांचा गोषवारा आहण मक्तेदार 
अगर त्याच्या प्रहतहनधींच्या बरोबर झालेल्या महत्वाच्या बोलण्याची सांहक्षप्त नोंदही हनरीक्षकाला ठेवावी 
लागते; तसेच कामाच्या प्रत्येक हवभागाच्या सुरुवातीच्या आहण ते काम पुरे झाल्याच्या वळेेची, वाया गेलेल्या 
कालाची आहण कामात खोळांबा झाल्यास त्याची व प्रत्येकाच्या कारणाांची नोंद ठेवावी लागते. 
 
५८ णनरीिि–पयपवेिक–  

कामाचे के्षत्रवाटप हनरीक्षण–पयसवके्षकाकडून केले जाते. कायंक्षम पयसवके्षक दत्तकायस 
करण्यासांबांधीच्या जरुर त्या सूचना आगाऊ देतो. कामाची प्रगती होत असताना हनमाण होणाऱ्या समस्या 
आहण प्रशनासांबांधी चचा करण्याकहरता तो कामाच्या जागेला हनयहमतपणे भेट देतो. व्यापक अनुमवाच्या 
सहाय्याने अशा चचेत तो “कामाहवषयी जागेवर प्रहशक्षण” सतत देत असतो. कोणचे हनणसय त्याचेकडे 
उल्लेखावते या सांबांधी हनरीक्षकास तो माहहती देतो. कामाशी सांबांहधत असलेल्या आहण उद भवणे शक्य 
असलेल्या हवहशष्ठ समस्या आहण पहरस्स्थतीशी सांबांहधत असलेल्या माहहतीच्याहवषयी सवस आवशयक सूचना 
हनरक्षकाांच्यापयंत पोहोचतात आहण त्या ते वाचतील याची तो खात्री करुन घेतो. तसेच मक्तेदाराला 
हदलेल्या सवलती अगर हवहनदेशनाांचे हवहशष्ठ अथसहनणसय याांच्याशी खास सांबांध असलेल्या, त्याच्या 
दत्तकायावर पहरणाम होणाऱ्या मक्तेदाराशी केलेल्या खास योजना अगर कराराची तो हनरीक्षकाला माहहती 
देतो. हनरीक्षणाच्या कामाच्या सवस योग्य कायसवाहींना त्याचा सांपूणस पाप्रठबा असल्याची हनरीक्षकाला तो 
जाणीव देतो. तो मक्तेदाराने केलेल्या हवनांत्या अगर मागण्याांच्यासांबांधी हनणसय घेण्यापूवी कामाशी हनकट 
सांबांध असलेल्या हनरीक्षक आहण अहभयांत्याांची मते अजमावनू घेतो. तो, हनरीक्षकाबरोबर तसेच 
मक्तेदाराांच्या प्रहतहनधींच्या बरोबर अनौपचाहरक भेटी प्रवर्मतत करतो. त्यामुळे कायसक्षमता आहण सहकायस 
हनमाण होण्यास र्फार मदत होते. 
 

आ– िेत्रीय प्रयोगशाळेच्या सुणवधा 
 
५९. िेत्रीय प्रयोगशाळा–  

काँक्रीट आहण काँक्रीटच्या हमलाव्याची हनत्याची चाांचणी करणे हा के्षत्रीय प्रयोगशाळेचा प्रमुख उदे्दश 
असतो. हवहनदेशाांच्या अांमलबजावणीची हनहिती आहण खात्री हमळण्याकहरता, काँक्रीटच्या हमश्रणातील 
प्रमाणाांचे समायोजन करण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या द्रव्याांचे कमाल मूल्य प्राप्त करण्याकहरता, 
आहण कामाच्या प्रत्येक भागात टाकलेल्या काँक्रीटची पूणस नोंद उपलब्ध करण्याकहरता, चाांचणीतील 
माहहतीचा आधार म्हणून उपयोग होतो. 
 

आकृिी ५९ 
 

वाळू आहण भरड हमलाव्याांच्या चाांचण्याच्या हनष्ट्कषाची नोंद करण्याकहरता डेन्व्हर प्रयोगशाळात 
हवकहसत केलेला तक्ता. (आ. ५९ पान १६७ वर पहा,) 
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(तक्त्याचा पढुील भाग El – 255) 
 

प्रयोगशाळेतील अन्वषेणे सामान्यपणे डेन्व्हर प्रयोगशाळात करण्यात येतात पण सांरचनासमस्याांची 
उकल पुष्ट्कळ वळेा के्षत्रीय प्रयोगशाळेत करणे शक्य असते. ग्रँडकू्रली धरणावर काँक्रीटच्या हमश्रकाच्या 
कायासांबांधीचे केलेले अभ्यास, हांग्री हॉसस धरणावरील वायुधारक द्रव्याच्या प्रमाणावरचा आहण कॅस्ल्शयम 
क्लोराईडवरील फ्लाय ॲशचा पहरणाम, हूवर धरणावरील हमलाव्याच्या हवलगनावरील अन्वषेण, फ्लेप्रमग 
गॉजस धरणावरील भारी माध्यमी समपहरष्ट्करण, ही या दुसऱ्या बाबीची नमुनेदार उदाहरणे आहेत. प्रगतीचे 
अहवाल व नेहमीच्या कायसक्रमात न बसणाऱ्या अन्वषेणाचे सांपूणस अांहतम अहवाल मुख्य अहभयांत्याच्या 
कायालयाकडे लवकर सादर करणे इष्ट असते कारण अशी माहहती अन्य प्रकल्पावर पुष्ट्कळ वळेा 
र्फायदेशीरपणे वापरता येते. ह्या प्रकरणाच्या “इ” या हवभागात चाांचणीचा तपशील सादर करण्यासांबांधी 
माहहती हदली आहे. 
 

प्रयोगशाळेचा आकार आहण प्रकार कामावर अवलां बनू असतो. जर प्रयोगशाळेकहरता इमारत 
बाांधण्याची जरूरी असेल तर ६० व्या आकृतीतील ३ अनुहवके्षपापैकी एकामधून अगर त्यात योग्य ती 
सुधारणा करून हतच्या गरजा सामान्यपणे पुऱ्या होऊ शकतील. यलोटेल, ग्लेन कॅहनयान आहण फ्लेप्रमग 
गॉजस धरणासारख्या, ५००००० घनयाडापेक्षा जास्त काँक्रीट लागणाऱ्या सांकें हद्रत काँक्रीटच्या, मोठाल्या 
बाांधकामाकहरता ‘क’ प्रयोगशाळा समुहचत असते. कोलां हबया घाटी प्रसचाई हवभागासारख्या, ज्या प्रकल्पात 
माती आहण काँक्रीट या दोन्हीच्या चाांचण्याकहरता सुहवधाांची जरुरी असते अशा कामावर डेव्हीस, एांडसस, 
अांगोत्सुरा, बॉयसेन आहण हरहनटी धरणाकहरता आहण बाट सलेट, कॉटेंस आहण कॅहनयान रे्फरी धरणासारख्या 
२५००० पासून ५००००० पयंत घनयाडस काँक्रीट लागणाऱ्या काँक्रीटच्या धरणाकहरता, ‘ब’ प्रकारची 
प्रयोगशाळा उपयुक्त असते. एकाकी प्रकल्पाकहरता, मोठ्या अकें हद्रत कामातील हवभागाच्याकहरता आहण 
२५००० घनयाडापेक्षा कमी काँक्रीट लागणाऱ्या लहान मोडबाांधासारख्या काँक्रीटच्या धरणाच्याकहरता, 
लहानशी ‘अ’ ही प्रयोगशाळा उपयुक्त असते. 
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आकृणि क्र. ५९ 
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आकृणि क्र. ५९ (चालू) 
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आकृणि क्र. ५९ (चालू) 
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आकृणि क्र. ६० – ब्यूरोच्या प्रयोग शाळाांचे तीन नमुनेदार अनुहवके्षप – कामाच्या गरजाांप्रमाणे सुहवधाांच्या 

तरतूद करण्यात यावी. २८८–D–१५३६ 
 

सारिी २० िेत्रीय प्रयोगशाळेिील उपकरिे 

बाब 
क्रमाांक 

राहश प्रयोगशाळा 
वणसन 

अ ब क 
१ १ १ १ हमलावा चाळण्याचे नाळके (भरड) (आ. ४१) 
२ १ १ १ वायुमापक (वॉप्रशग्टन प्रकाराचा) ¼ घ. रू्फट 



 

 

अनुक्रमणिका 

३ – – १ वायुमापक (वॉप्रशग्टन प्रकाराचा) १ घ. रू्फट 
४ – – १ वैिेहषक तराजू 
५ १ १ १ पाण्याच्या साठ्याला जोडण्यास लागणाऱ्या नळाच्या हर्फप्रटगसह चूषणी 
६ १ १ १ ॲगेट बेअप्ररग असलेला हरप ताजवा, हपतळी वजने, क्षमता २ हकलोगॅ्रम, 

⅒ गॅ्रम अांशाांकन 
७ – – १ ब्लेन सूक्ष्मता मापक 
८ ३ १२ १२ बाटल्या, १२ अांस अांशाांकहनत भाग 
९ २ ४ ४ बाटल्या, ३२ अांस अांशाांकहनत भाग 

१० – १ १ गणक 
११ १ १ १ काँक्रीटची हनयमपसु्स्तका व कामाचे हवहनदेश 
१२ १ ३ ६ कोन, काँक्रीटचा अवपात (आ. १६६) 
१३ – २ २ काचेचे अांशाांकक ५०, १००, ५०० आहण १००० हमलीमीटर 
१४ १ १ १ आतला व्यास ³/₁₆ इांच असलेली चूषणीला जोडण्याकहरता लवहचक अगर 

ताठ रबरी नळी 
१५ १ १ १ द्रवघनत्व मापी 
१६ – १ १ २००००० अगर ३००००० पौंड सांपीडन चाचणी करणारे यांत्र 
१७ – – १ सूक्ष्मदशी यांत्र 
१८ – १ १ वायूवर चालणारा हर्फरता हमश्रक−२½ ते ३½ घ. रू्फट क्षमता 
१९ १०० १०० १०० र्फमें, डबडी, ६”×१२” आकाराच्या घषसण झाकणीसह नळकाांडे 
२० – ६ २४ र्फमे, आधारपट्टासह ६×१२ इांची मानक नळकाांडे (आ. १७१) 
२१ – १ १ र्फमे, टोपी आहण आखणीचे साधन (आ. १७२) 
२२ – २ २ हबडाचे तक्ते, १० इांच व्यास, ½ इांच जाड, टोपीकहरता यांत्राने सार्फ 

केलेला पृष्ठभाग. 
२३ १ १ १ २० इांच पाऱ्याची क्षमता असलेले, पाण्याच्या नळीला जोडण्याकहरता 

लागणाऱ्या हर्फप्रटगसह, दाबमापी 
२४ २ ३ ३ तराजू, गणकमसकाणक, १/१०० पौंड अांशाकन, २४० पौंड क्षमता 
२५ १ १ २ वाळूकहरता नमुना घेण्याचे साधन, नळी 
२६ १ १ १ हमश्रणाच्या कायसक्षमता - चाांचणीकहरता क्र. ४ ची द्वारें असलेल्या १८ इांच × 

१८ इांच चाळण्या 
२७ १ २ २  स्वांयचहलत चाळणी गदगदा हलहवण्याचे साधन आहण वलेाहनयांत्रक 
२८ १ १ १ जास्त आकाराच्या आहण कमी आकाराच्या चाळण्यासह भरड हमलाव्याच्या 

चाळण्याांचा सांच (सारणी ९ व २८) 
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२९ १ १ २ थाळी आहण झाकणीसकट, क्र. २००, १००, ५०, ३०, १६, ८, ४ च्या 
८ इांची हपतळी चाळण्याांचा मानक सांच. 

३० १ १ २ थाळीसह पहरपूणस १० × १८ इांची नमुना हवभाजक 
३१ – १ १ ताप अनुचाहलत हनयांत्रहणत (Thermostattically) हवजेवर तापहवण्यात 

येणारे गांधक हवतळण्याचे भाांडे 

३२ १ ३ ६ टोकाला गोळीचा आकार असलेला ⅜ इांच व्यास आहण २४ इांच लाांब धुमस 
३३ २ २ ३ ०° ते २२०° F तपमान दाखहवणारे कवचयुक्त तापमापक 
३४ १ २ २ कमाल आहण हकमान तपमान दाखहवणारे तापमापक 
३५ २ ६ ६ अडकवणी असलेल्या धातुच्या वाहक घरात ठेवलेला ०° ते २२०° F 

अांशाचा हखशातील तापमापक 
३६ १ १ १ हनवात नळीला जोडण्याची नळीची हर्फप्रटग्स असलेले ३० इांच पाऱ्याच्या 

क्षमतेचे हनवात–प्रमापी 
३७ १ १ १ हनमज्जक प्रकाराचा, प्रयोगशाळेतील नमुन्याचा स्पांदनक 
३८ – – १ आभासी पक्वतेची चाचणी करावयाचे हवकॅट उपकरण. 
३९ १ १ १ हवहशष्ठ गुरुत्वाकहरता २½ इांच उांच आहण ८ इांच व्यासाची तारेची टोपली 

(पहरहशष्ठ–पदसांज्ञा–१०) 
४० १ १ १ हमश्रकाच्या कायंक्षमतेच्या चाांचणीची १८ पौंड हमलाव्याचे वजन करता 

येईल इतक्या क्षमतेची क्र. ८ ची जाळी असलेली तारेची टोपली 
    णवणवध उपकरिे आणि सामुग्री 

४१ २ ६ ६ वाळूच्या चाळणी स्वच्छ करण्याचा हपतळी ब्रश 
४२ – २ २ १ घ. रू्फटाची हमलाव्याची बारडी 
४३ १ २ २ काठ तुरपलेले, दुहेरी सपाट हशवणीचे, १२ अांस डकचे, १२ रू्फट चौरस 

कॅन्व्हस 
४४ १ २ ३ १ इांच हक्रयाशीलतेची ०·०००१ इांच हवभागात अांशाकहनत केलेली अांकपट्ट 

प्रमापी 
४५ १ १ १ हवदु्यत्शुष्ट्कन भट्टी आहण गरम थाळी 
४६ १ २ २ हवजेचे पांखे 
४७ १ १ १ मानक चणूस तापसह मृहत्तका, १०० पौंडी पोते. 
४८ १ १ १ प्रथमोपचार मेज 
४९ १ १ ३ ४ इांची जस्ती नाळकी 
५० १ १ ३ ८ इांची जस्ती नाळकी 
५१ १ १ १ जलोच्छालक 
५२ १२ १२ १२ तबकडीची झाकणे बसहवलेल्या कोर गुळगुळीत केलेल्या काचेच्या एक 
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क्वाटसच्या र्फळाच्या बरण्या 
५३ – १ १ ३ इांच व्यासाची पोलादी पळी 
५४ २ ६ १२ १२ क्वाटसच्या जस्ती सलोह बारड्या 
५५ २ २ ४ हसमेंटकहरता २४” × २४” × २” आकाराच्या थाळ्या 
५६ – १ १ काँक्रीट बॅचकहरता थाळ्या 
५७ १ ३ ६ काँक्रीटच्या अवपाताकहरता थाळ्या 
५८ ६ ६ ६ ३ क्वाटसच्या हचखल करण्याच्या खोल थाळ्या 
५९ १२ १२ १२ १० इांच×१४ इांच आकाराच्या हठबकणाऱ्या (drip) थाळ्या 
६० – १ १ ५०० चे एक बांडल केलेली ६ नांबरी कागदाची पोती. 
६१ २५ ५० ५० नमुन्याकहरता कापडी पोती 
६२ १ ३ ६ मोठ्या दाांड्याच्या खवण्या 
६३ १ ३ ६ लहान दाांड्याच्या खवण्या 
६४ – १ २ लहान दाांड्याच्या खवण्या, खोरी 
६५ – ३ ६ लाांब दाांड्याची गोल टोक असलेली र्फावडी 
६६ १ ३ ६ अखुड दाांड्याची चौरस टोकाची र्फावडी 
६७ १ १ १ सोहडयम हायड्रॉक्साईड – १ पौंडी बाटली 
६८ १ २ २ हवराम घड्याळ 
६९ १ १ – चार भोकाांची नळी असलेला लाकडावर अगर कोळशावर चालणारा स्टो 
७० – १ ३ गांधकाची बाजारी पूड, १ पौंडी पोते 
७१ – १ १ २×४ रु्फटी रबरी सपाट टायरचा रक 
७२ – २ ४ मानक वजने, ५० पौंड 
७३ – १ २ रबरी टायरच्या चाके असलेल्या हतगाड्या 

 
६० व्या आकृतीत ज्या हठकाणी माती आहण काँक्रीट अशा दोन्ही प्रकारच्या कामाचा अांतभाव असतो 

अशा प्रकल्यावर सामान्यपणे उपयोगात आणलेली काँक्रीट आहण मातीच्या पहरक्षणाच्या सुहवधानीयुक्त 
अशी ‘ब’ ही प्रयोगशाळासुसहज्जत केलेली आहे. ब्यूरोच्या महृत्तका हनयमपसु्स्तकेच्या पहहल्या आवृत्तीत 
मातीकाम आहण काँक्रीटच्या सांयुक्त प्रयोगशाळाांच्या तलानुहवके्षपाांची अन्य उदाहरणे आढळून येतील. इतर 
दोन्ही प्रयोगशाळातही मृहत्तका हनयांत्रणाच्या कायसवाहीच्या साधनाची जरुरी लागण्याची शक्यता असते ‘अ’ 
प्रयोगशाळेच्या उपकरणात आहण काही उदाहरणात ‘ब’ प्रयोगशाळेच्या उपकरणात सांपीडक चाांचणी 
यांत्राचा अांतभाव नसल्याने, काँक्रीटची चाांचणी नळकाांडी डेन्व्हर अगर जवळपासच्या प्रकल्पावर 
परीक्षणाकहरता पाठवावी लागतात. नळकाांडी मुरवणे, पॅप्रकग करणे आहण पाठहवणे याांच्या हक्रयापद्धती 
पहरहशष्ठातील ३१ व्या पदसांजे्ञत हदल्या आहेत. अहलकडील काळात जेथे बाांधकामे दूरदूर पसरलेली 
असतात तेथे कें द्रीय प्रयोगशाळेस जोड म्हणून हर्फरत्या सहाय्यक प्रयोगशाळाांचा उपयोग करण्यात आला 
आहे. आवशयक के्षत्रीय हनयांत्रण उपकरणाांनी सुसज्ज असलेल्या रकमधून प्रयोगशाळेतील कामगार, 
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हनयांत्रण चाांचण्या घेण्याकहरता आहण चाांचणी नळकाांडी बनहवण्याकहरता, मधूनमधून कामाच्या जागाांना भेट 
देतात. 
 
६०. प्रयोगशाळेिील उपकरिांची यादी–  

हरएक प्रकारच्या सुसज्ज प्रयोगशाळेत उहचत ठरेल अशी काँक्रीटच्या हनयांत्रणासाठी लागणाऱ्या 
उपकरणाांची यादी सारणी २० मध्ये हदली आहे. बाांधकामाच्या सुरवातीच्या टप्प्याांतील कामाकहरता यादीत 
हदलेल्या राशी पुरेशा आहेत. जसजशी जरुरी पडेल तसतशी आणखी उपकरणे आणनू घ्यावीत. लहान 
प्रयोगशाळात सांपीडक चाचणी यांत्राची गरज, बऱ्याच प्रमाणात डेन्व्हरच्या अनुषांगाने अगर जेथे ६ इांच × १२ 
इांची नळकाांड्याची चाचणी करता येईल अशा इतर प्रकल्पाांच्या अनुषांगाने त्या प्रकल्पाचे स्थान सोयीस्कर 
आहे अगर कसे यावर अवलां बून असते. जर प्रयोगशाळेत सांपीडक चाचणी यांत्र नसेल तर सहाय्यक 
उपकरणे व हत्यारासह कॅपींग उपकरणाांची जरूरी अथातच राहणार नाही. यादीतील उपकरणाांच्या 
भरीकहरता जरुरीप्रमाणे हात उपकरणे व सामुग्रीची तरतूद करावी. 
 
६१. काँक्रीटचे चाचिी नमुने मुरवण्याकणरिा लागिाऱ्या सोयी–  

प्रकल्पाच्या गरजावर प्रयोगशाळेतील मुरवणाांचा प्रकार आहण क्षमता अवलांबून असते. सामान्यतः 
लहान कामाकहरता प्रयोगशाळातून (“अ”, आ. ६०) जलमुरवण टाक्या आहण आद्रस वाळूच्या खड्डड्याांचा 
उपयोग केला जातो. मोठाल्या प्रयोगशाळातून (“ब”, व “क”, आ. ६०) हवसांवाही तपमान हनयांहत्रत मुरवण 
करण्याच्या धुकेरी खोल्याांची सामान्यतः तरतूद केलेली असते. चाचणी नळकाांड्याांच्या के्षत्रीय 
प्रयोगशाळेतील मुरवणासांबांधी तपशीलवार हक्रयापद्धतींचा पहरहशष्टाांतील पदसांज्ञा ३१ मध्ये समावशे केला 
आहे. 
 
(अ) पाण्याच्या टाक्या–  

१६८, ६×१२ इांची, नळकाांड्या मावूां शकतील इतक्या क्षमतेची समाधानकारक काम देणारी 
दुमजली टाकी आ. ६१ मध्ये दाखहवली आहे. अनेक लहान कामावर मानक जस्ती साठ्याच्या जलटाक्या 
वापरल्याने समाधानकारक कायस होते आहण आ. ६१ मध्ये दाखहवलेल्या टाक्याांच्यापेक्षा ह्याना खचसही 
पुष्ट्कळच कमी येतो. स्स्थर वायु–तपमान ढोबळपणे हनयांत्रण करण्याची ज्या प्रयोगशाळेत तरतूद केलेली 
नसते तेथे ताप अनुचाहलत हनयांत्रण केलेले हवदु्यत् तापक वापरून ७३·४ ± ३ अांशावर मुरवण जलाचे 
ऊष्ट्णतामान एकसारखे ठेवता येते. साधी हवदु्यत् ताराांची कडी आहण GE, HS, 11040 सारखा ताप 
अनुचहलत्र; ज्यात ४०० वॉट, जस्ती आवरण असलेली ६० रू्फट तार असते असा मृदातापन सांच आहण 
HSC–7 ताप अनुचाहलत सांच हे यशस्वीरीत्या वापरण्यात आले आहेत. ही तार ३×९ रु्फटी टाकीत बसवावी 
आहण सांरक्षणाकहरता ती कां कराच्या एक इांची थराने झाकून टाकावी. अत्यांत शीत हवामानाकहरता ज्या 
प्रयोगशाळा बऱ्याच कालापयंत उपयोगात यावयाच्या आहेत त्या हठकाणी हवसांवाही द्रव्य भरलेल्या दुहेरी 
प्रभती असलेली टाकी बाांधणे व योग्य झाकणाची हतच्यावर तरतूद करणे इष्ट असते, उष्ट्ण हवामानात 
टाकीमधून गार पाणी हर्फरवनू अगर बर्फस  वापरून पाण्याचे तपमान कमी ठेवता येते. 
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आकृिी नं. ६१ – प्रयोग शाळेतील मुरवणाच्या खोलीत वारण्याकरता लागणारा साचा आहण टाक्या याांचा 
सांरचनात्मक तपशील २८८–D–१८५ 
 
(आ) आद्रा िाळूर्धील साठा–  

नांतरच्या काळात जर चाांचण्या घ्यावयाच्या असतील तर २८ हदवसानांतर पाण्याच्या टाकीमधून 
काँक्रीट काढून घ्याव ेआहण योग्य तपमान ठेवलेल्या आद्रस वाळूत ठेवनू घ्याव.े 
 
(इ) धुकेरी खोल्या–  

१०० टके्क सापेक्ष आद्रसता आहण ७३·४±३ अांश F तपमान असलेली धुकेरी खोली आद्रस मुरवणाकहरता 
आदशस असते आहण अन्य पद्धतीतल्यापेक्षा उपलब्ध जागेचा जास्तीत जास्त पहरणामकारक उपयोग करणे 
त्यामुळे शक्य होते. ग्रँडकूली धरणावर बाांधलेल्या आहण कायास्न्वत केलेल्या मुरवण खोलीत आद्रसता आहण 
तपमान अनुजे्ञय मयादाांच्या पुष्ट्कळ आत होते. ६✕१२ इांची १००० नळकाांडी ठेवता येतील इतकी हतची 
क्षमता होती आहण ती खालीलप्रमाणे बाांधलेली व सुसज्जीत केलेली होती. 
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त्या खोलीची रुां दी १३ रू्फट, लाांबी १६ रू्फट आहण उांची १० रू्फट होती. हतच्या प्रभती बाहेरच्या बाजूने 
हशपलॅप साांध्याच्या आच्छाहदत केलेल्या २ × ८ इांची लाकडी दुपेचाांच्या होत्या आहण हतच्या आतल्या 
बाजूवरील धातूच्या पट्टीवर हसमेंटचे प्लॅस्टर केले होते. दुपेचाांच्या दरम्यान शलैलोकर भरून प्रभतीचे 
हवसांवाहन केले होते, आहण पायसीकृत ॲस्र्फाल्टचा रांग लावनू त्या जलरोधक केल्या होत्या. छताची 
सांरचना प्रभतीच्या सांरचनेच्या सारखीच केली होती. तक्तपोशी काँक्रीटची होती आहण तीत 
हवकासनहलकाांनी हवकासाची तरतूद केली होती. वले्ड केलेल्या पोलादी अँगलचा आधार देऊन ११ इांच 
अांतरावर नमुना ठेवण्याकहरता ८ टप्प्याांच्या हशड्या तयार केल्या होत्या. प्रत्येक टप्पा १९ इांच रुां द आहण १ 
× १½ इांची अँगलचा तयार केला होता आहण हवकास होईल अशा तऱ्हेने तो बसहवला होता. खोलीच्या 
प्रत्येक बाजूवर ह्या हशड्या ठेवल्या होत्या आहण मधल्या जागेतील काही भागात त्याांच्या २ राांगा बसहवल्या 
होत्या. तक्तपोशीवर लाकडी जाळ्याांच्या पट्ट्याचे पायमागस बनहवले होते. 
 

नमुन्याांच्या प्रत्येक हशडीवर र्फवाऱ्यातून पाणी सोडून धुक्याचा पुरवठा केला होता. छतावरुन 
लोंबकळत ठेवलेल्या पाण्याच्या नळ्याांत पाडलेल्या भोकात लहान पे्रोलच्या हदव्याच्या जहनत्राच्या बोणशा 
बसवनू हे र्फवारे तयार केले होते. नळ्याांना बसहवलेल्या ताराांच्या बसक्या टोकावर बोणशीमधील पाण्याच्या 
प्रवाहाचा आघात करून पाण्याचे अणूकरण करण्यात आले. र्फवाऱ्याखाली टाांगलेल्या धातूच्या गटारातील 
अधोमुखातून टपकणाऱ्या पाण्याचा हनस्त्राव जहमनीवर सोडण्यात आला होता. धुकेरी र्फवाऱ्याांचे ३ प्रकार 
आ. ६२ मध्ये दाखहवले आहे. 
 

अत्यांत शीत हवामानात ५०० वॉट पट्याच्या तापमापकाच्या सहाय्याने खोलीत उष्ट्णतेचा पुरवठा 
करण्याच आला. मध्यशीत हवामानात जरूर हततकी उष्ट्णता पुरहवण्याकहरता छतावरील हदव े जळत 
ठेवण्यात आले. हवापहरचालनाकहरता हवतेील आहण खोलीतील तपमान एकसारखे रहाव े म्हणून पांखा 
वापरला होता. 
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आ. ६२ 

मुखवि खोलीकणरिा ंधुतयाच्या फवाऱ्याची साधने २८८–D–१५३७ 
 

मध्यम उष्ट्ण हवामानात जेव्हा पाण्याचे उष्ट्णतामान ७३·४ F अांशापेक्षा कमी होते तेव्हा र्फवारे मारून 
तपमान खाली आणण्यात आले. उष्ट्ण हवामानात जेव्हा र्फवाऱ्यातील पाण्याचे व बाहेरच्या हेवचेे तपमान ही 
दोन्हीही ७३·४ F अांशाच्या वर असते तेव्हा एकमेकासमोरील प्रभतींच्या माथ्याजवळच्या २ शीतक नहलकाांची 
द्वारे जरुरीप्रमाणे उघडण्यात येत. याांच्यापैकी एका नहलकेच्या थेट समोर पहरचालक पांख्यामुळे अगदी 
कमी सापेक्ष आद्रसता असलेली गरम हवा बाहेरुन ओढून घेतली जात होती आहण ह्या कोरड्या आत येणाऱ्या 
हवनेे पाण्याचे बाष्ट्पीभवन होऊन पाहहजे हततक्या प्रबदूपयंत मुखण-खोलीचे शीतन होई व समोरच्या 
नहलकेतून सांपृक्त हवा बाहेर हनघून जाई. नहलकाांची द्वारे हाताने कमी जास्ती उघडून तपमानाचे हनयांत्रण 
करण्यात येई. 
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ई – अहिाल आणण चाचणीिील आधार–सार्ुग्रीच ेर्ूल्यर्ापि 
 
६२ अहवाल–  

रेक्लमेशन सूचना माहलका १७० प्रमाणे सांरचनेच्या प्रगतीच्या अहवालाचा एक भाग म्हणून दरमहा 
मुख्य अहभयांत्याकडे काँक्रीटच्या सांरचनेच्या आधारसामुग्रीचा साराांश सादर करावा लागतो. ह्या 
अहवालाांच्यामुळे चार प्रकारचे उदे्दश साध्य होतात :– 
 

(१) सांरचनाकायसवाही आहण काँक्रीटवरील प्रभावी हनयांत्रणासांबांधीची माहहती प्रकल्प कायालय 
आहण डेन्व्हर कायालयाांना हनयहमतपणे हमळते. 
 

(२) सांरचनाँच्या हवहनदेशाांच्या हवकासाकहरता हे अहवाल मोलाचे असतात. 
 

(३) ब्यूरोच्या हवस्तृत प्रकाराांच्या प्रकल्पाांवरील व्यावहाहरक अनुभवाने हमळहवलेल्या माहहतीच्या 
साठ्यात त्यामुळे वृद्धी होते; अशा माहहतीला जेव्हा प्रयोगशाळेतील चाांचण्या आहण शास्त्रीय सांशोधनातून 
प्राप्त केलेल्या ताांहत्रक ज्ञानाची जोड हमळते तेव्हा काँक्रीटच्या सांरचनाांच्या पद्धतीत एकसारखी प्रगती 
होण्याकहरता आधार म्हणनू हतचा उपयोग होतो. 
 

(४) मक्ते देण्याचे कामी जरुर पडल्यास वापरण्याकहरता हे अहवाल कायमच्या नोंदी म्हणून काम 
देतात. 
 

डेन्व्हर कायालयातील अहभयांत्याांना हे अहवाल हकती मलू्यवान वाटतात हे त्याांच्या अनेक वषांच्या 
उपयोगावरुन हनदर्मशत झाले आहे. ज्याांना काँक्रीटच्या सांरचनाांच्या हनयांत्रणाांशी हनकट सांबध ठेवावा लागतो 
त्याांच्याकडून ह्या अहवालाचे पुनर्मवलोकन केले जाते. 
 

अहवालाांचे सामान्य स्वरुप आहण ज्यावर सहक्षप्त आधारसामुग्रीची नोंद करावयाची आहे ते तक्ते, 
रेल्कमेशन सूचना माहलका १७० मध्ये दाखवनू हदल्याप्रमाणे यानांतर हवहहत केले आहेत. 
 
अ) िणािात्र्ि विभाग–  

काँक्रीटच्या बाांधकामाच्या माहहतीचा वणसनात्मक गोषवारा काँक्रीटच्या बाांधकामावर अांमलात 
आणलेल्या ताांहत्रक हनयांत्रणातील हवशषे महत्वाच्या अथवा हचत्तवधेक बाबीपुरता मयाहदत असावा. मजकूर 
स्वच्छ आहण सहक्षप्त असावा आहण त्यात व्यस्क्तगत अगर महहन्या महहन्याच्या अहवालातील मजकूराची 
पुनरावृत्ती असू नये. समुहचत आहण व्यवहायस असेल तेथे छायाहचते्र आहण रेखाहचते्र त्यात समाहवष्ट 
करावीत. खाली हदलेल्या सारख्या, घटक, पहरस्स्थती आहण अनुभव याांच्या, वणसनाांचे हवशषे औत्सुक्य 
आहण मूल्य असते :– 
 

(१) काँक्रीटमधील घटक– हमलाव्याच्या सांयांत्राची योजना अगर साधनातील महत्वाचे अगर 
नाहवन्यपूणस रे्फरर्फार अगर प्रमाण-हनयामकाजवळच सर्फाई चाळणाच्या सुहवधा हमलाव्याच्या सांबांधीच्या 
हवहनदेशनात्मक गरजा पुऱ्या करण्यात येणाऱ्या अडचणी आहण सुधारणेच्या पद्धती; आहण काँक्रीटमधील 
अांतवसस्तू हाताळण्याहवषयीच्या मनोरांजक गोष्टी, मोठाल्या प्रकल्पावर खुले अगर पोत्यात भरलेले हसमेंट, 
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(जेव्हा वापरले असेल तेव्हा) पोझोलान, सांहमश्रण हक्रया, आहण सांकुचन जोडाांच्या गाराभराईत वापरलेल्या 
हसमेंटची प्रहक्रया, या सांबांधीच्या माहहतीचा यात अांतभाव असावा. 
 

(२) प्रमाि–णनयतं्रि आणि णमश्रि– सुधारणा घडवनू आणणाऱ्या हक्रयापद्धती अगर रे्फरर्फार, 
काँक्रीटची द्रव्ये आहण काँक्रीट ऊन अगर गार करण्याची साधने; हमश्रकाच्या कायसवाहीच्या चाांचण्या; प्रमाण 
चाांचण्या कधी केल्या असल्यास आहण काही सुधारण्याचे उपाय योजले असल्यास त्याांच्या तारखा, मात्र 
साधन–सामुग्री तपशीलवार नसावी. 
 

(३) काँक्रीटची वाहिूक– अवपात हाहन, हवलगन, आभासी पक्वता इत्यादी, आढळून आलेल्या 
अडचणी आहण अशा अडचणी येण्याची कारणे आहण त्या दूर करण्याचे उपाय. 
 

(४) काँक्रीट जागेवर पसरिे– काँक्रीट जागेवर पसरण्याकहरता आहण अवघड, जागी ते 
पसरण्याकहरता करण्यात येणाऱ्या तयारीतील समस्या, हनःस्त्रवण, काहठण्य, प्रत्याहधक पृष्ठीय हरक्तता 
वगैरे; योहजलेले उपाय हवकहसत केलेल्या सुधाहरत प्रथा. 
 

(५) काँक्रीटची णझलई– येणाऱ्या समस्या आहण त्याांची उकल, डाग काढून टाकणे आहण खास 
उपकरणाांहवषयीचा अनुभव. 
 

(६) काँक्रीटचे संरिि आणि मुरवि– आलेल्या असाधारण अडचणी आहण त्यावरील उपाय, 
सांरक्षण आहण मुरवणाकहरता आहण या कायसवाहीच्यामुळे पृष्ठभागावर जर काही खराबी झाली असेल तर 
त्या बाबतीत योजलेल्या नाहवन्यपूणस हक्रयापद्धती अगर सावधहगरी; पराकोटीच्या हवामानासांबांधी सामान्य 
हनवदेनाचा समावशे असावा पण तो हवामानाच्या साांस्ख्यकीय माहहतीचा लाांबलचक अहवाल असू नये. 
 

(७) पूवपरणचि काँक्रीट– काँक्रीटच्या नळ्या अगर इतर पूवसरहचत पदाथासांबांधी असलेल्या उणीव 
आहण दुरुस्त्या अगर अस्वीकृतींच्या सारख्या हवशषे औत्सुक्यपूणस बाबी; तसेच सांपादन केलेल्या ठळक बाबी 
अगर गुणधमस. 
 

(८) िेत्रीय प्रयोगशाळेची कायप– हवशषे प्रकारच्या चाांचण्या अगर अन्वषेणे, प्रयोगशाळेतील 
उपकरणाांची पहरस्स्थती वगैरे. 
 

९) काँक्रीटच्या बाधंकामावर पणरिाम होिाऱ्या प्रशासकीय गोष्टी– मक्तेदाराबरोबर केलेल्या चचा 
आहण त्याांनी केलेले हवरोध; हनरीक्षकाांचे कामासांबांधी प्रहशक्षण वगैरे. 
 

१०) सूचना– अहभकल्पन आहण हवहनदेशन यात करण्याजोग्या सुधारणासहहत काँक्रीटवरील 
हनयांत्रण सुधारण्याची साधने. 
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आ) सांक्षेवपि कोणटकीकरण– 
 

काँक्रीटच्या बाांधकामाची आधारसामुग्री सांहक्षप्तपणे नोंदण्याकहरता २ तक्ते हवस्तृतपणे वापरण्यात 
आले आहेत व त्याांची व्यवहायसता हसद्ध झाली आहे. हमलाव्याच्या चाांचण्याांच्या सांहक्षप्त माहहतीच्या 
अहवालाचा तक्ता आ. ६३ मध्ये दाखहवला आहे. प्रतवारीच्या हवहनदेशीय गरजा प्रमाण-हनयांहत्रत केलेल्या 
हमलाव्याकहरता असल्याने प्रमाण–हनयांत्रकावरून घेतलेल्या नमुन्याांच्या चाांचण्याांचे हनष्ट्कषस सामान्यतः 
माहहतीत दाखहवलेले असतात. तथाहप, हमलाव्यावरील प्रहक्रया करण्याच्या सांयांत्रणातून अगर 
(हमलाव्याच्या) साठ्यातून घेतलेल्या नमुन्यावरील चाांचण्याांच्या हनष्ट्कषांच्या अहवालाकहरताही हा तक्ता 
वापरता येतो; अशावळेी सुद्धा तक्त्यावर योग्य तो खुलासा करावा. 
 

काँक्रीटच्या हमश्रणाच्या माहहतीच्या अहवालाकहरता वापरण्यात येणारा तक्ता आ. ६४ मध्ये 
दाखहवला आहे. महहन्यात केलेल्या प्रत्येक चाचणीकहरता महहती दाखहवण्यात यावी आहण जसजशी 
माहहती उपलब्ध होत जाते तसतशी ती तक्त्यावर रोजच्या रोज नोंदण्यात यावी. के्षत्रीय सांहक्षप्तीकरणाची 
जरूरी नसते. मूळ प्रत प्रकल्पकायालयात ठेवता यावी आहण जसजशी माहहती उपलब्ध होत जाते तसतशी 
माहसक सांरचना–माहहतीच्या अहवालाबरोबर प्रत सादर करता यावी अशा तऱ्हेने तक्ता हवकहसत केला 
आहे. 
 

ह्या तक्त्याच्या शीषसकावरून हवहशष्ठ हमश्रणाचा तो “प्रथम” “हद्वतीय” अगर “अांहतम” अहवाल आहे 
हे कळून येईल. ज्या महहन्याच्या अहवालात हमश्रण आहण नळकाांडी तयार केली आहण महहन्याच्या 
अखेरीस ७ आहण २८ हदवसाच्या नळकाांड्याच्या शक्ती उपलब्ध झाल्या त्या महहन्याचे नाांव पहहल्या 
अहवालावर हलहहलेले असते. एक महहन्यानांतर सादर केलेल्या हद्वतीय अहवालात तीच माहहती पहहल्या 
सारखीच दाखहवलेली असते; याहशवाय सवस २८ हदवसाच्या नळकाांड्याांच्या शक्तीचीही महहती असते. 
दुसऱ्या महहन्याच्या अहवालानांतर दोन महहन्याांनी सादर केलेल्या अांहतम अहवालात पूवीच्या अहवालातील 
नोंदलेला तोच महहना आहण माहहती असून त्याला ९० हदवसाांच्या शक्तीच्या नोंदीची जोड हदलेली असते. 
 

९० हदवसानांतरच्या कालावधीत र्फोडण्याकहरता नळकाांडी तयार केलेली असतील अशा कामावर 
९० हदवसाच्या शक्तीच्या माहहतीच्या अहवालावर नांतरच्या कालावधीत र्फोडण्याकहरता हे नमुने तयार केले 
आहेत असे दशसहवण्याकहरता “अांहतम” अशा नोंदीऐवजी “तृतीय” अशी नोंद करावी. उपलब्ध होतील तसे 
ह्या नळकाांड्याांच्या शक्तीचे अहवाल पाठवावते आहण पूवी सादर केलेल्या हमश्रणाच्या अनुषांगाने ह्या 
नळकाांड्याांची ओळख पटवावौ, तसेच ७-१३१७ क्र. च्या तक्त्यावर नोंद करताना हमलाव्याच्या कमाल 
आकाराप्रमाणे या हमश्रणाचे गट कराव.े 
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आ. ६४ मध्ये दाखहवलेल्या काँक्रीट हमश्रणाच्या आधारसामुग्रीचे सांगणन करण्यास आ. ६५ सारखी 
एक उहचत कायससूची काँक्रीटच्या सांरचना-माहहतीच्या अहवालात समाहवष्ट करू नये पण भहवष्ट्यकाळातील 
हनदेशनाकहरता प्रकल्प अहधकाऱ्याने ठेवनू घ्यावी. आ. ६५ मधील तक्त्याचा कसा उपयोग करावयाचा याचा 
खालील टप्प्याांवरून खुलासा होईल. (तक्त्याचा वापर करण्याच्या सांपूणस सूचना त्याच्या पाठीवर छापल्या 
आहेत.) 
 
टप्पा १ – १ ल्या स्तांभात हमलाव्याचे आकार नमूद करावते. 
टप्पा २ – २ ऱ्या स्तांभात वाट्याची प्रत्यक्ष वजने नमूद करावीत. 
टप्पा ३ – ३ अ या स्तांभात हमलाव्याच्या प्रत्येक तुकड्यावर केलेल्या आद्रस चाचण्याांवरून काढलेल्या 

प्रहतशत् सांपृक्त–पृष्ठ–शुष्ट्क आद्रसतेची नोंद करावी. 
टप्पा ४ – ३ इ या स्तांभात हमलाव्याच्या प्रत्येक तुकड्याकहरता ओले वजन × १०० 

१०० + % आद्रसता 
असे सांगहणत केलेले सांपृक्त पृष्ठ – शुष्ट्क वजन नोंदाव.े 

टप्पा ५ – २ ऱ्या स्तांभातील वाट्याच्या वजनामधून ३ इ या स्तांभातील सांपृक्त-पृष्ठ-शुष्ट्क वजन वजा 
करून राहहलेली बाकी ३ आ या स्तांभात नोंदावी. जर बाकी अहधक असली तर 
हमलाव्याांतून हमश्रणास पाणी हमळत असते व जर ती उणे असली तर सांपृप्त पृष्ठ-शुष्ट्क 
अवस्था प्राप्त करण्याकहरता हमलाव्याने जे पाणी अवशोषण केले त्या पाण्याचे अवशोषण 
वजन असते. ३ आ या स्तांभातील हमलाव्याच्या सवस तुकड्याांच्या वजनाांची बैहजक बेरीज ३ 
आ या स्तांभातील “पाणी” या शद्वासमोरील रेघेवर नोंदावी. 

टप्पा ६ – स्तांभ ४ अ मध्ये चाांचणी चाळण्याांचे आकार नोंदावते. 
टप्पा ७ – चाळणी हविेषण चाांचण्यावरून हमळणाऱ्या हमलाव्याच्या प्रत्येक तुकड्याकहरता 

चाांचण्यावर नाममात्र रहाणाऱ्या आहण त्यातून जाणाऱ्या टके्कवाऱ्याांची नोंद स्तांभ ४ आ मध्ये 
करावी. 

टप्पा ८ – स्तांभ३ इ मधील वजनाने स्तांभ ४ आ मधील टके्कवारीला गुणून आलेला गुणाकार स्तांभ ४ इ 
मध्ये नोंदावा. 

टप्पा ९ – बाणाांनी दाखहवलेली अहत लहान आहण अहत मोठ्या (कणाांची) वजने, सुस्पष्ट 
हवलगनाकहरता हमलाव्याच्या अांशात स्तांभ ४ ई मध्ये स्थानाांतहरत करावीत कारण ती 
त्याांच्याशी सांबांहधत असतात. 

टप्पा १० – स्तांभ ४ ई मध्ये हमलाव्याच्या प्रत्येक आकार-हवभागाची सांयुक्त वजने हमळवावी आहण 
त्याांची नोंद स्तांभ ५ मध्ये करावी. 

टप्पा ११ – स्तांभ २ मधून हसमेंट, पोझोलान याांची वजने आहण वायुधारक द्रव्याची राशी ५ व्या स्तांभात 
स्थानाांतहरत करावी. स्तांभ २ आहण ३ आ मधील पाण्याच्या वजनाांची बेरीज करावी आहण 
ती स्तांभ ५ मध्ये नोंदावी. 

टप्पा १२ – प्रत्येक वाट्याच्या घन याडस राशीने प्रत्येक (स्तांभ ५ मधील) सुधाहरत गट वजनाला भागनू 
प्रत्येक अांतवसस्तूचे दर घ. याडाचे वजन सांगहणत कराव.े सांयुक्त वाट्याच्या वजनाला 
(स्तांभ २ अगर स्तांभ ५ पैकी कोणच्याही एकाची बेरीज) ताज्या काँक्रीटचे एकक वजन 
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आहण गुणाांक २७ याांच्या गुणाकाराने भागले असता आलेला भागाकार गटाची राहश असतो. 
ह्या सांगणनाकहरता उजव्या हाताच्या खालच्या कोपऱ्यात जागा ठेवली आहे. 

टप्परा १३ – (अांतवसस्तूचे हवहशष्ठ गुरुत्व आहण दर घ. रू्फट पाण्याचे वजन ६२·३ याांच्या गुणाकाराने दर 
घन याडाच्या वजनाला भागनू) हमश्रणातील प्रत्येक अांतवसस्तूची घनराशी सांगहणत करावी 
आहण हतची नोंद स्तांभ ७ मध्ये करावी. ह्या घनराशींची बेरीज करून ती ७ व्या स्तांभाच्या 
तळाशी नोंदावी. हवचेी राशी, २७ घ, रू्फट आहण अांतवसस्तूांची एकूण घन राशी याांच्यामधील 
र्फरकाच्या इतकी असते. हवचेी टके्कवारी हवचे्या घ. रु्फ. तील राशीला २७ ने भागून 
आलेल्या भागाकारा इतकी असते. तक्त्याच्या तळाशी ह्या सांगणनाकहरता जागा ठेवली 
आहे. 

टप्पा १४ – स्तांभ ५ अगर ६ पैकी एका स्तांभातील वजनावरून सुस्पष्ट हवलगनावर आधारलेली 
हमलाव्याच्या प्रत्येक आकाराची टके्कवारी सांगहणत करावी आहण ८ व्या स्तांभात हतची नोंद 
करावी. 

टप्पा १५– स्तांभ ५ अगर ६ पैकी एका स्तांभातील पाण्याचे वजन आहण हसमेंटचे (अहधक पोझोलान 
वापरला असेल तर त्याचे) वजन याांच्यावरून जल-हसमेंट गुणोत्तराचे सांगणन कराव.े या 
तक्त्याच्या उजव्या बाजूच्या खालच्या कोपऱ्यात ह्या सांगणनाकहरता जागा ठेवली आहे. 

टप्पा १६– सांगणने तपासल्यानांतर तारका हचन्ह असलेली माहहती आ. ६४ मध्ये दाखहवलेल्या 
तक्त्यात नोंदावी. 

 
६३ – चाचिीच्या आधारसामुग्रीचे मूल्यमापन–  

ब्यूरोच्या काँक्रीटमधील एकसमानतेच्या गरजा पऱु्या करील असे काँक्रीट हनमाण करण्यात 
अांतवसस्तू आहण काँक्रीट या दोन्हीच्या चाांचण्याशी सांबांध येतो. मानक चाांचणी नळकाांड्याांची शस्क्त केवळ 
सांरचनेची शक्तीच दाखहवते असे नाही तर वापरलेली द्रव्ये, हटकाऊपणा, जलरोधकता आहण अपघषसण 
प्रहतरोधकता याांच्यासारखे काँक्रीटच्या हमश्रणातील अन्य गुणधमसही हतच्यावरून प्रहतप्रबहबत होताच. चाांचणी 
नळकाांड्याांच्या एकसमान शक्तीवरून एकसमान हनयांत्रणाचे महत्वही दृगोचर होते. चाांचण्याांच्या हनष्ट्कषात 
मोठ्या प्रमाणात हभन्नता येण्यास अहभकल्पनाच्या कसोट्याांची पूतसता होण्याकहरता वृप्रद्धगत सरासरी शक्ती 
अवशयकतया असावी लागते; हशवाय काँक्रीटच्या दजातील अनुज्ञात आत्यांहतक र्फरकामुळे नेहमी 
बाांधकामातील महत्वाच्या हवभागात कमी दजाचे काँक्रीट घातले जाण्याचा धोका हनमाण होतो. 
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आकृणि क्र. ६५ काँक्रीट हमश्रणाच्या आधार सामग्रीची नमुनेदार कायससूहच २८८-D२६३६ 
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आ. ६६ 

६”×१२” मापाच्या हनयांत्रक नळकाांड्याच्या माहलकेच्या शक्तीचे नमुनेदार वारांवारता हवतरण 
२८८–D–२६३९ 
 

बाांधकामात वापरलेल्या काँक्रीटच्या हनयांत्रणाच्या दजावरून त्या बाांधकामाचे उपयुक्त आयुष्ट्य 
बऱ्याच प्रमाणात हनहित होते ६” ×१२” आकाराच्या मानक नळकाांड्याांची २८ हदवसाची शस्क्त सरासरीच्या 
वर अगर खाली असू शकते व हा र्फरक हकती चाांगल्या प्रमाणात कामावर हनयांत्रण ठेवले आहे यावर 
अवलां बून असतो आहण तो आ. ६६ मध्ये दाखहवलेल्या काहीशा सामान्य सांभाव्य वक्राच्या स्वरूपात हदसतो. 
जेव्हा चाांगल्या प्रकारे हनयांत्रण ठेवलेले असते तेव्हा शक्तीची एकहत्रत मूल्ये सरासरीच्या हनकट येतात 
आहण वक्राचा उतारा खडा होतो. जेव्हा हनयांत्रण असमाधानकारक असते तेव्हा मूल्ये आडव्या हदशनेे 
पसरतात आहण वक्र सपाट होते. कें द्राभोवतालच्या प्रबदूच्या घूणसन हत्रज्येला “मानक हवचलन” म्हणतात. 
मानक हवचलनाला सरासरी मूल्याने भागून आलेल्या भागाकारास “हवचरण गुणाांक” म्हणतात. हवचरण 
गुणाांक हे साांस्ख्यकीय साधन आहे व हवचरणाचे प्रमाण दाखहवण्याकहरता ते प्रस्थाहपत करण्यात आले आहे. 
जेव्हा उच्च प्रमाणात हवचरण होते तेव्हा हनयांत्रण असमाधानकारक असते व जेव्हा ते अल्पप्रमाणात असते 
तेव्हा हनयांत्रण उत्तम असते असे हदसून येते. 
 

ब्यूरोच्या अहभकल्पकाांनी सामान्यतः स्वीकृत केलेल्या कसोट्याप्रमाणे नमुन्याांतील ८० टके्क 
नमुन्याांची शस्क्त अहभकस्ल्पत शक्तीपेक्षा जास्त असावी लागते. दहा अगर जास्त चाांचण्यावर आधाहरत 
केलेल्या सरासरी शस्क्त सारणी २१ मध्ये हदल्या आहेत. प्रकल्पात अनेक हवचरण गुणाांकाकहरता आहण द. 
चौ. इांचास २००० ते ६००० पौंडाच्याां सीमेतील शक्तीकहरता, ती अहभकस्ल्पत शक्तीच्यापेक्षा ७५, ८० आहण 
८५ टके्क चाांचण्यात जास्त हदसून आली पाहहजे. ही गरज पुरी करण्याकहरता तेथे इतक्या (दहा अगर 
जास्त) चाांचण्या केल्याच पाहहजेत. पढुील सूत्राने मूल्ये सांगहणत करण्यात आली :– 
 

fer = 
fe 
1−tv 

येथे  
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fer = दर चौ. इांचास लागणारी सरासरी शस्क्त. 
f’c = दर चौ. इांचावरील अहभकस्ल्पत शस्क्त 

t = f’c च्या खाली येणाऱ्या चाांचण्याांच्या प्रमाणावर आहण v प्रस्थाहपत करण्याकहरता 
वापरलेल्या नमुन्याांच्या सांख्येवर अवलां बून असलेला स्स्थराांक, आहण 

v = दशाांशात अहभव्यक्त केलेला हवचरण गुणाांक. 
 

ब्यूरोच्या कामावर लागणाऱ्या अगर सामान्यतः हवहनदेहशत केलेल्या अहभकस्ल्पत शदतींच्यापेक्षा 
अहधक शस्क्त ८० टके्क चाांचण्यात रहावी म्हणून एखाद्या हवहशष्ठ प्रकल्पावर लागणारी सरासरी शस्क्त 
हनहित करण्याचा एक साघा उपाय सारणी २१ मध्ये हदला आहे. v हनहित करण्याकहरता हकमान दहा 
नमुने वापरून आहण t ची खालील मूल्ये धरून वरील सूत्रावरून लागणाऱ्या शक्ती हनहित केल्या आहेत – 
 

७५ टक्क्याकहरता t =०·७०३ 
८० टक्याकहरता t = ०·८८३ 
८५ टक्याकहरता t = १·१०० 

 
मध्यवती मूल्ये अांतवेशनाने हनहित करावी अगर त्याांचे पहरकलन कराव.े उदाहरणाथस एका हवहशष्ठ 

प्रकल्पावरील काँक्रीटचा हवचरण गुणाांक १५ टके्क असावा आहण हनदेहशत अहभकस्ल्पत शस्क्त दर चौरस 
इांचास ३००० पौंड असावी असे जर गृहीत धरले तर ८० टके्क चाांचण्यात दर चौरस इांचास ३००० पौंडापेक्षा 
जास्त शस्क्त रहावी म्हणनू सारणीवरून दर चौरस इांचास ३४०० पौंड शस्क्त राहीली पाहहजे. 
 

ब्यूरोच्या कामाांवर जेव्हा १½” पेक्षा जास्त आकाराचा हमलावा वापरण्यात येतो तेवहा + १½ इांच 
हमलावा टाकलेल्या काँक्रीटची ६” × १२” नळकाांडी अवशयमेव बनहवली पाहहजेत. आतील भारी काँक्रीटची 
शस्क्त हनहित करण्यासाठी मानक नमुने घेण्याकहरता १८” × ३६” मोहोरबांद केलेली नळकाांडी वापरण्यात 
येतात. ती धरणाच्या आतील बाजूच्या सरासरी अनुमाहनत तपमानचक्राांतून एक वषसपयंत मुरवण केलेली 
असतात, म्हणून हनयांत्रण कायाकहरता, एक वषस शक्तीच्या मोहोरबांद १८” × ३६” नळकाांड्याशी २८ 
हदवसाांच्या शक्तीची मानक ६” × १२” के्षत्रीय हनयांत्रण नळकाांडी सहसांबांहधत करणे अवशय असते. प्रत्येक 
प्रकल्पाकहरता डेन्व्हर प्रयोगशाळात केलेल्या काँक्रीटच्या अन्वषेणाच्या काळात हा सहसांबांध साध्य 
करण्यात येतो. ह्या हनरहनराळ्या नमुन्यामधील शक्तींचा सहसांबांध, वापरलेल्या द्रव्याांच्या हभन्न 
गुणधमाप्रमाणे, हवस्तृत प्रमाणात बदलणे शक्य असते. उदाहरणाथस हवहशष्ठ हसमेंटे वापरून केलेली ६” × 
१२” नळकाांड्याांची २८ हदवसाची शस्क्त एक वषस कालावधीच्या १८” × ३६” नळकाांड्याांच्या शक्तीइतकी 
असल्याचे आढळून आले आहे. या उलट पोटसलां ड हसमेंट आहण पोझोलन हवहशष्ठ प्रमाणात हमसळून तयार 
केलेल्या ६” × १२” नळकाांड्याांची २८ हदवसाची शस्क्त १८” × ३६” नळकाांड्याांच्या एक वषाच्या शक्तीच्या 
र्फक्त हनम्मी असणे शक्य आहे. 
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सारिी क्र. २१ अणभकल्पन गरजा पुऱ्या होण्याकणरिा सिि राखिे अवश्य असलेली सरासरी शस्ति 

अहभकल्पन शस्क्त 
पौंड/चौ. इांच (f’ c) 

अहभकल्पन शक्तीपेक्षा 
जास्त असलेल्या 
शक्तीची टके्कवारी 

अहभकल्पन शक्ती (f’er) पेक्षा चाांचण्यातील ७५, ८० 
अगर ८५ टके्क चाांचण्याांची शस्क्त असावी म्हणून लागणारी 

सरासरी शस्क्त. 
हवचरण गुणाांक प्रहतशत् 
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मानक ६”×१२” नळकाांड्याांच्या शक्तीवर पहरणाम करणाऱ्या अनेक घटकाांपकैी काहींचे हनयांत्रण 
करणे शक्य असते पण काही पहरणाम अशा घटकाांमुळे घडतात की जे प्रकल्पावरील कामगाराांच्या 
आवाक्याबाहेरचे असतात. टाळता न येणाऱ्या हवचरण घटकाांत, हवामान, हमलाव्याांच्या आहण हसमेंटच्या 
उत्पत्तीस्थानातील बदल, कच्च्या द्रव्याांतील आहण हसमेंट तयार करण्यातील बदल, हनरहनराळ्या 
बाांधकामाांत वापरलेल्या हमलाव्याच्या कमाल आकारातील र्फरक आहण हनरहनराळ्या उदभासन अवस्था 
आहण काँक्रीटच्या प्रकाराकहरता वापरलेल्या जल-हसमेंट गुणोत्तरातील बदल याांचा समावशे असतो. 
 

जर काँक्रीटच्या बाहेरच्या बाजूपासून आांतल्या बाजूपयंत होणाऱ्या जल-हसमेंट गुणोत्तरातील 
र्फरकाांच्यासारखे मोठ्या प्रमाणात हवचरण होणारे काँक्रीटमधील हवचरण घटक माहीत असतील तर 
काँक्रीटच्या अशा प्रत्येक प्रकारच्या आधार-सामुग्रीचा अहवाल स्वतांत्रपणे पाठवावा. काँक्रीटच्या हवचरणास 
मदत करणाऱ्या हनयांत्रण करता येणाऱ्या घटकात काँक्रीटच्या दत्त प्रकारातील जल-हसमेंट गुणोत्तरातील 
वायु-अांशातील र्फरक, हमलाव्यातील आद्रसताांशावरील असमाधानकारक हनयांत्रण, हमश्रणातील 
प्रमाणाांच्यावरील नमुने घेण्याच्या आहण चाांचण्याांच्या हक्रयापद्धती, ज्या ब्यूरोच्या मानकाांशी जुळत नाहीत 
त्याांच्यावरील असमाधानकारक हनयांत्रण आहण चाांचणी नळकाांड्याांची अधसवट हाताळणी याांचा समावशे 
होतो. कामावर अयोग्यपणे हाताळण्यात आलेली काँक्रीटची नळकाांडी बाांधकामातील काँक्रीटचे 
प्रहतहनहधत्व करत नाहीत म्हणून ६”×१२” नळकाांडी तयार करताना आहण हाताळताना एकसारखे मान 
राखले जाण्याकहरता हवशषे काळजी घेण्यात यावी म्हणजे काँक्रीटमध्ये प्रत्यक्ष अस्स्तत्वात असणाऱ्या 
शक्तीतील हवचरणापेक्षा ही नळकाांडी जास्त हवचरण दाखहवणार नाहीत. 
 

हवभाग ९१ मध्ये हदलेल्या तरतुदीप्रमाणे जेव्हा काँक्रीटची नळकाांडी तयार करण्यात येतात तेव्हा ती 
एका हदलेल्या कालावधीतील काँक्रीटचे प्रहतहनहधत्व करतात आहण ती थोड्या प्रमाणात काँक्रीट लागणाऱ्या 
लहान कामावरील काँक्रीटच्या हवहशष्ठ राशीचे प्रहतहनहधत्व दाखहवत नाहीत. कधी कधी काँक्रीटच्या 
थोडक्याच हनयांत्रक नळकाांड्या करण्यात येतात. दत्त प्रकल्पाकहरता, काँक्रीटची राहश हकतीही असली 
तरी ६” × १२” चाांचणी नळकाांडी हकमान दहा केली नाहीत तर शक्तीच्या आधार-सामुग्रीच्या साांस्ख्यकीय 
हविेषणाची खात्री देता येत नाही. जेव्हा प्रकल्पावर अगर कायसवाहीत काँक्रीटच्या चाांचण्याकहरता सुहवधा 
व कामगाराांची तरतूद केलेली असते तेव्हा योग्यप्रकारे काँक्रीटचे हनयांत्रण करण्याकहरता पुरेशा आधार-
सामुग्रीचा पुरवठा होण्यासाठी ह्या सुहवधा व कामगाराांचा पहरणामकारक उपयोग करावा. 
 

सांपूणस ब्यूरो (च्या कामा) मध्ये काँक्रीट हनयांत्रणाचे एक सारखे मान रहाव ेम्हणून पूवी एक वार्मषक 
सहक्षप्त अहवाल तयार करण्यात येत असे. या अहवालात कोणच्याही एका पांचाांग वषातील ब्यूरो ऑर्फ 
रेक्लमेशमच्या प्रकल्पातील काँक्रीट हमश्रणाच्या सांकलन आहण हविेषणाच्या आधार-सामुग्रीचा समावशे 
केलेला असे. ह्या सांहक्षप्त अहवालावरून ब्यूरोच्या सवस प्रकल्पातील काँक्रीटच्या दजाची सवांगीण 
तुलनात्मक माहहती प्राप्त होऊ शांके. सन १९५२ च्या बाांधकामाच्या मोसमातील प्रत्येक प्रकल्पातील 
काँक्रीटच्या शक्तीच्या हनयांत्रणाचे तौलहनक मान आ. ६७ वरून हदसून येते. प्रत्येक प्रबदू त्या काळातील 
चालू असलेले ब्यूरोचे एक काम दाखहवतो. अपेके्षप्रमाणे हे प्रबदू सांभाव्य वक्राच्या सामान्य साच्यात बसतात 
– बहुतेक प्रबदूची स्थाने सरासरीच्या जवळ आहेत. त्यातील काही अत्युच्च हनयांत्रण के्षत्रात पडले आहेत व 
काही थोडे असमाधानकारक के्षत्रात दुसऱ्या बाजूवर पडले आहेत. ज्या प्रकल्पातील काँक्रीटच्या शक्तीत 
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अहतहरक्त हवचरण घडले आहे व जे हनयांत्रण असमाधानकारक आहे असे दाखहवतात त्याांच्या बाबतीत 
अहभकस्ल्पत शक्तीपेक्षा ८० टके्क चाांचण्यात जास्त शक्ती असली पाहहजे. ही प्रस्थाहपत कसोटी पुरी 
होण्याकहरता त्या (प्रकल्पा) मध्ये कधीकधी सामान्य प्रकल्पा (तील शक्ती) पेक्षा दर चौरस इांचास ४०० ते 
५०० पौंड जास्त शस्क्त असावी लागते. या कारणाकहरता असमाधानकारक हनयांत्रणाच्या वगातील असे 
अनेक प्रकल्प अहभकस्ल्पत शक्तीच्या गरजा पुऱ्या न करणाऱ्या गटात आ. ६८ मध्येही नोंदले आहेत. 
 

सन १९५२ मध्ये प्रत्येक प्रकल्पात हनमाण झालेल्या काँक्रीटच्या अहभकल्पन शक्तीची टके्कवारी आ. 
६८ मध्ये दाखहवली आहे. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणातील प्रकल्पात जरुरीपेक्षा जास्त शक्ती प्राप्त झाल्या आहण 
त्या वषात टाकलेल्या ब्यूरोच्या काँक्रीटची सरासरी शस्क्त आवशयक शक्तीच्या ११० प्रहतशत् होती काही 
थोड्या प्रकल्पातील काँक्रीट मध्ये आवशयकतेपेक्षा जास्त उच्च शस्क्त हनमाण झाली होती आहण जर 
हटकाऊपणा अगर अन्य कारणाकहरता हसमेंटचा अांश लागणारा नसता तर सामान्यतः तो कमी करून 
काटकसर करता आली असती. शस्क्त अहत कमी असण्यापेक्षा अहतहरक्त असणे जास्त श्रेयस्कर असते. 
काँक्रीटच्या हनयांत्रणात आढळून येणाऱ्या समस्याांपैकी कमी शस्क्त ही सवात गांभीर समस्या असते कारण 
अहभकस्ल्पत शस्क्त प्राप्त करण्यात जर अपयश आले तर सांरचनातील काँक्रीटच्या सुरक्षा गुणाांकाांत घट 
होते. पुरेशा शक्तीचे एकसम काँक्रीट जर तयार केले नाही तर सुरक्षा गुणाांक वाढहवण्याकरता अहभकस्ल्फ्त 
प्रहतबल कमी करणे अवशय असते. हरक्लमेशन प्रकल्पाांच्या सांरचना खचात ह्या पद्धतीमुळे सवससाधारण वाढ 
होते. 
 

 
आ. ६७ 

सन १९५२ मधील ब्यूरोच्या प्रकल्पातील काँक्रीटमधील शक्तींच्या हवचलन गुणाांकाांचे वारांवारता-
हवतरण. २८८–D–१५३८ 
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आ. ६८ 

सन १९५२ मधील ब्यूरोच्या प्रकल्पातील अहभकल्पनात लागणाऱ्या काँक्रीटच्या शक्ती पासून 
होणाऱ्या काँक्रीटच्या शक्तींच्या हवचलनाचे वारांवारता हवतरण. २८८–D–१५३९. 
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प्रकरि ५ वे काँक्रीट ियार करिे 
 

अ–द्रव्ये 
 
६४ – णमलाव्याची णनर्वमिी आणि णनयतं्रि–  

काँक्रीटच्या हमलाव्याच्या हनर्ममतीचे आहण ती हाताळण्यावरचे हनयांत्रण ही बरीचशी जागेवर 
आढळणारी समस्या असते. पुरवठ्याच्या उत्पहत्तस्थानातील एकसारखेपणाचा अभाव आहण अांहतम पदाथात 
एकसारखेपणा राखण्यात येणाऱ्या अडचणीमुळे अशी समस्या येते की हनरीक्षकाला हतच्याकडे सतत लक्ष 
ठेवाव े लागते. हाहनकारक द्रव्यें नेहमीच्या धुण्याने अगर खास प्रहक्रया करुन काढून टाकली पाहहजेत. 
अनेक भाग रु्फकट घालवनू अगर उणीवा भरुन काढून असांतोषजनक प्रतवारीत सुधारणा केली पाहहजे; 
हवलगन आहण रू्फटतूट कमीत कमी झाली पाहहजे; आहण हमलाव्यातील आद्रसताांश शक्य हततका एकसमान 
राखला पाहहजे. कामाचा आकार आहण महत्व यावर काही प्रमाणात हमलाव्याच्या हनर्ममतीवरील हनयांत्रणाचे 
मान अवलां बून असते आहण दजा आहण प्रतवारीच्या सांबांधात कच्या द्रव्यातील एकसारखेपणावर 
उपकरणातील समायोजनाांची जरुर ती वारांवारता अवलां बनू असते (१८ वा हवभाग पहा.) 
 

हमलाव्याच्या प्रहक्रयासांयांत्राचे प्रमुख कायस, स्वच्छ आहण योग्य आकाराची द्रव्यें हनमाण करणे हे 
असते. हमलाव्याच्या प्रहक्रयेचे सांयांत्र आहण हमलावा हाताळण्याची उपकरणे बसहवण्यापूवी, मोठ्या प्रमाणात 
भारी काँक्रीट लागणाऱ्या ब्यूरोच्या प्रकल्यावरील मक्तेदाराांना मुख्य अहभयांत्याच्या पाहणीकरता पुरेशा 
प्रमाणात पनुर्मवलोकन करणेस सोपे जाईल अशी सांयांत्राची सामान्य योजना दाखहवणारे नकाश े आहण 
वापरण्यात येणाऱ्या साधनाांचे पुरेसे तपशीलवार वणसनात्मक अहवाल सादर कराव ेलागतात. प्रकल्पाच्या 
कायालयीन हटप्पणी आहण हशर्फारसीसह ही माहहती लवकर सादर करण्याने मुख्य अहभयांत्याची मान्यता 
शीघ्र हमळहवणे शक्य होते. तसेच मक्तेदाराकडून हनरुपयोगी उपकरणे खरेदी करण्यास अगर बसहवण्यास 
प्रहतबांध करता येतो अथवा अहनष्ट कायसपद्धती वापरण्याच्या मक्तेदाराच्या योजनाांची पेशबांदी करता येते. 
 
६५ – वाळू ियार करिे–  

खणतीतून हमळणाऱ्या जशाच्या तशा वाळूची प्रतवारी हवहनदेशनाांशी जुळणारी नसते आहण 
हतच्यावर कोणची तरी प्रहक्रया करावी लागते. सुयोग्य सांहमश्रक वाळू हमसळून, अहतहरक्त मोठ्या 
आकाराच्या वाळूतील काही भाग र्फोडून, अहतहरक्त प्रमाणात असलेल्या मोठ्या आकाराचे काही अांश 
काढून टाकून, अगर या पद्धती एकहत्रत करुन प्रतवारीतील दोष सुधारता येतात. ब्यूरोच्या 
हवहनदेशनाप्रमाणे सामान्यतः र्फक्त नैसर्मगक वाळू वापरावी लागते. याला अपवाद, हमलाव्यातील अहतहरक्त 
अन्य आकाराांच्या द्रव्यामधून र्फोडून काढलेल्या द्रव्याच्या वाळूची प्रतवारीस जोड देण्याकरता मुख्य 
अहभयांत्याकडून परवानगी हमळहवणे, हा आहे. वाळूच्या प्रहक्रयेच्या ह्या तीन्ही पद्धतीचे नमुनेदार हनष्ट्कषस आ. 
६९ मध्ये दाखहवले आहेत. 
 

खडक अगर कां कर र्फोडून अगर दळून तयार केलेल्या वाळूच्या वापराचा पहरणाम हमश्रण रुक्ष 
होण्यात होतो आहण अशा वाळूचा वापर योग्य प्रकमतीत उपयुक्त नैसर्मगक वाळू हमळहवणे अव्यवहायस असेल 
तेथेच करावा. र्फोडलेल्या वाळूचा कोनदार आकार असणे हाच र्फक्त अांतर्मनहहत तोटा असल्याने जे द्रव्य 
र्फोडावयाचे त्यातून शक्य हततक्या उत्तम आकाराचे कण हनमाण करता येतील असेच र्फोडण्याचे उपकरण 
वापरणे महत्वाचे असते. रूळामधून हचरडून हनमाण केलेली वाळू साधारणपणे सांतोषजनक नसते कारण 
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त्यात पातळ आहण लाांबट कण उच्च प्रमाणात असतात. या सांदभात दांड चक्कीतून तयार झालेली वाळू बरीच 
चाांगली असते. जर चुनादगडाप्रमाणे द्रव्य अहतरुक्ष नसेल तर घणचक्की म्हणून सामान्यपणे ओळखल्या 
जाणाऱ्या सांघट्टन प्रकाराच्या यांत्रातून ही वाळू हनमाण करता येते व त्यात जवळजवळ घनाकृती कण 
प्रकषाने हनमाण होतात. 
 

र्फोडलेल्या वाळूतील मोठ्या आकाराच्या अहतहरक्त राशी काढून टाकण्याकहरता सामान्यपणे ८ 
अगर १० नांबरच्या चाळण्यावर ती चाळण्यात येते. १०० अगर २०० नांबरच्या चाळणीमधून जाणारे अहतहरक्त 
द्रव्य काढून टाकण्याकरता अशी वाळू सामान्यतः धुवावी लागते. अनेक वळेा तीत ५० ते १०० नांबरचे 
आकार कमी पडतात व त्याकहरता योग्य प्रकारे दळून नैसर्मगक सूक्ष्म वाळू हमसळून ही उणीव दूर केली 
पाहहजे. 
 

सांहमश्रक वाळूची गटवारी स्वतांत्रपणे करावी अथवा समायोजी पोषकाांतून प्रहक्रया सांयांत्रामध्ये हतचा 
पुरवठा करावा. हमलाव्याच्या उत्पहत्तस्थानावर सुद्धा ती पसरावी आहण नैसर्मगक पुरवठ्याबरोबर हतच्यावर 
प्रहक्रया करावी. साठ्यातील हढगात वाहक पटे्ट, क्लॅम शले बारड्या अगर बुलडोझरने सांहमश्रणाचे प्रयत्न 
करण्यापेक्षा सांहमश्रक वाळूचे स्वतांत्र गटहनयांत्रण करणे जास्त पसांत कराव.े या पहहल्या पद्धती क्वहचतच 
एकसमान अगर हवश्वसनीय असतात. 
 

माशसल र्फोडस धरणावरील वाळूतील सूक्ष्म कणाची उणीव दांड चक्कीत वाळूचा काही भाग बारीक 
करुन दूर करण्यात आली. ही दांड चक्की पांजाच्या दोन वगसकापैकी एकाबरोबर बांद पहरपथात चालहवली 
होती. शास्ताधरणावर, वाळूतील नरम कणाांचे गोळ्याच्या चक्की मध्ये हवच्छेदन करण्यात आले आहण 
पहरणामी सूक्ष्मकण वगसकाांच्या सहाय्याने काढून टाकण्यात आले. हे सूक्ष्मकण काढून टाकल्यामुळे उत्पन्न 
झालेली उणीव दूर करण्याकहरता दांड चक्कीत लहान कां कर दळण्यात आला. 
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आ. ६९ 

वाळूच्या प्रतवारीतील दोष सुधारण्याच्या तीन पद्धती 288–D–1540 
 

याकीमा प्रकल्पातील रोझा हवभागामधील भरड वाळूचा सूक्ष्मता गुणाांक क्र. ४ व ८ मधले २० ते २५ 
टके्क प्रभाजक काढून टाकून कमी करण्यात आला. वाळूच्या भागातील अहतहरक्त अांश काढून टाकणे ही 
प्रक्रीयेची सवात जास्त सामान्य पद्धत असल्याने या कहरता वापरण्यात येणारी उपकरणे आहण पद्धतीची 
जरा तपशीलवार चचा करण्यात येईल. 
 

मोठाल्या प्रकल्पावर वाळूच्या प्रतबारीत मोठ्या वगसकाांच्या सांचाांची राांकेत अगर राांकेशी समाांतर 
अशा रचनापैकी जी गरजेप्रमाणे जास्त उपयुक्त असेल ती रचना करुन सुधारणा करण्यात येते. असे सांच 
सर्मपल, पांजा बाऊल, अथवा द्रवचहलत वगसकाांचे असू शकतील अगर हे प्रकार सांहमहलत केलेले असतील. 
हूवर धरणावर दोन पांजाचे वगसक आहण एक बाऊल वगसक, तयार वाळूची हनर्ममती करण्याकहरता 
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वापरण्यात आले. ग्रँडकूली धरणावरील तीन वगसकापैकी प्रत्येक वगसक हनरहनराळे आकारके्षत्र अलग करी 
आहण अशा रीतीने प्राप्त केलेल्या सूक्ष्म, मध्यम आहण भरड वाळू आ. ६९ च्या तळाशी असलेल्या आरेखात 
दाखहवल्याप्रमाणे खणतीतील र्फार अहनयहमत प्रतवारी असलेल्या द्रव्यातून एकसमान द्रव्यहनमाण 
करण्याकहरता पुन्हा एकहत्रत करण्यात आल्या. 
 

लहान लहान कामावर उपयुक्त असणारे अनेक प्रकारचे वगसक (उपलब्ध) आहेत. नांतरच्या 
पहरच्छेदात वणसन केलेल्या उपकरणात, आद्रस वगीकरण आहण धावनाकहरता मध्यम प्रकमतीच्या व्यापारी 
यांत्राचा आहण आद्रस वगीकरण आहण शुष्ट्क वगीकरण करण्याकहरता योजलेल्या उपायाांचा, समावशे केला 
आहे. 
 

जेव्हा प्रहक्रया केलेल्या वाळूचे हनरहनराळ्या आकाराांच्या प्रभाजकात हवभाजन करण्यात येते तेव्हा 
प्रमाण हनयांत्रण करण्यापूवी ती पहरपूणसपणे हमसळणे महत्वाचे असते. सामान्यपणे वाळूच्या साठ्याांचे ढीग 
करताना आहण ती हाताळताना हे हमश्रणाचे काम पुरे करण्यात येते. जेव्हा अांहतम पदाथाच्या साठ्याांचे ढीग 
करण्यात येतात, तेव्हा वाळूच्या हवश्राम कोनापेक्षा या हढगाांच्या बाजूचे उतार त्याांच्या तळाशी भरड द्रव्य 
साच ूनये म्हणून सपाट करावते. (दर रु्फटास सात इांच उतार सांतोषजनक असतो.) जर शुष्ट्कन पद्धतीने 
तयार केलेली वाळू जरुर हततक्याच पाण्याचा र्फवारा मारुन ओलसर केली तर ती हाताळली जात 
असताना होणारे आके्षपाहस हवलगन रोखण्यास भरीव मदत होते. 
 
६६ वाळू ियार करण्याची आद्रप णक्रया–पद्धिी–  

हनके्षपातील वाळू सामान्यपणे दमट असते आहण पुष्ट्कळ वेळा धुवावी लागते. त्यामुळे हतचा दजा 
आहण प्रतवारी सुधारण्याचे साधन म्हणनू आद्रस हक्रया-पद्धती शुष्ट्क पद्धतीपेक्षा जास्त प्रमाणात प्रचहलत 
आहे. 
 

धुण्याच्या आहण वगीकरणाच्या उपकरणातून वाहणाऱ्या पाण्याचा दजा आहण वगे, अहतशय 
हवक्षुब्धता आहण मौहलक सूक्ष्म कणाांची हाहन टाळण्याकहरता, त्या यांत्रणेच्या क्षमतेशी योग्यप्रकारे सांतुहलत 
राखणे महत्वाचे असते. 
 
(अ) सवपाल िगाकार–  

आ. ७० मध्ये हदग्दर्मशत केलेल्या बाजारी प्रकाराचा वगसक, “सर्मपल” असे सामान्यपणे सांबोहधत 
करण्यात येणाऱ्या हर्फरत्या कुां डली असलेल्या उतरत्या डोणीचा अगर टाकीचा बनहवलेला असतो. हे यांत्र 
एकेरी सर्मपल अगर दुहेरी सर्मपल प्रकाराचे बनहवलेले असते आहण लहान व मोठ्या अशा दोन्ही कामावरील 
गरजा पूणस करण्याकहरता ते हनरहनरळ्या आकाराचे बनहवलेले असते.हफ्रयाांट धरणावर वापरलेल्या 
हमलाव्याच्या प्रहक्रयेच्या बुरुजातील वगसकाांचे स्थान आ. ७१ मध्ये दाखहवले आहे. जलीय हवयोजकातील 
वाळू चार वगसकापैकी दोन वगसकाना पुरहवण्यात येते आहण तेथील पहरवाहातून सूक्ष्म वाळू वाहून जाते आहण 
सर्मपलातून धुतलेल्या व हनजसहलत भरड वाळूचा हनस्त्राव होतो. सूक्ष्म पहरवाही कण वगसकाच्या दुसऱ्या 
जोडीने गढूळ पहरवाहात हवलग केले जातात व ते रु्फकट जातात, आहण अांदाजी २·७५ सूक्ष्मता गुणाांक 
हमळण्याकहरता प्राथहमक वगसकातील भरड वाळूत स्वच्छ सूक्ष्म वाळूचे सांहमश्रण केले जाते. 
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आ. ७० 

वाळू धुण्याचे व हनजसल करण्याचे सर्मपल वगसक P x –D–32058 
 

सर्मपल वगसकाचे खालीलप्रमाणे काम चालते. जेव्हा टाकीत पाणी आहण वाळू घालण्यात येते तेव्हा 
भरड कण खाली  बसतात व ते सर्मपलामुळे त्याच्या वरच्या टोकाशी काही थोड्या पाण्याबरोबर बाहेर 
काढून टाकले जातता. (सर्मपलाच्या) खालच्या टोकाजवळ एक समायोजी बाांध असतो. त्यावरुन सूक्ष्म 
आहण हलकी द्रव्ये पाण्याच्या बऱ्याचशा भागाबरोबर वाहून जातात. टाकीच्या एका अगर अनेक बाजूमधून 
पाण्याच्या पातळीवर अगर हतच्या जवळपास आहण बाांधापासून काांही अांतरावर पुरवठा करण्यात येतो. 
वाांहछत प्रमाणात खाली बसलेली वाळू काढून टाकण्यास लागणाऱ्या जरुर हततक्याच वगेाने सर्मपल हर्फरत 
असतो आहण डोणीच्या तळाशी आहण एका बाजूनेवाळूचे सांचलन करतो, आहण पाण्याच्या पातळींच्यावर 
आद्रसता आहण अवपांक वाहून जाण्याकहरता दूसरी बाजू मोकळी ठेहवण्यात येते. 
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आ. ७१ 

हमलाव ेचाळण्याकहरता आहण धुण्याकहरता वापरण्यात येणारी योग्य अहभकल्पन केलेली यांत्ररचना 
P x –D–32059 

 

 
आ. ७२ 

चौहेरी पांजाांचे वगसक P ×–D–32060 
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पाहहजे असलेल्या हवलगनाकहरता हबनचुक कायसवाही, (१) वाळूच्या पुरवठ्याच्या प्रमाणात र्फरक 
करुन (२) पाण्याच्या साठ्याच्या खोलींत बदल करुन (३) टाकीच्या उतारात बदल करुन (४) 
सर्मपलाच्या पहरभ्रमणाच्या वगेात रे्फरर्फार करुन (५) पाण्याच्या र्फवाऱ्याची सांख्या, आकार, आहण योजनात 
व र्फवाऱ्याच्या दाबात र्फरक करुन आहण (६) पहरवाहाच्या रुां दीत आहण खोलींत बदल करुन, करण्यात 
येते. जलसांचयाच्या पातळीच्यावर उतारावरुन पाणी सोडल्याने धुण्यास व सूक्ष्म कण काढून टाकण्यास 
र्फार मदत होते. एका राांकेत दोन अगर अहधक यांत्राांमधून नको असलेले भाग काढून टाकून, हव्या 
असलेल्या कोणच्याही प्रतवारीची धुतलेली तयार वाळू हनमाण करता येते. 
 
(आ) पश्चाग्र पांजाचा िगाकार 

पिाग्र पांजाचा वगसक, जो वाळूच्या वगींकरणाकहरता आहण धुण्याकहरता सुद्धा वापरण्यात येतो, 
त्याचे आहण सर्मपल यांत्राचे मलूभतू तत्व एकसारखे असते पण याांहत्रकी दृष्टीने ते अगदी हभन्न असतात. ७२ 
व्या आकृतीत चौहेरी पांजाच्या वगसकाचे हचत्र हदले आहे.हा पांजाचा वगसक अनेक आकारात बनहवला जातो, 
आहण त्यात आडवी पिाग्र पाती असलेली एक उतरती टाकी असते. या टाकीच्या खालच्या टोकाशी 
अवसादन कुां ड असते व त्या कुां डात वाळू आहण पाणी सोडण्यात येते. पाती वरच्या हदशनेे सरकत असताना 
अवसादी वाळू कुां डाच्या बाहेर आहण कलत्या टाकीत वरच्या बाजूने प्रस्त्रावी तोंडाकडे खेचतात आहण असे 
करताना वाळू धुतली जाते आहण हतच्यातील अहतहरक्त पाण्याचा हनचरा होतो. पाती परत (खाली) येत 
असताना पिाग्र चक्र पूणस होते व त्यावळेी पाती उन्नत स्स्थतीत असल्यामुळे वाळूचा थर मोकळा होतो. 
तरांगत असलेले सूक्ष्म द्रव्य कुां डाच्या टोकाशी असलेल्या समायोजी बाांधाच्या माथ्यावरुन वाहून जाते. 
पांजाच्या वगसकाचे पहरचालन हनयांत्रण सर्मपल प्रकाराच्या सारखेच असते. 
 
(इ) द्रिचसलि िगाकार 

कच्चीं धातू सार्फ करण्याच्या कामी तुलनेने लहान हनकट आकाराच्या द्रव्याांचे हवस्तृत प्रमाणात हभन्न 
हवहशष्ट गुरुत्व असलेल्या प्रभाजकात हवलगन करण्याकहरता अशा तऱ्हेच्या वगसकाचा अनेक वष े उपयोग 
करण्यात येत आहे. तसेच हा द्रवचहलत वगसक हवहशष्ठ गुरुत्व बरेचसे एकसमान असलेल्या कणाच्या 
द्रव्याचेही आकारगटात हवलगन करु शकतो. या दुसऱ्या कायास काँक्रीटमधील वाळूच्या प्रतवारीची 
सुधारणा करण्याचे एक व्यावहाहरक आहण काटकसरीचे साधन म्हणून जास्त प्रमाणात सवांगीण मान्यता 
हमळत आहे. 
 

योग्य प्रमाणात एकसारखे हवहशष्ठ गुरुत्व अललेल्या कणाांच्या आकार-हवयोजनाला लागू करण्यात 
येत असलेले द्रवीय वगीकरण ही एक अहनदायस अशीं प्रक्रीया आहे. या प्रहक्रयेत उपचार करण्यात येणारे 
द्रव्य उदप्र हदशनेे वर येत असणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात सोडण्यात येते. या प्रवाहाचा वगे असा असतो की 
लहान कण उचलले जातात आहण वगंकाच्या माथ्यावरील पहरवाहातून त्याांचा हनचरा होतो आहण मोठे कण 
खाली बसतात आहण तळात असलेल्या तोटीतून काढून घेतले जातात. या कायात अांतभूसत असलेले तत्व 
“अडथळ्याचे अवसादन” म्हणून ज्ञात आहे. 
 

स्वयांहनयांहत्रत आहण एक अगर अनेक कप्पे असलेले कायसक्षम द्रवीय वगसक अनेक 
कारखानदाराांकडून हवकण्यात घेतात. अशा प्रकारच्या उपकरणाची प्रकमत बेताची असते आहण लागणाऱ्या 
पृष्ठीय जागेच्या मानाने त्याची क्षमता मोठी असते. 
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(ई) द्रिचसलि पाांजणीकार 
वाळूच्या आद्रस प्रहक्रयेकहरता वापरण्यात येणारे तुलनेने नवीन उपकरण, जे अडथळ्याच्या 

अवसादन तत्वावरसुद्धा कायस करु शकते, त्याला द्रवचहलत पाांजणीकार असे म्हणतात. (आ. ७३ पहा.) 
पाांजणीकार ही आवशयकतया एक समलां बाकार टाकी असते व हतचे अनेक भागात अगर कप्प्यात हवभाजन 
केलेले असते. 
 

 
आ. ७३ 

मौंटाना येथील हांग्रीं हॉसस धरणावर बऱ्याच यशस्वीपणे वापरलेल्या द्रवचहलत पाांजणीकाराचा 
प्रकार 288–D–1541 
 

प्रत्येक भागाच्या तळातील भोके पाडलेल्या सकुां चन पट्टामधून दाबनळींतून पाणी आत जाते. 
पाांजणीकाराच्या अरुां द टोकात क्र.– उणे ४ चे द्रव्य घालण्यात येते आहण जसजसे ते पाण्याने 
बाधकाांच्यावरून एका भागाांतून दुसऱ्या भागात वहात जाते तसतसे उत्तरोत्तर सूक्ष्म आहण सूक्ष्मतर शषे 
वाळूचे भरड प्रभाजक तळाशी बसतात आहण हनःस्त्रावी नळीतून बाहेर काढले जातात. पहहल्या भागात 
सगळ्यात जास्त भरड प्रभाजक खाली बसतात आहण सूक्ष्मतम प्रभाजक शवेटच्या भागात खाली बसतात. 
प्रत्येक भागात अवस्थापन हीणाऱ्या द्रव्याचा आकार सांकुचन पट्टामधून हशरणाऱ्या पाण्याच्या वगेाने हनयांहत्रत 
केला जातो. गाळमाती आहण हाहनकारक द्रव्ये परीवाही टाकीने काढून टाकण्यात येतात. 
 

प्रत्येकात आठ कप्पे असलेले दोन द्रवचहलत पाांजणीकार हांग्रीहॉसस धरणावर वापरले होते. ह्या 
पाांजणीकाराांमधून एकूण वाळूपैकी २५ टके्क वाळू सोडण्यात आली होती. पहरणामी प्रभाजकाांच्या भागाांचे 
खाणीतील वाळूबरोबर हवहनदेशाचे पालन करण्याकहरता हजतके जरूर असेल हततके, हमश्रण करण्यात 
आले. हांग्रीहॉसस धरणावरील पाांजणीकाराच्या आठाांपकैी प्रत्येक कप्प्यातून प्राप्त केलेल्या वाळूच्या 
प्रतवारीचे नमुने खालील कोष्टकात हदले आहेत. 
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चाळणीचा 
आकार 

पाांजणीकाराच्या कप्प्याचा क्रमाांक 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

क्र. ४ २ ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र. ३० २१ ३१ १२ ० ० ० ० ० 
क्र. ५० ११ २९ ८४ ५६ ४ १ ० ० 
क्र. १०० १ १ ३ ४४ ८७ ६८ ५० १२ 
क्र. २०० ० ० ० ० ९ ३० ४९ ८३ 
पॅन ० ० ० ० ० १ १ ५ 
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(उ) आद्रा प्रक्रक्रया चाळण्या 

आ. ७४ मध्ये दाखहवलेली चाळण्याांची योजना मध्यम आकाराचे (क्र. ५० ते क्र. १६) अहतहरक्त 
द्रव्य काढून टाकण्याकहरता हवकहसत करण्यात आली. अशा तऱ्हेची उपकरणे नांतर बसवनू अनेक कामावर 
त्याांचे उत्कृष्ट पहरणाम प्राप्त झाले. हचत्रात दाखहवलेल्या उपकरणाच्या कायसवाहींत क्र. १२ च्या वातायन 
चाळणीवर वाळू आहण पाणी सोडण्यात आले. ही वातायन चाळणी स्थूलपणे वाळूतील भरड कण वगेळे 
करते. खालच्या बाजूच्या टाक्याांच्या प्रवहणकामधून भरड द्रव्य जाते आहण ते तयार मालाचा एक भाग 
बनते. चाळणींच्या खालच्या बाधकामुळे कमी आकाराचे कण टाक्याांच्या वरच्या बाजूकडे वळहवले जातात 
आहण पाण्याच्या प्रवाहाचेही हनयांत्रण हीते व चाळणींच्या पृष्टभाग (पाण्याखाली) बुडून रहातो. (या 
बुडण्यामुळे चाळणीवर द्रव्याच्या सांचलनास सुहवधा हमळते आहण अहधक प्रभावी हवयोजन प्राप्त होते.) क्र. 
१२ चाळणीवरून जाणारे द्रव्य टाक्याांच्या वरच्या बाजूने १६ नांबरच्या वातायन चाळणीवर सोडले जाते, व 
त्यामुळे मध्यवती आकाराचे आहण सूक्ष्म द्रव्याचे हवयोजन होते. ह्या चाळणीवरील कमी आकाराचे द्रव्य 
खालच्या टाक्यात जाते आहण तेथे ते पहहल्या चाळणीवर राहहलेल्या भरड द्रव्यात हमळते. १६ व्या नांबराच्या 
चाळणीवर राहहलेल्या मध्यवती आकाराच्या द्रव्याचे समायोजी काटपात्याने हवभाजन केले जाते व त्यामुळे 
नको असलेले भाग कचऱ्यात टाकले जातात. उरलेले द्रव्य हशल्लक तयार मालात हमसळणे शक्य होते. 
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आ. ७४ 

वाळूतील अहतहरक्त भाग काढून टाकण्याचे एक साधे आद्रस चाळण यांत्र 288-D-140 
 

वाळू योग्य प्रमाणात सारखी गहतमान रहावी म्हणून जरूर हततके पाणी चाळण्यावर सोडण्यात 
येते. प्रत्येक चाळणी स्वतांत्र चौकटीवर बसहवलेली असते. त्यामुळे चाळण्या काढून टाकून त्याांच्या जागी 
हशलकीतील चाळण्या, कामात गांभीर प्रमाणात अडथळा न येता, बसहवता येतात. दाखहवलेल्या जाळीच्या 
२ आकारात वातायन चाळणी सहज हमळू शकते व ती सपाट असल्यामुळे सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या 
वजनदार व ओबडधोबड दुहेरी कडा दाबलेल्या चाळणीपेक्षा जास्त चाांगले काम देते. ७४ व्या आकृतीत 
दाखहवलेल्या मापाच्या व उताराच्या चाळण्याांनी दर तासास ७ ते १० घनयाडस (द्रव्य) हाताळता येते. 
 

वाळूच्या वगीकरणातील अन्य समस्या, या पद्धतीत र्फरक करून, सोडहवता येतात.र्फक्त भरड 
कण काढून टाकण्याकहरता आ. ७४ त दाखहवलेली पहहली चाळण आहण काटपाते व कचरा प्रवहणका 
दुसऱ्या चाळणीहशवाय वापरणे शक्य आहे. मध्यवती आकाराच्या व्याप्तीतील सूक्ष्मतर द्रव्य टाकून 
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देण्याकहरता क्र. १२ च्या चाळणाऐवजी क्र. १६ ची आखुड चाळणी वापरता येईल आहण दुसऱ्या 
चाळणीतील (क्र. १६) भोके, जाळी ताणून हहऱ्याच्या आकाराची करून लहान करता येतील.मध्यवती 
आकाराचे अहधक द्रव्य काढून टाकण्यासाठी पहहली चाळण ताणावी लागेल आहण दुसऱ्या चाळणीवर 
जास्त पाणी वापराव ेलागेल. खराब झालेल्या अगर र्फाटलेल्या चाळण्या तात्काळ बदलल्या पाहहजेत 
 
६७. वाळूची शुष्ट्क–णक्रया–पद्धिी– 

ज्या स्थानात वाळू स्वभावतःच शुष्ट्क असते आहण प्रहक्रयेकहरता अल्प खचात पाणी उपलब्ध होत 
नाही व जेथे शुष्ट्क वाळूच्या प्रहक्रयेत क्र. ८ पेक्षा सूक्ष्मतर चाळण्या वापरून आयतन हनर्ममती करणे 
अव्यवहायस असते तेथे अन्य पद्धती हवकहसत कराव्या लागल्या. कोलोराडो नदीवरील दहक्षण पहिम 
वाळवांटातील जलसेतूचे  बाांधकाम करताना क्र. १०० च्या चाळणीवरून जाणारे अहतहरक्त सूक्ष्मकण (जेव्हा 
आद्रताांश १ टक्क्यापेक्षा बराच कमी होता तेव्हा) हवशषे प्रकारे अहभकल्पन केलेल्या उपकरणाने 
यशस्वीरीत्या काढून टाकण्यात आले. हे उपकरण, वाळूचे पातळ थर पोलादी कोनाांच्या पायऱ्याांच्या 
माहलकेवरून पडत असताना त्या थरातून हवा खेचनू घेई. 
 

शुष्ट्क वाळू, हवशषेतः जेव्हा ती हढगावर अगर कणग्यात टाकली जाते तेव्हा, हतची हवयोजन 
होण्याकडे प्रवृत्ती असते व ती प्रवृत्ती आद्रस अगर ओल्या वाळूपेक्षा बरीच जास्त असते. या कारणाकहरता 
हवशषे काळजी घेणे अवशय असते. पाकस र धरणावर वाळूच्या साठ्याकडे जाणाऱ्या वाहक पट्टावरून ती जात 
असताना र्फवाऱ्याने ओली करण्यात आली.जरी त्यामुळे हवयोजनाचा जवळजवळ पूणस हनरास झाला तरी 
अहतशय हवयोजन होऊ नये म्हणून अवशय असणारी ५ ते ८ प्रहतशत् आद्रसता सारख्या प्रमाणात 
हमळण्याकहरता काही अडचणींना तोंड द्याव े लागले. कोलोरॅडो नदीवरील जलसेतूच्या कामावर 
(वाळूतील) कणाचा कमाल आकार एका इांचाच्या एक अष्टमाांशाइतका कमी करून शुष्ट्क वाळूतील 
हवयोजन शक्य हततके कमी राखण्यात आले. 
 

ढवळून अगर सांघषसणाने कणाांचा कोरदारपणा कमी करून वाळूचे प्रयोगशाळेत पहरष्ट्करण 
करण्यात आले आहे. पहरणामी अशी वाळू असलेल्या कॉक्रीटमधील हसमेंट आहण पाणी, सांपीडक शक्तीत 
र्फारशी घट न येता, ६ पासून १८ टक्क्यापयंत कमी करणे शक्य झाले आहे. अन्वषेणावरून हदसून येते की 
सामान्यपणे वाळू कोणच्याही प्रकारे घासली असता काहीशी गुळगुळीत व कमी कोरदार बनते व जेव्हा ती 
चुन्यात अगर कॉक्रीटच्या हमश्रणात वापरण्यात येते तेव्हा पाणी कमी प्रमाणात लागते. 
 
६८ भरड णमलाव्याचे उत्पादन व हािाळिी 

ब्यूरोच्या कामावर वापरलेल्या भरड हमलाव्यातील बराच मोठा भाग नैसर्मगक कां कराचा असतो. 
तथाहप काही प्रकल्पाांवर जेथे अल्प खचात कां कर उपलब्ध होत नाही तेथे र्फोडलेला हमलावा वापरला 
जातो. जरी प्रत्येक कणाचा आकार महत्त्वाचा असतो, तरी तो भरड हमलाव्याच्या बाबतीत वाळू इतका 
क्राांहतक नसतो. भरड हमलाव्याच्या लहान आकाराकहरता पन्हाळी रुळाचे दहलत्र व मोठे आकार हनमाण 
करण्याकहरता भ्रामी दहलत्र अगर र्फोडण्याकहरता वाकड्या पट्ट्या असलेले कोनीय दहलत्र वापरून, 
ज्यात कमीत कमी सपाट अगर लाांबट कपच्या आहेत असा, हमलावा तयार करता येतो. जेथे र्फोडलेला 
हमलावा असाधारणपणे रुक्ष अगर धारदार कडा असलेला असतो तेथे कणाच्या आकारात सुधारणा व 
पहरणामतः काँक्रीटची सुकायसता, र्फोडलेले द्रव्य उत्थापक बसहवलेल्या पहरभ्रामी नळकाांड्यातून घालून 
अल्पखचात प्राप्त करता येते. कोलमांडण्याच्या हक्रयेमुळे कडाांची धार बोथट होते आहण नांतरच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

हमलाव्याच्या हाताळणीमुळे कमी आकाराच्या कणाांची अन्यथा होणारी सांभाव्य हनर्ममतीही टळते. ह्या 
उपचारात हनमाण होणारे कमी आकाराचे द्रव्य चाळून टाकून देण्यात येते. 
 

ब्यूरोच्या कामावर भरड हमलाव्याचे आवशयक ते धुण्याचे आहण र्फोडण्याचे काम होते. हशवाय तो 
अनेक आकारात वगेळा वगेळा करण्यात येतो. त्यामुळे काँक्रीटचे योग्य प्रमाणीकरण करता येते. आहण 
एकामागनू एक येणाऱ्या वाट्यामध्ये एकसारख्या प्रतवारींची खात्री हमळते. 
 

सामान्य हाताळणीच्या आहण ढीग करण्याच्या हक्रयाांतून हनमाण होणाऱ्या हवयोजन आहण 
रू्फटतुटीमुळे हमलाव्याच्या सांयांत्राजवळ उत्तमप्रकारे चाललेला बराचसा हमलावा जेव्हा हमश्रकाजवळ 
पोहोचतो तेव्हा त्याचे सार्फ हवयोजन बऱ्याच प्रमाणात झालेले नसते. हजतक्या जास्तवळेा द्रव्य पुनः पुन्हा 
हाताळले जाते आहण हजतका दगड जास्त रु्फटरा असतो हततका एकसारखेपणात जास्त र्फरक पडतो. 
हाताळणी आहण ढीग करण्याच्या अयोग्य पद्धतीमुळे कमी आकाराच्या कणाांच्या हवयोजनात हबघाड होतो. 
केवळ ढीग करण्याच्या एका अयोग्य हक्रयेमुळे हबनचूक प्रतवारी केलेल्या कां कराचे इतके हवयोजन होते की 
ज्या काँक्रीटमध्ये ते वापरले आहे त्याच्या सुकायसतेत आहण दजात मान्य करता येणार नाही इतक्या 
प्रमाणात र्फरक पडतो. उदाहरणाथस, हूवर धरणावर केलेल्या चाचण्यात असे हदसून आले की कोनाकार 
हढगात जेव्हा३/६ते¾ इांची कां कर पट्टावरून टाकला आहण हढगाच्या मध्याच्या खालील एकाच 
दरवाजामधून पनु्हा प्राप्त केला, तेव्हा एका पाळीच्या कालावधीत या काढून घेतलेल्या द्रव्याचा सूक्ष्मता 
गुणाांक ६·५८ पासून ६·९४ पयंत एकसारखा बाढत गेल्याचे खालील कोष्टकावरून हदसून आले. 
 

चाळण 
नमुना क्र. १ नमुना क्र. २ 

एकूण राहहलेले प्रत्येक आकार एकूण राहहलेले प्रत्येक आकार 
 प्रहतशत् प्रहतशत् प्रहतशत् प्रहतशत् 
¾ इांच २ २ १० १० 
⅜ इांच ५७ ५५ ८४ ७४ 
³/₁₆ इांच ९९ ४२ १०० १६ 
सूक्ष्मता गुणाांक ६·५८ (९९) ६·९४ १०० 

 
प्रत्येक हढगाच्या खालील दोन अगर अहधक दरवाजाांमधून एकाच वळेी (द्रव्य) काढून घेऊन व 

अशा तऱ्हेने पनुर्ममश्रणहक्रया अांमलात आणून असे हवयोजन बऱ्याच प्रमाणात कमी करता येते. 
 

प्रमाणहनयांत्रक आहण हमश्रक सांयांत्रात जेव्हा पनुःप्रापण हववराचा उपयोग केला जात नाही तेव्हा 
साठ्याांचे ढीग करण्याची जागा तयार करण्याच्या बाबतीत काही हवचार करणे इष्ट असते. तलस्स्थत 
द्रव्यामुळे दूहषत होऊ नये म्हणून कठीण व स्वच्छ आधाराची तरतूद केली पाहहजे. ढीग करण्यापूवी त्या 
जागेवर वाळू कां कर अगर दगडाांचे आधार–द्रव्य पसरण्याची प्रथा चाांगली असते. त्यामुळे रक 
जाण्यायेण्यामुळे आहण वारा वाहण्यामुळे पृष्ठभागावरील सुटी माती उडून ढीग केलेल्या हमलाव्यात 
जाण्यामुळे होणारा दुष्ट्पहरणाम कमी होतो. भरपूर प्रमाणात हवयोजनाची तरतूद करून अगर ढीग अलग 
करण्यासाठी योग्य अशा प्रभती बाांधून हनरहनराळ्या आकाराांची परस्परव्याप्ती होण्यास अटकाव करावा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

याऱ्याांच्या वापर केला असल्यास एका आकाराचा हमलावा असलेली बारडी दुसरीवर आांदोहलत होण्याचे 
टाळाव.े 
 

ढीग करण्याच्या आहण इतर हाताळण्याच्या हक्रयामुळे हमलाव्याच्या, हवशषेतः मोठ्या आकाराच्या 
हमलाव्याच्या, कपच्या बनतात अगर त्याची रू्फटतूट होते. हाताळणी सांख्या कमी करून अगर पतन उांची 
कमी करून ही रू्फटतूट कमी करण्यात येते. पतन मांद करण्यास अशमसोपानाांचा वापर करणे रू्फटतूट 
कमीत कमी करण्यास प्रभावी ठरते (आ. ७५). आ. ७३ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे पायऱ्याांच्या अहभकल्पनाांत 
सपाट आहण उतरत्या हवभागाांचा समावशे करावा. पायऱ्याांच्या सपाट हवभागामधील उभार २½ रु्फटापेक्षा 
जास्त नसावा. तो कमी असणे श्रेयस्कर असते. 
 

 
आ. ७५ 

मोंटाना येथील हांग्री हॉसस धरणावर वापरलेले अशमसोपान. हे भरड हमलाव्यातील रू्फटतूट 
प्रभावीपणे कमी करतात. PX–D–22696 
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आ. ७६ हमलाव्याचे ढीग करण्याच्या योग्य आहण अयोग्य पद्धती. 288–D–2655 

 
कां करातील सामान्यपणे कमी आकाराच्या धारदार कोनाकार अशम कपच्यामुळे हमश्रणातील 

त्याांच्या टके्कवारीच्या मानाने बऱ्याच जास्त प्रमाणात काँक्रीटची सुकायंता कमी होते. हशवाय कमी 
आकाराच्या कोनीय कणाांची भरपाई करण्याकहरता हमश्रणात समायोजन करणे अवघड जाते. कारण असे 



 

 

अनुक्रमणिका 

द्रव्य समप्रमाण–हवतरण होऊन रहात नाही. पण कप्प्याकप्प्यात आहण कणगीच्या खालच्या भागात आहण 
हढगात जमून हमश्रणात त्याचे मधूनमधून भारी प्रमाणात सांकें द्रण होते. ह्या कारणाकहरता ब्यूरोच्या कामावर 
प्रमाणहनयांत्रक सांयांत्राजवळ भरड हमलाव्याची सर्फाई–चाळणी करण्यात येते. यासांबांधी चचा नांतर 
करण्यात आली आहे. 
 

हाताळण्याच्या व ढीग करण्याच्या सवस हक्रयामुळे भरड हमलाव्यात काही प्रमाणात हवयोजन आहण 
रू्फटतूट होते परांतु हमलाव्याचे अनेक आकारात हवलगन करून आहण योग्य अहभकल्पहनत व योग्य तऱ्हेने 
कायास्न्वत केलेल्या हाताळण्याच्या पद्धतींचा वापर करून अशा अडचणी कमी करता येतात. प्रमाण-
हनयांत्रकाांच्याकडे पोहोचणाऱ्या द्रव्यातील हवयोजन मयाहदत करण्यात हाताळण्याच्या काही पद्धतींची मदत 
होते. अशा पद्धती आ. ७६, ७७ आहण ७८ मध्ये दाखहवल्या आहेत. ऑल अमेहरकन कालव्यावर जेथे तयार 
हमलावा अनेक वळेा हाताळण्यात आला तेथे ½ व १ इांची चाळण्यावर १½ इांची कां कर हवलग करून 
हवयोजनामुळे येणाऱ्या अडचणी पुष्ट्कळशा टाळण्यात आल्या. कोलोरॅडो नदीवरील जलसेतूतील हमलावा 
१/८, ½, १ अगर १¼ अथवा १½ आहण २ प्रकवा २½ प्रकवा ३ इांच हनव्वळ चौरस द्वारे असलेल्या चाळण्याांनी 
हवलग करण्यात आला. कमाल आकार हकती हवा यावर आकाराची हनवड अवलां बनू होती. 
 

 
आ. ७७ 

वरच्या ओळीतील बाण– (डावीकडून उजवीकडे) 
 

(१) भरड हमलाव्याचा पुनःप्रापक वाहक पट्ट; (२) ३ इांची हमलाव्याचा ढीग; (३) ६ इांची ढीग; (४) 
¾ इांची ढीग; (५) क्र.– उणे ८ च्या वाळूचा ढीग; (६) १½ इांची ढीग; (७) क्र. + ८ च्या वाळूचा ढीग; (८) 
H.M.S. सांयांत्रातील गदळाचा ढीग. 
 
खालच्या ओळीतील बाण– 
 

(१) वाळूचा पुनःप्रापक वाहक पट्ट; (२) H. M. S. सांयांत्राकहरता तात्पुरते ढीग. ऊटा येथील 
फ्लेप्रमग गॉजस गटाांतील हमलाव्याची यांत्रसामुग्री आहण ढीग. 
 

P–591–421–2559 
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आ. ७८ 

 
हमलावा हाताळण्याच्या बरोबर आहण चुकीच्या पद्धती. अयोग्य पद्धती वापरल्याने हवयोजन होते 

आहण त्यामुळे काँक्रीटमधील एकसारखेपणात उणींव हनमाण होते. 288–D–2648 
 

सामान्य कामावर सवस योग्य त्या दक्षता घेतल्या तरी, अथसपूणस कमी आकाराच्या कणाांची २ टके्क 
कमाल मयादा, जी चाळलेल्या भरड हमलाव्याकहरता व्यवहायस मयादा आहे ती द्रव्य प्रमाण–हनयांहत्रत 
करताना, हवशषेतः जेव्हा हढगामधून हमलावा घेतला जातो तेव्हा, पुष्ट्कळदा ओलाांडली जाते. अहतहरक्त 
कमी आकाराच्या कणाांचा हनरास करण्याकहरता प्रमाण–हनयांत्रकाजवळ स्पांदक चाळण्यावर करण्यात 
येणारे भरड हमलाव्याचे अांहतम चाळण हवहनदेशाप्रमाणे सामान्यपणे कराव े लागते. चाळलेले द्रव्य 
प्रमाणहनयांत्रक साठ्याच्या कणग्यात थेट जाते. योग्य तऱ्हेने चालहवलेल्या स्पांदनी सर्फाई चाळण्याांच्या 
सहाय्याने प्रमाण–हनयांत्रण हमलाव्यात हवहनदेहशत २ टक्क्याच्या मयादेत महत्वाचे बारीक कण राखणे 
अगदी शक्य असते. चाांगला हनचरा झालेला पण ३/१६ ते ¾ इांची आद्रस हमलावा चाळण्याकहरता ३/१६ इांची 
चौरसद्वाराांच्या चाळणीऐवजी हचरा पाडलेली ३/१६ इांची चाळण पुष्ट्कळ वळेा वापरण्यात येते. तथाहप 



 

 

अनुक्रमणिका 

साठ्याच्या कणग्यात हमलावा टाकण्याच्या वळेी काळजी घेतली पाहहजे नाहीतर तो गोळा होण्याची 
शक्यता असते. उांच पतनामुळे लहान कण अहतशय प्रमाणात तयार होण्याची शक्यता कमी करण्याकहरता 
काही वळेा जास्त मोठ्या आकाराच्या हमलाव्याांच्याकहरता अशा सोपानाांची तरतूद करणे इष्ट असते. 
प्रमाण–हनयांत्रकाांच्या साठ्याच्या कणग्याांवर जेव्हा स्पांदनी चाळण्या बसहवण्यात येतात तेव्हा त्या जास्तीत 
जास्त प्रभावी असतात. तथाहप त्या अशा तऱ्हेने बसवाव्या की चाळण्याांच्या स्पांदनामुळे प्रमाण–हनयांत्रक 
तराजूांच्या कामात बाधा येणार नाही. ह्या योजनेकहरता जेथे हवद्यमान सांयांत्र सांरचनात्मक दृष्टीने उपयुक्त 
होत नाही तेथे अांहतम चाळण उपकरण जहमनीच्या पातळीवर अगर कणग्याांच्यावर प्रमाण–हनयांत्रकाच्या 
हनकट बसवाव.े कसेही असो, चाळलेले द्रव्य योग्य त्या कणगीत थेट नेण्यात याव.े 
 

द्रव्य ओले अगर घाण असेल तर सर्फाई चाळण्यावर–धावन–जल र्फवाऱ्याांनी पाणी मारण्याची 
गरज लागेल. जेथे हे अवशय असते तेथे जर मागणी मधूनमधून येणारी असली तर प्रमाण–हनयांत्रकाांमध्ये 
हशरणाऱ्या द्रव्यातील जलाांशातील हवचरणामुळे अडचणी हनमाण होणे शक्य असते. तथाहप कोलां हबया 
घाटीतील कालव्याच्या अस्तराांच्या कामावर आहण अन्य हठकाणी जेथे प्रमाण–हनयांत्रण अगदी हनयहमत 
होत होते तेथे जरूरीप्रमाणे सर्फाई चाळण्यावर धावन–जल–र्फवाऱ्याांचा वापर केला होता व त्यामुळे 
प्रमाण–हनयांत्रणाच्या कामात र्फारशी अडचण आल्याची नोंद नाही. मक्तेदाराांनी आपल्या स्वचे्छेने आयलां ड 
पाकस  येथील सेहमनो आहण स्कॉर्फील्ड धरणाांवर आहण कोलोरॅडो नदीवरील जलसेतूच्या सांरचनावर सर्फाई 
चाळण वापरले होते. या कामावर सर्फाई चाळणाची गरज नव्हती कारण त्याला र्फार पैसा लागणार होता. 
तरी त्याांना हवयोजन आहण कमी आकाराच्या कणाांच्या सांचयामुळे हनमाण होणाऱ्या नेहमीच्या अडचणी आहण 
हमश्रणाांतील हवचरणे टाळता आली. स्कॉर्फील्ड धरणात लागणाऱ्या काँक्रीटची राशी ४५०० घनयाडापेक्षा 
कमी होती. 
 

अनुभवावरून असे हदसून आले आहे की (१) सर्फाई चाळणापूवी करावयाच्या काळजीपूवसक चाळण 
आहण हाताळण्याच्या गरजेच्या हनरासनामुळे, (२) त्याज्य हमलावा रु्फकट जाणे टाळता आल्यामुळे, (३) 
प्रमाण–हनयांत्रकावरील चुकीच्या कणगीत द्रव्य टाकले जाणार नाही ही खात्री हमळत असल्यामुळे,(४) 
काँक्रीटमधील सांघटना आहण सुकायसतेमुळे काँक्रीट जास्त एकसारखे होणार असलेने ते हाताळणे आहण 
जागेवर टाकणे सुलभ होत असल्यामुळे, आहण (५) काँक्रीटमधील अहधक एकसमानतेमुळे हसमेंटमध्ये २ ते 
१० टके्कबचत होण्याच्या शक्यतेमुळे, प्रमाण–हनयांत्रकाजवळच्या सर्फाई चाळण्याच्या खचाची भरपाई 
होऊन वर हकर्फायत होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ७९ 

कॉहलर्फोर्मनयातील कॅच्यूमा प्रकल्पातील प्रमाण–हनयांत्रकावर असलेल्या स्वतांत्र बुरुजावर 
बसहवलेल्या सर्फाई–चाळण–आच्छादनाचे उपरी दृशय. 

368–SB–1810–R2. 
 

प्रमाण हनयांत्रक कणग्यातील हनरहनराळ्या आकाराचे द्रव्य सांतुहलत राखण्यासाठी सर्फाई 
चाळणीवरच्या पुरवठ्यात भरड हमलाव्याच्या सवस आकाराांचे हनयमबद्ध हमश्रण असावे; नाहीतर तुलनेने 
अल्प कालावधीकहरता ओबडधोबड चाळणीतील आकार, एक सोडून एक सर्फाई चाळणाच्या आकाराचे 
कराव.े ३/१६ इांची चाळणीवरून जाणारे र्फक्त लहान आकाराचे द्रव्य सर्फाई चाळणाचेवळेी रु्फकट 
घालहवण्याची जरुरी असते.. रू्फटतुटीतील आहण चाळणाच्या वळेी काढून टाकले न जाता हनसटून जाणारे 
अनुज्ञात लहान आकाराचे द्रव्य कणगीच्या तळाशी साचणे, दररोज एकवळे कणग्या मोकळ्या ठेवनू, 
रोखता येते. 
 

लहान कामावर स्स्थर ३/१६ इांची खाचाांची द्वारे असलेल्या प्रमाण–हनयांत्रक कणग्यावर 
बसहवलेल्या उतरत्या चाळण्यावर कधीकधी भरड हमलावा चाळण्यात येतो. ह्या योजनेत स्पांदन चाळण्याांचे 
सवस र्फायदे असत नाहीत पण जर द्रव्य जास्त प्रमाणात ओले नसेल तर त्यातील सूक्ष्म कमी आकाराचे 
बरेचसे द्रव्य काढून टाकून काँक्रीटच्या एकसारखेपणात सुधारणा करण्याचे कायस पुष्ट्कळच होते. जेथे ह्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

साध्या चाळणास परवानगी हदलेली असते तेथे प्रमाण–हनयांत्रण करण्यात येत असलेल्या द्रव्यात महत्वपूणस 
कमी आकाराच्या द्रव्यावर ३ टके्क कमाल मयादा हवहनदेहशत करण्यात येते. 
 

काांही उदाहरणात लहान आकाराच्या चाळण्याांनी उणे ३/१६ इांची कमी आकाराचे द्रव्य पुरेशा 
प्रमाणात काढून टाकण्यात आलेले असते पण खाचा असलेल्या स्स्थर उतरत्या चाळण्या सामान्यतः ४ रू्फट 
रुां द व ६ रू्फट लाांब असाव्या. उताराच्या हदशनेे (चाळण्यातील) खाचा ३/१६” × ४” लाांब असाव्या, उतार 
क्षैहतजापासून २५ ते ४५ अांशा इतके हभन्न असतात, पण अांदाजी ३२ अांशाचा कोन सामान्यपणे अहधक 
प्रमाणात वापरला जातो. तथाहप पुरवठ्याच्या वगेावर आहण द्रव्यावर हा उतार अवलां बून असतो. प्रमाण–
हनयांत्रक कणग्यावर ह्या चाळण्या बसहवणे जरुरीचे असते व त्यावर त्याज्य असलेले कमी आकाराचे द्रव्य 
दूर नेऊन टाकण्याच्या साधनाांनी तरतूद केलेली असते (आ. ८०). 
 

खाांचा असलेल्या स्स्थर उतरत्या चाळण्या गोलाकार नैसर्मगक सुका हमलावा चाळण्याच्या कामी 
सामान्यपणे पुरेशा पहरणामकारक असतात. तथाहप हे काही हठकाणी वापरण्यात येणाऱ्या र्फोडलेल्या 
हमलाव्याच्या बाबतीत अगर जेव्हा आद्रस हमलावा चाळण्यात येतो तेव्हा शक्य असत नाही. तसेच ह्या 
चाळण्याांचा वापर करताना (हमलाव्याचे) प्रमाणाबाहेर भारण करण्यात अगर तीव्र गतीने पुरवठा करण्यात 
नेहमी अडचण हनमाण होते. खाांचा स्वच्छ ठेवण्याकडे सामान्यपणे सतत लक्ष ठेवाव े लागते. ह्या 
कारणाकहरता एक मजली ३/१६ इांची खाांचाांची स्पांदन चाळणी पसांत केली जाते. 
 
६९. चाळिी णवशे्लषि 

हमलाव्याच्या द्रव्याच्या प्रतवारीचे, हमलाव्याच्या सांयांत्राजवळ हनरहनराळ्या आकारप्रभाजकाांची 
साके्षपी टके्कवारी हनहित करण्याकहरता, मधूनमधून हविेषण कराव.े प्रमाण-हनयांहत्रत केलेल्या 
हमलाव्याकहरता प्रतवारींच्या हवहनदेहशत मयादा असल्यामुळे आहण हमश्रणात एकसारखी प्रतवारी 
राखण्याकहरता अवशय असणाऱ्या गट वजनातींल समायोजन करण्याकहरता उत्तम माहहतीं प्रमाण–
हनयांहत्रत प्रतवारीतून हमळत असल्यामुळे ब्यूरोच्या आदेशानुसार प्रमाण–हनयांत्रकाजवळ प्रतवारीचे 
हविेषण कराव ेलागते. तसेच ही हविेषणे काँक्रीटच्या हमश्रणाच्या सांबांधात आहण नळकाांड्याच्या चाांचणी 
माहहतीच्या सांबांधात मूल्याचे अहवाल बनतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ८० 

 
वॉप्रशग्टनमधील कोलां हबया घाटी प्रकल्पात भरड हमलावा पुन्हा चाळण्याकहरता वापरण्यात 

आलेली ३/१६ इांच × ४ इांच खाचा असलेली स्स्थर चाळणी. चाळणीमधून हदसणाऱ्या कमी आकाराच्या 
द्रब्याकडे लक्ष द्या. CB–3702–4 
 

प्रमाण–हनयांत्रकाजवळ केलेल्या वाळूच्या चाांचण्याांचीं वारांवारता खणतीतून काढलेल्या द्रव्याच्या 
एकसारखेपणावर आहण सांयांत्रातील हनर्ममतींच्या वगेावर अवलां बून असते; तसेच तीं प्रहक्रयेच्या 
उपकरणाच्या गुणधमस, पहरस्स्थती, व पहरणामकारकपणावरही अवलांबून असते. मोठाल्या कामाांवर दर 
तासाला एकदा प्रतवारीची हनहिहत करावी लागेल. त्यामुळे वाळू शक्य हततकीं एकसारखी आहण 
हवहनदेहशत मयादाांच्या आत राखण्याकहरता उपकरणात समायोजन करता येईल. प्रमाण–
हनयांत्रकाजवळील वाळूच्या चाांचण्या आद्रसताांशाखेरीज करून, सामान्यतः कमी वळेा लागतात. 
मक्तेदाराांच्या कामावर हमलाव्याच्या सांयांत्राजवळ भरड हमलाव्याची स्थूल–प्रहक्रया करण्याची, काटेकोर 
तपासणी करण्याची जरुरीं नाही. मोंठ्या आकाराच्या अगर अहधक जास्त आकाराच्या (द्रव्याच्या) 
मधूनमधून चाांचण्या केल्यास मक्तेदारास मदत होईल. प्रमाण–हनयांत्रकाजवळ प्रतवारी, आद्रसताांश आहण 
हवहशष्ट गुरुत्वाकहरता भरड हमलाव्याच्या चाांचण्या करण्यात येतात. ह्या चाांचण्याांची वारांवारता, हवहनदेहशत 
गरजाांना अनुरूप असा हमलावा असल्याची खात्री हमळण्याइतकी पुरेशी असावी. प्रतवारीच्या हविेषणात 
कमी आकाराच्या आहण जास्त आकाराच्या द्रव्याच्या हनहितीचा समावशे असतो [पहा हवभाग १८ (ए) ]. 
ह्या माहहतीमुळे काँक्रीटमधील प्रमाणीकरणावर जास्त चाांगले हनयांत्रण ठेवणे आहण कमी आकाराच्या 
द्रव्यासांबांधीच्या स्वरूपाची जास्त चाांगली जाण येणे शक्य होते. जेव्हा वाटाण्याच्या आकाराचा कां कर 
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(३/१६ ते ⅜ इांच) स्वतांत्र हमलावा म्हणून लागत नाही तेव्हा ३/१६ ते ¾ इांच व्याप्तीतील सूक्ष्म कां कराची ⅜ 
इांच चाळणीवर चाांचणी घ्यावी आहण अहवालाच्या तक्त्यावर जाणारी व रहाणारी टके्कवारी नोंदावी. 
पहरहशष्ठाच्या ४, ५ व ६ या पदसांज्ञात चाळणी हविेषणें करण्याच्या पद्धती हदल्या आहेत. 
 
७०. णमलाव्यािील हाणनकारक पदार्थप 

 वाळू आहण कां करातील हाहनकारक पदाथांची राहश, हनके्षपातील दूहषत के्षते्र टाळून आहण 
हचकणमाती, शले अगर गाळमातीचे थर रु्फकट घालवनू पुष्ट्कळ वळेा कमी करता येते. जर आके्षपाहस 
प्रमाणात दूहषत पदाथस उपस्स्थत असतील आहण धुवनू अगर अन्य साधनाांनी ते सांतोषपूणसपणे काढून टाकता 
येत नसतील आहण त्यावर पुन्हा उपचार करणे व्यवहायस नसेल तर, ती तयार वाळू आहण कां कर टाकून 
द्यावते. हमलाव्यात आढळणाऱ्या अहत सूक्ष्म द्रव्यात तुलनेने जास्त प्रमाणात हमश्रक पाणी घालाव ेलागते. 
तसेच सूक्ष्म आहण हनस्ष्ट्क्रय द्रव्याांची प्रवृत्ती काँक्रींटच्या पृष्ठभागाजवळ येण्याची असते व त्यामुळे काँक्रीट 
हचराळते आहण तडकते. हचकणमातीचे गोळे, सेंहद्रय द्रव्य, क्र. २०० मधून जाणारे द्रव्य आहण शले हकती 
प्रमाणात आहेत हे हनहित करण्याच्या चाांचण्या पहरहशष्टातील १३, १४, १६, १७ व १८ या पदसांज्ञात हदल्या 
आहेत. हचकणमातीचीं ढेकळे अगर शले सहजपणे हदसतात पण त्याांच्या सांख्यात्मक चाांचण्याांची जरुरी 
असते. सेंहद्रय द्रव्य आहण गाळमातीची उपस्स्थहत आहण राहश चाचणी करून हनहित केल्या पाहहजेत. 
 

अल्कली, अभ्रक, लेपलेले दाणे, नरम चपटे कण आहण लोम यासारख्या स्थानीय हाहनकारक 
पदाथांची ओळख व राहश समुहचत रासायहनक चाचण्याांनी आहण शलैवगस हविषेणाांनी जाणून घेतली 
पाहहजे. घावन जलाच्या गरजा सामान्यपणे हमश्रक जलाच्या गरजा सारख्याच असतात. (हव. १९ पहा). 
हचकणमाती अगर चुनेदार द्रव्याची हढली आवरणे पुष्ट्कळदा ते द्रव्य काही वळे ओलसर ठेऊन मऊ करता 
येतात आहण नांतर धुण्याची हक्रया चालू असताना काढून टाकता येतात. प्रमलाव्यावरींल लेप आहण त्यातील 
नरम कणाांच्या अहतहरक्त राशी काढून टाकण्याकहरता हवशषे प्रकारची घासण्याची व प्रहक्रया करण्याची 
उपकरणे बाजारात उपलब्ध आहेत. 
 

झाडाांची मुळे आहण वाहून आलेली लाकडे यापासून हमळणारे लाकडाचे तुकडे हे हमलाव्यात 
सवससाधारण आढळणारे दुहषतीकारक पदाथस आहेत. हे तुकडे सामान्यपणे जलरुद्ध होतात आहण म्हणनू 
सामान्य प्रहक्रया करून काढून टाकता येत नाहीत. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात त्याांचे आकार आहण रूप हभन्न 
असल्याने, अशा द्रव्याकहरता कमाल मयादा हनदेहशत करणे अव्यवहायस असते. जास्त खोल पट्ट्या पाडून 
अगर हनवडक खुदाई करून लाकडी तुकड्याांची सांख्या बऱ्याचवळेा भरीव प्रमाणात कमी करता येते. काही 
थोड्या उदाहरणात ते हातानी वचेून टाकण्याची पद्धत अवलां बण्यात आली आहे. पण ती र्फार खचाची 
असते. ओरेगॉनमधील बुलरन धरणाच्या बाांधकामात वाहक पट्टावरून हाताने वचेता न येणाऱ्या मुळाांच्या 
अहतहरक्त राशी, प्रवहणकातून कणग्यात हमलावा पडत असताना त्यात सरळसरळ वायुहवस्र्फोट करून 
यशस्वीपणे, काढून टाकण्यात आल्या. लाकडी तुकडे आके्षपाहस आहेत अगर कसे हे ठरहवताना खालील 
(माहहती) उपयुक्त होईल. 
 

(१) द्रवचहलत दाब सहन करतील अशा रीतीने अहभकल्पन केलेल्या प्रभतींच्या बाबतींत प्रभतीच्या 
जाडीच्या दोन तृहतयाांश अगर जास्त लाांबीच्या कोणच्याही आकाराच्या काटक्या आके्षपाहस आहेत. 
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(२) जेंथे बाह्यस्वरूप चाांगले असणे महत्वाचे असते असा तयार केलेला पृष्ठभाग उच्च प्रमाणात 
हटकाऊ असणे अवशय असते. अशा एकसारख्या पृष्ठभागाांच्या बाबतीत सवस लाकडी तुकडे काढून टाकणे 
इष्ट असते. 
 

(३) अन्य प्रकाराांच्या बाधकामाांच्या बाबतीत लाकडी तुकडे असणे हवशषेसे आके्षपाहस नसते, परांतु 
चाांगल्या सांरचन प्रथेची एक बाब म्हणनू अशा दूहषतीकारक पदाथांची राहश व्यावहाहरकदृष्ट्ट्या कमीत कमी 
करावीं. 
 
७१. णमलाव्याचे पणरष्ट्करि 

हमलाव ेघासण्याच्या हक्रयेस प्रहतरोध करतील इतके कठीण, सघट्टनाला तोंड देऊ शकतील इतके 
दृढ, जडभाराखाली हटकून राहतील इतके बळकट, आहण गोठण व हवतळण आहण हवामान पहरस्स्थतींत 
अन्य रे्फरर्फार होत असताना अहवस्च्छन्न राहतील इतके समाांग असावते. हाहनकारक, हलक्या वजनाच्या 
सस्च्छद्र द्रव्याांच्या अहतहरक्त राशी असलेल्या बऱ्याचशा हमलाव्याबद्दलचा हवचार आहण उपयोग प्रयोग-
शाळेतील चाांचण्याांनी सामान्यपणे टाळता येईल. तथाहप गोठण–हवतळण चाांचण्यात असे हदसून आले आहे 
कीं अन्य प्रकारे हवहनदेहशत गरजा पुरे करणारे काही हमलाव े वापरून तयार केलेल्या काँक्रीटच्या 
पृष्टभागावर ह्या अहनष्ट घटकाच्या अहतहरक्त राशींच्यामुळे पापदेु्र हनमाण होतात अगर गोठण आहण हवतळण 
होत असताना त्यात अन्य प्रकारची खराबी होते. ज्या हठकाणी केवळ हेच हमलाव ेसहज उपलब्ध होतात 
तेथे हमलाव्यातील सस्च्छद्र हलक्या हाहनकारक द्रव्याचीं राहश कमी करून त्याांचा दजा पुष्ट्कळ वळेा 
सुधारण्यात येतो. अनेक उदाहरणात दत्त उत्पहत्त-स्थानातील हे हाहनकारक कण खालील एक अगर 
अनेक पद्धतींचा उपयोग करून अल्प खचात काढून टाकता येतात. भारी माध्यम पृथक्करण, द्रवचहलत 
अगर प्रत्यास्स्थ प्रभाजन या त्या पद्धती आहेत. हमलाव्याांचे पहरष्ट्करण करण्याचे आणखी एक साधन, 
द्रवचहलत अपघषसणाने कणाच्या आकारात सुधारणा करणे हे आहे. पण ते काटकसरीच्या दृष्टीने शक्य 
होईल इतक्या प्रमाणात अद्याप हवकहसत झालेले नाही. 
 
(अ) भारी र्ाध्यर् पथृक्करण 

कमी प्रतीच्या खहनजाांच्या पहरष्ट्करणाकहरता मूलतः भारी माध्यम पृथक्करण हवकहसत केले होते. 
तथाहप “भामाप”ृ म्हणून सामान्यतः ज्ञात असलेल्या या पद्धतीचा वापर हवस्तृत प्रमाणात करण्यात आला 
आहे आहण हमलाव्याच्या व इतर अधातु खहनजाांच्या हनमात्याांनी या ना त्या कारणाकहरता कच्च्या द्रव्यात 
आढळणाऱ्या घटकाांच्या पृथक्करणाकहरता ती वापरली आहे. “भामाप”ृ ही हनमज्जन–व–तरांगण प्रहक्रया 
आहे व हतच्यात पाणी, बारीक दळलेले रे्फरोहसहलकॉन आहण मगॅ्नेटाइट हवहनदेहशत हवहशष्ठ गुरुत्व येईपयंत 
हमसळून तयार केलेल्या माध्यमामुळे अहनष्ट हलक्या वजनाचे हमलाव्यातील घटक तरांगायला लागतात 
आहण इष्ट असणारे जड भाग खाली बसतात, आहण वापरण्याकहरता त्याांचे पनुःप्रापण करण्यात येते. 
‘भामाप’ृ उपकरणाचे अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत व त्यात र्फक्त गौण तपहशलात र्फरक असतो मुख्य 
तत्वाांच्या बाबतीत ते एकसारखे असतात आहण मुख्यत्वकेरून खालीलप्रमाणे काम करतात. 
 

भारीं माध्यम पृथक्करणापूवी प्राथहमक वगीकरण करून आहण धुवनू पोषकावर सामान्यतः प्रहक्रया 
केली जाते. उपचार करावयाचा हवहशष्ठ आकार अगर अनेक आकार पृथक्करण–भाांड्यात जे कोनाकृहत 
(आ. ८१) पहरभ्रामी डोल अगर सर्मपल हवलगक (आ. ८२) असू शकते, त्यात टाकण्यात येतात. पुरेशी 
घनता असलेला गारा आके्षपाहस द्रव्य काढून टाकण्याकहरता यांत्रातून हर्फरतो आहण सांपूणस हनमज्जन-आहण-
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तरांगण प्रहक्रया त्या भाांड्यात घडते. हनमज्जन–आहण–तरांगण पदाथस सतत पृथःकरण–भाांड्यावरच्या 
बाांधावरून अगर ओष्टावरून काढून घेण्यात येतात आहण बुडलेले द्रव्य वरम्याांनी, उत्थापकाांनी अगर योग्य 
प्रकारच्या वायु–उत्थापनाने पुनः प्राप्त करण्यात येते. पोषकाचे भारी माध्यमातील हनमज्जन गुरुत्वाकषसक 
पतनाने प्राप्त केले जाते. यांत्र चालू असताना गारा, योग्य घनता राखण्याकहरता, सौम्य प्रमाणात 
ढवळण्यात येतो. 
 

 
आ. ८१ 

 
काँक्रीट हमलाव्याांच्या परीष्ट्करणाकहरता वापरण्यात येणाऱ्या नाळक्याच्या आकाराच्या भारी माध्यम 

पृथक्करण यांत्रणेची प्रयोग शाळेतील प्रहतकृहत. 
 
(१) पोषक नाळके (२) समायोजी स्पांहदनी पोषक (३) दांतशीषस चहलत्र (४) पृथक्करण भारी माध्यम कोन 
(५) बुडालेल्या द्रव्याकहरता लागणारा वायु उत्थापक (६) धावन जल र्फवाऱ्याची तोटी (७) स्पांदनी चाळण 
(८) माध्यम हनकासी हौद (९) धुण्याचा हौद (१०) न्हाणीतील पदाथांचे मोड (११) बुडालेल्या 
पदाथाकरता तोटी आहण (१२) बुडणारे व तरांगणारे पदाथस अलग करण्याकप्ररता पडदा. PX–D–14811 
 

हनमज्जन–आहण–तरांगण भाग, भामापृ सांयांत्रातून स्पांदन चाळणीतील हवभाहजत भागावर सोडले 
जातात. चाळणीवरील प्रारांहभक सांचलनात भारी माध्यम गुरुत्वाकषसणाने हनःसाहरत होते आहण यांत्राकडे 
परत येते. प्रहक्रया केलेले द्रव्य चाळणीवरून पुढे जात असताना हनमज्जन–आहण तरांगण पदाथांना हचकटून 
राहणाऱ्या माध्यमातील ते भाग पाण्याच्या र्फवाऱ्याने हनघून जातात. हे पदाथस नांतर चाळणीवरून 
आपापल्यात साठ्याच्या के्षत्राांच्याकडे प्रवहणत केले जातात. धुतले जात असताना पातळ झालेले 
माध्यम,माध्यमातील घनभाग पुन्हा प्राप्त करण्याकहरता चुांबकीय हवलगकाांवर सोडण्यात येते व नांतर ते 
घहनकारकाकडे नेण्यात येते. त्याच्यामुळे हनजंलीकरण होते आहण स्वच्छ केलेले माध्यम जरुर तेव्हा 
पहरपथात परत पाठवण्याकहरता साठवले जाते. भामाप ृ प्रहक्रयेवर हनयांत्रण ठेवण्याच्या चाांचणीपद्धतीची 
रूपरेखा पदसांज्ञा ४२ मध्ये हदली आहे. 
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आ. ८२ 

 
परीष्ट्करण हमलाव्याकहरता वापरण्यात येणाऱ्या सर्मपल प्रकारच्या भारी माध्यम पृथक्करण यांत्रणेची 

प्रयोग शाळेतील प्रहतकृहत. पुढच्या बाजूस दाखहवलेल्या बाांधावरून हलक्या वजनाचे कण तरांगत ठेवनू 
काढून टाकण्यात येतात. भारीं माध्यम कुां डाच्या तळाशीं भारी कण बसतात आहण ते सर्मपलाने पनु्हा प्राप्त 
करून माध्यम काढून टाकण्याकहरता पुन्हा धुण्यात येतात. PX–D–14646 
 
(आ) द्रिचसलि ष्जगिे जलद धक्के देणे 

राहहलेले द्रव्य आहण रु्फकट गेलेले द्रव्य याांच्या हवहशष्ठ गुरुत्वातील र्फरकावर ही प्रहक्रया सुद्धा 
अवलां बून असते. कमी प्रतवारींच्या वाळू कां करामधून काढून टाकता येण्याजोगे हाहनकारक कण मुख्यतः 
कोळसा, चटस, लाकूड वालुकाशम, हचकणमाती, खडू, शले इत्यादींचे असतात. ह्या द्रव्याांचे हवहशष्ठ गुरुत्व 
१·६ पासून २·४ इतके व्यापक असते. पण चाांगल्या दजाची वाळू व कां कराच्या हवहशष्ठ गुरूत्वात सामान्यतः 
२·६ ते २·८ इतका र्फरक असतो. 
 

द्रवचहलत हजगमध्ये आडव्या हदशनेे जवळजवळ सपाट असलेल्या हमलाव्याच्या थरातून सोडण्यात 
येणाऱ्या पाण्याच्या ऊध्वस स्पांदनाचा उपयोग करण्यात येतो. हमलाव्यातील हाहनकारक आहण सुदृढ 
कणाांच्या हवहशष्ठ गुरुत्वातील तर्फावत, जसजसे द्रव्याचे तळावरुन सांचलन होत जाते तसतसे 
हमलाव्यातील पाण्याच्या उध्वसं्पांदनाने द्रव्याचे स्तरीभवन होण्यास, पुरेशी असते. हलके द्रव्य बाांधावरुन 
वाहून जाते आहण हलके आहण जड अशीं दोन्ही द्रव्ये आपापल्या साचवण के्षत्राांच्याकडे प्रवहणत केली 
जातात. या प्रकारच्या उपकरणाच्या अल्प तौलहनक क्षमतेमुळे या उपकरणाचे सामान्यतः बहुहवध सांस्थापन 
कराव ेलागते. 
 
इ) प्रत्यास्थ प्रभाजि 

हमलाव्याच्या पहरष्ट्करणाच्या पद्धतीतील कायसवाहीचे तत्व हवहशष्ठ गुरुत्वाऐवजी प्रत्यास्थ 
गुणाांकातील तर्फावतींच्यावर आधारलेले असते. यात कठीण सघन हमलावा जास्त लवहचक असतो आहण 
पहरणामी नरम, सस्च्छद्र हमलाव्याांच्या मानाने अहधक दाब देतो व या गुणाचा (या पद्धतीत) उपयोग केला 
जातो. 
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या पद्धतीने प्रहक्रया करण्यात येणारे हमलाव ेशीषोपरी नाळक्यात सोडण्यात येतात. नाळक्यातून ते 
पोषणाचा वगे हनयांत्रण करणाऱ्या स्पांदनी पोषकात जातात आहण तेथून ते कलत्या दृढीकृत केलेल्या 
पोलादी पत्रयावर पडतात. पोलादीं पत्रयाच्या पतनाची उांची आहण नहतकोन यावर अवलां बून राहून, सघन, 
कठीण प्रत्यास्थ कण बऱ्याच अांतरापयंत उसळी मारतात. इस्च्छत दजाचा पदाथस हमळहवण्याकहरता 
पत्रयापासून योग्य अांतरावर समायोजी कणग्या स्थानापन्न करण्यात येतात. समायोजी कणग्या बसवनू 
पहरष्ट्कारक पदाथस शुद्धतेकप्ररता लागणाऱ्या जवळजवळ कोणच्याही पदाथाच्या हवहनदेशाशी जुळतील असे 
तयार करता येतात. अथांतच व्यस्क्तगत कणाांच्या उसळीवर कणाच्या आकाराचा पहरणाम होईल, आहण 
इष्ट द्रव्याच्या पुनः प्राप्तीत वाढ होण्याकरता सामान्यपणे मध्यवती द्रव्याच्या पुनः पहरसांचरणाची तरतूद 
केलेली असते. 
 
७२. णमलाव्यािंील पृष्ठीय आद्रपिेवरील णनयतं्रि 

हमलाव्यातील पृष्ठीय आद्रसता हनहित करण्याची दोन कारणे आहेत. पहहले वाट्याच्या वजनाची 
भरपाई करता येण्याकहरता, आहण दुसरे जलहसमेंट गुणोत्तर सांगहणत करता याव ेम्हणून. अनेकदा आद्रसता 
चाांचण्या करण्याची खात्री येण्याकहरता प्रत्येक कारण पुरेशा महत्वाचे आहे. 
 

पहरहशष्ठाांतील पदसांज्ञा ११ त हमलाव्यातील पृष्ठीय आद्रसता हनहित करण्याची हक्रयापद्धहत हदली 
आहे. हांग्रीहॉसस धरणावर तसेच अन्य प्रकल्पावर, वाळूच्या प्रमाणहनयांत्रकात एक हवदु्यत् -प्रहतरोधक 
उपकरण बसहवले होते. आहण आद्रसताांशातीलर्फरक हनहित करण्याकहरता त्याचा यशस्वीपणे वापर 
करण्यात आला. काँक्रीटच्या मोठाल्या बाांधकामावर हवदु्यत् प्रहतरोध पद्धतीने वाळूतील आद्रसताांश हनहित 
कराव ेअसे आता हनदेहशत करण्यात आले. 
 

हवहनदेशाांप्रमाणे प्रमाण–हनयांत्रकात नेण्यात आलेल्या वाळूत योग्य प्रमाणात एकसमान आहण स्स्थर 
आद्रसताांश असला पाहहजे हे अवशय असते. (वाळूतील पषृ्ठीय आद्रसतेत एक टक्का र्फरक झाल्यास काँक्रीटच्या 
अवपातात अांदाजे १½ इांच र्फरक पडेल.) उपयुक्त हनःसारण सुहवधाांची तरतूद करून आहण 
हनःसारणाकहरता पुरेसा कालावधी–हकमान २४ तास–देऊन ही गरज पुरी करावी. प्रहक्रया सांयांत्राजवळ 
वाळूच्या दोन अगर तीन हढगाांची योजना करण्याची गरज लागेल. जेथे तीन वापरण्यात येतात तेथे एकात 
ओली वाळू असते दुसऱ्यात हनःसारणाची प्रहक्रया चालू असते आहण हतसऱ्यात हनःसारण पुरे झालेले असते 
व तो (ढीग) वापरण्यास उपलब्ध होतो. योग्य ती स्स्थरता असताना वाळूत हकती प्रमाणाांत आद्रसता राहू 
शकेल हे, प्रतवारी, कणाचा आकार, पृष्ठीय पोत आहण साठवणाच्या प्रथा याांच्यावर सामान्यपणे अवलांबून 
असते. 
 
७३ णवणशष्ठ गुरुत्व 

पहरहशष्ठातील ९ व १० या पदसांज्ञात हवहशष्ठ गुरुत्व हनहित करण्याच्या पद्धतीचे वणसन केले आहे. 
काँक्रीट टाकले जात असताना, हवशषेतः सुरवातीच्या टप्प्यात, आहण हमलाव्याच्या गुणधमात र्फरक झाला 
आहे अशा शांका येण्यास कारण घडले असताना जरुरीप्रमाणे इष्ट वाटतील हततक्या चाांचण्या कराव्यात. 
सुरवातीच्या वायुधाहरत हमश्रणाच्या अहभकल्पन सांगणनात उपयोग करण्याकहरता आहण वायुचा अांश आहण 
वाट्यामधील प्रत्येक द्रव्याच्या प्रत्यक्ष हमळालेल्या राशींच्या हनधारणाकहरता हमलाव्याच्या हवहशष्ठ गुरुत्वाचे 
हबनचुक ज्ञान असणे महत्वाचे आहे. 
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७४ णमलाव्याच्या संकीिप चांचण्या 
सेंहद्रय द्रव्य, २०० नांबरच्या चाळणीतून जाणारे द्रव्य, हचकणमाती आहण शले याांच्या चाांचण्या, 

जेव्हा हवहनदेशनाांच्या पालनासांबांधी प्रशन हनमाण होतो तेव्हा करण्यात येतात. कामाची प्रगती होत असताना 
करावयाच्या हवहशष्ठ चाांचण्या कामावरील पहरस्स्थतीवर अवलां बून असतात आहण हनयांत्रक अहभयांत्याांनी त्या 
हनहित कराव्यात. प्रतवारी, हवहशष्ठ गुरुत्व, लॉस एजेँहलस, अपघषसण, शलैवगस हववरणात्मक गुणधमस, 
अवशोषण, सोहडयम सल्रे्फट समाांगता परीक्षण, काँक्रीटच्या गोठण व हवतळण चाांचण्या, भारी माध्यम 
पृथःकरणाच्या सांभाव्य र्फायद्याांची हनहिती आहण जरूर त्या अन्य चाांचण्यासह पहरगहणत केलेल्या चाांचण्या, 
प्रथमतः डेन्व्हर प्रयोगशालात अन्वषेणाच्या कालात करण्यात येतात, आहण अहवालाांच्या नकला 
प्रकल्पावर पाठहवण्यात येतात. 
 
७५– णवकि घेिलेला णमलावा 

व्यापारी सांयांत्रातून प्राप्त केलेल्या हमलाव्याच्या दजासांबांधीची हवहनदेशने आहण अशा द्रव्याांच्या 
परीक्षणाांचे कायस कामावर प्रहक्रया केलेल्या हमलाव्यावरील कायासारखेच असते. 
 
७६– णसमेंट 

या हवभागातील चचा, पोटसलांड हसमेंट आहण पोटसलां ड–पोझोलान हसमेंट, या दोहीनाही लागू आहे 
आहण त्या दोन्हीचाही हसमेंट म्हणून नामहनदेश करण्यात येईल. काही उदाहरणात सूक्ष्म हवभाजन केलेले 
पोझोलानी द्रव्य काँक्रीटमधील स्वतांत्र अांतवसस्तु म्हणनू वापरले जाते. खालील हनवदेनातील काही हनवदेने 
पोझोलानला लागू आहेत आहण काही लागू नाहीत हे लक्षात येईल. हसमेंट कामावर पाठवनू देण्याला 
मान्यता देण्याच्या आधी मानकाांच्या राष्ट्रीय कायालयात त्याची सामान्यतः चाचणी घेतली जाते. असे 
असले तरी अशी उदाहरणे घडली आहेत की जेथे काँक्रीटमध्ये अहतहरक्त हनस्त्राव, असाधारण घट्टपणा, मांद 
पक्वता अगर कमी शक्ती हनमाण होण्याला हसमेंट हे कारण दाखहवण्यात आले आहे.हसमेंटची कोणचीही 
असाधारण हक्रया घडल्यास मुख्य अहभयांत्याकडे त्यासांबांधी ताबडतोब हनवदेने पाठवावी. तसेच त्याचवळेी 
हसमेंटचे एक पोते डेन्व्हर प्रयोगशाळेकडे पाठवाव े आहण त्याचा नमुना भहवष्ट्यकालीन सांदभाकहरता 
हचन्हाांहकत करून प्रकल्पावर पहररहक्षत करून ठेवावा. 
 

आभासी पक्वतेच्या खेरीज कणग्याांतून घेतलेल्या नमुन्याांवर सामान्यपणे चाांचण्या घेण्यात येतात. 
हसमेंटच्या सांयांत्रावर केवळ सरकारी उपयोगाकहरता आरहक्षत केलेल्या कणग्यात हसमेंट भरण्यात येत 
असते. हसमेंट कारखान्यात हसमेंट असतानाच ते बाहेर पाठहवण्यापूवी त्यातून सवात शवेटी नमुने घेऊन 
त्यात आभासी पक्वतेकहरता सामान्यतः चाांचण्या केल्या जातात. ज्या कामावर कमीच हसमेंट लागते व जेव्हा 
४५ ते ३०० हपपाांच्या दरम्यान ही मागणी असते तेव्हा हसमेंट हवहनदेशनाांच्या गरजा पुऱ्या करणारेच आहे असे 
उत्पादकाने हदलेले प्रशस्तीपत्र सामान्यतः मान्य केले जाते. अशा उदाहरणात ब्यरूोच्या हवहनदेशनाप्रमाणे 
प्रशस्तीपत्राबरोबर कारखान्यात घेतलेल्या चाचणीचा अहवाल ठेवावा लागतो. ह्या चाांचणी अहवालात 
हवहनदेहशत भौहतक आहण रासायहनक गरजा या हसमेंटमध्ये पुऱ्या झाल्या आहेत असे दशसहवणारी पुरेशी 
आधार सामुग्री असावी लागते. जेथे सामान्यतः ४५ प्रपपापेक्षा कमी हसमेंट लागते अशा अगदी लहान 
कामावर सामान्यपणे चाांचणीची अगर प्रशस्स्तपत्रकाची जरूरी नसते. 
 

अनेक उदाहरणात जेव्हा प्रकार Ⅰ पेक्षा अन्य प्रकाराचे हसमेंट हवहनदेहशत केलेले असते अगर जेथे 
“अल्प अल्कली” हसमेंटची गरज असते तेथे हवहशष्ठ कामाकहरता हसमेंट पुरवणाऱ्या हसमेंट कां पनीजवळ 
र्फक्त मानकाच्या राष्ट्रीय कायालयाने परीक्षा केलेले हसमेंट असते. अशी स्स्थती असेल तर, जरी तयार 
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करणाराच्या प्रशस्ती पत्रकावरून हसमेंटचा स्वीकार करणे हवहनदेशनाप्रमाणे अनुज्ञात असले तरीही हसमेंट 
कां पनी थोड्या हसमेंटचे उत्पादन करण्याऐवजी चाचणी केलेल्या साठ्यातील हसमेंटच सामान्यतः पाठवनू 
देईल. 
 

कामावर हसमेंट आल्यावर त्यात दूहषतीकरण अगर आद्रसतेमुळे खडे झाले आहेत अगर कसे याचे 
हनरीक्षण केले जाते. सुट्या हसमेंटमधील चुकून आलेल्या लोखांडामुळे मक्तेदाराांची उतरुन घेण्याची 
उपकरणे गांभीरपणे खराब झाल्याची उदाहरणे आढळून आली आहेत. प्रत्यक्षात बरेचसे द्रव्य हसमेंट तयार 
करण्याच्या सांयांत्रापासून येते; तथाहप कधी कधी ते आगगाडीतून येते. जेव्हा चुकून आलेले द्रव्य आढळून 
येते तेव्हा हनरीक्षकाने ते द्रव्य सुरहक्षत ठेवावे, ज्या वाहघणीतून ते द्रव्य आले हतची नोंद करावी आहण त्या 
घटनेचा पूणस अहवाल सादर करावा. हसमेंटमधील असांबांहधत द्रव्यापकैी काही प्रकाराांच्यामुळे होणाऱ्या 
नुकसानीला हसमेंट उत्पादक जबाबदार असतो. 
 

हाताळताना होणारी हसमेंटमधील घट आहण कामगाराना होणारा त्रास, ज्या कणग्यात व 
खळग्यात सुटे हसमेंट साठवले जाते त्याांच्या द्वारावर ठेहवलेल्या प्रभावी धुहल-सांग्राहकाांचा उपयोग करून 
थाांबहवता येतो. हसमेंटच्या रकमधून हसमेंट खळग्याकडे वाहून नेत असताना होणारी घट आ. ८३ मध्ये 
दाखहवलेल्या योजनेसारखी योजना वापरून कमी करता येते. 
 

 
आ. ८३ 

 
ॲहरझोनातील, ग्लेन कॅहनऑन धरणावरील हसमेंट साठवणाच्या हौदावरील नाळक्यात पहरवहन 

रकमधील हसमेंट सोडण्याकहरता वापरण्यात येणारा जोड. ह्या योजनेमुळे हसमेंटमध्ये कमीत कमी घट 
आली. P 557–420–04599 

 
जेव्हा हसमेंटचा पुरवठा पोत्याांतून करण्यात येतो तेव्हा पोत्याांची वजने मानक हवहनदेशनासी 

जुळणारी आहेत अशी रास्त खात्री होण्याकहरता पुरेशा प्रमाणात चाचणी वजन करण्यात येते ह्या 
हवहनदेशनात अशी तरतूद केलेली असते की हवहनदेहशत वजनापेक्षा जेव्हा पोत्याचे वजनात ५ टक्क्यापेक्षा 
जास्त र्फरक पडतो (दर पोत्यास ९४ पौंड हनव्वळ वजन) तेव्हा अशा पोत्याचा स्वीकार करू नये, आहण जर 
कोणत्याही पाठवणीतील यादृस्च्छकपणे घेतलेल्या ५० पोत्याांचे सरासरी वजन हवहनदेहशत वजनापेक्षा कमी 
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असेल तर त्या सांपूणस पाठवणीचा स्वीकार करू नये. हवहनदेहशत वजनाच्या गरजात होणाऱ्या तर्फावतीच्या 
नोंदी, हसमेंटकहरताां देण्यात येणाऱ्या पैशाांचा हहशोब पुरा करण्याकहरता आधार म्हणून उपयोगी पडतात. 
 

साठवणाच्या प्रहतकूल पहरस्स्थतीमुळे पोत्यातील हसमेंट खराब होण्याची शक्यता कमी 
करण्याकहरता कामावर येणारे हसमेंट कालक्रमानुसार मक्तेदाराने वापरले पाहहजे असे हवहनदेशन असते. 
जेव्हा आदेश देण्यात येतील तेव्हा खुल्या साठवणाच्या कणग्या मोकळ्या व स्वच्छ केल्या पाहहजेत, अशी 
हवहनदेहशनहवहहत आवशयकता असते. पण अशा हक्रया सामान्यपणे ४ महहन्यापेक्षा कमी कालावधीत 
करण्याची जरूरी नसते. हसमेंटची मागणी करताना नैहमहत्तक काम-बांदी सारख्या कालात जेव्हा हसमेंट 
लागणार नाही अशी अपेक्षा असते तेव्हा त्या कालाचाही योग्य हवचार करावा म्हणजे गरज नसलेल्या 
पूवावहशष्ठ साठ्यामधील व साठवणातील सांभाव्य खराबी टाळता येते. हसमेंटमध्ये खडे होणे अगर 
काँक्रीटमधील शक्ती कमी होणे या हचन्हाांवरून ही खराबी हदसून येते. (जर शक्तीतील तर्फावत अन्य 
कारणामुळे झाली आहे असे माहीत नसेल तरच वरील हवधान लागू आहे.) खराबी कहरता डेन्व्हर 
प्रयोगशाळाांत करण्यात येणाऱ्या चाांचण्यात, हवहशष्ठ–पृष्ठ–हनहिहत, ३२५ जाळीच्या चाळणीतून जाणारी 
टके्कवारी, शक्ती आहण जरूर असलेल्या अन्य चाांचण्याांचा समावशे होतो. 
 

साठवणात हसमेंटची खराबी झाल्याचा पुरावा हाती आला असताना त्याचा एक पोतेभर नमुना 
चाांचणीकहरता डेन्व्हर प्रयोगशाळाांत पाठवावा. 
 

मोठाल्या भारी काँक्रीटच्या कामावर उच्च तपमानात हसमेंट आहण पाण्यामधील प्रहतहक्रयेचा वगे 
वाढत असल्याने आहण आभासी पहरपक्वतेची शक्यताही वाढत असल्याने हसमेंटच्या तपमानाला महत्व 
असते. आभासी पक्वता आहण त्याबरोबर होणारी अवपात हानी आहण वाढते सांकुचनी हचराळणे याांचा सांबांध, 
कामावर अहत उच्च तपमान असताना आणलेल्या काही हसमेंटाांच्याशी, जोडला जातो. साठवणाच्या 
पहरस्स्थती, वषांतील ऋतुमान आहण हसमेंट तयार होऊन झालेल्या कालावधीवर हसमेंटचे तपमान अवलांबनू 
असते. जेव्हा हसमेंटच्या कायातील तपमान हा एक घटक होण्याचा सांभव असतो तेव्हा हसमेंटच्या 
तपमानाांची नोंद करावी लागते. 
 

हसमेंट बाहेर पाठवनू देण्याच्या आधी हसमेंटचा कारखानदार सामान्यपणे त्यातील आभासी 
पक्वतेची चाांचणी जरी प्रथम घेत असला तरी कधीकधी हसमेंटची चाांचणी प्रकल्पावर घेणे इष्ट असते. 
पहरहशष्ठातील पदसांज्ञा ८ मध्ये हतच्या हक्रयापद्धतीचे वणसन केले आहे. 
 

सांरचना जोडाच्या गाराभराईकहरता वापरले जाणारे हसमेंट अहतबारीक जोडात हशरकाव करू 
शकेल इतके सूक्ष्म आहण जोड भरण्यापूवी जोडाचा सांच बांद होणार नाही इतके सावकाश पहरपक्व होणारे 
असाव.े जरी प्रकार Ⅳ चे हसमेंट वापरता येत असले तरी सामान्यपणे प्रकार Ⅱ चेच हसमेंट ह्या कामाकहरता 
वापरण्यात येते. क्र. २०० जाळींच्या चाळणीतून हकमान ९८ टके्क तरी हसमेंट गेले पाहहजे. क्र. १०० 
जाळीच्या चाळणीतून सवसच्या सवस गेले पाहहजे. ब्यूरोच्या धरणातील सांकुचन–जोडाांची गाराभराई कामाांच्या 
जागावरील जरुरीप्रमाणे चाललेल्या अगर वायुहवयोजहनत हसमेंट वापरून सामान्यतः करण्यात आली 
आहे. गेल्या काही वषांतील (हसमेंट) तयार करण्याच्या हक्रयापद्धतीत झालेल्या सुधारणामुळे, सूक्ष्मतेची 
गरज पुरी होईल असे वायु–हवयोजहनत हसमेंट अनेक हगरण्यामधून आता हमळणे शक्य झाले आहे. हांग्री 
हॉसस धरणावर हगरणीतून आणलेले प्रकार Ⅱ चे वायुहवयोजहनत हसमेंट वापरण्यात काहीही अडचणी 
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अनुभवास आल्या नाहीत पाठवणीत उघडे पडण्याच्या अगर गुदामात साठहवले असतानाच्या कालात 
हसमेंटचे जलयोजन होऊ नये म्हणून ते जलरोध पोत्यात पॅकबांद केले होते. 
 
७७. पािी 

काँक्रीटच्या हमश्रण आहण मुरवणाकहरता लागणाऱ्या पाण्याच्या दजाहवषयीच्या गरजाांची आहण 
अशा गरजाांच्या उदे्दशाांची १९ व्या व ४३ व्या हवभागात चचां केली आहे. पाण्याचा नमुना घेण्याच्या हक्रया 
पद्धती पहरहशष्ठाच्या ३ ऱ्या पदसांजे्ञत आढळून येतील. बाांधकाम सुरु झाल्यावर आहण पाण्याच्या एक अगर 
अनेक जागा प्रस्थाहपत केल्यानांतर नाल्यातील असाधारण प्रवाहामुळे तरांगत्या द्रव्याांच्या अहतहरक्त 
राशींच्यामुळे पाणी दूहषत झाले असेल अगर सुक्या मोसमात हवद्राव्य द्रव्याांचे आके्षपाहस सांकेद्रण झाले असेल 
तर तशी पहरस्स्थती सोडून एरव्ही पाण्याची चाांचणी आहण हनरीक्षण हनयहमतपणे करण्याची आवशयकता 
नाही. पाणी स्वच्छ असेल व त्याची चव खारट अगर लवणयुक्त नसेल तर ते तपासण्याची जरुरी नाही. 
 
७८. संणमश्रिे 

२० व्या आहण ४२ व्या हवभागात सांहमश्रणाहवषयी चचा केलेली आहे. साठवण केलेल्या कॅस्ल्शयम 
क्लोराइडचे आद्रसता व दमट हवपेासून सांरक्षण करणे महत्वाचे आहे. हे सांहमश्रण वजनाने हसमेंटच्या २ 
टक्क्यापेक्षा जास्त प्रमाणात असू नये. सामान्यपणे एक टक्का पुरेसे होते. हमश्रणात घालण्यापूवी हमश्रक–
पाण्यापकैी थोड्या पाण्यात कॅस्ल्शयमक्लोराइड हवरघळाव ेकारण हबन हवरघळलेल्या खरपुड्यामुळे अगर 
गोळ्याांमुळे काँक्रीटची तीव्र प्रमणात खराबी होते. काँक्रीटमधील वायु-अांश हनहित करण्याकहरता काँक्रीटचे 
काम चालू असतेवळेी वायुधारक द्रव्याचा वापर करताना हकमान दररोज चाचण्या कराव्या लागतात. इष्ट 
मयादाांत द्रव्याचा अांश राहण्याकहरता जरुरीप्रमाणे त्याची मात्रा समायोहजत करावी लागते. ब्युरोच्या 
कामावर धाहरत वायूचा अांश भारी काँक्रीटमध्ये हकमान २ टक्क्यापासून ज्यात हमलाव्याचा कमाल सामान्य 
आकार अधा इांच आहे अशा काँक्रीटमध्ये कमाल ७ टक्क्यापयंत असतो. (प्रकरण Ⅲ मधील १४ वी सारणी 
पहा.) उष्ट्ण हवते काँक्रीटचे काम चालू असताना तपमानाचा पहरणाम कमी व्हावा व आभासी पक्वतेकडे 
होणारी प्रवृत्ती कमी व्हावी म्हणून पक्वतेला हवलां ब लावणारी मुख्यतः हवलां बी द्रव्ये वापरण्यात येतात. 
अनुभवावरून जर हवलां बकाचा पहरणाम हदसून आला नाही तर काँक्रीटचा पक्वता कालावधी आहण त्यातील 
इतर गुणधमावर होणारे त्याचे पहरणाम हनहित करण्याकरता चाांचण्या करीपयंत वापरण्यात येत असलेल्या 
द्रव्यासह आहण हमश्रणाांच्यासह प्रस्ताहवत हवलां बी द्रव्याच्या नमुन्याची चाांचणी करावी. पहरहशष्ठातील ४१ व्या 
पदसांजे्ञशी अनुरूप अशा चाांचण्या कराव्या. 
 
आ– कााँक्रीटच्या र्ोठाल्या कार्ाकररिा लागणाऱ्या प्रर्ाण–तियांत्रण आणण तियांत्रणाांच्या सुविधा. 
 
७९.– वजनी णवरुद्ध राशी प्रमाि–णनयतं्रि 

हमश्रणाांतील प्रमाणे राशीत देणे आहण राशींच्या प्रमाणे द्रव्याांचे प्रमाण–हनयांत्रण करणे बरेचसे 
सोडून देण्यात आले आहे व त्या ऐवजी वजनी पद्धत पसांत करण्यात येत आहे. एका घनयाडातील सघन 
दाणेदार द्रव्याची राहश ही अहनहित राहश असते. सुट्या अवस्थेतील ओलसर वाळूच्या राशीचे वजन 
हततक्याच सुक्या सघन वाळूच्या राशीच्या वजनापेक्षा हकती तरी कमी असते. या उलट एक टन वजनाचा 
हमलावा ही एक हनहित राहश असते व हतच्या बाबतीत काटेकोरपणा असावा म्हणनू र्फक्त आद्रसताांशाची 
उपाधीं द्यावी लागते. तसेच काँक्रीटमधील प्रत्येक अांतवसस्तूच्या वजनाचा काँक्रीटमध्यें ते द्रव्य जी भरीव 
जागा व्यापून राहते त्या जागेशी हवहशष्ठ गुरुत्वातून प्रत्यक्ष सांबांध केलेला असतो. प्रमाण–हनयांत्रणात वजनी 
पद्धत वापरण्याने अचूकता, लवहचकता आहण सुलभता प्राप्त होते. 
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८०. प्रमाि–णनयतं्रक उपकरिें 

(कामावर) बसहवण्यात येणाऱ्या प्रमाण–हनयांत्रक उपकरणाचे आरेख व वणसन मक्तेदाराने सादर 
करणे आहण उपकरणास प्रारांहभक मान्यता देणे याांची आवशयकता हमलाव्यावर प्रहक्रया करण्याच्या व 
हाताळण्याच्या उपकरणाांना लागू होणाऱ्या हवभाग ६४ मधील आवशयकताांच्या सारख्याच असतात. 
 

काँक्रीटच्या अांतवसस्तूांचे हबनचूक आहण जलद वजन करण्याकहरता सुधाहरत उपकरण, मोठाल्या 
धरणात शीघ्र गतीने टाकण्यात येणाऱ्या काँक्रीटच्या सुहवधाांच्याशी सुसांगत राहण्याकहरता, हवकहसत 
करण्यात आले आहे. कायंवाहीत कमाल सुलभपणा आहण कायसक्षमता, हमश्रणातील साधी हनवड आहण 
प्रामाहणक वाटा-हनयांत्रक याांच्या व्यस्क्तगत गरजा पऱु्या करणारे इलेक्रॉहनक हनयांत्रकाांचे पुष्ट्कळ प्रकार 
उपलब्ध आहेत. ग्रँडकूली धरणावर बसहवलेल्या अनेक हमश्रक सांयांत्रापैकी एकावर वापरण्यात आलेल्या 
प्रमाण–हनयांत्रक उपकरणाचा एक भाग आ. ८४ त दाखहवला आहे. (त्यातील) दोन तराजू दोन 
आकाराांच्या हमलाव्याचे वजन करण्याकहरता आहेत. प्रत्येक तराजूच्या पेटीत सरक सांतुलक असलेल्या 
पाच काटदाांड्या बसहवल्या आहेत हे लक्षात घ्याव.े काँक्रीटमधील प्रत्येक अांतवसस्तूकहरता केलेल्या ह्या 
योजनेमुळे पाच हनरहनराळ्या हमश्रणाांपैकी कोणच्याही एका हमश्रणास लागणारी हभन्नहभन्न द्रव्ये, बटन दाबून, 
एकाचवळेी वजन करता येतील अशा प्रकारे तराजू लावनू घेणे शक्य होते. प्रत्येक तराजू–पेटीच्या वरच्या 
डाव्या बाजूच्या कोपऱ्यात एकाने तीव्र गतीने होणारे प्रारांहभक पोषण बांद करण्याकहरता आहण दुसऱ्याने 
अांहतम हठबकणारे पोषण बांद करण्याकहरता असे दोन मरकॉइड स्स्वच ठेवले असल्याचे हदसून येईल. 
त्याांच्या लगेच खाली असलेल्या लाांब सांतुलक दाांडींच्या हालचालीमुळे हे स्स्वच चालू होतात. असे 
उपकरण मक्तेदाराने पुरहवलेले व चालू केलेले असते आहण हे कायस हवहनदेशाांच्या अनुरूप सांतोषजनक 
होणे ही मक्तेदाराची जबाबदारी असते. 
 

 
आ. ८४ 

 
वॉप्रशग्टन सांस्थानातील ग्रडँकूली धरणावर हमश्रक सांयांत्राकरता वापरलेले प्रमाण–हनयांत्रक 

उपकरण. हमश्रक सांयांत्राच्या एका मजल्यावर प्रमाण–हनयांत्रक सामान्यतः बसहवलेले असते. PX–D–
38758. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ८५ 

 
हमश्रक सांयांत्राच्या जवळील प्रमाणहनयांत्रकातील हमलाव्यातील नमुने घेण्याची बारडी, नमुने 

सुलभतेने काढून घेता याव ेम्हणून बारडी रूळावर बसहवलेली आहे. 
PX – D – 25253 

 
ब्युरोच्या मोठाल्या काँक्रीटच्या धरणावरील हवहनदेशाांप्रमाणे काँक्रीटच्या प्रत्येक वाट्यामध्ये 

लागणारे हसमेंट, पोझोलान, वाळू आहण भरड हमलाव्याचा प्रत्येक आकार, हे स्वतांत्रपणे वजन कराव े
लागतात. पाणी आहण सांहमश्रणे स्वतांत्रपणे वजन करावीत अगर मापाने मोजावीत. कणग्या आहण वाटा 
नाळक्याच्या अगर वाटा–नाळकी आहण हमश्रकाांच्या दरम्यानच्या प्रस्त्रावी प्रवाहामधून काँक्रीटच्या 
अांतवसस्तूांचे नमुने सहजपणे घेता येतील अशा सोयीस्कर सुहवधाांची तरतूद मक्तेदारास करावी लागते. वजन 
करणाऱ्या नळकाांड्यात पडणाऱ्या हमलाव्याांचे नमुने घेण्याची योजना आ. ८५ मध्ये दाखहवली आहे. 
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आ. ८६ 

 
ॲहरझोनातील ग्लेन कॅहनयॉन धरणावरींल काँक्रीटचा प्रमाण–हनयांत्रक आहण हमश्रण सांयांत्र 

बसहवले जात असताना. P557–420–04447 
 

प्रत्येक तोलन सांच शून्यापासून पूणस क्षमतेपयंत वजन घेण्याच्या कामी कोणत्याही टप्प्यातील 
मापन-भार नोंद करील व तो सहज हदसेल अशा स्स्प्रांगरहहत तबकडीने सुसज्ज केलेला असावा. पूणस 
क्षमतेच्या तबकड्या, नाळकी योग्य तऱ्हेने भरली जात आहेत एवढेच दाखवींत नाहीत तर, ती नाळकी 
पूणसपणे हरकामी झाली आहेत हे हततकेच महत्त्वाचे कायस दाखहवतात. या हशवाय चापकरणामुळे अडकून 
घट्ट बसल्यामुळे गळती असणाऱ्या द्वारे अगर झडपाांमुळे नाळक्यात गांज चढल्यामुळे अगर तशाच अन्य 
कारणानी द्रव्याच्या प्रवाहात हनमाण होणाऱ्या अहनयहमतपणाचे स्वरूप व व्याप्तीही ह्या तबकड्याांच्या योगे 
माहीत होते. 
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आ. ८७ 

 
मोंटाना येथील हांग्री हॉसस धरणावरील हमश्रण सांयांत्राचे हनयांत्रक र्फलक (खालचे दृशय) आहण 

नोंदणी तक्ता (वरचे दृशय) P 447–D–20638 
 
ग्लेन केहनयॉन धरणावरील काँक्रीटच्या प्रमाण–हनयांत्रकाचे आहण हमश्रण सांयांत्राचे दृशय आ. ८६ 

मध्ये दाखहवले आहे. वाटे करण्याच्या कणग्याांच्यावर. अांहतम चाळणाकहरता, टाांगत्या चाळण्या बसहवल्या 
आहेत. कणग्याांच्या बाहेरच्या बाजूस बसहवलेल्या प्रशीतन सांचाने हमलाव े थांड करण्यात येतात. ह्या 
सांयांत्रात स्वयांहनयांहत्रत द्रवचहलत वाटे करण्याच्या दरवाजातून ४ घ. याडाच्या सहा हमश्रकाांना पुरवठा 
होतो. वजन दाखहवणाऱ्या तबकड्या, हनयांत्रक पनेॅल्स आहण नोंदणी उपकरणे, हनयांत्रण खोलीत 
सोयीस्कर जागी बसहवली आहेत. 
 

स्वयांचहलत प्रमाण–हनयांत्रक आहण नोंदणीच्या उपकरणात केलेल्या सुधारणा हांग्री हॉस 
धरणावरील हमश्रण सांयांत्रात समाहवष्ट केल्या आहेत. मापाच्या तबकड्या आहण नोंदक आ. ८७ मध्ये 
दाखहवल्याप्रमाणे हनयांत्रण पेटीत सोयीस्करपणे बसहवले आहेत. सांयांत्र पूणसपणे स्वयांचहलत होते आहण 
सांवरक खुांटी हर्फरवनू कोणच्याही वळेी अनेक हमश्रणाांपकैी कोणच्याही एकाचे प्रमाण हनयांत्रण करता येई. 
 

टाकलेल्या काँक्रीटचे तपमान खाली आणण्याकहरता हमश्रण जलाचा भाग म्हणनू बर्फाचा वापर 
वाढत्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. हवतळत असताना, बर्फस  दर पौंडास ऊष्ट्णतेचे हब्रहटश एकक १४४ (बी. 
टी. यू.) अवशोषण करतो; हमश्रणाचे तपमान कमी करण्यात शीत हमलावा अगर शीत हसमेंटच्या मानाने दर 
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एकक वजनास गार केलेले पाणी अांदाजे ४½ पट पहरणामकारक असते. ग्लेन कॅहनयॉन धरणावर उष्ट्ण 
हवामानात काँक्रीट टाकत असताना आवशयक असणारे तपमान ५० अांश (F) स्स्थर राखण्याकहरता बर्फाचा 
वापर करावा लागला. हमलाव्याचे प्राक् शीतन कराव े लागले. दर एकक राशीस वजनातील र्फरकामुळे 
आहण प्रस्त्रावनळी चोंदून जाण्याच्या प्रवृत्तीमुळे बर्फाचे पाण्यापासून स्वतांत्रपणे वजनी प्रमाण–हनयांत्रण करणे 
श्रेयस्कर असते. ग्लेन कॅहनयॉन धरणावर हमश्रक पाण्यात लागणारा बर्फस  १२ प्रशीतन सांचाना पुरहवला 
होता. बर्फाचे पापदेु्र करणाऱ्या यांत्रात बर्फस  घालण्यात आला व हचरडलेला बर्फस  प्रमाण–हनयांत्रक आहण 
हमश्रण सांयांत्राकडे पट्टवाहकावरून नेण्यात आला. अल्पकालाच्या हमश्रणात जेथे हमलाव्याचे भरपूर प्राक् 
शीतन केलेले असते तेथे बर्फस  पूणसपणे हवतळला नाही तरी चालते. अशी (पहरस्स्थती) असली तर हमश्रणाला 
जादा वळे द्यावा लागेल अगर बर्फाची राहश हमश्रण पाण्याच्या अांदाजी ३० टक्क्यापयंत असावी अशी मयादा 
घालावी लागेल. 
 

ग्रँडकूली धरणावर हहवाळ्याच्या महहन्यात काँक्रीटमधील शक्तीत जलद वाढ होण्याकप्ररता 
हसमेंटच्या वजनाच्या एक प्रहतशत् कॅस्ल्शयम क्लोराइड वापरले होते. हमश्रण पाण्याच्या काही भागात 
सांहमश्रण हवरघळण्यात आले होते व स्वतांत्र स्वयांचहलत प्रमाण–हनयांत्रकाने त्याचे प्रमाण हनयांहत्रत केले होते 
व हमश्रक–पाण्याच्या प्रवहणकेत ते सोडून हदले होते. 
 

वायुधारक द्रव्याच्या प्रमाण–हनयांत्रणाच्या पद्धती व उपकरणाची ८५व्या अनुच्छेदात चचा केली 
आहे. 
 
८१. मापाचंी िपासिी 

मक्त्याांतील हवहनदेशनास जुळणारे वजन करावयाच्या काँक्रीटमधील अांतवसस्तू, अचुकतेच्या 
ठराहवक मयादेत काम करणाऱ्या मान्य केलेल्या उपकरणाने, वजन केल्या पाहहजेत. योग्य तऱ्हेने याचे 
पालन होण्याची खात्री असण्याकहरता उपकरण वापरावयाच्या आधी आहण सांरचनेच्या सांपूणस कालावधीत 
मधूनमधून त्याची शासनाकडून तपासणी झाली पाहहजे. उपकरणाच्या अचूकतेच्या या मधून मधून करण्यात 
येणाऱ्या चाचण्या शासनाच्या प्रहतहनधीच्या देखत मक्तेदाराला कराव्या लागतात. 
 

मक्तेदाराने पुरहवलेली मानक चाचणी वजने उपकरणाची तपासणी करण्याकहरता वापरण्यात 
येतात. उपलब्ध असलेल्या चाचणी वजनाचा एकामागून एक वापर करुन मापाच्या तबकडीवरील माल 
मयांदेच्या इतके एकूण वजन होईपयंत ती थोडी थोडी वाढवनू भारीत करावी. 
 

याांहत्रक रचना स्वच्छ नसल्याने अगर अन्य पदाथांच्या अडथळ्यामुळे जर मापे योग्य रीतीने काम 
देत नाहीत असे आढळले तर कामातील आके्षपाहस पहरस्स्थती सुधारून घ्यावी. 
 

मोठ्या सांयांत्रावर प्रमाण–हनयांत्रक सांचाची चाांचणी, मांचमापाांच्या चाांचणीच्या हक्रयापद्धतीपेक्षा 
जास्त अांतग्रसस्त असते, कारण उपकरणात केवळ सांपूणस पाठ्याांकाच्या तबकड्याांचा समावशे असतो एवढेच 
नव्हे तर स्वयांचहलत पोषण आहण हवलगक सुहवधा आहण लेखाहचत्रीय अहभलेखकाांचाही समावशे असतो. 
प्रथमतः ताजव्याांच्या भारणाची अचूकता तपासणे व त्याचवळेी वाटा–वजन नोंदीची अचूकता हनहित करणे 
ही सामान्य पद्धती असते. चाांचणी वजन टाांगलेले आहे असे नमुनेदार प्रमाण–हनयांत्रक नाळके आ. ८८ 
मध्ये दाखहवले आहे. तराजूचे अांशाांकन करीत असताना आधारसामुग्रीच्या कोष्टकीकरणात वापरता 



 

 

अनुक्रमणिका 

येण्याजोग्या पद्धतीचे आ. ८९ मध्ये हदग्दशसन केले आहे. पहरचालकाच्या हनयांत्रक तबकडीवरील 
पाठ्याांकाांची नोंद केली जाते कारण पहरचालकाच्या हनयांत्रण खोलीत वाटा–हनधारण सांवरक ठेहवलेला 
असतो आहण तो भारक नाळक्यावरील  तराजू आहण हनयांत्रक पट्ट्यावरील सूचक तबकडी या दोन्हीही 
कायास्न्वत करतो. भारक नाळक्यावरील प्रत्यक्ष मापक वजने लेखाहचत्रीय अहभलेखकास कायास्न्वत 
करतात. 
 

प्रमाण हनयांत्रणकायांत भारक नाळक्यात द्रव्याांचे वजन करणे आवशयक असते कारण कणग्यातून 
नाळके भरण्यात येत असते, आहण ह्या कारणाकहरता एका हवहशष्ठ वळेी कणगीची द्वारे बांद करण्याकहरता 
स्वयांचहलत समयहनधारणाच्या उपायाांची तरतूद केलेली असते. ह्या वाटा–भारण हवलगकाांच्या 
अचूकतेच्या मयादा हवहनदेशात प्रस्थाहपत केलेल्या असतात आहण म्हणून सांयांत्राच्या सांचलनाच्या काळात 
ह्या उपकरणाच्या हबनचकुतेच्या तपासण्या हनयहमत आहण व्यवस्थेशीरपणे करणे जरुरीचे असते. 
 

हवहनदेशाांप्रमाणे हे जरुरीचे असते की अशा उपकरणाकहरता सांघीय हवहनदेश AAA–S–121 b 
मधील लागू असणाऱ्या आवशयकताांशी भारण उपकरणे अनुरूप असली पाहहजेत, मात्र तराजूच्या 
क्षमतेपयंतच्या चाचणी वजनातील कोणत्याही वाढीकहरता लागणारी अचूकता ०·४ टक्क्याच्या आत असली 
तर ते सांतोषजनक समजण्यात येते. हवहनदेशात असेही अनुबद्ध केलेले असते की पोषणातील आहण 
वजनातील (तराजू) सांयुक्त चुका हवहनदेहशत मयांदाांच्यापेक्षा जास्त असता कामा नयेत. ह्या मयांदा वजन 
करण्यात येणाऱ्या द्रव्याप्रमाणे बदलत्या असतात. अनुजे्ञय मयादेत असलेल्या चुकासुद्धा वजनाची पढुील 
आखणी करताना जर हवचारात घेतल्या तर अहधक हबनचकू वाट्याची वजने प्राप्त करता येतात. 
सोयीसाठी, तराजूांची तपासणी होत असताना हमलाव्याकहरता ५०० पौंडाच्या अांतराने आहण हसमेंटकरता 
२५० पौंडाच्या अांतराने, लागणाऱ्या दुरुस्त्याांची पत्रकात नोंद करावी. 
 

 
आ. ८८ 
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वाटा–तराजूची तपासण्याांची नमुनेदार योजना. नाळक्यापासून चाांचणी वजने लोंबत ठेवनू 
तराजूांची चाचणी केली जाते. P 557-420-05353, 
 

तवमापी सयतं्र (Batching Plant,) मापकाची िपासिी 

 
आ. ८९ 

प्रमाण-हनयांत्रकाच्या तराजू तपासणीच्या आधार सामुग्रीची नोंद करण्याकहरता व 
सांगणनाांच्याकहरता वापरावयाचा एक नमुनेदार तक्ता. PX–D–32763. 
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काँणक्रटच्या वाट्याची (Batch) णनणििी 

 
आ. ९० 

हनयांत्रक तबकडी व वाय-हवलगक लावनू घेण्याकहरता आधारसामुग्री कोष्टहकत करण्याचा एक 
नमुनेदार तक्ता. PX–D–32764. 
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काँणक्रटच्या णमश्रिाच्या अणभकल्पनाची आधारसामुग्री 

 
आ. ९१ 

काँक्रीटच्या हमश्रणाच्या अहभकल्पनाची आधारसामुग्री नोदण्याचा नमुनेदार तक्ता. 
PX–D–32765 
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आ. ९२ 

स्वच्छ हवलगनासाठी समायोजन करण्याकहरता वाळू आहण भरड हमलाव्याच्या वाटा-वजनाच्या 
सांगणानाचा नमुनेदार तक्ता. PX–D 32766 
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मोजपट्टीवरील वजन आणि पोषािािील चूक 

 
आ. ९३ 

पोषण आहण वजन करताना येणाऱ्या सांयुक्त चुकीच्या हनधारणाच्या आधार सामुग्रीचे कोष्टकीकरण 
करण्याचा एक नमुनेदार तक्ता. PX–D–32767 
 

आ. ९० मध्ये दाखहवलेली पद्धत, वाटा–हवलगकावर इस्च्छत वजने लावण्याकहरता आधारसामुग्री 
कोष्टहकत करण्यासाठी, वापरता येते. मूळचे हमश्रणाचे अहभकल्पन आहण वाटे केले जात असलेल्या 
हमलाव्याच्या प्रतवारीतील हवद्यमान हवचरण लक्षात घेऊन वाट्याांच्या वजनाांचे सांगणन करण्याकहरता आ. 
९१ व ९२ चा उपयोग केला जातो. पहरचालकाच्या हनयांत्रण-पट्टावरील तबकडीवरील इस्च्छत वजनाकहरता 
आहण भारण नाळक्यावरील तबकडीवरची काम चालू असतानाच्या प्रत्यक्ष वजनाांची चाांचणी करण्याकहरता 
वाटा-हवलगक लावनू घेणे जास्त सोयीस्कर असते. नांतर आ. ९३ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे चाांचणीतील 
आधारसामुग्री कोष्टहकत करण्यात येते आहण हवहनदेशाांचे पहरपालन झाले आहे हे हनहित करण्याकहरता ह्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोष्टकावरून सांयांत्रणाचे काम चालू असताना पहरचालकाच्या हनयांत्रण–तबकडीची आहण वाटा–
अहभलेखकाची अचकूता हनहित करण्याकहरतासुद्धा हा नमुना वापरता येतो. 
 
८२. लेखाणचत्रीय अणभलेखक 

ब्यूरोच्या हवहनदेशाांप्रमाणे मोठाल्या काँक्रीटच्या धरणाकहरता काँक्रीटमधील प्रमाण–हनयांत्रक आहण 
हमश्रण करण्याकहरता सांयुक्त स्वाक्षहरत अहभलेखन–तक्त्याांचा वापर करणे अवशय असते. प्रत्येक 
वाट्यामधील काँक्रीटकहरता आहण काँक्रीटच्या सांघनतेकहरता मापन केलेल्या प्रत्येक स्वतांत्र द्रव्याच्या 
(हमश्रक पाण्याचा समावशे असलेल्या) राशीची, कागदाच्या एका रहजस्टरावर, अतूट हदसेल अशी नोंद 
अहभलेखकाला करावी लागते. अहभलेखन–टाक वाट्याांच्या कणगीतील हनवाहहत केले जाईपयंतचे वजन 
दाखवील अशा तऱ्हेने अहभलेखन यांत्ररचना अहभकस्ल्पत करावी. ह्या रचनेमुळे वाट्यामध्ये काही जमा 
झाली असल्यास अगर अपरुा हनःस्त्राव झाला असल्यास, तो अहभकल्पन रहजस्टरावर दाखहवला जातो. 
सामान्यपणे १५ हमहनटाांच्या अांतराने हदवसातील वळेेचीही नोंद करण्याची तरतूद केलेली असते. 
 

काही अहभलेखन तक्ते रु्फटाइतके रुां द असतात व १५ टाकाांच्या सांचलनाची नोंद करू शकतात. 
१५ हलक्या टाकाांच्याखेरीज समायोजी सीमा–रेषा टाक बसहवलेले असतात. अहभलेखन उपकरणाचा एक 
मूल्यवान घटक हा आहे की, अहभलेखनाचे काम चालू असताना श्रेणीकरण रेखा आहण पदसांज्ञा, एका 
कोऱ्या हछदे्र न पाडलेल्या कागदाच्या गुांडाळीवर छापता येतील अशी योजना त्यात केलेली असते, व 
त्यामुळे कारखान्यात रेघा मारलेल्या आहण छापलेल्या कागदाचे त्याांच्यातील न्यनूता वगळून र्फायदे 
हमळतात. 
 

अहभलेखनाचे कायस आहण समायोजनाची जबाबदारी मक्तेदारावर असते पण जर उपकरण 
हबनचूक काम देत नसेल अगर त्याची योग्य काळजी घेतली जात नसेल तर हनरीक्षकाने दोषाांचा ताबडतोब 
हरपोटस करावा. मागसरेखा हनधारण, सांचलनाचा वगे, आहण कागदावरील ताण योग्य आहेत अशी खात्री 
देण्याकहरता आहण सुरकुत्या न पडाव्या म्हणून योग्य त्या साधनाांचा या उपकरणात समावशे केलेला 
असावा. अहभलेखन–टाकाने काढलेल्या रेघा तीक्ष्ण आहण स्पष्ट हदसणाऱ्या असाव्या. सवस वळे शून्य–रेषा व 
शून्य–भार टाक योग्य स्थानावर आहेत आहण मक्तेदाराची माणसे त्यात शाई भरून ठेवत आहेत याकडे 
हनरीक्षकाने लक्ष ठेवाव.े प्रत्येक पाळीच्या सुरवातीस आहण शवेटी वाट्याांचा क्रमाांक, सांयांत्र चालकाचे नाांव, 
वळे आहण तारखेची नोंद करण्याकहरता आपल्या स्वतःच्या नाांवाने अगर आद्याक्षराांनी अहभलेखन तक्ता 
योग्य प्रकारे हचन्हाांहकत करावा. तसेच शक्य असल्यास, सांयांत्रावरील अहनयहमतपणा आहण हवलां ब याांच्या 
कारणाांसारख्या नोंदी समजून घेण्यास मौहलक असलेल्या समपसक अशा अन्य माहहतीची नोंद केलेली 
असावी. 
 

अहभलेखन रहजस्टराांच्या परीक्षणाने, वाटे मोजण्यातील चुका, हनरीक्षकाने अगर पहरचालकाने न 
नोंद केलेल्या चुका, तराजू लावनू घेण्यातील चुका, हमश्रण वळेेतील अपुरेपणा आहण मक्तेदाराकडून वसूल 
करण्यात येणारे रु्फकट गेलेले हसमेंट, यासांबांधीची माहहती उघडकीस येते. आ. ९४ मध्ये दाखहवलेल्या 
साध्या उपकरणाची अहभलेखन रहजस्टराांच्या परीक्षणास पहरणामकारकपणे मदत होते. 
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आ. ९४ 

हमश्रण सांयांत्रावरील अहभलेखन रहजस्टराांची तपासणी जलद व्हावी म्हणनू वापरण्यात येणारी 
प्रकाहशत चौकट P X–D–32061 
 

आ. ९५ हे हफ्रयाांट धरणावरील हमश्रण सांयांत्रणावर केलेल्या लेखाहचत्रीय नोंदीच्या भागाांचे सहास 
एकाइतके लहान केलेले पुनमुसद्रण आहे. कोणच्या वाट्याांचे नमुने घेतले आहेत हे तक्त्यावर 
दाखहवण्याकहरता (पहा आ. ९५) काँक्रींटचे नमुना उपकरण तारेने घड्याळी यांत्ररचनेस बाांधले होते. 
चाचणी नळकाांडी तयार करण्याकहरता वापरलेल्या माहपत अवपाताची आहण वाट्यावरच्या नोंदीची माहहतीं 
जेव्हा अहभलेखन रहजष्टरे नांतर तपासली तेव्हा त्या रहजष्टराांत समाहवष्ट केली. खुलासा सहजरीत्या 
होण्याकहरता नोंदी आहण हचन्हे समाहवष्ट करण्यात आली आहेत. हनत्याच्या गोट्याांच्या हमश्रण क्र. AXPH 
पासून हभन्न असणाऱ्या वाट्याांचे सांकेत ह्या हचन्हाांत समाहवष्ट केले आहेत. डावीकडून उजवीकडे 
तक्त्यावरून पाहहले असता हमलाव्याच्या पाच आकाराांची मापाबरहुकूम हनदर्मशत केलेलीं वजने हदसून 
येतात, नांतर हसमेंटची, प्यूहमसाइटची आहण पाण्याची वजने दाखहवली आहेत आहण शवेटी ४ घ. या. 
हमश्रकाांपैकी प्रत्येकातील काँक्रीटच्या सांघनतेची उत्तर, पूवस दहक्षण व पहिम अशी हनर्मदष्ट केलेली नोंद 
दाखहवली आहे. प्रत्येक वाट्याचे ज्या हमश्रकात हमश्रण केले तों हमश्रक दाखहवण्याकहरता वाट्याच्या 
नोंदीत एक हटप्पणी समाहवष्ट केली आहे. ह्या नोंदीवरून वाट्याचा क्रम पढुीलप्रमाणे दाखहवला जातो. 
वजनी प्रमाण–हनयांत्रक भरला जात असताना त्यावरील अहभलेखन टाांक डावीकडील शनू्य रेषेवरुन 
त्यातील प्रवाह रोखला जाईपयंत उजवीकडे सरकत जातो; नांतर टाांक स्स्थर असताना तक्तापट्टी वरच्या 
बाजूकडे सरकत जाते त्यावळेी टाांकाने खालच्या बाजूकडे एक उभी रेषा काढली जाते. जेव्हा प्रमाण–
हनयांत्रकातून माल बाहेर पडत असतो तेव्हा अहभलेखन–टाांक डाव्या बाजूकडील शून्यरेषेकडे परततो. 
प्रमाण–हनयांत्रक भरला जात असताना त्यावरील सांघनता–अहभलेखक–टाांक डाव्या बाजूच्या शून्य 
रेषेपासून उजवीकडे सरकत असतो. ८९ व्या हवभागात वणंन केलेल्या माल टाकण्याच्या ओट्यावरील 
आधारातील प्रहतहक्रयाशील बलघूणा (हपळवटण प्रहतरोध) मुळे ढोलाच्या पाठीमागील बाजूकडील हमश्रण 
न झालेल्या काँक्रीटच्या साचण्यामुळे हमश्रकाचे, सामान्य कलन सोडून जाण्याची त्याची प्रवृत्ती सांतुहलत 
होईपयंत, हे सरकणे चालू रहाते. हमश्रणाचे काम जसे चालू रहाते तशी काँक्रीटची पातळी सारखी होते 
आहण ड्रमच्या मागील बाजूकडील अपकें हद्रत भाराचे सांकें द्रण कमी होते आहण टाांक आस्ते आस्ते बऱ्याच 
एकसमान मध्यवती स्थानावर पोहोचतो. त्या स्थानापासून वाटा टाकला जात असताना तो टाक डावीकडे 
शीघ्रगतीने सरकतो. सुस्पष्टपणा असण्याकहरता एक हमहनट कालाांतराची याांहत्रकी छपाई, हजचे वणसन ह्या 
हवभागात दुसरीकडे हदले आहे, तक्त्याच्या ह्या पुनमंुद्रणातून वगळले आहे. तथाहप ही अांतरे आकृतीच्या 
उजव्या बाजूवर हनदेहशत केली आहेत. 
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आ. ९५ मध्ये हफ्रयाांट धरणाच्या तक्त्याच्या भागातील वाटे करण्यातील अहनयहमत बाबींचीं 
असाधारण सांख्या दाखहवली आहे. हवशषे औत्सुक्याचे प्रबदू, सांख्यावतुसळात घालून दाखहवले आहेत, आहण 
त्याांचे थोडक्यात वणसन खाली केले आहे : 
 

(१) कोणच्या वाट्यामधून नमुने घेतले याांची नोंद हमळण्याकहरता काँक्रीटच्या नमुन्याचे 
उपकरण घड्याळी यांत्रणेला तारेने बाांधले आहे. 

 

 
आ. ९५ 

हफ्रयाांट धरणावरील हमश्रण सांयांत्रावरील नोंदणी तक्त्याचे हवभाग 288–D–2649 
 

(२) हवशषे वाटा, हनरीक्षकाची खूण. 
(३) चुन्याचा २ घ. याडाचा वाटा. 
(४) चुन्याचा १ घ. याडाचा वाटा. 
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(५) २५ टके्क प्यूहमसाइटसह कमाल ८ इांची गोटे असलेल्या काँक्रीटची वाट्याची वजने आहण 
हमश्रण अांकाची हनरीक्षकाची हटप्पणी. 

(६) हमश्रक थाांबहवले. 
(७) कदाहचत टाांक भरत असताना आलेला बाह्य अडथळा. 
(८) प्रमाण-हनयांत्रकाांचे भरणे क्षहणक काळ थाांबले. 
(९) पोषण रेषाांच्या माथ्याजवळील कटावदार कोपरा अगर बदललेल्या उताराचे कारण मुक्त 

दरवाज्याऐवजी हठबकणारे पोषण होते. 
(१०) काटेकोरपणे बांद करण्याने आलेल्या अडचणीमुळे गोट्याांच्या वजनातील र्फरक आहण 

आद्रसतेमुळे झालेल्या प्रवाहाांतील अहनयहमतपणामुळे प्यूहमसाइटच्या वजनातील र्फरक. 
(११) नोंदकावरील बाह्य अडथळा. 
(१२) हमश्रकाच्या जडता आहण स्थैहतक घषसणामुळे (माल) टाकण्यास सुरवात झाली तेव्हा हे 

प्रारांहभक बल अपचहयत होणेचे. 
(१३) (१२) व्या सारखेच पण हमश्रकाचे माल टाकताना जे स्थान होते त्या स्थानापासून हमश्रक 

उचलला जाण्यापूवी. 
(१४) हमश्रकाच्या पाठीमागे कोरडे काँक्रीट साांचण्याकडे प्रवृहत्त बनत जाते आहण जेव्हा हमश्रक 

थाांबतो तेव्हा काँक्रीट समपातळीवर येत नाही. पहरणामी नोंदणी टाांक शनू्य रेषेकडे अगर 
हतच्याजवळ परत जात नाही. 

 
इ– सिासार्ान्य कार्ािरील प्रर्ाण–तियांत्रणाच्या पद्धिी आणण सुविधा 
 
८३. कें द्रीय वजनी प्रमाि–णनयंत्रि 

पोत्याने हसमेंट वापरणे आहण उपयुक्त आयतन साधनाांनी पाण्याचे मापन करणे हे वाट्याच्या 
जुळणीच्या वजनपद्धतीशी असांबद्ध नसते कारण हगरणीत वजन करून हसमेंट पोत्यात भरलेले असते आहण 
एकक वजनाइतकेच एकक राहश हे पाण्याच्या मापनाचे हनहित माप असते. तथाहप पोत्यातील हसमेंटच्या 
वजनात कधीकधी काँक्रीटच्या हनयांत्रणाच्या पद्धतीत गांभीर हबघाड होण्यास पुरेल इतकी तर्फावत पडते; 
पहरणामतः हसमेंट हवकत घेण्याकहरता हवहनदेशाप्रमाणे मान्य केलेल्या तर्फावतीपेक्षा जास्त असा वजनातील 
र्फरक हुडकून काढण्याकहरता जागेवर मधून मधून चाचणी घेणे महत्वाचे असते (आ. ७३ पहा). वाट्यामध्ये 
वापरण्यात येणाऱ्या अपऱु्या भरलेल्या पोत्याांचे वजन केले पाहहजे. 
 

अचूक वजनी प्रमाण–हनयांत्रणाचा पूणस र्फायदा हमळावा म्हणून मापन उपकरणाांतून पाठहवलेल्या 
हमश्रकावर पोहोचणारे वाटे एकसारखे आहण पहरपूणस रहाण्याकहरता शवेटपयंत वजन केलेले द्रव्य 
योग्यप्रकारे आहण काळजीपूवसक हाताळले गेले पाहहजे. जेथे सुके वाटे, रकने अगर अन्य साधनाांनी 
कामाजवळच्या बोगद्याच्या अस्तराच्या आहण कालव्याच्या अस्तराच्या आहण त्यावरील सांरचनाांच्या सारख्या 
कामावरील हातवाही हमश्रकावर, वाहून नेण्यात येतात तेव्हा तर हे हवशषे महत्वाचे असते. आके्षपाहस 
पहरस्स्थतींची काही उदाहरणे व तीत सुधारणा करणे अगर ती टाळणे यासाठी सूचना खाली हदल्या आहेत : 
 

(१) बहुहवध वाट्याांच्या रकमधून वाहून नेण्यात आलेल्या वाट्याांचे एकमेकात हमसळण्याचे 
टाळण्याकहरता त्यात जास्त उांच पडदे बसवाव े आहण भारण करताना आहण खाली ओतताना जास्त 
काळजी घ्यावी. 
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(२) रकमधून हमश्रकाांच्या डोलामध्ये वाट्याांचे स्थानाांतरण करताना जर हे डोल पुरेसे मोठे असले 
आहण रक जागेवर योग्यप्रकारे वळवनू द्रव्ये खाली ओतली तर त्या द्रव्याांची हानी होणार नाही. अहत लहान 
असलेले डोल, बाजूवर पोलादी सरकपट्ट्या बसवनू, मोठे करता येतात. 
 

(३) प्रमाण–हनयांत्रकातून अगर रकमधून वाट्याचा अपरुा प्रस्त्राव होण्याने त्या वाट्यामध्ये उणीव 
हनमाण होते त्यामुळे रकमधल्या वाट्याच्या बाबतीत नांतरच्या वाटा अहत प्रभाहरत होतो. अहधक 
काळजीपूवसक हाताळणे अगर कधीकधी उपकरणाांची दुरुस्ती करणे हा यावरील उपाय आहे. 
 

(४) जेव्हा प्रमाण–हनयांत्रकामधून हसमेंट मुक्तपणे सोडण्यास अनुज्ञा देण्यात येते तेव्हा धूळ 
झटकण्यामुळे वा ते इकडे हतकडे पसरल्यामुळे त्यात होणारी हाहन कॅन्व्हसची नसराळी अगर पडदे वापरून 
थाांबहवता येते (आ. ९६ पहा). 
 

(५) जर स्वतांत्र हवभागाची अगर कप्प्याांची, प्रत्येक वाट्याच्या कप्प्याांच्याकहरता योजना केली 
अगर हसमेंट पूणसपणे हमलाव्यात झाकले जाईल अशा तऱ्हेने हसमेंट आहण हमलावा एकाच वळेी रकमध्ये 
भरले तर रकमधून हसमेंट वाहून नेत असताना हाहन होणार नाही. या नांतरच्या योजनेत जर हसमेंट व 
ओला हमलावा हमसळला आहण जर कप्पे भरण्यात आहण खाली करण्यात २ ते ६ तासाांची खोटी झाली तर 
वाट्यामध्ये जादा हसमेंट घातले पाहहजे. ते हकती घालावयाचे हे खोटीच्या कालावधीवर अवलां बून असते. 
हसमेंटचे स्वतांत्र कप्पे असणे श्रेयस्कर असते आहण वाटा सोडण्याच्या दरवाजाांना ते सहज जोडता येतात 
(आ. ९६). अनेक उदाहरणाांत हसमेंटकहरता स्वतांत्र कप्पे ठेहवण्यास येणाऱ्या खचांची पूवसजल योजनाचा 
पहरणाम नाहहसा करण्याकहरता जादा हसमेंट घालण्याच्या जरुरीच्या हनरसनाने आहण ६ तासापेक्षा जास्त 
वळे राहहलेले वाटे टाकून देण्याच्या जरुरीच्या हनरसनाने, भरपाई होते. 
 

(६) जेव्हा हमलाव्यात मुक्त आद्रसता असते तेव्हा स्स्थर हमश्रकाजवळची नाळकी भरण्यात हसमेंटचा 
हवलां ब साहजीकच होतो. बांद प्रवहणकेमधून अगर उभ्या प्रकवा तीव्र उतार हदलेल्या पोलादी नळीमधून 
नाळक्याच्या खालच्या भागात हसमेंटचा पुरवठा करून ह्या पहरस्स्थतीचे हनरसन कराव.े हमलाव्यात नळीचे 
अगर प्रवहणकेचे खालचे टोक बुडवनू नांतर तींत हसमेंट सोडाव.े ह्या कायसपद्धतीने धूहलहाहन आहण त्रासही 
कमी होतो आहण हसमेंटचे पट्टीच्या आकारात पोषण करता येते. 
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वाटा संयतं्रािून वाटा रकमध्ये णसमेंट लादिे. 

आ. ९६ 
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आ. ९७ 

प्रमाण-हनयांत्रकाांना पुरवठा करणाऱ्या कणग्या आहण वजनी प्रमाण–हनयांत्रकाची योजना. या 
योजनेचा पहरणाम काँक्रीटमध्ये एकसारखेपणा येण्यात होतो. 288–D–2651 
 

सांचयी कणग्या आहण वजनी प्रमाण–हनयांत्रकाांच्या या तीन योजनाांचे र्फायदे, ज्याांपकैी एकात 
व्यस्क्तगत वजन करणे आहण बाकीच्यात सांचयी वजन करण्याचा सांबांध येतो ते, आ. ९७ मध्ये हदग्दर्मशत 
केले आहेत. वाट्याांच्या रकनी सेहवत केलेले साांच्याांच्या जवळच्या हमश्रकाांचे कें हद्रय प्रमाण–हनयांत्रण 
अहभयांत्याांना आहण मक्तेदाराांना हवखुरलेल्या सवस प्रकारच्या कामाांच्याकहरता जास्त आवडू लागले आहे. 
वाहतूक सारखीच असते आहण कें हद्रय प्रमाण–हनयांत्रणामुळे कायसवाहीत लबहचकता प्राप्त होते; द्रव्य रु्फकट 
जाण्यापासून व दूहषत होण्यापासून मुक्त असते आहण प्रमाणीकरणातील अचूकतेशी जमींनीवर टाकलेल्या 
द्रव्याांच्या हढगामधून साच्याांच्याजवळ प्रमाण–हनयांत्रण करण्यातली (अचूकता) बरोबरी करू शकणार 
नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ९८ 

तीन हमलाव्याांच्याकहरता तबकडीचा मापक आहण दरवाजे बसहवलेला हाताने चालवावयाचा 
नमुनेदार सांचयी वजनी प्रमाण–हनयांत्रक. P X–D–32758 

 
आ. ९९ 
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हाताने चालवावयाच्या हमलाव्याच्या सांचयी वजनी प्रमाण–हनयांत्रकाच्या मध्याजवळ बसहवलेला 
हसमेंटचा एक स्वयांचहलत वजनी प्रमाण–हनयांत्रक. या सांयोजनाने वाटा हमश्रकाकडे जात असताना हसमेंट 
व हमलाव्याचे र्फायदेशीर हमश्रण प्राप्त होते. P X–D–32759 
 

कणगीच्या खालच्या बाजूस असलेल्या रॉलीच्या योजनेच्या सहाय्याने हमश्रक डोलाांत माल थेट 
सोडता येईल असे लहान हातवाहू वजनी प्रमाण–हनयांत्रक पुष्ट्कळ वळेा वापरण्यात येतात. 
 

जर हमलाव्याची अांहतम चाळणी केलेली नसेल तर काँक्रीट हनयांत्रणाच्या दृष्टीने ही कायसपद्धती मांच 
मापक आहण हातगाड्या वापरण्याच्या पद्धतीपेक्षा जास्त चाांगली असतेच असे नाही. 
 
८४.– वजन करण्याची उपकरिे. 

जागेवर वजन करण्याच्या उपकरणाांचे साघारण प्रकारात सोयीस्करपणे दोन हवभाग करता येतात. 
(१) सांचयी कणग्यातून सामान्यपणे पुरवठा होणारे वजनी प्रमाण–हनयांत्रक; आहण (२) हातगाड्या अगर 
गाड्याांतील द्रव्याांचे वजन करण्याचे मांच प्रकार. दोन वजनी प्रमाण–हनयांत्रक आ. ९८ व ९९ मध्ये हचहत्रत 
केले आहेत. आ. ९८ मधील हाताने चालहवण्यात येणारा प्रमाण–हनयांत्रक तीन आकाराांच्या हमलाव्याांचे 
सांचयी वजन करण्याकहरता आहे. हमलाव्याकहरता आहण हसमेंटकहरता एकमेकावर बसहवलेल्या वजनी 
प्रमाण–हनयांत्रकाांची योजना आ. ९९ मध्ये दाखहवली असून हतचा उपयोग जसजसा वाटा हमश्रकाकडे जातो 
तसतसे हसमेंट आहण हमलाव्याचे इस्च्छत हमश्रण होण्यात होतो. 
 

मोठाल्या कामावर जेथे काँक्रीटमधील अांतवसस्तूांच्या वजनाांच्या लेखाहचत्रीय नोंदी करण्यात येतात 
तेथे प्रत्येक वजनी सांचात हदसू शकेल अशा स्स्प्रांगरहहत तबकडीचा समावशे केलेला असावा. ही तबकडी 
वजन करण्याच्या कोणत्याही टप्प्याच्या वळेच्या मापन भाराची शुन्यापासून पूणसक्षमतेपयंत नोंद करते. 
तथाहप जर वरचे आहण खालचे हनदेशक शनू्य भाराशी अगर कोणच्याही इस्च्छत दाांडीच्या स्थानावर भारण 
केले असताना सांतूहलत होत असतील तर आहण जर शवेटच्या वाट्यामुळे वजन करणारी नाळकी मोकळी 
होईपयंत नवीन वाट्याची सुरवात होणार नाही अशा तऱ्हेने मापक अांतग्रसहथत केलेले असतील तर हे 
हनदेशक वापरावते. पूणस क्षमतेच्या तबकडीमुळे प्रमाण हनयांत्रकातील हनस्त्राव पूणसपणे झाला आहे याची 
तपासणी करणे आहण तसेच वजनी उपकरण अगर द्रव्याांचा प्रवाहाच्या कामी जर काही अहनयहमतपणा 
झाला असल्यास तो हुडकून काढणे शक्य होते. हसमेंटचे आहण पाण्याचे वजन करण्यात पूणस क्षमतेच्या 
तबकडीला हवशषे मूल्य असते आहण ह्या द्रव्याांचे हबनचूक हनयांत्रण करण्यात वारांवार अडचणी येत 
असल्याने त्याला र्फार महत्व आहे. 
 

मांच प्रकाराचे वजनी उपकरण, आ. १०० व १०१ मध्ये हचहत्रत केले आहे. जेथे हमश्रक भारण 
नाळक्याांनी अगर यांत्रचहलत डोलाांनी सुसहज्जत केलेले असतात अशा हठकाणी काँक्रीटचे वाटे एक अगर 
अहधक हसमेंटच्या पोत्याांचे असतात. त्या जागेवरच्या हढगातील हमलाव्याांचे वजन करण्याकहरता अशा 
प्रकाराच्या उपकरणाचा सामान्यपणे उपयोग केला जातो. आ. १०० मध्ये तथाकहथत हातगाडीवरील मापक 
दाखहवला आहे. ह्या हदग्दर्मशत केलेल्या हवहशष्ठ मापकावर र्फक्त वजनाकहरता दोनच दाांड्या (एक 
वाळूकहरता व एक हमलाव्याकहरता) असतात व ब्यूरोच्या बहुतेक कामावर ही सांख्या अपुरी पडते, तथाहप 
पाहहजे हततक्या दाांड्या असलेले आहण हभन्नहभन्न आकाराचे मांच असलेले असे मापक उपलब्ध आहेत. 
ढकलगाड्या आहण गाड्याांच्याकहरता अनुक्रमे ३० इांच व ४२ इांच चौरस आकाराचे मांच सामान्यपणे वापरले 
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जातात. मोकळी हातगाडी अगर गाडीच्या वजनाची भरपाई करण्याकहरता बारदान दांड म्हणून आकृतीत 
दाखहवलेली वरची दाांडी काम देते आहण दाांडीच्या पेटीवरील सूचक तबकडी अगर तोल हनदेशक, द्रव्याची 
हबनचूक राहश केव्हा घातली हे दाखहवण्याकहरता, एक सोयीस्कर साधन असते. कायसवाही होत असताना 
द्रव्याच्या इस्च्छत एकूण वजनाशी (यात पृष्ठीय आद्रसतेचा समावशे केलेला असतो) जुळतील अशा तऱ्हेने 
तोलन दाांडीचे सांतोलक लावनू घेतलेले असतात; आहण जेव्हा कोणच्याही आकाराच्या हमलाव्याचे वजन 
करावयाचे असते तेव्हा पेटीच्या बाहेरच्या बाजूवरील घोडा मुक्त करून योग्य ती दाांडी कामात आणण्यात 
येते. मापक हढगाच्या जवळच असणे अवशय आहे असे नाही कारण मापकाजवळ प्रत्येक हमलाव्याचा 
थोडासा साठा ठेवनू हातगाडी अगर गाडीतील द्रव्य जरुरीप्रमाणे कमी करता येते अगर वाढहवता येते. 
थोड्याशा अनुभवाने बरोबर वजनाच्या सांहनकट वजन हमळहवण्यात कामगार तरबजे होतो. 
 

 
आ. १०० 

हातवाहू हातगाडीवरील मापकाच्या सहाय्याने केलेले काँक्रीटचे प्रमाण हनयांत्रण. लहान कामावर 
एकसारखे काँक्रीट प्राप्त करणे, अशा उपकरणाचा वापर करण्याने, शक्य होते. 466–602–604 
 

ज्या कामावर काँक्रीटच्या लहान राशी टाकण्यात आल्या त्या हठकाणी वापरण्यात आलेल्या 
उपकरणाची योजना आ. १०१ मध्ये दाखहवली आहे. एका रकच्या पाठीमागच्या बाजूस मांच बसहवला होता 
व त्यात वाळू, कां कर अगर हसमेंटकहरता स्वतांत्र जागा ठेहवल्या होत्या. मापकावर एका डोलाची अशा तऱ्हेने 
योजना केली होती की रकने ओढण्यात येणाऱ्या लहान हमश्रकात तो सरळसरळ कलांडता येई. 
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आ. १०१ 

लहान कामाकहरता काँक्रीटचे वजनी प्रमाणीकरण करण्याकहरता वापरलेली व्यावहाहरक योजना. 
P X–D–32979 
 
८५.– द्रव पदार्थांचे प्रमाि–णनयतं्रि 

अचूकता, हवश्वसनीयता, स्पष्ट दृशयता, दुरुस्ती आहण समायोजन याांच्याकहरता सहजप्रवशे, आहण 
समायोजनाची सुकायसता ह्या, हमश्रक जलमापन आहण त्वरक वायुधारक द्रव्ये आहण मांदकाांच्यासारख्या 
सांहमश्रणाांच्या द्रावणाांचे मापन करणाऱ्या उपकरणातील, महत्त्वाच्या आवशयकता असतात. ह्या उपकरणात 
तसेच वाट्याकहरता मापन केलेले पाणी वळवण्याकहरता त्याांची जरूरी असते आहण ज्यामुळे मापनाची 
हबनचुकता अगर समायोजन शीघ्रगतीने तपासता येईल अशा तऱ्हेच्या झडपा आहण जोड बसहवणे इष्ट 
असते. मोठाल्या कामाांवर हमश्रणाकहरता स्वयांचहलत मापक अगर स्वयांचहलत प्रमाण–हनयांत्रकाांनी पाण्याचे 
मापन करणे समथसनीय ठरते. 
 

बहुतेक ब्यूरोच्या कामावर जलमापनाच्या गरजाांची अांमलबजावणी, मापनळी बसहवलेली उभी 
टाकी, वजनाच्या स्वरूपात मापन करण्याकहरता अांशाांहकत माप, आहण टाकी भरण्यावर हनयमन 
ठेवण्याकहरता एक सोयीस्कर पहरवाह, याांची तरतूद करून करण्यात येते. अशा योजनेमुळे हमश्रकावरील 
पहरचालनाला काँक्रीटच्या सांघनतेवर हनयांत्रण ठेवण्याकहरता अवशय असणारी लवहचकता हमळते आहण 
त्यामुळे त्याला हमश्रकजलाच्या राशींचे प्रत्यक्ष मापन करणे शक्य होते. हातवाहू हमश्रकावर आडव्या टाक्या 
वापरण्यास परवानगी देण्यात येत नाही कारण टाकीच्या उतारात अगदी प्रकहचतसा बदल झाला तरी अशा 
टाकीवरींल अांशाांकन हटकून राहू शकत नाही. 
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आ. १०२ 

हमश्रक जलाचे प्रमाण–हनयांत्रण करण्याकहरता वापरण्यात येणारा जलमापक. सोयीस्कर 
बनावटीचा असा मापक पाण्याचे प्रमाण–हनयांत्रण करण्याचे एक खात्रीलायक साधन असतो. P X–D–
32760 
 

आ. १०२ मध्ये दाखहवलेल्या प्रकारचे मापक अशा तऱ्हेने बनहवण्यात यावते की पूवसहनहित प्रस्त्राव 
होताच प्रवाह आपोआप हवलग करता यावा अगर कोणत्याही वळेी बांद करता यावा. प्रत्येक हवतरण सुरू 
करण्यापूवी तबकडीच्या घराच्या बाजूकडील पढेु आलेल्या खुांट्या हर्फरवनू तबकडीवरील दोन्ही काटे (एक 
जलद व दुसरा सावकाश हर्फरणारा) शून्यावर आणण्यात येतात. मापकातून जाणाऱ्या एकूण पाण्याची नोंद 
तबकडीच्या मुखपृष्ठावरील योगकत्यांवर केली जाते. लागणाऱ्या पाण्याची सरासरी व काँक्रीटच्या 
वाट्याच्या गटाकहरता जल–हसमेंट गुणोत्तर हनधाहरत करण्यात योगकत्याचा हवशषे उपयोग होतो. 
 

हाताांनी चालहवलेल्या अगर स्वयांचहलत जलमापकाची हनवड ज्या पहरस्स्थतीत काम कराव ेलागेल 
त्या सांपूणस पहरस्स्थतीचा अभ्यास करूनच करावी. हवतरणाच्या वगेावर आहण मापकाच्या अचूकतेवर 
कायसवाही–दाबात होणाऱ्या हवचरणाांचे पहरणाम हनधाहरत करावते. बाांधकामावर पुरवण्यात येणाऱ्या 
सांयांत्रणेत नेहमी आढळून येणाऱ्या पोपडे आहण अवसाद याांच्या आहण हहवाळ्यात अवशय असणाऱ्या व 
उन्हाळ्यात नेहमीपेक्षा जास्त असणाऱ्या तपमानामुळे होणाऱ्या पहरणामाांचे काळजीपूवसक अन्वषेण कराव.े 
जेथे हातवाहू हमश्रक वापरण्यात येतो तेथे अस्स्तत्वात असणाऱ्या पहरस्स्थतीत ह्या कारणामुळे येणाऱ्या 
अडचणी सामान्यतः जास्त असतात व वरचेवर आढळतात. अशा पहरस्स्थतीत हवशषेेकरून स्वयांचहलत 
उपकरण, मध्यावर सायर्फनी हनःसारण नळी बसहवलेल्या खात्रीदायक उभ्या टाकीपेक्षा, कमी उपयुक्त 
असते. 
 

उलटपक्षी स्स्थर हमश्रकावर आहण कें द्रीय प्रमाण–हनयांत्रकाांच्यावर बसहवलेले जलमापक वापरून 
सांतोषजनक उहद्दष्ठे प्राप्त करता आली आहेत. ह्या सांस्थापनात, ज्यात वाट्याकहरता मापन केलेले पाणी 
सोडता येईल आहण हमश्रकाकहरता ते तयार ठेवता येईल अशा तऱ्हेच्या सहाय्यक टाकीची जोड देणे 
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कधीकधी आवशयक आहण इष्ट असते. मापकाांतून प्रवाह प्रत्यक्ष वाहण्याऐवजी अशा टाकीतून तो आला तर 
त्यामुळे हमश्रकात येणाऱ्या प्रवाहाची वळे, राहश आहण वगे याांचे जास्त बारकाईने हनयमन कहरता येते (आ. 
१०३ पहा). 
 

काँक्रीटला लागणाऱ्या पाण्याच्या काटेकोर राशीच्या मापाचा वाळूतील पाण्याची राशी आहण 
हवशषेतः वाळूतील आद्रसतेतील हवचरण याांच्याशी इतका हनगहडत सांबांध असतो की आद्रसता हवचरणाची 
भरपाई करण्याकहरता पाण्याच्या वजनाचे शीघ्र समायोजन करण्याच्या साधनाांची तरतूद करावी. अगदी 
कमी अवपात होण्याचे टाळण्याकहरता हमश्रण कालाच्या शवेटी थोडेसे पाणी जादा घालणे कधीकधी अवशय 
असते. जर जलमापक उपकरण उपयुक्त नसेल तर पाण्याची हनधाहरत राशी जलदी आहण सोयीस्करपणे 
घालता येईल अशी पूरक सुहवधाांची तरतूद करावी. जरूर लागेल तेव्हा हे पाणी वाट्याबरोबर जलद 
हमसळून जाईल अशा तऱ्हेने हमश्रणात योग्य प्रकारे सोडाव.े प्रमाण–हनयांत्रण केले जात असताना 
काँक्रीटमधींल अांतवसस्तूांचे तपमान कमी करण्याकहरता हमश्रक जलाचा एक भाग म्हणून बर्फाच्या 
वापरासांबांधी हवभाग ८० पहा. 
 

 
आ. १०३ 

हूवर धरणावर सरकारी प्रमाण–हनयांत्रकावर सांतोषजनक ठरलेल्या प्रमाण–हनयांत्रणाच्या आहण 
हमश्रणाच्या सुहवधाांचा आयोजन आरेख. 288–D–157 
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आ. १०४ 

वायुधारक द्रव्याचे वाटप यांत्र. P X–D–32761 
 

हनयांत्रण करताना कॅस्ल्शयम क्लोराइडचे प्रमाण नेहमी द्रावणाच्या स्वरूपात कराव ेआहण हे द्रावण 
हमश्रक पाण्यात घालाव.े ही गरज पुरी होईल आहण हबनचूक मापन करता येईल अशी कोणतीही पद्धत 
सांतोषजनक असते. ज्या हठकाणी लहान हातवाहू हमश्रकाांचा वापर करण्यात येतो त्या हठकाणी डोल अगर 
नाळके मोकळे झाल्यावर द्रावणाची योग्य राहश सरळ हमश्रकाांत ओतावी. कॅस्ल्शयम क्लोराइड हाताळताना 
खालील काळजी घ्यावी. 
 

(१) ज्यात द्रावणाचा असमान धातूांशी सांबांध येतो आहण ते हवदु्यत् मुद्राांक असल्याने जस्तीकरण 
हक्रयेचा पहरणाम होऊन सांक्षारण होते अशा भाांड्याचा, झडपाांचा वगैरे वापर टाळावा आहण (२) कॅस्ल्शयम 
क्लोराइडचे द्रावण आहण वायुधारक द्रव्याचे, वाटप प्रमाण–हनयांत्रकात अगर साठवणाच्या टाक्याांत, 
हमश्रण करण्याचे टाळाव,े कारण जेव्हा ही द्रव्ये द्रावणात एकत्र येतात तेव्हा त्यातील हचकट कॅस्ल्शयम 
रेहझनेटमुळे दट्ट्या झडपाांची तोंडे बांद होतात. त्यामुळे मापकाांच्या कायसवाहीत अडथळा येतो आहण 
अांशाांकहनत भाांड्याांची आयतनहमतीय क्षमता कमी होते. 
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आ. १०५ 

वायुधारक द्रव्याचे बाजारी वाटप यांत्र 
 

कोलां हबया घाटी प्रकल्पावर वापरलेले एक वायुधारक द्रव्याचे वाटपयांत्र आ. १०४ मध्ये दाखहवले 
आहे. स्वयांचहलत सायर्फन हक्रयेने अगर गुरुत्वाकषसणाने चालहवता येईल असे वाटप यांत्र तयार कराव.े 
स्वयांचहलत हक्रयेने चालण्याकहरता ते तयार केलेले असल्यास, जेव्हा जलप्रमाण–हनयांत्रक हरकामा होतो 
तेव्हा ते भरते आहण जलप्रमाण–हनयांत्रक भरला असताना ते हरकामे होते. यामुळे जोपयंत जलप्रमाण–
हनयांत्रक भरलेला असतो तोपयंत वाटप यांत्र हरकामे रहाव ेअशी तरतूद केल्यामुळे वाटपयांत्रातून कोणचीही 
अवाांहछत सायर्फन हक्रया हनमाण न होता जलप्रमाण–हनयांत्रकातून हमश्रकात “मृदुकरण जल” घालता 
येते. प्रवशेद्वाराच्या सोलेनाइड झडपाच्या पहरपथातील स्स्वच अगर “थाांबा आहण जा” या बटनामुळे हमश्रक 
धुण्याकहरता ज्याप्रमाणे उपयोग होतो त्याप्रमाणे वाटपयांत्र न वापरता पहरचालकाला जलप्रमाण–
हनयांत्रकाचा उपयोग करता येतो. प्रमाण–हनयांत्रकाच्या माथ्याऐवजी तळामधून समायोजी हनगसमद्वार 
असलेला आहण हनस्यांदक पांप नसलेला प्रमाण–हनयांत्रक तयार करून गुरुत्वाकषसण प्रकाराचे वाटपयांत्र 
तयार करण्यात येते. 
 

वायुधारक द्रव्य पुरहवणाऱ्या व्यापाऱ्याांच्याकडे सांतोषजनक बाजारी वाटपयांते्र (आ. १०५ पहा) हमळू 
शकतात. जरी काही पूड केलेली सांहमश्रणे सुक्या द्रव्याांत हमसळता येतात तरी ही हमश्रणे सामान्यतः 
हमश्रकजलात घालण्यात येतात. ह्या सांहमश्रणाांची वाटपयांते्रसुद्धा हवके्रत्याांच्याकडे हमळतात. 
 
ई–सर्श्रण करणे 

 
८६. सामान्य चचा 

मक्तेदाराच्या हमश्रण उपकरणास प्राथहमक मान्यता देण्यात हनयांहत्रत अटी व हमलाव्याच्या प्रहक्रया 
करण्याच्या आहण हाताळण्याच्या बाबतीत हव. ६४ मध्ये हनवहेदत केलेल्या अटी एकच असतात. 
 

स्स्थर आहण हातवाहू, न कलां डणारे व कलां डणारे, असे दोन्हीही हमश्रक लहान कामावर 
वापरण्यात येतात. हबनकलांडणाऱ्या प्रकारात सामान्यतः एक नळकाांड्याच्या आकाराचे पीप असते आहण 
तार चहलत भारण डोल अगर हवचरक नाळक्याच्या सहाय्याने चालहवण्याच्या डोलणाऱ्या प्रस्त्राव प्रवहणकेची 
त्यात तरतूद केलेली असते. कोनाकार अगर भाांड्याांच्या आकाराची हपपे सामान्यतः कलां डणाऱ्या हमश्रकात 
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बसहवलेली असतात. ही यांते्र हभन्नहभन्न आकारात उपलब्ध आहेत व या आकाराांची व्याप्ती र्फार हवस्तृत 
आहे. ६ घ, रू्फ. अगर जास्त क्षमतेचे भारण डोलाांनी सुसहज्जत केलेले कलां डते हमश्रक उपलब्ध आहेत. डोल 
असलेला हातवाहू हमश्रक जर उांच भारक मांचाची तरतूद केलेली नसेल तर पोषण नाळके बसहवलेल्या 
हमश्रकापेक्षा अहधक सोयीस्करपणे भरता येतो. 
 

अहलकडे प्रवकहसत केलेला हबनकलां डत्या प्रकारच्या हमश्रकाचा हरहनटी नदीच्या प्रकल्पातील 
स्क्लअर क्रीक बोगद्याच्या अस्तराचे काम करताना सांतोषजनक उपयोग करण्यात आला. टरबाईन अगर 
क्षैहतज प्रकाराचा म्हणून ज्ञात असलेल्या हमश्रकात, दहक्षणावतस हर्फरणारे सपाट तळाचे व ज्यातील उभ्या 
दाांड्यावर वामावतस हर्फरणाऱ्या हमश्रण पाती आहेत असे नळकाांडी हपप बसहवलेले असते. हपपाच्या तळाशी 
असलेल्या द्वारातून हमश्रण केलेले काँक्रीट बाहेर पडते. अशा प्रकारच्या हमश्रकाने जलद आहण कायसक्षम 
हमश्रण साध्य होते. 
 

सामान्यपणे सध्या कलां डणारे हमश्रक इतर प्रकारापेक्षा जास्त कायसक्षम असतात असे मानले जाते. 
त्याचे मोठे कारण, ते जलदी हरकामे करता येतात आहण हमलाव्याचा आकार अगर अवपात काहीही असला 
तरी त्यावळेी हकमान हवयोजन होते, हे आहे, कलां डणारे हमश्रक जास्त सुलभतेने स्वच्छ करता येतात हा 
सुद्धा त्याांचा एक र्फायदा आहे. कोणच्याही हमश्रकातील हमश्रण हक्रयेचा प्रभावीपणा मुख्यतः हपपाचा 
आकार, पातींचा आकार आहण रचना, भारणाची पद्धत, आहण हपपामध्ये ज्या क्रमाने द्रव्यें घालण्यात येतात 
त्यावर, अवलां बून असतो. हपपाच्या हमश्रकात पातींचीं रचना आहण हपपाचा आकार याांचा सांयोग असा 
असावा की पहरभ्रमणाच्या अक्षाशी द्रव्याांतील आदानप्रदान या टोकापासून त्या टोकापयंत समाांतर राहील, 
तसेच वाट्याचे हमश्रण होत असताना हमश्रणाच्या पसरणाची हालचाल तसेच त्याचे लोळण आहण दुमडणे 
स्वतःवर होईल अशी खात्री हमळेल. 
 

पात्याांच्या भोवती अगर हपपाच्या आतील पृष्ठभागावर बऱ्याच प्रमाणात दृढीकृत झालेल्या हसमेंटच्या 
राशींच्यामुळे हमश्रण हक्रयेत हबघाड होतो आहण सांघनता–मापक उपकरणातील नोंदीत चकुा होण्याचा 
सांभव असतो. असे दृढीभतू हसमेंट जसजसे साचत जाते तसतसे ते जलदी काढून घ्याव.े भारण आहण 
हमश्रणाचे कायस करताना होणारी द्रव्याांची प्रचांड हानी योग्य त्या दुरूस्त्या करून दूर करावी. हवहशष्ठ 
हमश्रणकालाांतील काँक्रीटची सांघनता सांपूणस वाट्यामध्ये जर योग्यप्रमाणात एकसारखी नसेल तर सांभाव्यतः 
असे आढळून येईल की, पाती र्फारच खराब झाली आहेत अथवा आकार अगर रचनेच्या दृष्टीने त्याांचे 
चाांगल्या प्रकारे अहभकल्पन केलेले नाही; प्रकवा ज्या क्रमाने काँक्रीटमधील अांतवसस्तूांचे प्रभारण करण्यात 
येत आहे तो क्रम बदलण्याची जरूरी आहे. हनमात्याने हदलेल्या हनधाहरत क्षमतेच्या १० टक्क्यापेक्षा 
हमश्रकाांचे जास्त भारण करू नये. मोठाले वाटे हाताळणाऱ्या आहण ज्याांच्यात प्रभारण–हनयांत्रणाची पुरेशी 
तरतूद केलेली आहे अशा हमश्रकाांच्या बाबतीत खालील प्रथा इष्ट असतात. 
 

(१) हमश्रकामध्ये (हसमेंट, जर पोझोलान असेल तर ते, आहण सूक्ष्म व भरड हमलावा ह्या) अांतवसस्तू 
एकाच वळेी टाकाव्या व त्या अशा तऱ्हेने टाकाव्या की प्रत्येकाच्या प्रवाहाचा कालावधी जवळजवळ 
सारखाच असेल. 
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(२) हमश्रण जल तापवलेले असते (अ. ९४ पहा) तेव्हाची बाब सोडून हमश्रणजलापैकी काही भाग 
(५ पासून १० टक्क्याांच्या दरम्यान) अन्य द्रव्ये घालण्याच्या आधी घालावा आहण हततकीच राशी त्यानांतर 
घालावी. उरलेले पाणी इतर द्रव्याांच्या बरोबर सारख्या प्रमाणात घालाव.े 
 

(३) ब्यूरोच्या कामावर हवहनदेहशत केलेला हकमान हमश्रणकाल खालीलप्रमाणे असतो–पाण्याचा 
अखेरचा भाग सोडून सवस अांतवसस्तू हमश्रकात घातल्यानांतर तो चालू करण्याचे समयहनधारण खालीलप्रमाणे 
असाव.े  
 

हमश्रकाची घनयाडात क्षमता हमहनटात हमश्रणकाल 
२ अगर कमी १ ½ 
३ २ 
४ २ ½ 
५ २ ¾ 
६ ३ 

 
प्रमाणापेक्षा जास्त हमश्रण करणे आके्षपाहस असते कारण दळण हक्रयेमुळे सूक्ष्मकणात वाढ होते व 

काँक्रीटची सांघनता राखण्याकहरता त्यामुळे जास्त पाणी घालाव ेलागते. तसेच प्रमाणापेक्षा जास्त हमश्रण 
केल्यामुळे धारक वायू बाहेर हनघून जाण्याचा सांभव असतो, म्हणून कोष्टकात हदलेल्या हमहनटाांच्या 
सांख्येच्या हतपटीपेक्षा हमश्रणकाल जास्त असू नये अशी हशर्फारस करण्यात येत आहे. हमश्रक पूणस भरलेला 
असताना हमश्रण बांद ठेवता याव े अगर पुन्हा चालू करता याव े अशाप्रकारे हमश्रणाच्या उपकरणाचे 
अहभकल्पन करण्यात याव.े 
 

(४) योग्य तऱ्हेने काँक्रीटचे हमश्रण करण्याची हमश्रकाची पात्रता त्याच्या कायसक्षमता–
चाांचण्याांवरून हनधाहरत केलेली असते (पदसांज्ञा २६ पहा). हमश्रक असा असावा की, त्याांतून बाहेर 
काढलेल्या वाटयामधील पहहल्या आहण शवेटच्या भागातून घेतलेल्या नमुन्याच्या वायुमुक्त चुन्याचे एकक 
वजन त्या चुन्याच्या दोन वजनाांच्या सरासरीच्या ०·८ टक्क्यापेक्षा जास्त हवचरण होणार नाही असे, 
काँक्रीटचे हमश्रण करू शकेल. सहा वाट्याांमधील सरासरी हवचरणशीलता ०·५ टक्क्याांच्यापेक्षा जास्त असू 
नये. तसेच वाट्याच्या पहहल्या आहण शवेटच्या भागातील एक घ. रू्फ. काँक्रीटमधील भरड हमलाव्याचे वजन 
(नांबर ४ च्या चाळणीवर राहहलेले) भरण हमलाव्याच्या दोन वजनाांच्या सरासरींच्या ५ टक्क्यापेक्षा जास्त 
असू नये. भारी काँक्रीटच्या धरणाांच्यासारख्या मोठ्या प्रमाणात काँक्रीट लागणाऱ्या कामावर सरासरी 
हवचरणशीलतेवर ब्यूरोच्या हवहनदेशनात खालील कमाल मयाांदा घातल्या आहेत. 
 

चाांचण्याांची सांख्या सवस चाांचण्याांतील चनु्याच्या सरासरीं वजनावर 
आधाहरत केलेली सरासरी हवचरणशीलता-टके्क 

३ ०·६ 
६ ०·५ 

२० ०·४ 
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९० ·३ 
 

मुक्त वायूमुक्त चुन्याच्या एकक वजनातील अहतहरक्त हवचरण, हमश्रणकालात वृद्धी करण्याच्या 
अवशयकतेचे, द्योतक असते. तसेच एका घ. रू्फ. काँक्रीटमधील भरड हमलाव्यातील अहतहरक्त हवचरण हे 
हमश्रक अयोग्य तऱ्हेने अहभकस्ल्पत केला आहे अगर त्यातील पाती अहतशय हझजली आहेत याचे द्योतक 
असते. काम चालू करण्याच्या सुरवातीला आहण पहरणामकारक हमश्रणाच्या हवहनदेशीय गरजाांची 
अांमलबजावणी होत आहे याची खात्री येण्याकहरता मधूनमधून हमश्रकाच्या कायसक्षमतेच्या जरूर हततक्या 
चाचण्या कराव्या. जर वळे कमी करून समाधानकारक हमश्रण होईल अशी हमश्रकाच्या कायसक्षमता–
चाांचण्यावरून खात्री झाली तर उप–हवभाग (३) मधल्या यादीतील हकमान हमश्रणकाल कमी करावा. 
 

कामाच्या आकाराचा हवचार न करता प्रत्येक हमश्रण सांयांत्रात हकमान एक हमश्रक असा तयार 
करावा आहण आयोहजत करावा की प्रचालकाला अगर त्याच्या सहाय्यकाला हमश्रकाच्या हपपात पहाता याव े
आहण काँक्रीटची सांघनता तपासता यावी. १½ इांच अगर त्यापेक्षा लहान कमाल आकार असलेल्या 
हमलाव्याच्या काँक्रीटच्या हमश्रणाकहरता हा हमश्रक सोयीस्करपणे वापरता येतो. सांघनता–मापक 
बसहवलेल्या हमश्रकाांच्या यांत्रणेच्या बाबतीत ह्या आवशयकतेचे महत्व मापकाांच्या पहरणामकारकतेवर 
अवलां बून असते. 
 

हमश्रकातून बाहेर पडलेल्या काँक्रीटमध्ये, बादल्या, नाळकी, गाड्या इत्यादीत ते पडत असताना, 
अहनयांहत्रत प्रवहणत पहरणामामुळे, हवयोजन होऊ नये म्हणून दक्षता घ्यावी. तुलनेने लहान प्रवाहात काँक्रीट 
वाहत जाण्याकहरता प्रस्त्राव–प्रवहणका बसहवलेल्या हबनकलां डणाऱ्या हमश्रकाांच्याबाबतीत हा पहरणाम 
हवशधेतः हदसून येतो. कलांडणाऱ्या हमश्रकाांच्या बाबतीत सामान्यपणे वाटा जास्त मोठ्या प्रमाणात घसरत 
बाहेर येतो व त्यामुळे हवयोजनास कमी सांधी हमळते. जेथे आके्षपाहस हवयोजन रोखण्याची आवशयता असते 
तेथे प्रस्त्रावी प्रवहणकेच्या अखेरीस एक अडथळा अगर अहधमानतः अधोनहलकेच्या एका तुकड्याची तरतूद 
करावी म्हणजे काँक्रीट उभ्या अगर जवळजवळ उभ्या हदशनेे ग्राहीपात्राच्या मध्य भागात पडेल. (आ. १०६ 
पहा). 
 
८७. रक णमश्रक आणि आंदोलक 

रकवर बसहवलेले उपकरण रक हमश्रकाचा एक भाग असते आहण त्याच्यायोगे प्रमाण–हनयांत्रक 
आहण र्फमे याांच्या दरम्यानच्या, रस्त्यावर रक जात असताना, काँक्रीटचे हमश्रण होऊ शकते. आांदोलक हे, 
हमहश्रत काँक्रीटमधील घटक भागाचे हवयोजन होऊ नये म्हणनू अहभकस्ल्पत केलेली, हातवाहू यांते्र 
असतात. कामावर हमश्रण नेले जात असताना मधून मधून त्यात सौम्य हमश्रण–हक्रया करून आांदोलक हे 
कायस साध्य करतो. ह्या कारणाकहरता रक हमश्रक तसेच उघड्या माथ्याचे पहरभ्रामी पाती असलेले अगर 
र्फावडी बसहवलेल्या प्रकाराचे आांदोलक (आ. १०७) वापरता येतात. हवामान आहण हमश्रणाच्या बनावटीवर 
अवलां बून राहून कधींकधी आांदोलकात मधूनमधून ढवळून १½ तासाइतक्या कालापयंत काँक्रीट सुघट्ट्य 
व कामचलाऊ ठेवता येते. आांदोलक म्हणनू जेव्हा रकहमश्रक वापरण्यात येतात तेव्हा, हमश्रणाकहरताां 
वापरले जातात त्यावळेच्यापेक्षा, ते कमी वगेाने हर्फरहवण्यात येतात आहण असा जेव्हा त्याांचा वापर केला 
जातो, तेव्हा ते पहहल्यापेक्षा ⅓ ने जास्त असलेले वाटे हाताळू शकतात. 
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आ. १०६ 

हमश्रकातून काँक्रीट प्रस्त्राहवत करण्याच्या योग्य आहण अयोग्य पद्धती. योग्य प्रकारे प्रस्त्राव हनयांत्रण 
केला नाही तर पहरणामकारक हमश्रणाने प्राप्त केलेल्या एकसारखेपणाचा हवयोजनामुळे नाश होईल. 288–
D–846 
 

रकहमहश्रत काँक्रीटचा दजा हनयांहत्रत करण्यात अन्य प्रकाराांच्या काँक्रीट हमश्रणात समान 
नसणाऱ्या समस्या हनमाण होतात. पुरेशी काळजी घेतली नाही तर हनयोजन आहण सांघनतेतील 
हवचरणासारख्या त्रासदायक अवस्था इतक्या हवस्तृत प्रमाणात आढळतात की जलहसमेंट गुणोत्तरावरील 
हनयांत्रण हनकामी होते. योग्य सांघनता असलेले काँक्रीट पुरेसे सुघट्ट्य आहण कामचलाऊ असते, ते सहज 
जागेवर पसरता येते आहण सामान्य पहरवहनात आहण हाताळणीत आके्षपाहस होईल इतके त्यात हवयोजन 
होत नाही. 
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आ. १०७ 

पांपक्रीट यांत्राच्या पोषणनाळक्यात काँक्रीट सोडण्याकहरता उपकाँक्रीटचा आधारस्तर वापरण्यात 
येत असताना– द्रव्याच्या हवयोजनाचा बऱ्याच प्रमाणाांत हनरास करणाऱ्या आधारस्तरातील आांदोलकाकडे 
लक्ष द्या– 214–TO–5010–CV 
 

काँक्रीटमधील तपमानवृद्धीवर ज्या घटकाांचा पहरणाम होतो त्याच घटकाांचा योग्य सांघनता प्राप्त 
करण्याकहरता लागणाऱ्या पाण्याच्या राशीवरही पहरणाम होतो. अांतवसस्तूांचे गुणधमस, वाहतुकीचे अांतर, 
हमश्रणाचे प्रमाण, ती उतरून घेण्यास लागणारा वळे, हवामान आहण इतर बाबी हे ते धटक होत. अहनयहमत 
हवतरण, वाहतुकीची लाांब अांतरे, (काँक्रीट) थोडेथोडे आहण सावकाश टाकणे, गरम हवामान 
याांच्यासारख्या प्रहतकूल पहरस्स्थतीत, काही प्रमाणात तरी एकसारखेपणा आहण दजा हटकहवण्यातील 
समस्यात बरीच वाढ होते. प्रस्थाहपत केलेल्या जलहसमेंट गुणोत्तराकहरता लागणाऱ्या पाण्यात वाढ 
करण्यास परवानगी नसते. (काँक्रीटच्या जागेवरील) हवतरणाचा आहण टाकण्याचा वगे वाढवनू आहण अन्य 
कारणामुळे होणाऱ्या हवलां बाचा हनरास करून अवपात हाहन कमीत कमी करण्याकहरता आगाऊ काळजी 
घ्यावी. हवलां बकराचा वापर करणे कधीकधी र्फायदेशीर असते. गरम हवामानात शक्य हततके काँक्रीटचे 
तपमान ७० ते ८० अांश F च्या टप्प्यात राखाव.े हे– 
 

(१) थांड हमश्रण–जल अगर बर्फस  वापरून, 
(२) बाष्ट्प शीतन व्हाव े म्हणनू हमलाव्याांच्या ढीगावर सावली करून अगर र्फवारे मारून 

(त्यातील) द्रव्ये शक्य हततकी गार ठेऊन, 
(३) गरम हसमेंट वापरण्याचे टाळून, 
(४) हमश्रक हपपाांना पाांढरा रांग लाऊन आहण ते सरे्फत ठेऊन, साध्य करता येते. 

 
गरम हवामानात हवशषेेकरून रकहमहश्रत काँक्रीटमध्ये पुष्ट्कळ वळेा बरीच अवपात हाहन होते. 

प्रारांहभक हमश्रण हक्रया ३० रे्फरे झाले की थाांबवनू आहण प्रमाणाबाहेर हमश्रण करण्याचे टाळून अशी हाहन 
कमीत कमी करता येते. काही पहरस्स्थतीत जेथे ह्या उपायाांनी अवपात हाहन सुधारता येत नाही तेथे 
कामाच्या जागेवरच सवस पाणी घालून अगर सांपूणस हमश्रण करून अगर द्रव्याांचे कें द्रीय शुष्ट्क प्रमाण–हनयांत्रण 
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करून सोयीस्कर अशा हमश्रकात त्याांचे सांपूणस हमश्रण करून या अडचणी कमीत कमी करता येतात. 
तीव्रतेचे ऊष्ट्ण हवामान असताना काही प्रकल्पावर (काँक्रीटच्या) हमश्रणाची आहण जागेवर टाकण्याची कामें 
रात्री करण्यात आली आहेत. 
 

ब्यूरोच्या प्रकल्पाांवर जेथे रकहमश्रक वापरण्यात येतात तेथे प्रत्येक वाट्यामधील काँक्रीट 
एकसारखे राहील अशी खात्री हमळण्याकहरता काही हवहशष्ठ पद्धती वापरल्या आहेत त्याांचा अवलां ब करावा 
आहण ज्या हवहशष्ठ दक्षता घ्याव्या लागतात त्या घ्याव्यात. त्या खाली हदल्या आहेत. 
 

१) प्रत्येक हमश्रकावर पुरवठा टाकी आहण हमश्रक याांच्या दरम्यान एक हबनचूक जलमापक 
बसवावा व ह्या मापकावर सूचक तबकडी आहण योगकता बसहवलेला असावा. 
 

२) प्रत्येक हमश्रकावर खात्रीलायक पहरक्रमणगणक बसहवलेला असावा व तो गणक हमश्रण हकती 
प्रमाणात झाले (वगे नव्हे) ते दाखवील अशा तऱ्हेने पनु्हा लावता यावा. 
 

३) जेव्हा हपप हर्फरत असते तेव्हा हमलावा, हसमेंट, आहण पाणी याांचे र्फीत–पोहषत हमश्रण हमश्रकात 
घालाव.े 
 

४) योग्य अवपातापेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता टाळता येईल अशा तऱ्हेने प्रारांहभक हमश्रणजल 
मयाहदत कराव.े 
 

५) हमश्रण वगे ५० रे्फऱ्यापेक्षा कमी नाही अगर १०० पेक्षा आस्त नाही असे हमश्रण केले जात 
असताना, हमश्रक, कायसक्षमता–चाांचणीच्या (पदसांज्ञा २६) गरजा पुऱ्या करील असा, वापरण्यापूवी हनहित 
करावा. 
 

६) हमश्रकाच्या कायसक्षमता–चाचण्या घेऊन वाट्याच्या आकाराच्या प्रमाणात हमश्रण रे्फऱ्याांची 
अनुकूलतम सांख्या प्रस्थाहपत करावी. 
 

७) हवतरणाच्या स्थानाजवळ सांघनतेची तपासणी करण्यापूवी हमश्रण वगेाच्याजवळ असणाऱ्या 
रे्फऱ्याच्या सांख्येच्या र्फक्त ७५ टके्क रे्फऱ्यातच वाट्याचे हमश्रण कराव,े नांतर योग्य अवपात प्राप्त 
करण्याकहरता प्रस्थाहपत जल–हसमेंट गुणोत्तराकहरता लागणाऱ्या पाण्यापेक्षा जास्त नाही इतके पाणी 
घालून जरूर हततके रे्फरे देऊन हमश्रण कराव.े 
 

८) र्फम्याजवळ काँक्रीट आल्यावर त्याच्या सांघनतेची सहज हनहिती करता येईल असे एक द्वार 
हमश्रकात ठेवाव.े 
 

९) हवतरणाचे कायस होत असतानाच्या सांपूणस कालात चनुा आहण खडीचे प्रमाण हनहितपणे सारखे 
रहाव ेम्हणून सवस प्रयत्न करावते. 
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(अ) जर वरील कायसपद्धतीला अनुसरून हे रकहमश्रक वापरण्यात येतील आहण (आ) अवपात 
हवचरण, हवयोजन, अगर अवपात हाहन हवहनदेशाांनी लादलेल्याल मयादाांचे उल्लांघन झाले अगर 
र्फरम्याच्याजवळ हमश्रकातून काँक्रीट सहज हनमाण करण्यातील मयांदाांचे ठळकपणे उल्लांघन झाले तर 
त्याांचा वापर थाांबहवण्यात येईल अशी कबलुी हमळाली तरच रक हमश्रकाांचा वापर करण्यास मान्यता द्यावी. 
ज्या सांरचनात एका रकपेक्षा कमी काँक्रीट लागते अशा हवखुरलेल्या अहत लहान सांरचनाांच्याकहरता 
मोठाले रकहमश्रक वापरू नयेत. वाट्यामधील वापरलेल्या शवेटच्या भागात आके्षपाहस अवपात हाहन 
होण्याचा सांभव असतो. 
 

स्स्थर प्रकारच्या हबनकलां डणाऱ्या हमश्रकाांच्याप्रमाणेच रकहमश्रकात कधी कधी भरड 
हमलाव्यापासून चुन्याचे हवयोजन होते. ग्राही पात्रात काँक्रीट उभ्या हदशनेे खाली पडेल अशा तऱ्हेने आ. 
१०६ त दाखहवल्याप्रमाणे प्रस्त्रावी प्रवहणकेची योजना करून ह्या पहरस्स्थतीचे उपशमन कराव.े तथाहप 
हमश्रक पात्याची रचना आहण प्रस्त्रावयांत्रणा, प्रस्त्राव होत असण्याच्या सांपूणस कालात भरड कणापासून सूक्ष्म 
कणापयंत हमलाव्याचे योग्य हवतरण होईल अशा तऱ्हेने करणे हे सुद्धा महत्वाचे आहे. जर वाट्यामधील 
अखेरच्या भागात भरड हमलावा अहतहरक्त प्रमाणात असेल तर हा भाग ठेवनू द्यावा आहण नांतरच्या वाट्यात 
हमसळावा. अशा पहरस्स्थतीत राखून ठेवलेल्या राशीची भरपाई होईल इतका वाट्याचा आकार कमी 
करावा. काही रकहमश्रकातील अशा प्रकारचे हवयोजन, प्रस्त्राव होण्यापूवी हमश्रकाचे पीप १० ते १२ रे्फरे 
उलट्या हदशनेे हर्फरवनू काांही प्रमाणात कमी करता येते. 
 

तुलनेने भारी सांरचनात कमी अवपात असतो आहण मोठ्या हमलाव्याचे (उदाहरणाथस २ इांच अवपात 
आहण ३ इांच कमाल हमलावा) काँक्रीट हवहनदेहशत केलेले असते तरी कें द्र हमहश्रत काँक्रीटची वाहतूक 
करण्याकहरता रकहमश्रक व आांदोलक वापरले तर काँक्रीटचा सहज आहण एकसारख्या प्रमाणात प्रस्त्राव 
होत नाही म्हणून प्रस्त्राव जलद व्हावा याकहरता जास्त अवपात राखण्याच्या प्रवृत्तीमुळे भारी काँक्रीटच्या 
कामाांवर रकहमश्रक आहण आांदोलकाच्या वापरास उते्तजन देऊ नये. जरी ते वापरले तरी ते अवपात आहण 
हमलाव्याच्या आकाराच्या हनवडीचा एक घटक असू नयेत. कारण जागेवर टाकण्याच्या आहण काँक्रीटचे 
आधुहनक स्पांदक वापरून दृढीकरण करण्याच्या गरजाांच्या दृष्टीने ते हनधाहरत करावयाचे असतात. 
 

ब्यूरोच्या कामावर जेथे रकहमश्रक वापरण्यात येतात तेथे उपकरणाांची उपयुक्तता आहण 
कायसपद्धती व प्रमाणाबाहेर हमश्रण न होता पूणसपणे हमश्रण होण्याकहरता लागणाऱ्या रे्फऱ्याांची सांख्येची 
अनुकूलतम व्याप्ती हनहित करण्याकहरता मधूनमधून हमश्रकाच्या हनष्ट्पादन चाांचण्या कराव्या. रकहमश्रक 
आहण आांदोलकातील प्रस्त्रावाची भरड हमलाव्यातील हवतरणात एकसारखेपणा आहे की नाही हे 
पहाण्याकहरता तपासणी करावी. 
 

रेलगाड्यावर बसहवलेले आडव्या हदशनेे हर्फरणारे आांदोलक मोठाल्या बोगद्यात काँक्रीट वाहून 
नेण्याकहरता प्रभावीपणे वापरण्यात आले आहेत. ह्यात (आांदोलकात) सांपूणस लाांबीपयंत नेलेले कुां डलीदार 
पाते जोडलेले असते, मात्र हपपाच्या प्रकाराचे हर्फरते असते. शवेटी असलेल्या द्वाराांच्यामुळे आांदोलक 
एकमेकास जोडणे शक्य होते आहण अनेक आांदोलक एका मागे एक वापरता येतात. हपपातील द्वारामधून 
आांदोलक भाहरत करण्यात येतात. ६ घनयाडस काँक्रीट इतकी त्याांची क्षमता असते. एकामागे एक 
जोडलेल्या आांदोलकातून प्रस्त्राव केला जात असताना ते सवस एकत्र हर्फरहवण्यात याव.े प्रस्त्राव होत 
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असताना कुां डलीदार पात्यामुळे काही प्रमाणात हमश्रण होते व त्यामुळे हमलाव्यातील हवतरण एक समान 
राहते. (आ. १०८) 
 
(उ) कााँक्रीटच ेगुण तियांत्रण 

 
८८.– सामान्य चचा 

एकसारख्या व स्वस्त काँक्रीटची हनर्ममती प्रमाण–हनयांत्रण आहण हमश्रण सांयांत्राच्या हनरीक्षणावर 
बरीचशी अवलां बून असते. हमलाव्यावर घेतलेल्या प्रतवारी आहण आद्रसता चाचण्याांच्या हनष्ट्कषांचा उपयोग 
करून हमश्रणातील समायोजने करण्यात येतात. हमश्रकाांत हशरणाऱ्या प्रत्येक अांतवसस्तूची राहश आहण क्रम व 
हमश्रणकाल हे कमीत कमी हवचरणाची खात्री रहावी म्हणनू वरचेवर तपासण्यात येतात. सांघनता, तपमान, 
वायुअांश आहण एकक वजन याांच्याकहरता हमहश्रत काँक्रीटची चाांचणी घेतली जाते आहण सांपीडन 
परीक्षणाकहरता काँक्रीटची नळकाांडी तयार करण्यात येतात. शक्य असेल तेथे हमलावा आहण काँक्रीटच्या 
चाांचण्याकहरता एकाच वाट्यामधील नमुने घ्यावते. 
 

नमुने घेण्याची वारांवारता, तयार करण्यात येणाऱ्या नळकाांड्याांची सांख्या आहण ज्या कालाकहरता 
नळकाांड्याांची चाचणी करावयाची आहे ते काल, कामाचा आकार आहण प्रकाराप्रमाणे बदलतात. 
सामान्यतः काँक्रीटच्या प्रत्येक प्रकाराचे नमुने दररोज काँक्रीट टाकले जात असताना एक वळे घेण्यात 
येतात. तथाहप जेथे मोठ्या राशींचा सांबांध येतो तेथे काँक्रीटच्या प्रत्येक प्रकारचे नमुने दरएक पाळीत एकदा 
घेतले जातात. काँक्रीटमधील हमलावा काँक्रीटचे नमुने वापरण्यात आलेली द्रव्यें आहण नमुने घेण्यात 
येणाऱ्या हदवसामधील अगर पाळीतील काँक्रीट याांचे प्राहतहनहधक असावते. वाथुधारक काँक्रीटच्या जादा 
हाताळणीमुळे वायुअांशात घट होत असल्याने अन्य चाांचण्या अगर नळकाांड्यातील काँक्रीट पुन्हा न वापरता 
सवस चाांचण्या घेता येतील इतके काँक्रीटचे नमुने पुरेशा सांख्येत असावते. 
 

 
आ. १०८ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्यघाटी प्रकल्पातील स्क्लअर क्रीक बोगद्याचे काँक्रीट वाहून नेण्याकहरता 
वापरलेले आडव ेआांदोलक. 214–TD–4115–CV 
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ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे हमश्रक सांयांत्राजवळचे प्राहतहनहधक चाांचणी नमुने घेण्याकहरता आहण 
हाताळण्याकहरता मक्तेदाराला जरूर त्या सुहवधाांची तरतूद करावी लागते. हफ्रयाांट धरणावर हमश्रण 
सांयांत्राच्या प्रस्त्रावी नाळक्याांच्या खाली बसहवलेले नमुना घेण्याचे साधन आ. १०९ मध्ये हचहत्रत केले आहे. 
तशाच प्रकारचे नमुना घेण्याचे उपकरण हांग्री हासस धरणावर वापरले होते, 
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आ. १०९ 

ताज्या काँक्रीटचा नमुना घेण्याचे साधन. PX–D–25249 
 

काँक्रीटच्या कामात अगदी अल्प कालात अगर मुळीच खोळांबा न होता प्रस्त्रावाच्या सांपूणस 
अनुप्रस्थ–छेदामधून नमुना प्राप्त करण्यात येतो. 
 

हमलावा आहण काँक्रीट या दोन्हींचे नमुने घेण्याचे स्थान असे असाव े की अकारण श्रम न पडता 
पुरेशा सांख्येत प्राहतहनहधक नमुने घेता यावते. हमश्रकाच्या प्रस्त्रावाच्या सोयीस्करपणे हजतके जवळ 
काँकीटचा नमुना घेण्याचे कायस आयोहजत करता येईल हततके ते करणे इष्ट असते. मोठ्या ग्राहक 
नाळक्यातील प्रस्त्रावातून जेव्हा नमुने घ्यावयाचे असतात तेव्हा होणाऱ्या हवयोजनाच्या पहरणामाचा हनरास 
करण्याकहरता ह्याची आवशयकता असते. हमश्रकामध्ये कोणच्या क्रमाने द्रव्यें घालावयाची तो क्रम प्रस्थाहपत 
करण्याकहरता तसेच हमश्रण काल आहण हमश्रणाची उपकरणे पुरेशी आहेत अगर कसे हे ठरहवण्याच्या कामी 
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उपयोगी पडणाऱ्या हमश्रक क्षमता चाांचण्या (पदसांज्ञा २६), शक्य हततक्या हमश्रकाांच्या तोंडाजवळ 
घेतलेल्या काँक्रीटच्या नमुन्याांवर करण्यात याव्या. 
 
८९–संघनिा 

या हनयम पसु्स्तकेत अवपात चाचणीवरून मापन केलेल्या काँक्रीटची वहनक्षमता दाखहवण्याकहरता 
“काँक्रीटची सांघनता” ही सांज्ञा वापरण्यात येते. योग्यप्रकारे (काँक्रीट) टाकता याव े याकहरता अवशय 
असलेली सांघनता आहण सुकायसता याांचे प्रत्यक्ष हनयांत्रण करणे आहण जलहसमेंट गुणोत्तराचे अप्रत्यक्षपणे 
हनयांत्रण करणे हा अवपाताांचे हनयांत्रण करण्याचा उदे्दश असतो व एकाच हमश्रणातील तीच सांघनता प्राप्त 
केलेल्या पनुरावृत्त वाट्यात तोच जलाांश असतो आहण पहरणाांमतः तेच जल–हसमेंट गुणोत्तर असते हे 
याांतील तत्व आहे. मात्र वाट्याचे वजन, हमलाव्याची प्रतवारी, आहण द्रव्याांचे तपमान यासारखे घटक 
बरेचसे एकसमान असाव े लागतात. वर उल्लखे केलेल्या घटकाांतील सामान्य हवचरणाांच्या पेक्षा 
जलाांशातील हवचरणाचा अवपातावर पुष्ट्कळच अहधक ठळक पहरणाम होतो म्हणनू जेथे प्रतवारी आहण 
प्रमाण–हनयांत्रण साधारण चाांगल्या प्रकारे ताब्यात ठेवलेली असतात अशा कामावर अवपातातील हवचरण, 
जलाांश आहण जल–हसमेंट गुणोत्तर याांच्यातील हवचरणाांच्यात, प्रहतप्रबहबत होते. उलटपक्षी जर 
हमलाव्यातील आद्रसताांश एकसमान असेल आहण हमश्रकात पाण्याच्या ठरावीक राशी घातल्या असतील तर 
अवपात चाांचणीवरून प्रतवारीतील हवचरणे अगर प्रमाण–हनयांत्रणातील चुका हदसून आल्या पाहहजेत. या 
चचेकहरता सांघनता हनयांत्रण हे एकसमान अवपात प्राप्त करण्याकहरता हमश्रकात घालाव्या लागणाऱ्या 
पाण्याच्या राशीचे हनयमन आहे असे मानण्यात येते. 
 

हनयांत्रणाच्या आदशस पहरस्स्थतींच्याकहरता इस्च्छत अवपातापेक्षा प्रकहचत कमी अवपात असताना 
हमश्रण सुघट्ट्य स्स्थतीत राहील इतकेच सुरवातीस पाणी घालाव.े नांतर हे हमश्रण आणखी पाणी घालून 
इस्च्छत सांघनता प्राप्त होईल असे तयार कराव.े हवहशष्ठ अवपात हमळण्याकहरता वाट्यामध्ये पाणी घालणे हे 
र्फार नाजूक काम असते कारण जलाांशात केवळ ३ टके्क र्फरक झाला तर अवपातात १ इांच र्फरक 
पडण्याइतका त्याचा पहरणाम होतो. तसेच हमलाव्यात स्स्थर आद्रसतावस्था राखण्याचे महत्व दर घ. याडास 
३७ टके्क वाळू आहण १·४ हपपे हसमेंट याांच्यापासून तयार केलेल्या हमश्रणाकरता केवळ वाळूतील पृष्ठीय 
आद्रसतेत १ टक्का (वजनी) र्फरक झाला असता अवपातात १½ इांचाइतका र्फरक पडतो या गोष्टीवरून 
हदसून येईल. 
 

ज्या कामाांवर हमलावा आहण आद्रसता याांची पहरस्स्थती भरीव प्रमाणात एकसारखी असते तेथे 
बऱ्याचशा वाट्याांकहरता इस्च्छत अवपात हमळण्यास लागणारे सवस हमश्रणजल एकाच खेपेत घालता येते. 
हमश्रण सांयांत्राजवळ वाळू ओली करू नये; खरे म्हणजे जर ती आद्रस प्रहक्रयेची असेल-ही सामान्यपणे 
घडणारी वस्तुस्स्थती असते-तर सांयांत्राजवळ वाळू पोहोचण्यापूवी हतचा चाांगल्याप्रकारे हनचरा केला 
पाहहजे. जेव्हा भरड हमलाव्याचा पृष्ठभाग ओलसर असतो पण ओला नसतो तेव्हाची पहरस्स्थती आदशस 
असते, पण अशी पहरस्स्थहत क्वहचतच आढळून येते. हमलाव्याची प्रतवारी एकसारखी ठेवणे, आहण अचकू 
प्रमाण–हनयांत्रण करणे व हे सवस इतक्या दजाचे करणे की सांकुहचत मयादात सांघनता–हनयांत्रण शक्य झाले 
पाहहजे. ह्याची सवस जबाबदारी मक्तेदारावर असते. ह्या पहरस्स्थतीत सांघनता–हनयांत्रण ही पूवीच्या 
वाट्यातील सांघनतेमध्ये हदसून आलेले अल्पसे हवचरण दूर करण्यासाठी पाण्याचे भान बदलणे एवढीच बाब 
होऊन रहाते. जेव्हा एकसारख्या प्रतवारीचा शुष्ट्क पृष्ठ हमलावा वापरण्यात येतो तेव्हा हवचरण कमीत कमी 
होते. 
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सांघनता हनयांत्रणाच्या वळेी काँक्रीटचे हमश्रण केले जात असताना त्याचे हनरीक्षण करणे महत्त्वाचे 
असते. अवपात चाांचणी करण्यापूवी हमश्रकामधील काँक्रीटच्या हक्रयेची हनरीक्षकाने पाहणी करून 
अवपाताचा अांदाज करावा. बऱ्याच अनुभवानांतर अवपाताचे अनुमान करण्यात उल्लखेनीय अचूकता प्राप्त 
करता येते आहण इस्च्छत अवपात हनमाण करण्यात हमश्रकावरील कमसचारी उच्च प्रकारे हनष्ट्णात होऊ 
शकतात. काँक्रीट प्रवहणकेतून खाली जात असताना आहण पहरवाहक पात्रात ते पडत असताना त्याचा 
अवपात आहण रूप याांचा सहसांबांध ठेवण्याने ह्या सांघनता–हनयांत्रणास आणखी मदत हमळते. 
 

मोठाल्या कामावरील हमश्रण सांयांत्राांच्यावर सांघनता–मापक बसहवण्याची आवशयकता असते. 
हपपाच्या आतल्या बाजूस आांसावर बसहवलेले स्स्थर प्रहतहक्रया कोन अगर वळवता येणारे कोन, 
हबनकलां डणाऱ्या हमश्रकात, काही व्यापारी सांयांत्रात वापरण्यात आले आहेत. कलां डणाऱ्या हमश्रकाांत ही 
पद्धत वापरण्याने हनमाण होणाऱ्या याांहत्रकी समस्या टाळण्यासाठी ब्यूरोच्या काही प्रकल्पावर मक्तेदाराांनी 
हमश्रकाच्या चहलत्रात खचस होणाऱ्या शक्तीतील हवचरणाांचे मापन करण्याकहरता हवदु्यत् पहरपीडन मापक 
वापरले आहेत. पोरषण ताराांतील हवचरणामुळे सांघनता सांकेतात आके्षपाहस चुका हनमाण होणार नाहीत अशा 
प्रकारे ह्या मापकाांचे अहभकल्पन कराव.े पुरेसे सांवदेनाक्षम तरीपण अहतभाराला प्रहतरोध करू शकतील 
इतके शस्क्तशाली मापकाांचे रोहहत्र बनहवले पाहहजेत. 
 

सांघनता–मापकाचा पहरपीडन प्रकारात घट्ट, हनबल काँक्रीटच्या अवपातातील र्फरक नोंद 
करण्याकहरता लागणाऱ्या सांवदेन क्षमतेची उणीव भासते. या अडचणीमुळे ग्रँडकूली धरणावर एक 
प्रकाराचा मापक हवकहसत करावा लागला. अशा प्रकाराच्या मापकामुळे वाटीच्या प्रकाराच्या कलां डणाऱ्या 
हमश्रकातील काांक्रीटच्या अहतसांतुलन पहरणामातील र्फरक दशसहवला जातो. त्याच्या हनत्याच्या पहरचालन 
स्थानात हमस्त्रकाचा घूणाक्ष कलता असतो. वाटीच्या पाठीमागे काँक्रीट कोणत्याही प्रकारे साचले की 
हमश्रकाचा त्याच्या कुण्यावरील तोल हबघडतो आहण त्यामुळे अक्षाचे कलन वाढते; सुकी हमश्रणे जास्त 
पातळ असलेल्या हमश्रणाांपेक्षा जास्त उांचावतात आहण त्यामुळे उलटण्याच्या ह्या प्रवृत्तीत वाढ होते आहण 
अशा तऱ्हेने मापकावरील पाठ्याांकाांत बाधा येते. खुद्द मापकात कलां डत्या चौकटीवर दुव ेआहण तरर्फाांची 
योजना केलेली असते व ती उशीसारखा पहरणाम करणाऱ्या वायु नळकाांड्यामधून नेलेल्या स्स्प्रांगच्या 
वलयाला जोडलेली असते. हपपाच्या कलां डण्याच्या दाबामुळे ही स्स्प्रांग जसजशी हटते तसतसा सॉलेनाइड 
हक्रयाशील होतो. अशी रीतीने जेव्हा ह्या सॉलेनाईडच्या गाभ्याचे सांचलन होते तेव्हा स्स्थर वलयातील 
हवदु्यत् प्रवाहात बदल होतो व अहभलेखन टाकाचे पहरचालन करणाऱ्या जोडीदार सॉलेनाईडकडे पारेहषत 
होतो. ह्या मापकाचा वापर करताना हमलाव्याचे अचूक प्रमाण–हनयांत्रण करणे आहण हमलाव्यात योग्य 
प्रमाणात एकसारखेपणा असणे महत्वाचे असते. खरे म्हणजे तो वाट्याची वहनक्षमता मोजण्याचे एक साधन 
असतो आहण त्यात दाखहवणेत आलेले र्फरक, जलाांशातील र्फरकामुळे होण्याऐवजी अन्य कारणामुळेही 
झालेले असतात. 
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सुसंजनिा मापी संयोजनाचा िपशील 

आ. ११० 

सांघनता–मापकाच्या जोडणीचा तपशील. ब्यूरोच्या अनेक प्रकल्पाांवर एकसारखा अवपात 
असलेले काँक्रीट हनमाण करण्यात सांघनता–मापकाांची भरीव प्रमाणात मदत झाली आहे. (वर) 
दाखहवलेली उभारणी ४ घ. या. हमश्रकाची आहे. 
 

हांग्री हॉसस, शास्ता आहण हफ्रआांट धरणावरील हमश्रण सांथांत्रात बसहवलेले सांघनतामापक (आ. 
११०) ग्रँडकूली धरणावरील मापकाांची सुधाहरत (आवृत्ती) होते. 
 

जरी सांघनता–मापक हमश्रणाच्या सांघनतेतील र्फरक दाखहवतात, आहण काँक्रीटमध्ये 
एकसारखेपणा राखण्याकहरता लागणारी माहहती पुरहवतात तरी वारांवार अवपात चाचण्यावरून व ह्या 
चाांचण्याांच्या हनष्ट्कषाची, तत्सम सांघनता आरेखाच्यासमोर अहभलेखक सुरळीवर नोंद करून त्याांच्या 
वापराला जोड हदली पाहहजे. 
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९०- अवपाि 
ब्यूरोच्या हवहनदेशाांप्रमाणे स्पांदन करून समाधानकारकपणे काँक्रीटचे दृढीकरण करण्याकहरता 

लागणारा अवपात कमीत कमी असावा लागतो आहण अशाप्रकारचे काँक्रीट हाताळू आहण जागेवर टाकू न 
शकणाऱ्या उपकरणाचा वापर करण्यास वांदी घालावी असे त्याांत म्हटले आहे. हनरीक्षकाला काँक्रीट 
टाकण्यास बाधा येणारी र्फम्यांतील पहरस्स्थती आहण योग्य प्रकारे काम देणाऱ्या आधुहनक स्पांदकापासून 
काय अपेक्षा करता येईल यासांबांधी सखोल ज्ञान असणे अव्वल महत्वाचे असते कारण त्यामुळे त्याला 
कामातील प्रत्येक भागाकहरता लागणाऱ्या काँक्रीटमध्ये शक्यतो हकमान अवपात हकती असावा हे हनहित 
करता येते. काँक्रीट पूणस स्पांदनासह टाकण्यासाठी व्यवहायस असलेल्या सवात सुक्या काँक्रीटची सांघनता 
हनहित करावी आहण या सांघनतेचे काँक्रीट वापराव.े 
 

अवपाताच्या सांबांधीच्या हवहनदेशाांच्याप्रमाणे जागेवर अवपात चाांचण्या कराव्या लागतात. मात्र 
प्रमाण–हनयांत्रण कायावर योग्य ताबा राहण्यासाठी सांघनतेची तपासणी हमश्रक सांयांत्राजवळ वरचेवर 
करण्याची गरज असते. ज्या नमुन्याांची नळकाांडी ओतली त्या नमुन्याांवर सुद्धा अवपात चाचण्या 
हमश्रकाजवळ करण्यात येतात. जेव्हा र्फम्यापासून हमश्रकाचे अांतर बरेच असते तेव्हा हमश्रकाजवळ जेथे 
काँक्रीट टाकावयाचे त्या हठकाणावर हाताळले जात असताना होणारी अवपात हानी हनहित करण्याकहरता 
मधून मधून त्याच वाट्यामधील (काँक्रीटचे) अवपात घ्यावते. 
 

हमश्रक आहण र्फम्यांच्या दरम्यान, (काँक्रीट) हाताळले जात असताना, ब्यूरोच्या हवहनदेशाांतील 
अनुजे्ञय १ इांच अवपातापेक्षा कधीकधी जास्त होतो. कधीकधी ही अहतहरक्त हाहन, अांशतः तरी हसमेंटच्या 
आभासी पक्वतेयुळे घडून येते. परांतु हे कारण सोडून देऊनही ही हाहन कमी करण्याकहरता अनेक हनयांत्रणे 
अस्स्तत्वात आहेत. त्यापैकी सवात जास्त महत्वाची हनयांत्रणे, कमी वाहतुक आहण शीघ्र हाताळणी, ही होत. 
हवशषेतः उष्ट्ण हवामान असेल तर काँक्रीटचे र्फम्याच्या जवळ हमश्रण करणे आहण लाांब प्रवहणकातून अगर 
वाहक पट्टावरून पातळ प्रवाहाच्या स्वरूपात टाकण्यापेक्षा गाड्या अगर बारड्यासारख्या सुसांहत सांचाांतून 
ते हाताळणे सामान्यतः चाांगली प्रथा असते. जेथे लाांब प्रवहणका अगर पट्टाांची जरुरी असते तेथे त्याांच्यावर 
चाांगली सावली असावी आहण वाऱ्यापासून त्याांचे सांरक्षण कराव.े काँक्रीटच्या पांप नळ्या आच्छाहदत 
करण्याने अगर गोणपाटात गुांडाळून व समाांतर असलेल्या सस्च्छद्र नळ्याांतील पाण्याने हभजहवण्याने 
चाांगला पहरणाम होतो. हवभाग १२७ मध्ये चचा केल्याप्रमाणे ज्या कोणच्याही उपायाने काँक्रीटचे तपमान 
खाली आणता येते त्याच उपायाने अवपात हानीही कमी करता येते. हमश्रकापाशी अवपातात वाढ करून 
अहतहरक्त अवपात हानीचीं भरपाई करता येते. पण याकहरता अहधक पाणी आहण हसमेंट लागते आहण 
काँक्रीट वाहून नेले जात असताना हवयोजनात वाढ होते, म्हणून वरील उपायाला मान्यता देऊां  नये. 
 

गरम हवामानात कधीकधी प्रस्थाहपत हमश्रकातील पाण्याच्या गरजा, अवपात हानीखेरीज अन्य 
कारणामुळे वाढल्याचे हदसून येते. जेव्हा अशी वाढ उच्च तपमानाांच्याचमुळे झाली आहे अशी खात्री असते 
तेव्हा जलहसमेंट गुणोत्तर हटकून राहण्याकहरता लागणाऱ्या हसमेंटच्या राशीच्या काही भागाइतकाच 
हसमेंटचा अांश वाढवावा. कारण उच्च तपमानात होणाऱ्या बाष्ट्पीभवनामुळे अशा प्रकारची भरपाई होऊ शकते. 
गरम हवामानात साध्या काँक्रीटच्या हमश्रणात सामान्यपणे आढळून येणारी पाण्याची वाढलेली गरज आहण 
शक्तीतील घट याांची भरपाई करण्याकहरता स्वस्त जलघटी आहण पक्वताहवलां बी सांहमश्रणे वापरावीत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पहरहशष्ठातील पदसांज्ञा २२ प्रमाणे जेव्हा अवपात चाांचणी करण्यात येते तेव्हा ती सांघनता–
मापकापेक्षाही जास्त काम देते. अवपाहतत नमुन्याांच्या रु्फगवट्यावरून सुघट्ट्यता सूहचत केली जाते. 
टोकणी–दांडाने काँक्रीटच्या नमुन्यावर ठोके मारले असताना जर तो रु्फटला नाही अगर हवशीषस झाला नाही 
तर तो समाधानकारकपणे सांसांजक असतो (आ. २ पहा). 
 
९१– संपीडक शतिी 

योग्य प्रकारे हनवसचन केल्यास काँक्रीटच्या चाांचणी-नळकाांड्याांची सांपीडक शक्ती हे काँक्रीटच्या 
सांभाव्य दजाचे एक मौहलक लक्षण होते. योग्य प्रकारचे हमश्रण प्राप्त करण्यात मदत हमळावी म्हणनू 
काँक्रीटच्या कामाांच्या पहहल्या टप्प्यात काँक्रीटच्या सुरवातीच्या काळातील शक्तींच्या चाचण्या करणे इष्ट 
असते. जरी या चाांचण्या ७ हदवसाांच्याही आधी केल्यास उहद्दष्ठ हततक्याच चाांगल्या प्रकारे साध्य होत असले 
तरी सामान्यतः ७ हदवसाांनी नळकाांडी र्फोडून हा उदे्दश साध्य करता येईल. नांतरच्या काळात केलेल्या 
शक्तीच्या चाांचण्या अहधक प्रमाणात सांरचनेतील प्रत्यक्ष शक्तीच्या द्योतक असतात आहण सांदभस म्हणून त्या 
जास्त मौहलक ठरतात. काँक्रीटचे गुणधमस प्रस्थाहपत केल्यानांतर जेव्हा नवीन हमश्रणे वापरण्यात येतात 
अगर जेव्हा काहीशी असाधारण पहरस्स्थती आढळून येते तेव्हाच अशा लवकरच्या कालातील शक्तीच्या 
चाांचण्या कराव्यात एरव्ही त्या घेण्याचे बांद कराव.े 
 

जेव्हा कामाची प्रगती व्यवस्स्थतपणे होत असते तेव्हा घेतलेल्या काँक्रीटच्या प्रत्येक नमुन्यातून दोन 
नळकाांड्याांवर २८ हदवसाांनी चाांचण्या कराव्या (हव. ८८ पहा). ज्या प्रकल्पावर मोठ्या प्रमाणात काँक्रीट 
लागते अगर जेथे पोझोलानी द्रव्ये वापरली जातात तेथे घेतलेल्या ह्या नमुन्याांतील अांदाजे प्रत्येक दहाव्या 
नमुन्यातील ९०, १८० आहण ३६५ हदवसाांनी चाांचण्या करण्याकहरता नळकाांडी काढून घ्यावीत; अन्य 
प्रकल्पाांच्यावर ९० हदवसाांनी चाांचणी करण्याकहरता दर आठवड्याला एक नळकाांडे काढून घ्याव.े हमश्रणात 
जर बऱ्याच प्रमाणात र्फरक पडत असेल तर आणखी नळकाांडी घ्यावी लागतील. जर मुरवण खोलीकहरता 
जागा उपलब्ध नसेल तर बऱ्याच पूवी घेतलेले नभनेु २८ हदवसाांनी तेंथून हलवावते आहण जेथे ते गोठून 
जाणार नाहीत अशा दमट वाळूत ठेवावते. 
 

प्रकल्पावर जेव्हा मुरवणाच्या आहण चाांचणी उपकरणाच्या सोयी उपलब्ध असतात तेव्हा सामान्यतः 
हबडाच्या र्फम्यांत नळकाांडी ओतण्यात येतात. (पहरहशष्ठातील २९ वी पदसांज्ञा पहा). अांहतम पक्वता प्राप्त 
होईतो नळकाांड्याांची जरूरीपेक्षा जास्त हलवाहलवी करू नये आहण हवशषेेकरून पहहल्या चोवीस तासात 
ती हाताळूही नयेत. त्याांचे ७०F अांशाच्या बऱ्याच वर अगर खाली असणाऱ्या तपमानापासून आहण आद्रसता 
हानीपासून सांरक्षण कराव.े 
 

ज्या प्रकल्पाांच्यावर बाांधकामाांची कामे हवस्तृत के्षत्रात पसरलेली असतात आहण ती सुटी सुटी 
असतात तेथे सांपीडक शक्तीचे नमुने बनहवण्याकहरता हटनच्या भाांड्याांचे र्फमे वापरणे केव्हा केव्हा इष्ट 
असते. प्रयोगावरून असे हदसून आले आहे की हटनच्या भाांड्यात ओतलेल्या नळकाांड्याांची शक्ती 
(पहरहशष्ठातील पदसांज्ञा ३०) जेव्हा ती मुरवण कालात ७३·४ अांश F तपमानात अगर त्याच्या जवळपास 
ठेवण्यात येतात तेव्हा हबडाच्या र्फम्यात ओतलेल्या आद्रसतावस्थेत ७३·४ F अांश तपमानात मुरवलेल्या 
नमुन्यात प्राप्त झालेल्या शक्तींच्या १० टक्क्याच्या आत असते. मात्र ती भाांडी प्रमाणापेक्षा जास्त भरलेली 
नसावीत. हे भाांडे तोंडाच्या खाली अध्या इांचापेक्षा जास्त भरलेले नसावे, नमुन्याचा माथा एकसारखा करावा 
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आहण कडेला उांचवटे न राहतील असा समतल करावा. चाचणी नमुने ओतण्यात व त्याांची सार्फसर्फाई 
आहण मुरवण करण्यात अहधक काळजी घ्यावी. 
 

जेव्हा नळकाांडी बाहेर पाठवायची असतात प्रकवा जेव्हा नमुने योग्य प्रमाणात आद्रस अवस्थेत ठेहवणे 
हवामानाच्या पहरस्स्थतीमुळे व्यवहायस ठरत नाही तेव्हा (ती नळकाांडी नेण्याकहरता) डब्याांचा वापर करणे 
हवशषे र्फायद्याचे असते. ज्या प्रकल्पावर सांपीडन चाांचण्याांच्या यांत्राची तरतूद केलेली नसते तेथे डब्याचे 
र्फमे वापरण्याची प्रथा ठेवावीं आहण ते सवात जवळ असलेल्या ब्यूरोच्या यांत्रसज्ज प्रयोगशाळेत चाांचणी 
घेण्याकहरता पाठवनू द्यावते. 
 

काँक्रीटच्या हनयांत्रणाकहरता चाचणी नळकाांडी ओतण्याकहरता पुठ्ठ्ठ्याांचे अगर कागदी र्फमे वापरू 
नयेत. प्रयोग शाळेतील चाांचण्यावरून आहण जागेवरील अनुभवावरून असे हदसून आले आहे की अशा 
र्फम्यांत तयार केलेल्या नळकाांड्याच्या सांपीडक शक्तीहवषयीचे हनकाली आकडे बरेच कमी असतात. ज्याांचे 
लागलीच बाष्ट्प मुरवण केले होते अशा र्फम्यांत ओतलेल्या नळकाांड्याांवर मुरवण काळात आडव्या हदशनेे 
हचरा पडल्या अशी नोंद आहे. 
 

पहरहशष्ठाच्या २९, ३० आहण ३१ व्या पदसांज्ञात नमुन्याांच्या मुरवणाच्या अनुमोहदत पद्धतींचे वणसन 
करण्याांत आले आहे. नमुन्याांतून आद्रसतेची हाहन होऊ देऊ नये आहण नळकाांड्याांचे तपमान शक्यतो ७३·४ F 
अांशाच्या आसपास ठेवाव.े मानक मुरवणाऐवजी बाांधकामाच्या जागेवर सांपीडक शक्तीचे नमुने 
कायसमुरवणीत करू नयेत. कामाच्याजवळ अहनबहंधत तपमानात मुरवण केलेल्या नमुन्याांचा, र्फमे काढून 
घेण्याकहरता अगर वाहतुकीचा भार सहन होण्याकहरता हकती वळे लागेल हे दाखवण्याकहरता, उपयोग 
होतो. तथाहप अशाप्रकारे मुरवण केलेल्या नमुन्याांचा ज्या शक्तीकहरता अहभकल्पन केले आहे आहण 
काँक्रीटचे हवहनदेश हलहहले आहेत त्या शक्तीचे मापन करण्याकहरता उपयोग होत नाही. कायसमुरवहणत 
नमुन्याांच्या शस्क्तत्वामुळे हदशाभलू होते कारण सांरचनेतील काँक्रीटच्या शक्तीपेक्षा त्या र्फार कमी असतात. 
याचे मुख्य कारण हे आहे की उघडा पृष्ठभाग आहण आयतन याांचे गुणोत्तर जास्त असते. मानव–शस्क्त 
मुरवणापेक्षा कायसमुरवणीत नमुन्याांच्या शक्ती जरी कमी असल्या तरी सारणी ३ मधील आधार सामुग्रीवरून 
असे हदसते की सांरचनेमधून घेतलेल्या गाभ्याांची शक्ती तुलनीय मानक–मूरवणीतील हनयांत्रण 
नळकाांड्याांच्या शक्तीपेक्षा सामान्यपणे जास्त असते. 
 

चाांचणी नळकाांड्याांना टोप्या घालणे आहण त्याांचा हवनाश करणे याांच्या मान्य पद्धतीचे 
पहरहशष्ठातील ३२ आहण ३३ व्या पदसांज्ञाांत वणसन केले आहे. 
 

काँक्रीटचा दजा जाणनू घेण्याची एक सोपी आहण शीघ्र परीक्षा कधींकधी “स्स्वस हातोडी” या 
नाांवाने सांबोधण्यात येणाऱ्या काँक्रीटच्या सांघट्टन चाांचणी हातोड्याने करावी. काँक्रीटची अहवनाशी चाांचणी 
करण्याकहरता वापरण्यात येणारे हाताने चालहवण्याचे हे एक उपकरण आहे. काँक्रीटची शस्क्त आहण 
हनयांहत्रत पहरस्स्थतीत ठेवलेल्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर पोलादी दट्ट्याने आघात केल्यामुळे हनमाण 
झालेली उसळी याांच्यामधील स्वचे्छानुसारी सांबांधावर ही चाांचणी आधारलेली आहे. 
 

आघात चाचणी हातोडा, अचूकतेची खात्री पटण्याकहरता प्रत्येक हवहशष्ठ हमश्रणाकहरता अांशाांकहनत 
केला पाहहजे. हातोड्याचे पाठ्याांक व बाांधकामात वापरण्यात येणाऱ्या हमश्रणातूनच तयार केलेल्या 
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नळकाांड्याांची सांपीडक शक्ती याांच्या सहसांबांधावरून हे अांशाांकन प्राप्त केले जाते. हमलाव्याचा प्रकार अगर 
अांश, जल–हसमेंट गुणोत्तर, हसमेंट अांश अगर अवपात याांच्यासारख्या हमश्रणाच्या गुणधमात जर र्फरक 
पडला तर नमुन्याांचे नवीन सांच घेऊन उपकरणाचे पनु्हा अांशाांकन कराव े लागेल. जेव्हा ही अांशाांकने 
करण्यात येतात तेव्हा नमुन्याचे जातीने हवस्थापन होऊां  नये म्हणून नळकाांड्याच्या अांहतम शक्तीच्या अांदाजे 
१५ टक्क्याइतकी शक्ती राहील असे नळकाांडे चाांचणी यांत्रात अवरुद्ध कराव.े एकसमान हनष्ट्कषस प्राप्त 
व्हावते म्हणून प्रथम काँक्रीटचा पृष्ठभाग गुळगुळीत ठेवणे जरुरीचे असते. याकहरता उपकरणाबरोबर एक 
कुरुां दाचा दगड पुरहवला जातो. जाळीदार अनुभागाांच्यावर अगर सांरचनेतून बाहेर आलेल्या हमलाव्याच्या 
एकाच तुकड्यावर खात्रीलायक मापन करता येत नाही. 
 

प्रयोग शाळेत केलेल्या चाांचण्याांवरून असे हदसून आले आहे की आघात-हातोडा वापरण्याला 
खालील मयादा आहेत. 
 

(१) वाटेल तसे हनवडलेल्या नमुन्याांच्यावर घेतलेले हातोडा–पाठ्याांक शक्तीचे खात्रीलायक 
द्योतक नसतात कारण काँक्रीटमधील अन्य गुणधमांतील हवस्तृत र्फरकाांचाही हातोड्याच्या उसळीवर 
पहरणाम होतो. 
 

(२) नमुने अवरुद्ध केल्याचा पहरणाम उच्चतर उसळी–पाठ्याांक हमळण्यात होतो. 
 

(३) हनरहनराळ्या हमलाव्याांच्याप्रमाणे आहण काँक्रीटच्या पृष्ठीय पोताांप्रमाणे आहण सपाट व गोल 
पृष्ठाांप्रमाणे हातोडा–पाठ्याांक बदलतात. 
 

(४) र्फमे हकती लवकर काढता येतील हे ठरहवण्याकहरता हातोडा वापरता येत नाही. 
 

(५) वायुधाहरत आहण साध्या काँक्रीटच्या उसळी–पाठ्याांकात म्हणण्यासारखा र्फरक नसतो. 
 

(६) एक हदवसाच्या आद्रस आहण सुक्या काँक्रीटमध्ये म्हणण्यासारखा र्फरक नसतो परांतु जेव्हा 
काँक्रीट ३ वषाइतके पुराणे होते तेव्हा १० अांशाइतका र्फरक पडतो. 
 

(७) अनवरुद्ध नमुन्याांवर, पातळ लाद्याांवर, प्रभतीच्या छेदाांवर अगर लाांब तुळ्याांच्यावर घेतलेले 
पाठ्याांक कमी असतात. कारण हातोड्याच्या काही आघातामुळे उदे्दशय के्षत्रात प्रत्यक्षपणे हवस्थापन होते. 
 

या उपकरणाने हवहशष्ठ हमश्रणातील वाट्याांचा एकसारखेपणा तपासता येतो. 
 
९२– वायु अंश आणि एकक वजन 

ज्या काँक्रीटची नळकाांडी बनहवली आहेत त्यातील प्रत्येक नमुन्याकहरता वायु अांश हनधाहरत 
करावा (पहा अ. ८८). दाब पद्धतीवर चालणारे अनेक खात्रीदायक वायुमापक बाजारात उपलब्ध आहेत. 
पहरहशष्ठातील २४ व्या पदसांजे्ञत दाब पद्धतीने वायु अांश हनधाहरत करण्याकहरता सूचना हदल्या आहेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काँक्रीटच्या एकक वजनाचे हनधारण ही एक महत्वाची हनयांत्रण चाचणी आहे आहण ती ज्या 
काँक्रीटची नळकाांडी तयार केली आहेत त्यातील प्रत्येक नमुन्याकहरता करावी. ती वायु अांशाच्या 
हनधारणाच्या बरोबर करता येते (पद सांज्ञा २४) अगर स्वतांत्र चाचणी म्हणनू करता येते (पद सांज्ञा २३). 
अांतवसस्तूांच्या हवहशष्ठगुरुत्वासह एकक वजनामुळे एकक हसमेंट व जलाांश आहण दर वाट्यातील काँक्रीटची 
राशी याांच्या सांगणनाला सोयीस्कर आधार प्राप्त होतो. तसेच त्यामुळे वायुमापकाने हनधाहरत केलेल्या 
काँक्रीटमधील हदग्दर्मशत वायु अांशाचे परीक्षण करता येते. सामान्यपणे दाबपद्धतीत अगर भारात्मक पद्धतीने 
हनधाहरत केलेल्या दत्त काँक्रीट–हमश्रणातील धाहरत वायूच्या राशीत हवशषेतः जेव्हा ¼ घ. रू्फटाचे अगर 
त्यापेक्षा लहान भाांडे वापरण्यात येते तेव्हा, प्रकहचत् र्फरक पडतो. हा र्फरक सामान्यतः अल्प असतो आहण 
उपकरणाच्या अांशाांकनातील वजनातील चुकाांमुळे अगर द्रव्याांच्या हवशषेतः हसमेंट जल–हमश्रणाच्या हवहशष्ठ 
गुरुत्वातील र्फरकामुळे तो हनमाण होऊ शकतो. दोन पद्धतीतील मोठी हवसांगती हमश्रणाच्या 
अहभकल्पनेतील द्रव्याांचा हवहशष्ठ गुरुत्वाच्या हनधारणातील अगर वाट्याांच्या वजनातील चुकीचे द्योतक असू 
शकेल. 
 
ऊ. कााँक्रीट ियार करिािा उणण अगर थांड हिेि घेण्याच ेपूिोपाय. 
 
९३– उष्ट्ि हवेिील पूवोपाय. 

ब्यूरोच्या बहुतेक हवहनदेशाप्रमाणे हे अवशय असते की काँक्रीटचे हनके्षपण केले जात असताना त्याचे 
तपमान अनुबद्ध मूल्यापेक्षा–सामान्यपणे ८५° अगर ९०° F पेक्षा जास्त असता कामा नये. हफ्रयाांट 
धरणावरील पायथ्यापाशी धरणाची रुां दी २४० रू्फट असताना ज्यात सांरचना जोड वगळले होते त्या भारी 
काँक्रीटच्या हमश्रणाचे टाकण्याच्या वेळचे तपमान उन्हाळ्यामध्ये ७५° F पेक्षा जास्त वाढणार नाही अशा 
तऱ्हेने हनयांहत्रत केले होते. डेव्हीस आहण हांग्री धरणाांच्यावर टाकण्याच्या वळेचे काँक्रीटचे कमाल अनुजे्ञय 
तपमान ८०° F असाव े असे हवहनदेहशत केले होते. कोलोरॅडो नदीच्या वाळवांटात काही कामाांवर जून १ 
आहण आक्टोबर १ च्या दरम्यानच्या अत्यांत उष्ट्ण हवामानात काँक्रीट टाकण्यावर बांदी घालण्यात आली 
आहे. 
 

उष्ट्ण हवामानातील काँक्रीटच्या कमाल तपमानावर आहण काँक्रीट टाकण्यावर मयादा लादण्यात 
आल्या आहेत याचे कारण उच्च तपमानी काँक्रीटचे हमश्रण केल्यामुळे ते टाकल्यामुळे आहण मुरवण 
केल्यामुळे पहरणामी त्याच्या दजात आहण हटकाऊपणात होणारी क्षीणता हे आहे. या क्षीणतेमुळे काँक्रीटच्या 
अनेक हभन्न गुणधमावर पहरणाम होतो. पहहले, उच्च तपमानात हमश्रण आहण मुरवण केलेल्या काँक्रीटची 
अांहतम शक्ती, तपमान ७०° F च्या पेक्षा कमीं असताना हमश्रण आहण मुरवण केलेल्या काँक्रीटच्या अांहतम 
शक्तीइतके कधीही जास्त नसते. दुसरे, दृढीभतू होत असताना असलेले उच्च तपमान आहण नांतर 
तपमानातील घटीमुळे कमी असणारे तपमान याांच्यामधील अहधक व्यापक र्फरकामुळे हचराळण्याच्या 
प्रवृत्तीत वाढ होते. हतसरे, काँक्रीटच्या उच्च तपमानामुळे हमश्रणातील एकक जलाच्या गरजेत वाढ होते व 
ती वाढ (काँक्रीट) सुके झाल्यावर अहधक अकुां चन होण्यास कारणीभतू होते (आ. १११ पहा), आहण चौथे, 
उच्च तपमानात हमश्रण केलेले टाकलेले व मुरवण केलेले काँक्रीट, कमी तपमानात हमश्रण केलेल्या 
टाकलेल्या व मुरवण केलेल्या काँक्रीटपेक्षा लवकर खराब होते असे आढळून आले आहे; याचे कारण 
गोठणप्रबदूच्या वरच्या टप्प्यात आद्रसता आहण तपमान याांच्यात वारांवार होणाऱ्या र्फरकाच्या पुनरावृत्त चक्राांचा 
हे पहरणाम होय. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

हमश्रण करताना काँक्रीटचे तपमान कमी होण्याकहरता जे हभन्न उपाय योजण्यात येतात ते खाली 
हदले आहेत : 
 

(१) मोठ्या प्रमाणात बर्फस  हमसळण्यापयंतची कायसवाही करूनसुद्धा हमश्रणात थांड पाणी वापरणे; 
 

(२) शक्य हततका गरम हसमेंटचा उपयोग करण्याचे टाळणे; 
 

 
आ. १११ 

तपमानाचा पहरणाम होणाऱ्या नमुनेदार काँक्रीटच्या हमश्रणातील पाण्याची गरज, पाण्याच्या 
अांशातील वाढ, उच्च तपमानात हमश्रण आहण मुरवण केलेल्या काँक्रीटमधील अकुां चन जास्त होण्यास, 
अांशतः कारणीभतू होते. 288–D–2653 
 

(३) जल पुरवठा नळ्या आहण टाक्याांचे हवसांवाहन करणे अगर हकमान उघड्या भागास पाांढरा रांग 
लावणे; 
 

(४) प्रशीतहनत पाण्याचे भरड हमलाव्यावर र्फवारे मारुन, अगर थांड हवचेे झोत टाकून अगर तो त्या 
पाण्यात बुडवनू गार करणे; 
 

(५) हमश्रक हपपाांचे हवसांवाहन करणे अगर त्याांच्यावर र्फवारे मारणे अगर त्याांच्याभोवतीं ओले 
गोणपाट गुांडाळणे; 
 

(६) अन्य तऱ्हेने उष्ट्णतेपासून सांरक्षणाच्या सुहवधा नसलेल्या द्रव्याांवर सावली करणे आहण 
 

(७) र्फक्त रात्री काम चालहवणे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

हमश्रणाचे कायस पुरे होण्याच्या आधी बर्फस  पूणसपणे हवतळेल अशी खात्री राहण्याकहरता हमश्रण 
जलातील बर्फाच्या वापरावर काळजीपूवसक हनयांत्रण ठेवाव.े उष्ट्ण हवामानात काँक्रीट टाकणे, त्याचे सांरक्षण 
करणे आहण मुरवण करणे यासांबांधीच्या माहहतींकहरता हव. १२७ पहावा. 
 
९४– रं्थड हवेिील पूवोपाय 

जेव्हा गोठणाचा धोका असतो तेव्हा काँक्रीट टाकले जात असताना हवहशष्ठ हकमान तपमान 
हवहनर्मदष्ट करण्यात येते कारण हसमेंटचे जलयोजन होत असताना हनमाण झालेल्या उष्ट्णतेपैकी बरीचशी 
उष्ट्णता लागलीच उपलब्ध होत नाही. सौम्य हवते काँक्रीटचे तपमान ४०° F पेक्षा कमी नसाव ेअगर जेव्हा 
सरासरी दैहनक तपमान ४०° F पेक्षा खाली जाते तेव्हा ते ५०° F पेक्षा कमी नसाव े अशीं हवहनदेशाप्रमाणे 
आवशयकता असते. (सा. २२ पहा). आणखी एक पूवोपाय म्हणनू जेव्हा दैहनक सरासरी हवतेील तपमान 
४०° F पेक्षा कमी असते तेव्हा हसमेंटच्या वजनाच्या एक प्रहतशत् कॅस्ल्शयम क्लोराइड सांरक्षणाच्या हवहनर्मदप्ट 
कालावधींच्या अखेरीस काँक्रीट अहधक पक्व स्स्थतीप्रत पोहोचाव ेम्हणून वापरण्यात येते. तथाहप सामान्यतः 
हहवाळ्यात सांरक्षणाकहरता वापरात येणाऱ्या सांरक्षक आच्छादन उष्ट्णता अगर अन्य सांरक्षक उपाय कमी 
करण्याचे कॅस्ल्शयम क्लोराइड वापरून समथसन कधीही करता येणार नाही. ज्यावर सल्रे्फटची बाधा होईल 
अगर ज्यात सहन्नहहत धातूचे भाग असतील अशा काँक्रीटमध्ये कॅस्ल्शयम क्लोराइडचा वापर करू नये; जेथे 
सल्रे्फटची पहरस्स्थती अस्स्तत्वात असते तेथे कमाल ०·४७ इतके जल-हसमेंट गुणोत्तर कमी कराव.े 
 

जेव्हा काँक्रीट वाहून नेले जात असताना उघडे पडते तेव्हा त्याचे तपमान हकमान हवहनर्मदष्ट 
तपमान–मयादेहून काही थोड्या अांशापेक्षा जास्त असू नये अशी खात्री राहण्याकहरता ते हमश्रकातून बाहेर 
काढल्यावर त्याचे तपमान आवशयकतेपेक्षा अधीक वर ठेव ू नये. उघड्या पडलेल्या काँक्रीटचे तपमान 
वातावरणातील तपमानावर अवलां बून असते परांतु हमश्रकातील बाहेर काढलेल्या काँक्रीटचे तपमान ६५° ते 
७५° F पेक्षा अहधक ऊष्ट्ण असण्याची क्वहचतच जरूरी असते कारण जलद गतींने थांड न होणाऱ्या मोठाल्या 
सांचातून ते हाताळले जाते व जागेवर टाकण्यात येते. 
 

काँक्रीट प्रमाणापेक्षा जास्त गरम होणे आके्षपाहस असते कारण त्यामुळे रासायहनक हक्रयेचा वगे 
वाढतो. अवपातात अहतहरक्त हानी होण्यास ते कारणीभतू होते आहण हदलेल्या अवपाताकहरता लागणाऱ्या 
पाण्याच्या गरजेत वाढ होते. (आ. १११ पहा). या हशवाय काँक्रीट टाकले जात असताना ते हजतके जास्त 
गरम असेल हततके अांहतम कमी तपमान अहधक खाली जाते आहण औस्ष्ट्णक अकुां चनात तदनुसार वाढ होते. 
 

थांड हवामानात ताज्या हमश्रण केलेल्या काँक्रीटला लागणारे तपमान प्राप्त करण्याकहरता हमश्रणाचे 
पाणी, अगर हमलावा अथवा दोन्हींही गरम करण्याची आवशयकता असते व हे हवामानाच्या तीव्रतेवर 
अवलां बून असते. पाणी गरम करणे ही सवात जास्त व्यवहायस आहण कायसक्षम कायसपद्धहत असते. पाणी गरम 
करणे सोपे असते एवढेच नव्हे तर हदलेल्या तपमानाइतके एक पौंड हमलावा अगर हसमेंटमध्ये उपलब्ध 
असणाऱ्या उष्ट्णता एकाांकाांच्या अांदाजे पाचपट उष्ट्णता प्राप्त होते. पाणी आहण अन्य घटक हमश्रकात 
टाकण्याच्या वळेी हदलेल्या तपमानाचे काँक्रीट हनमाण करण्याकहरता लागणारे तपमान सा. २२ मध्ये 
सूहचत केले आहे. पहरहशष्टाच्या ३५ व्या पदसांजे्ञतील सूत्राप्रमाणे ही तपमाने सांगहणत करण्यात येतात. 
 

हमश्रण जल अशापद्धतीने आहण पुरेशा प्रमाणात गरम कराव ेकी वाट्या वाट्यातून हनमांण होणारा 
तपमानातील र्फरक र्फार प्रमाणात होण्याचे टाळता येईल. अहत उष्ट्ण पाण्याचा हसमेंटशी स्पशस होऊ देऊ 
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नये कारण त्यामुळे शीघ्र अगर चमकदार पक्वता होण्याचा धोक उत्पन्न होतो. गरम पाणी आहण 
हमलाव्यातील अहत शीत भागाच्या हमश्रणाचे तपमान १०० ° F पेक्षा जास्त वाढणार नाही अशा तऱ्हेने जर हे 
दोन घटक प्रथमतः एकत्र आणता आले तर चमकदार पक्वतेची सांभाव्यता कमीत कमी होईल आहण उच्च 
जलतपमानाांचा र्फायदा घेता येईल. पाण्याच्या गरजेत ठळकपणे वाढ होऊ न देता हदलेल्या द्रव्याांत आहण 
भारण पद्धतीत कमाल तपमान हकती वापरता येईल हे प्रयोग करुन हनहित कराव.े 
 

पयाय म्हणून जर हमलावा गरम करण्याची पद्धत वापरली तर हमलावा समप्रमाणात आहण 
काळजीपूवसक गरम करावा आहण त्यावळेी गोठलेली ढेकळे, बर्फस  आहण हहम याांचा हनरास करावा आहण 
प्रमाणापेक्षा जास्त तापन अगर अत्यहधक शुष्ट्कन होण्याचे टाळाव.े जर तपमान एकसम नसेल तर पाण्याच्या 
गरजेत आहण अवपातात ठळकपणे हवचरण घडून येईल. १५०° F पेक्षा सरासरी तपमान जास्त असू नये 
आहण कमाल तपमान २१२° F पेक्षा अहधक असू नये कारण उच्च तपमानामुळे हमलावा रु्फटण्याची शक्यता 
असते. २२ व्या सारणीत सूहचत केल्याप्रमाणे ताजे हमश्रण केलेल्या काँक्रीटची तपमाने उष्ट्ण हमश्रण जलाला 
लागणाऱ्या तपमानापेक्षा बरीच जास्त असतात. 

 
सारिी क्र. २२ णनरणनराळ्या िाज्या णमश्रिाच्या काँक्रीटवर होिारे द्रव्याचं्या िपमानाचे पणरिाम (िपमान अंश F 

मध्ये) 
हनरहनराळ्या ताज्या हमश्रणाच्या काँक्रीटवर होणारे द्रव्याांच्या तपमानाचे पहरणाम (तपमान अांश F मध्ये) 

 पातळ भाग भारी काँक्रीट 
दगडाचा अांदाजी हकमान आकार ¾ इांच १ ½ इांच ३ इांच ६ इांच 
वाळूची अांदाजी टके्कवारी ४० टके्क ३५ टके्क ३० टके्क २५ टके्क 
वाट्याांतील वाळूचे वजन १२०० पौड ११०० पौंड १००० पौंड ९०० पौंड 
वाट्याांतील दगडाचे वजन १८०० पौंड २१०० पौंड २४०० पौंड २७०० पौंड 
वाट्याांतील पाण्याचे वजन ३०० पौंड २५० पौंड २०० पौंड १५० पौंड 
वाट्याांतील हसमेंटचे वजन ६०० पौंड ५०० पौंड ४०० पौंड ३०० पौंड 
 
काँक्रीट (जागेवर) टाकल्यानांतर आहण 
पहहल्या ७२ तासाकहरता ताज्या काँक्रीटचे 
हकमान तपमान 

५५ ५० ४५ ४० 

 
हवामानातील ताज्या काँक्रीटचे जसे हमश्रण 
केले तसे हकमान तपमान 

    

३०°F पेक्षा जास्त ६० ५७ ५० ४५ 
०° ते ३०°F ६५ ६० ५५ ५० 

०°F पेक्षा कमी ७० ६५ ६० ५५ 
सारणीच्या शवेटी हदलेली तळटीप पहा. 
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ताज्या 
हमश्रणा
च्या  

हसमेंट
३ 

३
० 

१
० 

१
० 

१
० 

३
५ 

१
० 

१
० 

१
० 

३
५ 

१
० 

१
० 

१
० 

३
५ 

१
० 

१
० 

१
० 

 

 
 

१– दगडाचे तपमान गोठणा (प्रबदू) च्या खाली असताना दगड शुष्ट्क-पृष्ठ व बर्फस  रहहत आहे 
असे गृहहत धरले आहे. 

२– जास्त थांड हवामानाकहरता हमश्रण तयार होत असताना काँक्रीटचे तपमान आहण जागेवर 
लागणारे ताज्या काँक्रीटचे तपमान याांच्यामध्ये जास्त सवलत ठेवली आहे. 

३– सरासरी हवामानाचे आहण हबन तापवलेल्या द्रव्याांच्या तपमानाइतकेच हसमेंटचे तपमान 
आहे असे मानण्यात आले आहे. 

४– हमलाव्यातील मुक्त जलाची राशी हमश्रण जलाच्या राशीच्या ¼ इतकी आहे असे गहृीत 
धरण्यात आले आहे. 

 
नळ्याांतील वारे्फने अगर गरम पाण्याच्या सहाय्याने हमलावा गरम करणे अहधकतः साध्य केले जाते. 

वारे्फचे र्फवारे सोडून (ते) गरम करणे आके्षपाहस असते कारण त्यामुळे हमलाव्यात हवचरणशील आद्रसता 
हनमाण होते. प्रयोगावरून असे हदसून आले आहे की ही हवचरणशील आद्रसता अत्यांत त्रासदायक होऊ 
शकते. लहान लहान कामावर पुलाच्या धातूच्या नळ्यावर त्यात जाळ करून हमलावा काळजीपूवसक गरम 
करूव हहमद्रवण कराव.े हढगाांतील, कणग्यातील इ. हमलाव्याांचे उघडे पृष्ठभाग तापहवताना उष्ट्णतेचे 
समहवतरण व्हाव ेम्हणून आहण गोठलेले पापुदे्र होण्याचे टाळण्याकहरता ते गोणपाटाांनी झाकावते. 
 

हहमानी हवामानात काँक्रीट जाग्यावर टाकणे, त्याचे सांरक्षण व मुरवण करणे यासांबांधी १२८ व्या 
हवभागात वणसन केले आहे. ताांहत्रक प्रकाशनातील अनेक लेखात थांड हवामानात काँक्रीट तयार 
करण्यासांबांधीची अहतहरक्त माहहती हमळू शकेल. 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरि ६ वे (काँक्रीट) हािाळिे, (जागेवर) टाकिे, सफाई आणि मुरवि. 
 
अ.– (काँक्रीट) (जागेवर) टाकण्याची पूवपियारी. 
 
९५.–पाये–  

ज्या पायाांच्या पृष्ठभागावर अगर लागून काँक्रीट टाकावयाचे असते त्याांच्या समाधानकारक 
पूवसतयारी सांबांधी लागणाऱ्या कायस–पद्धती, अहभकल्पनाच्या गरजा आहण पायाांतील द्रव्याचा प्रकार आहण 
स्स्थती यानी हनयांहत्रत केल्या जातात. 
 
(अ) खडक–  

खडकाच्या पायाशी जेथे घहनष्ठ सांबांध ठेवण्याची जरूरी असते तेथे खडकाचा पृष्ठभाग जरूर तेथे 
खरबरीत करावा व सांपूणसपणे स्वच्छ करावा. सुटा आहण पोकळ खडक, सुकलेला गारा, पापदेु्रदार व 
खवल्याखवल्याची आवरणे, सेंहद्रय हनके्षप आहण अन्य भेसळ द्रव्य काढून टाकले पाहहजे. उघड्या 
पडलेल्या भेगा योग्य खोलीपयंत स्वच्छ कराव्यात. ताठ खराटे, कुदळी वापरून अगर पाणी प्रकवा हवा 
याांचे उच्च गहत र्फवारे मारून आद्रस वालुके्षपण करून, अथवा अन्य प्रभावी साधने वापरून आहण पूणसपणे 
स्वच्छ करून ही सर्फाई साध्य करावी. खळग्यात साचलेले धावन जल काँक्रीट टाकण्यापूवी काढून टाकले 
पाहहजे. बद्ध करावयाचा पृष्ठभाग हवचेे झोत सोडून सांपूणसपणे शुष्ट्कपृष्ठ करावा. चकाकण्यामुळे हदसणाऱ्या 
मुक्तपृष्ठ जलाच्या अस्स्तत्वामुळे खडकाच्या पृष्ठभागाशी योग्य बांधन होण्यास अडथळा येईल. 
 

हवमुेळे नरम पडणारे अगर उघडे पडणारे सर्फाई केलेले खडकाचे पृष्ठभाग हवशषे प्रकारच्या 
समस्या हनमाण करतात. वायुदाबाने चनु्याांचा लेप देणे अगर ओले गोणपाट त्यावर टाकणे या सारखे हभन्न 
उपाय, काँक्रीट टाकेपयंत पृष्ठभाग जसाच्या तसा राहण्याकहरता, यशस्वीपणे वापरण्यात आले आहेत. 
स्थैयसकारी रसायनाांचे अगर हबटुहमन (डाांबरी) अथवा दुसऱ्या मोहोरबांदी सांयुगाांचे र्फवाहरत लेप, जेथे 
खडकाशी काँक्रीटचा गच्च बांध असण्याची जरूरी नसते तेथे, वापराव.े 
 
 )आ) र्ािी– 

ब्यूरोच्या अनेक सांरचना मातीच्या पायावर केल्या आहेत. अशा बाांधकामाकहरता काँक्रीट 
टाकण्यापूवी पायाचा पृष्ठभाग आहण अधःस्तर अहभकस्ल्पत भारणास पुरेसे (बळकट) आहेत अगर कसे 
याची तपासणी करावी. मातीच्या पायाांच्यासांबांधी अहधक माहहतीकहरता ब्यूरोच्या महृत्तका हनयमपुस्स्तकेतून 
सल्ला घ्यावा. काँक्रीट टाकतेवळेी मातीचे आधारस्तर दमट असावते पण ओले नसावते. उष्ट्ण रुक्ष प्रदेशात 
मुक्तपणे हनचरा होणारे अधःस्तर, काँक्रीटच्या साहन्नध्यात आद्रसता साठवनू राहण्याकहरता अनेक इांच 
खोलपयंत ओले करावते. अशा हवामानाच्या पहरस्स्थतीत मुरवण हक्रयापद्धतीच्या कमी कायसक्षमतेची ह्या 
प्रथेने भरपाई होते 
 
(इ) सष्च्िद्र आन्ििााल्या–  

शीघ्रगतीने पाण्याचा हनचरा होण्याकहरता योग्यप्रकारे योग्य आकार व प्रतवारीचे कां कर, खडी 
अगर वाळू आहण कां कर घालून ह्या नाल्या तयार करण्यात येतात. काँक्रीटमधील चुन्याची हाहन होण्याची 
अगर चुना आत जाऊन नाली चोंदण्याची काळजी करण्याचे कारण नाही कारण हवद्यमान हवहनदेशातील 
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कमाल अवपातमयादा पुऱ्या करणाऱ्या काँक्रीटमधील चुन्याचा हनचरा होत नाही. ह्या कारणाकहरता नाल्या 
डाांबरी कागदाने अगर गोणपाटाने झाकण्याची जरुरी नाही. 
 
९६– संरचन जोड 

ब्यूरोच्या हवहनदेशात, सांरचनेच्या जागेवर ताजे टाकलेले काँक्रीट आहण काँक्रीटचा तो पृष्ठभाग 
ज्यावर व ज्याला लागून ताजे काँक्रीट टाकावयाचे आहे व ज्याला नवीन काँक्रीट हचकटून रहावयाचे आहे 
पण जो इतका ताठर झाला आहे की पूवी टाकलेल्या काँक्रीटमध्ये नवीन काँक्रीट स्पांदन करून पूणसतः 
अांतभूसत करता येणे शक्य नसते याांचा सांपकस स्तर अशी सांरचन जोडाची व्याख्या केली आहे. तयार न झालेले 
सांरचन जोड क्षहैतज अगर जवळ जवळ क्षैहतज असतात आहण त्याांचा कधीकधी “पूरण प्रतले” असा 
नामहनदेश करण्यात येतो. भारी सांरचनातील जोडाांच्या बाबतींत जरी ह्या छेदाचा हवशषे उपयोग असतो 
तरी वणसन केलेली तत्व ेव पद्धती अन्य प्रकारच्या सांरचनाांच्या जोडाांनाही बऱ्याच प्रमणात लागू होतात. 
 

जेव्हा काँक्रीट आहण हवशषेतः उभाराच्या वरच्या भागातील काँक्रीटमध्ये कायसवाही आहण दृढीकरण 
योग्य प्रकारे करता येईल असा हकमान अवपात ठेवण्यात येतो तेव्हा क्षहैतज सांरचन जोडाांतील उच्च दजाचा 
बांध आहण जलरोधकता याांची खात्री हमळते. हवशषेेकरून ओली हमश्रणे टाळावीत. त्याांच्यात हवयोजनाची 
आहण भारी प्रमाणात हनस्त्राव होण्याची प्रवृहत्त असते आहण पहरणामतः काँक्रीट कमकुवत होते. पृष्ठभागावर 
सायीचा जाड थर जमतो व त्यामुळे त्याची सर्फाई करणे जड जाते. आ. ११२ त दाखहवलेल्या प्रकाराचे 
हनकृष्ट जोड हा ओल्या काँक्रीटचा पहरणाम असतो. कमी अवपाताच्या काँक्रीटमध्ये पृष्ठभागावर अहतशय 
जास्त प्रमाणात काम केल्याने अगर तो कठीण होण्याच्या आधी त्यावर वाहतुक केल्यामुळेसुद्धा हनकृष्ट जोड 
हनमाण होतो. र्फळ्याांच्या पाऊलवाटा अगर अन्य सोयीस्कर साधने वापरून काँक्रीट जागेवर टाकताक्षणीच 
कामावरील वदसळीची काळजी घ्यावी. भरड हमलाव्याचे अांतस्थापन करणाऱ्या अगर र्फमे दृढमलू करणाऱ्या 
शीतन नहलका, आहण अन्य अांतस्थाहपत भाग बसहवणाऱ्या कामगाराांना आ. ११३ त दाखहवलेल्या सारखी 
“हहम पादत्राणे” पुरवावीत. 
 

जोडाचा दजा, काँक्रीटच्या दजावर आहण जोडाच्या पषृ्ठभागाच्या स्वच्छतेवर अवलां बून असतो. 
केवळ पृष्ठभाग खरबरींत केल्याने चाांगल्या सांरचन जोडाची खात्री होते असे नाही. पावलाांचे ठसे, मोठ्या 
हमलाव्यातले वर आलेले खडे अगर खोलगट चाव्याांचा चाांगली स्वच्छता करताना अडथळा येतो. अशा 
बाबींच्यामुळे मुक्तजल पूणसपणे काढून टाकणे जरी जरूरीचे असले तरी तसे करणे अवघड होते आहण ते 
साध्य झाले नाहीतर जरी पषृ्ठभाग अन्यथा योग्यप्रकारे सार्फ केलेला असला तरी चाांगला जोड बनण्यास 
अडथळा येतो. जर स्पांदकाचा योग्यप्रकारे उपयोग केला तर सामान्यपणे पृष्ठभाग उपयुक्तपणे एकसारखा 
होतो. स्पांदन केले असताना पुरेसे अवस्थापन न होणारी खडी जोडाच्या पृष्ठभागाशी आ. ११३ त 
दाखहवल्याप्रमाणे त्यावर “चालण्याने” समपातळीत आणता येते. जेव्हा आन्तस्थापनी चून्यात अवपात हाहन 
झालेली असते तेव्हा वर डोकावणारी खडी अनुपूरक स्पांदन कालातच र्फक्त खाली दाबावी; अन्यथा 
खडीच्या भोवती काहीसा हढलेपणा हनमाण होईल. दृढीभतू न झालेले घट्ट काँक्रीट, काहीसे राहहले 
असल्यास, सर्फाई सुरू करण्यापूवी काढून टाकाव.े 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ११२ 

पूरण प्रतलाांवरील प्रमाणापेक्षा जास्त पातळ असलेल्या काँक्रीटमध्ये हवयोजन होण्यामुळे कमकुवत 
सरांध्र जोड हनमाण होणे आहण त्यामुळे काँक्रीटची खराबीं लवकर होणे. PX–D–11747 
 

अनुभव आहण अन्वषेणावरून असे हनरूहपत झाले आहे की जेथे सांरचन जोडाांच्या जवळ बांध आहण 
जलरोधकता हवी असते तेथे हवद्यमान काँक्रीटचा पृष्ठभाग आद्रस वालुके्षहपत करावा, पूणसपणे धुवनू टाकावा 
आहण नवीन काँक्रीट टाकण्यापूवी तात्काळ पूणसपणे कोरडा करावा (पहा आ. ११४ आहण ११५). ह्या 
पद्धतीतील वैहशष्ट्ठे्य खालीलप्रमाणे असतात: 
 

(अ) उपचार पुनःपनु्हा कराव ेलागत नसल्याने हतच्यात साधेपणा असतो. 
 

(आ) एकसमान चाांगले र्फल सहज हमळत असल्यामुळे ती हवश्वसनीय असते, आहण 
 

(इ) वालुके्षपणाच्या उपकरणात झालेल्या सुधारणा व योग्य प्रकारे प्रतवारी केलेल्या आहण 
सुकहवलेल्या वाळूच्या वापरामुळे ही पद्धत काटकसरीची होते. 
 

 
आ. ११३ 

ताज्या जोडाच्या पृष्ठभागावर ‘हहम पादत्राणे” वापरणारे कामगार. हहमपादत्राणामुळे काँक्रीटची 
कमीत कमी अहनष्ट हक्रया घडते आहण पृष्ठभाग स्वच्छ करण्यास सुहवधा हमळते. PX–D–33035 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओले वालुके्षपण करून आहण नांतर पूणसपणे धुवनू सांरचन–जोड स्वच्छ करणे ही भारीं काँक्रीट 
टाकण्याकहरता आहण जेथे जलरोधक जोडाांची गरज असते अशा सांरचना–काँक्रीटच्या कामाकहरता 
ब्यूरोची मानक प्रथा आहे. ग्रडँकूली धरणावर वापरलेल्या वालुके्षपण उपकरणाचा तपशील आ. ११६ मध्ये 
दाखहवला आहे आहण हल्ली वापरण्यात येणारे हे एक नव ेनमुनेदार उपकरण आहे. सामान्य आकाराच्या 
कामाांच्याकहरता बाजारात अनेक प्रकारचे व्यापारी वालुके्षपण सांच उपलब्ध आहेत आहण जेव्हा पुरेशा 
प्रमाणात सांपीहडत वायू आहण उपयुक्त वाळू पुरहवली जाते तेव्हा ह्या सांचाांनी सांतोषजनक काम हदले आहे. 
बहुतेक कामावर सहज जोंडणी करता येईल अशी बहु उदे्दशीय वायुबांदूक आ. ११७ त दाखहवली आहे. 
जेव्हा वायु-जल झोत म्हणून या बांदुकीचा उपयोग केला जातो तेव्हा चूषणनहलका जलनहलकेला 
जोडण्यात येते. ओल्या वायुहनके्षपणाकहरता पाण्याचे लहान प्रवाह वाळूमध्ये तोटीवर सोयीस्कर उपायोजन 
करून सोडता येतात. या योजनेत वालुके्षपण मयाहदत प्रमाणातच करता येते पण वायुजल झोताांच्या 
तुलनेने उच्च र्फल प्राप्ती होते. बहुउदे्दशीय बांदूक स्वच्छतेच्या लहान कामावर र्फायदेशीरपणे वापरण्यात 
आली आहे. आदस वालुके्षपण उपकरण वापरताना दर चौरस इांचअसा अांदाजे १०० पौंड दाब ठेवावा. 
 

 
आ. ११४ 

ॲहरझोनाांतील ग्लेन कॅहनऑन धरणातील सांरचन–जोडाांचे अांहतम वालुके्षपण. सांरचन-जोड स्वच्छ 
करण्याचे हे एक शीघ्र काम देणारे आहण प्रभावी साधन आहे. P 557–420–05101 

 
आ. ११५ 

वालुके्षहपत पृष्ठभागाांवरीस कचऱ्याचे जलवायुझोताने अांहतम धावन. PX–D–33032 



 

 

अनुक्रमणिका 

 

 
आ. ११६ 

वॉप्रशग्टनच्या कोलां हबया घाटीं प्रकल्पातील गॅ्रडकूली धरणावर वापरलेले वालुके्षपण उपकरण. 
288–D–1542 
 

हवके्षपणाची वाळू सघन व कठीण असावी. सहज रु्फटून जाणारी नसावी आहण उपकरणाांतून मुक्त 
मागस हमळू शकेल अशी पुरेशी कोरडी असावी. चाांगल्या प्रतीची वाळू अपवाद म्हणनू कधीकधी सांशोहधत 
करावी, हतच्यावर पुन्हा प्रहक्रया करावी आहण पुनः ती उपयोगात आणावी. लहान लहान कामावर 
काँक्रीटकहरता सामान्य प्रकारची वाळू वापरावी, परांतु मोठाल्या कामावर बाळूतील सूक्ष्म द्रव्य काढून 
टाकण्याकहरता आहण ती सुकी करण्याकहरता उपकरणे बसवावीत अगर हवशषे प्रकारची वाळू व्यापारी 
हनमात्याकडून हवकत घ्यावी. ग्रँडकूली धरणावर, नळकाांड्याच्या आकाराच्या तैलप्रज्वहलत शोषकामधून 
काँक्रीटमधली वाळू नेण्यात आली आहण सूक्ष्म द्रव्य काढून टाकण्याकहरता १६ क्रमाांकाच्या चाळणीवर 
चाळून घेण्यात आली. हफ्रयाांट धरणावर कां कराच्या सांयांत्रावर वाळू ओली करून चाळून घेण्यात आली 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहण त्यातून, क्र. १६ ते क्र. ४ मधील द्रव्याचा हनचरा करण्यात आला आहण हवके्षपण वाळू म्हणनू हतचा 
उपयोग करण्यात आला. हँग्री हॉसस धरणावर हवके्षपण वाळू क्र. ८ वर अांदाजे २६ प्रहतशत्, क्र १६ वर २३ 
प्रहतशत , क्र. ३० वर २३ प्रहतशत् आहण क्र ५० च्या चाळणीवर २१ प्रहतशत् कण राहतील अशी 
काँक्रीटकहरता प्राप्त केली. 
 

जेव्हा पृष्ठभाग स्वच्छ केला जातो त्यावळेचे काँक्रीटचे काहठण्य, पृष्ठभागाचा खरबरीत पणा, आहण 
पृष्ठभागावरील पुरेशा उपचाराकहरता लागणारे छेदनाचे प्रमाण, याांवर आद्रस वाळु हवके्षपणाच्या उपकरणाची 
कायसक्षमता बरीचशी अवलांबून असते. चाांगल्या प्रतीच्या काँक्रीटच्या जोडाचा पषृ्ठभाग स्वच्छ करताना 
चुन्याच्या आच्छादनातील सायीचे पटल काढून टाकण्याचीच र्फक्त जरुरी असते. चाांचण्यावरून असे 
हदसून आले आहे की (काँक्रीटमधील) तलस्स्थत भरड हमलावा उघडा पडण्याकहरता लागणाऱ्या 
खोलीपयंत जोडाचा पृष्ठभाग खोदण्याने काही र्फायदा होत नाही. प्रत्यक्षात हमलाव्यातील मोठाल्या 
तुकड्याांचे दृढमलून धोक्यात येईल इतका पृष्ठभाग जेव्हा खोदण्यात येतो तेव्हा जोड कमकुवत होण्याची 
शक्यता असते. सांरचन–जोडावरील उपचाराांची दृहष्टमूलक तुलना आ. ११८ वरून हदसून येईल. 
 

 
आ. ११७ 

शुष्ट्क वालुके्षपण, धावन, चुना लावणे, आहण हनवात सर्फाईकहरता वापरण्यात येणारी आहण 
जलबाांगडीच्या तपहशलासह वायु-चूषण बांदूक. 288–D–1543 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ११८ 

सांरचन जोडाांवरील उपचाराांची तुलना वरील हचत्र : वालुके्षपणाांपूवीची सांरचना-जोंडाचा पृष्ठभाग; 
मधले हचत्र : योग्य वालुके्षपणानांतर; तळातील हचत्र : अहत वाळूके्षपणानांतर हमलाव्याच्या तलछेदनाची 
आवशयकता. PX–D–33033 
 

हफ्रयाांट धरणावर वापरलेल्या आद्रस वाळु–के्षपण उपकरणाची क्षमता दर ताशी दर बांदुकीस ५०० 
चौ. रू्फट पृष्ठभागाइतकी होती व त्यावळेी दर ताशीं एक घ. याडापेक्षा प्रकहचत कमी वाळू आहण दर हमहनटास 
२१ गलॅन पाणी वापरण्यात आले होते. हांग्री हॉसस धरणावर पोझोलान वापरल्याने काँक्रीटमध्ये आधीच्या 
काळात कमी शस्क्त-हवकास होत होता म्हणून आहण काँक्रीट टाकते वळेी जोडाचा पषृ्ठभाग तयार करताना 
हवशषे काळजी घेतली गेल्याने दर ताशी प्रत्येक बांदुकीने १५०० चौ. रू्फटाइतकी पृष्टभागाची स्वच्छता करता 
आली, व त्यावळेी दरताशी सुमारे ¾ घ. याडस वाळू वापरण्यात आली. 
 

क्षैहतज सांरचन जोडाांवरील उपचाराांच्या तथाकहथत “प्रारांहभक स्वच्छता” पद्धतीमध्ये ताज्या 
काँक्रीटच्या पृष्ठभागाच्या, उच्च–गहत वायुजल झोताने पृष्ठभागावरील थर काढून टाकण्याकहरता आहण 
भक्कम काँक्रीटचा स्वच्छ पृष्ठभाग उघडा करण्याकहरता, छेदनाचा समावशे असतो. काँक्रीट घट्ट झाल्यानांतर 
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पण प्रभावी छेदन करता न येण्याइतके ते अहत कठीण होण्यापूवी हे कायस केले पाहहजे. कठीण होण्याच्या 
वगेास बाधा आणणारे तपमान आहण अन्य घटकावर अवलां बून असलेला हा कालावधी सामान्यतः काँक्रीट 
टाकल्यानांतर ४ ते १२ तासाांचा असतो. अहत लवकर छेदन केल्यास (काँक्रीट मधला) हमलावा हढला होतो, 
चाांगले द्रव्य त्यामुळे हनघून जाते आहण दुधाळ पाणी हशल्लक राहते व त्याचे पटल बनते. ज्याच्याशी काँक्रीट 
बद्ध करावयाचे आहे तो पृष्ठभाग स्वच्छ करण्याच्या ह्या पद्धतीस ब्यूरोच्या कामावर सामान्यपणे मान्यता 
हदली जात नाही. कारण उपचाहरत पृष्ठभागाचे जर हवशषे प्रकारे सांरक्षण केले नाही तर जवळजवळ 
हनहितपणे तो इतका सांदूहषत होतो की काँक्रीट टाकण्याचे काम पनुः सुरू करण्यापूवी सांतोषजनक 
जोडाची खात्री राहावी म्हणून त्यावर वालुके्षपण कराव े लागते. प्रारांहभक स्वच्छतेनांतर पृष्ठभागाच्या 
अवस्थेचे, ओल्या वाळूचा २ इांच थर त्यावर पसरून, पहररक्षण करता येते. ३ ते ४ तासाांच्या अांतराने वाय-ू
जल झोताने स्वच्छ करून क्वहचत् प्रसांगी पृष्ठभाग ४८ तासापयंत दोषरहहत ठेवण्यात आला आहे. तथाहप 
ह्या उपायाांनी केलेल्या प्रारांहभक स्वच्छतेस एकच अांहतम वायुके्षपण आहण धावनाने केलेल्या हक्रयेपेक्षा 
सामान्यतः जास्त खचस येतो. 
 

सांरचना काँक्रीटमध्ये भारी काँक्रीटपेक्षा सामान्यतः जास्त पाणी असते, अवपात अहधक असतो 
आहण त्यात जास्त काम आहण स्पांदन कराव ेलागते कारण ते जागेवर टाकताना पहरस्स्थती जास्त अवघड 
असते. पहरणामतः हनस्त्राव आहण सोयीचा लेप तसेच कमी दजाचे द्रव्य जोडाांच्या पृष्ठभागाशी जास्त 
प्रमाणात सवसत्र आढळून येते. पोलादी रचना, र्फमे बाांधणी आहण प्रबलीकरण हशगाांची बाांधणी, नळ्या टाकणे 
व नाल्या तयार करणे वगैरे बाबींचा स्वच्छता कायास अडथळा येतो आहण उभाराांच्या दरम्यानच्या 
कालावधीत वाढ होंते आहण सांदूषणाची सांभाव्यता वाढते. तथाहप अशा प्रकारच्या कामावर दोन्ही 
बाजूकडील र्फमे बाांधल्यावर वाळु-के्षपण करणे क्वहचतच व्यवहायस असते. पहरणामतः भारी काँक्रीटपेक्षा ह्या 
काँक्रीटच्या बाबतीत वालुके्षपण करणे आहण ताजे काँक्रीट टाकणे याांच्या दरम्यान जास्त मध्यावकाश 
असतो आहण वालुके्षहपत पषृ्ठभाग जल, वाय,ू अगर वायू–जल झोतानी काँक्रीट टाकण्याच्या जरा आधी 
पहरपूणसपणे धुवनू घेतला पाहहजे. ही कायसपद्धती, वालुके्षहपत पृष्ठभाग ओल्या वाळूने आच्छाहदत करण्याच्या 
दक्षतेची जोड देवनू, पाकस र धरणावरील हवदु्यत् गृहाच्या बाांधकामावर चाांगल्या प्रकारे र्फलदायी झाली. भसुा 
आहण अन्य कचरा असलेली वाळू नवीन काँक्रीट टाकण्याच्या जरा आधी धुण्यात आली. र्फम्याला लागनू 
असणाऱ्या जोडाांच्या कडाांच्या बाजूने सुटे हखळे हचकटून राहून त्यामुळे वाईट हदसणारे व गांजाचे डाग 
(पृष्ठभागावर) पडू नयेत म्हणून हे हखळे चुांबकीय साधनाने काढून टाकण्यात आले. 
 

रेखाहचत्रावर दाखहवलेल्या काांही क्षैहतज जोडाांत कधीकधी बदल करण्याची अगर ते वगळण्याची 
मक्तेदाराांची इच्छा असते, ही बाब लक्षात घेऊन नकाशाांचा अभ्यास शक्य हततका लवकर करण्याचा त्याला 
आग्रह करावा म्हणजे त्याने केलेल्या हवनांत्याांचा पुनर्मवचार करण्यास भरपूर अवधी हमळतो. सामान्यपणे 
शक्य हततके जास्त जोड वगळावते. 
 

शक्य असेल तेथे तयार सांरचन–जोड वापरण्याचे टाळाव े कारण त्यामुळें  दुबसल प्रतले हनमाण 
होतात व पहरणामी हचरा पडतात आहण त्यातून प्रभावी जलरोधक जर बसहवले नाहीत तर जलमागस हनमाण 
होतो. ज्या तयार केलेल्या सांरचना जोडाांच्या पृष्ठभागाशी काँक्रीट टाकावयाचे आहे व बद्ध करावयाचे आहे 
ते जोड नवींन काँक्रीट टाकण्यापूवी वाळु–के्षहपत करावते, धुवावते, पृष्ठशुष्ट्क करावते आहण मुक्त आद्रसता 
दाखहवणाऱ्या चमकदार प्रबदूच्यापासून पूणसतया मुक्त करावते. पाऊस पडत असताना काँक्रीट टाकू नये 
आहण हनकट सांपकस  राहील अशी खात्री असावी म्हणून जोडाच्या साहनध्यात भरपूर प्रमाणात स्पांदन करुन 
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खाचखळगे भरून घेण्याची हवशषे काळजी घ्यावी. चुन्याचा बांधन थर खरडून काढण्याची दक्षता घ्यावी; ही 
दक्षता नवीन काँक्रीट जुन्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागाशी सांपूणसपणे हनगडीत राहण्याकरता घेण्याच्या 
दक्षतेसारखीच असते. शक्य असेल तेथे ताज्या काँक्रीटमध्ये बुडवनू काढलेल्या तारेच्या ब्रशानीं पृष्ठभाग 
खरडून काढावा अगर त्याच्यावर काँक्रीट टाकण्याच्या लगेच आधी आ. ११७ त दाखहवलेल्या 
बांदुकीसारख्या एका बांदुकीतून सुघट्ट्य चुन्याचा र्फवारा मारावा. स्वतांत्रपणे पाणी न घालता नवीन चनु्याने 
जुना पृष्ठभाग पूणसपणे ओला केला पाहहजे. 
 
९७– फमे 

जरी ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे मक्तेदाराांनी र्फम्यांचे नकाश े आहण र्फम्यांचा आधाराांचा तपशील, 
त्याांची सांरचना करण्यापूवी, अनुमहतकहरता सादर करण्याची जरुरी नसते, तरी पृष्ठभागावर हवहशष्ठ हझलई 
येण्याकहरता, र्फम्यांचे आधार आहण र्फमे याांच्या कायातील महत्वाच्या अनेक बाबींच्या माहहतींची जरुरी 
अवशय लागते. मक्तेदाराच्या योजना अद्याप “कागदावर” असतानाच अगदी आरांभीच्या टप्प्यातच ह्या 
कायाच्या गरजाांचे त्याच्या बरोबर पुनरावलोकन करणे इष्ट असते. कामाचा प्रारांभ झाल्यानांतर र्फम्यांच्या 
योजनाांत सांतोषजनक काम न झाल्यामुळे त्याांत र्फरक करणे खचाचे होते आहण त्याांच्या अपुरेपणामुळे प्राप्त 
झालेल्या हनकृष्ट पहरणामात सुधारणा करता येत नाही. 
 

दोरीत आहण क्रमात काँक्रीटच्या सांरचनाांचे र्फमे बसहवण्यात आल्यानांतर ते पुरेशा प्रमाणात बसले 
आहेत अगर कसे याची तपासणी करावी. जर र्फमे घट्ट बसहवले नसतील तर चुन्याची गळती होईल आहण 
त्यामुळे (काँक्रीटमध्ये) जाळ्या पडतील अगर जलहानीमुळे वाळूच्या रेघोट्या हनमाण होतील. काँक्रीट 
धरून ठेव ू शकतील इतके र्फमे जर बळकट नसतील अगर रेषेत राहण्याकहरता पुरेसे बाांधून ठेवलेले 
नसतील तर कायसकारी अहभयांत्याकडे त्या दोषाांसांबांधी हनरीक्षकाने हरपोटस करावा. तयार काँक्रीटकहरता 
सहनसीमा हवहनदेहशत केलेल्या असतात–र्फम्यांच्याकहरता नसतात. स्पांदकाांचा उपयोग करायचा तर 
हाताने काँक्रीट दृढीकृत करण्याच्या पद्धती वापरल्या जातात त्यापेक्षा, र्फम्याचे काम जास्त गच्च व बळकट 
असाव ेलागते. हजतके जलद जागेवर काँक्रीट टाकले जाते आहण हजतके मांद गतीने ते घट्ट होते, तसतसा 
द. घ. रु्फ. स सुमारे १५० पौंड वजनाच्या द्रवपदाथाच्या दाबाइतकाच जवळजवळ दाब र्फम्यावर पडेल. 
अनेक चर घटकाांवर काँक्रीटचा आडवा दाब अवलांबून असतो. बहुतेक उदाहरणात त्यातील महत्वाचे 
घटक, (काँक्रीट जागेवर) टाकण्याचे प्रमाण, काँक्रीटचे तपमान आहण स्पांदनामुळे झालेल्या दृढीकरणाचा 
पहरणाम, हे असतात. हनरहनराळ्या खोलीवर र्फम्याच्या दाबावर काँक्रीट टाकण्याच्या प्रमाणाच्या होणाऱ्या 
पहरणामाची आधारसामुग्री आ. ११९ मध्ये हदली आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ११९ 

काँक्रीटच्या हनरहनराळ्या खोलीवरील र्फम्यांच्या वर पडणारा दाब. 288–D–2658 
 

ब्यूरोंच्या हवहनदेशात र्फम्याच्या हनरहनराळ्या पृष्ठभागाकहरता कोणच्या प्रकारची सर्फाई लागते हे 
अनुपहत्रत केलेले असते आहण (काँक्रीट टाकण्याच्या) कामावरील हनरीक्षकाने खात्री करून घेतली पाहहजे 
की त्या कामाकहरता र्फम्यांचे पृष्ठभाग सांतोषजनक आहेत. एकापेक्षा अहधक प्रकाराांचे र्फमे वापरून जर 
इस्च्छत र्फल प्राप्त होत असेल तर कोणाची हनवड करावयाची हे मक्तेदाराच्या इच्छेवर अवलां बून असते 
कारण सामान्यपणे र्फम्याला लागणारे सवस सामन तो पुरहवतो. फ्लेप्रमग गॉजस धरणावर सामान्य क्र. २ अगर 
उत्तम प्रकारच्या देवदारी जहाजी र्फळ्याांच्या ऐवजी मक्तेदाराचे पोलादी र्फमे पसांत केले. टाकलेल्या 
काँक्रीटचे बाह्य स्वरूप पोलादी र्फमे वापरण्याने पुष्ट्कळच चाांगले झाले. 
 

काँक्रीट टाकण्याच्या लगेच आधी र्फमे घट्ट बसतात की नाही, ते ताठर गुळगुळीत आहण स्वच्छ 
आहेत अगर कसे याची तपासणी करावी आहण काँक्रीट र्फम्यांना हचकटू नये म्हणून योग्य प्रकारचे तेल 
अगर लेपाचे द्रव्य लावल्याचे पहाव.े प्रमाणापेक्षा जास्त अगर टपकणार नाही अशा प्रकारे तेल अगर लेप 
र्फम्यावर ब्रशाने अगर र्फवारून एकसारखा लावावा आहण सांरचन–जोडाच्या पृष्ठभागावर अगर प्रबलीकरण 
हशगाांच्यावर तो पसरू देऊ नये. तेल अगर र्फम्यावरील अन्य लेपामुळे काँक्रीटचा पृष्ठभाग नरम होता 
उपयोगी नाही अगर त्यावर कायमचे डाग पडता उपयोगी नाहीत; हशवाय पाण्याने मुरवण करण्याचा 
पृष्ठभाग ओला करण्यात अगर मुरवणात वापरण्यात येणाऱ्या मोहोरबांदी सांयुगाांची योग्य प्रकारे कायसवाही 
होण्यात त्यामुळे अडथळा येता कामा नये. लाकडी र्फम्यांच्या पृष्ठभागावर वापरण्यात येणारे र्फम्यांचे तेल 
शुद्ध हर्फकट पॅरॅहर्फनचा मूलाधार असलेले खहनज तेल असाव.े 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

लाकडी र्फम्याकहरता जवळजवळ कसलीही बाजारी तेले ह्या गरजा सांतोषजनकपणे पुऱ्या 
करतील. तेलाखेरीज अन्य पदाथस, र्फम्याच्या सामानाचे सांरक्षण करणे आहण तसेच र्फमातेल म्हणनू काम 
देणे व लाकडी र्फम्यावरील उपचार करणे याकहरता कधी कधी वापरण्यात येतात. प्लायवडू लाख लाबली 
असता ती, ओलींमुळे त्यातील दोर वर न येण्यात आहण त्यामुळे पृष्ठभागाच्या गुळगुळीतपणात येणारी बाधा 
रोखण्यात, तेलापेक्षा जास्त प्रभावी ठरते. अनेक प्रकारचे बाजारी लाक्षारस आहण तत्सम पदाथस ह्या 
कामाकहरताां उपलब्ध आहेत. केव्हा केव्हा प्रकल्पावर आणलेल्या लाकडात पुरेशा प्रमाणात टॅहनन अगर 
अन्य सेंद्रीय पदाथस असतात व त्यामुळे काँक्रीटचा पृष्ठभाग नरम होतो. जेव्हा ही पहरस्स्थती लक्षात येते तेव्हा 
र्फम्याच्या पृष्ठभागावर र्फमातेल अगर लेप लावण्यापूवी पाांढरा रांग अगर चुन्याची हनवळी लावनू ती सुधारता 
येते. 
 

जी तेले लाकडी र्फम्यांना लावणे सांतोषजनक असते ती तेले पोलादी र्फम्यांना, हवशषेतः 
बोगद्याच्या अस्तरातल्याप्रमाणे जर र्फम्याच्या बाजूवर काँक्रीटचे घसरण अगर हालचाल होत असली तर, 
लावण्याने क्वहचतच चाांगले पहरणाम हनष्ट्पन्न होतात. वापरण्यात येत असलेल्या तेलाने चाांगले पहरणाम जर 
प्राप्त होत नसले तर त्याचा वापर बांद करावा कारण (दुसरी) उपयुक्त तेले सहज हमळू शकतात. 
हवशषेप्रकारे हमसळलेली पेरोहलयम तेले सांतोषजनक असल्याचे आढळून आले आहे आहण बऱ्याचशा 
मोठ्या तेल कां पन्याकडून ती व्यापारी नाांवाखाली बाजारात हवकण्यात येतात. कृहत्रम एरांडेल तेल आहण 
काही समुद्री–इांजन तेले ही बोगद्यातील अस्तराकहरता वापरलेल्या पोलादी र्फम्यावर चाांगले काम देणाऱ्या 
सांयोहगत तेलाांची नमुनेदार उदाहरणे आहेत. धातूच्या र्फम्यांना काँक्रीट हचकटण्याची कारणे (१) स्वच्छता 
करण्याकहरता तारेच्या ब्रशाांचा प्रमाणापेक्षा जास्त जोरदार वापर अगर वालुके्षपणाचा वापर, (२) द्वारासमोर 
अगर अन्य के्षत्रात, जेथे र्फम्याच्या हदशनेे काँक्रीटचे प्रवाह सोडण्यात येतात तेथे, र्फम्याच्या पृष्ठभागावर 
होणारे अपघषसण अगर (३) अनुपयुक्त र्फम्याच्या तेलाचा उपयोग, ही असतात. अपघषसण स्वच्छता 
पद्धतीचा वापर टाळावा आहण एखाद्या उपयुक्त तेलाचा वापर करावा. जेथे (काँक्रीट) हचकटून राहते अशा 
खरबरीत पृष्ठभागावर कधीकधी घासलेटात पॅरॅर्फीनचे पातळ द्रावण एकदा अगर अनेकदा घासून तो ठीक 
करता येतो. आठवड्याच्या अखेरीस अगर काम बांद असताना स्वच्छ केलेले व तेल लावलेले र्फमे एक 
अगर दोन हदवस उन्हात ठेवून हा हचकटपणा टाळता येतो. काँक्रीटचा प्रवाह र्फम्यात हशरत असताना 
त्याच्या सांपकांने र्फम्याचे होणारे अपघषसण धातूच्या सांरक्षण पत्रयाचा, प्लायवडूचा, अगर रबरी पट्ट्याांचा 
उपयोग करून रोखता येते. 
 

र्फमे बाांधताना काँक्रीट टाकण्याकहरता त्यावर काम करण्याकहरता आहण त्याांचे स्पांदन 
करण्याकहरता व ह्या कामाांचे हनरीक्षण करण्याकहरता तेथे सहज जाता येईल अशी तजवीज करणे महत्वाचे 
असते. र्फम्यातील हठकाणे आहण द्वाराांच्या सांबांधी सूचना आ. १२० व १२८ मध्ये हदल्या आहेत. आ. १२० 
मध्ये ८ रू्फट अगर जास्त व्यासाच्या सायर्फनच्या र्फम्याचा तपशील दाखहवला आहे. उदग्र मध्य रेषेच्या 
प्रत्येक बाजूवर ३० अांशाकहरता काँक्रीट अहधक सुलभतेने टाकता याव ेआहण हाताने सर्फाई करता यावी 
म्हणून अधस्तराचा पृष्ठभाग एकसारखा केला आहे. सायर्फनकहरता आतल्या बाजूच्या र्फम्यांत अन्य द्वारे 
असण्याची जरूरी नाही. 
 

बोगद्याच्या अस्तराच्या र्फम्यांत बोगद्याच्या सुमारे मध्य उांचीवर बाजूच्या प्रत्येक प्रभतीत द्वाराांची 
तरतूद करावी आहण काँक्रीट टाकण्याच्या उपकरणातील प्रस्राव नळीकहरता कमानीचे मधले के्षत्र मोकळे 
रहाव ेम्हणून कमानीच्या मध्य रेषेच्या बाजूवर आलटून पालटून द्वारे ठेवावी. द्वाराांची हकमान बाजू २० इांच 



 

 

अनुक्रमणिका 

असावी आहण र्फम्याच्या बाजूने त्याांच्या मधील अांतर d–२ अगर त्यापेक्षा कमी असाव.े येथे d हा बोगद्याचा 
रु्फटात व्यास आहे पण हे अांतर केव्हाही मध्य ते मध्य ८ रु्फटापेक्षा जास्त असू नये. 
 

 
आ. १२० 

८ रू्फट आहण जास्त व्यासाच्या सायर्फनकहरता र्फमे–288–D–1556 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णटपा– (आ. नां. १२० वरून) 
 

१– दोन्ही बाजूांच्या र्फम्यात प्रथम काँक्रीट टाकून नांतर हपपाच्या आतील बाजूतून प्रत्यक्षपणे 
अधःस्तलावरचे काँक्रीट टाकाव.े बाजूतून अधःस्तलाचे काँक्रीट टाकताना जरूर 
नसलेल्या अहतस्पांदनाचे दुष्ट्पहरणाम यामुळे टाळता येतात. 

२– आतल्या र्फम्याच्या कडेपासून थोड्या इांचावर २ × ४ तुकडे कडाांवर ठेवनू ते प्रबलीकरण 
हशगाना तारेने बाांधल्यामुळे र्फम्याच्या खालून होणाऱ्या काँक्रीटच्या अतीव अांतःप्रवाहास 
प्रहतबांध होतो आहण अधःस्तलाचे स्क्रीप्रडग केले जात असतानाां र्फम्याच्या खालून काँक्रीट 
दूर ढकलून जाण्यास प्रहतबांध होतो. काँक्रीटमध्ये जसजसे प्रारांहभक दृढीकरण होत 
जाईल आहण खोबण्या भरतील तसतसे हे तुकडे, त्याांची गरज आता लागणार नसल्याने 
काढून घेण्यात येतात. 

 जेव्हा डोणीचा उतार दर रु्फटास ५ इांचापेक्षा जास्त खडा असेल तेव्हा अधस्तलाचा आकार 
रु्फगू नये म्हणनू सहज काढता येण्याजोग्या अखूड चौकटीची तात्पुरती गरज पडण्याची 
शक्यता असते. प्रारांहभक दृढीकरण होताच तात्काळ चौकटी काढून टाकाव्या आहण 
पृष्ठभागाची सर्फाई करावी. 

३– काँक्रीट टाकण्यास आहण त्याचे स्पांदन करण्यास जागा रहावी म्हणनू मोठ्या सायर्फनाांच्या 
बाहेरील र्फम्याच्या तळाशी द्वारे ठेहवलेली असतात. 

४– जरुरी पडेपयंत डोणीच्या माथ्यावर उडाण रेषेच्यावर बाहेरील र्फम्याकहरता १८” ते २४” 
रुां दीच्या काढता घालता येण्याजोग्या र्फम्याच्या चौकटी ठेवलेल्या असतात, आहण नांतर 
त्या एकामागनू एक खाली सरकहवण्यात येतात, जागेवर बाांधण्यात येतात, आहण 
(काँक्रीटने) भरण्यात येतात. 

५– माथ्यावर मध्य रेषेच्या बाजूने बाहेरील र्फमे दूर करण्यात येतात आहण डॅ्रगलाइन अगर 
यारीने नवीन स्थानावर नेण्यात येतात. 

६– टनस बकलाांच्या सहाय्याने आतील र्फमे, त्याना खाली आहण आतील बाजूस ओढून एका 
गटात हलहवण्यात येतात. 

७– काँक्रीटच्या गाद्यात अगर उांबरठ्यात दृढमूलक पके्क गाढण्यात येतात आहण तरांगू नयेत 
म्हणून त्याना आतील र्फम्याना बाांधण्यात येते. 

८– आतील र्फमे काढून घेण्यात येत असताना अधःस्तल बसहवण्याकहरता बांधक कापून 
मागावरून यारी चालहवण्यात येते. 

 
मोठ्या आकाराच्या बोगद्याांच्या बाांधकामाकहरता काँक्रीट पुरेशा प्रमाणात टाकता याव,े त्याचे स्पांदन 

करता याव ेव त्याची तपासणी करता यावी म्हणून जास्त हभहत्तद्वाराांची आवशयकता असते. हरहनटी नदी 
प्रकल्पातील १८·५ रू्फट व्यासाच्या स्स्प्रांग क्रीक बोगद्याच्या बाांधकामात, प्रत्येक बाजूच्या प्रभतीत दोन 
अनुदैघ्यस रेषाांच्या बाजूने द्वाराांची जरुरी होती. ही द्वारे नागमोडी आहण प्रत्येक अनुदैघ्यस रेषेत ८ रू्फट मध्य ते 
मध्य अांतरावर ठेहवली होती. 
 

अधस्तराकडील र्फम्याचा न बनहवलेला भाग ६० अगर जास्त अांशाचा चाप व्यापून रहातो. तथाहप 
काँक्रीटच्या बाहेरील कडाांच्या उताराने चापाचा कमाल व्याप मयाहदत होतो. जेव्हा उतार अहतशय खडा 
होतो तेव्हा कॉक्रीटचे अवपतन होते आहण ते सपाट करणे कठीण जाते. ७० अांशाचा चाप अनुकूलतम 



 

 

अनुक्रमणिका 

टप्प्यात असल्याचे हदसून येते. बोगद्याच्या अस्तराकहरता पूणस गोल र्फमा वापरण्यात (काँक्रीटच्या) 
अधस्तराची सर्फाई चाांगली होत नाही कारण र्फम्याच्या तुलनेने आडव्या असलेल्या भागाच्या खाली 
वातपोकळ्या हनमाण होतात. सामान्य प्रकारचा आधार असलेला पूणस गोल र्फमा जास्त सहज वाकडा 
होण्याची शक्यता असते. ज्या पद्धतीने अधस्तर प्रथम ठेवला जातो त्या पद्धतीत पायट्याच्या जवळ 
बसहवलेल्या दृढमलूक बोल्टामुळे कमानीचा र्फमा जागेवर घट्ट पकडला जातो आहण त्यामुळे सांभाव्य 
वाकडेपणा हकमान प्रमाणात होतो. 
 

 
आ. १२१ 

र्फम्यांत ओतलेल्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागाजवळच्या सांरचन जोडाची योजना. जोडाजवळ ताण 
देऊन रु्फगवटे आहण हवस्स्थती टाळता येते. P X–D–25314 
 

र्फम्यांतून काढलेल्या कॉक्रीटच्या पृष्ठभागातील अहतसामान्य दोष, नवीन उभाराच्या तळाशी र्फमा 
एका इांचाच्या काही अांशा इतका हलण्यामुळे क्षैहतज सांरक्षण जोडाजवळ नेहमी आढळून येणारी हवस्स्थती, 
हा असतो. जेथे देखणेपणा आहण पांस्क्तबद्धतेला बरेच महत्व असते तेथे पूवीच्या उभारातील काँक्रीटच्या 
माथ्याला र्फमे हचकटून बसवनू ही हवस्स्थती रोखता येते, आहण नांतर काँक्रीट टाकण्याची हक्रया चालू 
असताना ते घट्ट बसून राहतील असे बसहवण्यात येतात. हे दृढमूलन र्फम्यात अनेक बांध अगर बोल्ट सांरचन 
जोडाच्या काही थोड्या इांचाच्या बाहेर अगर दरम्यान वापरून करता येते (आ. १२१ पहा). जोडाजवळ र्फमे 
प्रकहचतही र्फाकू नयेत म्हणनू पूवीच्या उभाराच्या माथ्यावर ताण बसहवणे हवश्वासाहस असते. 
 

पूवी टाकलेल्या काँक्रीटवर र्फमा कमीत कमी चढवावा. एक इांच चढाव पुरेसा असतो असे समजले 
जाते. 
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झटपट हनखळणाऱ्या प्रकारचे ताण सांरचना घटकाच्या कडेच्या अगर कोपऱ्याच्या इतके हनकट 
ठेवण्यात येतात की जेव्हा ताण मोकळे करण्यात येतात आहण हनखळतात तेव्हा ताणाांना लागनू असलेले 
काँक्रीट हवखरून जाते. कोपऱ्यापासून अगर कडेपासून ताण दूर बसहवणे ही योग्य पद्धत असते. 
 

हवस्स्थतींच्या दृशयाची कुरूपता सांरचन जोडाांच्या जवळ बनहवलेल्या खोबणींचा उपयोग करून 
कमीत कमी करता येते. आ. १२२ मध्ये खोबणींची नमुनेदार मापे हदली आहेत. र्फम्यांच्या रचनेत 
खोबणींच्यामुळे जास्त लवहचकता प्राप्त होते आहण खालच्या पातळीवरील पृष्ठभागावर होणाऱ्या चुन्याची 
गळती कमी होते, तसेच दृढमूलक बोल्टाकहरता आदशस जागा त्यामुळे प्राप्त होतात. खोबणीच्या सरळ रेषेत 
असाव्यात आहण सांरचनेच्या मुखवट्यावर त्या अखांड पाडलेल्या असाव्यात. ह्या खोबण्यामधील अांतर असे 
असाव े की त्यामुळे पृष्ठभागावर एकसारखी रूपरेखा तयार होईल. खोबणींच्या पट्ट्याांभोवती काँक्रीट 
टाकताना आहण त्याचे दृढीकरण करताना हवशषे लक्ष द्याव.े 
 
हनवात प्रहक्रयेत लागणाऱ्या र्फम्यासांबांधी प्रकरण आठ मध्ये चचा केली आहे. 
 
९८– काँक्रीटच्या कामावर णदनाकंाचंी नोंद करिे. 

कायसवाही आहण सेवचे्या भहवष्ट्यकालीन अभ्यासाला सोयीचे व्हाव ेम्हणनू काँक्रीटवर ज्या महहन्यात 
आहण वषात काँक्रीट टाकले गेले त्याांची नोंद करावी. कालव्याची अस्तरे, कठड्याांच्या प्रभती, पसरट 
नहलका, नाल्या. र्फरशी अगर अन्य लाांबट आकाराच्या सांरचनाांच्याकहरता दर महहन्यातील काम सुरू 
होताना आहण ते सांपले त्यावळेी ह्या नोंदी कराव्या. धरणे, इमारती आहण हवदु्यत् गृहाांच्यासारख्या मोठाल्या 
बाांधकामात या माहसक नोंदीचा काटकसरीने वापर करावा. परांतु इमारतींच्या कोणच्याही महत्वाच्या 
भागात चार मोसमाांपैकी कोणच्या मोसमात काँक्रीट टाकले हे खात्रीपूवसक कळून येईल अशा तऱ्हेने त्या 
कराव्यात. कालव्यातील प्रत्येक बाांधकामावर सुस्पष्ट नोंद करावी. 
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आ १२२ 

सांरचना जोडाांतील नमुनेदार खोबणींची मापे. क्षैहतज सांरचन जोडाांनी साांधे झाकले जातात व 
वास्तुहशल्पीय दृशयाांत सुधारणा होते. 288–D–1544. 
 

काँक्रीट सुघट्ट्य असतानाच त्यात हपतळी तलहचन्ह पट्ट्या अगर तत्सम पट्ट्या बसहवणे ही 
काँक्रीटवर हचन्हे काढण्याची एक सोयीस्कर पद्धत असते. त्या बसहवण्यापूवी पट्ट्याांच्यावरील कें द्रीय 
अक्षरे त्याांच्या के्षत्रावर सुस्पष्ट हदसण्याकहरता घासून काढण्यात येतात. पट्ट्या बसहवल्यानांतर योग्य त्या 
साच्याांनी त्याांच्या पृष्ठभागावर आकडे आहण अक्षरे ठोकून काढण्यात येतात. हचन्हे जवळून वाचता येतील 
इतकी जेव्हा सहजसुगम असतात तेव्हा ती नोंदहवण्याकहरता ही पद्धत पसांत केली जाते. ज्या के्षत्रात काही 
दूर अांतरावरून ती वाचावी लागतात तेथे काँक्रीटच्या पषृ्ठभागावर ही हचन्हे र्फम्यांत बसहवलेल्या धातूच्या 
अगर लाकडी आकृत्याांच्या साह्याने ३ इांच उांच आहण हकमान ¼ इांच खोल ओतण्यात येतात. र्फम्याँत 
ओतलेल्या पृष्ठभागावरील हचन्हे काँक्रीट घट्ट होण्याच्या योग्य अवस्थेत सुघट्ट्य असताना ठसे दाबनू 
काढण्यात येतात. हचन्हे अशा तऱ्हेने ओतावीत की त्याांच्या अक्षराांतून हनचरा व्हावा. 
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काँक्रींटमध्ये जागेवर ओतवण्यात येणारी अक्षरे आहण आकृत्याांचे नमुने लाकडाचे बनहवण्यात 
येतात आहण तसेच पोलादात अगर कामावर तयार केलेल्या प्लॅस्टर ऑर्फ पॅरीसच्या र्फम्यांत हशसे ओतून 
तयार करण्यात येतात. काही प्लॅस्स्टकचे घर नांबर सांतोषजनक असल्याचे आढळून आले आहेत. र्फम्यावर 
बसहवलेल्या आकृतींचा पृष्ठभाग सपाट असला पाहहजे आहण र्फम्याला त्या हचकटून घट्ट बसल्या पाहहजेत 
म्हणजे र्फमे काढून टाकण्याच्या वळेीं काँक्रीट हवस्स्थत होणार नाही. 
 
९९– प्रबलीकरि पोलाद आणि संणनणहि भाग 

ब्यूरोच्या कामावरील काँक्रीट टाकून घेणाऱ्या हनरीक्षकास त्याच्या वहरष्ठाकडून प्रबलीकरण हशगा 
आहण अन्य सांहनहहत भागाांच्या कामाहवषयी हनरीक्षण, हाताळणे, या सांबांधी काही खास आदेश हमळतात 
आहण त्याांत हवकृहतमापक आहण प्रहतरोघ तापमापकासारख्याांचा समावशे असतो. 
 

प्रत्येक प्रबलीकरण हशगाांचा पुरवठा त्यातील माल हवहनदेशाांशी जुळणारा असल्याबद्दल तपासून 
घ्यावा. जर या हशगा हवहनदेशाांच्या गरजा पुऱ्या करत नसतील तर हनरीक्षकाने त्याबद्दल आदेश मागावते. 
परीक्षा आहण तपासणीकहरता डेन्व्हर प्रयोग शाळाांकडे नमुने पाठहवणे जरूरीचे होईल 
 

जर हशगाांचे तपमान चेरीच्या लाल रांगाशी जुळणाऱ्या तपमानापेक्षा जास्त होऊ हदले नाही तर, 
आहण त्या थांड होण्याचा वगे सावकाश आहण एकसारखा (सामान्य स्स्थर वायुशीतन) असेल तर 
वाकहवण्याकहरता अगर सरळ करण्याकहरता त्या तापहवणे हाहनकारक होत नाही. हशगा बर्फात अगर थांड 
पाण्यात टाकून होणाऱ्या शीतनासारखे तापहवलेल्या हशगाांचे दु्रतशीतन हाहनकारक असते. 
 

काँक्रीट आहण पोलाद (हशगा) याांच्या बांधावरील गांजाचा पहरणाम हा एक वादग्रस्त हवषय होऊन 
बसला आहे. काही कामावर पुष्ट्कळ खचस करून हशगावरील गांज काढून टाकण्यात आला आहे. बांधावरील 
गांजाचा पहरणाम हनघाहरत करण्याकहरता ब्यूरोने प्रबहलत काँक्रीटच्या नमुन्यावर चाांचण्या केल्या होत्या. 
हनरहनराळ्या गांजाच्या चार अवस्थात असलेल्या हशगा वापरण्यात आल्या. अनुपचाहरत हशगा, गोणपाटाने 
घासून काढलेल्या हशगा, तारेच्या ब्रशाने घासलेल्या हशगा आहण वायुहवके्षहपत हशगा ह्या त्या चार अवस्था 
होत. अन्य लोकाांनी आहण सांस्थाांनी पूवी अन्वषेण केलेल्या, गांज जर काही प्रमाणात असेल तर तो बांधास 
हाहनकारक नसतो या हनष्ट्कषाशी, ह्या अभ्यासातील हनष्ट्कषस जुळणारे होते. खालील हनष्ट्कषस प्राप्त करण्यात 
आले. 
 

(१) काँक्रीट आहण पोलाद याांच्यातील बांधाला काही प्रमाणात असणाऱ्या गांजाने हाहन पोहोचत 
नाही आहण तो सवसच्या सवस काढून टाकण्याने काही र्फायदा होत असल्याचे हदसून येत नाही. तथाहप घट्ट 
हचकटून न बसलेला कसलाही गांज अगर हमल–पापुद्रा चाांगल्या प्रकारचा बांघ प्राप्त होण्यासाठी काढून 
टाकावा. 
 

(२) प्रवकृतींचे आकार आहण सांख्या यावरून बांध हनहित केला जातो. 
 

(३) पोलादी पृष्ठभागाचा स्वाभाहवक खरबरीतपणा गांजामुळे वाढतो आहण पहरणामतः हशगेची पकड 
घेण्याची क्षमता वाढण्याकडे प्रवृत्ती हनमाण होते परांतु त्यामुळे हशगेच्या प्रभावी अनुभागीय के्षत्रात घट होते. 
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(४) प्रबलीकरण हशगा सांहनहहत करण्यापूवीचे नेहमीचे हाताळणे, सुटा झालेला गांज व पापदेु्र 
हनघून जाण्यास, साधारणपणे पुरेसे असते. तथाहप काही उदाहरणाांत भरड हवणलेल्या पोत्याने अगर 
तारेचा ब्रश वापरून हशगा घासून काढणे आवशयक असते. 
 

उपयुक्त राहहल्या नाहीत इतपत गांजलेल्या हदसणाऱ्या हशगा स्वच्छ करून आहण सांघीय हवहनदेश 
θ θ–S–632 शी त्या हकतपत जुळतात हे वजन करून तपासून घ्याव.े 
 

थांड हवते काही पोलाद हठसूळ होते आहण त्यामुळे जेव्हा ४०⁰ F च्या खाली तपमान जाते तेव्हा 
रु्फटतूट टाळण्याकहरता ते काळजीपूवसक हाताळाव ेलागते. 
 

ब्यूरोच्या कामावर वापरलेल्या बऱ्याचशा हशगा मध्यम प्रतीच्या वाकड्याहतकड्या झालेल्या अशा 
हबलेट पोलादाच्या होत्या. अथात कठीण प्रतीचे हबलेट अगर पोलादी रुळापासून तयार केलेल्या हशगा 
वापरणे अनुजे्ञय असते. हवहनदेशाप्रमाणे प्रबलीकरण हशगाांची हवकृहत उच्च–बांध प्रकारची असावी लागते. 
पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटचे प्रबलीकरण उच्चप्रहतबल पोलादाने केले पाहहजे. प्रबलीकरण हशगाांना बाांधावयाची 
तार सामान्यतः नरम तापानुशीहतत पोलादाची असते. काँक्रीटचे ठोकळे, धातूचे आधार आहण अन्तरक 
प्रबलीकरण हशगाांना जागेवर ठेवण्याकहरता वापरण्यात येतात. त्या सांबांधीची चचा पुढील पहरच्छेदात 
करण्यात आली आहे. 
 

नकाशाांच्यावर अगर हवहनदेशात न दाखहवलेले हशगाांचे जोड कायसभारी अहभयांत्याच्या 
अनुमतीहशवाय करू नयेत. जोडाांची लाांबी सामान्यपणे नकाशावर दाखहवलेली असते अगर हवहनदेहशत 
केलेली असते. तुळ्या, स्तांभ व बाहेर काढण्याचे नमुने याांच्यावर केलेल्या चाांचण्याांवरून असे हदसून आले 
आहे की, उत्तम प्रकारे स्पांदन केलेल्या चाांगल्या प्रतीच्या काँक्रीटमध्ये हवकृत हशगाांतील पूणस बांध–प्रहतरोध 
बाांधलेल्या जोडाांच्या जवळ हवकहसत होतो. वसे्ल्डांग करूनही जोड तयार करता येतात मात्र साांध्यात प्रत्यक्ष 
हशगेतल्या इतकीच शक्ती हवकहसत झाली पाहहजे. 
 

प्रबलीकरण हशगाांचे गांजण्यापासून व आगीचा धोका होण्याची शक्यता असल्यास त्यामुळे होणाऱ्या 
नुकसानीपासून सांरक्षण करण्याकहरता त्याांच्यावर पुरेशा प्रमाणात काँक्रीटच्या आवरणाची तरतूद करावी. 
ज्या हठकाणी काँक्रीट क्षारीय अगर खाऱ्या पाण्यात बुडलेले असते अगर त्याचा पहरणाम होण्याचा सांभव 
असतो अशा काँक्रीटचे हवशषे प्रकारे सांरक्षण करण्याची जरूरी असते. प्रबलीकरण हशगाांचे स्थान आहण 
काँक्रीटमध्ये सांहनहहत होण्याची हकमान खोली सामान्यतः नकाशावर दाखहवलेली असते. 
 

जागेवर प्रबलीकरण हशगा बाांधण्यापूवी त्या हवहनदेहशत आकाराच्या आहेत आहण नकाशात 
दाखहवल्याप्रमाणे आहण हवहनदेशाप्रमाणे तोडल्या आहण वाकहवल्या आहेत हे हनरीक्षकाने पहाव.े काँक्रीटचे 
ठोकळे, धातूचे आधार, अगर उपयुक्त साधनाांच्या साहाय्याने योग्यप्रकारे सवस प्रबलीकरण हशगा स्थानावर 
घट्टपणे आधाहरत कराव्या. जागेवर हशगा बसहवल्यानांतर त्याांची स्थाने, त्याांच्यामधील अांतरे आहण जोडाांची 
लाांबी तपासून घ्यावी. 
 

हवभाग २० (अ) त दाखवनू हदलेल्या पहरस्स्थतीत काँक्रीटमध्ये कॅस्ल्शयम क्लोराइड वापरण्याने 
प्रबलीकरण पोलादाचे काही क्षरण होते असे ब्यूरोचा अनुभव दशसवीत नाही. अहलकडे प्रकाहशत झालेल्या 
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माहहतीवरून असे हदसून आले आहे की, कॅस्ल्शयम क्लोराइड असलेल्या काँक्रीटमध्ये सांहनहहत केलेल्या 
पोलादी प्रहतबहलत तारा तीन वषानांतर अहतशय गांजून गेल्या होत्या. यावरून पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटमध्ये 
कॅस्ल्शयम क्लोराइड वापरू नये असे हदग्दर्मशत होते. जेव्हा काँक्रीट हछद्रयुक्त असते अगर मार्फक प्रमाणात 
घहनष्ट असते व जेव्हा बदलत्या आद्रस अवस्थाांचा त्यावर प्रभाव पडतो तेव्हा अशा काँक्रीटमधील सांहनहहत 
केलेले सांरचना पोलाद गांजून गेल्याचा पुरावाही हमळाला आहे. 
 

असे क्षरण हदसून आलेल्या सवस उदाहरणात ह्या हक्रयेची व्याप्ती प्रभावी नव्हती आहण (म्हणून) 
कॅस्ल्शयम क्लोराइड वापरण्यास परवानगी देता येईल. परांतु जेथे सांहनहहत धातूचे जस्तीकरण केलेले 
असते तेथे कॅस्ल्शयम क्लोराइड वापरण्यास अनुमती हदली जात नाही. 
 

काँक्रीटमध्ये सांहनहहत केलेल्या काही अलोहीय धातू जर प्रभावीपणे सांरहक्षत केल्या नाहीत तर 
अवशय गांजून जातात. जस्त, ॲल्युहमनम आहण कॅडहमयमचे प्लेप्रटग केलेले भाग हवशषेप्रकारे सांभाव्य 
असतात आहण त्याांचे ॲस्र्फाल्ट, व्हार्मनश, हपच अगर अन्य अहक्रय द्रव्याच्या अखांड लेपाने सांरक्षण कराव.े 
हशसे कमीजास्त प्रमाणात गांजून जाते आहण प्रारांहभक आघात सहन करण्याइतके ते जाड नसेल तर त्यावर 
सांरक्षक लेप देणे जरूरीचे असते. धातू गांजून जात असताना एक आवरण तयार होते आहण त्यामुळे आणखी 
होणाऱ्या आघातापासून हतचे सांरक्षण होते. काँक्रीटमध्ये जर क्लोराइडे नसतील तर गांजण्याचा धोका न 
होता ताांबे त्यात सांहनहहत करता येते. 
 

प्रत्यक्ष सांपकस  होईल अगर एकमेकाांना हचकटून राहतील अशा हवषम धातू, जर त्याांचे गांभीर 
प्रमाणात गलॅ्व्हनीकरण होणार नाही अशी पहरस्स्थती असल्याची खात्री नसेल तर, सांहनहहत करू नयेत. 
 

काँक्रीटला इजा पोहोचू नये व त्याच्या पृष्ठभागावर गांजाचे हवदु्रप डाग पडू नयेत म्हणून जरुर तेथे 
धातूच्या सळ्याांचे आधार आहण अांतरक गांज न चढणाऱ्या धातूचे बनहवण्याची हवहनदेशाांप्रमाणे जरुरी असते. 
गांजरहहत अनेक प्रतीचे पोलाद ही गरज पुरी करू शकते. 
 
१००– अंणिम िपासिी 

काँक्रीट टाकण्याच्या लगेच आधी अांहतम हनरीक्षण करण्यात येते आहण काँक्रीट टाकण्याच्या, सवस 
तयारींची ही साांगोपाांग परीक्षा असते. पाया स्वच्छ करणे, सांरचना जोड सार्फ करणे, नालीची र्फरशी, 
नळाांच्या तोट्या, गारा आहण शीतल जल नळी आहण जोडकामाचे साहहत्य, प्रबलीकरण हशगा आहण इतर 
धातुसाहहत्य, सांहनहहत करण्याची उपकरणे, आहण र्फमे याांचा त्यात समावशे असतो. नकाश े आहण 
हवहनदेशाांप्रमाणे व हदलेल्या काही हवशषे सूचनाांच्याप्रमाणे ह्या बाबी आहेत याची खात्री हमळण्याकहरता 
काळजीपूवसक तपासणी करावी. चाचणीच्या पदसांज्ञाांस अनुसरून पहरहशष्ठात तपासणीच्या बाबींची एक 
परीक्षा सूची हदली आहे. 
 
१०१– मतिेदाराने करावयाची पूवपियारी 

काँक्रीट टाकण्यास सुरवात करावी असा मक्तेदारास आदेश देण्यापूवी काँक्रीट टाकण्याच्या 
कामावरील हनरीक्षकाने अशी खात्री करून घ्यावी की हे काम व्यवस्स्थतपणे करण्याची मक्तेदाराची तयारी 
पूणस झाली आहे. ह्या तयारीत पहरवहन आांहण (काँक्रीट) टाकण्याच्या साधनाांची तपासणी, ती स्वच्छ आहण 
दुरुस्त स्स्थतीत आहेत, आहण कोणचाही गैर खोळांबा न होता काँक्रीट टाकता येईल अशी योग्य प्रकारे 
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आयोहजत केली आहेत व पुरेशी आहेत, ह्याची पहाणी करण्याचा त्यात अांतभाव असतो. जर काँक्रीट रात्री 
टाकावयाचे असेल तर र्फम्यांच्या आांतील बाजू प्रकाहशत होतील इतकी हदव्याांची योजना पयाप्त केलेली 
असावी. योग्य प्रकारे काँक्रीट टाकू शकेल आहण त्याची सर्फाई करू शकेल याची खात्री होण्यासारखे 
मक्तदाराचे कायसकारी दल पुरेशा प्रमाणात असाव े आहण आके्षपाहस हवभाजन न होता काँक्रीट अांहतम 
स्थानावर पोहोचू शकेल अशा तऱ्हेने उपकरणाांची योजना केलेली असावी. 
 

काँक्रीट टाकण्याच्यावळेी उपयोगात येणाऱ्या अवशय असणाऱ्या तसेच राखीव स्पांदकाांची सांख्या व 
अवस्था जरुरीप्रमाणे समाधानकारक असावी. 
 

थांड हवते सांरक्षण होण्याकहरता पुरेशा सुहवधाांची तरतूद केलेली नसेल तर, जेव्हा तपमान गोठण-
प्रबदूपयंत जाण्याचा सांभव असतो तेव्हाां, काँक्रीट टाकण्याच्या कामास सुरवात करू नये. जल मुरवण 
तात्काल सुरू करण्याच्या अगर मोहोरबांद करण्याचे सांयुग लावण्याच्या सुहवधा योग्यवळेी वापरण्याकहरता 
तयार ठेवाव्यात. काँक्रीट टाकण्याच्या आहण प्रमाण–हनयांत्रक व हमश्रणाच्या सांयांत्राच्या महत्वाच्या 
जागाांच्या दरम्यान शक्य असेल तेथे आकाशवाणी आहण दुरध्वनींच्या सहाय्याने दळणवळणाची तरतूद 
करणे सुद्धा मक्तेदाराच्या र्फायद्याचे असते. अशा जलद दळणवळणाचा पहरणाम हवतरणाच्या कायसक्रमावर 
चाांगले हनयांत्रण ठेवण्यात होतो व त्यामुळे हमसळलेले काँक्रीट रु्फकट जाण्यास प्रहतबांध होतो. 
 
आ–पररिहि 
 
१०२– संयतं्र आराखडा आणि पद्धिी 

जरी काँक्रीट काळजीपूवसक प्रमाहणत केले आहण त्याचे योग्यप्रकारे हमश्रण केले तरीही त्याचे 
पहरवहन करताना आहण ते जागेवर टाकण्याच्यावळेीं अयोग्य पद्धती वापरल्या आहण हनष्ट्काळजीपणा 
दाखहवला तर त्याच्या दजांत गांभीरपणे बाधा येते. सांरचनाांच्या हवहनदेशाांच्या मयादेत राहून वापरावयाच्या 
पद्धती आहण सुहवधाांची हनवड करण्यात जरी मक्तेदाराला स्वातांत्रय असले तरीही अशा पद्धती आहण 
सुहवधाांच्या पुरेपणाची आहण उपयुक्ततेची जबाबदारी त्याचेवर असते. हवहशष्ठ उपकरणाांचा उपयोग 
करताना अवशय असणाऱ्या गरजा पुऱ्या करण्याकहरता काँक्रीटच्या हमश्रणाच्या अहभकल्पनेत र्फरक 
करण्याची जरुरी नसावी. बऱ्याच प्रमाणात काँक्रीट टाकण्याची गरज असणाऱ्या धरणे आहण इतर कामाांच्या 
हवहनददेंशशाप्रमाणे, काँक्रीट हाताळणे आहण जागेवर टाकण्यासांबांधीच्या आराखड्याांचे आहण वापरण्याांत 
येणाऱ्या उपकरणाांचे नकाश ेआहण तपशीलवार वणसन मक्तेदारानें सादर करणे अवशय असते, प्रकल्पावरील 
हटप्पण्णी आहण हशर्फारशींच्यासह ह्या माहहतीचे उपकरणाची पयाप्तता आहण उपयुक्तता हनहित 
करण्यासाठी मुख्य अहभयांत्याच्या कायांलयात पुनर्मवलोकन करण्यात येते. 
 

सांयांत्राचा आराखडा आहण पद्धतींच्यासांबांथी मक्तेदार योजना तयार करत असताना अहनष्ट बाबी 
टाळण्याच्या हेतूने मक्तेदाराशी सहकायस करण्याची प्रकल्पावरील अहभयांत्याांना अनेकवळेा सांधी हमळते. या 
प्रकरणाच्या पढुील हवभागात त्यापैकी काही बाबींची चचा केली आहे. सवस सांबांहधत लोकाांना हवहनदेशाांतील 
तरतुदींची अशी स्पष्ट जाणीव असावी की सांयांत्राच्या आराखड्याला आहण कायसपद्धतीला मान्यता हदल्याने 
हवहनदेशाांतील गरजा पऱु्या करण्याच्या जबाबदारीतून मक्तेदार मुक्त होत नाही. हवयोजन आहण 
अवपातहाहन कमीत कमी होण्याच्या दृष्टीने काय करणे जरूर आहे ह्याकडे, काँक्रीट हाताळण्याच्या आहण 
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टाकण्याच्या सवस हक्रया होत असताना, काटेकोरपणें लक्ष हदले पाहहजे आहण मान्य होतील असे र्फल देऊ न 
शकणारे कोणतेही उपकरण लागलीच सुधारले पाहहजे अगर त्याचे जागी दुसरे आणले पाहहजे. 
 
१०३– पणरवहन 

मोठाल्या बाांधकामाांच्यावर काँक्रीट वाहून नेण्याच्या काही पद्धतींची चचा पुढील पहरच्छेदात केली 
आहे आहण त्यात काँक्रीटच्या हनरीक्षकाला औत्सुक्य असलेल्या काही मुद्याांचा मुद्दाम समावशे केला आहे. 
 

(अ) बारड्या– कामावर असणाऱ्या पहरस्स्थतीला साजेशा अहभकल्पन केलेल्या आहण योग्य रीतीने 
वापरलेल्या बारड्या हे काँक्रीट हाताळण्याचे आहण ते जागेवर टाकण्याचे एक अत्यांत सांतोषजनक साधन 
आहे. तथाहप रकने अगर रेलगाडीने त्या इतक्या दूर न्याव्या लागू नयेत की अवसादनामुळे ठळकपणे 
हवलगन अगर हनस्रवण होईल अगर एक इांचापेक्षा जास्त अवपात हाहन होईल अशा कामी त्याांचा वापर 
करावा लागेल (पढुील (आ) आहण हवभाग ९० पहा). सांरचना कामाकहरता काँक्रीट हाताळण्याच्या पोलादी 
बारड्याांची क्षमता १ ते २ घ. याडापासून मोठाल्या भारी काँक्रीटच्या प्रकल्पावरील १२ घ. याडांपयंत असते. 
(आ. १२३). 
 

बारड्याांच्या बाबतीत आहण त्याांचा वापर करताना खालील गरजा पऱु्या झाल्या पाहहजेत. 
 

(१) काँक्रीटच्या वाट्याच्या अगर त्याच्या गुहणताच्या आकाराशी जुळेल अशी बारडीची क्षमता 
असावी. बारड्या भरत असताना वाट्याांचे हवभाजन होऊ नये हा त्यातील उदे्दश असतो. 
 

(२) अल्प अवपाती, हनबल हमश्रणाचे काँक्रीट तात्काळ ओतता येईल अशी बारडीची क्षमता 
असावी. एका जागी तुलनेने अल्प प्रमाणात काँक्रीट (बारडीतून बाहेर) टाकता येईल अशी बारडीतील 
सांरचना असावी. तसेच हनस्रावावर हनयांत्रण करता याव े म्हणजे र्फम्यांचे नुकसान होणार नाहीं व ते 
वाकडेहतकडे होणार नाहीत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १२३ 

ज्यातून अल्प अवपाताचे काँक्रीट सहज टाकता येईल व हनस्राव हळुहळु अगर अांशतः करता येईल आहण 
दृढीकरण करताना कमींत कमी आडवी हालचाल करावी लागेल अशा तुलनेने लहान जुळ्या हढगात 
काँक्रीट टाकता येईल अशी १२ घनयाडस मापाची बारडी. 
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(३) भरड हमलाव्याचे ठळकपणे हवलगन न होईल अशा तऱ्हेने बारड्या भराव्या आहण ओताव्या. 
(आ. १०७ आहण १२४ पहा). 
 
आ) गाड्या ि ट्रक 

तुलनेने कमी लाांबीच्या बोगद्याच्या अस्तराच्या काँक्रीटच्या वाहतुकीकहरता पुष्ट्कळवळेा 
रेलगाड्याांचा वापर करण्यात येतो आहण कें द्रीय हमश्रकातून लहान हवखुरलेल्या बाांधकामावरील 
काँक्रीटच्या वापराकहरता रक सोयीस्कर असल्याचे आढळून आले आहे. या सांचाांत (काँक्रीट) भरताना व 
त्यातून ते बाहेर ओतताना आ. १०७, १२४ आहण १२५ मध्ये दाखहवलेल्या योग्य पद्धती वापरून हवलगन 
टाळता येते. 
 

काँक्रीट ओतले असताना त्याच्या पृष्ठभागावर मुक्तजल असू नये. तसेच काँक्रीटच्या तळाशी 
आके्षपाहस प्रमाणात भरड हमलाव्याचे अवस्थापन होऊ नये अगर त्याचीं वडी बनू नये. (१) शुष्ट्कतर हमक्षण 



 

 

अनुक्रमणिका 

वापरून (२) वायुधारणाचा वापर करून (३) रक, नाळकी अगर गाड्याांच्या प्रस्रावी द्वाराांमधून काँक्रीट 
जात असताना ढोबळपणे त्याचे पुनर्ममश्रण करून अगर (४) र्फम्याच्या मागावर अगर जवळ काँक्रीट 
असताना ते बाहेर ओांतण्यापूवी त्याच्यामधून अल्प प्रमाणान सांपीहडत हवा सोडून अशा तऱ्हेचे स्तरीभवन 
अगर अवस्थापन बऱ्याच प्रमाणाांत कमी करता येते. (ह्या सेवबेरोबर बोगद्याच्या अस्तराची काही उपकरणे 
पुरहवण्यात येतात.) वरील उपायाांपैकी शुष्ट्कतर हमश्रणे वापरणे आहण वायुधारण ही सवात जास्त प्रभावी 
असतात. ब्यूरोच्या अनेक प्रकल्पावर वायुधारणाचा उपयोग केल्याने ३ इांचाांपेक्षा कमी अवपात असलेले 
काँक्रीट त्यात हवक्षोभ न होता आहण आके्षपाहस हवलगन न होता वायुधारणापूवी शक्य होते त्यापेक्षा जास्त 
अांतरापयंत साध्या रकमधून वाहून नेणे शक्य असल्याचे आढळून आले आहे. तथाहप अशी वाहतूक २ अगर 
३ मलैापेक्षा जास्त असू नये. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १२४ 

काँक्रीट बारड्या, नाळकी आणि बनयाि भरिे आणि त्यािून िे ओििे याचं्या योनय आणि अयोनय 
पद्धिी. योनय कायपपद्धिी वापरल्याने चुन्यािून भरड णमलावा णवलग होण्याचे टाळिा येिे. P X–8–
25316 
 

जेव्हा वरील उपाय प्रभावी होत नाहीत तेव्हा लाांब वाहतुकीमुळे होणाऱ्या हवलगनाचा, रक अगर 
रेलगाडीवर बसहवलेल्या हभन्नहभन्न प्रकारच्या आांदोलकाांचा उपयोग करून, हनरास करावा अगर शुष्ट्क 
वाट्याच्या रकमधून मालाचा पुरवठा होणाऱ्या हातवाहू हमश्रकात कामाच्या जागेजवळ काँक्रीटचे हमश्रण 
करणे अहधक पसांत कराव.े 
 
)इ) प्रिणणका 

सामान्यपणे वापरण्यात येणारे हे उपकरण काँक्रीटची वाहतूक करण्याकहरता वापरल्या जात 
असलेल्या साधनाांतील सवांत जास्त असमाधानकारक साधन आहे. ब्यूरोच्या कामावर प्रवहणकाांचा वापर 
करण्यास बांदी घातलेली नाही परांतु कायसवाही अशा प्रकारे हनयांहत्रत केली पाहहजे की हवलगन आहण 
आके्षपाहस अवपात हानी टाळली जाईल. ह्या अटींची पूतसता होण्याकहरता खालील गरजा पूणस झाल्या 
पाहहजेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(१) शक्य हततका कमी अवपात असलेले आहण स्पांदन केलेले काँक्रीट हाताळता येईल इतक्या 
पुरेशा खड्या उतारावर प्रवहणका असली पाहहजे आहण चर भाराांच्याकहरता उतार स्स्थर राहील अशा तऱ्हेने 
हतला आधार हदले पाहहजेत. 
 

(२) प्रवहणका काही थोड्या रु्फटापेक्षा जास्त लाांब असल्यास अवपात हानीस अटकाव व्हावा म्हणनू 
हतचे वारा आहण उन्हापासून सांरक्षण केले पाहहजे. 
 

(३) उदग्र पतन होईल आहण काँक्रीटच्या अांतवसस्तूांचे हवलगन न होईल अशा प्रभावी अांत्य 
हनयांत्रणाची तरतूद केली पाहहजे व ती धातूच्या पात–प्रवहणकाांच्या दोन हवभागाांच्या स्वरूपात करणे जास्त 
पसांत करण्यात येते. (आ. १०७ आहण १२५ पहा). प्रवहणकेची लाांबी अगर उतारामुळे हवलगन होत नसून 
हनयांत्रणाच्या अभावी होत असल्यामुळे हे अांत्य हनयांत्रण अव्वल महत्वाचे असते. 
 
)ई) पट्टािाहक 

जर हवलगन आहण आके्षपाहस अवपात हानी रोखता आली आहण पट्टा परतताना त्यावर चुन्याची 
हानी होत नसली तर पट्टावाहकाांचा वापर करण्यास हरकत नाही. ऊन आहण वाऱ्यापासून पट्ट्याचे 
सांरक्षण करून अवपात हाहन बऱ्याच प्रमाणात रोखता येण्यासारखी असते. हवलगन मुख्यत्वकेरून 
स्थानाांतरण प्रबदूांच्याजवळ आहण वाहकाच्या शवेटी होत असल्याने उपयुक्त नाळक्याांचा आहण पात 
प्रवहणकाांचा वापर करून ते टाळाव.े 
(आ. १०७ व १२५ पहा). 
 
)उ) िायुिीय पद्धिी 
 

बोगद्याच्या अस्तराचे काँक्रीट टाकण्याकहरता वायुवीय पद्धती सामान्यपणे वापरण्यात येतात व 
बरेचवळेा त्याांचे पहरणामही चाांगले होतात. असे असेल तरी वायुवीय पद्धतीत काही तोटे असतात. 
बोगद्याच्या कमानीच्या आतील ताज्या काँक्रीटमध्ये जर प्रस्राव नळीचा शवेट बुडवनू ठेवला नाही तर जोरात 
प्रस्राहवत केलेल्या काँक्रीटच्या आघातामुळे भरड हमलाव्याचे हवलगन होते. पहरणामतः पोतप्रभतींच्या भागात 
काँक्रीट टाकण्याच्या सुरुवातीस हवलगन जास्तीत जास्त ठळकपणे होते आहण जर ते पोतप्रभतींच्या 
जोडाांच्याजवळ जलरोधकाांच्याभोवती ओतावयाचे असेल तर हवशषेेकरून आके्षपाहस असते. म्हणून 
हवहनदेशाांप्रमाणे बोगद्याचे काँक्रीट टाकण्याकहरता वापरण्यात येणारी उपकरणे आहण त्याच्या कायसवाहीच्या 
पद्धती, तेज गतीने प्रस्राव आहण पहरणामी होणारे हवलगन न होता र्फम्यात काँक्रींट सोडता येईल, अशा 
असण्याची आवशयकता असते. काही वायुबांदुकींच्या सहाय्याने या आवशयकताांचे बऱ्याच प्रमाणात पालन 
होईल अशा प्रकारे काम करण्यात आले आहे, परांतु कमानीतील काँक्रीटने प्रस्राव नळीचा शवेट झाकून 
जाईपयंत (वरील आवशयकताांचे) पालन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी सतत हनरीक्षणाची गरज 
असते. ज्या हठकाणी वगेावर हनयांत्रण न ठेवता वायुबांदूक वापरण्यात येते तेथे (काँक्रीट) टाकण्याच्या 
सुरवातीस येणारी हवलगनाची अडचण लहान आकाराच्या हमलाव्याचे जास्त दाट काँक्रीट वापरून आहण 
र्फम्यांत योग्य प्रकारे काँक्रीट बसण्याकहरता अखांड पद्धतीत ज्याप्रमाणे (काँक्रीट) पढेु पुढे नेण्यात येते तसे 
उतार हवशषेतः प्रस्थाहपत होईपयंत भरपूर वळे देऊन कमी करता येते. 
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वायुवीय पद्धतींच्या बाबतीत आणखी एक आके्षप झोत पद्धतीत होणारी अवपात हाहन हा आहे. 
हमश्रक आहण र्फम्यांच्या दरम्यान ३½ इांचाइतकी मोठी अवपात हानी झाल्याचे आढळून आले आहे आहण २ 
ते ३ इांच अवपात हाहन होणे ही हनत्याची बाब होऊन बसली आहे. याचा अथस हा आहे की हमहश्रत 
काँक्रीटमध्ये हमश्रक आहण र्फम्यांच्या दरम्यान होणाऱ्या अवपात हानीची भरपाई करण्याकहरता पाणी 
आणखी घालाव ेलागेल आहण अवशय असणारे जल–हसमेंट गुणोत्तर प्राप्त होण्याकहरता दर घ. याडास 
हपपाच्या ⅒ इतका हसमेंटचा अांश वाढवावा लागेल. ह्या जादा हसमेंटच्या लागतीहशवाय एक तोटा असा 
आहे की वाढीव जलाांशामुळे काँक्रीटचे अहधक शुष्ट्कन सांकुचन होते आहण त्यामुळे गोठण आहण हवतळणाला 
होणारा प्रहतरोध कमी होतो (आ. १ व १७ पहा). 
 

ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे जरी बोगद्याच्या बाजूतील आहण कमानीतील काँक्रीट वायुवीय 
उपकरणाांनी टाकणे अनुजे्ञय असले तरी बोगद्याच्या अधस्तरावरील काँक्रीट टाकण्याकहरता अशा 
उपकरणाांचा वापर करण्यास बांदी आहे. वायुबांदूक भरण्याकहरता जे उपकरण वापरण्यात येते त्यात 
प्रकहचत् सुधारणा करून अघस्तरावर थेट काँक्रीट टाकण्याकहरता ते वापण्यात येते. असे काँक्रीट थेट 
टाकताना प्रवहणकेच्या अगर पट्ट्याच्या अखेरीस उदग्र अधोनळीच्या एक अगर दोन हवभागातून काँक्रीट 
बाहेर सोडून हवलगन होण्याचे टाळाव.े 
 
)ऊ) पांप करणे. 

बोगदे, पुलाच्या तक्तपोशी आहण काही हवदु्यत् गृहे व इमारती, जेथे जागा मयाहदत असते, अशा 
हठकाणी काँक्रीट वाहून नेण्याच्या सवात जास्त सांतोषजनक पद्धतींच्यापैकी एक, पोलादी नळातून काँक्रीट 
पांप करणे, ही आहे. (आ. १२६ पहा). इांपीहरअल आहण बाटसलेट धरणाांसारख्या मयाहदत नसणाऱ्या 
जागाांतही पांपाचा वापर करून सांतोषजनक र्फलप्राप्ती झाली आहे पण कें द्रीय हमश्रकातून काँक्रीट पोहोचते 
करावयाच्या पयायी पद्धतींच्या मानाने तसा काही जास्त र्फायदा (या पद्धतीत ) हमळत नाही. जरी १००० 
रु्फटाांपेक्षा जास्त लाांबीच्या पांपाच्या नळाची हशर्फारस करण्यात येत नसली तरी अत्यांत र्फायदेशीर 
पहरस्स्थतीत १३०० रु्फटाइतक्या दूर सरळ आडव्या नळातून काँक्रीट पांप करण्यात आले आहे. वळणे, उभार 
आहण रुक्ष काँक्रीटमुळे पांप्रपगचे कमाल अांतर बरेच कमी होते. उदाहरणाथस ९० अांशाचे आहण वाकण ४० रू्फट 
सरळ क्षैहतज लाांबीच्या इतके असते आहण शीषाचा प्रत्येक रू्फट अशा नळाच्या सुमारे ८ रु्फटाइतका असतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १२६ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्य घाटी प्रकल्पातील कँप क्रीक मोड बोगद्यातील काँक्रीट टाकण्याकहरता 
वापरण्यात आलेले पांप क्रीट यांत्र. SP–85–CV 
 

जरी हनमाते आपलीं मोठ्यात मोठी पांपींगची उपकरणे ३ इांचाइतका मोठा हमलावा असलेले 
काँक्रीट पांप करू शकतील अशा क्षमतेची आहेत असे मानत असले तरी ब्यूरोच्या अनुभवावरून असे हदसून 
आले आहे की जर अशा उपकरणाांतून पांप करावयाच्या हमलाव्याचा आकार २½ इांचाइतका सीहमत केला 
तर कायसवाहीत येणाऱ्या अडचणी बऱ्याच कमी होतात. काही उदाहरणाांत अस्तराच्या जाडीवर अवलांबनू 
राहून अांतग्रसस्त राशी, इस्च्छत शस्क्त, व प्रबहलत हशगाांच्यामधील अांतर, ह्या गोष्टी लक्षात घेता १½ इांच 
कमाल आकाराच्यापेक्षा जास्त मोठा हमलावा वापरणे उहचत नसते. सामान्य हनधाहरत क्षमतेची मयादा दर 
ताशी १५ ते ६५ यनयाडापयंत असते. बोगद्याच्या कमानीच्या अस्तराांतील काँक्रीटचा अवपात कमाल ४ 
इांचाइतका हवहनदेशाांत मयाहदत केलेला असतो (सा. १३ प्र. ३) आहण ३ ते ४ इांच अवपात असलेले काँक्रीट 
पांप करण्यात सामान्यतः चाांगली प्रगती होते. 
 

वर वणसन केल्याप्रमाणे हनष्ट्पादन र्फक्त चाांगल्या याांहत्रकी स्स्थतीत असलेल्या आहण योग्य प्रकारे 
ज्याांच्या झडपा समायोहजत केलेल्या आहेत अशाच पांपातून होऊ शकेल हे लक्षात ठेहवले पाहहजे. ब्यूरोच्या 
कामावर सामान्यपणे तयार केलेल्या चाांगल्या सुकायस हमश्रणामध्ये जेव्हा कायसवाही अडचणी उद भवतात 
तेव्हा पांपातील याांहत्रकी घटकात सामान्यपणे हबघाड झालेला असतो आहण हमश्रणात अगर अवपातात 
बदल करण्याच्या आधी त्याांची दुरुस्ती करावी लागते. तथाहप, हवशषेतः लाांब नळातून यशस्वीपणे 
(काँक्रीट) पोहोचण्याकहरता वायुधाहरत काँक्रीटच्या बाबतीत वायुधारण केले नसताना लागणाऱ्या 
अवपातापेक्षा काहीशा जास्त वाळूची आहण कदाहचत १ इांच जास्त अवपाताची जरुरी लागेल हे लक्षात 
घ्याव.े नळातून काँक्रीट सरकत असताना धाहरत वायूच्या सांपीडनामुळे सुकायसतेत होणाऱ्या घटीची भरपाई 
व्हावी म्हणून ह्याची गरज असते. बऱ्याचशा बोगद्यातील अस्तराांच्या कायसवाहीत वापरण्यात येणाऱ्या आखूड 
नळाांची यशस्वी कायसवाही होण्याकहरता हततकीशी अहतहरक्त वाळू अगर पाणी घालण्याची जरुरी बहुधा 
पडत नाही आहण आवशयकता नसेल तर ती घालूही नयेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नळातून बाहेर पडणारे काँक्रीट सामान्यपणे हवलगनापासून मुक्त असते; खरे म्हणजे ज्या 
काँक्रीटमध्ये मोठ्या प्रमाणात हवलगन होते ते काँक्रीट सांतोषजनकपणे पांपातून हाताळताच येत नाही. 
उत्तम कायसवाही होण्याकहरता पांपाच्या पोषक नाळक्यात मानक सहाय्यक आांदोलकाची जरुरी लागते (आ. 
१२७ पहा). हेही लक्षात ठेवाव ेकी यांत्रणेतील ताठरपणा आहण लाांबलचक नळातील काँक्रीटची राशी या 
बाबींच्यामुळे चाांगले हनयांत्रण ठेहवण्याकहरता अवशय असलेले जलद समायोजन करण्यात अडथळा येतो. 
अवजड प्रस्रावी नळ पुनः बसहवण्यात येणाऱ्या अडचणीमुळे एकाच प्रस्राव प्रबदूजवळ र्फम्यांत प्रमाणापेक्षा 
जास्त (काँक्रीट) पांप करण्याचा व ठळकपणे हवलगन न होता जास्त प्रमाणात ते वाहून जाईल असे 
करण्याचा कल हदसून येतो. त्याचा पहरणाम बऱ्याच अांतरापयंत वाहून आलेल्या काँक्रीटमध्ये गांभीर 
प्रमाणात भरड हमलाव्याची उणीव हनमाण होण्यात होतो. मध्यजागी बसहवलेल्या नाळक्यात काँक्रीट पांप 
करून व तेथून ज्या हठकाणी ते टाकावयाचे आहे तेथ पयंत वाहून नेऊन आहण अहतशय प्रमाणात प्रवाही न 
होईल असे त्याचे स्पांदन करून ही अवस्था टाळता येते. 
 

 
आ. १२७ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्य घाटी प्रकल्पातील हरहनटी धरणाच्या साांडव्याच्या बोगद्यात काँक्रीट पांप 
करण्याकहरता वापरलेले उपकरण आहण पद्धत. TD–5008–CV 
 

मध्यम सांघनतेच्या ताज्या सुघट्ट्य, अहवयोजहनत काँक्रीटच्या अखांड पुरवठ्याची, पांप 
समाधानकारक चालण्यासाठी, आवशयकता असते. चोंदलेल्या नळामुळे पांप्रपगच्या कामासच केवळ उशीर 
होतों असे नव्हे तर वळे जादा रु्फकट जातो, खचस जास्त वाढतो आहण जर जोड थांड होतील इतक्या वळे 
काँक्रीट टाकण्याचे काम थाांबले तर ते कायासही हाहनकारक होते. हवयोजन, रुक्षता अगर हनबल 
काँक्रीटमुळे सांघनता अहत शुष्ट्क अगर अहत ओली झाल्यामुळे अगर अयोग्य अगर अपुऱ्या देखभालींमुळे नळ 
सामान्यपणे चोंदतात. पांप चालू करताना भरड हमलावा नसलेला नेहमीच्याच काँक्रीटचा चुना काँक्रीट 
टाकण्याच्या आधी नळात घालावा. (नळाचा) आकार कोणताही असला तरी नळाच्या दर १००० रू्फट 
रेखीय लाांबीत नळ स्नेहल करण्याकहरता सुमारे १ घ. याडस चनुा पुरेसा होतो. त्यानांतर जोपयंत पांप चालू 
राहील तोपयंत स्नेहलता हटकून रहावी व घषसण कमीत कमी व्हाव ेआहण नळ कमीत कमी चोंदावा म्हणनू 
कामावर नळ शक्यतो जास्तीत जास्त सरळ रेषेत बसवावा. ११¼, २२½, ४५ आहण ९० अांशाचा कोन 
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असलेले ५ रू्फट हत्रज्येचे मानक कोपरे उपलब्ध आहेत. जेव्हा उतरता नळ सार्फ करण्याकहरता 
सोडहवण्यात येतो तेव्हा काँक्रीटच्या अपवाहाचे हनयांत्रण, एक उपयुक्त सूहचका प्रकाराची झडप नळाच्या 
खालच्या टोकाशी बसवनू करता येते. 
 

पांप–नळाच्या शवेटी बसहवलेल्या सांदाहबत वायुवधसकाांचा, बोगद्याच्या अस्तराचे काम करताना 
कमानीत काँक्रीट टाकावयाचे वळेी मधून मधून हवचे्या माऱ्याचा अांतःके्षप करता यावा म्हणून, उपयोग 
करण्यात आला आहे. वायमुूळे नळाच्या टोकाची स्वच्छता होते, पांप चालहवणे सोपे जाते आहण मोठाल्या 
बोगद्याच्या स्कां धात आडव्या हदशते काँक्रीट ढकलण्यास भरीव मदत होते. नळाचे प्रस्रावी टोक 
काँक्रीटमध्ये चाांगल्या प्रकारे बुडहवलेले असते तेव्हाच र्फक्त सांदाहबत वायचूा वापर करावा आहण अवपात 
हाहन कमी व्हावी म्हणनू वायु राहश कमीत कमी राहील अशी ठेवावी. 
 

हसप्रलडर आहण हपस्टनवर चुना राहू नये म्हणून पाण्याचा प्रवाह पांपाच्या पाण्याच्या जाहकटामधून 
सोडण्यात येतो. हे पाणी काँक्रीटमध्ये हझरपून जाव ूनये म्हणून काळजी घेतली पाहहजे. हपस्टनवरचे रबरी 
सील जेव्हा (सुमारे १००० घ. याडस काँक्रीट पांप केल्यावर) हझजून जाते तेव्हा पाणी हझरपू लागते. 
हसलें डरच्या खाली असलेल्या हनःस्राव नहलकेतून जेव्हा त्याचा प्रवाह बाहेर पडतो तेव्हा त्याच्या राशीत 
झालेल्या वाढीवरून आहण त्याच्या बेरांगावरून या हझरपणाचा शोध करावा. काँक्रीटचा पांपात प्रवशे होऊन 
नळातून ते बाहेर पडण्याच्या दरम्यान होणाऱ्या त्याच्या अवपातातील वाढ प्रकवा नळ स्वच्छ करण्याकहरता 
जेव्हा सुटा करण्यात येतो तेव्हा कायसकारीं हसप्रलडरच्या टोकात हदसून आलेले मुक्तजल हेही रबरी 
सीलच्या भोवताली होणाऱ्या हझरपणाचा एक पुरावा म्हणून काम देतात. जर हसप्रलडरचे अस्तर अगर 
हपस्टन बदलण्याची अगर दुरुस्त करण्याची जरूरी आहे इतके जास्त हझजलेले असतील तर नव ेरबरी 
सील बसवनू हझरपण क्वहचतच बांद होते. हे घटक सामान्यतः ४००० ते ७००० घ. याडस काँक्रीट पांप 
केल्यानांतर बदलाव े लागतात. जर उपकरणाांची योग्य प्रकारे देखभाल केली आहण पाण्याच्या 
जाहकटामधून पुरवठा केलेले पाणी जर दाबाखाली नसेल तर हझरपण क्वहचतच गांभीर प्रमाणात होते. 
पांपाच्यावर बसहवलेल्या टाकीतून हे पाणीं गुरुत्वाने सोडाव े आहण दर ताशी काही थोड्या गलॅनपेक्षा ते 
जास्त लागू नये. 
 

कामाच्या अखेरीस काँक्रीटचा नळ धुण्याकहरता “गो डेस्व्हल” च्या पाठीमागे पाण्याचा जर वापर 
केला तर नळावर ठोके मारून त्याची प्रगती पहावी आहण र्फम्यात काँक्रीट भरून जाण्याच्या प्रकहचत् 
अगोदर ते बांद कराव.े जेव्हा पांप्रपग पनुः चालू करण्यात येते तेव्हा गुांडाळी केलेले गोणपाट अगर भशुयाने 
“गो डेस्व्हल” च्या पुढचा एक रू्फट नळ भरून काढून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या धक्क्यापासून आहण 
तणावापासून पांपाची सुटणकू करावी. जेव्हा नळ शकेडो रू्फट लाांब असतो तेव्हा दोन “गो डेस्व्हल” एका 
ओळीत बसवावते व त्या प्रत्येकाच्या आधी आघात सहन करणाऱ्या द्रव्याची तरतूद करावी. 
 
इ– (कााँक्रीट) टाकणे 

 
१०४– चुन्याचा र्थर 

जेव्हा खडकावर अगर दृढीभतू काँक्रीटवर काँक्रीट टाकावयाचे असते अगर त्याच्याशी बद्ध 
करावयाचे असते तेव्हा ह्या ताज्या काँक्रीटच्या आधी जोडाांच्या पृष्ठभागावर चाांगल्या प्रकारे घासून चुन्याचा 
एक थर पसरावा (आ. ९५ व ३६ पहा). जेव्हा चुन्याचा लेप लावावयाचा असतो तेव्हा खडकाचा अगर 
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काँक्रीटच्या जोडाचा पृष्ठभाग शुष्ट्कपृष्ठ असावा आहण त्यावर साचलेले पाणी नसाव.े काँक्रीटमधील हमलावा 
काढून टाकून उरलेल्या चुन्यासारखाच हा चुना असावा आहण त्यात हततक्याच वायुधारक द्रव्याचा समावशे 
केलेला असावा. ⅜ इांचा इतक्या अांदाजी जाडीचा थर जोडाच्या पृष्ठभागावर सहज पसरता येईल इतका हा 
चुना मऊ असावा. जल–हसमेंट गुणोत्तराच्या मयादेत योग्य प्रकारे राहून ही मऊ सांघनता प्राप्त करणे 
सामान्यपणे शक्य असते. चनुा जर प्रमाणापेक्षा जास्त पातळ असला तर त्याचे हवलगन होऊ लागते आहण 
तो खालच्या पातळींकडे वाहू लागतो. शक्य तेथे जोडाच्या पृष्ठभागाच्या आत पूणसतया हा चनु्याचा लेप 
झाडूने घालावा. सांरचना काँक्रीटमधील दुगसम जोडाांत जोडाच्या सांपूणस के्षत्रावर चुना पसरला गेल्याची 
खात्रीं होण्याकहरता काळजी घेतली पाहहजे. अशा जागी चनुा पसरण्याकहरता वायुझोताांचा उपयोग 
करण्यात आला आहे आहण आ. ११७ त दाखवहवलेली वायु–शोषण बांदुक या कामी पहरणामकारक 
ठरल्याचे आढळून आले आहे. 
 

जोडाच्या सांपूणस पृष्ठभागावर पुरा सांपकस  राखण्याने आहण बांद्याांनीच जुन्या व नव्या काँक्रीटमध्ये 
जलरोधकता प्राप्त करता येते. आदशस पहरस्स्थतीत जोडाचा पृष्ठभाग चाांगल्या प्रकारे स्वच्छ केलेला असला 
आहण सांपकाच्या सांपूणस के्षत्रावरील काँक्रीटचे पूणसतया स्पांदन केले तर चुन्याच्या लेपाची जरुरी लागणार 
नाही. तथाहप अशी पहरस्स्थहत क्वहचत आढळून येते, आहण जोड जलरोधक असल्याची खात्री 
राहण्याकहरता र्फम्याहशवाय टाकलेल्या सवस काँक्रीटच्या पृष्ठभागाकहरता चनु्याचा लेप हवहनददेंशहशत केलेला 
असतो. 
 
१०५– काँक्रीट टाकण्यासंबंधींची सामान्य चचा 
 

योग्य प्रकारे टाकलेल्या काँक्रीटमध्ये हवयोजन झालेले नसते आहण भरड हमलावा, प्रबलीकरण 
हशगा, आहण इतर सांहनहहत भागाांच्याशी चनु्याचा हनगहडतपणे सांपकस  झालेला असतो. काँक्रीट टाकण्याच्या 
कामावरील हनरीक्षकाच्या अनेक कतसव्याांच्यापैकी जर कोणच्या एकाच्याच तपहशलावर हवशषे भर देणे योग्य 
ठरेल तर ते काँक्रीट टाकले जात असताना आके्षपाहस हवयोजनाहवरुद्ध जागरुक रहाणे हे होय. 
 

हवयोजनाचे मूलभतू कारण हे असते की काँक्रीट हा एक समजातीय पदाथस नसून अहतशय हभन्न 
आकार आहण हवहशष्ठ गुरुत्व असलेल्या कणाांच्या द्रव्याांचा तो हमलावा असतो. पहरणामतः हमश्रकातून 
काँक्रीट बाहेर पडलेल्या वळेेपासून (त्यातील) असमान घटकाांना वगेळे करण्याकहरता आतून बाहेरून 
बलप्रयोग होत असतो. काँक्रीट काही कोन करून अगर एकाच जागी सतत टाकले जात असताना आडव्या 
हदशनेे जी हालचाल होत असते त्यामुळे भरड हमलावा आहण चनुा वेगळा होऊ लागतो; अगर एखाद्या 
भाांड्यात अगर प्रहतरोधी र्फम्यांतल्याप्रमाणे आडव्या हदशनेे जर काँक्रीट पहररुद्ध केले तर अहधक भरड अगर 
अहधक जड द्रव्ये खाली बसू लागतात आहण अहधक सूक्ष्म व अहधक हलकी द्रव्ये, हवशषेतः पाणी वर येऊ 
लागते. काँक्रीट हाताळताना आहण ते जागेवर टाकत असताना आ. १०७, १२५, १२८ व १२९ मध्ये 
आयोजन आरेखाांनीं हदग्दर्मशत केल्याप्रमाणे काँक्रीटची आडव्या हदशनेे होणारी हालचाल टाळून अगर 
हनयांहत्रत करून चुन्यापासून भरड हमलावा वगेळा होणे कमी कराव.े 
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आ. १२८ 

खोल अरूां द र्फम्यांत आहण लाद्यात काँक्रीट टाकण्याच्या योग्य आहण अयोग्य पद्धती 288–D–
2657 
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आ. १२९ 

काँक्रीटचे स्पांदन करण्याच्या आहण त्याचेवर काम करण्याच्या योग्य आहण अयोग्य पद्धती. योग्य 
पद्धतींचा वापर केल्यास (काँक्रीटचे) पूणसपणे दृढीकरण होण्याची खात्री हमळते. 288–D–856 
 

ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे हे अवशय असते कीं. शक्यतो काँक्रीट अांहतम स्थानावरच टाकण्यात याव े
आहण त्यामुळे ज्या पद्धतीत र्फम्यातले काँक्रीट वाहात जाण्याची सांहध याहनहमत्त हमळते अशा काँक्रीट 
टाकण्याच्या पद्धतींचा वापर टाळता यावा. या पद्धतींचा पहरणाम प्रभतीच्या टोकाांशी आहण कोपऱ्यात कमी 
हटकाऊ चुन्याचे कें द्रीकरण होण्यात होतो. पण त्या हठकाणी हटकाऊपणास सवात जास्त महत्व असते 
आहण योग्य प्रकारे स्पांदन केलेल्या काँक्रीटमध्ये हजतकी जरूरी असते त्यापेक्षा काँक्रीटचे हमश्रण जास्त 
ओले हीण्यास उते्तजन हमळते. 
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ब्यूरोच्या हवहनदेशात अशीही तरतूद केलेली असते की काँक्रीट आडव्या थरात टाकले जाव.े 
(बोगद्याच्या अस्तराच्या बाबतीत ही कायसपद्धती अव्यवहायस असल्याने तो अपवाद मानण्यात आला आहे.) 
प्रत्येक थर त्यावर नवीन थर टाकण्याच्यावळेी मऊ असावा. या गरजेवरून थराांची खोली हनहित करावीं. 
भारी काँक्रीटच्या बाबतीत थराांच्या व्यावहाहरक खोल्या १५ ते २५ इांचापयंत असतात; आहण सांरचना 
काँक्रींटकहरता त्या १२ ते २० इांचापयंत असतात. काँक्रीटने भरून घेण्याच्या अांशतः बांहदस्त असलेल्या 
जागी हवा अडकून राहू नये म्हणून दक्षता घेण्यात यावी. 
 

प्रभतीत काँक्रीट टाकण्याकहरता नाळकी अगर पात प्रवहणकाांची जरूरी लागेल अगर लागणार 
नाही. र्फम्यावर आहण हशगाांवर चुना सुकून जाण्यापूवी जर काँक्रीट टाकण्याचे कायस पूणस करता आले तर 
पापदेु्र हनघू नयेत म्हणून पात प्रवहणका वापरण्याची जरुरी लागणार नाही. प्रबलीकरण हशगाांच्या पडद्याांच्या 
दरम्यान काँक्रीट उदग्र हदशनेे टाकले जात असताना र्फम्यांच्या माथ्यावरून जात असणाऱ्या यारीच्या 
बारड्याांतून जर काँक्रीट थेट टाकता आले तर नाळक्याांतून आहण प्रवहणकाांतून ते टाकले जात असताना 
होणाऱ्या हवलगनापेक्षा कमी हवलगन होते व काँक्रीट टाकण्याचे कामही जास्त जलद होते. भरड 
हमलाव्याचे आके्षपाहस हवलगन न होता अांहतम स्थानाच्या हनकट ज्या पद्धतीने काँक्रीट टाकता येईल अशी 
कोणचीहीं पद्धत स्वीकायस असते. हमलाव्याचे व्यस्क्तगत तुकडे जर इकडे हतकडे पसरले तर त्याची 
काळजी करण्याचे कारण नाही. कारण जसजसे आणखी काँक्रीट टाकले जाईल तसतसे त्यात ते बुडून 
जातील आहण त्याांचे स्पांदन होईल. जोपयंत हवलग हमलाव्याचे गट अगर गोंळे हनमाण होत नाहीत तोपयंत 
त्याच्या पतनाची उांची मयाहदत करू नये आहण त्याचे अहनबंहधतपणे पतन होऊ द्याव.े हमश्रकापासून 
काँक्रीट टाकण्याच्या अांहतम जागेपयंत कोणच्याही हठकाणी येथे वणसन केलेल्या आके्षपाहस आहण अहतशय 
हवलगन होणाऱ्या पद्धतींचा वापर करण्यावर बांदी घालावी. 
 

कमीत कमी अवपाताचे काँक्रीट सहज काम देईल आहण ते स्पांदन करणे शक्य होंईल असे काँक्रीट 
सहज जाण्याकहरता पुरेशा के्षत्रर्फळाची द्वारे असलेले गळे पातप्रवहणकाांच्या नाळक्याांना असावते. र्फम्याच्या 
द्वारातून जर पातप्रवहणकेतील प्रस्राव प्रत्यक्षपणे पडत असेल तर त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात हवलगन होते 
आहण बहुशः अशमपोकळ्या आहण जाळ्या पडतात. प्रत्येक द्वाराच्या खाली जर बाहेरच्या कप्प्याची तरतूद 
केली (आ. १२८) तर काँक्रीटच्या पतनास आळा बसेल आहण कमीत कमी हवलगन होऊन ते र्फम्यांत वाहून 
जाईल. 
 

सांरचन जोडाांच्या पृष्ठभागावर काँक्रीट टाकताना जेथे पुरेसे स्पांदन करणे व्यवहायस नसते तेथे 
काँक्रीट हाताने पसरून अगर अन्य प्रभावी साधनाांनी जोडाांच्या पृष्ठभागावर त्याचे पूणसपणे सांदाबन होण्याची 
खात्री राहण्याकहरता दाबनू सारखे कराव.े पातळ, अहतप्रबहलत प्रभती हवशषेतः जेथे जोड उतरता असतो 
तेथे आहण प्रभतीचा पायथा पूणसपणे बांहदस्त नसतो अशा उपप्रभतीच्या जोडाजवळ अशा तऱ्हेचे हाताने काम 
करणे अवशय असते. 
 

जेव्हा लाद्या आहण तुळया व आधार प्रभतीं आहण खाांब अखांड ओतण्यात येतात तेव्हा प्रभतींच्या व 
खाांबाांच्या वरच्या २ अगर ३ रु्फटातील काँक्रीट पुरेसे स्पांदन करता येईल अशा कमीत कमी अवपाताचे 
असाव े आहण पृष्ठभागापाशी त्याचे पूणसपणे दृढीकरण कराव.े माथ्यावरील पाचरी, लाद्या आहण तुळ्यात 
काँक्रीट टाकण्यापूवी प्रभती आहण खाांबातील काँक्रीटचे, चालू असलेला स्पांदक आपल्या वजनाने आत 
हशरणार नाही इतके कठीण होऊ न देता शक्य हततक्या जास्त वळे, अवस्थापन होऊ द्याव.े ह्याला १ ते ३ 
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तास अगर जास्त वळे लागतो व तपमान आहण अन्य पहरस्स्थतीवर ते अवलां बनू असते. ह्या कालात 
काँक्रीटचा पृष्ठभाग स्वच्छ आहण सुट्या व बाहेरच्या द्रव्यापासून मुक्त ठेवण्याची काळजी घ्यावी. असे द्रव्य 
अनेक वळेा लादीच्या र्फम्यावरून उडून अगर झाडल्यामुळे प्रभतीत जाते. जेथे या द्रव्याची राहश अहतशय 
असते अगर धुळीने आहण अन्य पालापाचोळ्याने ते दूहषत झालेले असते अशी अवस्था सोडून इतर वळेी 
अपक्व काँक्रीटचे गोळे झाले तरी सामान्यतः त्याकडे दुलसक्ष केले तरी चालते कारण जेव्हा त्यावर ताजे 
काँक्रीट टाकण्यात येते तेव्हा त्यात त्याांचे अवशोषण होते. पाांचरी तुळया आहण लाद्याांचे काँक्रीट 
टाकल्यानांतर प्रभती आहण खाांबाांच्या माथ्यात स्पांदक घुसवनू तेथील काँक्रीटचे पुनः स्पांदन कराव.े 
 

हातपद्धतीने जेव्हा उतारावर अरहचत लादी टाकण्यात येते तेव्हा हबलहबहलत होणार नाही असे 
घट्ट हमश्रण वापरून लादीच्या सांपूणस जाडी इतके काँक्रीट टाकण्याकडे कल असतो. वधेनक्रीडातून असे 
हदसून आले आहे की पूणसपणे स्पांदन न करता कमी अवपाताचे काँक्रीट टाकल्यामुळे खालच्या बाजूवर 
बऱ्याच प्रमाणात, हवशषेतः जेव्हा लादी प्रबहलत केलेली असते तेव्हा, जाळ्या पडतात. काँक्रीट टाकतेवळेी 
ते अहतसुके असल्यामुळे आहण त्याचे असमाधानकारक दृढीकरण केल्यामुळे प्रवहणकेच्या अस्तरातील 
काँक्रीटमध्ये अहतशय जाळ्या पडलेल्या आ. १३० वरून हदसून येईल. असे पहरणाम टाळाव े म्हणून या 
कामाकहरता (काँक्रीटची) सांघनता २½ इांच अवपातापेक्षा जास्त घट्ट नसावी. ह्या अवपाताचे काँक्रीट 
उतारावर क्वहचतच स्स्थर राहील तरी पण ते जास्त सुके नसाव.े काँक्रीट पसरून झाल्यावर त्याचे सांपूणसपणे 
आहण व्यवस्स्थतपणे स्पांदन कराव.े आ. १३९ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे उतारावर वरच्या हदशनेे चालू 
असलेल्या भाहरत अस्पांदहनत पोलादी मुखवट्याच्या सरक र्फमापट्टी (स्स्लप–र्फामस–स्क्रीड) च्या प्रकहचत 
पुढे असे स्पांदन करणे पसांत करण्यात येते. स्पांदन कालात उतारावरून पृष्ठीय काँक्रीट खालच्या हदशकेडे 
सरकत जाते आहण त्यातील अहतहरक्त काँक्रीट जेथे जरूर असेल तेथे पोहोचवाव.े अशा पद्धतीने मध्यम 
अवपात असलेल्या काँक्रीटमध्ये ओतलेली लादी पोकळ्या आहण अशमकप्प्यापासून मुक्त असते. (काँक्रीट 
जागेवर) टाकणे, त्याचे स्पांदन करणे, त्यावर रेघा पाडणे आहण सर्फाईच्याकहरता ठोके मारण्याच्या हक्रया 
उतारावर वरच्या हदशनेे कराव्यात. 
 

 
आ. १३० 

पृष्ठभागाखेरीज जवळजवळ सांपूणसपणे दृढीकरण न केल्यामुळे नाश पावलेले प्रवहणकेचे अस्तर. 
प्रबलीकरण हशगाांच्यापकैी बहुतेक लादीच्या तळाशी नको असलेल्या हठकाणी घातल्या असल्याचे आढळून 
आले. P X–D–20776 
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काँक्रीट टाकण्याच्या कामावर प्रभावी हनयांत्रण ठेवल्याने काँक्रीटच्या कायसक्षम हमश्रणाांचा वापर 
करणे शक्य होते. ज्या काँक्रीटमध्ये पुरेशी सुकायसता आहण दजाशी सुसांगत अशी पुरेशी हकमान जलराहश 
आहण हसमेंट असते ते सवांत जास्त कायसक्षम काँक्रीट असते. हकमान जल-हसमेंट गुणोत्तराशी सवोच्च 
दजाचा सांबांध असतो पण कमी पाण्याचा अांश घालण्याचा पहरणाम म्हणून हे साध्य झाले पाहहजे व हसमेंट 
जास्त घालण्याचा तो पहरणाम नसावा. हसमेंटच्या सवस सामान्य राशी वापरून हकमान जल-हसमेंट गुणोत्तर 
र्फक्त खालील उपायाांनी साध्य करता येते. 
 

(१) शक्य हततका हकमान अवपात (२) वापरता येण्याजोगा हमलाव्याचा जास्तीत जास्त मोठा 
कमाल आकार (३) चाांगली सुकायसता हमळेल अशी वाळूच्या अांशाची कमीत कमी टके्कवारी आहण (४) योग्य 
प्रमाणात वायुधारण. आद्रीकरण आहण पक्कता-हवलां बी द्रव्याांचा वापर करून आणखी सुघारणा कधीकधी 
करता येते. 
 

अवपात हकती कमी असावा याचा, सयुस्क्तक आहण व्यवहायस तारतम्यतेवर आहण एखाद्या हवहशष्ठ 
बारडीतून बाहेर वाहून जाण्याच्या, हवहशष्ठ प्रवहणकेतून खाली पडण्याच्या, अगर हवहशष्ठ नाळक्याच्या 
दरवाजामधून जाण्याच्या काँक्रीटच्या क्षमतेवर, प्रभाव पडत नाही. हवपलु स्पांदन करून र्फम्यांत चाांगले 
दृढीकरण होण्याइतका जर (काँक्रीटचा) अवपात असेल तर स्पांदक चालू करण्याकहरता काँक्रीट र्फम्यांत 
टाकण्याची व ते हाताळण्याची उपकरणे तयार ठेवणे ही मक्तेदाराची जबाबदारी असते. वस्तुतः 
हवहनदेशाप्रमाणे कमी अवपाताचे काँक्रीट सहजपणे ज्यातून हाताळता येणार नाही अगर टाकता येणार नाही 
अशा बारड्या, प्रवहणका, नाळकी अगर अन्य उपकरणाांचा मक्तेदाराने वापर करण्यास मनाई असते. 
 

आकाराच्या हवहशष्ठ मयादेतील कमाल व्यवहायस आकाराचा हमलावा असलेले काँक्रीट मक्तेदाराला 
हाताळाव ेव जागेवर टाकाव ेलागते. प्रमाणापेक्षा जास्त वाळू असलेली हमश्रणे सुकायस असल्याने जोपयंत 
वाळूचा अांश क्रमशः कमी करण्यात आलेला नसतो आहण ज्या वाळूच्या अांशापेक्षा कमी वाळू वापरण्याने 
सुकायसता व सर्फाईस हनहित धोका आहे ती सीमारेषेवरील वाळूची टके्कवारी जोपयंत हनधाहरत केलेली 
नसते तोपयंत त्या हमश्रणात प्रमाणापेक्षा जास्त वाळू आहे असे हनहिपणे म्हणता येणार नाही. सूकायसतेची 
सीमा म्हणून १ अगर २ टके्क वाळू पुनः घालून योग्य हमश्रण प्रस्थाहपत करण्यात येते. हनरहनराळ्या मापाचे, 
हशगाांचे अगर सुगम असे काँक्रीटचे भाग टाकण्याकहरता कमाल आकाराच्या हमलाव्यात रे्फरर्फार करणे 
उहचत अगर व्यवहायस आहे अगर कसे हे कामावर हनहित केले पाहहजे. अहधक सुगम कामातील भागात 
(काँक्रीटचा) अवपात कमी करणे सामान्यतः शक्य असते. प्रभती आहण स्तांभात जेथे काँक्रीटच्या वरच्या 
भागातील पाण्यात वृद्धी झाल्याने ते क्षीण होते आहण कमी हटकाऊ होते त्याची भरपाई होण्याकहरता 
जसजसे काँक्रीट वरवर येते (आ. १८) तसतसा तेथील अवपात कमी करावा. हे प्रभती आहण स्तांभाांच्या 
बाबतीत हवशषेतया सत्य असते. 
 

हवद्यमान बाांधकामाच्या हनरीक्षणाने असे हदसून आले आहे की प्रभतींच्या, मध्यपादाांच्या आहण 
कठड्याांच्या माथ्याजवळ आहण पायटे, उांबरठे, देहल्या, कडा, कुां भ्या, उघडे पडलेले कोपरे आहण पाणी व 
तुषाराांच्याशी, हहमानी हवामानात, ज्या (काँक्रीटच्या) भागाांचा मधून मधून सांपकस  होतो तेथील झीज व 
हवयोजन सवात जास्त तीव्र असते. बाांधकाम चालू असताना अशा काँक्रीटच्या हटकाऊपणात सुघारणा 
करण्याच्या खालील यादीत हदलेल्या साधनाांच्यासह सवस उपलब्ध साधनाांचा उपयोग करावा. 
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(काँक्रीटच्या) टाकलेल्या काही भागाकहरता जेथे हे उपाय योजावयाचे असतात आहण जेथे 
काँक्रीट टाकण्याचे काम चालू असताना सूहचत केलेले रे्फरर्फार करणे व्यवहायस नसते तेथे सुरवातीपासून 
अखेरपयंत १, ३ व ४ ह्या बाबींचे पालन कराव ेआहण कामाच्या सवस टप्प्यात अवपात (बाब २) शक्य हततका 
कमी ठेवावा. 
 

(१) कामातील गांभीर प्रमाणात उघड्या पडलेल्या भागात धाहरत वायूची कमाल अनुजे्ञय राहश 
वापरावी (हव. २७ (आ) पहा); पहरणामी शक्तीत होणारी अल्प हाहन तुलनेने गौण असते. 

(२) जेथे सामान्यपणे सहज जाता येते अशा गांभीर प्रमाणात उघड्या पडलेल्या भागात चाांगल्या 
प्रकारे स्पांदन करता येईल इतक्या हकमान माते्रपयंत अवपात कमी करावा. इतका कमी 
अवपात असताना, जो १ इांचापेक्षा जास्त असण्याचीं क्वहचतच जरुरी असते, वायुधारणाांची 
आवशयक ती टके्कवारी हमळण्याकहरता सामान्यतः वापरण्यात येत असलेल्या वायुधारक 
द्रव्याच्या राशीत वाढ करावी लागेल. 

(३) जल–हसमेंट गुणोत्तर वजनाने ०•४५ ± ०•०२ इतके कमी कराव.े नेहमीच्या हमश्रणात 
वाळूच्या ऐवजी अहतहरक्त हसमेंट घालाव.े अहनवायसतः ह्या रे्फरबदलाांच्यामुळे ५ ते ६ टके्क 
वाय,ू १ इांच अवपात, आहण ०•४५ जलहसमेंट गुणोत्तर असलेले नवीन हमश्रण, क्राांहतक 
अशा उघड्या भागात वापरण्याकहरता, उपलब्ध होईल. 

(४) प्रभती, पायटे आहण लाद्याांच्या कामात, र्फम्यांच्या कोपरे आहण टोकाांच्यापासून मध्याकडे 
काँक्रीट टाकाव.े इतरत्र (मध्याकडून) कोपऱ्याकडे आहण टोकाांच्याकडे टाकाव;े यामुळे 
ज्या हठकाणी गांभीर प्रमाणात भाग उघडे पडतात अशा बाांधकामाच्या भागातील काँक्रीट 
जास्त पातळ होणे आहण चनुा साचून राहणे टाळता येते. 

(५) अरहचत उघडे पृष्ठभाग, जलद व नक्की हनःसारण होण्याकहरता आहण सखल जागात 
डबकी होऊ नयेत म्हणून, उतरते ठेवाव.े 

(६) बाहेरील अरहचत पृष्ठभागाची लाकडी रांधा कमीत कमी हर्फरवनू सर्फाई करावी. 
(७) [र्फम्यांत अगर त्याच्याहशवाय ओतलेल्या] काँक्रीटचे कठीण होताच प्रथमतः पाण्याने 

सुरुवात करून पूणसपणे मुरवण कराव े आहण हवहनदेहशत १४ अगर २१ हदवसपयंत (हव. 
१२४ पहा), अगर मान्य केलेल्या रांहगत भोहोर बांदी सांयुगाने पूणसपणे मोहोरबांद करीपयंत 
(हव. १२५ पहा), त्याचा पृष्ठभाग सतत ओला ठेवावा. र्फमे जागेवर असेतोपयंत पाण्याने 
काँक्रीट सांपृक्त ठेवाव.े र्फमे हे मुरवणाच्या कामाचा, हवशषेतः उन्हाळ्यात, पयाय होऊ 
शकत नाहीत. 

(८) सांरचना कायसवाहीत आल्यानांतर जेथे हझरपणाचा काँक्रीटशी सांपकस  होईल अगर ते 
त्यावरून वाहील अशा सांभाव्य जागी उपयुक्त चर काढून त्यात कां कर भरून कायमचे 
हनःसारण प्रस्थाहपत करणे अहधमान्य असते. 

 
[५ व्या प्रकाराचे सल्रे्फटला प्रहतरोध करणारे हसमेंट वापरले असता त्यासह] काँक्रीटच्या 

क्षरणाच्या प्रहतरोधात आग्रही सल्रे्फट जलामुळे होणाऱ्या हवयोजनास प्रहतरोध करण्यात सुधारणा होण्यात 
१, २, ३, ४, ७, आहण ८ ह्या बाबीही महत्वाच्या असतात हे लक्षात ठेवाव.े 
 

काँक्रीट टाकण्याच्या कामावरील अहभयांत्यापढेु पाऊस पडत असताना काँक्रीटचे काम चालू राहू 
द्याव ेका आहण जर ते चालू ठेवलेच तर काय दक्षता घेणे जरुरीचे आहे हे ठरहवण्याची समस्या उभी राहते. 
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हनणसय शीघ्र घेणे जरूरीचे असल्याने कामावरील पहरस्स्थती व चालू हवामानाच्या अहवालावर आधारलेली 
काळजीपूवसक योजना करून येणाऱ्या अडचणीहवषयी आगाऊ दखल घेण्यात यावी. तात्काहलक 
उपयोगाकहरता सांरक्षक आच्छादनाांचा योग्य प्रमाणात परुवठा उपलब्ध करावा. जर हनयतकाहलक अगर 
अहवरत पाऊस येऊन ठेपला असेल तर कामाचे सांरक्षण होईल अशा तऱ्हेने कामाची योजना आखावी. 
पावसात भारीं काँक्रीट टाकताना येणारी सवात मोठी अडचण ते चालू करताना येते. कारण जुन्या 
काँक्रीटवर जमलेले पाणी आहण पाऊस याांच्यामुळे चुन्याचा पातळ थर जलदी नाश पावतो. काम चालहवणे 
भागच असेल तर तुलनेने लहान के्षत्रातील डबकी कोरडी करणे, चुन्याचा थर पसरणे आहण 
त्याच्यामागोमाग लगेच काँक्रीट टाकणे ही सवात उत्तम कायसपद्धहत असते. पावसाचे पाणी वाहून 
जाण्याइतका उतार ताज्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर सतत ठेवावा. माणसाकरवी सपाट पृष्ठभागावरील 
डबकी नाहीशी करण्याच्या हनहमत्ताने प्रमाणापेक्षा जास्त ओले काँक्रीट तुडहवले जाणे हे हनहित हाहनकारक 
असते. कामावरील हभन्न हभन्न पहरस्स्थतींच्यामुळे पावसाळी हवामानात काँक्रीट टाकण्याच्या एखाद्या सवकंष 
हनहित अशा कायसपद्धतीचा ह्या हनयम पुस्स्तकेत समावशे करणे शक्य नाही. तथाहप असे म्हणता येईल की 
पाऊस अहत तीव्र असल्याने डबक्यात पाणी साचण्याचे अगर ताज्या काँक्रीटचा पषृ्ठभाग धुवनू जाण्याचे 
थाांबहवणे अशक्य असल्यास काम थाांबहवण्यात याव.े 
 

अधसरुक्ष प्रदेशात पूवससूचना न हमळता धुळीची वादळे हनमाण होतात आहण अरहचत काँक्रीटच्या 
तयार पृष्ठभागाचा दजा गांभीर प्रमाणात खालावला जाण्याची शक्यता असते. धूहलवादळात गांभीर प्रमाणात 
नुकसानी न होता मयाहदत प्रमाणात के्षत्र उघडे राहील अशा र्फम्यांत सामन्यपणे काँक्रीट टाकता येते पण 
अहधक उघड्या पडलेल्या कामावर सूक्ष्म धूळ स्स्थरावल्याने पृष्ठभागावरील काँक्रीट जलदी अपहमहश्रत होते 
आहण त्याची योग्यप्रकारे सर्फाई करणे जवळजवळ अशक्य होते. अशा पहरस्स्थतीत काम तात्काळ बांद 
कराव.े 
 

हजतके काँक्रीट टाकावयाचे हततके पूणस होईपयंत अगर सांरचन जोड सांतोषपूणस तयार होईपयंत 
टाळता येणारे अडथळे टाळून काम चालू ठेवाव.े स्पांदकावरील कामगार योग्य तऱ्हेने काँक्रीटचे दृढीकरण 
ज्या वगेाने करू शकतील त्यापेक्षा जास्त जलदी काँक्रीट हनके्षहपत करू नये. तथाहप र्फम्यांना इजा न होता 
आहण भरपूर स्पांदन करून हजतके जलद काँक्रीट टाकता येईल हततके जास्त चाांगले र्फल सामान्यपणे 
प्राप्त होव.े लहानसा घटक आहण स्तांभाचे काँक्रीट टाकताना, र्फम्यांची हालचाल अगर खराबी होईल 
इतका त्याचा उभार जलद भरू नये. ज्या हठकाणी काँक्रीट तयार करण्याच्या सुहवधा पुरेशा असतात आहण 
अन्य तऱ्हेने ते व्यवहायस असते तेथे एकाच उभारात ते पूणस उांचीपयंत टाकणे आहण अशा प्रकारे सांरचन जोड 
आहण सर्फाईच्या समस्या टाळणे इष्ट असते. जोपयंत दर ताशी काँक्रीटचा उभार उष्ट्ण हवामानात सुमारे ५ 
रु्फटापेक्षा आहण थांड हवते ३ रु्फटापेक्षा जास्त असत नाही तोपयंत प्रमाणापेक्षा जास्त द्रवदाब हनमाण न होता 
हकतीही उांचीपयंत र्फम्यात टाकता येईल अशा पुरेशा वगेाने काँक्रीट दृढीभतू होऊ शकते. 
 
१०६ भारी काँक्रीट 

मोठ्या बाांधकामात भारी काँक्रीटमधील चुन्याची अल्प राहश ही त्याच्या हवशषे र्फायद्यापैकी अनेकाांचे 
मूलस्थान आहे. हे (र्फायदे) मूख्यत्वेकरुन हसमेंटचा अांश कमी असल्यामुळे कमी खचस आहण उष्ट्णतेची कमी 
हनर्ममती आहण तपमान हे आहेत. तदनुसार कमी जलाांश लागत असल्याने (काँक्रीट) सुके झाल्यावर होणारे 
सांकुचन कमी असते आहण हटकाऊपणात वृद्धी होते, तथाहप ह्याांचे सांपूणस माप पदरात पडण्यासाठी वाळूचा 
अांश कमीत कमी ठेवण्याची जरुरी असते. लागणारी प्रहतशत् वाळू हवशषेतः धाहरत वायूसह आियस 
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करण्याइतकी कमी लागते. व्यवहायस असणारी वाळूची हकमान टके्कवारी वापरण्यात येत आहे अगर कसे हे 
हनहित करण्याकहरता असेल त्यापेक्षा आणखी कमी वाळू घालून तयार केलेले काँक्रीट सांतोषजनक काम 
देते अगर नाही ह्याचे हनरीक्षण करून चाांचण्या घेण्यात याव्यात. 
 

काँक्रीट हकती एकसमान दजाचे तयार करता येते, हाताळता येते आहण टाकता येते त्या एक 
समानतेवर वाळूचा कमी अांश राखण्याची व्यवहायसता बऱ्याच प्रमाणात अवलां बनू असते. हा उदे्दश साध्य 
होण्याकहरता जे घटक सहाय्यभतू होतात ते (१) प्रमाण–हनयांत्रक सांयांत्राांजवळ सर्फाई चाळणी (२) 
एकसारख्या प्रमाणात आद्रसताांश राखण्याकहरता वाळूचे चाांगल्याप्रकारे हनःसारण (३) प्रभावी आहण 
चाांगल्याप्रकारे अहभकल्पन केलेले अशमसोपान (४) वारांवार हरकाम्या होणाऱ्या स्वयां-स्वच्छ कणग्या (५) 
हबनचुक प्रमाण–हनयांत्रण (६) चाांगल्या प्रकारचे हमश्रण (७) र्फारसे हवलगन अगर अवपात हाहन न होता 
हाताळणी आहण (८) शस्क्तशाली प्रभावी स्पांदन, हे आहेत. ह्या गरजा पऱु्या झाल्याने सुकायसतेतील 
बदलाांची भरपाई करण्याकहरता वाळू आहण चनु्याच्या अांशात र्फक्त अल्प मयादेत रे्फरर्फार करावा लागतो. 
 

ज्या हठकाणी गोठण होते अशा जागाांवरील मोठाल्या काँक्रीटच्या धरणाांचा हटकाऊपणा 
वाढण्याकहरता वापरण्यात येणारी कायसपद्धहत, धरणाच्या अनुप्रवाही आहण अपरप्रवाही दशसनी भागात 
त्याच्या आतल्या भागापेक्षा काहीसे दाट काँक्रीट घालणे व त्याकहरता जास्त प्रमाणात हसमेंटचा अांश 
टाकणे, ही असते. ब्यूरोच्या अनेक घरणावर जेथे ही कायसपद्धहत वापरण्यात आली आहे तेथे धरणाच्या 
आतल्या बाजूच्या काँक्रीटमध्ये ह्या तुलनेने अहतहरक्त हसमेंटच्या वापरलेल्या अांशाची मयादा दर घ. याडास 
०·२० ते ०·४० हपपाइतकी होती आहण काँक्रीटच्या दशसनी भागाच्या जाडीची व्याप्ती ४ रु्फटापासून १२ 
रु्फटाइतकी होती. प्रत्यक्षात प्राप्त झालेली जाडी ही एक सांरचनेच्या कायससाघकतेची बाब असते व काँक्रीट 
टाकण्याची वैहशष्ट्ठे्य, ते पाठहवण्याच्या सोयी, वापरण्यात येणाऱ्या बारड्याांचे आकार आहण वाट्याांतील 
थोडाच भाग बारडीतून टाकता येणे या गोष्टींचा हतच्यावर पहरणाम होतो. जरी जास्त जाड मखूवटे ओतणे 
अहधक सोपे असले तरी टाकण्याच्या खचात होणारी कोणतीही बचत जास्त लागणाऱ्या हसमेंटच्या खचामुळे 
रु्फकट जाते. सवस साधारणपणे दशसनी भागातील काँक्रीटची जाडी शक्य हततकी कमी ठेवणे हे जास्त 
सांतोषजनक असते कारण हसमेंटचा कमी अांश घालण्याने तपमानाच्या जास्त चाांगल्या प्रकारे हनयांत्रणाची 
जोपासना होईल. उदाहरणाथस काही हठकाणी गोठणाहवरुद्ध सांरक्षणाची तरतूद म्हणून दशसनी भागाची २ 
रू्फट जाडी भरपूर होईल असे मानण्यात येते. 
 

ब्यूरोच्या हवद्यमान प्रथेनुसार भारी काँक्रीटच्या धरणात ७½ रू्फट अगर ५ रू्फट उभारापैकी एका 
उभारात काँक्रीट टाकण्यास मक्तेदारास अनुमती देण्यात येते. ह्या उभारात अनुक्रमे २२½ इांची ४ थराांचा 
अगर २० इांची ३ थराांचा समावशे असतो. हे थर शीतजोडाांच्याहशवाय टाकले जावते अशी सांरचनेच्या 
सुप्रथेप्रमाणे आवशयकता असते. जास्त खोल थराांच्याकहरता अत्यांत काळजीपूवसक आहण पहरपूणस स्पांदनाची 
जरूरी असते. भारी काँक्रीटचे उघडे के्षत्र हकमान राहण्याची आवशयकता असते. त्याकहरता प्रथमतः 
खांडाच्या सांपूणस रुां दी इतके काँक्रीटचे साधारण आडव ेथर एकामागून एक टाकून उभारण्यात येतात व हे 
थर खांडाच्या अनुप्रवाही टोकाशी सीहमत के्षत्रात उभाराच्या सांपूणस उांचीइतके असतात व नांतर खांडाच्या 
सांपूणस के्षत्रात अशाच वधसमान टप्प्यात ते अपरप्रवाही हदशनेे टाकण्याची हक्रया चालू ठेवण्यात येते. (आ. 
१३१ पहा.) एकामागून एक येणारे एका खांडातील कोणतेही उभार टाकण्याच्या कामात व्यतीत झालेला 
हकमान काल सामान्यतः ७२ तासाद्दतका हवहनर्मदष्ट केलेला असतो. 
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आ. १३१ 

कॅहलर्फोर्मनयातील सोलॅनो प्रकल्पातील माँहटसेला धरणावर वापरलेली (काँक्रीट) टाकण्याची 
टप्प्याटप्प्याची पद्धत–तीन २० इांची थरात काँक्रीट टाकण्यात आले होते. SO–1032–R 2. 
 

काँक्रीट टाकण्याच्या बारड्यातून ते बाहेर ओतण्याच्या पद्धतींला अत्यांत महत्व असते. काँक्रीट 
उदग्र हदशनेे खाली पडाव ेआहण ते पुरेशा वगेाने प्रस्राहवत व्हाव ेम्हणजे काँक्रीट बाहेर पडत असताना त्याचे 
भरीव प्रमाणात हवलगन न होता एक सांसांजक, रु्फगीर आहण वाढती अशी त्याची रास होईल. जर प्रस्राव 
उदग्र हदशनेे होत नसेल अगर तो अगदी सावकाश होत असेल आहण बारडी अगदी खाली असेल तर कमी 
अवपाताच्या काँक्रीटचा आस्ते आस्ते कोनावर ढीग बनेल आहण मोठे भरड हमलाव ेआहण गोटे वगेळे होतील 
आहण त्याच्या उताराांच्या चवड्यापाशी गोळा होतील. असे घडले म्हणजे अशमकप्पे बनण्याची, हवशषेतः जर 
काँक्रीटमध्ये प्रबलीकरणाची व्यवस्था असेल तर, जवळ जवळ खात्रीं असते. 
 

१ ते २ इांच अवपाताच्या सांघनते इतके भारी काँक्रीट तुलनेने सुके असल्यामुळे त्याचे पुरेशा 
प्रमाणात सांपूणसपणे जागेवर स्पांदन करणे महत्वाचे असते. हनके्षहपत केल्यानांतर आहण योग्य प्रकारे 
दृढीकरण केल्यानांतर काँक्रीटच्या ८ घनयाडस वाट्याची लगेच काढलेली हचते्र अनुक्रमे आ. १३२ व १३३ 
मध्ये दाखहवलेली आहेत. 
 

काँक्रीटचे वाट्यामागनू वाटे टाकले जात असताना त्याचे सांपूणसपणे दृढीकरण झाले आहे याबद्दल 
सांशय राहणार नाही अशा प्रकारे भारी काँक्रीटचे स्पांदन कराव.े पूवी टाकलेल्या काँक्रीटला ज्या के्षत्रात 
नवीन टाकलेल्या काँक्रीटचा थर हमळतो तेथे त्याचे स्पांदन आहण दृढीकरण करताना काळजी घ्यावी. 
प्रत्येक खांडाच्या पहरसराभोवतालच्या र्फम्याला लागनू असलेल्या काँक्रीटचे पनुः स्पांदन करण्याची 
सामान्यतः प्रथा असते; आहण पहरणामतः जेव्हा र्फमे काढण्यात येतात तेव्हा काही थोडे अशमकप्पे आढळून 
येतात. तथाहप दशसनीभागात अशमकप्पे नसणे हा ह्या खांडामधील पूणस दृढीकरण प्राप्त झाल्याचा पुरावा 
असत नाही. हे र्फक्त काँक्रीट टाकले जात असताना त्याच्यावर लक्षपूवसक हनरीक्षण करून आहण अपूणस 
दृढीकरणाच्या शक्यतेचा हनरास होईल अशी स्पांदनाची कायसपद्धहत प्रस्थाहपत करूनच हनधाहरत कहरता 
येते. 
 

युरोपातील काही धरणाांच्या बाांधकामात टाकण्यात येणारी भारी काँक्रीटची पद्धत ब्यूरोत 
वापरण्यात येणाऱ्या पद्धतीपासून खालील बाबतीत हभन्न आहे. ब्यूरोत स्पांदनाकहरता डोझरच्या पात्यावर 



 

 

अनुक्रमणिका 

बसहवलेले गट–स्पांदक वापरण्यात येतात. काँक्रीट हढगात टाकले जात असताना ते समतल करून 
पसरण्याकहरता डोझरच्या पात्याचा उपयोग करण्यात येतो. ह्या पद्धतीत अवपातरहहत काँक्रीट वापरण्यात 
येते आहण ते टप्प्या टप्प्यात टाकण्याऐवजी सांपूणस झाकून जाईल अशा तऱ्हेने आडव्या थरात टाकण्यात 
येते. सांहनहहत द्रव्याांच्या हनकटच्या के्षत्राचे स्पांदन करणे स्पांदनाच्या ह्या पद्धतीत शक्य होत नाही आहण 
हाताने चालहवण्याचे स्पांदक वापरून त्याचे हवशषेप्रकारे दृढीकरण कराव ेलागते. 
 

चाांगलेसे दृढीकरण झाले नाही असे शांकास्पद भाग, वाट्याचे हनके्षपण होत असताना त्याच्या 
बाहेरील कडा, हे असतात. काँक्रीट टाकण्याचे काम चालू असताना पुढील टाकणावळीत ह्या कडाांना 
लागनू काँक्रींट टाकले जाईपयंत त्या कधीकधी स्पांदन रहहत राहून जातात. पुष्ट्कळ वळेा तोपयंत ह्या 
कडाांच्या जवळचे अस्पांदहनत काँक्रीट इतके कठीण होते की त्याचे योग्य प्रकारे दृढीकरण करता येत नाही 
अगर वाट्याच्यामधील सांगमाजवळ ते पूणस दृढीभतू झाले असल्याची खात्री होण्याकहरता लागणाऱ्या 
व्यवस्स्थत स्पांदनाचा तेथे अभाव असतो. काँक्रीटच्या थराांच्या उतारावर प्रवाह सुरू न व्हावा अगर खालच्या 
उतारावरून ते वाहून न जाव ेम्हणून ते टाकले जात असताना त्याच्या पुढच्या कडेचा उतार चारास एक 
अगर त्यापेक्षा सपाट असावा आहण असे काँक्रीट टाकत असताना प्रत्येक बारडीभर काँक्रीटच्या सवस भागाचे 
पूणसपणे स्पांदन करणे उत्तम असते. 
 

 
आ. १३२ 

आठ घन याडस काँक्रीट हनके्षहपत होत असताना लगेच. PX–D–25254 

 
आ. १३३ 

योग्यप्रकारे दृढीकरण झाल्यानांतरचे आ १३२ मधील काँक्रीट. ते जरी ओांले हदसत असले तरी त्या 
काँक्रीटवर कामगार उभे आहेत हे लक्षात घ्याव.े PX–D–25255 



 

 

अनुक्रमणिका 

काँक्रीट टाकण्यात हवलां ब झाल्यामुळे उभारामध्ये शीतजोड हनमाण होणे शक्य असते. हात 
कुदळीने सहज खोदता येईल इतके काँक्रीट अपक्व असताना (आहण त्यामुळे ते सहज जोडले जाईल असे 
असते) जर ते टाकण्याचे काम पुनः हाती घेतले तर, नेहमीची सांरचन जोडाचा उपचार करण्याची जरुरीं 
नसते. पण त्यावळेी (१) पषृ्ठभाग ओला ठेवलेला असावा आहण (२) जुन्या काँक्रीटला लागून टाकलेले 
काँक्रीट सांपूणस के्षत्रावर पूणंपणे व व्यवस्स्थतपणे स्पांदहनत केलेले असाव.े एकामागून एक टाकलेल्या थराांचे 
हनत्याने स्पांदन करताना खालच्या थरात स्पांदकाचा हशरकाव होईल इतका थोडा वळे गेला असेल तर 
स्पांदनाने पूणसपणे दृढीकरण झाल्याची खात्री हमळेल. स्वच्छता करण्याकहरता आहण चुन्याला लागणाऱ्या 
खचाचे हनरसन करून नेहमीच्या जोडावर करावयाच्या चुन्याच्या उपचाराऐवजी अशा शीत अगर अधसशीत 
जोडाांच्याजवळ अहधक पूणसपणे स्पांदन करून काँक्रीट टाकण्याच्या सामान्य कामात येणारे अडथळे टाळता 
येतात व हसमेंटमध्ये बचत करता येते. 
 

प्रत्येक उभाराचा वरचा पृष्ठभाग पक्व होण्यापूवी लाकडी “हहम पादत्राण” घालून (आ. ११३) एका 
माणसास त्यावरून चालवाव.े यामुळे सामान्य बूट अगर शूांच्यापेक्षा २ अगर ३ पट आधार के्षत्र त्याला हमळते 
आहण पावलाच्या ठशाचे खडे्ड पडण्यास प्रहतबांध होंतो. हनमज्जन प्रकाराचा लहान स्पांदक वापरून बाहेर 
आलेल्या मोठ्या दगडाच्या तुकड्याांच्यावर जेव्हा तो पाऊल ठेवतो तेव्हा त्याला उभाराच्या पृष्ठभागाच्या 
पातळीइतके ते तुकडे हनमहज्जत करता येतात. जर उभाराचा पृष्ठभाग, पुढे आलेले डबर, पावलाांचे ठसे 
आहण इतर अशुद्ध द्रव्याांच्यापासून, मुक्त असेल तर स्वच्छता करण्याच्या कामी त्याची भरीव मदत होते. 
 
१०७– बोगद्याचे अतिर 
)अ) अस्िर घालण्यापूिीची ियारी 

बोगद्यात अस्तर घालण्यापूवी ते काय उदे्दशाने घालावयाचे आहे यावर त्याची पूवसतयारी अवलां बनू 
असते, जसे– (१) द्वाराला आधार म्हणून (२) पाण्याच्या प्रवाहाकहरता सुरळीत पहरस्स्थती हनमाण व्हावी 
म्हणून (३) आत येणाऱ्या पाण्याची मोंहोरबांदी करण्याकहरता अगर (४) दाबाखाली प्रवाह सामावनू 
घेण्याकहरता. सामान्यतः अस्तराचे एकापेक्षा जास्त उपयोग असतात आहण पूणस झालेले अस्तर शक्य 
हततक्या जास्तीत जास्त प्रमाणात भोवतालच्या खडकाशी हनकट सांपकस  असलेली काँक्रीटची एक सधन 
अखांड राहश म्हणून राहण्याकहरता, आधाराकहरता अवशय नसलेले सवस लाकूडकाम तेथून काढून टाकणे 
इष्ट असते. अशा सांरचनेमुळे, पुरेशी शस्क्त, ज्या द्रव्यातून बोगदा खोदण्यात आला त्याच्या पृष्ठभागाशी दृढ 
सांपकस , हकमान गळती, गाराभराईची हकमान गरज, आहण जास्तीत जास्त उपयुक्तता हमळण्याची 
खात्री असते. अस्तर आहण खडक याांच्या दरम्यानच्या साांध्याच्या बाजूने प्रवाह अगर हझरपणाचा प्रादुभाव न 
व्हावा म्हणून सवस प्रकारे काळजी घेतली जाते. त्यावळेीच काँक्रीटचा खडकाशी असलेला बांध, अशम धूहल व 
हचखल काढून टाकण्याकहरता तो खडक जलझोताांनी धुवनू सबळ करण्यात यावा. 
 

कालव्याच्या बोगद्याचे अधस्तर (दाब बोगदे सोडून), “बी” रेषेच्या आतील बाहेर येणाऱ्या 
खडकासह बाजूांच्या प्रभतींच्या मधले सवस सुटे द्रव्य काढून टाकून अस्तर घालण्याकहरता, सामान्यतः तयार 
करण्यात येतात. (हवहनदेशनाांच्या नकाशावर दाखहवलेल्या “बी” रेषा ह्या ज्या सीमाांच्यापयंत खोदकामाचे 
मूल्य देण्यात येईल आहण काँक्रीट टाकण्यात येईल अशा स्पष्ट सीमा असतात.) “बी” रेषेच्या आतल्या 
बाजूस हवस्स्थत झालेले कोणतेही पोलादी आघार तीर आहण सांचसुद्धा पनुः ओळीत आहण स्तरात बसहवले 
पाहहजेत आहण बाजूांच्या प्रभतींच्या खालींल अहवचल स्वच्छ पृष्ठभागापयंत सुटे द्रव्य काढून टाकले पाहहजे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अधस्तरावर काही रु्फटलेले द्रव्य राहहले असल्यास त्याचे सांदाबन कराव े लागते. ह्या बोगद्याांचे छेद 
सामान्यतः अश्वनालाांच्या आकाराचे असतात. 
 

जलदाबाखाली ज्या बोगद्याांना काम कराव े लागते त्या आहण साांडव्याच्या व हनगसमद्वाराच्या 
बोगद्यातील काँक्रीटचे अस्तर घालण्यापूवी सवस तेले, आके्षपाहस लेप, सुट्या अधसवट सुटलेल्या अगर 
कमकुवत कपच्या, हचखल, पालापाचोळा आहण खडे असलेले पाणी काढून टाकून त्याची स्वच्छता करावी 
लागते. तसेच “बी’ रेषेच्या आत डोकावणारे (गच्च बसलेले) दगड, तसेच योग्य प्रकारे न बसहवलेले 
अशमदाबामुळे सरकलेले पोलादी आधारसांचसुद्धा काढून टाकाव ेलागतात. काही वळेा स्र्फोटक द्रव्याांचा 
वापर करणे जरुरीचे असते आहण त्यावळेी प्रमाणापेक्षा जास्त स्र्फोट होणार नाही अशी हवशषे काळजी 
घेतली पाहहजे आहण आसपासच्या कामगाराांना इजा होऊ नये म्हणून पुरेशा सुरके्षच्या पूवोपायाांची तरतूद 
केली असल्याची खात्री करून घेतली पाहहजे. 
 
)आ) णझरपणाऱ्या आणण टठबकणाऱ्या पाण्याच ेतियांत्रण. 

हझरपणाचे पाणी चाांगल्या प्रकारे हाताळले पाहहजे, नाहीतर काँक्रीट पक्व होण्यापूवी त्यास गांभीर 
प्रमाणात इजा पोहोचेल. बाजूच्या प्रभतीच्या आहण कमानीच्या काँक्रीटपासून पाणी अलग ठेवनू ते पन्हाळी 
धातूच्या पत्रयाांच्या सहाय्याने अधस्तराकडे खाली वळहवता येते. हे पते्र स्थूलपणे कमानीच्या आहण बाजूांच्या 
हनकट जेथे पाणी बोगद्यात हशरत असते तेथे बाांधलेले असतात. भरड कां कराने भरून काढलेल्या आडव्या 
हनःसारण चारीतून अधस्तरातील पाण्याचे हनयांत्रण करण्यात येते. अधस्तरातील सवात खालच्या भागात 
ही चारी असावी आहण काही झरे हनमाण झाल्यास त्याांच्याकडे व बाजूमधून ज्याहठकाणी पाणी खाली येते 
त्या हठकाणाांच्याकडे ह्या चारींच्या शाखा न्याव्यात. जर प्रवाह जोराचा असेल तर कां कराच्या खाली खापरी 
नळी हसमेंट न घालता बसवावी. अधस्तराच्या पातळीच्या खाली पाणी ठेवण्यास जर हेही अपुरे पडत असेल 
तर ज्या भागात काँक्रीट टाकले आहे त्याच्या पलीकडील खड्डड्यात पाणी सोडाव े व जेथून ते इजा न 
करता वाहून दूर जाईल अशा हठकाणाकडे पांप कराव.े 
 

ज्या बोगद्यात बऱ्याच प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह आढळून येतो तेथे तात्पुरते बाांध घालाव ेलागतात व 
काँक्रीट टाकावयाच्या जागेच्या पुढील अधःस्थलाच्या के्षत्रातील पाणी काढून टाकण्याकहरता अहभकल्पन 
केलेल्या चूषण यांत्रणेच्या कायाहशवाय कायसके्षत्रातील पाणी वाहून नेण्याकरताही नळ घालाव े लागतात, 
सांरचनेच्या अहभकल्पनेत समाहवष्ट केलेल्या गटाराांच्याखेरीज काही अन्य गटारे अस्स्तत्वात असतील तर 
काँक्रीट कठीण होताच त्याांची सामान्यतः गाराभराई करण्यात येते. सवस जलहनयांत्रण घटकाांची नोंद 
ठेवण्यात यावी व त्यात सवस नहलकासमूह आहण त्याांचे जोड याांचा व गटाराांच्या वणसनाचा समावशे करावा 
म्हणजे त्याांची पहरणामकारक गाराभराई करता येते. 
 
)इ) बोगद्यािील अस्िराचे कााँक्रीट 

बोगद्याच्या कमानीच्या भागात वापरावयाचे काँक्रीट र्फम्यातील बहुतेक काँक्रीटपेक्षा काहीसे जास्त 
सुकायस असले पाहहजे कारण त्यातील द्रव्याचे जागेवर स्पांदन करण्यास वाव हमळत नाही. ह्या काँक्रीटचा 
अवपात सुमारे ४ इांच असावा आहण काँक्रीटला सहज आकार देता यावा आहण ते स्वतःच आधाराच्या 
तीराांच्या आहण सांचाच्या भोवती आहण बोगद्याच्या छतातील वाकड्या हतकड्या जागाांत हशराव े म्हणून 
त्यातील वाळूच्या अांशात २ ते ४ टके्क वाढ करावी. धाहरत वायूमुळे काँक्रीटमधील हवयोजनाची प्रवृहत्त कमी 
होत असल्याने आहण त्याची सुकायंता वाढत असल्याने चाांगल्या प्रकारे काँक्रीट टाकता येण्यात धाहरत वाय ू
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हा एका महत्वाचा घटक असतो. अस्तराची जाडी, प्रबलीकरण राहश आहण काँक्रीटकहरता वापरण्यात 
येणाऱ्या पांपाच्या अगर वायुबांदुकीच्या आकारावर हमलाव्याचा कमाल आकार अवलां बनू असतो. जरी कमाल 
आकार हकमान १½ इांच असू शकणार नाही अशी काही उदाहरणे आहेत तरी सवात मोठा पांप आहण 
वायुबांदुकीचा उपयोंग करून ३½ इांच आकाराच्या (हमलाव्याचे काँक्रीट) यशस्वीपणे टाकण्यात आले आहे. 
 

१२ रु्फटापेक्षा मोठ्या व्यासाच्या बोगद्यात अधस्तर आहण कमान वगेळी वगेळी ओतावयाची प्रथा 
अगर कायसपद्धहत असते आहण बऱ्याच उदाहरणाांत त्यापकैी अधस्तराचे (काँक्रीट) प्रथम टाकण्यात येते. 
अधस्तरातील बाहेरच्या कडाांच्याजवळ काँक्रीटचा अवपात होऊ नये म्हणून कडेजवळच्या काँक्रीटच्या 
उतारास अनुसरून अधस्तराच्या छेदात समाहवष्ट झालेल्या चापाची अांशसांख्या मयाहदत केली जाते. 
बोगद्याच्या अस्तराच्या काँक्रीटमध्ये सामान्यपणे वापरलेल्या अवपाताकहरता अधस्तराने अांतहरत केलेला 
कोन ६० ते ७० अांशाच्या मयादेत असू शकतो. जवळजवळ क्षैहतज अधस्तरावर टाकलेल्या सामान्य अरहचत 
काँक्रीटकहरता जे योग्य असते त्याहून अथस्तरातील काँक्रीट हभन्न असण्याची आवशयकत नसते. अहतहरक्त 
वाळूची जरुरी नसते आहण अवपात सुमारे १½ इांच असावा. ह्या अवपाताचे काँक्रींट स्पांदनाने चाांगल्याप्रकारे 
दृढीकरण होण्याकहरता उत्तमप्रकारे प्रहतसाद देते, व असे स्पांदन अधस्तराच्या काँक्रीटमथ्ये सहज वापरता 
येते. हशवाय ह्या कमी अवपातामुळे अधस्तराचा आकार मध्यरेषेपासून उध्वसस्थ उतारापयंत हटकून राहण्यास 
भरीव प्रमाणात मदत होते व ह्याची बोगद्याच्या अहभकल्पनेत सामान्यतः गरज असते. तसेच अवपात कमी 
असताना हनस्रवण कमी होते आहण त्यामुळे काँक्रीटचीं सर्फाई करण्यात कमी अडथळा येतो. 
 
)ई) बोगद्याच्या अस्िरािील कााँक्रीट टाकणे. 

बोगद्याच्या अस्तराच्या कामात वापरावयाच्या पद्धती आहण उपकरणाांची हनवड, त्या बोगद्याची 
भौहतक मापें, सांरचनेचे कायसक्रमपत्रक आहण कायसक्रम, प्रबलीकरण व्यास्प्त, आहण हवहनदेशीय गरजा, 
उदाहरणाथस सांरचना जोडाांची वारांवारता, जलरोधक आहण वायुवीय बांदुकाांच्या वापरावरील हनबधं, यानीं 
शाहसत केली जाते. काँक्रीट पांप अगर वायु–बांदुकीच्या सहाय्याने ६ ते ८ इांच नळातून कमानीच्या शीषात 
काँक्रीट हनके्षहपत करून कमानातील काँक्रीट टाकण्याची हक्रया साध्य करण्यात येते. 
 

नळाचे प्रस्रावी टोक हनमहज्जत करण्यास पुरेल इतके काँक्रीट टाकून झाल्यानांतर ते बाजूच्या 
प्रभतीतील प्रगामी उताराांच्यावरून आलटून पालटून वाहत जाते. जसजशा बाजूच्या प्रभती भरत जातात 
तसतसा माथ्यावर काँक्रीट टाकण्याकहरता उताराच्या माथ्याच्या काहीसे पाठीमागे आधार हदला जातो. 
माथ्यावरील काँक्रीटमध्ये जर हवतरण नळ हकमान ५ ते १० रू्फट हनमहज्जत केला नाही तर (त्या प्रबदूजवळील 
अस्तराच्या जाडीवर ही हनमज्जनाची खोली अवलां बून असते.) बहुशा कमान (काँक्रीटने) भरून जाणार 
नाही. हवतरण नळाचे टोक पुरेसे हनमहज्जत करण्याचा आग्रह धरण्यात यश न आल्याने कमानीतील काँक्रीट 
पूणसपणे भरण्याकहरता गाराभराईची खर्मचक कामे करावी लागली आहेत. 
 

कमानीच्या काँक्रीटमध्ये एकदा का हवतरण नळाचे टोक चाांगल्या प्रकारे हनमहज्जत केले की 
काँक्रीटच्या पांपाचे आहण वायु-बांदुकींच्यापकैी बहुतेकाांचे कायस अांहतम पहरणामाच्या दृष्टीने एकसारखेच 
असते. तथाहप जेव्हा वायुबांदूक वापरण्यात येते तेव्हा प्रस्रावाच्या हनहित उच्च गतीमुळे बोगद्याच्या 
अस्तराच्या प्रत्येक पोतप्रभतीच्या लाांबीवर सुरुवातीला अहतशय जोरात धक्का बसतो व बऱ्याच प्रमाणात 
(काँक्रीटचे) हवलगन होते आहण र्फम्याच्या शवेटी बाजूच्या प्रभती भरून जाण्याइतके काँक्रीट टाकले 
जाईपयंत आहण नळाचा शवेट झाकून जाईपयंत ही हक्रया चालू राहते. अस्तराची जाडी आहण अांतर आहण 
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आधार सांचाांचा प्रकार याांच्यावर अवलां बून असलेला, बाजूच्या प्रभतीतील काँक्रीटचा प्रगामी उतार, ³ स ¹ 
पासून ⁵ स ¹ पयंत असणे अवशय असल्याने पोतप्रभतीच्या मधल्या काँक्रीटचा बराचसा भाग कमान भरण्यास 
सुरुवात होईपयंत ह्या हवलगनाखाली येतो. ह्या कारणाकहरता बोगद्याांतील अस्तराकहरता पांपापेक्षा 
वायुबांदूक कमी प्रमाणात पसांत केली जाते, कारण पांपातून काँक्रीट सावकाश प्रस्राहवत होते आहण त्यात 
हवलगन होत नाही. म्हणून ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे बोगद्याांतील अस्तराची उपकरणे आहण त्याांचे कायस 
यामुळे उच्चगती प्रस्राव आहण पहरणामी हवलगन न होता र्फम्यात काँक्रीट गेले पाहहजे अशी आवशयकता 
असते. वायुवीय (काँक्रीट) टाकण्याची यांत्रणा वापरून अनेक मक्तेदाराांनी ही गरज पुरी करण्याचे 
अांहगकारले आहे. कामावरील कायसपद्धतीचा (एक भाग) म्हणून हे करता येते असे दाखवनू देण्यात काहीना 
यश आले आहे पण योग्य कायससांपादनाची खात्री असण्याकहरता जेथे दैनांहदन अहवरत हनरीक्षण करण्यावर 
भरवसा ठेवता येतो तेथेच र्फक्त हे शक्य असते. 
 

 
आ. १३४ 

बोगद्याच्या र्फम्याला शीघ्रगहत स्पांदक जोडण्याकहरता वापरण्यात आलेला एक बाजारी स्पांदकाचा 
वायुचहलत हचमटा. ह्या वायुचहलत अांगामुळे हचमटा बसहवणे सोयीचे होते. S B–1753–R 2. 
 

ज्यामधून काँक्रीट घालता येईल व ते जागेवर सरकत जात असताना त्याचे हनरीक्षण करता यईल 
अशा द्वाराांची भरपूर तरतूद कमानीच्या व बाजूच्या प्रभतींच्या अस्तराच्या र्फम्यात करावी. (हव. ९७ पहा.) 
लवहचक दांड असलेले आांतहरक प्रकाराचे स्पांदक बाजूच्या दरवाज्याांच्यामधून र्फार र्फायदेशीरपणे 
वापरण्यात आले आहेत. बाजूच्या दरवाज्याच्यावरचे स्पांदन, काँक्रीटच्या प्रगामी उताराच्या पाठीमागील 
र्फम्यावर ताठरपणे बसहवलेल्या शीघ्रगहत स्पांदकाच्या सहाय्याने, व्यवस्स्थतपणे प्राप्त करण्यात याव.े (आ. 
१३४ पहा.) हबजागरीच्या स्थानापाशी स्पांदनहानी होणार नाही तसेच ज्या तीरावर स्पांदक बसवला आहे तो 
काँक्रीटवर प्रभावींपणे स्पांदनाांचे पारेषण होईल इतका त्वक्पट्टाला जोडला आहे हेही पाहण्याची काळजी 
घ्यावी. माथ्यावरील द्वारामधून सतत लक्ष ठेवनूच हे कायस साांभाळता येते आहण प्रस्राव नळ हालवनू 
कमानीत (काँक्रीटची) भरणी जास्तीत जास्त पूणसपणे करता येते. 
 

प्रमाणापेक्षा जास्त झालेली रू्फटतूट आहण शांकास्पद भराईच्या प्रबदूच्या नक्की स्थानाांची हबनचकू 
नोंद करावी म्हणजे जर अस्तराची गच्च गाराभराई केलीच पाहहजे असे असेल तर जास्तीत जास्त 
लाभदायक प्रबदूच्याजवळ गारामराई करण्याकहरता हछद्राांचे वधेन करता येईल. जर सूक्ष्म रेतीच्या चनु्याची 
थोडीशी राहश अगर हनव्वळ हसमेंट गाराभराईत वापरावयाचे असेल तर ह्या अल्पदाब गाराभराईकहरता 
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गारापांप अहधमान्य असतात. जेथे अस्तराच्या पाठीमागे बरीच जागा असते तेथे काँक्रीटमध्ये नेहमी 
वापरण्यात येणाऱ्या वाळूचा चुना वापरणे व तो वायुबांदुकीने टाकणे इष्ट असते. अस्तराच्या वरच्या बाजूस 
असलेल्या उांच पोकळ्यात वायुरांधे्र बसवावीत. आत सारण्याकहरता लागणारा अनुजे्ञय दाब शक्य हततका 
वाढू न देता पुरस्थापन प्रबदूच्या शक्य हततक्या अग्रवती असलेल्या हछद्रातून गारा बाहेर पडेपयतँ तो वाहू 
द्यावा. 
 

कमानीत (काँक्रीट) टाकण्याच्या बाबतीत ज्या बाबींचीं पूवी चचा करण्यात आलीं त्याच बाबी, 
अधस्तरातील काँक्रीट टाकण्याकहरता लागणाऱ्या उपकरणाांची आहण पद्धतींची हनवड, यावर हनयांत्रण 
ठेवतात. अरहचत काँक्रीटच्या नेहमीच्या कायसपद्धतींचे अधस्तरातील काँक्रीट टाकण्याच्या बाबतीतही 
अनुसरण करण्यात येते. परांतु मागाच्या अखेर असलेल्या हवतरण प्रबदूपासून ज्या हठकाणी ते हनके्षहपत 
करावयाचे आहे– सामान्यपणे ज्यातील मागस काढून टाकण्यात येत आहे आहण अधस्तराची पूवसतयारी 
करण्यात येत आहे अशा अधस्तराच्या लाांबीवर–तेथपयंत काँक्रीटचे पहरवहन करण्याच्या आवशयकतेमुळे 
ते टाकणे जास्त अवघड होते. काही उदाहरणात मागस उांच केलेला असतो व त्यामुळे ज्या भागाची 
पूवसतयारी करण्यात येत आहे त्याच्यावरून गाड्या जाऊ शकतात आहण अधस्तरात काँक्रीट प्रत्यक्षपणे 
ओतता येते पण या पद्धतीत (काँक्रीट) टाकण्याकहरता, सारखे करण्याकहरता, आहण त्याची सर्फाई 
करण्याकहरता अगदी सांकुहचत टाचकी जागा उपलब्ध असते. हवयोजन न होता (काँक्रीट) टाकण्याकहरता 
काँक्रीट पांप अगर वाहकपट्ट सवांत जास्त सांतोषजनक असतात. 
 

 
आ. १३५ 

वॉप्रशग्टनमधींल कोलां हबया घाटी प्रकल्पातील लाँगलेक धरणाच्या हनगसम बोगद्याच्या अधस्तराच्या 
छेदात सरक र्फम्याच्या सहाय्याने काँक्रीट टाकले जात असताना– P X–B–25247 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अधस्तराच्या आडव्या छेदाला हवहहत आकाराप्रमाणे सामान्यपणे गोलाई देण्यात येते. असा आकार 
हटकून राहण्याचा आहण त्याच वळेी बाजूच्या उांचावरील जागात चाांगल्या प्रकारची स्पांदनी पहरस्स्थती प्राप्त 
करण्याचा उत्तम मागस, बोगद्याच्या रुां दी इतकी लाांबी असलेला अवजड भाहरत सरक–र्फमा वापरणे हा 
असतो. (आ. १३५ पहा). काँक्रीट टाकले जात असताना आहण त्याच्या पुढचे काँक्रीट स्पांदन केले जात 
असताना रहाटाच्या सहाय्याने सरक–र्फमा पुढे सरकहवण्यात येतो. लहान बोगद्यात आडव्या मेजपट्टीच्या 
अगर अनुदैघ्यस र्फम्याच्या सहाय्याने पृष्ठभाग तयार करण्यात येतो. रुां द गोलाकार अस्तराांच्या बाबतीत 
आडव्या मेजपट्ट्याांचे योग्य त्या आकाराप्रमाणे गोल केलेले मागसदशसक दहा ते पांधरा रू्फट अांतरावर बसवनू 
आहण मध्यरेषेशी समाांतर सरळ–पट्टीने सपाट करून उत्तम पहरणाम प्राप्त करता येतात. १२१ व्या हवभागात 
वणसन केलेल्या कायसपद्धतीशी सर्फाईचे कायस जुळेल असे असावे; या कामी गोलाकार अधस्तराच्या तळाशी 
काही मुक्त जल साठले असल्यास सर्फाईची उपकरणे वापरण्यापूवी ते काढून टाकणे अथवा त्याचे पुनः 
अवशोषण झाले असल्याचे पाहणे हा मुख्य पूवोपाय असतो. 
 

जर बोगद्याचा अधस्तर प्रथम ओतला असेल तर जलस्थैहतक दाबाहवरुद्ध अस्तर जलरुद्ध असाव े
काय, वा सांरचनाांच्या गरजाप्रमाणे पक्का बद्ध केलेला जोड हवा आहे काय अगर घट्ट बसणारा पण बद्ध न 
केलेला जोड चालू शकेल काय ह्या गोष्टीवर अनुदैघ्यस जोडावर कोणचे उपचार करावयाचे हे अवलांबून 
राहील. शवेटच्या पहरस्स्थतीत कमानीतील काँक्रीट टाकण्याच्या लगेच अगोदर सुटी घाण आहण 
पालापाचोळा हनघनू गेल्याची खात्री असावी म्हणनू हवा व पाण्याच्या झोताने जोड सार्फ करणे पुरेसे असते. 
इतर पहरस्स्थतीत जोड धुण्यापूवी त्यावर आद्रस वालुके्षपण कराव ेलागते. 
 
१०८– एकसंधी सायफन 

८ रू्फट आहण त्यापेक्षा जास्त व्यासाच्या एकसांधी सायर्फनात (आ. १२० पहा) तळातील ६० अांश 
चापाचा आतला र्फमा, हाताने सर्फाई करता यावी आहण अशाप्रकारे असल्या र्फम्यात आढळून येणारी 
नेहमीची पृष्ठभागावरील अपूणसता टाळता यावी म्हणनू, वगळण्यात येतो. ज्या स्थानात बाह्य रूपरेखेप्रमाणे 
नळी खड्या उतारावर ठेवावी लागते तेथे सुमारे १½ स १ पेक्षा जास्त खड्या अस्तराच्या बाजूांच्या भागावर 
तात्पुरत्या चौकटींची जरुरी लागते. एक अगर दोन तासानांतर ह्या तात्पुरत्या चौकटी काढून घेण्यात येतात 
आहण हाताने अधस्तराच्या पृष्ठभागाांचीं सर्फाई केलीं जाते. जेव्हा सायर्फनचा व्यास २० रू्फट अगर त्यापेक्षा 
जास्त असतो तेव्हा सामान्यपणे सायर्फनच्या आत टाकलेल्या मागावर गाड्याने काँक्रीट टाकून अगर 
आतल्या र्फम्यांच्या माथ्यावरच्या द्वाराांतून ते सोडून अधस्तर बनहवणे जास्त काटकसरीचे होते. २० 
रु्फटापेक्षा कमी व्यास असताना बाहेरच्या र्फम्यांतील तळाजवळच्वा द्वाराांतून काँक्रीट सामान्यतः टाकण्यात 
याव.े स्पांदन केले की अधस्तरातील आपल्या जागी ते वाहून जाते. जर वायुधाहरत हमश्रण वापरले असेल 
तर हवयोजन होणार नाही. कोणत्याही पहरस्स्थतीत टाकण्याची हक्रया जलद व्हावी म्हणून हवशषे प्रकारचे 
हमश्रण (लहान हमलावा, जास्त वाळू, जास्त पाणी) वापरू नये. अधस्तरावरील काँक्रीटचा पहहला थर 
बाजूांच्या र्फम्यात जेव्हा टाकण्यात येतो आहण त्याचे स्पांदन करण्यात येते तेव्हा आतल्या र्फम्याच्या 
कडेखाली “रु्फगवटा” हनमाण होण्याची प्रवृत्ती असते. आतल्या र्फम्याच्या लगेच खाली घातलेल्या 
प्रबलीकरण हशगाांची टोके २ × ४ आकाराच्या पाचरी तात्पुरत्या उभ्या बाांधून ही हक्रया आवरून धरावी. 
अधस्तरात टाकण्यात येणाऱ्या काँक्रीटच्या प्रवाहासही आतल्या र्फम्याच्या कडेला हनकटच्या अधस्तरातील 
काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर एका सपाट र्फळीची पाचर मारून अवरुद्ध करण्यात येते. सायर्फनच्या डोलीत 
आहण तत्सम सांरचनात काँक्रीट टाकताना र्फम्यात हवकृहत न व्हावी आहण ते वाकडे हतकडे होऊ नयेत 



 

 

अनुक्रमणिका 

म्हणून सवससाधारण सारख्या पातळ्यावर र्फम्याच्या आमोरासमोरच्या बाजूांत ताजे काँक्रीट टाकणे 
सामान्यपणे महत्वाचे असते. आ. १३६ व १३७ मध्ये काँक्रीटच्या दोन हवतरण पद्धतींचे हदग्दशसन केले आहे. 
 

 
आ. १३६ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्य घाटी प्रकल्पातील डेल्टामडँोटा कालव्यावरील गोलाकार सायर्फनमध्ये 
वाहकपट्ट्याने आहण पात प्रवहणकाांनी काँक्रीट टाकणे. PX–D–33034 
 

आडव्या जोडाांच्या जवळ सायर्फनमध्ये धातूच्या अगर रबरी जल–रोधक पट्ट्याांची तरतूद केलेली 
असते आहण त्या योग्य प्रकारे सहन्नहहत करण्याकडे बारकाईने लक्ष द्याव ेलागते. पट्टीच्या उदग्र व्यासाच्या 
माथ्याजवळ आहण तळाशी खालच्या बाजूने काँक्रीट पूणसपणे भरले जाण्याकहरता हवशषे काळजी घ्यावी. या 
क्राांहतक प्रबदूांच्या जवळ जलरोधकाांच्या खाली काँक्रीटला आकार देण्याकहरता त्याचे चाांगल्या प्रकारे स्पांदन 
कराव ेम्हणजे जोडाच्या प्रतलाशी जवळजवळ समाांतर हदशनेे ते वाहू लागेल. तसेच हवकृहत अगर हवस्थापन 
न होता स्पांदनाला तोंड देईल इतका जल–रोधक पुरेसा जड असेल तर त्याचे स्पांदन कराव.े काँक्रीट 
भरून गेल्यावर र्फम्यांची गोलाई हबघडून जाव ूनये म्हणनू त्याांच्या कडा ताठ राहतील अशा बाांधणे महत्वाचे 
असते. अशा हवकृतीने त्यात पायटे पडतात आहण डोलाच्या हनकटच्या लाांबीकहरता र्फमे बसहवण्यास 
अडचण होते; तसेच जल–रोधकाच्या पट्ट्या हढल्या होण्याची प्रवृहत्त त्यामुळे उत्पन्न होते आहण वतुसळाच्या 
तळाशी त्याांचा खालच्या दुरुस्तीस र्फार खचस करावा लागतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १३७ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्य घाटी प्रकल्पातील हर्फयाांट कनस कालव्याच्या हबग ड्राय क्रीक जवळच्या ६५ 
रू्फट रुां द पेटीच्या आकाराच्या सायर्फन मघील काँक्रीटचे एकरूळी हवतरण. P X–D–34583 
 

जाग्यावर ओतण्यात येणाऱ्या सायर्फनचे र्फमे लाकडी अगर पोलादी तयार कराव.े आतल्या 
र्फम्याकहरता दुसरा (पोलादी) प्रकार सवांत जास्त वापरला जातो. आतल्या र्फम्यात द्वारे नसावीत. याला 
अपवाद र्फक्त अधस्तरातील प्रत्यक्षात काँक्रीट टाकण्याकहरता ठेवलेली ६० अांशाची मोकळी जागा आहण 
माथ्यावरील द्वारे ही आहेत. क्षैहतज मध्यरेषेच्यावर सुमारे ६० अांश कोनापयंत र्फक्त बाजूसाठी बाहेरील र्फमे 
लागतात. डोलाच्या खालच्या भागात टाकण्याकहरता काँक्रीट सोडता याव े आहण स्पांदन व 
हनरीक्षणाकहरता मागस रहावा म्हणून बाहेरच्या र्फम्यांत द्वारे ठेवली पाहहजेत. पातप्रवहणकाांतून काँक्रीट 
घेण्याकहरता, त्याच्या पतनास आळा घालण्याकहरता, तुलनेने कमी वगेाने ते र्फम्यांत जाव,े आहण त्यावळेी 
कमी हवलगन व्हाव े म्हणनू खालच्या द्वाराांच्या आ. १२८ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे पेटीसारखी भाांडी 
वापरण्यात येतात. द्वाराांची सवात खालची राांग शक्य हततकी खाली असावी; त्यामुळे अधस्तराच्या आत 
काँक्रीट सोडणे सोपे जाते व वगे हकमान असल्याची आहण हवयोजन हकमान झाल्याची खात्री हमळते. 
 
१०९– कालव्याचे अतिर 

कालव्याचे आदशस अस्तर, जलरोधक, मार्फक खचस येणारे, पाणवनस्पतींची वाढ खुांटवणारे, 
बीळकारी प्राण्याांच्या हल्ल्यास प्रहतरोध करणारे, बळकट व हटकाऊ कमालजलीय कायसक्षमता देणारे आहण 
योग्य प्रमाणात लवहचक असणारे असे असते. कुठल्याही कालव्याच्या अस्तराच्या द्रव्यात हे सवस गुणधमस 
असू शकत नाहीत, तथाहप हनवडक हमलाव्याचे बनहवलेले, टाकण्यावर, सर्फाईवर आहण मुरवणावर योग्य 
हनयांत्रण असलेले काँक्रीट जर पुरेशा अधस्तरावर पसरलेले असले तर त्यावर हकमान देखभाल करावी 
लागेल व ते समाधानकारकपणे पाणी तुलनेने तीव्र गतीने वाहून नेऊ शकेल आहण बराच काळ काम देऊ 
शकेल. 
 
)अ) कााँक्रीटच ेसर्श्रण 

कालव्याच्या अधस्तराचे काँक्रीट चाांगल्या प्रकारे दृढीभतू होईल इतके लवहचक आहण उताराच्या 
जागेवर राहील इतकेच घट्ट असेल पाहहजे. प्रबलीकरण हशगाांच्या खालचे काँक्रीट चाांगल्या प्रकारे दृढीभतू 
होण्याकहरता हवशषे काळजी घेणे आवशयक असते. ज्या हठकाणी उताराच्या तळापासून माथ्यापयंत 



 

 

अनुक्रमणिका 

काँक्रीट एकसारखे करण्यात येते अशा हाताांनी अगर हलक्या यांत्राांनी टाकण्याच्या काँक्रीटची सांघनता 
अशी असावी की ते उतारावर नाममात्रच स्स्थर राहील. सामान्यपणे सुमारे २ ते २½ इांच अवपात योग्य 
असतो. टाकण्याच्या ह्या पद्धतीत जास्त शुष्ट्क काँक्रीटच्या वापरामुळे प्रबलीकरण हशगाांच्या भोवताली 
त्याांच्या हनकट काँक्रीट घालता येत येत नाही व आ. १३० मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे लादीच्या खालच्या 
बाजूवर जाळ्या पडतात. अनुदैघ्यस हदशनेे वापरण्यात येणाऱ्या सरक र्फम्याच्या अवजड यांत्रात सुमारे २ इांच 
अवपाताचे (काँक्रीट) वापरून उत्तम पहरणाम प्राप्त करता येतात. सांघनता व सुकायसतेवर बारकाईने 
हनयांत्रण ठेवणे महत्वाचे असते. कारण जर अवपातात एका इांचाचाही बदल झाला तर प्रस्थाहपत केलेल्या 
कायसवाहीतील समायोजन हबघडून जाते व कामाच्या प्रगतीच्या व गुणधमाच्या बाबतीत अडथळा हनमाण 
होतो. 
 

रु्फल्लर र्फम्यासारखे अधस्तर मागसदर्मशत सरकर्फमे कालव्याचे अस्तर टाकताना वापरले तर त्याांच्या 
कायसवाहीवर काँक्रीटच्या अवपाताचा क्राांहतक पहरणाम होतो. जर काँक्रींट पुरेसे लवहचक नसेल तर 
अधस्तराच्या जाडीवर हनयांत्रण ठेवणे अवघड जाते. २ इांच जाड अस्तराकहरता ३¼ ते ३¾ इांचा इतक्या 
अवपाताची, २½ इांच जाड अस्तराकहरता ३ ते ३½ इांच अवपाताची आहण ३ इांच जाडीच्या अस्तराकहरता 
२½ ते ३ इांच अवपाताची जरूरी लागेल. 
 

कालव्याच्या अस्तराच्या काँक्रीटमध्ये हकमान हवहनदेहशत उपचार करून योग्य प्रमाणात चाांगल्या 
प्रकारे सर्फाई होण्याकहरता चाांगल्या प्रतवारीच्या पुरेशा वाळूचा समावशे केलेला असावा. ह्या कामाकहरता 
प्रमाणापेक्षा जास्त वाळू वापरण्याचे टाळाव.े १½ इांच कमाल आकाराचा हमलावा असलेल्या काँक्रीटची 
समाधानकारक सर्फाई प्राप्त करण्याकहरता ३½ ते ५½ टके्क हवा हनधाहरत करण्यानेही भरीव मदत होते. 
काँक्रीटचा सर्फाईदारपणा बराच सुधारण्यात उपयुक्त होणारी आणखी एक बाब हमश्रणातींल वाटाण्याच्या 
आकाराचा कां कराच्या (क्र. ४ अगर ³/₁₆ ते ⅜ इांच) अांशात सुमारे ५ टके्कपयंत घट करणे ही असते. जेव्हा 
वाटाणा कां कराचे प्रमाण–हनयांत्रण स्वतांत्रपणे करण्यात येते तेव्हाच र्फक्त अशी घट करणे शक्य होते. 
कालव्याच्या अस्तरासांबांधीच्या ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे सामान्यपणे ह्या स्वतांत्र कायसवाहीची आवशयकता 
असते. 
 

सामान्यतः हमलाव्याचा कमाल आकार अस्तराच्या जाडीच्या हनम्यापेक्षा जास्त असू नये. 
अहलकडील हवहनदेशाांप्रमाणे २½ इांच जाड अस्तराकहरता ¾ इांच हमलाव्याचा वापर करावा लागला आहे. 
प्रबलीकरण हशगाांच्या खालच्या काँक्रीटचे दृढीकरण करण्यात पोलादा (हशगाांच्या) खालच्या काँक्रीटच्या 
बऱ्याच प्रमाणात आडव्या हदशनेे वाहणाऱ्या प्रवाहाचा सांबांध येत नसल्यामुळे व दोन्ही बाजूांनीं काँक्रींट एकत्र 
आणण्यात येत असल्यामुळे प्रबलीकरणामुळे (हमलाव्याचा) कमाल आकार कमी करणे समथसनीय ठरत 
नाही. (काँक्रीटचे) हमश्रण, सांघनता व टाकण्याची पद्धत याांच्यावर योग्य प्रकारचे दृढीकरण प्रामुख्याने 
अवलां बून असते. 
 
)आ) प्रबलीकरण 

अनुभवाने असे हदसून आले आहे की कालव्याच्या काँक्रीटच्या अस्तरात पोलादी प्रबलीकरण 
हशगाांची सामान्यतः जरूरी नसते आहण सुमारे १९४६ नांतर ब्यूरोने तयार केलेली काँक्रीटची अस्तरे, जेथे 
सांरचनीय सुरक्षा अत्यावशयक होती अशी काही हवहशष्ठ उदाहरणे सोडून, अप्रबहलत ठेवली आहेत, 
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जेव्हा अस्तराचे प्रबलीकरण केलेले असते तेव्हा लादीच्या मध्यावर योग्य स्थानी जर पोलाद 
(हशगा) घट्टपणे बद्ध केलेले नसले आहण (काँक्रीट) टाकले जात असताना त्यात बाक येऊ हदला तर 
काँक्रीटचे दृढीकरण करणे अवघड जाते आहण ते अहनहितही असते. हे सहजपणे साध्य करता येत नाही 
आहण क्रीडाांच्या अन्य परीक्षातून हशगा जशा असावयास पाहहजेत त्यापेक्षा पुष्ट्कळवळेा बऱ्याच खोंल गेल्याचे 
दृष्टोत्पत्तीस आले आहे. (आ. १३० पहा). काँक्रीट टाकताना जेथे पोलाद वाकलेले असते तेथे 
त्याच्याखाली (काँक्रीटचे) दृढीकरण चाांगले झालेले नसते. पहरणामतः हे पोलाद पुष्ट्कळ वळेा उघडे पडते 
आहण गांजून जाते. 
 

हशगा योग्य स्थानी राहतील अशी खात्री हमळण्याकहरता आहण हवस्थापन होऊ नये म्हणून, 
प्रबलीकरण हशगा पुरेशा प्रमाणात बाांधल्या पाहहजेत आहण त्याना आधार हदले पाहहजेत. हे आ. १३८ मध्ये 
देाखहवले आहे. दगड अगर पूवसहनर्ममत काँक्रीटचे ठोकळे आधाराकहरता सरास वापरण्यात येतात. ते जर 
पुरेशा आकाराचे आहण योग्य अांतरावर ठेवलेले असेल सर समाधानकारक काम देतात. भक्कम जहमनीवर ३ 
× ४ इांची ठोकळे दर ३ रू्फट अांतरावर ठेहवल्यास पुरे होते, परांतु सामान्य भपूहरस्स्थतीत ठोकळे ५ इांच चौरस 
ठेवाव.े यापेक्षा कमी अनुकूल पहरस्स्थतीत अधस्तरात सांहनहहत करता याव ेम्हणनू हे ठोकळे अहधक जाडीचे 
असावते. आधार ठोकळ्याच्या काँक्रीटचा दजा अस्तरातील काँक्रीटच्या दजाइतका हकमान असावा; त्यात 
सामान्यतः खाांचा पाडण्यात येतात, अगर तारा ठेवण्यात येतात त्यामुळे त्याांना हशगाांच्याखाली ते हलणार 
नाहीत असे बसहवता येते. 
 

अस्तराची सरक–र्फमा–यांते्र वापरताना जसे घडते त्याप्रमाणे प्रबलीकरण हशगाांचे खालच्या हदशनेे 
घडणारे सामान्य हवस्थापन जेव्हा पूणसपणे टाळता येत नाही तेव्हा ह्या हवस्थापनाची भरपाई होण्याकहरता 
हशगा बसहवताना काही गुांजाईश ठेवावी. काही उदाहरणात खास प्रकारच्या नळ्याांच्या प्रपजऱ्याने जाळीदार 
प्रबलींकरण (पोलाद) जागेवर धरून ठेवण्यात येते. हा प्रपजरा बाजूवर लोंबत ठेवलेला असतो आहण 
जसजसे अस्तरयांत्र पुढे जाते तसतसे जाळीच्या खाली तो पुढे सारण्यात येतो, 
 

 
आ. १३८ 

कॅहलर्फोर्मनयाांतील मध्यघाटी प्रकल्पातील प्रनबस धरणाच्या डाव्या अांत्याधाराच्या उतरत्या 
अांचलावर वापरण्यात येत असलेला, त्या कामाकहरताच तयार केलेला, सरक-र्फमा. प्रबलीकरण हशगा 
व्यवस्स्थतपणे बाांधलेल्या आहेत आहण काँक्रीटच्या ठोकळ्याांवर आधाहरत केल्या आहेत. पाश्वसभमूीवरील 
अांत्याधाराच्या सांरचन जोडाजवळ ‘व्ही” च्या आकाराच्या खाांचा पाडून तयार केलेल्या रूपरेखेकडे लक्ष द्या. 
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)इ) अस्िर घालणे 
अस्तर घालण्याच्या कामी खोटी होऊ नये म्हणून अघस्तराची पूवस तयारी बऱ्याच अगोदर करावी. 

काँक्रीट टाकण्याच्यावळेी सुमारे ६ इांचापयंत अधस्तर पूणसपणे ओला करावा. (मात्र हचखल होऊ देऊ 
नये.), (पहा हव. ९५ (आ). अधस्तराची छाटछूट करण्याच्या कामी लागणाऱ्या सर्फाईच्या मात्रत 
मक्तेदाराला काहीशी मोकळीक हदली जाते. कालव्याच्या अस्तराच्या आहण हनरहनराळ्या प्रकल्पावर 
वापरण्यात येणाऱ्या अस्तराांच्या पद्धतींची तुलना २३ व्या सारणीत केली आहे. 
 

लहान कामावर सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या हाताने (काँक्रीट) टाकण्याच्या अगर पार्मश्वकाांच्या 
पद्धतीपासून अनुदैघ्यस हदशनेे चालणाऱ्या सरक–र्फम्याच्या यांत्रात (काँक्रीट) टाकण्याच्या पद्धतीपयंत ह्या 
पद्धतींची व्याप्ती असते. लहान पार्मश्वकात आहण के्षत्रचारीत अप्रबलीकृत अस्तर हाताांनी घालण्याची सवांत 
सोपी हक्रया काँक्रीट ओतणे आहण बाजूला व तळात पसरणे ही असते. अधस्तरावर पट्ट्याांचे मागसदशसक 
अांथरलेले असतात व उतारावरून योग्य त्या जाडीचे काँक्रीट पट्ट्याांनी पसरण्यात येते. दोन माणसाांनी 
करावयाच्या कामाकहरता दहा रू्फटी पट्ट्याांच्या चौकटी अगदी व्यवहायस असतात. ह्या पातळ लाद्याांचे 
दृढीकरण (काँक्रीट) पसरण्याच्या कामातून मुख्यत्व ेसाघ्य केले जाते. लाांब दाांड्याची पोलादीं थापी एकदा 
अगर दोनदा हर्फरहवली की सर्फाई पूणस होते. ६ रू्फट अांतरावर आडव्या खाांचा पाडण्यात येतात आहण 
मोहोरबांदी हमश्रण वापरून अस्तराचे मुरवण केले जाते. ह्या पद्धतीकहरता हमश्रणे वापरताना टाकण्याचे 
आहण सर्फाई करण्याचे श्रम कमी व्हावते म्हणून ते चाांगल्या प्रकारे वालुकामय करण्यात येते. 
 

मोठाली अस्तरे जेव्हा हाताने घालण्यात येतात तेव्हा त्यातील काँक्रीट टाकण्याचे व त्याच्या 
सर्फाईचे आहण मुरवणाचे काम सोपे व्हाव ेम्हणून काँक्रीट सामान्यतः चौकटीत आलटून पालटून टाकण्यात 
येते. मध्यवती चौकटीत काँक्रीट टाकण्यापूवी जर पुरेसा काळ गेला असेल तर एकां दर सांकुचन भेगा 
पडण्याचे प्रमाण काहीसे कमी होते. ह्या पद्धतीत बाजूच्या चौकटींच्या चवड्याजवळ आधार देण्याकहरता 
तळातील लादी प्रथम टाकणे सवात चाांगले. उताराच्या बाजूतील चौकटीत काँक्रीट वरच्या हदशनेे 
पसरण्यात येते व हव. १०४ मध्ये वणसन केल्याप्रमाणे एकसारखे करण्याच्याआधी त्याचे स्पांदन करण्यात येते. 
 

उतारावर काँक्रीट सवात जास्त कायसक्षमतेने टाकण्याचे कायस, सांचलनाच्या हदशनेे भाहरत पोलादी 
मुखवट्याचा अस्पांदहनत २७ इांच रुां द सरक र्फमा–रांधा वापरून साध्य करता येते. आ. १३९ मध्ये 
दाखहवल्याप्रमाणे पायट्यावर बसहवलेल्या उपकरणाने अगर आ. १४० मधल्याप्रमाणे र्फम्यावर बसहवलेल्या 
हवाई हहबसने रांधा उतारावर ओढण्यात येतो. सरक–र्फम्याच्या प्रकहचत् अगोदर काँक्रीटचे आतल्या बाजूने 
स्पांदन कराव.े कामाला साजेशी पहरस्स्थहत असताना सरक–र्फम्याने तयार केलेल्या पृष्ठभागावर आणखी 
एकसारखे करण्याची जरुरी पडत नाही आहण अगदी थोडी सर्फाई करावी लागते. खुद्द सरक र्फमा 
स्पांदहनत करू नये कारण ह्या पद्धतीने खालच्या कडाांतून बाहेर पडणाऱ्या काँक्रीटमध्ये दलदल हनमाण 
होते. हे जादा काँक्रीट काढून टाकण्यास केवळ जास्त श्रम पडतात एवढेच नव्हे तर अनुदैघ्यस 
हशगाांच्याजवळ बाकण येण्याची प्रवृहत्त बळावते. 
 

१९१५ मध्ये ब्यूरोच्या उमाहतल्ला प्रकल्पावर सरक र्फम्याच्या प्रकाराच्या पहहल्या यांत्राचा उपयोग 
केल्यानांतर सवस आकाराांच्या कालव्याच्या अस्तराकहरता वापरण्यात येणाऱ्या अनुदैघ्यस सरक र्फमा यांत्रात 
बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ब्यूरोच्या प्रकल्पावर हवस्तृत प्रमाणावर घालण्यात आलेल्या 
अस्तराांच्या सांबांधात गेल्या २० वषात कायसवाही कायसक्षमतेत जास्तीत जास्त प्रगती झाली आहे. जलशक्तीने 



 

 

अनुक्रमणिका 

चालहवण्यात येणारी अस्तरयांते्र हवकहसत करण्यात आली असून त्याांचे जलीय हनयांत्रण केले जाते. तसेच 
काही हवदु्यत् शक्तीने चालहवण्यात येतात. रेषा आहण उताराांच्या बाबतीत हवजेनेच हनयांत्रण करण्यात येते. 
 

सारिी क्र. २३ कालव्यावरील अतिराची आणि अतिरे घालण्याच्या पद्धिीची िुलना 



 

 

अनुक्रमणिका 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १३९ 

कालव्याच्या उतारावर काँक्रीट टाकणे. उतारावर मोजपट्ट्या ओढून घेतल्या जात असताना 
त्याांच्या आधी काँक्रीटचे चाांगल्या प्रकारे स्पांदन कराव.े P X–D–3331 P X–D–25252 

 
आ. १४० 

लाकडी मागसदशसकाांच्या उतारावरून स्वयांही स्वतःला वर ओढून घेण्यास सज्ज असणारी सुधाहरत 
सरक-र्फम्याची मोजपट्टी. P X–D–3336 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रबलीकरण वगळण्याच्या बाबतीत आधीच चचा करण्यात आली आहे. (हव. १०९ [आ] पहा). 
प्रबलीकरण वगळण्याच्या बरोबरच काटकसरीच्या दृष्टीने आणखी एक बदल, काँक्रीटच्या अस्तराचे मागस 
रेखा हनधारण, उतार, जाडी, आहण सर्फाई, याांच्या सुटीतील सैलपणा हा होय. ब्यूरोच्या चालू 
हवहनदेशाप्रमाणे वाकणापासून ४ इांचाच्या आहण स्पशसरेखेपासून २ इांचाच्या प्रस्थाहपत रेषाांच्या हवचलनाला 
आहण उतारावर १ इांच हवचलनाला मान्यता देण्यात येते आहण जर प्रत्येक हदवसात टाकलेल्या काँक्रीटची 
सरासरी पूणस जाडी इतकी होत असेल तर तशी जाडी १० टके्क कमी करण्यास मान्यता देण्यात येते. 
 

खचस कमी यावा आहण त्यावळेी कामाचा हटकाऊपणा व त्याची सेव्यता हटकून रहावी म्हणून तुलनेने 
लहान कालव्याच्या अस्तराांच्या पार्मश्वक आहण के्षत्र चाऱ्याकहरता सांरचनेच्या एका सोप्या प्रकाराचा 
अांहगकार करण्यात आला आहे. अशा प्रकाराच्या रचनेत अधस्तर-मागसदर्मशत सरक-र्फम्याचा उपयोग 
करण्यात येतो (आ. १४२ पहा). काम करताना योग्य ती काळजी घेऊन हवहनदेहशत चालू सुटींच्या मयादेत 
राहून अधस्तरमागसदर्मशत सरकर्फम्याच्या सहाय्याने अस्तर घालण्यात काहीही अडचण अनुभवाला आली 
नाही. अस्तरातील द्रव्याचा दजा, त्याांचे प्रमाणीकरण आहण हमसळण, टाकण्यातील एकसारखेपणा आहण 
मुरवण, याांतील गरजा अन्य मोठाल्या कालव्याांच्या अस्तराांच्या अशाच गरजाांच्या सारख्याच असाव्यात. ह्या 
गरजाांत जर काही कमीपणा आला तर (अस्तराच्या) हटकाऊपणात गांभीर प्रमाणात क्षीणता येते आहण 
पहरणामीं खचात र्फारच कमी घट होते. 
 

ह्या सुलभीकृत अस्तराकहरता जर खाणीतला हमलावा चाांगल्या प्रतवारीचा आहण पुरेसा वालुकामय 
असला तरच काही हवशषे प्रकारच्या कामावर त्याला मान्यता द्यावी. एकसारख्या प्रतवारीच्या द्रव्याने प्रगहत 
चाांगली होते व त्यामुळे चाळणाला लागणाऱ्या खचाची सामान्यतः भरपाई होते. सुलभीकृत काँक्रीटच्या 
अस्तराची सर्फाई कमीत कमी करावी. पोकळ्या अगर अशमकप्पे सोडून सरक र्फम्यातून बाहेर दडणारे 
पृष्ठभाग सामान्यतः स्वीकायस असतात. काराहगरीत हकमान पहरष्ट्कार आहण सहकारी व व्यवहायस 
हनरीक्षणामुळे दर ताशी व हदवशी उच्च हनर्ममती करता आली तरच भरीव प्रमाणात बचत होऊ शकते. 
 

५½ रू्फट खोल व तळाांत ५ रू्फट रुां द असलेल्या कालव्याचे बाांधकाम आ. १४१, १४२ आहण १४४ 
मध्ये हचहत्रत केले आहे. मोठाल्या कालव्यावरील उपकरणाप्रमाणे यातील उपकरण कालव्याच्या 
पायट्यावरच्या रूळावरून नेण्यात आलेले नाही. पोलादी पात्राने उतार व रेषेशी सरक र्फम्याचे अस्तर-यांत्र 
धरून ठेवण्यात आले आहे व ह्या पात्राचा आकार कालव्याच्या छेदाशी जुळणारा आहे. पात्राच्या पाठीमागे 
आहण सरक र्फम्याच्या लागलीच अगोदर काँक्रीटचे हमश्रण एकसारखे पसरण्याकहरता एक आडवी कप्पे 
असलेली द्रोणी आहे. सांपूणस यांत्र जसजसे पुढे ओढण्यात येते तसतसे रकवर बसहवलेल्या हमश्रकाांतून 
सरक र्फम्यात काँक्रीट पुरहवण्यात येते. आांतहरक स्पांदनासह अथवा त्याांच्याहशवाय ही यांते्र वापरण्यात 
आली आहेत. बऱ्याचशा उदाहरणाांत जेव्हा आांतहरक स्पांदन करण्यात आले तेव्हा अस्तराच्या जाडीवर 
हनयांत्रण ठेवणे अवघड गेले. त्याचे कारण बहुधा कालव्याच्या तळाशी यांत्र धरून राहण्याइतक्या वजनाचा 
त्याच्यावर अभाव असावा. वाढत्या प्रमाणात जाड अस्तर घालण्याच्या प्रवृत्तीमुळे काँक्रीटच्या हमश्रणाचे व 
अवपाताचे अहभकल्पना ही एक अ. १०९ (अ) मध्ये चचा केल्याप्रमाणे, क्राांहतक काळजींची बाब होते. 
अधस्तरावरून यांत्र हर्फरत असल्यामुळे ते र्फक्त अप्रबलीकृत अस्तराकहरताच वापरता येते. हाताने 
जवळजवळ काहीही सर्फाई करावी लागली नाही इतक्या चाांगल्याप्रकारे चाांगली कामचलाऊ हमश्रणे 
(जागेवर) टाकण्यात आली आहेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १४१ 

ॲहरझोनातील हगला प्रकल्पातील एका लहान कालव्याचे खोदकाम. कालवा एका चालीत 
खोदला जातो. PX–D–33037 
 

 
आ. १४२ 

खहनत्राच्या मागोमाग येणारे अधस्तर–मागसदर्मशत सरक-र्फम्याचे काँक्रीटच्या अस्तराचे यांत्र. P 
X–D–32056 
 

मध्य घाटी आहण कोलोरॅडो हबग थाँप्सन प्रकल्पावरील मोठाल्या कालव्यावर कालव्याच्या 
अस्तराकहरता वापरलेली सरक-र्फमा यांते्र आ. १४६, १४७ आहण १४८ मध्ये हदग्दर्मशत केली आहेत. 
कालव्याच्या काठावरून रुळावरून मागसक्रमण करणारा एका साांगाड्याचा, कायसकारी मांचक, हवतरक पट्ट 
अगर पात प्रवहणका, पुरवठा करणारी कप्प्याची द्रोणी, द्रोणीच्या तळातील स्पांदनक नहलका आहण सरक 
र्फमा, याांना आधार हदलेला असतो. प्रवाहाकडे वाकहवलेल्या पोलादी पत्रयाचा सरक-र्फमा बनहवलेला 
असतो व कालव्याच्या तळावर आहण उताराला तो व्यापून रहातो अस्तराच्या तयार पषृ्ठभागाशी जुळेल असा 
त्याला आकार हदलेला असतो. हवतरणपट्ट जेव्हा वापरला जातो तेव्हा सरकर्फम्याच्या पुढच्या कडेला तो 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाांघण्यात येतो व खड्या उतारावर वरच्या हदशनेे कायसकारी मांचकापयंत तो बसहवलेला असतो (आ. १४८ 
पहा). काही यांत्रावर कायसकारी मांचकावरील नाळक्याच्या अखांड राांगेतून पातप्रवहणकेत पोषण केले जाते. 
त्यातील प्रत्यक नाळक्याांतून खाली असलेल्या द्रोणीच्या कप्प्यात पुरवठा करण्यात येतो. (आ. १४६ व १४७ 
पहा). पुढच्या बाजूस असणाऱ्या माणसाांना मागच्या बाजूच्या माणसाांच्याशी सहजपणे दळणवळण ठेवता 
येते हा ह्या सांरचनेचा र्फायदा आहे. पुढे मागे जाणाऱ्या गाडीतून कायसकारी मांचकावर सामान्यतः काँक्रीट 
ओतण्यात येते आहण हवतरणपट्ट अगर पात प्रवहणकाांच्या सहाय्याने खाली असलेल्या द्रोणीकडे ते 
वळहवण्यात येते. 
 

 
आ. १४३ 

आ. १४२ मधील सरक-र्फम्याचे पि दृशय. 
दाबपत्रयामुळे हातानी करण्याच्या बऱ्याचशा सर्फाईचा हनरास होतो. P X–D–33039 

 
आ. १४४ 

मुरवणाला लागणारी आद्रसता हटकून राहण्यासाठी कालव्याच्या नव्या अस्तरावर मोहोरबांदी 
हमश्रणाची र्फवारणी. PX–D–33040 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १४५ 

वॉप्रशग्टनमधील कोलां हबया घाटी प्रकल्पातील ईस्ट लो कालव्याच्या सांरचनेचा आराखडा. 
काटछाट करणे, अस्तर टाकणे, चऱ्या पाडणे आहण मोहोरबांदी हमश्रण लावण्याकहरता स्वतांत्र जांबो 
वापरण्यात येतात. कालव्याच्या पायट्यावर वाट्याांचे रक व हमश्रक ठेवले आहेत. PX–D–32055 
 

द्रोणीच्या तळातून आहण सरक र्फम्याच्या खाली जसजसे काँक्रीटचे हवतरण केले जाते तसतसे 
र्फम्याच्या पुढच्या कडेच्या काही थोडे इांच पुढे आहण त्याला समाांतर स्पांदन नहलकेने त्याचे दृढीकरण 
करण्यात येते. जसजसे काँक्रीट सरक र्फम्याच्या खालून जाते तसतसे त्याचे दृढीकरण साध्य केले पाहहजे. 
अस्तराच्या याांहत्रक स्पांदनी सरक-र्फम्याने योग्य प्रकारे दृढीकरण करता येत नाही. याचे कारण बहुधा 
त्यातील पोकळ्या भरण्याकहरता जरूर असलेले जादा काँक्रीट पुरहवण्यासाठी लागणाऱ्या मागाचा अभाव हे 
असाव.े सरक र्फम्याच्या अनुगामी कडेची पातळी सामान्यपणे पुढील कडेच्या पातळीच्या काहीशा खाली 
आयोहजत करण्यात येते. ह्या तरतुदीमुळे दृढीकरणात सुधारणा आहण काँक्रीटचा आकार अधस्तराशी 
अहधक हनकट जुळण्याकडे कल हनमाण होतो जर मागील कड र्फार खाली राहील अशी ठेवली तर पृष्ठभाग 
गुळगुळीत होण्याऐवजी र्फाटून जातो. काही यांत्रावरून सरक र्फम्याच्या मागोमाग काही थोड्या रु्फटावर १८ 
ते ३० इांच रुां द “इस्त्री करणारा” पट्ट हर्फरहवण्यात येतो. (आ. १४८ पहा). त्यामुळे अनुकूल पहरस्स्थतीत 
प्रकहचत् अगर काहीही उपचार कराव ेलागत नाहीत असा पृष्ठभाग तयार होतो. एका कामावरील बाजूच्या 
उतरावरील प्रबलीकरण हशगाांच्या हवरुद्ध हढलेपणामुळे हनमाण झालेले रु्फगवटे व प्रकहचतशा लाटा 
ठळकपणे हदसणार नाहीत अशा करण्यास ह्या इस्त्रीचा उपयोग झाला. 
 

 
आ. १४६ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्यघाटी प्रकल्पातील डेल्टा मेंडोटा कालव्यावरील खहनत्राच्या मागून जाणारे 



 

 

अनुक्रमणिका 

पातप्रवहणका बसहवलेले अजस्त्र सरक–र्फमा–अस्तर यांत्र. DM–652–CV 

 
आ. १४७ 

कॅहलर्फोर्मनयाांतील सलॅॅनो प्रकल्पावरील पूटा दहक्षण पोषक कालव्याच्या बाजूने जात असलेले पात 
प्रवहणका बसहवलेले अस्तर यांत्र. So–2652–R2 

 
आ. १४८ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्यघाटी प्रकल्पातील डेल्टा-मेंडोटा कालव्यावर चालू असलेले हवतरक पट्ट 
आहण इस्त्री बसहवलेले कालव्यावरील अस्तराचे यांत्र. PX–D–33038 
 

मोठ्या प्रमाणावर कायसक्षमतापूवसक कालव्याची सांरचना करण्यास एकामागून एक करण्यात 
येणाऱ्या हक्रयात काळजीपूवसक एकसूत्रता ठेवावी लागते. आ. १४५ मध्ये अस्तराच्या यांत्रामागनू अगदीजवळ 
काटछूट यांत्र, त्याांना लागणाऱ्या वाट्याांचा रक आहण हमश्रकासह, कालव्याच्या पायट्यावरून नेण्यात येत 
आहे आहण अग्रभागी रकच्या लगेच मागून चाऱ्या पाडण्याचे आहण मुरवणाचे जांबो नेण्यात येत असल्याचे 
हदसून येईल. 
 

मध्यम आहण लहान कालव े व पार्मश्वकावर अहलकडे वापरण्यात येत असलेल्या अस्तर यांत्राच्या 
आणखी एका प्रकारात तो सुरवांटी मागावर बसवनू चालहवण्यात येतो. यांत्रात काँक्रीटचे हवतरण करण्याच्या 
दृष्टीने हा प्रकार रूळावर आधारलेल्या प्रकाराच्या अगदी सारखाच आहे. यांत्राच्या पढेु असलेल्या हनयांत्रण 
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कें द्रावरून तो जलीय शक्तीने चालहवला जातो व त्याने मागसदशसन करण्यात येते. अनुभवी पहरचालकाांच्या 
सहाय्याने तो उत्तम प्रकारचे अस्तर टाकू शकतो. ज्या पायट्यावरून यांत्राचा मागस जावयाचा असतो ते 
पायटे योग्य प्रमाणात सार्फ ठेवण्याची काळजी घेतली पाहहजे आहण रेषा व उतार यात र्फरक होऊ नये 
म्हणून बारकाईने हनरीक्षण करीत राहहले पाहहजे. (आ. १४९ पहा). 
 

 
आ. १४९ 

कॅहलर्फोर्मनयातील सोलॅनो प्रकल्पावरील पूटा दहक्षण कालब्यावर चालू असलेले सुरवांटी मागावर 
बसहवलेले अस्तर यांत्र. So–3694–CV 
 
)ई) सांकुचि जोड 

काँक्रीट अजून सुघट्ट्य असतानाच लादीच्या माथ्यावर खाचा पाडून कालव्याच्या अस्तरात 
आडव्या सांरचन-जोडाांची तरतूद करण्यात येते. यामुळे सांकुचन भेगा बऱ्याच प्रमाणात ह्या खाच्यात 
मयाहदत होतात, कारण त्या हठकाणी काँक्रीटची जाडी कमी करण्यात आलेली असते. ज्या हठकाणी 
अस्तहरत पहरसीमा ३० रू्फट अगर त्यापेक्षा जास्त असते (हवशषेतः जी अप्रबहलत असतात) अशा मोठाल्या 
अस्तरात अनुदैघ्यस जोडाांचीही तरतूद करण्यात येते; ह्यामुळे आडव्या हदशनेे सांकुचनामुळे हनमाण होणाऱ्या 
हचराांवर हनयांत्रण ठेवता येते. सरळपट्टीच्या बाजूने हाताने अगर याांहत्रक सुरीने अगर काटयांत्राने 
काँक्रीटमध्ये दाबून आहण स्पांदन करून आडव्या खाचा पाडण्यात येतात. सरक र्फम्याच्या पाठीमागे 
जोडलेल्या स्स्थर आहण पहरभ्रामी काटयांत्राने अनुदैघ्यस खाचा पाडण्यात येतात. खाचा पाडण्याचे उपकरण 
काढून घेतल्यानांतर सुघट्ट्य काँक्रीटमध्ये खाचा नेहमी हटकून राहतीलच असे नसल्याने काँक्रीटचा 
आकार हटकून राहील इतके ते घट्ट झाल्यावर हवहनर्मदष्ट मापात खाचाना पुनः आकार देण्यात येतो. 
 

खाचा पाडण्याची हत्यारे हझजून जात असल्याने सुरवातीला त्याांची मापे जरूरीपेक्षा जास्त 
असावीत. हनरीक्षकाांनी खाचाांची खोली आहण तळातील रुां दी वारांवार तपासावी. 
 

कालव्याांतील अप्रबहलत काँक्रीटच्या अस्तराांतील आडव्या खाांचाचा तपशील. 
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T 

लादीची जाडी (इांच) 
B 

खाचेची रुां दी (इांच) 
C खाचेची खोली 

(इांच) 
मध्य प्रबदूच्यामधीलखाचाांतील 

अांदाजी अांतर (रू्फट) 
२ ¼ ते ⅜ ⅝ ते ¾ १० १० 

२½ ¼ ते ⅜ ¾ ते ⅞ १० १० 
३ ⅜ ते ½ १ ते १⅛ १२ ते १५ 

३½ ⅜ ते ½ १⅛ ते १¼ १२ ते १५ 
४ ⅜ ते ½ १¼ ते १⅜ १२ ते १५ 

आ. १५० 
 

अप्रबहलत काँक्रीटच्या हनरहनराळ्या जाडींच्याकहरता लागणाऱ्या आडव्या खाांचाांची रुां दी, खोली व 
अांदाजी अांतरे आ. १५० मध्ये हदली आहेत. प्रबहलत काँक्रीटमधील आडव्या खाचा अप्रबहलत अस्तरातील 
खाचाांच्या सारख्याच असतात. र्फरक इतकाच की त्याांचीं हकमान मापे हवहनदेहशत केलेली असतात आहण 
खाचातील अांतर अांदाजी १६ रु्फटापयंत वाढहवता येते. 
 

प्रबहलत अगर अप्रबहलत अशा दोन्हीही काँक्रीटच्या अस्तराांच्या मधील अनुदैघ्यस खाचाांच्या 
अांतराकहरता हनहित स्वरूपात मागसदशसक पद्धती प्रस्थाहपत करणे शक्य नसते. ज्या हठकाणी अस्तराांची 
सांरचना टप्प्याटप्प्याांनी करण्यात येते व जेथे प्रथम कालव्याच्या बाजूच्या उतारावर यांत्राने काँक्रीट टाकले 
जाते आहण नांतर ते तळात टाकण्यात येते अशा हठकाणी हे हवशषेतः लागू असते. अशा प्रकारची सांरचना 
केली असता अनुदैघ्यस खाचाांचे स्थान अशा तऱ्हेने ठरहवण्यात येते की त्यामुळे अस्तराचे बाजूचे उतार व 
त्याचा तळ याांच्या दरम्यान सांरचन-जोड तयार होतो. अनुदैघ्यस सांरचन जोडाांची तरतूद न करता ३० 
रु्फटापासून ५० रु्फटापयंत पहरसीमा असलेल्या काँक्रीटच्या अस्तरात प्रत्येक बाजूच्या उताराांच्या तळाशी 
अनुदैघ्यस खाचाांची सामान्यतः तरतूद केलेली असते. ह्यापेक्षा जास्त पहरसीमेच्या अस्तराकहरता बाजूच्या 
उतारावर सुमारे ⅓ अांतरावर अहतहरक्त खाचा सामान्यतः पाडण्यात येतात. प्रबहलत अस्तराकहरता 
अनुदैघ्यस खाचाांची सांख्या कमी करण्यात येते व हे वापरलेल्या प्रबलीकरणाच्या माते्रवर अवलां बून असते आ. 
१५० मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे अनुदैघ्यस खाचाांना आकार देण्यात येतो. 
 

कालव्याच्या अस्तराांच्या सामान्य बाांधणीत खाचा उघड्या ठेवण्यात येतात, तथाहप जर उच्च 
प्रमाणात जलरोधकता हवी असेल तर काँक्रीटचे मोहोरबांदी हमश्रण लावण्यापूवी अगर कालवा चालू 
करण्याच्या प्रकहचत् अगोदर खाचाांची मोहोरबांदी करावी. ब्यूरोत वापरण्यात येणारे जोडाांची मोहोरबांदी 
करणारे हमश्रण हे तयार केलेले पूवस हमहश्रत रबरी रूमामस्तकी हमश्रण असते व ते कालव्याच्या काँक्रीटच्या 
अस्तराांच्या जोडाांना लावण्याकहरता आधीच हमहश्रत केलेले, थांड असतानाच लावण्याचे, रबरी मोहोरबांदी 
हमश्रणाांच्या ता. २५ रे्फबु्रवारी १९६० च्या हवहनदेशाांशी” जुळणारे असते. ह्या द्रव्याांत पूवी हवहनदेहशत केलेल्या 
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दोन घटकाांच्या रूमामस्तकी हमश्रणापेक्षा सुधारणा केल्या आहेत. प्रमाणीकरण कराव ेलागत नाही आहण 
अगदी थोडे हमश्रण कराव ेलागते अगर ते मुळीच कराव ेलागत नाही ह्या त्या सुधारणा आहेत. हशवाय प्रयोग 
शाळेत अगर के्षत्रीय चाांचण्या करताना हे हमश्रण दोन घटकाांच्या रूमामस्तकी हमश्रणापेक्षा जास्त हटकाऊ 
असते. 
 

खाचाांतील जोडाांची रूमामस्तकी मोहोरबांदी करण्याच्या उपकरणाांचे अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत. 
पूवी हवहनदेहशत केलेल्या दोन घटकाांचे रूमामस्तकी हमश्रण टाकण्याकहरता वापरण्यात आलेल्या, ज्या 
भेगा बजुवणाऱ्या बांदुकीनी चाांगले काम हदले त्या, बांदुकी आधी तयार केलेल्या रूमामस्तकी हमश्रणाांनाही 
उपयोगी पडतात. लहान प्रमाणात ते लावण्याकहरता हाताांनी चालवावयाचे पांप उपलब्ध आहेत. ५ गलॅन 
क्षमतेच्या भाांड्याचे ते बनहवलेले असतात, त्यावर दोन माणसे काम करतात. एक पांपाचा दाांडा चालहवतो 
आहण दुसरा तोटी धरून ठेवतो. मोठ्या कामावर ४८ स १ गुणोत्तर असलेला भारी कामाचा, पीप स्वच्छ 
करण्याच्या उपकरणाांनी सुसहज्जत केलेला असा, दुतर्फी पांप वापरात आहे. तो ५५ गलॅन द्रव्य असलेली हपपे 
वापरण्याकहरता अहतशय उपयुक्त होतो. तोटीच्या तोंडाचा आकार असा असावा की मोहोरबांदी 
करावयाच्या खाांचाांच्या तळात ते सहज बसवता याव.े 
 

भराईचे काम चालू असताना जोडाच्या तळाच्या नजीक तोटीचे तोंड राहू द्याव.े त्यामुळे तळातून 
वरच्या बाजूकडे भराई करता येते व हवचेे बुडबुडे अडकून राहण्यास अडथळा होतो. खाचा एकसारख्या 
आहण सांपूणसपणे भरण्यात याव्यात आहण मुद्रक भोवतालच्या काँक्रीटच्या जराशा वरच्या बाजूस उांच ठेवावा. 
त्यामुळे सांकुचन आहण अवसादनाची भरपाई होते. काँक्रीट टाकण्याच्या वळेीच जेव्हा जोडाचा मुद्रक 
लावण्यात येतो तेव्हा अहभकस्ल्पत आकाराशी आहण अनुप्रस्थ छेदाशी जोड प्रत्यक्ष जुळतात अगर कसे 
आहण खाचात मुक्त जल राहहलेले नाही याची हनरीक्षकाने तपासणी करावी. काँक्रीटचे पूणसपणे मुरवण 
झाल्यावर ते लावावयाचे असेल तर मुद्रक ठेवण्यापूवी खाचाांतून सवस बाह्य पदाथस हवषेषतः काँक्रीटचे मुरवण 
हमश्रण काढून टाकाव.े वालुके्षपण ही सामान्यपणे सवात जलद पहरणामकारक, आहण काटकसरीची, 
खाांचाांची योग्य प्रकारे स्वच्छता करण्याची पद्धत असते. 
 

रूमामस्तकी पूरकाच्या आणहवलेल्या प्रत्येक गटामधून सरकारी प्रहतहनधीने पहरहशष्टातील ३९व्या 
पदसांजे्ञस अनुसरून नमुने घ्यावते, आहण त्यातून हनवड करून ते वापरण्यापूवी चाांचणीकहरता आहण 
मान्यतेकहरता डेन्व्हर प्रयोग शाळाांकडे पाठवनू द्यावते. जेव्हा जेव्हा शक्य असेल तेव्हा तेव्हा प्रकल्पावर द्रव्य 
आल्यावर कामात खोटी होऊ नये म्हणून मूलस्थानापाशीच अांतीम तपासणीची व्यवस्था करण्यात यावी. 
 

कालव्याच्या अस्तराांचे काँक्रीट आहण चुन्यामधील हवस्तरण जोड सामान्यपणे अस्तरे आहण 
सांरचनाांच्या दरम्यानच्या सांगमाजवळ असतात. जेव्हा ते वापरावयाचे असतात तेव्हा नकाशामध्ये त्या 
जोडाांच्या तपशीलाांचा समावशे केलेला असतो. 
 
११०– पूवपणनर्वमि काँक्रीटचा नळ 
)अ) सार्ान्य चचाा 

कालव्याचे सायर्फन आहण भमू्यांतगसत हवतरण व्यवस्था याांच्याकहरता पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या नळाांचा 
व्यापक उपयोग करण्यात येत आहे. एकसांध काँक्रीटच्या सांरचनाांच्या बाबतीत हजतके लक्ष देण्यात येते 
त्यापेक्षा प्रकहचतही कमी लक्ष असे पूवसहनर्ममत नळ तयार करताना देऊन चालणार नाही. ह्या कारणाकहरता 



 

 

अनुक्रमणिका 

ब्यूरोच्या हवहनदेशात हवकहसत केल्याप्रमाणे नळ तयार करण्यात येत असताना सांयांत्रावर हनयांत्रण ठेवता 
येते. काँक्रीटच्या हमश्रणाच्या अहभकल्पनेकडे, ते नळात टाकण्याकडे, आहण त्याच्या मुरवणाकडे योग्य ते 
लक्ष हदल्यानांतर नळ हवहनर्मदष्ट भौहतक चाांचण्या पार करतील याबद्दल काळजी करण्याचे र्फारच थोडे 
कारण असते, आहण नळाांची खर्मचक आहण अहनष्ट दुरुस्ती कमीत कमी करावी लागते. ज्यावळेी दुरुस्त्याांची 
जरुरी लागेल तेव्हा त्या आ. १४१ मध्ये हदलेल्या तरतूदींच्या प्रमाणे कराव्या. 
 

जेव्हा लहान राशींचा सांबांध येतो व सांयांत्रावर हनयांत्रण करणे शक्य नसते अगर ते समथसनीय ठरत 
नाही तेव्हा नळ जर हवहनर्मदष्ट भौहतक चाांचण्याांतून पार पडला तर तो स्वीकृत करावा. तपासणी आहण द्रव्ये 
याकहरता असलेल्या अमेहरकेतील सांस्थेने पुरहवलेल्या मानक हवहनदेशाांसारखे हवहनदेश काँक्रीटचे नळ 
तयार करताना आहण त्याांची तपासणी करताना वापरण्यात येतात. तथाहप हसमेंटचा प्रकार, प्रबली 
करण्याच्या गरजा अगर मुरवण यातील र्फरकातील हवहशष्ट कारणाकहरता ह्या हवहनदेशात पुष्ट्कळ वळेा 
बदल केला जातो. 
 

पूवसहनर्ममत काँक्रीटचा नळ हा ओतलेले अपकें हद्रत, हर्फरवलेले, ठोकलेले वषे्ठणशीषस असलेले, 
पूवसहनर्ममत आहण रूळाने सांदाहबत केलेले ॲस्बसे्टॉस हसमेंट आहे असे त्याचे वगीकरण करता येईल. 
 
)आ)– ओिलेला िळ 

(सामान्यपणे ४८ इांच अगर जास्त व्यासाचा) काँक्रीटचा नळ र्फम्वांत ओतण्याच्या सांबांधात सामान्य 
र्फम्यांत अांहतम काँक्रीट टाकण्याच्या सांबांधी जे हनवदेन करण्यात आले आहे त्यात भर घालण्यासारखे 
र्फारसे नाही. त्या प्रकरणात र्फमे, ओतणे आहण स्पांदन ह्याांना लागू असलेल्या बाबींच्यापैकी बऱ्याचशा येथेही 
लागू आहेत आहण त्याांचे काँक्रीटचे नळ ओतण्याच्या सांबांधात पनुर्मवलोकन कराव.े सनॅहडगो जलसेतु आहण 
कां च्यूमा प्रकल्पातील असे नळ तयार करण्यातील अनुभवावरून हनहितपणे हसद्ध झाले आहे की पृष्ठभागावर 
कमीत कमी पोचे व हवचेे बडुबुडे असलेला उच्च दजाचा नळ तयार करण्यातील गुहपत म्हणजे दर हम. स. 
८००० कां पनापेक्षा जास्त वारांवारता असताना र्फम्याच्या स्पांदन–आयामाचा भरपूर वापर करणे हे आहे. 
(आ. १५१ पहा). 
 

काँक्रीटचा नळ ओतताना जास्त वाळू असलेलीं हमश्रणे अहतशय आद्रस वापरण्याकडे आहण 
हमलाव्यातील कमाल आकार प्रमाणापेक्षा लहान ठेवण्याकडे कल असतो. हर्फरणाऱ्या चौकोनी दांडानी 
काँक्रीटवर काम करण्याच्या पूवीच्या पद्धतीत अशा हमश्रणाांची गरज भासत असेल, परांतु पुरेशा उच्च 
वारांवारतेच्या कां पनाांचा वापर करणे आता शक्य असल्याने उच्च दजाच्या नळाच्या हनर्ममतीस (अशी हमश्रणे) 
हाहनकारक असतात. अवपात, हवशषेतः नळाच्या छेदाांच्या वरच्या टोकाकहरता, ३ इांचापेक्षा जास्त असू 
नये; तो ३ इांचापेक्षा कमी असणे अहधक पसांत असते. वाळूची नेहमीची टके्कवारी पुरेशी असते. सॉल्ट लेक 
शहरातील जलसेतूकहरता वापरलेल्या ६९ इांची नळाच्या २० रू्फट लाांबीच्या, ७ इांची कवचाकहरता १¼ इांच 
कमाल आकाराचे कां कर वापरून उत्तम पहरणाम प्राप्त करता आले व जेव्हा ¾ इांची कां कर वापरला 
तेव्हाच्यापेक्षा ते जास्त चाांगले होते. १ ⁵/₁₆ इांच आतील कवच आहण ४⅜ इांच बाहेरील कवच असलेल्या १६ 
रू्फट लाांबीच्या ४८ इांची नळाांच्या सनॅहडगो जलसेतूच्या पहहल्या पींपाकहरता १⅛ इांची कमाल आकाराचा 
कां कर पूणसतया यशस्वी रीतीने वापरण्यात आला. पोलादी नळकाांडे आहण आतील र्फमा याांच्यामधील पूणस 
उघडलेल्या द्वाराचा जरी ८६ टके्क कां कराचा आकार होता तरी ओतकाम करताना काहीही अडचण भासली 
नाही आहण दोन हभन्न हमश्रणे वापरण्यात होणारा खोळांबा आहण असुहवधा टाळता आल्या. 



 

 

अनुक्रमणिका 

खोल उभारात घाईने काँक्रीट टाकू नये तर ते र्फम्यांत जात असताना नळाच्या भोवती काँक्रीटचे 
सारखे हवतरण होईल अशा प्रकारे तक्त्त्याच्या अगर कोनाच्या पहरसरातून स्पांदन होत असलेल्या र्फम्यांत 
त्याचे सावकाश पोषण कराव े(आ. १५२ पहा.) एकाच वळेी अनेक लाांबीचे नळ ओतून हनर्ममती चालू ठेवता 
येते. र्फम्यांत काँक्रीट जात असताना आहण जोपयंत धाहरत वायूचे बुडबुडे काँक्रीटच्या बाहेर येत आहेत 
तोपयंत स्पांदन चालू ठेवाव ेपरांतु जर प्रमाणापेक्षा जास्त स्पांदन होऊ द्यावयाचे नसेल तर वरीलपेक्षा जास्त 
वळे ते चालू ठेव ू नये नळाच्या र्फम्यांची भराई पुरी झाल्यानांतर स्पांदनाकडे हवशषे लक्ष द्याव े कारण 
प्रमाणापेक्षा जास्त स्पांदनामुळे भरड हमलाव्याचे अवस्थापन होते आहण पाणी व हवा वर चढते, पहरणामी नळ 
कमकुवत होतो व त्याचे नरतुांड भांगूर होते. ह्या कारणाकहरता ओतलेल्या नळाच्या काँक्रीटमधील धाहरत 
वाय २·५ टक्क्यापेक्षा जास्त असू नये. 
 

 
आ. १५१ 

५४ इांच व्यासाचा २० रू्फट लाांबीचा नळ ओतणे. दर नळाला २ स्पांदनक लावनू काँक्रीटचे दृढीकरण 
करण्यात येते. PX–D–33052. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १५२ 

कोनाकार पृष्ठभागावर एकसमान मांद प्रवाह सोडून काँक्रीट टाकणे. (काँक्रीट) टाकण्याच्या 
बारडीच्या हनगसमद्वारावरील हततली झडपेचे हाताने चालन आहण अखांड स्पांदन प्रवाहाचे हनयांत्रणाकहरता 
वापरले जाते. ह्या छायाहचत्रातील वरील बाजूची बारडी. (काँक्रीट) टाकण्याच्या बारडीकडे काँक्रीट वाहून 
नेण्याकहरता, वापरण्यात येते. PX–D–33526 
 

नळाच्या लाांब छेदाकहरता, खालच्या स्पांदकाच्या बऱ्याच वर काँक्रीटची पातळी चढली की ते 
थाांबहवणे उहचत असते. वरच्या टोकापाशी पृष्ठभागावर काही थोडे पोचे पडणे आहण हवचेे बुडबुडे असणे हे 
अहतशय स्पांदनामुळे हनमाण झालेल्या कहनष्ट प्रकारच्या काँक्रीटपेक्षा कमी आके्षपाहस असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १५३ 

ओतींव नळाांचे र्फमे. र्फम्यांच्या साांध्यात जर गच्च गास्केटे वापरली नाहीत तर आतल्या र्फम्यातील 
दरवाजे आहण आधार–बाांगड्याशी असलेले जोड, काँक्रीट टाकण्याचे काम सांपूणस होईपयंत घट्ट हचकटून 
राहतील असे, २ इांची कापडी हर्फतीने मोहोरबांद करावते. कागदी र्फीत पूणस समाधानकारक असत नाही. P 
X–D–34610 
 

जेव्हा र्फमे काढण्यात येतात तेव्हा ओतलेल्या नळाच्या वरच्या टोकात स्थूलमानाने क्षैहतज 
अवस्थापन हचरा बऱ्याच वळेा दृष्टीस पडतात. ज्या हठकाणी अनुदैघ्यस हशगाांशी प्रत्येक चक्र वले्ड केलेले 
असते अगर जेथे पोलादी नळकाांडी जोडाच्या बाांगड्याांना वले्ड केलेली असतात तेथे ह्या हचरा सामान्यतः 
आढळून येतात. अशा हचरा नळाच्या खालच्या भागात क्वहचतच हदसतात कारण अनुवती उभाराांचे 
(काँक्रीट) टाकण्याच्या वळेी पुनः स्पांदन केलेले असते. काँक्रीटचे स्पांदन करून सुघट्ट्यात पुनः प्राप्त 
करता येणार नाही इतके ते घट्ट बनण्यापूवी प्रकहचत् अगोदर ते पुनः स्पांदन करून वरच्या भागातील हचराांचा 
हनरास करता येतो. जर स्पांदन पुनः जास्त लवकर केले तर काहीसे अवस्थापन पुनः घडते आहण पुनः 
स्पांदनात हजतका हवलां ब लावता येईल हततका लावल्यावर हजतके चाांगले पहरणाम प्राप्त करता आले असते 
हततके चाांगले पहरणाम अशा वळेी प्राप्त होत नाहीत. 
 

स्पांदनावर हदलेला हा जोर लक्षात घेता हे अवशय असते की र्फमे पूणसपणे गच्च बसणारे असावते; 
नाहीतर र्फम्यांची नळकाांडी बांद करण्याच्या दरवाजाांच्याजवळ आहण र्फमे व आधार बाांगडी याांच्या दरम्यान 
जेथे चुना हझरपलेला असतो तेथे बाळू आहण कां कराचे आके्षपाहस र्फराटे हदसून येतात. (आ. १५३ व १५४ 
पहा). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १५४ 

चुना हनघनू गेल्यामुळे हनमाण झालेल्या १ इांच खोल हछद्रात पेन्सील घालून गळक्या र्फम्याचा 
पहरणाम दाखहवणारे छायाहचत्र. PX–D–34611 
 

काांक्रीटच्या पूवस शक्तीसांबांधी आहण बाष्ट्प मुरवणासांबांधी माहहती अनुक्रमे ९ व्या आहण १२६ व्या 
हवभागात हमळेल. 
 
)इ) अपकें द्रीय पद्धिीिे क्रिरिूि ियार केलेला िळ 

(सामान्यपणे ४२ इांच आहण त्यापेक्षा कमी व्यासाचा) 
 

प्रबहलत काँक्रीटचा नळ तयार करण्याच्या एका लोकहप्रय पद्धतीत काँक्रीट हर्फरत असताना 
टाकता याव ेआहण अपकें द्रीय बलाने सांदाहबत करता याव ेम्हणून बाहेरील र्फमा अहतशय शीघ्र गतीने क्षहैतज 
अवस्थेत पहरभ्राहमत करण्यात येतो. अपकें द्रीय बलाबरोबरच सांदाबनात वापरण्यात येणारे सामान्य बदल, 
आतील बाजूच्या पृष्ठभागातील काँक्रीटचे, (नळ) हर्फरत असताना, वारे्फच्या रूळाने प्रत्यक्ष सांदाबन आहण 
स्पांदन, हे होत. (आ. १५५ व १५६ पहा.) 
 

तयार करण्याच्या अपकें द्रीय पद्धतीत र्फम्यांत काँक्रीट टाकण्याची राशी आहण टाकण्याच्या प्रकार 
असा असावा की, नळाच्या सांपूणस लाांबीत आतील व्यासात हकमान र्फरक असताना त्याच्या बाजू हवहनर्मदष्ट 
जाडीच्या झाल्या आहेत अशी खात्री हमळेल. (आ. १५७ पहा). हर्फरण्याचा काल आहण गहत, हर्फरणे थाांबले 
असताना काँक्रीटमध्ये दलदल होणार नाही इतकी, पुरेशी असावी. काँक्रीटच्या सांपूणस हवतरणाची आहण 
आतला पृष्ठभाग एकसारखा होण्याची खात्री राहाण्यास ह्या आवशयकता सामान्यपणे जरूरीपेक्षा जास्त 
प्रमाणात पुरेशा असतात. साय, हचखलचेंडू, तरणाशम आहण आतले सूक्ष्मकण जर आतल्या पृष्ठभागावर 
आढळून आले तर हलक्या हाताने ब्रश करून, खरडून अगर थापी हर्फरवनू काढून टाकावते. मुरवण 
केलेल्या नळावर खोल खुणा हदसतील इतक्या जोराने ब्रश मारण्यास अगर थापी हर्फरवण्यास अनुज्ञा देऊ 
नये. 
 

अपकें द्रीय (पद्धतीने) हर्फरवनू तयार केलेल्या नळातील हमलाव्याचा कमाल आकार व हमश्रणातील 
प्रमाणे तुलनीय व्यासाच्या ओतलेल्या नळाकहरता वापरण्यात येतात त्याांच्या सारखीच सामान्यतः असतात. 
तथाहप (या काँक्रीटची) सांघनता काहीशी जास्त शुष्ट्क असते व हतची मयादा शून्यापासून १½ इांच अवपाता 
इतकी असते. तसेच हर्फरवनू तयार केलेल्या नळाचे मुरवण ओतलेल्या नळाच्या मुरवणाइतकेच असाव.े 



 

 

अनुक्रमणिका 

 

 
आ. १५५ 

काँक्रीटचा नळ तयार करण्याची अपकें द्रीय पद्धहत. ह्यात सुद्धा पोलादी रूळाने दाबनू व याांहत्रकी 
स्पांदन करून प्रत्यक्ष काँक्रीटचे सांदाबन करण्यात येते. P 830–D–17221 
 
)ई) ठोकूि ियार केलेला आणण िेणटिशीिा िळ 

ह्या प्रकाराांचा काँक्रीटचा नळ र्फम्यांत अहतशुष्ट्क काँक्रीटचे सांदाबन करून तयार करण्यात येतो. 
दोन्ही पद्धतीमध्ये बाहेरचा र्फमा सारखाच असतो आहण तो नळ पूणस होताच लगेच त्याला इजा न होता 
सहज काढताां येईल अशा हवभाहजत नळकाांड्याचा बनहवलेला असतो. वषे्टनशीषस नळाकहरता आधार बाांगडी 
आहण बाहेरील र्फमा हे स्स्थर असतात आहण तीव्र गतीने हर्फरणाऱ्या नालाने अगर वषे्टनशीषाने नळाचा 
आतील पृष्ठभाग तयार होत असतो. र्फम्यात काँक्रीट जसजसे घालण्यात येते तसतसे ते वषे्टनशीषाने 
जागेवर दाबनू बसते आहण नळाच्या आतल्या बाजूवर गुळगुळीत हझलई तयार होते. ठोकून तयार करण्यात 
येणाऱ्या नळाकहरता आधार बाांगडी व बाहेरचा र्फमा हर्फरते असतात व स्स्थर नळकाांड्यामुळे आतला 
पृष्ठभाग तयार होत असतो. र्फम्यात काँक्रीट टाकले जात असताना दर हमहनटाला ५०० ते ६०० ठोक्याांच्या 
वगेाने उभ्या धुमसानी ते सांदाहबत केले जाते. प्रसचाई आहण हनःसारणाकहरता वापरण्यात येणारा नळ, 
सामान्यपणे, वषे्टनशीषस पद्धतीने तयार करण्यात येतो पण सुमारे ३६ इांचापयंतचे मोठाले नळ आहण पलुाचे 
प्रबहलत नळ सामान्यपणे ठोकणी पद्धतीने तयार केले जातात. 
(आ. १५८, १५९ व १६० पहा). 
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आ. १५६ 

काँक्रीटचा नळ तयार करण्याची अपकें द्रीय पद्धहत. पोलादी रूळाने काँक्रीटचेही प्रत्यक्ष सांदाबन 
करण्यात आले आहे. P X–D–34070. 
 

ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे ठोकून तयार केलेला अगर वषे्टनशीषस प्रकाराचा अप्रबहलत नळ, 
काँक्रीटच्या प्रसचाई नळाच्या मानक हवहनदेशाांप्रमाणे, ASTM हचन्ह C १४ स अनुसरून तयार करावा. ज्या 
हठकाणी उच्च प्रमाणात हटकाऊपणा आहण दीघसकाळ काम देईल असे आयुमान लागते अशा खोल 
अधस्तरातील मोऱ्याांचे नळ तयार करण्यात उपयोग करण्याकहरता ब्यूरोने काही रे्फरबदल केले आहेत ते 
हवचारात घेऊन हे हवहनदेश अमलात आणावते; आहण ASTM हचन्ह C ७८ या पुलाच्या प्रबहलत काँक्रीटच्या 
नळाच्या मानक हवहनदेशास अनुसरून हे प्रबहलत नळ तयार करावते. नळ तयार करताना हवहनदेशाच्या 
गरजातील ज्या बाबींची पूतसता करण्यात बऱ्याच वळेा अपयश येते त्याांची चचा खाली केली आहे. या उप 
अनुच्छेदातील यापढेु उल्लखे केलेली सारणी आहण पहरच्छेद, ASTM हचन्ह C ७६ सांबांधी आहेत. (ASTM 
हचन्हे C ११८ व C १४ च्या गरजा सारतः सारख्याच आहेत) 
 

 
आ. १५७ 

चल पट्टवाह वापरून नळाच्या हर्फरणाऱ्या र्फम्यात सारख्या प्रतीचे काँक्रीट टाकणे. ही हक्रया 
र्फम्याच्या डाव्या कें द्राजवळ हदसत आहे. P 830–D–17023 
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शक्ती सांबांधीच्या आवशयकता सारणी Ⅰ ते सारणी Ⅴ मध्ये आहण पहरच्छेद १९ ते २१ त हदल्या 
आहेत. जेव्हा नळ हदसण्यात सघन आहण बळकट व अन्यप्रकारे सांतोषदायक असतात पण शक्तीसांबांधीच्या 
आवशयकता त्यात पुऱ्या झालेल्या नसतात तेव्हा सामान्यपणे हमश्रणात पुरेसे हसमेंट नसते अगर नळाचे 
पुरेशा प्रमाणात मुरवण झालेले नसते आहण दुरुस्तीचे उपाय योजाव ेलागतात. हवहनदेशाांत हसमेंटचा अांश 
(पहर. ८) आहण मुरवण (पहर. १७) या दोन्हींच्या हकमान गरजाांची यादी हदली आहे. ठेवयाच्या कामाच्या 
सुरवातीस ह्या हकमान गरजा पुऱ्या केल्या जात आहेत याची हनरीक्षकाने तपासणी करावी. आहण शक्तीच्या 
गरजा पऱु्या करण्याकहरता जरूर तर त्यात नांतर वाढ केली आहे का हे पहाव.े 
 

 
आ. १५८ 

सुमारे १५ इांचापयंत व्यासाांचे अप्रबहलत नळ तयार करण्याच्या वषे्टनेशीषस पद्धतीस लागणारे 
उपकरण. PX–D–34071 
 

सारणी Ⅰ पासून Ⅴ अखेर आहण पहरच्छेद ६, ९, ११, १२, १३, १५ आहण २५ मध्ये प्रबलीकरणाच्या 
गरजाांची माहहती हदली आहे. हनरीक्षकाने या गरजाांचे पालन केल्याबद्दलची योग्य ती खात्री करून घ्यावी. 
नळाची घांटा व नरतुांडाांच्यामधील पहरघीय प्रबलीकरण कधीकधी उघडे पडते. पोलादाच्या हवस्थापनामुळे 
नळच केवळ कमकुवत होतो असे नाही तर ह्या भागातील काँक्रीटच्या योग्य दृढीकरणातही पुष्ट्कळवळेा 
अडथळा येतो. असे दोष चाांगल्या कामहगरींशी अगर हवहनदेशाांतील गरजाशी सुसांगत नसल्यामुळे 
प्रबलीकरण उघडे पडलेला अगर हवस्थाहपत झालेला नळ स्वीकारू नये. मानक प्रबलीकरण केलेला, 
पातळ बाजू असलेला, यांत्राने ठोकून तयार केलेला नळ, जेव्हा र्फमे काढून घेण्यात येतात तेव्हा 
प्रबलीकरणाच्या नळकाांडी प्रपजऱ्यात पे्रहरत झालेल्या हपळवणातून मुक्त झाल्यामुळे ठोकणीच्या हवरुद्ध 
पूरण–र्फमा हर्फरत असताना त्यात (नळात) सर्मपल हचरा हवकहसत होतात. ह्या प्रवृत्तीकडे लक्ष द्यावे, आहण 



 

 

अनुक्रमणिका 

जर ती हनमाण झाली असेल तर दुरुस्तीचे उपाय योजाव ेलागतात. नळात जर भांग, मोठ्या अगर लहान 
हचरा अगर कवचामधून जाणाऱ्या हचरा पडल्या असतील तर कारण काहीही असले तरी असा नळ स्वीकारू 
नये (पहर. २९ अ). 
 

 
आ. १५९ 

(काँक्रीट) टाकल्यावर लगेच अप्रबहलत वषे्टनशीषस नळ्याचे र्फमे काढून टाकणे. PX–D–34072 
 

जरी नळाचे अपुरे सांदाबन करून शक्तीच्या चाांचणीत उत्तीणस होता आले आहण आतला पृष्ठभाग 
सघन व जलरोधक हदसत असला तरी नळाच्या कवचाच्या सांपूणस जाडीतील काँक्रीटच्या हमश्रणाचे सांदाबन 
करणे महत्वाचे असते आहण ते करावयास भाग पाडाव.े 
 

घांटा आहण नरतुांडातील काँक्रीटलाही हे सांदाबन लाग ू कराव.े अपुरे हमश्रण आहण “बनावट” 
दाखहवणारे “पृष्ठभागाच्या खरबरीतपणा” चे दोष आहण “जाळी अगर खुला पोत दाखहवणारे पृष्ठभागावरील 
दोष” हवहनदेशाप्रमाणे रहाता कामा नयेत. (अनुक्रमे पहर. : ३३, ३७ (आ) आहण ३७ (इ)). घांट्यात आहण 
नळाांच्या बाहेरील पृष्ठभागावर सामान्यपणे असणारे सस्च्छद्र आहण असमाधानकारकपणे सांदाबन केलेले 
काँक्रीट, हमश्रणाचे योग्य प्रमाणीकरण करून, वाळूची योग्य प्रतवारी (भरपूर सूक्ष्म कण असतील अशी) 
ठेवनू, पुरेपूर हसमेंट वापरून, ठोकण्याच्या योजनेचा प्रभावीपणे उपयोग करून, आहण र्फमे काढून 
टाकताक्षणीच हाताने काहीशी सर्फाई करून हनरहसत करता येते. नळाांच्या आतल्या पृष्ठभागावरील 
हनदशसक खुणा, आकडे अगर अक्षरे खरडून टाकू नयेत. 
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आ. १६० 

अांदाजी ५४ इांच व्यासापयंत प्रबहलत अगर अप्रबहलत काँक्रीटचा नळ धुमसून तयार करण्याचे 
उपकरण. PX–D–34076 
 

नरतुांडाची उत्कें द्रता कोणच्याही कारणाने बऱ्याच प्रमाणात होण्याचे टाळाव.े जेव्हा नळ एकत्र 
टाकले जातात तेव्हा अ. २५ (अ) मध्ये हदलेल्या सुटीशी सुसांगत अशी नळाची एक अखांड व एकसारखी 
ओळ बनेल अशा प्रकारे जोड बनहवणे १४ व्या पहरच्छेदाप्रमाणे आवशयक आहे. ह्या गरजेप्रमाणे जोडात 
चुन्याच्या भरीव कड्यासाटीं जर योग्य जागा ठेवली तर उत्कें द्रतेला र्फारच थोडा वाव रहातो. नरतुांडातील 
उत्कें द्रता हा एक दोष आहे व तो बनावटीची अपूणसता दाखहवतो; आहण प्रवाहाला असा अडथळा होणारा 
नळ स्वीकारू नये. 
 

व्यवहायस असेल तेथे, नळ जेथे तयार करण्यात येतो त्या जागीच, नळ जसजसा तयार होईल 
तसतसे, त्याच्या स्वीकृतीच्या चाांचणीची योजना करावी; माल पुरवल्यानांतर काही हदवसाांनी ती करू नये. 
कारखानदाराला नळ तयार करण्याच्या त्याच्या कायसक्रमात शक्य हततक्या आधीच्या तारखेस, कोणत्याही 
कारणाने नळाचा स्वीकार करता येत नसेल तर तसे कळवाव.े यामुळे कमीत कमी नळ त्याज्य कराव े
लागतील व जास्तीत जास्त नळाांचा स्वीकार करून मक्ता पूणस करता येईल. 
 
)उ) पूिा प्रतिबसलि िळ 

उच्च दाबाखाली पाण्याचे हवतरण करण्याकहरता पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटच्या नळाचा सामान्यतः 
उपयोग केला जातो आहण ब्यूरोच्या हवहनदेशानुसार तो तयार करण्यात येतो आहण तपासला जातो. पूवस 
प्रहतबहलत आहण उच्च दाबाच्या नळाांच्या अन्य प्रकारातील मुख्य र्फरक हा असतो की पूवस प्रहतबहलत 
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नळातील प्रबलीकरण हशगाांना नळ तयार करतानाच तणाव हदलेला असतो पूवस प्रहतबहलत नळ तयार 
करण्याच्या पद्धतीत सामान्यपणे गाभा तयार करताना काँक्रीट व अनुदैघ्यस हशगा, र्फमा, नळकाांड्यासह 
अगर त्याहशवाय, हर्फरवनू (हनमाण होणाऱ्या) अपकें द्रीय बलाचा उपयोग करण्यात येतो. (हव. ११० (इ) 
पहा.) मुरवणानांतर तो तणावाखाली असलेल्या प्रबलीकरण हशगाांनी गुांडाळण्यात येतों. नांतर गाभा आहण 
पहरघीय हशगाांवर, सामान्यपणे नळाच्या बाहेरचे कवच हनमाण करण्याकहरता, चुन्याचा थर हदला जातो. 
तयार करण्याच्या काही पद्धतीत अनु दैघ्यस प्रशगासुद्धा पूवसप्रहतबहलत केलेल्या असतात. पुरेशा प्रमाणात 
आणखी मुरवण करून नळ तयार करण्याची हक्रया पूणस करण्यात येते. नळाची हाताळणी आहण 
मुरवणासांबांधी ह्या अनुच्छेदाच्या आधीच्या भागात हदलेली सामान्य माहहती नळाच्या ह्या प्रकारालाही लाग ू
होते. 
 
)ऊ) रूळािे सांदाबि केलेला ॲस्बेस्टॉस ससर्ेंटचा िळ. 

ॲस्बेस्टॉस हसमेंटचे दाबनळ सामान्यपणे ३६ इांच व्यासापासून चार आकारात बनहवण्यात येतात 
आहण ते सुमारे ४५० रू्फट शीषापयंत पाश्वस नळसमूहात वापरण्यात येतात. ह्या नळाच्या हनर्ममती आहण 
चाचणीवर ब्यूरोच्या हवहनदेशानुसार हनयांत्रण ठेवण्यात येते. नळ स्वीकायस आहे की नाही हे जलस्थहैतक 
परीक्षण, दाबाकहरता मक्तेदाराने केलेल्या चाांचण्याचे हनष्ट्कषस हकमान अवभांजन शस्क्त, जोडाांतील गळती 
आहण ४–, ६–, आहण ८– इांच व्यासाांच्या नळाांवर केलेल्या नमनरोधक चाांचण्यावरून आहण ते तयार 
करण्याच्या वळेी आहण तयार केल्यानांतर केलेल्या तपासणीवरून ठरहवण्यात येते. मक्तेदाराला 
चाांचण्याांच्या हनष्ट्कषांच्या प्रमाहणत नकला सादर कराव्या लागतात. असांयुक्त कॅस्ल्शयम हायड्रॉक्साइड 
आहण सल्रे्फट याांच्या प्रहतरोधासांबांधीच्या स्वीकृहत चाचण्या नळाच्या नमुन्यावर करण्याचा हक्क ब्यूरोने 
राखून ठेवलेला असतो. जर ह्या स्वीकृहत चाचण्या न करण्याचे ब्यूरोने ठरहवले तर जो नळ सादर केला 
जात आहे तो चाचणी केलेल्या व ब्यूरोच्या हवहनदेशाांच्या गरजा पऱु्या करत असलेल्या ॲस्बेस्टॉस हसमेंटच्या 
नळातील द्रव्याशी समरूप असलेल्या द्रव्यापासून आहण त्या पद्धतीप्रमाणेच तयार केला आहे असे 
प्रशस्स्तपत्र मक्तेदाराला सादर कराव ेलागते. 
 

नळ तयार करण्याच्या सवांत सामान्य पद्धतीत पाणी, पोटसलां ड अगर पोटसलां ड पोझोलान हसमेंट. 
हसहलका, सेंहद्रय पदाथांपासून मुक्त असलेले ॲस्बसे्टॉसचे तांतू आहण मुरवण द्रव्यें वापरली असल्यास 
त्याांचे घहनष्टपणे हमश्रण करून रबडी तयार करण्यात येते, नांतर एकमेकाांच्या हवरुद्ध हदशनेे हर्फरणाऱ्या 
पोलादी रूळामधून ती रबडी भाराखाली दाबनू हतच्यापासून खालच्या रूळाभोवती पाहहजे त्या जाडीचा 
सावकाशपणे नळ बसहवण्यात येतो. तयार होत असताना नळाच्या बाजूांच्यावर हनमाण होणाऱ्या दाबामुळे 
अहतहरक्त पाणी बाहेर रे्फकले जाते. 
 

कमाल हटकाऊपणा प्राप्त होण्यात ह्या नळाचे नांतर उच्च दाबाच्या वारे्फचा वापर करून योग्य प्रकारे 
मुरवण करणे, हे र्फार महत्वाचे असते. सल्रे्फट प्रहतरोधक चाचण्याांवरून असे हदसून आले आहे की, उच्च 
दाबाच्या बाष्ट्पमुरवणाने सल्रे्फटच्या आघाताला तीव्र हवरोध करणाऱ्या रासायहनक सांयुगाांच्या हनर्ममतीमुळे 
नळातील मुक्त चुन्याचा अांश कमी होतो. ही सांयुगे तयार होण्याच्या कामी हसहलकेटचा हमश्रणात उपयोग 
केल्याने मदत होते. वातावरण–दाबाखाली पाण्याने आहण वारे्फने केलेल्या मुरवणामुळे नळातील अन्य 
घटकाांशी अद्याप रासायहनकरीत्या न जोडलेल्या मुक्त चुन्याची प्रमाणाबाहेर हनर्ममती होते. 
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१११. जागेिर ओिूि ियार केलेला कााँक्रीटचा िळ 
)अ) सार्ान्य वििरण 

जागेवर ओतलेल्या काँक्रीटच्या अप्रबलीकृत नळाांचा उपयोग प्रसचाईचे पाणी वाहून नेण्याकहरता 
१५ रू्फट शीषांपयंत करण्यात येतो आहण हे नळ तयार करण्याच्या कामावरील हनयांत्रणासाठी ब्यूरोच्या 
हवहनदेशाचा उपयोग केला जातों. ह्या पद्धतीने बनहवलेल्या नळाांचे आकार २४ इांचापासून ४८ इांचापयंत 
असतात. (आ. १६१ पहा). नळाच्या क्षहैतज व्यासाच्या खालची खुदाई उदग्र राहील अशा सांसांजनशील 
मातीत जागेवर ओतलेले नळ तयार केले जातात. 
 

 
आ. १६१ 

काँक्रीटचा नळ जाग्यावर ओतणे. (काँक्रीट) टाकण्याच्या यांत्रात डाव्या बाजूने रकवरील 
हमश्रकातून वाहून आणलेले काँक्रीट टाकण्यात येत आहे. P X–D–34074 
 

तथाहप पृष्ठभाग ढासळण्याकडे अगर दलदलीत होण्याकडे कल असलेल्या जहमनीत कधीकधीं 
खोदकाम करणे आहण नांतर सांदाहबत सांसांजहनत माती पुनः भरणे काटकसरीच्या दृष्टीने समथसनीय ठरते. 
सांपूणस पहरघाभोवती एकाच खेपेत काँक्रीट टाकून अगर क्षैहतज व्यासाच्या अांदाजे प्रत्येक टोकापाशी 
अनुदैघ्यस जोड ठेवनू दोन खेपात काँक्रीट टाकून जागेवर नळ बनहवण्यात येतो. जर दोन खेपात काँक्रीट 
टाकण्याची पद्धत वापरली तर दुसऱ्या खेपेतले काँक्रीट पहहल्या खेपेतल्या काँक्रीटमध्ये प्रारांहभक काहठण्य 
येण्याच्या आधी टाकाव,े कारण त्यामुळे भरपूर दृढीकरण होते आहण स्पांदन अगर ठोकण्यामुळे पहहल्या 
खेपेतल्या काँक्रीटचे दुसऱ्याशी आांतर्ममश्रण होते. 
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)आ) कााँक्रीट 
काँक्रीटवरील हनयांत्रणाच्या कसोट्या आहण जागेवर तयार केलेल्या नळाचा पहरणामस्वरूप उच्च 

दजा हे, काही थोडे अपवाद सोडून, “ओतवणी” पद्धतीने पूवसहनर्ममत नळ तयार करण्याकहरता वापरण्यात 
येणाऱ्या कसोट्या आहण उच्च दजा याांच्यासारखेच असतात. (हव. ११० (अ)). 
 

(१) नळ बसहवण्याच्या जागेवर रक हमश्रकामधून सामान्यपणे काँक्रीट वाहून नेण्यात येते 
आहण या पद्धतीने काँक्रीटचा पुरवठा करण्याच्या पद्धतीच्या अांदाजी गरजाांचा ब्यरूोच्या 
हवहनदेशाांत समावशे केलेला आहे. 

(२) हसमेंटचा हकमान अांश दर घ. याडस काँक्रीट करता ५½ पोती असतो. 
(३) काँक्रीटमध्ये धाहरत केलेल्या वायूची टके्कवारी वापरलेल्या हमलाव्याच्या कमाल आकारावर 

अवलां बून असते. (हव. २० (आ) पहा.) 
(४) काँक्रीट टाकून झाल्यावर लगेच उघड्या पृष्ठभावर मोहोरबांदी सांयुगाचा लेप द्यावा. चर 

भरून टाकण्याचे काम चालू असताना त्यामुळे खराबी होणार नाही इतकी पुरेशी शस्क्त 
काँक्रीटमध्ये हनमाण झाल्यावर लगेच ओलसर मातीचा ६ इांच थर नळावर पसरावा आहण 
७ हदवसाच्या कालापयंत अगर चर सांपूणसपणे भरून होईपयंत तो ओला ठेवावा. 

(५) नळाचा प्रत्येक तुकडा टाकून झाल्यावर शुष्ट्कन आहण गोठणापासून काँक्रीटचे सांरक्षण 
कराव.े 

 
११२– तपंदक 

काँक्रीटच्या दृढीकरणाचा उदे्दश, काँक्रीट मधील पोकळ्याांचा शक्य हततका हनरास करणे हा 
असतो. चाांगल्या प्रकारे दृढीकरण केलेले काँक्रीट, अशमकप्पे आहण अडकून राहहलेल्या हवचेे बुडबुडे 
याांच्यापासून मुक्त असते आहण त्याचा र्फमे, प्रबलीकरण हशगा आहण इतर सांहनहहत भागाांशी घहनष्ट सांपकस  
असतों. काँक्रीटची वाहतूक चालू असताना आहण ते हनके्षहपत केले जात असताना जर हवयोजन आहण 
अवपातहाहन टाळता आली तर हा उदे्दश साध्य करणे सोपे जाते. 
 

हवहनदेशाांप्रमाणे काँक्रीटचे दृढीकरण हवदु्यत् अगर वायुचहलत हनमज्जन प्रकाराच्या स्पांदकाांनी कराव े
लागते. बाांधकामातील व बोगद्याच्या अस्तराच्या अधस्तरातील काँक्रीटचे दृढीकरण करण्याकहरता 
काँक्रीटमध्ये स्पांदक बुडहवले असताना ते चालहवण्याची दोलनवारांवारता दर हमहनटास कमीत कमी ७००० 
कां पनाइतकी असली पाहहजे. बोगद्याच्या अस्तराच्या कमानीतील आहण बाजूतील काँक्रीटचे दृढीकरण, 
र्फम्यावर घट्ट बसहवलेल्या हवदु्यत् अगर वायुचहलत स्पांदकाांनी कराव ेलागते व अशा प्रकारच्या स्पांदनाला 
शक्य असेल तेव्हा हनमज्जन प्रकाराच्या स्पांदकाांची जोड द्यावी लागते. (आ. १२९ व हव. १०५ पहा). 
र्फम्यावरील स्पांदक र्फम्यावर पुरे घट्ट बसवाव े लागतात आहण काँक्रीटचे स्पांदन करत असताना दर 
हमहनटास हकमान ८००० कां पना इतक्या वगेाने ते काम करतात. 
 

कालव्याांच्या अधस्तराच्या आहण पार्मश्वक अस्तराच्या काँक्रीटचे आांतहरक प्रकाराच्या स्पांदकाांनी 
स्पांदन कराव ेलागते व ते जेव्हा काँक्रीटमध्ये हनमहज्जत केलेले असतात तेव्हा ते दर हमहनटास हकमान ४००० 
कां पनाांच्या गतीने प्रचाहलत कराव ेलागतात. जेव्हा अस्तराची जाडी ३ इांचापेक्षा कमी असते तेव्हा अपवाद 
करता येतो व ह्या अस्तरातील काँक्रीटचे बहहःस्पांदनाने दृढीकरण केले तरी चालते मात्र दर हमहनटास 
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४००० कां पनाांच्या वगेाने चालहवलेल्या आांतहरक प्रकाराच्या स्पांदकाने हनमाण होणाऱ्या दृढीकरणाइतके 
दृढीकरण ह्या बहहःस्पांदकाांनी प्राप्त होत असल्याची मक्ता देणाऱ्या अहधकाऱ्याला हनहिती करावी लागते. 
 

जेथे सांरचना कामावर ३ ते ६ इांच भरड हमलावा असलेल्या काँक्रीटच्या मोठाल्या राशी लागतात 
आहण जेथे मोठ्या व्यासाचे स्पांदक वापरता येतात तेथे काँक्रीटमध्ये हनमहज्जत केल्यावर दर हमहनटास 
हकमान ६००० कां पनाांच्या वगेाने चालणाऱ्या ४ इांच अगर जास्त स्पांदन शीष ेअसलेल्या स्पांदकाांनी काँक्रीटचे 
दृढीकरण कराव.े प्रत्येक घनयाडस काँक्रीटचे हकमान ६० सेकां द सतत स्पांदन होईल इतके स्पांदन कराव.े 
काही उदाहरणाांत जेथे कमी स्पांदन करून पुरेशा दृढीकरणाची हनहिती केलेली असते तेथे हा कालावधी 
प्रकहचत् कमी केला तरी चालते. ४ इांचापेक्षा कमी शीषस असलेले स्पांदक दर हमहनटास हकमान ७००० 
कां पनाांच्या वगेाने चालवावते. पूवसहनर्ममत काँक्रीटचे नळ आहण बोगद्याच्या अस्तराचे भाग यासारख्या 
हनमहज्जत प्रकारच्या, स्पांदकाांना अगम्य असणाऱ्या, कामाकहरता र्फम्यावर बसहवले स्पांदक वापरले व ते दर 
हमहनटास ८००० पेक्षा जास्त कां पनवगेाने चालहवले तर (काँक्रीटचे) चाांगल्या प्रकारे दृढीकरण होते. 
 

जेव्हा आांतहरक स्पांदनाचा वापर केला जातो तेव्हा अधस्तरीय मागस–दर्मशत सरकर्फम्याच्या 
काँक्रीटच्या उपकरणाांची काँक्रीटवर “तरांगण्याकडे” प्रवृहत्त हनमाण होते. जर योग्य दृढीकरण प्राप्त होईल 
असे समाधानकारकपणे दाखवनू देण्यात आले तर ३ इांचापेक्षा कमी जाडीची अस्तरे टाकण्याकहरता स्पांदन 
न करता अशा प्रकारचे उपकरण वापरण्यास मान्यता देता येते. जेव्हा मक्तेदार ह्या प्रकारच्या उपकरणाचा 
उपयोग करण्याचे सुचहवतात तेव्हा त्याांना अशी आगाऊ सूचना देण्यात यावी की मक्ता अहधकाऱ्याने 
हनधाहरत केल्याप्रमाणे काँक्रीटचे चाांगल्याप्रकारे दृढींकरण आहण मान्य होण्याजोगे पहरणाम प्राप्त होण्यावर 
हे उपकरण वापरणे अवलांबून राहींल. ३ इांच अगर त्यापेक्षा जास्त जाडीच्या सवस अस्तरात आांतहरक 
स्पांदनाचा वापर करावा. 
 

भारी काँक्रीटचे दृढीकरण करण्याचे हनमहज्जत प्रकाराांचे स्पांदक, भारी व कायसशील, दोन माणसाांनी 
चालहवण्याचे असावते व ते हनबल व कमी अवपाताच्या काँक्रीटच्या मोठमोठ्या राशींचे दृढीकरण करण्यास 
समथस असावते. एक माणशी स्पांदक दोन माणशीं स्पांदकाांच्याऐवजी तेव्हाच वापरू द्यावते जेव्हा ते पुरेशा 
सांख्येने वापरण्यात येणार असतील आहण दोन माणशी स्पांदनक वापरून जे र्फल हमळाले असते तत्सम र्फल 
देऊ शकतील अशा पद्धतीने आहण पहरस्स्थतीतच र्फक्त ते वापरले जातील. 
 

भारी काँक्रीट जागेवर टाकण्याकहरता आहण त्याचे दृढीकरण करण्याकहरता रॅक्टरसारख्या 
स्वयांचहलत उपकरणावर बसहवलेल्या गटाांनी चालहवण्याच्या स्पांदकाांचा युरोपमध्ये वापर करण्यात येतो 
आहण ब्युरोच्या हवहनदेशातही त्यास मान्यता हदली आहे. गट स्पांदक जर वापरावयाचे असतील तर ताज्या 
काँक्रीटमध्ये ते ओढत नेण्याची पाळी न येता ते सहज वर खाली करता येतील अशा तऱ्हेने, बसवावते. 
जेव्हा गट स्पांदकानी स्पांदन करण्यात येते तेव्हा सहन्नहहत उपकरणाजवळ आहण गट स्पांदकाांना अगम्य 
अशा जागी हाताने स्पांदन कराव.े एक हाती, दोहाती अगर गट स्पांदकाांच्यापैकी कोणचाही स्पांदक असो, 
स्पांदन वारांवारता आहण आयामाहवषयीच्या व वधेन योजनाांच्या गरजाांचे त्याांचेकडून पालन झाले पाहहजे. 
 

हनरींक्षकाांनी हनयहमतपणे स्पांदकाांच्या वेगाची तपासणी करावी. स्पांदन वगे वारांवार हनहित 
करण्याच्या कामाकहरता पेस्न्सलीच्या आकाराच्या स्पांदनी कां हपका बाजारात उपलब्ध आहेत. जेव्हा 
हवहनदेहशत वगेाने उपकरण चालत नाही तेव्हा ते सार्फ करण्याकहरता अगर बदलण्याकहरता काढून घ्याव.े 
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सध्या उपलब्ध असलेल्या उच्च गहत उपकरणाने जेव्हा हाताच्या पद्धतीने काम करावयाचे असते तेव्हा 
लागणाऱ्या जलाांश व अवपातापेक्षा बराच कमी जलाांश व अवपात असताना काँक्रीटचे सहज दृढीकरण 
करता येते. 
 

सांहनहहत प्रकाराचा स्पांदक १८ ते ३० इांच अांतरावरील प्रबदूांच्यापाशी उदग्र हदशनेे आत घालावा, 
आहण सावकाश काढून घ्यावा. पण उथळ अगर अगम्य काँक्रीटमध्ये स्पांदक कलत्या अगर आडव्या 
स्स्थतीत ठेवनू काही प्रमाणात दृढीकरण कराव.े प्रत्येक वधेनाकहरता ५ ते १५ सेकां द स्पांदनकाल 
सामान्यपणे पुरेसा असतो. काँक्रीटच्या पृष्ठभागावरील सांचलन व त्याच्या पोतावरून, जवळचे र्फमे अगर 
सांहनहहत भागाशी जेथे काँक्रीटचा सांपकस  होतो तेथील हसमेंटच्या गांधाचे स्वरूपावरून, स्स्थर आवाजाच्या 
जवळजवळ येणाऱ्या स्पांदकाच्या आवाजावरून आहण स्पांदक चालहवणाऱ्या हाताांना होणाऱ्या स्पांदकाच्या 
“स्पशा” वरून एका जागी हकती स्पांदन कराव े लागेल याचा अांदाज घ्यावा. काँक्रीटचा कोणचाही भाग 
स्पांदनरहहत राहणार नाही याची खात्री करण्याकहरता स्पांदनाांच्या प्रबदूांच्यामधील अांतर व्यवस्थेशीरपणे 
प्रस्थाहपत कराव.े काँक्रीटमधील सामान्य उणीवाांपैकी बऱ्याचशा उणीवा आहण अशमकप्प्याांच्यापैकी बरेचसे 
कप्पे चाांगल्या प्रकारे स्पांदन करून नाहीसे करता येतात. 
 

काँक्रीटच्या नव्या थराची सांपूणस खोली स्पांदहनत करावी आहण थराांची सांपूणसपणे जुळणी झाल्याची 
खात्री राहाण्याकहरता खालच्या थरात हकत्येक इांचापयंत स्पांदक घुसवावा. (आ. १२९ पहा.) कामावरील 
सामान्य पहरस्स्थतीत खालच्या थराांचे प्रत्यक्ष पनुः स्पांदनाने अगर सहन्नहहत पोलादाने पारेहषत केलेल्या 
स्पांदनापासून नुकसान होण्याचा र्फारच थोडा सांभव असतो. मात्र हवक्षोहभत काँक्रीट त्यावळेपयंत सुनम्य 
झालेले असाव े अगर पनुः सुनम्य कराव.े दृढीभतू झालेल्या आहण योग्यप्रकारे स्वच्छ केले आहे अशा 
काँक्रीटशीं नव ेकाँक्रीट बद्ध करणे ही जोडपृष्ठाच्या हनकट नवीन काँक्रीट पूणसपणे स्पांदन करण्याचीच बाब 
होऊन राहते. 
 

स्पांदनाचा उपयोग करून काँक्रीट टाकण्याकहरता जेव्हा त्याचा अवपात शक्य हततका कमीं 
ठेवलेला असतो तेव्हा प्रमाणापेक्षा जास्त स्पांदन होण्याची र्फारच थोडी शक्यता असते. जेव्हा प्रमाणापेक्षा 
जास्त स्पांदन होते तेव्हा केवळ पृष्ठभागावरचेच काँक्रीट अहत ओले हदसते एवढेच नव्हेतर प्रत्यक्षात भरड 
हमलव्याचा जवळ जवळ अभाव असलेला तो एक चुन्याचा थर बनलेला असतो. जेव्हा प्रमाणापेक्षा जास्त 
स्पांदन झाल्याचे हदसून येते तेव्हा स्पांदनाची राहश कमी करावयाची नसून अवपात कमी करावयाचा असतो. 
प्रमाणाबाहेर स्पांदन होऊ नये म्हणून केलेल्या प्रयत्नाचा पहरणाम पुष्ट्कळ वळेा स्पांदन अपुरे होण्यात होतो. 
अनुभवावरून असे हदसून आले आहे की स्पांदन प्रमाणापेक्षा जास्त केल्यामुळे होणाऱ्या पहरणामापेक्षा ते कमी 
झाल्याने आके्षपाहस पहरणाम होण्याची शक्यता अधीक जास्त असते. 
 

अडकून राहहलेल्या वायूची राहश समाधानकारकपणे कमी करण्याकहरता आहण अशमकप्पे नाहीसे 
करण्याकहरता पृष्ठभागावर काही प्रमाणात बुडबुडे असाव े लागतात. त्या सांख्येपेक्षा जर बुडबुडे जास्त 
हनमाण झाले तर ती सांख्या कमी करण्याकहरता कधीकधी बऱ्याच जास्त प्रमाणात स्पांदन कराव ेलागते. 
 

जर काँक्रीट पुनरहप सुनम्य अवस्थेत आणले असेल तर पुनः स्पांदन करणे हाहनकारक होण्याऐवजी 
र्फायदेशीर झाल्याचे आढळून आले आहे. सांहनहहत स्पांदक अगर र्फमा-स्पांदक वापरून अगर प्रबलीकरण 
माध्यमातून स्पांदन पारेहषत करून पनुःस्पांदन साध्य करावे, शवेटच्या पद्धतीचा वापर करण्यात वाटणारी 
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भीहत हबनबुडाची असल्याचे हदसते कारण हवस्तृत प्रमाणात केलेल्या हनरीक्षणावरून ह्या कारणामुळे 
काँक्रीटला हाहन पोहोचली आहे असे एकही उदाहरण उघडकीस आलेले नाही. 
 

अवस्थापन हचरा, आहण हनःस्त्रावामुळे आतल्या बाजूवर होणारे पहरणाम, याांचा हनरास होण्यास 
आहण प्रभतीवरील व अन्य बाांधकामातील काँक्रीटची पक्कीं दुरुस्ती करण्याकहरता पुनःस्पांदनाचा हवस्तृत 
प्रमाणात चाांगल्या प्रकारे उपयोग करता येईल. 
 

जर स्पांदन आहण पुनःस्पांदनाचा भरपूर र्फायदा घेतला तर “शीत” जोडाांची अडचण उद भवण्याचे 
कारण नाही. जर तलस्स्थत काँक्रीटचा पनुःस्पांदनाला अजूनही प्रहतसाद हमळत असेल तर नवीन 
काँक्रीटमध्ये स्पांदक हशरत असताना प्रत्येक वळेी त्याला तलस्स्थत काँक्रीटमध्ये खोलपयंत हशरकाव करू 
द्यावा. व्यवस्स्थतपणे जवळजवळ अांतर ठेवनू जर ह्या कायसपद्धतीचे अनुसरण केले तर जोडाजवळचे 
काँक्रीट एकसांध बनेल. जर तलस्स्थत काँक्रीट पुनःस्पांदन न करता येईल इतके कहठण झाले असेल आहण 
ते अजूनही पक्व झाले नसेल तर सांपकस  के्षत्राच्या सांहनकट सांपूणसपणे स्पांदन केल्याने चाांगला बांध हनमाण 
होईल. वधेन करून काढलेल्या क्रीडाांच्या नमुन्यावरून असे हदसून आले आहे की अशा जोडाांची शक्ती 
नमुन्यातील अन्य भागाांच्या शक्तीइतकी असते. 
 

अनुभवावरून अशी खात्री झाली आहे की उत्तम काम देणाऱ्या सांहनहहत स्पांदकाांत भरपूर ताकत 
असते, त्याांची रचना बळकट असते आहण तुलनेने ते उच्च गतीचे असतात. (ह्या भागात वगेासांबांधी केलेली 
चचा पहा.) वायु स्पांदक व्यापक स्वरूपाच्या कामाकहरता वापरता येतात पण त्याांना हवचेा पुरेशा प्रमाणात 
पुरवठा करणे अवशय असते. पुरेशा ग्राहकाांमधून शुष्ट्क हवा वापरून अगर वायुनहलकेत “गोठण प्रहतरोधी” 
द्रव्याचे थेंब सोडून उछ् वासाजवळ होणाऱ्या गोठणास अटकाव करता येतो, तथाहप ग्लायकोल हे आधार 
द्रव्य असलेली गोठण प्रहतरोधक द्रावणें आके्षपाहस असतात कारण झडपा हचकटण्याकडे त्याांची प्रवृहत्त 
असते. हवशषेतः मध्यम अगर लहान आकाराचे हवदु्यत् स्पांदक अहतशय प्रभावी असतात. 
 

चाांगल्या प्रकारच्या लहान स्पांदकाांनी अकुां हचत जागातसुद्धा दर ताशी ५ ते १० घ. याडस (काँक्रीट) 
हाताळता येते आहण भारीसेवा प्रकाराच्या दोन माणसाांनी चालवावयाच्या एका मोठ्या स्पांदकाने प्रशस्त 
र्फम्यातील काँक्रीट दर तासाला अांदाजे ५० घ. याडस हाताळता येते. स्पांदक बांद पडले असताना अगर 
त्याांची आवशयक दुरुस्ती करण्यात खोटी न व्हावी म्हणनू त्याांचे जादा सांच आहण (सुटे) भाग नेहमी हाताशी 
असावते. वरचेवर व्यवस्स्थतपणे देखभाल करून स्पांदकाचे आयुमान बऱ्याच प्रमाणात वाढहवता येते. प्रत्येक 
घ. याडस काँक्रीट प्रभावीपणे स्पांदन करण्याकहरता सामान्यपणे ६० ते ९० सेकां द लागतात यावरून भावी 
काँक्रीटकहरता हकती स्पांदक लागतात ते ठरवाव.े 
 
११३- पृष्ठभागावरील उिीवा 

काँक्रीट (जागेवर) टाकताना योग्य ती काळजी घेऊन नवीन काँक्रीटमधील बरीचशी न्यनूता 
टाळता येते. दुदैवाने हवचेे बुडबुडे व पृष्ठभागावरील खोलगट भाग, हवशषेतः धरणाचे अनुप्रवाही दशसनी 
भाग, उतार हदलेल्या प्रभती अगर स्तांभ, आहण बोगद्याांच्या सायर्फनाांच्या व वाहक नळाांच्या उडाण रेषाांच्या 
खालील के्षते्र, ज्याांच्या र्फम्याचा काँक्रीट कडील उतार उध्वस हदशनेे असतो, अशाांच्या पृष्ठभागावरील 
खोलगट भागाांचे बाबतीत ते अगदीच खरे असते असे नाही. ह्या पृष्ठीय न्यूनतेवरील उपचार ही दुरुस्तीची 
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बाब समजण्यात येत नसून ती सामान्यपणे पृष्ठीय सर्फाईची बाब मानली जाते; असे असले तरी काँक्रीट 
टाकतेवळेी योग्य ती दक्षता घेऊन ह्या न्यूनतेची मात्रा बरीच कमी करता येते. 
 

खळगे आहण हवचेे बुडबुडे कमी करण्याच्या बऱ्याचशा कायसपद्धतींचा वास्तहवक आधार हा असतो 
की, सांधी हमळाल्यास अडकून राहहलेला हवचेा मोठा बडुबुडा (धाहरत वायूचे छोटे बूडबुडे नव्हेत) सुनम्य 
काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर येतो आहण बाहेर हनसटून जातो. जेव्हा हचकट आहण प्रमाणापेक्षा जास्त वाळूचे 
काँक्रीट तयार करण्याचे टाळता येते आहण जेव्हा नव्याने टाकलेले काँक्रीट तुलनेने उथळ थरात टाकण्यात 
येते, त्याचे भरपूर प्रमाणात स्पांदन करण्यात येते आहण ते र्फम्याच्या बाजूने खोऱ्याने पसरण्यात येते तेव्हा 
अशी उत्तम सांधी हमळते. र्फम्याला लावण्याचे तेल व हचकट तेल याांचे लेप अहत प्रमाणात लावण्याचे 
टाळल्यास र्फम्याला हचकटून राहण्याची बुडबुड्याांची प्रवृहत्त कमी हीते. काही उदाहरणाांत जेव्हा 
र्फम्यांच्यावर लाक्षारस र्फवारला जातो तेव्हा कमी खळगे पडले असल्याचे हदसून आले. प्लायवुडचे र्फमे 
हवशषेतः जेव्हा (त्यातील) दोर आडव े असतात तेव्हा त्याांना रांग लावण्यामुळे होणाऱ्या पहरणामात ह्या 
बाबतीत सुधारणा झाल्याचे हदसून आले आहे व पुनः उपयोग करण्याकहरता ते चाांगल्या स्स्थतीत ठेवता 
आले आहेत. 
 

स्पांदनामुळे काँक्रीटमध्ये हनमाण झालेली तात्पुरती तरलता हा, अडकून राहहलेली हवा मुक्त 
करण्याच्या कामी बहुधा एक अत्यांत महत्वाचा घटक असतो. उच्च अवपाताचे काँक्रीट वापरून ही द्राव्यता 
प्राप्त करू नये कारण त्यामुळे खळग्यापेक्षा जास्त आके्षपाहस अशी दजातील घट, वाळूचे र्फराटे आहण अन्य 
न्यूनता हनमाण होतात. प्रभावी व्हाव ेम्हणून बुडबुडे हनसटून जाण्यास वळे हमळेल इतका काळ स्पांदन चालू 
ठेवले पाहहजे. काँक्रीटमधून बुडबुडे बाहेर पडणे केव्हा थाांबते यावर ध्यान ठेऊन स्पांदनाचा योग्य कालावधी 
हनधाहरत करता येतो. काँक्रीट टाकण्याच्या काळात दर हमहनटास ८००० कां पनाांपेक्षा जास्त वगेाने र्फम्याचे 
सतत स्पांदन करून व उथळ थरात काँक्रीट हनके्षहपत करून पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या नळाांच्या पृष्ठभागावरील 
खळगे कमी करण्यात ठळकपणे यश आले आहे. सनॅहडगो येथील सॉल्ट लेक आहण दुसऱ्या मोके लुम्ने 
नदीच्या जलसेतूांच्या कहरता पूवसहनर्ममत काँक्रीटचे नळ तयार करताना हे हनणायकपणे दाखवनू देण्यात 
आले होते. अनुभवावरून असे हदसून आले आहे की अहतहरक्त आांतहरक स्पांदनाने वास्तुहशल्पीय सांरचनीय 
आहण जाग्यावर टाकण्यात येणाऱ्या अन्य काँक्रीटच्या बाबतीत असेच पहरणाम साध्य करता येतील. 
 

स्पांदनामुळे बुडबुड्याांना र्फम्याकडे नेले जात नाही. द्रव माघ्यमातील बुडबडु्याांची आडव्या हदशनेे 
हालचाल होत नाही. ते वस्तूच्या अहधक द्रवभागाकडे हवकणसतः ऊध्वस हदशनेे जाण्याची शक्यता असते आहण 
अशा तऱ्हेने ते स्पांदकाांच्याकडे अगर स्पांदहनत होत असलेल्या र्फम्याकडे जाऊ शकतात. हवहशष्ट प्रमाणात 
स्पांदन केल्यामुळे धाहरत वायूच्या मूल्यवान सूक्ष्म बुडबडु्याांची र्फारशी हाहन न होता अडकून राहहलेली 
बरीचशी हवा बाहेर हनघनू जाते. 
 

हेतुपुरःसर केलेल्या वायुधारणेमुळे काँक्रीटच्या बनहवलेल्या पृष्ठभागावरील वायूच्या बुडबुड्याांच्या 
सांख्येत व आकारात बऱ्याच प्रमाणात वाढ होत असल्याची काही अहभयांत्याांना खात्री झाली असली तरी ह्या 
हवरुद्धही बराच पुरावा उपलब्ध आहे; उतरत्या र्फम्याखाली टाललेले काँक्रीट ह्याला अपवाद आहे. 
 

मागील पहरच्छेदावरून हे उघड आहे की उतरत्या र्फम्याखाली टाकलेल्या काँक्रीटच्या 
पृष्ठभागावरील खळगे व हवचेे बुडबुडे नाहीसे करणे जवळजवळ अशक्य असते. अहतहरक्त स्पांदनाने बुडबुडे 
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वरवर जातात व त्यामुळे प्रलां बी र्फम्याजवळ ते जमत असताना त्याांच्या सांख्येत मात्र वाढ होते. अशा 
उदाहरणात अशमकप्पे हनमाण होऊ नयेत म्हणून कराव्या लागणाऱ्या हकमान स्पांदनामुळे पृष्ठभागावर कमीत 
कमी खळगे हनमाण होतात. नौकार्फळी अगर खोबणदात्याांच्यासारखे घट्टजोड असलेल्या क्षहैतज र्फळ्या 
वापरल्यामुळे प्लायवडू अगर अन्य तक्त्याांच्या वस्तूांच्या वापराने हनमाण होणाऱ्या पषृ्ठीय बुडबडु्याांच्यापेक्षा 
कमी पृष्ठीय बुडबुडे अनेक वळेा हनमाण होतात. अवशोषक र्फमा–अस्तरे अगर हनवात हक्रयापद्धतीं 
वापरल्यामुळे खळगे व हवचे्या बुडबुड्याांचा हनरास होण्याची प्रवृत्ती होते. पण केवळ ह्याच कामाकहरता ही 
हक्रयापद्धती वापरण्यावरील खचस अर्फाट होतो. तथाहप जेथे बाह्यरूपाला अत्यांत महत्व असते तेथे याला 
अपवाद करावा लागतो. 
 

वाळूचे पृष्ठभागावर र्फराटे पडणे हा आणखी एक सामान्य दोष आहे. काँक्रीटमधील द्रव्याांचे गुणधमस 
व प्रमाणे, र्फम्यांचा गच्चपणा व काँक्रीट हाताळण्याची पद्धती, याांचा वाळूचे र्फराटे पडण्याशी सांबांध असतो. 
हनबल, तीव्र व हनःस्त्राव होण्याची प्रवृहत्त असलेली हमश्रणे, असमाधानकारक प्रतवारी केलेली सूक्ष्म कण 
कमी असलेली वाळू, भरड दळलेले हसमेंट, आहण गळणारे र्फमे, हे सवस वाळूचे र्फराटे पडण्यास कारणीभतू 
होतात, 
 
११४– प्रबलीकरि णशगाचं्याशी व संणनणहि भागाशंी बंध 

हचखल, तेल, रांग आहण सुट्या कोरड्या चुन्यासारख्या दूहषत करणाऱ्या द्रव्यापासून प्रबलीकरण 
हशगा आहण सांहनहहत भाग मुक्त असावते. गच्च व हचकटून बसलेला चुना काढून टाकण्याची जरूरी नाही. 
हशगा नेहमीप्रमाणे हाताळताना सुटा गांज अगर हमल पोपडे सामान्यपणे हनघून जातात. (हव. ९९ पहा.) 
काँक्रीटची सुनम्यता नाहीशी झाल्यानांतरच्या सवात आधीच्या काहठण्याच्या टप्प्यात जर बाहेर 
डोकावणाऱ्या प्रबलींकरण हशगाांना धके्क बसले अगर आडदाांडपणे त्या हाताळल्या तर बांधास हानी 
पोहोचण्याचा सांभव असतो. केवळ अांशतः सांहनहहत केलेल्या हशगाांच्या उघड्या पडलेल्या भागाांना हाहन 
होऊ देऊ नये अगर हनष्ट्काळजीपणाने ते हाताळू नयेत आहण काँक्रीट हकमान ७ हदवसाइतके जुने होईपयंत 
बाजूांच्या हशगाांवर कामगाराांना चढण्यास परवानगी देऊ नये. ज्या र्फम्याना सांहनहहत भाग बाांधलेले असतात 
अगर ज्यातून ते बाहेर येतात असे र्फमे, बांधाची खराबी टाळता येईल इतके काँक्रीट कठींण होईपयंत खोलू 
नयेत. 
 
११५– फुकट गेलेले काँक्रीट 

खराब झालेल्या काँक्रीटचा दोन वगात हवचार करण्यात येतो. कहनष्ट दजा अगर अन्य काही अहनष्ट 
पहरस्स्थतीमुळे ताजे काँक्रीट (जागेवर) टाकण्यापूवी नाकारण्यात येते त्याचा पहहला आहण कठीण 
झाल्यावर काढून टाकलेच पाहहजे अशा सदोष काँक्रीटचा दुसरा. 
 

काँक्रीटचा वाटा रु्फकट जाण्याचे एक कारण नेण्याचे वळेी ते इतक्या घट्ट अवस्थेत असते की ते 
योग्य प्रकारे टाकले जाण्याची खात्री देता येत नाही हे होय. आगाऊ कल्पना न येणाऱ्या वाहतुकीतील 
काही खोळांब्यामुळे, हमश्रण–सांयांत्राजवळ सातत्याने योग्य हनयांत्रण न ठेवल्यामुळे, अगर (काँक्रीट) 
अकाली घट्ट झाल्यामुळे ही अनावस्था उद भव ूशकते. पुष्ट्कळ वळेा प्रमाणापेक्षा जास्त आद्रस असलेला वाटा 
इतक्या हवस्कळीत अवस्थेत जागेवर आणला जातो की तो वापरण्यायोग्य असत नाही. प्रमाण–
हनयांत्रणातील चकुा आहण प्रमाणापेक्षा जास्त हनर्ममती ह्या बाबी काँक्रीट रु्फकट जाण्यास जबाबदार असतात. 
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कधीकधी जेव्हा काँक्रीटची अनुपयुक्तता लवकर लक्षात येत नाही तेव्हा त्याचे हनके्षपण झाल्यावर पण ते 
दृढीभतू होण्याच्या आधी टाकून रु्फकट घालवाव ेलागते. 
 

हमश्रण केल्यानांतर हवहशष्ट कालाांतरात (जागेवर) न टाकलेले काँक्रीट रे्फकून देणे अवशय असतेच 
असे नाही. ते जागेवर टाकून जादा स्पांदन करून त्याचे योग्यप्रकारे दृढीकरण करता येणार नाही इतक्या 
माते्रपयंत ते घट्ट झाले असेल तरच ते रु्फकट घालवाव.े 
 

र्फमे काढून टाकल्यानांतर काँक्रीटची तपासणी करण्यात येते. काम पूणस व स्वीकृत होण्याच्या आधी 
कोणच्याही वळेी काँक्रीटमध्ये दोष आढळले तर ते काढून त्याजागी दुसरे टाकण्यास मक्तेदारास भाग 
पाडता येते. ह्या आवशयकतेत हनहितपणे दृढीकरण न केलेल्या अगर अपघातामुळे अगर गोठणामुळे खराब 
झालेल्या काँक्रीटचा समावशे असतो. 
 

जेव्हा शासनातरे्फ काँक्रीटच्या द्रव्यापैकी कोणत्याही द्रव्याांचा पुरवठा करण्यात येतो तेव्हा 
तपासनीसाने अस्वीकृत केलेल्या वाट्याांची आहण त्याच्या बदली वापरण्यात येणाऱ्या काँक्रीटची नोंद ठेवावी 
म्हणजे बटवड्याचा योग्य प्रकारे मेळ घालता येतो. 
 
११६– काँक्रीटची कामे बंद ठेविे. 

कामाच्या सुरवातीस काँक्रीटची कामे न कळत प्रमाहणत दजापेक्षा काहीशा कमी दजाची होतात 
कारण मक्तेदाराला नव्या कामगाराांना हशकवाव े लागते आहण उपकरणातील अडचणी दूर कराव्या 
लागतात. सुरवातीस येणाऱ्या अडचणींचा हनरास झाल्यानांतर काँक्रीटच्या कामात उद भवणारा 
असमाधानकारकपणा सामान्यपणे लागलीच हनमाण होत नसून तो सतत हबघाड होणाऱ्या पहरस्स्थतीचा 
पहरणाम असतो. काँक्रीटची कामे बांद करण्याइतक्या असमाघानकारक स्स्थतीला पोहोचण्याच्या आधीच 
पहरस्स्थती सुधारण्यास मक्तेदाराला भाग पाडाव.े 
 
११७– पाण्याखाली काँक्रीट टाकिे 

ब्यूरोत पाण्याच्या खाली काँक्रीट टाकण्याची कामे कमीत कमी करण्यात येतात. कायसभारी 
अहभयांत्याच्या लेखी सांमतीहशवाय मक्तेदाराला पाण्याखाली काँक्रीट टाकण्यास परवानगी देण्यात येत 
नाही, आहण कोणत्याही पहरस्स्थतीत वाहत्या पाण्यात त्याला काँक्रीट टाकू देण्यात येत नाही. कायसकारी 
के्षत्रात हझरपून हशरणारे पाणी बाजूला वळवणे, नलकूप अगर अन्य प्रभावी उपाय योजून थाांबहवणे जास्त 
पसांत करण्यात येते. जर सघन अधस्तरावर साचलेले पाणी उथळ असेल तर कोरड्या जागेवर टाकण्याची 
सुरवात करून पाण्याच्या जागेकडे काँक्रीटची दाटी करावी म्हणजे ते टाकण्याचे कायस समाधनकारकपणे 
साध्य करता येते, कारण पाण्याचे आांतर्ममश्रण न होता सावकाशपणे हवस्थापन होते. मात्र ह्या कायसपद्धतीचे 
खोल अगर वाहत्या पाण्यात अवलां बन करण्याचा प्रयत्न करू नये. 
 

ज्यावळेी काँक्रीट पाण्याखाली टाकण्याची आवशयकता असते त्यावळेी ते उपलब्ध असलेल्या 
सवोत्तम पद्धती वापरून टाकाव.े अहधक चाांगल्या पद्धतीपैकी एकीत मुद्दाम बनहवलेल्या जलरोधक पेटीतून 
अगर बारडीतून काँक्रीट खाली सोडण्यात येते व पायाशी अगर पूवी टाकलेल्या काँक्रीटशी सांपकस  झाल्यावर 
तेथे ते हनस्त्राहवत करण्यात येते. अशा प्रकारची बारडी जर उपलब्ध नसेल तर रेमीचा उपयोग करावा. 
वरच्या टोकाशी नरसाळ्याचा आकार असलेली रेमी ही नळी असते व त्या नरसाळ्यातून काँक्रीटचा पुरवठा 
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करण्यात येतो. (त्या नळीचा) तळ अगर प्रस्त्रावी टोक नवीन टाकलेल्या काँक्रीटमध्ये सतत बुडवनू 
ठेहवलेले असते, व नळी एकसारखी काँक्रीटने भरून ठेवनू हवा व पाणी आत येऊ हदले जात नाही. अशा 
प्रकारच्या कामात जोडाांच्या दरम्यानचे सांरचन बाांधकाम अगर उभार पूणस होईपयंत मोहोरबांदीचा भांग होऊ 
न देता काँक्रीट टाकण्याच्या कामाचे सातत्य राखणे हवशषेेकरून महत्वाचे असते. पाण्याच्या खाली 
काँक्रीटचा हचखल करण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण अनुभवावरून असे हदसून आले आहे की एकदा 
काँक्रीट हनके्षहपत केल्यावर ते हजतके कमी हवक्षोहभत होईल हततके ते चाांगले असते. काँक्रीटमध्ये हवक्षोभन 
होऊ नये म्हणून नेहमीपेक्षा जास्त काळजी घ्यावी. 
 
ई–िरे् काढणे आणण सिाई करणे 
११८ फमे काढून घेिे 

काँक्रीटवर होणाऱ्या पहरणामावरून र्फमे काढून घेण्याच्या वळेेची हनहिहत आधाहरत करावी. जेव्हा 
र्फमे काढून घेण्यात येतात तेव्हा तेथे मापन करता येईल इतके हवके्षपण अगर हवरूपण असू नये आहण ठेपे 
काढून घेतल्यामूळे अगर (र्फमे) काढून घेण्याच्या हक्रयेमुळे काँक्रीटची खराबी झाल्याचे लक्षण हदसू नये. 
तुळ्या, तक्तपोशी आहण प्रभती याांच्यापासून हे भाग आपले स्वतःचे व वरून टाकलेले वजन सहन करतील 
इतके ताकतवान होईपयंत आधार र्फमे अगर तक्ताबांदी काढून घेऊ नये. हनरहनराळ्या प्रकारच्या 
हसमेंटपासून बनहवलेल्या व मानक–मुरवण केलेल्या काँक्रीटच्या नळकाांड्याांच्या सांभाव्य प्राक् शक्तीचे आ. 
१६२ मध्ये हचत्रण केले आहे. तथाहप लागणाऱ्या शक्तीत आहण ती प्राप्त होण्याच्या कालावधीत कामावरील 
तपमान व द्रव्याांच्या हभन्न हभन्न पहरस्स्थतींच्याप्रमाणे व्यापक प्रमाणात बदल होतो आहण आधार र्फमे लवकर 
काढून घेण्याचा सवात खात्रीलायक आधार, कामावर असणाऱ्या तपमानात मुरहवलेल्या चाांचणी 
नमुन्यावरून प्राप्त होतो. 
 

 
आ १६२ 

हनरहनराळ्या प्रकारच्या हसमेंटपासून काँक्रीटच्या अल्पकालावधींतील शक्तीतील लाभ. 288–D–1546 
 

मानक तपमानात साठवनू ठेहवलेल्या हनयांत्रक नमुन्याांच्या शक्तीवर पडणाऱ्या तपमानाांच्या 
प्रभावाचा अांदाज करण्याकहरता आहण त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्याकहरता आ. ९ चा वापर करावा. मध्यवती 
कालातील चाांचण्यावरून ७ अगर २८ हदवसाांच्या शक्तींचा अांदाज करण्यास आधार म्हणनूही ह्या 
आकृतीचा उपयोग करावा. (हव. ९ पहा.) सामान्यपणे काँक्रीटच्या मुरवणाकहरता मध्यम तपमान इष्ट 



 

 

अनुक्रमणिका 

असते. अपक्व काँक्रीटच्या तपमानाचे हनयांत्रण करण्याचे महत्व, छेदाचा आकार, र्फमा लवकर काढण्याची 
जरूरी, आहण उष्ट्ण हवामानात प्रमाणापेक्षा जास्त तापनापासून आहण थांड हवामानात गोठणापासून 
होणाऱ्या खराबींची शक्यता, यावर अवलां बनू असते. 
 

कॅस्ल्शयम क्लोराईडचा वापर, गरम हवामान, काँक्रीटचे उच्च तपमान, जलद कठीण होणारे 
हसमेंट, कमी जल–हसमेंट गुणोत्तर आहण हलका भार याांच्यामुळे र्फमे जलदी काढता येतात. (काँक्रीटच्या 
प्राक् शक्तीवरील कॅस्ल्शयम व क्लोराईडच्या पहरणामाकहरता आ. ३० पहा.) हटकहवण्याच्या 
प्रहतबलाांच्याकहरता जेव्हा चाांचणी नमुने २ हा सुरक्षा गुणाांक दाखहवतात तेव्हा पुरेशी शस्क्त प्राप्त झालेली 
असते. उलटपक्षी अनुभवावरुन असे हदसून आले आहे की सायर्फनाांच्या ढोलातील आहण बोगद्यातील 
काँक्रीट, भारामुळे दुदसशा अगर हवके्षप न दाखहवण्याइतके बळकट असते तेव्हाही, र्फमे काढणे चालू 
असताना कोपरे आहण कडा खराब होण्याची शक्यता असते. 
 

हवनाहवलां ब मुरवण सुरू करता याव ेम्हणून व्यवहायस असेल हततक्या लवकर र्फमे काढून घ्यावते. 
जेव्हा र्फमे काढून घेण्यात येतात तेव्हा सामान्यपणे आढळून येणाऱ्या काँक्रीटच्या कोरड्या पृष्ठगाभावरून 
असे सूहचत होते की र्फमे हे मुरवणाचे एक असमाधानकारक माध्यम आहे. लवकर र्फमा काढून घेण्याचा 
आणखी एक र्फायदा असा असतो की काँक्रीट अद्यापी अपक्व असताना आहण चाांगल्या बांधाकहरता 
पहरस्स्थती अत्यांत अनुकूल असताना आवशयक असणारी कोणचीही दुरुस्ती आहण पृष्ठभागावरील उपचार 
करता येतात. ह्या कारणाकहरता उघड्या सांक्रमणाांच्या आतील र्फमे लवकर (काँक्रीट टाकून झाल्यावर १ 
ते ३ तास) काढून टाकण्याचा पुरस्कार करण्यात येतो. 
 

थांड हवते काँक्रीट अजून गरम असताना र्फमे काढून घेऊ नयेत कारण पृष्ठभाग जलद थांड 
झाल्याने ते तडकतील आहण पृष्ठीय हचरा पडतील. त्याच कारणाकहरता र्फमे नुकतेच काढून घेतलेल्या 
पृष्ठभागावर प्रशपडण्याकहरता वापरण्यात येणारे पाणी काँक्रीटपेक्षा र्फार जास्त थांड असू नये; तसेच थांड 
हवते मुरवणाचे उपचार सुरू करण्याकहरता र्फमा काढून घेण्याची हनकड र्फार नसते आहण हवसांवाहहत 
पोलादी र्फमे जर वापरले नाहीत तर र्फम्यामुळे हमळणाऱ्या सांरक्षणामुळे पहहल्या काही हदवसाकहरता ते 
जागेवर राहू देणे समथसनीय असते. 
 
११९– काँक्रीटची दुरुतिी. 

दुरुस्त कराव े लागणारे नवीन काँक्रीटमधील दोष, अशमकप्पे आहण अन्य दृढीभतू न झालेल्या 
हवहभन्न के्षत्राांचे भाग आहण खोल्या, र्फमे काढून घेताना झालेली खराबी, बोल्टाांची हछदे्र, र्फम्याच्या 
जोडापासून हनमाण झालेले उांचवटे आहण र्फम्यांच्या हालचालीमुळे तयार झालेले रु्फगवटे यातून, बनलेले 
असतात. सातव्या प्रकरणात काँक्रीटच्या दुरुस्तीच्या मान्य झालेल्या कायसपद्धतीचे वणसन करण्यात आले 
आहे. कामात असलेल्या बाांधकामाच्या हवघटन झालेल्या भागाांचे पुनःस्थापन आहण पुनरसचना कायालाही 
ह्या हक्रयापद्धती लागू आहेत. 
 
१२०– रणचि पृष्ठभागाचें प्रकार आणि उपचार 

कधी कधी लागणारी हवशषेप्रकारची सर्फाई सोडून, काँक्रीटचे बनहवलेले पृष्ठभाग आहण त्याांची 
सर्फाई F१, F२, F३, F४ आहण F५ ह्या ब्यूरोंच्या हवहनदेशाांनी हनर्मदष्ट केली आहे. ह्या सर्फाईच्याकहरता 
अनुजे्ञय असलेल्या पृष्ठभागावरील अहनयहमतपणाना “एकाएक” अगर “क्रमीय” अशा सांज्ञा देण्यात आल्या 
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आहेत. र्फम्याची आवरणे, अस्तरे अगर र्फम्याचे आच्छादन, अस्तर अगर हवभाग हवस्थापनेमुळे अगर चुकीने 
बसहवल्यामुळे, र्फम्यांतील सुट्या गाठीमुळे, अगर र्फम्यांतील सदोष लाकडामुळे हनमाण झालेले टप्पे आहण 
कल्ले हे एकाएक अहनयहमतपणाचे मानण्यात येतात. इतर सवांचे क्रमीय अहनयहमतपणा असे वगीकरण 
करण्यात येते. क्रमीय या वगातला अहनयहमतपणा मोजपट्टीने मापण्यात येतो. सपाट पृष्ठभागाकहरता ही 
सरळ पट्टीची बनहवलेली असते अगर वक्र पृष्ठभागाकहरता तत्सम बनहवलेली असते. बनहवलेले पृष्ठभाग 
तपासण्याकहरता लागणाऱ्या मोजपट्टीची लाांबी ५ रू्फट असते. कमाल अनुजे्ञय हवचरणे २४ व्या सारणीत 
नोंदलेली आहेत. 
 

सारिी क्र. २४ काँक्रीटच्या पृष्ठभागावरील अणनयणमिपिाकणरिा ठेवलेली कमाल सवलि. 

अहनयहमतपणाचे 
प्रकार 

तयार (रहचत पृष्ठभाग १) तयार (अरहचत पृष्ठभाग २) 
F १ F २ F ३ F ४ F ५ U १ U २ U ३ U ४ 

खोलगट १ .... .... .... .... .... .... .... .... 
हळूहळू होणारे .... ½ ¼ ¼ ¼ .... .... .... .... 
तुटक .... ¼ ⅛ ३¼ 

४⅛ 
¼ .... .... .... .... 

सवस पृष्ठभाग .... .... .... .... .... ⅜ ¼ ¼ .... 
कालव्याचे पृष्ठभाग, 
तळातील लाद्या 

.... .... .... .... .... .... .... .... ¼ 

कालव्याचे पृष्ठभाग, 
बाजूचे उतार 

.... .... .... .... .... .... .... .... ½ 

(१) गुांजाइश, इांचात– ५ रू्फट मोजपट्टीने मोजलेली. 
(२) गुांजाइश, इांचात– १० रू्फट मोजपट्टीने मोजलेली. 
(३) गुांजाइश– प्रवाहाशी समाांतर असणाऱ्या अहनयहमतपणा अगर 

हवस्थापनाकहरता. 
(४) गुांजाइश– प्रवाहाशी समाांतर नसलेल्या अहनयहमतपणा अगर 

हवस्थापनाकहरता. 
 

रहचत पृष्ठभागाला सामान्यतः पोत्याने घासण्याची अगर वालुका–स्र्फोटनाची जरुरी लागत नाही. 
भयुारी साांडव्याांच्या कोपऱ्याांच्याकहरता लागणारी हवहशष्ठ सर्फाई आहण दर सेकां दास ४० रू्फट अगर जास्त 
वगेाने वाहणाऱ्या पाण्याच्या साहन्नघ्यात राहणाऱ्या हनगसमद्वाराांच्या आहण साांडव्याांच्या पृष्ठभागावरील 
प्रवाहाच्या समोरील टप्प्याांना लागणारे हवशषे उपचार सोडून, इतर रहचत पृष्ठभागावर हवहनदेहशत मयादात 
पृष्ठभागावरील हनयहमतपणा आणण्याकहरता जरूर असणाऱ्या उपचाराखेरीज, घासून आहण दगडाने घोटून 
काढण्याच्या उपचाराांची सामान्यपणे गरज नसते. 
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)अ) सिाई F१ 
भरावाचे द्रव्य अगर काँक्रीट ज्या पृष्ठभागाला लागनू टाकावयाचे आहे असे पृष्ठभाग, सामान्यपणे 

पाण्याखाली असणाऱ्या काँक्रीटच्या धरणाचे अपरप्रवाही पृष्ठभाग, वा अन्यथा कायमचे झाकून राहणारे 
पृष्ठभाग अशासारख्या, ज्याांचा खरबरीतपणा आके्षपाहस नसतो अशा पृष्ठभागाांना, ही सर्फाई लागू असते. 
सदोष काँक्रीटची दुरुस्ती, एक इांचापेक्षा जास्त खोल असलेल्या खोलगट पृष्ठभागाची दुरुस्ती, जेथील 
पृष्ठभागावर आद्रसतारोधक लेप लावावयाचा असतो अशा हठकाणची बांधनशलाकाांच्या भोकाांची भरणी, अगर 
१२ इांचापेक्षा कमी जाडीच्या प्रभतीतील भोके जेव्हा १ इांचापेक्षा जास्त खोल असतात तेव्हा त्याांची भरणी, हेच 
र्फक्त पृष्ठभागावर करावयाचे उपचार असतात. काँक्रीटचे स्पांदन केले असताना ज्या द्रव्यातून चुना गळून 
जाणार नाही असे कोणचेही द्रव्य र्फम्याच्या आवरणाकहरता चालू शकते. कमीत कमी पहरष्ट्कार करून र्फमे 
तयार करावते. 
 
)आ) सिाई F२ 

कालव्याच्या बाांधकामाांचे पषृ्ठभाग, सायर्फन, पूल आहण बोगद्याच्चा अस्तराचे आतल्या बाजूचे 
पृष्ठभाग, हनगसमद्वारे आहण उघडे साांडवे, लहान हवदु्यत् आहण पांप्रपगची सांयांते्र, लोकाांच्या ठळकपणे नजरेस 
न येणारे पूल आहण आधार प्रभती, धरणातील सजे्ज आहण भयुारे, व अपरप्रवाही दशसनी भागावर F१ प्रकारची 
सर्फाई अनुजे्ञय आहे. अशी धरणे सोडून अन्य धरणावरील दशसनी भाग, ज्याांच्याकहरता अन्य प्रकारच्या 
सर्फाया हवहनदेहशत केलेल्या नाहीत अशा कायम उघड्या पडणाऱ्या सवस पृष्ठभागावर ही सर्फाई (F२) 
करावी लागते. र्फम्याचे आवरण जहाजी र्फळ्याांचे, प्लायवडूचे अगर पोलादी असाव.े परवानगी घेऊन 
लाकडी र्फळ्याांचा पाठींशी आधार हदलेले पातळ पोलादी पते्र (पोलादी अस्तर) (ह्याकहरता) वापरले तरी 
चालते, मात्र पोलादी अस्तराचा वापर करण्यास उते्तजन देण्यात येत नाही. लागणाऱ्या मापाबरहुकूम 
आहण एका ओळीत ठळकपणे टप्पे अगर रु्फगवटे येणार नाहीत अशा तऱ्हेने F२ पृष्ठभाग प्राप्त होण्याकहरता 
र्फम्याची कौशल्यपूणस बाांधणी केली पाहहजे. 
 

)इ )सिाई F३ 
लोकाांच्या ठळकपणे नजरेस येणाऱ्या, जेथे देखाव्याला हवशषे महत्व असते अशा पृष्ठभागाकहरता, 

ही सर्फाई हनर्मदष्ट केलेली असते. मोठाल्या हवदु्यत् आहण पांप्रपग सांयांत्राचे इमले, कठड्याांच्यासारखे शोहभवांत 
घटक, आहण कायम स्वरूपाांच्या इमारतींचा ह्या वगात समावशे होतो. F३ सर्फाईच्या गरजा पुऱ्या 
करण्याकहरता कौशल्यपूवसक काराहगरीची आहण हबनचुक मापाबरहुकूम र्फमे बनहवण्याची आवशयकता 
असते. कधीकधी खोबणदाते असलेल्या र्फळ्या अगर प्लायवुडच्या तक्त्याांची हवहशष्ठ प्रकारच्या F३ 
सर्फाईकहरता जरुरी लागते. तथाहप हवहनदेशात सामान्यपणे खोबण–दात्याांच्या र्फळ्या अगर प्लायवुड 
वापरण्यास वाव हदला जातो. पोलादी अस्तराचा वापर करण्यास अनुमती देण्यात येत नाही. काँक्रीटमध्ये 
हदसून येतील असे टप्पे, रु्फगवटे अगर वाकडे हतकडेपणा असू नये. ९७ व्या हवभागात वणसन केल्याप्रमाणे 
सांरचना–जोडाजवळ र्फमे गच्च बसहवण्यात यावते आहण त्याांचे जोडाांच्या सांहनकट दृढमूलन कराव.े 
 
)ई) सिाई F४ 

पाण्याच्या हक्रयेचे हाहनकारक पहरणाम थाांबहवण्याकहरता अवशय असलेला एकसारखा पृष्ठभाग व 
हबनचुक मागस–हनधारणाची जेथे जरुरी असते अशा रहचत काँक्रीटच्या पृष्ठभागाांच्याकहरता ह्या सर्फाईची 
जरूरीं असते. अशा पृष्ठभागात हनगसमद्वाराांचे भाग, वायुप्रवाह नहलका आहण उांच धरणाांच्या साांडव्याांच्या 
बोगद्याांचा समावशे असतो. र्फमे बळकट असले पाहहजेत आहण हवहहत ओळीत ते ताठरपणे आहण हबनचकु 
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धरून राहहले पाहहजेत. (घट्ट बसणाऱ्या जहाजी र्फळ्या, खोबणदात्याचे लाकूड, प्लायवुड अगर पोलाद 
यासारखे) हव ेअसलेले पृष्ठभाग हनमाण करू शकतील असे कोणचेही र्फम्याचे वाण अगर पोलाद वापरता 
येते. वाकड्या हतकड्या झालेल्या पृष्ठभागाकहरता गच्च, गुळगुळीत र्फम्याचे पृष्ठभाग होतील अशा आकारात 
कापलेल्या पदरा पदराच्या पाचर–जोडाचे र्फमे बनवावते व नांतर हे र्फम्याचे पृष्ठभाग जरुर हततकी गोलाई 
येईल अशाप्रकारे घासावते व वाळू मारून सार्फ करावते. 
 
)उ) सिाई F५ 

काँक्रीटचा जो रहचत पृष्ठभाग हगलावा, अगर सन्दल अगर तक्त्याांनी मढवायचा असतो त्याकहरता 
ह्या सर्फाईची जरुरी लागते. बांधाकहरता खरबरीत पोत असलेल्या पृष्ठभागाची आवशयकता असल्याने 
खरबरीत दशसनीभाग असलेल्या (S, S2 E) तक्त्याांच्या र्फम्यांत काँक्रीट ओताव े: र्फम्याच्या तेलाचा उपयोग 
करू नये. पोलादी अस्तर अगर पोलादी आवरणास परवानगी देण्यात येत नाती. 
 
)ऊ) विशेि प्रकारची दगडी सिाई 

ज्या हठकाणचे टप्पे, रु्फगवटे, दुरुस्ती हचमण्या इ. काढून टाकण्यात आल्या आहेत अशा 
पृष्ठभागावर जलीय कारणासाठी जेथे गुळगुळीत आहण समपातळींत पषृ्ठभाग असण्याची जरुरी असते अशा 
बोगद्याच्या व जलनहलकाांच्या के्षत्राांवर आहण हवदु्यत् व पप्रपग सांयांत्रातील हजन्याांच्या उभारावर 
हवशषेप्रकारच्या अशमाकार सर्फाईची गरज असते. 
 

हजन्याांच्या उभाराांच्याखेरीज इतर सवस पृष्ठभागाांच्याकहरता पुढे हदल्याप्रमाणे कायसपद्धती वापरण्यात 
येते. काँक्रीट अजूनही अपक्व असताना पण काँक्रीट टाकून झाल्यावर १२ तासापेक्षा लवकर नाही आहण २४ 
तासापेक्षा उहशरा नाही अशा अवधीत र्फमे काढून घ्यावते. र्फमे काढून घेतल्यानांतर लागलीच प्रशगावरील 
बांधने काढून घेतल्यामुळे हनमाण झालेल्या हछद्राांच्या व हचराळलेल्या अगर हछद्रयुक्त काँक्रीट काढून 
टाकल्यामुळे राहहलेल्या द्वाराांच्या भरणीसकट सवस हठगळकाम व दजाभराई पूणस करावी. आधीचे काम पुरे 
केल्यानांतर हवशषे सर्फाई करावयाची असते अशा पृष्ठभागाची उच्चगहत जलझोताांनी सांपूणसपणे स्वच्छता 
करावी आहण तो पृष्ठभाग बराचसा दमट असतानाच वजनाने १ भाग हसमेंट आहण १६ नांबरच्या चाळणीतून 
जाणाऱ्या १ ते १½ भाग वाळूचा सुनम्य चनुा त्या पृष्ठभागावर घासावा आहण ६० नांबरच्या हग्रट [काबोरांडम] 
कुरुां दाच्या दगडाने घोटावा. त्यावळेी चुना जास्त न होता पृष्ठभाग समपातळीत भरून जावा म्हणनू जादा 
चुना वापरावा. नवीन द्रव्य बरेचसे कठीण होई तो ते दगडाांनी घोटण्याची हक्रया चालू ठेवावीं. ७ हदवसपयंत 
आद्रसमुरवण केल्यानांतर पृष्ठभाग गुळगुळीत करावा आहण त्याकहरता ५० अथवा ६० नांबरचा हग्रट कुरुां द अगर 
दळण चाकाचाही वापर करावा. काही उदाहरणात शक्तीवर चालणाऱ्या लवहचक तबकडीचा वालुकारक 
वापरून मान्य होईल असा पृष्ठभाग हनमाण करता येतो. अांहतम घोटणी केल्यावर १४ हदवसाांच्या मुरवण 
कालातील उरलेल्या कालाकहरता मुरवण हक्रया चालू ठेवण्यात येते. (हव. १२४ पहा.) 
 

हजन्याांच्या उभाराकहरता पुढे हदलेली कायसपद्धती वापरण्यात येते : काँक्रीट टाकून झाल्यानांतर १२ 
ते २४ तासाांच्या दरम्यान र्फमे काढून घेण्यात येतात, आहण लागणारे सवस हठगळकाम व दजाभराई करण्यात 
येते. ब्रशाने उभाराचे पृष्ठभाग पूणसपणे ओले करण्यात येतात व दर गलॅनला २ पौंड हसमेंट घातलेल्या 
पाण्यात बुडहवलेल्या कठीण लाकडाच्या नेवल्याने तो पृष्ठभाग गुळगुळीत करण्यात येतो. त्यावरील 
र्फम्याच्या सवस खुणा व उांचवटे नाहीसे होईपयंत ही हक्रया चालू ठेवण्यात येते. गुळगुळीत करण्याच्या 
हक्रयेतील पीठ ब्रशाने उभाराांच्या पृष्ठभागावर अशा तऱ्हेने पसरण्यात येते की त्यामुळे सवस खडे्ड आहण लहान 
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पोकळ्या भरून जातात. ब्रश केलेला पृष्ठभाग कठीण होऊ हदला जातो आहण नांतर हनदान ३ हदवस तरी तो 
ओला ठेवण्यात येतो. त्यानांतर सांपूणस पृष्ठभागावर गुळगुळीत पोत जमून एकसारखा रांग चढेपयंत तो 
पृष्ठभाग अांदाजे ५० हग्रटच्या कुरुां दाच्या दगडाने अांहतम हझलई प्राप्त होईतो घोटण्यात येतो. नांतर १४ 
हदवसाांच्या मुरवण अवधीतील शषेकालापयंत मुरवणाची हक्रया चालू ठेहवली जाते. (अ. १२४ पहा.) 
 

ज्या हठकाणी हवशषे प्रकारच्या वास्तुहशल्पीय दगडी सर्फाईची आवशयकता असते तेथे अशा 
सर्फाईचा दगडी वालुका सर्फाई हा एक प्रकार असतो. पोताच्या आहण देखाव्याच्या बाबतीत ती सर्फाई 
काहीशा हसमेंटच्या प्लॅस्टरसारखी असते पण हतला बराच कमी खचस येतो. ती रांगयुक्त अगर रांगरहहत असू 
शकते. या हक्रयापद्धतीत पूणस आद्रसण करून आहण सूक्ष्म रेतीचा चनुा लावनू पोत्याांनी घासण्याच्या हक्रया, 
हवशषे सर्फाईतील सुधाहरत दगडघोटणी आहण हसमेंट प्लॅस्टरच्या हक्रया पद्धतीत केलेली हहमर्फवाहरत 
काळजीपूवसक मुरवणे आहण झोत हवरहहत मांद शुष्ट्कनाांचा एकहत्रतपणे समावशे केलेला असतो. 
 

ही हक्रयापद्धती खालील टप्प्यात करण्यात येते. 
 

(१) उपचारापूवी अनेक तास अगर रात्रभर पूणस आद्रण करणे. 
(२) वाऱ्याचे झोत येऊ नयेत आहण शुष्ट्कन कमी व्हाव ेम्हणून कामाची जागा बांहदस्त करणे. 
(३) एक भाग हसमेंट व दोन भाग वाळू असलेले मलईदार जाड वालुका हमश्रण लाकडीं अगर 

रबरी थापीने अगर पोत्याने पातळ थरात पसरणे. १२ नांबरच्या जाळीच्या चाळणीतून 
जाईल अशी सवस वाळू वापरणे. हर्फक्या रांगाच्या जातीचे हसमेंट अगर मानक आहण पाांढऱ्या 
हसमेंटचे हमश्रण वापरणे. 

(४) कुरुां दाचा नेवला लागलीच सांपूणस के्षत्रावर काम करील अशा तऱ्हेने घोटणे. वाळूचा पोत 
हनमाण होण्यास जरूर असेल इतकीच, अांदाजी ३½ इांच जाडीची, द्रव्याची राहश 
पृष्ठभागावर राहू देणे. 

(५) सात हदवसपयंत हलका हहमर्फवारा मारून पृष्ठभाग सतत दमट ठेवणे; नांतर हवचेा झोत 
त्यावर न येऊ देता तो सावकाश कोरडा होंऊ देणे. 

 
)ए) पोत्यािे घासूि केलेली सिाई. 

जेव्हा रहचत काँक्रीटचा, हवशषेतः F₃ पृष्ठभागाचा देखावा, अपेके्षपेक्षा बराच सुमार असतो तेव्हा 
कधीकधी त्याची पोत्याने घासून सर्फाई करण्याची गरज पडते. जरूर ती जोडणी आहण दुरुस्ती करून सवस 
मोठ्या उणीवा दूर केल्यानांतर हा उपचार करण्यात येतो. 
 

पृष्ठभाग सांपूणसपणे ओले केले जातात व ते ओले असताना पोत्यानी घासण्याचे काम चालू करण्यात 
येते. याकहरता वापरण्यात येणाऱ्या चुन्यात मापाने १ भाग हसमेंट व १६ नांबरच्या चाळणीतून जाणारी २ भाग 
वाळू असते; आहण चुन्याची सांघनता घट्ट मलईसारखी होईल इतके पाणी त्यात घालण्यात येते. 
भोवतालच्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागाशी जुळण्याकहरता हसमेंटमध्ये पाांढऱ्या हसमेंटचे सांहमश्रण कराव े
लागण्याची शक्यता असते. स्वच्छ गोणपाटाने अगर स्पांजरबराच्या ब्रशाने सवस खडे्ड भरून जाण्याकहरता 
सांपूणसपणे त्या के्षत्रावरून चनुा घासण्यात येतो. खड्डड्यातील चुना सुनम्य असतानाच वरील प्रमाण असलेले 
व वरील द्रव्याांचे सुके हमश्रण पृष्ठभागावर घासाव.े सवस अहतहरक्त सुनम्य द्रव्य काढून टाकण्यास आहण 
खड्डड्यात भरणी केलेले द्रव्य पृष्ठभागाशी समतल राहाण्यासाठी पुरेसे शुष्ट्क द्रव्य घालून चुना घट्ट व सघन 
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होण्यास ह्याचा उपयोग होतो. खड्डड्यातल्या खेरीज कोणतेही द्रव्य पृष्ठभागावर राहू देऊ नये. नांतर 
पृष्ठभागावरील मुरवण चाल ठेवण्यात येते. 
 
)ऐ) िालुका विक्षेपण सिाई. 

पाण्याचे डाग, साठलेला गारा, मुद्रक सांहमश्रणे हलकासा वालुकास्र्फोट करून काँक्रीटच्या 
पृष्ठभागावरून प्रभावीपणे व काटकसरीने काढून टाकता येतात. ह्याकहरता लागणारी वाळू ३० नांबरच्या 
चाळणीतून सवसच्या सवस बाहेर पडणारी असावी. वालुका हवके्षपण उपकरण दर चौरस इांचास १५ ते ४५ पौंड 
या व्याप्तीत वायुदाब हनयांहत्रत करू शकेल असे असाव.े २०० रु्फटापेक्षा होजनळीची लाांबी जास्त नसावी. 
तोटीचा ⅜ इांच व्यास सामान्यतः पुरेल इतका मोठा असतो. पण अन्य आकारही वापरण्यास हरकत नाही. 
जलमुरवण केलेले काँक्रीट टाकून झाल्यानांतर १४ हदवसापेक्षा व पटल मुरवहणत काँक्रीट टाकून झाल्यावर 
२८ हदवसापेक्षा अगोदर वालुका हवके्षपण चालू करू नये. तसेच उच्च पातळीवरील सवस काँक्रीट 
टाकल्यानांतर त्याचे मुरवण होईपयंत ते चालू करू नये. प्रभतीवर वालुकास्र्फोटन करताना माध्यापासून 
सुरवात करावी आहण खालीखाली येत जाव ेव त्यावळेी आडव्या हदशनेे आांदोलन होईल अशी (तोटीची) 
हालचाल करावी. प्रभतीचा काही भाग वालुके्षहपत केल्यानांतर पृष्ठभागाला हचकटून राहाणारी धूळ काढून 
टाकण्याकहरता तो भाग पाण्याने धुवनू घ्यावा. 
 
)ओ) तििाािि पद्धिीिे केलेली सिाई 

आठव्या प्रकरणात हनवातन प्रहक्रयेची हक्रयापद्धहत वणसन केली आहे. 
 
)औ)– रर्चि पणृठभागािरील डाग काढूि टाकणे 

बाांधकाम चालू असताना उांच पातळीवरील काँक्रीटमधून पडणारे अपद्रव्य साांडून राहहल्याने, रांग व 
तेल ओघळून आल्याने, गांजाच्या डागामुळे, आहण हनःसारण झाल्याने रहचत पृष्ठभाग कधी कधी बेढब 
हदसतात. हे सारे F३ पृष्ठभागावरून काढून टाकाव े लागतात. र्फम्यातील गळतीमुळे सामान्यतः हनमाण 
होणारे बरेचसे र्फराटे काँक्रीट टाकण्यात येत असताना आहण ते टाकून झाल्यानांतर र्फम्याच्या खालचे 
पृष्ठभाग पाण्याने धुवनू काढण्याने बरेचसे कमी होतात अगर नाहीसे होतात. तेलाचे आहण सी ए– ५० ह्या 
रांगाचे डाग नाहीसे करण्यास झायलॉल हे हवद्रावण बरेचसे पहरणामकारक असते. जल-मुरवण हक्रयेमुळे 
हनमाण झालेले गांजाचे डाग, जस्ती अगर अल्युहमनमचे नळ अगर मृदाशोषक कॅनव्हसचे होज, आ. १६३ 
मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे वापरून, कमी करता येतात. रु्फक वाळू अगर १६ नांबरी चाळणीतून जाणारी अन्य 
नैसर्मगक वाळू वापरून हलके वालूकास्र्फोटन करून गांजाचे डाग समाधानकारकपणे नाहीसे करता येतास. 
अम्लाने धुणे सामान्यपणे पहरणामकारक ठरत नाही. एस्टेस हवदु्यत् सांयांत्राच्या प्लायवुडच्या बनलेल्या 
पृष्ठभागाच्या बाहेरच्या बाजूवरील सांरचन डाग, पट्ट्याच्या प्रकारचा वालुकारक सांपूणस पृष्ठभागावरून 
हर्फरवनू, बऱ्याच प्रभावीपणे कमी करता आले आहण हमसळून टाकता आले आहेत. 
 
१२१– अरणचि पृष्ठभागाचंी सफाई 

अरहचत उघडे पृष्ठभाग असलेल्या काँक्रीटमध्ये अहतशय राांधण्याची गरज टाळण्याकहरता जरूरी 
पुरताच चनुा घालावा. जर हमश्रण ओले असले व त्यात प्रमाणापेक्षा जास्त वाळू असली तर अहतहरक्त पाणी 
आहण सूक्ष्म द्रव्य पृष्ठभागावर येईल आहण त्याचा पहरणाम उच्च जल-हसमेंट गुणोत्तर असलेला व कमी 
प्रतीचा चुना हनमाण होण्यात आहण धूळ जमणे, जाळी पडणे, चीरा पडणे आहण सांभाव्यतः खालच्या 
राशीपासून वगेळे होण्याच्या प्रवृत्ती हनमाण होण्यात होईल. हनरहनराळ्या सर्फाईच्या हक्रयाांत इस्च्छत सर्फाई 
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प्राप्त होण्याकहरता गरज असलेले पृष्ठभागावरील काम कमीत कमी कराव.े ज्या हठकाणी पाणी साचनू 
राहहले आहे त्या के्षत्रावर कोणत्याहीं सर्फाई हत्याराांचा वापर करण्यास मनाई करावी. अशा के्षत्रावरील 
पाणी शोषनू जाईपयंत, त्याचे बाष्ट्पीभवन होईपयंत अगर हनःसारण करून, ते पसूुन काढून, होजच्या 
गुांडाळीने ते ओढून टाकून अगर अन्य साधनाांनी काढून टाकण्यात येईपयंत तेथील कायस थाांबवनू ठेवाव.े 
 

हववेर उघडे पडणाऱ्या आहण जे सामान्यपणे आडव े असतात अशा अरहचत पृष्ठभागाांना त्याांचे 
हनःसारण होण्याकहरता ब्यरूोच्या हवहनदेशाप्रमाणे उतार द्यावा लागतो. प्रभतीच्या आहण पायट्याांच्या 
माथ्यासारख्या अरुां द पृष्ठभागाांना सामान्यतः दर रु्फटास ⅜ इांच उतार हदला जातो; पायमागस, रस्ते, र्फलाट 
आहण तक्त्तपोंशींच्यासारख्या रुां द पृष्ठभागाांना दर रु्फटास सुमारे ¼ इांच उतार देण्यात येतो. अरहचत 
पृष्ठभागाांकहरता हवहनर्मदष्ट केलेल्या सर्फाईच्या वगांचा U१, U२, U३ व U४ असा नामहनदेश करण्यात येतो. 
प्रत्येकातींल अनुजे्ञय पृष्ठीय अहनयहमतपणा २४ व्या सारणीत दाखहवला आहे. अहनयहमतपणाची तपासणी 
करण्याकहरता १० रु्फटी सरळपट्टी अगर मोजपट्टी वापरण्यात येते. 
 
)अ) सिाई U१ 

भराई द्रव्याने अगर काँक्रीटने झाकून जाणाऱ्या पृष्ठभागावर आहण कालव्याांच्या सांरचनावरील 
पहरचालन मांचाांच्या पृष्ठभागावर वापरण्यात येणारी ही पट्टीने केलेली सर्फाई असते. U२ आहण U३ ह्या 
सर्फाईांचा हा पहहला टप्पाही असतो. एकसारखा समरूप पृष्ठभाग तयार होण्याकहरता काँक्रीट समतल 
करणे व ते पट्टीने गुळगुळीत करणे ह्याांचा ह्या सर्फाईच्या कायात समावशे असतो. (काँक्रीट) दृढीभतू 
झाल्यावर लागलीच सरलपट्टी अगर नमुनापट्टी, मागसदशसक म्हणून बसहवलेल्या लाकडी अथवा धातूच्या 
कडावरून करवतीसारखी मागेपुढे हर्फरवनू शषे काँक्रीट काढून टाकाव.े जेथे बोगद्याच्या अधस्तरासारखा 
पृष्ठभाग वक्राकार असतो तेथे हवशषे प्रकारचे मागसदशसक वापरण्यात येतात. अधस्तराच्या र्फरशीच्या लाांब 
अरूां द हवस्ताराच्या भागाकहरता अगर सपाट र्फरशीकहरता अवजड सरक र्फमा अगर र्फरशी–आहण–
सर्फाई यांत्राचा उपयोग करणे इष्ट असते. तीव्र बाक असलेल्या अधस्तराकहरता सरक र्फमा सवात उत्तम 
असतो; सपाट अगर दीघस हत्रज्येच्या अनुप्रस्थ छेदाकहरता र्फरशी–आहण–सर्फाईयांत्र अहधक चाांगले असते. 
 
)आ) सिाई U₂ 

अन्य सर्फाई हनर्मदष्ट केली नसेल तर सवस बाहेरील अरहचत पृष्ठभागावर वापरण्यात येणारी ही एक 
नेवल्याने करण्याची सर्फाई आहे. सायर्फन आहण पसरट्या नळाच्या अधस्तराचे पृष्ठभाग, कालव्याच्या 
सरांचना, साांडव,े हनगसमद्वार आहण शमनकुां डे याांच्या तक्त्तपोशी हवदु्यत् आहण पांप्रपग सांयांत्राच्या बाहेरच्या 
तक्त्तपोशी, सेवदेार बागेद्याांच्या गलॅरींच्या, सांपाांच्या, पुलाांच्या आहण तात्पुरत्या मोडनाल्याांच्या तक्तपोशी, 
पारेषण तारमागस आहण पुलाांचे खाांब आहण प्रभती याांचे माथे, पण ठळकपणे हदसून येणाऱ्या कठड्याच्या 
प्रभतीचे माथे सोडून, आहण गटाराांचे, बाजूच्या रु्फटपाथाांचे आहण बाहेरील प्रवशे लाद्या याांचें पृष्ठभाग, 
याांसाठी ही सर्फाई वापरण्यात येते. तसेच पलुाच्या तक्तपोशी, पूवस रहचत छत अगर पटल जलरोधक याांनी 
झाकून टाकलेल्या लादींनाही ती लागू करण्यात येते. हाताांनी अगर यांत्रचहलत साधनानी पृष्ठभाग 
गुळगुळीत केले तरी चालते. काँक्रीटचा पृष्ठभाग काहीसा घट्ट झाल्याखेरीज आहण आद्रसता पटल अगर 
“चकाकी” नाहीशी झाल्याखेरीज ही सर्फाई चालू करू नये. पृष्ठभागावर एकसारखा पोत येण्याकहरता 
आहण स्क्रीडच्या खुणापासून मुक्त होण्यास जरूर असणाऱ्या तरणापेक्षा तो जास्त गुळगुळीत करू नये, जर 
U₃ प्रकारची सर्फाई करावयाची असेल तर नेवल्याने गुळगुळीत करताना अहतहरक्त पाणी नसलेली चुन्याची 
अल्प राहश पृष्ठभागावर राहू द्यावी. त्यामुळे पहरणामकारकपणे थापीकाम करता येते. नेवल्याने गुळगुळीत 
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करण्याचे कायस चालू असतानाच जरूर ती काटछाट करावी अगर भर घालावी. धार आणणाऱ्या हत्याराांनी 
जोड आहण कडाांची सर्फाई करावी. हत्याराने तयार केलेल्या कडा रहचत कोन–मारणीपेक्षा पुष्ट्कळवळेा 
जास्त पसांत असतात. 
 
)इ)– सिाई U3 

(बद्ध काँक्रीट अगर टेरॅझो सर्फाई करण्यात येणाऱ्या लादींच्या खेरीज) इमारतींच्या आतील 
तक्तपोशींच्या लाद्या. ठळकपणे दृष्टीस पडणाऱ्या कठड्याांच्या प्रभतींचे माथे, बोगद्याचे अधस्तर आहण भयुारी 
साांडव,े आहण आतल्या हजन्याांचे पायटे आहण उांबरठे याांच्यावर वापरण्यात येणारी ही थापीने केलेली सर्फाई 
असते. नेवल्याने गुळगुळीत केलेल्या पृष्ठभागावरून आद्रसतापटल आहण चकाकी नाहीशी होईपयंत आहण 
पृष्ठभागावर अहतहरक्त सूक्ष्म द्रव्य आहण पाणी येण्यास अडथळा येईल इतके काँक्रीट कठीण झाल्याहशवाय 
पोलादी थापीकाम सुरू करू नये. प्रमाणाबाहेर थापीकाम केल्यामुळे, हवशषेतः जर ते अहत लवकर सुरू 
केले तर त्यामुळे, चरे पडण्याकडे आहण हटकाऊपणाचा अभाव होण्याकडे प्रवृत्ती उत्पन्न होते. थापीकामात 
प्रमाणाबाहेर जर हवलांब क्षाला तर त्यामुळे पृष्ठभाग इतका कठीण होतो की त्याची योग्य सर्फाई करता येत 
नाही. तरणामुळे हशल्लक राहहलेला वालुकामय पृष्ठभाग सपाट होईल आहण गुळगुळीत होईल इतक्या भक्कम 
दाबाने पोलादी थापीकाम कराव.े थापीकामात भरीव, दोषरहहत, खाचखळगे व थापींच्या खुणा नसलेला 
एकसारखा पृष्ठभाग हनमाण झाला पाहहजे. हलके थापीकाम आहण थापीच्या अल्प खुणा, पूवसरहचत छत 
आहण पटल–जलरोध झाकण्यात येणाऱ्या पृष्ठभागावर, राहहल्या तरी सामान्यपणे चालते. हनत्याचे 
प्राथहमक थापीकाम केल्यानांतर “स्वीट स्वदेने” अगर हलकी “स्कू्रल” “पत्रलते” च्या प्रकारची लगेच 
सर्फाई करून सर्फाई केलेला पृष्ठभाग प्राप्त करता येतो. 
 

पृष्ठभाग हझजू नये आहण गांज रोधक व्हावा म्हणून जेथे “कठीण पोलादी थापीच्या सर्फाई” ची खास 
सर्फाई म्हणून गरज असते तेथे नेहमीची U३ सर्फाई झाल्यावर पृष्ठभाग जवळजवळ कठीण होताच त्यावर 
पुनः थापी हर्फरवण्यात येते. त्यावळेी भक्कम दाब देण्यात येतो व पृष्ठभाग कठीण होईतो आहण त्यावर 
काहीसा चकचकीतपणा येईपयंत थापीकाम करण्यात येते. 
 
)ई) सिाई U₂ 

कालव्याच्या आहण आडव्या अस्तराांच्याकहरताही सर्फाई हवहनर्मदष्ट करण्यात येते. एकसारखेपणा, 
गुळगुळींतपणा आहण अशमकप्पे आहण पृष्ठीय पोकळ्यापासून मुक्त होण्याकहरता लाांब दाांड्याच्या पोलादी 
थापीचा पहरणामकारक वापर करून प्राप्त होणाऱ्या सर्फाईदार पृष्ठभागाच्या बरोबरीचा हा तयार पृष्ठभाग 
असला पाहहजे. पृष्ठभागावरील हलके पोचे आहण थापीच्या पसुट खुणा आके्षपाहस नसतात. जेव्हा अस्तर–
यांत्राने हनमाण केलेला पृष्ठभाग हवहनदेहशत आवशयकता पऱु्या करतो तेव्हा आणखी सर्फाईची जरुरी नसते. 
अस्तर–यांत्रामुळे काही खरबरीत जागा जरी राहहल्या तरी मान्य होईल अशी सर्फाई करण्यात श्रम बाचाव े
म्हणून थोडासा चुना लागलीच वापरण्यास हरकत नाही. 
 
)उ) केसासारख्या र्चरा पडू ि देणे 

सर्फाईचे कायस चालू असताना प्रमाणापेक्षा जास्त कायसवाही केल्यामुळे हनमाण झालेल्या पृष्ठभागावर 
पाणी आहण सूक्ष्म कणाांच्या सांकें द्रणाांच्यामुळे या केशाकार हचरा उत्पन्न होतात. अवळेी सर्फाई केल्यामुळे 
आहण अहतशय शुष्ट्कन अगर शीतन केल्याने अशा हचराळण्यात वाढ होते. नुकसान न होता तयार पृष्ठभाग 
झाकून ठेवता येण्यापूवी तो तडकून जाईल इतकीं कमी आद्रसता जेव्हा असते तेव्हा तो पृष्ठभाग ओलसर 
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करावा आहण पृष्ठभाग धुवनू जाणार नाही अगर त्यावर पाण्याची डबकी तयार होणार नाहीत इतका त्यावर 
अहतसूक्ष्म पाण्याचा र्फवारा मारून तो ओलसर ठेवावा. अपक्व काँक्रीटची ते गार केल्यामुळे हचराळण्याकडे 
प्रवृत्ती होत असल्याने प्राथहमक ओलाव्याकहरता वापरण्यात येणारे पाणी काँक्रीटपेक्षा जास्त थांड असू नये. 
(ते गरम असणे जास्त पसांत असते). थापीकाम करण्याच्या अगोदर हवकहसत होणाऱ्या तडकण्याच्या भेगा 
हात तरणीने काँक्रीट ठोकून सामान्यपणे बांद करता येतात. 
 
१२२– उच्चगणि प्रवाहाशी संबंध येिाऱ्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागाचं्या णवशेष गरजा. 

उच्चगहत प्रवाहाशी सांबांध येणाऱ्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागाांच्या सर्फाईची हवशषे जरूरी तीव्र हनवातन 
आहण हाहनकारक क्षरण थाांबहवण्याकहरता असते. तसेच काँक्रीटची पृष्ठभागावरील अगर त्याच्या सांपूणस 
वस्तुमानातील शक्ती वाढहवण्याची प्रवृत्ती असणाऱ्या द्रव्याांच्यामुळे क्षरण प्रहतरोधात वाढ होते. उच्चगहत 
जलप्रवाहाच्या आतील अगर त्याच्याशी अहभलां ब असलेल्या लहान तुटक धारदार कोपऱ्याांच्या टप्प्याांवर 
केलेल्या ब्यूरोच्या प्रयोग शाळेतील आहण जागेवरील चाांचण्यावरून असे हदसून आले आहे की (सामान्य) 
हवामान पहरस्स्थतीत जेव्हा पाण्याचा वगे दर सेकां दाला सुमारे ४० रू्फट होतो तेव्हा तुलनेने लहान टप्पे 
असलेल्या अनुप्रवाही हदशकेडे हनवातन आहण हाहनकारक क्षरणास सुरवात होते. ह्या मूल्यापेक्षा जेव्हा वगे 
वाढतो तेव्हा ह्या प्रकारच्या टप्प्यावर हवशषे प्रकारच्या मयादा घालाव्यात आहण त्याांच्यावर हवशषे प्रकारचे 
उपचार करावते. 
 
)अ)– तिगार्द्िार िसलका आणण बोगद्याांच ेपणृठभाग. 

प्रवाहाच्या आतील अगर तोंडाशी असणाऱ्या तुटक प्रकारच्या टप्प्याच्यामुळे हनमाण होणाऱ्या 
हनवातनाच्या समस्या, जेव्हा उच्चगहत प्रवाहाचा सांबांध येतो तेव्हा जर हनयांत्रक दरवाजाांच्या लगेच अनुप्रवाही 
हदशसे त्या घडत असल्या तर हवशषेप्रकारे गांभीर होऊ शकतात. दरवाजाच्या द्वाराांतून जात असलेल्या 
उच्चगहत प्रवाहामुळे प्रवाहाचे सीमापटल हवस्कहळत होते, आहण (त्यावळेी) वगेावर अवलां बून असणारा 
हवहशष्ठ लाांबीचा अखांड पृष्ठीय सांपकस  प्रस्थाहपत करावा लागतो. २५ व्या सारणीत हदल्याप्रमाणे दरवाजाांच्या 
चौकटींच्या कडाांपासून अनुप्रवाही हदशनेे हवहशष्ठ अांतरापयंत हनगसमद्वार नहलकाांच्या आहण बोगद्याांच्या प्रवाह 
पृष्ठावरील हे तुटक प्रकारचे टप्पे ठराहवक अांतरापयंत घासून पूणसपणे नाहीसे करण्याची ब्यूरोच्या 
हवहनदेशात तरतूद केलेली आहे. 
 

सारिी क्र. २५ उच्चगणि प्रवाहािील णवस्तर्थिींकणरिा आणि अपघषपिाकणरिा सवलिी. 

दर सेकां दास रु्फटात वगेाची 
व्याप्ती 

दरवाजाच्या चौकटीवर 
करावयाच्या उपचाराचे अनुप्रवाही 

अांतर (रू्फट) 

उांची आहण लाांबीचे घासण्याच्या 
कोनाशी गुणोत्तर 

४० ते ९० १३ १ स २० 
९० ते १२० ३० १ स ५० 
१२० पेक्षा जास्त ५० १ स १०० 

 
उच्चगहत प्रवाहाशी सांबांध येणाऱ्या दरवाजाांच्या चौकटींच्यापासून लगेच अनुप्रवाही हदशकेडील 

के्षत्राांच्या पलीकडील हनगसमद्वार नहलका आहण बोगद्याांच्या त्या पृष्ठभागावरील प्रवाहात येणारे तुटक टप्पे 
कमी करण्याकहरता दक्षतेचे उपायही आगाऊ योजण्यात येतात. सामान्यपणे शमनकुां डाच्या पहहल्या 
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अपरप्रवाही आडव्या सांरचन जोडाच्याजवळ या दक्षता उपायाांचा शवेट करण्यात येतो. (हवहशष्ट) प्रबदूपासून 
अपरप्रवाही पृष्ठभागावरील प्रवाहाच्या आतील तुटक टप्पे, ⅛ इांचापेक्षा जास्त असू नयेत आहण ह्या मयादेचे 
जर त्याांनी उल्लांघन केले तर २५ व्या सारणीत ठरवनू हदलेल्या प्रवाहवगेास अनुसरून ते घासून सांपूणसपणे 
नाहीसे करावते. 
 

उच्च गहत प्रवाहाशी अहभलांब आहण त्यापासून दूर असणारे आहण अशा प्रवाहाशी समाांतर असणारे 
तुटक प्रकारचे टप्पे र्फक्त २४ व्या सारणीत तरतूद केल्याप्रमाणे हवहशष्ठ सर्फाईकहरता सामान्यपणे अनुजे्ञय 
असलेल्या मयादेत असाव ेलागतात. 
 

)आ )भुयारी साांडव्याांच ेपणृठभाग  
दर से. स ४० रु्फट अगर त्यापेक्षा जास्त वगे असणाऱ्या प्रवाहाशी सांबांहधत भयुारी साांडव्याांचे 

पृष्ठभाग, तुटक टप्पे कमी करण्याच्या अगर नाहीसे करण्याच्या बाबतीतही क्राांहतक असतात. हव, १२० 
(ऊ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे हवहशष्ठ दगडी सर्फाई हमळणाऱ्या मध्य रेषेच्या अगर उडाण रेषेच्या खालील 
भयुारी साांडव्याांच्या कोपऱ्याांचे पृष्ठभाग, दगडी सर्फाई पुरी झाल्यानांतर तुटक प्रकाराांच्या टप्प्यापासून मुक्त 
असले पाहहजेत. बोगद्याच्या कोपऱ्याांच्या अनुप्रवाही टोकापासून अांदाजे बोगद्याांच्या ५ व्यासाांच्या 
अांतराकहरता उच्च गहत प्रवाहाच्या सांपकातहह राहणारे भयुारी साांडव्याच्या छेदाच्या पृष्ठभागावरील तुटक 
टप्पे, प्रवाहाच्या अवस्थामुळे हनवात स्स्थती हनमाण होऊ नये म्हणनू, सांपूणसपणे काढून टाकावते. जर ह्या 
पृष्ठभागावर तुटक टप्पे हनमाण झाले तर २५ व्या सारणीत ठरवनू हदल्याप्रमाणे प्रवाहवगेास अनुसरून 
हतरके घासून पूणसपणे ते नाहीसे करावते. 
 

साांडव्याच्या भयुाराच्या कूपापासून भयुाराच्या कोपऱ्याच्या सुरवातीपयंतच्या पृष्ठभागाकहरता आहण 
५ व्यासाच्या छेदाच्या अनुप्रवाही हदशकेडील साांडव्याच्या भयुाराच्या पृष्ठभागाकहरता प्रवाहाशी समाांतर 
नसलेले तुटक टप्पे हनमाण होऊ नयेत हवशषे काळजी घ्यावी आहण ह्या पृष्ठभागाांच्यावर टप्पे हनमाण झालेच 
तर २५ व्या सारणीत ठरहवलेल्या प्रवाहवगेास अनुसरून हतरके घासून त्याांचा हनरास करावा. प्रवाहाच्या 
हदशशेी समाांतर असणारे ह्या पृष्ठभागाांच्यावरील तुटक टप्पे एका इांचाच्या ¼ पेक्षा जास्त असू नयेत आहण ते 
या मयादेपेक्षा जर जास्त असले तर २५ व्या सारणीत ठरवनू हदल्याप्रमाणे प्रवाहवगेास अनुसरून आवशयक 
हततके हतरके घासून ही अहतहरक्तता नाहीशी करावी. 
 

१२० व्या हवभागात स्पष्ट केल्याप्रमाणे क्रमशः हनमाण होणारा, उच्च गहत प्रवाहाशी सांबांध येणाऱ्या 
साांडव्याांच्या भयुाराच्या पृष्ठभागावरील अहनयहमतपणा एका इांचाच्या ¼ पेक्षा जास्त असू नये. 
 
(इ) र्ुक्ििाही साांडव्याांच ेपणृठभाग 

उच्च गहत प्रवाहाशी सांबांध येणाऱ्या उघड्या साांडव्याांच्या पृष्ठभागावरील तुटक टप्प्यामुळे अपघषसण 
अगर हनवातन हनमाण होऊ नये म्हणून काळजीचे उपाय आगाऊ योजावते. अशा पृष्ठभागावरील जे तुटक 
टप्पे प्रवाहाच्या हदशशेी समाांतर नसतात आहण जे प्रवाहाच्या आत गेलेले असतात ते एका इांचाच्या ⅛ पेक्षा 
जास्त असू नयेत. जेव्हा ही मयादा ओलाांडली जाते तेव्हा २५ व्या सारणीत ठरवनू हदल्याप्रमाणे प्रवाहाच्या 
वगेास अनुसरून लागणाऱ्या हतरकस कोनाइतके घासून ते नाहीसे करावते. प्रवाहापासून दूर अगर समाांतर 
असणाऱ्या टप्प्याांनी सारणी २४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे हवहशष्ठ सर्फाईकहरता र्फक्त कमाल अनुजे्ञय 
मयादा पुऱ्या कराव्या लागतात. 
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१२३– रंगणविे आणि आद्रपिा रोध 
(अ) रांगविणे-  

ब्यूरोच्या रांगहनयम पुस्स्तकेत काँक्रीटकहरता वापरावयाचे रांग आहण ते कसे लावावाचे याांचे हववचेन 
आहण चचा केली आहे. 
 
(आ) आद्रािा-दर्टपणा-रोध–  

मागे टाकलेला भराव आहण इतर भहूम द्रव्यातील ओलाव्याचा काँक्रीटमध्ये प्रवशे होऊ नये म्हणनू 
बाांधकाम चालू असताना हनरहनराळ्या हबटु्यहमनच्या आहण अन्य “जलरोधक” सांहमश्रणानी त्याच्या 
पृष्ठभावर उपचार करावा लागला आहे. तथाहप अनुभवाने असे हदसून आले आहे की काँक्रीटच्या 
सांरचनातून होणारा आद्रसतेचा प्रमुख हशरकाव (त्यातील) हचराांतून, सांरचन जोडाांतून अगर दृढीभतू न 
झालेल्या काँक्रीटच्या के्षत्रातून होतो व त्याला कोणताही सामान्य दमटपणाहवरोधी उपचार थाांबव ूशकला 
नसता. काँक्रीट, हवशषेतः भारी प्रभती आहण जलनळाांतील काँक्रीट, स्वयांही सवस व्यवहायस काजासाठी 
हवद्यमान हवहनदेश आहण सूचनाबरहुकूम त्याची सांरचना केलेली असेल तर, आतल्या बाजूस 
समाधानकारकपणे सुके राहील अशी अपेक्षा असते. ह्या कारणाकहरता ब्यूरोच्या कामावर आद्रसता 
हनरोधनाच्या उपचाराचा वापर कमी कमी होऊ लागला आहे आहण अहधक चाांगले सांरचन जोड आहण 
सांकुचन जोड प्राप्त करण्याकडे आहण चाांगल्या प्रकारे दृढीभतू झालेले अपारगम्य काँक्रीट टाकण्याकडे 
अहधक लक्ष देण्यात येत आहे. 
 

जेथे हचरा, जोड, अगर सस्च्छद्र काँक्रीटमधून आके्षपाहस गळती होते तेथील देखभाल आहण 
पहरस्स्थतीत सुधारणा करण्याकहरता हवणकरीवर अगर चादरीवर जलरोधक द्रव्याांचे लवहचक पापदेु्र 
बनहवण्यात येतात. तपमानातील अगर आद्रसतेतील र्फरकामुळे जेव्हा हचरेच्या रुां दीत र्फरक पडतो तेव्हा हे 
पापदेु्र र्फाटून जाण्याचा धोका नसणारे असे हचराांचे  आहण जोडाांचे आच्छादन तयार करतात. काँक्रीटच्या 
सांरचनेच्या क्राांहतकपणे उघड्या पडलेल्या भागाांचे सेवायुक्त आयुष्ट्य वाढहवण्याकहरता एका ऋतुसहन 
हक्रयापद्धतीचे हव. १३८ मध्ये वणसन केले आहे. ही प्रथा दुरुस्तीकहरता नसून आवशयकतया प्रहतबांधक 
असते. 
 
(उ) र्ुरिण 

 
१२४– आद्रप मुरवि 

हसमेंटच्या जलयोजनाला लागणाऱ्या पाण्यापेक्षा बराच जास्त पाण्याचा अांश ताज्या काँक्रीटमध्ये 
असतो. तथाहप प्रारांहभक पक्वता प्राप्त झाल्यानांतर बाष्ट्पीभवनाने अगर अन्य कारणाांनी बऱ्याच प्रमाणात 
जलहानी झाल्यामुळे पूणसपणे जलयोजन होण्यास हवलां ब होतो अगर अडथळा येतो. तुलनेने जलद 
जलयोजन होण्याच्या अगोदरच्या अवस्थेत अवशय असणाऱ्या आद्रसतेची हानी रोखणे अगर भरून काढणे हा 
मुरवणाचा उदे्दश असतो. हा उदे्दश साध्य करण्याची नेहमीची कायसपद्धती उघड्या पृष्ठभागावर र्फवारे मारून 
अगर डबकी तयार करून अगर माती, वाळू अथवा गोणपाट ओल्या स्स्थतीत ठेवनू तो सतत ओलसर ठेवणे 
ही असते. पूवस हनर्ममत काँक्रीट आहण थांड हवते टाकलेले काँक्रीट बांहदस्त केलेल्या जागाांत वार्फ सोडून 
अनेक वळेा ओलसर ठेहवण्यात येते. ह्या कायसपद्धतीला “आद्रस मुरवण” पद्धती असे म्हणतात. (काँक्रीट) 
लवकर सुके होण्याचे थाांबहवले पाहहजे नाहीतर काँक्रीटमध्ये सांभाव्य गुणधमस पूणसपणे हवकहसत होणार 
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नाही. गरम, कोरड्या, सुसाट वाऱ्यात, कोपरे, कडा व पषृ्ठभाग अहधक सहजतेने शुष्ट्क होतात. जर हे भाग 
सुके होऊ हदले नाहीत आहण त्याांच्यात काहठण्य व दजा पूणसपणे हवकहसत झाले तर काँक्रीटच्या आतील 
भागाांचे पुरेशा प्रमाणात मुरवण झालेले असेल. 
 

ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे Ⅰ, Ⅱ, अगर व्या प्रकाराांच्या हसमेंटपासून तयार केलेले काँक्रीट हकमान १४ 
हदवस आद्रस ठेवाव ेलागते आहण Ⅳ प्रकारचे हसमेंट अगर कोणच्याही प्रकारचे हसमेंट व पोझोलान एकहत्रत 
करून तयार केलेले काँक्रीट हकमान २१ हदवस आद्रस ठेवाव ेलागते. Ⅴ व्या प्रकाराांच्या हसमेंटपासून तयार 
केलेल्या काँक्रीटच्या काहठण्याचा वगे, Ⅰ व Ⅱ ऱ्या प्रकाराांच्या हसमेंटपासून तयार केलेल्या काँक्रीटपेक्षा 
काहीसा मांद असतो. ह्या कारणाकहरता जेव्हा Ⅴ व्या प्रकाराचे हसमेंट वापरलेले असते तेव्हा त्याचे सांपूणसपणे 
मुरवण करण्याची तरतूद करण्यास हवशषे महत्व असते. आद्रस मुरवण पूणस झाल्यानांतर (हवहशष्ट) शुष्ट्कनाच्या 
कालावधीमुळे सल्रे्फटच्या आघाताला प्रहतरोध करण्याची क्षमता बहुधा काबसनीकरण झाल्यामुळे बऱ्याच 
प्रमाणात वाढते असे चाांचण्यावरून हदसून येते. 
 

उन्हापासून सांरक्षण केलेल्या काँक्रीटच्या मुरवणात शुष्ट्कन कालावधींच्यामुळे अडथळा येण्याचा 
सांभव कमी असतो आहण म्हणून काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर उन्हात र्फवारे मारण्यापेक्षा ते जास्त प्रभावी 
होण्याचा सांभव असतो. ह्या कारणाकहरता हभजहवलेले गोणपाट काँक्रीटवर टाकणे उत्तम असते; ते काँक्रीट 
केवळ आच्छादून टाकते एवढेच नव्हे तर चाांगल्या आद्रस मुरवणाला अवशय असलेला ओलावाही (त्यात) 
धरून ठेव ूशकते. 
 

कामावर तसेच राहू हदलेल्या लाकडी र्फम्याच्यामुळे उन्हापासून चाांगले सांरक्षण हमळते परांतु 
त्यामुळे बाहेरील काँक्रीटच्या आद्रस मुरवणाची पद्धत म्हणनू मान्य होण्याइतका पुरेसा ओलावा काँक्रीटमध्ये 
रहात नाही. तथाहप इमारतींच्या आतील बाजूच्या छताांच्या आहण प्रभतीच्या मुरवणाकहरता र्फमे हकमान ४ 
हदवस जागेवर राहू हदल्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या मुरवणाखेरीज अन्य (मुरवणाची) जरूरी लागत नाही. 
प्रभतीच्या, खाांबाांच्या आहण तुळयाांच्या माथ्यासारखे र्फम्यातील अरहचत काँक्रीटचे पृष्ठभाग, खराबी होण्यास 
ते प्रहतरोध होईल इतके कठीण होताच, हभजहवलेल्या गोणपाटाने अगर अन्य प्रभावी साधनाांनी ओले 
करावते. हे पृष्ठभाग आहण खडे उतार असलेले अगर उदग्र रहचत पृष्ठभाग, र्फमे काढून घेण्याच्या आधी 
आहण ते काढून घेण्यात येत असताना, वरच्या पृष्ठभागावर पाणी घालून आहण र्फमे व काँक्रीटच्या मधून ते 
वाहू देऊन पूणसपणे आहण सतत ओले ठेवावते. अशा कामासाठी मृदाशोषक होज नळ हवशषेेकरून उपयुक्त 
असतो. (आ. १६३ पहा.) चाांगल्या प्रकारे ओल्या केलेल्या पाश्वसभरणापासून हमळते त्यापेक्षा अहधक चाांगले 
मुरवण आहण सांरक्षण नाही. तक्तपोशी, र्फरशी आहण इतर लाद्याांवर डबक्यासारखे पाणी साठवनू ठेवण्याने 
जाळी पडणे, हचरा पडणे आहण झीज पहरणामकपणे कमी करता येतात. हवदु्यत् अगर पांप्रपग सांयांत्राांच्या 
इमारतींच्या वरच्या पृष्ठभागाांवरील मुरवणाच्या पाण्याच्या हनःसारणात, कधीकधी वरच्या पातळीवरील 
सांरचनेच्या कायातील हनःसारणामुळे, झालेल्या वाढीमुळे पृष्ठभाग बढेब होतात व स्वच्छ करण्याचे महाग 
उपाय वापरूनच हा देखावा सुधारता येतो. 
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आ. १६३ 

मृदाशोषक होजनळाने केलेले जलमुरवण. लोखांडी नळी वापरून पडणारे गांजाचे डाग ह्यामुळे 
हनमाण होत नाहीत. P X–D–34609 
 
१२५– मोहोरबंदी पटलाचं्या सहाय्याने केलेले मुरवि 

काही पहरस्स्थतीत र्फमे काढून घेतल्यावर लगेच उघड्या पृष्ठभागावर, हमश्रण जलाचे बाष्ट्पीभवन 
रोखून धरण्याकहरता अहभकल्पन केलेली मोहोरबांदी पटले वापरून, काँक्रीटचे मुरवण करणे इष्ट असते. 
योग्य तऱ्हेने घातलेले पटल बहुतेक पहरस्स्थतीत पुरेसे मुरवण होण्यास लागेल इतकी आद्रसता राखून ठेवते. 
 

ब्यूरोच्या प्रकल्पावर कालव्याची अस्तरे आहण सांबांहधत सांरचनातील काँक्रीटच्या मुरवणाकहरता 
पाांढऱ्या रांगाच्या मोहोंरबांदी सांहमश्रणाचा वापर करण्याची सध्याची प्रथा आहे. मोडबाांधावर मातीच्या 
धरणाशी अांगभतू असलेल्या सांरचनाांच्या जल मुरवणाकहरता पयाय म्हणून पाांढऱ्या रांगाचे सांहमश्रण 
वापरण्यासही पुष्ट्कळवळेा परवानगी देण्यात येते. तेले, मेणे, अगर राळ ह्या वहन द्रव्यात क्षमता असलेला 
हवके्षहपत केलेला बाहरक दळलेला उच्च प्रमाणात झाकण्याची क्षमता असलेला पाांढरा रांग आहण हवद्रावण 
याांचे हे सांहमश्रण असते. हे हमश्रण ब्यूरोच्या हवहनदेशास अनुसरून तयार केलेले पुरवण्यात येते व कामावर 
ते पातळ करू नये अगर अन्यधा त्याची बनावट बदलू नये. दर गलॅनला १५० चौ. रू्फट इतक्या कमाल 
हवहनर्मदष्ट पसरणी इतके, योग्य प्रमाणात गुळगुळीत असलेल्या पृष्ठभागावर, जेव्हा ते लावण्यात येते तेव्हा 
तो पृष्ठभाग पाांढरा हदसू लागतो आहण काँक्रीटचा स्वाभाहवक रांग प्रभावीपणे झाांकून जातो. काँक्रीटवर 
उपचार केले नसताना अगर पूवी वापरीत असलेल्या स्वच्छ व काळ्या सांहमश्रणाचे लेप हदले असताना 
प्रत्यक्षपणे अवशोहषत केली जाणारी सूयाच्या प्रकाशातील बरीचशी उष्ट्णता ह्या पाांढऱ्या लेपामुळे परावर्मतत 
होते. उष्ट्ण हवते तपमानातील ही घट ४०° F इतकी असू शकते. औस्ष्ट्णक प्रसरण आहण सांकुचनामुळे हचरा 
पडतात. त्यात अहधक एकसारख्या व कमी तपमानामुळे भरीव घट होते. डेन्व्हर प्रयोगशाळाांतील आहण 
जागेवर केलेल्या चाचण्याांच्या माहहतीवरून असे हदसून येते की पाांढऱ्या रांगाच्या सांहमश्रणाच्या वापराचा 
काँक्रीटचे कमी तपमान राखण्यात आच्छादन घालण्याने जो पहरणाम होतो तोच पहरणाम होतो. 
 

उष्ट्णता पहरवतसक लेप देण्याची जरूरी नसलेल्या बोगद्याांच्या अगर सायर्फनाांच्या आतल्या 
पृष्ठभागाांचे पटल मुरवण करण्याकहरतासुद्धा पाांढऱ्या रांगाचे सांहमश्रण हवहनर्मदष्ट करण्यात आले आहे. अशा 
वळेी स्वच्छ आहण काळ्या लेपामुळे तपासणीस जी सुहवधा लाभत नाही ती पाांढऱ्या लेपामुळे लाभते कारण 
रांगीबेरांगी अगर करड्या रांगाच्या देखाव्यामुळे अपऱु्या आच्छादनाची सूचना हमळते. 
 

हकमान २८ हदवसपयंत मोहोरबांदी लेप जशाचा तसा राहील अशी मोहोरबांदी सांहमश्रणाची बनावट 
असली पाहहजे. प्रभावी मुरवणाची खात्री हमळण्याकहरता जरूर असलेले आच्छादन पहरस्स्थतीप्रमाणे 
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बदलते. थापीने गुळगुळीत केलेल्या पृष्ठभागाला वायवीय पद्धतींने लावलेल्या चनु्याच्या पृष्ठभागासारख्या 
खरबरीत पृष्ठभागाच्या तुलनेने कमी सांहमश्रण पुरते. हवामान पहरस्स्थतीत आहण काँक्रीटच्या पृष्ठभागात 
होणाऱ्या बदलाकहरता लाग ू होणारी आच्छादनाची प्रमाणे एका प्रकल्पाकहरता सुद्धा ठरहवणे अव्यवहायस 
असते. तथाहप सामान्य आच्छादनाकहरता दर गॅलनला १५० रु्फटापेक्षा जास्त नाही अशी आच्छादनाची 
आवशयकता आहण खरबरीत पृष्ठभागाकहरता एकसारखे पाांढरे अखांड पटल प्राप्त करण्याकहरता 
जरूरीप्रमाणे कमी आच्छादनाची जरूरी ब्यूरोंने प्रस्थाहपत केली आहे. (अ. १८२ पहा.) चाचण्या व के्षत्रीय 
हनरीक्षणावरून असे हदसून आले आहे की योग्य प्रमाणात गुळगुळीत असलेल्या पृष्ठभागावर दर गलॅनला 
१५० चौ. रू्फट आच्छादनाने, जर २८ हदवस पटल जसेचे तसे राहू हदले तर, १४ हदवस सतत केलेल्या आद्रस 
मुरवणाइतकी तरतूद होते. 
 

२८ हदवसाांच्या मुरवण कालानांतर हवचे्या पहरणामामुळे पाांढऱ्या रांगाच्या सांहमश्रणात रांगीबेरांगी 
चेहेरेपट्टी पुष्ट्कळवळेा हवकहसत होत असल्यामुळे लोकाना ठळकपणे हदसणाऱ्या हवदु्यत् आहण पांप्रपग 
सांयांत्राांच्या बाहेरील बाजूवर आहण पुलाांच्या तक्तपेशी, अांत्याधार आहण मध्यपादाांच्या पष्ठभागावर त्याचा 
वापर करण्यास कधीकधी आके्षप घेण्यात येतो. अशा पषृ्ठभागाच्या मुरवणाकहरता, रांगात बऱ्याचशा प्रमाणात 
काँक्रीटच्या रांगाशी जुळणाऱ्या आहण म्हणनू हवते राहहल्यावर जास्त चाांगले हदसणाऱ्या करड्या रांगाच्या 
सांहमश्रणाचा ब्यूरो अहलकडे हवहनदेश करीत असतो. करड्या रांगाची पाांढऱ्या प्रमाणेच जवळजवळ 
वहनक्षमता असते परांतु त्याचा उष्ट्णता प्रहतरोध जरासा कमी असतो आहण काँक्रीटच्या दृशयभागास जेव्हा 
महत्व असते तेव्हाच त्याचा उपयोग करावा. 
 

क्वहचत् प्रसांगी प्रारांहभक आद्रस मुरवणाला मोहोरबांदी हमश्रणानी होणाऱ्या मुरवणाची जोड द्यावी 
लागते. एका कालव्याच्या काही भागातील बाजूच्या उतारावरील अस्तर आडव्या हदशनेे बऱ्याच प्रमाणात 
तडकले होते. मोहोरबांदी सांहमश्रण लावावयाच्या आधी आद्रस मुरवण २४ तासपयंत करून हे भेगाळणे बरेचसे 
नाहीसे करण्यात आले, हे एक याचे उदाहरण आहे. योग्य मुरवणाकहरता मोहोरबांदी सांहमश्रण लावणे 
सामान्यपणे पुरेसे होते पण जर मुरवण पटलाच्या पयाप्ततेची शांका येईल अशी पहरस्स्थती असेल तर एक 
बहुमोल अनुषांहगक आहण आगाऊ दक्षतेचा उपाय म्हणनू प्रारांहभक आद्रस मुरवणाची जरूरी लागेल. र्फवारा 
मारून एका थरात मोहोरबांदी सांहमश्रण लावण्यात येते. ते सांपूणसपणे व हनःशषे पसरण्याची खात्री 
करण्याकहरता हदलेल्या के्षत्राला लागणाऱ्या सांहमश्रणातील अांदाजी हनम्मे, झोत बांदुक एकाच हदशनेे मागेपुढे 
हर्फरवनू, लावाव ेव उरलेले ह्या हदशचे्या काटकोनात लावाव.े र्फवारणी करण्याचे उपकरण दाबटाकीच्या 
प्रकाराचे असाव े व ते लावले जात असताना सतत ढवळले जाईल अशी त्यात तरतूद केलेली असावी. 
सांहमश्रणात ओलावा अगर तेल जाऊ नये म्हणनू सांपीहडत वायुनहलका पाशबद्ध कराव्यात. सामान्यपणे 
र्फळबागेत वापरतात अशी हातर्फवाऱ्याांची उपकरणे सोयीस्कर नसतात. हव ेअसेल तर रहचत पृष्ठभागावर 
ब्रशाचा वापर करावा परांतु अरहचत काँक्रीटवर त्याचा वापर करू नये कारण ब्रशाने सांहमश्रण लावतेवळेी 
काँक्रीट खराब होण्याइतके नरम असते. अशा खराबीमुळे सांहमश्रणाचा अहतप्रमाणात हशरकाव होईल इतका 
पृष्ठभाग उघडा पडतो आहण त्यामुळे पटलाची अखांडता तुटते. मोहोरबांदी सांहमश्रण लावण्याच्यावळेी रहचत 
काँक्रीट चाांगल्या प्रकारे सांपकृ्त असणे महत्वाचे असते. र्फमे काढून घेतल्यावर तात्काळ हलक्या र्फवारणीने 
पृष्ठभाग ओला करावा आहण अहधक पाणी सहजपणे शोषले जाण्याचे थाांबपेयंत हे आद्रसण चालू ठेवाव.े 
आद्रसपटल हदसेनासे होताच आहण पृष्ठभाग अद्याप दमट असेपयंत सांहमश्रण लावाव.े रहचत काँक्रीटच्या 
बाबतीत कडा, कोंपरे आहण खरबरीत जागा सांहमश्रणाने चाांगल्या प्रकारे झाकून जाव्यात म्हणून हवशषे 
काळजी घ्यावी. कोणचेही हठगळकाम करण्याच्या अगोदर सांहमश्रण लावाव.े अरहचत पृष्ठभागावर, त्यावर 
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हनःस्त्रावण जल अगर “चकाकी” असेपयंत सांहमश्रण लाव ूनये परांतु पृष्ठभाग हनस्तेज झाल्यानांतर लगेच ते 
लावाव.े उच्चतम सांपीडक शक्तीकहरता आहण अपघषसण प्रहतरोधाकहरता काँक्रीटचा पृष्ठभाग यापढेु 
नेवल्याच्या–सर्फाईला प्रहतसाद देणार नाही इतके काँक्रीट घट्ट होत असण्याच्या सुमारास (त्यावर) 
मोहोरबांदी हमश्रण लावाव.े 
 

लेप लावनू झाल्यानांतर हकमान २८ हदवस त्याचे सातत्य राखले पाहहजे. वहातूक अगर अन्य 
कारणामुळे जेव्हा जेव्हा मुरवण पटलास खराबीला तोंड द्याव े लागते तेव्हा तेव्हा त्याचे २४ तासापयंत 
शुष्ट्कन करून १ इांच जाडीपेक्षा कमी नाही असा वाळूचा अगर मातीचा थर त्यावर घालून अगर अन्य 
उपयुक्त आहण प्रभावी साधनाांनी त्याचे सांरक्षण कराव.े २८ हदवसाच्या आत लेपाची कोणच्याही प्रकारची 
खराबी झाल्यास सढळ हाताने हवनाहवलां ब सांहमश्रण लावनू त्याची  दुरुस्ती करावी. 
 

नमुना घेण्याकहरता अगर कामावर वापरण्याकहरता मोहोरबांदी सांहमश्रण भाांड्यातून काढून 
घेण्यापूवी ते सांपूणसपणे हमसळले असले पाहहजे. जर त्याचे पुरेसे हमश्रण झाले नाही तर त्यातील द्रव्याचा 
(घेतलेला) नुमना प्राहतहनहधक होणार नाही, तसेच कामावर ते सांहमश्रण समाधानकारक पहरणाम 
दाखहवणार नाही. ३८ व्या पहरहशष्ठातींल नामहनदेशात हमश्रणाच्या आहण नुमना घेण्याच्या पद्धती हनयांहत्रत 
करणारा तपशील हदला आहे. 
 

सरकारीरीत्या मोहोरबांदी सांहमश्रणाच्या पोतभरणातून नमुने घेण्यात येतात आहण त्याांना मान्यता 
देण्याकहरता डेन्व्हरला त्याांची चाांचणी करण्यात येते. व्यवहायस असेल तेथे प्रकल्पावर द्रव्य पोहोचल्यानांतर 
कायसवाहीतील हवलां ब शक्य तो टाळण्याकहरता हे नमुना घेण्याचे काम पोतभरण कें द्रावरच करण्यात येते. 
मुरवण सांहमश्रणाचा वापर करण्यापूवी त्याच्यातील सवस गटाांची चाचणी करावयास लावणे ही सवससामान्य 
प्रथा होती. तथाहप अलीकडच्या काळात अनेक कां पन्याांनी चाांगले द्रव्य सातत्याने परुहवले आहे व त्याांच्या 
द्रव्याचा अस्वीकार क्वहचतच करण्यात आला आहे हे लक्षात घेऊन प्रशस्ती पत्रावरून स्वीकार करता 
येतील अशा मुरवण सांहमश्रणाांची एक यादी सांपाहदत करण्यात आली आहे आहण ती उपलब्ध आहे. 
प्रशस्तीपत्रावरून स्वीकारलेले सांहमश्रण जर असाधारणपणे पातळ असेल आहण काँक्रीट झाकून टाकण्याची 
त्याचीं क्षमता अपुरी असेल तर चाचणी करण्याकहरता त्या द्रव्याचा नमुना डेन्व्हर प्रयोग शाळाांच्याकडे 
पाठवावा. यादींत नसलेले सांहमश्रण वापरण्याकहरता त्याचा स्वींकार करण्यापूवी तपासून घ्याव.े 
 

ब्यूरोच्या हवहनदेशाबरहुकूम तयार केलेली मुरवण सांहमश्रणे, सरासरीच्या तपमानपहरस्स्थतीत 
लावण्यास योग्य अशा सांघनतेची असतात. थांड हवते सांहमश्रण इतके गारठून जाते आहण हचकट होते कीं ते 
समाधानकारकपणे लावता येत नाही. अशावळेी सांघनता कमी करण्याकहरता ते गरम करणे अनुजे्ञय असते 
पण ते पातळ करता कामा नये. गरम पाण्यात डबा (अगर भाांडे) ठेवनू उष्ट्ण करण्याची ही हक्रया करावी, ती 
उघड्या ज्वालेवर कधीही करू नये. डब्याच्या झाकणात हछदे्र पाडावी आहण हवसरणास अवसर हमळावा 
म्हणून डबा पाऊण हहस्साच भरावा. पोषण टाकीत नांतर तो थांड होणार असल्याने त्याकहरता गुांजाइश 
राहील इतके पुरेसे हमश्रण गरम कराव ेपरांतु ते तपमान १००° F पेक्षा जास्त नसाव.े 
 

काँक्रीटच्या मुरवणाकहरता अहलकडे ४ ते ६ हमल. अपारगम्य प्लॅस्स्टक पटलाचा वापर करण्यास 
मान्यता देण्यात आलीं आहे. हा मुरवणाचा प्रकार हवशषेेकरून लाद्याांना लागू करण्यात येतो अथवा 
सांरचनीय आकाराच्या काँक्रीटवर वापरता येतो आच्छादनाची हवाबांदी होईल अशी मोहोरबांदी करण्याची 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहण आद्रसताहाहनहवरुद्ध कडाांचे पुरेसे सांरक्षण करण्याची काळजी घेतली पाहहजे. त्याप्रकारचे मुरवण 
पटल सर्फाई झाल्यावर लगेच घालता येते. 
 
१२६– बाप्प मुरवि 

प्रामुख्याने बाष्ट्प मुरवणात उच्च मुरवण तपमान लागते आहण आद्रसतेच्या अवस्था हहतकारक 
असतात. या वस्तुस्स्थतीमुळे काही हवहशष्ठ पहरस्स्थतीत मुरवणाकहरता वारे्फचा वापर करणे हवशषे 
र्फायदेशीर असते. पूवसहनर्ममत नळ आहण इतर पूवसहनर्ममत घटक तयार करण्यात ब्यूरोने ह्या प्रकाराच्या 
मुरवणाला मान्यता हदली आहे. थांड हवतेील काँक्रीटच्या सांरक्षणात सचेत वारे्फचा वापर करण्याच्या 
सांबांधात त्याच्या र्फायद्याांची जाणीवही झाली आहे. वारे्फने मुरवण केलेल्या पूवसहनर्ममत घटकात इतकी जलद 
शस्क्त येते की काँक्रीट टाकून झाल्यानांतर अहतशय लवकर र्फमे काढून घेऊन ते पनु्हा वापरता येतात. 
 

१०० ते २०० अांश F च्या दरम्यान हनरहनराळ्या तपमानात वारे्फने मुरवण केलेल्या काँक्रीटमध्ये 
हवकहसत झालेल्या पूवस शक्तीच्या सांबांधीची आधार सामुग्री आ. १६४ मध्ये सादर केली आहे. १३०° F व 
१६५° F च्या दरम्यान अांहतम शक्तीतील हकमान हाहन आहण शक्तीच्या वृद्धीचे जास्तीत जास्त त्वरण प्राप्त 
झाले आहे. 
 

अहत लवकरच्या काळात उच्चतर तपमानामुळे जास्त शक्ती हनमाण होतात, परांतु २ हदवसापेक्षा 
अहधक कालात शक्तीची तीव्र प्रमाणात हानी होते. पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या नळीत सामान्यपणे १००° F ते 
१५०° F च्या दरम्यान तपमान असताना ती मुरवण्यात येते. अशा पहरस्स्थतीत अांहतम शक्तीतील हाहन 
तुलनेने अल्प असते. हहवाळ्यात काँक्रीटला लागणारे प्रारांहभक तपमान ५०° F च्या जवळ राखण्याकहरता 
बाष्ट्प मुरवणात क्वहचतच १००° F पेक्षा जास्त पहरवात तपमानाचा सांबांध येतो. 
 

आ. १६४ मध्ये आरेहखत केलेली आधारसामुग्री ज्या चाचण्याांवरून प्राप्त केली त्यातल्याप्रमाणे र्फमे 
भरून झाल्यावर लागलीच बाष्ट्पमुरवण सुरू केले तर प्राप्त होणाऱ्या शक्तीपेक्षा बाष्ट्पमुरवणाला २ ते ६ 
तासाांचा हवलांब लागला तर २४ तासाांनी जास्त उच्च शस्क्त प्राप्त होते. जर १००° F व १६५° F च्या दरम्यान 
तपमान असेल तर २ ते ४ तासाांच्या हवलांबामुळे चाांगले पहरणाम प्राप्त होतात. जास्त उच्च तपमानाकहरता हा 
हवलां ब अहधक जास्त हवा 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ १६४ 

पूवस कालात काँक्रीटच्या सांपीहडत शक्तीवर २००° F पेक्षा कमी तपमान असताना बाष्ट्पमुरवणामुळे 
होणारा पहरणाम. 288–D–2629 
 

नळीच्या छेदाांच्या बाहेरील आहण आतील बाजू (आहण अन्य काँक्रीटच्या छेदाांच्या दोन्ही बाजू) 
हवशषेतः थांड हवामानात एकाच वळेी बाष्ट्प मुरवणाखाली आणणे, काँक्रीटमधील प्रहतबल–हनमाण करणारे 
तपमानातील र्फरक टाळण्याकहरता, इष्ट असते. 
 

काँक्रीटचे हमश्रण, तपमान आहण हव ेअसलेल्या पहरणामाांच्यावर बाष्ट्पमुरवणास अवशय असणारा 
कालावधी अवलां बनू असतो. नळी सामान्यपणे १२ तासाांनी मोकळी करण्यात येते. ३६ तासाांनी हतची 
आधारवलये काढून घेण्यात येतता आहण ७२ तासाांनी हतचे मुरवण पूणस झाले आहे असे मानण्यात येते. ज्या 
हमश्रणातून आ. १२४ मधील आधारसामुग्री प्राप्त केली आहे त्यापेक्षा बऱ्याचशा नळ्याांची हमश्रणे पुष्ट्कळच 
जोमदार असतात. 
 
(ऊ) िीव्र हिार्ािाची पररष्स्थिी असिािा कााँक्रीट टाकणे– 

 
१२७– उष्ट्ि हवामानाि घेण्याच्या दििा 

हमश्रण करण्यात येत असताना तपमान खाली आणण्याकहरता हव. ९३ मध्ये चचां केलेल्या 
हनरहनराळ्या साधनाांपैकी काँक्रीट हमश्रकातून बाहेर पडल्यावर हवहनर्मदष्ठ मयादेत त्याचे तपमान 
राखण्याकहरता उपयुक्त असणारी अशी दोन साधने–रात्री काम करणे आहण कामावर सावली करणे–ही 
आहेत. पांपाने काँक्रींट टाकण्याकहरता लाांब, उघड्या नळाांना उष्ट्ण हवते हवशषे सांरक्षण द्याव े लागते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओल्या गोणपाटाने ते झाकून अगर त्यावर पाांढरा रांग अगर चुना लावनू हे सांरक्षण करणे जास्त श्रेयस्कर 
असते. अहत उष्ट्ण हवामानात काँक्रीट टाकण्यास घेण्यात येणाऱ्या आके्षपातील एक आके्षप, अहतशय 
अवपात हाहन न व्हावी म्हणून लागणाऱ्या अहधक ओलसर सांघनतेमुळे जास्त पौहष्टक हमश्रणाची आवशयकता 
असते, हा असतो. अवशय असणाऱ्या कालावधीकहरता आद्रस मुरवण सतत सांपादन करण्यात येणारी 
अडचणही वृप्रद्धगत होते. ऑल अमेहरकन आहण हगला प्रकल्पाांवर हवामान इतके उष्ट्ण आहण शुष्ट्क असते 
की काही हवहनदेशाांत उन्हाळ्यातींल महहन्यात काँक्रीट टाकण्यास मनाई करण्यात येते. 
 

जरी मुरवणाच्या गरजाांकडे सवस वळेा लक्ष देणे महत्वाचे असले तरी उष्ट्ण व शुष्ट्क हवामानात 
त्याला हवशषे महत्व असते कारण हचरा व भेगा पडण्याचा त्यावळेी जास्त धोका असतो. कमी आद्रसता आहण 
उच्च तपमानामुळे पाणी प्रशपडलेले पृष्ठभाग जलद कोरडे होतात आहण त्यामुळे जास्त वळेा पाणी प्रशपडाव े
लागते, म्हणून ओल्या गोणपाटाचा वापर करून आहण अन्य साधनाांनी जास्त वळे आद्रसता राखण्याच्या 
जरुरीची इष्टता वाढत जाते. उष्ट्ण हवामानात मुरवणाऱ्या हमश्रणाांची कायसक्षमता कमी होते आहण अशावळेी 
अ. १२५ मध्ये हदलेल्या रूपरेहखत पूवससूचनाांचे काळजीपूवसक अनुसरण करणे हवशषे महत्वाचे असते. 
 
१२८– रं्थड हवामानाि घेण्याची दििा 

सरासरी तपमानापेक्षा कमी तपमानात काँक्रीटमधील शक्तीत हकतीतरी जास्त सावकाशपणे वृहद्ध 
होते हे आ. ९ वरून हदसून येते. ह्या कारणाकहरता जेव्हा दैनांहदन मध्य तपमान  ४° F पेक्षा कमी असते तेव्हा 
काँक्रीट टाकून झाल्यावर गोठण तपमानापासून हकमान ४८ तासापयंत त्याचे रक्षण कराव े असे ब्यूरोचे 
हवहनदेश आहेत. ह्या हवहनदेशात अशीही तरतूद आहे की जेव्हा रोजचे सरासरी तपमान ४०° F पेक्षा कमी 
असते तेव्हा काँक्रीट टाकले जात असताना त्याचे तपमान ५०° F पेक्षा कमी असू नये आहण हकमान ७२ 
तासापयंत ते ५०° F पेक्षा कमी न होईल असे राखले जाव.े तसेच हवहनदेशाप्रमाणे अशा हवामानात 
टाकलेल्या काँक्रीटमध्ये पक्वता जलद गतीने व्हावी म्हणनू जर सल्रे्फटमुळे काँक्रीटला बाधा होत नसेल तर 
वजनाने हसमेंटच्या एक टक्क्याइतक्या कॅस्ल्शयम क्लोराइडचा त्यात समावशे करावा असे हनर्मदष्ट केलेले 
असते. पण जर बाधा होत असेल तर सल्रे्फटच्या बाधेस होणारा काँक्रीटचा प्रहतरोध कॅस्ल्शयम 
क्लोराइडमुळे कमी होत असल्याने ते वापरू नये परांतु कमाल जल–हसमेंट गुणोत्तर ०·४५ ± ०·०२ इतके 
कमी कराव.े 
 

ज्या हवामानात गोठण आहण हवतळण हक्रयाांची वारांवारता कमी असते आहण कमी तपमान 
अपवादात्मक असते अशा सौम्य हवामानात टाकलेल्या काँक्रीटकहरता भरावाच्या द्रव्याांनी झाकण्यात 
येणाऱ्या सतत हनमहज्जत असलेल्या, अगर अन्य प्रकारे सांरहक्षत केलेल्या सांरचनाकहरता समान्यपणे कमाल 
जल–हसमेंट गुणोत्तर ०·६० हवहनर्मदष्ट करण्यात येते. ह्या दृहष्टकोनातून जेव्हा कॅस्ल्शयम क्लोराइडच्या 
वापरास परवानगी देण्यात येत नाही तेव्हा शस्क्त–हवकास जलद होण्याकहरता कमाल जल–हसमेंट 
गुणोत्तर ०·४५ च्या ऐवजी ०·५३ इतके कमी करता येईल. 
 

कामाच्या जागेजवळचे रोजचे सरासरी तपमान जेव्हा ४०° F पेक्षा कमी असते तेव्हा टाकलेल्या 
काँक्रीटमध्ये एक टक्का कॅस्ल्शयम क्लोराइड घालाव ेलागते. जेव्हा पटल मुरवण हक्रयेने काँक्रीट मुरहवले 
जाते तेव्हा र्फम्याच्या अगर काँक्रीटच्या पृष्ठभागाांच्या साहन्नध्यात पुरेशा हवसांवाहनक्षम साधनाने ५०° F 
तपमान असताना ७२ तासपयंत जर सांरक्षण प्राप्त करता आले तर गोठणाहवरुद्ध जादा सांरक्षणाची जरुरी 
लागत नाही. जर हवसांवाहन करुन पटल–मुरवहणत काँक्रीट सांरहक्षत केलेले नसेल तर ५०° F तपमान 



 

 

अनुक्रमणिका 

असताना ७२ तासासाठी केलेल्या सांरक्षणानांतर लागलीच गोठण तपमानाहवरुद्ध आणखी ७२ तास 
काँक्रीटचे सांरक्षण कराव.े जलमुरवहणत काँक्रीटचे ५०° F तपमानाकहरता ७२ तासासाठी केलेल्या 
सांरक्षणानांतर लगेच गोठण तपमानाकहरता ३ हदवस सांरक्षण केले पाहहजे. जेव्हा कामाच्या जागेजवळ 
रोजचे सरासरी तपमान ४०° F पेक्षा कमी असते त्या कालावधीत ब्यूरोच्या गरजानुसार जलमुरवणाचा काल 
६ हदवसाइतका कमी करणे अनुजे्ञय असते. जेव्हा काँक्रीटच्या पृष्ठभागाचे गोठण होण्याइतके तपमान कमी 
असते तेव्हा हवहहत मुरवण कालातील जलमुरवण तात्पुरते बांद कराव.े 
 

ह्या हनयमामुळे आधीच्या क्राांहतक कालावधीतील गोठणामुळे होणाऱ्या गांभीर हानीपासून काँक्रीटला 
सांरक्षण हमळते आहण या सांरक्षण कालामध्ये योग्य अशा समाधानकारक माते्रपयंत शक्तीचा हवकास होईल 
आहण अडथळा न येता जलयोजन चालू राहील अशा तपमान आहण आद्रसताांच्या पहरस्स्थती हटकून राहतात. 
आद्रस तपमान ३२° F इतके खाली येईल अशी पहरस्स्थती असेल तर जेव्हा शुष्ट्क रु्फगा तपमान ३२° F च्या 
बरेच वर असते तेव्हासुद्धा आद्रस पृष्ठभाग गोठू शकतो ह्या गोष्टीची जाणीव असणे चाांगले. ३७° F तपमान 
असताना डेस्व्हस धरणावर जोराचा वारा मुरवण जलाच्या र्फवाऱ्यापासून बर्फस  हनमाण होण्यास कारणीभतू 
झाला. काँक्रीटच्या सांरक्षणाचे पुरेसे उपाय योजण्यात येत आहेत आहण जरुर तेव्हा सांरक्षणाच्या सुहवधा 
उपलब्ध आहेत याची हनरीक्षकाने खात्री करून घेतली पाहहजे. 
 

काँक्रीटचे काम सुरू करण्यापूवी र्फम्याच्या आतल्या बाजूवरील प्रबलीकरण हशगाांच्यावरील आहण 
सांहनहहत भागाांच्यावरील सवस बर्फस , हहम आहण तुहहन काढून टाकाव.े कॅन्व्हासच्या आच्छादनाखाली हे उत्तम 
प्रकारे साध्य करता येते. गोठलेल्या अधस्तरावर काँक्रीट कधीही टाकू नये. गोठलेल्या अधस्तराच्या 
साहन्नध्यातील काँक्रीट गोठून जाईल अगर पहहल्या ७२ तासाकहरता हवहनर्मदष्ट केलेल्या ५०° F तपमानापेक्षा 
त्याचे तपमान बरेच खाली जाईल, तसेच नांतरचे बर्फस  हवतळणे अवस्थापनास कारणीभतू होईल. गवत 
आहण टारपलुीन अगर अन्य हवसांवाहनी आच्छदनाांनी गोठणापासून अधस्तराचे सांरक्षण कराव.े काही 
उदाहरणाांत अल्पकाल हवसांवाहनी आच्छादन घालण्यामुळे जहमनीतील उष्ट्णतेमुळे अधस्तरातील तुहीनाचा 
हनरास करता आला. 
 

मध्यपाद, अांत्याधार अगर धरणाच्या भागासारख्या भारी सांरचनाांच्या मानाने प्रबहलत काँक्रीटच्या 
शलेकाट्या घटकाांना बरेच जास्त सांरक्षण लागते. कोपरे आहण कडा सवात जास्त भेदनीय असतात. ज्या 
पद्धतींनीं ह्या भागाांचे सांरक्षण करता येईल त्या पद्धती सांरचनाांच्या अन्य भागाांकरताही पुऱ्या पडतील. 
उघड्या कोपऱ्याांचे आहण कडाांचे कमाल शीत कालात काँक्रीटचे तपमान घेऊन बर्फस  पडत असताना 
सांरक्षणास लागणारी गरज आहण तरतूद केलेल्या सुहवधाांची पयाप्तता हनहित करावी. जेथे आयतनाच्या 
मानाने पृष्ठभागाचे के्षत्रर्फळ जास्त असते तेथे र्फमे, प्रबलीकरण हशगा, सहन्नहहत भागाांचे तपमान गोठणाच्या 
(तपमानाच्या) वर असणे महत्वाचे असते. अन्यथा ते काँक्रीटमधील उष्ट्णतेचे अवशोषण करतील आहण 
मध्य तपमानाच्या खाली तपमान जाईल. जर र्फमे धातूचे बनहवलेले असतील तर हे हवशषेेकरून सत्य 
असते. काँक्रीटच्या बाहेर येणाऱ्या प्रबलीकरण हशगाांमुळे उष्ट्णतेचे बरेच परावतसन होते. भारी सांरचनात 
काँक्रींटमधील प्रारांहभक उष्ट्णतेचे सहजपणे हवसरण होत नाही आहण हसमेंटच्या जलयोजनामुळे हनमाण 
झालेल्या उष्ट्णतेने त्यात वाढ होते. तथाहप जसे अन्य सांरचनाांना पृष्ठभागीय सांरक्षण लगेच द्याव े लागते 
तसेच ते भारी सांरचनानाही द्याव ेलागते, मात्र नांतर सांरक्षण कमी लागते. 
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जेव्हा र्फमे काढून घेण्यात येतात अथवा जेव्हा कमी तपमानाहवरुद्ध सांरक्षणयोजना बांद करण्यात 
येते तेव्हा जर पृष्ठभाग झपाट्याने गारठून गेला तर तो हचराळतो आहण नांतर त्यामुळे तो खराब होण्याची 
शक्यता असते. ह्या कारणास्तव ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे गारठण्याहवरुद्ध केलेली सांरक्षण योजना अशा 
प्रकारे बांद केली पाहहजे की काँक्रीटच्या कोणच्याही भागाचे तपमान सावकाशपणे कमी होईल. भारी 
काँक्रीटच्या पृष्ठभागाच्या तपमानातील घट प्रत्येक २४ तासात २०° F पेक्षा जास्त जलद होऊ नये कारण 
पृष्ठभागाच्या आतल्या आहण बाहेरल्या तपमानातील र्फरकामुळे हचरा हनमाण होण्याची शक्यता जास्त 
असते. भारी काँक्रीटमधून जलयोजन–उष्ट्णता सावकास बाहेर पडते आहण त्यामुळे पृष्ठभागाजवळील 
प्रारांहभक तपमान ३०° F ने वाढू शकते आहण त्याच्या आत ते ७०° F इतके वाढणे शक्य असते. या उलट 
पातळ छेदात दर २४ तासात पृष्ठभागाच्या तपमानातील ४०° F इतकी घट सावकाशपणे काहीही खराबी न 
होता होऊ शकते कारण जलयोजन–उष्ट्णता जलदगतीने नाहीशी होते आहण आतील व बाहेरील 
तपमानात वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात र्फरक पडण्याची सांभाव्यता जास्त असत नाही. 
 

थांड हवते काही हवहशष्ठ प्रारांहभक कालावधीत हवहनर्मदष्ट तपमानाखाली काँक्रीटचे तपमान जाऊ 
नये म्हणनू आवशयक त्या सांरक्षणाची जरूरी असते. बाांधकाम बांहदस्त करणे आहण आवशयक तपमान 
राहील इतके सभोवतालचे वातावरण उबदार ठेवणे ही सांरक्षणाची सवात सामान्य पद्धत आहे. जास्त 
प्रमाणात उपयोगात आणली जात असलेली आणखी एक पद्धत हवसांवाहन ही आहे. त्यामुळे अनुषांहगक 
खर्मचक व आगीचा धोका असणाऱ्या तपमानाची गरज पडत नाही. कठीण होत असलेल्या काँक्रीटची 
जलयोजन–उष्ट्णता जेव्हा हवसांवाहनाने प्रभावीपणे हटकवनू धरण्यात येते तेव्हा बहुतेक काँक्रीटच्या कामाचे 
पूवस तपमान हटकवनू धरण्यास ती पुरेशी होते. 
 

हवसांवाहनाने थांड हवते लागणारे पूवस तपमान हटकवनू धरण्याची पद्धती काही नवीन नाही. गवत, 
भसुा, अथवा सुक्या मातीचे थर पसरून र्फरशी आहण जवळजवळ हक्षतीजसमाांतर असलेल्या अरहचत 
काँक्रीटचे अनेक वळेा पुरेशा प्रामाणात सांरक्षण करण्यात आले आहे. तीव्रता कमी असलेल्या उघड्या 
काँक्रीटचे लाकडी र्फम्यामुळे सवांगीण काटकसर करून हवसांवाहन करता येते आहण आपोआपच त्याचे 
सांरक्षण होते. (आ.१५५ पहा.) कोपरे आहण कडा उष्ट्णताहानीस सवात जास्त भेदनीय असतात म्हणनू 
त्याांच्यावर बऱ्याच प्रमाणात अहतहरक्त हवसांवाहनाची जरुरी असते. दुहेरी जाडी सामान्यपणे पुरेशी होते 
आहण हतचा वापर करणे व्यवहायस असते. कमी तपमान असताना मुरवणाचीं घाई कमी असते. हवसांवाहन 
केल्यानांतर अगर र्फमे काढून घेतल्यानांतर मोहोरबांदी हमश्रणे लावावीत. 
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आ. १६५ 

काँक्रीटचे थांड हवपेासून सांरक्षण करण्याकहरता र्फम्याचे हवसांवाहन ही पद्धत खात्रीलायक 
असल्यामुळे तापहवण्यास येणारा खचस आहण आगीच धोका टाळता येतो. P X–D–33054 
 

तीव्रतेच्या अनेक मात्रा असणाऱ्या थांड हवामानातींल काँक्रीटच्या हभन्नहभन्न प्रकारच्या कामावर 
हवहनर्मदष्ट तपमान राखण्याकहरता आवशयक असणाऱ्या हवसांवाहनाच्या राशी २६ व २७ व्या सारण्यात 
दाखहवण्यात आल्या आहेत. दर इांचास एक अांश F उष्ट्णता-प्रवणता असते असे गहृीत धरलेल्या व दर 
चौरस रु्फटास ०·२५ B. t. u. गृहीत सांवाहकता असलेल्या आच्छादनाच्या प्रकाराच्या हवसांवाहनाच्या 
हनवहेदत जाडींच्याकहरता ही कोष्टके सांगहणत केली आहेत. ती हदलेली मूल्ये हवा स्स्थर असताना लाग ू
आहेत आहण जेव्हा वारा वाहू लागल्यामुळे हवा आत हशरते तेव्हा ही मूल्ये प्राप्त होत नाहीत. गवतात वारा 
जर जाऊ हदला नाहीं तर कॅन्व्हसच्या खाली घट्ट बाांधलेल्या गवताच्या प्रकारात गवत सुटे भरलेला हा एक 
प्रकार आहे असे मानता येते. सुमारे ½ इांचापेक्षा जास्त जाडीच्या स्स्थर हवचे्या पोकळीच्या हवसांवाहनाचे 
मूल्य जाडी वाढवण्यामुळे र्फारसे बदलत नाही. हवसांवाहनासांबांधी अहधक तपशीलवार माहहती हवी 
असल्यास पाठ्य पुस्तके अगर कारखानदाराांनी घेतलेल्या चाांचण्याांच्या आधारसामुग्रीचा आधार घ्यावा. 
सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या द्रव्याांची हवसांवाहनाची सममूल्ये खालील प्रमाणे असतात. 
 

हवसांवाहक द्रव्य सममूल्य जाडी इांच 

१ इांच जाड बाजारी ब्लँकेट अगर बॅट उष्ट्णता-रोधक १·००० 
१ इांच जाड तांतूच्या प्रकाराचा सुटा भरलेला उष्ट्णता-रोधक १·००० 
१ इांच जाड उष्ट्णता-रोधक तक्ता ०·७५८ 
१ इांच जाड लाकडी भसुा ०·६१० 
१ इांच नाममात्र जाडीचे लाकूड ०·२३४ 
१ इांच जाड दमट वाळू ०·०२३ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उष्ट्ण केलेल्या बांहदस्त दालनात गरम केलेल्या हवचे्या प्रसाराकहरता पुरेशा जागेची तरतूद करावी. 
कोपरे आहण कडा कमी तपमानास भेदनीय असल्यामुळे कॅन्व्हसची आवरणे अगर बांहदस्त करावयाचे द्रव्य 
त्याांच्यावर ठेव ूनये. दालने गच्च आहण हवाबांद असावीत. जाण्यायेण्याची द्वारे कमी ठेवावी आहण आपोआप 
बांद होणारी द्वारे अहधक पसांत करावी, हकमान सहज बांद करता येतील अशी ती असावी. हनरहनराळ्या 
प्रकाराच्या सलॅमडँर अगर स्टोव्हच्या सहाय्याने अगर बांहदस्त जागेच्या बाहेर ठेवलेल्या वातपटल 
तापकातून सचेत अगर नळीतील वारे्फच्या सहाय्याने उष्ट्णतेचा पुरवठा करावा. भारी काँक्रीटमध्ये सांहनहहत 
करण्यात येणाऱ्या शीतन नहलकेचा वारे्फचा प्रसार करण्याकहरता तात्पुरता उपयोग करण्यात आला आहे. 
सलॅमडँर आहण स्टोव्ह सुलभरीत्या हाताळता येतात आहण ते स्वस्तात पडतात आहण लहान कामाकहरता 
सोयीस्कर असतात. पण शुष्ट्क उष्ट्णता हनमाण करण्याची आहण वार्फ व धूर बाहेर सोडण्याची त्यात गैरसोय 
असते, ज्यामुळे अनेक वळेा काम हवदू्रप होते व खेरीज त्यात आगीचा धोका असतो. त्याांच्यामुळे अनेकवळेा 
आगीपासून नुकसान होते व तुलनेने हे नुकसान लहान कामावरसुद्धा सचेत वारे्फने तापन करण्यास 
येणाऱ्या खचापेक्षा जास्त असते. धरण, हवदु्यत् गृह अगर कालव्याांच्या मोठ्या सांरचनासारख्या मोठाल्या 
सांकें हद्रत कामावर वारे्फचा र्फायदा लक्षात घेता ती बांहदस्त दालनातील ज्वलन–तापनापेक्षा मुळीच जास्त 
खचाची नसावी. 
 

सारिी क्र. २६ काँक्रीटच्या चभिींच्या कणरिा लागिारे णवसंवाहन 
५०° F तपमानात काँक्रीट टाकण्यात आले. 

प्रभतीची जाडी 
रू्फट 

ह्या जाडींच्या बाजारी ब्लँकेट अगर बॅट उष्ट्णतारोधकाकहरता रॅ्फरनाईट अांशात 
अनुजे्ञय असलेले हकमान तपमान 
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थांड हवामानात काँक्रीटच्या सांरक्षणाकहरता शुष्ट्क उष्ट्णता वापरण्याने ते जलद गतीने कोरडे 

होण्याची प्रवृहत्त हनमाण होते कारण थांड हवपेेक्षा गरम हवा बऱ्याच जास्त प्रमाणात आद्रसता धारण करते. 
उदाहरणाथस ३०° F तपमान असताना हवा जी आद्रसता धारण करते त्यापेक्षा ७०° F तपमानात हवा चौपट 
आद्रसता धारण करते. पहरणामतः ३०° F तपमानात हवा जरी सांपृक्त असली तरी ती जर ७०° F इतकी गरम 
केली तर ती काँक्रीटमधून जलदगतीने आद्रसता शोषनू घेईल, म्हणून जेव्हा शुष्ट्क उष्ट्णतेचा वापर 
करावयाचा असतो तेव्हा पुरेशा प्रमाणात आद्रसता असलेल्या काँक्रींटचा पुरवठा करणे महत्वाचे असते. सचेत 
वार्फ हवशषेप्रकारे र्फायदेशीर असते कारण हतच्यापासून आद्रसतेचा तसेच उष्ट्णतेचाही पुरवठा होतो; असे 
असले तरी गांजल्यामुळे अगर वार्फ थांड झाल्यामुळे खराब होणाऱ्या सांरचनाांचे पुरेशा प्रमाणात सांरक्षण 
कराव.े खुल्या हवतेील शुष्ट्कन गोठण-प्रबदूच्या प्रकहचत वर असलेल्या तपमानात सौम्य हवामानातल्या 
इतके जरी शीघ्र गतीने होत नाही तरीसुद्धा शुष्ट्कनापासून तसेच गोठणापासून सुद्धा काँक्रीटचे मुरवण आहण 
सांरक्षण करणे महत्वाचे असते. वस्तुतः तुल्य पहरणाम प्राप्त करण्याकहरता कमी तपमान असताना 
मुरवणाचा कालावधी जास्त असावा लागतो. 
 

जेथे शुष्ट्क उष्ट्णतेचा वापर केल्याने अत्यांत कमी आद्रसता हनमाण होते व त्यामुळे मोंहोरबांदी 
सांहमश्रणातून आद्रसता हनसटून जाण्याचे प्रमाण वाढते तेव्हा हवतेील आद्रसता वाढहवण्याची, अहधक मोहोरबांदी 
सांहमश्रण वापरण्याची अगर सांहमश्रण लावण्यापूवी एक अगर अहधक हदवस आद्रसता मुरवण करण्याची गरज 



 

 

अनुक्रमणिका 

पडण्याचा सांभव असतो. आधीच्या सांरक्षणाकहरता जेव्हा सचेत वारे्फचा उपयोग करण्यात येतो आहण 
वारे्फचा वापर बांद केला जात असतानाच मोहोरबांदी हमश्रण लावण्यात येते तेव्हा उत्कृष्ट र्फलप्राप्ती होते. 
 

सारिी क्र. २७ काँक्रींटच्या लाद्या आणि जणमनीवर टाकलेले कालव्याच्या अतिराचे काँक्रींट याना लागिारे 
णवसंवाहन. 

३५° F तपमानाच्या जहमनीवर टाकलेल्या काँक्रीटचे ५०° F तपमान असताना; भ-ूतपमान-उतार गृहीत 
धरलेला नाही. 

लादीची जाडी 
रू्फट 

बाआरी ब्लँकेट अगर बटॅच्या हवसांवाहनाच्या ह्या जाडीकहरता लागणारे रॅ्फरन 
हाईटच्या अांशात अनुजे्ञय हवतेील हकमान तपमान. 
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(सारणी नां. २७ ची टीप पान नांबर ४१७ वर आहे.) 
 

सारिी २७ (चालू) 
 

काँक्रीटच्या लाद्या आहण जहमनीवर टाकलेले कालव्याच्या अस्तराचे काँक्रीट याना लागणारे हवसांवाहन. 
४०° F तपमानाच्या जहमनीवर टाकलेल्या काँक्रीटचे ५०° F तपमान असताना; भतूपमान-उतार गृहीत 

धरलेला नाहीं. 
 

लादीची जाडी 
रू्फट 

बाजारी ब्लॅकेट अगर बॅटच्या हवसांवाहनाच्या ह्या जाडीकहरता लागणारे रॅ्फरन 
हाईटच्या अांशात अनुजे्ञय हवतेील हकमान तपमान 
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(१) कालव्याच्या अस्तरावरील आहण सडपातळ लादीवरील अधस्तराच्या पहरणामामुळे थांड हवते 
काँक्रीट टाकल्यानांतर पहहल्या ७२ तासाांकहरता हकमान हवहनर्मदष्ट तपमान ५०° F इतके राखणे 
केवळ हवसांवाहनामुळे शक्य होत नाही अशा उदाहरणात काँक्रीटमध्ये अवशय लागणारे तपमान 
राखण्याकहरता अहतहरक्त उष्ट्णतेची जरुरी असते व (काँक्रीट) टाकण्याच्यावळेी अहधक तपमान 
ठेवनू प्रथम, जमीन गरम करून, हवसांवाहकाखाली हवदु्यत् प्रहतरोधक तार ठेवनू, अगर अन्य 
साधनाांचा जागेवर असणाऱ्या हनरोधकाांचा हवामानाच्या तीव्रतेप्रमाणे उपयोग करून, हे कायस साध्य 
करण्यात येते. जेव्हा अशा जादा उष्ट्णतेचा पुरवठा करणे अव्यवहायस असते तेव्हा हवसांवाहक 
चटयामुळे काँक्रीटचे गोठण थाांबवणे शक्य नसते परांतु काँक्रीटचे तपमान ५०° F पेक्षा बहुधा खाली 
जाण्याची शक्यता असल्यामुळे ७२ तासाांकहरता ५०° F तपमानात सांरहक्षत केलेल्या काँक्रीटच्या 
शक्तीइतकी शस्क्त सांरक्षण कालावधीच्या अखेरीस काँक्रींटमध्ये येण्याकहरता हा सांरक्षण 
कालावधी वाढवावा लागतो. 

 
मोहोरबांदी सांहमश्रण लावनू अहतहरक्त काबसन–डाय-ऑक्साइडच्या वातावरणापासून पहहल्या २४ 

तासाकहरता जेव्हा उष्ट्मकाच्या नजीकच्या अरहचत पृष्ठभागाांचे सांरक्षण केलेले असते तेव्हाच र्फक्त अस्च्छद्र 
उष्ट्मकाचा उपयोग करण्यास ब्यूरोच्या हवहनदेशाप्रमाणे मान्यता हदली जाते. अशा पृष्ठभागावर जर 
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हवहनदेशाांप्रमाणे मोहोरबांदी सांहमश्रणाांचा वापर करण्याची तरतूद केलेली नसेल तर अस्च्छद्र उष्ट्मकाच्या 
वापरास परवानगी देऊ नये. 
 

हमश्रणातील अनुजे्ञय प्रमाणात असलेल्या कॅस्ल्शयम क्लोराइड, लवण अगर अन्य रसायनाांच्यामुळे 
एखाद्या अथसपूणं माते्रइतका काँक्रीटचा गोठणप्रबदू खाली जात नाही. तथाहप, जर ४०° F पेक्षा सरासरी 
तपमान खाली असताना काँक्रीट टाकले तर हसमेंटच्या वजनाच्या एक टक्का कॅस्ल्शयम क्लोराइड वापराव े
लागते. ज्या काँक्रींटवर सल्रे्फटची बाधा होण्याचा सांभव असतो असे काँक्रीट अपवादात्मक असते. (हव. 
१२७ पहा.) काँक्रीटची दृढीकरण गहत सामान्य राखली जाण्यास मदत व्हावी म्हणून थांड हवामानात 
कॅस्ल्शयम क्लोराइड अगर जादा हसमेंट हमसळण्यात येते (हव. २० अ. पहा.) आहण कालावधी कमी 
करण्याकहरता अगर थांड हवामानात लागणाऱ्या सांरक्षणाच्या प्रकाराचे सुलभीकरण करण्याकहरता हे 
नसते. 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरि ७ वे काँक्रीटची दुरुतिी आणि संधारि 
 

१२९ काराणगरीच्या सामान्य गरजा. 
नवीन काँक्रीटमधील उणीवाांची हरपेरी करण्याच्या अहधमान्य हक्रयापद्धतींचे या प्रकरणात वणसन 

केले आहे. दशसहवल्याप्रमणे ह्या सूचना हक्रयाशील सांरचनाांच्या हवघहटत झालेल्या भागाांच्या पुनरसचनेलाही 
लागू आहेत. प्रथम दशसनी असे वाटेल की ह्या हक्रयापद्धती जरुरी नसताना तपशीलवार हदल्या आहेत. 
प्रत्यक्षात अनुभवाने वारांवार असे हदसून आले आहे की कामाच्या हक्रयाशीलतेला हाहन पोहोचू द्यावयाची 
नसेल तर यातील कोणताही टप्पा वगळता यावयाचा नाही अगर हनष्ट्काळजीपणे सांपाहदत करता येणार 
नाही. योग्य प्रकारे हरपेरी केली नाही तर कालाांतराने ती हखळहखळी आहण पोकळ होईल, कडाांवर हचरा 
पडतील आहण हरपेरी जलरोधक होणार नाही. हरपेरी गच्च व्हावी आहण सांरचनेच्या शजेारच्या भागाच्या 
दजाला आहण हटकाऊपणाला साजेशी व्हावी अशी आपल्या कामातील उणीवाांची हरपेरी करणे हे 
सांरचनाकारावर बांधनकारक असते. हटकाऊ जुन्या काँक्रीटशी सुबद्ध आहण ठळकपणे हदसून न येणारे असे 
बदल आहण सुधारणा करणेही सुधारणा–सांघटनेची जबाबदारी असते. खालील पद्धतींचे तपशीलवार 
अनुकरण काटेकोरपणे करूनच र्फलप्राप्तींची खात्री हमळू शकेल. 
 

पूवोल्लहेखत हवचाराांच्या दृहष्टकोनातून आहण हरपेरीच्या बऱ्याचशा हक्रयापद्धतीत हातानी काम 
करण्याच्या सांबांध असतो. म्हणून हे उघड आहे की हक्रयापद्धतींचे तपशील आहण त्याांची कारणे या सांबांधी 
मुकादम आहण कामगाराांना सांपूणस सूचना हदल्या पाहहजेत. कारहगरीचा आवशयक तो दजा हटकून 
राहाण्याची खात्री व्हावी यासाठी मक्तेदाराकडून आहण सरकारी यांत्रणेकडून सतत दक्षता ठेवलीं गेली 
पाहहजे. खात्रीलायख आहण कायसक्षम कामगाराांची नेमणकू करणे आवशयक असते. 
 

नवीन कामावर, उत्तम बांध हवकहसत होईल आहण ज्यामुळे मूळच्या कामाइतके हटकाऊ आहण 
कायम स्वरूपाचे काम होण्याची सांधी लाभेल अशा हरपेरीही र्फमे लवकर काढून घेतल्यावर काँक्रीट अजून 
अपक्व असतानाच लागलीच केलेल्या हरपेरीच असतात. ह्या कारणाकहरता र्फमे काढून घेतल्यावर २४ 
तासाांच्या आत हरपेरी केली पाहहजे. हरपेरी चालू करण्यापूवी वापरावयाकहरता प्रस्ताहवत केलेल्या पद्धतीस 
अहधकृत हनरींक्षकाने मान्यता हदली पाहहजे. दुरुस्तींची कामे ज्या के्षत्रात करावयाची आहेत तेथेच र्फक्त 
हनत्याच्या मुरवणाच्या कामात खांड पडल्यास हरकत नसते. 
 

बाांधकामाांच्या हवघहटत भागाांच्या दुरुस्तीत, बाहधत झालेले सवस काँक्रीट पूणसपणे काढून टाकले 
नाही, अहधमान्य हक्रयापद्धतीच्या अगदी तांतोतांत काँक्रीट काळजीपूवसक बदलले नाही, दृढमूलता प्राप्त 
केलीं नाही आहण जरुरी प्रमाणे प्रभावी हवकास केला नाही तर, दुरुस्तीची खात्री देता येणार नाही. म्हणनू 
पुरेसा वळे आहण सुहवधा हमळाल्या नाहीत तर अगर त्या हमळेपयंत अशा तऱ्हेचे काम हाती घेऊ नये. 
हबनचुकपणे हजतके काम पूणस करता येईल हततकेच हाती घ्यावे, नाहीतर काम पढेु ढकलाव;े पण ते इतके 
लाांबव ूनये की त्यामुळे गांभीर प्रमाणात हवघटन होईल. दुरुस्त्या शक्य हततक्या लवकरात लवकर कराव्या. 
 
१३० दुरुतिीच्या पद्धिी 
(अ) ििीि कार्ाची दरुुस्िी–  

ह्या दुरुस्त्या करण्याच्या ४ पद्धतीं वापरात आहेत. 
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(१) पृष्ठभागावरील मापापकैी जवळजवळ हकमान मापाइतक्या अगर त्यापेक्षा, जास्त खोल 
असलेल्या हछद्राांच्याकहरता तसेच कोन–बोल्ट, शीबोल्ट आहण गाराप्रवशेी बोल्ट व हचराांच्या दुरुस्तीकहरता 
कापलेल्या अरुां द खोबणींच्याकहरता, शुष्ट्क जोडणी–पद्धत वापरावी. ज्या हठकाणी आडव्या हदशनेे अवरोध 
प्राप्त करताां येत नाही अशा तुलनेने उथळ खळग्यात शुष्ट्कवषे्ठणपद्धत वापरू नये; तसेच उघड्या पडलेल्या 
बऱ्याच लाांब प्रबलीकरण हशगाांच्या पाठीमागे शुष्ट्क जोडणी करू नये. प्रभत, तुळई अगर पोतप्रभत 
वगैरेच्यामधून आरपार जाणारी हछदे्र भरण्याकहरतासुद्धा शुष्ट्क वषे्ठण करू नये, 
 

(२) जेव्हा काँक्रीटच्या सांपूणस छेदातून आरपार हछदे्र असतात, अप्रबहलत काँक्रीटमधल्या हछद्राांचे 
के्षत्रर्फळ जेव्हा १ चौरस रु्फटापेक्षा जास्त असते आहण खोली ४ इांच अगर त्यापेक्षा जास्त असते, आहण 
प्रबहलत काँक्रीटमधल्या हछद्राांचे के्षत्रर्फळ जेव्हा अधा चौरस रु्फटापेक्षा जास्त असते आहण प्रबहलत 
हशगाांच्यापेक्षा ती जास्त खोल असतात तेव्हा “काँक्रीट प्रहतस्थापन” पद्धत वापरावी. 
 

(३) जेव्हा हछदे्र शुष्ट्क–जोडणीकहरता जास्त रुां द आहण काँक्रीट-बदलाकहरता अहत उथळ 
असतात तेव्हा “चुना प्रहतस्थापन पद्धत वापरावी; पृष्ठभागाच्या हनकटतम असलेल्या प्रबलीकरण हशगाांच्या 
दूरच्या बाजूपेक्षा जास्त खोल जात नाहीत अशा हछद्राांच्याकहरता ही पद्धत वापरावी. 
 

(४) इपॉक्सीज (उपहवभाग (३) पहा.) 
 
(आ) जुन्या कार्ाची दरुुस्िी 

हवघहटत काँक्रीट बदलून टाकण्यासाठी दुरुस्तीच्या ४ अहधमान्य पद्धती वापरात आहेत. कोणती 
पद्धत हनवडावयाची हे मुख्यत्वकेरून कामाच्या आकारावर अवलां बून असते. सवसच पद्धती प्रभावी ठरल्या 
आहेत आहण काम करताना योग्य काळजी घेतली तर हटकाऊ दुरुस्तीकहरता येईल. 
 

(१) हवशषेतः ज्या दुरुस्तीत पाण्याखाली काँक्रींट टाकण्याचा सांबांध येतो अगर नेहमीच्या पद्धतीने 
ते टाकणे अवघड असते अशा दुरुस्तीच्या मोठ्या कामावर पूवस–जोडणी केलेले काँक्रीट हकर्फायतशीरपणे 
वापरण्यात येते. पूवस–जोंडणी–काँक्रीट सांबांधी आणखी माहहती आठव्या प्रकरणात हदली आहे. 
 

(२) जेव्हा हकमान ६ इांच खोलीपयंत काँक्रीट टाकता येते तेव्हा लहान के्षत्रातील व लहान 
कामावरील हवघहटत काँक्रीटच्या दुरुस्तीकहरता, प्रभतीच्या, स्तांभाच्या, कठड्याांच्या, आहण पायट्याांच्या 
दुरुस्तीकहरता, आहण प्रभतीचा मुखवटा पुनः बनहवण्याकहरता अगर कालव्याचे अस्तर पुनः घालण्याकहरता 
वापरण्यास “काँक्रीट प्रहतस्थापन” पद्धत सवात उत्तम असते. 
 

(३) ह्या प्रकरणाच्या १३१ व्या आहण १३५ व्या हवभागात वणसन केल्याप्रमाणे लागू होणारी “चुना 
प्रहतस्थापन” पद्धत हवघहटत कामातील गौण दुरुस्तीकहरता वापरावी. लहान बांदुकींने वायवीय पद्धतीने 
अगर हातपद्धतीने चनुा लावनू दुरुस्त्या कराव्यात. ह्या दोन्हीही पद्धतीत काँक्रीटचे हझजण्यापासून सांरक्षण 
होण्याकहरता उपाय करावते. 
 

(४) इपॉक्सीज (उपहवभाग (इ) पहा.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मोठ्या प्रमाणावर करावयाच्या दुरुस्तीकहरता आहण जुन्या सांरचनाांच्या पुनर्मनहमतीकहरता प्रमाहणत 
आकाराची उपकरणे वापरून वायवीय पद्धतीने चनुा लावणीचा वापर करणे समाधानकारक नसते आहण ते 
काटकसरीचेही नसते. चाांगल्या प्रकारे दृढमूल केलेले वायुधाहरत काँक्रीट क्वहचतच जास्त महाग पडते, ते 
पूणसपणे हटकाऊ असते, त्यावर हचरा पडण्याचा सांभव कमी असतो आहण म्हणून जुन्या काँक्रीटला त्यामुळे 
जास्त चाांगल्याप्रकारे सांरक्षण हमळते. मोठ्या के्षत्रावर जेव्हा वायवीय पद्धतीने चनुा लावण्यात येतो तेव्हा 
खाली असलेल्या काँक्रीटच्या मानाने त्याच्या जास्त प्रमाणात होणाऱ्या प्रसरण व अकुां चनाचा बांधावर 
हाहनकारक पहरणाम होतो. चुन्याने पुन्हा प्राप्त केलेल्या अनेक बाांधकामावरील हनरीक्षणावरून असे हदसून 
येते की हचरा पडण्यामुळे आहण चुना सुटा होण्याने जुन्या काँक्रीटचे हवघटन चालू राहण्याकहरता पुरेसे 
पाणी आत हशरण्यास मागस हमळू शकतो. 
 
(इ) इपॉक्सी दरुुस्त्या 

जेव्हा नेहमीच्या काँक्रीटच्या लाांब मुदतीच्या मुरवणाची खात्री नसते तेव्हा इपॉक्सी या नावाचा 
तापस्थाहपत हगलावा बांधाचे माध्यम म्हणून वापरता येतो, तसेच काँक्रीटच्या दुरुस्तीच्या कामाकहरता सूक्ष्म 
रेतीचा इपॉक्सी चुना अगर हनव्वळ इपॉक्सी वापरणे उपयुक्त असते आहण जेव्हा जेव्हा अगदी पातळ हठगळे 
लावावयाची असतात अगर त्या जागेचा ताबडतोब उपयोग करावयाची इच्छा असते अगर जेथे प्रभावीपणे 
आद्रस मुरवण करता येत नाही तेव्हा तेव्हा त्याांचा उपयोग करावा. जुन्या आहण नव्या दोन्ही इपॉक्सी दुरुस्त्या 
हततक्याच पहरणामकारक असतात. 
 

इपॉक्सी बांध दुरुस्याांची पूवसतयारी सामान्यपणे इतर काँक्रीटच्या दुरुस्त्याांसारखीच असावी मात्र 
पृष्ठभाग सांपूणसपणे कोरडे राहण्याकहरता सवस प्रयत्न करावते. तात्काहलक पृष्ठभाग हकमान २४ तास कोरडा 
ठेवणे आहण तो ६५° आहण ८०° F च्या दरम्यना तपमान राहील इतका गरम करणे ह्या गोष्टी इपॉक्सी बांध 
दुरुस्त्या योग्यपणे करण्याकहरता अवशय असतात. 
 

इपॉक्सी चनु्याच्या वापराच्या पूवसतयारीत दुरुस्त करावयाचे के्षत्र सांपूणसपणे स्वच्छ करणे आहण ते 
कोरडे करणे याांचा अांतभाव असतो. जेथे शक्य असेल तेथे ती जागा १ ते ४ या प्रमाणात पातळ केलेल्या 
म्युहरऍहटक अम्लाने धुणे आहण नांतर सांपूणसपणे घासून पाण्याने स्वच्छ करणे व त्यानांतर ती कोरडी करणे 
इष्ट असते. जर अम्लधावन शक्य नसेल तर काँक्रीटच्या इतर दुरुस्त्याप्रमाणे त्या जागेची वालुके्षपण 
पद्धतीने अांहतम सर्फाई करून त्यानांतर वायु–जल झोताने ती धुवनू आहण सांपूणसपणे कोरडी करून ही पूवस 
तयारी साध्य करता येते. 
 

इपॉक्सी बांध दुरुस्त्यास लागणाऱ्या द्रव्याांची हनवड करण्याकहरता इपॉक्सी चनु्यास, ह्या दुरुस्त्या 
साध्य करण्यास लागणाऱ्या कामगाराांच्या हशक्षणाकहरता आहण तांत्राबद्दल सल्ला देण्याकहरता आहण सुरक्षा 
योजनाकहरता मदत म्हणनू डेन्व्हर प्रयोग शाळाांचा सल्ला घ्यावा कारण ह्या लेखनाच्या वळेी या कामातील 
सुधारणाांची प्रगहत झपाट्याने होत आहे. 
 
१३१– दुरुतिीकणरिा काँक्रीटची पूवपियारी 

दुरुस्त्या चालू करण्यापूवी उणीवाांची सांपूणसपणे तपासणी करावी. सांशयास्पद दजाचे सवस काँक्रीट 
काढून टाकाव.े कधी कधी जुन्या बाांधकामातील भक्कम हदसणारे काँक्रीट थोडे हदवस उघडे पडताच रु्फलून 
जाते आहण मऊ पडते. ह्या कारणाकहरता खोदून काढलेल्या पृष्ठभागाच्या पनु्हा केलेल्या तपासणीवरून 



 

 

अनुक्रमणिका 

उरलेल्या काँक्रीटच्या भक्कमपणाची खात्री होईपयंत हवघहटत काँक्रीटचे प्रहतस्थापन अनेक हदवसपयंत पुढे 
ढकलाव.े अगदी कमी काँक्रीट काढून टाकण्यापेक्षा बरेचसे काँक्रीट काढून टाकणे जास्त चाांगले असते 
कारण बाहधत काँक्रीटचे हवघटन चालूच असते. (आ. १६६ पहा) आहण जेव्हा काम चालू असते तेव्हा भरपूर 
खोली इतके ते खोदण्यास र्फारच थोडा अहधक खचस येतो. 
 

 
आ. १६६ 

दुरुस्तीचे काँक्रीट टाकण्यापूवी सवस सदोष काँक्रीट काढून न टाकल्यामुळे अयशस्वी झालेली 
दुरुस्ती. P X–D–33055. 
 

पुष्ट्कळ वळेा उणीवाांचे पूणस स्वरूप व करावयाच्या दुरुस्तीचा प्रकार सदोष द्रव्य काढून टाकीपयंत 
हनहित करता येत नाही. जरी हातपद्धतीने चाांगले काम करता आले तरी ह्या कामाकहरता वायुचहलत 
हातोडे अत्यांत समाधानकारकपणे काम देतात. हछन्नीची टोके पटाशीच्या टोकापेक्षा जास्त चाांगली असतात 
कारण त्यामुळे बांधाकहरता खरबरीत आहण अहधक स्वाभाहवक पोत प्राप्त करता येतो. त्याच कारणाकहरता 
आ. १६७ मध्ये दाखहवलेल्या करवती दाताचे पाते, खाचे खोदण्याकहरता आहण तलोस्च्छन्न करण्याकहरता 
आहण सुक्या जुडणीकहरता लागणाऱ्या खोल हछद्राकहरता, इष्ट असते. 
 

 
हरपेरी करण्यापूवी अपूणसता काळजीपूवसक काढून टाकली पाहहजे. 

आ. १६७ 

शुष्ट्क वषे्टनाकहरता चीर पाडण्यासाठी वापरलेले करवती-दाताचे पाते. 288–D–1547 



 

 

अनुक्रमणिका 

काँक्रीटच्या करवतीने अनेक दुरुस्त्यात लागणाऱ्या चौरस खुदाईच्या कडा घारदार आहण 
सुव्यवस्स्थतपणे कापता येतात. एका लहान हवदु्यत् चहलत हीरा–करवत उपलब्ध आहे. त्यास २⅝ 
इांचापयंत कोणच्याही खोलीकहरता समायोहजत करता येईल अशी एक मागसदशकं पट्टी बसहवलेली असते 
आहण हरपेरीत अडकून बसेल अशा पुरेशा कोनात काटता येईल अशा रीतीने तो करवत सुसहज्जत केलेला 
असतो. करवताबरोबर हलहवता येणारी सुवाह्य मागसदशसक चौकट वापरून अनुभवी कामगाराला दर 
तासाला एक इांच खोलीची खाांच २० रू्फट अगर त्यापेक्षा जास्त काटता येते. हमलावा व काँक्रीटच्या 
काहठण्यावर अवलांबून असलेले सरळ आडव े काांट मारण्याकहरता जास्त भारी नमुने उपलब्ध आहेत. 
करवतीने कापलेली कड हछलके काढलेल्या कडेपेक्षा सवस प्रकारे उच्चतर दजाची असते आहण पुष्ट्कळ काम 
करावयाचे असेल तर हछलके काढण्यापेक्षा करवत कामास कमी खचस येतो. 
 

ज्यात सांपूणस बांध असला पाहहजे व ज्या जलरोधक आहण कायम स्वरुपाच्या असतात अशा दुरुस्त्या 
करताना (तो भाग) ओला करणे, स्वच्छ करणे, त्याचे पृष्ठशुष्ट्कन आहण सांपूणस मुरवण करणे ह्या बाबीना 
अत्यांत महत्व असते पण त्याांच्याकडे पुष्ट्कळवळेा दुलसक्ष केले जाते अगर त्या अपऱु्या प्रमाणात साध्य केल्या 
जातात. म्हणून कामाचे व्यवस्स्थतपणे आयोजन केले पाहहजे आहण ह्या सवस तपहशलाांच्याकडे काळजीपूवसक 
लक्ष देण्याकहरता कामगाराांना हशक्षण हदले पाहहजे. व्यवस्स्थत काटछाट केलेल्या हछद्राांच्या आांतील 
पृष्ठभाग नवीन काँक्रीट टाकावयाच्या आधी अनेक तासापयंत सतत, हवशषेेकरून रात्रभर, ओले ठेवले 
पाहहजेत. हे आद्रसण सवस प्रकारच्या दुरुस्त्यात केले पाहहजे कारण जुने काँक्रीट सांपृक्त केल्याने लहान अगर 
मोठ्या दुरुस्तीचे योग्य प्रकारे मुरवण होण्यास मदत होते. जुन्या काँक्रीटच्या दुरुस्तीच्या बाबतीत याला 
हवशषे महत्व असते. उतरत्या अगर उदग्र पृष्ठभागातील हछद्राची सांपृक्ती प्राप्त करण्याचे उत्तम आहण 
अत्यांत खात्रीलायख साधन, ओल्या गोणपाटाने ती हछदे्र गच्च भरणे (आ. १६८ व १६९) आहण मधून मधून 
पाणी प्रशपडून हे गोणपाट धरून ठेवण्याकहरता आ. १७० मध्ये दाखहवलेप्रमाणे आच्छादन तक्त्याांचा वापर 
करण्याची जरुरीं लागेल. हे पूवस आद्रसण पहरणामकारक होण्याकहरता त्या कामात आहण प्रहतस्थापनाच्या 
कामगाराांच्या कामात पूणसपणे एकसूत्रता असली पाहहजे. 
 

भर टाकण्याच्यापूवी लगेच हछदे्र स्वच्छ करावीत म्हणजे हछलल्यामुळे हनमाण होणारी धूळ, 
वाळलेला गारा, आहण इतर सवस हवजातीय द्रव्यापासून तो सांपूणसपणे मुक्त राहील. हछलणे आहण काटछाट 
पूणस केल्यानांतर शक्य हततके सुटे द्रव्य काढून टाकण्याकहरता प्राथहमक धुलाई करणे इष्ट असते. नवीन 
काँक्रीट ज्याच्याशी बद्ध करावयाचे आहे त्या पृष्ठभागाची अांहतम स्वच्छता ओल्या वालुकाहवके्षपणाने करावी 
व नांतर सांपूणस स्वच्छता वायु–जल–झोताने करावी. पृष्ठभागात सांहनहहत असलेले सुटे द्रव्य काटछाट 
करताना हछन्याांनी काढून टाकण्याची आहण मुक्त–पृष्ठ–आद्रसता दाखहवणाऱ्या सवस चकचकीत जागाांचे 
हनरसन करण्याची काळजी घ्यावी. मुक्त–पृष्ठ–आद्रसतेच्या उपस्स्थतीत अगर सुट्या द्रव्याच्या लेपात अगर 
पटलात नवीन आहण जुन्या काँक्रीटमध्ये बांध प्राप्त करता येत नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १६८ 

वेंच फ्ल्यूम प्रभतीतील कोन बोंल्टाांची दुरुस्ती. माध्यान्हकाली हछदे्र गोणपाटाांनी गच्च भरली आहण 
दुसऱ्या हदवशी सकाळी ती हछदे्र शुष्ट्क जोडणीने भरून ठेवली. ह्या हछद्राांची ही दुसरी भरणी आहे. पहहली 
भरणी अयोग्य कायसपद्धती वापरल्याने सांतोषजनक न झाल्यामुळे हहची गरज पडली. P X–D–33056 

 
आ. १६९ 

काँक्रीटच्या दुरुस्तीकहरता खोदण्यात आलेल्या के्षत्राांचे सांपकस  पृष्ठभाग सांपृक्त करण्याकहरता 
हभजवलेल्या गोणपाटाचा वापर केला आहे. ह्या उपचाराच्या अहधक पसांत पद्धतीत भेगा भरण्याचा कापूस 
वापरला तरी चालतो. P X–D–33058 

 
आ. १७० 

दुरुस्त काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर आधाहरत केलेल्या ओल्या गोणपाटाच्या चटयाांनी केलेले आद्रस 
मुरवण. उपचाराच्या ह्या अत्युत्तम पद्धतींत सतत ओले ठेवण्याकहरता गोणपाट सामान्यपणे हदवसातून 
दोनदा ओले केले की पुरे होते. P X–D–33509. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सवस उदाहरणाांत जरुरी नसलेल्या ताण-तारा उघड्या प्रबलीकरण हशगाांवरून काढून टाकाव्या. 
जरूर लागल्यानांतर हशगा वालुके्षपणाने स्वच्छ कराव्या. काटछाट, स्वच्छता आहण पृष्ठशुष्ट्कन पुरेशा 
प्रमाणात झाले की नाही हे पाहण्याकहरता नवीन द्रव्य (काँक्रीट) टाकण्यापूवी तयार केलेल्या पृष्ठभागाची 
तपासणी करावीं. प्रभावी होण्याकहरता काँक्रीटच्या सवस दुरुस्त्याांचे पुरेसे आद्रस मुरवण कराव.े नवीन व जुन्या 
काँक्रीटमधील बांधन–शक्तीचा हवकास काँक्रीटच्या अन्य भागाांच्यापेक्षा अहत सावकाश आहण जास्त 
वळेपयंत होतो. सांकुचन पावण्याची आहण त्यामुळे नवीन व जुन्या काँक्रीटमधील अवकलनीय सांचलनामुळे 
सुटे होण्याच्या काँक्रीटमधील प्रवृत्तीत दीघसकालपयंत आद्रस मुरवण करून घट करता येते आहण 
प्रयोगशाळेतील चाांचण्यावरून असे हदसून आले आहे की आद्रस मुरवणाच्या कालातील बद्ध जोडाांची शक्ती 
१४ आहण २८ हदवसाांच्या कालावधीत दुपटीपेक्षा जास्त होते. जर उच्च शस्क्त–बांधाची गरज असेल आहण 
कायसक्षम अशा दीघसकालीन आद्रसमुरवणाची तरतूद करता येत नसेल तर इपॉक्सी चुना वापरून हरपेरी 
करावी अगर इपॉक्सीबद्ध हरपेरीचा हव. १३० मध्ये हरपेरीच्या पद्धतीबाबत वणसन केल्याप्रमाणे, हवचार 
करावा. 
 
(अ) शुणक िेणटण 

हरपेरीच्या ह्या पद्धतीकहरता हछदे्र पृष्ठभागाांच्या कडाांपाशी धारदार व चौरस असावीत. परांतु 
हछद्राांच्यामधील कोपरे हवशषेतः जेव्हा जलरुद्धतेची आवशयकता असते तेव्हा गोलाकार असावते. कोन 
बोल्ट, शी बोल्ट वगैरेंच्यामुळे राहहलेल्या हछद्राांचे आतील पृष्ठभाग प्रभावीं बांध हवकहसत होईल इतक्या 
प्रमाणात खरबरीत करावते. ⅞ इांची पोलादी तार दोराांच्या खरबरीत खुांटीने, खाचा असलेल्या हनमुळत्या 
(भोक मोठे करण्याच्या) हत्याराने, अगर तारा–वधेकाने हे करता येते. पहरसराभोवती अन्य हछदे्र अनेक 
हठकाणी प्रकहचत् तलोस्च्छन्न करावीत. शुष्ट्क वषे्टण हछद्राांची हकमान खोली एक इांच असावी. 
 
(आ) कााँक्रीटच ेप्रतिस्थापि. 

समाधानकारक र्फलप्राप्तीसाठी या पद्धतीची खालीलप्रमाणे पूवसतयारी करावी. 
 

(१) जुन्या काांक्रीटमध्ये हछद्राांची हकमान खोली ६ इांच व नव्यात ४ इांच असावी व हरपेरीचे 
हकमान के्षत्रर्फळ प्रबहलत काँक्रीटमध्ये एका चौरस रु्फटाच्या हनम्मे आहण अप्रबहलत काँक्रीटमध्ये 
एक चौरस रू्फट असाव.े 

 
(२) प्रबलीकरण हशगा अांशतः सांहनहहत राहू देऊ नयेत. प्रत्येक उघड्या हशगेच्या भोवती 

हकमान एक इांच अांतर असाव.े 
 

(३) सांरचनेच्या पृष्ठभागाजवळ हछद्राची वरची कड बरीचशी हक्षहतज समाांतर अशी 
काटावी. खराबीच्या आकारावरून जर इष्ट हदसले तर कापाचा माथ्यास खालच्या बाजूकडे टप्पा 
ठेवावा आहण तो आडव्या रेषेत पुढे जाऊ द्यावा. हछद्राचा माथा, पाठीमागून ज्या प्रभतीपासून 
काँक्रीट टाकण्यात  येईल त्या प्रभतीकडे १ स ३ अशा उध्वस उतारात कापावा (आ. १७१ पहा). 
हरपेरीच्या वरच्या बाजूस वातकप्पे न राहता काँक्रीटचे स्पांदन करता याव े म्हणून हे आवशयक 
असते. काही उदाहरणात जेथे प्रभतीतून अगर तुळईतून हछद्र जाते तेथे दोन्ही बाजूनी ते भरणे 
अवशय असते अशा बाबतीत कापाच्या माथ्याचा उतार त्याप्रमाणे सुधारून घ्यावा. 
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आ. १७१ 

दोन पातळ्याांवर जेथे हछद्राचे शीषस खोदले आहे अशा खराब काँक्रीटच्या अहनयहमत के्षत्राची खुदाई, 
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(४) हछद्राचा तळ आहण बाजू धारदार आहण प्रभतीच्या दशसनी भागाशी अदमासे चौरस अशा 
कापाव्या. जेव्हा काँक्रीटच्या सांपूणस छेदातून हछद्र जाते तेव्हा दोन्ही दशसनी भागाकडून तासण्या 
लावनू पापुदे्र पडणे व कपले हनघण्याचे टाळाव.े सवस आांतहरक कोपरे हकमान १ इांच हत्रज्या राहील 
असे गोलाकार कराव.े 

 
(इ) चुन्याच ेप्रतिस्थापि 

जेव्हा या पद्धतीत चुना–बांदुकींचा वापर करण्यात येतो तेव्हा उसळी घेतली जाऊ नये म्हणून १ स 
१ या उतारात बाहेरच्या बाजूने पसरट अशी तुलनेने उथळ हछदे्र काटावीत. हछद्राांच्या आतील कोपऱ्याना 
गोलाई द्यावी. नव्या काँक्रीटमधील उथळ उणीवाांची, र्फमे काढून घेतल्यावर आहण काँक्रीट अपक्व असेपयंत 
जर तात्काळ काम केले तर, चुन्याने प्रहतस्थापन करून दुरुस्ती करावी. उदाहरणाथस जेव्हा पोलादी 
र्फम्यांना पृष्ठभागावरील द्रव्य हचकटून राहहल्यामुळे हनमाण झालेल्या “सोलल्या गेलेल्या” के्षत्राांची दुरुस्ती 
करण्याची जरूरी भासते तेव्हा चनुा-बांदुक वापरून आणखी सार्फसर्फाई अगर काटछाट न करता तो 
पृष्ठभाग भरून घ्यावा. जुन्या काँक्रीटच्या हरपेरोत हवघहटत झालेल्या द्रव्याांच्या सवस खाणाखुणा नाहीशा 
करण्याचे महत्व इतके असते की त्यावर जोर द्यावा हततका थोडाच हरपेरी करावयाच्या सवस जागा एका 
इांचापेक्षा कमी नाही इतक्या हछलून काढाव्या. जेथे जेथे हातानी चुना टाकून प्रहतस्थापन करावयाचे असेल 
त्या त्या हठकाणी हछलून काढलेल्या के्षत्राांच्या कडा पृष्ठभागाशी चौरस कराव्यात आहण पोपडे राहू देऊ 
नयेत. 
 
१३२ शुष्ट्क वेष्टन चुन्याचा वापर 

काम चालू करण्यापूवी हछदे्र सांपूणंपणे स्वच्छ केली आहेत अगर कसे, याांहत्रक रीत्या अडकून 
राहहलेले हमलाव्याचे रु्फटलेले अगर हचराळलेले तुकडे त्याांतून काढून टाकले आहेत अगर कसे आहण 
पृष्ठभाग हकमान २ अगर ३ हदवसपयंत कोरडा करण्यात आला आहे अगर कसे याची काळजीपूवकं 
तपासणी करावी. नांतर तो पृष्ठभाग घट्ट चुन्याने अगर पृष्ठभाग ओला करण्याइतपत ओलसर असलेल्या 
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गाऱ्याने सांपूणसपणे (भरून) सार्फसूर्फ करावा व त्यानांतर बांधक गारा शुष्ट्क होण्यापूवी लगेच शुष्ट्क-बांध द्रव्य 
जागेवर गच्च बसवाव.े बांधक गाऱ्याचे हमश्रण एकास एक हसमेंटचे असते आहण घट्ट मलईसारखी सांघनता 
येईपयंत सूध्म रेती त्यात हमसळण्यात येते, कोणच्याही पहरस्स्थतीत शुष्ट्क वषे्टन प्रकहचतसे रबरासारखे 
राहण्या इतपत बांधक लेप परेुसा ओला असू नये अगर तो भारी प्रमाणात लाव ूनये. 
 

कसेही असले तरी वर वणंन केल्याप्रमाणे हछद्राांची पूवस तयारी करणे शक्य नसेल तर ते के्षत्र प्रकहचत 
ओलसर राहू द्याव े व पृष्ठभागावर अल्प प्रमाणात मुक्त जल असू द्याव.े हे पृष्ठभाग नांतर हलक्या हाताने 
सावकाश लहान कोरड्या ब्रशाने हसमेंट लावनू सवस पृष्ठभाग झाकून जाईपयंत आहण हसमेंटमुळे मुक्तजलाचे 
अवशोषण होऊन ते काळे पडेपयंत सार्फसूर्फ करावते. हछद्रात काही शुष्ट्क हसमेंट राहहले असल्यास वषे्टन 
चालू करण्यापूवी ते काढून टाकाव.े हनव्वळ हसमेंटच्या गाऱ्याने हछद्राांची रांगरांगोटी करू नये कारण त्यामुळे 
शुष्ट्कवषे्टनाचे द्रव्य जास्त ओले होते आहण अधीक सांकुचनामुळे चाांगल्या हरपेरीसाठी अवशय असलेल्या 
बांधाच्या हवकासास अडथळा येतो. 
 

शुष्ट्क वषे्टण हे सामान्यतः (शुष्ट्क राशीने अगर वजनाने) एक भाग हसमेंट व १६ क्रमाांकाच्या 
चाळणीतून जाणाऱ्या रेतीचे हमश्रण असते. रांगसांगती येण्याकहरता हवशषे काळजी घेतली नाही तर 
सामान्यतः भोवतालच्या काँक्रीटपेक्षा चुन्याचे हठगळ जास्त काळे हदसते. ज्या हठकाणी एकसारखा रांग 
असणे महत्वाचे असते तेथे (चाचणी घेऊन हनधाहरत केल्याप्रमाणे) पुरेशा प्रमाणात एकसारखी छटा हनमाण 
करण्याकहरता पाांढरे हसमेंट वापराव.े कोन बोल्टाची हछदे्र भरण्याकहरता वापरण्यात येणाऱ्या एकास तीन 
अगर एकास साडेतीन प्रमाण असलेल्या जास्त हनबल हमश्रणात पुरेशी शक्ती असते व ते प्रभतीच्या रांगाशी 
चाांगल्या प्रकारे जुळून हदसते. हाताने प्रकहचत् दाब देताच चेंडूच्या आकाराचा होईल अशा प्रकारचा चुना 
वापरला असताना तो हचकटून राहील व पाणी बाहेर येणार नाही पण हात ओलसर होतील असा चुना 
तयार होण्यास जेवढे पाणी लागेल तेवढेच पाणी वापरावे; हमश्रण जलाची योग्य राशी आहण योग्य सांघनता 
अशा असतात की जेव्हा द्रव्य भरीवपणे भरण्यात येते तेव्हा ते हमश्रण रबरासारखे होण्याच्या अवस्थेत 
असते. कोणच्याही प्रकारे पाणी कमी पडले तर त्यामुळे बळकट व सघन भरणी तयार होणार नाही; जास्त 
पाणी झाल्यास त्यामुळे अहतशय सांकुचन होईल आहण दुरुस्ती सैलसर होईल. 
 

शुष्ट्क वषे्टन द्रव्य सुमारे ⅜ इांच सांदाहबत जाडी असलेल्या थराांत भरून ठेवाव.े थर जाड झाले तर 
तळाशी चाांगल्या प्रकारे सांदाबन होणार नाही. नांतरच्या थराशी बांध होण्यास सोयीचे होण्याकहरता प्रत्येक 
थराचा पृष्ठभाग खरडावा, बऱ्याच प्रमाणात रबरीपणा हवकहसत झाला नसेल तर एकामागनू एक थर लगेच 
टाकावते. जर रबरीपणा हनमाण होत असेल तर हरपेरीचे काम ३० ते ४० हमहनटे उशीरा कराव.े कोणत्याही 
पहरस्स्थतीत ओल्या आहण शुष्ट्क द्रव्याांच्या थराांचा एकामागनू एक असा वापर करू नये. 
 

कठीण लाकडाची काठी आहण हातोडी वापरून सांपूणस पषृ्ठभागावर प्रत्येक थर भरीवपणे सांदाहबत 
करावा. ह्या काठ्या सामान्यपणे ८ ते १२ इांच लाांब असतात व १ इांच व्यासापेक्षा त्याांचा व्यास जास्त नसतो 
आहण ताज्या चुन्यावर काँक्रींगच्या हत्यारासारखा त्याांचा वापर करण्यात येतो. धातूच्या हशगाांपेक्षा कठीण 
लाकडाच्या काठ्या अहधक पसांत करण्यात येतात कारण धातूांच्या हशगाांचा कल प्रत्येक थराच्या पृष्ठभागास 
हझलई देण्याकडे असतो आहण त्यामुळे बांधाची खात्री कमी रहाते आहण भराईत एकसारखेपणा कमी होतो. 
बरेचसे ठोकणीचे काम प्रकहचत् कलत्या हदशनेे आहण हछद्राच्या बाजूकडे होईल असे कराव.े त्यामुळे ह्या 
के्षत्रात कमाल सांदाबन होईल अशी खात्री हमळते. हछदे्र प्रमाणापेक्षा जास्त भरू नयेत आहण भराईच्या हवरुद्ध 
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कठीण लाकडाची सपाट बाजू ठेवनू आहण अनेक ठोके चाांगल्या प्रकारे त्यावर मारून अांहतम सर्फाई 
सामान्यपणे लागलीच करावी. जरूर तर काही वळेाने र्फाटक्या कपड्याने काही थोडे हलके ठोके मारले 
तर स्वरूपात सुधारणा होऊ शकते. सर्फाईची पोलादी अवजारे वापरू नयेत आहण सर्फाई करणे सोपे जाव े
म्हणून पाण्याचा वापर करता उपयोगी नाही. 
 
१३३– रणचि काँक्रीटच्या प्रणितर्थापनाची णक्रयापद्धणि. 

सांरचनेच्या बाजूकडून जेव्हा काँक्रींट टाकणे भाग असते तेव्हा काँक्रीटचे प्रहतस्थापन 
समाधानकारकपणे करण्याच्या हक्रयापद्धतीत सांरचन आहण र्फमे बसहवणे हे महत्वाचे टप्पे असतात. आ. 
१७२ त प्रभतीच्या र्फम्याचे तपशील दाखहवले आहेत. गच्च आहण स्वीकायस अशीं हरपेरी होण्याकहरता खालील 
अवशयकताांचे पालन केले पाहहजे. 
 

(१) प्रभतीच्या हरपेरीचे १८ इांचापेक्षा जास्त उांचीचे पुढच्या बाजूच्या र्फम्यांचे छेद आडव े
तयार करावते. त्यामुळे १२ इांचापेक्षा जास्त खोली नसलेल्या उभारात काँक्रीट सोयीस्करपणे 
टाकता येते. पाठीमागचा र्फमा एकाच तक्त्त्याचा तयार केला तरी चालतो. काँक्रीटच्या कामाची 
प्रगती होत असताना जे भाग बसवावयाचे ते काँक्रीट चालू करण्याच्या अगोदर जोडून ठेवावते. 

 
(२) र्फम्याच्या वषे्टकाांच्यावर जास्तीत जास्त मोठ्या के्षत्रावर दाब पाडण्याकहरता, 

हभहत्तपट्ट आहण वषे्टक याांच्या दरम्यान हचकटून बसहवलेल्या लाकडी ठोकळ्याांच्या मधून ताण बोल्ट 
घालावते. 

 
(३) वाकड्या हतकड्या आकाराच्या हछद्राांकहरता एकापेक्षा अहधक पातळीवर हचमण्याांची 

गरज लागेल आहण तुळईच्या जोडणीचा सांबांध असणाऱ्या काही उदाहरणात प्रभतीच्या दोन्ही 
बाजूवर अगर तुळईवर हचमणीची जरूरी लागेल. सवस हठकाणी हछद्राच्या पूणस रुां दीइतका हचमणीचा 
हवस्तार असावा. 

 
(४) योग्यवळेी हचमणीच्या टोपीवर दाब पाडता यावा म्हणनू भक्कम र्फमे तयार करावते. 

 
(५) एकमेकालगतच्या भागाांच्या जोडाजवळ आहण र्फमे व काँक्रीट याांच्या दरम्यान आहण 

ताण–बोल्टाांच्या हछद्राांच्या जवळ काँक्रीट टाकण्याच्या अांहतम टप्प्यात जेव्हा काँक्रीटवर दाब 
पाडावा लागतो तेव्हा चनु्याची हाहन होऊ न देण्याकहरता जोडाांच्या जवळ र्फमे चनुागच्च असले 
पाहहजेत. हपळवटलेला अगर धागेदार कॉप्रकगचा कापूस घड्या केलेल्या कॅन्व्हसच्या पट्ट्या 
अगर तत्सम द्रव्याांचा, जशी र्फम्याची जोडणी केली जाते तसा, वापर करावा. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १७२ 

प्रभतीतील काँक्रीटच्या प्रहतस्थापनाच्या र्फम्यांचा तपशील. 288–D–1549 
 

प्रत्येक उभाराकहरता र्फम्याचा पुढचा भाग बसवावयाच्या आधी लगेच नव्या काँक्रीटने झाकून 
जाणाऱ्या जुन्या काँक्रीटच्या बाजूांच्या जवळच्या पृष्ठभागावर चुन्याचा पातळ (सुमारे ⅛ इांच) थराचा लेप 
द्यावा. प्रहतस्थापन–काँक्रीटमधल्या चनु्यात हजतकी वाळू आहण हसमेंट होते व हजतके जलहसमेंट गुणोत्तर 
होते हततकीच वाळू व हसमेंट आहण हततकेच गुणोत्तर ह्या चुन्यात असाव.े पूवस आांद्रणाने, वालुका हवके्षपाने 
आहण धावनामुळे पृष्ठभाग दमट करावा (पण तो ओला नसावा) आहण वायु-चूषण बांदुकीने, ब्रशाने, रबरी 
हातमोजे घालून पृष्ठभाग घासून आत चुना लावावा. त्यानांतर लगेच काँक्रीट टाकाव.े 
 

हरपेरीच्या काँक्रीटचे जल–हसमेंट गुणोत्तर तशाच प्रकारच्या नवीन बाांधकामात वापरण्यात 
आलेल्या गुणोत्तरासारखेच असाव.े काँक्रीट योग्य प्रकारे टाकण्याशी आहण पूणस स्पांदनाशी सुसांबद्ध राहील 
अशा आकाराचा हमलावा आहण असा हकमान अवपात, जलाांश आहण पहरणामीं–सांकुचन हकमान 
ठेवण्यासाठी, वापरावा. काँक्रीटमध्ये ३ ते ५ टके्क धाहरत वायु असावा. ज्या हठकाणी पृष्ठभागाच्या रांगाला 
महत्व असते तेथे हसमेंटची काळजीपूवसक हनवड करावी अगर इष्ट पहरणाम प्राप्त होण्यासाठी त्यात पाांढऱ्या 
हसमेंटचे हमश्रण कराव.े सांकुचन हकमान व्हाव े म्हणनू टाकताना काँक्रीट शक्य हततके गार असाव े म्हणनू 
ऊबदार हवामानात आच्छाहदत केलेल्या जागेवर द्रव्ये ठेवावीत. द्रव्याांचे प्रमाणीकरण वजनाने करणे अहधक 
पसांत असते पण लागणाऱ्या नक्की आकाराच्या प्रमाणीकरण पेट्या उपलब्ध असतील तर त्या वापरण्यास 
हरकत नाही. कामाच्या ह्या वगाकहरता लागणारे वाटे लहान असल्यामुळे द्रव्याच्या एकसारखेपणास महत्व 
असते आहण त्याकडे योग्य प्रकारे लक्ष द्याव.े उभाराांत जेव्हा काँक्रीट टाकण्यात येते तेव्हा मधेमधे खांड 
पडेल असे टाकाव.े उभाराच्या दरम्यान ३० हमहनटाांचा हकमान कालावधी ठेवावा. एकापेक्षा जास्त 
पातळ्याांवर जेव्हा हचमण्याांची जरूरी असते तेव्हा खालची हचमणी भरून घ्यावी आहण उभाराच्या दरम्यान 
३० हमहनटाांचा कालावधी राखावा. प्रभतीच्या अगर तुळईच्या दोन्ही दशसनी भागावर जेव्हा हचमण्या लागतात 
तेव्हा काँक्रीट एका हचमणीतूनच असे टाकाव ेकी ते दुसऱ्या हचमणीकडे वाहून जाईल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जेव्हा व्यवहायस असा हकमान अवपात वापरण्यात येतो तेव्हा उत्तम हरपेरी साध्य होते. सामान्य 
प्रकारच्या मोठ्या र्फम्यातील पहहल्या उभाराकहरता हा अवपात सुमारे ३ इांच असतो. नांतरचे उभार जास्त 
सुके असले तरी चालते आहण हछद्राांतील व हचमणीतील माथ्याजवळचे थोडेसे इांच काँक्रीट जवळजवळ 
शून्य अवपात असताना टाकाव.े 
 

सांपूणस हछद्रास पुरे होईल इतके काँक्रीटचे हमश्रण सुरुवातीलाच करणे सामान्यतः उत्तम असते. 
त्यामुळे जेव्हा अनुवती उभारातील काँक्रीट टाकले जाते तेव्हा त्याचा काल ½ तास, १ तास अगर  १½ 
तासाचा असेल. अशा पूवसहमहश्रत काँक्रीटचे जर समाधानकारक स्पांदन करता आले तर अवस्थापन व 
सांकुचन कमी होते. ताज्या हमश्रण केलेल्या काँक्रीटपेक्षा त्याची शक्ती जास्त असते. 
 

हरपेरीचा दजा कमी अवपाताचे काँक्रीट वापरण्यावरच केवळ अवलां बून नसतो तर तो काँक्रीट 
टाकत असताना व नांतर अशा दोन्ही वळेा केलेल्या स्पांदनाच्या पहरपूणसतेवरही अवलां बनू असतो. प्रमाणापेक्षा 
जास्त स्पांदन करण्यात धोका नसतो. जर प्रवशे होऊ शकत असेल तर हनमज्जन प्रकाराचे स्पांदनक 
वापरावते. ते शक्य नसल्यास, ह्या प्रकारच्या स्पांदकाांचा र्फम्यावर बाहेरच्या बाजूने प्रभावीपणे उपयोग 
करता येतो. अप्रवशेय अशा मोठाल्या हरपेरीच्या कामावर, र्फम्यांवर हवशषेतः एकाच र्फळीच्या पाठीमागच्या 
र्फम्यावर बसहवलेल्या अगर हबजागरी आधाराच्या ओतकामासारख्या मोठ्या धातूच्या जोडकामावर 
बसहवलेल्या स्पांदकाांचा हकर्फायतशीरपणे उपयोग करता येतो. हछद्र सांपूणसपणे भरल्यावर लगेच भराईवर 
दाब लागू करावा आहण र्फमा स्पांदहनत करावा. काँक्रींट कठीण होईपयंत व इतःपर स्पांदनाला प्रहतसाद देत 
नाही असे होईपयंत ३० हमहनटाांच्या अांतराने ही हक्रया पनुः पुनः करावी. पाचरी मारून अगर दाब टोपीतून 
(आ. १७२) आरपार जाणारे बोल्ट घट्ट करून दाब पाडण्यात येतो. र्फम्याचा वरचा भाग भरताना 
हचमणीतील दाबटोपीच्या खालचे र्फक्त २ अगर ३ इांच तसेच राहू द्यावते. ह्यापेक्षाां जास्त खोली ठेवली तर 
दाब हवसरणाची प्रवृत्तीं हनमाण होते. हछद्र भरल्यानांतर आहण दाब टोपी बसहवल्यानांतर काँक्रीटचे स्पांदन 
त्यावळेी दाब लागू केल्याखेरीज करू नये–तसे केले तर बांधनाला अडथळा आणणारे जल–पटल 
हरपेरीच्या माथ्यावर हनमाण होण्याची शक्यता असते. 
 

काँक्रीटला अल्युहमनमच्या भकुटीची जोड हदल्याने हव. १८४ त वणसन केल्याप्रमाणे काँक्रीटचे 
हवस्तरण होण्यास ती कारणीभतू होते. अनुकूल पहरस्स्थतीत ज्या हठकाणी प्रहतस्थापन द्रव्ये बाजूनी आत 
घालावी लागलीं अशा हठकाणी गच्च व सुबांधहनत दुरुस्त्या सांपादन करण्याकहरता हीं हक्रयापद्धती 
यशस्वीपणे वापरण्यात आली आहे. आ. १७२ मध्ये दाखहवलेल्या र्फम्यासारखेच र्फमे वापरावते. उभाराांच्या 
दरम्यान अवस्थापनाकहरता वळे देऊ नये. वरचा उभार आहण हचमणी भरण्यात येत असताना दाब लाग ू
करण्याची आवशयकता नसते परांतु दाबटोपी जागेवर बसवावी म्हणजे हवस्तरण होणारे काँक्रीट, दुरुस्त 
केल्या जाणाऱ्या हछद्राांतच बांहदस्त राहील आहण त्याने ते हछद्र पूणसपणे भरले जाईल. त्यानांतर पनुः स्पांदन 
करू नये. कामावरींल द्रव्याांच्या व तपमानाांच्या चाांचण्यावरून प्रभावी हवस्तरण प्राप्त होईल असे हदसून 
येईपयंत अल्युहमनमची भकुटी वापरू नये आहण त्यानांतरसुद्धा काटेकोंर हनयांत्रणाखालीच हतचा वापर 
करावा. जेव्हा भकुटी वापरण्यात येते तेव्हा हतचे वजनाने ५० भाग हसमेंट अगर पोझोलानशी प्रथम सांहमश्रण 
कराव.े लागणारे हवस्तरण सांपादन करण्याकहरता सौम्य अगर उच्च तपमानाऐवजी कमी तपमानात या 
हमश्रणातील जास्त भाग वापरावा. 
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प्रभतीच्या, स्तांभाांच्या, कठड्याांच्या आहण पहरत्राांच्या माथ्याांच्या पुनरसचनेकहरता वापरण्यात येणाऱ्या 
र्फम्याप्रमाणेच उघड्या माथ्याच्या र्फम्यातून काँक्रीटचे प्रहतस्थापन करणे तुलनेने आसान ठरते. ज्यामुळे 
हटकाऊपणाची खात्री असलेले काँक्रीट तयार करता येईल असेच द्रव्य र्फक्त वापराव.े वजनाने जल–
हसमेंट गुणोत्तर ०·४५ पेक्षा जास्त असू नये, उत्तम हटकाऊपणाकहरता हमलाव्याचा कमाल आकार शक्यतो 
जास्त मोठा असावा आहण रेतीची टके्कवारी शक्यतो कमीत कमी असावी. र्फम्यात हवशषे प्रकारच्या 
लक्षणाांची आवशयकता नसते, परांतु त्याांचे स्पांदन होताना ते चनुागच्च असावते आहण हनकटच्या के्षत्रातील 
काँक्रीटप्रमाणेच नवीन काँक्रीटही त्याांच्यामुळे सर्फाईदार व्हाव.े शक्य हततका अवपात कमी असावा आहण 
अवपात कमी असूनसुद्धा धाहरतवायूचीं कमाल अनुजे्ञय टके्कवारी हमळहवण्याकहरता वायुधारक द्रव्याच्या 
माते्रत जरूरीप्रमाणे वाढ करावी. पाण्याचा हनकास जलदी व्हावा म्हणून पृष्ठभागाच्या माथ्यावर उतार 
द्यावा. सर्फाईवरील हस्तलाघव कमीत कमी कराव ेआहण पोलादी थापीच्या सर्फाईपेक्षा लाकडी नेवल्याची 
सर्फाई अहधक पसांत करावी. सर्फाईला मदत म्हणून पाण्याचा वापर करण्यास मनाई करावी. 
 

सामान्यपणे अपक्व काँक्रींट र्फमे काढण्याने खराब होत नसेल तर काँक्रीटच्या प्रहतस्थापनाांच्या 
हरपेरीचे र्फमे काँक्रीट टाकून झाल्यानांतर एक हदवसाने काढाव ेपण खराबीं होत असेल तर आणखी एक 
दोन हदवस र्फमे खोलण्याचे काम पुढे ढकलाव.े हचमण्यामुळे राहहलेले प्रके्षप सामान्यतः दुसरे हदवशी 
काढून टाकाव.े जर काटछाट अगोदर केलीं असेल तर काँक्रींटची दुरुस्तीच्या भागात रु्फटण्याची प्रवृहत्त 
हनमाण होते. हे प्रके्षप नेहमी तळापासून वरच्या हदशनेे काढून टाकावते. कारण ते वरून खाली काढले तर 
दुरुस्तीतील काँक्रीट रु्फटण्याची प्रवृहत्त हनमाण होते. काटछाटीमुळे हनमाण होणारे खरबरीत के्षत्र भरून 
घ्याव े आहण सभोवतालच्या के्षत्राच्या पृष्ठभागाशी समतुल्य असा पृष्ठभाग तयार होण्याकहरता ते दगडाांनी 
घोटाव.े (हव. १२० पहा). ह्या पृष्ठभागावर हगलावा करण्यास केव्हाही परवानगी देऊ नये. 
 
१३४– अरणचि काँक्रीटच्या प्रणितर्थापनाची णक्रयापद्धणि. 

हाहन पोचलेल्या खराब झालेल्या र्फरशी अगर कालव्याच्या अस्तराच्या लाद्याांच्या प्रहतस्थापनात 
जेथे लादी सांपूणस खोली इतकी प्रहतस्थाहपत करावयाची असते तेथे उत्तम पहरणाम प्राप्त होण्याकहरता 
हवभाग १०५ ते १०९ (इ) मध्ये जी हक्रयापद्धती वणसन केली आहे हतच्याहून हभन्न पद्धती लागत नाही. 
पहरसीमेच्या जवळच्या सांपकस कडा स्वच्छ असाव्यात आहण पृष्ठभागाच्या ठीक समोर असाव्यात. 
 

साांडव्याच्या बोगद्याच्या अधस्तराांची आहण साांडव्याच्या डोणीच्या हाहन पोचलेल्या अगर क्षरण 
झालेल्या पृष्ठभागाांची दुरुस्ती करण्याकहरता खास तांत्र वापराव ेलागते. खराबी ज्या सामान्य बळामुळे होते 
त्याांच्याहशवाय अशा दुरुस्त्याांना अनेकवळेा जलदगतीने वाहणाऱ्या पाण्याला आहण कधीकधी लोंबत्या 
घनपदाथामुळे हनमाण होणाऱ्या प्रचांड गहतशील व अपघषसक बलाांना तोंड देणे भाग पडते. प्रहतस्थापनेच्या 
पूवसतयारीकहरता हव. १३१ मध्ये हदलेल्या सूचनाांचे पालन कराव े मात्र दुरुस्तीच्या कडा काँक्रीटच्या 
करवतीने हकमान एक इांच खोलीपयंत कापाव्यात. द्वाराच्या बाजू तलस्स्थत हछलनाने गुांतवाव्यात. 
दुरुस्तीची खोली रुां दीच्या इतकी असावी पण ती ६ इांचापेक्षा कमी असू नये. जास्त मोठ्या के्षत्रावरील 
दुरुस्ती सामान्यपणे १२ इांचापेक्षा जास्त खोल असणार नाही. तथाहप ग्रँडकूली धरणाच्या साांडव्याच्या 
द्रोणीतील दुरुस्त्या हकमान १८ इांच खोल गेल्या होत्या. 
 

जर हछदे्र ६ इांच चौरसापेक्षा लहान असली तर हव. १३३ मध्ये वणसन केलेली शुष्ट्कवषे्टन हक्रयापद्धहत 
वापरून ती भरून टाकावीं. ती जर जास्त मोठी असलीं तर अवपातरहहत काँक्रीटचा वापर करावा. त्याचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

सांपूणसपणे स्पांदन कराव ेआहण ३ इांची थरात त्याची यांत्रचहलत ठोकणी करावी. शक्य असेल तर प्रहतस्थाहपत 
काँक्रीट हछद्रात घालून ठोकण्यापूवी शक्य हततक्या जास्त वळे तसेच राहू देऊन त्याचे प्राक् सांकुचन कराव.े 
हमश्रणहमलाव्याचा आकार आहण प्रतवारी याांची हनवड हकमान  जलाांश राहील अशी करावी आहण जल–
हसमेंट गुणोत्तर ०-४० पेक्षा बरेच कमी असाव.े 
 
१३५– चुन्याच्या प्रणितर्थापनाची णक्रयापद्धणि. 

लहान बांदुकीचा वापर करून जेव्हा वायुवीय पद्धतीने द्रव्य घालण्यात येते तेव्हा चनु्याच्या 
प्रहतस्थापनापासून उत्तम र्फलप्रास्प्त होते. चुना वायुवीय पद्धतीने लावण्याकहरता सवस साधारणपणे 
वापरण्यात येणारे उपकरण इतके मोठे असते की ते नवीन काँक्रीटच्या सामान्यपणे लहान आकार 
असलेल्या दुरुस्त्याकहरता सांतोषजनक काम देऊ शकत नाही. सामान्यपणे लहान असणाऱ्या के्षत्रात हनतळ 
काम करणे अवघड जाते आहण स्वच्छतेवरील खचस र्फार होतो कारण स्वच्छता क्वहचतच शीघ्रतेने केली 
जाते. तथाहप आ. ११७ त दाखहवलेल्या वायुचूषण बांदुकीसारखे तोटीवर जलकडे बसहवलेले उपकरण 
वापरणे लहान प्रमाणातील दुरुस्तीच्या कामावर समाधानकारक असल्याचे हसद्ध झाले आहे. दुरुस्त 
करावयाच्या जागा, हछनून काढून, सांपृक्त करून, वालुके्षपण करून आहण धुवनू तयार केल्यानांतर आहण 
मुक्तजल काढून टाकल्यानांतर चुना तात्काळ त्यावर लावावा. हसमेंट, हसमेंटचा गारा अगर आद्रस चुन्याचा 
प्रारांहभक लेप देऊ नये. 
 

वायु–चूषण बांदुकीत वापरण्याकहरता १ भाग हसमेंटला ४½ भाग नैसर्मगक वाळूच्या हमश्रणाची 
हशर्फारस केली आहे. ह्या प्रमाणात उसळीमुळे र्फरक होऊन जागेवर ते हमश्रण जास्त गाढे होते. १६ 
नांबरच्या ८ चाळणीतून जाणारी चाांगल्या प्रतवारीची वाळू वापरून उत्तम र्फलप्राप्ती होते. शुष्ट्क–वषे्टन 
दुरुस्तींकहरता जी सांघनता लागते हततकीच सांघनता येईल इतके पाणी अांदाजाने घालून हसमेंट आहण 
वाळूचे हमश्रण कराव.े जर परेुसे पाणी वापरले नाही तर उसळी उांच जाईल व लावलेला चुना अहतगाढा 
होईल; परांतु जर अहतशय पाणी वापरले तर ते बांदुक वारांवार चोंदून जाण्यास कारणीभतू होईल. जेव्हा 
योग्य सांघनतेचा वापर करण्यात येतो तेव्हा बांदुक कधीकधी चोंदेल परांतु हतची तोटी जहमनीवर अगर 
प्रभतीशी धरून चोंदलेले द्रव्य चूषण होजच्या बाहेर रे्फकले जाईपयंत बांदुकीवर व होजवर ठोके मारून ती 
सहजपणे स्वच्छ करता येते. 
 

जर एका इांचापेक्षा जास्त खोलीच्या दुरुस्त्या करावयाच्या असतील तर हढलेपणा टाळता यावा 
आहण बांध सैल होऊ नये म्हणून ¾ इांचापेक्षा जास्त जाड नाही असा थराथराने चनुा लावावा. प्रत्येक थर 
पुरा झाल्यानांतर दुसरा थर टाकण्यापूवी ३० हमहनटे अगर त्यापेक्षा जास्त काल जाऊ द्यावा. दुसरा थर 
घालण्यापूवी पृष्ठभागावरील थराची खरडून अगर अन्य तऱ्हेने पूवसतयारी करण्याची जरूरी नसते मात्र चुना 
सुका होऊ देता कामा नये. 
 

आ. ११७ व १७३ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे जर तोटीतून पाणी घातलेल्या लहान बांदुकीचा उपयोग 
करण्यात आला तर हढलेपणा आहण नांतरचे सांकुचनामुळे होणारे हचराळणे टाळण्याकहरता शक्य हततका 
हकमान जलाांश असलेला चनुा वापरण्याची काळजी घेतली पाहहजे. प्रबलीकरण हशगाांच्या भोवती चुना 
घालण्याकहरता जरी बांदुकीचा व्यापक प्रमाणात उपयोग करू नये तरी जेथे तुलनेने कमी पोलाद उघडे 
पडले आहे अशा उथळ उणीवाांच्या जागी हछद्राचा हा भाग भरला जात असताना बांदुकीचा कोन वरचेवर 
बदलला तर चाांगल्या प्रकारे हरपेरी करता येते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

हरपेरी पूणस करताना हछद्राच्या (माथ्याच्या) पातळीपेक्षा ते प्रकहचत् जास्त भराव.े द्रव्य अांशतः कठीण 
झाल्यानांतर पण तरीही ते पोलादी थापीच्या कोरेने काटछाट करता येईल असे असताना अहतहरक्त द्रव्य 
मध्यावरून कडाांच्याकडे थापी चालवत तासून काढाव.े बांधाला हाहन पोचण्याचे टाळण्याकहरता अत्यांत 
काळजी घेतली पाहहजे. सर्फाईकहरता थापी अगर पाणी ह्या दोन्हीपैकी कोणचेही वापरू नये. नरम 
र्फडक्याने पृष्ठभाग हलकासा घासून समाधानकारक सर्फाई प्राप्त करावीं. 
 

 
आ. १७३ 

प्रहतस्थापनाचा चनुा लावणे. काँक्रीटच्या तोडलेल्या ताज्या तुकड्यासारखे स्वच्छ असलेल्या आद्रस 
सांपकस  पृष्ठभागावर चुना लावावा. P X–D–33057 
 

गौण पुनस्थापनाांच्या करता जर हव. १४१ (ई) मध्ये वणसन केलेल्या हक्रयापद्धतीस तांतोतांत 
अनुसरून आहण नांतर अ. १३९ मध्ये वणसन केलेला हवाबांदी उपचार करून हरपेरी केली तर चुन्याचे 
समाधानकारक प्रहतस्थापन हाताने करण्यास हरकत नाही. सवस सदोष आहण बाहधत काँक्रीट पूणसपणे 
काढून टाकण्यावर जुन्या काँक्रीटचे चनु्याबरोबर चाांगल्या प्रकारे बांधन होण्यावर, चुना टाकून झाल्यानांतर 
त्या हठगळाचे सांकुचन हनरहसत होण्यावर, आहण पूणसपणे मुरवण करण्यावर ह्या पद्धतीचे यश अवलां बून 
आहे. 
 
१३६. इपॉतसीच्या वापराची णक्रयापद्धणि 

हव. १३१ (आ) मध्ये वणसन केल्याप्रमाणे पृष्ठभागाची पूवसतयारी केल्यानांतर, बांधनमाध्यम म्हणनू 
इपॉक्सीचा वापर खालीलप्रमाणे करण्यात येतो. 
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दोन भाग असलेली एक योग्य बनावट, वापराच्या वळेेस, पूणसपणे हमहश्रत करण्यात येते आहण १० 
ते १५ “हमल्सचा” हकमान थर हमळावा म्हणून प्रथम ताठ ब्रशाने जुन्या काँक्रीटचा पृष्ठभाग घासून नांतर 
त्यावर हे हमश्रण लावणे अहधक पसांत करण्यात येते. कधीकधी पूरक अगर थायोक्सो रॉहपक योगकाांची, 
अहतशय खरबरीत अगर खडा उतार असलेल्या पृष्ठभागावर ही जाडी कायम राहण्याकहरता, जरूरी असते. 
नांतर अदमासे २ इांच अवपात असलेले, जे बऱ्याच पहरस्स्थतीसाठी हशर्फारसीत आहे असे काम चलाऊ ताजे 
काँक्रीट, शक्य हततके लवकर पण हनहितच जेव्हा इपॉक्सी अजूनही ताजे आहण खरबरीत असते तेव्हा, 
टाकाव.े हे काम ४० हमहनटे ते एक तासाच्या आत साध्य कराव ेकारण सामान्य पातळ न केलेल्या इपॉक्सी 
बनावटींचा हा पात्र–काल असतो. हमश्रणाच्या पात्रकालात आणखी एक साध्य करावयाची बाब, कामात 
वापरलेली सवस टाकून न देण्याची हत्यारे, भाांडी, वगैरे स्वच्छ करणे ही, असते. इपॉक्सी हमश्रणे हाताळणे 
सोयीस्कर व्हाव ेम्हणून हवलायक अगर अहभहक्रयाशील तनुकारक वापरून ते हवरल अगर पातळ करण्यास 
कधीही परवागी देऊ नये. 
 

इपॉक्सी आहण त्याच्या घटकाांचा त्वचेशी स्पश ं होण्याचे टाळण्याकहरता सावधहगरी घेण्यासांबांधीं 
सवस कमसचाऱ्याना काळजीपूवसक सूचना हदल्या पाहहजेत. सांरक्षक कपडे, हातमोजे आहण गॉगल्ससकट, 
वापरले पाहहजेत व इपॉक्सी हाताळताना जेव्हा ह्या द्रव्याचा त्वचेशी सांपकस  होतो अगर त्वचेवर राहून जाते 
तेव्हा त्याचा पहरणाम तीव्र अलेर्मजक अहभहक्रया होण्यात आहण आरोंग्यास सांभाव्यतः कायम हाहन पोचण्यात 
होतो, म्हणून त्वचेच्या इतर भागावर लावण्याकहरता सांरक्षक मलमाांची तरतूद करावी. असांरहक्षत त्वचेशी 
ह्या द्रव्याच्या आकस्स्मक सांपकस  झाल्याने जर काही हनके्षप हनमाण झाला तर ते (द्रव्य) साबण आहण पाण्याने 
धुवनू लागलीच काढून टाकाव ेमात्र याकहरता हवलायकाांचा कधीही उपयोग करू नये. 
 

इपॉक्सी बांधक कामात जी द्रव्ये वापरतात त्याच्या सारखी द्रव्ये इपॉक्सी चुना लावतानाही 
वापरतात. र्फरक इतकाच की पूरक अगर हमश्रण दाट करणाऱ्या द्रव्याांचा समावशे असलेली द्रव्ये वापरू 
नयेत. 
 

इपॉक्सी सांचातील दोन घटक सांपूणसपणे हमसळून इपॉक्सी चुना तयार करण्यात येतो. नांतर अपूरक 
परांतु उत्पे्रहरत राळीचा एक लहानसा भाग राखून ठेवावा. जेव्हा पोटसलां ड हसमेंटचा चुना अगर काँक्रींट 
दुरुस्तीचा इपॉक्सी बांध लाग ूकरण्यात येतो तेव्हा तशा इपॉक्सी बांधावर ब्रश करण्याकहरता प्राथहमक लेप 
म्हणून हा भाग वापरण्यात येतो. नांतर बांधकी रेझीनच्या शषे भागाचे, स्वच्छ कोरड्या प्रतवारी केलेल्या–
ज्याचा कमाल आकार हरपेरीच्या प्रकारावर अवलां बनू असतो त्या हमलाव्याशी, तुलनेने गाढा चुना 
बनहवण्याकहरता हमश्रण करण्यात येते. अहत पातळ हठगळाांच्याकहरता अगर पांखासारखी कोरदार अवस्था 
असलेल्या हठगळाांच्या हरपेरीकहरता वजनाने एक भाग इपॉक्सी आहण २ अगर ३ भाग सूक्ष्म रेतीच्या 
हमलाव्याचे हमश्रण उपयुक्त असते. जास्त खोल असलेल्या दुरुस्त्याकहरता योग्य अशा अहधक मोठ्या 
हमलाव्याांचा उपयोग करण्यात येतो आहण जेथे क्र. ४ अगर ⅜ इांच कमाल आकाराचा हमलावा वापरता येतो 
तेथे एकास पाच अगर एकास सहा या प्रमाणात जास्त हनबल हमश्रणे वापरणे उपयुक्त असते. 
 

हबनचुक प्रतवारी केलेल्या आहण सुकेहवलेल्या हमलाव्याचे, इपॉक्सी यौहगकाचे हमश्रण केल्यानांतर, 
लगेच इपॉक्सीशीं पूणसपणे सांहमश्रण करणे अत्यांत महत्वाचे असते. कोणत्याही पहरस्स्थतीत हवलायकाांचा 
अगर तनुकारकाांचा वापर करू नये. बांधाच्या थराकहरता राखून ठेहवलेल्या व न भरलेल्या इपॉक्सी 
रेझीनच्या भागाांचा हत्यारावर थर देऊन अगर हत्यारे त्यात बुडवनू त्याांचे स्नेहन साध्य करण्यात येते. 
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ह्यातील हकप्रचतसा भाग सर्फाईच्या हत्यारावर लावण्याकहरता ठेवनू द्यावा. घट्ट पोटसलां ड हसमेंटच्या 
चुन्यासारखाच हा चुना लावावा. खडे उतार, उदग्र पृष्ठभाग, अगर वरच्या बाजूवरील तुलनेने जाड 
हठगळाकहरता र्फम्यांना हसहलकॉन हनमाण करणाऱ्या द्रव्याांचा हलकासा लेप द्यावा अगर पॉहलहथलीन 
अथवा सेलोरे्फनच्या पटलाांनी हचकटपणा न यावा म्हणून र्फमे झाकाव.े हव. २३८ मध्ये इपॉक्सी हरपेरीच्या 
मुरवणाचे वणसन केले आहे. 
 
१३७ णझरपि होि असिाना दुरुतिी करिे 

ज्या हठकाणी पाणी पाझरत आहे अगर वहात आहे तेथे दुरुस्त्या करण्याचा प्रयत्न करू नये. जेव्हा 
पाणीं वळवता येत नाही तेव्हा जलद पक्व होणारा चनुा हनगंमद्वारात गच्च बसवनू पुरेशा अवधीपयंत 
हरपेरीकहरता प्रवाह थाांबहवणे आहण पक्वता आणणे पषु्ट्कळवळेा शक्य असते. अशा गळत्याांच्याकहरता 
लागणारा चुना मापाने एक भाग हसमेंट आहण एक ते दोन भाग वाळूचा असावा. जर हमश्रणाच्या पाण्यात ३० 
ते ५० टके्क कॅस्ल्शयम क्लोराईड अगर हसमेंटच्या वजनाच्या सुमारे ५ टक्याइतकी सोडा ॲश असेल तर चुना 
गळतीच्या हवरूद्ध जागेवर घट्ट धरून ठेहवला जात असताना काही थोड्या हमहनटात तो पक्व होईल. हमश्रण 
जल-द्रावणाच्या शक्तीवरून  पक्वता काल हनहित करण्यात येतो. 
 
१३८– दुरुति कामाचे मुरवि 

बऱ्याचशा दुरुस्त्याांचे आकारमान लहान असल्याने आहण जुन्या काँक्रीटची प्रवृत्ती नवीन द्रव्यातून 
आद्रसतेचे अवशोषण करण्याकडे असल्याने हकमान पहहल्या २४ तासात तरी जलमुरवण करणे अत्यांत इष्ट 
असते. हरपेरी करताना जेव्हा र्फमे वापरण्यात आलेले असतात तेव्हा ते काढून टाकून घेऊन नांतर नवीन 
काँक्रीटच्या साहन्नध्यात ओल्या गोणपाटाच्या काही थोड्या घड्या ठेवनू त्यावर पुनः बसहवता येतात. 
र्फम्यांच्या अनुपस्स्थतीत आ. १७० मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे ओल्या गोणपाटाची घडी आधाहरत करता येते. 
आ. १६३ मध्ये जलमुरवणाच्या उत्तम पद्धतीपैकी एक दाखहवली आहे. त्यात बाांधकामाच्या माथ्यावर 
ठेवलेला मृदाशोंषक रबरीनळ दाखहवला आहे. जेथे हमश्रणाच्या रांगामुळे हदसण्यात आके्षपाहस अशी हवषमता 
हनमाण होत नाही अशा हठकाणीच र्फक्त पाांढरे मोहोरबांदीं हमश्रण वापरण्यात येते (हव. १२५ पहा). जेव्हा 
मोहोरबांदी हमश्रणाचा उपयोग करण्यात येतो तेव्हा सुरवातीच्या ७ हदवसाांच्या जलमुरवण कालावधींनांतर 
पृष्ठभाग अजून दमट असतानाच हमश्रणाचा त्यावर एक थर देणे हे मुरवणाचे सवोत्कृष्ठ सांयोजन असते. सवस 
उदाहरणात शुष्ट्क वषे्टहनत कोनबोल्ट हछद्राांच्या बाबतींतसुद्धा दुरुस्त्यावर काही प्रमाणात जलमुरवण कराव े
आहण मोहोरबांदी हमश्रण लावण्यापूवी त्या पूणसपणे दमट असाव्यात. कोनबोल्टाांच्या हछद्राांच्या शुष्ट्क वषे्टनाचे 
व त्याच सारख्या दुरुत्याांच्या प्रारांहभक जलमुरवणाकहरता, कोणतीही उत्तम उपाय योजना करता आली 
नाही तर, पाणी आहण मोठा ब्रश अगर र्फवारण्याचे साधन घेऊन वरचेवर तेथे जाऊन दुरुस्त केलेल्या 
पृष्ठभागावर मोहोरबांदी लेप लावण्यापूवी २४ तासापयंत ते भाग ओले ठेवण्याकहरता भरांवसेदार कामगाराची 
नेमणूक करावी. जलमुरवण आहण मोहोरबांदी हमश्रणासांबांधी अहधक तपशीलवार चचा हव. १२४ व १२५ मध्ये 
केली आहे. 
 

इपॉक्सीने बद्ध केलेल्या काँक्रीटच्या अगर चनु्याच्या दुरुस्त्याांचे मुरवण, ज्या काँक्रीट अगर चुन्यात 
ते बाांधकाम केले आहे त्याांच्या मुरवणाकहरता हवहनदेहशत केलेल्या पद्धतींच्या सारखेच, साध्य करण्यात 
याव.े जुन्या इमारतींच्या हरपेऱ्याांचे मुरवण, मुरवण हमश्रणे अगर योग्य होतील अशा अन्य पद्धतींनी साध्य 
कराव.े 
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इपॉक्सी चुन्याचे मुरवण कराव ेलागत नाहीं र्फक्त त्या चनु्याचे तपमान अदमासे २४ तासपयंत ६५° 
ते ८०° F इतके सौम्य राखाव ेलागते. 
 

काांहीं थोड्या आत्यांहतक उदाहरणाांत जेंथें शक्तीतील आहण हटकाऊपणाांतील अांहतम स्स्थतींची 
आवशयकता असते तेथे इपॉक्सी चनुा ३ ते ७ हदवसपयंत ६५° ते ८०° F इतक्या तपमानात ठेवावा. 
सामान्यपणे काँक्रीटच्या अांहतम शक्तीपेक्षा जास्त शक्ती १२ ते १६ तासात इपॉक्सी चुन्याने प्राप्त करण्यात 
येतात. 
 
१३९– अपियाणवरुद्ध काँक्रीटचे सरंिि करण्याचे उपचार. 
(अ) सार्ान्य चचाा–  

१२८ व्या हवभागात उल्लेख केल्याप्रमाणे अनुभवाने असे हदसून आले आहे की गोठण होण्याजोग्या 
हवामानात अपक्षयापासून खराब होण्यास जास्त भेदनीय असे काँक्रीटच्या उघड्या बाांधकामातील अन्य 
काँक्रीट भागापेक्षा मधले काही हवहशष्ठ भाग असतात. प्रभती, स्तांभ, खाांब, कठडे व वरवांड्याचे माथ्यावरील 
२ रू्फट पृष्ठभाग सवस कडा, पहरते्र, उांबरे, पुशतवान, टोप्या, कॉर्मनस व कोपरे आहण गोठण हवामानात वारांवार 
बदलणाऱ्या पातळ्यावर पाणी अगर र्फवाऱ्याांच्या सांपकात येणारे पृष्ठभाग, हे ते भाग होत. नांतर वणसन 
केलेल्या हवाबांदी उपचाराांच्या स्वरूपात हनवारक देखभाल करून अशा काँक्रीटच्या हटकाऊपणात बरीच 
सुधारणा करता येते आहण त्याांची प्रयोज्यकता बऱ्याच प्रमाणात वाढहवता येते. ओरेगॉन सांस्थानच्या 
राजमागस हवभागाने वापरलेल्या उपचाराांतून हा उपचार स्वीकृत करण्यात आला आहे. 
 

अहलकडे केलेल्या चाांचण्यात हसहलकॉन मुरवण सांहमश्रणे, इपॉक्सी, जवसाचे तेल व टपदेंशटाइनचे 
हमश्रण याांचा लेपद्रव्ये म्हणनू केलेल्या वापराचे, गोठण आहण हवतळण याांच्या पहरणामावर होणाऱ्या 
काँक्रीटच्या प्रहतरोघाच्या सांबांधात मूल्यमापन केले होते. चाांचणी केलेल्या द्रव्याांपकैी सतत उघड्या 
पडणाऱ्या पहरस्स्थतीत इपॉक्सी लेप हा सवात जास्त पहरणामकारक असल्याचे हदसून आले. जरी तो 
प्रथमतः महाग असला तरी खाली वणसन केलेल्या जवस तेल – टपदेंशटाइन रांगाप्रमाणे पुनः पनुः लावावा 
लागत नाही. जर इपॉक्सी द्रव्याचा वापर सूहचत केला असेल तर त्याचे हमश्रण करणे, तो लावणे, त्याचे 
मुरवण करणे याांच्या पद्धती आहण ते लावताना घेण्याच्या काळजीच्या सांबांधी प्रकल्पाने डेन्व्हर कायालयाशी 
सांपकस  साधावा. 
 

खराब झालेल्या काँक्रीटच्या हाताने लावलेल्या चनु्याच्या पुनस्थापनाखेरीज (हव. १३५ पहा) 
काँक्रीटच्या नवीन सांरचनेवर हवाबांदी उपचार सामान्यपणे करण्यात येत नाही. हझजण्याच्या प्रभाव्यतेचा 
लवकरात लवकर दृशय पुरावा हदसताक्षणी म्हणजेच जेथे उपचार केल्याने खराबी रोखता येणार नाही 
इतक्या टप्प्यापयंत ती वाढहवण्यापूवीच जुन्या पृष्ठभागावर हा उपचार अत्यांत हकर्फायतशीरपणे करण्यात 
येतो असा पूवस पुरावा प्रामुख्याने कडाांच्या आहण कोपऱ्याांच्या हनकट अगर समाांतर असणाऱ्या सूक्ष्म 
पृष्ठभागीय हचराांच्या स्वरूपात हमळतो. कधीकधी सांरक्षणाची आवशयकता नमुनेदार हचराांनी सूहचत होते. 
खराबी होण्याच्या प्रथमावस्थेत ह्या भेदनीय पृष्ठभागाांवर उपचार करून नांतरच्या दुरुस्या टाळाव्यात अगर 
हकमान त्या बऱ्याच कालपयंत तरी पुढे ढकलाव्यात. 
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(आ) पणृठभागाची पूिाियारी. 
मुरवण कालावधी सांपल्यावर जलरोधक उपचार करण्यापूवी दुरुस्तभाग १ अगर २ आठवडे 

कोरडा होऊ द्यावा. नवीन चुना आहण काँक्रीटच्या हठगळाांवर जलरोधी उपचारात वापरण्यात आलेल्या 
जवस तेलाचे जलहवच्छेदन होऊ नये म्हणून उदासीनीकारक रांग द्यावा. ०·२५ पौंड र्फॉस्पॉहरक आम्ल 
आहण ०·१७ पौंड प्रझक क्लोराइड याांचे एक गलॅन पाण्यात द्रावण करून ते पृष्ठभागावर ब्रशाने लावाव ेआहण 
४८ तासापयंत सुके होऊ द्याव.े जुन्या काँक्रीटवर हे लावण्याची जरूरी नसते. उदासीनीकरण रांग 
लावल्यावर तो खळबळून धुवनू टाकण्याची अगर ब्रश करण्याची जरूरी नसते. जलरोधक लेप 
लावण्यापूवी दुरुस्त भाग स्वच्छ आहण कोरडा असला पाहहजे. धूळ आहण सुटे द्रव्य ब्रशाने काढून टाकाव.े 
डायड्रॉक्लोहरक अम्लाच्या १० टके्क द्रावणाने घासून प्रस्रु्फटन नाहीसे कराव.े 
 
(ई) पणृठभागािरील उपचार. 

पृष्ठभाग स्वच्छ आहण कोरडा केल्यानांतर जवस तेलाचे २ हात देण्यात येतात. ५० टके्क कचे्च 
जवस–तेल व ५० टके्क टपदेंशटाइन याांच्या १७५ अांश F पयंत तापवनू तयार केलेल्या हमश्रणाचा पहहला हात 
हदला जातो आहण तो रांगाच्या साध्या ब्रशाने लावण्यात येतो. जर हवामानाचे तपमान ६५° F पेक्षा जास्त 
असले तर जास्त चाांगले पहरणाम प्राप्त होतात. ह्या कारणाकहरता हे काम गरम हवते कराव.े २४ 
तासाांपयंत पहहला लेप बसल्यावर ज्या हठकाणी काँक्रीट उरलेल्या पृष्ठभागापेक्षा जास्त सस्च्छद्र असते तेथे 
डाग हदसू लागतील. अशा के्षत्रावरील त्या त्या जागी गरम हमश्रण लावाव ेआहण दुसरा हात देण्यापूवी २४ 
तास ते हमश्रण पक्व होऊ द्याव.े १७५° F अांशापयंत गरम केलेल्या पण पातळ न केलेल्या कच्च्या जवस 
तेलाचा दुसरा हात हदला जातो आहण पहहल्या हाताप्रमाणेच तो देण्यात येतो. 
 

दुसरा जलरोधक थर सांपूणसपणे कोरडा झाल्यानांतर उपचार केलेल्या सांपूणस पृष्ठभागावर कोणत्याही 
मानक बहहःसरे्फता (व्हाइटलेड) आहण तेलरांगाचे दोन थर द्यावते. एक गलॅन रांगात २ क्वाटस टपदेंशटाइन 
आहण २ क्वाटस उकळलेले जवस तेल घालून पातळ केलेल्या रांगाचा पहहला थर द्यावा म्हणजे पापुदे्र 
हनघण्याची शक्यता असलेला जाड रांग हनमाण होणार नाही; परांतु तो समरूप आहण एकसारखा ब्रशाने 
पसरता येईल इतका जाड असेल. पातळ अगर तनुकरण न करता त्याला वषे्टनक (पॅकेज) सघनता आली 
आहे असा अांहतम थर द्यावा. ह्या रांहजत रांगाच्या सांरक्षणाखेरीज तेलाचा उपचार शीघ्रतया खराब होतो आहण 
त्याच्या सांभाव्य मूल्यात बरीच गांभीर घट होते. हव ेअसेल तर काजळी आहण कचे्च हपवळे रांजक द्रव्य तेलात 
घोटून ते रांगाच्या थरात घालून काँक्रीटसारखा रांग प्राप्त करता येतो. TT–P–१०२ बाह्य रांग व तेल ह्याांचा 
राज्य–हवहनदेशासी जुळेल अशा रीतीने मानक सरे्फता बनहवण्यात यावा. 
 

दुरुस्त केला जात असलेल्या पृष्ठभागावर जर उघड्या हचरा असल्या तर गरम तेलाचा दुसरा थर 
लावण्यापूवी त्या हचरा भरून घेऊन अहधक पहरणामकारक जलरोधन प्राप्त कराव.े इष्ट प्रवशेयता हमळेल 
इतका मानक खहनज गांध काष्ट-पूरक (वुडहर्फलर) ह्या कामाकहरता वापरावा. 
 
१४०– काँक्रीटच्या सायफनमधील आडव्या णचराचं्या दुरुतिोची णक्रयापद्धणि– 

काँक्रीटचे सायर्फन, नळ आहण नहलकासमूह याांस, पाण्याच्या तपमानात घट झाल्यामुळे अगर 
सांरचना वापरात नसताना ते सुकल्यामुळे, आलेल्या सांकुचनाचा पहरणाम म्हणून कधीकधी आडव्या हचरा 
हदसून येतात. काँक्रीटमधील ताण अगर सांचलन हे या हचराांचे कारण असल्याने नांतर घडणाऱ्या काही 
पहरस्स्थतीत जेव्हा हचरा आणखी रुां दावतात तेव्हा तशी ताठर दुरुस्ती असर्फल होते हे ठरलेलेच असते. 
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हशशाचे तांतू, पोटसलां ड हसमेंटचा गारा अगर चनुा वापरून केलेल्या दुरुस्तीसारख्या अशा ताठर दुरुस्त्याांच्या 
कायसवाहीचा इहतहास अगदी असमाधानकारक आहे आहण ह्या कारणाकहरता अशा प्रकारच्या दुरुस्त्याांची 
हशर्फारस केली जात नाही. त्याच कारणाकहरता हवहशष्ठ प्रकारची रूमामस्तकी आहण कॉप्रकगची द्रव्ये 
आतल्या बाजूने वापरून केलेल्या लवहचक दुरुस्या जर योग्यप्रकारे केल्या तर चाांगल्या यशस्वी होण्याच्या 
शक्यतेचीं नोंद आहे. ह्यात वणसन केलेली पद्धत आहण द्रव्य ही हक्रयापद्धतीची सुधारणा असून हतचे कोणतेही 
स्वाहमत्व घेतलेले नाही. कोलोरॅडो नदीवरील जलसेतूच्या सायर्फनच्या काँक्रीटमध्ये १९४६ पासून ही 
सुधाहरत हक्रयापद्धहत उत्तम र्फलदायी काम देत आहे. 
 
आ. १७४ च्या सांबांधात दुरुस्तीची पद्धत पुढीलप्रमाणे असते. 
 

(१) आ. १६७ मध्ये दाखहवलेला करवती दात्याचा हबट वापरा, हचरेवर झुकावाची असलेली अरुां द 
धारदार अशी सुमारे १½ इांच रुां द आहण २¼ ते २½ इांच खोल खाांच काढा आहण हव. १३१ मध्ये वणसन 
केल्याप्रमाणे ती पूणसपणे स्वच्छ करा. हचरेवर खाांच पडत आहे याची खात्री असावी म्हणून ती वरचेवर स्वच्छ 
करा. 
 

(२) स्वच्छ केल्यानांतर जेव्हा भरणीच्या उपचाराची सुरवात होते तेव्हा खाांच दमट असावी पण 
ओली असू नये. नळाच्या बाहेरून जर पाणी आत हझरपत असेल तर लवहचक दुरुस्तीस सुरवात 
करण्यापूवी कमीत कमी हशशाच्या तांतूांचे कॉप्रकग करून पाझरण बांद करावी. सायर्फनच्या बाहेरच्या बाजूस 
खुदाई करण्याची आहण दुरुस्ती होईपयंत पांपाने पाणी खाली करण्याची जरूरी लागण्याचा सांभव असतो. 
 

(३) खाांचीच्या आतल्या पृष्ठभागाांच्या आत घट्ट होणाऱ्या प्रकारच्या रूमामस्तकी द्रव्याचा पातळ थर 
घालून तो घासावा. नांतर खाांचीच्या तळात ¼ इांच खोलीपयंत ओकम (तागाचे धागे) ठोकून बसवावा. 
 

(४) ओकमच्या माथ्यावर ½ इांच रूमामस्तकी द्रव्य भराव.े 
 

(५) घट्ट हपळलेली ॲसबॅसटॉसच्या दोराची ⅝ इांच वात खाांचेत घालावी आहण हाताने अगर 
वायवीय पद्धतीने चालवावयाच्या हत्यारानी ती गच्च बसवावी. 
 

(६) आत घट्ट होणाऱ्या प्रकाराच्या रूमामस्तकीने खाांचींचा उरलेला भाग भरावा आहण काँक्रीटच्या 
पृष्ठभागाच्या सपाट सार्फ करावा. 
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आ. १७४ 

काँक्रींटच्या सायर्फनाांच्यामधील आडव्या हचराांची दुरुस्ती करण्याकहरता वापरावयाची कॉप्रकगची 
पद्धत. 288–D–1550 
 

आत घट्ट होणाऱ्या प्रकाराचे रूमामस्तकीं द्रव्य स्वाहमत्व नसलेले द्रव्य असते आहण ब्यूरोच्या 
“काँक्रीटमधील मोहोरबांदी जोडाकहरता वापरावयाच्या थांड असताना लावावयाच्या अशा रूमामस्तकी 
पूरकाच्या हवहनदेशाांशी” ते जुळणारे असते. 
 
१४१– पूवपणनर्वमत्त काँक्रींटच्या नळाच्या दुरुतिीची णक्रयापद्धणि– 
(अ) सार्ान्य चचाा–  

पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या नळाची दुरुस्ती जरी सांरचन काँक्रीटच्या दुरुस्तीपासून मूलतः हभन्न नसली 
तरी अशा कामाच्या तपशीलवार हक्रयापद्धतींच्या सांदभात सोयीस्कर व्हाव े म्हणनू स्वतांत्रपणे हतची चचा 
केली आहे. बारकाईने जर त्याांचे अनुकरण केले तर ह्या पद्धतींच्यामुळे दुरुस्त्या भक्कम होतील आहण ह्या 
पद्धतींना अनुसरून नळाची जर दुरुस्ती केली नाही तर त्या नळाचा स्वीकार करू नये. 
 

तयार करण्याची हक्रया होत असताना ज्या उणीवा दुरुस्त करता येण्यासारख्या असतील त्याांचा 
लवकरात लवकर शोध घ्यावा, त्याांचे कारण शोधून काढाव ेआहण दुरुस्ती करावी. ज्या उणीवाांचा हनरास 
झालेला नाही त्याांची लागलीच दुरुस्ती करावी आहण ह्या हवभागाच्या (ए) या उप-हवभागात वणसन 
केल्याप्रमाणे योग्यप्रकारे बाष्ट्प अगर जलमुरवण कराव.े पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या नळातील अनवधानामुळे 
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अगर प्रसांगवशात् हनमाण झालेल्या उणीवा अगर खराबीच्या सारख्या उणीवा अगर खराबी सामान्य 
कामकाजात हनमाण होतात. त्यातील बऱ्याचशाांची हरपेरी करता येते आहण नळाचा स्वीकार करता येतो 
परांतु उणीवा अगर खराबीचे कारण नाहीसे करण्याकहरता ज्ञात असलेले सुधारक उपाय करण्यात सतत 
अपयश आल्यामुळे जेव्हा उणीवा अगर खराबी हनमाण होतात तेव्हा अशाांच्या दुरुस्तीस परवानगी देऊ नये. 
ज्या उणीवाांची आणी खराबींची सामान्यपणे दुरुस्ती करता येते त्या खाली हदल्या आहेत. 
 

(१) अशम कप्पे. 
(२) कोणत्याही आकाराच्या नळाच्या बाहेरच्या बाजूने उघडे पडलेले पोलाद आहण ३६ इांची 

अगर त्यापेक्षा जास्त व्यासाच्या नळाच्या आतल्या बाजूवरील उघडे पोलाद. 
(३) र्फम्याच्या जोडातून गळती झाल्यामुळे उत्पन्न झालेला खरबरीतपणा. 
(४) पहरघीय प्रबलीकरण हशगा असलेल्या रु्फटलेल्या घांटा. 
(५) नरतुांडाांच्या खेरीज करून ४५ अांशापेक्षा कमीं असलेल्या पहरघावर सांघटनामुळे झालेली 

खराबी. 
(६) कवचाच्या आरपार झालेले हवभांजन अगर पडलेल्या हचरा. 
(७) दुरुस्ती केल्यानांतर प्रबलीकरण हशगा उघड्या पडतील इतकी गोलाई ज्याची हबघडलेली 

नाही अशा बगेोल झालेल्या घांटा. 
(८) रबरी गसॅ्केटना आधार देण्याकहरता ठेवलेले पापदेु्र हनघालेले नरतुांडाचे स्कां ध. 
(९) घांटा आहण नरतुांडाांच्या गसॅ्केट बेअप्ररगच्या पृष्ठभागावरील वातहछदे्र आहण खरबरीतपणा. 

 
सामान्यपणे दुरुस्ती करता न येणाऱ्या उणीवा आहण खराबी खाली हदल्या आहेत. 
 

(१) ज्याांची गोलाई हबघडली आहे अगर दुरुस्ती झाल्यानांतर प्रबलीकरण हशगा बाहेर पडतील 
इतकी मध्यापासून हवचहलत झालेली नरतुांडे अगर घांटा. 

(२) र्फम्यात काँक्रीट प्रमाणाबाहेर घातल्यामुळे अगर कमीं घातल्यामुळे ज्याचा व्यास 
मयादाांच्या बाहेर गेलेला आहे असा हर्फरवनू तयार केलेला नळ 

(३) सुके असताना टोकणी केलेल्या नळाची सस्च्छद्र, दृढीकरण न केलेली, नरतुांडे. 
(४) ३६ इांचापेक्षा कमी व्यासाच्या नळाच्या आतील उघडे पोलाद. 

 
जेव्हा नळाांच्या पहरघातील ४५ अांश कोनापेक्षा जास्त भागाची खराबी झालेली असते तेव्हा 

सघट्टनामुळे खराब झालेल्या अशा नळाच्या दुरुस्त्याांस परवानगी देऊ नये. तसेच जर रू्फट सांपूणस कवचातून 
झाली असेल आहण ती गसॅ्केट बेअप्ररगच्या के्षत्राच्या आत आहण पहलकडे गेली असेल व गसॅ्केटच्या 
खालच्या पहरघाभोवती ४ इांचापेक्षा जास्त पसरली असेल तर अशा गसॅ्केट घातलेल्या नरतुांडाांच्या दुरुस्तीस 
परवानगी देऊ नये. अपूणस असलेला अगर एका टोकापाशी दुरुस्ती करता येणार नाही इतकी खराबी 
झालेला नळ अनेक वळेा कापून काढून त्याचे चाांगले टोक सांरचनाांच्या जोडणीकहरता वापरता येते. 
पूवसप्रहतबहलत नळाच्या दुरुस्त्या, घांटेतील अगर नरतुांडातील उणीवाांच्या अगर ज्यात सांरचनीय 
पयाप्तपणाचा अतांभाव नसतो अशा अन्य उणीवाांच्या दुरुस्त्या पुरत्याच, मयाहदत ठेवाव्यात. 
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(आ) दरुुस्िीच्या पद्धिी. 
पूवसहनर्ममत नळातील उणीवाांची अगर त्याच्या खराबींची दुरुस्ती, हाताने चुना लावनू अगर वायुवीय 

पद्धतीने चुना अगर काँक्रीट लावनू करावी. हे उणीवाांची तीव्रता आहण स्थान याांवर अवलां बून असते. 
इपॉक्सी बांधनी द्रव्ये काँक्रीटच्या दुरुस्त्या बद्ध करण्याकहरता अगर उथळ उणीवाांच्या दुरुस्तीचे इपॉक्सी 
चुने तयार करण्याकहरता वापरावीत. हपसासारखी कड असलेली हठगळे समाधानकारकपणे तयार करता 
येत असल्यामुळे आहण काँक्रीटमध्ये पुरेशी शक्ती येण्याकहरता सामान्यपणे लागणाऱ्या मुरवणापेक्षा ते जास्त 
लाबांवण्याची गरज पडत नसल्यामुळे [दुरुस्तीच्या मुरवणासांबांधीचा उप-हवभाग (ए) पहा] इपॉक्सी बांधनी 
दुरुस्त्या कधीकधी र्फायदेशीर असतात. कुठल्याही नळाच्या दुरुस्तीकहरता पूवसतयारी सुरू करण्यापूवी, 
अहत हकरकोळ दुरुस्त्या सोडून, सरकारी हनरीक्षकाकडून दुरुस्तीच्या पद्धतीस अनुमती घेण्यात यावी. 
 

नळाच्या बाहेरच्या बाजूवरील वरवरच्या दुरुस्त्या करण्याकहरता अगर वायुवीय पद्धतीने चुना 
लावणे शक्य होणार नाही इतक्या लहान नळाच्या (सामान्यपणे ३६ इांचापेक्षा कमी व्यासाचा नळ) आतील 
हकरकोळ दुरुस्त्याांच्याकहरता हाताने पसरायचा चुना वापरावा. कोणत्याही आकाराच्या नळाच्या बाहेरील 
उघड्या पडलेल्या प्रबलीकरण हशगा झाकून जातील अशा तऱ्हेने आहण ३६ इांच अगर जास्त व्यासाच्या 
नळातील आतल्या बाजूवरच्या प्रमाणे अन्य सवस उथळ पृष्ठभागावरील उणीवाांची दुरुस्ती करण्याकहरता 
आहण रबरी जॅकेटाांना आधार देण्यासाठी नरतुांडाांच्यावर खवले पडलेले स्कां द बनहवण्याकहरता वायुवीय 
पद्धतीने लावण्याच्या चनु्याचा वापर करावा. जेधे दुरुस्तीच्या के्षत्रातील ½ चौ. रु्फटापेक्षा जास्त के्षत्र 
प्रबलीकरण हशगाांच्या पाठीमागे असते तेथे वायुवीय पद्धतीने लावण्याचा चुना वापरू नये. प्रबलीकरण 
पोलादाच्या पाठीमागील के्षत्र ½ चौ. रु्फटापेक्षा जास्त असते अशा के्षत्रासकट सवस अन्य उणीवाांच्या 
दुरुस्तीकहरता पूवस–सांकुहचत काँक्रीटचा वापर करावा. 
 
(इ)– उणीिाांच्या दरुुस्िीची पूिाियारी. 

कोणत्याही प्रकारचे पुनःस्थापन करण्यापूवी डोळ्याांनी हदसण्याजोगे सवस कमकुवत व अपूणस 
काँक्रीट काढून टाकाव.े पनुः स्थापनाकहरता जेथे वायुवीय पद्धतीने लावण्याचा चनुा वापरावयाचा असतो 
तेथे उसळी धाहरत करणार नाहीत अशा हतरक्या कडाांच्या कोणत्याही आकारातले कमकुवत द्रव्य काढून 
टाकाव.े जेथे पुनःस्थापनेत हाताांनी लावावयाचा चुना वापरावयाचा असतो तेथे दुरुस्ती अवशय असणारे के्षत्र 
¾ इांचापेक्षा कमी खोल नाही असे हछलून काढाव;े त्या के्षत्राच्या कडा धारदार आहण पृष्ठभानाच्या ठीक 
समोर असाव्या आहण त्या हठकाणी हपसासारख्या कडा राहू देऊ नयेत. पुनःस्थापनाकहरता जेव्हा काँक्रीट 
वापरावयाचे असेल तेव्हा प्रबलीकरण पोलादाच्या पहहल्या थराच्या पाठीमागील जुने काँक्रीट हकमान १ इांच 
खोलीपयंत, जरी त्यामुळे चाांगले काँक्रीट हनघून जात असले तरी, काढून टाकाव.े कडा धारदार आहण 
पृष्ठभागाच्या ठीक समोर असाव्या आहण त्या हठकाणी हपसासारख्या कडा राहू देऊ नयेत. पकडींची जरूरी 
नसते. 
 

हछलण्याचे काम पुरे होताक्षणीच आहण हनवडक हरपेरीच्या पद्धतीस उपयुक्त असा के्षत्राचा आकार 
होताच, जुन्या काँक्रीटच्या पषृ्ठभागावर, सवस सुटे द्रव्य आहण अशमहपष्ठ काढून टाकण्याकहरता, रांगाचा एक 
प्राथहमक हात द्यावा. दुरुस्तीचे प्रहतस्थापन करण्यापूवी काटछाट केलेल्या हछद्रामधींल पृष्ठभाग अनेक 
तासाांपयंत, हवशषेतः रात्रभर, ओले ठेवावते. आ. १६८, १६९ आहण १७० मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे ओल्या 
गोणपाटाचे अनेक थर हछद्रात गच्च बसवनू अगर के्षत्रावर त्याांचे आच्छादन करून हे उत्तम प्रकारे करता 
येते. नवींन द्रव्य पसरावयाच्या लागलीच आधी काटछाट केलेल्या हछद्राांचे अगर के्षत्राचे भरून घ्यावयाचे 
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सवस पृष्ठभाग ओल्या वालुका–हवके्षपणाने पूणसपणे स्वच्छ करावते आहण त्यानांतर सवस हवजातीय द्रव्य, सुका 
झालेला गारा, काटछाट करत असताना तासण्याांनी अगर अन्य हत्याराांनी हचरडलेले अगर सांहनहहत 
झालेले अन्य द्रव्य वायुजल झोताने धुवनू काढाव.े ओल्या वालुका–के्षपणात वापरण्यात येणारी काही 
उपकरणे, वायुवीय पद्धतीने लावावयाचा चुना पसरण्याकहरता पहरणामकारक असतात. वायुचूषण 
बांदुकीसारख्या आ. ११७ त दाखहवलेल्या अन्य साधनाांनी जर मान्य र्फलप्राप्ती होत असेल तर तीं साधने 
वापरण्यास हरकत नाही. ज्या पृष्ठभागाशी प्रहतस्थापन बद्ध व्हावयाचे तो पृष्ठभाग, जेव्हा नवीन द्रव्य 
पसरण्यात येते तेव्हा, दमट असावा परांतु ओला नसावा. दुरुस्ती करण्यापूवी तयार केलेल्या पृष्ठभागाची 
तपासणी करावी. 
 

पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या गसॅ्केट बेअप्ररगच्या के्षत्रातील व्यस्क्तगत वायु–हछदे्र, हाताांनी पसरावयाच्या 
घट्ट, पूवससांकुहचत हसमेंट व वाळूचे १ स १ प्रमाण असलेल्या चनु्याने, भरून घ्यावीत व त्यावळेी तो पूणसपणे 
स्वच्छ धुवनू घेण्याखेरीज कोणतीही अन्य पूवसतयारी करू नये. अशी भराई ओल्या गोणपाटानी हकमान ४८ 
तास ओलसर ठेवावी. 
 
(ई) हािािे टाकलेल्या चुन्याचे प्रतिस्थापि 

हातानी लावावयाच्या चुन्याच्या पसरणीकहरता दुरुस्तीचे के्षत्र वरच्या बाजूस राहील आहण नवीन 
द्रव्य नळाच्या काँक्रीटवर राहील अशा तऱ्हेने नळ हर्फरवनू घ्यावा. प्रहतस्थापनाकहरता वापरलेल्या 
चुन्यातील प्रमाणे आहण वायुधारण, ज्या हमश्रणाचा नळ तयार केला आहे त्या हमश्रणातल्याप्रमाणेच, 
असावीत. हसमेंटमुळे शक्य होईल असे हरपेरीच्या चनु्याचे सुघट्ट्य सांघनता येईल असे हमश्रण, हजतके 
जास्त कालपयंत करता येईल हततका काल, आगाऊ तयार करून तो चनुा पूवससांकुहचत करावा. हसमेंट 
आहण हवामानावर अवलां बनू राहून पूवससांकुचनाचा काल १ ते २ तासाांच्या मयादेत असावा. चाचणी हमश्रणे 
तयार करावीत आहण चनुा पनु्हा कायास्न्वत केल्यानांतर तो लावण्याकहरता जास्तीत जास्त हकती 
कालपयंत तो पुरेसा सुघट्ट्य राहील हे हनहित करण्याकहरता पक्व होऊ द्यावा. चुना शक्य हततका घट्ट 
असावा पण त्याचवळेी चाांगली काराहगरी करता येईल असा असावा. हा तुलनेने घट्ट पूवससांकुहचत चनुा 
सामान्य हगलाव्यासारखा सहज लावता यावा हा उदे्दश नसतो आहण तशी अपेक्षाही नसते. 
 

चुना लावण्याच्या लागलीच आधी ज्या दमट पृष्ठभागाशी तो बद्ध करावयाचा आहे तो पृष्ठभाग 
तारेचा ब्रश वापरून थोड्याशा चनु्याने सांपूणसपणे घासून काढावा. चनुा लावण्याच्या लगेच आधी उरलेले 
सुटे वाळूचे कण झाडून टाकाव.े कडाांच्या भोवतालची भराई गच्च बसावी म्हणून पृष्ठभागाच्या आत चुना 
काळजीपूवसक सांदाहबत करावा आहण नळाच्या खराब न झालेल्या पृष्ठभागाशी जुळेल असा त्याला आकार 
द्यावा आहण सर्फाईदार करावा 
 
(उ) िायिीय पद्धिीिे लािाियाच्या चुन्याच ेप्रतिस्थापि 

वायवीय पद्धतीने चनुा लावण्याकहरता दुरुस्ती करावयाचे के्षत्र जवळ जवळ उदग्र राहील अशा 
तऱ्हेने नळ हर्फरवावा म्हणजे उसळीचे मुक्त पतन होईल आहण प्रहतस्थापनात समावशे होणार नाही. जेव्हा 
नळाच्या बाहेरच्या पृष्ठभागावरील उघडे पडलेले पोलाद झाकून टाकण्याकहरता वायवीय पद्धतीने 
लावावयाच्या चुन्याचा वापर करण्यात येतो तेव्हा लेपाची जाडी हकमान ¾ इांच असावी. अशाच तऱ्हेचा 
आतल्या पृष्ठभागावरील लेप ½ ते ¾ इांच जाडीचा असावा. उघड्या पडलेल्या पोलादाच्या सीमाांच्या बाहेर 
प्रत्येक हदशनेे चनु्याचा लेप एक रू्फट लाांबवावा. 
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नळाच्या बाहेरच्या पृष्ठभागावरील वायवीय पद्धतींने लावलेल्या चुन्याची सर्फाई, पाांढऱ्या रांगाच्या 
मोहोरबांदी हमश्रणाच्या चाांगल्या पटलाला अडथळा येणारी उसळी झाडून टाकण्याकहरताच, असावी, अन्य 
प्रकारची नसावी. नळाच्या आतील भागाांची, घांटा आहण नरतुांडाची वायवीय पद्धतीने लावलेल्या चुन्याने 
हरपेरी केल्यानांतर पृष्ठभागासारखा आकार येईल अशी काटछाट करावी व त्यावळेी बांध खराब न होईल 
अशी काळजी घ्यावी. आतल्या पृष्ठभागाची सर्फाई ओले केलेले गोणपाट र्फक्त हलक्या हाताने घासून 
करावी, घांटा आहण नरतुांडाचे पृष्ठभाग जोडाच्या गरजा पुऱ्या होतील अशा तऱ्हेने हत्यारानी सार्फसूर्फ 
कराव.े 
 

उपचार करावयाच्या लहान के्षत्राांना साजेसे लहान आकाराचे मानक बाजारी उपकरण अनेक 
हनमात्याांच्याकडे उपलब्ध आहे. तसेच ११७ व्या आकृतीत दाखहवलेले उपकरण अशा कामाकहरता उपयुक्त 
असते. 
 
(ऊ) कााँक्रीटच ेप्रतिस्थापि 

काँक्रीटने करावयाच्या प्रहतस्थापनाच्या दुरुत्याकहरता ज्या के्षत्रावर काँक्रीट टाकावयाचे आहे ते 
नळाच्या माथ्यावर येईल अगर आतल्या हरपेरीकहरता त्याच्या तळाशी येईल अशा तऱ्हेने तो नळ हर्फरवनू 
घ्यावा. नळाच्या कवचातून पूणसपणे आरपार गेलेल्या हछद्राांची हरपेरीं करताना नळ वरील दुसऱ्या स्स्थतीत व 
त्यावळेी बाहेरच्या र्फम्याच्या हवभागात राहील असा ठेवावा. नळ उभा करून आहण हरपेरी के्षत्र 
त्याच्यावरच्या टोकापाशी राहील असे ठेवनू घांटा आहण नरतुांडाच्या काँक्रींटच्या प्रहतस्थापन–हरपेरीचे काम 
कराव.े 
 

प्रहतस्थापनाकहरता वापरण्यात येणाऱ्या काँक्रीटची प्रमाणे मूळ काँक्रीटमधल्या प्रमाणाांच्यासारखीच 
असावीत, त्यात वाळू आहण कां कराचा आकार आहण राशी, हसमेंट व वायुधारक द्रव्याांच्या राशींचा अांतभाव 
असतो. हमसळलेल्या काँक्रीटचा अवपात २ व ३ इांचाांच्या दरम्यान असावा परांतु अवपात शनू्यापयंत खाली 
येईतो काँक्रीट टाकू नये. स्पांदनाला अजून प्रहतसाद देईल आहण चालू स्पांदक आपल्या स्वतःच्या वजनाने 
काँक्रीटमध्ये बुडेल इतक्या कालावधीपयंत पूवससांकुहचत काँक्रीटचा काल लाांबवावा. अशा तऱ्हेच्या 
पूवससांकुहचत घट्ट काँक्रीटला जवळजवळ काांही अडचण न येता उघड्या अरहचत आडव्या के्षत्रावर भरपूर 
स्पांदन करून आकार देता येतो आहण सामान्य काँक्रीटच्या मानाने ते बऱ्याच कमी प्रमाणात सांकुचनक्षम 
असते. 
 

पूवसंांकुहचत काँक्रीट टाकण्याच्या लगेच आधी ज्याच्याशी नवीन काँक्रीट बद्ध करावयाचे आहे तो 
जुन्या काँक्रीटचा पूवी ओला केलेला स्वच्छ पृष्ठभाग सांपूणसपणे पृष्ठशुष्ट्क करावा आहण नांतर त्यावर 
काँक्रीटच्या हमश्रणासारख्या असणाऱ्या सुघट्ट्य चुन्याचा एक पातळ थर द्यावा. वायुबांदुकीपैकी एकीने 
के्षपण करून अगर ब्रशाने अगर रबरी मोजे घालून हाताने घासून जुन्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागात चुना 
सांपूणसपणे घुसवावा. नांतर पूवससांकुहचत हरपेरी काँक्रीट, बांधनी चनुा अजून ताजा आहण मऊ असेपयंत 
दुरुस्तीच्या के्षत्रात पूणसपणे सांदाहबत कराव.े 
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(ए) दरुुस्त्याांच ेर्ुरिण 
नवीन काँक्रीट अगर पोटसलांड हसमेंटच्याां चुन्याच्या दुरुस्त्याांच्यावर, के्षत्रावर गोणपाट टाकल्यामुळे 

त्याची खराबी होत नाही असे हदसताच लगेच, चारपदरी ओल्या गोणपाटाचे आच्छादन टाकाव.े ओले 
गोणपाट १७० व्या आकृतीत दाखहवल्याप्रमाणे र्फळ्याांनी अगर र्फम्यांनी जागेवर घट्ट बसवाव.े 
 

नळ तयार करताना अांमलात आणलेल्या मुरवण पद्धतीच्या सारख्याच पद्धती वापरून काँक्रीटच्या 
नळाच्या दुरुस्त्याांचे मुरवण कराव.े नळ तयार करतानाच दुरुस्त्या लवकर केल्या तर बाष्ट्प मुरवण ही 
पुष्ट्कळवळेा एक कायसक्षम आहण उपयुक्त पद्धत ठरते. बाष्ट्पमुरवणाच्या सुहवधापासून दूर अांतरावर दुरुस्त्या 
कराव्या लागतील इतक्या जर त्या लाांबल्या तर जल मुरवण करणेसुद्धा स्वीकायस असते. 
 

जेथे काँक्रीटच्या हठगळाची बांधन–शस्क्त क्राांहतक असते अशा हठकाणच्या दुरुस्त्याांचे, दुरुस्त 
केलेला पृष्ठभाग ओल्या गोणपाटाच्या हनकट सांपकस  ठेवनू, २८ तासाांपयंत सतत आद्रस  मुरवण कराव.े 
हठगळाच्या बांधन–शक्तीवर ज्याची सेवाशीलता अवलांबून नसते अशा अन्य दुरुस्त्याांचे २४ तास आद्रस मुरवण 
कराव ेआहण नांतर त्या पृष्ठभागावर पाांढऱ्या रांगाच्या मान्य केलेल्या मोहोरबांदी हमश्रणाच्या पटल–लेपाचा 
एक थर द्यावा. जर दुरुस्तीचा पृष्ठभाग गोणपाट काढून घेतल्यानांतर आदं्र राहहला नसेल तर मोहोरबांदी 
हमश्रण लावण्याच्या आधी त्याचे आणखी २४ तास आद्रस मुरवण कराव े
 

जेव्हा उच्च बांधन–शक्ती अहनवायस अतते आहण २८ हदवसाच्या आद्रस मुरवणाची खात्री येत ताही 
तेव्हा इपॉक्सी चुना अगर इपॉक्सीबद्ध काँक्रीटच्या दुरुस्त्याांचा वापर करावा. ही दुरुस्ती सांरचना 
काँक्रीटच्याां इपॉक्सी हरपेरीकहरता हशर्फारस केलेल्या पद्धतीसारख्याच [पहा हव. १३० (इ)] पद्धतीने 
करावी. 
 
)ऐ) दरुुस्ि केलेल्या िळाची िपासणी 

कवचाच्या जाडीतून जाणाऱ्या दुरुस्त्या, अगर घांटाांच्या मोठाल्या दुरुस्त्या सारख्या महत्वाच्या 
दुरुस्त्या ज्यावर केल्या आहेत अशा प्रत्येक नळाची दुरुस्ती कायसक्षम झालेली आहे अशी खात्री 
राहण्याकहरता सेवाशीषाजवळ चाचणी घ्यावी. दुरुस्त्या भक्कम नसल्यामुळे नळाच्या कायसशीलतेस बाधा 
येणे शक्य आहे. नळाांची अशा हवहशष्ठ लहान दुरुस्त्याांच्या सुरहक्षततेची खात्री असावी म्हणून मधूनमधून 
चाचणी करावी. हचराळलेल्या पण तुकडे न झालेल्या नळाांच्या प्राहतहनहधक सांचाांची चाचणी करावी आहण 
५० रू्फट जलशीषस असताना जर घामासारख्या गळतीखेरीज अन्य गळती होत नसेल तर ५० रु्फटाांपेक्षा कमी 
शीषाकहरता त्या नळाचा स्वीकार करण्यास हरकत नाही. हवहनर्मदष्ट जल मुरबणानांतर दुरुस्या हकमान १ 
महहन्या इतक्या जुन्या झाल्यानांतर नळाची चाचणी करण्याच्या आधी बांधाची पयाप्तता हनधाहरत 
करण्याकहरता त्याची तपासणी करावी. 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरि ८ वे काँक्रीट आणि चुन्याचे णवणशष्ठ प्रकार 
 

अ– हलक्या िजिाच ेकााँक्रीट 
 

१४२– व्याख्या आणि वापर 
ह्या देशात हलक्या वजनाचे काँक्रीट ५० वषांपेक्षा जास्त काल वापरण्यात आले आहे. त्याचीं शक्ती 

ढोबळपणे त्याच्या वजनाच्या प्रमाणात असते आहण त्याचा हझजण्याशी प्रहतरोध सामान्य काँक्रीटच्या 
प्रमाणेच जवळजवळ असतो. कां कर आहण वाळूच्या सामान्य काँक्रीटशी तुलना केली असता ह्यात काही 
र्फायदे आहण काहीं तोटे आहेत. र्फायद्यात वजन कमी असल्यामुळे सांरचन पोलादी आधारातील बचती 
आहण पायाच्या आकारातील घट आहण जास्त चाांगली अस्ग्न प्रहतरोधकता आहण उष्ट्णता व ध्वनीच्या हवरुद्ध 
अहधक हवसांवाहकता हे र्फायदे आहेत. जास्त खचस (३० ते ५० टके्क), काँक्रीट टाकताना घ्यावी लागणारी 
अहधक काळजी, त्यातील अहधक सस्च्छद्रता आहण शुष्ट्कन सांकुचन ह्याांचा त्याच्या तोट्यामध्ये अांतभाव 
होतो. 
 

ब्यूरोच्या कामावर हलक्या वजनाच्या काँक्रीटचा प्रघान उपयोग, तक्तपोशयाांच्या खालचे आधार 
आहण छपराांच्या लाद्याांच्या, जेथे अचलभार कमी करण्याने भरीव बचत करता येते अशा, सांरचनात 
करण्यात येतो. तक्तपोशयाांच्या आहण प्रभतींच्या काही हवसांवाप्रहत भागातही ते वापरण्यात येते. 
 

हलक्या वजनाचे हमलाव े पुढील हवभागात चचा केल्याप्रमाणे अगर हनर्ममतीच्या खास पद्धती 
वापरून हलक्या वजनाचे काँक्रीट प्राप्त कराव.े ह्या पद्धतीत ॲल्यहूमनमच्या भकुटीसारख्या रे्फनन द्रव्याांचा 
अांतभाव असतो. त्याांच्या वापरामुळे काँक्रीट सुघट्ट्य असतानाच वायू हनमाण झाल्यामुळे त्याचे एकक 
वजन कमी होते. हलक्या वजनाच्या काँक्रीटचे वजन द. घ. रु्फटास ३५ पासून ११५ पौंडापयंत असू शकते 
व ते हनर्ममतीच्या पद्धतीत कोणत्या प्रकारच्या हलक्या वजनाचा हमलावा वापरला आहे त्यावर अवलां बनू 
असते. ब्यूरोंच्या कामावर ज्या काँक्रीटचा हलकेपणा वजनात हलके असणाऱ्या अकाबसहनक हमलाव्यावर 
अवलां बून असतो अशा काँक्रीटपुरतेच हलक्या वजनाचे काँक्रीट मयाहदत करण्यात आले आहे. 
 
१४३ हलतया वजनाच्या णमलाव्याचे प्रकार 

हवकासशील हचकणमाती, शले, स्लेट, डायाटोमेशस शले, फ्लाइट, ऑब्सीहडयन आहण 
व्हर्ममक्यलूाईट ह्याांना उष्ट्णता लावनू हवहशष्ठ प्रकारच्या शीत पद्धतीने वात–भट्टीतील कीटाचे हवस्तरण 
करून, प्यूहमस स्कोहरया, ज्वालामुखी खांगर टर्फ आहण डायटोमाइटपासून आहण औद्योहगक 
खांगराांच्यापासून, हलक्या वजनाचे हमलाव े तयार केले जातात. हनरहनराळ्या व्यापार नामाने हलक्या 
वजनाचे हमलाव ेहवकण्यात येतात. 
 
(अ) खांगर 

हमलाव े म्हणनू वापरण्यात येणारे खांगर, औद्योहगक भट्ट्यात कोळसा अगर कोक ह्याांच्या उच्च 
तपमानातील ज्वलनातील अवशषे असतात. अन्य स्थानातील खांगर उपयुक्त मानण्यात येत नाहीत. 
 

हमीदाराांच्या प्रयोग शाळाांनीं, पूवसहनर्ममत हवटा तयार करण्याकहरता सूक्ष्म आहण भरड अशा हमश्र 
खांगरातील सरासरी ज्वलन होणारा अांश, सुक्या हमश्र हमलाव्याच्या वजनाच्या ३५ टक्क्यापेक्षा जास्त असू 



 

 

अनुक्रमणिका 

नये, अशी मयादा घातली आहे. खांगरातील सल्र्फाइडे ०·४५ टक्क्यापेक्षा कमी आहण सल्रे्फटे १ टक्क्यापेक्षा 
कमी असावीत. अहनष्ठ सल्र्फरची सांयूगे धुवनू टाकण्याकहरता खांगराचे ढीग करावते अशी हशर्फारस आहे. 
३० वषांपेक्षा जास्त काल काँक्रीटच्या सांरचनात खांगर वापरून सांतोषजनक र्फलप्राप्ती झाली आहे. द. घ. 
रू्फट खांगर काँक्रीटचे वजन अांदाजे ८५ पौंड असते पण जेव्हा एकसांधी सांरचनात सुकायसतेत वाढ 
होण्याकहरता नैसर्मगक वाळूच वापरण्यात येते तेव्हा हे वजन द. घ. रु्फटास ११० ते ११५ पौंड येते. 
 
(आ)  विस्िाररि धािुर्ल 

वात भट्टीतील धातुमलावर पाण्याचे उपचार करून हवस्ताहरत धातुमलाचे हमलाव ेतयार करण्यात 
येतात. पाण्याची हनयांहत्रत राहश असलेल्या खड्डड्यातून हवतळलेला कीट काढण्यात येतों अगर याांहत्रकी 
साधनाांनी तो र्फोडण्यात येतो अथवा पाण्याचे तुषार अगर प्रवाह त्यावर सोडण्यात येतात. हनमाण झालेला 
पदाथस वारे्फने हछदे्र पडलेल्या तुकड्याांच्या स्वरूपात असतो, वापरण्यात आलेल्या पाण्याच्या राशीचा या 
पदाथावर ठळक प्रभाव पडतो व त्याच्या शस्क्त आहण वजनात व्यापक प्रमाणात र्फरक पडतो. ज्या 
काँक्रीटमध्ये र्फक्त हवस्ताहरत धातुमलच असतो त्याचे एकक वजन द. घ. रु्फ. स ७५ ते तो ११० पौंडाांच्या 
मयादेत असते. 
 
(इ) विस्िाररि शेल आणण र्चकणर्ािी 

तयार केलेली द्रव्ये ज्या हवलय प्रबदूपाशी नरम होतात आहण हवस्तरणशील वायू अडकून 
राहहल्यामुळे हवस्तरण पावतात त्या हवनय प्रबदूपयंत ती गरम करून सवस हवस्ताहरत आहण हचकणमातीचे 
हमलाव े तयार केलेले असतात शलेपासून तयार केलेल्या एका पदाथाखेरीज कच्च्या द्रव्यावर ते गरम 
करण्यापूवी हवा असलेला आकार येण्याइतकी प्रहक्रया केली जाते. काही उदाहरणाांत गरम केले जात 
असताना ज्वालाशमचय होऊ नये म्हणून उच्च हवलय प्रबदू असलेल्या द्रव्याचा कणाांच्यावर लेप हदला जातो. 
 

सामान्यापणे हवस्ताहरत शले अगर हचकणमातीच्या हमलाव्यापासून तचार केलेल्या काँक्रीटच्या 
वजनाची व्यास्प्त द. घ. रु्फटास ९० ते ११० पौंड असते. 
 
(ई) िैसर्गाक सर्लािा 

प्यूहमस, स्कोहरया, ज्वालामुखी खांगर, टर्फ, आहण डायटोमाइट हे हलके खडक असतात आहण 
इष्ट आकाराइतके र्फोडण्या अगर चाळण्याच्या प्रहक्रयाांच्याखेरीज त्याांच्यावर अन्य प्रहक्रया न करता हलक्या 
वजनाांचा हमलावा म्हणून वापरण्याइतके ते बळकट असतात. ह्याांच्यापैकी डायटोमाइट हे एकच 
ज्वालामुखीय उत्पहत्त नसलेले द्रव्य आहे. 
 

नैसर्मगक हलक्या वजनाच्या हमलाव्यातील प्यहूमस हा सवात जास्त व्यापक प्रमाणात वापरण्यात 
आला आहे. तो एक सस्च्छद्र रे्फसासारखी ज्वालामुखी काांच आहे आहण त्याचा रांग शुभ्र करडा हपवळा 
असतो, परांतु लाल, प्रपगट अगर काळाही असू शकतो. पहिम युनायटेड स्टेट्समध्ये तो मोठ्या थरात 
आढळतो आहण अनेक सांस्थानाांत तो हलक्या वजनाचा हमलावा म्हणून तयार केला जातो. कॅहलर्फोर्मनया, 
ऑरेगॉन आहण न्य ू मेस्क्सको ही त्याांतील काही सांस्थाने आहेत. भक्कम प्यहूमसच्या हमलाव्यापासून तयार 
केलेल्या काँक्रीटचे वजन द. घ. रु्फ. स ९० ते १०० पौंड असते. ज्यात उच्च अवशोषक गुणधमस आहेत अशा 
सांरचनदृष्ट्ट्या हनबल प्यूहमसचा दजा हवलयप्रबदूच्या जवळच्या तपमानात त्याना प्रतप्त करून, सुधारणे 
शक्य असते. 
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स्कोहरया हा एक सस्च्छद्र काांचसदृश भकूां पीय खडक आहे. त्याचे हनके्षप न्यू मेस्क्सको आयडॅहो 
आहण अन्य पहिम सांस्थानात आढळून येतात. स्कोहरया औद्योहगक खांगरासारखा हदसतो आहण सामान्यपणे 
तो लाल ते काळ्या रांगाचा असतो. स्कोहरयापासून द. ष. रु्फ. स ९० ते ११० पौंड वजनाचे अत्यांत 
सांतोषजनक हलक्या वजनाचे काँक्रीट तयार करता येते. 
 

हवलय प्रबदूच्या तपमानापयंत जेव्हा ऑस्ब्सहडयन तापहवण्यात येते तेव्हा त्यातून वायू मुक्त झाल्याने 
त्या द्रव्याचे हवस्तरण होते. हवस्ताहरत कणाांच्या आांतील भाग सस्च्छद्र असतो आहण पृष्ठभाग गुळगुळीत व 
अगदी जलाभेद्य असतो. हवस्ताहरत ऑस्ब्सहडयन प्रयोग करून हनमाण करण्यात आला आहे. कचे्च द्रव्य 
हचरडण्यात आले आहण इष्ट आकाराकहरता चाळण्यात आले. ज्वालाशमचय होऊ नये म्हणून त्यावर उच्च 
हवलयप्रबदूच्या सूक्ष्म द्रव्याचा लेप देण्यात आला. 
 

ज्या खडकापासून हलक्या वजनाच्या पलाइटचा हमलावा तयार करण्यात येतो त्याची रचना 
सांदाहबत केलेल्या एकत्र बाांधलेल्या लहान लहान मोत्याांच्यासारखी हदसते. पलाइट जलदगतीने तापहवले 
की ते हवदारक बलाने हवस्तरण पावते आहण लहान हवस्तहरत कणात रु्फटून जाते. सामान्यपणे हवस्ताहरत 
पलाइट वाळूच्या आकारातच हनमाण केले जाते. हवस्ताहरत पलाइटपासून तयार केलेल्या काँक्रीटचे एकक 
वजन द. घ. रु्फ. स. ५० ते ८० पौंडाांच्या व्याप्तीत असते. ते एक अहत चाांगले हवसांवाहक द्रव्य आहे. 
 

व्हर्ममक्यलूाइट हा बायोटाइट आहण इतर अभ्रकाांपासून बनलेला एक पहरवतसहनत पदाथं आहे. तो 
कॅहलर्फोर्मनया, कोलोरॅडो, माँटाना आहण उत्तर व दहक्षण कॅरोलायनात आढळतो. रांग हपवळट ते प्रपगट 
असतो. प्रतप्त केल्यानांतर भेदनाशी काटकोनात व्हर्ममक्यूलाईटचे हवस्तरण होते आहण त्याचा भसुभशुीत 
गोळा बनतो व त्याचें तापन करण्यापूवीच्या द्रव्याच्या ३० पट वस्तुमान वाढते. ते एक अहतशय चाांगले 
हवसांवाहक द्रव्य आहे आहण त्या कारणाकहरता त्याचा हवस्तृत प्रमाणात उपयोग करण्यात येतो. हवस्ताहरत 
व्हर्ममक्यलूाइटच्या हमलाव्यापासून तयार केलेल्या काँक्रीटचे वजन द. घ. रू्फ. स. ३५ ते ७५ पौंड असते. 
शस्क्त द. चौ. इां. स ५० ते ६०० पौड असते. 
 
१४४– हलतया वजनाच्या णमलाव्याचें गुिधमप 

हनमाण झालेल्या काँक्रीटमधून हदसून आलेले हलक्या वजनाच्या हभन्नहभन्न हमलाव्याांचे गुण बऱ्याच 
प्रमाणात वगेळे असतात. उदाहरणाथस हवस्ताहरत शले अगर हचकणमातीपासून तयार केलेल्या काँक्रीटची 
शस्क्त तुलनेने उच्च असते आहण सामान्य काँक्रीटशी ती अनुकूल प्रमाणात तुल्य असते. प्यूहमस स्कोहरया 
आहण काही हवस्ताहरत कीटाांपासून मध्यम शक्तीचे काँक्रीट तयार होते. पलाइट, व्हर्ममक्यलूाइट आहण 
डायटोमाइट याांच्यापासून अत्यल्प शक्तीचे काँक्रीट तयार होते. 
 

अल्पशस्क्त काँक्रीटचे हवसांवाहन गुणधमस मात्र जड शस्क्तमान काँक्रीटपेक्षा जास्त चाांगले असतात. 
सवात वजनदार द्रव्याचे (र्फोडलेल्या शले आहण हचकणमातीचे काँक्रीट) हवसांवाहन मूल्य सामान्य 
काँक्रीटच्या हवसांवाहन मूल्यापेक्षा सुमारे चौपट असते. 
 

हवस्ताहरत शले, हचकणमाती आहण स्कोहरया खेरीज करुन हलक्या वजनाचे अन्य सवस हमलाव ेउच्च 
प्रमाणात सांकुचन होणारी काँक्रीटे हनमाण करतात. हलक्या वजनाच्या बऱ्याचशा काँक्रीटात नेहमीच्या 
जास्त वजनदार आहण अहधक बळकट काँक्रीटपेक्षा कीलबांदी आहण करवतीने कापले जाण्याचे जास्त 
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चाांगले गुणधमस असतात. (हखळे आत जाणाऱ्या काँक्रीटच्या माहहतीकहरता ह्या प्रकरणाचा “आ” भाग 
पहावा.) तथाहप जरी हखळे सहज आत घुसहवता आले तरी ह्या हलक्या वजनाच्या काही काँक्रीटमध्ये हखळे 
घट्ट बसत नाहीत. 
 
१४५– हलतया वजनाच्या काँक्रीटवरील सरंचन–णनयतं्रि 

बाजारात उपलब्ध असलेला हलक्या वजनाचा हमलावा सामान्यपणे तीन मुख्य आकारात पुरहवला 
जातो. हा आकार कामावर अवलां बून असतो. सूक्ष्म, मध्यम आहण भरड असे हे आकार असतात आहण 
कमाल ¾ इांचापयंत त्याांची व्याप्ती असते. हलक्या वजनाचा हमलावा वापरुन समरूप काँक्रीट तयार 
करण्यात ह्या हनयम पुस्स्तकेत सामान्य काँक्रीटच्या सांबांधात अन्यत्र चर्मचलेल्या सवस हक्रयापध्दतींचा आहण 
सावधहगरीचा अांतभाव असतो. तथाहप अवशोषण, हवहशष्ठगुरुत्व, जलाांश आहण प्रमाणापेक्षा कमी 
आकाराच्या हमलाव्याची राहश आहण प्रतवारी याांच्या अहधक जास्त हवहवधताांच्यामुळे जेथे हलक्या वजनाचे 
हमलाव े वापरण्यात येतात तेथील समस्या अहधक अवघड होतात. जर एकक वजन आहण अवपाताच्या 
चाचण्या वारांवार केल्या आहण हमलाव्याचे गुणधमस आहण पहरस्स्थतींच्या क्षहतपूतीकहरता जरुरीप्रमाणे हसमेंट 
आहण जलाांशाचे समायोजन केले तर चाांगली र्फलप्राप्ती होते. 
 

अनेक प्रकारच्या हलक्या वजनाच्या हमलाव्याच्या पासून तयार केलेले काँक्रीट टाकताना आहण 
सर्फाई करताना अवघड जाते कारण त्यातील हमलाव ेसस्च्छद्र आहण कोनेदार असतात. काही हमश्रणात 
हमलाव्यापासून हसमेंटचा चनुा हवलग होण्याची आहण हमलावा पृष्ठभागाकडे तरांगत जाण्याची शक्यता 
असते. जेव्हा असे घडते तेव्हा हमलाव्याच्या प्रतवारीचे समायोजन करुन त्या पहरस्स्थत सामान्यतः सुधारणा 
करता येते. मोठाले कण र्फोडून नैसर्मगक वाळू घालून अगर पोषक द्रव्याची जोड देऊन हे प्राप्त करता येते. 
काँक्रीट टाकण्याच्या क्षमतेत सुध्दा वायुधारक द्रव्य घालून सुधारणा करता येते. वापरायच्या सूक्ष्म कणाांची 
राहश हमश्रणाच्या सांपन्नतेवरुन हनयांहत्रत केली जाते; वाळूचा अांश वाढवीत गेले की हनवडलेला वायु–अांश 
असताना जेव्हा काँक्रीट आणखी रुक्ष होत नाही तेव्हा सूक्ष्मकणाांची अनुकूलतम राहश प्राप्त होते. समुहचत 
सुकायसतेकहरत ४ ते ६ टके्क वायु वापरणे उत्तम असते आहण अवपात ६ इांचापेक्षा जास्त असू नये. 
 

हमश्रकापाशी द्रव्यातील आद्रसता एकसारखी असण्याची खात्री रहावी म्हणून हलक्या वजनाचा 
हमलावा वापरण्यापूवी तो २४ तास ओला करावा. त्याचा साठा करताना आहण त्याची वाहतूक करताना ह्या 
आद्रसणामुळे हवलगनाचे प्रमाणही कमी होते. सुका हलक्या वजनाचा हमलावा हमश्रकात घालू नये. जरी 
ह्यामुळे (हमश्रकातून) बाहेर काढून घेतल्यावर लागलीच जागेवर सहज टाकता येईल असे काँक्रीट हनमाण 
झाले तरी ह्या हमलाव्यातून सतत अवशोषण होत असल्यामुळे काँक्रीटचे हवयोजन होते आहण काँक्रीट 
टाकण्याचे कायस पुरे होण्यापूवी ते घट्ट होते. 
 

योग्य प्रकारे हमश्रण झाल्याची खात्री व्हावी म्हणून नेहमीच्या काँक्रीटपेक्षा हलक्या वजनाचे काँक्रीट 
सामान्यपणे जास्त वळे पयंत हमसळाव ेलागते. नेहमीच्या काँक्रीटच्या इतकाच अवपात असलेल्या हलक्या 
वजनाच्या काँक्रीटची सुकायसता, त्यातील द्रव्याचा प्रकार, सस्च्छद्रता, हवहशष्ठ गुरुत्व इत्यादीत तर्फावत 
असल्याने, जास्त व्यापक प्रमाणात बदलती असते. त्याच कारणाकहरता वायचूी हवहशष्ट राशी हनमाण 
करण्यासाठी लागणाऱ्या वायुधारक द्रव्याच्या राशीतही व्यापक प्रमाणात र्फरक पडतो. जेथे हलक्या 
वजनाच्या हमलाव्याचे काँक्रीट तयार केलेले असते तेथे ओली वाळू अगर मृदाशोषक होज वापरून सतत 
जलमुरवण करणे हवशषे र्फायदेशीर असते. 
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(आ) जड कााँक्रीट 
 

१४६– व्याख्या आणि उपयोग 
सांरचनाच्या उद्योगात जड काँक्रीटचा व्यापक वापर आहण अनुप्रयोग तुलनेने नवीन आहे आहण 

अणुशक्तीचा हवकास आहण व्यावहाहरक अनुप्रयोगाच्या साथ साथ तो रूढ होत चालला आहे. नेहमीच्या 
हमलाव्याांचा वापर केलेल्या काँक्रीटच्या दर घन रु्फटास अांदाजे १५० पौंडापासून आहण पोलादी गोळ्याांचा 
सूक्ष्म हमलावा आहण पोलादी पांच करून काढलेल्या तुकड्याांचा भरड हमलावा असलेल्या काँक्रीटच्या दर 
घन रु्फटाच्या कमाल सैद्धाांहतक ३८४ पौंड वजनापयंत जड काँक्रीटच्या एकक वजनात बदल होऊ शकतो. 
ते मुख्यतः कामगारवगाचे सांरक्षण आहण अनुगभीय प्रारणापासून रक्षण करण्याकहरता वापरण्यात येते. 
त्याचा अशा प्रकारे मयाहदत उपयोग असल्याने ब्यूरोच्या प्रकल्पात आजपयंत वापर झालेला नाही. 
 
१४७– जड णमलाव्याचा प्रकार 

जड हमलाव ेअगर त्या कामाकहरता वापरलेली द्रव्ये नैसर्मगकरीत्या आढळतात. त्याचप्रमाणे तयार 
करण्यात येतात. जास्त जड हमलाव ेदुसऱ्या गटात मोडतात आहण ते प्रदाहवत धातूच्या स्वरूपात असतात; 
तथाहप हनरहनराळी खाणीतील द्रव्ये अगर कचे्च धातू जे अथातच कमी प्रकमतवान असतात ते 
समाधानकारकपणे अणुगभीय सांरक्षणाकहरता वापरण्यात आले आहेत. 
 
(अ)  बॅराइट–  

बॅराइट हा खाणीतून काढलेला खडक आहे आहण ९० ते ९५ टके्क बेहरयम सल्रे्फट, Ba SD 4, आहण 
अल्प प्रमाणात आयनस ऑक्साइड, चॅल्सेडोनी, हचकणमाती, गार आहण हझओलाइट्सपासून तो बनलेला 
असतो आहण त्याचे हवहशष्ठ गुरुत्व ४·१ ते ४·३ पयंत असते. ह्या खडकाचा नेहमीच्या आहण पूवससांघहट्टत 
कॉक्रीटमध्ये वापर करता येतो व अशा काँक्रीटमध्ये दर घन रु्फटास २३२ पौंड अनुकूलतम घनत्व आहण दर 
चौरस इांचास अनुक्रमे ६००० आहण ५००० पौंड अनुकूलतम सांपीहडत शक्ती हवकहसत होतात. सामान्यतः 
नेहमीच्या काँक्रीटमध्ये ज्या प्रतवाऱ्या आहण हमश्रणाची प्रमाणे वापरण्यात येतात त्याच प्रतवाऱ्या आहण 
प्रमाणे बॅराइटच्या बाबतीत वापरता येतात. 
 
(आ)  खतिज कच्च ेधािू  

(हलमोनाइट, मगॅ्नेटाइट)– हलमोनाइट आहण मगॅ्नेटाइट हे उच्च घनत्व असलेले धातू आहेत. 
त्याांचे हवहशष्ठ गुरुत्व ३·६ ते ४·७ च्या व्याप्तीत असते. बरॅाइटपेक्षा कमी प्रकमतीत हे प्रकार सहज उपलब्ध 
होतात आहण ते प्रहक्रयाक्षम असतात. त्याांचा उपयोग पूवससांघहट्टत आहण नेहमीच्या काँक्रीटात सूक्ष्म आहण 
भरड हमलावा म्हणून करता येतो. त्याांच्यात दर घन रु्फटास २१० ते २२४ पौंडाांपयंत घनत्व आहण दर चौरस 
इांचास ३२०० ते ५७०० पौंडाांपयंत सांपीडन शक्ती प्राप्त करता येतात. बॅराइट आहण लोह पदाथांच्या 
बाबतीत ज्या प्रतवाऱ्या आहण हमश्रणाची प्रमाणे वापरण्यात येतात तीच सामान्यतः ह्या द्रव्याांकहरताही 
वापरता येतात. 
 
(इ) लोखांडाच ेपदाथा–  

रे्फरो र्फॉस्र्फरस, पोलादी पांप्रचग आहण छेहदत शलाकाांच्या स्वरूपात भरड हमलावा म्हणून आहण 
पोलादी गोळ्याांच्या स्वरूपात सूक्ष्म हमलावा म्हणनू लोह पदाथस वापरून, ज्याांचे हवहशष्ठ गुरुत्व ६·२ ते ७·७ 
च्या दरम्यान असते असे अहत जड काँक्रीट (दर घन रु्फटास २५० ते २८८ पौंड) तयार करता येते. हे 
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काँक्रीट नेहमीच्या हमलाव्याच्या इतकेच चाांगल्या प्रकारे समतुल्य असते आहण त्यात २८ हदवसात दर चौरस 
इांचास सुमारे ५००० पौंड शक्ती हनमाण होते. 
 

झीज अगर अपघषसणाशी सांबांध येणाऱ्या पहरस्स्थतीत जड हमलाव्याचे कोंणचेहीं काँक्रीट उपयुक्त 
ठरलेले नाही. पण ह्या नैसर्मगक बलापासून जेव्हा त्याचे सांरक्षण करण्यात येते तेव्हा असे काँक्रीट चाांगले 
काम देते. सवस कायसपद्धती, द्रव्य हाताळण्याच्या पद्धती आहण दक्षता, ज्याांच्या हवषयीं नेहमीच्या काँक्रींटच्या 
सांबांधात अन्य हठकाणी चचा केली आहे त्याांचे अनुकूलतम दजाचे जड काँक्रीट तयार करताना तांतोतांत 
पालन कराव.े ब्यूरोच्या कामावर त्याांचा वापर मयाहदत असल्याने ह्या प्रकारच्या काँक्रीटच्या प्रत्यास्थ 
भौहतक आहण औस्ष्ट्णक प्रवृत्तीसांबांधी चचा करण्यात आलेली नाही.  
 
(इ) कीलबांदी कााँक्रीट 

 
१४८ व्याख्या, उपयोग आणि प्रकार 

ज्या काँक्रीटमध्ये हखळे सहज ठोकता येतात आहण जे हखळ्याना घट्ट पकडून ठेवते त्या काँक्रीटला 
(नेर्मलग काँक्रीट) “कीलबांदी” काँक्रीट असे म्हणतात. ब्यूरोच्या कामात छपराचे सामान आहण झापा ज्या 
झुकावाांना हखळे मारून बसहवतात त्या झुकावाांच्या सांरचनेकहरता असे काँक्रीट वापरण्यात येते. चाांगले 
कींलबांदी काँक्रीट हनमाण करणाऱ्या हमलाव्यात लाकडाचा भसुा, हवस्ताहरत कीट, नैसर्मगक प्यहूमस, 
पलाइट आहण ज्वालामुखीय स्कोहरया याांचा अांतभाव असतों. ह्याांच्यापैकी ब्यूरोच्या कामावर लाकडाचा 
भसुा आहण प्यहूमस वापरण्यात आले आहेत. त्यापैकी पहहल्याचा अनेक प्रकल्पाांवर आहण दुसऱ्याचा 
कोलां हबया घाटी प्रकल्पावर वापर केला आहे. 
 
१४९– भुशाचे काँक्रीट 

पोटसलां ड हसमेंट, वाळू आहण देवदाराचा भसुा मापाने सारख्या प्रमाणात वापरून आहण १ ते २ इांच 
अवपात येईल इतके पुरेसे पाणी घालून व त्याांचे हमश्रण करून चाांगले कीलबांदी कॉक्रीट तयार करता येते. 
१६ व्या अथवा ८ व्या क्रमाकाांच्या चाळणीतून जाणारी वाळू वापरली तर हखळे ठोकणे सोपे जाते. हनवहेदत 
हमश्रणाच्या प्रमाणाांचे तांतोतांत पालन करण्याची आवशयकता नसते. जर कॉक्रीट अहतशय कठीण असले तर 
भशुाची राशी १०० टक्क्या इतकी वाढवावी आहण हसमेंट व वाळूच्या राशी तेवढ्याच ठेवाव्यात. ह्या आधारे 
प्रमाहणत केलेले काँक्रीट अहत सुकायस असते आहण त्याचे आधार– काँक्रीटशी चाांगल्या प्रकारे बांधन होते. 
भशुाचे काँक्रीट टाकून झाल्यावर ३ हदवसाांनी त्यात सहजपणे हखळे ठोकता येतात आहण त्याांना उत्तम 
पकडशस्क्त प्राप्त झालेली असते. 
 

काँक्रीटचे पहरपूणसपणे हमश्रण कराव ेआहण जर त्याची राशी थोडकी नसेल तर ते यांत्राने हमसळणे 
अहधक श्रेयस्कर असते. २ हदवसपयंत त्याचे आद्रसमुरवण कराव ेआहण हखळे ठोकण्याच्या आधी एक अगर 
अहधक हदवस ते वाळू द्याव.े 
 
१५०– भुशाचे प्रकार आणि प्रिवारी 

भसुा स्वच्छ आहण ¼ इांची जाळीतून जाणार नाहीत अशा कपच्या आहण गोळ्या पासून मुक्त असावा 
व तो इतका सूक्ष्म नसावा की तो सवसच्या सवस १६ क्रमाांकाच्या चाळणीतून हनघून जाईल. भरड भशुापासून 
तयार केलेले काँक्रीट पक्व होण्यास सुमारे २४ तास लागतात. याच्या उलट सूक्ष्म भशुापासून तयार 
केलेल्या काँक्रीटला ४८ तास लागतात. भशुातील सूक्ष्मपणात वाढ केल्याचा (लाकडाच्या कणाचे अहधक 
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पृष्ठीय के्षत्राचा) पहरणाम सेंहद्रय अम्लाचे अहधक प्रहतशत् हनष्ट्कषसण होण्यात होतो आहण पहरणामतः 
(कॉक्रीटची) पक्वता मांदावते आहण शस्क्त कमी होते. 
 

खालील कोष्टकीकरणावरुन भशुाच्या हनरहनराळ्या प्रकाराांवर केलेल्या चाांचण्याांचे हनष्ट्कषस प्राप्त 
होतात. 
 

द्रव्य णटप्पिी 

साखरी देवदार एक हदवसात चाांगले पक्व होते. हखळे ठोकले जाण्याची उत्तम क्षमता. 
देवदार २ हदवसात चाांगले पक्व होते. हखळे ठोकले जाण्याची चाांगली क्षमता. 
देवदार आहण र्फरचे हमश्रण ३ हदवसात चाांगले पक्व होते. हखळे ठोकले जाण्याची चाांगली क्षमता. 
हहकरी, ओक अगर बचस ३ हदवसात पक्व होत नाही. काही १४ हदवसाांनी पक्व होते. कधीही 

सांतोषजनक नसते. 
ऑरेगॉन र्फर भसुा अहतसूक्ष्म असतो. ८ हदवसाांनी अांशतः पक्व होते. 
सेडार केव्हाही पक्व होत नाही. 
 

टॅहननकहरता केलेल्या (टॅहनक अम्ल) देवदार आहण सेडारच्या हविेषणावरुन सेडारमध्ये २ 
प्रहतशत् टॅहनन आहण देवदारामध्ये ते अहजबात नसल्याचे हदसून आले. भशुातील बऱ्याच प्रमाणात 
असलेल्या सालीमुळे पक्वता मांदावली आहण काँक्रीट कमजोर झाले. 
 

भशुाच्या हनरहनराळ्या प्रकाराांच्या हभन्नहभन्न बतावामुळे लागणारी राशी प्राप्त करण्याचे आधी त्याचा 
एखादा नमुना वापरुन पाहणे इष्ट असते. 
 
(ई) सष्च्िद्र कााँक्रीट 

 
१५१– व्याख्या आणि उपयोग 

जेथे मुक्त हनःसारणाची जरूरी असते अगर हलक्या वजनाच्या हमलाव्याचा उपयोग न करता वजन 
अहधक हलके करण्याचीं आहण हवसांवाहन कमी करण्याची तरतूद करावी लागते अशा दोन्ही हठकाणी 
सामान्य पणे वापरण्यात येणारा सस्च्छद्र काँक्रीट हा एक हवशषे प्रकार आहे. (कधी कधी हलक्या वजनाच्या 
हमलाव्याचा वापर करणे व्यवहायस अथवा इष्ट नसते.) सामान्यपणे अन्तराल प्रतवारी करून अगर एकाच 
आकाराच्या हमलाव्याची प्रत वापरुन सस्च्छद्र काँक्रीट तयार करण्यात येते. हवहशष्ठ प्रकारच्या गटारी 
र्फरशाांच्या बाबतीत पुष्ट्कळ वळेा क्र. ४ ते ⅜ इांच अगर ⅜ ते १½ इांच हमलावाच र्फक्त वापरण्यात येतो व 
त्यात जल प्रसमेंट गुणोत्तर कमी असते आहण केवळ (हमलावा) झाकून टाकण्याकहरता व हमलाव्याचे कण 
एकत्र जोडून त्याचा मक्याच्या लाह्याच्या चेंडूसारखा गोळा तयार होण्याकहरता लागणारे हकमान हसमेंट 
वापरले जाते. कधीकधी सस्च्छद्र काँक्रीटचे हनवशे, जलहछदे्र अगर नाल्या म्हणून कालव्याच्या 
अस्तरासारख्या द्रव्यचहलत सांरचनात पिदाब अगर पाणी काढून टाकल्या नांतर अस्तर रु्फटून उत्के्षप 
हनमाण न व्हावा म्हणून, बसहवण्यात येतात. अशा काँक्रीटकहरता हवशषेतः हनःसारणी सांरचना अगर जेथे 
हवद्राव्य सल्रे्फटच्या अवस्था अस्स्तत्वात असतात तेथील हवशषे प्रकारच्या गटारी र्फरशाकहरता प्रकार Ⅴ 
च्या हसमेंटची जरुरी लागेल. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कधीकधी भजूलाचा हनकास होण्याकहरता बसहवलेल्या पाहटत मलजलाच्या नळाखाली असलेल्या 

खडकाच्या पायावर सहछद्र काँक्रीट टाकण्यात येते. हवहनदेशाप्रमाणे असे अवशय असते की अनेकदा ६ × 
१२ इांची नळकाांड्यावरून हनधाहरत केलेली ७ हदवसाांची त्याची शस्क्त द. चौ. इां स १००० पौंडापेक्षा कमी 
नसावी आहण सस्च्छद्रता अशी असावी की र्फरशीवर पाण्याची खोली सतत ४ इांच असताना १२ इांच 
जाडीच्या र्फरशीमधून द. चौ. रु्फटास द. हमहनटास १० गलॅनपेक्षा कमी नाही इतक्या वगेाने पाणी वाहून 
जाईल.   
 
(उ) पूिाबांधतिि कााँक्रीट 

 
१५२– व्याख्या आणि उपयोग 

स्वच्छ प्रतवारी केलेल्या भरड हमलाव्याच्या सांदाहबत वस्तूच्या पोकळ्यात चुना घुसवनू पूवसबांधहनत 
काँक्रीट तयार करण्यात येते. सांदाहबत केल्यानांतर आहण गारा भरण्याच्या प्रकहचत आधी, हमलावा ओला 
करण्यात येतो अगर तो पाण्याने जलमहज्जत करणे अहधक पसांत असते. जसजसा र्फम्यात चनुा पांप केला 
जातो तसतसे तो पाणी हवस्थाहपत करतो आहण पोकळ्या भरुन काढतो. अशा प्रकारे हमलाव्याचे उच्च प्रमाण 
असलेले सघन काँक्रीट हनमाण होते. ह्या पध्दतीत र्फायदा असा असतो की ज्या हवहशष्ठ जागी सामान्य 
काँक्रीट टाकणे अत्यांत अवघड जाते अशा जागी पूवसबांधहनत काँक्रीट सहज टाकता येते. धरणाांचे पृष्ठभाग 
पुन्हा बनहवण्याकहरता आहण बोगद्याांच्या अस्तराची, स्तांभाांची आहण आहण साांडव्याांची दुरुस्ती 
करण्याकहरता पूवसबांधहनत काँक्रीट वापरण्यात आले आहे. ह्या प्रकाराांच्या दुरुस्त्याकरता आहण 
पाण्याखालील सांरचनाांच्याकरता हे हवशषे प्रकारे उपयुक्त असते. काँक्रीट टाकण्याची पूवसबांधहनत पध्दत 
एक स्वकृत पद्धत आहे. 
 
१५३– पूवपबंधणनि काँक्रीटचे गुिधमप 
 

जरी सामान्य काँक्रीटमधील शक्तीपेक्षा पूवसबांधहनत काँक्रीटमध्ये शस्क्त काहीशी जास्त मांदगतीने 
हवकहसत होत असली तरी १½ इांच कमाल आकाराचा हमलावा असलेल्या दोन्हीही काँक्रीटच्या शक्ती ९० 
हदवसानांतर जवळजवळ सारख्याच असतात. शुष्ट्कनाच्या सामान्य पहरस्स्थतीत योग्य मुरवण केल्याने १½ 
इांच कमाल आकाराच्या हमलाव्याच्या पूवसबांधहनत काँक्रीटचे शुष्ट्कनसांकुचन २०० ते ४०० दशलक्षाांशाच्या 
मयादेत असते, पण त्याच कमाल आकाराचा हमलावा असलेल्या सामान्य काँक्रीटचे शुष्ट्क–सांकुचन ४०० 
पासून ६०० दशलक्षाांशापयंत असते. जेथे पृष्ठभाग पुन्हा बनहवण्याकहरता आहण दुरुस्तीकहरता पूवसबांधहनत 
काँक्रीट वापरण्यात आले आहे तेथे ते जुन्या काँक्रीटशी उत्तम प्रकारे बद्ध झाल्याचे हदसून आले आहण 
एकामागनू एक गोठण आहण हवतळण हक्रया होत असताना उच्च प्रकारचा प्रहतरोघ हनमाण झाला. 
 
१५४– चुना द्रव्ये आणि सघंनिा 
 

पूवसबांधहनत काँक्रीटमध्ये घुसहवण्याचा चुना, रेती, हसमेंट आहण पाणी याांचे साई सारखी सांघनता 
येईपयंत उच्च वगेाने हमश्रण करुन बनहवलेला असतो. अन्यथा त्यात सूक्ष्म रेती, पोटसलां ड हसमेंट, 
पोझोलाहनक “पूरक” आहण एक “एजांट” असतो आहण त्या द्रव्याांच्या एकत्रीकरणाने चुनाच्या प्रवशेयतेत 
आहण पांप करण्याच्या क्षमतेत वाढ करण्याची योजना असते. 
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सामान्यपणे रेतीची प्रतवारी अशी असावी की ३ नांबरच्या चाळणीतून सवस रेती हनघनू जावी आहण 
१६ नांबरच्या चाळणीतून हकमान ९५ टके्कतरी हनघून जावी. उत्तम पांप करण्याचे गुणधमस असण्याकहरता 
हतचा सूक्ष्मता गुणाांक १·२ ते २ च्या व्याप्तीत असावा. रेतीचा दजा चाांगल्या काँक्रीटमधल्या वाळूच्या 
बरोबरीचा असावा. नैसर्मगक वाळूतील कणाांच्या आकारामुळे ती अहधक पसांत असते. 
 

हसमेंटचे जलयोजन होत असताना मुक्त झालेल्या चुन्याशी पोझोलानी पूरकाचीं हक्रया होते आहण 
त्यामुळे शस्क्त हनमाण करणारी अहवद्राव्य सांयुगे हनमाण होतात. ह्या अहतसूक्ष्म हवभाहजत द्रव्याांच्या 
वापरामुळे गाऱ्याच्या तरलतेतही वाढ होते आहण हनःस्त्रवणाची आहण हवलगनाची प्रवृहत्त कमी होते. 
 

गारा लवकर घट्ट होऊ नये म्हणून तसेच तरलतेत वाढ होण्याकहरता आहण भरीव घटक तरांगत 
रहाव े म्हणून त्यात एक कारक घालण्यात येतो. त्यात अल्प प्रमाणात अल्युहमनची भकुटी असते आहण 
त्यामुळे प्रारांहभक पक्वतेपूवी चुना प्रकहचतसा हवस्तरण पावतो आहण अवस्थापन–सांकुचनात घट होते. 
 

पूवसबांधहनत काँक्रीटच्या चनु्याची सांघनता सवस वाटपात एकसारखी असावी आहण सयुस्क्तक असा 
कमी दाब असताना आधी पसरलेल्या हमलाव्याच्या द्रव्यात सहज पांप करता येईल असा तो चनुा असावा. 
जलाांश, वाळूची प्रतवारी, हसमेंटचा प्रकार आहण एजांटचा प्रकार व राहश, याांचा सांघनतेवर पहरणाम होतो. 
प्रत्येक हमश्रणाकहरता पूरक आहण कारक याांच्या अशा अनुकूलतम राशी असतात की, ज्यामुळे उत्तम 
प्रकारची पांप करण्याची क्षमता आहण सांघनता हनमाण होते. प्रत्येक कामाकहरता चाांचण्या करणे अवशय 
असते. अनेक पद्धतींपैकी कोणतीही एक वापरून चुन्याची सांघनता हनधाहरत करावी. एका पद्धतीत चुन्याांनी 
भरलेले कोनाकार भाांडे हवहशष्ठ गुरुत्वामुळे हरकामे होण्यास हकती वळे लागतो तो वळे आधार म्हणनू 
धरण्यात येतो. दुसऱ्या पद्धतीत पहरपीडन लां बक सांघनता-मापक वापरण्यात येतो. 
 
१५५– भरड सर्लािा 

सामान्य काँक्रीटमधल्या भरड हमलाव्यात अवशय असलेल्या सवस गरजा ह्या भरड हमलाव्यातही 
पुऱ्या व्हाव्या लागतात. हमलावा स्वच्छ असणे महत्वाचे असते. ½ अगर ¾ इांचापासून ते व्यवहायस अशा 
मोठ्यात मोठ्या आकारापयंत चाांगली प्रतवारी केलेला हमलावा असावा आहण र्फम्यात सांदाबन झाल्यानांतर 
३५ ते ४० टके्क पोकळ्या हनमाण व्हाव्यात. 
 
१५६– संरचन पद्धिी 

गाराभराईचे नळामधील अांतर ५ रु्फटापेक्षा जास्त ठेव ूनये. र्फमे जलरुद्ध असावते आहण माथ्यावर 
पहरणामकारक वायुरांध्रण कराव.े र्फम्यातील सगळ्यात खालच्या जागी चुना पांप करण्यास सुरवात करावी 
आहण तेथून वरच्या बाजूकडे ही हक्रया न्यावी. गाऱ्याच्या प्रवशेद्वाराच्यावर र्फम्यात गाऱ्याचे शीषस हकमान ३ 
रू्फट सतत ठेवाव.े गाराभराई होत असताना कोणच्याही प्रकारचा अडथळा येऊ देऊ नये. गाराभराई केली 
जात असताना र्फम्याचे स्पांदन केल्याने पूवसबांधहनत काँक्रीटच्या पृष्ठभागावरील स्वरूपात आहण दजात 
सुधारणा होते. र्फमे सांपूणसपणे भरल्यानांतर चनु्यात प्रारांहभक पक्वता येईपयंत अगदी प्रकहचतसे शीषस राहू 
द्याव.े 
(ऊ) पूिाप्रतिबसलि कााँक्रीट 
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१५७– व्याख्या आणि उपयोग. 
ज्या तणावाचा काँक्रीट जवळजवळ काहीही प्रहतरोध करू शकत नाही अशा तणावाखाली 

सामान्यतः असणाऱ्या काँक्रीटच्या सांरचनेच्या के्षत्रात कायमचे पूवससांपीडन हनमाण होईल अशा तऱ्हेने उच्च 
तणावाचा पोलादी हमश्रधातू वापरण्याच्या तत्वावर पूवसप्रहतबहलत काँक्रीट आधारलेले असते. सामान्य भार 
लाग ूकरण्यापूवी अशा घटकात सांपीडनाचे पुरस्थापन करून हक्षहतज-तणाव-प्रहतबलाच्या काही भागाचा 
प्रहतकार करता येतो व त्यामुळे लागणाऱ्या पोलादी प्रहतबल हशगाांच्या एकां दर अनुप्रस्थ छेदाचे के्षत्रर्फळ 
कमी करता येते. 
 

काँक्रीटचे पूवसप्रहतबलन साघ्य करण्याच्या दोन आधुहनक पद्धती आहेत. एक पद्धत पूवस तणावी 
म्हणून ज्ञात आहे व तीत र्फम्यात योग्यप्रकारे बसहवलेल्या आहण योग्य माते्रपयंत तणावाखाली प्रहतबहलत 
केलेल्या प्रबलीकरण हशगाांच्या काांड्याांच्याभोवती काळजीपूवसक काँक्रीट टाकण्यात येते. पुरेसा बांध हनमाण 
होण्याची खात्री राहण्याकहरता त्याचे दृढीकरण आहण मुरवण केले जाते. काँक्रीटमध्ये आवशयक ती हकमान 
शस्क्त हवकहसत झाल्यानांतर प्रबलीकरण हशगा तणावी बांधनातून मुक्त केल्या जातात आहण पोलादातील 
प्रारांहभक तणावामुळे पोलाद आहण काँक्रीटच्या बांधाद्वारे काँक्रीटमध्ये लागणारे सांपीडन हनमाण होते. 
 

सामान्यपणे पिात् तणावी म्हणून ज्ञात असलेल्या दुसऱ्या पद्धतीत काँक्रीटच्या सांरचनघटकात 
नाल्या अगर नहलका तयार करण्यात येतात अथवा त्या घटकात नळ्या अगर आवरणे प्रहवष्ट करण्यात 
येतात आहण त्या नाल्यात अगर नहलकात हशगाांची काांडी अशा तऱ्हेने बसहवण्यात येतात की, काँक्रीट 
कठीण झाल्यानांतर सांपूणस लाांबीत त्याांची मुक्तपणे हालचाल होईल. काँक्रीटचे परेुसे मुरवण झाल्यानांतर 
प्रबलीकरण काांड्या योग्य तणाव येईपयंत खेचण्यात येतात आहण पोलादातील तणाव व काँक्रीटमधील 
सांपीडन कायम राहण्याकहरता त्या टोकाजवळ काँक्रीटशी दृढमूल करण्यात येतात. जर पोलादी काांड्या 
अनावृत्त नालीत अगर नहलकेत बसहवलेल्या असतील तर काांडीच्या सांपूणस लाांबीत पोलादाचा काँक्रीटशी 
घहनष्ट बांध रहावा म्हणून नांतर त्या जागात पांपाने वारांवार गारा भरण्यात येतो व त्यामुळे चलभार 
पडण्याच्यावळेी सारख्या प्रमाणात प्रहतबलाांचे स्थानाांतरण होण्यास आहण आद्रसता, वायू अगर अन्य 
अपघषसण द्रव्याांच्यामुळे प्रहतबहलत पोलादी काांड्याना सांभाव्य अपघषसणापासून सांरक्षण होण्यास मदत 
हमळते. 
 

पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटचे अहभकल्पन अनेक प्रकारच्या काँक्रीटच्या सांरचनाना अहलकडे लाग ू
करण्यात येत आहे. काँक्रीट टाकण्याच्या मध्यवर्मत जागेत आगाऊ काँक्रीट ओतून आहण नांतर सलग 
बाांधकामात समावशे करून वापरता येणाऱ्या हवशषेतः तुळया, गडसर अगर पुलाच्या तक्तपोशींच्या 
चौकटीसारख्या सांरचनाांच्या घटकाांना हवशषेेकरून हे अहभकल्पन लागू होते. जेथे हचराळण्याचे हनमूसलन 
झालेच पाहहजे अशा छपरे, गोल काँक्रीटच्या टाक्या आहण नळाांच्या सांरचनातसुद्धा ते उच्च प्रमाणात यशस्वी 
झाले आहे. 
 

पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटच्या सांरचनाांच्या र्फायद्यात खालील र्फायद्याांचा अांतभाव होतो. 
 

(१) हचराळण्यात उच्च प्रमाणात घट होते. तणाव प्रहतबलामुळे ज्या के्षत्रात सामान्यपणे 
हचरा पडतात ती के्षते्र ही प्रवृहत्त बरींचशी नाहीशी होण्याकहरता सांपीडनाखाली आणली 
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जातात. तसेच शुष्ट्कन सांकुचनामुळे हचराळणे योग्य प्रकारे पूवसप्रहतबलाचे अहभकल्पन 
करुन बऱ्याच प्रमाणात हनरहसत करता येते. 

 
(२) पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटचा गोठण आहण हवतळणाचा कालावधी तशाच प्रकारच्या 
अप्रहतबहलत काँक्रीटपेक्षा प्रकहचत जास्त असतो. हचराळण्यात घट होणे आहण सांपीडन 
प्रहतबलामुळे सांकुचन हचरा गच्चपणे बांहदस्त ठेवणे ही वस्तुस्स्थती, अशी त्याचीं अांशतः 
कारणे आहेत. 

 
(३) अनेक सांरचना प्रकल्पात सांरचना घटक आगाऊ ओतण्यात उघड र्फायदे असतात. 
हनयांत्रणाखाली मुरवणाची सोय असलेल्या कायम बसहवलेल्या सांयांत्रात अत्युच्च काँक्रीट 
हनयांत्रणामुळे बनहवणे शक्य झालेल्या तयार मालाचा दजा उच्च असतो व त्यामुळे उच्च 
प्रतींच्या सांरचना हनमाण करता येतात. मयाहदत के्षत्रीय कामाच्या जागेवर पूवपं्रनर्ममत भाग 
पोहचवनू व्यापक प्रमाणात र्फमे आहण तक्ताबांदीची गरज न पडता, त्याची जलद उभारणी 
करता येते. आधुहनक पद्धतींच्यामुळे शीघ्र बांध प्राप्त करणे आहण कुशल कामगाराांची आहण 
सांरचन उपकरणाांची हकमान मदत घेऊन हे घटक अखांड सांरचनात समाहवप्ट करता 
येतात. पूवसहनर्ममतीत काँक्रीटमध्ये पहरशुद्ध असे वारांवार वापरता येणारे र्फमे वापरुन जास्त 
प्रमाणात एकसारखेपणा आणता येतो. कामावर काँक्रीट तयार करण्यात सामान्यतः शक्य 
असलेल्या पृष्ठभागावरील देखणेपणापेक्षा जास्त चाांगला देखणेपणा ह्या सांरचनात प्राप्त 
करता येतो. 

 
(४) पूवसप्रहतवहलत काँक्रीटच्या सांरचनाांच्या र्फायद्यातील वजनाांचा हवचार ही आणखी एक 
बाब आहे. काँक्रीट टाकण्यातील उच्च पहरशुद्धता आहण पूवसप्रहतबहलकरणात सामान्यतः 
वापरण्यात येणाऱ्या पोलादाची उच्च तणाव शस्क्त आहण त्याबरोबरच तणाव भार सह 
करण्याकहरता सांपीडन प्रहतबलाखाली ठेवलेल्या काँक्रीटचा वापर यामुळे सांरचना 
घटकाांच्या आकार आहण वजनात कमाल कायसक्षमता येते, आहण त्यामुळे आधुहनक 
सांरचनाांच्या बाांधकामातील जागा आहण पहरवहनात बचत करता येते. 

 
(५) हनरहनराळ्या पूवसप्रहतबहलत लक्षणाांचा उपयोग केल्याने पलुाांच्या पनुरावृत 
अहभकल्पना, रचना चौकटी आहण छपरे व पलुाांच्या तक्तपोशींच्या सारख्या मानक 
घटकाांची शीघ्रगतीने जोडणी करता येते व ह्यामुळे महत्वाच्या सांरचनकालात बचत करता 
येते. तसेच जागा तयार करण्यात येत असताना अन्य हठकाणीं सांरचनाांची बरीचशी 
उभारणी करणे शक्य होते. 

 
पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटचा वापर करताना खालील अटी पाळाव्या लागतात. 

 
(१) पूवसप्रहतबलीकरणाकहरता काँक्रीटमध्ये कॅलहशयम क्लोराईड वापरु नये, कारण 
पोलादी प्रबलीकरणातील प्रहतबलावस्थेमुळे क्लोराइडच्या साांहनध्यात काँक्रीट जास्त 
अपक्षरणकारक होते. 
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(२) पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटच्या हमश्रणात उच्च प्रमाणात सुकायसता आहण उच्च शस्क्त असणे 
अवशय असते. तुलनेने टांचाईच्या जागेत काँक्रीट टाकण्याचे काम हबनचुक आहण 
पहरपूणसपणे साध्य होणे व उच्च बांध हनमाण होणे अगत्याचे असल्याने सुकायसता आवशयक 
असते. पूवसप्रहतबलीकरणाच्या तत्वाचा प्रभावीपणे उपयोग करण्याकहरता उच्च शक्तीची 
गरज असते. पहरणामतः तुलनेने गाढ, अल्प जलहसमेंट गुणोत्तर असलेली हमश्रणे तयार 
करताना सामान्यपणे ¾ अगर १½ इांच कमाल आकाराचा हमलावा वापरण्याची प्रथा आहे. 
अनेकदा, उच्च प्राक्–शस्क्त हसमेंट वापरण्यात येते आहण प्रारांहभक कालात तरी मूल्यवान 
र्फमे आहण ओतण्याच्या जागा शक्य हततक्या लवकरात लवकर पुनः वापरता याव्यात 
म्हणून कमी दाबाच्या वारे्फने मुरवण कराव.े उच्च प्राक्–शस्क्त हसमेंटमुळे सांपीडक भार 
लागू करण्याकहरता अवशय असणाऱ्या हकमान शक्तीच्या हवकासाच्या गतीतही वृद्धी होते. 

 
(३) पोलादात शक्य हततका स्वतःचा जास्त प्रारांहभक तणाव रहावा आहण काँक्रीटमध्ये 
शक्य असलेले जास्तीत जास्त सांपीडन हनमाण व्हाव े म्हणून काँक्रीटचे अशाप्रकारे 
अहभकल्पन कराव े की पूवसप्रहतबलीकरण लाग ू करताना काँक्रीटमधील सांकुचन आहण 
घसरण हकमान प्रमाणात राहील. 

 
(४) पूवसप्रहतबहलत काँक्रीटमध्ये तणाव–पोलादासाठी योग्य उत्कें द्रता असणे ही 
अहभकल्पनातील एक महत्वाची बाब असते आहण सांरचनेचे कायस क्षमतापूवसक 
होण्याकहरता आहण इस्च्छत र्फलप्राप्तीकहरता ह्या बाबींचे काळजीपूणसक पालन केले 
पाहहजे. 

 
हकमान वजन आहण जागेच्या कमाल बचतीकहरता पोलादाचा आहण काँक्रीटचा 

क्षमतापूवसक वापर करण्यातही उत्कें द्रता हा एक महत्वपूणस घटक असतो. हा महत्वाचा अहभकल्पन 
सांबांध हबनचुकपणे राखण्याकहरता आहण काँक्रीट व पोलाद याांच्यात पुरेशा बांधाची तरतूद 
करण्याकहरता काळजीपूवसक काराहगरी करणे अत्यांत महत्वाचे असते. 

 
(ए) तििााि–सार्धि कााँक्रीट 

 
१५८– व्याख्या, वैणशष्ट्ठ्े आणि उपयोग. 

काँक्रीट टाकून झाल्यावर लागलीच अगर लवकरात लवकर सामान्य काँक्रीटच्या रहचत अगर 
अरहचत पृष्ठभागाांचे हनवातन करून हनवात–साहधत काँक्रीट हनमाण करण्यात येते. ह्या उपचाराचे एकस्व 
घेतलेले आहे, त्यात पृष्ठभागाच्या हनकट असलेले पाणी हनरहसत करण्यात येते आहण सामान्यतः हछद्राांच्या 
स्वरूपात हदसून येणारे हवचेे बुडबुडे नाहीसे केले जातात (पहा आ. १७५). हवचेें बुडबुडे अखांड 
नसल्यामुळे पृष्ठभागावरून नाहीसे केले जातात पण काँक्रीटच्या आांतल्या भागातून त्याांचा हनरास होत 
नाही. हनष्ट्कर्मषत पाण्याची खोली आहण काढून टाकलेल्या पाण्याची राशी ह्या हमश्रणाचा भरडपणा, त्यातील 
प्रमाणे आहण हनवातन लागू केलेल्या पृष्ठभागाांची सांख्या याांच्यावर अवलां बनू असतात. ६ ते १२ इांचापयंत 
जलाांश आहण पृष्ठभागाच्या काही थोड्या इांचापयंत हमश्रणजलाच्या एक तृहतयाांश राशी कमी करता येतात. 
पृष्ठभागावरील ६ इांची थरातील सरासरी २० प्रहतशत् पाणी काढणे ही सामान्य गोष्ट असते. अनुभवाने असे 
दाखवनू हदले आहे की, हनवातन उपचारामुळे जेव्हा (१) हमश्रणात सूक्ष्म कण व्यावहाहरक दृष्ट्ट्या कमीत 
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कमी असतात, (२) काँक्रीट अद्याप सुघट्ट्य असतानाच हनवातन लगेच करता येईल अशा रीतीने नवीन 
टाकलेल्या काँक्रीटने हनवातन – चौकटी पूणसपणे आच्छाहदत केल्या जातात आहण (३) हनवातन–
उपचाराच्या पहहल्या काही थोड्या हमहनटात चौकटी जवळच्या काँक्रीटचे स्पांदन करण्यात येते, तेव्हा 
उत्तम र्फलप्राप्ती होते. 
 

 
आ. १७५ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्य घाटी प्रकल्पातील शास्ता धरणावरील ०·८ ते १ उतार हदलेले काँक्रीटचे 
रहचत पृष्ठभाग. वरच्या आहण खालच्या हचत्रात अनुक्रमे लाकडी र्फम्यात आहण हनवात र्फम्यात तयार केलेले 
पृष्ठभाग दाखहवले आहेत. P X–D–33060 
 

हनवात उपचारामुळे जलाांशात लक्षात येण्याइतकी घट होते व हतचीं पहरणहत उच्च शस्क्त आहण 
अहधक जास्त हटकाऊपणात होते. हनवात उपचाराांमुळे एका काँक्रीटमधील तीन हदवसाांची शस्क्त दर चौरस 
इांचास ८०० पौंडावरून १८०० पौंडापयंत वाढली. पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या कामात प्राक् शक्तीचा मोठा 
र्फायदा असतो कारण त्यामुळे र्फमे लागलीच काढून घेता येतात आहण आधार पट्ट लवकर मोकळे करता 
येतात आहण अशा रीतीने अशा उपकरणातील भाांडवलाचे प्रमाण बरेच कमी करता येते. पूवसहनर्ममत 
काँक्रीटच्या नळाच्या पृष्ठभागावरील खाचखळगे नाहीसे करणे हवशषेतः इष्ट असते. 
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देखणेपणात सुधारणा करण्याच्या उदे्दशानेच र्फक्त हनवातन उपचार करणे न्याय्य ठरत नाही, तसेच 
हटकाऊपणा वाढहवण्याचे साधन म्हणूनही बराच कमीं खचस येणाऱ्या वायुधारणाशी ते स्पधा करू शकणार 
नाही. अवशोषक रहचत अस्तराच्या वापराप्रमाणे पाण्याच्या उच्च गतीने वाहणाऱ्या हक्रयेला वाढता प्रहतरोध 
हाईल असा पृष्ठभाग हनमाण करण्याकहरताही हनवातन उपचाराच्या वापराचा हवहनदेश केला जातो. तथाहप 
असे हदसते की, जल–रेखा पृष्ठभागाच्या आदशस मागस–रेखेशी हनकटपणे जुळणारा पृष्ठभाग असणे हे ह्या 
सांदभात वाढती शस्क्त अगर पृष्ठभागावरील खाचखळग्याांच्या हनरसनापेक्षा हकतीतरी महत्वाचे असते. 
 
१५९– णनवाि फमे आणि चौकटी 

हवशषे प्रकारच्या हनवात चटया अगर र्फम्याच्या चौकटीच्यावर बसहवलेल्या हनवात होज नळीमधून 
काँक्रीटवर हनवातन लागू करण्यात येते. (आ. १७६ व १७७ पहा.) अरहचत पृष्ठभागाकहरता वापरण्यात 
येणाऱ्या चटया सामान्यतः प्रबहलत प्लायवुडच्या असतात आहण त्याांचा पृष्ठभाग मलमलीने झाकलेल्या 
पडद्याच्या तारेच्या दोन थराांचा केलेला असतो. धरणाांच्या डोणीसारख्या अरहचत वक्र पृष्ठभागाकहरता, वक्र 
पृष्ठभागाशी जुळेल असे सुघट्य पोलाद, प्लायवुडच्या ऐवजी वापरण्यात येते. र्फम्यांच्या आतल्या 
दशसनीभागाकहरता अशाच तऱ्हेचे लायनर तयार करून र्फम्याच्या आतल्या पृष्ठभागाना अडकहवण्यात 
येतात. काँक्रीटच्या नळाांच्या पोलादी र्फम्याच्या हनवात अस्तराकहरता पडद्याची पसु्ती न देता काच तांतूचे 
कापड वापरण्यात आले आहे. प्रत्येक चटईच्या पहरघाच्या अगर र्फम्याच्या के्षत्रावर एक हनवात द्वार असते. 
त्या चटईचा पहरघ अगर र्फम्याचे के्षत्र याांची पडद्याच्या तारेत काँक्रीटच्या सांहमश्रणाची एक अरुां द पट्टी 
बसवनू हनवातन हाहन होऊ नये म्हणून, मोहोरबांदी करण्यात येते. अरहचत पृष्ठभागावरील हनवातन 
चटयाांची मोहोरबांदी, चटईच्या पहरघावर एक रुबराईज्ड कापडाची १ इांच पडदी बसवनू आहण ती 
काँक्रीटवर हलक्या हाताने दाबून आणखी खात्रीदार केली जाते. चटयाांचे के्षत्र सुमारे १२ चौ. रू्फट असते 
आहण त्या हनरहनराळ्या आकारात वापरता येतात. चटईचा सवससाधारण आकार ३ × ४ रू्फट असतो. 
र्फम्यावरील व्यस्क्तगत हनवातन के्षत्राची आडवी लाांबी सामान्यपणे अनेक रू्फट असते आहण उांची १२ ते १८ 
इांच असते. त्यामुळे प्रत्येक के्षत्र काँक्रीटने झटकन झाकता येते आहण काँक्रीट अगदी ताजे असताना 
हनवातन लागू करता येते. सोयीस्कर वळेी काँक्रीटपासून मलमल हनतळपणे काढता यावी म्हणून हतच्यावर 
एक द्रवपदाथस लावावा. 
 

 
आ. १७६ 

शास्ता धरणावरील साांडव्याच्या डोणीचे काँक्रीट टाकणे. उजव्या बाजूस हनवात साधक चटया 
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दाखहवल्या आहेत. PX–D–33061 
 
१६०– प्रणक्रया पध्दिी 

मधूनमधून प्रहक्रया पद्धतीत सुधारणा करण्यात येतात म्हणून कुठल्याही प्रकल्पावर हनवातन 
उपचार करण्यापूवी अगदी अहलकडची माहहती हमळवावी. 
 

एका कामावर द. हम. ला ८०० घ. रू्फ. क्षमता असलेला, र्फम्यापासून कमाल १३०० रू्फट अांतरावर 
एक स्स्थर हनवात पांप बसहवला होता. १२० चौ. रू्फट पृष्ठभागावर २० इांच पाऱ्याच्या इतके सरासरी हनवातन 
त्यातून राखण्यात आले. द. हम. स. ११०० घ. रू्फ. क्षमता असलेल्या पांपाने ४०० चौ. रू्फ. अरहचत 
पृष्ठभागावर १५ इांच हनवातन राखता आले. लहान कामावर हवशषे प्रकारच्या हनवात पांपाची जरुरी नसते 
कारण सामान्य वायुसांपीडकाचे प्रवशेद्वार हनवात टाकीला जोडून आहण सांपीडकाच्या हनःसाराचा हवकास 
करुन आवशयक ते हनवातन प्राप्त करता येते. 
 

 
आ. १७७ 

दहक्षण डाकोटातील अांगोस्तुरा धरणावर हनवात चौकटी बसहवल्या जात असताना मलमलीने 
आच्छादन करण्यापूवीच्या रबरी चकत्या आहण लोहसांभारी कापडाचे दृशय.  P X–D–33514 

हनवातन लागू केल्यावर पहहली काही थोडी हमहनटे रहचत काँक्रीटचे स्पांदन करणे उत्तम दजा 
आहण जलरोधकता प्राप्त करण्याकहरता अत्यांत महत्वाचे असते. हनवातनामुळे पाणी बाहेर हनघून जात 
असताना हनमांण झालेली लहान हछदे्र आहण नाल्या अशा स्पांदनामुळे हजतक्या जलदी तयार होतात 
हततक्याच जलदी हमटून जातात. उत्तम दृढीकरणाकहरता स्पांदनाचा काल व तीव्रता आहण हनवातन 
उपचार याांच्यामध्ये योग्य समतोल राखला पाहहजे. प्रमाणापेक्षा जास्त र्फमा-स्पांदन करुन आहण त्याचा 
कालावधी अहत कमी करुन (पाण्याच्या हनकासामुळे हनमाण झालेल्या) हनवात स्स्थतीतील जलद गतीने 
घट्ट होणाऱ्या काँक्रीटमधील सवस नवीन पोकळ्या पूणसपणे कदाहचत बांद करता येणार नाहीत. हनवातन 
हवशषेतः सुरवातीलाच जर अहत तीव्र झाले तर त्यामुळे प्रभावीपणे स्पांदन करणे अशक्य होईल इतक्या 
जलद काँक्रीट घट्ट होण्याचा सांभव असतो. 
 

अहतहरक्त सूक्ष्मकण असलेली हचकट हमश्रणे हनवात उपचाराला चाांगला प्रहतसाद देत नाहीत. 
तपमान कमी असताना आहण भरड वाळूत शक्य हततकी वाळूची हकमान टके्कवारी आहण हसमेंटचा अांश कमी 
असताना हा उपचार अधीक प्रभावी असतो. 
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(ऐ) कााँक्रीटच्या िरशीची सिाई 

 
१६१– सर्ाधािकारक सिाईच्या गरजा 

चाांगल्या काँक्रीटच्या अगर चुन्याच्या र्फरशीचा पृष्ठभाग, हटकाऊ, अनवशोषी, योग्य पोताचा आहण 
हचरा पडणे, तडकणे अगर अन्य दोषापासून, मुक्त असावा. हनराळ्या शब्दात साांगायचे म्हणजे ज्या 
कारणाकहरता ती करण्यात येते त्या रहदारीमुळे होणाऱ्या हझजेला ती र्फरशी समाधानकारकपणे तोंड देऊ 
शकली पाहहजे. हतच्यावर डाग पडू नयेत. अगर पाणी, तेल वा अन्य द्रव्याांना सहज मागस हमळू नये इतकी 
पुरेशी ती जलाभेद्य असलीं पाहहजे; देखणेपणाच्या गरजाांना अनुरूप सहज स्वच्छ करता येईल आहण 
घसरणापासून धोका राहणार नाही असा हतचा पोत असावा. ती सांरचनेच्या दृष्टीने बळकट असावी आहण 
जेथे र्फरशीवरचा हशरोंभाग नांतर ओतण्यात येतो तेथे तो खालच्या र्फरशीशी पुरेशा प्रमाणात बद्ध केलेला 
असावा. 
 
१६२– एकसंधी काँक्रीटची फरशी 

काटकसरीच्या दृहष्टकोनातून, सांरचनेवरच्या एकसांधी पृष्ठभागाची अगर हवभागाची तो र्फरशीचा 
पृष्ठभाग म्हणून काम देईल अशी अनेक वळेा शवेटची हसद्धता करता येते. बद्ध र्फरशी, हजच्यात सामान्यपणे 
०·३६ पेक्षा हनव्वळ जलहसमेंट गुणोत्तर जास्त नाही, अशी ओतण्यात येते. हतच्या पषृ्ठभागाइतका जरी हा 
पृष्ठभागाचा प्रकार हटकाऊ नसला तरी त्याने अनेक उदे्दश पुरेशा प्रमाणात सर्फळ होतात. कमी अवपाताचे 
काँक्रीट वापरून आहण वापरण्यात येणारे काँक्रीटचे हमश्रण जास्त गाढ करून त्यात काही प्रमाणात 
सुधारणा करता येते. तसेच धाहरत वायूचा अांश प्रकहचत कमी करण्याने पृष्ठभागावर शवेटचा हात हर्फरवणे 
सोपे जाते. तथाहप पृष्ठभागावरील हसद्धता करण्याच्या वरच्या थरातील हमश्रणाची प्रमाणे दोन्ही हमश्रणातील 
अवकलन, सांकुचन, अगर अन्य अवकलन याांच्या गुणधमामुळे काँक्रीटमध्ये हचरा पडतील इतकी 
सांरचनेतील काँक्रीटच्या हमश्रणापासून हभन्न असणार नाहीत अशी काळजी घ्यावी. बद्ध र्फरशीच्या 
पृष्ठभागाची हसद्धता करताना जे चाांगल्या दजाचे द्रव्य आहण जी चाांगली काराहगरी वापरली तसेच चाांगले 
द्रव्य आहण चाांगली काराहगरी र्फरशीच्या ह्या प्रकाराकरताही वापरावी लागते. 
 
१६३– बध्द काँक्रीटच्या आणि चुन्याच्या फरशा 

हबनचूक प्रमाणातही केलेला काँक्रीटचा शीषसथर चनु्याच्या शीषसथरापेक्षा जास्त उच्च दजाचा असतो 
म्हणून काँक्रीटचा र्फरशीचा पृष्ठभाग सुमार करणे सयुस्क्तक नाही. मात्र उपयुक्त दजाचा हमलावा उपलब्ध 
असावा, योग्य हक्रयापद्धती वापराव्यात आहण अनुभवी कामगाराकडून काम करुन घ्याव.े चनु्याच्या 
आच्छादक थरातील काही अन्तर्मनहहत दौबसल्ये ही आहेत. 
 

(१) हगलावा आहण थापी काम केल्यामुळे पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणात सूक्ष्म रेती येऊन त्याचा 
पापदु्रा तयार होतो व तो हटकाऊ नसतो, धुळकटतो, त्यावर कधीकधी पापुदे्र हनमाण होतात. तडकण्याकडे 
तीव्र प्रवृहत्त हनमाण होते. (जर वाळूतून सूक्ष्मकण सांपूणसपणे काढून टाकले तर चनुा हनस्त्रव ूलागतो आहण 
इतका रुक्ष होतो की समाधानकारकपणे हसद्धता करता येत नाही.) (२) आच्छादक थरात उच्च प्रमाणात 
सस्च्छद्रता असते व हे चुन्याचे सवसश्रुत वैहशष्ट्ठ्य आहे. (३) पृष्ठभागापाशी झीज प्रहतरोधक हमलाव्याच्या 
कणाांची कमरता असते. आ. १७३ मधील काँक्रीटच्या आधाराांच्याशी बद्ध केलेल्या १:२ चुन्याच्या आहण 
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१:१:२ काँक्रीटच्या मधून घेतलेल्या छेदावरुन हे हदसून येते आहण (४) चाांगला बांध प्राप्त करण्यासाठी 
असामान्य काळजी घ्यावी लागते. 
 
१६४– णमलावा 

र्फरशीच्या आच्छादक थराकहरता योग्य असणारी वाळूची प्रतवारी ब्यूरोच्या हवहनदेशातील 
नेहमीच्या काँक्रीटमधील वाळूशी जुळणारी असते, र्फक्त सूक्ष्म कणाांच्या अांशाची बाब त्याला अपवाद असते. 
५० नांबरच्या चाळणीतून जाणारी टके्कवारी ५ पेक्षा जास्त नसेल तर उत्तम र्फले प्राप्त होतात, तथाहप जर वर 
हदलेल्या अटी पऱु्या होतील असे द्रव्य हमळत नसेल तर नेहमीच्या काँक्रीटची वाळू वापरली तरी चालते. 
कां कर ½ इांची चाळणीतून गेला पाहहजे पण ३/१६ इांच चाळणींतून १० टक्क्यापेक्षा जास्त जाता उपयोगी 
नाही अशी सामान्यतः गरज असते. जर काँक्रीटची र्फरशी उच्च प्रकारे झीज प्रहतरोधक हवी असेल तर 
हमलावा कणखर कठीण आहण घहनष्ट असला पाहहजे. प्रतवारीत तुलनेने थोडासा र्फरक झाला तर त्याला 
र्फारसे महत्व नसते, र्फक्त त्यामुळे सांघनतेवर पहरणाम होतो. 
 
१६५– प्रमािीकरि आणि णमश्रि 

काँक्रीटच्या र्फरशीच्या आच्छादक थराच्या हमश्रणाची प्रमाणे, द्रव्ये शुष्ट्क असताना सामान्यपणे 
वजनाने १ भाग हसमेंट, एक भाग वाळू आहण १¾ ते २¼ भाग कां कर अशी असतात. रेसी पांप्रपग 
सांयांत्राजवळ असे आढळून आले आहे की, धाहरत वायू नसलेल्या १ इांच अवपाताच्या काँक्रीटपेक्षा २ प्रहतशत् 
वायुधारणामुळे शून्य अवपाताच्या आच्छादक हमश्रकाने चाांगले काम हदले व काम जास्त सर्फाईदार झाले, 
म्हणून ह्या मयाहदत धाहरत वायूचा वापर करणे इष्ट असते. जेव्हा र्फरशीची हातसर्फाई करावयाची असते 
तेव्हा घासण्याची र्फळी करवतीसारखी पढेु मागे नेऊन काँक्रीटवर काम करता येईल इतकी जास्तीत जास्त 
सुकी सांघनता काँक्रीटमध्ये सामान्यतः असावी लागते आहण हनव्वळ जलहसमेंट गुणोत्तर ०·४० पेक्षा जास्त 
असता उपयोगी नाही. 
 

काँक्रीट टाकण्यात आहण सर्फाई करण्यात काही कालावधीं लागत नसलेल्या याांहत्रकी 
हगलाव्याच्या सर्फाईकहरता हातसर्फाईत लागणाऱ्या हमश्रणापेक्षा बरेच जास्त घट्ट हमश्रण लागते; नाहीतर 
यांत्रामुळे पृष्ठभागावर खडे्ड पडतील आहण समाधानकारक र्फल हमळणे अवघड जाईल. याांहत्रकी हगलावा 
करण्यापूवी जेव्हा द्रव्य ठोकण्यात येते आहण प्रतवारीप्रमाणे काटछाट करण्यात येते तेव्हा अहतहरक्त चुना 
पृष्ठभागावर येण्यास अडथळा येईल इतके हमश्रण घट्ट असाव.े वजनात ज्यातील जलहसमेंट गुणोत्तर 
कमाल ०·३६ इतके अनेक वळेा मयाहदत केले जाते, अशा काँक्रीटचा अवपात सामान्यतः शून्य असतो आहण 
वल्हे असल्यासारख्या हमश्रकात क्षमतापूवसक त्याचे हमश्रण तयार करता येते. याांहत्रकी रांध्याने पृष्ठभागावरील 
खाचखळगे भरून मोहोरबांदी करण्यास प्रहतसाद देईल पण त्याच वळेी काटछाट करून होताच लगेच 
याांहत्रक हगलावा करता येईल इतके घट्ट हमश्रण असाव.े हाताांचा प्रकहचत् दाब देऊन त्याचा चेंडू 
बनहवल्यावर जे काँक्रीट हचकटून एकत्र रहाते आहण दाबले असताना त्यातून मुक्तजल बाहेर येत नाही पण 
हात मात्र ओलसर होतो असे काँक्रीट ह्या गरजा पऱु्या करू शकते. 
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आ. १७८ 

र्फरशीच्या काँक्रीट व चुन्याच्या शीषसथराांची तुलना. काँक्रीटचा आच्छादक थर (उजवी बाजू) 
चुन्याच्या आच्छादक थराच्या (डावी बाजू) पेक्षा जास्त उच्च दजाचा आहे. कारण त्यात पाणी कमी आहे, 
सूक्ष्मकण थोडे आहेत, तो कमी सस्च्छद्र आहे आहण त्याच्या पृष्ठभागापाशी झीज प्रहतरोधक हमलावा जास्त 
आहे. PX–D–33515 

हाताने सर्फाई केलेल्या अगर याांहत्रकी हगलावा केलेल्या आच्छादक थरापासून उत्तम र्फलप्राप्तीं 
होण्याकहरता काँक्रीटची सांघनता एकसारखी असली पाहहजे. ह्या कारणाकहरता हमलाव्याच्या प्रतवारीतील 
जलाांश सयुस्क्तकपणे एकसारखा असावा आहण हमश्रणजल घालण्याच्या आहण सांघनता हनयांत्रणाच्या 
सुहवधा उत्तमात उत्तम असाव्यात. जलाांशात अल्पसा जरी र्फरक पडला तरी शीषसथराच्या सुकायसतेत ठळक 
प्रमाणात तर्फावत पडते आहण पाण्यात आियस करण्याइतकी अल्पशी वाढ केली की याांहत्रकी हगलावा न 
करता येईल इतका शीषसथर ओला होतो. 
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सुके हमश्रण वापरले असल्यामुळे हमश्रकाच्या पात्याांच्यावर आहण कवचावर हसमेंट साचून रहाणार 
नाही अशी काळजी घ्यावी. आच्छादक थराचा हमश्रणकाल, सर्फाईकहरता कोणतीही पद्धत वापरावयाची 
असली तरी २ हमहनटापेक्षा कमी असू नये. 
 
१६६– आधारतिराची पूवपियारी 

ब्यूरोच्या प्रकल्पातील काँक्रीटच्या र्फरशीचे आच्छादक बहुतेक उदाहरणात कठीण झालेल्या 
काँक्रीटच्या आधारस्तराशी बद्ध केलेले असतात. हे आधारस्तर, त्याांचा पृष्ठभाग सवस सायीपासून मुक्त 
होईल आहण आच्छादक घालण्याच्या वळेी सवस परद्रव्ये अनावृत्त होतील अशातऱ्हेने स्वच्छ केले पाहहजेत. 
अधस्तराचे पृष्ठभाग स्वच्छ करण्याच्या चाांगल्या उपचाराांच्यापैकी एकात म्यूहरॲहटक अम्लाने (२७·९ 
प्रहतशत् HCL) अम्लहनक्षारण करण्यात येते व त्याच वळेी कडक तार अगर तांतूच्या झाडणीने पृष्ठभाग 
घासून काढण्यात येतात आहण त्यानांतर स्वच्छ पाण्याने अम्लाच्या सवस खाणाखुणा आहण प्रहतहक्रयाजन्य 
पदाथस काढून टाकण्याकहरता ते पूणसपणे आहण साांगोपाांगपणे धुवनू काढण्यात येतात. 
 

जेव्हा अम्लधावन शक्य नसते अगर असुरहक्षत असते तेव्हा आच्छादक टाकण्याच्या प्रकहचत आधी 
अगर सवस साय व परद्रव्यें अधस्तरातील काँक्रीटच्या पृष्ठभागावरून प्रभावीपणे काढून टाकण्याकहरता अन्य 
उपकरणाचा वापर करण्यापूवी आद्रस वालुके्षपण करून नांतर दाबयुक्त पाण्याने धुवनू काढण्याने आच्छादक 
आहण आधारस्तर याांच्यात परेुसा बांध हनमाण होण्याची चाांगल्या प्रकारे खात्री हमळते. शीषसस्तर टाकण्याच्या 
प्रकहचत आधी आद्रस वालुके्षपण करुन नांतर दाबयुक्त पाण्याने धुवनू टाकण्याने आच्छादक आहण आधार 
याांच्यातील चाांगल्या बांधाची जास्तीत जास्त खात्री हमळते. तथाहप चालू यांत्राांच्या भोवतालच्या 
स्वच्छतेकहरता ही पद्धत आके्षपाहस असते कारण हवा आद्रसतेने भाहरत होते आहण र्फरशीच्या काटछाटीतील 
कण यांत्रावर साचनू राहतात. 
 

उपकरणे बसहवल्यानांतर जेव्हा आच्छादक टाकण्यात येतो तेव्हा स्वच्छ करावयाच्या भागावरील 
स्र्फोटनामुळे हनघनू आलेली द्रव्ये आहण घाण गोळा करण्याकहरता हनवातन यांत्रणेचीं तरतूद असलेल्या 
स्र्फोटन उपकरणाांच्या सहाय्याने काँक्रीटचे पृष्ठभाग स्वच्छ करुन खबरीत कराव.े जर हनवातयांत्रणा योग्य 
प्रकारे चालहवली आहण हतच्यात पुरेशा प्रमाणात धूहल–सांग्राहकाांची तरतूद केली तर वातावरणात र्फारच 
थोडी धूळ उडून जाईल. या उपकरणातील स्र्फोटन–माध्यम पोलादी कण अगर गोळ्या, अल्युहमनम 
ऑक्साइड, हसहलकॉन काबाइड अगर अन्य प्रभावी अपघषसकाांचे असले पाहहजे. हे उपकरण वापरताना 
दाबयुक्त पाण्याने धुण्याची गरज पडत नाही. 
 

आधारस्तराचे हवहहत कालपयंत अगर अहधमानतः आच्छादक टाकण्याची तयारी करण्याच्या पूवी 
पृष्ठभाग स्वच्छ करीपयंत जलमुरवण करुन आच्छादक आहण आधारस्तर याांच्यातील बांधनात सुधारणा 
करता येते. ज्यावर आच्छादक टाकावयाचा आहे असे सवस स्वच्छ पृष्ठभाग पूणसपणे कोरडे असावते आहण 
अन्य मागाने ते दूहषत होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. काँक्रीट टाकण्यापूवी तयार केलेल्या 
पृष्ठभागावरून वाहतूक होऊ देऊ नये आहण आधारस्तराचे तपमान आच्छादक हमश्रणाच्या तपमानाइतके 
सरासरी राहण्याकहरता आवशयक ते उपाय योजावते. आच्छादक टाकण्याच्या अगोदर १:१ चुन्याचे हमश्रण 
पहरपूणसपणे आधारस्तराच्या पृष्ठभागाचे आत रगडून घालाव.े हसमेंट आहण चाांगल्या प्रकारे धुतलेल्या सूक्ष्म 
कणाांच्या वाळूपासून (१६ नांबरच्या चाळणीतून जाणारी वाळू अहधक चाांगली) हा चनुा बनवावा. त्याची 
सांघनता मध्यम असावी आहण सरासरी जाडी ३/१६ इांचापेक्षा जास्त असू नये. ह्या कामाकहरता हनतळ 
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गाऱ्यापेक्षा असा चुना अहधक समाधानकाक असतो. कारण त्याचे गुणधमं आधार आहण आच्छादकाांच्या 
गुणधमाशी अहधक हनकटपणे जुळणारे असतात. 
 
१६७– (णगलाव्याच्या) मेजपट्ट्या 

र्फरशीच्या काँक्रीटचा पृष्ठभाग अवशय त्या पातळीवर आणण्याकहरता सरळपट्टीला मागसदशसक 
म्हणून मेजपट्ट्या बसहवलेल्या असतात. र्फरशीवर आच्छादन टाकताना आहण ते समपातळीत आणताना 
त्या वाकड्या न होतील इतक्या पुरेशा ताठर असल्या पाहहजेत. १० रु्फटापेक्षा जास्त अांतर न ठेवलेल्या (४ 
ते ६ रू्फट जास्त पसांत) धातूच्या पट्ट्या अगर नळ्याांच्या प्रभावी मेजपट्ट्या बनहवता येतात. केहनयॉन रे्फरी 
हवदु्यत सांयांत्रात ¾ इांच व्यासाच्या नळ्या ४ ते ५ रू्फट अांतरावर ठेवनू व ३ ते ४ रू्फटावर सपाट आधारी 
गेजपट्ट्या तयार केल्या होत्या. १ ½ × ४ × ¾ इांची पोलादी पट्ट्याांच्या आधारास प्रत्येक टोकापाशी तोटी 
लावली होती व पेच पाडले होते आहण ते पोलादी नळीला मध्यावर वले्ड केले होते. आधारातील पेच 
पाडलेल्या हछद्राांतून बोल्टाांच्या सहाय्याने मेजपट्ट्या हव्या त्या प्रमाणात समतल केल्या होत्या आहण त्या 
बोल्टाांचे शवेट काँक्रीटच्या पायावर अधाहरत केले होते. पाशनटाांनी बोल्ट जाग्यावर पकडून ठेहवले होते. 
समतल केल्यानांतर हवस्र्फोटक प्रभाराने चालू होणारे हत्यार वापरून काँक्रीटच्या पायात बसहवलेल्या 
हरहबटाना तारेच्या ताणाांनी बाांधून मेजपट्ट्या स्थानावर धरुन ठेहवल्या होत्या. आच्छादन समतल 
केल्यानांतर तारेचे ताण कापण्यात आले, मेजपट्ट्या आहण आधार काढून घेण्यात आले आहण खाांचा 
आच्छादक द्रव्याने भरुन घेण्यात आल्या. 
 

अांदाजी २ इांच चौरस आहण सोयीस्कर जाडीच्या लाकडी ठोकळ्याांचा मेजपट्टी म्हणून उपयोग 
करण्यात आला आहे. परांतु हल्लीं बऱ्याच सांस्थापनात पट्ट्याांच्या मेजपट्ट्याांचा उपयोग केला जातो. जेव्हा 
ठोकळे वापरण्यात येतात तेव्हा प्रत्येक हदशनेे सामान्यपणे ते १० रू्फट अांतरावर बसहवण्यात येतात. प्रत्येक 
ठोकळा थोड्या चुन्यात बसवनू आधाहरत करून त्याचा माथा काटेकोरपणे अांहतम पातळीवर येईल असा 
बसहवला जातो. ठोकळे जागेवर बसहवल्यानांतर चनु्यावर कोरडे हसमेंट रु्फां कून लावण्यात येते. त्यामुळे चुना 
लवकर कठीण होतो आहण ठोकळे जागेवर धरुन ठेवले जातात. र्फरशयाांचा आच्छादन थर सांदाहबत आहण 
समतल केल्यानांतर मेजपट्ट्याांचे ठोकळे काढून घेऊन खाांचाांत आच्छादन द्रव्य भरले जाते. 
 
१६८– णनिेपि, संदाबन आणि समरूपन. 

(थर) टाकण्याची सवस पूवसतयारी पूणस झाल्यावर हव. १६६ मध्ये वणसन केलेला चनु्याचा पातळ थर 
थोड्या अांतराकहरता, आच्छादनाच्या काहीशा अहलकडे आधारस्तराच्या पृष्ठभागाच्या आत, ब्रशाने पूणसपणे 
घासण्यात येतो. चुन्याचा थर ताठर होण्याच्या अगोदर लगेच आच्छादन थर घालावा. 
 

प्रमाणापेक्षा प्रकहचत वर राहींल असा अांहतम थर र्फावड्यानी सारख्या प्रमाणात पसरावा आहण 
धुमसानी ठोकून त्याचे पूणसपणे सांदाबन कराव.े सांदाबन पूणसपणे होण्यासाठी धुमस पुरेसे जड असावते. 
सांदाबन झाल्यानांतर पोलादाचा मुखवटा असलेल्या सरलपट्टीने अगर खुरचणीने आच्छादन–थराची योग्य 
प्रमाणात काटछाट करावी. थर एकसारखा करण्याचे काम झाल्यावर पुढील हवभागात वणसन केल्याप्रमाणे 
यांत्रचहलत अगर हातरांध्याने त्यावर सर्फाई करावी. याांहत्रकी रांध्यामुळे अहधक बळकट, अहधक हटकाऊ, 
आच्छादन थर तयार होतो कारण त्यात आयतन–पहरवतसनाची कमी प्रवृत्ती असलेले घट्ट हमश्रण वापरता 
येते; याांहत्रकी रांध्याने भरड हमलाव्याची जास्त टके्कवारी असलेले हमश्रण सांदाहबत करता येते आहण त्यामुळे 
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पृष्ठभागीय झीजेच्या प्रहतकारात वाढ होते; जास्त हटकाऊपणाचे हे कारण असते. हे उपकरण आपले काम 
जलद आहण प्रभावीपणे करते. 
 
१६९– सफाई. 

अननुभवी कामगाराांकडून र्फरशीची सर्फाई कधींही करून घेऊ नये. चाांगल्या र्फलप्राप्तीकहरता ही 
कामहगरी हचहकत्सक दृष्टीने करावी लागते व त्याकहरता कुशल कामगाराांना उत्तम प्रकारचे प्रयत्न कराव े
लागतात. र्फरशीच्या पृष्ठभागाचीं सर्फाई करण्याकहरता सामान्यपणे दोन काये करावी लागतात. पहहल्यात 
लाकडी रांध्याने हातसर्फाई करून अगर यांत्रचहलत रांधा वापरून मेजपट्टी मारलेला अगर काटछाट केलेला 
पृष्ठभाग सांदाहबत आहण (खरबहरत पोत येईल असा) सीधा करण्यात येतो आहण अांहतम सांदाबन आहण 
(बराच तलम पोत येईल असे) पोलादी थापीने तो गुळगुहळत करणे हे दुसरे कायस असते. काटकसरींची 
अगर देखाव्याचीं बाब म्हणनू खरबरीत पोत हवा असेल तर करणीकाम करू नये. सूक्ष्म, एकसारखे कण 
असलेली अगर “पत्रभांगाची” सर्फाई हलक्या हाताने थापी हर्फरवनू प्राप्त करता येते व अहत गुळगुळीत 
सर्फाई थापी “जोरजोराने” हर्फरवनू साध्य होते. 
 
(अ) राांधणे 

पहरस्स्थतीमुळे रांधाकाम जेव्हा न्याय्य ठरते तेव्हा प्राथहमक सर्फाई अगर राांधण स्पांदनाची साधने 
बसहवलेल्या यांत्रचहलत हर्फरत्या तबकड्याांनी कराव.े माणूस उभा राहहला असताना काहीही खळगे न 
पडता त्याचे वजन सहन करील– सामान्यपणे खरडून काढल्यानांतर ३० हमहनटात–इतका पुरेसा 
एकसारखा केलेला आच्छादन थर कठीण झाला की यांत्रचहलत राांधण चढउतार नाहीसे होईपयंत करून 
अथवा जर पृष्ठभाग थापीने सारखा करावयाचा असेल तर चुन्याचा थोडा अांश पृष्ठभागापाशी येईतोपयंत हे 
कायस चालू ठेवण्यात येते. रांधलेला पृष्ठभाग सीधा आहे आहण उतार हबनचूक आहे हे पाहण्यासाठी 
सरलपट्टीने तपासणी करावी. 
 

यांत्रचहलत राांधण समथसनीय ठरत नाही इतके र्फरशीचे के्षत्र लहान असेल तेव्हा हातरांध्याचा वापर 
केला जातो. सीधा केलेला पृष्ठभाग सांदाहबत करण्यात येतो आहण लाकडी रांध्याने गुळगुळीत करून 
उांचसखल भाग नाहीसे झाले आहेत याची खात्री करण्याकहरता तो सरलपट्टीने तपासण्यात येतो. सीधा 
आहण गुळगुळीत पृष्ठभाग हनमाण होईल इतक्या कालापयंत राांधण चालू ठेवाव ेआहण जर थापीची सर्फाई 
हवी असेल तर थोडासा चनुा वर येईल इतके रांधाकाम कराव.े 
 

प्रमाणापेक्षा जास्त राांधण केल्याने धूळ हनमाण होईल अगर जाळी पडेल अशी र्फरशी हनमाण होईल.  
 
(आ) थापीकार् 

रांधलेला आच्छादन-थर अहतहरक्त सूक्ष्मद्रव्य पृष्ठभागावर न येईल इतका कठीण होताच पोलादी 
थापीने सर्फाई करण्याचे काम सुरू कराव.े हे काम करताना भारी दाब द्यावा लागतो व त्यामुळे सघन, 
गुळगुळीत व दोषरहहत असा जलरुद्ध पृष्ठभाग तयार होतो. अहतहरक्त आद्रसतेचे अवशोषण होण्याकहरता 
अगर थापीकाम करण्यास सोपे जाव ेम्हणून हसमेंट अगर हसमेंट व वाळूचे हमश्रण प्रशपडण्यास बांदी करावी. 
अहत लवकर अगर एकाच खेपेत अत्यहधक थापी काम केल्याने सर्फाईकाम कमकुवत व हबनहटकाऊ होते. 
जर अहत कठीण व हटकाऊ सर्फाई हवी असेल तर र्फरशी जवळजवळ कठीण झाल्यानांतर दुसऱ्याांदा 
थापीकाम कराव.े 
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यांत्रचहलत थापीकामाची यांते्र उपलब्ध आहेत. मोठाल्या र्फरशीच्या के्षत्रावर ती उपयुक्त असतात. 

 
अपघर्मषत सर्फाई हवी असेल तर पृष्ठभागावर हलक्या हाताने थापी काम केले जाते. त्यावळेी 

थापीच्या खुणा नाहीशा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत नाही. 
 
(इ) अपघिाण 

जेव्हा चाांगल्या द्रव्याचा वापर करुन बाांधकाम योग्य प्रकारे केलेले असते तेव्हा र्फरशी धूहलरहहत व 
सघन बनते. ती सहज स्वच्छ करता येते व तीं आकषसक हदसते. जेव्हा हतचे अपघषसण कराव े असे 
हवहनदेहशत केलेले असते तेव्हा हमलाव्यातील कण हलणार नाहीत इतका पृष्ठभाग पुरेसा कठीण झाल्यावर 
ते काम चालू कराव ेव भरड हमलावा उघडा पडेपयसत चालू ठेवाव.े मुक्तपणे व जलद कतसन करु शकतील 
असे खडे बसहवलेली व मान्य केलेल्या प्रकाराची यांते्र वापरावीत. घासण्याचे काम चालू असताना र्फरशी 
ओली ठेवली जाते आहण घासलेले द्रव्य खरवडून काढून व पाण्याने प्रक्षालन करून काढून टाकले जाते. 
पृष्ठभाग घासून काढल्यानांतर वातहछदे्र, खळगे आहण इतर दोष ८० नांबरी कणाच्या कुरुां दाच्या हगट्टीचा एक 
भाग आहण पोटसलां ड हसमेंटचा एक भाग हमसळून बनहवलेल्या गाऱ्याने भरून घेण्याांत येतात. र्फरशीवर हा 
गारा पसरण्यात येतो आहण सरलपट्टीने खळग्यात घुसहवण्यात येतो. त्यानांतर अपघषसण यांत्राने र्फरशीच्या 
आत तो घुसहवण्यात येतो. ७ हदवसपयंत ही भरणी कठीण झाल्यावर पटल नाहीसे करण्याकहरता आहण 
सर्फाईला चकाकी येण्याकहरता र्फरशीवर अांहतम अपघषसण करण्यात येते. नांतर सवस जादा द्रव्य धुवनू 
पूणसपणे काढून टाकले जाते. 
 
१७०– संरिि आणि मुरवि 

र्फरशीच्या तयार पृष्ठभागाचे, बाांधकामापासून व हवामानामुळे अगर अन्य कारणानी होणाऱ्या 
खराबींपासून, पुरेसे सांरक्षण कराव.े मुरवण करताना काँक्रीटमधून आद्रसता हनघून न जावी म्हणून र्फरशी, 
हवाबांद डाग न पडणाऱ्या जलरुद्ध मुरवणाच्या कागदाच्या अगर प्लॅस्स्टकच्या पटलाने, सामान्यतः पूणसपणे 
झाकून टाकावी. पृष्ठभाग खराब होणार नाही असा झाल्यावर लवकरात लवकर त्यावर आवरण घालाव.े 
कागदाच्या अगर प्लॅस्स्टकच्या पटलाच्या कडाांची घडी करून मोहोरबांदी करावी आहण हवहनर्मदष्ट मुरवण 
कालावधीपेक्षा कमी नाही इतक्या कालपयंत आवरण जागेवर राहू द्याव.े जलरुद्ध पटल घालण्यापूवी 
प्रकहचत अगोदर जर हलका धुकेरी र्फवारा मारला तर मुरवण हक्रयेत सुधारणा होईल. 
 

डाग न पडणारी वाळू, कापूस अगर गोणपाटाच्या चटयाांची आवरणे जर सतत आहण पूणसपणे ओली 
ठेवली तर तीसुद्धा पहरणामकारक होतात. र्फरशाांच्या पृष्ठभागाचे मुरवण करण्याकहरता कधींकधी 
वापरण्याांत येणारी अन्य साधने कागद अगर आद्रस आवरणाइतकी समाधानकारक नसतात. 
 

मुरवण कालात आवरण र्फाटण्याची अगर सर्फाईची खराबी होण्याची शक्यता असते. अशा कामी 
जर र्फरशीचा वापर करावयाचा असेल तर हतच्यावर एका गादीसारख्या योग्य द्रव्याचा थर घालून सांरक्षण 
कराव.े 
 

थांड हवामानात काँक्रीटच्या र्फरशीच्या सर्फाईचे सांरक्षण करणे हवशषे महत्वाचे असते, कारण 
सांबांधी छेद सामान्यतः पातळ असतात आहण कमी तपमानाचे पहरणाम त्या मानाने तीव्र होतात. र्फरशीच्या 
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वरची आहण खालची अशा दोन्ही जागा बांहदस्त कराव्यात आहण मुरवणाच्या सांपूणस कालात त्याांचे योग्य 
तपमान राखाव.े उष्ट्णकाांच्या हनकटच्या जागी अहतशय शुष्ट्कन होऊ नये म्हणनू वाळूचा जाड थर घालून तो 
र्फरशीपासून हवसांवाहहत करावा. 
 
१७१– द्रवीय दृढीकारकाचे उपचार 

ज्यात पहहल्या दजाचे द्रव्य वापरले आहे अशा चाांगल्या प्रकारे सांरहचत केलेल्या काँक्रीटच्या 
र्फरशीचा पृष्ठभाग त्यावर काहीही हवशषे उपचार न करता जवळ जवळ सवस पहरस्स्थतीत समाधानकारक 
काम देईल. कुठल्याही काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर काही प्रमाणात धूळ हनमाण होते आहण हवहशष्ठ रसायनाच्या 
द्रावणाचा योग्य उपचार केल्यास काही प्रमाणात र्फायदा होतो. ह्या रसायनात, मग्नेहशयम आहण जस्ताची 
फ्ल्यओू हसहलकेट्स सोहडयम हसप्रलकेट, गोंद आहण मेणाचा समावशे होतो. आच्छादन स्तरातील रांध्रात 
जेव्हा ह्या सांयुगाचा हशरकाव होतो तेव्हा त्याचे हचकट हनके्षप अगर स्र्फहटक बनतात आहण त्यामुळे र्फरशी 
कमी प्रमाणात सस्च्छद्र होऊन आहण सुनम्य बांधक म्हणनू कारणीभतू होऊन अगर पृष्ठभाग अहधक कठीण 
होऊन धुळीचे प्रमाण कमी होते. 
 

अशा रसायनाचा उपयोग केल्याने उच्च दजाच्या काँक्रीटच्या पृष्ठभागाच्या हझजण्याच्या आहण 
अपघषसणाच्या गुणधमावर र्फार थोडा पहरणाम होतो. पृष्ठभागावर काहठण्यकाचा उपचार केल्यामुळे 
कमदजाच्या र्फरशीच्या झीज अगर अपघषसण प्रहतरोघकतेत तात्पुरती सुधारणा होईल पण ती पहरणाकारक 
राहण्याकहरता हे उपचार मधूनमधून पनु्हा केले पाहहजेत. 
 
१७२– तिसरडी ि होणारी सिाई 

भरावाचे अगर अन्य पृष्ठभाग ज्याचा पोत, वाहतुक होत असताना हनसरडा न होईल असा असावा 
लागतो त्याकरता कधी कधी अपघषसक हगट्टी त्या पृष्ठभागात रांधाकाम करते वळेी घालण्यात येते. दर चौं. 
रु्फ. स ¼ ते ½ पौंड या प्रमाणात ही हगट्टी पृष्ठभागावर सारख्या प्रमाणात प्रशपडण्याांत येते. 
 
१७३– रंगीि सफाई 

काँक्रीटची र्फरशी रांगहवण्याकहरता खालील द्रव्ये मुख्यतः वापरण्यात येतात. (१) रांजक सांहमश्रणे 
(२) रासायहनक अहभरांजके व (३) रांग कोरड्या हसमेंटमध्ये सांहमश्रण करून आच्छादनाच्या थराच्या 
हमश्रणात ती अहभन्नतया घालण्यात येतात अगर तो थर पट्टीने एकसारखा केल्यावर लगेच त्यावर रु्फां कून 
पसरण्यात येतात. 

जेथे झीज प्रहतरोधनास मुख्यत्वकेरून महत्व असते आहण जेथे र्फरशा बाहेर उघड्या पडतात तेथे 
आच्छादन थराच्या हमश्रणात रांजक द्रव्ये अहभन्नपणे घालून त्याचा वापर करणे हे पृष्ठभागावर केलेल्या 
उपचारापेक्षा जास्त चाांगले असते. रांजक सांहमश्रणाांच्यापकैी कृहत्रम खहनज रांजके तुलनेने अशुद्ध 
द्रव्याांच्यापेक्षा अहधक पसांत करण्यात येतात. त्याांच्या रांगतीव्रतेमुळे त्याची राहश कमी लागते आहण त्यात 
अत्याहधक हनस्ष्ट्क्रय सूक्ष्मकण नसल्यामुळे काँक्रीटचा दजा वाढतो. ज्यावर र्फक्त हलक्या प्रकारचीच 
वाहतूक असते अशा आतल्या भागातील र्फरशीकहरता अहभन्न हमश्रणातून प्राप्त केलेले रांहगत काँक्रीट हकती 
खोल असाव ेही आवशयक बाब नसते आहण रांगोटी रु्फां कून केली तरी चालते. ह्या प्रकारचे रांगहवण्याचे द्रव्य 
काळजीपूवसक वापरल्याने १/३२ ते १/१६ इांच जाड रांहगत थर पसरता येतो. 
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वापरण्यात येणाऱ्या रांजकाची राहश, हव्या असलेल्या रांहगत थराच्या खोलीवरच र्फक्त नव्हे तर 
प्रत्यक्ष रांगावरही, अवलां बून असते व हनवडलेल्या द्रव्याच्या प्रकाराचा हवचार केला नाही तरी चालते. 
कामावर वापरण्यात येणाऱ्या काँक्रीटच्या द्रव्याच्या चाचणी-चौकटीवरुन नक्की राहश हनहित करावी. 
कामाकहरता प्राप्त केलेल्या रांजक द्रव्याच्या स्स्थर रांग आहण छटा याांची खात्री हमळवण्याकहरता त्याांचे 
साांगोपाांग सांहमश्रण कराव.े जेथे आच्छादन–हमश्रणात रांजक द्रव्याचे अहभन्न हमश्रण करावयाचे असते तेथे 
प्रत्येक वाट्याकहरता त्याचे हबनचुक वजन कराव ेआहण काँक्रीटच्या हमश्रकात हमसळण्यापूवी एका हनराळ्या 
हमश्रकात त्याचे हसमेंट बरोबर पूणसपणे सांहमश्रण कराव.े प्रत्येक रांजहकत वाट्याचे सांपूणसतया हमश्रण होणे 
अगत्याचे असते. जर एकामागून एक येणारे वाटे सवस प्रकारे एकसारखे नसले तर रांगहनर्ममती होणार नाही. 
सर्फाई आहण मुरवणाच्या हक्रया–पद्धती र्फरशीच्या के्षत्रातील सव ंभागात एकसारख्या असणेहीं अगत्याचे 
असते. 
 

रांहगत पृष्ठभाग स्वच्छ व चकचकीत करावते आहण पॅरॅहर्फन तेल आहण बेन्झाईन अगर नॅप्था याांच्या 
समहवभागात केलेल्या हमश्रणाने घासून प्रस्रु्फटनाने पातळ पटल नाहीसे कराव.े रांहगत र्फरशी मेणाने 
घासल्याने हतच्यावर आकषसक चमक येते, हतचे स्वरूप एकसारखे हदसते आहण खरचटण्याने अगर डाग 
पडून होणारी खराबी कमी होते. 
 

खालील रांजक द्रव्याची हशर्फारस करण्यात येते. 
 
लाल आहण गुलाबी लोखांडाचे लाल ऑक्साइड 
हपवळे आहण पाांढरट लोखांडाचे हपवळे ऑक्साइड 
प्रपगट लोखांडाचे प्रपगट ऑक्साइड 
काळे आहण करडे लोखांडाचे काळे ऑक्साइड 
हहरव े ९८ टके्क शुद्ध क्रोहमयम ऑक्साइड 
हनळे सल्रे्फटरहहत ९८ टके्क शुद्ध कोबाल्टनील (अल्रामरीनचा भरांवसा नसतो). 
 

रांजक सांहमश्रणे वापरण्याने अगर रांगवण्याने हनमाण झालेल्या “हर्फकट” रांगापेक्षा जेथे रांगसांगती 
आतल्या भागातील र्फरशीकरता हवहभन्न असणे अहधक पसांत करण्यात येते व जेथे झीज न होण्यासाठी 
पृष्ठभागावर व्हार्मनश अगर मेण लावाव ेलागते तेथे रासायहनक अहभरांजकाचा मुख्यत्वकेरून उपयोग करावा 
लागतो. स्वाम्य सांयुगे हनमात्याांच्या सूचनाांचे काटेकोरपणे पालन करून वापरावीत. 

र्फरशीवरील तीन शोभेच्या उपचाराांपैकी रांगहवणे हा सवात कमी इष्ट असा प्रकार आहे कारण 
वाहतुकीच्या शीघ्र व असमान होणाऱ्या हझजेमुळे वरचेवर पुन्हा रांग लावावा लागतो. जेव्हा काँक्रीटची 
र्फरशी रांगवावयाची असते तेव्हा पृष्ठभागाची तयारी करणे आहण रांगाच्या प्रकाराची हनवड करणे आहण तो 
लावणे याांच्यासांबांधी ब्युरोच्या रांगासांबांधीच्या हनयमपुस्स्तकेतून माहहती घ्यावी. 
 
१७४– (टेरॅझो सफाई) कवडी कोबा 

ब्यूरोच्या इमारतीच्यावरील र्फरशीवर कधीकधी कवडीकोबा केला जातो. हूवर, ग्रडँकूली, आहण 
माशसल र्फोडस धरणाच्या हवदु्यत् सांयांत्राच्या र्फरशीच्या काांही भागावर कवडीकोबा करण्यात आला आहे. 
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सांरचनेचा हा प्रकार उच्च प्रमाणात वैहशष्ट्ठ्यपूणस असतो आहण अनुभवी कामगाराकडूनच हे काम 
करुन घ्याव ेलागते. ह्या कामातील सांबांहधत द्रव्ये आहण हक्रया–पद्धतीची माहहती सांरचनाांच्या हवहनदेशाांत 
समाहवष्ट केलेली आहे.  
 
(ओ) िायुिीय पध्दिीिे लािलेला चुिा 

 
१७५– व्याख्या आणि वापर 

वायुवीय पद्धतीने लावण्याचा पोटसलां ड हसमेंटचा चनुा हे पोटसलां ड हसमेंट, वाळू आहण पाणी याांचे एक 
घहनष्ठ हमश्रण असते आहण सांपीहडत वायूच्या सहाय्याने ते जागेवर मारण्यात येते. जर हा चुना योग्य प्रकारे 
प्रमाहणत केलेला, हमसळलेला, जागेवर पसरलेला आहण मुरवण केलेला असेल तर तो कठीण व खूप 
बळकट होतो. तो लावण्याच्या उपकरणाचे हनमाते आपल्या उपकरणानी लावण्यात येणाऱ्या चनु्याना 
हनरहनराळी पदसांज्ञात्मक नाांव ेदेतात. 
 

पृष्ठभागाचा आकार अगर कल काहीही असला तरी त्याचा हवचार न करता हनरहनराळ्या द्रव्याांच्या 
पृष्ठभागावर हा चुना सहज लावता येतो. इमारतीची दुरुस्ती करण्याकहरता आहण त्याना बळकटी 
आणण्याकहरता सांरचना-पोलादावर, बाांधकामावर आहण खडकावर व तुलनेने पातळ अशा हनरहनराळ्या 
प्रकारच्या अस्तराांच्यावर सांरक्षक लेप म्हणनू तो लावण्यात येतो. ब्यूरोच्या कामावर बोगद्याांच्या सांरचनात 
हवशषे प्रकारच्या जहमनीवरील आधाराकहरता पोलादी नळ्याांवर लेप लावण्याकरता आहण कालव्याच्या 
अस्तराकहरता त्याचा वापर करण्यात आला आहे. 
 

काँक्रीटवर वायुवीय पद्धतीने लावलेल्या लेपाच्या खराबीचे कारण ज्या पायावर लेप लावले होते 
त्यातील दोष हे असते आहण लेपातील कमकुवतपणा हे नव्हे. सांरचन हचरा हनमाण होण्याची शक्यता 
असलेल्या भारी पायाची अशी खराबी चुन्याचा एक पातळ थर लावनू रोखता येणार नाही मग त्याचा दजा 
कसाही असो. तसेच तपमान आहण आद्रसतेतील र्फरकामुळे जेव्हा तलस्स्थत काँक्रीट आहण असला लेप 
याांच्यात आयतन पहरवतसन होते तेव्हा त्याांच्यातील बांध अशा लेपामुळे तुटणार नाही अशी अपेक्षाही करता 
येणार नाही. 
 
१७६– उपचार करावयाच्या पृष्ठभागाची पूवपियारी 

चुन्याने झाकावयाच्या पृष्ठभागावरून सवस सुटे द्रव्य आहण सवस घाण, ग्रीज, तेल, खवले आहण इतर 
दोषकारी द्रव्ये काढून टाकून तो स्वच्छ करावा. जेव्हा प्रबलींकरण हशगा झाकावयाच्या असतात तेव्हा त्या 
हवस्तारक बोल्ट अगर जागेवर दृढमूल केलेल्या गुट्याांनी घट्ट धरून ठेवाव्यात. 
 
१७७– वाळू 

वायुवीय पद्धतीने लावावयाच्या चनु्यातील वाळू एकसारख्या प्रतीची असावी. हतच्यात कठीण कण 
असणे इष्ट असते. कारण हनसारण–होजमधून जात असताना हतच्यातील नरम कण रु्फटतात आहण त्याांची 
सूक्ष्म भकुटी बनते व हतच्यामुळे हसमेंटचे बांधनमूल्य कमी होण्याचा सांभव असतो. जशी होजची लाांबी वाढते 
तसे अशा प्रकारच्या चूणसनामध्येही वाढ होते. हवहनदेशाप्रमाणे काँक्रीटमधील वाळूच्या प्रतवारीच्या ज्या 
गरजा आहेत त्याांच्याशी जुळणाऱ्या ह्या वाळूच्या प्रतवारीच्या गरजाही असाव्या लागतात. 
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१७८ व्या हवभागात ज्या उसळीची व्याख्या केली आहे ती उसळी कमी होते आहण ज्यात सूक्ष्म कण 
(५० व्या व १०० व्या नांबराच्या चाळण्यावर रहाणारे द्रव्य) जादा आहे आहण भरड द्रव्य (८ व्या आहण १६ व्या 
नांबराांच्या चाळणीवर राहणारे) कमी आहे अशी वाळू वापरून बराच गुळगुळीत पोत प्राप्त करता येतो. 
तथाहप सूक्ष्मतर वाळूपासून बनहवलेल्या चनु्यात पाणी घालाव ेलागते आहण त्याच प्रमाणात त्याच्या शुष्ट्कन 
सांकुचनात वाढ होते, तसेच यांत्रात अडकून बसण्याकडे त्याची प्रवृहत्त बनते. जर वाळूमध्ये सूक्ष्मकणाांची 
उणीव असेल तर डायटोमेशस मृहत्तका (वजनाने हसमेंटच्या ३ टक्क्यापेक्षा जास्त नाही) घातल्याने 
हमश्रणाच्या सुनम्यतेत सुधारणा होते आहण उसळीचे प्रमाण कमी होते. 
 

उपकरणाचे काम क्षमतापूवसक होण्याकहरता वाळूत ३ ते ५ टके्क आद्रसता असावी. जर वाळू 
प्रमाणापेक्षा जास्त कोंरडी असेल तर सारख्या प्रमाणात हतचे पोषण चालू ठेवण्यात अडचण येते आहण वाळू 
व हसमेंटमधील हवलगनाच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे उसळीतही वाढ होते. जर वाळू अहतशय ओली असेल तर 
उपकरण व हनःसारण होज वरचेवर चोंदतील. आद्रस वाळूचा वापर करण्याने स्थैहतक हवदु्यत् हवसजसनापासून 
होणारी कामगारची अस्वस्थता टाळता येते. 
 
१७८– उसळी 

आघाताच्या वळेी असणाऱ्या चनु्याच्या वगेामुळे ज्या पृष्ठभागावर चुना लावावयाचा त्या 
पृष्ठभागावरून त्या चुन्याचा बराचसा भाग उशी घेतो. ह्या द्रव्याला “उसळी” म्हणतात. जेव्हा उभ्या अगर 
झुकलेल्या पृष्ठभागावर चुना लावावयाचा असतो अगर त्याने कोपरे सारखे करावयाचे असतात तेव्हा उसळी 
सरासरी ४० टके्क असते. उतरत्या अगर जवळ जवळ समतल पृष्ठभागावर ती २० टक्क्याच्या जवळपास 
असते. तोटीतील वगेवृद्धीप्रमाणे उसळीच्या राशीत वाढ होते. सामान्य सघनताांच्या मयादेत जर अन्य बाबी 
त्याच असल्या तर उसळीची राहश जल हसमेंट गुणोत्तराच्या व्यस्त प्रमाणात असते. पाण्याची टके्कवारी जशी 
वाढते तसा चुना अहधक सुनम्य आहण हचकट होतो व त्याची पृष्ठभागाला हचकटण्याची प्रवृहत्त अधीक होते. 
हसमेंट चुन्याच्या हमश्रणात लागणाऱ्या वाळूच्या राशीचे मापाने ५० टक्क्यापयंत वाळूचे प्रहतस्थापन 
करण्याकहरता उसळीचा वापर करावा. 
 
१७९– अनुकूलिम णमश्रि 

तोटीमधून बाहेर पडताना उसळीमध्ये चनु्यापेक्षा वाळूच्या भरड कणाांची जास्त टके्कवारी आहण 
हसमेंटचा पुष्ट्कळच कमी अांश असतो म्हणनू हमश्रण केलेल्या द्रव्यातील हसमेंटचा अांश जागेवरच्या चुन्यात 
इष्ट असलेल्या अांशापेक्षा कमी असावा. 
 

जरी जलाांशात वाढ केल्यामुळे उसळीच्या राशीत घट होते तरीही जलाांश मयाहदत ठेवला पाहहजे 
कारण चनुा अहतशय ओला केला तर बाांधकामावरील त्याच्या सुरवातीच्या जागेवर दलदल होण्यास तो 
कारणीभतू होतो. दलदल हनमाण होण्यास जे पाणी लागते त्यापेक्षा प्रकहचत् कमी पाणी आहण इस्च्छत 
जलहसमेंट गुणोत्तरास लागेल इतकेच हसमेंट अनुकूलतम हमश्रणात असते. एका मोठ्या कामावर 
अनुकूलतम हमश्रणात (तोटीतून बाहेर पडत असताना) वजनाने १ : ४·५ हे प्रमाण होते. त्यामुळे जागेवर १ 
: ३·२ ते १ : ३·८ अशी प्रमाणे हमळाली. जागेवरील ताज्या चनु्याचे जल–हसमेंट गुणोंत्तर उतरत्या 
पृष्ठभागाकहरता अांदाजे ०·५७ व झुलत्या पृष्ठभागाकहरता ०·५४ होते; दलदल हनमाण न होता वापरता 
येतील अशी ही अांदाजी कमाल गुणोत्तरे होती. हसमेंटच्या वजनाच्या ३ प्रतींशत् डायटोमेशस महृत्तका, 
हमश्रण अहधक सुनम्य करण्याकहरता, त्यात हमसळण्यात आली. 
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१८०– णमश्रि करिे 

वायवीय पद्धतीने टाकण्यात यावयाच्या चाांगल्या दजाच्या चनु्यात वाळू आहण हसमेंटचे पहरपूणस 
हमश्रण करणे आवशयक असते. हमश्रकाच्या पात्याांच्यावर आहण त्याच्या कवचाच्या आांतल्या बाजूवर द्रव्याचे 
गोळे बनण्याची प्रवृहत्त असते आहण हमश्रण करण्याची त्याची क्षमता हटकून राहण्याकहरता तो वारांवार धुवावा 
लागतो. हमश्रण कालावधीं १½ हमहनटाच्यापेक्षा कमी असू नये. एका तासापेक्षा जास्त काल राहणारे हमहश्रत 
द्रव्य टाकून द्याव.े 
 
१८१– उपकरि 

वायवीय पद्धतीने चुना टाकण्याच्या यांत्राच्या प्रकाराांपैकी एकात, एकावर एक अशा दोन सांपीडन 
खोल्या असतात. वरच्या खोलीत चुना–हसमेंट हमश्रण घालण्यात येते व ती एकदा दाबयुक्त व एकदा 
दाबरहहत होते. जेव्हा वरची खोली बांद होते व त्यातील दाब खालच्या खोलीतील दाबाइतका होंतो तेव्हा 
त्याना हवलग करणारी झडप उघडलीं जाते. स्स्थर दाब ठेवलेल्या खालच्या खोलीत द्रव्य पडते. खालच्या 
खोलीच्या तळाशी हवाई चहलत्राने चालहवलेल्या पोषक चक्राने हनगसम द्वाराकडे द्रव्य नेले जाते. तेथे 
हांसग्रीवमेधून आत सोडलेल्या हवमुेळे ते द्रव्य हनगसमद्वार व होजमधून तोटीकडे ढकलेले जाते. तोटीपाशी ते 
जल–कड्यात हशरते आहण वाळू व हसमेंटच्या हमश्रणाच्या प्रवाहात अरीय हदशनेे प्रशपडले जाते. 
 

 
आ.– १७९ 

ॲहरझोना येथील हगला प्रकल्पावर वापरलेला वायवीय पद्धतीने लावण्याच्या चुन्याचा हमश्रक आहण 
ढोल उच्चालक. PX–D 33516 
 

यांत्राच्या दुसऱ्या प्रकारात स्कू्रच्या सहाय्याने द्रव्याच्या होजकडे वाळू आहण हसमेंटच्या हमश्रणाचा 
पुरवठा केला जातो. हवचे्या सहाय्याने सुके हमश्रण होजमधून तोटीकडे जोराने ढकलले जाते व तेथे 
मागील पहरच्छेदात वणसन केल्याप्रमाणे पाणी हमसळले जाते. 
 

उच्चालकाांचा अगर वाहकाांचा आहण गुरुत्व वाहनाांचा उपयोग केल्याने वायवीय यांत्रणेच्या उठावात 
वाढ होते आहण उपकरणाच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे हनर्ममतीच्या दजात भरीव वाढ होते. आ. १७९ मध्ये 
दाखहवलेली चलयांत्रणा अशा सांचाचे एक उदाहरण आहे. 
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१८२– (चुना जागेवर) टाकिे आणि मुरविे 
चुन्याचा वायवीय पद्धतीने योग्य प्रकारे वापर करण्याकहरता ज्यावर लेप द्यावयाचा त्या पृष्ठभागाशी 

अहभलां ब आहण सुमारे ३ रू्फट वर आ. १८० त दाखहवल्याप्रमाणे तोटी ठेवावी. तोटीतून बाहेर पडणाऱ्या 
द्रव्याचा अत्यांत अनुकूल वगे तोटीच्या आकारावर अवलां बून असतो. १¼ इांची तोटीकहरता वगेमापकाने 
हनधाहरत केलेला वगे द. से. स ४०० ते ६०० रू्फट इतका बदलता असतो आहण तो सरासरी सुमारे ४७५ रू्फट 
असतो. कोपरे सारखे करताना अगर सांकुहचत जागी कमी वगे (म्हणून कमी दाब) ठेवणे जास्त 
सांतोषजनक असते. 
 

तोटीपाशी द्रव्ये पूणसपणे हभजून गेली असल्याची खात्री राहण्याकहरता आहण तोटी–कामगाराला 
अहधक जलद व प्रभावी हनयांत्रण ठेवता याव ेम्हणून जलदाब वायुदाबापेक्षा जास्त असणे आवशयक असते. 
कमाल, हकमान व सरासरी हवादाब, जलदाब आहण होजची लाांबी या पढुील कोष्टकात हदल्या आहेत. 
 
 कमाल हकमान सरासरी 
वायूदाब– द. चौ. इां. स पौंड ७० ३५ ५० 
जलदाब– द. चौ. इां. स पौंड १३० ५० ७० 
होजची लाांबी– रैहखक रू्फट ३५० ५० २०० 

 
आ. १८० 

कालव्याच्या अस्तराकहरता वायवीय पद्धतीने लावण्याच्या चुन्याचा वापर. PX–D–33517 
 

जेव्हा १ इांच अगर जास्त जाडीचे लेप उभ्या अगर झुकणाऱ्या पृष्ठभागावर लावावयाचे असतात 
तेव्हा ताज्या टाकलेल्या द्रव्यात दलदल होऊ नये म्हणून ¾ इांचापेक्षा जास्त जाडीं नसलेल्या २ अगर 
अहधक थरात चुना लावावा. समतल अगर अल्प उताराच्या पृष्ठभागावर एकाच थराची जाडी १ इांचापासून 
कमाल ३½ इांचापयंत बदलती असली तरी चालते. जेव्हा एकापेक्षा अहधक थर घालावयाचे असतात तेव्हा 
दोन थराांच्या लावणीमध्ये दलदल होऊ नये म्हणून ३० हमहनटाांपासून १ तासापयंत हवलांब सामान्यपणे 
पुरेसा असतो. आधी टाकलेल्या चुन्याचा थर पूणसपणे पक्व होण्याच्या अगोदर हे थर पसरावते, कारण 
पूवीच्या थराच्या पृष्ठभागावर चकचकीत आवरण तयार होते. वरून टाकलेल्या आहण खालून वर सुरू 
केलेल्या तयार आसनव्यवस्थेत दृशय असा र्फरक नसतो. थर द्यावयाचा पृष्ठभाग उसळीपासून मुक्त असणे 
आवशयक असते. 
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वायवीय पद्धतीने लावण्याचा चुना पसरण्यास सामान्यपणे ३ माणसे लागतात. तोटीवाला, 

यांत्रचालक आहण उसळी दूर करणारा, अशा लेप देणाऱ्या कामगाराांच्या कुशलतेवर बऱ्याच प्रमाणात 
लेपाचा दजा अवलां बनू असल्याने र्फक्त अनुभवी कामगाराांचीच (या कामावर) नेमणूक करावी. तोटीवरील 
माणूस चुना ओळीत आहण प्रमाणात टाकतो, तोटीपाशी अचकु पाण्याची राहश घालतो व आपल्या 
कामापासून उसळी दूर राहील अशा तऱ्हेने व्यवस्स्थतपणे चुना पसरतो आहण तोटी योग्य स्थानावर धरून 
उसळीचे प्रमाण कमीत कमी करतो. यांत्रचालक हवचे्या आहण पाण्याच्या दाबाचे व द्रव्याच्या पोषणाच्या 
प्रमाणाचे असे हनयांत्रण करतो की त्यामुळे एकसारखा आहण योग्य वगे असलेला प्रवाह तोटीपाशी हनमाण 
होतो. ह्यामुळे तोटीवरील माणसास चाांगल्या दजाचा लेप घालणे शक्य होते. उसळीवरील माणूस उसळी 
दूर सारतो त्यामुळे चुन्याच्या लेपात हतचा अांतभाव होत नाही; तसेच एका स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर 
आपला होज हलहवण्यास तोटीवाल्यास मदत हमळते. 
 

जेव्हा वाऱ्यामुळे तोटीपासून तुषार दूर रे्फकले जातात आहण सांघनतेवर योग्य हनयांत्रण ठेवता येत 
नाही तेव्हा कायसवाही तात्पुरती बांद ठेवावी. 
 

वायवीय पद्धतीने लावलेल्या चनु्यात त्या लावण्याच्या पद्धतीमुळे काही हवहशष्ठ गुण असतो हा 
काहींचा समज चुकीचा आहे. तशाच हमश्रणाच्या आहण जल–हसमेंट गुणोत्तराच्या अन्य चुन्याची घनता 
आहण इतर गुणधमाहून ह्या चुन्याची घनता व गुणधमस हभन्न अगर श्रेष्ठ नसतात. अन्य चुना अगर काँक्रीटच्या 
प्रमाणेच त्यातील गुणधमाची हानी न होता हा चनुा एकसारखा करता येतो व त्यावर थापीकाम करता येते. 
तथाहप सांरचनात्मक कामाच्या दुरुस्तीतल्याप्रमाणे जेथे तलस्स्थत द्रव्याांच्याशी त्याचा बांध सांपादन करणे 
महत्वाचे असते तेथे वायवीय पद्धतीने लावलेला चुना अत्यांत काळजीपूवसक सारखा करावा व थापीकाम 
कराव.े जेथे मातीच्या अधस्तरावरींल कालव्याच्या अगर जलायशाच्या अस्तराकहरता हा चुना वापरण्यात 
येतो तेथे सर्फाईची ही हवशषे काळजी घ्यावयाचे कारण नाही. 
 

ब्यूरोच्या हवहनदेशात अशी तरतूद केलेली असते की वायवीय पद्धतीने लावलेल्या चुन्याचे मुरवण 
पाण्याने अगर मोहोरबांदीं सांयुगाचा वापर करून १४ हदवसपयंत कराव.े त्याच पाण्याने मुरवण करावयाचे 
असताना जर कालव्यातल्याप्रमाणे चुना आप्लहवत होत नसेल तर त्याचे सूयाच्या प्रत्यक्ष हकरणाांपासून 
पहहले ३ हदवस सांरक्षण कराव.े चुन्याच्या लेपाच्या पुऱ्या झालेल्या के्षत्रातील बरेचसे के्षत्र उसळीने 
लेपाच्छाहदत होते. कालव्याच्या अस्तरात वायवीय पद्धतीने लावलेल्या चनु्यासारख्या काही लागवणीत 
उसळीचा लेप जागेवर राहू देणे र्फायदेशीर होते कारण पाणी साठवनू ठेवण्याचीं त्यात क्षमता असते आहण 
त्यामुळे जलमुरवणाच्या प्रभावीपणात वाढ होते. जेथे पटलमुरवणाचा वापर करण्यात येतों आहण उसळी 
नाहीशी केलेली नसते तेथे खरबरीत सस्च्छद्र पृष्ठभागाची पहरणामकारक मोहोरबांदी होण्याकरता 
मोहोरबांदी सांहमश्रण अहतशय जास्त प्रमाणात वापरण्याची आवशयकता असते. वायवीय पद्धतीने लावलेले 
कालव्याचे अस्तर झाडून सार्फ कराव े अगर मोहोरबांदी करता येईल असा पृष्ठभाग होण्याकहरता त्यावर 
थापीकाम कराव.े हा उपचार करूनसुद्धा अखांड पटल प्राप्त करण्याकहरता लागणाऱ्या व्याप्तीच्या मात्रा 
अल्प असतात. पोलादी नळाांना लावलेल्या चनु्याच्या लेपावरील उसळी, जेथे पटल मुरवण करावयाचे 
असते तेथे, झाडून सार्फ करावी. कामाची जसजशी प्रगती होत जाते तसतसे आहण उसळी अहत कठीण 
होण्यापूवी हे कायस कराव.े 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पोलादी नळाांवरील चुन्याचा लेप अगदी पातळ असल्याने ह्या लेपाचे चाांगले मुरवण करण्यास 
हवशषे महत्व असते. हव. १८६ ते १८९ मध्ये व हव. १२५ मध्ये हशर्फारहसत हक्रयापद्धतींची चचा केली आहे. 
 

र्फळ्यावर चढहवलेल्या ½ इांची जाळीच्या हाडसवअेर कापडाच्या नळकाांड्याच्या आकाराच्या 
प्रपजऱ्यावर चुना उदग्र हदशनेे जोरात मारून (६ × १२ इांची) चाचणी नळकाांडी तयार करता येतात. 
नमुन्यावर चुना मारण्याचे काम सांपताच लगेच र्फम्याच्या बाहेरील चनुा काढून टाकावा म्हणजे चाचणी 
करण्यापूवी तारेची जाळी अलग करता येते.   
 
(औ)– गाराभराईचा चुिा 

 
१८३– उपयोग आणि आवश्यक गुिधमप 

पुढील चचेत वापरण्यात आलेल्या “गाराभराईचा चनुा” ह्या सांजे्ञचा, पूवसहनर्ममत नळाच्या जोडाच्या 
मोहोरबांदीत वापरण्यासाठी, पायावर यांते्र आहण सांरचनीय पोलादी घटक बसहवण्यासाठी, छपराच्या 
झापाच्या कां गण्या भरण्यासाठी इत्यादी कामाकहरता वापरण्यात येणाऱ्या हवशषे प्रकारच्या वाळू–हसमेंटच्या 
चुन्याशी, सांबांध आहे. सांकुचन जोड आहण खडकाळ पायाकहरता हनव्वळ हसमेंट गारा आहण बोगद्याच्या 
अस्तराच्या पाठीमागच्या पोकळ्याांच्या दाबयुक्त भरणीकहरता वाळू–हसमेंट गारा याांचा ह्या चचेच्या के्षत्रात 
समावशे केलेला नाही. 

गाराभराईचा चनुा. गाराभराई करण्यात येणाऱ्या जागेत, सहजरीत्या आहण पूणसपणे भरला गेला 
पाहहजे आहण शक्यतो त्याचे वस्तुमान तसेच राहहले पाहहजें. सामान्य सुनम्य आहण तरल चुने ह्या सांदभात 
असमाधानकारक ठरतात कारण त्याांच्या सघन घटकाांत अवस्थापनाची अांतर्मनहहत प्रवृत्ती असते आहण 
त्यामुळे पृष्ठभागाच्या माथ्यावर पाण्याचा थर जमतो. जर दृढीभतू चुना शुष्ट्क झाला तर त्यावळेी त्याचे 
सांकुचन होते हे त्याचे दुसरे पण कमी आके्षपाहस वैहशष्ट्ठे्य असते. हवशषे प्रकारच्या अांतवसस्तू वापरून अगर 
उपचार करून अवस्थापनाचा जवळजवळ हनरास करता येतो पण घट्ट चुना वापरून ठराहवक हमश्रणातील 
शुष्ट्कन सांकुचनच र्फक्त कमी करता येते. सुदैवाने सामान्यपणे वापरण्यात येणाऱ्या गारा–छेदाांचे शुष्ट्कन 
सांकुचन इतके अल्प असते की त्याच्याकडे दुलसक्ष केले तरी चालते. 
 

एखाद्या हदलेल्या हमश्रणाच्या अवस्थापनाच्या राशीवर पहरणाम करणारे घटक (अ) हमश्रणाची 
सांघनता, जी आपल्या परीने स्वतःच्या एकक जलाांशावर अवलां बून असते ती, (आ) वाळूची प्रतवारी, (इ) 
हसमेंटची सूक्ष्मता, (ई) टाकण्याच्या आहण प्रारांहभक पक्वतेच्या दरम्यान व्यतीत होणारा काल आहण (उ) 
सतत अगर अधूनमधून हमश्रण करून चनुा सुनम्य अवस्थेत राखण्याचे तो टाकण्याच्या आधीचे कालाांतर, हे 
असतात. लहान जागा भरून काढण्याकहरता सहज वाहू शकतील परांतु ज्याांचे अवस्थापन क्षलु्लक प्रमाणात 
होईल इतक्या पातळ असणाऱ्या चुन्याांचे वणसन केले आहे. 
 
१८४– पक्व न होिाऱ्या चुन्यांचे प्रकार 

सामान्यतः सवससाधारण चुन्यात एखादा हवशषे घटक घालून अगर हवहशष्ट प्रकारचे हसमेंट वापरून 
त्याचे हमश्रण लाांबवनू अगर त्यात हवलां ब करून पक्व न होणारा चुना तयार करण्यात येतो. सवस उदाहरणाांत 
वाळूतील द्रव्य अहधमानतः अदमासे २५ प्रहतशत् ५० नांबरच्या चाळणीतून जाणारे असाव.े 
समाधानकारकपणे टाकता येईल असे होण्यास चुन्यात जो ओलावा लागतो त्यापेक्षा जास्त ओलावा 
नसावा. 
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(अ) लाांबिूि अगर विलांबि करूि केलेले सर्श्रण–  

टाकण्याचा काल व प्रारांहभक पक्वता यातील कालावधी हमश्रणकाल वाढवनू अगर अांहतम हमश्रणात 
हवलां बन करून कमी करण्याने अवस्थापनात भरीव घट होते. ०·५० जलहसमेंट गुणोत्तर आहण हमश्रकात १० 
हमहनटे हमश्रण केल्यानांतर अगर र्फावड्याने चुनापेटीत एक तास हमश्रण केल्यानांतर ६ इांच अवपाताच्या 
हमश्रणाचा वापर ब्यूरोने खडकात वधेन केलेल्या हछद्रातील प्रबलींकरण हशगाांची गाराभराई करण्याकहरता 
केला होता. “पूव ं हमश्रण” ह्या नाांवाची ही पद्धत ऑरेगॉन सांस्थानच्या राजमागस खात्यानेसुद्धा हवघटन 
झालेल्या काँक्रीटच्या लहानसान दुरुस्त्या करण्याकहरता अनेक वषदेंश यशस्वीपणे वापरली होती. 
दीघसकालीन हमश्रणामुळे होणे शक्य असलेली अवस्थापनाती अपेहक्षत घट सा. २८ मध्ये दाखहवली आहे. 
 

सारिी क्र. २८ गाराभराईच्या चुन्याचं्या दीघपकालीन णमश्रिाचा पणरिाम 

हमश्रण 
हसमेंट-

वाळू 

वजनाने 
ज./हस. 

हमश्रण-
काल 

हमहनटे 

अवपात 
इांच 

२४ 
तासाांतील 

एकक 
अवस्थापन 

हमश्रण-
काल 

हमहनटे 

अवपात 
इांच 

२४ 
तासाांतील 

एकक 
अवस्थापन 

१:१ ०·४० १५ १०¼ ०·००११ १०५ ९½ ०·०००५ 
१:२ ०·५० १५ १० ०·००३७ १३५ ९½ ०·०००५ 
१:३ ०·६५ १५ ९¾ ०·००७३ १५० ९½ ०·०००५ 

 
ब्यूरोच्या हवहनदेशनातील प्रकार Ⅰ चे पोटसलां ड हसमेंट आहण काँक्रीटची वाळू वापरली होती. वाळूचा 

सूक्ष्मता–गुणाांक २·६७ होता. अवस्थापनाचे प्रत्येक मूल्य प्रयोगशाळेच्या हवामानात २४ तासपयंत ठेवलेल्या 
३ नमुन्याांची सरासरी दाखहवते. ४ तास हमश्रण केल्यानांतर १:१ हमश्रणाचा अवपात १ इांच होता. 
 
(आ) अल्युसर्िर्च्या भुकटीची भर–  

काँक्रीटमध्ये अल्युहमनमच्या भकुटीची भर घातल्याने हसमेंटमधील क्षारीय घटकाशी हतची 
रासायहनक प्रहक्रया होते आहण हायड्रोजन वाय ू हनमाण होतो. वायुहनर्ममतीमुळे होणाऱ्या चुन्याच्या 
हवस्तरणामुळे त्याला बांहदस्त करणाऱ्या जागेत तो गच्च बसतो, म्हणून जेथे गच्च गाराभराईची गरज असते 
तेथे असा चुना उपयोगी पडतो. दळलेल्या अल्युहमनमच्या भकुटीत स्टरेट्स, पाहमटेट्ससारखी चमक 
देणारी द्रव्ये व वसीय अम्ले असू नयेत आहण इस्च्छत हवस्तरण हनमाण करील अशी कोणत्याही प्रकारची 
भकुटी असावी. 
 

अल्युहमनमचे काही प्रकार अपेके्षप्रमाणे प्रहक्रयाशील नसतात; पहरणामतः कामावर वापरण्यापूवी 
लागणारी राशी आहण पहरणामकारकता ठरहवण्याकहरता त्या द्रव्यावर चाांचण्या कराव्यात. अत्यांत अल्प 
प्रमाणात ही द्रव्ये लागतात. प्रयोग शाळेतील चाचण्याांवरून असे हदग्दर्मशत झाले आहे की यांत्राच्या 
पायाखाली वापरण्यास योग्य असा चुना, जल-हसमेंट गुणोत्तर ०·५० असलेल्या १ : १·५ प्रमाणाच्या 
चुन्याच्या हमश्रणात वापरलेल्या हसमेंटच्या वजनाच्या ५० ते ६० दशलक्षाांशाइतकी (हसमेंटच्या दर पोत्यास 
एक चहाचा चमचा) अल्युहमनमच्या भकुटीची राशी घालून तयार करता येतो. चाांगल्या प्रतवारीची वाळू 
असलेल्या अशा हमश्रणाचा अवपात सुमारे ११ इांच येईल. १ इांच अवपाताचे १ : २ प्रमाण असलेले 
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अल्युहमनम व हसमेंटचे तेच प्रमाण असलेले हमश्रण छपराच्या झापाच्या कां गण्या भरण्यास समाधानकारक 
असते. 
 

शास्ता धरणावरील हवदु्यत् सांयांत्रातील अवधारक नळाच्या आधाराखाली असांकुहचत चुना घातला 
होता. एक भाग सुधाहरत हसमेंट व दोन भाग वाळूच्या हमश्रणाचा हा चनुा होता व त्यातील जल-हसमेंट 
गुणोत्तर ०·५५ होते. हसमेंटच्या वजनाच्या ०·००५ प्रहतशत् अल्युहमनमची भकुटी वापरली होती. 
 

प्रत्येक वाट्याकहरता वापरावयाची मात्रा काळजीपूवसक ठरहवणे आहण हतचे वजन करणे महत्वाचे 
असते. १ भाग अल्युहमनमची भकुटी व ५० भाग हसमेंट अगर पोंझोलान वजन करून त्याांचे प्रथमतः सांहमश्रण 
कराव.े नांतर हे सांहमश्रण वाट्यावर प्रशपडून हमश्रणात घालाव.े सांहमहश्रत द्रव्याची मात्रा, वापरावयाच्या 
हसमेंटची राहश आहण रासायहनक बनावट, टाकण्याच्या वळेचे तपमान, व अल्युहमनमचे सांहमश्रण गाऱ्यात, 
वाळू हसमेंटच्या चुन्यात अगर काँक्रीट यापकैी कशात वापरले आहे यावर, हनयांहत्रत केली जाते. प्रभावी 
हवस्तरण प्राप्त करण्यासाठी जरुरीप्रमाणे हकती राशीं वापरावयाची हे समायोहजत करण्यात याव.े अांतभूसत 
असलेल्या हवहशष्ठ कामाकहरता सांहमहश्रत द्रव्याची योग्य राहश ठरहवण्यास मदत व्हावी म्हणनू प्राथहमक 
चाांचणी हमश्रणाांच्या करता खालील मात्रा सुचहवल्या आहेत. 
 

काँक्रीट अगर गारा 
सांहमहश्रत अल्युहमनमची भकुटी हसमेंटच्या दर पोत्यास औांस 

टाकण्याच्या वळेचे तपमान ७०° F टाकण्याच्या वळेचे तपमान-४०° F 
काँक्रीट ६·५ ते १०·० 
वाळू हसमेंटचा गारा ५·५ ते ८·५ 
हनव्वळ हसमेंटचा गारा ४·५ ते ७·५ 
 

पाणी घालण्यापूवी हसमेंट आहण वाळूबरोबर हमश्रण सांपूणसपणे सांहमहश्रत करणे उहचत असते कारण 
अल्युहमनमच्या भकुटीची पाण्यावर तरांगण्याकडे प्रवृहत्त असते. तयार केलेला चुना ताजा असतानाच 
टाकता येईल इतके वाटे लहान असावते कारण हमश्रण केल्यानांतर अदमासे ४५ हमहनटाांनी अल्युहमनमची 
हक्रया अहतशय कमजोर होते. सवस अांतवसस्तू घातल्यानांतर वाट्याचे ३ हमहनटेपयंत हमश्रण कराव.े 
 
(इ) विसशणट प्रकारच्या ससर्ेंटचा िापर 

गाराभराईकरता उपयुक्त असलेल्या तरल सांघनतेच्या १:१ चनु्यातील हवहशष्ठ उच्च हसहलका–
हसमेंटमुळे हमश्रणकाल र्फक्त थोड्या हमहनटाचा असतानासुद्धा सामान्यपणे घडणाऱ्या बऱ्याचशा 
अवस्थापनाचा हनरास होतो. जेथे हा गुणधमस असलेले उच्च हसहलका हसमेंट सहज उपलब्ध असते तेथे 
त्यामुळे सांकुचन न होणारा गाराभराईचा चुना तयार करण्याकरता कमी खचाची इष्टकर साधने प्राप्त 
होतात. (अशा हसमेंटमध्ये अल्प उष्ट्णता हनर्ममतीचाही गुण असल्याने पत्रलताांचे आवरण आहण पांपाच्या 
भाांड्याभोवती टाकण्याच्या काँक्रीटमध्ये त्याचा वापर करणे र्फायद्याचे असते). चुन्यात वापरण्याकहरता 
सुचहवलेल्या द्रव्याांपासून इष्ट पहरणाम होतील याची खात्री करून घेण्याकहरता आगाऊ चाचण्या कराव्यात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

१८५– यतं्राचं्या बैठकींच्या गाराभराईचीं णक्रयापद्धणि 
बैठकीत यांत्र घट्ट बसवण्याकहरता हसमेंटच्या कठीण झालेल्या चुन्याचा प्रभावीपणा ते द्रव्य 

टाकण्याकहरता वापरलेल्या हक्रयापद्धतीवर बऱ्याच प्रमाणात अवलांबून असतो. व्यावहाहरक भाषेत 
बोलावयाचे झाल्यास गारा अगर चुना हे एक सुनम्य द्रव्य असते व ते पाया आहण यांत्राच्या भागाच्या दरम्यान 
घातले जाते व त्यावर त्या यांत्रास काम करावयाचे असते. चुना घालण्याच्या पद्धतीत र्फरक असू शकेल 
परांतु ते के्षत्र पूणसपणे भरले गेले आहे आहण बठैक व यांत्राच्या हनकट सांपकात चुना राहील अशी खात्री 
हमळण्याकहरता काांही मलूभतू उपाय योजाव ेलागतात. 
 

यांते्र बसहवण्याच्या आधी पायाची पूवस तयारी पुरी करावी. काँक्रीटचा पायथा गाराभराई चालू 
करण्यापूवी सांपूणसतया स्वच्छ आहण ओला करणे महत्वाचे असते. वायवीय अगर हवजेवर चालणाऱ्या 
बुलटोक असलेल्या हछलण्याच्या हातोडीने अगर र्फावड्याच्या टोकाच्या हछन्नीने अथवा वायू अगर हवदु्यत् 
उपकरणे उपलब्ध नसतील तर हाताने काम करण्याची बुशहातोडी वापरून पृष्ठभागाची पूवसतयारी पुरी 
करावी. तेलावर अगर ग्रीजवर कॉस्स्टक द्रावण लावाव े आहण पुरेशा खोलीपयंत ते पूणसपणे धुवनू अगर 
हछलून नाहीसे कराव.े 
 

यांत्राची बठैक अगर तल–पट्ट जागेवर बसहवण्यापूवी त्यावरील गांज, हमलपापदेु्र, रांग, तेल अगर 
ग्रीज काढून स्वच्छ करावते. जेव्हा तल–पट्ट वापरण्यात येतो आहण तल–पट्ट व यांत्राच्या बैठकीच्या 
दरम्यान अांहतम रेखाहनधारणापूवी वांगण घालावे लागते तेव्हा पॅराहर्फनचा अगर गॅ्रर्फाइटच्या चुऱ्याचा हलका 
लेप अगर खास प्रकारचे अन्य वांगण वापराव.े पायातील बोल्ट आहण यांत्राच्या भागाच्या भोवतील आहण 
खालील गारा प्रवाहहत होण्यास सुहवधा हमळावी म्हणनू धातूचे पृष्ठभाग गाराभराई करण्यापूवी ओले कराव.े 
 

बैठकीच्या भोवतालचे र्फमे १½ इांचापेक्षा कमी जाडी नसलेल्या लाकडाचे बनवावते आहण 
गाराभराईचे काम चालू असताना ते कमीत कमी वाकावते वा घसरावते म्हणनू ताण लावावते. गाराभराईचे 
काम चालू असताना गाराभराईचे के्षत्र गाऱ्याने भरुन जाण्याची खात्री असावी म्हणनू दाबाखाली गाराभराई 
करावी. (१) हवभाग १८४ (आ) मध्ये चचा केल्याप्रमाणे अल्युहमनमच्या भकुटीसारखे हवस्तरण द्रव्य वापरुन 
अगर (२) यांत्राच्या बठैकीच्या अगर तलपट्टाच्यावर हकमान ६ इांचाइका र्फम्याच्या भागाचा हवस्तार करुन 
स्स्थर शीषसदाबाची तरतूद करून हे साध्य कराव.े जेथे धातूचे भाग आहण गारा याांच्यामध्ये बांध नको असेल 
तेथे धातूच्या भागाांना गॅ्रर्फाइटचा चुरा अगर पॅराहर्फन लावाव.े 
 

गाराहमश्रणाचे प्रमाणीकरण करताना प्रमाणापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर टाळावा. सांकुचन कमी 
करण्यास आहण शस्क्तहवकास करण्यासही कमी जल–हसमेंट गुणोत्तराची मदत होईल. ०·५० पेक्षा जल–
हसमेंट गुणोत्तर कधीही जास्त असू नये. अांदाजे ४ ते ५ इांच अवपाताचे १ भाग हसमेंट आहण २ भाग वाळूचे 
प्रमाण असलेले हमश्रण हलक्या भाराची यांते्र बसहवण्याकहरता वापराव.े भारी वजनाकहरता १ भाग हसमेंट व 
१½ भाग वाळू आहण ३ इांचापेक्षा जास्त अवपात नसणारे हमश्रण असाव.े गाऱ्याच्या अहधक प्रवाह्यतेची जेव्हा 
गरज असते तेव्हा जलाांश वाढवण्यास हरकत नाही. मात्र जल–हसमेंट गुणोत्तर ०·५० अगर त्यापेक्षा कमी 
राहहले पाहहजे. गाऱ्याचे उदग्र के्षत्र जेव्हा ३ इांचापेक्षा जास्त असते तेव्हा १½ इांच आकारापयंतचा ३½ भाग 
स्वच्छ भरड हमलावा (हमश्रणात) घालता येतो. 
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जागेवर ३० हमहनटे गाराभराईचा चुना पक्व होऊ हदल्यानांतर दांडा हर्फरवनू अहतहरक्त वायू आहण 
पाण्याचा हनरास करता येतो. यांत्राच्या खाली काांही लाांबीची साखळी अगर पोलादी चक्रपट्टी आधी ठेवनू 
आहण आणखी गाराभराई करत असताना ती घट्ट धरली जावी आहण मागेपुढे ओढता यावी म्हणनू र्फम्यातून 
ती लाांबवनू हे साध्य करता येते. 
 
(अां) पोलादी िळाच ेचुन्याच ेअस्िर आणण लेप 

 
१८६– व्याख्या आणि उपयोग 

पोलादी नळ्याांचे गांजापासून सांरक्षण करण्याकहरता वापरात येणारा हसमेंटचा चनुा हा मलूतः 
पोटसलां ड हसमेंट, वाळू आहण पाण्याचे हमश्रण असते. सामान्यपणे ह्या कारणाकहरता वापरण्यात येणाऱ्या 
चुन्यात याहशवाय पोझोलान अगर नैसर्मगक हसमेंट असते. सामान्यपणे ब्यूरोच्या सांरचनात आतल्या 
अस्तराांच्याकरता ५/१६ ते ½ इांचापयंत जाडीचा चुना आहण ½ ते ¾ इांच जाड चुना बाहेरच्या 
थराांच्याकहरता लावण्यात येतो. अन्य वापरणाऱ्याना हभन्न जाडी ठेवावी लागणे शक्य असते. जसजसे 
पोटसलां ड हसमेंटचे जलहवयोजन होते तसतसे कॅस्ल्शयम हायड्रॉक्साइड मुक्त होते व ते समाक्षारीय यौहगक 
असल्याने गांजण्याची हक्रया दाबून टाकते, ह्या वस्तुस्स्थतीमुळे लेपात गांज कमी करण्याची क्षमता प्राप्त होते 
म्हणून जरी लेप सांपृक्त झाला तरी त्यामुळे र्फारच थोंडा र्फरक पडतो. बारीक हचरा पडल्या तरी चालू 
शकते. 
 

वायवीय पद्धतीने टाकून हनःस्त्रावण करून ब्रशाने अगर समतुल्य र्फल देणाऱ्या अन्य पद्धती वापरून 
हसमेंटचा चुना लावावा. अपकें द्रीय पद्धतीने चनु्याची अस्तरे सवससाधारणपणे लावण्यात येतात. तसेच 
पुनवासनाच्या कामात ४ इांच व्यासाच्या पाण्याच्या नळ्याांना हवशषे प्रकारच्या नळ्या स्वच्छ करण्याच्या आहण 
चुना लावण्याच्या यांत्रानी जागेवर चनु्याची अस्तरे लावण्यात आली आहेत. जी नळी पाण्याने सतत 
भरलेली असते अशा नळीला हसमेंट चनु्याची अस्तरे उत्तम प्रकारे लावता येतात; अनावृत्त पोलादी 
सायर्फनाांच्या जागाांवर जेथे अस्तर सुकून जाते तेथे त्याांचा चाांगला उपयोग होत नाही. ब्यूरोने कधी कधी 
पुरलेल्या पोलादी नळ्याांवर बाहेरील लेप म्हणून वायवीय पद्धतीने टाकलेला पोलादी प्रबहलत चनुा 
वापरला आहे. अगदी अहलकडे पोलादी नळीच्या आांतल्या पृष्ठभागावर लावण्याकहरता म्हणून हसमेंटच्या 
चुन्याचा उपयोग व्यापक प्रमाणात करण्यात येत आहे. 
 
१८७– जागेवर घालण्याि येिारी चुन्याची अतिरे 

जुन्या खपल्या पडलेल्या गुहलकायुक्त जलवाहक नळ्याांचे आतल्या बाजूचे गांज थाांबहवण्याकहरता 
आहण त्याांची वाहकशस्क्त वाढावी म्हणून पनुवासन करण्याकहरता चुन्याची अस्तरे जाग्यावर लावण्याची 
पद्धती पुष्ट्कळ वळेा वापरण्यात येते. पोलादातील दृष्टीस न पडलेल्या लहान हछद्राांची जाड ताठर अस्तराने 
मोहोरबांदी होते आहण धातूच्या नजीक त्यामुळे हनमाण झालेल्या क्षारीय पयावरणाने, नळीजवळ नाहशवांत 
स्स्थतीत असताना लवकरच हवस्तृत प्रमाणाांत गळती सुरू करील असे आणखी गांजणे दबले जाते. अरहक्षत 
स्स्थतीत बसहवलेल्या अगर ज्यावर तात्पुरते रक्षक थर हदले होते आहण ज्या पहरणामतः अत्यांत गुहलकामय 
झाल्या होत्या अशा पोलादी नळ्या, एकसारखे अखांड चुन्याचे अस्तर लावनू जवळजवळ आपल्या पूणस 
क्षमतेइतक्या पनुःस्थाहपत करण्यात आल्या आहेत. तसेच आकारामुळे अगर अस्तर लावण्यापूवी 
दाबपरीक्षणाची गरज असल्यामुळे ज्या नळ्याांना, कारखान्यात अस्तर लावता येत नाही अशा नळ्याांना, 
हवशषेतः मोठ्या आकाराच्या नळ्याांच्या बाबतीत, चुन्याचे अस्तर जागेवर लावण्याची पद्धत वापरावी. 
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चुना लावण्याचा महत्वाचा र्फायदा हा असतो की, वालुके्षपणासारख्या धातू सार्फ करण्याच्या 

गुांतागुांतीच्या कायसपद्धतीची गरज लागत नाही. सवस सुटा गांज, पोपडे आहण खराब झालेले रांगाचे लेप 
काढून टाकावते. त्याकहरता हनरहनराळी यांते्र हवकहसत करण्यात आली आहेत. सामान्यतः नळ्याांतून 
हातरहाटाांचा अगर जलीय दाबावर ओढता येणाऱ्या खरडण्याच्या अवजाराांचा समावशे ह्या यांत्राांत होतो. 
अशा तऱ्हेने सुटी केलेली द्रव्ये नळीमधून रबरी बोळ्याांनी ओढून बाहेर काढली जातात. पाण्याचे साठेसुद्धा 
काढून टाकले पाहहजेत; असे असले तरी सांपूणसपणे शुष्ट्क धातुपृष्ठाची जरूरी नसते. ज्या नळ्याांचा व्यास ४ 
इांचापासून सुमारे १६ इांचापयंत असतो अशा लहान व्यासाच्या नळ्याांकहरता जागेवर अस्तर टाकण्याच्या 
हवशषे साधनाचे दोन प्रकार उपयोगी पडतात. पहहल्या हक्रयापद्धतीत कोनाकार शवेट असलेला, 
नळकाांड्याच्या आकाराचा र्फमा नळीमधून ओढून अगोदर नळीत भरलेला चुना पसरण्यात येतो. अस्तराची 
इस्च्छत जाडी हनमाण होईल अशा हनवडलेल्या व्यासाचा र्फमा चनु्याच्या पुरवठ्यास पुढे ढकलतो आहण 
नळीच्या पृष्ठभागावर त्यामुळे मागींल बाजूस एकसारखा पृष्ठभाग तयार होतो. नळकाांड्यातील हछद्राांतून 
चुन्यातील पाणी हपळून बाहेर पडते व त्यामुळे अस्तर कोरडे व घहनष्ट बनते आहण र्फम्याच्या दाबामुळे चनुा 
नळीच्या हनकट सांपकात दाबला जातो. दुसऱ्या हक्रयापद्धतीत लहान नळीला अस्तर लावण्याकहरता एक 
अपकें हद्रय यांत्र वापरण्यात येते. त्या यांत्राने अहतशय जलदगतीने हर्फरणाऱ्या शीषातून चुना गरगर हर्फरवनू 
त्याचे हवतरण केले जाते व त्यावळेी प्रवाह गतीच्या सहाय्याने जाडीवर हनयांत्रण ठेवण्यात येते. ह्या पद्धतीने 
थापीची सर्फाई प्राप्त करता येत नाही. १२ इांच अगर जास्त व्यासाच्या मोठ्या नळाांच्याकहरतासुद्धा चुना 
अपकें द्रीय यांत्राने हवतहरत केला जातो; तथाहप पहरभ्रामी याांहत्रकी थाप्यानी तो आणखी गुळगुळीत करण्यात 
येतो. (आ. १८१ व १८२ पहा). 
 

 
आ. १८१ 

कामगार अस्तर यांत्रात खोऱ्याांनी चनुा घालींत आहेत. ह्या यांत्रातून पोलादी नळाच्या आतल्या 
पृष्ठभागावर तो चुना पसरला जातो. ह्या उदाहरणात अस्तराला बळकटी आणण्याकहरता प्रबलीकरण हशगा 
पृष्ठभागाला बाांधण्यात आल्या आहेत. सामान्यपणे अस्तर प्रबलीकरण न करता टाकण्यात येते. P–126–
100–19 
 

लहान व्यासाच्या नळाला जागेवर चुना लावताना सामान्यपणे लहान अांतरावर, सुमारे दर २५० 
रु्फटावर, एक प्रवशेद्वार ठेवण्याची जरूरी असते. मोठ्या नळाच्या बाबतीत हे अांतर वाढवता येते तसेच 
मोठ्या आकाराच्या नळाच्या बाकणाच्या मधून काही यांते्र चालहवता येतात. अन्यथा ह्या बाकणावर हातानी 
लेप हदला पाहहजे आहण यांत्रातून होणाऱ्या पहरणामासारखाच सामान्यपणे येथेही तो प्राप्त व्हावयास पाहहजे. 
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अस्तर–यांत्रणेचे काम, आहण योग्य सघनता येण्याकहरता चुन्याच्या हमश्रणातील हबनचूक प्रमाणीकरण, 
याांच्याकहरता हवशषे कौशल्य लागते आहण अशी कामहगरी करण्याकहरता प्रहशहक्षत कामगार नेमनू घेणारे 
अनुभवी मक्तेदार सवात जास्त उपयुक्त ठरतात. 
 

 
आ. १८२ 

अस्तर यांत्रातील पहरभ्रामी शीषाच्या सहाय्याने नळाच्या पषृ्ठभागावर हर्फरक्या गतीने लावलेला चुना 
गुळगुळीत करणाऱ्या थाप्प्या ह्यामुळे चाांगले द्रवीय प्रवाह–गुणधमस असणारा पृष्ठभाग हनमाण होतो. P–
126–100–18 

जागेवर टाकलेल्या चुन्याच्या नवीन घातलेल्या अस्तराच्या मुरवणात मुख्यतः ते आद्रस ठेवणे हे 
अवशय कायस असते. याहकरता चनुा टाकल्यानांतर लगेच अस्तर घातलेला भाग हवा लागू नये म्हणून बांद 
केला जातो. मुरवण चालू रहाण्याकहरता चनुा टाकून झाल्यानांतर २४ तासाांनी पाणी आत सोडाव े परांतु 
आणखी २ हदवसपयंत पाण्याला क्षरणकारक वगे येऊ देऊ नये. हकमान ७ हदवसपयंत आद्रस मुरवण चालू 
ठेवाव.े जागेवर चुना टाकण्याच्या पद्धतींनी तयार केलेले बरेच नळ जहमनीत परुलेले असतात आहण 
त्यामुळे त्याांचे पराकोटींच्या तपमानामुळे शुष्ट्कन अगर हवस्तरण अथवा सांकुचन होत नाही. या हशवाय शक्य 
हततक्या लवकर हे नळ पुष्ट्कळ वळेा कायास्न्वत करण्याची इच्छा असते; म्हणून ते आद्रावस्थेत राहण्याची 
शक्यता असते; तथाहप मुरवण कालात अगर त्यानांतर चुना पूणसपणे कोरडा होऊ देणे इष्ट नसते. 
 
१८८– कारखान्याि लावलेली चुन्याची अतिरे आणि लेप 

ब्यूरोत वापरलेल्या पोलादी नळाांची चुन्याची अस्तरे आहण लेप, अहधक प्रमाणात नळ बसहवण्याच्या 
आधी कारखान्यात लावण्यात येतात आहण सध्या अमलात असलेल्या ब्यूरोच्या सांरचन हवहनदेशाांत ते 
लावण्याच्या हक्रयापद्धतींचा अांतभाव केलेला आहे. सामान्य सेवा प्रशासनाकडून “(पाइप पे्रशर, स्टील, 
हसमेंट–मॉटसर लायप्रनग ॲन्ड हरएन्र्फोस्डस हसमेंट मॉटसर कोप्रटग्ज)” “नळ दाब, पोलाद, हसमेंटच्या चुन्याचे 
अस्तर आहण प्रबलीकृत हसमेंटच्या चुन्याचे लेप” या नाांवाने सांघीय हवहनदेश SS–P–00385 काढण्यात 
आला आहे. 
 

सध्याच्या गरजा प्रहतप्रबहबत करणाऱ्या हक्रयापध्दतींचे आहण तरतुदींचे पढुील पहरच्छेदाांत 
पुनर्मवलोकन केले आहे. 
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(अ) पणृठभागाची पूिा ियारी–  
जागेवर टाकण्याच्या चुना लावण्याच्या पध्दतींतल्या प्रमाणे नळाच्या बाहेरच्या व आतल्या 

पृष्ठभागावर कारखान्यात लावावयाच्या चनु्याच्या लेपाांच्याकहरता पृष्ठभागाची पूवसतयारी करताना ग्रीजमय 
अगर सैलपणे हचकटून बसलेले द्रव्य पृष्ठभागावरून काढून टाकण्याचा उदे्दश असतो पण आतला धातु 
अनावृत्त करावयाचाही उदे्दश असतो असे नाही. चनु्याचा नळाशी घहनष्ट सांपकस  असणे इष्ट असले तरी अन्य 
लेपाांच्या प्रमाणे जागेवर चनुा हचकटून बसण्याकरता सामान्य अथाने सांसक्तीवर अवलां बून राहण्यात येत 
नाही. 
 
(आ) द्रव्ये–  

लेप आहण अस्तराांच्या द्रव्याांत पाणी, हसमेंट आहण प्रतवारी केलेल्या वाळूचा समावशे असतो. 
हचकणमातीच्या आके्षपाहस गुणधमापासून व सेंहद्रय पदाथस, अम्ले क्षार, लवणे आहण अन्य अशुद्ध द्रव्याांपासून 
पाणी मुक्त असाव.े 
 

नळाला लेप आहण अस्तर लावण्याकहरता वापरावयाच्या हसमेंटचा प्रकार काँक्रीटच्या सांरचनात 
वापरण्यात येणाऱ्या प्रकारासारखाच असावा. जेथे सल्रे्फटयुक्त पाणी आहण हवद्राव्य सल्रे्फट असलेली माती 
याांच्याशी अस्तर अगर लेपाचा सांपकस  येईल तेथे सल्रे्फटच्या आघातास हनहितपणे प्रहतरोध करील अशा 
हसमेंटचा उपयोंग पुष्ट्कळवळेा करावा लागतो. जेथे मातीतील अगर भजूलाांतील हवद्राव्य सल्रे्फटचे साांद्रण 
सौम्य प्रमाणात असते तेथे प्रकार दोनच्या (हसमेंटच्या) वापराचा हवहनदेश करण्यात येतो. जेव्हा लेप अगर 
अस्तराच्या सांपकात येणाऱ्या मातीत अगर पाण्यात अन्य प्रकाराचे हसमेंट वापरले असता चुन्याचे गांभीर 
प्रमाणात हवघटन होईल इतक्या प्रमाणात हवद्राव्य सल्रे्फटची साांद्रता असते तेव्हा प्रकार पाचच्या सल्रे्फट 
प्रहतरोधक हसमेंटचा हवहनदेश करण्यात येतो. 
 

अस्तराचे व लेपाचे सल्रे्फटच्या आघातापासून सांरक्षण करण्याच्या तरतुदीच्या हशवाय क्षार–
हमलावा प्रहक्रयेपासून सांरक्षण करण्याचीही जरूरी असते. (सोहडयम ऑक्साईडची (Na2 O) टके्कवारी 
अहधक पोटॅहशयम ऑक्साईड (K2O) च्या टके्कवारीची ०·६५८ पट) याांच्या ०·६० प्रहतशत् पेक्षा जास्त क्षार 
ज्यात नाही अशा अल्प-क्षार-हसमेंटचा वापर करण्यास लावनू हे सामान्यपणे साध्य करण्यात येते. जर 
लेपात अगर अस्तरात वापरावयाचा हमलावा उच्च-क्षार-हसमेंटशीं हाहनकारकपणे प्रहक्रया करील असे 
माहहत असेल अगर वापरावयाच्या हमलाव्याची प्रहक्रयाशींलता अज्ञात असेल तर सांभाव्य क्षार-हमलावा-
प्रहक्रयेहवरुद्ध पुरेशा सांरक्षणाची खात्री राहण्याकहरता अल्प-क्षार-हसमेंटचा वापर करावा लागतो. 
 

चुन्यातील वाळू कठीण, घहनष्ट, हटकाऊ, लेपरहहत आहण काँक्रीटमध्ये वापरताना हतचा जो दजा 
असावा लागतो त्या दजाशी अन्य तऱ्हेने जुळणारी असावी. वाळूची पुढील प्रतवारी चुन्याकहरता उपयुक्त 
असते. 
 

यू. एस्. मानक चाळण क्रमाांक वजनाने चाळणीवर राहहलेली व्यस्क्तगत टके्कवारी 
४ ० 
८ ०-५ 
१६ १०-२० 
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३० २०-३० 
५० २५-४० 

१०० १५-२० 
पॅन ३-७ 

 
ह्या प्रतवारीच्या जवळपास असणाऱ्या द्रव्याचा हकर्फायतशीरपणे वापर करण्यात काहीशी सवलत 

हमळते आहण हवशषेतः जेव्हा अस्तर लावावयाचे असते तेव्हा हवहनदेहशत जाडीकहरता अत्यांत उपयुक्त 
हनवड करणे शक्य होते. 
 
(इ) बाहेरील लेप–  

नळाच्या बाहेरून लेप लावण्याकहरता, चुन्याच्या हमश्रणात वजनाने १ भाग हसमेंट आहण सुमारे ४ 
भाग कोरडी वाळू असावी व त्याबरोबरच योग्य सांघनता, दजा आहण एकसारखेपणा हनमाण होईल इतके 
पुरेसे पाणी घातलेले असाव.े जवळपास हमळणाऱ्या हवहशष्ठ द्रव्याांपासून उत्तम र्फलप्रास्प्त होण्याकहरता ह्या 
पहरप्रमाणात काही सुधारणा कराव्या लागतात. वायवीय, बाष्ट्पीय अगर अन्य पद्धतीने चुना घालण्याचे 
आधी हकमान १½ हमहनटापयंत हसमेंट अगर वाळूचे यांत्राने हमश्रण कराव.े तयार झालेल्या चुन्यातील 
एकसारखेपणाची आहण त्यावरून उपयोजन वैहशष्ट्ठ्याची खात्री राहण्याकहरता अचूक मापनाची 
आवशयकता असते. चुना लावला जात असताना उसळी अगर नळाच्या पृष्ठभागास हचकटून न राहणाऱ्या 
चुन्याचीं राशी हसमेंटच्या चुन्याच्या हमश्रणात लागणाऱ्या, वजनाने ५० टक्याइतक्या, वाळूच्या जागी 
वापरावयास हरकत नाही. 
 

बाहेरून लावावयाच्या चनु्याच्या लेपाचे प्रबलीकरण कराव े लागते. सांघीय QQ–W–418 या 
हवहनदेशानुरूप गुांडाळलेल्या शीततणाहवत पोलादी सर्मपल तारेचे RR–W–375 या सांघीय हवहनदेशानारूप 
१४ गेजी २ × २ इांच, १३ गेजीं २ × ४ इांच असे वले्ड केलेल्या तारेच्या तांतूांच्या प्रपजऱ्याचे अगर ASTM सांज्ञा 
A390 शी अनुरूप १८ अगर २० गेजी हपळलेल्या षटकोनी १ इांची तारेच्या तांतूांची दोन्ही टोके हवणलेल्या 
पट्ट्याांच्या जाळ्याांचे हे प्रबलीकरण केलेले असते. ह्या जाळ्याांचे जस्तलेपन केले अगर न केले तरी 
चालते. कमाल पहरणाम प्राप्त होण्याकहरता चुन्याच्या थरात अांदाजे मध्यावर प्रबलीकरण करणे भाग 
असल्याने वले्ड केलेले प्रपजरे अगर तारेची जाळी आपोआप चपटी झाली पाहहजेत. 
 

गुांडाळलेली सर्मपल तार १४ गेजपेक्षा कमी असू नये व ती (चुना) लावताना काळजीपूवसक जागेवर 
पसरली पाहहजे. ताराांमधील अांतर १¼ इांचापेक्षा जास्त असू नये. हसमेंट चनु्याच्या अस्तराच्या अदमासे 
मध्यावर प्रबलीकरण सांहनहहत करावे, आहण प्रबलीकरणावरील ताण, चुना टाकला जात असताना त्याच्या 
वजनामुळे ताराांना बाक येणार नाही इतका, असला पाहहजे. जाळ्याांचीं टोंके घडीच्याजवळ घट्ट बाांधावीत. 
प्रबलीकरणाने सांपूणस के्षत्राचे एकसारखे आच्छादन व्हाव े हा उदे्दश असतो; म्हणून जाळ्याांच्या 
एकमेकाजवळच्या पहरघीय पट्ट्या परस्परव्यापी असाव्यात. जेव्हा चुना टाकण्यात येतो तेव्हा प्रबलीकरण 
घाण अगर ग्रीजपासून मुक्त असाव.े 
 

वायुवीय अगर बाष्ट्पीय दाबाांच्या सहाय्याने चुना बाहेरून लावताना वाळू आहण हसमेंटचे पूणसपणे 
हमश्रण कराव.े नांतर काळजीपूवसक हनयांहत्रत केलेली पाण्याची राहश तोटीने अगर र्फवाऱ्याच्या शीषाने त्यात 



 

 

अनुक्रमणिका 

हमसळावी आहण हे हमश्रण वायू अगर बाष्ट्पदाबाने नळीच्या पृष्ठभागावर ३ ते ५ रू्फट अांतरापयंत पुढे लोटाव.े 
हमश्रण टाकण्याच्या यांत्रातील दाबापेक्षा पाण्याचा दाब दर चौ. इां.स हकमान १५ पौंडापेक्षा जास्त व 
एकसारखा सतत राहील असा ठेवावा. हमश्रण टाकण्याच्या यांत्रातील दाब द. चौ. इां.स हकमान ३५ पौंड. 
असावा. चुन्याचा प्रवाह नळाच्या पृष्ठभागाशी अहभलां ब राहील असा सोडावा. 
 

पहरभ्रामी पटे्ट अगर ब्रश वापरून अगर हनस्त्रवणासारख्या अन्य साधनाांनी बाहेरील अस्तर म्हणून 
पूवसहमहश्रत सुनम्य चनुासुद्धा लावता येतो. पहहल्या दोन्ही पद्धतीत रूळावर हर्फरणारे नळाचे सरळ भाग 
चुन्याच्या र्फवाऱ्यातून लेपाची हवी असलेली जाडी हनमाण होईल अशा वगेाने पढेु सरकतात. सरकण्याच्या 
वगेाचे काळजीपूवसक समायोजन करून अल्प माते्रतही हक्रया हनयांहत्रत करता येते. हनस्त्रवण पद्धतींत, नळ 
लेप लावणाऱ्या एका साधनातून अनुदैध्यस हदशनेे पुढे सरकत जातो, आहण त्या साधनाने लागलीच सर्मपली 
गुांडाळलेल्या पॉलीथेलीनच्या पटलाने तो झाकून जातो. हे पटल लेपाला आधार देते आहण त्यामुळे हवाबांद 
आच्छादन प्राप्त होते, 
 

गरगर प्रर्फरण्याजोग्या नसलेल्या वाकड्या हतकड्या (नळाांच्या) भागावरील लेपाकहरता हाताने 
चालहवण्याची उपकरणे वापरण्यात येतात. उच्च शक्ती आसांजन आहण घहनष्ट लेप प्राप्त करण्याकहरता 
चुन्याच्या सांघनतेवर काटेकोर हनयांत्रण ठेवणे आवशयक असते. आद्रसता अहतशय झाली तर त्यामुळे दलदल 
हनमाण होते आहण हमश्रण अहत शुष्ट्क झाले तर अहत उसळी हनमाण होते. वालुकप्पे अगर दलदलीची अगर 
पृष्ठभागापासून हवलगनाची हचन्हे जेथे आढळतात तेथील लेप तात्काळ खरडून टाकावा आहण नवीन चनुा 
लावावा. 
 

हनदेश केलेल्या नळाांच्या हनरहनराळ्या आकाराकहरता खालीलप्रमाणे जाडी अनेक वळेा ठेवण्यात 
येते. 
 

नळाच्या आतील व्यास इांच बाहेरील चनु्याची जाडी इांच 
४ ते १२ ½ 

१४ ते १८ ⅝ 
१८ च्यावर ¾ 

 
चुन्याच्या लेपाांचे चाांगले मुरवण सांपादन करण्यास आहण प्रारांहभक अवस्थाांत त्याांचे शुष्ट्कन होऊ न 

देण्यास अत्यांत महत्व देण्यात येते म्हणून (हनस्त्राहवत लेपाांच्याखेरीज) लेपन केलेला नळ मुरवण के्षत्राकडे 
काळजीपूवसक नेण्यात येतो व तेथे चुना पक्व होताच पाणी प्रशपडून तो हकमान ७ हदवसपयंत सतत ओला 
ठेवण्यात येतो. लेपनहक्रया जलद व्हावी म्हणनू उच्च तपमानात, बाष्ट्पीय वातावरणात, नळ ठेऊन त्वहरत 
मुरवण साध्य करता येते. १ तास बाष्ट्पमुरवण ४ तासाांच्या आद्रसमुरवणाइतके असल्याने हे कालगुणोत्तर 
धरून आद्रसमुरवणाऐवजी १३०° F ते १५०° F तपमानाांच्या दरम्यान बाष्ट्पमुरवण करता येईल. दर तासास 
३०° F पेक्षा जास्त नाही अशा वगेाने नळाचे तपमान मुरवण–तपमानाप्रत आणाव,े परांतु कोणत्याही 
पहरस्स्थतीत चुना लावल्यानांतर २ तासपयंत हे तपमान १००° F पेक्षा जास्त वाढू देऊ नये. बाष्ट्पमुरवणानांतर 
तपमानात जलद घट होऊ नये म्हणून नळाचे सांरक्षण कराव ेनाहीतर त्यामुळे अस्तर अगर लेपाची खराबी 
होण्याचा सांभव असतो. हनस्त्रवणाने लावलेल्या हसमेंटच्या चुन्याच्या लेपाांचे मुरवण, लेप लावल्यानांतर 



 

 

अनुक्रमणिका 

लगेच घातलेले पॉहलथेलीनचे पटल नळाभोवती हवाबांद होईल असे लपेटून, करण्यात येते. जर 
सांतोषजनक मुरवण करण्यात यश आले नाही तर त्यामुळे लेपात सांकुचन–हचरा पडतात; चुन्याच्या 
शक्तीत घट होते आहण हटकाऊपणा कमी होतो. 
 
(ई) आिील अस्िरे–  

नळाच्या अस्तराकहरता अहधक गाढे चनु्याचे हमश्रण सामान्यतः हवहनर्मदष्ट करण्यात येते आहण त्यात 
वजनाने एक भाग हसमेंटला सुमारे २½ भाग वाळू असते. ३ हमहनटाांच्या हमश्रण कालावधीनांतर लागलीच 
चुना लावावा. 
 

अस्तर लावण्यात येणारा नळ पूवी वणसन केल्याप्रमाणे स्वच्छ करण्यात आल्यानांतर पोषक नळी 
अगर डोणीच्या साहाय्याने चनुा घातला जात असताना रूळावरून हर्फरवला जातो. हवहनर्मदष्ट जाडीचे तयार 
अस्तर हनमाण होण्याकहरता चुन्याची राहश हबनचुकपणे मापली पाहहजे आहण पषृ्ठभागावर चुना वाहून 
सारख्या प्रमाणात हवतहरत होईल असा पहरभ्रमणाचा सुरवातीचा वगे हनवडला पाहहजे. त्यानांतर अहधक 
जलद पहरभ्रमण केल्याने चुन्याचे सांदाबन आहण घनीकरण होते आहण पृष्ठभाग गुळगुळीत होतो. उच्चगतीने 
हर्फरण्याने उत्पन्न झालेल्या अपकें हद्रत बलाने चनु्यातील पाणी बाहेर रे्फकले जाते आहण चुन्यात पुरेशी घनता 
आहण धातूशी बांध हवकहसत होतो व त्यामुळे हर्फरणाऱ्या यांत्रणेमधून मुरवण के्षत्राकडे नळ हळुवारपणे नेता 
येतो. नळ हलहवण्यापूवी अहतहरक्त पाणी काढून टाकण्यात येते आहण जाडी एकसारखी आहे की नाही व 
काहीं दोष राहहले आहेत काय याांचे परीक्षण केले जाते. उच्च गतीने हर्फरत असताना नळाच्या भागात स्पांदन 
हनमाण होईल व त्यामुळे अस्तराच्या जाडीत अहनष्ट असा सारखेपणाचा अभाव हनमाण होईल अशी 
उत्कें द्रता हदसता कामा नये. सरळपणे पहरभ्रमण करण्यास असमथस असणारा कोणचाही नळाचा भाग सरळ 
करावा अगर अस्तर लावण्यापूवी त्याांत ताठरपणा आणणारी कडी बसवावीत. नळाच्या हनरहनराळ्या 
आकाराकहरता साधारणपणे वापरण्यात आलेल्या अस्तराांच्या जाडी खालील प्रमाणे असतात. 
 

नळाचा आिला व्यास इचं चुन्याच्या अतिराचंी जाडी इचं 

४ ते १२ ५/१६ 
१४ ते १८ ⅜ 

१८ इांचाांच्यावर ½ 
 

लेपाप्रमाणेच अस्तराांच्या मुरवणाचा हवतेील आद्रसता राखून ठेवण्याशी सांबांध असतो. चुना लावनू 
झाल्यानांतर लगेच जलरोंधक झाकणाची टोपी नळावर बसवनू हे करण्यात येते. या हक्रयापद्धतीने चनु्याच्या 
मुरवणाच्या पहहल्या टप्प्यात शुष्ट्क हवचेे पहरचालन होण्यास प्रहतबांध होतो आहण जेथे नळाला लेप 
लावावयाचा नसून अस्तर लावावयाचे आहे तेथे प्रशपण यांत्रणा वापरण्याचे कारण रहात नाही. आद्रस अवस्था 
राखण्याकहरता जर अहतहरक्त आद्रसतेची जरुरी असेल तर नळाच्या आत पाणी सोडले जाते. जर 
बाष्ट्पमुरवणात अडथळा येत असेल अगर ते पूणस झाले असेल तर बाष्ट्पमुरवणाचा वापर करताना नळाच्या 
टोकास टोप्या बसवाव्या लागतात. हकमान ७ हदवस जलमुरवण कराव े लागते व चुन्याच्या लेपाांच्या 
मुरवणाप्रमाणेच १ तास बाष्ट्पमुरवण ४ तासाच्या जलमुरवणाऐवजी कराव.े 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अस्तर सामान्यपणे अप्रबहलत असल्याने आहण (नळ) जागेवर धरून ठेवण्यास मदत होणारा 
पिभराव नसल्याने बाहेरच्या लेपाच्या मुरवणापेक्षाही चुन्याच्या अस्तराच्या योग्य मुरवणास अहधक जास्त 
महत्व येते. योग्य प्रकारे मुरवण करूनसुद्धा नांतर जर सांपूणस शुष्ट्कन झाले तर चुन्यात मोठाल्या अनुदैध्यस 
आहण पहरघीय हचरा पडतात व त्या नळाच्या आत पोलादाला जाऊन हभडतात. पुनः ओल्या केल्यानांतर ह्या 
हचरा हनदान अांशतः हमटून जातात आहण आतापयंत जी माहहती उपलब्ध आहे त्याप्रमाणे अस्तराच्या 
सेवाक्षमतेवर त्याचा अल्पसाच पहरणाम होतो. तथाहप नळाच्या मोठाल्या आकाराच्या बाबतीत ह्या हचरा त्या 
प्रमाणात मोठ्या असतात आहण नळाच्या व्यासाच्या तुलनेने चुन्याची जाडी कमी असल्याने ज्या 
चापप्रभावामुळे अस्तर प्रामुख्याने जागेवर धरुन ठेहवले जाते तो प्रभाव दुबसल होतो. वाहून नेताना आहण 
हाताळताना कमी प्रमाणात ताटर असलेल्या मोठ्या नळात अहधक तीव्र नमन अपेहक्षत असते आहण 
हचराळलेल्या अस्तरामुळे, हवशषेतः जर र्फार उच्च तपमान असेल तर, खराबी होण्याची सांभाव्यता वाढते. 
 

जर अस्तराचे योग्य प्रकारे मुरवण केले नाही तर केवळ त्याच्या शक्तीचीच हानी होते असे नाही तर 
अहतशय रुां द हचरा हनमाण होतात. अथात आदशस म्हणून अस्तर लावण्याच्या क्षणापासून जागेवर बसहवले 
जाईपयंत अस्तर ओलसर राहहले पाहहजे आहण या आदशाप्रत व्यावहाहरक उपागम समथसनीय ठरू शकतो. 
नळाच्या टोकावर घातलेली प्लॅस्स्टकची पारदशसक आच्छादने बऱ्याच कालपयसत नळाची आतील बाजू 
ओली राखू शकतात असे आढळून आले आहे. प्लॅस्स्टकवरील जलप्रबदू हा प्राप्त केलेल्या मोहोरबांदीच्या 
प्रभावीपणाचा दृशय पुरावा आहे आहण त्यामुळे नळाच्या मोठ्या राशीच्या पयाप्त मुरवणाकरता शीघ्र तपासणी 
करता येते. अल्प प्रकमतीत हमळणाऱ्या आच्छादनामुळे अस्तर सांयांत्रातून कामाच्या जागेवर नळ नेले जात 
असताना त्याांतून उच्च गतीची शुष्ट्क हवा जाण्यास अटकाव होतो आहण सांग्रहकालात चनु्यातील आद्रसता 
प्रहतधाहरत होते. 
 
(उ) विसशणठ विभाग–  

बाकणे, सांक्रमक, बहुतोंडी नळ आहण अन्य अहनयहमत आकाराांच्या (भागा) कहरता, शजेारील 
सरळ नळाच्या भागाकहरता ज्या प्रकारची अस्तरे लागतात त्याच प्रकारची अस्तरे लागतात. पूवी वणसन 
केल्याप्रमाणे प्रबलीकरण केलेल्या बाहेरील भागावर हातात तोटी धरुन चनुा लावावा. आतल्या भागासाठी 
सुद्धा ही पद्धत वापरण्यात येते अगर त्यावर चुना थापीने काळजीपूवसक लावावा. कोणत्याही पहरस्स्थतीत 
यांत्राने लावलेल्या लेपासारखाच हा लेप असावा. 
 
१८९– जोडाचें िेत्रीय लेपन 

चुन्याने अस्तहरत अगर लेपन केलेले नळाचे भाग हनरहनराळ्या प्रकारच्या जोडाांनी साांधावते. यात 
घांटा व नरतुांड, वले्ड केलेले अगर रबरीं गसॅ्केट घातलेले जोड, आहण यांहत्रकी युग्मने याांचा समावशे होतो 
आहण जेव्हा जागेवर जोडाचे काम पुरे होते तेव्हा लेपाचे सांरक्षण अनावृत धातूपयंत पोहोचहवले पाहहजे. 
आत हशरता येत नाही इतक्या लहान नळ्याांच्या टोकावर अगर युग्मनाांच्यावर ते जोडण्यापूवी १ भाग 
हसमेंटला १ भाग वाळू असलेल्या चुन्याचा लेप देण्यात येतो. जेव्हा हे भाग एकमेकात सारले जातात तेव्हा 
चुन्याचा काही भाग हपळवटून बाहेर येतो आहण जलप्रवाहाच्या मागात प्रके्षहपत होतो. शजेारच्या चुन्याशी 
सपाट असलेले सार्फ अस्तर जोडामधून रु्फगवलेला रबरीं चेंडू ओढून प्राप्त करता येते. मोठ्या नळाांचे जोड 
हाताने थापीकाम करुन सार्फ करण्यात येतात. जोडाचे बाहेरचे पृष्ठभाग अशाच प्रकारे सांरहक्षत केले 
पाहहजेत. यांत्रानी टाकलेल्या चुन्यातील सांहनहहत केलेल्या प्रबलीकरणाशी समतुल्य असे प्रबलीकरण 
जोडाच्या भोवती प्रथम बसहवण्यात येते; नांतर नळात अवशय असणाऱ्या चुन्याच्या जाडी इतक्याच जाडीचा 
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चुना घालण्यात येतो. चनुा वायवीय पद्धतीने अगर थापीने लावावा आहण पाांढऱ्या रांगाच्या मुरवण 
हमश्रणाचा, पिभराव घातला जाईपयंत, त्यावर लेप द्यावा. 
 

⬜ ⬜ 
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पणरणशष्ट  
 

णमलाव्याचा नमुना घेिे आणि चाचिीकणरिा णमलाव्याचे नमुने ियार करिे 
 

पदसं्ा– १ 
 

(१) णमलाव्याचा नमुना घेिे– हमलाव्याचा वास्तहवक प्राहतहनहधत्व करणारा नमुना प्राप्त करण्याचे 
कायस बरेच गुांतागुांतीचे असते कारण हमलावा हाताळला अगर हलहवला जात असताना त्यात हवयोजन होते. 
पुढील पहरच्छेदात ज्या पद्धतींचे वणसन केले आहे त्याांचे जर काळजीपूवसक पालन केले तर त्यामुळे 
हवयोजनाची भरपाई होते. 
 

(२) वाहकपटे्ट अगर प्रवणिकावंरील णमलाव्याचे नमुने– पट्ट्यावरील अगर प्रवहणकेतील 
हमलाव्याचे प्राहतहनहधक नमुने प्राप्त करण्याकहरता थोडक्या वळेात नाल्याचा सांपूणस अनुप्रस्थ छेद, 
दीघसकाल घेतलेल्या नाल्याच्या केवळ एका भागाच्या घेतलेल्या छेदापेक्षा, घेणे अहधक चाांगले. सांपूणस 
पुरवठ्यातील नमुने घेण्याचे काम पुरे होईपयंत ठराहवक कालाांतराने नमुने घ्यावते. हमलाव्याची राहश आहण 
एकसारखेपणा यावर अशा नमुन्याांची सांख्या आहण आकार अवलां बून असतात. 
 

(३) वाणघिीिील णमलाव्याचे नमुने– सरळ रेषेत सारख्या अांतरावरील प्रबदूांच्यापाशी वाहघणीच्या 
बाजूवर व मध्यावरचे नमुने घेणे हे वाहघणीतील नमुने घेण्याच्या दृष्टीने उत्तम असते. वाहघणीचा आकार, 
ज्या प्रबदूांच्यापाशी नमुने घेण्यात येतात त्याांची सांख्या, आहण हमलाव्यातींल कणाांचा कमाल आकार 
याांच्यावर नमुन्याांचा आकार अवलां बून असतो. नमुना उपकरण, पृष्ठभागाच्या बऱ्याच खालचा हमलावा 
हमळहवण्याकहरता प्रत्येक प्रबदूजवळ, खालीं घुसवाव.े वाळूकहरता मानक नहलका–नमुना–उपकरण 
वापराव ेआहण शक्य असेल तेव्हा ते भरड हमलाव्याकहरताही वापराव.े हे नहलका-नमुना-उपकरण सुमारे २ 
इांच व्यास आहण ६ रू्फट लाांबीच्या पोलादी नळीचे सामान्यपणे बनहवलेली असते. त्याचा खालचा भाग 
टोकदार असतो आहण वरच्या बाजूवर मूठ बसहवलेली असते. नळीच्या बाजूने एक हछद्राांची पांस्क्त अशा 
तऱ्हेने पाडण्यात येते की, कणांची एक ओळ द्वाराांच्या एका बाजूतून बाहेर येते. ही नळी हमलाव्यात शक्य 
हततकी आत घुसहवण्यात येते आहण कणांच्यामुळे पुरेसे द्रव्य नमुन्याकहरता नळीच्या आत गोळा होईपयंत 
नळी हर्फरहवण्यात येते आहण नांतर द्वारे माथ्यावर राहतील अशा तऱ्हेने ती बाहेर काढून घेण्यात येते. 
 

वरील पद्धतीने वाहघणीतून प्राहतहनहधक नमुना, हवशषेतः मोठ्या भरड हमलाव्याचा घेणे, कधीकधी 
अवघड जात असल्याने शक्यतो ते द्रव्य (वाहघणीत) भरताना अगर (हतच्यातून) काढून घेत असताना नमुने 
घ्यावते. वाघीण खाली करण्यात येत असताना ठराहवक कालाांतराने र्फावडाभर द्रव्य घेऊन बऱ्याच 
प्रमाणात प्राहतहनहधक नमुना घेता येतो. मात्र र्फावड्यावरून मोठे तुकडे घरांगळून जाणार नाहीत अशी 
काळजी घ्यावीं लागते. नमुना घेण्याकहरता कोणतीही पद्धत वापरलेली असो, प्राहतहनहधक नमुन्याचीं खात्री 
हमळेल अशी ती असावी. 
 

(४) साठविािून घेिलेल्या णमलाव्याचे नमुने– तळापासून वरपयंतच्या वाळूच्या सांपूणस 
साठवणातून नमुने घ्यावते. साठवणाच्या तळाच्या बाजूने एकसारख्या अांतरावरील प्रबदूांच्यापासून नमुने 
घेण्यास सुरवात करून सारख्या अांतराने बाजूवर आहण माथ्यावर उध्वस हदशनेे ही हक्रया चालू ठेवावी. जर 
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साठवणापैकी एखादा भागच कामाच्या भागावर वापरावयाचा असेल तर जो भाग वापरावयाचा त्याांतीलच 
नमुने घ्यावते. 
 

शक्य असेल तेथे कां कराचे नमुने मानक–नहलका–नमुना उपकरणाने घेण्यात येतात. जर असे 
करता येत नसेल तर तर र्फावड्याने नमुने घ्यावते आहण त्या पृष्ठभागाच्या बऱ्याच खालील द्रव्य असाव.े 
नमुना घेण्याच्या जागेच्या प्रकहचत वर हढगाला लागून र्फळीचा एक आखुड तुकडा धरुन, नको असलेल्या 
पृष्ठीय द्रव्याचा समावशे होण्याचे टाळाव.े 
 

(५) नमुन्यावरील उपचार– नमुन्याचे ४ भाग पाडून अगर हवभाजन करुन चाचणी नमुन्यात ६ व्या 
व ७ व्या पहरच्छेदात वणसन केल्याप्रमाणे त्याचे रूपाांतर कराव.े सांहमश्र नमुन्याच्या ऐवजी प्रत्येक नमुना 
स्वतांत्रपणे हविेषण करण्याची गरज लागेल कारण त्यामुळे द्रव्याांतील तर्फावतीची हनहितपणे माहहती 
हमळवता येईल. 
 

(६) वाळू– नमुन्याचे चार भाग पाडण्याच्या पद्धतीने अगर नमुना हवभाजक वापरुन वाळूच्या 
नमुन्याांचा चाचणीच्या आकारात नमुना तयार करावा. 
 

(अ) चार भाग पाडण्याची पद्धि– ज्या हठकाणी द्रव्याची हाहन अगर बाहेरच्या द्रव्याचे आकस्स्मक 
पहरवधसन होणार नाही अशा कठीण स्वच्छ पृष्ठभागावर नमुना ठेवण्यात येतो. र्फावड्याने सांपूणस ढीग तीन 
वळेा हर्फरवनू नमुना पूणसपणे हमसळण्यात येतो. नमुन्याच्या बाजूवर एकेक कामगार ठेवनू एका टोकाशी 
सुरवात करुन हढगाच्या लाांबीवर पुढे पुढे जात असताना द्रव्याांतील एक सोडून एक र्फावडाभर द्रव्य घेऊन 
हे काम उत्तम प्रकारे साध्य करता येते. हतसऱ्याांदा अगर शवेटच्या हर्फरवण्याबरोबर प्रत्येक र्फावडाभर द्रव्य 
पूवीच्या हढगाऱ्यावर टाकून सांपूणस नमुन्याचा एक कोनाकार ढीग र्फावड्याने बनहवला जातो. हा कोनाकार 
ढीग सारख्या जाडीचा व व्यासाचा होईल असा काळजीपूवसक सपाट करण्यात येतो, त्यामुळे एका 
पावहहशशातले द्रव्य दुसऱ्यात जात नाही. नांतर ह्या सपाट हढगाांचे त्याांच्या मध्यावर काटकोनात एकमेकाचा 
छेद करतील अशा २ रेषा काढून चार भाग पाडण्यात येतात. हवकणाहभमुख असलेले २ चतकोर काढून 
घेऊन हरकाम्या झालेल्या जागा ब्रशने स्वच्छ करण्यात येतात. उरलेले द्रव्य हमसळण्यात येते आहण ५० 
पौंड अगर त्यापेक्षा नमुना कमी होईपयंत उत्तरोत्तर त्याचे चतकोंर करण्यात येतात. ही राहश 
नमुनाहवभाजकातून काढून घेण्यात येते आहण त्यातील अधाभाग टाकून देऊन दुसऱ्या अध्याचे पुनः 
हवभाजन करण्यात येते. नमुना इस्च्छत आकाराइतका लहान होईपयंत ही हक्रया पुनः पुनः करण्यात येते. 
 

(आ) नमुना–णवभाजक– हवभाजकातून सांपूणस नमुना काढून घेतला जातो. त्यातील अधा बाजूला 
काढण्याांत येतो आहण दुसरा अधा पनुः हवभाहजत केला जातो. नमुना इस्च्छत आकाराइतका लहान 
होईपयंत ही हक्रया पुनः पनुः करण्यात येते. (जोन्सच्या नमुनाहवभाजकाच्या सारखा अगर बरोबरीचा हा 
नमुना–हवभाजक असावा). 
 

(७) भरड णमलावा– चार भाग पाडण्याची पद्धत अगर योग्य नमुना–हवभाजक वापरुन भरड 
हमलाव्याचे चाांचणी नमुन्यात रुपाांतर कराव.े 
 

(अ) चार भाग पाडण्याची पद्धि– पहरच्छेद ६ (अ) सारखीच. 



 

 

अनुक्रमणिका 

(आ) नमुना–णवभाजक– हवभाजकात एक प्राहतहनहधक नमुना घालून त्यातून तो बाहेर काढण्यात 
येतो; त्यातील अधा बाजूला ठेवला जातो व दुसऱ्या अध्याचे पुनः हवभाजन केले जाते. इस्च्छत 
आकाराइतका नमुना लहान होईपयंत ह्या हक्रयेची उजळणी केली जाते. (हगल्सन नमुना–
हवभाजकासारखा अगर त्याच्या बरोबरीचा हा नमुना–हवभाजक असावा). 
 

मोठ्या आकाराच्या हमलाव्याच्या बाबतीत हाताने नमुना घेणे अहधक इष्ट अगर सोयीचे असते. असे 
करताना प्राहतहनहधक नमुना प्राप्त करण्याकहरता अत्यांत काळजी घ्यावी. 
 

काँक्रीटचा नमुना घेिे 
 

पदसं्ा २ 
 

(१) िाज्या काँक्रीटचा नमुना घेिे– टाकण्यात येणाऱ्या काँक्रीटचे प्रहतहनहधत्व करतील असे 
काँक्रीटचे नमुने असणे महत्वाचे असते. ज्या वाट्याचा नमुना घ्यावयाचा तो नमुनेदार वाटा असावा आहण 
व्यवहायस असेल तर वाट्यात घातलेली वाळू आहण कां कर याच्या अांशाचे नमुने घ्यावते म्हणजे काँक्रीटच्या 
नमुन्याशीं जुळेल असे आद्रसता–हनधारण आहण प्रत–हविेषण करता येईल. हमश्रकाजवळ घालण्यात 
येणाऱ्या पाण्याच्या नक्की राशीची नोंद ठेवावी. ह्या आहण हमलाव्यातील आद्रसतेचा अशा दोन्हींचाही जल–
हसमेंट गुणोत्तराच्या सांगणात वापर केला जातो. 
 

शक्य असेल तर र्फम्यातील सांदाहबत काँक्रीटमधून नमुने घ्यावते. अन्यथा, र्फम्याप्रत काँक्रीट 
पोहोचण्याच्या जरा आधी ते घ्यावते. प्रवहणका आहण वाहकावरून घेतलेले नमुने सामान्यतः 
असमाधानकारक असतात, पण जरुरीच असेल तर प्रवाहाचा सांपूणस अनुप्रस्थ छेद प्राप्त होईल अशी 
काळजी घ्यावीं. पहरवहनपात्रातून नमुने घेणेसुद्धा अहनष्ट असते कारण काँक्रीटचे पुष्ट्कवळेा हवयोजन होते. 
जर हमश्रकातून भारण–हॉपरमध्ये काँक्रीट ओतले असेल तर हॉपरच्या बाजूतील खालच्या अध्यावर 
असलेल्या सरक दरवाजामधून प्राहतहनहधक असे बरेचसे नमुने घ्यावते. हमश्रकातून सरळ बाहेर काढलेल्या 
काँक्रीटचे प्राहतहनहधक नमुने प्राप्त करणे कठीण असते आहण सांपूणस प्रवाह अल्पकाल धरून ठेवण्याची 
योजना केली नसल्यास असा प्रयत्न करू नये. हवहशष्ट प्रकारच्या हमश्रकातून त्याचा ढोल थाांबहवल्यानांतर 
लाांब दाांड्याचे र्फावडे वापरून सयुस्क्तकपणे प्राहतहनहधक नमुने घेणे शक्य असते. जेव्हा ही पद्धत 
वापरण्यात येते तेव्हा अनेक जागाांतून काँक्रीटच्या लहान राशी घेऊन त्याचे हमश्रण करण्यात येते. 
हर्फरणाऱ्या ढोलाच्या रक-हमश्रकातून अगर आांदोलकाांतून वाटा बाहेर पडण्याच्या कालात ३ अगर अहधक 
नमुने ठराहवक कालाांतराने घेण्यात येतात. हे नमुने प्राप्त करताना, ढोलाच्या वगेावर वाट्याच्या प्रस्त्रावाचे 
पहरणाम हनयांहत्रत कराव,े दरवाजाच्या द्वाराच्या आकारावर नव्हे. अांतभूसत पहरस्स्थतीशीं उत्तम प्रकारे 
जुळणारी आहण प्राहतहनहधक नमुने देईल अशी नमुने घेण्याची पद्धत हनवडल्यानांतर ही पद्धत सांपूणस कामात 
वापरावी म्हणजे चाचण्याांच्या हनष्ट्कषांची तुलना करता येते. 
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आ. १८३ 

काँक्रीटच्या र्फरशीतील १० इांची गाभ्याचे वधेन P X–D–33518 
 

ज्या कायासाठी नमुना घ्यावयाचा आहे त्यावर त्याचा आकार अवलां बनू असतो. नमुन्याचे 
हनरहनराळे भाग अवपात आहण एकक वजन चाांचणीकहरता आहण नळकाांडी ओतण्याकहरता वापरावते. 
ज्यात हमलाव्याचा कमाल आकार १½ इांच आहे अशा काँक्रीटकहरता नेहमीच्या पाण्याच्या बारडीच्या ⅔ 
काँक्रीट, अवपात चाांचणीकहरता ६ × १२ इांची चाचणी नमुन्याकहरता, साधारणपणे परेुसे होते. काँक्रीटमध्ये 
१½ इांचापेक्षा जास्त मोठा हमलावा असेल तर असे जास्त आकाराचे द्रव्य, अवपात चाांचणीच्यावळेी अगर ६ 
× १२ इांची चाांचणी नमुने घेताना, काढून टाकाव ेलागेल. १½ इांची चौरस भोके असलेल्या चाळणीतून आद्रस 
चाळण करून जास्त आकाराचे द्रव्य काढून टाकण्यात येते. चाांचणी नमुन्याच्या हकमान मापाच्या ¼ पेक्षा 
नमुन्यातील हमलाव्याचा कमाल आकार जास्त असू नये. कारण असे जास्त आकाराचे द्रव्य जर त्यात 
असेल तर अवपात चाचण्याांचे आहण नळकाांडी चाचण्याांचे खात्रीलायक हनष्ट्कषस हमळणार नाहीत. आद्रस 
चाळणाकहरता सहज हालहवता येईल आहण जास्त आकाराचे द्रव्य जलद काढून टाकता येईल अशी 
सोयीस्करपणे चाळणी बसवावी. ४४ व्या आहण ४५ व्या आकृतीत दाखहवल्याप्रमाणे असणारी चाळणी 
समाधानकारकपणे वापरण्यात आलीं आहे. अवपात चाांचणी करण्यापूवी अगर चाांचणी नमुने तयार 
करण्यापूवी चाळलेले काँक्रीटचे, एकसारखी वस्तू होईल अशाप्रकारे, र्फावड्याने पनुः हमश्रण कराव.े मोठा 
हमलावा असलेल्या काँक्रीटचा नमुना घेताना अहधक मोठा नमुना घ्यावा लागेल. 
 

अवपात चाांचण्या आहण नळकाांडी नमुने नमुना घेतल्यानांतर हवनाहवलां ब तयार करावते. १५ 
हमहनटाांचा हवलां ब झाला तर ५० टक्क्याइतकी अवपातात घट होऊ शकते. 
 

(२) दृढीभूि काँक्रीटचा नमुना घेिे– हनयामक नळकाांड्यावरील बाांधकाम चालू असताना 
केलेल्या चाचण्याांच्या हनष्ट्कषांवरून जागेवरील काँक्रीटच्या दजाचे प्रत्यक्ष हनदशसन होत नाही. पऱु्या 
झालेल्या कामावरील नमुन्यापासून अहधक हबनचुक व अहधक सूचनात्मक आधार सामुग्री प्राप्त करावी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशमकप्पे आहण हवयोजनाचे अन्य प्रकार टाळण्यात काँक्रीट टाकण्याच्या पद्धतींचा काय पहरणाम होतो 
याची गाभावधेनाांच्या अन्वषेणावरुन माहहती हमळालीं आहे. अशा अन्वषेणाांवरून हभन्नहभन्न मुरवण पद्धती 
आहण अनावृत्तीशी दाहयत्व असलेल्या तुलनात्मक शक्ती, आहण पृष्ठीय अवस्थाांची व्याप्ती, पृष्ठभागापासून 
हनरहनराळ्या खोल्यावरील काँक्रीटच्या तौलनीय शक्तीं, क्षैहतज सांरचन जोंडाांच्या बाबतीत वापरलेल्या 
हनरहनराळ्या स्वच्छतेमुळे प्राप्त होणाऱ्या बांधन क्षमता, उघडकीस आल्या आहेत. कालव्याच्या उताराांवरील 
आहण बोगद्याच्या कमानीच्या छेदाांतील काँक्रीटचे सांदाबन करण्याच्या हभन्नहभन्न पद्धतींसांबांधीं काही माहहती 
हमळाली आहे, तसेच हचराांच्या सवेक्षणाांच्या माहहतीच्या हविेषणास आहण क्षार हमलावा प्रहतहक्रयेचे अस्स्तत्व 
दाखहवणाऱ्या बाांधकामाच्या खराबीची अगर हवघटनाची व्यास्प्त हनहित करण्यास गाभावधेनाांची मदत झाली 
आहे. 
 

 
आ. १८४ 

काँक्रीटच्या गाभ्याच्या वधेनाची उपकरणे. १० इांची गाभा–हपपाकरता वधेन यांत्राच्या खाली अांतर 
रहाव ेम्हणून प्रपजऱ्याचा उपयोग करण्याांत आला आहे. PX–D–33519 
 

आ. १८३ मध्ये काँक्रीटच्या गाभावधेनाचे यांत्रसाहहत्य दाखहवले आहे. ह्या यांत्राांनी २ ते १० इांच 
व्यासाचे आहण कोणत्याही योग्य लाांबीचे काँक्रीटचे गाभे प्राप्त करता येतात. काही गाभावधेन यांत्राांची बठैक 
१० इांची गाभा-पीप सामावनू धेण्याइतक्या पुरेशा आकाराची नसू शकेल; अशा पहरस्स्थतीत आ. १८४ मध्ये 
दाखहवल्याप्रमाणे प्रपजऱ्याची जरूरी लागेल. १८ इांच व्यासापेक्षा कमी व्यासाच्या ब्यूरोच्या यांत्रात 
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पुष्ट्कळवळेा हहराहबटची (बोटस) तरतूद केलेली असते (आ, १८५ पहा). शक्तीकहरता घासलेट तेलावर 
चालणारे इांहजन अगर हवदु्यत् चहलत्र वापराव.े ज्या हठकाणी नळीत दाबयुक्त पाणी उपलब्ध नसेल तेथे 
जलपांप बसवनू ह्या यांत्राचा उपयोग करता येतो. हहरावधेन कायात अनुभव असलेल्या कामगारानीच 
गाभावधेक [ज्या जागी दगड हढले व्हावयास सुरवात होते त्या हठकाणच्या पहलकडे बॉटसहबट कामात न वापरण्यासांबांधी अत्यांत काळजी घ्यावी, 
कारण ते लवकर रु्फटून जातात आहण त्यामुळे हबटची गांभीर प्रमाणात खराबी आहण बॉटसची हानीं होते. काँक्रीटच्या वेधनात बहुतेक हबटात शुभ्र 
बॉटसचे हहरे बसहवलेले असतात कारण ते काळ्या हहऱ्याांच्यापेक्षा स्वस्त असतात. बॉटस काळजीपूवसक वापरले पाहहजेत कारण जबरीने वेधन केल्यास 
ते हटकून राहणार नाहीत. हबटच्या मुखपृष्ठात शुभ्र बॉटसपैकी अनेक बॉटस बसहवण्याची प्रथा असते आहण हछद्राची स्वच्छता करण्याकहरता बाजूांचे हछद्र 
वधसन करण्यासाठी अहधक महाग काळे हहरे वापरण्यात येतात. काळा हहरा अहधक आघात–प्रहतरोधक असल्याने जेथील द्रव्य रु्फटलेले वा हढले 
असेल तेथे त्याचा व्यापक प्रमाणात उपयोग करण्यात येतो. गरम झाल्यास त्याची झीजप्रहतरोधकता कमी होत असल्याने तो अहतशय गरम होऊ 
देऊ नये. पाांढऱ्या दगडाांनीं (हहऱ्याांनी) वेधन करताना अचूक प्रमाणात पाणी वापरण्याची आणखी एक दक्षता घ्यावी लागते. हबटपयंत पोहोचण्याची 
पाण्याची राहश कमी करून हबटच्या छेदन पृष्ठावरच्या धातूचे चरे पडणे कधीकधी रोखण्यात येते. पोलादातून हवशषेतः उदग्र अशा अधर हछद्रातून 
वेधन करताना हछद्रातून धातूचे हछलके बाहेर काढून टाकण्याकहरता आहण त्यामुळे हबटच्या धातूची झीज कमी करण्याकहरता पुरेसे पाणी 
वापरण्याची काळजी घ्यावी. हहरावेधन हबट आणखी वापरता येईल अगर कसे याचीं शांका असल्यास महाग पडणाऱ्या नुकसानीचा धोका 
पत्करण्याऐांवजी त्याांची दुरुस्ती करावी.] चालवावते. १८ इांच आहण त्यापेक्षा मोठ्या व्यासाच्या गाभ्याचे वधेन 
सामान्यतः कॅहलक्स वरम्याने केले जाते. (आ. १८६ पहा.) छेदन माध्यम म्हणून या पद्धतीत पोलादी 
गोळ्या वापरण्यात येतात. जरी हहरावधेनापेक्षा कॅहलक्स वधेनाची गती मांद असली तरी काटकसरीच्या 
दृष्टीने ते समथसनीय ठरते. 
 

नमुन्याचे काँक्रीट, नमुन्यातील चनुा आहण भरड हमलावा याांच्यातील बांधास वधेनहक्रयेमुळे हाहन 
पोहोचणार नाही इतके, कठीण असाव.े सांपीडन चाांचण्याांकहरता गाभ्याचा नमुना, ज्याची लाांबी व्यासाच्या 
दुप्पट आहे असा, शक्य तो जवळजवळ नळकाांड्याच्या आकाराचा असावा; त्याचा व्यास कमाल 
आकाराच्या हमलाव्याच्या हकमान हतप्पट असावा आहण त्यात कोणच्याही प्रकारचे कमकुवत जोड अगर 
अक्षाच्या काटकोनात नाहीत अशी सांस्तरण पटले असू नयेत. प्रभतीतून आडव्या हदशनेे घेतलेल्या गाभ्याांची 
स्थाने काळजीपूवसक हनवडावीत आहण वधेनाच्या नोंदवहीत त्याांचे हबनचकू वणसन हदलेले असाव े कारण 
काँक्रीटच्या खोल उभारातील मधील भागाच्या मानाने खालचा भाग जास्त सघन आहण वरचा भाग कमी 
सघन असण्याची शक्यता असते. 
 

 
आ. १८५ 

सहा इांची बाजारी हबट. P X–D–33520 



 

 

अनुक्रमणिका 

जोडाांच्या परीके्षकहरता अगर प्रबलीकरणाच्या अांतछेदाांच्याजवळ, अगर जोडाांजवळ प्रकवा 
जलरोधकाांच्याजवळ झालेल्या हवयोजनाच्या मानावरून हदसून येणाऱ्या सांदाबनपद्धतीच्या प्रभावीपणाच्या 
अभ्यासाकहरता जेथे गाभे घेतले जातात तेथे शक्य हततक्या काळजींपूवसक जोर न लावता असे वधेन कराव े
कीं, गाभ्यातींल रू्फटतूट कमीत कमी होईल. गाभ्याांच्या हनरीक्षणात हदसू न शकणाऱ्या अवस्था अनेक वळेा 
वधेन केलेल्या हछद्राांच्या ह्या कारणाकहरता केलेल्या परीके्षवरून अवगत होतात. 
 

 
आ. १८६ 

२२ इांच व्यासाचा गाभा काढणारा कॅहलक्स वरमा PX–D–33521 
 

जर काँक्रीटमध्ये पोलाद भक्कमपणे गाढलेले असेल तर त्यातून केलेल्या वधेनामुळे सामान्यतः बॉटस 
हबट खराब होणार नाहीत. तथाहप, अस्थैहतक कां पास अगर इलेक्रॉहनक धातु–पहरचायक याांच्या सहाय्याने 
गाढलेल्या पोंलादाचीं स्थानहनहिहत करता येते आहण धातुहवरहहत गाभे प्राप्त करता येततत. दोन 
एकमेकाांशी समाांतर, एकसारख्या पण एकमेकाांच्या हवरुद्ध चुांबकीय घूणस असलेल्या दोन चुांबकीय 
सूहचकाांपासून अस्थहैतक कां पास बनहवलेला असतो. पषृ्ठभागाच्या हनकट असलेल्या व अांदाजे एक रू्फट 
अांतर ठेवलेल्या कालव्याच्या अस्तरातील प्रबलीकरण हशगाांच्यासारख्या पोलादाची स्थानहनहिती करण्यात 
तो बराच हवश्वसनीय असतो. इलेक्रॉहनक धातुपहरचायकामुळे १० ते १२ इांच खोलीवरील मोठाल्या हशगाांची 
हबनचुक स्थानहनहिती करता येते. जर मधील अांतर वाढलेले असेल तर १८ इांच खोलीवरील ½ इांची 
हशगाांची स्थानहनहिती त्याच्या सहाय्याने करता येईल, ११० व्होल्ट व ६० आवतसनी (हवदु्यत्) प्रवाहावर 



 

 

अनुक्रमणिका 

इलेक्रॉहनक धातुपहरचायक चालतो. पहरचायक तयार करणे आहण तो चालहवणे या सांबांधीच्या सूचना मुख्य 
अहभयांत्याच्या कायालयातून हमळवाव्या. 
 

१२ इांचापयंत जाडीच्या दोन्ही बाजूनी सुगम असलेल्या काँक्रीटच्या प्रभतीच्याकहरता काँक्रीटमधील 
प्रबलीकरणाची स्थानहनहिती हकरणोत्सगी समस्थाहनक तांत्राचा वापर करून करता येते. यात गामाहकरण 
बाहेर रे्फकणारा हकरणोत्सगीं समस्थाहनक प्रभतीच्या एका बाजूला ठेवतात आहण दुसऱ्या बाजूस र्फोटो–
पहट्टका ठेवतात. त्यातून क्ष हकरणासारखा आरेख प्राप्त होतो व त्यावरुन पोलादाचे स्थान हदसून येते. अहत 
पातळ प्रभतीच्याकहरता र्फोटो–पहट्टकाांच्या ऐवजी गाईगर–गणक वापरता येतो. 
 

 
आ. १८७ 

कॅहलर्फोर्मनयातील मध्यघाटी प्रकल्पातील स्क्लअर क्रीक बोगद्याांतील सुपहरचाहयत काँक्रीट गाभे. 
गाभ्यावर क्रमाांक, स्थान हचन्हे आहण वधेक सूचना दाखहवल्या आहेत. P 416–D–26421 
 

डेन्व्हर प्रयोगशाळेत उपलब्ध असलेल्या सोयीच्या छेदन यांत्राने चाांचणी करण्याकहरता वधेहनत 
गाभ्याच्या नमुन्याचे योग्य लाांबीचे तुकडे करण्यात येतात. (चाांचणी कायाकहरता पदसांज्ञा ३२ व ३३ तसेच 
ASTM पदसांज्ञा c ४२ पहावीत.) कोणच्यातरी वाचता येणाऱ्या ओळख हचन्हाने गाभे रांगवणे आहण वाहतूक 
करताना रु्फटणार नाहीत अशा तऱ्हेने ते पकॅ करणे हे र्फार महत्वाचे आहे. जलरोधक कागदात गाभे 
गुांडाळताना जादा काळजी घ्यावी. त्याांची हर्फतीने गच्च मोहोरबांदी करावी आहण गच्च भक्कम पेट्याांत आदं्र 
भशुाने ते झाकावते (आ. १८७ व १८८ पहा.) प्रत्येक पेटीबरोबर माहहती पत्रके पाठवनू द्यावीत. प्रत्येक 
गाभ्याचे योग्य वगीकरण आहण अघ्ययन करण्याकहरता आ. १८९ मध्ये दाखहवलेल्या माहहतीबरोबरच 
हछद्राच्या नक्की स्थानाची आवशयकता असते. काँक्रीटमधील हमलाव्याचा प्रकार, पोलादी प्रबलीकरणाची 
राहश, आहण वरमा बसहवण्याकहरता हमळणारी प्रवशेयता याांच्या प्रमाणात वधेनाचा खचस बऱ्याच प्रमाणात 
बदलतो आहण अनेक अन्य तपहशलाांचाही त्याच्यावर पहरणाम होतो. सामान्यपणे प्रत्येक हछद्रावर प्रारांहभक 
हक्रयेकहरता १ ते २ तास लागतात. सामान्य पहरस्स्थतीत दर तासाला ६ इांच व्यासाच्या गाभ्याचे १ रू्फट वधेन 
करता येते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १८८ 

बाहेर पाठहवण्याकहरता गाभ्याचे योग्य प्रकारे पपॅ्रकग करणे. जलरोधक कागदात चाांगल्या प्रकारे 
गाभे गुांडाळण्यात आले आहेत आहण भक्कमपणे तयार केलेल्या गाभापेट्याांत आद्रस भशुयात भरीवपणे त्याांची 
पॅकबांदी केली आहे. PX–D–33522 
 

गाभा वेधनाची नोंद 
 

युनायटेड स्टेटचा अांतर्मवभाग, ब्यूरो ऑर्फ रेक्लमेशन. काँक्रीटच्या गाभ्याचे माहहतीपत्रक–
प्रकरण................................................ घटक................................................ 
वधेन हबटचा प्रकार................................................. गाभा क्रमाांक............................ 
वधेनाचा हदनाांक........................................ वधेन करणारा...................................... 
वधेनाची हदशा............................ गाभ्याचा व्यास...................... उांची........................ 
बजन........................................ एकक वजन द. घ. रू्फ. स पौंड ............................... 
बाांधकाम..................................... बाांधकामाचे स्थान............................................. 
बाांधकामाची सध्याची अवस्था..................................... वधेनाचा दरताशी वगे.................... 
शरेा :........................................................................................................ 
 

खालील माहहती देणे इष्ट असते. 
 

काँक्रीटचे गुिधमप 
 
हसमेंटचा छाप.............................. प्रकार.......................... हवहनदेश क्रमाांक............... 
वाळू............................... ज्या हवहनदेश क्रमाांक प्रमाणे तयार केली तों क्रमाांक..................... 
कां कर...................................... ज्या हवहनदेशाप्रमाणे तयार केली तो क्रमाांक.................... 
वापरलेला कमाल आकार.................... एकूण हमलाबा भाग.............. प्रहतशत् वाळू.............. 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

हमश्रणातील प्रत्यक्ष प्रतवारी राहहलेली टके्कवारी (प्रत्येक आकार) 
कां कर वाळू 

१½ इां. ¾ इां. ⅜ इां. ३/१६ 
इां. 

क्र. ४ क्र. ८ क्र. १६ क्र ३० क्र. ५० क्र. 
१०० 

सू. गु. 

           
 
हवहनदेश क्रमाांक........................................... रेखाहचत्र क्रमाांक................................. 
काँक्रीटचा प्रकार............................................ सर्फाईची पद्धत................................ 
 ................... ने मुरवण केले.............................. हदन सांख्या................................. 
 ........................ पासून हमश्रण जल घेतले. 
 

पाण्याचे रासायहनक हविेषण (भा. /द. ल.); एकूण हवरघळलेली लवणे 
 
Co₂.........., HCo3 ........, Cl..........., Ca ........, Co₄..........., Mg .........., No3 ........ 
वजनाने जागेवरींल हमश्रण........................ ज/हस. ...................... अवपात................... 
७ हदवसाची सांपीडक शस्क्त पौं./चौ. इां.................. २८ हदवस.................. ९० हदवस............ 
द. घ. याडास पौंडात हसमेंटचा अांश............... द. घ. याडास पौंडात पोझोलानचा अांश................ 
द. घ. याडास पौंडात जलाांश.........................द. घ. रु्फटास पौंडात एकक वजन................... 
हेवतेील तपमान......... कमाल........... F हकमान.......... F हमश्रणजल......... F काँक्रीट......... F 
(काँक्रीट) टाकल्याचा हदनाांक...................... तास............ चाांचणी नळकाांडे क्रमाांक............. 
चाांचणी नळकाांड्याकहरता वापरलेल्या र्फम्याचा प्रकार....................................................... 
शरेा................................................................................................. 

आ. १८९ 
 

रासायणनक णवश्लेषिाकणरिा मािीचे आणि पाण्याचे नमुने घेिे 
 

पदसं्ा– ३ 
 

१. सामान्य चचा– बाांधकाम करण्यापूवी रासायहनक आघाताहवरुद्ध पुरेशा सांरक्षणाची तरतूद 
करण्याकहरता सवात उपयुक्त हसमेंटच्या प्रकाराची हनवड करता यावी म्हणून माती आहण पाण्यामधील 
हवद्राव्य सल्रे्फटच्या अांशासांबांधी हनहित ज्ञान असणे अगत्याचे असते. तसेच हमश्रण आहण मुरवण या 
दोन्हींकहरता वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दजाची माहहती असणे महत्वाचे असते. काळजीपूवसक जमा 
केलेल्या मातीच्या आहण पाण्याच्या नमुन्याांवर डेन्व्हर प्रयोगशाळेत केलेल्या रासायहनक हविेषणावरून ही 
माहहती प्राप्त करता येते. 
 

नमुने घेण्याची पद्धत पहरणामकारक नसली तर प्रयोगशाळेतील हविेषणाचे हनष्ट्कषस मातीमोल 
होतात. तसे होऊ नये म्हणून नमुने घेताना खालील बाबी हवचारात घ्याव्यात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(अ) पजसन्य आहण तपमानासारख्या हवामानाच्या पहरस्स्थतीमुळे आहण तसेच जलस्तरातील 
चढउतारामुळे आहण स्थलवणसनात्मक लक्षणे, मातीचा प्रकार आहण वनस्पतींचीं वाढ याांच्यामुळे हवहशष्ठ 
मातीतील हवद्राव्य सल्रे्फटच्या लवणाांच्या सांकें द्रणावर बराच पहरणाम होतो. 

 
(आ) पावसाळ्यात अगर त्यानांतर लगेच पृष्ठभागापासून २ रू्फट ते १२ रु्फटापयंत खोलीवरचे माती 

व पाण्याचे नमुने गोळा करणे इष्ट असते. मातीची पारगम्यता, सामान्य जलपातळीचे उद्दशसन आहण 
पजसन्यराहश व त्याचे हवतरण याांच्यावर खोली अवलां बनू असते. खोदकामाच्या जागेच्याप्रमाणे जेथे जलपषृ्ठ 
भपूृष्ठावर अगर त्याच्याजवळ असते तेथे पृष्ठावरील नमुने, जरीं ते अनेक वळेा सांकें द्रणाचे अगर 
तनुकरणाचेसुद्धा प्राहतहनहधक असतात तरीही, मौल्यवान असतात. 
 

(इ) चाांचणी गतांतील हझरपण–जलाच्या नमुन्याांच्यावर अहत प्रमाणात हवसांबून राहू नये. कारण 
अपवाही जल अगर पजसन्यामुळे तनुकरण अगर बाष्ट्पीभवनामुळे होणाऱ्या सांकें द्रणामुळे असे नमुने 
प्राहतहनहधक असतीलच असे नाही. जर अशा पाण्याच्या नमुन्याांच्या बरोबर त्याच जागेच्या मातीचे 
प्राहतहनहधक नमुने ठेवलेले असतील तर ते अनेक वळेा मौल्यवान असतात. भजूलाांचे नमुने नेहमीच 
मौल्यवान असतात. 
 

(ई) पृष्ठभागावरील खाचखळग्याांतून मातीचे नमुने घेणे ही चाांगली प्रथा असते. नमुना अहवालात 
भोवतालच्या के्षत्रातील पृष्ठीय पटलीकरण–क्षाराच्या अन्य पुराव्याचा समावशे केलेला असावा. 
 

(उ) सामान्यपणे ज्या हठकाणी हवस्तृत प्रमाणात वनस्पती उगवल्या आहेत तेथील मातीचे नमुने 
घेऊ नयेत. या हनयमाला सांभाव्य अपवाद खाऱ्या जहमनीत उगवणाऱ्या साल्टबुश अगर ग्रीजवुड सारख्या 
झुडुपाजवळ नमुने घेणे हा आहे. झुडुपाच्या मुळाच्या खाली अांदाजे २ रू्फट खोलीवर असे नमुने घ्यावते. 
 

(ऊ) दीघसकालीन शुष्ट्क ऋतुमानात पृष्ठभागावरच्या पहरक्षा–गतांतील खुदाईतल्यासारखे आधीच 
खोदलेल्या द्रव्याच्या हढगातून मातीचे नमुने घेण्यास हरकत नाही. जेव्हा ही हक्रयापद्धहत वापरण्यात येते 
तेव्हा पावसामुळे रासायहनक क्षाराांचा हनचरा ज्या मातीतून झाला आहे अशा मातीचे नमुने घेण्याचे 
टाळण्याची काळजी घ्यावी. 
 

(ए) काँक्रीट तयार करण्याकहरता अगर त्याच्या मुरवणाकहरता योहजलेल्या पाण्याचे नमुने, 
काँक्रीटच्या कामाकहरता ज्या स्थानावरून प्रत्यक्ष पाणी आणले जाईल तेथींलच घ्यावते. हकमान १० हमहनटे 
पाणी मुक्तपणे वाहू द्याव ेआहण नमुना गोळा करण्यापूवी त्याची भाांडी पाण्याने हवसळून घ्यावीत. 
 

२. नमुने घेिे आणि त्याचंी पाठविी– मातीचे नमुने हकमान १ पौड वजनाचे असावते आहण ते 
र्फळाांच्या बरण्या अगर कागदी डब्याांतून पाठवावते. पाण्याचे नमुने हकमान एका प्रपटाचे असावते, आहण ते 
एक प्रपटाच्या स्वच्छ र्फळाांच्या घट्ट बुचे बसहवलेल्या बरण्याांतून अगर पॉहलहथलीनच्या सुनम्य बाटल्याांतून 
पाठवावते. काचेची नमुन्याची भाांडी पाठवली जात असताना रु्फटू नयेत म्हणून चाांगल्या प्रकारे पॅकबांद 
करावीत. नमुने, कोलो. डेन्व्हर येथील डेन्व्हर सांघीय कें द्र इमारत क्र. ५३ येथे मुख्य अहभयांत्याकडे 
पाठवावते. नमुन्याबरोबरच ज्या प्रकारची माहहती पाठवावयाची ती सा. २९ मध्ये दाखहवली आहे. 
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सारिी क्र. २९ मािी आणि पाण्याच्या नमुन्याचंी आधार–सामुग्री 
प्रकल्प – मून नदी, व्योप्रमग 
घटक – पहिम कालवा पार्मश्वक A 2 
हदनाांक – २५ माचस १९६२ 

 
नमुना क्र. स्थान कें द्र क्र. बाांधकामाची 

जागा 
पृष्ठभागाचे 

उद्दशसन 
नमुन्याचे 
उद्दशसन 

मातीचे अगीकरण आहण 
वणसन [ब्यूरोची मृहत्तका 

हनयमपुस्स्तका पहा.] 
१ १२२५ + ५२ सायर्फन ४९१६·० ४९१२·५ भ्रांश झालेले शले (CL). 

१ अ १२३० + ०० सायर्फन ४८६५·५ ४८६२·५ हचकण मातीमय वाळू 
(SC). 

२ १३६० + २५ साांडवा मध्यरेषेवर नैसर्मगक 
पृष्ठभागाखाली २ रू्फट 

गाळमय कां कर (GM). 

३ १३८०·०० कालवा खोदलेला छेद हझरपणारे पाणी 
 

शरेा– डबके हरकामे केल्यानांतर ते भरले जात असताना हझरपणारे पाणी जमा केले आहे. 
 

वाळूचे चाळिीवरील णवश्लेषि 
 

पदसं्ा – ४ 
 

१. नमुने– पदसांज्ञा १ प्रमाणे के्षत्रीय नमून्याांतून चाचणी नमुना प्राप्त करण्यात येतो. नमुना–
हवभाजक वापरून घेतलेला नमुना अहधक पसांत केला जातो. हवभाजकात अडकून बसण्याइतकीं वाळू 
ओली नसेल तर, चाचणी नमुना प्राप्त करण्यापूवी सांपूणस के्षत्रीय नमुना कोरडा करण्याची जरुरी नसते. 
नमुना–हवभाजकातील एका हवभागातील सांपूणस भाग चाांचणीत वापरावा. चाळणी हविेषण करण्याच्या 
आधी चाांचणी नमुना २३०° F पेक्षा जास्त नसलेल्या तपमानात भरीव प्रमाणात वजन स्स्थर राहील असा 
कोरडा करावा. 
 

काँक्रीटमधील वाळूच्याकहरता, वाळूच्या सूक्ष्मतेवरून चाचणी नमुन्याचे वजन हनहित कराव.े 
बारीक चाळण्याांवर खालील नमुन्यापेक्षा बरेच मोठे कण असणाऱ्या नमुन्यावरून अचूक हनष्ट्कषस हमळणार 
नाहीत. 
 

वाळूचा प्रकार नमुन्याचे हनव्वळ वजन–गॅ्रम्स 
भरड वाळू (सू. गु. २·५०–३·५०) ४००–८०० 
सूक्ष्म वाळू (सू. गु. १·५०–२·५०) २००–४०० 
अहत सूक्ष्म वाळू (सू. गु. ०·५०–१·५०) १००–२०० 
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२. पद्धणि– यांत्रचहलत अगर हातकां पनक वापरून ८ इांची चाळणीतून दशसहवलेल्या आकाराचा 
प्राहतहनहधक नमुना चाळून वाळूचे चाळणी हविेषण केले जाते. ८ इांचापेक्षा जास्त व्यासाच्या चाळण्या 
वाळूच्या हविेषणाकहरता वापरू नयेत. 
 

३. याणंत्रकी कंपनक वापरिे– (अ) वापरण्यात येणाऱ्या चाळण्या ४, ८, १६, ३०, ५०, आहण १०० 
या क्रमाांकाने हनदर्मशत केलेल्या मानक चौरस जाळीच्या असतात. सारणीं ३० मध्ये हदलेल्या गरजाांशी 
अनुरूप असे तारेचे आकार आहण चाळणीची हछदे्र असावीत. 
 

(आ) १ हमहनटाच्या कालावधीत एक टक्क्यापेक्षा जास्त नाही इतका शषेभाग कोणत्याही 
चाळणीवरून जाईपयंत (वाळू) चाळणे चालू ठेवण्यात येते. वळेेची बचत करणे आवशयक नसेल तर 
कां पनक १० हमहनटे चालू ठेवावा. 
 

(इ) ४ थ्या क्रमाांकाच्या चाळणीवरील राहहलेल्या द्रव्यापासून सुरवात करून थाळीतील सवस द्रव्याचे 
वजन होईपयंत चाळणीचे आकार क्रमाक्रमाने कमी करुन त्यातून चाळून घेतलेल्या द्रव्याचे वजन हे 
सांचहयत वजन असते. वजन कमीत कमी गॅ्रमच्या पहरमाणापयंत कराव.े प्रत्येक चाळणीवरींल द्रव्य थेट 
तराजूच्या पारड्यात ओतत नाहीत. प्रथम ते सोयीस्कर अशा सहाय्यक थाळीत अगर कागदावर घेऊन 
नांतर ते तराजूच्या पारड्यात ओततात. असे करण्याने द्रव्य ओसांडून जात नाही. 
 

सारिी क्र. ३० युनायटेड तटेट सची मानक चाळि द्वारे आणि िारेचे व्यास [“चांचिीच्या कामाकणरिा वापरण्याि येिाऱ्या 
णवणनदेश A S T M पदसं्ा E₁₁” च्या गरजाशी ही मापे अनुरूप आहेि.] 

 
चाळणी क्रमाांक 

अगर इांचात आकार 
चाळणीतील सरासरी हछद्र तारेचा सरासरी व्यास 

हमहलमीटर इांच हमहलमीटर इांच 
२०० ०·०७४ ०·००२९ ०·०५३ ०·००२१ 
१०० ·१४९ ·००५९ ·११० ०·००४४ 

५० ·२९७ ·०११७ ·२१२ ०·००८४ 
३० ·५९ ·०२३२ ·३५ ०·०१४० 
१६ १·१९ ·०४६९ ·६० ०·०२३६ 
८ २·३८ ·०९३७ ·९२ ०·०३६२ 
४ ४·७६ ·१८७ १·४१ ·०५६ 

⅜ ९·५२ ·३७५ २·३५ ·०९२ 
½ १२·७ ·५० २·७४ ·१०८ 
¾ १९·१ ·७५ ३·५० ·१३८ 
१ २५·४ १·०० ३·९६ ·१५६ 

१½ ३८·१ १·५० ४·५ ·१७८ 
२ ५०·८ २·०० ५·२ ·२०२ 
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३ ७६·२ ३·०० ६·४ ·२५५ 
 

(ई) चाळण्या स्वच्छ करण्याकहरता तयार ठेहवलेल्या ब्रशाने प्रत्येक चाळण काळजीपूवसक स्वच्छ 
करावी. तुटलेल्या अगर ताणलेल्या चाळण्या वापरल्या जाऊ नयेत म्हणनू त्याांची वारांवार तपासणी करणे 
जरुरीचे असते. 
 

(उ) प्रतवारीची अधीक चाांगली कल्पना येण्याकहरता आकाराांची दृशय योजना करावी. 
 

(ऊ) (नजीकच्या पूणस टके्कवारीच्या स्वरूपात अहभव्यक्त केलेल्या) एकूण वजनाच्या टके्कवारीत ही 
सांचहयत वजने रूपाांतहरत करण्यात येतात आहण ५ व्या पहरच्छेदात दशहंवल्याप्रमाणे सूक्ष्मता गुणाांक 
सांगहणत करण्यात येतो. 
 

४. हािाने कंपन करिे– ज्या हठकाणी याांहत्रकी सुहवधा उपलब्ध नसतात तेथे ८ इांच व्यासाच्या 
चाळण्याांच्या एका सांचातून प्राहतहनहधक नमुन्याचे हाताने कां पन करून चाळणी हविेषण कराव.े एका 
हमहनटाांत वजनाने एका टक्क्यापेक्षा जास्त नाही इतके शषे द्रव्य कोणत्याही चाळणीवरून जाईपयंत 
चाळण्याचे काम चालू ठेवाव.े अन्यथा हक्रयापद्धहत पूवी दशसहवल्याप्रमाणेच सामान्यपणे असते. 
 

५. सूक्ष्मिा गुिाकं– क्र. ४ पासून क्र. १०० पयंतच्या सवस सहा मानक चाळण्याांच्यावर राहहलेल्या 
द्रव्याच्या सांचहयत टके्कवारीची बेरीज करून आहण त्या बेरजेला १०० नी भागून वाळूचा सूक्ष्मता गुणाांक 
सांगहणत करण्यात येतो. सूक्ष्मता गुणाांकाच्या सांगणानासह नमुनेदार वाळूच्या हविेषणाचे हनष्ट्कषस पुढील 
कोष्टकात दाखहवले आहेत. 
 

चाळणी क्रमाांक चाळणीवर राहहलेली सांचहयत 
टके्कवारी 

राहहलेली व्यस्क्तगत टके्कवारी 

४.................. १ १ 
८.................. १९ १८ 
१६.................. ३९ २० 
३०.................. ५८ १९ 
५०.................. ७६ १८ 
१००.................. ९२ १६ 
पॅन.................. – ८ 

 २८५ १०० 
 

२८५ ÷ १०० = २·८५ सूक्ष्मता गुणाांक 
भरड णमलाव्याचे चाळिीवरील णवश्लेषि 

 
पदसं्ा – ५ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
१. पद्धणि– भरड हमलाव्याचे हनरहनराळ्या आकारात हवलगन करण्यात येते आहण व्यस्क्तगत 

आकाराचे वजन केले जाते. जर हनधाहरत आहण हविेषण केलेल्या हचकटणाऱ्या सूक्ष्म द्रव्याच्या राशी त्यात 
बऱ्याच प्रमाणात नसतील तर ह्या चाांचणीकहरता ओलसर नमुने कोरडे करण्याची जरूरी नाही. कमाल १½ 
इांच आकाराच्या हमलाव्याकहरता १०० पौंडापेक्षा कमी नाही इतके द्रव्य वापराव े आहण त्यापेक्षाहीं जास्त 
मोठ्या आकाराच्या हमलाव्याकहरता ५०० पौंडापेक्षा कमी नाही इतरे द्रव्य वापरणे अहधमान्य असते. 
 

२. चाळण्या– ह्या चाळण्या ६ इांच, ३ इांच, १½ इांच, ¾ इांच, ⅜ इांच आहण ४ नांबराच्या आकाराच्या 
अगर अन्य आकाराच्या चौरस जाळींच्या मानक चाळण्या असतात, व त्या हवहनदेशीय गरजाांप्रमाणे द्रव्याांच्या 
चाांचणीकहरता जशा लागतील तशा वापरण्यात येतात. सारणी ३० मध्ये हदलेल्या गरजाांशी सातत्य असणारे 
अगर अनुरूप असे तारेचे आकार आहण चाळण्याांतील हछदे्र असतात. 
 

(संगणिि केलेल्या) संयुति वाळू आणि भरड णमलाव्याचे चाळिी णवश्लेषि 
 

पदसं्ा – ६ 
 

हदलेल्या हमश्रणाकहरता करण्यात येणारे सांयुक्त वाळू आहण भरड हमलाव्याचे चाळणी हविेषण, 
वाळूचे चाळणी हविेषण आहण भरड हमलाव्याच्या प्रत्यक अांशाचे (कमी आकार आहण जास्त आकाराच्या 
व्याप्तीतील) सांपूणस चाळणी हविेषण याांच्यापासून प्राप्त कराव.े सांयुक्त प्रतवारीचे वक्र आरेहखत 
करण्यासाठीं वापरण्याकहरता पुरेसे अचूक असे अांदाजी हविेषण प्रमाणहनयांत्रक सांयांत्रापाशी केलेल्या 
हनत्याचा प्रतवारीच्या चाांचण्यावरून सांगहणत कराव.े 
 

णमलाव्याची शैलवगप णववरिात्मक परीिा 
 

पदसं्ा – ७ 
 

१. सामान्य चचा– ह्या चाचणीत दृशय तपासणीचा आहण शलैवगं हववरणात्मक आहण रासायहनक 
र्फरकाप्रमाणे भरड आहण सूक्ष्म हमलाव्यातील घटकाांच्या हवयोजनाचा सांबांध असतो. 
 

२. उपकरि (अ) – सारणी ३०, पदसांज्ञा ४ शी अनुरूप असणाऱ्या चाळण्या. 
 

(आ) २ हकलोगॅ्रम क्षमता आहण ०·१ गॅ्रम इतका सांवदेनशील असलेला तराजू. 
 

(इ) खडे र्फोडण्यास उपयुक्त अशी ऐरण आहण हातोडी. थाळींत अगर अन्य तऱ्हेने कपच्याची 
हाहन कमीत कमी होईल अशा तऱ्हेचे आयोजन होईल अशी ऐरण बसवावी. 
 

(ई) हातप्रभग, हप्रहवहमतीय सूक्ष्मदशी, शलैवगस प्रववरण सूक्ष्मदशी, आहण खडक व खहनजाची 
शलैवगस हववरणात्मक तपासणी करण्यास आहण ओळख पटण्यास जरुर असणारी पुरेशी सहाय्यक 
उपकरणे 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
३. णक्रया पद्धणि– (अ) हनरहनराळ्या आकाराच्या पुढे हदलेल्या हकमान राशी हमळण्याकहरता पुरेशा 

हमलाव्याांचे कामचलाऊ चाळण कराव.े 
 

हमलाव्याचा आकार वजन, गॅ्रम  
१½ इांच ते ¾ इांच............................... ४०००  
¾ इांच ते ⅜ इांच............................... १०००  
⅜ इांच ते १ ३/६  इांच............................... २००  
१ ३/६ इांच ते क्र. ८............................... १००  
क्र. ८ ते क्र. १६............................... ५०  
क्र. १६ ते क्र. ३०............................... २५  
क्र. ३० ते क्र. ५०............................... २५  
क्र. ५० ते क्र. १००............................... २५  
उणे क्र. १०० ते पॅन............................... १०  

 
(आ) काँक्रीटच्या समस्याांशीपहरहचत असलेल्या अहसता प्राप्त शलैवगस हववरकाांकडून हमलाव्याची 

परीक्षा करून घ्यावी. वरील प्रत्येक आकाराच्या अांशभागाचे व्यस्क्तगत परीक्षण कराव.े 
 

(ओपल, कॅस्ल्शयम काबोनेट अगर हजप्समसारख्या) खहनज पदाथांचे (प्रकवा) गाळमाती अगर 
हचकणमातीचे कणावर लेपन झाले अगर कसे हे हनहित करण्याकहरता प्रत्येक अांशभागाची तपासणी 
करण्यात येते. सेंहद्रय लेपन होण्याचीही शक्यता असते. जर असे लेप अस्स्तत्वात असले तर त्याांची माहहती 
करून घेतली जाते आहण शलैवगस–हववरणात्मक अगर रासायहनक तांत्राांनी त्याांचे मूल्यमापन करण्यात येते. 
काँक्रीटच्या दजावर आहण हटकाऊपणावर लेपाांच्या होणाऱ्या भौहतक आहण रासायहनक सांभाव्य पहरणामाांची 
नोंद करण्यात येते. जर लेपन झालेले असले तर प्राथहमक तपासणी केल्यावर लेप काढून टाकण्याकहरता 
हमलावा धुवावा. २२०° F ते २३०° F इतक्या तपमानात नमुना भट्टीत वाळवावा व त्यावळेी प्रक्षोभनाची मात्रा 
आहण लेपन पदाथस अगर नरम कणाांचे हकती प्रमाणात हवघटन होत आहे याचे हनरीक्षण कराव े आहण ते 
काढून टाकावते. कणाचा आकार आहण इतर सांबांहधत गुणधमस हनहित करण्याकहरता नमुन्याचे आणखी 
परीक्षण करण्यात येते. (हातोडीने ऐरणीवर प्रत्येक कण र्फोडून) भरड हमलाव्यातील अांशभागाांचे 
कणाकणाचे परीक्षण केले जाते आहण हातप्रभग अगर सूक्ष्मदशीने अहभज्ञात केले जाते. तीन हनकष लावनू 
व्यस्क्तगत कण वगेळे करण्यात येतात. 
 

(१) शलैवगस–हववरणात्मक अहभज्ञान (२) भौहतक अवस्था आहण (३) काँक्रीटमध्ये अपेहक्षत 
केलेले रासायहनक स्थैयस. प्रत्येक वगाचे नावाने (उदाहरणाथस–गॅ्रनाईट वालुकाशम, चुनाशम आहण 
हझजलेला बॅसाल्ट असे) वगीकरण करण्यात येते आहण खालील पहरमाणानुरूप त्याच्या गुणधमाप्रमाणे 
त्याांना पदसांज्ञा देण्यात येते. 
 

(१) भौणिक गुिधमप 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोणत्याही हवामानाच्या पहरस्स्थतीत काँक्रीटमध्ये उच्च शस्क्त, हटकाऊपणा आहण अपघषी 
प्रहतरोधकता आहण हटकाऊपणा याांना सहाय्यभतू होतील असे हमलाव्यातील चाांगले कण. 
 

कोणत्याही हवामानाच्या पहरस्स्थतीत काँक्रीटमध्ये उच्च अगर मध्यम शस्क्त, अपघषी प्रहतरोधकता 
आहण हटकाऊपणा याांना सहाय्यभतू होतील असे हमलाव्यातील समाधानकारक कण. 
 

आदशस पहरस्स्थतीत काँक्रीटमध्ये मध्यमशस्क्त, हटकाऊपणा, आहण अपघषी प्रहतरोधकता याांना 
सहाय्यभतू होतील पण तीव्र पहरस्स्थतीत ज्याांची भौहतक हाहन होण्याचीं शक्यता असते असे हमलाव्यातील 
सधारणपणे बरे कण. 
 

कोणत्याही हवामान पहरस्स्थतीत काँक्रीटमध्ये अल्प शस्क्त आहण कमी हटकाऊपणा असण्यास 
सहाय्यभतू असणारे आहण तीव्र हवामानाच्या पहरस्स्थतीत काँक्रीटची हाहन होण्यास कारणीभतू होतील असे 
हमलाव्यातील हनकृष्ट कण. 
 

(२) रासायणनक गुिधमप 
 

काँक्रीटला हाहनकारक क्षार–हमलावा प्रहक्रया होण्यास कारणीभतू न घेणारे हमलाव्याचे अनुपद्रवी 
कण. 
 

कण आहण हसमेंटक्षाराांच्या दरम्यान रासायहनक प्रहक्रया होऊन काँक्रीटवर प्रहतकूल पहरणाम 
हनमाण करतील असे हमलाव्यातील हाहनकारक कण, जर हमलाव्यात हाहनकारक कण भरीव प्रमाणात 
असेल तर, मांद–क्षार हसमेंट अगर पोटसलां ड हसमेंट आहण पोझालानचे पहरणामकारक सांहमश्रण वापरण्याची 
हशर्फारस करावी. 
 

कां कराचे हविेषण पूणस झाल्यावर प्रत्येक वगातील कणाांची मोजदाद करावी आहण सांपूणस 
नमुन्यातील कणाांच्या टके्कवारीत त्याांचे सांगणन कराव.े 
 

सूक्ष्म हमलाव्यातील प्रत्येक अांशभाग हद्वनेत्री सूक्ष्मदशीने तपासण्यात येतो. सामान्यतः सूक्ष्म 
हमलाव्याच्या अांशभागाांच्या सांपूणस हवयोजनाची आवशयकता नसते परांतु भौहतकरीत्या दुबसल आहण 
रासायहनकरीत्या हाहनकारक कणाांचे हवयोजन कराव े आहण शलैवगस हववरणात्मक ओळख करून 
गुणधमाहवषयी यथोहचत अहभधान सूहचत कराव.े ५० क्र. त्या चाळणीतून जाणाऱ्या अांशभागाांचे, हनमज्जन 
तेलात, शलैवगस हववरणात्मक सूक्ष्मदशीने, दुबसल अगर पदाथाचे हाहनकारक अस्स्तत्व आहण अांदाजी राहश 
हनहित करण्याकहरता, सामान्यपणे परीक्षण करण्यात येते. 
 

४. शैलवगप णववरिात्मक परीििाचंा णरपोटप करिे– शलैवगस हववरण करणारा. आपले परीक्षण 
आहण हविेषण पूणस झाल्यावर आपल्या हनरीक्षणाचा आहण कायात अपेहक्षत असलेल्या पहरस्स्थतीत 
हमलाव्याच्या उपयुक्ततेसांबांधी काढलेल्या हनष्ट्कषांचा सांहक्षप्त अहवाल तयार करतो आहण त्यात 
हमलाव्याच्या वापरासांबांधी अवशय असणाऱ्या गुणधमासांबांधी अगर हवहशष्ट गुणधमाचे महत्व हवशद 
करण्याकहरता हवशषे चाांचण्या करण्याच्या जरुरीबद्दल सूचना देतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

हमलाव्याच्या शलैवगं हववरणात्मक हविेषणाच्या अहवालाची कोष्टके (उदाहरणादाखल हदलेल्या 
३१ व ३२ सारण्या पहा) तयार करण्यात येतात. अशा कोष्टकात प्रत्येक घटकाकहरता त्याचे शलैवगं 
हववरणात्मक अहभज्ञान, त्याची प्रमाणे, त्याची मलूभतू वैहशष्ट्टे्य आहण त्याच्या भौहतक व रासायहनक 
गुणधमाचा शलैवगस हववरण करणाऱ्याने केलेला अांदाज याांचे हनदशसन केलेले असते. 
 

णसमेंटमधींल आभासी पक्विा 
 

पदसं्ा – ८ 
 

१. सामान्य चचा– पोटसलां ड हसमेंट मध्ये आभासी पक्वता आहे काय हे हनहित करण्याकहरता ही 
चाचणी केली जाते. 
 

२. उपकरिे (अ) – २ हकलोगॅ्रम क्षमता आहण ०·१ गॅ्रमपयंत सांवदेनशील असलेला तराजू 
 

(आ) हवकॅट उपकरण (आ. १९० पहा.) 
(इ) ४ इांच चौरस काचपट्ट्या. 
(ई) रबरी हातमोजे. 
(उ) सेकां द काटा असलेले थोप घड्याळ अगर घड्याळ. 

 
सारिी क्र. ३१ भरड णमलाव्याचे उदाहरिादाखल केलेले सामान्य शैलवगप–णववरिात्मक सामान्य णवशे्लषि. 

खडकाचा 
प्रकार 

वजनी टके्कवारी 
खडकाांच्या प्रकाराचे वणसन 

गुणधमस 
१½ ते 
¾ इांच 

¾ ते 
⅜ इांच 

⅜ ते ३/१६ 
इांच 

रासायहनक भौहतक 

गॅ्रनाइट १·७ ९·० ११·५ प्रकहचत ते सौम्य प्रमाणात 
हझजलेला, मध्यम प्रकारे 
दाणेदार, कठीण, 

अनुपद्रवी समाधानकारक 

ऱ्हायोलाइट 
पॉर्फायहरक 

१·५ १·१ ०·९ प्रकहचत ते सौम्य प्रमाणात 
हझदलेला, एरॅ्फनायहटक 
पार्फायहरक, कठीण 

अनुपद्रवी समाधानकारक 

अँडेसाइट 
पॉर्फायहरक 

२९·५ १७·९ १०·५ प्रकहचत ते सौम्य प्रमाणात 
हझजलेला, ॲरे्फनायहटक ते 
सूक्ष्म कणीदार, कठीण 

अनुपद्रवी समाधानकारक 

हझजलेला 
अँडेसाइट 
पॉर्फायहरक 

११·९ १०·६ ९·१ सौम्य प्रमाणात हझजलेला, 
भ्रांश झालेला, भक्कम ते 
कठीण 

अनुपद्रवी बरा 

खोलपयंत 
हझजलेला 
अँडेसाईट 
पॉर्फाराइट 

९·८ ३·९ २·५ खोलपयंत हझजलेला, भ्रांश 
झालेला, अवशोषक, भक्कम 
ते कठीण 

अनुपद्रवी हनकृष्ट 
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अँडेसाइट १८·१ २९·३ २२ ६ प्रकहचत ते सौम्य प्रमाणात 
हझजलेला, ॲरे्फनायहटक ते 
काचेसारखा कठीण 

हाहनकारक समाधानकारक 

बेसाल्ट २१·९ २१·८ २०·५ ताजा ते प्रकहचत 
हझजलेला, अरे्फनाइहटक ते 
काचेसारखा, चाांगला बांध 
असलेला, वैहशष्ट्ट्यपूणस 

अनुपद्रवी चाांगला 

चलॅ्सेडोहनक 
चटस 

२·० ३·१ ५·४ कठीण, भरदार, 
बांधवैहशष्ट्ट्ये हनकृष्ट 
असलेला 

हाहनकारक बरा 

क्वाटसझाइट ३·६ ४·० ७·० कठीण, भरभक्कम, सूक्ष्म 
कणीदार 

अनुपद्रवी समाधानकारक 

 
३. नमुना ियार करिे– चाचणी करावयाच्या हसमेंटचे ५०० गॅ्रम वजन करून घ्याव ेव अनावशोषक 

पृष्ठभागावर त्याचा कोनाकार ढीग करावा. हढगाच्या मध्यावर एक हववर पाडाव ेआहण त्यात योग्य सांघनता 
येण्यापुरते पुरेसे पाणी ओताव.े (योग्य सांघनतेच्या खुलाशाकहरता पहरच्छेद ४ पहावा.) ३० सेकां दाच्या आत 
थापीने बाहेरचे कोरेवरचे हसमेंट हववरात घालाव.े पाण्याच्या अवशोषणाकहरता आणखी ३० सेकां दाचा 
कालावधी ठेवनू नांतर ३ हमहनटेपयंत हाताने जोरजोराने हमश्रण करून हपळवटून आहण प्रतबनू ही हक्रया पूणस 
करण्यात येते. रबरी हातमोजे घालून हाताचे सांरक्षण कराव.े 
 

सारिी क्र. ३२ गुिवत्तकेणरिा उदाहरिादाखल केलेल्या भरड णमलाव्याचें शैलवगप–णववरिात्मक णवशे्लषि. 

गुणवते्तची मात्रा 
वजनात टके्कवारी 

१½ ते ¾ इांच ¾ ते ⅜ इांच ⅜ ते ३/१६ इांच 

रासायहनक { 
हनरुपद्रवी ७९ ९ ६७ ६ ६२ ६ 
हाहनकारक [उच्च प्रमाणात क्षार असलेल्या 
हसमेंटचे.] 

२० १ ३२ ४ ३८ ० 

भौहतक { 
समाधानकारक ५४·४ ६० ६ ६२·५ 
बरा १३·९ १३·७ १४·५ 
हनकृष्ट ९·८ ३·९ २·५ 

 
४. आभासी पक्विेची चाचंिी– हमश्रणाचे काम पुरे केल्यानांतर हातमोजे घातलेल्या हाताने गांधाचा 

चेंडू जलद करण्यात येतो. एका तळहातावर चेंडू ठेवनू १९० व्या आकृतीतील दुसऱ्या हातात धरुन 
ठेवलेल्या G ह्या कोनावर कड्याच्या मोठ्या तोंडात तो दाबून घालण्यात येतो व गांधाने कडे पूणस भरण्यात 
येते. H या काचपट्टीवर मोठे तोंड राहील अशा तऱ्हेने कडे ठेहवण्यात येते. नांतर मोठ्या तोंडावरील जादा 
गांध एकदाच हात हर्फरवनू काढून टाकण्यात येते. कड्यात अडकून राहहलेल्या H या पट्टीवर असलेले गांध 
B या दांडाखाली कें हद्रत करण्यात येते. C च्या दट्ट्याचे टोक गांधाच्या पृष्ठभागाच्या साहन्नध्याांत आणले जाते 
आहण सेटस्कू्र घट्ट करण्यात येतो. F हा चलहनदशसक मापाच्या वरील शून्याच्या खुणेपाशी आणण्यात येतो 
आहण हमश्रणकाल पूणस झाल्यानांतर बरोबर ¼ हमहनटापयंत (१५ सेकां द) E हा सेटस्कू्र सैल करुन दांड B 
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मोकळा केला जातो. चाचणी करीत असताना उपकरण सवस (प्रकारच्या) कां पनापासून मुक्त असाव.े दांड 
मोकळा झाल्यानांतर ३० सेकां दाच्या आत तो मूळ पृष्ठभागाच्या ३५ ± २ हमहलमीटर इतका खाली जातो तेव्हा 
गांध योग्य सांघनतेचे आहे असे मानण्यात येते. ही सांघनता प्राप्त होईपयंत हनरहनराळ्या टके्कवारीत चाचणी–
गांधात पाणी घालून ती प्राप्त करावी. 
 

 
आ. १९० 

हसमेंटच्या आभासी पक्वतेची चाांचणीं करण्याकहरता वापरण्यात येत असलेले हवकॅट उपकरण. 
288–D–1551 

वरीलप्रमाणे प्रारांहभक प्रवशेयतेची गरज पुरी केल्यानांतर गांधातून दट्ट्या काढून घेण्यात येतो व 
स्वच्छ करण्यात येतो, आहण नवीन स्थानावर कडे–पट्टी पनुः ठेहवण्यात येते. हवकॅट कड्यात अवरूद्ध 
असलेल्या गांधात हकमान हवक्षोभ होईल अशा रीतीने ही हक्रया करावी. दट्ट्या गांधाच्या पृष्ठभागाच्या 
सांपकात पुनः आणण्यात येतो, सेटस्कू्र घट्ट केला जातो आहण मापावरील वरच्या शून्याच्या खुणेपाशी चल–
हनदशसक आणला जातो. प्रारांहभक हमश्रण काल सांपल्यानांतर ५ हमहनटाांनी दट्ट्या मोकळा केला जातो 
आहण प्रवशेयता हमहलहमटससमध्ये मापन करण्यापूवी ३० सेकां द अवस्थाहपत होऊ हदला जातो. जर पहहल्या 
आहण अांहतम प्रवशेयतेतील र्फरक १७ हमहलमींटरपेक्षा जास्त असेल तर हसमेंटमध्ये आभासी पक्वता आहे असे 
मानण्यात येते. 
 
 

वाळूचे णवणशष्ट गुरुत्व आणि अवशोषि 
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पदसं्ा – ९ 
 

घनत्वमापी पद्धि 
 

१. सामान्य चचा– वाांळूचे हवहशष्ट गुरुत्व आहण अवशोषणाच्या (सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क आधार.) सांबांधात 
ही पद्धत वापरण्याचा उदे्दश असतो. ¾ इांचापयंतच्या लहान कां कराच्या आकाराांचीसुद्धा ह्या पद्धतीने चाचणी 
करावी. पदसांज्ञा ११ तील “इ” या पद्धतीप्रमाणेसुद्धा प्रत्यक्ष मापन करून हवहशष्ट गुरुत्व आहण अवशोषण 
हनधाहरत करण्यास हरकत नाही. 
 

२. उपकरि– (अ) तोंड समपातळीत घासलेल्या आहण काचेची तबकडी बसहवलेल्या एक क्वाटस 
मापाच्या काचेच्या र्फळाच्या बरणीचा घनत्वमापी बनहवलेला असतो. 
 

(आ) दोन हकलोगॅ्रम क्षमता आहण ०·१ गॅ्रमपयंत सांवदेनशील असलेला एक तराजू– 
 

(इ) आवशयक ती नळी, जोड आहण गेज याांची अडकून राहहलेली हवा काढून टाकण्याकहरता 
तरतूद केलेला एक हनस्यांदक पांप. (ह्या तरतूदीची जरूरी नसली तरी ती पसांत करण्यात येते) 
 

(ई) खोलीच्या तपमानाइतके पाण्याचे तपमान राखण्यासाठी ५ गलॅन क्षमतेची पाणी साठहवण्याची 
बरणी. 
 

(उ) नमुना–हवभाजक आहण तापमापी. 
 

३. घनत्वमापीचे समापन– सुमारे ४०° ते ९०° F पयंतच्या हनरहनराळ्या पाण्याच्या तपमानाकहरता 
घनत्वमापी बरणीचे समापन केलेले असणे सोयीस्कर होंईल. ज्ञात तपमानाचे पाणी बरणीत भरून अडकून 
राहहलेली हवा काढून टाकण्याकहरता हनवातन करून अगर पाणी हालवनू आहण तबकडीसह बरणीचे 
वजन करून ही हक्रया करण्यात येते. प्राप्त केलेल्या प्रबदूतून, वजन ही कोटी आहण तपमान हा भजू धरून, 
एक वक्र आरेहखत करण्यात येते. घनत्वमापीचे वजन W, पाण्याचे हवहशष्ट तपमान असताना, वक्रावरून 
नांतर हनवडता येते. 

४. णक्रयापद्धणि– (अ) नमुना–हवभाजकाने अगर अन्य सोयीस्कर साधनाांनी सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क 
द्रव्याचा १२०० ते १५०० गॅ्रम्सपयंत प्राहतहनहधक नमुना प्राप्त केला जातो. अांदाजे एकसारखे भाग होतील 
असे नमुन्याचे हवभाजन करण्यात येते व त्यातून ६०० ते ७०० गॅ्रम इतकी एकसारखी वजने असलेल्या २ 
नमुन्याांचे वजन करण्यात येते. सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क द्रव्याच्या ह्या वजनाची B अशी नोंद करण्यात येते. 
 

(आ) एक नमुना भट्टीत ठेवण्यात येतो आहण वजन स्स्थर राहीपयंत तो शुष्ट्क केला जातो आहण A 
म्हणून या वजनाची नोंद केली जाते. 
 

(इ) ज्ञात तपमानाच्या पाण्याने घनत्वमापी ¾ भरण्यात येतो आहण त्यात सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क वाळूचा 
नमुना B घालण्यात येतो. बरणीच्या तोंडाशी आ. १९१ मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे हनवातन यांत्रणा बसवनू 
अथवा बरणी हर्फरवनू अगर वाळू हालवनू अडकलेली हवा बाहेर काढण्यात येते. नांतर बरणीत पाणी 
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भरण्यात येते आहण हतच्या तोंडावर काचेची तबकडी सरकवनू बसहवण्यात येते. अडकून राहहलेली शषे 
हवा काढून टाकण्याकहरता बरणी जोरजोराने हलहवण्यात येते व नांतर तबकडी काढून घेऊन बरणीत पुनः 
पाणी काळजीपूवसक भरण्यात येते. तबकडी पनुः बसहवण्यात येते व त्यावळेी वातपोकळ्या राहहलेल्या 
नाहीत याची खात्री करून घेण्यात येते आहण बाहेरचा पृष्ठभाग कोरडा केला जातो. तबकडीसह बरणीचे 
वजन करून वजनाची W म्हणून पुनः नोंद केली जाते. 
 

 
आ. १९१ 

घनत्वमापीत अडकून राहहलेली हवा काढून टाकण्याकहरता बसहवलेली चूषणी. P X–D–33524 
 

५. संगिने– (अ) हवहशष्ट गुरुत्व – खालील सूत्राांपैकी एकाचा वापर करून स्थूल हवहशष्ट गुरुत्व 
सांगहणत केले जाते. 
 

(हवहशष्ट गुरुत्वशुष्ट्क आधार) = 
A  

Wc + B − W  

(हवहशष्ट गुरुत्व सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क आधार)= 
B  

Wc + B − W  
येथे A = भट्टींत शुष्ट्क केलेल्या नमुन्याचे वजन 

B = सांपृक्त पृष्ठ–शुष्ट्क नमुन्याचे वजन 
Wc = चाांचणीत वापरलेल्या पाण्याच्या तपमानाइतकेच तपमान असलेल्या पाण्याने भरलेल्या 
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घनत्वमापीचे वजन. 
 

(आ) अवशोषि– खालील सूत्र वापरून अवशोषणाचे सांगणन करण्यात येते. 
 

प्रहतशत् अवशोषण = 
B − A 

× १०० 
B 

 
येथे हवहशष्ट गुरुत्वाच्या सूत्रातलेच A व B आहेत. 
 

भरड णमलाव्याचे [ए. एस, टी. एम. पदसं्ा C १२७ वर आधाणरि.] णवणशष्ट गुरुत्व व अवशोषि 
 

पदसं्ा – १० 
 

णनलंबन पध्दिी 
 

१. सामान्य चचा– भरड हमलाव्याचे (खोंलींच्या तपमानात पाण्यात २४ तास ठेवल्यानांतरचे) 
हवहशष्ट गुरुत्व आहण अवशोषण हनधाहरत करण्याकहरता उपयोग करणे हा ह्या पद्धतीचा उदे्दश आहे. 
पदसांज्ञा ११ तील “ई” पद्धतीस अनुसरूनसुद्धा प्रत्यक्ष पद्धतीने हवहशष्ट गुरुत्व व अवशोषण हनधाहरत 
करण्यास हरकत नाही. 
 

२. उपकरिे– (अ) २ हकलोगॅ्रम क्षमतेचा आहण ०·१ गॅ्रम सांवदेनशींलता असलेला तराजू. 
 

(आ) सरासरी ८ इांच व्यास व २½ इांच उांची असलेली ८ नांबरच्या जाळीची तारेची टोपलीं. जर 
टोपली सतत वापरावयाची असेल तर ती ताांब्याची अगर जस्ती पत्रयाची बनवावी. 
 

(इ) तारेची टोपली पाण्यात बुडहवण्याकहरता योग्य पात्र आहण तराजूच्या वजनाच्या पारड्याच्या 
मध्यापासून तारेचीं टोपली लोंबत ठेवण्याकहरता उपयुक्त उपकरण. 

 
३. नमुना– (द्रव्याचे) चार भाग करुन प्राहतहनधक नमुता सांपादन करण्यात येतो आहण 

हमलाव्यातील हनरहनराळ्या आकाराच्या चाांचण्यात खालील वजने वापरण्यात येतात. 
 

हमलाव्याचा आकार वजन–गॅ्रम 
३/१६ ते ⅜ इांच १००० ते १५०० 
⅜ ते ¾ इांच १५०० ते २००० 
¾ ते १½ इांच २५०० ते ३५०० 
१½ इांचापेक्षा मोठा आकार प्राहतहनहधक नमुना तयार करण्यास पुरेशी होईल इतकी राहश. 
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४. कायपपद्धिी– (अ) ५०° ते ७७° F इतके तपमान असलेल्या पाण्यात नमुना बुडहवण्यात येतो, 
आहण धूळ व इतर लेप कणाांच्या पृष्ठभागावरून हनघून जावते म्हणून हे हमश्रण पूणसपणे ढवळण्यात येते आहण 
नांतर त्यात २४ तास पाण्याचे अवशोषण होऊ हदले जाते. नांतर पाण्यातून तो नमुना काढून घेण्यात येतो 
आहण सवस दृशय जलपटले नाहीशी होईपयंत मोठ्या कापडात गुांडाळण्यात येतो. असे असले तरीसुद्धा 
कणाांचे पृष्ठभाग ओलसर हदसतातच. मोठाले कण व्यस्क्तगत पुसून घ्यावते. पृष्ठशुष्ट्क कणाांतून बाष्ट्पीभवन न 
होईल अशी काळजी घ्यावी. नांतर सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क अवस्थेतींल नमुन्याचे वजन प्राप्त करण्यात येते. हे 
आहण नांतरची सवस वजने ०·५ गॅ्रम इतकी हनकट हनधाहरत करावीत. 
 

(आ) वजन केल्यानांतर लागलीच सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क नमुना तारेच्या टोपलीत ठेवण्यात येतो व त्याचे 
पाण्यातील वजन हनधाहरत करण्यात येते. 
 

(इ) नांतर २१२° ते २३०° F या तपमानात स्स्थर वजन प्राप्त होईतो नमुना वाळहवण्यात येतों, 
खोलीतीन तपमानाइतका तो थांड करण्यात येतो, आहण त्याचे वजन केले जाते. 
 

५. संगिने – (अ) णवणशष्ट गुरुत्व– खालील सूत्राांपकैी एकाचा वापर करुन स्थूल हवहशष्ट गुरुत्व 
सांगहणत करण्यात येते. 
 

(हवहशष्ट गुरुत्व शुष्ट्क आधार) = 
A  

B–C  

(हवहशष्ट गुरुत्व सांपृक्त पुष्ठ शुष्ट्क आधार) = 
B  

B–C  
 
येथे A = भट्टीत शुष्ट्क केलेल्या नमुन्याचे हवतेील गॅ्रममध्ये वजन 

B = हवतेील सांपृक्त पृष्ठ शुष्ट्क नमुन्याचे गॅ्रममध्ये वजन आहण 
C = नमुन्याचे पाण्यातील गॅ्रममध्यें वजन 
(आ) अवशोषि– खालील सूत्रावरुन अवशोषणाची टके्कवारी सांगहणत केली जाते. 

 

प्रहतशत् अवशोषण = 
B–A 

× १०० 
B 

येथे A व B हवहशष्ट गुरुत्वाच्या सूत्रातल्या प्रमाणेच आहेत. 
 

णमलाव्याच्या पृष्ठभागावरील आद्रपिा (िसेच णवणशष्ट गुरुत्व आणि अवषशोि) 
 

पदसं्ा – ११ 
 

(अ) िप्ि–पट्ट पद्धणि 
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१. सामान्य चचा– वाळू आहण भरड हमलाव्याच्या पृष्ठभागावरील (मुक्त) आद्रसता हनहित 
करण्याची ही एक स्थूल पद्धहत आहे. 
 

२. उपकरि– (अ) २ हकलोगॅ्रम क्षमता आहण ०·१ गॅ्रम सांवदेनशीलता असलेला तराजू. 
 

आ) लहान उथळ थाळी. 
इ) ढवळण्याचा दांड अगर चमचा 
ई) तप्त–पट्ट अगर स्टोव 

 
३. णक्रयापद्धणि– (अ) हमलाव्याच्या प्राहतहनहधक नमुन्याचे (वाळूकहरता सुमारे ५०० गॅ्रम व 

कां कराकहरता १००० गॅ्रम अगर त्यापेक्षा जास्त) वजन करुन पातळ थरात थाळींत तो पसरण्यात येतो. 
 

(आ) नमुना सावकाश गरम करण्यात येतो व वारांवार ढवळण्यात येतो. जसजसे द्रव्य पृष्ठशुष्ट्क 
अवस्थेप्रत पोहोचते तसतसे ते सतत ढवळाव.े त्यावळेी पृष्ठावरील आद्रसतेपेक्षा जास्त आद्रसता नाहीशी होऊ 
नये म्हणनू अत्यांत काळजी घ्यावी. जेव्हा सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क अवस्था प्राप्त होते तेव्हा नमुना थांड होऊ हदला 
जातो आहण त्यानांतर त्याचे वजन करण्यात येते. 
 

४. संगिन– खालील सूत्राांपैकी एकाचा वापर करून पृष्ठभागावरील आद्रसतेच्या राशीचे सांगणन 
करण्यात येते. 
 

(प्रहतशत् पृष्ठ आद्रसता सांपृक्त पृष्ठ शुष्ट्क आधार) = 
S–B 

× १०० 
B 

(एकूण प्रहतशत् आद्रसता शुष्ट्क आधार)= 
S–A 

× १०० 
A 

 
येथे S = चाांचणी केलेल्या आद्रस हमलाव्याचे वजन 

B = चाांचणी केलेल्या हमलाव्याचे सांपृक्त पृष्ठ शुष्ट्क वजन, आहण 
A = भट्टीत सुकहवलेल्या नमुन्याचे वजन. 

 
आ – पात्र पद्धणि– 

 
१ सामान्य चचा– सूक्ष्म हमलाव्यातील पृष्ठभागावरील आद्रसतेची जलद हनहिती करण्याकहरता ही 

पद्धती वापरली जाते. 
 

२ उपकरि– (अ) ५०० हमहलहलटर क्षमता व ०·१५ हमहलहलटरपयंत समापन केलेले मानकीकृत 
आयतनहमतीय पात्र. 

(आ) दोन हकलोगॅ्रम क्षमता आहण ०·१ गॅ्रम सांवदेनशीलता असलेला तराजू. 
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(इ) शोषनहलका पात्रातील पाण्यातील पातळी समायोहजत करण्याकहरता वापरावयाची पुरेशा 
लाांबीची ¼ इांच व्यासाची काचनळी. 

 

 
आ. १९२ 

समापहनत पात्राच्या सहाय्याने सूक्ष्म हमलाव्यातील मुक्त आद्रसता हनहित करण्याचा सूत्रालेख. 
288–D–1552 

 
३. णक्रयापद्धणि– समापहनत २०० हमहलहलटर खुणेच्या प्रकहचत् वरपयंत खोलीच्या तपमानाइतके 

तपमान असलेल्या पाण्याने पात्र भराव.े शोषनहलकेच्या सहाय्याने २०० हमहलहलटरच्या हचन्हापाशी 
पाण्याचा खालचा भाग येईल इतकी पाण्याची पातळी खाली करण्यात येते. 
 

हमश्रण सांयांत्रातील अांदाजी १००० गॅ्रम प्राहतहनहधक नमुन्यातून ५०० गॅ्रम पात्रात घालण्यात येतात 
आहण पाणी व सूक्ष्म हमलाव्याच्या सांयुक्त राशीचे अांशाांकन-मापकावरून प्रत्यक्ष मापन करण्यात येते. 
 

४. संगिने– सूक्ष्म हमलाव्यातील पृष्ठभागावरील आद्रसतेची टके्कवारी, द्रव्याांच्या स्थूल हवहशष्ट 
गुरुत्वाकहरता आहण तत्सम पात्र-मापनाकहरता सूत्रालेखावरून (आ. १९२) सरळ घेता येते अगर खालील 
सूत्रावरून सांगहणत करता येते. 
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 V−५०० 

२०० 
प्रहतशत् मुक्त आद्रसता = 

s.g. 
२०० + ५०० − V  

 
येथे V = पात्र मापनाांक = पात्रातील सूक्ष्म हमलावा आहण पाण्याची सांयुक्त राहश, आहण 
s. g. = सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क सूक्ष्म हमलाव्याचे स्थूल हवहशष्ठ गुरुत्व 

 
(इ) प्रत्यि मापन 

 
१. सामान्य चचा– पृष्ठभागावरील आद्रसता, अवशोषण आहण हवहशष्ठ गुरूत्व याांचे शीघ्रमापन, 

सांगणन न करता अगर तक्त्याांचा उपयोग न करता, करण्याची ह्या पद्धतीत तरतूद केलेली आहे. 
 

२. उपकरि – (अ) आ. १९३ मध्ये हचहत्रत केलेले आद्रसता–उपकरण 
 

(आ) २ हकलोगॅ्रम क्षमता आहण ०·१ गॅ्रम सांवदेनशीलता असलेला तराजू 
 

३. णक्रयापद्धणि– (अ) पृष्ठभागावरील आद्रसता – B गॅ्रम ओला हमलावा (पहरच्छेद ४ पहा.) 
सायर्फन भाांड्यात सांपूणसपणे घालण्यात येतो. जेव्हा सायर्फनमधील प्रस्त्राव थाांबतो तेव्हा आद्रसता मापकावर 
आद्रसतेची टके्कवारी मापण्यात येते. 
 

(आ) अवशोषि– सांपूणसपणे भरलेल्या सायर्फनच्या भाांड्यात B गॅ्रम कोरडा हमलावा घालण्यात 
येतो. ३० हमहनटापयंत हमलावा हनमहज्जत होऊ हदला जातो. त्यानांतर सवस प्रस्त्राहवत पाणी सायर्फन भाांड्यात 
घालण्यात येते. दुसऱ्याांदा प्रस्त्राव पूणस झाल्यावर आद्रसता मापकावर अवशोषणाच्या टके्कवारीचे मापन केले 
जाते. 
 

(इ) णवणशष्ट गुरुत्व– पूणस भरलेल्या सायर्फनच्या भाांड्यात सांपृक्त पृष्ठ–शुष्ट्क B गॅ्रम हमलावा 
घालण्यात येतो. सायर्फन प्रस्त्राहवत झाल्यानांतर हवहशष्ट गुरुत्व मापकावर हवहशष्ट गुरुत्त्वाचे मापन केले 
जाते. 
 

४. समापन– आद्रसता मापक चलनक्षम असतो आहण हनरहनराळ्या हवहशष्ट गुरूत्वाकहरता 
समायोहजत करता येतो. उहचत हवहशष्ट गुरूत्वाच्या समोर येईल असे आद्रसता मापकावरील शून्याचे हचन्ह 
सरकहवण्यात येते. हवहशष्ट गुरुत्वमापकाचे समापन करतेवळेी हनमात्याकडून प्रत्येक उपकरणाकहरता 
हनहित केलेला वजन B हा स्स्थराांक हदलेला असतो. 
 

शुष्ट्क आधारावर जर आद्रसता, अवशोषण आहण हवहशष्ट गुरुत्व हनहित करावयाचे असेल तर त्या 
आधारावर उपकरणावरील मापाचे समापन केले पाहहजे. 
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काँक्रीटकणरिा [ए. एस. टी. एम. पदसं्ा C २९ वर आधाणरि.] णमलाव्याचे एकक वजन 
 

पदसं्ा – १२ 
 

१. सामान्य चचा– वाळू, भरड हमलावा आहण काँक्रीटमधील हमश्र हमलाव्याचे एकक वजन हनहित 
करण्याचा ह्या चाचणीचा उदे्दश आहे. 
 

२. उपकरिे– लागणाऱ्या उपकरणात नळकाांड्याच्या आकाराचे धातूचे माप, धुमसदांड, वजन 
करावयाच्या नमुन्याच्या वजनाच्या ०·५ प्रहतशत् सांवदेनशीलता असलेल्या तराजूचा समावशे असतो. 
 

(अ) माप– माप नळकाांड्याच्या आकाराचे असाव े आहण त्याचा माथा व तळ याांची प्रतले 
नळकाांड्याच्या अक्षाशी अहभलां ब असावीत. त्याची आतल्या बाजूची धातु मापे हबनचुक राहण्याकहरता 
यांत्रसाहधत करावी, व ते जलरोधक असाव;े धकाधकींच्या वापरात त्याचा आकार हटकून राहील इतके पुरेसे 
ताठर असाव ेआहण त्याला मुठी बसहवल्यास ते अहधक पसांत असते. 
 

मापाची ⅒ −, ½ −, १ अगर ३ घनरू्फट क्षमता असावी. ही क्षमता हमलाव्याच्या कमाल आकारावर 
अवलां बून असते आहण माप खालील आकाराचे असाव.े 
 

घन रु्फटात क्षमता इांचात आतला 
व्यास 

इांचात आतली 
उांची 

धातूची कमाल 
जाडी– यू. एस् . 

गेज 

इांचात हमलाव्याचा 
कमाल आकार 

०·१० ६·०० ६·१० क्र. ११ ½ 
·५० १०·०० ११·०० क्र. ८ १½ 
१·०० १४·०० ११·२३ क्र. ५ ३ 
३·०२ [बाहेरून वर खाली प्रबहलत 
केलेले ¼ इांच × १¼ इांच मुठी असलेले 
कचऱ्याचे भाांडे.] 

१७·०० २३·०० १/१६ इांच ६ 

 
(आ) धुमस दांड − ⅝ इांच व्यासाचा आहण २४ इांच लाांबीचा धुमस दांड हा एक सरळ दांड असतो. 

त्याच्या खालच्या बाजूस गोळीसारखे टोक केलेले असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १९३ 

णमलाव्याच्या पृष्ठभागावरील आद्रपिा अवशोषि, आणि णवणशष्ट गुरुत्व याचें प्रत्यि मापन करण्याचे 
उपकरि. 

 
२. णक्रयापद्धिी– (अ) ७०° F तपमानातील पाण्याच्या वजनाला त्याच तपमानातील पाण्याच्या 

६२·३ या एकक वजनाने भागनू मापाचे आयतन हनहित करण्यात येते. 
 

(आ) हमलाव्याचा नमुना कक्षशुष्ट्क आहण सांपूणसपणे हमसळलेला असावा. 
 

(इ) माप ⅓ भरेपयंत त्यात हमलावा भरण्यात येतो आहण बोटाांनी त्याचा पृष्ठभाग सारखा केला 
जातो, सवस पृष्ठभागावर सारख्या प्रमाणात २५ ठोके मारून दांडाने त्या द्रव्याचे दांडन केले जाते. नांतर माप 
⅔ भरेपयंत त्यात आणखी हमलावा घालण्यात येतो आहण पूवीप्रमाणे सारखा करून ते दांहडत करण्यात येते. 
नांतर ओसांडून जाईपयसत माप भरून त्याचे दांडन करण्यात येते आहण धुमसदांडाचा सरल–पट्टीसारखा 
वापर करून अहतहरक्त हमलावा काढून टाकण्यात येतो. पहहल्या थराचे दांडन करत असताना मापाच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

तळाला जोरात धक्का बसेल असे दांडन करू देऊ नये. अन्य थराांचे दांडन करताना आधीच्या थरात धुमस 
दांडाचा प्रकहचतसा प्रवशे होईल इतक्या प्रमाणात जोर द्यावा. 
 

२ इांचापेक्षा जास्त मोठ्या हमलाव्याच्या थराकहरता दांडनापेक्षा “हजप्रगग” करणे अहधक पसांत केले 
जाते. काँक्रीटच्या र्फरशीसारख्या भक्कम आधारावर भाांड्याची एक सोडून एक बाजू उचलून त्याचे हजप्रगग 
केले जाते आहण प्रत्येक बाजू २५ वळेा खाली पाडली जाते. अशा तऱ्हेने एकूण ५० वळेा प्रत्येक ⅓ 
भरणाकहरता ही हक्रया करण्यात येते. २ इांचापेक्षा लहान हमलावासुद्धा हजप्रगग अगर कां पन करून सांदाहबत 
करावा परांतु ह्यामुळे प्राप्त केलेली एकक वजने शुष्ट्क–दांडनाने प्राप्त केलेल्या एकक वजनाांच्यापेक्षा बरीच 
जास्त असतात व ही वाढ सूक्ष्म द्रव्यात अहधक जास्त असते. शुष्ट्क–दांहडत नमुन्याच्या प्राप्त केलेल्या एकक 
वजनावर आधाहरत केलेल्या आधार सामुग्रीशी जेव्हा अशा पद्धतीने प्राप्त केलेले पहरणाम सहसांबांहधत 
करण्यात येतात तेव्हा हे अहधक एकक वजन हवचारात घ्याव.े 
 

(ई) मापातील हमलाव्याचे हनव्वळ वजन हनहित करण्यात येते. नांतर (अ) मध्ये वणसन केल्याप्रमाणे 
प्राप्त केलेल्या मापाच्या वस्तुमानाने हमलाव्याच्या हनव्वळ वजनाला भागून हमलाव्याचे एकक वजन 
काढण्यात येते. 
 

(उ) तीन हनधारणे करावीत. सरासरी हनव्वळ वजनाच्या १ टक्क्यापेक्षा जर तीन चाचण्याांतील 
प्रसार जास्त असेल तर आणखी चाांचण्या कराव्यात. एकक वजन हनहित करताना सवस चाांचण्यातील 
हनव्वळ वजनाच्या सरासरीचा उपयोग केला जातो. 
 

णमलाव्यािील मािीचे गोळे [ए. एस. टीं. एम. पदसं्ा C १४२ वर आधाणरि.] 
 

पदसं्ा – १३ 
 

१. सामान्य चचा– हमलाव्याच्या हनत्याच्या परीक्षणातील मातीच्या गोळ्याांचे अांदाज हनहित करणे 
हा ह्या चाचणीचा उदे्दश आहे. 
 

२. उपकरिे– (अ) २ हकलोगॅ्रम क्षमता व ०·१ गॅ्रम सांवदेनशींलता असलेला तराजु. 
 

(आ) पातळ थरात नमुना पसरता येईल अशा मापाची आहण आकाराची व मोठ्यात मोठे कण 
हनमहज्जत होऊ शकतील अशा पुरेशा खोलीची भाांडी. 
 

(इ) सारणी ३० मधील गरजाशी अनुरूप अशा चाळण्या. 
 

३. नमुने– (अ) चाांचणीं घ्यावयाच्या प्राहतहनहधक द्रव्याचे चार भाग करून अगर नमुना–हवभाजक 
वापरून नमुने प्राप्त केले जातात. उपस्स्थत असलेले हचखलाचे गोळे रु्फटून जाणार नाहीत अशा प्रकारे 
नमुने हाताळावते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(आ) २२०° F पेक्षा जास्त नसलेल्या तपमानात भरीव प्रमाणात वजन स्स्थर राहील असे नमुने सुके 
करावते. 
 

(इ) क्र. १६ च्या चाळणीपेक्षा जास्त भरड कण असलेले वाळूचे नमुने असावते आहण वजन १०० 
गॅ्रमपेक्षा कमी असू नये. 
 

(ई) हनरहनराळ्या आकारात भरड हमलाव्याच्या नमुन्याचे हवलगन करण्यात येते व त्याकहरता क्र. 
४, ⅜ इांच, ¾ इांच आहण १½ इांच ह्या चाळण्या वापरण्यात येतात. हनरहनराळ्या आकाराच्या 
कणाांच्याकहरता नमुन्याांची वजने, खालील कोष्टकात हदलेल्या वजनापेक्षा कमी असू नयेत. 
 

कणाचा आकार हकमान वजन गॅ्रम 
३/१६ ते ⅜ इांच १००० 
⅜ ते ¾ इांच २००० 
¾ ते १½ इांच ३००० 
१½ इांचापेक्षा जास्त ५००० 

 
(उ) ४ नांबरच्या चाळणीवर हमसळलेल्या वाळू आहण भरड हमलाव्याचे हवलगन कराव े आहण 

पहरच्छेद (इ) आहण (ई) ला अनुसरून हवलग केलेले नमुने बनवावते. 
 

४ णक्रयापद्धणि– भाांड्याच्या तळाशी पातळ थरात नमुना पसरावा आहण पाण्याने झाकावा. २४ 
तासपयंत पाण्यात हभजल्यावर पाणी हनथळाव े आहण हचखलाच्या गोळ्याकहरता नमुन्याची तपासणी 
करावी. बोटाांनी दाबता येतील इतके जेव्हा कण मऊ होतात तेव्हा त्याना हचखलाचे गोळे असे समजण्यात 
येते. हचखलाचे हदसण्याजोगे गोळे र्फोडल्यानांतर खालील कोष्टकात दाखहवलेल्या चाळण्याांवर नमुना 
धुण्यात येतो. 
 

कणाचा आकार धावन चाळणीचा आकार 
(क्र. १६ वर राहणारी वाळू) क्र. ३० 
³/₁₆ इांच ते ⅜ इांच क्र. ८ 
⅜ इांच ते ¾ इांच क्र. ४ 
¾ इांच ते १½ इांच क्र. ४ 
१½ इांचापेक्षा जास्त क्र ४ 

 
चाळणींवर राहहलेले द्रव्य २२०° F पेक्षा जास्त तपमान नसताना भरीव प्रमाणात स्स्थर वजन राहील 

असे वाळहवण्यात येते. 
 

५ संगिने– खालील सूत्रावरून नजीकच्या ०·१ टक्क्याइतकी राहील अशी मातीच्या गोळ्याांची 
टके्कवारी सांगहणत करण्यात येते. 
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(मातींच्या गोळ्याांची टके्कवारी) = 
धुताना झालेलीं वजनाची हाहन 

× १०० 
हबन धुतलेल्या नमुन्याचे वजन 

 
वाळूिील [ए. एस्. टी. एम्. पदसं्ा C ४० वर आधाणरि.] सेंणद्रय अपद्रव्ये 

 
पदसं्ा १४ 

 
१. सामान्य चचा– हसमेंटचा चनुा अगर काँक्रीटमध्ये वापरावयाच्या नैसर्मगक वाळूमधील 

हाहनकारक सेंहद्रय सांयुगाांचे अस्स्तत्व हनहित करण्याकहरता करावयाच्या चाचणीची ही एक अदमासी 
पद्धहत आहे. 
 

चाचणीत प्राप्त झालेला काळा रांग हा वाळू वापरण्यास हनरुपयोगी असल्याचा हनणायक असतो 
असे नाही कारण काही तुलनेने हनरुपद्रवी सेंद्रीय आहण अकाबसहनक पदाथानीसुद्धा असा रांग हनमाण होतो. 
काही प्रकारचे कोळसे आहण मगँनॅीज खहनजे ही ह्याची उदाहरणे आहेत. 
 

ज्या काँक्रीटमध्ये वाळू वापरावयाची आहे त्याचा हटकाऊपणा आहण शक्तीची हनहिती 
करण्याकहरता आणखी चाचण्या कराव्यात अगर कसे हे सूहचत करणे हे ह्या चाचणीचे प्रधान मूल्य असते. 
 

२. णक्रयापद्धणि– (अ) सुमारे १ पौंड वजनाचा वाळूचा प्राहतहनहधक चाचणीनमुना घ्यावा. 
 

(आ) १२ औांस क्षमतेची अांशाकहनत केलेली काचेची बाटली ४½ औांसाच्या खुणेपयंत चाचणी 
करावयाच्या वाळूने भरावी. 
 

(इ) सोहडयम हायड्रॉक्साइडचे पाण्यातील [३२ द्रव औांस तयार करण्याकहरता पुरेल इतक्या पाण्यात १ औांस सोहडयम 

हायड्रॉक्साइड हवरघळून ३ प्रहतशत् सोहडयम हायड्रॉक्साइड द्रावण तयार करावे.] ३ प्रहतशत् द्रावण येथपयसत घालाव े की 
हलहवल्यानांतर वाळूची आहण द्रबाची राहश ७ द्रव औांस होईल. 
 

(ई) बाटलीला बूच घालाव,े ती जोराने हलवावी आहण २४ तासपयंत तशीच राहू द्यावी. 
 

(उ) टॅहनक अम्लाचे २ प्रहतशत् २ हम. हलटर द्रावण सोहडयम हायड्रॉक्साइडच्या ३ प्रहतशत् ९७·५ 
हम. हलटर द्रावणात घालून मानक रांग द्रावण तयार करण्यात येते. १९० प्रमाहणत अलकोहोल १० हम. 
हलटर आहण २ गॅ्रम टॅहनक अम्ल भकुटी ९० हम. हलटर पाण्यात घालून २ प्रहतशत् टॅहनक अम्ल द्रावण तयार 
करण्यात येते. १२ औांसाच्या बाटलीत हे रांहगत द्रावण घालून, बूच बसवनू, जोराने हालहवण्यात येते आहण 
२४ तासपयंत तसेच राहू हदले जाते. ह्या द्रावणाचा रांग कायम स्वरुपाचा नसतो आहण चाचण्याांच्या प्रत्येक 
सांचाकहरता नवीन मानक (द्रावण) तयार कराव.े (९ गॅ्रम सी. पी. रे्फहरक क्लोराइड (FeCl3 6CH₂ O) 
आहण १ गॅ्रम सी. पी. कोबाल्ट क्लोराइड (CoCl₂ 6H₂O) १०० हम. हलटर पाण्यात हवरघळून व त्यात ⅓ 
हम. हलटर हायड्रोक्लोहरक अम्ल (HCl) घालून कायम स्वरूपाचा मानक रांग तयार करावा. हे हमश्रण जेव्हा 
बाटलीत अवातमुहद्रत करण्यात येते तेव्हा ते अनांत कालपयंत स्स्थर राहील. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(ऊ) २४ तासपयंत द्रावण तसेच राहहल्यानांतर वाळूवरील स्वच्छ द्रव्याच्या रांगाची मानकरांग 
द्रावणाच्या रांगाशी अगर तत्सम रांगाच्या काचेशी तुलना करण्यात येते. 
 

(ए) मानक रांगापेक्षा जास्त काळ्या रांगाची द्रावणे दर दशलक्षास ५०० भागापेक्षा जास्त टॅहनक 
अम्लाचे अस्स्तत्व दाखहवतात आहण द्रव्याचे स्वरूप आहण हसमेंटच्या पक्वतेच्या कालावरील आहण 
शक्तीवरील पहरणाम हनहित करण्याकहरता आणखी चाचण्या घ्याव्या लागतात. 
 

(ऐ) जर मानकापेक्षा हर्फका रांग प्राप्त झाला तर (सेंहद्रय दृहष्टकोनातून) आणखी चाचण्या न घेता 
वाळू उपयुक्त आहे असे मानण्यात येते. 
 

वाळूिील णचकिमािी आणि गाळमािीच्या अंदाजी राशींच्या अवसादन चाचण्या 
 

पदसं्ा – १५ 
 

१४ औांसाच्या खुणेपयंत ३२ औांसाची अांशाांहकत औषधाचे डोस असलेली बाटली वाळूने भरण्यात 
येते आहण तीत २८ औांसाच्या खुणेपयंत पाणी घालण्यात येते. नांतर हे हमश्रण जोराने हलहवले जाते आहण 
त्याांतील अांतवसस्तूांचे एकतासापयसत अवस्थापन होऊ देण्यात येते. वाळूवरील अवसादाचा एक औांस 
स्थूलमानाने हचकणमाती आहण गाळमातीच्या वजनाने ३ टक्क्याइतका असतो. वाळू धुवावी आहण नमुने 
पुनः तपासावते आहण गरजा पुऱ्या झाल्या असतील तर वाळू वापरण्याकहरता अनुज्ञा द्यावी. 
 

वाळूतील सेंहद्रय द्रव्याकहरता (पदसांज्ञा १४) जेव्हा चाचणी करण्यात येते तेव्हाां हचकणमाती आहण 
गाळमातीच्या अांदाजी राशीकहरता जादा चाचणी करण्याची गरज नाही. सेंद्रीय अपद्रव्याच्या चाचणीत ७ 
औांस वाळूच्या माथ्यावरील ½ औांस अवसाद हचकणमाती आहण गाळमातीच्या अांदाजी ३ टक्क्या इतका 
असतो. अवसादन–हनष्ट्कषस पाण्यातल्यापेक्षा सोहडयम हायड्रॉक्साइडच्या ३ प्रहतशत् द्रावणात पुष्ट्कळच 
जलद प्राप्त होतात. 
 

२०० क्रमाकंाच्या चाळिीिून [ए. एस. टी. एम. पदसं्ा C ११७ वर आधाणरि.] जािाऱ्या णमलाव्याची टके्कवारी 
 

पदसं्ा – १६ 
 

सामान्य चचा– २०० क्रमाांकाच्या (७४–मायक्रॉन) चाळणीतून जाणारा हमलावा असलेल्या 
द्रव्याची एकूण राहश हनहित करताना वापरावयाच्या हक्रयापद्धतीचीं रूपरेखा ह्या चाचणीत हदली आहे. 
 

२. उपकरि– (अ) दोंन घरटीदार चाळण्या, वरची चाळणी १६ क्रमाांकाची व खालची २०० 
क्रमाांकाची; दोन्हीही. चाळण्या, ए. एस. टी. एम. पदसांज्ञा E११ “चाचणी घेण्याच्या जाळयाचे मानक 
हवहनदेश”, इच्या गरजाांशी अनुरुप असतात. 
 

(आ) नमुना पाण्याने झाकून टाकण्यास पुरेसे होईल आहण नमुन्याच्या अगर पाण्याच्या काहीही 
भागाची हानी न होता जोराने हलवता येईल अशा आकाराची थाळी अगर भाांडे. 
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(इ) शुष्ट्कन भट्टी आहण २ हकलोगॅ्रम क्षमता आहण ०·१ गॅ्रम सांवदेनशीलता असलेला तराजू. 
 

३. चाचंिी नमुना– सांपूणसपणे हमश्रण केलेल्या आहण हवयोजन होऊ न देण्याइतकी आद्रसता 
असलेल्या द्रव्यातून प्राहतहनहधक नमुना प्राप्त करण्यात येतो. खालील कोष्टकात दाखहवल्याप्रमाणे शुष्ट्क 
द्रव्याच्या योग्य वजनाच्यापेक्षा कमी होणार नाही इतका नमुन्याचा पुरेसा आकार असावा. 
 

हमलाव्याचा आकार वजन, गॅ्रम 
० ते ३/१६ इांच (वाळू) ५०० ते १००० 
३/१६ ते ⅜ इांच १००० ते १५०० 
⅜ ते ¾ इांच १५०० ते २००० 
¾ ते १½ इांच २५०० ते ३५०० 
१½ इांचापेक्षा मोठा प्राहतहनहधक नमुना तयार होईल इतकी राहश. 

 
४. णक्रयापद्धणि– २३०° F पेक्षा जास्त नाही इतक्या तपमानात स्स्थर वजन राहीतो चाचणीं 

नमुन्याचे शुष्ट्कन कराव ेआहण त्याच्या वजनाच्या प्रत्येक ५०० गॅ्रमसाठी ०·१ गॅ्रम इतक्या हनकट मयादेपयंत 
वजन कराव.े 
 

वाळहवल्यानांतर आहण वजन केल्यानांतर चाचणी नमुना भाांड्यात ठेऊन तो परेुशा पाण्याने 
झाकण्यात येतो. भाांड्यातील अांतवसस्तू जोराने हलहवण्यात येतात. 
 

क्र. २०० च्या चाळणीपेक्षा जास्त सूक्ष्म असणारे सवस कणाांचे भरड कणाांपासून पूणस हवलगन होईल व 
धावनजलाने ते काढून टाकण्यासाठी सूक्ष्म द्रव्य तरांगत राहील इतक्या भरपूर जोराने भाांडे हलवाव.े 
हलवनू झाल्यावर लगेच धावनजल हनथळण्यात येते आहण वर भरड चाळणी राहील अशा आयोहजत 
केलेल्या घरटीदार चाळण्याांवर ओतण्यात येते. (चाळण्यावर कां कर अगर वाळू ओतू नये कारण चाळण्या हे 
वजन सहन करू शकणार नाहीत.) धावनजल स्वच्छ होईतो ही हक्रया वरचेवर करण्यात येते. 
 

घरटीदार चाळण्याांवर राहहलेले सवस द्रव्य धुतलेल्या नमुन्यात घालण्यात येते आहण ते २३०° F पेक्षा 
जास्त नसलेल्या तपमानात स्स्थर वजन येईतो कोरडे केले जाते आहण प्रत्येक ५०० गॅ्रमकहरता ०·१ गॅ्रम 
इतक्या हनकट वजनापयंत तोलण्यात येते. 
 

५. संगिने– खालींल सूत्रावरून हनष्ट्कषस सांगहणत केले जातात. 
(क्र. २०० च्या चाळणीपेक्षा जास्त सूक्ष्म असलेल्या कणाांची टके्कवारी) = 

(मूळचे शुष्ट्क वजन A) − (धूतल्यानांतरचे शुष्ट्क वजन E) 
× १०० 

मूळचे शुष्ट्क वजन A 
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६. िपासिी–णनधारिे– जेव्हा तपासणीची हनधारणे हवी असतात तेव्हा कोरडे होईपयंत 
धावनजलाचे बाष्ट्पीभवन केले जाते अगर डाांबरी हनस्यांदक–कागदातून गाळून नांतर कोरडे केले जाते.  
खालील सूत्र वापरण्यात येते– 
 

(क्र. २०० चाळणीपेक्षा सूक्ष्म द्रव्याची टके्कवारी) = शषे भागाचे वजन × १०० मूळ शुष्ट्क वजन 
 

१·९५ पेिा कमी णवणशष्ट–गुरुत्व असलेल्या वाळूच्या [अमेणरकन असोणसएशन ऑफ तटेट हायवे ऑणफणशअल्सच्या 

पदसं्ा T १४४ वर आधाणरि.] किाचंी टके्कवारी 
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१. सामान्य चचा– वाळूतील हलक्या द्रव्याची अांदाजाने हनहिती करण्याची हक्रयापद्धहत ह्या 
चाचणीने रूपरेहखत केली आहे. १·९५ पेक्षा कमी हवहशष्ट गुरुत्व असलेले बऱ्याच प्रमाणात शले आहण 
कोळशाचा अांतभाव असलेले द्रव्य ह्या चाचणीत काढून टाकण्यात येईल. 
 

२. उपकरि– (अ) २ हकलोगॅ्रम क्षमता आहण ०·१ गॅ्रम सांवदेनशीलता असलेला तराजु, 
 

(आ) ३० नांबरची चाळणी. 
(इ) ३० नांबरच्या चाळणीतल्यापेक्षा लहान हछदे्र असलेली दोन अगर अहधक गाळणी. 
(ई) १००० हम. हलटर काचेची तीन चांचुपाते्र. 

 
३. नमुना– ३० नांबरच्या चाळणीपेक्षा जास्त भरड द्रव्य १०० ते २०० गॅ्रम हमळेल इतकी भरपूर 

वाळू, प्राहतहनहधत्वाची खात्री हमळण्याकहरता, चार भाग पाडून अगर हवभागातून हनवडण्यात येते. वाळूच्या 
प्रतवारीतील भरडपणा अगर सूक्ष्मतेप्रमाणे राशीत र्फरक होईल. हनवडलेले द्रव्य २३०° F पेक्षा जास्त नाही 
अशा तपमानात वजन स्स्थर राहीपयंत भट्टीत सुके करण्यात येते. ३० नांबरच्या चाळणीतून नांतर वाळू 
चाळण्यात येते आहण चाळणीवर राहहलेला तो भाग नजीकच्या ०·१ गॅ्रमपयसत वजन केला जातो. 
 

४. हक्रयापद्धहत – ७०° ते ८०° F तपमान असताना १·९५ ± ०·०२ हवहशष्ट गुरुत्व असलेले प्रझक 
क्लोराईडचे द्रावण तयार करण्यात येते. 
 

(टीप– त्वचेवर खाज सुटण्याची अगर ज्वलनची शक्यता असल्यामुळे ह्या साांद्रतेचे प्रझक 
क्लोराइड दक्षतापूवसक हाताळाव.े भरपूर प्रमाणात पाणी लावणे हा एक समाधानकारक 
प्रहतकारात्मक उपाय आहे.) 

 
१००० हमहलहलटर काचेच्या चांचुपात्रात अांदाजे ६०० हमहलहलटर द्रावण घालण्यात येते आहण ह्या 

द्रावणात नमुना ओतण्यात येतो. नमुना द्रावणात घातला जात असताना ते जोराने ढवळण्यात येते. जेव्हा 
सवस नमुना तरांगावयास लागतो तेव्हा ढवळणे थाांबहवण्यात येते आहण वर येणारे हलके द्रव्य आहण खाली 
बसणारी वाळू याांच्या दरम्यान हवदरणप्रतल हनहितपणे अस्स्तत्वात येईपयंत (अांदाजे ३० सेकां द) नमुना 
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अवसाहदत होऊ हदला जातो. चांचुपात्राच्या टोकाशी वाळू हदसेपयंत गाळण्यावर द्रावण हनथळण्यात येते. 
द्रवाबरोबर र्फक्त तरांगणारे कणच ओतले जातील याची काळजी घ्यावी. बऱ्याच प्रमाणात हलके द्रव्य 
असणाऱ्या नमुन्याच्या बाबतीत अहतहरक्त हवलगन कराव े लागेल व ते नमुन्यात आणखी द्रावण घालून, 
हलवनू आहण हनथळून साध्य कराव.े चाचणी केली जात असताना प्रझक क्लोराइडच्या द्रावणाच्या सांपकात 
२½ हमहनटापेक्षा जास्त काल नमुने असू नयेत. 
 

प्रझक क्लोराइड काढून टाकण्याकहरता गाळण्यावर राहहलेले द्रव्य सांपूणसपणे धुण्यात येते आहण 
२३०° F पेक्षा जास्त नसलेल्या तपमानात वजन स्स्थर राहीपयंत भट्टीत सुके करण्यात येते आहण हनकटच्या 
०·१ ग्रँमपयंत त्याचे वजन केले जाते. वाळूचे कण सुक्या केलेल्या द्रव्यात आहेत की काय हे पाहण्याकहरता 
त्याची तपासणी करण्यात यावी आहण असे कण काढून टाकण्यात यावते. 
 

५. गिना– खालील सूत्रावरून हलक्या द्रव्याच्या टके्कवारीची गणना करण्यात येते. 
 

प्रहतशत् हलके द्रव्य = 
(हनथळलेल्या कणाांचे वजन) 

× १०० 
(३ नांबरच्या चाळणीवर आरांभी राहहलेल्या भागाचे वजन) 

 
३० नांबरच्या चाळणीवर राहहलेल्या अांशभागातील र्फक्त हलके द्रव्य मूळच्या नमुन्यातून वगेळे केले 

आहे हे लक्षात घ्याव.े 
 
१·९५ पेिा कमी णवणशष्ट गुरुत्व असलेल्या भरड णमलाव्यािील [ए. ए. एस. एच. ओ. पदसं्ा T १५० वर आधाणरि.] 

किाचंी टके्कवारी 
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१. सामान्य चचा– भरड हमलाव्यातील हलक्या द्रव्याच्या हनधारणाची कायसपद्धती ह्या 
चाचणीवरून रूपरेहखत होंते. बराचसा शले व कोळशाचा अांतभाव असलेले १·९५ पेक्षा कमी हवहशष्ट 
गुरुत्वाचे द्रव्य ह्या चाचणीत काढून टाकण्यात येईल. 
 

२. उपकरि– (अ) २ हक. गॅ्रम क्षमता असलेला आहण ०·१ ग्रँम सांवदेनशीलतेचा तराजु. 
 

(आ) नमुन्यावर २ इांचापेक्षा कमी नाही इतके द्रावण राहून तो बुडहवता येईल अशा क्षमतेची धातूची 
टाकी आहण तारेच्या जाळीची टोपली. 
 

(इ) ८ नांबरच्या जाळीपेक्षा हछदे्र मोठी नाहीत अशी दोन अगर अहधक गाळणी 
 

३. नमुना– प्राहतहनहधत्वाची खात्री हमळण्याकहरता चार भाग करून अगर सोयीस्कर अशा अन्य 
पद्धतीने अांदाजी २५०० गॅ्रम भरड हमलावा हनवडण्यात येतो. २३०° F पेक्षा जास्त नसलेल्या तपमानात वजन 
स्स्थर राहीतो नमुना भट्टीत सुकहवण्यात येतो आहण हनकटच्या ०·१ गॅ्रमपयंत त्याचे वजन करण्यात येते. 
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४. णक्रयापद्धणि– ७०° ते ८०° F तपमानात १·९५ ± ००२ हवहशष्ट गुरुत्व असलेले प्रझक क्लोराइडचे 
द्रावण तयार करण्यात येते. 
 

(टीप– त्वचेवर खाज सुटण्याची अगर ज्वलनाची शक्यता असल्याने ह्या साांद्रतेचे प्रझक क्लोराइड 
दक्षतापूवसक वापराव.े भरपूर प्रमाणात पाणी लगेच लावणे हा एक समाधानकारक 
प्रहतकारात्मक उपाय आहे.) 

 
तारेच्या टोपलीत भरड हमलाव्याचा नमुना ठेवण्यात येतो आहण टाकीत उतरवला जातो. एक 

हमहनटपयंत मोठ्या हमश्रक चमच्याने नमुना आहण द्रावण जोरजोराने ढवळण्यात येते. ढवळण्याची हक्रया 
थाांबहवल्यानांतर एक हमहनटाच्या आत तरांगणारे कण काढून घ्यावते. 
 

प्रझक क्लोराइड काढून टाकण्याकहरता हे काढून घेतलेले कण पूणसपणे धुण्यात येतात आहण २३०° 
F पेक्षा जास्त नसलेल्या तपमानात वजन स्स्थर होईांपयंत वाळहवण्यात येतात आहण हनकटच्या ०·१ 
गॅ्रमपयंत त्याचे वजन करण्यात येते. 
 

५. संगिन– हलक्या वजनाच्या द्रव्याच्या अांदाजी टके्कवारीची पढुील प्रमाणे सांगणना केली जाते– 
 

[प्रहतशत् हलक्या वजनाचे द्रव्य] = 
(हनथळलेल्या कणाांचे वजन) 

× १०० 
(मूळच्याचे सुक्या नमुन्याचे वजन) 

 
णमलाव्याची बळकटी (सोणडयम सल्फेट पद्धि) [सामान्यपिे ए. एस. टी. एम. पदसं्ा C ८८ वर आधाणरि.] 

 
पदसं्ा १९ 

 
१. सामान्य चचां– हमलाव्याची झीज प्रहतरोधक क्षमता दशसहवण्याकहरता ह्या चाांचणीचे हनष्ट्कषस 

वापरण्यात येतात. 
 

२. पुरवठा आणि उपकरि– (अ) ३ ऱ्या पहरच्छेदानुरूप तयार केलेल्या सोहडयम सल्रे्फटच्या 
सांपृक्त द्रावणाचा पुरवठा. 
 

(आ) सारणी ३० च्या गरजाांच्या अनुरूप चाळण्या. 
 

(इ) द्रावणात हमलाव्याचे नमुने बुडहवण्यास सोयीस्कर भाांडी, वाळूकहरता क्र. ३ चीं पोसेलीनचीं 
बाष्ट्पन पाते्र उपयुक्त असतात आहण कां कराकहरता पोसेहलनच्या मोठ्या वाट्या सोयीस्कर असतात. 
द्रावणाचे तनुकरण अगर दूहषतीकरण होऊ देणार नाहीत अशा झाकणानी भाांडी सुसहज्जत करावीत. 

(ई) स्स्थर तपमान असलेली खोली. 
 

(उ) २ हक. गॅ्रम क्षमता व ०·१ गॅ्रम सांवदेनशीलतेचा तराजू. 
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(ऊ) भट्टीतून हवा मोकळीं वाहील आहण २२१° ते २३०° F तपमान राखू शकेल अशी रचना केलेली 
शुष्ट्कनभट्टी. तपमान जवळजवळ स्स्थर रहाव ेम्हणनू जेव्हा नमुना भट्टीत प्रथम ठेवण्यात येतो तेव्हा वायु–
भट्टीतील उष्ट्णता वाढवावी. 
 

३. सोणडयम सल्फेटचे द्रावि– सी. पी. हनजसलीय लवणच र्फार करून वापराव.े ८४° F पेक्षा जास्त 
व ७७° F पेक्षा कमी तपमान नसलेल्या स्वच्छ पाण्यात हे लवण सावकाश हवरघळाव ेआहण ते जोरजोराने 
ढवळाव.े दरेक हलटर पाण्यात ३५० गॅ्रम हनजसलीय लवण वापराव े अशी हशर्फारस करण्यात येते. लवण 
सवसकाळ ७३·४° F ± २° F तपमानात द्रावणाचा पहरणाम न होणाऱ्या एका झाकलेल्या काचीय हठकरीत 
अगर तत्सम भाांड्यात ठेवाव.े नवीन हमश्रण केलेले द्रावण वापरण्यापूवी ते सांपृक्त होऊ देण्याकहरता ४८ 
तासाांपयंत स्स्थर तपमानात ठेवाव.े ह्या कालावधीत ते वारांवार ढवळाव.े जर एखाद्यावळेी सांपृक्त द्रावणाचे 
तपमान अनेक अांशाांनी बदलले आहण नांतर नेहमीप्रमाणे झाले तर द्रावण वापरण्यापूवी ते हकमान ३० हमहनटे 
ढवळाव.े द्रावण पूणसपणे सांपकृ्त झाल्याची खात्री असावी म्हणून सवसकाळ भाांड्याच्या तळाशी स्र्फहटकाची 
राहश बऱ्याच जास्त प्रमाणात असणे आवशय असते. १·१५१ पेक्षा कमी नाही आहण १·१७४ पेक्षा जास्त नाही 
असे द्रावणाचे हवहशष्ट गुरुत्व असाव े आहण “थर बनू” नयेत म्हणून ते वापरण्यापूवी जोराने ढवळाव.े 
चाचण्याांच्या १० चक्राांपेक्षा जास्तवळेा सोहडयम सल्रे्फटचा एक वाटा वापरू नये अशी हशर्फारस आहे. 
 

४. णक्रयापद्धणि– (अ) हनरहनराळ्या आकाराच्या राशी पुढींल प्रमाणे हमळण्याकहरता पुरेसा 
हमलावा स्थूलपणे चाळून घ्यावा. वाळूच्या बाबतीत सामान्यपणे ११५ गॅ्रम वाळू धुण्याकरता आहण चाळून 
घेण्याकरता पुरेशी असते. 
 

हमलाव्याचा आकार वजन गॅ्रम 
१½ ते ¾ इांच २००० 
¾ ते ⅜ इांच ५०० 
⅜ ते ३/१६ इांच १०० 
३/१६ इांच ते क्र ८ १०० 
क्र. ८ ते क्र. १६ १०० 
क्र. १६ ते क्र. ३० १०० 
क्र. ३० ते क्र. ५० १०० 

 
१½ इांचापेक्षा मोठ्या आकाराच्या हमलाव्याकहरता ६००० गॅ्रम द्रव्य वापराव े आहण चाचणी 

करण्यापूवी ज्या चाळणीवर नमुना राहहला होता त्या चाळणीने हाहन हनहित करावी. 
 

(आ) वाळूचे अांशभाग पुनः एकत्र करण्यात येतात आहण क्र. १०० जाळीच्या चाळणीवर धुण्यात 
येतात. भरड हमलावा कोणत्याही सोयीस्कर भाांड्यात धुवावा आहण वाळू व कां कर दोन्हीही २२१° ते २३०° 
तपमानात वजन स्स्थर राहीतों वाळवावते. खोलीतील तपमानाइतका थांड झाल्यावर सूक्ष्म आहण भरड असा 
दोन्हीही हमलावा यांत्रचहलत चाळणी–कां पनकावर २० हमहनटे चाळण्यात येतो. (¾ इांचापेक्षा मोठे द्रव्य 
हाताने चाळाव.े) चाळणीत हचकटून राहहलेले कोणत्याही आकार–हवभागाचे कण टाकून द्यावते. 
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नमुन्याच्या अांशभागाच्या राशी वजन करण्यात येतात आहण द्रावणाच्या हक्रयेला प्रहतरोध करणाऱ्या 
वगेवगेळ्या भाांड्यात ठेऊन देण्यात येतात. 
 

(इ) ½ इांचापेक्षा कमी नाही इतक्या खोलीपयंत अांशभाग झाकले जातील अशा तऱ्हेने पुरेसे 
सोहडयम सल्रे्फटचे द्रावण भाांड्यात ओतण्यात येते. अनेक हमहनटे ढवळल्यानांतर ते द्रावण मातीच्या 
साठवणाच्या भाांड्याच्या खालच्या भागातून सायर्फन करण्यात येते. अांशभाग १८ तासपयंत हभजू हदले 
जातात व त्या काळात त्याचे ७३·४° ± २° F इतके तपमान राखण्यात येते. दूहषत होऊ नयेत म्हणून भाांडी 
झाकून ठेवावीत. 
 

(ई) १८ तासाांच्या हनमज्जन कालावधीनांतर द्रावणातून नमुने काढून घेण्यात येतात, (अगर 
अहतहरक्त द्रावण हनथळण्यात येते.) ते भट्टीत [सल्रे्फटचे अडकून राहहलेल्या द्रावणाचे हवस्र्फोटन होऊ नये आहण त्याच्या पहरणाम 
स्वरूप कणाांचे पात्रातून र्फवारे उडू नयेत म्हणून वाळू थोडी हमहनटे भट्टीत राहहल्यानांतर ती पुनः हनथळून घेणे अवशय असते असे हदसून आले आहे.] 
ठेवण्यात येतात आहण २२१° ते २३०° F तपमानात वजन स्स्थर होईतो सुकहवण्यात येतात. सांपूणसपणे कोरडे 
होण्यास जो वळे लागेल त्यापेक्षा जास्त वळे नमुने भट्टीत राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी कारण 
प्रमाणाबाहेर जास्त शुष्ट्कन झाल्यास त्यामुळे अहतहरक्त हवघटनकारक बले हनमाण होण्याचा सांभव असतो. 
अांदाजी ४ तासाांत वरील तपमानात सांपूणस शुष्ट्कन व्हावयास हव े परांतु आपापल्या उपकरणाने सुक्या 
नमुन्याांचे वजन स्स्थर राहण्यास हकमान हकती कालावधी लागेल हे ठरहवण्याकहरता प्रत्येक पहरचालकाने 
चाांचण्या कराव्यात. कोरडे केल्यानांतर नमुन्याचे अांशभाग अांदाजी ७३·४° F तपमानापयंत थांड केले जातात 
आहण पहरच्छेद (३) व (ई) मध्ये रूपरेखीत केल्याप्रमाणे ते आळीपाळीने बुडहवण्यात आहण कोरडे करण्यात 
येतात. 
 

(उ) प्रत्येक ५ चक्राांच्या शवेटी चाचणी नमुन्याची तपासणी करावी आहण हनरीक्षणाची नोंद करावीं. 
प्रत्येक अांशभाग नांतर सांपूणसपणे [सोहडयम सल्रे्फट धुण्यामुळे पूणसपणे काढून घेतले गेल्याची खात्री असावी म्हणून धावन जलाची 
थोडीशी राहश प्राप्त करण्यात येते आहण बेहरयम क्लोराइडच्या (Ba Cl₂) द्रावणाचे थोडेसे थेंब त्यात हमसळण्यात येतात. त्यामुळे बेहरयम सल्रे्फटचा 
(BaSo₄) पाांढऱ्या रांगाचा अवके्षप हनमाण होतो व त्यावरून सोहडयम सल्रे्फटच्या अस्स्तत्वाचे हदग्दशसन होते.] धुण्यात येतो आहण 
पहरच्छेद (ई) मध्ये वणसन केल्याप्रमाणे थांड करण्यात येतो. यांत्रचहलत चाळणी–कां पनकात प्रत्येक अांशभाग 
१५ हमहनटे चाळण्यात येतो आहण चाळणीवर राहहलेल्या द्रव्याच्या राशींचे वजन करून त्याची नोंद करण्याांत 
येते. चाळणीत राहहलेले सवस द्रव्य काळजीपूवसक वजन करावयाच्या नमुन्याच्या भागात घालण्यात येते. जर 
¾ इांची द्रव्य हाताने चाळले असेल तर दुबसल हदसणारे सवस तुकडे बोटानी प्रकहचतसे दाबावते आहण जे 
तुकडे सहज दबनू जातात ते आहण हाताने चाळण करण्यात येत असताना चाळणीतू गेलेले द्रव्य रु्फकट गेले 
असे समजाव.े जर अहधक पहरपूणस हवघटन होईपयंत चाचणीं चालू ठेवावी अशी इच्छा असेल तर रूपरेहखत 
केल्याप्रमाणे ती चाचणी चालू राहू द्यावी. 
 

५. नोंद करावयाची आधारसामुग्री– खालील आधारसामुग्रीची नोंद करावी. सोयीस्कर नोंदपत्रक 
म्हणून सारणी ३३ सुचहवली आहे. 

 
(अ) चाचणी करण्यापूवीचे प्रत्येक अांशभागाचे वजन. 

 
(आ) चाचणी करण्यापूवी अांशभाग ज्या चाळणीवर राहहला त्यापेक्षा अहधक सूक्ष्म अशा प्रत्येक 

अांशभागातील द्रव्य. हे अांशभागाच्या वजनाच्या टके्कवारीत अहभव्यक्त केले जाते. 
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(इ) प्रत्येक अांशभागातील प्रहतशत् हानीवरून सांगहणत केलेली खालीलप्रमाणे वजन केलेली भरड 
हमलाव्यातील सरासरी भाहरत हाहन. 
 

द्रव्याचा आकार 
प्रतवारी – प्रहतशत् 

¾ इांच कमाल नमुना १½ इांच कमाल नमुना 
१½ ते ¾ इांच – ५० 
¾ ते ⅜ इांच ६० ३० 
⅜ ते ३/१६ इांच ४० २० 

 
(ई) प्रत्येक अांशभागाच्या हानीच्या टके्कवारीवरून सांगहणत केलेली आहण सारणी ३३ मध्ये हदलेल्या 

वाळूच्या नमुनेदार प्रतवारीप्रमाणे भाहरत केलेली वाळूची सरासरी भाहरत हाहन. 
 

सूक्ष्म णमलाव्याचे [ए. एस. टी. एम. पदसं्ा C ८७ वर आधाणरि.] चुनाकारक गुिधमप 
 

पदसं्ा – २० 
 

१. व्याप्िी– सुनम्य सांघनतेच्या आहण हनहित जलहसमेंट गुणोत्तरात बसणाऱ्या चनु्यापासून तयार 
केलेल्या नमुन्यावरील तुलनात्मक चाचणी करुन काँक्रीटमधील सूक्ष्म हमलाव्याच्या चुनाकारक गुणाांचे 
मापन करण्याच्या हक्रयापद्धतीचा ह्या चाचणीत अांतभाव केलेला आहे. वाळूची सांरचनात्मक शस्क्त आहण 
वणसमापीय चाचणीने उघडकीस आलेल्या सेंहद्रय अपद्रव्यता हनहित करण्याकहरता ती वापरण्यात येते. 
 

२. िुलनेचा आधार– चाचणी करावयाच्या सूक्ष्म हमलाव्यापासून तयार केलेल्या चनु्याच्या 
नमुन्याची प्रतवारी केलेल्या मानक व २·४० ± ०·१० सूक्ष्मता गुणाांक असलेल्या वाळूपासून तयार केलेल्या 
तत्सम नमुन्याच्या शक्तीशी तुलना केली जाते. मानक ओटावा वाळू आहण प्रतवारी केलेली ओटावा वाळू, 
सारख्या वजनात सांहमश्रण करुन, ही मानक वाळू तयार करण्यात येते. हसमेंट आहण ओटावा वाळू याच्यात 
कमकुवत बांध असल्याने ओटावा वाळूच्या शक्तीशी तूलना करणे ही र्फार कडक चाांचणी नसते. काांही 
उदाहरणात अज्ञात वाळूची ग्रँडकली वाळूशी तुलना करण्याचीं ब्यूरोची प्रथा असे. 
 

३. चाचंिी नमुने– चाचणी नमुने २ × ४ इांची नळकाांड्याचे अगर २ इांची ठोकळ्याांचे असावते. 
 

४. चुना– वजनाने जलहसमेंट गुणोत्तर ०·६० देईल इतक्या प्रमाणात हसमेंट आहण पाणी सपाट 
तळाशी १–गलॅन क्षमतेच्या अधंगोलाकार पात्रात घालण्यात येते. एक हमहनटपयंत हसमेंटला पाण्याचे 
अवशोषण करू हदले जाते. नांतर ही द्रव्ये चमच्याने हमसळून त्याांचे मऊ गांध केले जाते. पूवीच्या चाचणी–
हमश्रणात हनहित केल्याप्रमाणे १०० ± ५ चा प्रवाह हमळेल अशी सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क वाळू हवी असलेली सांघनता 
हमश्रणात आल्याचे हदसेल इतक्या प्रमाणात ती खडीत घालून ढवळण्यात येते. ३० सेकां द हमश्रणहक्रया चालू 
ठेवण्यात येते आहण पहरच्छेद ५ प्रमाणे प्रवाह–हनधारण करण्यात येते. 
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सारिी क्र. ३३ उदाहरिादाखल केलेल्या सोणडयम सल्फेट चाचण्यांचे णनष्ट्कषप. 
चाळणीचा आकार नमुनेदार 

प्रतवारी 
प्रहतशत् 

चाचणी करण्यापूवी 
चाचणी–

अांशभागाचे वजन, 
गॅ्रम 

चाचणी केल्यानांतर 
सूक्ष्मतर 

चाळणीतून 
जाणारी टके्कवारी 

भाहरत सरासरी 
(सुधाहरत 

प्रहतशत् हाहन) 
मधून 

जाणारा 
वर 

राहाणारा 

भरड णमलावा 

१½ इांच ¾ इांच ५० २००० २·६ १·३ 
¾ इांच ⅜ इांच ३० ५०० २·० ०·६ 
¾ इांच ३/१६ इांच २० १०० ६·८ १·४ 

एकूण १०० २६०० – ३·३ 
वाळू 

क्र. ४ क्र. ८ २० १०० ७·१ १·४ 
क्र. ८ क्र. १६ २० १०० ५·६ १·१ 
क्र. १६ क्र. ३० ३० १०० ९·६ २·९ 
क्र. ३० क्र. ५० ३० १०० ६·७ २·० 

एकूण १०० ४०० – ७·४ 
 

५. प्रवाह चाचंिी– (अ) ए.एस् टी.एम्. पदसांज्ञा C २३०–६१ T च्या हवहनदेशाांशी अनुरूप अशा 
जलपषु्ट हसमेंटच्या चाचण्याांकहरता वापरण्यात येणाऱ्या प्रवाह–मेजावर ही चाचणी केली जाते. 
 

(आ) खालील हक्रयापद्धतीचे अनुसरण कराव.े हमश्रण केल्यावर लगेच प्रवाह–मेजावर 
काळजीपूवसक कें द्रींकृत केलेल्या कोनात चुना घालण्यात येतो. ⅜ इांच व्यासाच्या दांडाने चुना २५ वळेा 
ढवळला आहण अहतहरक्त भाग काढून टाकण्यात येतो. पट्ट स्वच्छ करुन कोन काढून घेऊन मेजास १० धके्क 
हदले जातात. हकमान चार व्यासाांवर मापन केलेल्या चनु्याच्या वस्तुमानाच्या सरासरी व्यासातील वाढीची 
होणारी टके्कवारी म्हणजेच हा प्रवाह असतो. जर प्रवाह अहतशय जास्त असेल तर हमश्रण पात्रात चनुा परत 
घालण्यात येतो, आणखी वाळू त्यात घातली जाते आहण प्रवाहाचे आणखी एक हनधारण करण्यात येते. जर 
१०० ± ५ इतका प्रवाह हमळण्यासाठी २ चाचण्याांपेक्षा जास्त चाचण्या करणे जरुर असेल तर तो चुना रे्फकून 
द्यावा आहण नवीन वाटा तयार करावा. जर चुना अहत घट्ट असेल तर तो वाटा रे्फकून द्यावा. 
 

६. रचना आणि मुरवि– प्रवाह चाचणी केल्यानांतर लगेच २ × ४ इांची नळकाांड्याच्या आकाराच्या 
र्फम्यात ३ थरात अगर २ इांची घनाकार र्फम्यात २ थरात चुना घालण्यात येतो; त्यावळेी प्रत्येक थर ⅜ इांची 
दांडाने २५ ठोके मारुन दांहडत करण्यात येतो. ह्या दांडाचे खालचे टोक गोळीच्या आकाराचे असते. ओसांडून 
जाईपयंत र्फमा भरावा. मुरवणाकहरता नमुने आद्रस बांहदस्त जागेत ठेवावते आहण र्फम्यात घातल्यानांतर ३ ते 
४ तासाांनी सपाट पृष्ठभाग होईल असा नमुना सारखा करण्यात येतो. र्फम्यात घातल्यानांतर २० ते ४० 
तासाांनी नमुने काढून घेऊन नांतर स्वच्छ पाण्यात ठेवण्यात येतात. हमश्रण जलाचे, आद्रस बांहदस्त जागेचे, 
आहण सांचयी टाकीचे तपमान ७०·४° व ७६·४° F च्या दरम्यान राखाव.े 
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७. चाचंिी– (अ) २४ तासाांच्या नमुन्याांच्या बाबतीत आद्रस बांहदस्त जागेतून नमुने काढून घेऊन 
लगेच त्याांची चाचणी करण्यात येते आहण इतर सवस नमुन्याांच्या बाबतींत सांचयी टाकीतून काढल्यावर 
त्याांची चाांचणी केली जाते. आद्रस जागेतून प्रत्येक वळेी जर एकापेक्षा जास्त नमुने २४ तासाांच्या 
चाांचण्याकहरता काढून घेतले असतील तर चाचणी करण्याच्या वळेेपयंत हे नमुने ओल्या कपड्यानी झाकून 
ठेवावते. जर सांचयी टाकीतून एकापेक्षा जास्त नमुने चाचणीकहरता काढून घेतले असतील तर ते ७३ ± ३° 
F या तपमानात पाण्यात ठेवाव ेआहण चाांचणी घेण्याच्या वळेेपयंत प्रत्येक नमुना पूणस बुडेल इतकी पाण्याची 
खोली ठेवावी. 
 

(आ) प्रत्येक नमुना पृष्ठशुष्ट्क करा आहण चाांचणी यांत्राच्या आधार ठोकळ्याांच्या सांपकात येणाऱ्या 
दशसनी भागावर राहहलेले वाळूचे कण अगर पापदेु्र काढून टाका. 
 

(इ) र्फम्याच्या वास्तहवक प्रतल पृष्ठभागाच्या सांपकात असलेल्या नमुन्याच्या दशसनी भागावर भार 
टाका. वरच्या आधार ठोकळ्याच्या मध्याच्या खाली चाचणी यांत्रात नमुने काळजीपूवसक ठेवा. कोणतेही 
गादी अगर आधारद्रव्य वापरू नका. नमुन्यात अपेहक्षत असलेल्या ३००० पौंडापेक्षा जास्त भाराच्या हनम्या 
भारापयंत सोयीस्कर गतीने प्रारांहभक भारण करा. उरलेला भार (अगर जर अपेहक्षत कमाल भार ३००० 
पौंडाांपेक्षा कमी असेल तर सांपूणस भार) हवना अडथळा हानी होईपयंत अशा गतीने लावा की २० सेकां दापेक्षा 
कमी नाही आहण ८० सेकां दापेक्षा जास्त नाही इतक्या कालावधीत कमाल भाराप्रत भारण पोहोचेल. हाहन 
होण्याच्या लगेच आधी नमुना शीघ्र गतींने नमत असताना चाांचणी यांत्राच्या हनयांत्रकात समायोजन करू नये. 
 

(ई) चाचणी यांत्र द्रवचहलत अगर स्कू्रच्या प्रकाराचे असते. त्याचा वरचा आधार–पृष्ठभाग आहण 
खालचा आधार–पृष्ठभाग याांच्या दरम्यान हनकषण उपकरणाचा उपयोग करता येईल इतकी पुरेशी जागा 
ठेवलेली असावी. चाचणी नमुन्याला लावलेला हनदर्मशत भार ± १ टक्क्याइतका अचूक असावा. वरचा 
बसहवलेला आधार गोलाकार, दृढीकृत केलेला, धातूचा ठोकळा असावा व तो यांत्राच्या वरच्या शीषाच्या 
मध्यावर घट्ट बसहवलेला असावा. नमुन्याशी सांपकस  साधल्यावर गोलाचा मध्य ठोकळ्याच्या मध्याजवळ 
रहावा. गोलाकार बैठकीत ठोकळा काटेकोरपणे धरून ठेहवलेला असावा पण कोणत्याही हदशनेे हर्फरण्यास 
तो मोकळा असावा. नमुन्याचे हबनचूक कें द्रींकरण करणे सोंपे जाव े म्हणून २ इांची ठोकळ्याच्या दशसनी 
भागाच्या हवकणापेक्षा आधार पृष्ठभागाचा हवकणस अगर व्यास [३ × ६ इांची नळकाांड्याकहरता ३⅛ इांच व्यास पुरेसा मोठा आहण 
समाधानकारक असतो. मात्र २ इांची घनाकार ठोकळ्याचा हवकणापेक्षा खालचा आधार–ठोकळ्याचा व्यास प्रकहचत् मोठा पण २·९ इांचापेक्षा जास्त 
नसावा आहण वरच्या आधार ठोकळ्याच्या सांबांधात कें हद्रत केलेला आहण साधनानी धरून ठेवलेला असावा.] र्फक्त जरासा जास्त 
असावा. यांत्राच्या खालच्या भागाची झीज कमीत कमी व्हावी म्हणून नमुन्याच्या खाली दृढीकृत केलेला 
धातूचा ठोकळा वापरावा. नमुन्याशी सांपकस  येण्याकहरता असलेले आधार ठोकळ्याांचे पृष्ठभाग C ६० पेमा 
कमी नाही इतक्या रॉके्वल काहठण्यसांख्येचा असावा. ह्या पृष्ठभागाचे समतल–पृष्ठभागापासून ठोकळे नव े
असताना ०·०००५ इांचापेक्षा जास्त हवचलन असू नये आहण ते ०·००१ इांचाच्या अनुजे्ञय र्फरकाच्या आत 
असाव.े 
 
लॉस एँजेणलस यंत्र [ए. एस्. टी. एम्. पदसं्ा C १९१ वर आधाणरि.] वापरून केलेले भरड णमलाव्याचे अपघषपि. 
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पदसं्ा – २१ 
 

१. सामान्य चचा– र्फोडलेला खडक, र्फोडलेला काचमळ. हबन र्फोडलेला कां कर आहण र्फोडलेला 
कां कर [दाखहवलेल्या हनरहनराळ्या आकाराच्या अांदाजी घनाकार तुकड्याशी हाताने र्फोडलेल्या पुशतवान खडकाची ह्या पद्धतीने जेव्हा चाचणी 
करण्यात येते तेव्हा असे आढळून आले आहे की त्यातील हानी त्याच दजाच्या र्फोडलेल्या खडकाच्या हानीच्या अांदाजी ८५ प्रहतशत् असते.], 
याांची अपघषसण प्रहतरोधकता हनधाहरत करण्याचा ह्या चाचणीचा उदे्दश असतो. 
 

२. लॉस एँजेणलस यतं्र– ह्या यांत्रात दोन्ही टोकाांस एक पोकळ पोलादी नळकाांडे असते. त्याचा 
आतला व्यास २८ इांच आहण त्याची आतलीं लाांबी २० इांच असते. नळकाांड्याच्या टोकाशी बसहवलेल्या, पण 
आत न हशरणाऱ्या खुांट–दांडावर नळकाांडे चढहवलेले असते आहण ते अशा तऱ्हेने चढहवलेलेअसते कीं, 
क्षैहतज अवस्थेत आपल्या अक्षाभोवती ते हर्फरू शकते. चाचणी नमुना नळकाांड्यात घालता यावा म्हणून 
त्यात द्वार ठेहवलेले असते. काढता येणारे झाकण बोल्टाांनी जागेवर बसवनू द्वार धुहलबांद होईल असे बांद 
कराव.े आतल्या पृष्ठभागाच्या नळकाांड्याच्या आकाराशी जुळेल असे झाकणाचे अहभकल्पन कराव.े 
नळकाांड्यात अरीयतः ३½ इांच प्रके्षप होईल असे आहण पूणस लाांबीइतके काढता येणारे पायाड, 
नळकाांड्याच्या आतल्या पृष्ठभागाच्या एका घटकाच्या बाजूवर बसवाव.े पायाडाची जाडी इतकी असावी 
आहण ते बोल्टानी अगर मान्य केलेल्या अन्य साधनानी अशा तऱ्हेने बसवाव े कीं ते बळकट आहण ताठ 
राहील. पायाडाचे स्थान असे असाव े की, पायाडापासून द्वाराचे अांतर, भ्रमणाच्या हदशनेे नळकाांड्याच्या 
पहरघाच्या बाजूने मापले असता ५० इांचापेक्षा [चौकोनी अनुप्रस्थ छेद असलेले आहण झाकणापासून स्वतांत्रपणे बसहवलेले 
झींजप्रहतरोधक पोलादाचे पायाड अहभमान्य असते. तथाहप रोल्ड कोनाचा छेद असलेले झाकणपट्टीच्या आतल्या बाजूवर योग्य प्रकारे बसहवलेले 
पायाड वापरण्यास हरकत नाही. मात्र भ्रमणाची हदशा अशी असावी की कोनाच्या दशसनी भागावर प्रभार धरला जाईल.] कमी नसेल. 
 

३ – अपघषपि प्रभार 
 

(अ) अांदाजी १⅞ इांच व्यास असलेल्या आहण प्रत्येकी ३९० ते ४४५ गॅ्रमच्या दरम्यान वजन 
असलेल्या बीड अगर पोलादी गोळ्याांचा प्रभार बनहवलेला असतो. बीडाच्या गोळ्याांचे रासायहनक सांघटन 
ए. एस्. टी. एम् च्या गरजाांच्या अनुरूप असाव.े 
 

(आ) पहरच्छेद ४ मध्ये वणसन केलेल्या प्रतवारीसह वापरलेले प्रभार खालीलप्रमाणे असतात. 
 

प्रतवारी गोळ्याांची सांख्या प्रभाराचे वजन – प्रॅम 
A १२ ५००० ± २५ 
B ११ ४५८४ ± २५ 
C ८ ३३३० ± २० 

 
४. चाचंिी नमुना– ५००० गॅ्रम स्वच्छ, शुष्ट्क हमलाव्याचा चाांचणी नमुना बनवलेला असतो, व 

खालील कोष्टकातील प्रतवारीपैकी एकीशी तो अनुरूप असतो. कामावर पुरहवण्यात आलेल्या हमलाव्याचे 
अगदी हनकट प्रहतहनहधत्व करींल अशी वापरण्यात येणारी प्रतवारी असावी. 
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चाळणीचा आकार – चौकोनी हछद्र वजन – गॅ्रम 
आतून जाणारे वर राहणारे प्रतवारी A प्रतवारी B प्रतवारी C 

१½ इांच १ इांच १२५० – – 
१ इांच ¾ इांच १२५० – – 
¾ इांच ½ इांच १२५० २५०० – 
½ इांच ⅜ इांच १२५० २५०० – 
⅜ इांच क्र. ३ – – २५०० 
क्र. ३ क्र. ४ – – २५०० 

 
५. णक्रयापद्धिी– लॉस एँजेहलस चाचणी यांत्रात चाचणी नमुना आहण अपघषसण प्रभार टाकण्यात 

येतात आहण दर हमहनटास ३० ते ३३ रे्फऱ्याांच्या वगेाने यांत्राचे १०० रे्फरे करण्यात येतात. पायाड म्हणनू 
कोनाचा जर वापर केला असेल तर यांत्र अशा हदशनेे हर्फरवाव ेकी, प्रभार कोनाच्या बाहेरच्या पृष्ठभागात 
सापडेल. यांत्रातून द्रव्य बाहेर काढण्यात येते आहण ए. एस्. टी. एम्. पदसांज्ञा E ११ “चाचणीं कायांच्या 
चाळण्याांची मानक हवहनदेशने” याांच्या गरजाशीं अनुरूप असणाऱ्या १२ नांबरच्या चाळणीवर चाळण्यात येते. 
चाळणीच्या वर राहहलेल्या द्रव्याचे नजीकच्या गॅ्रमपयंत हबनचूक वजन करण्यात येते. नमुन्यातील 
कोणत्याही भागाची हाहन होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अपघषसण-धूलीसह सांपूणस नमुना चाचणी 
यांत्रात घालून यांत्र ४०० वळेा हर्फरहवण्यात येते. नांतर नमुना बाहेर काढून १२ नांबरच्या चाळणीवर चाळून 
त्याचे नजीकच्या एक गॅ्रमपयंत वजन केले जाते. 
 

६. णनष्ट्कषप– चाचणी नमुन्याचे मूळचे वजन आहण १०० रे्फऱ्याांच्या वळेी व ५०० रे्फऱ्याांच्या वळेी 
चाळणीवर राहहलेल्या द्रव्याचे वजन ह्याांच्यातील र्फरक चाचणी नमुन्याच्या मूळच्या वजनाच्या टके्कवारीत 
अहभव्यक्त केला जातो. ह्या मूल्याांची हझजेची टके्कवारी म्हणून नोंद केली जाते. 
 

अवपाि [ए, एस, टी. एम पदसं् ा C १४३ वर आधाणरि.] 
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१. सामान्य चचा– काँक्रीटची सांघनता सामान्यतः खालील पद्धतीनुसार अवपात चाचणी करुन 
मापन केली जाते. 
  

२. साचा– चाांचणी नमुन्यापासून ८ इांच व्यासाचा पायथा असलेला शांकुहछन्नक बनहवण्यात येतो. 
त्याच्यावरच्या पृष्ठभागाचा व्यास ४ इांच असतो आहण उांची १२ इांच असते. साचाचा पायथा आहण माथा उघडे 
असतात आहण एकमेकाशी समाांतर आहण शांकूच्या अक्षाशी काटकोनात असतात. साच्याला तळाकहरता 
एक पदतक्ता आहण मूठ, आ. १९४ त दाखहवल्याप्रमाणे, ठेहवलेली असते. 
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३. नमुना– वाट्याचे प्रहतहनहधत्व करील असा नमुना असावा. १½ इांचापेक्षा जास्त आकार 
असलेल्या हमलाव्याच्या काँक्रीटकहरता १½ इांचापेक्षा मोठे असलेले हमलाव्यातील तुकडे ओले करुन 
चाळण करुन काढून टाकण्यात येतात. 
 

४. णक्रयापद्धणि– साचा ओला करावा व सपाट, ओल्या अनावशोंषी पृष्ठभागावर ठेवावा. तेथे साचा 
भरला जात असताना पदतक्तावर उभे राहून पहरचालक जागेवर साचा घट्ट धरुन ठेवतो. दर वळेी साचा 
त्याच्या आयतनाच्या ⅓ इतका भरुन तो ३ थरात पूणस भरण्यात येतो. साच्याच्या तळापासून थराांच्या 
माथ्यापयंत उदग्र मापे अांदाजे २½, ६ आहण १२ इांच असतात. प्रत्येक पळीभर काँक्रीट टाकताना पळींमधून 
ते खालीं घसरत असताना साच्याच्या वरच्या कडेभोवती पळी हर्फरवावी; यामुळे साच्याच्या आत 
एकसारख्या हवतरणाची खात्री हमळते. 
 

⅝ इांची, २४ इांच लाांबीच्या व खालचे ठोक गोळीसारखे असलेल्या दांडाने २५ ठोके मारून प्रत्येक 
थर दांहडत करण्यात येतो. साच्याच्या अनुप्रस्थ छेदावर सवस हठकाणी सारखे पडतील असे ठोके मारण्यात 
येतात आहण तलस्स्थत थरात त्याांचा प्रकहचत प्रवशे झालेला असावा. तळातल्या थराच्या सांपूणस खोलीत 
दांडन कराव.े वरचा थर दांहडत केल्यावर काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर साचा अगदी काठोकाठ भरुन जावा 
म्हणून पट्टी मारण्यात येते आहण पायथ्यावर पडलेले काँक्रीट काढून टाकण्यात येते. काँक्रीटपासून 
लागलीच साचा सावकास उदग्र हदशनेे वर उचलून काळजीपूवसक काढून घेण्यात येतो. त्यानांतर लगेच 
साच्याची उांची आहण अवतलन झाल्यानांतरची काँक्रीटच्या वरच्या पृष्ठभागाची सरासरी उांची याांच्यामधील 
र्फरक हनहित करुन नजीकच्या ¼ इांचापयंत अवपाताचे मापन करण्यात येते. 
 

अवपात नमुने जर रु्फटले अगर आडव्या हदशनेे रु्फगले तर चुकीचे हनष्ट्कषस हमळतात. अशावळेी 
नवींन काँक्रीट घेऊन पुनः नमुने तयार करावते. अवपात मापन पूणस झाल्यावर ठोकणीने काँक्रीटच्या 
हछन्नकाच्या बाजूवर हळुवारपणे थोपटाव.े ह्या उपचाराखाली होणार काँक्रीटचा बताव, त्याची ससांजकता, 
सुकायसता, आहण आसन–व्यवस्थेची क्षमता याांचे, एक मौल्यवान द्योतक असतो. (आ. २ पहा.) सुप्रमाहणत, 
सुकायसक्षम हमश्रण खालच्या पातळीकडे सावकास अवपाहतत होईल पण गौण हमश्रण ढेपाळून जाईल, त्याचे 
हवयोजन होईल आहण अलग होईल. अवपात चाांचणी करताना सांबांध येणाऱ्या हक्रया आ. १९५ मध्ये 
हदग्दर्मशत केल्या आहेत. 
 

शक्य असेल तेथे दोन दोन अवपात चाचण्या कराव्यात आहण दोन अवपाताांच्य सरासरीची नोंद 
करावी. 
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आ. १९४ 

अवपात चाांचणीचा साचा 288–D–2662 
 

िाज्या काँक्रीटचे एकक वजन आणि राणश, आणि त्यािंील णसमेंट, पािी, हवा आणि णमलाव्याचे 

अंश 
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१. सामान्य चचा– हमश्रका [सामान्यतः ही चाांचणी हमश्रकाजवळ केली जाते, पण हाताळणे, पहरवहन अगर स्पांदन या सांबांधी 
हवहशष्ट पहरस्स्थतींच्या पहरणामामुळे जेथे नेहमीच्या राशीतल्यापेक्षा जास्त हवा नाहीशी झाल्याचे हदसून आले आहे तेथे हवचाराधीन उपचार 
केल्यानांतर हवेकहरता जाच पडताल करण्याकहरता हीं चाचणी कोणत्याही जागी करणे इष्ट होईल.] जवळील ताज्या काँक्रीटचे एकक 
वजन आहण राहश हनहित करण्याची ही हक्रयापद्धहत आहे. हसमेंट, पाणी, हवा आहण हमलावा याांच्या अांशाांची 
हनहिती एकाच वळेी केली जाते. 
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२. एकक वजन चाचिी उपकरि– ताज्या काँक्रीटच्या एकक वजनाकहरता चाांचण्या, ⅟10, ⅕, 
½, ¾ अगर १ घनरू्फट क्षमतेच्या नळकाांड्याांच्या आकाराच्या मापात करण्यात येतात. चाांचणी करण्यात 
येणाऱ्या काँक्रींटमधील हमलाव्याच्या कमाल आकारावर मापाचा आकार अवलां बनू असतो. त्याच्या गरजा 
खालीलप्रमाणे असतात. 
 
हमलाव्याचा कमाल 
आकार, इांच 

[हशर्फारहसत क्षमता, ¾ आहण १½ इांचाकहरता ०·५ घन रू्फट आहण ३ व ६ इांच 
कमाल आकाराच्या हमलाव्याकहरता १·० घन रू्फट असते. पदसांज्ञा १२ त हदलेले 
एकक वजन मापाांचे आकारासुद्धा काँक्रीटच्या एकक वजन चाांचणीकहरता 
समाधानकारक असतात.] 

हकमान क्षमता, घनरू्फट 

मापाची 
लागणारी 
अचूकता, पौंड 

१½ आहण त्यापेक्षा लहान ०·२० ± ०·०२ 
३ ·५० ±·५० 
६ ·७५ ±·१० 
६ इांचापेक्षा जास्त १·०० ±·२० 
 

 
आ. १९५ 

अवपात चाांचणी. ठोकणीने अवपात चाांचणी–नमुना ठोकून काँक्रीटच्या सुकायसतेचा एक चाांगला 
सांकेत प्राप्त होतो. P X–D–1747, 1745, 1752 व 1753 



 

 

अनुक्रमणिका 

३. एकक वजन णनणिि करण्याची णक्रयापद्धणि– (अ) हमश्रण पूणस झाल्यावर लागलीच चाांचणी 
करण्यात येते. 
 

(आ) हमश्रण मार्फक ओले केले जाते आहण ओल्या कपड्याने अहतहरक्त ओलावा, चाांचणी सुरू 
करण्याच्या प्रकहचत्, अगोदर पुसून घेण्यात येतो. 
 

(इ) माप दोन थरात भरण्यात येते; प्रत्येक थर मापाच्या राशीच्या अांदाजे अधा असतो. 
चाांचणीकहरता र्फक्त प्राहतहनहधक काँक्रीटच वापरले जात आहे याची काळजी घ्यावी. १½ इांचापेक्षा जर 
हमलाव्याचा कमाल आकार जास्त असेल तर प्राहतहनहधक नमुना घेताना हवशषे काळजी घेतली पाहहजे; ६ 
इांच कमाल आकाराचा हमलावा असलेल्या हमश्रणात चाांचणी काँक्रीटमध्ये गोट्याांची सांख्या हकती असावी 
याचा अांदाज करणे आहण त्याांचा समावशे करणे इष्ट असते. मोठाल्या पृष्ठीय पोकळ्या आहण अशमकप्पे 
थराांतून हनघून जाण्याकहरता लागणारे हकमान स्पांदन करुन प्रत्येक थर स्पांदहनत करावा; स्पांदनाचे प्रमाण 
पुरेसे झाले आहे हे तत्सम स्पांदन केलेल्या काँक्रीटच्या नळकाांड्याांच्या स्वरूपावरून तपासून घ्याव.े 
आांतहरक स्पांदनाकहरता जर प्रयोंग शाळेतील स्पांनदक उपलब्ध नसेल तर मोठ्या स्पांदनकाचा वापर 
करावा. तो भाांड्याच्या बाहेर लावनू स्पांदन कराव.े चाांचणीतल्या काँक्रीटची राहश थोडीच असल्याने हदसते 
त्यापेक्षा स्पांदनाचे प्रमाण पुष्ट्कळ वळेा जास्त होते आहण असे झाले तर वायूची अहतशय हाहन होण्याची 
शक्यता असते. मध्यम अवपाताच्या सामान्य काँक्रीटकहरता स्पांदनक एक अगर दोन सेकां द आत घालून 
बाहेर काढण्यापेक्षा जास्तीची जरूरी नसते. काँक्रीट हाताळताना, टाकताना आहण स्पांदन करताना 
वायूच्या हानीस उते्तजन हमळेल असे स्पांदन करण्याचा प्रयत्न करु नये. (तळटीप १९ पहा.) दुसऱ्या 
थरातील स्पांदने खालच्या थरात एक इांचापेक्षा जास्त प्रहवष्ट होऊ देऊ नयेत. स्पांदनानांतर पोलादी अगर 
हाडसवुडच्या सरलपट्टीने भाांड्याच्या माथ्याच्या पातळीत काँक्रीट आणण्यात येते. मापाच्या बाजूवरील 
ओसांडून आलेला चुना पूणसपणे सार्फ करावा. पहरच्छेद २ मध्ये दशसहवलेल्या अचूकतेच्या मान्य तराजूवर 
वजन कराव.े काँक्रीटच्या हनव्वळ वजनाला समापनाने हनधाहरत केलेल्या भाांड्याच्या राशीने भागून एकक 
वजन हनधाहरत कराव.े 
 

४. संगिना– हमश्रणाच्या प्रत्येक अांतवसस्तूचे सघन वजन, त्याचे हवहशष्ट गुरुत्व व दर घ. रू्फ. 
पाण्याचे वजन याांच्या गुणाकाराइतके असते. वाट्यात जागा व्यापलेल्या अांतवसस्तूची सघन राहश, 
अांतवसस्तूच्या वाट्याच्या वजनाला त्याच्या सघन एकक वजनाने भागून हनधाहरत केली जाते. काँक्रीटच्या 
नमुनेदार वाट्याकहरता खालील कोष्टकात सांगणने हदग्दर्मशत केली आहेत. 
 

अांतवसस्तू दर वाट्याचे 
वजन, पौंड हवहशष्ट गुरुत्व दर घनरु्फटात 

पौंडात सघन वजन 
दर घनरु्फटास 

सघन राहश 

पाणी १६८·३ १·०० ६२·३० २·७० 
पोझोलान ७० २·५० १५५·७५ ०·४५ 
हसमेंट २८२ ३·१५ १९६·२५ १·४४ 
वाळू ७६५ २·६५ १६५·१० ४·६३ 
कां कर १३२७ २·७० १६८·२१ ७·८९ 
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वाय ू – – – Va 

वाट्याचे एकूण 
(वजन व राहश) २६१२ – – १७·११ + Va 

 
काँक्रीटच्या वाट्याची राहश आहण अांतवसस्तूांची सघन राहश याांच्यामधील र्फरक ही वायूची राहश 

असते. 
 

माहपत एकक वजन = दर घनरु्फटास १४३·५ पौंड 

वाट्याची राशी = 
वाट्याचे एकूण वजन 

= 
२६१२ 

माहपत एकक वजन १४३·५ 
= १८·२० घनरू्फट 

अगर 
१८·२० 

= ०·६७४ घन याडस. 
२७ 

 
वायूची राहश = वाट्याची राशी – अांतवसस्तूांची सघन राशी 

 अथवा १८·२० − १७·११ = १·०९ घन रू्फट 

प्रहतशत वाय ू = 
वायूची राशी (घन रू्फट) × १०० 
वाट्याची राहश (घन रू्फट) 

 
= 

१·०९ 
× १०० = प्रहतशत् ६ 

१८·२० 
 

एक घनयाडस काँक्रीटमधील प्रत्येक अांतवसस्तूची राहश, वाट्याचे वजनाला वाट्याच्या घनयाड 
राशीने भागून आलेल्या भागाकाराइतकी असते. 
 

पाणी = १६८·३ = दर घन याडास २५० पौंड ०·६७४ 

पोझोलान = ७० = दर घन याडास १०४ पौंड ०·६७४ 

हसमेंट = २८२ = दर घन याडास ४१८ पौंड ०·६७४ 

वाळू = ७६५ = दर घन याडास ११३५ पौंड ०·६७४ 

कां कर = १३२७ = दर घन याडास १९७० पौंड ०·६७४ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

५. दृढीभूि झालेल्या काँक्रीटची राणश– जागेवरील वायुधाहरत दृढीभतू काँक्रीटची राहश हमश्रण 
केलेल्या काँक्रीटच्या सुमारे ९८ टके्क असते आहण काही उदाहरणाांत ती त्याहीपेक्षा कमी असू शकते. 
खालील बाबी ह्या हानीस कारणीभतू होऊ शकतात. 
 

(१) जलयोजन कालातील हसमेंट आहण हमश्रणजलाच्या सांयुक्त राशीतील घट. 
(२) उभाराच्या तळाशी होणारे धाहरत वायूचे सांपीडन. 
(३) हाताळताना, टाकताना आहण स्पांदन करताना धाहरत वायूची अांशतः झालेली हाहन. 
(४) अवस्थापन आहण हनःस्त्रवणामुळे होणारी हाहन 
(५) शुष्ट्कन सांकुचनामुळे होणारी अल्पशी हाहन. 

 
दृढीभतू काँक्रीटच्या राशीचे सांगणन करताना रु्फकट गेलेल्या अगर अन्य तऱ्हेने हाहन झालेल्या 

काँक्रीटचाही हवचार केला पाहहजे. रहचत काँक्रीटच्या प्रत्यक्ष आहण नाममात्र मापाांतील काँक्रीट टाकताना 
र्फमे पसरल्यामुळे अगर र्फमे चुकीचे बनहवल्यामुळे हनमाण होणाऱ्या कोणत्याही हवसांगतीचा पहरणाम 
चुकीच्या आयतनमापनात होईल हे लक्षात ठेवाव.े 
 

जेव्हा जास्त अचकू आकडे उपलब्ध नसतात तेव्हा दृढीभतू काँक्रीटची राहश ताज्या काँक्रीटच्या 
हनव्वळ राशीच्या २ टक्क्याने कमी आहे असा अांदाज करावा. ह्या आधारावर दृढीभतू काँक्रीटमधील 
हसमेंटचा अांश, हमश्रकाजवळच्या ताज्या काँक्रीटमधील पहरच्छेद ४ मध्ये हनहित केल्याप्रमाणे अांश भाहगले 
०·९८ इतका येईल. 
 

दाब पद्धिीने प्राप्ि केलेला िाज्या काँक्रीटमधील हवेचा अशं 
 

पदसं्ा – २४ 
 

१. सामान्य चचा– रेक्लमेशन ब्यूरोने आपल्या प्रकल्पाांवर (आ. १९६ पहा.) वापरण्याकहरता 
वॉप्रशग्टन प्रकारचे दाबवायुमापी स्वीकृत केले आहेत. वायूच्या बॉयल्स हनयमावर ह्या मापकाांचे पहरचालन 
आधारलेले आहे. वायूची राहश एका हवहशष्ठ प्रारांहभक दाबाखाली ताज्या काँक्रीटच्या भाांड्यात हवस्तहरत 
होऊ हदली जाते व त्यामुळे धाहरत वायूच्या पोकळ्याांचे सांपीडन होते. दाबात होणाऱ्या घटीवरुन 
काँक्रीटमधील वायूच्या पोकळ्याांचीं टके्कवारी सूहचत होते. ही टके्कवारी मापावर प्रत्यक्ष मापण्यात येते. ह्या 
प्रकाराचा वायुमापी ब्यूरोंच्या काही हवहशष्ठ प्रकारच्या कामावर हवशषेेकरुन र्फायदेशीर असतो कारण 
पहरचालनाला अगदी थोडे पाणी लागते आहण हवचे्या दाबातील र्फरकाचा समापनावर पहरणाम होत नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १९६ 

वॉप्रशग्टन प्रकाराचे वायुमापी PX–D–35727 
 

ह्या पदसांजे्ञत अन्य प्रकाराांच्या वायुमापींचा समावशे केलेला नाही. त्याांच्या पहरचालनासाठी योग्य 
ते ए. एस. टी. एम मानक पहाव.े 
 

२. उपकरि– (अ) हसमेंटच्या गांधाने सहजासहजी बाहधत न होणाऱ्या हवस्तरण मयादेत राहींल 
अशा पुरेशा ताठर हवशषेतः पोलादी अगर अन्य कठीण धातूच्या कोरी असलेल्या नळकाांड्याच्या आकाराच्या 
भाांड्याचे हे आधार भाांडे केलेले असते. भाांड्याच्या वरच्या, दाबघट्ट होईल असे जेथे झाकण बसते तेथल्या, 
पृष्ठभागाची यांत्रसर्फाई केलेली असते. काँक्रीटच्या नमुन्यातींल भरड हमलाव्याच्या आकारावर भाांड्याचा 
हकमान आकार अवलां बून असतो. (पदसांज्ञा २३) 
 

(आ) हसमेंट गांधाचा सहजासहजीं पहरणाम न होणारे पोलाद अगर अन्य कठीण धातू असलेल्या 
आच्छादनाचा सांच. आधारभाांडे आहण झाकण हे दोन्ही एकमेकात बसहवण्यात येतात तेव्हा दाबघट्ट बठैक 
हमळण्याची खात्री राहील अशा तऱ्हेने कोरीची यांत्रसर्फाई करण्यात येते. झाकणाला एक वायुकक्ष असून 
त्यावर बसहवलेला अगर स्वतांत्र पांप वायकूक्षात दाब हवकहसत होण्याकहरता बसहवलेला असतो; हवतेील 
दाबाइतका दाब खाली आणण्यासाठीं एका झडपेची तरतूद केलेली अलते; भाांड्यात प्रवशे करण्याकहरता 
वायूकक्षातील हवा जावी म्हणून एक पहरचालन झडप, वायुकक्षातून न जाता भाांड्यातील हवा सरळ सरळ 
वातावरणात हवरून जावी म्हणून एक उपहनकासी झडप आहण योग्य व्याप्तीचा दाबमापक झाकणावर 
बसहवलेले असतात. 
 

(इ) आधार भाांड्याच्या राशीच्या अदमासे एक टक्क्याइतकी राहश असलेले समापनीं नळकाांडे. 
समापनी नळकाांडे आहण आधार भाांड्यावर झाकण्यास उपयुक्त होईल अशी काचेची पट्टी. 
 

(ई) थापी, काटछाट शीग, धुमसदांड स्पांदनक, हपचकाऱ्या, नाळके अगर अन्य उप करणाांचा 
समावशे असलेली उपकरणाांच्या पहरचालनास अवशय असणारी हवहवध उपकरणे. 
 

३. उपकरिाचे समापन– वापरण्यात येणाऱ्या उपकरणाच्या अहभकल्पनेवर त्याच्या समापनाच्या 
हक्रयापद्धतीतील रे्फरबदल अवलां बून असतो. वापरण्यात येणाऱ्या हवशषे प्रकारच्या मापीचे समापन करताना 



 

 

अनुक्रमणिका 

हनमात्याांच्या सूचनाांचे अनुसरण कराव.े नमुनेदार समापनात खालील आवशयक टप्प्याांचा समावशे असतो. 
आधार भाांडे पाण्याने भरण्यात येते आहण त्यावर झाकण बसहवले जाते. पहरचालनाला पाणी कमी 
लागणाऱ्या प्रकारचे जर उपकरण असेल तर हे पाणी घालण्यात येते. वायुकक्षाच्या झडपा बांद केल्या 
जातात आहण प्रारांहभक दाब हचन्हापेक्षा प्रकहचत् जास्त हवा कक्षात पांप करण्यात येते. थोड्या सेकां दाांपयंत 
हवा थांड होऊ हदली जाते आहण गेज हलके थोपटले जात असताना काही सेकां दे हवा गरम होऊ हदली 
जाते. गेजवर दशसहवलेला हवचेा अांश शून्य टके्क असला पाहहजे. वरील हक्रयापद्धहत पुनः करण्यात येते व 
सूचनाबरहुकूम प्रत्येक मापन करण्यापूवी समापन-नळकाांड्यात अगर मापीत पाण्यातील उत्तरोत्तर होणारी 
वाढ काढून घेण्यात येते. मापीतून काढून घेतलेल्या पाण्याच्या राशीने जो अांश प्रहतदर्मशत केला तों सूहचत 
हवचेा अांश होय. मापीतून काढून टाकलेल्या पाण्याच्या जागी जी हवा येते ती भाांड्याच्या माथ्यापाशी असते 
आहण हतच्यावर प्रारांहभक जलस्थैहतक दाब नसतो. काँक्रीटच्या नमुन्यातील हवा, माथ्याजवळ शून्यापासून 
तळाशी काँक्रीटच्या वजनामुळे पडलेल्या दाबाइतक्या दाबापयंत हभन्नहभन्न दाबाखाली असते. जरी वणसन 
केल्याप्रमाणे केलेल्या समापनात प्रारांहभक जलस्थैहनक दाबातील ह्या र्फरकासांबांधी गुांजाईष ठेवता येत 
नसली तरी चूक इतकी अल्प असते की, ती चाांचणींच्या अचूकतेच्या मयादेत असते आहण हतची उपेक्षा 
केली तरी चालते. जर सूहचत हवा–अांश अचूक राहशइतका नसेल तर प्रारांहभक रेषेत बदल करून 
दाबमापीवरील तबकडी पुनः हचन्हाांहकत करून दाबमापीची तबकडी सरकवनू अगर दाबमापीचे समायोजन 
करून योग्य हततके उपकरणाचे समायोजन कराव.े 
 

४. िाज्या काँक्रीटमधील हवेचा अशं णनधाणरि करण्याची णक्रयापद्धणि– (अ) पदसांज्ञा २३ मध्ये 
हदलेल्या काँक्रीटचे एकक वजन हनहित करण्याच्या हक्रयापद्धतीचे अनुसरण करून ताज्या काँक्रीटच्या 
एका प्राहतहनहधक नमुन्यात आधारभाांडे भराव.े नाममात्र १½ इांचापेक्षा जास्त आकाराचा हमलावा जर ताज्या 
काँक्रीटमध्ये असेल आहण ¼ घन रू्फटाचे भाांडे वापरले असेल तर १½ इांची चौरस हछदे्र असलेल्या 
चाळणीवर नमुन्याचे आद्रसचाळण कराव.े 
 

(आ) भाांड्याची कडा आहण झाकण स्वच्छ असावे, आहण पहरचालन व हनस्त्रावी झडपा उघड्या 
ठेवनू झाकण जागेवर बसवाव.े जर उपकरणात पाणी वापरले जात असेल तर हनमात्याच्या सूचनाांप्रमाणे 
त्यात पाणी घालाव.े (आ. १९६ मध्ये उजव्या बाजूला दाखहवलेल्या उपकरणाकहरता हवाकक्ष आहण 
काँक्रीटमधील झडप पाणी घालण्यापूवी बांद केली पाहहजे. नाहीतर पाणी हवा-कक्षात हशरेल.) नांतर हवा-
कक्षाच्या झडपा बांद करण्यात येतात आहण हवा-कक्षातील दाब प्रारांहभक दाब-हचन्हापेक्षा प्रकहचत जास्त 
वाढहवण्यात येतो. हवा थांड होण्याकहरता थोडी सेकां दे वाट पाहून हनःस्त्रावी झडप उघडून सूहचका 
सुरवातीच्या हचन्हापाशी आणण्यात येते. त्यावळेी गेज हलकेसे थोपटण्यात येते. नांतर हवाकक्ष आहण 
काँक्रीट याांच्यामधली झडप शीघ्रगतीने उघडण्यात येते. 
 

गेज हलकेसे थोपटण्यात येते आहण ते स्स्थर झाल्यावर, तबकडीवर हवचे्या टके्कवारीचे मापन 
करण्यात येते. 
 

काँक्रीटच्या णनिःस्त्रविाच्या चाचंिीची पद्धणि 
 

पदसं्ा – २५ 
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१. व्याप्िी– चाांचणी करण्याच्या पहरस्स्थतीत ताजे हमश्रण केलेल्या काँक्रीटच्या नमुन्यातींल 
हनःस्त्रवणाचा तौलहनक वगे आहण हनःस्त्रवण होणाऱ्या हमश्रण जलाची राहश हनहित करण्याच्या 
हक्रयापद्धतीचा ह्या चाांचणीत समावशे आहे. वणसन केलेले उपकरण, २½ इांच कमाल आकारापयंत (२ 
इांचाचा साांकेहतक कमाल आकार) तो आकार धरून केलेल्या प्रतवारीच्या हमलाव्याचा कोणताही आकार 
असलेल्या काँक्रीटच्या नमुन्याकहरता, वापरण्यास हरकत नाही. 
 

२. उपकरि– (अ) ½ घ. रू्फ. धारण क्षमतेचे नळकाांड्याच्या आकाराचे भाांडे. 
 

(आ) ०·१ पौंडाइतकी अचकूता असलेला हकमान १०० पौंड क्षमतेचा मांचतराजू. 
 

(इ) चाांचणीच्या नमुन्याच्या पृष्ठभागावरून मुक्तजल काढून घेण्याकहरता शोषनहलका अगर तत्सम 
साधन 
 

(ई) काढून घेतलेले पाणी गोळा करण्यास आहण त्याचे मापन करण्याकहरता १०० हम. हलटर 
क्षमतेचे अांशाांकहनत काांचपात्र. 
 

(उ) ⅝ इांच गोल, अदमासे २४ इांच लाांब आहण टोकाला अांदाजी ¼ हत्रज्येची गोलाई हदलेला 
आहण १ इांच अांतरापयंत हनमुळता केलेला पोलादी सळईचा धुमस–दांड. 
 

३. चाचंिी नमुने– ताजे हमश्रण केलेले काँक्रीट वापराव.े पदसांज्ञा २३ मध्ये वणसन केल्याप्रमाणे १० 
इांच ± ⅛ इांच उांचीपयंत काँक्रीटचे भाांडे भराव.े कमीत कमी थापीकाम करुन योग्य प्रमाणात सर्फाईदार 
पृष्ठभाग होईल अशा तऱ्हेने काँक्रीटच्या पृष्ठभागाचा माथा समतल करावा. 
 

४. णक्रयापद्धणि– चाचणी करण्यात येत असताना ६५° ते ७५° F च्या दरम्यान पहरसर–तपमान 
ठेवाव.े नमुन्याचा पृष्ठभाग थापीने सारखा केल्यानांतर, भाांडे आहण त्यातील द्रव्य याांचे वजन कराव ेआहण 
वळेेची नोंद करावी. नमुना आहण भाांडे लक्षात येण्याजोगे स्पांदन होणार नाही अशा समतल मांचावर अगर 
र्फरशीवर ठेवण्यात येते आहण सोयीस्कर झाकणाने भाांडे झाकून टाकण्यात येते. हे झाकण पाणी काढून 
घेण्याच्या वळेेखेरीज चाांचणीच्या सांपूणसकालात भाांड्यावर ठेवलेले असाव.े शोषनहलका अगर तत्सम 
साधनाने दर १० हमहनटाांच्या कालाांतराने हनःस्त्राव थाांबपेयंत पाणी काढून घेतले जाते. “हनःस्त्रावी” पाणी 
गोळा करण्यास सोयीचे व्हाव ेम्हणून ज्यावळेी पाणी काढून घेण्यात येते त्या प्रत्येक वळेी भाांड्याच्या एका 
बाजूच्या खाली अदमासे २ इांच जाड ठोकळा ठेवनू नमुना काळजीपूवसक कलता करण्यात येतों. पाणी 
काढून घेतल्यानांतर धक्का न बसेल अशा तऱ्हेने भाांडे पुनः समतल अवस्थेत ठेवण्यात येते. पाणी काढून 
घेण्याच्या प्रत्येक हक्रयेनांतर १०० हम. हल. अांशाांहकहनत भाांड्यात ते पाणी घालण्यात येते. प्रत्येक वळेी पाणी 
घातल्यानांतर पाण्याच्या सांचहयत राशींची नोंद करण्यात येते. 
 

५. गिना– (अ) सांचहयत “हनःस्त्रावी” पाण्याची गणना चाांचणी नमुन्यात असलेल्या हनव्वळ 
हमश्रण-जलाच्या टके्कवारीत खालीलप्रमाणे अहभव्यक्त केली जाते. 
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हनःस्त्राव, प्रहतशत् = 
B 

× १०० 
C × ४५३·६ 

 
येथे 

 

C = 
w 

× A = चाांचणी नमुन्यातील पाण्याचे पौंडात वजन, 
W 

W =  वाट्याचे पौंडात एकूण वजन 
w =  वाट्यातील पाण्याचे पौंडात हनव्वळ वजन 
A =  नमुन्याचे पौंडात वजन 
B =  नमुन्यातून काढून घेतलेल्या पाण्याची हमहलहलटरमध्ये एकूण राशी आहण 

C × ४५३·६ =  हमहलहलटरमध्ये अहभव्यक्त केलेली चाांचणी नमुन्यातील पाण्याची राहश 
 

(आ) पृष्ठभागाच्या दर एकक के्षत्रावरील हनःस्त्राव खालीलप्रमाणे प्राप्त करता येतो. 
 

(हनःस्त्राव, पृष्ठभागाच्या दर चौरस सेंहटहमटरला हमहलहलटर) = 
V₁  
A₁  

 
येथे 

 
V₁ = हमहलहलटरमध्ये हनःस्त्रावी पाण्याची राहश, आहण 
A₁ = चौरस सेंहटमीटरमध्ये अनावृत्त काँक्रीटचे के्षत्रर्फळ. 

 
काँक्रीटमधील घटकाचंी णवणवधिा (णमश्रकाच्या कामाची चाचंिी) 
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१. सामान्य चचा– एकसारखेपणाच्या हवहहत मयादाांत असणारी काँक्रीटचे हमश्रण करण्याची 

क्षमता तपासण्याकहरता हमश्रकाच्या कामाची चाांचणी करण्यात येते. भरड हमलाव्याच्या राशीतील तर्फावत 
आहण २ नमुन्याांतील वायुमुक्त चुन्याचे एकक वजन याांची तुलना करून ताज्या काँक्रीटच्या 
एकसारखेपणाचे मूल्यमापन करण्यात येते. हे एकक वजन एकदा पुढील बाजूस आहण एकदा मागील 
बाजूस असे घेतलेले असते अगर वाट्यातील पहहल्या आहण शवेटच्या भागातून, हमश्रकातून बाहेर पडत 
असताना, घेतलेले असते. ही चाांचणी सवस प्रकारच्या आहण आकाराच्या हमश्रकाांना लागू होते. 
 

२. उपकरि– (अ) एकक वजनी भाांड्याकहरता अगर चाांचणी नमुन्यातील १½ इांच आकारापेक्षा 
मोठ्या हमलाव्याच्या आद्रस चाळण्याकहरता लागणाऱ्या उपकरणासह ¼ घ. रू्फटी वायुमापीकहरता २३व्या 
पदसांजे्ञत रूपरेहखत केलेल्या गरजा पुऱ्या करील अशा सोयीस्कर क्षमतेचा वायुमापी. 
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(आ) नमुन्याच्या हनव्वळ वजनाच्या ०·१ प्रहतशत् अचकूता असलेला हव्या असलेल्या क्षमतेचा 
तराजू. 
 

(इ) सोयीस्कर क्षमतेची (अांदाजे १८ × १८ इांच) हपतळेचीं क्र. ४ चाळण. 
 

(ई) २४ × २४ इांची ४ थाळ्या 
 

(उ) क्र. ४ च्या चाळणीवर राहहलेल्या, पाण्यात तरांगत ठेवलेल्या, द्रव्याचे वजन करण्याकहरता 
लागणारे उपकरण 
 

३. नमुने– पुरेशा राशीचे ताजे हमश्रण केलेल्या काँक्रीटचे दोन नमुने, पुरेशा क्षमतेच्या वायुमापीने 
वायु अांशाची चाांचणी करण्याकहरता घेण्यात येतात. (जर १½ इांचापेक्षा मोठ्या कमाल आकाराचा हमलावा 
असलेल्या काँक्रीटकहरता ¼ घ. रू्फटी वायुमापी वापरला असेल तर २३व्या पदसांजे्ञत दाखहवलेल्या 
काँक्रीटमधील हमलाव्यातील प्रत्येक हवहशष्ठ आकाराकहरता करण्यात येत असलेल्या एकक वजन 
चाचणीकहरता लागणाऱ्या आकाराशी जुळणारा नमुन्याचा आकार असावा.) 
 

४. णक्रयापद्धणि– हमश्रकाच्या पुढच्या अगर मागील बाजूतून अगर हमश्रकाांतून बाहेर पडत 
असताना वाट्याच्या पहहल्या अगर शवेटच्या भागातून नमुने घेण्यात येतात. १½ इांचापेक्षा मोठ्या कमाल 
आकाराच्या हमलाव्याच्या काँक्रीटच्या चाांचणीकहरता ¼ घ. रू्फ. वायुमापी वापरताना नमुन्याचे काळजीपूवसक 
वजन करण्यात येते आहण १½ इांची चाळणीमधून त्याचे आद्रसचाळण केले जाते. नांतर चाळणीवर राहहलेले 
द्रव्य धुण्यात येते आहण वजन करण्यापूवी सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क अवस्थेपयंत सुकहवण्यात येते. 
 

नमुने घेतल्यानांतर आहण जरूर तर त्याांचे आद्रस चाळण केल्यावर लगेच वायुमापी वापरून त्याची 
वजने आहण वायु अांश हनधाहरत केले जातात. प्रत्येक चाचणीत वापरलेल्या नमुन्यातील एक भाग क्र. ४ च्या 
चाळणीवर धुण्यात येतो, क्र. ४ आहण १½ इांच आकाराच्या मधल्या हमलाव्याच्या भागाने व्यापलेल्या 
(द्रव्याचे) वजन आहण राहश प्रस्थाहपत करण्याकहरता क्र. ४ च्या चाळणीवर राहहलेले द्रव्य सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क 
अवस्थेपयंत कोरडे कराव ेआहण त्याचे वजन कराव ेअगर पाण्यात लोंबत ठेवनू ओल्या द्रव्याचे वजन कराव े
आहण सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क वजन आहण राहश त्या द्रव्याच्या हवहशष्ठ गुरुत्वावरून सांगहणत करावी. ही चाांचणी 
करण्याकहरता नांतरच्या पद्धतीत कमी वळे लागतो. 
 

५. संगिने– चुन्याचे मुक्तवायु एकक वजन आहण दर घ. रू्फ. काँक्रीटमधील भरड हमलाव्याचे 
वजन खालील सूत्रावरून सांगहणत करण्यात येते. (सा. ३४) 
 

चुन्याच्या मुक्तवायु एकक वजनाकरता. 
 

M = b − c  
V 
− ( A + c )  G × ६२·३ 
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दर घ. रू्फ. काँक्रीटमधील भरड हमलाव्याच्या (पुरेशा क्षमतेचा वायुमापी वापरून) वजनाकहरता 
 

W = c 
V 

 
येथे M = द. घ. रु्फ. स. पौंडात मुक्तवायु चनु्याचे एकक वजन 

b = वायुमापीतील नमुन्याच्या भागाचे (हवतेील) वजन, 
c = क्र. ४ च्या चाळणीवर राहहलेल्या द्रव्याचे (हवतेील) वजन, 
V = घ. रु्फ. त नमुन्याचे आकारमान 
A = प्रहतशत् वायुला १०० ने भागून त्या भागाकाराने भाांड्याचे आकारमान V ला गुणनू हवचेी राशी 

सांगहणत केली जाते. 
G = भरड हमलाव्याचे हवहशष्ट गुरुत्व आहण 
W = काँक्रीटच्या द. घ. रु्फ. स भरड हमलाव्याचे वजन, हनमहज्जत वजनावरून सांगहणत केलेल्या 

W कहरता 
 

W = (हनमहज्जत वजन) × 
G  

G−1  
 

सारिी क्र. ३४ णमश्रकाच्या कामाच्या चाचिीच्या संगिनाचें उदाहरि. 
 

पदसं्ा २६ 
 

सांयांत्र–पूवस–हमश्रक पहिम; हद. ६–३०–५९, पाळी – हदवस; 
हनरीक्षक जे. जी. आर; – चाांचणीची वळे दुपारी १२-३५ अवपात–२ इांच. 
हमश्रणकाल – २ हमहनटे; वाटा क्र. १९५; सांघनता – ३·५; 
हमश्रण क्र. १७; हमलाव्याचा कमाल आकार – ६ इांच. 

 
 हमश्रकाच्या पुढच्या बाजूवरचा अगर 

हमश्रकातून बाहेर पडत असलेल्या 
वाट्याचा पहहला भाग 

हमश्रकाच्या मागल्या बाजूवरचा 
अगर हमश्रकातून बाहेर पडत 

असलेल्या वाट्याचा शवेटचा भाग 
 वजन-पौंड राहश घ. रू्फ वजन-पौंड राहश घ. रू्फ. 
नमुन्याचे वजन २९७·३ – ३०३·० – 
१½ इांची चाळणीवर 
राहहलेल्या द्रव्याचे वजन 

४८·७२ – ५७·०६ – 

वजनातील र्फरक २४८·५८ – २४५·९४ – 
१½ इांची चाळणीवर 
राहहलेल्या द्रव्याची 

१९·६ % – २३·२% – 
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टके्कवारी 
वायुमापीतील नमुन्याांचे 
वजन आहण राहश 

३६·४५ ०·२५०० ३६·९६ ०·२५०० 

वायुमापीने वायु अांश ४·२% – ३·६% – 
वायूची राहश – ०·०१०५ – ०·००९० 
नमुन्याचे वजन आहण 
वायुमुक्त राहश 

३६·४५ ०·२३९५ ३६·९६ ०·२४१० 

४ क्र. च्या चाळणीवर 
राहहलेल्या द्रव्याचे 
हनमहज्जत वजन 

१२·१४ – १२·८७ – 

अहधक ४ द्रव्याचे सांगहणत 
सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क वजन 
आहण सघन राहश 

१९·२८ ०·११४६ २०·४४ ०·१२१५ 

नमुन्यातील चुन्याचे 
प्राहतहनहधत्व करणारे वजन 
आहण राहश 

१७·१७ ०·१२४९ १६·५२ ०·११९५ 

(दर घ. रू्फ.स पौंडात) 
वायुमुक्त चनु्याचे सांगहणत 
एकक वजन 

१३७·५ – १३८·२ – 

सांपूणस हमश्रणाचे 
प्राहतहनहधत्व करण्याकहरता 
वायुमापी-नमुन्यात 
लागणारे अहधक १½ इांच 
द्रव्याचे वजन आहण सघन 
राहश 

७·१४ ०·०४२४ ०·५७ ०·०५०९ 

सांपूणस हमश्रणाचे एकक 
वजन 

१४९·०८ – १५१·३१ – 

सांपूणस हमश्रणाचे 
प्राहतहनहधत्व 
दाखहवण्याकहरता 
वायुमापीतील अहधक १½ 
इांच द्रव्याचा एकूण भरड 
हमलावा 

२६·४२ – २९·०१ – 

दर घ. रू्फ. काँक्रीटमधील 
एकूण भरड हमलावा 

९०·३६ – ९६·४१ – 
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१ हनमहज्जत वजन × 
हव.गु. 

= हमलाव्याचे सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क वजन 
हव. गु. − १ 

वायुमुक्त चनु्याचे सरासरी एकक वजन 
१३७·५ + १३८·२ 

= १३७·८५ पौंड / घ. रू्फ. 
२ 

सरासरीपासून एकक वजनाचे हवचरण = 
१३७·८५ − १३७·५० 

× १० = ०·२५ % 
३७·८५ 

(अनुजे्ञय कमाल हवचरण ०८० टके्क असते) 

भरड हमलाव्याचे सरासरी एकक वजन = 
९०·३६ + ९६·४१ 

= ९३·३८ पौं. / घ. रू्फ. 
२ 

भरड हमलाव्याचे एकक वजनाचे हवचरण = 
९३·३८ − ९०·३६ 

× १०० = ३·२३ % 
९३·३८ 

(अनुजे्ञय कमाल हवचरण ५·० टके्क असते) 288–D–2676 
 
१½ इांचापेक्षा मोठा भरड हमलावा काढून टाकण्याकहरता आद्रस चाळण केलेल्या नमुन्यच्या चाचणीच्या 
बाबतीत द. घ. रू्फ. काँक्रीटमधील एकूण भरड हमलाव्याचे वजन 
 

W = 
c + ( S−T ) × b 

T 

V + [ ( S−T ) × 
१ ] 

असते. T G × ६२·३ 
 
येथे e = क्र. ४ च्या चाळणीवर राहहलेल्या द्रव्याचे (हवतेील) वजन 

b = वायुमापीतील नमुन्याच्या भागाचे (हवतेील) वजन, 
S =  आद्रस चाळण करण्यापूवीचे नमुन्याचे वजन, 
V = वायुमापीतील नमुन्याची राहश. 
T = १½ इांची चाळणीतून जाणाऱ्या नमुन्याच्या भागाचे वजन आहण G = १½ इांची द्रव्याचे हवहशष्ट 

गुरुत्व. 
 

टीप – ( S−T ) b ह्या सांजे्ञवरुन मूळ काँक्रीटचे प्राहतहनहधत्व करण्यासाठी वायुमापी 
T 

 
नमुन्यात लागणाऱ्या १½ इांचापेक्षा मोठ्या भरड हमलाव्याचे वजन हमळते. वायुमापी नमुन्याचे एकूण वजन 
आहण मूळ नमुन्याचे प्राहतहनहधत्व करण्याकहरता लागणारे अहधक १½ इांची द्रव्य ह्या दोघाांना वायुमापी 
नमुन्याच्या राशीत अहधक १½ इांची द्रव्याची, त्याचे वजन आहण हवहशष्ट गुरुत्व याांच्यावरून सांगहणत 
केलेल्या राशीची वाढ करून ह्या वाढीव राशीने भागनू सांपूणस हमश्रणाचे एकक वजन सांगहणत करता येते. 
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६. णमश्रि कालावधी– ग्रँड कूली, माशसल र्फोडस आहण हफ्रयाांट धरणाच्या सांरचन कालातील 
चुन्याांच्या नमुन्यावर घेतलेल्या शकेडो चाांचण्याांच्या हविेषणावरून हे उघड झाले की जेव्हा आ. १९७ मध्ये 
दाखहवलेली तुलना करण्यात आली तेव्हा चुन्याच्या एकक वजनातींल तर्फावत आहण जल–हसमेंट, 
वाळू–हसमेंट आहण जल–सूक्ष्मकण याांच्या गुणोत्तराांतील तर्फावती हमश्रणाची पयात्पता प्रहतप्रबहबत 
करतात. 
 

प्रयोग शाळेिील यंत्रणमणश्रि काँक्रीटचे प्रमाि–णनयंत्रि 
 

पदसं्ा – २७ 
 

१. मापे– वजन करून हसमेंट आहण हमलाव्याच्या नक्की राशी हनहित करण्यात येतात. पाण्याचे 
अांशाकहनत भाांड्यात मापन कराव ेअगर वजन कराव.े 
 

२. नोंद– प्रस्ताहवत हमश्रणाकहरता वाट्याची वजने दाखहवणारे माहहतीपत्रक वजन करणाऱ्याला 
पुरवाव.े हमलाव्याची वजने, हकमान आकारापासून सुरवात करून वापरात आलेल्या कमाल आकारापयंत 
एकामागनू एक वाढत जाणाऱ्या आकारामागे सांचहयतपणे नोंदवावीत. 
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वायुमुति एकक वजनािील णवत्तरि 

णमश्रि काल – णमणनटे 

आ. १९७ 

४. घ. याडस हमश्रकाच्यावरील हमश्रणकालावधींच्या चाांचण्याांचे हनष्ट्कषस. काँक्रींटचा पुरेसा 
हमश्रणकालावधी, हवहशष्ट गुरुत्व आहण एकक वजन तसेच जल–हसमेंट, जल–सूक्ष्म कण आहण वाळू–
हसमेंट याांच्या गुणोत्तराांनी सूहचत होतो. 288–D–1117 
 

३. णक्रयापद्धणि (अ) ¼ पौंड अचकूतेइतके हमलाव्याचे सूचक–तबकडी ताजव्यावर वजन 
करण्याांत येते. ½ वाटा अगर पूणसवाटा मावले अशा भाांड्यात अगर हमलावा-बारडीत मापन मांचावर 
ठेहवण्यात येतो. काटा बरोबर शून्यापाशी येण्यास हजतके वजन लागते त्या वजनाइतके तोलन दाांडीवर 
आभांड लावण्यात येते. 
 

(आ) हमलाव्याचा पढुचा अांशभाग घालण्यापूवी सवस वजने तपासून घ्यावीत. 
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(इ) एक शांभराांशाइतक्या अचूकतेच्या ताजव्यावर हसमेंटचे काळजीपूवसक वजन करण्यात येते 
आहण वजन व हमश्रणक्रमाांकाची नोंद ओळख पटण्याकहरता भाांड्यात ठेवण्यात येते. 
 

(ई) वजन करताना हमलावा कक्षशुष्ट्क असावा आहण हमश्रण करण्यापूवी तो कक्षतपमानाप्रत (६५° 
ते ७५° F) आणावा. 
 

(उ) हमश्रणप्रमाणे सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क हमलाव्यावर आधारलेली असल्याने वाट्यात वापरलेल्या 
हमलाव्याचे वजन हमश्रण होत असताना हमलाव्यात जे पाणी अवशोहषत होते त्याच्या वजनाइतके कमी केले 
पाहहजे. कक्षशुष्ट्क हमलावा पाण्यात ३० हमहनटे बुडहवल्यावर त्यात पाण्याचे हजतके अवशोषण झाले ती 
अवशोषणाची राशी असे सामान्यपणे मानले जाते. 
 

प्रयोगशाळेिील काँक्रीटचे णमश्रि 
 

पदसं्ा २८ 
 

१. याणंत्रकी णमश्रि– (अ) हमश्रकात चाचणी वाटा टाकण्यापूवी चाांचणी वाट्याइतके स्थूलमानाने 
सांयोजन असलेल्या अांशीय वाट्याचे (नेहमीच्या अ.काराच्या सुमारे अधा) हमश्रण करून हमश्रक पाणवावा. 
पाणवणारा वाटा बाहेर काढून टाकून देण्यात येतो व त्यावळेी हमश्रकाच्या ढोलाच्या आतल्या बाजूवर 
चुन्याचे सामान्य आवरण रहाते. 
 

(आ) जेव्हा हमश्रकावर भारण ढोल बसहवलेला असतो तेव्हा हमलाव्याचा प्रकार प्रथम भारण 
ढोलात टाकण्यात येतो आहण हमलाव्याच्यावर हसमेंट टाकण्यात येते. हमश्रक हर्फरत असताना अांदाहजत 
पाण्याच्या सुमारे ⅘ पाणी हमश्रकात टाकले जाते आहण नांतर हमलावा आहण हसमेंटचा एकूण प्रभार त्यात 
सोडण्यात येतो. सवस हमलावा हमश्रकात जाताच हमश्रण काल मोजण्यास सुरवात करावी. उरलेले पाणी 
सावकाशपणे सुमारे अध्या हमहनटात सवस घातले जाईल अशा वगेाने (हमश्रकात) घालण्यात येते. काही 
उदाहरणात हमश्रणहक्रया चालू असताना इस्च्छत सांघनता येण्यासाठीं थोडेसे पाणी आणखी घालण्याची 
जरूरी असते. 
 

(इ) हमश्रकावर जेव्हा भारण ढोल बसहवलेला नसतो तेव्हा हमश्रकात हमलावा टाकण्यात येतो 
आहण हमलाव्याच्यावर हसमेंट सोडण्यात येते. लागणाऱ्या पाण्यापकैी अांदाजे ⅘ पाणी घालण्यात येते आहण 
हमश्रक चालू केला जातो. नांतर लगेच उरलेले पाणी त्यात घालण्यात येते. काही उदाहरणात हवी 
असलेली सांघनता हमळण्याकहरता हमश्रण चालू असताना आणखी अल्पसे पाणी घालण्यात येते. 
 

(ई) तीन हमहनटापेक्षा हमश्रण कालावधी कमी असू नये. 
 

(उ) हवयोजनाचा हनरास व्हावा म्हणनू काँक्रीट र्फावड्याने हर्फरहवता येईल अशा मापाच्या आहण 
आकारमानाच्या जलरुद्ध आहण अनावशोषी भाांड्यात काँक्रीट ओतण्यात येते. 
 

(ऊ) हमश्रकातून काँक्रीट काढून घेतल्यानांतर लगेच चाांचणी करावी. 
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२. हािणमश्रि– चाांचणी नमुने बनहवल्यानांतर काँक्रीटची थोडीच राहश उरेल अशा आकाराच्या 
वाट्यात हातहमहश्रत काँक्रीटचे हमश्रण केले जाते. धातूच्या एका उथळ वाटीत वाट्याचे हमश्रण वीट-
गवांड्याच्या १० इांची थापीने करणे अहधमान्य असते. ह्या थापीचा शवेटचा सुमारे २½ इांच भाग कापून बोथट 
केलेला असतो. खालीलप्रमाणे हमश्रण कराव.े 
 

(अ) हसमेंट आहण हमलाव्याचे सांपूणसपणे सुके हमश्रण कराव.े 
 

(आ) हवी असलेली सांघनता काँक्रीटमध्ये हनमाण होईल इतके पाणी घालाव.े 
 

(ई) पहरणामी काँक्रीट हदसण्यात समरूप होईल इतके पूणसपणे त्याचे हमश्रण कराव.े 
 

णबडाच्या साच्याि नळकांडे ओििे. 
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१. साचा– ब्यूरोमध्ये सवससामान्यपणे उपयोगात आणला जात असलेल्या ६ × १२ इांची हबडाच्या 
साच्याांचा तपशील आ. १९८ मध्ये दाखहवला आहे. यांत्र स्कू्र आहण हचमट्याांनी साचाला घट्ट बसहवलेल्या 
यांत्राने सर्फाई केलेल्या आधारपट्टाांची सवस साच्याांवर तरतूद करावी. घट्ट असणारे साचे हमळहवण्याकहरता 
हवशषे काळजी घ्यावी म्हणजे ओतकाम चालू असताना हमश्रणाचे पाणी बाहेर येणार नाही. वापरण्यापूवी 
साचाच्या आतल्या बाजूवर मऊ (क्र. २) गॅ्रर्फाइट ग्रीज लावाव.े 
 

२. तपंदनाचा उपयोग करून नमुने ओििे– ६ × १२ इांचीं आहण ८ × १६ इांचीं 
नळकाांड्याांच्याकहरता २ थरात ताजे काँक्रीट टाकण्यात येते. प्रत्येक थर साचाच्या आकारमानाच्या सुमारे 
अधा असतो. १ इांच व्यासाचा अांदाजी स्पांदनी घटक असलेला व हनमहज्जत झाला असताना दर हमहनटास 
१०००० वारांवारता असलेला एक हनमज्जन प्रकाराचा स्पांदनक वापरून स्पांदन करून प्रत्येक थराचे 
दृढीकरण करण्यात येते. तळातला थर दृढीकृत करताना स्पांदनक साचाच्या तळावर टेकू देऊ नये. वरच्या 
थराचे स्पांदन करताना तळातल्या थरात स्पांदनी घटकाचा सुमारे १ इांच आतपयंत हशरकाव व्हावा. 
 

काँक्रीटचा अवपात आहण स्पांदनकाचा पहरणामकारकपणा याांच्यावर स्पांदनकालावधी अवलांबनू 
असतो. (३ अगर ४ सेकां द कालावधीपयंत तीनदा तो आत घालणे सामान्यतः पुरे होते.) जेव्हा काँक्रीटचा 
वरचा पृष्ठभाग ओलसर चकचकीत हदसू लागतो तेव्हा स्पांदन पुरे झाले आहे असे मानण्यास हरकत नाही. 
त्यावळेी स्पांदनक सावकाशपणे बाहेर काढावा. एकेक पळीभर काँक्रीट घालताना काँक्रीट बाजूवरून 
घसरत असते. त्यावळेी साच्याच्या वरच्या कडेवर पळी हर्फरवावी. त्यामुळे कॉक्रीटचे सारख्या प्रमाणात 
वाटप झाल्याची खात्री हमळते. साचा इतका भरू नये की स्पांदनक आत घालताच चुना माथ्यावरुन ओसांडून 
जाईल. दुसऱ्या थराचे स्पांदन केल्यावर पुरेसे काँक्रीट आणखी घालाव ेव साच्याच्या माथ्याच्यावर ⅛ इांच 
त्याची पातळी राहील अशा तऱ्हेने खालच्या काँक्रीटमध्ये थापीने ते आत दाबनू टाकावे, नांतर नमुना 
मुरवणाच्या खोंलीत नेण्यात येतो. माथ्याशी सपाट करण्यात येतो आहण थापीने गुळगुळीत करण्यात येतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १९८ 

चाचंिी करण्याच्या नळकाडं्याचा साचा (ितिा क्र. २ मधील १) 288–D–2663 
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आ. १९८ 

चाांचणी करण्याचा नळकाांड्याचा साचा (तक्ता २ मधील २) 288–D–2663. 
टीप :– घटक F वर O ला सरक बठैक देण्याकहरता C, D व E या घटकातील भोके प्रकहचत् मोठ्या 
आकाराची असावीत 
 

३. हािाने संपीडन करून नमुने ओििे– जर हाताने दांडन करून ६ × १२ इांच आहण ८ × १६ इांची 
नळकाांडी सांपीहडत करावयाची असतील तर साचा ३ थरात भरण्यात येतो. प्रत्येक थर साचाच्या 
आकारमानाच्या अांदाजे एक तृहतयाांश असतो. ⅝ इांच व्यासाच्या दांडाने प्रत्येक थरात २५ ठोके मारून त्याचे 
दांडन करण्यात येते. हा दांड २४ इांच लाांब असतो आहण त्याच्या खालचे टोक गोळींसारखे अणकुचीदार 
असते. साचाच्या अनुप्रस्थ छेदावर ठोके एकसारख्या प्रमाणात हवतहरत होतील असे मारण्यात येतात आहण 
खालच्या थरात त्याचा प्रकहचतसा हशरकाव व्हावा. खालचा थर त्याच्या सांपूणस खोलीत दांहडत करावा, 
वरच्या थराचे दांडन झाल्यावर मुरवण–खोलीकडे नमुना नेण्यात येतो आहण अहतहरक्त काँक्रीट थापीने 
काढून टाकण्यात येते, 
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४. नमुने गुदामाि ठेविे आणि हािाळिे– (अ) ओतल्यानांतर १८ ते २४ तासाांनीं नमुने साच्यातून 
काढून घ्यावते, त्याांचे वजन कराव ेआहण मुरवण–खोलीत परत नेऊन ठेवावते. 
 

(आ) काँक्रीट टाकण्याच्या जागेवरील के्षत्रीय नमुने शक्यतो ७३·४° F तपमानात ठेवावते आहण 
उन्हापासून आहण आद्रसता हानीपासून त्याांचे सांरक्षण कराव.े 
 

डबड्याि नळकाडें ओििे. 
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१. साचा– डबडे ६ इांच ± ¹/₁₆ इांच व्यासाचे व १२ इांच ± ⅛ इांच उांचीचे असाव ेव त्यावर ५½ इांची 
एकच घषसण झाकणी असावी. यापेक्षा प्रकहचत लहान झाकण्या आहण द्वारे चालू शकतात पण थापी–काम 
सुलभ होईल इतके पुरेसे त्याचे के्षत्र असाव.े झाकण्या घट्ट बसणाऱ्या असाव्यात. डबडी गोलाकार असावीत 
आहण त्याांचा आकार खराब झालेला नसावा. त्याना मुठी बसहवलेल्या असण्याची जरुरी नाही. डबड्याच्या 
तळाशी आतल्या बाजूवर पोचे आलेले नसावते अगर त्याचे स्वरूप अन्य प्रकाराचे झालेले नसाव.े (आ. १९९ 
पहा.) 
 

 
आ. १९९ 

डबड्याच्या तळाच्या बाांधणीचा तपशील 288–D–2660 
 

सवस हशवणी दुहेरी असाव्यात आहण डबड्याच्या आतल्या बाजूवर सपाट असाव्यात. असे जरी 
असले तरी त्या आतल्या बाजूच्या प्रकहचतशा वर आल्या तरी चालू शकते. डबडी जलरुद्ध असावीत आहण 
सोयीस्कर पातळ, प्रहतहक्रयाहीन लेपाचे आवरण देऊन अगर डाख घालून ती जलरुद्ध करावी. 
डबड्याकहरता अनुजे्ञय असणाऱ्या द्रव्याचा हकमान दजा–आधार वजन १०७ पौंड, हवदु्यत् हविेषकी ०·५० 
पौंडी जस्ती पत्रयाचा असावा. 
 

२. णक्रयापद्धणि– (अ) डबड्यात काँक्रीट घालण्यापूवी ताजा नमुना पूणसपणे हमसळावा. 
 

(आ) नमुना ओतण्यापूवी, स्पांदनरहहत अशा गुळगुळीत समतल पृष्ठभागावर डबडे ठेवाव.े रचना 
झाल्यावर जर नळकाांडे लगेच दुसरीकडे न्यावयाचे असेल तर ते हाताने न्याव ेआहण नेताना उभे धराव.े 
नांतर तो नमुना समतल पृष्ठभागावर हकमान ६ तास आहण अहधमानतः २४ तासापयंत पक्व होंऊ द्यावा आहण 
त्या कालात आत्यांहतक तपमानापासून त्याचे सांरक्षण कराव.े 
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(इ) तीन थरात डबडे भरण्यात येते व प्रत्येक थर त्याच्या आकारमानाच्या अांदाजी एक तृहतयाांश 
असतो. ⅝ इांच व्यासाच्या दांडाने प्रत्येक थर हाताने २५ ठोके मारून सांदाहबत करण्यात येतो. ह्या दांडाची 
लाांबी २४ इांच असते आहण त्याचे खालचे टोक गोळीसारखे अणकुहचदार केलेले असते. डबड्याच्या 
अनुप्रस्थ छेदावर सवस हठकाणी ठोके सारख्या प्रमाणात बसतील असे हवतहरत केले जातात आहण खालच्या 
थरात त्याांचा हशरकाव झाला पाहहजे. खालच्या थराचे पूणस खोलीपयंत दांडन करण्यात येते आहण त्यावळेी 
डबड्याच्या तळाला पोचा येईल अगर त्याची खराबी होईल इतक्या जोराने ठोके मारले जाणार नाहीत 
याची काळजी घेण्यात येते. भरण्याच्या वळेी काँक्रीट दृढीभतू होईपयंत एका ५½ इांच व्यासाच्या लाकडी 
अगर धातूच्या चकतीवर प्रत्येक डबडे समहमत राहील असे ठेवले तर नळकाांड्याचे बहहगोल शवेट आहण 
तळ याांची दांडनाने खराबी होण्याचे टाळता येते. वरच्या थराचे दांडन झाल्यावर डबड्याच्या माथ्याच्या 
खाली ½ इांचापेक्षा कमी खोल नाही आहण ¾ इांचापेक्षा जास्त खोल नाही इतका पषृ्ठभाग सार्फ करावा. ह्या 
कामाकहरता गोल टोक असलेली लहान थापी वापरावी. नळकाांड्याच्या अक्षाच्या काटकोनात असतील 
असे नळकाांड्याचे शवेट गुळगुळीत होण्यासाठी हवशषे काळजी घ्यावी. 
 

(ई) भरल्यानांतर लगेच घषसण–झाकणी जागेवर दाबून बसवावी. त्यावळेी डबड्याची कड 
वाकणार नाही आहण झाकणी काँक्रीटच्या पृष्ठभागाला टेकणार नाही ह्याचीं खात्री रहावी म्हवनू काळजी 
घ्यावी. 
 

(उ) अांदाजे ७३·४° F तपमानात काँक्रीट राहील अशा जागी नमुने ठेवावते. चाचणी करण्यापूवी 
दोन्ही टोकावर पदसांज्ञा ३२ मध्ये वणसन केल्याप्रमाणे टोप्या घालाव्यात. 
 

िेत्रीय प्रयोगशाळेिील चाचिी नळकाडं्याचंी मुरवि पॅकबंदी आणि पाठविी. 
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१. साचे काढून घेिे– डबड्यात ओतलेल्या काँक्रीटच्या चाांचणी नमुन्याखेरीज बाकीचे सवस चाांचणी 
नमुने, ओतल्यानांतर १८ तासापेक्षा लवकर अगर ४८ तासापेक्षा उहशरा, साच्यातून काढून घेऊ नयेत. नांतर 
त्याांच्यावर खुणा कराव्यात, त्याांचे वजन कराव ेआहण दमट वाळूत अगर धुकेरी खोलीत ठेवनू द्यावते. 
 

२. जलमुरवि– अहधमानतः ७३·४°  ± ३° F तपमानाच्या पाण्यात नमुने सांपूणसपणे बुडवावते (पहा 
अ. ६१ प्रकरण ४थे). जर असा तऱ्हेचे तपमानाचे हनयांत्रण अव्यवहायस असेल तर प्रत्यक्ष असणाऱ्या सरासरी 
तपमान पहरस्स्थतींच्या माहहतीचा हरपोटस करावा. ३० हदवसापेक्षा जास्त नाही इतक्या कालाांतराने पाणी 
पूणसपणे बदलाव.े 
 

३. दमट वालुका–मुरवि– वाळूत नमुने पूणसपणे परुून ठेवावते. वाळूत जेव्हा नमुने ठेवण्यात 
येतात तेव्हा ती (वाळू) सांपूणसपणे सांपृक्त करावी, आहण सांपृक्त स्स्थती राखण्याकहरता दररोज तीत पुरेसे 
पाणी घालाव.े पहरच्छेद २ मध्ये तपमान हनयांत्रणाच्या गरजा हदल्या आहेत. 
 

४. धुकेरी खोलीिील मुरवि– ७३·४° ± ३° F तपमान आहण १०० टके्क सापेक्ष आद्रसता राखलेले 
आहे अशा धुकेरी खोलीत (पहा हव. ६१ प्रकरण ४थे) नमुने ठेवावते. ओतून झाल्यावर लागलीच नमुने 
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धुकेरी खोलीत ठेवावते आहण त्याांची चाांचणी होईपयंत र्फक्त साच्या काढण्याकहरता आहण टोप्या 
बसहवण्याकहरता जो थोडासा कालावधी लागेल तो खेरीजकरून नमुने तेथेच राहू द्यावते. 
 

५ डबड्याि ओिलेल्या नळकाडं्याचें िपमान णनयतं्रि– जेव्हा सुमारे ७३·४° F तपमान रहात 
असलेली खोली उपलब्ध होत नाही तेव्हा डबड्यात ओतलेल्या नळकाांड्याांचे इस्च्छत साठवण– तपमान 
प्राप्त करण्याकहरता अनेक सोप्या अभ्युपायाांचा उपयोग करावा. थांड हवते उष्ट्महनयांत्रकात वापरण्यात 
येणाऱ्या प्रकाराच्या एका साध्या तापस्थायींने हनयांहत्रत केलेल्या हवजेच्या हदव्याने हवसांवाहहत पेटी गरम 
करावी. गरम हवते सांवातन करून अगर (पाणी) प्रशपडून ज्यातील तपमान हनयांहत्रत करता येईल अशा 
खोलीत डबडी ठेवावीत. दमट वाळूत अगर ओल्या गोणपाटाखाली सावली असलेल्या जागी डबडी 
ठेवनूसुद्धा मुरवणाचे तपमान जवळजवळ स्स्थर ठेवण्याची तरतूद होऊ शकते. 
 

६. पॅकबंदी आणि पाठविी– नजीकच्या प्रकल्पावर अगर डेन्व्हरला चाांचणी नळकाांडी 
परीक्षणाकहरता जेथे पाठवणे आवशयक असते तेथे आद्रसता हाहन आहण वाहतुकीत खराबी होऊ नये म्हणनू 
नमुने आद्रसतारोधी कागदात गुांडाळावते आहण दमट भशुात पेटीत भरावते. 
 

काँक्रीटच्या नळकाडं्यावर टोपी घालिे 
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१. सामान्य चचा– ज्याांची सर्फाई केलेली नाही अगर यांत्राने सार्फ केलेल्या पट्टावर जे ओतण्यात 
आलेले नाहीत अशा ८ इांच अगर त्यापेक्षा कमी व्यासाच्या सवस नळकाांड्याच्या शवेटावर, हवतळलेले सल्र्फर 
आहण बारीक दळून चाळलेल्या द्रव्याच्या हमश्रणाच्या टोप्या घालाव्यात. कुटलेली अस्ग्नसह मृहत्तका सल्र्फर 
बरोबर टोपी घालण्याकहरता वापरण्याचे सवात उत्कृष्ट द्रव्य असल्याचे आढळून आले आहे. मुद्दाम 
बनहवलेल्या व्यापारी टोपद्रव्यात जर चाांचणीच्या वळेेच्या नमुन्याच्या प्रत्याहशत शक्तीइतकी अगर त्यापेक्षा 
जास्त सांपीडक शस्क्त हवकहसत होत असेल तरच ती उपयुक्त होतात. 
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आ. २०० 

नळकाांड्याच्या टोपीचा साचा आहण मागस रेखनाचे उपकरण 288–D–1554 
 

२. टोपी घालिे– (अ) टोपी घालण्यापूवी, सवस सुटी द्रव्ये तारेच्या ब्रशाने नळकाांड्याच्या 
शवेटावरून काढून टाकावी; शवेटावर साय अगर ओल नसावी. डबड्यात मुरवण केलेले आहण ज्याांचे 
गुळगुळीत आहण हझलईदार शवेट आहेत असे सवस नमुने धारदार हत्याराने अगर वालुके्षपाने खरबरीत 
करावते. 
 

(आ) जर वजनाने ३ भाग सल्र्फर आहण १ भाग बाहरक दळलेलीं अस्ग्नसह मृहत्तका याांच्या 
हमश्रणाचे टोपद्रव्य असेल तर ते हमश्रण दाट आहण शयान होईपयंत ३५०° आहण ४००° F तपमानाच्या 
दरम्यान गरम कराव.े वापरलेल्या हमश्रणाच्या हनरीक्षणाने आहण अनुभवाने टोपीच्या हमश्रणाचे योग्य तपमान 
ठरहवण्यात येते. जर व्यापारी बनावटीचे द्रव्य वापरावयाचे असेल तर तपमानासांबांधी हनमात्याच्या 
हशर्फारसींचे अनुसरण कराव.े हमश्रण प्रमाणाबाहेर तापहवणे अगर पुनः पुनः तापहवणे टाळाव े कारण ह्या 
प्रथेने टोपी पाहहजे तशी हठसूळ होण्याऐवजी रबराप्रमाणे (लवहचक) बनवण्याकडे प्रवृहत्त हनमाण होते. 
प्रकहचत ग्रीज लावलेल्या टोपीच्या साच्यात टोपी तयार करण्यास पाहहजे हततकेच द्रव्य ओतण्यात येते 
(आ. २०० पहा) आहण हवतळलेल्या द्रव्यात नमुना घट्टपणे दाबण्यात येतो. त्यावळेी लोखांडी कोनाच्या 
आधारपट्टीशी नळकाांडे ओळांब्याांत ठेवण्याकहरता धरुन ठेवण्याची काळजी घेण्यात येते. हमश्रण घट्ट 
होण्यास सुरवात होण्यापूवीच ही हक्रया जलदीने करावी म्हणजे हमश्रण नमुन्याला हचकटून राहील. टोप्या 
शक्य हततक्या पातळ असाव्यात आहण जेव्हा नमुन्याची चाचणी [ए. एस. टी. एम पदसांज्ञा C ३१ वर आधाहरत.] केली 
जाते तेव्हा त्या पसरट होऊ नयेत अगर र्फाटू नयेत. 
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टोपी कठीण झाल्यावर, तक्ता साच्याच्या कडेवर ठोके मारून सुटा करावा. ०·२५ इांचापेक्षा जास्त 
खोल अशी हछदे्र जर नळकाांड्याच्या शवेटात असली तर त्यात टोपी करण्याचे द्रव्य घालून अांशतः भरावी 
आहण पूणस टोपी तयार होण्यापूवी ते कठीण होऊ द्याव.े जेव्हा नळकाांड्याचे शवेट अनुदैध्यस अक्षासमोर 
असतात तेव्हा याांहत्रक सर्फाई केलेल्या पोलादी पत्रयावर टोपीकाम करता येते. ८ इांचात ०·००२ इांचा 
इतकीच गुांजाइश असेल तर तो पत्रा सपाट असला पाहहजे. चाचणी यांत्राच्या खालच्या आधार ठोकळ्याच्या 
सांपकात असलेल्या टोपी घातलेल्या नमुन्याच्या आधार पृष्ठभागाचे काटकोनापासून ०·५° पेक्षा जास्त (१२ 
इांचात अांदाजी ⅛ इांच) हवचलन होता उपयोगी नाही आहण अक्षाशी काटकोनापासून दोन्ही आधारपृष्ठाचे 
सांयुक्त हवचलन ३° पेक्षा जास्त असू नये. 
 

(इ) नळकाांड्याची चाांचणी करण्यापूवी टोपीवर पट्टी चाकूच्या मुठीने अगर अन्य उपयुक्त हत्याराने 
हलकेच थापटून वातकप्पे आहेत काय याहवषयी चाचणी करावी. टोपीवर जागजागी खोल आवाज आला 
तर टोपीं काढून टाकावी आहण चाांगली भरीव टोपी तेथे बसवावी. जर टोपी घालण्याचा पृष्ठभाग कोरडा 
आहण स्वच्छ असला, हमश्रणाचे योग्य तपमान ठेवले आहण नळकाांडे टोपीच्या पत्रयावर हवतळलेल्या 
हमश्रणात लगेच ठेवले तर भरीव टोप्या सहज प्राप्त करता येतात. 
 

(ई) ३/१६ इांचापेक्षा जास्त जाडीच्या सल्र्फरच्या हमश्रणाच्या टोप्या २० टक्क्याइतक्या 
शक्तीक्षीणतेस हवशषेतः उच्च शक्तीचे काँक्रीटची चाांचणी करताना कारणीभतू होतात असे पुराव्यावरून 
हदसून आले आहे. 
 
जेव्हा (१) नळकाांड्याचे शवेट ०·२० इांचापेक्षा जास्त बहहगोल असतात; 

 
(२) हमलावा अगर अन्य रु्फगवटे शवेटातून ०·२० इांचापेक्षा जास्त बाहेर येतात; 
 
(३) बऱ्याचशा शवेटाच्या के्षत्रावर ०·२५ इांच जाडीपेक्षा जास्त जाड असणाऱ्या टोप्यात ह्या अगर 

अन्य हवषमता हनमाण होतात; अगर 
 
(४) नमुन्याच्या ६ इांच व्यासात अक्षाशी शवेट ०·३ इांचापेक्षा जास्त माते्रने काटकोनात असत 

नाहीत, तेव्हा सल्र्फरच्या हमश्रणाच्या टोप्या वापरू नयेत. 
 

वरीलपैकी कोणतेही दोष असलेली नळकाांडीं टाकून द्यावीत अगर त्याांच्यावर हनव्वळ हसमेंटच्या 
गांधाची टोपी घालावी. टोपी घालण्यापूवी नळकाांड्याचे शवेट पूवाहद्रत करावते. तारेच्या ब्रशाने घासावते 
आहण स्वच्छ करावते. सुनम्य, पूवससांकुहचत हसमेंटचे गांध लावाव े आहण अक्षाशी अहभलां ब आहण व्यवहायस 
अशीं हकमान जाडी राहण्याकहरता चरबींचे तेल आहण परॅॅहर्फनच्या ५०–५० हमश्रणाचे ग्रीज सपाट काचेच्या 
तुकड्यावर लावनू त्याने वास्तहवक प्रतलात शवेटची रचना करावी. नळकाांड्याबरोबर हकमान अनेक 
हदवसपयंत टोप्याांचे आद्रसमुरवण कराव.े जर शीघ्रतेने कठीण होणारी टोपी हवी असेल तर हसमेंटच्या गांधात 
कॅस्ल्शयम क्लोराइड, सोडाॲश अगर प्लॅस्टर ऑर्फ पॅरीस घालून त्याचे जरूर हततके त्वरण करता येते. 
त्वरक सौम्य प्रमाणात वापरून हकमान २४ तासापयंत टोप्या कठीण होऊ देणे जास्त पसांत असते. 
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संपीडक शतिी 
 

पदसं्ा – ३३ 
 

१. सामान्य चचा– (अ) मुरवणाच्या खोलीतून मानक मुरवण झालेल्या काँक्रीटच्या चाांचणी 
नमुन्याची शक्य हततक्या लवकर सांपीडन शक्तीकहरता चाांचणी करावी. जेव्हा नळकाांड्याच्या आकाराची 
हबनचूक माहहती नसते तेव्हा त्याचे काळजीपूवसक मापन कराव.े जेव्हा काँक्रीटमधील हसमेंटच्या अांशाची 
तपासणी करावयाची इच्छा असते तेव्हा नळकाांड्याचे वजन कराव.े जर नमुन्यावर सल्र्फर टोप्या 
घालावयाच्या असतील तर त्याांचे प्रथम वजन आहण मापन करावे, नांतर त्यावर टोप्या घालाव्यात आहण 
चाांचणी होईपयंत ती मुरवण खोलीत नेऊन ठेवावीं अगर ओल्या पोत्यात गुांडाळून ठेवनू कोरडी होऊ देऊ 
नयेत. जर प्रत्यास्स्थतता चाांचण्या करावयाच्या असतील तर प्रत्यास्स्थतता चाांचण्या केल्यानांतर लगेच 
शक्तीच्या चाांचण्या कराव्यात अगर जर उशीर होणार असेल तर नमुने मुरवणाच्या खोलीकडे पाठहवण्यात 
यावते. मोहोरबांद नमुने मुरवणाच्या खोलींत साठहवण्याची जरुरी लागत नाही. जेव्हा नमुने काढून घेण्यात 
आहण त्याांच्या चाांचण्या घेण्यास ६ तासापेक्षा जास्त कालावधी लागतो तेव्हा मात्र ही आवशयकता असते. 
 

(आ) चाांचणी करण्यापूवी नमुन्याांच्या शवेटावरील सवस बाह्य पदाथस काढून टाकावते. 
 

२. णक्रयापद्धिी– नमुन्यावर भार स्थानाांतहरत करण्याकहरता एक गोलाकार आधारठोकळा 
वापरावा. आधार-ठोकळ्याचा व्यास चाांचणी नमुन्याच्या इतका अगर प्रकहचत मोठा असावा. आधार 
ठोकळ्याला वांगण लावले आहे का आहण तो योग्यप्रकारे काम देत आहे का हे पाहण्यासाठी रोजच्या 
चाांचणीच्या सुरवातीला तो तपासून घ्यावा. आधारठोकळ्याच्या सांबांधात चाांचणी नमुना काळजीपूवसक 
सांकें हद्रत करावा. 
 

दर हमहनटाला दर चौरस इांचास २००० पौंड या प्रमाणात धक्का बसू न देता एकसारखा (नमुन्यावर) 
भार लागू करावा. भांग होण्यापूवी लागलीच नमुन्याचे भांजन जलदगतीने होत असताना चाांचणी यांत्राच्या 
हनयांत्रकात कोणतेही समायोंजन न करणे महत्वाचे असते. 
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िुलनात्मक संपीडक शतिी 

आ. २०१ 
संपूिप णमणश्रि भारी काँक्रीट आणि आद्रप गाळीव काँक्रीटच्या शतिीच्यामधींल संबंध. 

288–D–116 
 

३. चाचंिीची नोंद– चाांचणी नमुना भांग पावतो त्यावळेी चाांचणी यांत्राने दाखहवलेल्या एकूण 
भाराची तात्काळ नोंद करावी. भ्रांशाचा भांजन प्रकार आहण कोनातील अपवादात्मक हवचरणाांची नोंद 
करावी. 
 

४. चाचंिी णनष्ट्कषावर पणरिाम करिाऱ्या बाबी– (अ) आद्रस-चाळण आहण मुरवणाच्या प्रकाराचा 
पहरणाम– 
 

सांपीडन शक्तीकहरता वापरण्यात येणारी नळकाांडी सामान्यतः ६ इांच व्यासाची आहण १२ इांच 
लाांबीची असतात. सांरचनेतील भारी काँक्रीटची शक्ती, योग्य ते कारक लावनू ६ × १२ इांची नळकाांड्याांच्या 
शक्तीवरून अांदाहजत करावी. मोठा हमलावा असलेले आहण मोठ्या नळकाांड्यात चाांचणी केलेले भारी 
काँक्रीट व कमाल १½ इांच आद्रस-चाळण केलेल्या हमलाव्यापासून बनहवलेले आहण लहान नळकाांड्यात 
चाांचणी केलेले तेच काँक्रीट याांच्यामधील शक्तीहवषयक परस्पराांचे मूल्यमापन आ. २०१ मध्ये केले आहे. 
मुरवण केलेले भारी काँक्रीट आहण मानक धुकेरी मुरवण केलेले भारी काँक्रीट याांच्यामधील परस्पर सांबांधही 
हदला आहे. आद्रस चाळण केलेल्या भारी काँक्रीटच्या के्षत्रीय चाांचण्यावरून प्राप्त केलेल्या हनष्ट्कषाचे हनवसचन 
करताना ह्या कारकाांचा उपयोग होतो. 
 

(आ) नळकाांड्याच्या आकाराचा पहरणाम – २ × ४ इांचापासून ३६ × ७२ इांचापयंतच्या हनरहनराळ्या 
आकाराच्या नळकाांड्यात जेव्हा त्याच काँक्रीटची चाांचणी करण्यात येते तेव्हा अपेहक्षत साके्षप शक्तीची आ. 
२०२ मध्ये दाखहवलेल्या चाांचण्यावरील चाचणी माहहती हा एक वैहशष्ट्ठ्यपूणस नमुना आहे, मात्र ह्या 
चाांचण्यात ⅜ इांच आहण ¾ इांच कमाल हमलावा असलेल्या काँक्रीटच्या अनुक्रमे १८ इांच आहण २४ इांच 
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व्यासापेक्षा मोठ्या व्यासाच्या (नळकाांड्यात) चाांचण्या केल्या नव्हत्या आहण १½ इांच कमाल हमलाव्याच्या 
काँक्रीटच्या ६ इांचापेक्षा कमी व्यासाच्या नळकाांड्यात चाांचण्या केल्या नव्हत्या. दाखहवलेली मूल्यें २८ हदवस 
आहण ९० हदवसाांच्या चाांचण्याांच्या सरासरीवर आधाहरत केली आहेत. ही एक औत्सुक्याची गोष्ट आहे की 
जसजसा चाांचणी नमुन्याचा व्यास १८ इांचापलीकडे वाढत जातो तसतसे शक्तीत बऱ्याच कपीं प्रमाणात घट 
होत असल्याचे हदसून येते. 
 

 
नळकाडं्याचा इचंाि व्यास 

आ. २०२ 
काँक्रींटच्या संपीडक शतिींवरील नळकाडं्याच्या आकाराचा पणरिाम 288–D–869 
 

(इ) नळकाांड्याच्या उांचीचा पहरणाम– मानक चाांचणी नळकाांड्याचा व्यास त्याच्या उांचीच्या हनम्मा 
असतो. तथाहप केव्हा केव्हा असे प्रसांग येतात की उपलब्ध असलेले नमुने तुल्य मापाचे नसतात. अशा 
उदाहरणात मानक नमुन्याांपासून प्राप्त केलेल्या शक्तीशी ह्या नमुन्याांच्या शक्ती समतुल्य होण्याकहरता 
त्याांच्या हदग्दर्मशत शक्तीत सुधारणा करण्याकहरता आ. २०३ मधील वक्राचा उपयोग करावा. १·५ व 
त्यापेक्षा जास्त गुणोत्तराांच्याकहरता वक्र अगदी सरळ असल्याने नमुन्याांच्या उांचीतील अल्पशा र्फरकामुळे 
शक्तीवर र्फारसा पहरणाम होत नाही. 
 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

L/D = २ असलेल्या नळकाांड्याच्या शक्तीचा टक्का 
नळकाांड्याची लाांबी आहण व्यास याांचे गुणोत्तर – L/D 

आ. २०३ 

नमुन्याची लाबंी आणि व्यासाचा त्याच्या संपीडक शतिीशी संबंध 288–D–817 
 
जॅतसन गढूळपिामापीने [अमेणरकन पस््लक हेल्र्थ असोणसएशन, न्ययूॉकप , एन. वाय यांच्या “तटँडडप मेर्थड्स फॉर एतझॅणमनेशन ऑफ 

वॉटर तयुएज” भाग १, अनुच्िेद VII, ९ वी आवृणत्त १९४६, यावर आधाणरि.] गढूळपिा मोजिे 
 

पदसं्ा ३४ 
 

१. उपकरिे– जॅक्सन मेणबत्ती–गढूळपणामापी हे गढूळपणा मापण्याचे एक मानक साधन आहे. 
त्यात एक अांशाांकहनत काचेची नळी, मानक मेणबत्ती आहण मेणबत्ती व नळीकहरता एक आधार असतो. दर 
दशलक्षात प्रत्यक्ष भाग मोजता येतील अशा तऱ्हेने काचेची नळी समापहनत केलेले असते आहण हतचा नळ 
सपाट आहण पॉहलश केलेला असतो. हटप्पणी करतेवळेी नळीचा बराचसा भाग धातूच्या पेटीत अगर अन्य 
उपयुक्त आवरणात बांद करावा. मेणबत्तीच्या आधाराला एक स्स्प्रांग बसहवलेला असते अगर अन्य तरतूद 
केलेली असते. त्यामुळे मेणबत्तींची वरची कड मेणबत्तीच्या आधाराच्या वरच्या पट्टीहवरूद्ध दाबली जाते. 
एक ४०० हम. हलटर चांचुपात्र आहण एक काचेचा ढवळण्याचा दांड, अांशाकहनत नळीत पाण्याचे स्थानाांतरण 
करण्याकहरता सोयीस्करपणे वापरावा. 
 

२. णक्रयापद्धणि– (अ) एकसारखे हनष्ट्कषस प्राप्त होंण्याकहरता ज्योतीचा आकार शक्य हततका 
जवळ जवळ स्स्थर आहण काांचेच्या नळीखाली ज्योतीचे अांतर स्स्थर राहील असे ठेवणे इष्ट असते. 
ह्याकहरता वातीवरील काजळी वरचेवर काढून टाकून वातीची सार्फसूर्फ करणे आहण मेणबत्तीच्या आधार 
चौकटीच्या वरच्या पट्टीच्या सांपकात ती आहे अगर कसे याचे वारांवार हनरीक्षण कराव े लागेल. मेणबत्ती 
पेटवण्यापूवी दरेक वळेा हाताने सहज तोडता येईल असा काजळलेला वातीचा भाग काढून टाकावा. दर 
वळेा काही थोड्या हमहनटापेक्षा जास्त काल मेणबत्ती पेटवनू ठेव ूनये कारण ज्योतीचा आकार वाढण्याकडे 
त्यामुळे प्रवृत्ती होते. अांधार केलेल्या खोलीत अगर डोक्यावरून काळा बुरखा घेऊन हनरीक्षण कराव.े 
वाऱ्याच्या झोतापासून मेणबत्तीच्या ज्योतीचे रक्षण कराव.े 
 

(आ) ज्योत हदसू न देण्यास कारणीभतू होण्याकहरता मेणबत्तीवरच्या समापहनत नळीत घालाव्या 
लागणाऱ्या नमुन्याच्या राशीवरून नमुन्याचा गढूळपणा मोजण्यात येतो. पाण्याचा नमुना पूणसपणे 
हलहवण्यात येतो आहण त्यातील सुमारे २०० हम. हलटर ४०० हम. हलटरच्या चांचुपात्रात ओतण्यात येतो 
आहण त्यावळेी तरांगणारे सघन द्रव्य खाली बसू नये म्हणून जोरजोंराने ढवळण्यात येते. चाचणी 
करावयाच्या पाण्यातील अांदाजे ½ इांच पाणी काचेच्या नळीत घालण्यात येते, मेणबत्ती पेटवली जाते, आहण 
चांचुपात्रातील पाणी नळीत सावकास ओतण्यात येते. ही हक्रया करत असताना चांचुपात्रातील पाणी वारांवार 
ढवळण्यात याव.े जेव्हा ज्योतीची प्रहतमा अांधुक हदसू लागते तेव्हा पाणी अगदी हळुहळू ओताव ेआहण प्रहतमा 
नाहीशी होताच ओतण्याचे काम बद कराव.े तरांगणाचा (पाणी आहण तरांगणारे द्रव्य) एक प्रहतशत् भाग 
काढून टाकताच प्रहतमा पुनः हदसू लागली पाहहजे. 
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(इ) बैठकीतून काचेची नळी काढून घेऊन गढूळपणाचे मापन केलें  जाते. हे मापन काळजीपूवसक 
तपासाव.े त्यावळेी हे लक्षात ठेवाव ेकीं काांचेच्या तळाशी गढूळपणाचे आकडे वाढतात. 
 

(ई) दर दशलक्ष भागात १००० भागापेक्षा जास्त गढूळपणा असणारे नमुने एक अगर अधीक 
सारख्या प्रमाणात स्वच्छ पाणी घालून दर लक्षास १००० भागापेक्षा गढूळपणा कमी येईपयंत पातळ करावते. 
नांतर मूळ नमुन्याचा गढूळपणा पातळ केलेल्या नमुन्यावर केलेल्या मापनावरून सांगहणत करण्यात येतो. 
उदाहरणाथस जर पातळ नमुन्यावरील मापन दर दशलक्षास ५०० भाग इतके असेल आहण पातळ केलेल्या 
नमुन्यातील मूळ नमुन्याचे प्रमाण ६ भागात एक भाग असे असेल तर मूळ नमुन्याचा गढूळपणा ३००० 
असतो. 
 

(उ) वापरून झाल्यावर सवस भाांडी स्वच्छ पाण्याने काळजीपूवसक हवसळावीत आहण काांचेच्या 
नळीचा तळ आतून व बाहेरून सार्फ व स्वच्छ ठेवला पाहहजे. पातळ हायड्रोक्लोहरक अम्लाने मधूनमधून 
हवसळणे उहचत असते. मेणबत्ती आहण धारक स्वच्छ ठेवले पाहहजेत. 
 

काँक्रीटचे िपमान 
 

पदसं्ा – ३५ 
 

काँक्रीटचे अांदाजी तपमान, त्यातील अांतवसस्तूच्या तपमानापासून खालील सूत्राचा उपयोग करून 
सांगहणत करता येते. 
 

T = 
s (TaWa + TcWc) + TtWt + Tm + TmWm 
s (Wa + Wa) + WtWm 

 
जेथे हमश्रण जलाचा एक भाग म्हणून बर्फाचा वापर केला जातो तेथे अांशात “उणे (गलन उष्ट्णता)” 

या सांजे्ञचा समावशे करावा. हब्रहटश एककात बर्फाची गलन उष्ट्णता दर पौंडास १४४ B. t. u. असते. 
 

वजनाचे हचन्ह तपमानाचे हचन्ह  
Wa– हमलावा (पृष्ठ शुष्ट्क) Ta  
Wc– हसमेंट Tc  
Wt– हमलाव्यातील मुक्त आद्रसता Tt  
Wm– हमश्रण जल Tm  
 

s = ०·२०, शुष्ट्क द्रव्याची गहृीत हवहशष्ट ऊष्ट्णता 
T = काँक्रींटचे तपमान 

 
हे सूत्र कोणत्याही एककाांच्या पद्धतीकहरता वापरण्यात हरकत नाही. 
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वायुधारक द्रव्याचंा नमुना घेिे 
 

पदसं्ा – ३६ 
 

१. सामान्य चचा– वायुधारक द्रव्य द्रव अगर भकुटीच्या स्वरूपात पुरवता येते. द्रव द्रव्याच्या 
प्रत्येक पुरवठ्यातील वाटेल तशा हनवडलेल्या भाांड्यातून एक क्वाटस नमुना घ्यावा. नमुना नळी अगर “चोर” 
(थीर्फ) भाांड्यात सांपूणस खोलीपयंत घालून द्रव नमुना प्राप्त केला जातो, ६ महहन्यापेक्षा तो द्रव जास्त काल 
साठवणीत ठेवला असेल तर नमुना घेण्यापूवी भाांडे जोराने हलवाव.े 
 

भकुटी द्रव्याच्या प्रत्येक पाठवणीतील मनमानी हनवड केलेल्या पोत्यातील १ पौंड नमुना घ्यावा. 
 

२. नमुने– घषसण शीषस झाकण्या बसहवलेल्या १ क्वाटस डबड्यात द्रव नमुने ठेवावते. नमुना–डबडी 
घट्ट बांद करावीत आहण झाकण्यावर कामाच्या जागेवर डाक द्यावा. भकुटी नमुने धातूच्या डबड्यात अगर 
कागदी खोक्यात ठेवावते. बाहेर पाठवली जात असताना द्रव्य खराब होऊ देऊ नये अगर साांडू नये म्हणनू 
नमुने काळजीपूवसक पॅकबांद करावते आहण मुख्य अहभयांता, डेन्व्हर, कोला. याांचेकडे पाठवावते. हनमाता, 
हकती राशीचे प्रहतहनहधत्व केलेले आहे ते सांरचनेचा मक्तेदार, आहण हवहनदेशन क्रमाांक, यासांबांधी प्रत्येक 
पाठवणीबरोबर योग्य ती माहहती द्यावी. नमुने पाठहवण्याकहरता आ. २०५ मध्ये दाखहवलेला तक्ता क्र. ७–
१४१७ वापरावा. 
 

चाचंिी यंत्राची देखभाल 
 

पदसं्ा – ३७ 
 

१. सामान्य चचा– चाांचणीं यांत्राची र्फार थोडी देखभाल करावी लागते, परांतु ती मधून मधून 
तपासावीत. यांत्र योग्य प्रकारे चालाव े म्हणनू ज्या गोष्टींची तपासणी करावयाची असते त्यात खालील 
गोष्टींचा समावशे होतो. हपस्टन आहण हसप्रलडराच्या प्रभतींच्या बाजू याांच्यामधींल पॅप्रकगच्या बाजूने 
साठ्यातील द्रवींय तेल गळू लागते आहण कधीकधी उच्च दाब जोडातून आहण हनयांत्रक झडपातून हठबकू 
लागते. जर साठ्यात तेल कमी झाले तर त्यामुळे हपस्टन दूरच्या स्स्थर स्थानाकडे असताना जेव्हा भार 
टाकण्यात येतो तेव्हा भार हनदशसक काटा मागे पुढे होऊ लागतो. साठ्यातील अपुऱ्या तेलामुळे यांत्रणेत हवा 
आत जाण्यास वाव हमळतों. दरवषी ३ अगर ४ वळेा साठा तपासला पाहहजे, आहण जर कमी असेल तर 
चाांगल्या प्रतीच्या सुमारे ८० ते १०० हचकटपणाच्या अहत–भारी वांगण तेलाने तो पनुः भरून घेतला पाहहजे. 
 

(२) जेव्हा नमुना प्रहतबहलत करण्यात येत असतो आहण हपस्टन हवलां हबत केलेला नसतो तेव्हा भार 
हनदशसक काट्याच्या तबकडीच्या कोणत्याही भागावर मागे पुढे होणाऱ्या हालचालीवरून दाबमापी 
नळींतील हवा दशसहवली जाते. नमुना १०००० अगर २०००० पौंडापयंत प्रहतबहलत करून आहण बूबान 
नळीचे साांधें सोडवनू आहण तेलाच्या प्रवाहात हवचे्या बडुबुड्याचे अस्स्तत्व हदसून येत नाही तोपयंत तेल 
डबड्यात वाहू देऊन हवा त्या नळीतून काढून टाकावीं. जेव्हा दाब-मापी नळी खुली करण्यात येते तेव्हा 
भार हनदशसक काटा मागे परततो. नमुन्यावरून भार काढून टाकला गेला आहे असा ह्याचा अथस करू नये. 
भार वाढल्याने जर जोड खुला झाला असेल तर तेल दाब नळीच्या शवेटातून उसळून बाहेर येईल. 
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दाबनळी हनःस्त्राहवत करताना बूबान नळीचा साांधाच र्फक्त हढला करणे ही चाांगली प्रथा असते. ह्यामुळे हवा 
आहण तेल बाहेर पडू शकते आहण हवचेे बुडबुडे हदसण्याचे बांद होताच साांधे घट्ट करणे शक्य होते. जर 
बुबान नळीच्या आत हवा गेली असेल तर नळीच्या अखेरच्या शवेटातील अांहतम ऍलन बूच सैल कराव े
लागेल आहण तेथून तेल व हवा मोकळी करावी लागेल. साांधा अगर बूच घट्ट करीपयंत यांत्रावरून भार 
काढून घेऊ नये. 
 

(३) हपस्टन आहण हसप्रलडरच्या प्रभतींच्या दरम्यान धूळ अगर घाण जाऊ देऊ नये. जर बऱ्याच 
कालपयंत हपस्टन दूरच्या स्स्थर स्थानाकडे राहू हदला तर हपस्टनच्या प्रभतीत वाळूचे सूक्ष्म कण रुतून 
बसण्याची शक्यता असते आहण ते कण हपस्टन व हसप्रलडर याांच्या प्रभतींच्यामध्ये जाऊन बसतात आहण 
त्यामुळे बांधन हक्रया हनमाण होऊन तबकडीवर भाराचे आभासी हनदशसन होते. जेव्हा उपमागस-झडप 
उघडण्यात येते तेव्हा जर हपस्टन आपल्या मूळ आधाहरत स्थानावर परत येऊ शकला नाही तर त्यावरून 
ही पहरस्स्थती 
 

२. चाचंिी यतं्राचे संधारि– जेव्हा चाांचणी यांत्र योग्य प्रकारे काम देत नाही अगर यांत्राचे समापन 
करण्याची वळे आलेली असते तेव्हा मुख्य अहभयांत्याला त्याबाबत सूचना करावी. 
 

३. चाचंिी यतं्राचे समापन– २ वषापेक्षा जास्त नाही इतक्या कालाांतरात चाांचणी यांत्राचे समापन 
कराव.े तसेच ते हलहवल्यानांतर लगेच तोलन यांत्रणेची दुरुस्ती केली असल्यास अथवा हतचे समायोजन 
केले असल्यास त्यानांतर आहण जेव्हा जेव्हा हनष्ट्कषाच्या अचूकतेबद्दल शांका येण्यास कारण असेल 
त्यावळेीही त्याचे समापन कराव.े जर लादलेल्या भाराचे हबनचुक मापन करावयाचे असेल तर हे काम 
हसद्धीकरण बाांगडीची आहण लागणाऱ्या हक्रयापद्धतीची माहहती असलेल्या इसमाकडून करून घेतले 
पाहहजे. 
 

४. णसद्धीकरि बागंडी– चाांचणी यांत्राच्या समापनाकहरता वापरण्यात येणारी हसद्धीकरण बाांगडी 
उच्च प्रतीच्या हवहशष्ठ पोलादी हमश्र धातूची बनहवण्यात येते आहण वॉहशग्टन डी. सी. येथील नॅशनल ब्यूरो 
ऑर्फ स्टँडर् ससनी समापहनत केलेली असते. चाांचणीं यांत्राच्या तपासणीच्या कामाकहरता मान्यता 
हमळण्यासाठी ह्या हसद्धीकरण बाांगडीमध्ये प्रहतबलाखाली काही वैहशष्ट्ठे्य हदसून आलीं पाहहजेत. 
हनष्ट्काळजीपणाने वापरल्यामुळे तपासणीचे उपकरण म्हणनू ती बाांगडी हनकामी होण्याची शक्यता असल्याने 
चाांगली काळजी घेऊन ती हाताळणे अवशय असते. बाांगडीच्या पृष्ठभागावर क्षरण अगर अन्य खराबी 
होण्याची शक्यता टाळण्यासाठीं हाताळण्याच्या सवस हक्रयात स्वच्छ कपडा अगर हातमोजे वापरावते. 
कोणत्याही पहरस्स्थतीत ही बाांगडी धातूच्या आकड्याने पकडू नये अगर ज्यामुळे पषृ्ठभागावर चरे पडतील 
अगर गुणधमात र्फरक पडतील अशा प्रकारे हाताळू नये. 
 

५. णक्रयापद्धणि– (अ) चाांचणीची पूवस तयारी :– चाांचणी यांत्राचे गोलाकार शीषस काढून घेऊन त्या 
हठकाणी भरीव शीषस बसहवण्यात येते. जर भरीव शीषस उपलब्ध नसेल तर गोलाकार शीषस शक्य हततके ताठर 
तयार कराव े आहण त्याचा आधार पृष्ठभाग हसद्धीकरण बाांगडीच्या वरच्या आधारपषृ्ठाशी समाांतर ठेवावा. 
यांत्राच्या सांपीडन मेजावर ठेवलेल्या दृढीकृत लहान आधार ठोकळ्यावर प्रत्यक्षपणे हसद्धीकरण बाांगडी 
ठेवनू हतचे स्थापन कराव.े बाांगडीच्या आधारपृष्ठाच्या माथ्यावर आणखी एक दृढीकृत आधार ठोकळा 
ठेवण्यात  येतो. (हसद्धीकरण बाांगडी बरोबर दृढीकृत ठोकळे पुरहवण्यात येतात.) शुष्ट्क कोश हवजेरी आत 
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बसहवल्यानांतर आहण वरच्या आधारपृष्ठाच्या खाली सांपूणस यांत्रणेचे सांकें द्रण केल्यावर यांत्राची धारण क्षमता, 
तबकडीची क्षमता, अगर हसद्धीकरण क्षमता याांच्यापकैी हकमान क्षमते इतके बाांगडीचे पूवसभारण करण्यात 
येते. बाांगडीचे तपमान खोलीतील तपमानाइतके होईपयंत आहण वर सुचहवल्याप्रमाणे अनेक वळेा हतचे 
प्रहतबलन करीपयंत अांहतम समापन हक्रया सुरू करू नये. बाांगडीचे तपमान खोलीतील तपमानाइतके झाले 
आहे हे ठरहवण्याचा उत्तम मागस बाांगडी प्रहतबहलत करण्यापूवी आहण नांतर शून्य पाठ्याांक घेणे हा आहे. 
सूक्ष्ममापी चक्रावर हे पाठ्याांक एकमेकाच्या एक अांशाच्या आत आले पाहहजेत. अनेक वळेा बाांगडी 
प्रहतबहलत केल्यानांतर जेव्हा शून्याचे पाठ्याांक स्थूलमानाने सारखे होतात तेव्हा ती “कां हडशन्ड” (योग्य 
अवस्थेप्रत पोहोचलेली) असते आहण समापन हक्रयेसाठी तयार असते. जर प्रयोग शाळेत बरेचसे एकसारखे 
तपमान ठेवता आले नाही तर बाांगडीच्या तपमानात र्फरक होईल आहण पाठ्याांकाच्या अचकूतेस बाध 
येईल. 
 

(आ) णसद्धीकरि बागंडीचे मापन– चाांचणी यांत्राने हसद्धीकरण बाांगडी भाहरत केल्यामुळे 
बाांगडीमध्ये हवरूपण होते. ज्या हवरूपणापासून भार हबनचूक हनधाहरत करता येतो त्याचे सूक्ष्ममापीने मापन 
करण्यात येते. ही हक्रया खालीलप्रमाणे केली जाते. 
 

(१) शुष्ट्क कोशगृहाच्या खालच्या बाजूवरील स्स्वच बांद करून कां पन होणाऱ्या कां हपकेला गहत 
द्यावी. (आ. २०४ पहा.) 
 

(२) कां पहनत कां हपकेचे कां पन थाांबेपयंत सूक्ष्ममापी चक्र वरच्या हदशनेे हळूहळू सरकवाव.े 
 

(३) कां पन होणाऱ्या कां हपकेचे मुक्त सांचलन होईपयंत सूक्ष्ममापी चक्र पाठीमागे घ्याव.े 
 

ज्या प्रबदूपाशी कां पन होणारी कां हपका प्रकहचत् मांद होते आहण गुांजन होणाऱ्या आवाजात बदल होतो 
असा प्रबदू सूक्ष्ममापीच्या दोन स्थानाांच्या दरम्यान प्राप्त होतो. हाच इस्च्छत सांपकस  प्रबदू असतों आहण 
त्याच्याजवळ सवस मापे घ्यावीत. सूक्ष्ममापी चक्रावरील मापनात शीघ्रता आहण अचूकता असण्याची 
आवशयकता असते आहण ती सवयीने हवकहसत होतात. 
 

(इ) चाचंिी– भार रहहत स्स्थतीत सूक्ष्ममापीवर स्स्थर पाठ्याांक प्राप्त होईपयंत हतच्या क्षमतेइतकी 
बाांगडीं पाच ते सहा वळेा पूवसभाहरत करावी. ह्याला शनू्य पाठ्याांक म्हणतात. (इशारा – हसद्धी करण 
बाांगडीचे प्रमाणाबाहेर भारण करू नका.) 
 

[ कमाल तबकडी भार ] कमाल बाांगडी गुणाांक 
 

ह्या गुणोत्तराने हनधाहरत केलेल्या बाांगडीच्या क्षमतेकहरता सूक्ष्ममापी चक्र लाऊन ठेवणे ही 
पूवोपायाची तरतूद आहे. (हसद्धीकरण बाांगडीच्या बरोबर पुरहवलेल्या छापील तक्त्यावरून बाांगडी गुणाांक 
प्राप्त करण्यात येतो.) जर यांत्राच्या तबकडीवर अजाणतेपणें अहतशय कमी प्रमाणात मापन केले गेले तर 
ह्यामुळे बाांगडीवर प्रमाणाबाहेर भारण होण्याचे रोखता येते. पूवसभारणानांतर, भाररहहत स्स्थतीत आहण 
शून्यावर हसद्धीकरण बाांगडीवरील सूक्ष्ममापीचे मापन कराव ेआहण पाठ्याांकाांची नोंद आहण पनुः पूवसहनहित 
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वाढीकहरता बाांगडीबरोबर पुरहवलेल्या समापन तक्त्त्यावर दशसहवल्याप्रमाणे आहण तबकडीच्या 
दशसनीभागावरील भारहनदशसक काट्याने दाखहवल्याप्रमाणे मापन आहण नोंद करावी. नांतर हळूहळू भार 
कमी केला जातो आहण पढुच्या उच्चतर पूवसहनधाहरत भारापयंत हसद्धीकरण बाांगडीचे भारण करण्यापूवी 
आणखी एक शनू्य पाठ्याांक घेण्यात येतो व त्याची नोंद करण्यात येते. ही हक्रयापद्धहत सांपूणस तबकडी 
व्यापली जाईपयंत पुनः पुनः केली जाते. प्रत्येक वाढीव भारापूवीच्या आहण नांतरच्या शनू्य पाठ्याांकाांची 
सरासरी प्रत्येक भाराकहरता केली जाते. 
 

 
आ. २०४ 

णसद्धीकरि बागंडी P X– D – 33525 
 

मापन करावयाच्या वाढीप्रत जसजसा भार सावकाशपणे पोहोचतो तसतसा यांत्रचालक ही गोष्ट 
“तयार रहा” असा इशारा देऊन सूहचत करतो. हसद्धीकरण बाांगडीचे सूक्ष्ममापी चक्र हनरीक्षक मापन 
स्थानात सरकवतो आहण योग्य “पठण” अांतरापयंत कां पन होत असलेल्या कां हपकेचे अनुसरण करतो. जेव्हा 
भार हनदशसक काटा तबकडींवरील वाढीव रेषेशी जुळतो तेव्हा यांत्र चालक “मापन करा” असे साांगतो. 
इशारा हदलेल्या वळेेपासून पाठ्याांक घेईपयंत भारण अहतशय हळुहळू कराव े आहण त्यावळेी भाराच्या 
वाढीपेक्षा ते जास्त होऊ न देण्याची काळजी घ्यावी. ह्यामुळे हनरीक्षकाला सूक्ष्ममापीवर हस्तहक्रया करण्यास 
वळे हमळतो. 
 

हकमान ३ समापने करावीत आहण यांत्राची अचकूता हनहित करण्याकहरता ह्या माहहतीचीं सरासरी 
प्यावी. 
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६. णबनचूक मापन करण्याकणरिा लिाि ठेवण्याचे मुदे्द– (अ) बाांगडीचे तपमान खोलीच्या 
तपमानाइतके होऊ द्याव ेआहण चाांचणीं सुरु करण्यापूवी पाच अगर सहा वळेा ती सूनम्य होऊ द्यावी. 
 

(आ) प्रत्येक सूक्ष्ममापीच्या मापनाकरता कां पहनत कां हपकेचा तोच आवाज प्राप्त करावा. 
सूक्ष्ममापीच्या चक्राच्या मध्याच्या प्रत्यक्ष वर कां हपका कां पहनत करावी. 
 

(इ) सूक्ष्म मापीचे चक्र र्फार दूरवर हर्फरवनू कां पहनत कां हपकेत अडथळा आणू नये; आहण प्रत्येक 
भाराचे मापन झाल्यावर सूक्ष्ममापीचे चक्र मागे हर्फरवले असल्याची खात्री करून घ्यावी. 
 

(ई) प्रत्येक मापनानांतर हवजेरी बांद करावी. हवजेरीचा अखांड वापर केल्यास हतच्या प्रभाराची 
जलद हाहन होते आहण त्यामुळे कां पहनत कां हपकेच्या आवाजात र्फरक पडतो. 
 

(उ) समापन करताना बाांगडीपासून हात दूर ठेवावते, शहरराच्या उष्ट्णतेपासून बाांगडीच्या 
तपमानात र्फरक पडतो. समापन करताना र्फक्त सूक्ष्ममापीचे चक्र हा एकच भाग आहे की त्याला स्पशस 
करावा लागतो. 
 

(ऊ) समापन प्रहक्रयेच्या कालात भार वाढत जावा. 
 

(ए) बाांगडी काळजीपूवकं हाताळावी; ते एक पहरशुद्ध उपकरण आहे. 
 

टीप १ – बाांगडी पेटीत परत ठेवण्यापूवी हवजेरीच्या पेटीतून शुष्ट्क कोश काढून घ्यावते नाहीतर 
हवजेऱ्याांचे सांक्षरण होते, नांतर त्या गळू लागतात आहण बाांगडीवर डाग पडतात. 

टीप २ – पुनः पाठवणीकहरता पेटीत ठेवण्यापूवी बाांगडीवर तेलाचा पातळ थर द्यावा. 
 

७. संगिने– हवहशष्ट भागाकहरता हसद्धीकरण बाांगडीवर मापन केलेल्या पाठ्याांकातून प्रत्येक 
वाढीव भाराकहरता घेतलेला सरासरी शून्य पाठ्याांक वजा करावा आहण समापन तक्त्यावरील “बाांगडी 
हवके्षपणाच्या” स्तांभात हनष्ट्कषस प्रहवष्ट करावते. ही खोलीच्या तपमानातील बाांगडी–हवके्षपणे असतात 
खालील समीकरण वापरून ७०° F तपमानाकहरता ती सुधाहरत करण्यात येतात. 
 

d ७० = dt (१ −k, t −७०) 
येथे d ७० = ७०° F तपमानातील बाांगडी–हवके्षपण 

dt = खोलीच्या तपमानातील बाांगडी–हवके्षपण 
t = खोलीतील सरासरी तपमान आहण 
k = तपमान सुधारक गुणाांक 

 
सुधाहरत हवके्षपणाांना बाांगडी गुणाांकाने गुणण्यात येते, आहण हसद्धीकरण बाांगडीने दशसहवलेला भार 

हमळण्याकहरता ब्यूरो ऑर्फ स्टँर् डससकडून स्स्थराांक प्राप्त करण्यात येतो. बाांगडीने दाखहवलेला भार 
तबकडीवर दशसहवलेल्या भारातून वजा करून प्राप्त केलेला आकडा ही त्यातील “चूक” असते. ह्या 
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चुकीला तबकडींवरील भाराने भागून आहण १०० ने गुणून प्रहतशत् चकू काढण्यात येते नांतर सरासरी, 
कमाल आहण हकमान चूक उघड होते. 
 

८. गंुजाइश– २००००० पौंडी तबकडीकहरता अचूकतेच्या मयांदा खालील प्रमाणे असतात. 
४०००० पौंडाच्या वरील सवस भागाकहरता १ टक्क्यापेक्षा जास्त नाही आहण ४०००० पौंडापेक्षा कमी 
भाराकहरता ५०० पौंडापेक्षा जास्त नाही. (चाांचणी यांत्राच्या तबकडीवरील एक भाग). 
 

३००,००० पौंडी तबकडीकहरता अचूकतेच्या मयादा खालील प्रमाणे असतात. ६०००० पौंडावरील 
सवस भागाकहरता १ टक्क्यापेक्षा जास्त नाही आहण ६०००० पौंडापेक्षा कमी भाराच्याकहरता ५०० पौंडापेक्षा 
जास्त नाही. 
 

जेव्हा अचकुतेच्या ह्या मयादाांचे उल्लांघन होते तेव्हा अनुवती समापने करावीत. जर सुधारणा हदसून 
आली नाही तर समापनाची माहहती आहण यांत्राचा जर काही अयोग्य बताव झाला असेल तर त्याचे वणसन हे 
दोन्हीही, डेन्व्हर प्रयोग शाळेने सुधारासांबांधी हशर्फारशी कराव्या म्हणून, मुख्य अहभयांत्याकडे पाठवनू 
द्यावते. 
 

काँक्रीट मुरणवण्याच्या मोहोरबंदी संणमश्रिाचें नमुने घेिे 
 

पदसं्ा ३८ 
 

१. नमुना घेिेची पद्धणि– नमुना काढून घेण्याच्या आधी, हपपातील अांतवसं्तू सांपूणसपणे हमसळल्या 
जाव्या. भाांड्याांच्या प्रकारावर आहण उपलब्ध असलेल्या सुहवधाांच्याप्रमाणे वापरावयाची पद्धत बदलती 
असते. जवळ जवळ सवस पाठवणात ५५ गलॅनची हपपे वापरण्यात येत असल्याने त्याांच्या वापरावर खालील 
पद्धती आधारलेली आहे. परांतु इतर प्रकाराच्या भाांड्याांनाही तीच तत्व ेलागू होतात. 
 

(अ) णिद्र असलेल्या िोंडाच्या प्रकारचे पीप – संपीणडि हवा उपल्ध आहे : द्रव सांपूणसपणे 
हमसळण्याची ही सवात जलद आहण खात्रीलायक पद्धत आहे. हवचे्या नळाशी ½ अगर ¾ इांच सोयीस्कर 
लाांबीचीं नळी जोडण्यात येते. हवचेी नळी तेल आहण आद्रसता याांचा हनरास होण्यासाठी योग्य प्रकारे पाशबद्ध 
केलेली असते. हपपाच्या तळापयंत त्याच्या तोंडाच्या हछद्रातून नळी घालण्यात येते. सांपूणस अांतवसस्तूतून 
जोरात घुसळण हक्रया होण्यासाठी पुरेसा हवचेा दाब (दर चौरस इांचास सुमारे २० पौंड) पाडण्यात येतो. 
पण तोंडाच्या हछद्रावाटे द्रव बाहेर रे्फकले जाईल इतका तो जोरदार नसावा. नळीच्या हनगसमद्वाराच्या 
टोकाने हपपातील द्रव्य पूणसपणे हमसळले जाईपयंत पीप हालहवण्यात येते. 
 

(आ) णिद्र असलेल्या िोंडाच्या प्रकारचे पीप – संपीडीि हवा उहल्ध नाही : जेव्हा सांपीहडत हवा 
वापरणे अव्यवहायस असते तेव्हाच र्फक्त ही पद्धत वापरावी. हपप एका बाजूवर कलां डण्यात येते आहण एकूण 
२०० रू्फट अांतरापयंत मागे पढेु हर्फरहवले जाते. हपपाचा शवेट वर केलेला असतो आहण तोंडातील हछद्रातून 
एक लाांब लाकडी अगर धातूचे ठोकणीच्या आकाराचे पायडल हपपात घालण्यात येते आहण अांतवसस्तूांचे 
सांपूणसपणे हमश्रण झाले आहे असे पहरचालकाचे समाधान होईपयंत पीप ढवळण्यात येते. हपप पनुः आपल्या 
बाजूवर पाडण्यात येते आहण सुमारे १०० रु्फटापयंत मागेपढेु हर्फरहवण्यात येते. 
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(इ) उघड्या माथ्याचे पीप– पीपावरील माथ्याचा भाग काढून टाकण्यात येतो आहण त्यातील 
द्रव्याचा काही भाग स्वच्छ भाांड्यात ओतण्यात येतो. उरलेला भाग यांत्रचहलत रवीने घुसळण्यात येतो आहण 
त्यावळेी सवस खाली बसलेले द्रव्य सांपूणस द्रवात एक सारखे हवभागले गेले आहे याची खात्री करून घेतली 
जाते. हाताने घुसळणे अकायसक्षम आहण श्रमकारक असते आहण जेव्हा यांत्रचहलत रवी उपलब्ध होऊ शकत 
नाही तेव्हाच ती पद्धत वापरावी. हपपातील द्रव्याचे सांपूणसपणे हमश्रण झाल्यानांतर आहण घुसळण हक्रया चालू 
असताना, प्रथम काढून घेतलेला भाग हळुहळू हपपात परत घालावा. सांपूणस सांहमश्रण होईपयंत सांपूणस 
अांतवसस्तू घुसळाव्यात. 
 

हमश्रणहक्रया पूणस झाल्यावर लगेच त्यातील नमुना बाहेर काढून घेऊन नमुन्याच्या भाांड्यात 
ओतण्यात येतो. तोंडातून हछदे्र पाडलेल्या प्रकाराच्या हपपातून हपपाच्या हनगसमद्वारातून नमुना भाांडे भरेपयंत 
अनेक गलॅन (द्रव) काढून घ्यावा. 
 

२. नमुने– मोहोरबांदी सांहमश्रणाच्या प्रत्येक वाट्यातून अगर पाठवणीतून एक नमुना घ्यावा. दुहेरी 
घषसणशीषस झाकण बसहवलेल्या १ व्काटस डबड्याांत प्रत्येक नमुना भरावा. डबड्याच्या अांदाजे ९० प्रहतशत् 
क्षमते इतके अांदाजे डबडे भराव,े घट्ट बांद कराव े आहण झाकणाला जागेवर डाख द्यावा. खराबी आहण 
ओसांडून जाण्याचे टाळण्याकहरता डबडी काळजीपूवसक पॅकबांद करावी आहण डेन्व्हर, कोला. येथील मुख्य 
अहभयांत्याकडे पाठवनू द्यावीत. प्रत्येक नमुन्यावर योग्य प्रकारे हचठी लावावी आहण त्याबरोबर ७– १४१७ हा 
तक्ता भरून त्याची नक्कल पाठवावी. डेन्व्हर कायालयातून हा तक्ता (आ. २०५) प्राप्त करावा. 
 

नमुना पाठणवण्याचे प्रपत्र व चाचंिीचा अहवाल तवीकृणि चाचंण्या 
 
७–१४१७ वरून 
(९–६०) 
ब्यूरो ऑर्फ रेक्लमेशन 
 

रांगाकहरता काँक्रीटचे मुरवण पूणस केलेले जोड हनःस्पांदक 
छपराचे द्रव्य, आद्रसरोधन उतार इत्यादी. 

 
सहाय्यक आयुक्त आहण मुख्य अहभयांता– ए.टी.टी.आर २०० याांना  
कडून हवतरण हदनाांक 
(ना मूळ [प्रपत्र] परत करणे) प्रकल्प 
हवभागीय हनदेशक बाब 
प्रकल्प व्यवस्थापक सांरचन हवहनदेश क्र. 
डी व सी र्फाईल – सहाय्यक आयुक्त व मुख्य अहभयांता बाब क्र. 
प्रयोग शालेय र्फाईल – सांरक्षक ओतकामे बी./एल् . माग े
 पाठवणी 
 नमुना नमुना नमुना 
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खरेदी आदेश क्र.    
रांग द्रव्य    
द्रव्य हवहनदेश    
हवहनमाता    
हनरूहपत राहश    
वाटा अगर गट क्रमाांक    
रांगवावयाची बाब    
बाांधकामाचा मक्तेदार    
प्रकल्पावर हमळाल्याची ता.    
नमुना घेतलेली तारीख    
पाठहवलेली तारीख    
 
शरेा हनवदेक अहधकाऱ्याची सही तारीख 
 

सूचना :– डेन्व्हर प्रयोग शाळेकडे स्वीकृहत चाांचण्या करण्यासाठी नमुने सादर करण्याकहरता हा 
तक्ता वापरावा. (सहाय्यक आयुक्त आहण मुख्य अहभयांत्याच्या र्फायलीकहरता लागणाऱ्या २ तक्त्यासह) 
सवस नकला डेन्व्हर प्रयोग शाळेकडे नमुन्याबरोंबर पाठवाव्यात. चाांचण्या घेतल्यानांतर त्या चाांचण्याांच्या 
हनष्ट्कषासांबांधी योग्य ती माहहती सवस नकलात समाहवष्ट करावीं आहण डेन्व्हर येथून सांबोहधत 
अहधकाऱ्याांच्याकडे वाटून द्यावी. 
 

ही जागा प्रयोग शाळेच्या अहवालाकहरता राखून ठेवली आहे. 

नमुना हमळाल्याची तारीख 
चाांचण्या पूणस झाल्याची तारीख 
स्वीकायस 
शेरा :– 

आ. २०५ 
 

रुमामतिकी जोडाच्या ंमुद्राकंकाचा नमुना घेिे 
 

पदसं्ा ३९ 
 

१. सामान्य चचा– एकच घटक म्हणनू रूपामस्तकी जोडाचा मुद्राांकक पुरहवला जातो. त्याचे 
हमश्रण तयार स्वरूपात हमळते व तो अस्र्फाल्ट रबर, जड, पूरक आहण योग्य हवलायक समरूप द्रव्याचा 
बनलेला असतो. सामान्यपणे तो ५५ गलॅनच्या डब्यातून पाठहवला जातो. 
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२. नमुना घेिे– बरेच हदवस ठेवल्यास ह्या द्रव्यात अल्पसे हवलगन होण्याची शक्यता असते आहण 
नमुना घेण्याच्या पूवी मुद्राांककाचे पुनर्ममश्रण कराव ेलागण्याचा सांभव असतो. उघड्या तोंडाच्या हपपात हे 
सांहमश्रण पुरवण्यात येत असल्याने हपपाच्या तळाशी पोहोचेल इतक्या लाांबींचे पायडल असलेल्या याांहत्रकी 
हमश्रकाने द्रव्याचे पूणसपणे हमश्रण थोडावळे करून ते पूवसस्स्थतीत आणता येते. 
 

३. नमुने– मुद्राांककाच्या प्रत्येक गटातून प्राहतहनहधक नमुना घ्यावा आहण १ क्वाटसच्या डबड्यात 
ठेवावा. घषसण शीषस झाकण बसहवलेल्या डबड्यात सुमारे ९० प्रहतशत् क्षमते इतके (द्रव्य) भराव.े 
मोहोंरबांदी, लेबलावरील माहहती आहण पाठवणी सांबांधीच्या सूचना पदसांज्ञा ३८ मध्ये हदलेल्या प्रमाणे 
वापराव्यात. 
 

पोझोलानकरिा तवीकृणि चाचंण्या 
 

पदसं्ा ४० 
 

१. सामान्य चचा– पोझोलानच्या स्वीकृहत चाांचण्यात हवहशष्ठ दजाचे पोझोलान आहे अशी खात्री 
हमळण्याकहरता केलेल्या रासायहनक आहण भौहतक चाांचण्याांचा अांतभाव असतो. ह्या चाांचण्या सामान्यपणे 
डेन्व्हर प्रयोगशाळेत करण्यात येतात. तथाहप पहरस्स्थत्यनुरूप खालील चचा केलेल्या चाांचण्यापैकी सांपूणस 
अगर अांशतः चाांचण्या प्रकल्पावरील प्रयोगशाळेत कराव्या लागणे शक्य असते. हदलेल्या पद्धतीना 
अनुसरून चाांचण्या कराव्या. 
 

२. आद्रपिाशं– एका हचनीमातीच्या मुशीत वजन केलेला नमुना ठेवनू तो १०५° ते ११०° c 
तपमानात वजन स्स्थर राहीपयंत भट्टीत सुका करावा. ०·१ इतक्या हनकट खालील प्रमाणे आद्रसतेची 
टके्कवारी सांगहणत करावी. 
 

आद्रसतेची टके्कवारी = 
A 

× १०० 
B 

 
येथे A = सुकहवल्यानांतर होणारी वजनातील हाहन आहण 

B = सुकहवण्यापूवीचे वजन 
 

३. प्रज्वलन हाणन– सांघीय चाांचणीं पद्धती मानक क्र. १५८a, पहरच्छेद २·१ अगर २·२ ला 
अनुसरून प्रज्वलन हाहन हनहित करावी. र्फरक इतकाच की आद्रसताांशाच्या हनहितीकरणातून राहहलेले 
द्रव्य एका उघड्या मुशीमध्ये ७००° ते ८००° c तपमानात वजन स्स्थर राहीपयंत फ्लाय ॲशकहरता प्रज्वहलत 
कराव े आहण ९००° ते १०००° c तपमानात नैसर्मगक पोझोलान करता प्रज्वहलत कराव.े खालील प्रमाणे 
हनकटच्या ०·१ पयंत प्रहतशत् प्रज्वलन हाहन सांगहणत करावी. 
 

प्रहतशत् प्रज्वलन हाहन = 
A 

× १०० 
B 
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येथे A = १०५° c (तपमान) आहण प्रज्वलन तपमान याांच्या दरम्यानची वजनहाहन 
B = वापरलेल्या आद्रसतारहहत नमुन्याांचे वजन 

 
४. सूक्ष्मिा– (अ) णवणशष्ट पृष्ठ– सें. हम.² / हस. हस., पोझोलानचे हवहशष्ट पृष्ठ, सें. हम.²/ जी, 

चाांचणीच्या वायुप्रवशेयता पद्धतीने सांघीय चाांचणी पद्धत मानक क्रमाांक १५८a पद्धत २१०१·१ यात वणसन 
केलेल्या हक्रयापद्धतीस अनुसरून हनहित करण्यात येतात. हवहशष्ट–पृष्ठ, सें. हम.² / हस. हस., हवहशष्ठ पृष्ठ 
सें. हम.²/ जी. ला नमुन्याच्या हवहशष्ट गुरुत्वाने गुणनू सांगहणत करण्यात येते. 
 

(आ) ३२५ चाळीच्या चाळणीवर राहहलेले द्रव्य:–सांघीय चाांचणी पद्धहत मानक क्र. १५८a, पद्धती 
२१११–१ त केलेल्या तरतूदींना अनुसरून ३२५ जाळीच्या चाळणीवर राहहलेल्या द्रव्याची चाांचणी केली 
जाते. 
 

५. पोटपलंड णसमेंटसह संपीडन शतिी– २ इांची चुन्याच्या घनाकृहत ठोकळ्याची सांपीडक शक्ती, 
पोटसलां ड हसमेंटच्या हनयांत्रक हमश्रणावरून आहण तेच पोटसलां ड हसमेंट आहण पोझोलानच्या चाांचणी 
हमश्रणावरून, हनयांत्रक हमश्रणाच्या तुलनेकहरता हनहित करावी. सांघीय चाांचणीं पद्धहत मानक क्रमाांक 
१५८a, पद्धहत २३०१·१ ला अनुसरून हे घनाकृहत ठोकळे खालील प्रमाणे तयार करावते. 
 

(अ) णमश्रिािील भाग– १ भाग हसमेंट, २·७५ भाग प्रतवारी केलेली ओटावा वाळू (ए. एस्. टी. 
एम्. पदसांज्ञा C १०९), आहण १०० ते ११५ चा प्रवाह (पहा खालील उपपहरच्छेद [ई]) हमळण्याकहरता 
पुरेसे पाणी, असे हनयांत्रक हमश्रणातींल हमश्रण भाग असावते. चाांचणी करण्याकहरता वापरावयाचे हसमेंट हे 
सांबांहधत हवहशष्ट बाांधकामात वापरलेले होते अशी जर माहहती असेल आहण ते उपलब्ध असेल तर तेच 
वापराव;े अन्यथा ज्या प्रकारचे हसमेंट बाांधकामात वापरले आहे त्याच प्रकारचे चाांचणीचे हसमेंट असाव े
आहण ते सांघीय हवहनदेशन एस्. एस्. सीं. – १९२ d, अगर अगदी ताज्या केलेल्या पहरशोधनास अनुरूप 
असाव.े चाांचणी हमश्रणात, हनयांत्रक हमश्रणात वापरलेल्या हसमेंटच्या वजनापकैी ३५ टके्क हसमेंटच्या बदली 
पोझोलानचे हततकेच हनरपेक्ष आयतन वापराव.े 
 

(आ) वाट्याचा आकार– सहा घनाकार ठोकळ्याांना पुरेसे व्हाव े म्हणून द्रव्याचे पुढील प्रमाणे 
प्रमाणीकरण करण्यात येते. 
 

हनयांत्रक हमश्रण : 
 

हसमेंट – ५०० गॅ्रम; ओटावा वाळू − १३७५ गॅ्रम 
X = १०० ते ११५ प्रवाहाकहरता हम. हलटर पाणी. 

 
चाांचणी हमश्रण : 
३२५ गॅ्रम हसमेंट 

 

१७५ × 
पोझोलानचे हवहशष्ट गुरुत्व 

= गॅ्रम पोझोलान 
हसमेंटचे हवहशष्ट गुरुत्व 
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ओटावा वाळू – १३७५ गॅ्रम 
Y = १०० ते ११५ प्रवाहाकहरता हम. हलटर पाणी 
 

(इ) प्रवाह– सांघींय चाांचणी पद्धहत मानक क्र. १५८a, पद्धहत २३०१·१ पहरच्छेद ४·३ ला अनुसरून 
हनयांत्रक हमश्रण आहण चाांचणी हमश्रणाकहरता प्रवाह हनधाहरत केला जातो. 
 

(ई) नमुन्याचे साठवि– जेव्हा २४ तासानांतर साांच्यातून घनाकृती नमुने काढून घेण्यात येतात 
तेव्हा ते घट्ट बसणाऱ्या हवाबांदी केलेल्या भाांड्यात ठेवण्यात येतात आहण २७ हदवसपयंत ३८°C (१००° F) 
तपमानात (खोलीत) ठेवण्यात येतात. नांतर ते ३८° C तपमान असलेल्या खोलीतून काढून घेऊन २३° ± 
१·७° C (७३·४° ± ३° F) इतक्या तपमानापयंत र्फोडण्यापूवी थांड होऊ हदले जातात. (तीन घनाकृती 
ठोकळे माऊ शकतील असे कोणतेही भाांडे जर हवा बांद करता आले तर वापरण्यास हरकत नाही.) 
 

(उ) चाचंिीचा कालावधी– २८ हदवसाच्या सांपीडन शक्तीच्या चाांचणीकहरता सहा घनाकृती 
ठोकळ्याांच्या सांचापैकी उरलेले टाकून द्यावते अगर ९० हदवसाच्या सांपीडन शक्तीच्या चाांचणीकहरता तयार 
करावते. 
 

(ऊ) प्रणिशत् शतिी– हनयांत्रक हमश्रणाच्या शक्तीच्या टके्कवारीत अहभव्यक्त केलेल्या पोझोलान 
असलेल्या हमश्रणाच्या शक्तीचे खालील सूत्रावरून गणन करण्यात येते. 
 

प्रहतशत् शक्ती = 
(चाांचणी हमश्रण ठोकळ्याांची सरासरी सांपीडन शक्ती) 

× १०० 
(हनयत्रक हमश्रण ठोकळ्याांची सरासरी सांपीडन शक्ती) 

 
६. चुन्यासह संपीडन शतिी– जलयोहजत चुन्यासह पोझोलानची हक्रया हनहित करण्याकहरता 

खालीलप्रमाणे चनु्याचे नमुने तयार करण्यात येतात आहण त्याांची सांपीडनात चाांचणी केली जाते. 
 

(अ) मानक द्रव्ये– ए. एस. टी. एम पदसांज्ञा C २०६ – ४९ च्या गरजाांशी जुळणारा जलयोहजत 
चुना असावा आहण हशवाय 
 

(१) त्यात बाष्ट्पशील नसणाऱ्या भागावर आधाहरत केलेल्या ५ प्रहतशत् पेक्षा जास्त मगॅ्नेहशयम 
ऑक्साइड असू नये; आहण 

(२) तो इतका सूक्ष्म असावा की क्र. ३२५ च्या चाळणीवर त्याचा ५ प्रहतशत् पेक्षा जास्त अांश राहू 
नये. 

 
वाळू ए. एस. टी. एम पदसांज्ञा C १०९ च्या ४ थ्या पहरच्छेदातील गरजाशी अनुरूप अशी प्रतवारी 

केलेली ओटावा वाळू असावी. 
 

(आ) प्रमािीकरि आणि णमश्रि– चुन्यात वजनाने २ भाग, भट्टीत शुष्ट्क केलेले पोझोलान, १ 
भाग. जलयोहजत चनुा, ९ भाग. प्रतवारी केलेली ओटावा वाळू, आहण १०५ ± ५ प्रवाह प्राप्त होईल इतके 
पाणी असाव.े (टीप – तीन नमुन्याांच्याकरता १२५ गॅ्रम चुना, २०५ गॅ्रम पोझोलान आहण ११२५ गॅ्रम वाळू 
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सामान्यतः पुरेशी होते.) सांघीय चाांचणी पद्धहत मानक क्र. १५८a पद्धहत २३०१·१ पहरच्छेद ४·३ शी अनुरूप 
अशी प्रवाहाची हनहिती करण्यात येते. 
 

पहरच्छेद (इ) मध्ये हनदेहशत केल्याप्रमाणे मापे असणारी हकमान तीन नळकाांडी बनहवण्याकहरता 
चुन्याची पुरेशी राशी तयार करावी. सुका चुना, पोझोलान आहण वाळू झाकलेल्या भाांड्यात २ हमहनटे 
हालवनू त्याांचे पूणसपणे हमश्रण कराव.े सांघीय चाांचणी पद्धहत मानक क्र. १५८a, पद्धहत २००१·१, पहरच्छेद 
३·१० मध्ये वणसन केल्याप्रमाणे याांहत्रकी हमश्रकात चुन्याचे हमश्रण कराव.े हमश्रणाची हक्रयापद्धहत खाली वणसन 
केली आहे. 
 

हमश्रकात सुके पायडल आहण सुके कटोरे हमश्रणावस्थेत ठेवाव.े नांतर एका वाट्याला लागणारे 
द्रव्य हमश्रकात घालाव ेआहण खालील प्रमाणे हमश्रण कराव.े 
 

(१) कटोऱ्यात हमश्रणाचे सवस पाणी घालाव.े 
 

(२) हळू वगेाने (द. हम. १०४ ± ५ रे्फरे) हमश्रक चालू करावा. सुका चुना, पोझोलान आहण वाळूचे 
हमश्रण १ हमहनटाच्या कालात सावकास (हमश्रकात) घालाव.े 
 

(३) हमश्रक थाांबवावा. मध्यम वगे (२८५ ± १० रे्फरे/हम.) द्यावा आहण ३० सेंकदपयंत हमश्रण कराव.े 
 

(४) हमश्रक थाांबवावा आहण १½ हमहनटे चुना तसाच राहू द्यावा. ह्या कालाांतराच्या पहहल्या १५ 
सेकां दात कटोऱ्याच्या बाजूवर जर काही चुना जमला असेल तर तो जलदी खरवडून वाट्यात टाकावा नांतर 
ह्या कालाांतराच्या उरलेल्या वळेात कटोरीवर झाकण घालाव.े 
 

(५) मध्यम वगेाने (२८५ ± १० रे्फरे/हम.) १ हमहनटापयंत हमश्रण करून ती हक्रया पुरी करावी. 
 

नमुने ओििे :– २⅛ ± ¹/₁₆ इांच आांतला व्यास आहण ¼ ± ¹/₁₆ इांच आतली उांची असलेल्या 
नळकाांड्याच्या आकाराच्या डबड्याचे साांचे करावते. सारख्या खोलीच्या चार थराांत प्रत्येक साांचा भरावा. 
¾ पौंड वजनाच्या आहण १ इांच व्यासाच्या सपाट दशसनी भाग असलेल्या धातूच्या दांडाने प्रत्येक थरावर २५ 
वळेा ठोके मारावते. नमुना एकसारखा होईल अशी खात्री होण्याइतक्या जोराने ठोके मारावते. नमुने ओतून 
झाल्यावर लगेच हवा आहण पाणी आत जाऊ शकणार नाही अशी डबड्याची मोहोरबांदीं करावी. 
 

(ई) साठवि– साांच्यातील नमुने २३° ± १·७ C (७३·४ ± ३° F) तपमानात २४ तासपयंत आहण 
नांतर ६ हदवस पयंत ५५° ± १·७° C (१३१° ± ३° F) तपमानात चाचणीच्या वळेेपूवी ४ तासाांपयंत साठवणीत 
ठेवाव.े चाांचणीच्या वळेी नमुने २३° ± १·७° C (७३° ± ३° F) तपमाना इतके थांड कराव.े 
 

(उ) चाचंिी– चाांचणी करण्यापूवी ½ ते १ तासाच्या आांत नमुने काळजीपूवसक उघडे करावते 
आहण त्याांच्यावर गांधकाच्या सांहमश्रणाच्या टोप्या घालाव्यात. उघडे केल्यानांतर टोपी घालण्याच्या वळेच्या 
खेरीज करून ते दमट ठेवावते. दर हमहनटाला दर चौ. इां. स १०० ते ५०० पौंडाच्या प्रमाणात भारण करून 
नमुने र्फोडावते. नळकाांड्याच्या अनुप्रस्थ छेदाच्या के्षत्रर्फळावरून दर चौ. इांचास पौंडात सांपीडन शक्ती 
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सांगहणत करावी. त्याच नमुन्यातून तयार केलेल्या आहण त्याच आयूच्या सवस चाांचणी नमुन्याांच्या सरासरी 
शक्तीच्या मूल्यापासून १५ टक्क्यापेक्षा शक्तीत जास्त र्फरक असणारे नमुने सांपीडक शक्ती हनहित 
करण्याकहरता हवचारात घेऊ नयेत. 
 

(७) चुन्याच्या दांडाच्या शुष्ट्कन सांकुचन शक्तीतील र्फरक र्फक्त पोटसलां ड हसमेंट असलेल्या तीन 
चुन्याच्या दांडाच्या शुष्ट्कन सांकुचनाच्या सरासरी टके्कवारीची हसमेंटच्या काही अांशाच्या बदली पोझोलान 
घालून तयार केलेल्या चनु्याच्या तीन दांडाांच्या शुष्ट्कन सांकुचनाच्या सरासरी टके्कवारीशी तुलना करण्यात 
येते. 
 

या पदसांजे्ञचा पहरच्छेद (अ पासून ई पयंत) अनुसरून हनयांत्रक आहण चाांचणी चुने तयार करावते. 
त्याच वाट्यातील ६ सांपीडन शक्तीच्या ठोकळ्याांच्याप्रमाणे ३ शुष्ट्कन सांकुचन दांडाकहरता चुना तयार करता 
यावा म्हणून हव ेअसेल तर वाट्याचा आकार पहरच्छेद ५ (आ), ६० टक्क्याांनी वाढवावा. 
 

(अ) उपकरि– पहरच्छेद २, ए. एस. टी. एम पदसांज्ञा C १५७ पहा. 
(आ) नमुने ओििे– पहरच्छेद ५ (अ) ए. एस. टी. एम पदसांज्ञा C १५७ पहा. 
(इ) मुरवि आणि लाबंीचे मापन– पहरच्छेद २४ ए. एस. टी. एम पदसांज्ञा C ३११ पहा. 
(ई) शुष्ट्कन संकुचनाच्या टके्कवारीचे गिन– पहरच्छेद २५ (अ) ए. एस. टी. एम. पदसांज्ञा C ३११ 

पहा. 
(उ) चुन्याच्या दंडाचं्या शुष्ट्कन संकुचनाच्या फरकाचे गिन– खालील सूत्रावरून शुष्ट्कन 

सांकुचनातील र्फरक हनधाहरत करण्यात येतो. 
 

S = St – Sc 
 
येथे S = शुष्ट्कन सांकुचनातील प्रहतशत् र्फरक. 

Sc = हनयांत्रक दांडाचे सरासरी प्रहतशत् शुष्ट्कन सांकुचन आहण 
St =  चाांचणी दांडाचे सरासरी प्रहतशत् शुष्ट्कन सांकुचन; हनकटच्या ०·०१ इतकी S ची नोंद 

करावी. 
 

८. पाण्याची गरज– खालील सूत्र लागू करून पाण्याची गरज हनहित करण्यात येते. 
 

पाण्याची गरज = 
Y 

× १०० 
X 

 
येथे X = १०० ते ११५ (हनयांत्रक हमश्रण) प्रवाहाकहरता हम. हलटर पाणी आहण 

y = १०० ते ११५ (चाांचणी हमश्रण) प्रवाहाकहरता या पदसांजे्ञतील ५ (आ) प्रमाणे पूवी हनहित 
केलेले हम. हलटर पाणी 
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९. णवणशष्ट गुरुत्व– सूक्ष्मता आहण सांपीडन शक्तीकहरता करण्यात येणाऱ्या चाांचण्यात लागणारे 
पोझोलानचे गुरुत्व आहण सांपीडन शक्तीच्या चाांचण्यात लागणारे हसमेंटचे हवहशष्ट गुरुत्व, सांघीय चाचणी 
पद्धहत मानक क्र. १५८a, पद्धहत २६०·१ ला अनुसरून हनहित कराव.े 
 

संरचना आणि भारी काँक्रीटकरिा वापरण्याि येिाऱ्या जलघटी पक्विा णवलंबी द्रव्याचं्या 
चाचंिीची पद्धि आणि तवीकृिी 

 
पदसं्ा ४१ 

 
१. व्याख्या– जलघटी पक्वता – हवलां बी द्रव्य हे असे असते की जेव्हा काँक्रीटमध्ये सांहमश्रण म्हणनू 

ते वापरण्यात येते तेव्हा : 
 

(अ) हदलेल्या सांघनतेचे आहण सांपीडन शक्ती असलेले काँक्रीट तयार करण्याकहरता तशाच 
प्रकारच्या पण द्रव्य न घातलेल्या काँक्रीटच्या हमश्रणात पाण्याची व हसमेंटी द्रव्याची जी राहश लागते 
त्यापेक्षा हे द्रव्य घातल्याने पाहण आहण हसमेंटी द्रव्ये कमी लागतात. 
 

(आ) ५०° F तपमानात २४ तास मुरवण केल्यानांतर सांपीडक शक्ती कमी होऊ न देता काँक्रीटचा 
पक्नता काल हवलां हबत होतो. 
 

२. द्रव्ये– जलघटी पक्वता हवलां बी द्रव्य खालील दोन प्रकारच्या पैकी एक असाव े
 

(अ) हलग्नॉसल्र्फॉहनक अम्ले आहण त्याांची लवणे 
(आ) हायड्रॉस्क्सलेटेड कॅबास्क्सहलक अम्ले आहण त्याांची लवणे. 

 
३. कायाच्या गरजा– काँक्रीटच्या चाांचणी हमश्रणाांच्या माहलकेत वापरली असताना सांहमश्रणाच्या 

हवहनर्मदष्ट गरजाांशी जुळतील अशा तऱ्हेने दोन्हीपैकी एका प्रकाराचे कायस हनहित कराव ेआहण सांहमश्रण न 
केलेल्या तेच द्रव्य असलेल्या सांदभस काँक्रीट हमश्रणाच्या हनष्ट्कषाशी तुलना करावी. पहरच्छेद ४ व ५ मध्यें 
हवहहत केलेल्या पद्धतीने चाांचणी हमश्रणे तयार करण्यात येतात. चाांचण्याच्या माहलकेत आहण सांदभस 
काँक्रीट हमश्रणात वापरलेले हसमेंट, पोझोलान हमलाव े आहण कोणचेही वायुधारक द्रव्य त्याच 
मूलस्थानातून आहण पाठवणीतून घेतलेले असाव.े हीं द्रव्ये सांबांहधत सांरचना हवहनदेशात अनुबद्ध केलेल्या 
द्रव्याच्या गरजा पुऱ्या करतील आहण कामावर वापरण्यात येणाऱ्या द्रव्याचे प्राहतहनहधत्व करतींल अशी 
असावी. 
 

पदसांज्ञा २७ व २८ ला अनुसरून काँक्रीटच्या हमश्रणाची द्रव्ये तयार करावी. त्याांचे वजन कराव े
आहण हमश्रण कराव.े लागतील त्याप्रमाणे जलघटी पक्वता हवलां बी द्रव्य आहण वायुधारक द्रव्य एकहत्रतपणे 
वापरून लागणारी धाहरत वायूची राहश प्राप्त करता येईल मात्र जलघटी पक्वता हवलां बी द्रव्याचाच वापर 
करून धाहरत केलेला वायू एकूण लागणाऱ्या वायु अांशाच्या ८० टक्यापेक्षा जास्त असता कामा नये. 
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संरचना काँक्रीटचे चाचंिी णमश्रि 
 

(अ) प्रिवारी– सांदभस काँक्रीट आहण सांहमश्रण असलेले काँक्रीट या दोन्हीतील वाळू आहण भरड 
हमलाव्याची प्रतवारी एकच असावी आहण खालील मयादाांच्याशी अनुरूप असावी 
 

भरड णमलावा 

चाळणीचा आकार, इांच व्यस्क्तगत अांशभागाची टके्कवारी 
¾ ते १½ ४० ते ५५ 
⅜ ते ¾ ३० ते ३५ 
क्र. ४ ते ⅜ १५ ते २५ 

वाळू 

क्र. ४ ० ते ५ 
क्र. ८ ५ ते १५ 
क्र. १६ १० ते २५ 
क्र. ३० १० ते ३० 
क्र. ५० १५ ते ३५ 
क्र १०० १२ ते २० 
पॅन ३ ते ७ 

 
(आ) चाचंिी णमश्रिे– चाांचणी हमश्रणे खालील प्रमाणे असावीत. 

 
१. णसमेंटचा अशं– सांदभस हमश्रणाांच्याकहरता जलघटी पक्वता हवलां बी द्रव्य नसलेले द. घ. याडास 

पाचश ेसतरा पौंडाचे (५½ पोती) काँक्रीट. हमश्रणाांच्याकप्ररता जलघटी पक्वता हवलां बी द्रव्य असलेले चारश े
सत्तर पौंडाचे (५ पोती) काँक्रीट. 
 

२ जलघटी पक्विा णवलंबी द्रव्याच्या मात्रा– घन स्र्फहटकीय हलस्ग्ननची वजनाने हसमेंटच्या ०·२७ 
ते ०·३७ टके्क मात्रा. हलम्नोसल्र्फॉहनक अम्लाचा प्रकाराच्या जलघटी पक्वता हवलांबी द्रव्याकरता आहण 
हायड्रोस्क्सलेटेड कबास्क्सहलक अम्लाच्या प्रकाराच्या जलघटी पव्कता हवलांबी द्रव्याकहरता हसमेंटच्या 
वजनाच्या ०·२५ ते ०·५० टके्क द्रव्याची मात्रा वापरून, पहरच्छेद ६ (इ) त रूपरेहखत केलेल्या हवलां बनाच्या 
मयादाांचे उल्लांघन न होता, पहरच्छेद ६ (अ) प्रमाणे लागणाऱ्या पाण्याच्या गरजेत घट करता येईल. नक्की 
मात्रा ठरहवण्याकहरता चाांचणी हमश्रणे केली पाहहजेत. 
 

३. धाणरि वाय–ू ५ ± ½ टक्का (पदसांज्ञा २३ व २४) 
४. अवपाि– ३ ± ¼ इांच (पदसांज्ञा २२) 
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५. वाळूची घनराहश अहधक भरड हमलावा याांच्या टके्कवारीत अहभव्यक्त केलेला वाळूचा अांश, 
प्रकरण Ⅲ मध्ये रूपरेहखत केल्याप्रमाणे चाांचणी हमश्रकाांच्या माहलकेवरून हनहित करावा. तथाहप वाळूची 
हनवडलेली टके्कवारी ३० टक्क्यापेक्षा कमी आहण ३६ टक्क्यापेक्षा जास्त असू नये. सांदभस हमश्रणाकहरता 
चाांचणी हमश्रणावरून हनहित केलेल्या वाळूच्या अनुकूलतम राशीची सांहमश्रण असलेल्या काँक्रीटमध्ये १ 
टक्क्याने वाढ करण्यात येईल. 
 

६. िपमान– हमश्रणाांचे सरासरी तपमान प्रस्त्राहवत करण्याच्या वळेी ७३·४° ± ३° F असाव.े 
 

(५) भारी काँक्रीटचे चाचंिी णमश्रि 
 

(अ) प्रिवारी– वाळूची प्रतवारी सांरचना काँक्रीटच्या चाांचणी हमश्रणाप्रमाणेच असावी. भरड 
हमलाव्याची प्रतवारीं, सांदभस आहण सांहमश्रण या दोन्हीच्या काँक्रीट सारखीच असावी. आहण ती खालील 
मयादाांत रहावी. 
 

चाांचणीचा आकार, इांच व्यस्क्तगत अांशभागाची टके्कवारी 
३ ते ४½ अगर  } हवहनर्मदष्ट केले जाईल त्या प्रमाणे 

२० ते ३५ 
३ ते ६  
१½ ते ३   २० ते ३२ 
¾ ते १½   २० ते ३० 
⅜ ते ¾   १२ ते २० 
क्र. ४ ते ⅜   ८ ते १५ 

 
(आ) चाचंिी णमश्रि– खालीलप्रमाणे चाांचणी हमश्रण असाव.े 

 
१ णसमेंटी द्रव्याचा अशं– सांदभस हमश्रणाच्याकहरता जलघटी पक्वता हवलांबी द्रव्य नसलेले दर घ. 

याडस काँक्रीटला तीन पूणांक एक चतुथांश पोती (३०६ पौंड), जलघटीपक्वता हवलां बी द्रव्य असलेल्या 
हमश्रणाकहरता द. घ. याडस काँक्रीटला ३ पोती (२८२ पौंड). कामावर जर पोझोलान वापरावयाचे असेल 
तर हसमेंटी द्रव्याच्या घन राशीच्या ⅔ पोटसलां ड हसमेंट असाव ेआहण ⅓ पोझोलान असाव.े 
 

(२) जलघटी पक्विा णवलंबी द्रव्याची मात्रा– 
 

पहरच्छेद ४ (आ) (२) पहा. 
 

(३) धाणरि वाय–ू ३ ± ½ टके्क (पदसांज्ञा २३ व २४) 
(४) अवपाि– २ ± ¼ इांच (पदसांज्ञा २२) 
(५) सांदभस हमश्रणाकहरता वाळूचा अांश, प्रकरण Ⅲ प्रमाणे चाांचणी हमश्रणाांच्या माहलकेवरून हनहित 

करावा. तथाहप हनवड केलेली वाळूची टके्कवारी १९ पेक्षा कमी अथवा २५ पेक्षा जास्त नसावी. सांदभस 
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काँक्रीटकहरता चाांचणी हमश्रणावरून हनहित केलेल्या वाळूच्या अनुकूलतम टके्कवारीत सांहमश्रण 
काँक्रींटकहरता ½ टक्क्याांनी वाढ करावी. 
 

(६) िपमान– प्रस्त्रावाच्या वळेी हमश्रणाांचे सरासरी तपमान ७३·४° ± ३° F असाव.े 
 

(६) चाचंण्याचें णनष्ट्कषप– जलघटी पक्वता हवलां बी द्रव्याचा चाचणी हमश्रणातील अांश हसमेंटच्या 
वजनाच्या प्रमाणात ठेवावा अगर त्या द्रव्याची राहश खाली हदलेले हनष्ट्कषस प्राप्त करण्याकहरता समायोहजत 
करावी. हलग्नोसल्र्फॉहनक अम्लाच्या प्रकाराच्या द्रव्याकहरता राहश उपस्स्थत असलेल्या घन कणाांच्या 
वजनावर आधाहरत करून सांगहणत करावी आहण हायड्रॉस्क्सलेटेड कॅबास्क्सहलक–प्रकाराच्या द्रव्याकहरता 
ती पुरवठा केलेल्या द्रव्याच्या वजनावरून सांगहणत करावी. 
 

(अ) एकक जलाशयािील घट– एजांट असलेल्या हमश्रणातील द. घन याडास पौंडातील एकक 
जलाांश सांरचना काँक्रीटच्या सांदभस हमश्रणातील एकक जलाांशापेक्षा, हकमान ६ टक्क्याांनी कमी असावा 
आहण भारी काँक्रीटपेक्षा हकमान ८ टक्क्याांनी कमी असावा. 
 

(आ) संपीडक शस्ति– एजांट असलेल्या काँक्रीटची सांपीडक शस्क्त, सांदभं काँक्रीटची जेव्हा ६ × 
१२ इांची नळकाांडी वापरून ३, ७, २८ आहण ९० हदवसाच्या कालानी चाांचणी केलीं त्यावळेेच्या सांपीडक 
शक्तीइतकी अगर त्यापेक्षा जास्त असावी. प्रत्येक कालाकहरता केलेली सांरचना–काँक्रीटची सांपीडक 
शक्ती, तीन ६ × १२ इांची नळकाांड्यात हवकहसत झालेली सरासरी शक्ती असल्याचे समजण्यात येईल. ३, 
७, २८ आहण ९० हदवसाच्या कालाची भारीं काँक्रीटच्या उणे १½ इांच अांशभागाचीं सांपीडन शक्ती ही ज्यात 
आद्रस चाळण करून १½ इांचापेक्षा मोठे खडे काढावयाचे आहेत अशा ६ × १२ इांची नळकाांड्यानी हवकहसत 
केलेली सरासरी शक्ती असते असे समजण्यात येईल. २८ आहण ९० हदवसाच्या कालाची पूणस भारी 
काँक्रीटची सांपीडक शक्ती दोन १८ × ३६ इांची नळकाांड्यानी हवकहसत केलेली सरासरी शक्ती असल्याचे 
समजण्यात येईल. जलघटी पक्वता हवलां बी द्रव्य असलेल्या आहण प्रारांहभक तपमान ७३·४° ± ३° F 
असलेल्या भारी काँक्रीटमधल्या भरड हमलाव्यातून १ ते १½ इांच कमाल आकाराकहरता आद्रस चाळण 
केलेल्या द्रव्याच्या काँक्रीटच्या ओतलेल्या ६ × १२ इांची नळकाांड्याची २४ तासाची सांपीडक शस्क्त, ५०° ± 
२° F तपमानात मुरवण केलेल्या आहण तयार केल्यानांतर लगेच १०० टके्क सापेक्ष आद्रसता असलेल्या 
हनयांत्रक हमश्रणापासून तयार केलेल्या तत्सम नमुन्याच्या शक्तीइतकी अगर त्यापेक्षा जास्त असली पाहहजे 
 

२९ ते ३३, दोन्ही धरून, पदसांज्ञाांस अनुसरून नळकाांडी तयार करावी, त्याांचे मुरवण कराव,े 
चाांचणीकहरता त्याांची पूवसतयारी करावी आहण चाांचणी करावी, मात्र भारी काँक्रीट स्पांदन करून तीन थरात 
एकसारखे दृढीकृत कराव.े दृढीकृत ताज्या काँक्रीटच्या १८ × ३६ इांची नळकाांड्याच्या प्रत्यक्ष एकक 
वजनात सांगहणत केलेल्या अहभकस्ल्पत एकक वजनापेक्षा १ टक्क्यापेक्षा जास्त र्फरक असू नये. 
 

(इ) णवलंबन– दोन्ही काँक्रीटमधील चनु्याचे पक्वता हवलां बन अगर ताठरपणा, ए. एस. ठी. एम. 
पदसांज्ञा C ४०३ मध्ये वणसन केल्याप्रमाणे हनहित करण्यात येतो. एजांट घातल्याने काँक्रीटच्या सांहमश्रणात 
दर चौ. इां. स ५०० पौंड इतका प्रवशेप्रहतरोध प्राप्त होण्यास लागणारा काल हकमान १ तासाने वाढू शकतो 
पण सांदभस काँक्रीटकहरता लागणाऱ्या त्या कालाच्या पहलकडे ४ तासापेक्षा तो जास्त असू नये. दर चौ. इां, 
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स ५०० पौंड प्रवशेप्रहतरोधक प्राप्त झाल्यानांतर ३ तासाच्या आत प्रवशेप्रहतरोधक द. चौ. इां. स हकमान 
४००० पौंड झाला पाहहजे. 
 

(ई) असामान्य पणरस्तर्थिी– एजांट नसलेल्या काँक्रीटशी तुलना केली असता एजांट असणाऱ्या 
काँक्रीटमध्ये जलद काहठण्य, बऱ्याच प्रमाणात अवपात हानी यासारखी असामान्य लक्षणे हमश्रणहक्रया पूणस 
झाल्यानांतर ३० हमहनटे पयंत हदसू नयेत अगर अन्य असामान्य र्फरक हदसता कामा नयेत. 
 

(उ) कामाची हमी– ह्या चाचणीच्या बरहुकूम आपला माल काम देईल अशी हमी असलेल्या 
प्रमाणपत्राच्या ४ प्रती पुरवठा करणाऱ्याला पुरवाव्या लागतात. जर एकापेक्षा जास्त खेपात पुरवठा केला 
असेल तर पहहल्या पुरवठ्या नांतरच्या पुरवठ्याांच्या सोबत पूवीच्या पुरवठ्यावरून प्राप्त केलेल्या 
पहरणामाशी सुसांबद्ध असे ह्या पुरवठ्याांचेही पहरणाम असतील अशा हशर्फारस पत्राच्या चार प्रती असल्या 
पाहहजेत. प्रत्यक्ष काम चालू असताना केव्हाही अगर तत्पूवी जरुरीप्रमाणे काँक्रीटच्या गुणधमावर एजांटाच्या 
होणाऱ्या पहरणामाची हनहिती करण्याकहरता त्या एजांटाची आणखी चाांचणी करावी. प्रत्यक्ष बाांधकामात 
वापरण्यात येणाऱ्या एजांटाच्या पुरवठ्यातून वरील चाांचणी करताना नमुने घ्यावते. 
 

णमलाव्यािील हलतया वजनाच्या किाकंणरिा चाचंिी. 
 

पदसं्ा ४२ 
 

१ व्यास्प्ि– आ. २०६ मध्ये लेखाहचत्रीय पद्धतीने रूपरेहखत केलेली ही चाांचणीची पद्धत योग्य 
हवहशष्ट गुरुत्व असलेल्या जड द्रवात अवतरण तरणी हवलगनाच्या सहाय्याने हमलाव्यातील हलक्या 
वजनाच्या द्रव्याची टके्कवारी हनहित करण्याची हक्रयापद्धहत आहे. क्र. ४ च्या चाळणीतून जाणाऱ्या आहण क्र. 
८ च्या चाळणीवर राहाणाऱ्या वाळूच्या १००० गॅ्रम नमुन्याच्याकहरता आहण क्र. ४ ते ¾ इांच व ¾ ते १½ इांच 
भरड हमलाव्याच्या आकार भागाांच्या ५००० गॅ्रम नमुन्याच्याकहरता ही चाांचणी अहभकस्ल्पत केली आहे. जड 
माध्यम प्रहक्रयेने हनमाण केलेल्या आद्रस हमलाव्याच्या चाांचणीचे हनयांत्रण करण्याकहरता ही अत्यावशकतया 
वापरली जाते. नमुने चाचणीत येणाऱ्या हमलाव्याचे प्रहतहनहधत्व करतील असे असावते. 
 

२. रासायणनक द्रव्ये– 
 

(अ) जड द्रव– ॲसेहटलीन टेरा ब्रोमाईड (अांदाजी हव. गु. २९७) आहण पेरोहलयम नाप्धा [परक्लोरो 
थायलीन (हव. गु. सुमारे १·६३) सारखे अन्य द्रव ह्या चाचणीकहरता उपयुक्त असतात पण ते जास्त हवषमय, अहधक बाष्ट्पशील आहण कमी स्स्थर 
असतात,] (अांदाजी हव. गु. ०·७६) याांचे इस्च्छत हवहशष्ट गुरुत्व प्राप्त होईल. (टीप– १ – इशारा–
चाांचणीकहरता कधी कधी वापरलेले ॲसेहटलीन टेरा ब्रोमाइड आहण अन्य द्रव त्वचेतून अवशोंषल्यास आहण 
आत श्वासाने घेतल्यास उच्च प्रमाणात हवषमय असतात. उत्तम प्रकारे हवा खेळती आहे अशा जागेवर 
अहधमानतः बुरखा घेऊन चाांचण्या कराव्यात आहण त्यावळेी द्रवाचा त्वचेशी सांपकस  होणार नाही अगर 
त्याांच्या वार्फाांचे अांतश्वससन होणार नाही याची काळजी घ्यावी. रबरी हातमोजे, रबरी अांचल आहण काळ्या 
चशम्यासारख्या सांरक्षक वस्तू वापरण्याचा सल्ला देण्यात येतो.) अशा प्रमाणात केलेल्या हमश्रणापासून जड 
द्रव बनहवलेले असते. 
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ह्या चाांचणीत वापरलेल्या द्रवाांच्या बाष्ट्पनाचे हभन्न हभन्न वगे असतात आहण त्यामुळे द्रव हमश्रणाच्या 
हवहशष्ट गुरुत्वात प्रगामी पहरवतसन हनमाण होते म्हणून हमश्रणाच्या हवहशष्ट गुरुत्वाची मधून मधून तपासणी 
आहण समायोजन कराव ेलागते. 
 

(आ) अल्कोहोल– हलक्या वजनाच्या हमलाव्याच्या अांशभागाांच्या क्षालनाकहरता वापरण्यात येणारे 
अल्कोहोल आांतहरक महसूल कायालयाच्या हवहनमय क्र. ३ चे पहरहशष्ट आहण सूत्र १, १२A, २८A, अगर 
३०, हवहनमय क्र. ३० याना अनुरूप असे हवकृत केलेले अल्कोहोल असाव.े हे दस्तऐवज अधीक्षक अहभयांता, 
दस्तऐवज, वॉप्रशग्टन डी. सी. याांच्याकडून प्राप्त करावते. 
 

 
[टीप : –वरील आकृतीतील “वळवा” या शब्दाऐवजी “वाळवा” असे वाचाव.े] 

आ. २०६ 

हमलाव्यातील हलक्या वजनाच्या तुकड्याांच्या हवलगनाचा प्रवाह आरेख. 288–D–2677 
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३. उपकरिे– (अ) चाचंिी पाते्र– 
 

१. वाळू– प्रत्येकी अांदाजी ५ इांच व्यासाची पाच २ हलटर स्टेन्लेस स्टील चांचुपाते्र आहण १० 
क्रमाांकाच्या जाळीच्या टोपल्या. ह्या टोपल्या चांचपुात्रात न अडकता सहज बसतील अशा असाव्यात. 
 

२. भरड णमलावा– १२ व्काटस क्षमतेची गांजरहहत, प्रत्येकी अांदाजे १० इांच व्यासाची पाांच चांचुपाते्र 
आहण चाांगल्या रीतीने घट्ट आत बसणाऱ्या चेंडूसह दोन क्र. १० च्या तारेच्या जाळीच्या टोपल्या. बलेसह या 
टोपल्या चांचुपात्रात न अडकता सहज बसतील अशा असाव्यात. 
 

(आ) गाळण्या– क्र. १० च्या जाळीच्या बशींच्या आकाराच्या तारेच्या वाळू कहरता २ इांच व्यासाच्या 
आहण भरड हमलाव्याकहरता ४ इांच व्यासाच्या, अशा २ चाळण्या दोन्हीही चाळण्याना मुठी बसहवलेल्या 
असाव्यात. 
 

(इ) णवणशष्ट गुरुत्व मापन उपकरि– ०·०१ इतके अचूक द्रव्यमापी आहण जड द्रव अल्कोहोल 
आहण पेरोहलयम नाप्था याांचे हवहशष्ट गुरुत्व हनहित करण्यास सोयीस्कर असावते. द्रवमापी मापनाकहरता 
पुरेशा आकाराची द्रवमापी पाते्र. 
 

(ई) िाजवे– १ गॅ्रम इतके अचूक वजन करू शकेल असा ५००० गॅ्रम वजन क्षमतेचा ताजवा आहण 
०·१ गॅ्रम इतके अचूक वजन करू शकेल असा २०० गॅ्रम वजन क्षमतेचा ताजवा. 
 

(उ) शुष्ट्कन चाळिी– एक १० इांच जाळीच्या तारेचे १८ × ३६ इांची आहण १ इांच खोल असलेले 
तबक– त्याला पाय असावते. 
 

(४) नमुन्याचंी पुवपियारी– क्र. ४ च्या चाळणीतून जाणाऱ्या आहण क्र. ८ च्या चाळणीवर राहणाऱ्या 
अांदाजी १००० गॅ्रम वाळूचे प्राहतहनहधक नमुने प्राप्त करावते आहण क्र. ४ ते ¾ इांच व ¾ ते १½ इांच अशा 
भरड हमलाव्याच्या अांशभागाांचे प्रत्येकी वजन अदमासे ५००० गॅ्रम नमुने प्राप्त करावते. दूहषत करणारी द्रव्ये 
जरुरीप्रमाणे धुवनू काढून टाकावीत. 
 

(५) चाचंिीची णक्रयापद्धणि– (अ) णवलगन– योग्य त्या टोपलीत नमुने ठेवा आहण नमुन्याांसह 
टोपली पाण्यात ३० हमहनटे हभजू द्या. (नमुना जर आधीच सांपृक्त असेल तर हभजहवण्याची जरूरी लागत 
नाही. नमुन्यासह टोपली बाहेर काढा आहण १ हमहनटपयंत हनथळा. नमुन्यासह टोपली अल्कोहोलमध्ये 
ठेवा. (टीप (२) – अांदाजे १·५ हलटर द्रव्य असलेल्या २ हलटर क्षमतेच्या चांचुपात्रात वाळूची टोपली ठेवा 
आहण अांदाजे २ गलॅन द्रव असलेल्या १२– क्वाटस क्षमतेच्या चांचपुात्रात भरड हमलावा ठेवा.). टोपली ऊध्वस 
हदशनेे १ हमहनटपयंत पुढे मागे करून नमुना हलवा. नमुन्यासह टोपली बाहेर काढा आहण अहतहरक्त 
अल्कोहोल हनथळून टाका. टोपलीमधून शुष्ट्कन चाळणीवर नमुना नेऊन ठेवा आहण एक कणाच्या जाडीच्या 
थरात पसरा. नमुना सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क अवस्थेपयंत कोरडा करा. जेव्हा कणाांच्या पषृ्ठभागावर मुक्त द्रव 
अस्स्तत्वात नसतो तेव्हा सांपकृ्त पृष्ठशुष्ट्क अवस्था हनमाण झालेली असते (टीप ३. इशारा – जड द्रवात 
ठेवण्याच्या वळेीं वाळूच्या नमुन्यात कोणतेही मुक्तद्रव नसल्याची खात्री राहण्याकहरता काळजी घेतली 
पाहहजे कारण जड वजनाच्या कणाच्या भोवतालच्या द्रव पटलामुळे कण तरांगू लागतो.). पांखा वापरून ह्या 
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अवस्थेप्रत पोहोचण्याचा शुष्ट्कन काल कमी करावा. सांपृक्त शुष्ट्कपृष्ठ नमुन्याचे वजन करा आहण त्या 
वजनाची नोंद करा. नमुना तारेच्या टोपलीत ठेवा आहण जड द्रवात बुडवा. (टीप (२) – अांदाजे १·५ हलटर 
द्रव्य असलेल्या २ हलटर क्षमतेच्या चांचपुात्रात वाळूची टोपली ठेवा आहण अांदाजे २ गलॅन द्रव असलेल्या 
१२– क्वाटस क्षमतेच्या चांचुपात्रात भरड हमलावा ठेवा.) 
 

५ सेकां दापयंत जोर जोराने नमुना ढवळा, खळबळ शमण्याकहरता १५ सेकां दे जाऊ द्यावीत आहण 
लागलींच पृष्ठभागावर तरांगणारे कण काढून टाका. जड द्रव्याच्या पृष्ठभागावर तरांगणारे हमलाव्याचे कण 
काढून टाकण्यास पुरेल इतकेच काम असाव.े खाली द्रवात हवक्षोभ होईल असे अनुहचत प्रवाह हनमाण होंऊ 
न देण्याची काळजी घ्यावी. कण काढल्यानांतर गाळण्यातून अहतहरक्त जड द्रव परत चांचुपात्रात हनथळू 
द्याव.े 
 

काढलेले तरण द्रव्य योग्य त्या टोपलीत नेऊन टाकाव.े ढवळणे आहण गाळणे या हक्रया, सवस हलके 
द्रव्य काढून टोपलीत नेऊन टाकेपयंत पुनः पनुः कराव्यात. जड द्रवात नमुना बुडहवल्यानांतर ५ हमहनटाांच्या 
आत गाळण पुरे कराव.े 
 

(आ) नीटनेटके करिे– तरण द्रव्य असलेली टोपली, पेरोहलयम नाप्था (टीप (२) – अांदाजे १·५ 
हलटर द्रव्य असलेल्या २ हलटर क्षमतेच्या चांचुपात्रात वाळूची टोपली ठेवा आहण अांदाजे २ गलॅन द्रव 
असलेल्या १२– क्वाटस क्षमतेच्या चांचुपात्रात भरड हमलावा ठेवा.) असलेल्या चांचुपात्रात बुडवावी. 
नाप्थ्याच्या चांचुपात्रातील तरण द्रव्य, टोपली उध्वस हदशनेे ३ हमहनटे हालवनू घुसळा. चांचुपात्रातून टोपली 
बाहेर काढा आहण अहतहरक्त नाप्था १ हमहनटपयंत हनथळा. पेरोहलयम नाप्था आहण अल्कोहोल क्षालन द्रव, 
अहतशय दूहषतीकरण होऊ नये म्हणनू (चाांचणीच्या पहरस्स्थत्यनुरूप १२ ते १५ चाांचण्या केल्यानांतर) मधून 
मधून बदलावते. केलेले द्रव शुष्ट्कन चाळण्यावर नेऊन टाकाव ेआहण पूवीप्रमाणे सांपकृ्त शुष्ट्क अवस्थेइतके 
सुकवाव ेव त्याचे वजन करून वजनाची नोंद करावी. 

६. संगिने– नमुन्यातील तरण द्रव्याची टके्कवारी खालील सूत्राने हनहित करण्यात येते. 
 

प्रहतशत् तरणद्रव्य = 
(तरण द्रव्याचे सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क वजन) 

× १०० 
(नमुन्याचे एकूण सांपृक्त पृष्ठशुष्ट्क वजन) 

 
बाधंकामाच्या घटकाचं्याकणरिा सापेि आद्रपिा चाचंण्या 
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१. सामान्य चचा– प्रभतीतील आद्रसता सांकुचन कमी करून काँक्रीटच्या प्रभतीचे हचराळणे कमी 

करता येते. हे करण्याकहरता बाांधकामाचे घटक, प्रभतींत घालण्यापूवी, पुरेशा प्रमाणात सुकवनू त्याांचे 
पूवससांकुचन कराव े लागते. आवशयक असणाऱ्या शुष्ट्कनाच्या माते्रत र्फरक पडू शकतो परांतु कोणत्याही 
हदलेल्या स्थानाकहरता त्या स्थानातील बाहेरील हवचे्या सरासरी वार्मषक सापेक्ष आद्रसतेशी जुळणारी हवा–
शुष्ट्क अवस्था काँक्रीटमध्ये असावी लागते. हे तत्व हमलाव्याचा प्रकार अगर वापरलेली मुरवणाची पद्धत 
याांचा हवचार न करता सवस प्रकारच्या काँक्रीटच्या बाांधकामातील घटकान लागू असते. 
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काँक्रीटच्या ठोकळ्यातील अनुजे्ञय आद्रसताांशाची हनहिती करण्याकहरता अनेक वष ेवापरली गेलेली 
चाांचणी स्थानीय हवामानाच्या तुलनेने काँक्रीटच्या आद्रस अवस्थेचे महत्वपूणस आहण वास्तहवक हदग्दशसन 
करण्यास अपयशी ठरली आहे. ह्या उणीववेर सापेक्ष आद्रसता पद्धतीने [“दृढीभतू काँक्रीटची सापेक्ष आद्रसतेच्या स्वरूपात 
आद्रसता अवस्था हनहित करण्याची पद्धत”. ए एस् टी एम् कायसवाही खांड ५५ पा. १०८५.] मात करता येते कारण हवामानाच्या 
पहरस्स्थतीला नांतर अनावृत्त पहरस्स्थतीत काँक्रीटच्या ठोकळ्याांच्या शुष्ट्कन सांकुचनाची शुष्ट्कतेची अवस्था 
आहण सांभाव्यता याांचे खात्रीलायक हदग्दशसन सुमारे २० ते ६० हमहनटात होते. 
 

पहरचालनाच्या सुलभतेखेरीज हे उपकरण (आद्रसतामापी) अचूकतेकरताही सहज समापहनत 
करता येते आहण तपासता येते व बहुहवध पहरस्स्थतीत वापरता येते. उदाहरणाथस, नमुन्याचे ठोकळे 
हनवडल्यानांतर लगेच ठोंकळ्याची आद्रसतावस्था हनहित करण्याकहरता ते वापरता येते अगर हव ेअसेल तर 
नांतर कोणत्याही सोयीस्कर वळेी चाांचणी करता येते. 
 

बाांधकामात घालताना सवस काँक्रीटच्या बाांधकामातील घटक हवा-शुष्ट्क अवस्थेत असावते. पूणस 
आच्छादन केलेल्या जागीं त्याांचे ढीग करून पावसापासून काळजीपूवसक सांरक्षण कराव े आहण वापरात 
येईपयंत आद्रसतेत ते उघडे राहू नयेत म्हणनू पुरेशा हनभारावर ते ठेवावते. हवा-शुष्ट्क अवस्था अशी असावी 
की त्यावळेी काँक्रीटच्या बाांधकामाच्या घटकाांची आद्रावस्था, प्रकल्पाच्या जागेवरील नजीकच्या यू. एस्. 
हवामान कें द्रावर प्रस्थाहपत केलेल्या सरासरी वार्मषक सापेक्ष आद्रसतेशी साम्यावस्थेत असेल. 
 

प्रकल्पाच्या जागेवर काँक्रीटच्या बाांधकामाचे घटक पोहोचते केल्यावर हढगाांतून प्राहतहनहधक नमुने 
हनवडून घ्यावते आहण सरकारी खचाने त्याांची हवा–शुष्ट्क अवस्थेकहरता चाांचणी करावी. जेव्हा (घटक 
पोहोचण्यापूवी) हवचेी पहरवात सापेक्ष आद्रसता त्या स्थानावरील सरासरी वार्मषक सापेक्ष आद्रसतेपेक्षा जास्त 
असते तेव्हा पहहली आद्रसता दुसऱ्या आद्रसतेपेक्षा ५ टके्क जास्त असण्यास गुांजाइश म्हणून अनुमती द्यावी. 
जेव्हा सापेक्ष आद्रसतेच्या चाांचणीत त्या घटकात वरील मयादेपेक्षा जास्त आद्रसता असल्याचे हदसून येते तेव्हा 
काँक्रीटच्या बाांधकामाचे ते घटक वापरू नयेत. 
 

“सापेक्ष आद्रसता पद्धतीने दृढीभतू काँक्रीटची आद्रसतावस्था” ह्या ए. एस. टी. एम पदसांज्ञा C ४२७ 
मध्ये हवा–शुष्ट्क अवस्थेच्या चाांचणीचे वणसन केले आहे. 
 

२. आद्रपिामापीचे समापन– पहहल्याांदा काँक्रीटच्या ठोंकळ्याांची चाांचणी करण्याकहरता हे 
उपकरण वापरण्यापूवी द्रवमापीचे समापन केले पाहहजे. नांतरसुद्धा मधूनमधून त्याचे समापन केले पाहहजे. 
(उपकरणाच्या अचूकतेची चाांचणी करणे आहण पाठ्याांकात लागू करावयाच्या दुरुस्त्या प्रस्थाहपत करणे 
याांना समापन म्हणतात.) जर हबनचूक तपमान हनयांत्रणाकहरता आहण सांपूणस समापनाकहरता सुहवधा 
उपलब्ध असतील तर डेन्व्हर प्रयोगशाळाकडून पुरहवलेल्या हवहशष्ठ प्रकारच्या सांपृक्त लवण द्रवणाचा 
समापनाच्या उपकरणात समावशे असतो, अथवा ते उपकरण सुरवातीस डेन्व्हर प्रयोग शाळात समापहनत 
करता येते. 
 

३. णक्रयापद्धणि– (ठोकळ्याांवरील अगर समापनाकहरता केलेल्या) प्रत्येक चाांचणीच्या कालात 
बऱ्याप्रकारे स्स्थर तपमान राखता येईल म्हणजेच खोलीच्या सरासरी तपमानाच्या ५° F मयादेत ते राखता 
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येईल अशा खोलीत चाांचण्या कराव्यात. अहधमानतः खोलीचे सरासरी तपमान ६५° F पेक्षा कमी आहण ८५° 
F पेक्षा जास्त असू नये. 
 

चाांचणीच्या सुरवातीपूवी उपकरण आहण काँक्रीटच्या ठोकळ्याचे नमुने ह्या दोन्हींचे तपमान 
खोलींच्या सरासरी तपमानाइतके होण्याकहरता लागणाऱ्या कालावधीत आद्रसतेत होणाऱ्या हवचरणापासून 
सुरहक्षत रहाव ेम्हणून बाष्ट्प-बांद भाांड्यात ठेवावते (अगर प्लॅस्स्टकच्या आवरणात गुांडाळाव.े) 
 

खोलीमध्ये ३० इांच उांच २४ इांच रुां द आहण ४८ इांच लाांबीचे एक टेबल ठेवलेले असते आहण 
भाांड्यामधील सापेक्ष आद्रसता आहण तपमान याांचे मापन आहण नोंद करण्यास सुहवधा हमळावी म्हणनू 
चाांचणीच्या कालात ते उपकरण त्या टेबलावर ठेवण्यात येते. टेबलाचा माथा अनावशोषी द्रव्याचा आहण 
सवस बाजूनी समतल असावा. 
 

सहज पाहता याव ेम्हणनू आपल्या बैठकीवर कलां डू शकेल आहण ज्यावर वाचता येईल अशी मोठी 
तबकडी आहण ६० हमहनटा इतक्या इस्च्छत कालाांतराने मापन करता येईल असे लाांब सेकां द काटा आहण 
हमहनट काटा असलेले एक वलेायांत्र उपलब्ध असाव.े 
 

ए. एस. टी एम पदसांज्ञा C ४२७ च्या नमुना माहहती पत्रकात दाखहवल्याप्रमाणे माहहतीची 
व्यवस्स्थतपणे नोंद करावी आहण आरेखन करावे 
 

⬜ ⬜ 
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पणरणशष्ट 
 

णनरीििाच्या बाबींची संदभप सूणच– 
 

काँक्रीटच्या हनरीक्षणाच्या ६११ व्या हनरीक्षण सहमतीने प्रहसद्ध केलेल्या ए. सी. आय्. काांक्रीटची 
हनरीक्षण हनयम पुस्स्तका या प्रकाशनातून पढुील हनरीक्षण तपासणी सूहच स्वीकृत केली आहे. कामाच्या 
बाबींच्या रोजच्या तपासणीची रूपरेखा म्हणनू उपयोग करण्याचा ह्या सूचीचा उदे्दश नसून हवहशष्ठ 
हवहनदेशनाांच्या गरजाांच्याबरोबर सोपहवण्यात येणाऱ्या व्यस्क्तगत हनरीक्षकाच्या बाबींच्या सांदभस सूची 
हवकसनाचे माध्यम व्हाव ेहा हेतू आहे. 
 

सामान्य काँक्रीटची कामे 
 
प्रारंणभक पूवपियारी. 
 

योजना आहण हवहनदेश याांचे अध्ययन : 
गरजा आहण अनुजे्ञय गुांजाईशी. 
प्रदानाच्या बाबी. 

अांतग्रसस्त असलेले मागाहधकार. 
साधने, पद्धहत आहण सांघटना याांच्यासह मक्तेदाराच्या योजनाांचे पुनर्मवलोकन. 
नोंदी ठेवणे आहण अहवाल सादर करण्याकहरता पद्धत प्रस्थाहपत करणे. 

 
द्रव्ये. 
 

हमलाव े: 
 

स्वीकार आहण हनयांत्रण चाांचणी मूल्यमापन श्रेणी, हवहशष्ट गुरुत्व, अवशोषण, सेंहद्रय अपद्रव्ये, 
गाळमाती, एका खास हवहशष्ट गुरुत्वापेक्षा अहधक हलक्या द्रव्याची टके्कवारी, 
हचकणमातीची ढेकळे, सोहडयम सल्रे्फट हनकोपपणा, लॉस एँजेहलस अपघषसण चाांचणी, 
गोठण आहण हवतळण प्रहतरोध, क्षार हमलावा अहभहक्रयाशीलता आहण शलैवगस 
हववरणात्मक वणसन. 

 
धुणे आहण चाळणे याांचा अांतभाव असलेली प्रहक्रया, साठवण आहण हाताळणी. 

 
हसमेंट आहण / अगर पोझोलान : 

 
तपासणी अहवाल, हमल आहण स्वीकृहत चाांचण्या, साठवण्याच्या सुहवधा आहण सांरक्षण, ओळख 
पटण्याकहरता लागणारी तरतूद, वापराचा कायसक्रम. 
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पाणी : 
उगम आहण पुरवठा, रासायहनक उपयुक्ता, गढूळपणा. 

 
सांहमश्रणे : 

 
प्रकार, वापर, चाांचण्या आहण/अगर प्रमाणपत्र देणे. 

 
प्रबलीकरण पोलाद : 

 
चाांचण्याचे प्रमाणपत्र देणे. 
आकार ओळख आहण खूण हचट्टी अडकहवणे, वाकवणे. 
पृष्ठभागाची अवस्था. 
दृढमूलक पाण्याच्या तोट्या. 

 
गार करण्याच्या नळ्या, मोऱ्या वगैरे अन्य सांहनहहत द्रव्य अगर साधन. 
काँक्रीटच्या हमश्रणाचे अहभकल्पन. 
चाांचणी हमश्रण आहण वाट्याांच्या राशी आहण उपज याांच्यासह समायोजन. 
राशी, ओळख पटहवणे, स्वीकृहतशीलता, एकसारखेपणा, साठवण, हाताळणी, 
अपहशष्ट, चाांचण्याच्या कायसक्रमासह द्रव्य हनयांत्रणाच्या गरजा. 

 
काँक्रीट (जागेवर) टाकण्याची पूवपियारी : 
 

आखणी आहण उतार. 
 

खुदाई आहण पाया : 
 

खुदाईचा वगस, स्थान, मापे, आकार, पृष्ठभागाची पूवसतयारी आहण हनःसारण. 
 

र्फमे : 
 

स्थान. 
पृष्ठभागाची पूवसतयारी. 
मागसरेखाहनधारण, सर्फाईच्या गुांजाइशीची मात्रा; सांचलन अगर अवस्थापन. 
स्थैयस, बैठक आहण आधाराची पयाप्तता, ताण आहण आांतरक हनरीक्षक द्वारे,आकार, अांतर आहण 
स्थान नीटनेटके करणे. 

 
प्रबलीकरण : 
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आकार, व्यास, लाांबी, वाकवणे, हचरणे, दृढीमलूीकरण स्थान, सांख्या, हकमानहनव्वळ अांतर, 
हकमान आच्छादनस्थैयस, तारा बसहवणे, बैठकीचे आधार आहण आांतरक स्वच्छता. 

हखळणाांचे स्थान, स्थैयस, स्वच्छता द्वारे. 
काँक्रीटच्या हनयांत्रण चाांचण्याांच्या उपकरणाचे समापन. 
तराजू आहण प्रमाणहनयांत्रकाचे समापन आहण तपासणी. 
हमश्रकाच्या कायसक्षमता चाांचण्या. 
अखांड पहरचालनाकरता तरतूद. 
ऊन, पाऊस, थांड हवा याांच्याहवरूद्ध उपलब्ध सांरक्षण, जरूरीप्रमाणे उपसाधनासह पुरेशाप्रमाणात 
स्पांदन, 
सर्फाई आहण मुरवण करण्याची साधने 

 
काँक्रीटचे काम चालू असिाना : 
 

कायसपहरस्स्थहत : 
 

हवामान पहरस्स्थतीसांबांधी पूवसतयारी पूणस झाली; रात्रीच्या कामाकरता पुरेशी हदवाबत्ती; प्रमाण 
हनयांत्रक हमश्रक, आहण (काँक्रीट) टाकण्याच्या पहरचालनाची पुरेशी सुगमता; सुरक्षा गरजाांची 
पूतसता केली; पुरेशाकामगार वगस. 

 
प्रमाण हनयांत्रण : 
 

हसमेंट, हमलावा, पाणी, सांहमश्रणे. 
हमलाव्यातील मुक्त आद्रसतेच्या हवचरणावरील हनयांत्रण; पहरचालहनत प्रमाणहनयांत्रक साधनाचा 
तपासणी हमश्रक; प्रभारण कायस व क्रम. 
काँक्रीटच्या वाट्याची तपासणी. उपज. 

 
हमश्रण करणे : 
 

हकमान काल, प्रमाणाबाहेर भारण. 
हमश्रणाचा कायसक्रम, हमश्रकात हवलांब लागलेले वाटे. 

 
वायुधाहरत काँक्रीट हनयांत्रण : 
 

वायुधारक द्रव्याचे अचूक मापन, काँक्रीटच्या वायुअांशाकहरता चाांचण्या, वायु अांशाकहरता हनयमन, 
वायुअांशाची भरपाई करण्याकहरता हमश्रणाचे समायोजन प्रमाणाबाहेर हमश्रण अगर स्पांदन 
करण्याचे टाळणे, आद्र सांघनताटाळणे. 

 
हमलाव्यातील मक्त आद्रसतेची भरपाई. 
सघनता, हनरीक्षण, काँक्रीटच्या हनयांत्रण चाांचण्या याांच्यावरील हनयांत्रण,जरुरी प्रमाणे समायोजन. 
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पहरवहन आहण हाताळणी : 
पद्धत, हवलगन न होणे, अहतशय अवपात हाहन न होणे, कालमयादा. 

 
(काँक्रीट) टाकणे : 
 

एकसारखेपणा, अखांड पहरचलन, सांपकस  पृष्ठभागाशी पूवसतयारी, चुन्याचेआधारस्तर, उदग्र पात, 
र्फम्यात घालण्याची साधने, हनके्षपण झाल्यानांतर अल्प प्रवाह असणे अगर तो अहजबात नसणे, 
थराची खोली, हनस्त्रवण, व्यवस्थेशीर आहण एकसारखे स्पांदन, तात्पुरते बसहवलेले ताण आहण 
आांतरक काढून घेणे त्याज्य, ठरहवलेल्या वाट्याचे हनके्षपण पाण्याखाली टाकण्यासारख्या 
हनके्षपणाच्या काही असारण गरजा. 

 
दृढीकरण : 
 

पुरेशी स्पांदनाची साधने. 
हवहनर्मदष्ट स्पांदन वारांवारता, पुरेसा आकार. 
पुरेसे कामगार. 
प्रमाणाबाहेर (स्पांदन) करावयाचे नाही. 

 
सांरचना जोड : 
 

स्थान, पृष्ठभागाची पूवसतयारी. 
 
हवस्तरण जोड : 
 

जोडाांचे द्रव्य, स्थान, मागस – रेखा हनधारण, स्थैयस, नांतरच्या सांरचनापासून होणाऱ्या 
अडथळ्यापासून मुक्ती. 

 
अरहचत पृष्ठभागाची सर्फाई : 
 

चुन्याचा उथळ पृष्ठीय थर, हनस्त्रवण, प्रमाणाबाहेर काम न करणे, प्रथम तरण, पृष्ठभागाचे मागसरेखा 
हनधारण, जोराने शवेटी थापीकाम करणे, सूक्ष्म हचरा, पावसापासून सांरक्षण. 

 
रहचत पृष्ठभागाांची सर्फाई : 
 

(जाळी पडणे, पापदेु्र सुटणे, खरबरीत ताणहछदे्र, खरबरीत र्फम्याच्या रेषा, वाळूचे ओरखडे 
याांच्यासारखी) र्फमे काढून घेतल्यानांतरची पहरस्स्थती. 
जरूरीप्रमाणे स्वीकृहत चाचण्याांचा कायसक्रम. 
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काँक्रीट टाकून झाल्यानंिर : 
 

खराबीपासून सांरक्षण : 
धके्क, अहतभारण, खराबहोणे, वहातूक, पृष्ठभागावर तेल साांडणे. 
अहतशय उच्च आहण अल्प तपमाने, शुष्ट्कन. र्फमे काढून घेण्याचा कालावहध. 

 
मुरवण : 
 

पृष्ठभाग सतत ओलसर असणे, मुरवणाच्या सुरवातीची वळे, मुरवण कालावधी. 
उष्ट्णता आहण गोठणापासून सांरक्षण. 

 
क्राँक्रीटच्या चाचंण्या : 
 

सांघनता चाांचण्या. 
प्रहतशत् हनधाहरत वायू. 
ताज्या काँक्रीटची एकक वजन चाांचणी. 
तपमान. 
हमश्रकाच्या कायसक्षमतेची चाांचणी. 

 
शक्तीच्या चाांचण्या : 
 

ओतवणे, साठवण, नमुन्याांची हाताळणी (मानक पहरस्स्थती, के्षत्रीय पहरस्स्थती) के्षत्रीय चाांचण्या, 
जरूर लागल्यास नमुने पकॅबांद करणे आहण पाठवनू देणे. 
दृढीकृत काँक्रीटचे नमुने. (गाभे, तुळया) 
अन्य चाांचण्या. 

 
नोंदी आणि अहवाल : 
 

नोंदी, द्रव्ये (राहश, दजा आहण मूलस्थान), हमश्रणाची सांगणने, प्रमाणीकरण,हमश्रणाच्या पद्धती 
आहण साधने, (काँक्रीट) टाकणे आहण मुरवणे हवामानअन्य खास बाबी. 

 
अहवाल :– 
 

दररोजचा, साराांशरूपाने. 
दैनांहदनी. 
छायाहचते्र. 
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णवशेष प्रकारचे काम. 
 
रं्थड हवामानािील काँक्रीट : 
 

सीमाांत तपमान आहण वळेा, 
बाहेरील हवा, बांहदस्त जागा द्रव्ये. 

तापन द्रव्ये, सांपकस  पृष्ठभाग आहण बांहदस्त जागा 
शुष्ट्कन सांवातनापासून सांरक्षण. 

सुरक्षा. 
र्फमे काढून घेणे, अहत शीघ्र शीतनापासून सांरक्षण. 

 
उष्ट्ि हवामानाि काँक्रीट टाकिे : 
 

काँक्रीटचे तपमान खाली उतरहवण्याच्या उपलब्ध पद्धती: 
शीतक द्रव्ये, हमलाव्याचे पूवाद्रसण, बर्फस  घालणे, कामावर आच्छादन घालणे, 
वाष्ट्पशील शीतन. 

कामाचा कायसक्रम तयार करणे. 
 
ियार काँक्रीट : 
 
सांयांत्र : 
 

द्रव्ये, प्रमाणहनयांत्रण, हमश्रकाची क्षमता आहण अवस्था, हमश्रकाच्या कायसक्षमतेच्या चाांचण्या. 
 

कामाची जागा : 
 

गेलेला वळे, हमश्रकाच्या डोलाचे रे्फरे, सांघनता आहण वायु अांशाकहरता चाांचण्याशक्तीची 
चाांचणी, तपमान, पोहोचहवण्याचा कायसक्रम, अल्पकाळ वाट पहाणे. धावन जल, हनयांत्रण, 
एकसारखा प्रस्त्राव, हवलगन न होणे. र्फम्याकडे नेणे. 

 
वायुवीय पद्धिीने टाकलेले काँक्रीट अगर चुना : 
 

द्रव्ये (स्वीकायसता, राशी), उपकरणाांची अवस्था, प्रारांहभक हमश्रण, हवचेीराहश आहण दाब जलदाब 
पृष्ठभागाांची पूवसतयारी, अनुप्रयोग (जाडी, बांध, हढलाई न पडणे, सांरचन जोडाची स्वच्छता). 
पृष्ठभागाची सर्फाई, मुरवण, चाांचण्या 

 
पंप केलेले काँक्रीट : 
 

संरचनानंा लागू : 
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पद्धहत, उपकरणाची याांहत्रकी अवस्था, स्वच्छता, क्षमता आयोजन, ढवळणे,नळव्यवस्था. 
 
णमश्रिाचे अणभकल्पन : 
 

हमलाव्याचा कमाल आकार, प्रहतशत् वाळू, धाहरत वाळू, अवपात, 
(काँक्रीट) टाकणे : 

 
तपमान हनयांत्रण पद्धहत, अवपात हानीचे हनयांत्रण. हवलगन न होणे, दृढीकरणकाँक्रीट 
पोहोचहवण्याचा कायसक्रम, मुरवण. 

 
आधार पट्टाखालील गाराभराई : 
 

आधाराची पूवसतयारी, घट्ट हमश्रण, घट्ट पॅकबांदी, अांतर, र्फमे. 
 
दाबयुति गाराभराई : 
 

हछदे्र (खोली, अांतर, चोंदण्यापासून मुक्तता). द्रव्ये (स्वीकायंता, वापरलेल्या राशी). हसमेंटचे 
साठवण आहण व्यवस्स्थतपणे वापर. 

 
इांजेक्शन (क्रम, दाब, काल, प्रवशेयतेची पूणसता बाांधकाची खराबी न होणे.) 
गळती, कॉप्रकग द्रव्य, उपकरणाची अवस्था. 
अहवाल. 

 
दोन र्थराि फरशी : 
 

आधार थराच्या पृष्ठभागाची पूवसतयारी, वरच्या थराकहरता, द्रव्य प्रमाण आहण सांघनता. 
एकसारखी पट्टी मारणे, रूळाने दाबणे अगर धुमसणे, प्रथम तरण, अांहतम थापी काम, मुरवण. 

 
टेरॅझो : 
 

थराांची जाडी, एकसारखेपणा, मुरवण. 
 
तटको : 
 

चुना, पाठीमागच्या पृष्ठभागाची पूवसतयारी, पाठीमागच्या पृष्ठभागाशी बांधन 
 
बाधंकाम : 
 

घटक : 
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शस्क्त आहण अवशोषणाच्या प्रयोगशालेय चाांचण्या. 
आकार, रूप आहण बळकटपणाकहरता के्षत्रीय हनरीक्षण. 

 
संरचन : 

 
घटकातील आद्रसताांश, चुन्यातील आधाराचे पूणसत्व, मागसरेखा हनधारण, बाांधकामाच्या सांहहतेची 
पूणसता. (चुना, प्रभतीची हकमान जाडी, पाश्वस आधार बांधनी थर, तुळ्याांचे आधार, प्रभतीतील 
द्वारे.) 

 
नळ : तयार करण्याची पद्धती. 
 

द्रव्याांच्या मुरवण्याच्या प्रयोगशालेय हनयांत्रण चाांचण्या. 
 
घटक : 
 

शस्क्त, अवशोषण आहण जलरुद्धतेच्या प्रयोगशालेय चाांचण्या, आकार, रूप, बळकटपणा, 
आतील पृष्ठभागाचा गुळगुळीतपणा, प्रबलीकरण, याांचे के्षत्रीय हनरीक्षण (हनवडक नुमने). 
हनरीक्षणाचे अहवाल. 

 
मागस–रेखा हनधारण, आधार जोड (कॉप्रकग, भरणी मुरवण), पि- भराव, खराबीपासून 
सांरक्षण, पूणस झालेल्या नळकामाच्या के्षत्रीय चाांचण्या. 

 
ओिलेला दगड : 
 

शक्ती आहण अवशोषणाच्या प्रयोगशालेय चाांचण्या. बळकटपणा आहण एकसारखेपणा 
(जुळणारा नुमना) याचे के्षत्रीय हनरीक्षण. 

 
कलाकुसरीचे काकं्रीट : 
 

साच्याांची स्थान हनहिती आहण सर्फाईदार जोडणी, हचकटू नयेत अगर डाग पडू नयेत म्हणून 
पृष्ठभागावर लेप देणे, मुरवण. 

 
रंगीि काँक्रीट : 
 

रांग द्रव्ये (अहभन्न अगर र्फवारलेली), जुळणारे रांग हसमेंटबरोबर अहभन्न रांगाचे सांपूणसपणे आहण 
घहनष्ट हमश्रण करणे, र्फवारलेला रांग एकसारखा लावणे आहण त्याचे समावशेन, थापीकाम 
आहण सर्फाई, मुरवण. 

 
रंगकाम : 
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पृष्ठभाग स्वच्छ करणे. पृष्ठभाग उदासीन करणे, (रांग) एकसारखा लावणे पोटसलां ड हसमेंटच्या 
रांगाचे मुरवण. 

 
हलतया वजनाचे काँक्रीट : 
 

हलक्या वजनाचे हमलाव े(स्वीकायसता, पूवाद्रण, हवलगन न होणे). 
गसॅ काँक्रीट (सांहमश्रणे, पहरचालनाचे समयहनधारण). 
एकक वजनाकहरता चाांचणी. 

 
भारी वजनाचे काँक्रीट : 
 

भारी वजनाचे हमलाव े (उपयुक्त, हवहशष्ट गुरुत्व प्रकार, स्वीकृहत चाांचण्या) नेहमीच्या 
काँक्रीटप्रमाणेच त्याचे हमश्रण करणे आहण हाताळणी करणे, ते टाकण्यासांबांधीच्या गरजा आहण 
हवशहेषत पहरस्स्थती. चाांचण्या. 

 
भारी काँक्रीट : 
 

टाकण्याच्या वळेा आहण प्रमाण, उच्च अगर असमान तपमान टाळणे, उभाराचे बांधन. 
हमलाव्याची रू्फटतूट रोखणे. 

 
पूवप वेष्टणनि काँक्रीट 
 

भरड हमलावा टाकणे, हरक्तताांश, गाराभराईच्या सांघनतेची बनावट आहण हतच्यावरील 
हनयांत्रण, गाराभराईचे क्रम आहण दाब, पोकळ्या भराईची, पहरपूतसता उपकरणाांची अवस्था, 
आपाती उपकरणे, कामातील द्रव्याांची हाताळणी आहण मापे. 

 
वाकडे करून केलेली सांरचना : 
 

(काँक्रीट) ओतण्याच्या मांचाचा पृष्ठभाग – पट्टबांध भांजकातील जोड, द्रव्यबांध भांजकाचे समथस 
हनधारण आहण एकसारखेपणा, कडेच्या र्फम्यांचे मागसरेखा हनधारण, तळातील कोपऱ्याांच्या 
काँक्रीटचे सांदाबन, स्तांभाांचे जोड, (हवहनदेहशत केली असल्यास) हवस्तरणाकहरता तरतूद, 
उचलण्याच्या, वळेची काँक्रीटची शस्क्त, उत्पादन प्रबदू; अहतशय ओढणे, धके्क देणे, अगर 
हवजोड करण्याचे टाळणे. 

 
पाण्याखालचे बाधंकाम : 
 

वाहते पाणी टाळणे, तपमान, सतत (काँक्रीट) टाकणे, रमेी अगर बारडीने काम करणे, धावन 
कमीत कमी करणे, अनेक हदवसापयंत वाहत्या पाण्यापासून सांरक्षण. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णनवाि काँक्रीट 
 

लादीच्या जाडीतील घहटकहरता गुांजाइश, हनवात स्स्थती लागू करण्याकहरता समय हनधारण 
आहण कालावधी, प्रहक्रयेतील एकसारखेपणा, चटयाांची पहरस्स्थती. 

 
पूवप प्रणिबणलि काँक्रीट 
 

पूवसप्रहतबलनाच्या वळेची काँक्रीटची शस्क्त, प्रहतबलन हशगाांचे (अर हनदेश केला असेल तर) 
आवरण, हशगा हबनचुक बसहवणे अडथळा अगर अहतघषसण टाळणे, उच्चालकाच्या दाबाच्या 
सहाय्याने आहण / अगर प्रबलीकरण हशगा लाांबवनू तणावाचे मापन करणे, (जर हनदेश केला 
असेल तर) गाराभराईची पहरपूणसता, 

 
काँक्रीटच्या द्रव्ये संबंधीचे णनवडक संदभप 

 
बॅकस्रॉम, जे. ई. बरोज आर. डब्ल्यू, मीलेझ, आर. सी. आहण वॉल्कोडॉर्फ व्ही. ई. “ओहरहजन. 

इव्हील्युशन, अँड इरे्फक्ट्स ऑर्फ अेअर व्हॉईड हसस्स्टम इन काँक्रीट-भाग २, इन्फ्ल्यएून्स टाईप अँड 
अमाउांट ऑर्फ एअर एांरेप्रनग एजांट” प्रोसी. ए. सी. आय खांड ५५, १९५८, पाने २६१–२७२. 
 

ब्लँक्स, आर. एफ्., “हद फ्लाय ॲश ॲज ए पोझालान” प्रोसी. सी. आय. खांड ४६, १९५०, पाने 
७०१–७०७. ब्लँक्स, आर. एर्फ., “हद न्यूज ऑर्फ पोटसलां ड-पोझालान हसमेंट बाय हद ब्यूरो ऑर्फ 
रेक्लमेशन” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ४६, १९५० पाने ८९–१०८. 
 

ब्लँत्त्स, आर. एर्फ. आहण कॉडॉन डब्ल्यू, ए. “प्रॅस्क्टसेस एक्स्पीहरअन्सेस अँड टेस्ट्स वुइथ एअर 
एन्रेप्रनग एजांट्स इन मेप्रकग डयूरेबल काँक्रीट,” 
 

प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ४५, १९४९ पाने ४६९–४८७. ब्लँक्स, आर. एर्फ, आहण हगहललँड. जे. 
एल. “र्फॉल्स सेट पोटसलां ड हसमेंट,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड २२, १९५१, पाने ५१७–५३२. 
 

ब्लँक्स आर. एर्फ. मीस्नर, एच्. एस. “हद ऍक्स्पनॅ्शन टेस्ट ऍज ए मेझर ऑर्फ अल्कली-ॲहग्रगेट 
रीऍक्शन” प्रोसी. ए. सी. आय, खांड ४२, १९४६. पाने ५१७–५४०. 
 

ब्यूअर. एछ. डब्ल्यू आहण बरोज, आर. डब्ल्यू “कोसस ग्राउांड हसमेंट मेक्स मोअर टू्यरेबल काँक्रीट” 
प्रोसी. ए. सी, आय, खांड ४७, १९५१ पाने ३५३–३६०. 
 

हहहगन्सन, ई. सी. आहण बॉलेस, जी. बी. “कां रोल टेस्स्टांग र्फॉर सेपेरेशन ऑर्फ लाइट बटे 
मटीरीअल फ्रॉम ॲहग्रगेट,” एसटीएम बुलेहटन नां. २४३, जानेवारी १९६७ मायलेंझ, आर. सी. पेरॉग्रार्फी 
अँड इांहजहनअप्ररग प्रॉपटीज ऑर्फ इस्ग्नअस रॉक्स” इांहजहनअप्ररग मोनोग्रॉर्फ नां. १, ब्युरो ऑर्फ रेक्लमेशन. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मायलें झ; आर. सी. ग्रीन के. टी. आहण बटेन, ई. जे. “केहमकल टेस्ट र्फॉर हद हरॲस्क्टस्व्हटी ऑर्फ 
ॲहग्रगेट्स वुईथ हसमेंट अल्कलीज; केहमकल प्रोसेसेस इन हसमेंट ॲहग्रगेट हरॲक्शन” प्रोसी. ए. सी. आय, 
खांड ४४, १९४८, पाने १९३–२२१. 
 

हमचेल, एल. जे. “थमसल एक्स्पॅन्शन टेस्ट्स ऑर्फ ॲहग्रगेट,” नीट हसमेंट्स अँड काँक्रीट्स प्रोसी. 
एएसटीएम खांड ५३, १९५३, पाने ९६३–९७७. 
 

प्राईस, डब्ल्यू एच. “फ्लाय ॲश इन हेवी कन्स्रक्शन” काँक्रीट लॅबोरेटरी हरपोटस नां. सी ८२८२, 
ब्युरो ऑर्फ रेक्लमेशन, जुलै ३१, १९५६ (हसनॉस्प्सस इन इलेस्क्रकल वल्डस, खांड १४६, नां. ९, पान १७, 
ऑगस्ट २७, १९५६.) 
 

प्राइस डब्ल्यु एच. आहण कॉडान, डब्ल्यू ए. “टेस्ट्स ऑर्फ लाइट वटे ॲहग्रगेट काँक्रीट हडझाइन्ड 
र्फॉर मॉनोहलहथक कन्स्रक्शन” प्रोसी एसी. आय. खांड ४६, १४९ पाने ५८१–६९०. 
 

प्राइस डब्ल्यू. एच. आहण के्रटप्रसगर, डी. जी. “ॲहग्रगेट्स बाय ॲस्क्सलरेटेड फ्रीप्रझग अँड थॉईांग 
ऑर्फ काँक्रीट” प्रोसी ए. एस. टी. एम. खांड ५१, १९५१, पा. ११०८–१११९ सवॅ्हेज, जे. एल.् “स्पेशल 
हसमेंटस र्फॉर मास काँक्रीट,” ब्यूरो ऑर्फ रेक्लमेशन १९३६ पा. २३०, टटस्व्हल, एल. एच. “डेव्हलपमेंटस 
इन मेथडस ऑर्फ टेस्स्टांग अडँ स्पेहसर्फाइांग कोसस ॲहग्रगेटस,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड, ३९, १९४३, पाने 
२१–३२. 
 

व्हॅन अल्स्टाईन, सी. बी., “हमस्क्सांग वॉटर कां रोल बाय यजू ऑर्फ ए मॉइस्चर मीटर” प्रोसी. ए. सी 
आय खांड ५२, १९५५, पाने ३४१-३४८. 
 

हवट. एल्. पी. अँड मायलेंझ, आर. सी. “टेस्ट्स यूज्ड बाय हद ब्यूरो ऑर्फ रेक्लमेशन र्फॉर 
आयडेंहटर्फाइांग रीॲस्क्टव्ह काँक्रीट ॲहग्रगेट” प्रोसी. ए. एस. टी. एम. १९४८, खांड ४८. 
 

हवट, एल. पी., मायलें झ, आर. सी. अँड ग्इँट झ ओ. जे., “इरे्फक्ट ऑर्फ कॅस्स्सनेशन ऑन नॅचरल 
पोझोलान्स” ए. एस. टी. एम. स्पेशल टेस्क्नकल पस्ब्लकेशन नां. ९९, १९४९. 
 

णमश्रि करिे, हािाळिे आणि (जागेवर) टाकिे. 
 

ए. सी. आय. कमेटी ६०४, “रेकमेंडेड प्रॅस्क्टस र्फॉर वुइांटर काँक्रीप्रटग मेथड्डस” प्रोसी. ए. सी. 
आय., खांड ५२, १९५६ पाने १०२५–१०४८. 
 

ए. एस्. टी. एम्. पदसांज्ञा A ३०५ “टेंटेहटव्ह स्पेहसहर्फकेशन र्फॉर हमहनमम हरक्वायमेंटस र्फॉर हद 
हडर्फॉभशेन्स ऑर्फ हद हडर्फॉम्डस स्टीज बासस र्फॉर काँक्रीट रीएन्फ्रोससमेंट.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बॅक्स्रॉम, जे. ई; बरोज, आर. डब्ल्यू; मायलेंझ, आर. सी. आहण वॉल्कोडॉर्फ व्ही. इां; “ओहरहजन, 
इव्होल्यशून अँड इरे्फक्ट्स ऑर्फ हद एड व्हॉइड हसस्स्टम इन काँक्रीट – भाग ३, इन्फ्ल्यूएन्स ऑर्फ वॉटर 
हसमेंट रेशो अँड काँपॅक्शन,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ५५, १९५८, पाने ३५९–३७६. 
 

बनेट, जी. ई. आहण र्फाउलर, ए. एल्. “पेंप्रटग एवस्टीहरअर काँक्रीट सरे्फसेस वुइथ स्पेशल 
रेर्फरन्स टू प्रीरीट्मेंट” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ४३, १९४७, पाने १०७७–१०८६. 
 

बनेट, जी. ई. आहण स्स्पांड्डलर एम्. आर., “इरे्फक्ट ऑर्फ टाईम ऑर्फ ॲस्प्लकेशन ऑर्फ हसप्रलग 
काांपौंड्डस ऑन हद क्वॉहलटी ऑर्फ काँक्रीट,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ४९ १९५३ पाने १९३–२००. 
 

हहहगन्सन, ई. सीं., “सम इरे्फक्ट्स ऑर्फ व्हायबे्रशन अडँ हँडप्रलग ऑर्फ काँक्रीट कां टेप्रनग एन्रने्ड 
एअर,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ४९, १९५३, पाने १–१२. 
 

हरपन, सी. आय. “कन्स्रक्शन जॉइांट क्लीनप मेथड ॲट शास्ता डॅम,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड 
४०, १९४४, पाने २९३–३०४. 
 

हरपन, सी. एम., मेथड्डस ऑर्फ हँडप्रलग अँड प्लेप्रसग काँक्रीट ॲट शास्ता डॅम,” प्रोसी. ए. सी. ए. 
सी. आय. खांड ३९, १९४३, पाने १–८. 
 

शीडेलर, जे. जे., ब्युअर एच्. डब्यू., आहण चेंबलेन, डब्ल्यू. एच्. “एन्रेन्ड एअर प्रसस्प्लर्फाइज 
वुइांटर क्थुअप्ररग,” प्रोसी. ए. सी. आय खांड ४७, १९५१ पाने ४४९–४५९. 
 

टेहसटॉर, एफ्. आहण रोजवॉनस, पी, “इकॉनमी थ्रू बेटर कां रोल ऑर्फ हरएन्र्फोप्रसग स्टील,” प्रोसी. 
ए. सी. आय. खांड ४७, १९५१, पाने ३३३–३४०. 
 

टस्ट्हल, एल्. एच्. “काँक्रीट ऑपरेशन्स इन काँक्रीटहशप प्रोगॅ्रम.” प्रोसी. ए, सी. आय. खांड ४१, 
१९४५, पाने, पाने १३७–१८०. 
 

टस्ट्हल एल्. एच्. “इन्स्पेक्शन ऑर्फ मास हरलेटेड काँक्रीट कन्स्रक्शन,” प्रोसी. ए. सी. आय. 
खांड ४६, १९५०, पाने ३४९–३५९. 
 

टस्ट्हल, एल.् एच्. “टनेल लायप्रनग मेथड्डस ऑर्फ काँक्रीट कां पेअडस,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड 
३७, १९४१, २–४८. 
 

टस्ट्हल, एल्. एच्., ग्लोव्हर आर. ई. स्पेन्सर सी. एच्., आहण हबअसस, डब्ल्यू. बी., “इन्शुलेशन 
र्फॉर प्रोटेक्शन ऑर्फ न्यू काँक्रीट इन वुइांटर,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ४८, १९५८, पाने २५३–२७२. 

 
व्हायडल, ई. हन. आहण ब्लँक्स आर. एफ्., “अब्सॉर्मप्टव्ह र्फॉमस लायप्रनग प्रोसी. ए. सी. खांड ३८, 

१९४२, पाने २५३–२६८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

वॉलेस, जी. बी. “इन्शुलेशन रॅ्फहसहलटेट्स वुइांटर क्युअप्ररग” एांहजहनअप्ररग मोनोग्रार्फ नां. २२, 
ब्यूरो ऑर्फ रेक्लमेशन, आक्टोबर १९५५. 
 

गुिधमप 
 

ब्लँक्स, आर. एफ्. आहण मीस्नर, एच्. एस्. “हडटीहरऑरेशन ऑर्फ काँक्रीट डॅम्स् ड्यू टू अल्कली 
ॲहग्रगेट हरॲक्शन” प्रोसी. ए. एस्. सी. ई. खांड १७, नां. १ जानेवारी १९४५, पाने ३–१८, १०८९–१११०. 
 

ब्लँक्स, आर. एफ्. मीस्नर, एच्. एस्. आहण रॉहाऊजर सी., “कॅ्रप्रकग इन मास काँक्रीट” प्रोसी., 
ए. सी. आय. खांड ३४, १९३८, पाने ४७७–४९५. 
 

ब्लँक्स, आर. एफ्. मीस्नर, एच्. एस्. आहण टस्ट्हल, एल्. एछ्., “क्युअप्ररग काँक्रीट वुइथ 
सीप्रलग काांपाउांडस,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ४२, १९४६, पाने ४९३–५१२. 
 

ब्लँक्स, आर. एफ्. स्व्हडाल, ई. एन., प्राइस, डब्ल्यू एच्., आहण रसेल. एफ्. एम्. “हद प्रॉपटीज 
ऑर्फ हमक्सेस” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ३६, १९४०, पाने ४३३–४७५. 
 

ग्लोव्हर, आर. ई., “कॅल्क्यूलेशन ऑर्फ टेंपरेचर हडस्स्रब्यूशन इन ए सक्सेशन ऑर्फ हलफ्ट्स ड्य ू
टू हरलीज ऑर्फ केहमकल हीट,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ३४, १९३८, पाने १०५–११६. 
 

ग्लोव्हर, आर. ई. “फ्लो ऑर्फ हीट इन डॅम्स्,” प्रोसी. ए. सी. आय. खांड ३१, १९३५, पाने ११३–
१२४. 
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–: सूची :– 
  

अ 
 
अकाबसहनक लवणे, दृढीभतू काँक्रीटवरील पहरणाम 
 अडकवनू राहहलेली हवा, 
अहततापन ताज्या काँक्रीटचे, 
अहतहमश्रज करणे  
अहतवालुकामय  
हमश्रण करणे  
 ने काँक्रीटचे पृष्ठभाग बाहधत झाले 
 हनधारण 
अहतमोठा आकार, हमश्रणाचे समायोजन 
अहतआद्रस काँक्रीट 
अधोनाल्या, पाये 
अांतर  
 सांकुचन जोड (कालव्याचे अस्तर) 
अधःस्तराची पूवस तयारी व सांरक्षण, 
अनुमहत, मक्तेदाराच्या सांयांत्राला व उपकरणाांना, 
अन्वषेण,  
 के्षहत्रय 
 हमलाव्याचे साठे, 
 समन्वषेण 
 पूवेक्षण 
 नमुने व अहवाल 
 पाणी 
 प्रयोग शाळा, 
 डेन्व्हर 
 के्षहत्रय 
अपक्षालन, काँक्रीटचे, 
अपघषसण हमलावा प्रहतरोध 
 चाचणी (लॉस अजेँहलस यांत्र) 
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 काँक्रीट, 
 र्फमे, 
 भारी वजनाचे काँक्रीट 
 मुक्तवाही साांडव्याचा पृष्ठभाग 
अपघषसण, काँक्रीटच्या र्फरशीचे, 
अप्रवशेयता,  
अहभलेखक, लेखाहचत्रीय 
 ची तपासणी 
अहभकल्पन,  
 काँक्रीटची हमश्रणे 
 र्फमे 
अभ्रक– हमलाव्यातील, 
अम्ले–  
 काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 –ने धुणे, 
अरहचत पृष्ठभाग, सर्फाईचे प्रकार, 
 दुरुस्त्या, 
अवशोषण  
 भरड हमलाव्याची चाांचणी, 
 वाळूची चाांचणी, 
अवशोषक र्फम्याचे अस्तर, 
अवपात (सांघनलाही पहा) 
 हमलाव्याच्या पृष्ठीय आद्रसतेवरील पहरणाम, 
 कालव्याचे अस्तर, 
 अांदाहजत केलेले – हमश्रणाचे हनरीक्षण करून 
 र्फरशीचे आच्छादन. 
 उष्ट्ण हवचेे पहरणाम, 
 हलक्या वजनाचे काँक्रीट, 
 हाहन, 
 हमश्रक आहण र्फम्यातील, 
 हदखाऊ पव्कतेमुळे, 
 उच्च तपमानामुळेंच र्फक्त, 
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 हाताळत असताना, 
 रकमध्ये हमश्रण करताना, 
 कमाल हशर्फारहसत, 
 प्रहतस्थापन काँक्रीट, 
 करता नमुने घेणे, 
 हनवड, 
 तपमानाचा प्रभाव, 
 चाांचणी, 
 बोगद्याचे अस्तर, 
अवसादन चाांचणी, वाळू, 
अवसादी खडक, 
अवस्थापन सांकुचन, 
 घट, चुन्यातील, 
अश्रेणीबद्ध प्रतवारी, हमलाव्याची, 
अशमहवद्या, हमलाव्याची, 
असांक्रमणी मुरवण, (भारी मुरवण) 
अस्थैहतक कां पास, काँक्रीटमधील प्रबलीकरण–हशगा शोधून काढण्याकहरता 
अस्तरे, (कालव्याचे अस्तर, जागेवर टाकलेली अस्तरे. आतील अस्तरे, चुन्याची 

अस्तरे, बोगद्याचे अस्तर पहा.) 
अांहतम चाळण,  
अल्यूहमनमची भकुटी,  
 गारा भराईचा चनुा, 
 पूवसबांधहनत काँक्रीटचा चनुा 
 काँक्रीटची दुरुस्ती, 

आ 

आघात चाांचणी हातोडा, 
आच्छादन र्फरशी (र्फरशीचे आच्छादन पहा) 
आडव्या भेगाांची दुरस्ती 
आतली अस्तरे पोलादी नळाकहरता – हसमेंट चुना, 
आधार व अांतरक 
आधार सामाग्री, चाांचणी, 
आधार ठाकळ, प्रबलीकरणाचे आधार, 
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आधार र्फरशीच्या आच्छादक थराकहरता,  
आभासी पक्वता, हसमेंटमधील, 
आयतन पहरवतसन, 
 ने बाहधत– 
 हवा, हसमेंट व पाण्याचे अांश, 
 पोझोलान, 
 तपमान हवचरण, 
 औस्ष्ट्णक गुणधमस, 
 आद्रसण व शुष्ट्कन, 
 हनयांत्रण, 
 धरणावर लागू केल्याप्रमाणे, 
 हचराळणे, काँक्रीटचे, 
 हटकाऊपणा, ने बाहधत, 
 चुना, 
 प्रहतबले, काँक्रीट मधील, 
आयतन प्रमाण हनयांत्रण, 
आयु  
 हसमेंट, 
 काँक्रीटच्या शक्तीवरील पहरणाम, 
आयनस ऑक्साइड, हसमेंट तयार करण्यातील, 
आद्रस मुरवण, 

मोहोरबांदी सांयुगाांच्यासह, 
आद्रस प्रहक्रया चाळण्या, 
आद्रस प्रहक्रयाकरण वाळू, 
आद्रस वालुके्षपण (नीटनेटके करणे) 
आद्रस चाळण, काँक्रीट, 
आद्रसण व शुष्ट्कन, आयतन पहरवतसनावरील पहरणाम, 
आद्रसता हनयांत्रण, मुरवणाची खोली, 
आद्रसता रोध काँक्रीटचा, 
आद्रसताांश–  
 हनयांत्रण, 
 हवदु्यतपद्धतीने हनहित केलेले, 
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 अवपात, ने बाहधत, 
 चाांचणी, 
आांदोलक  
आांदोलक, आगगाडीच्या डब्यात बसहवलेले, 
ऑस्ब्सहडयन,  
 तुटक प्रकारच्या टष्ट्प्याची हघसाई, 
 सवलती, 
आवरण, प्रबलीकरण हशगाांचे, 

इ 
इपॉक्सी–  
 झीजहवरोधी, 
 लावण्याची हक्रयापद्धहत, 
 सांरक्षण म्हणून, जुन्या काँक्रीटला, 
 व्याख्या केलेले, 
 हमश्रण करणे, 
 चुन्याची प्रमाणे, 
 पात्र काल (पॉटलाईर्फ) 
 सांरक्षण आवरण, –च्या वापरासाठी, 
इपॉक्सी दुरस्त्या 
 मुरवण, 
 र्फमे, 
 दक्षता, वापरतेवळेची, 
 पूवस तयारी, 
 कायसपद्धहत, इपॉक्सी वापरण्याची 
 बांधन माध्यम म्हणनू, 
 चुना लावणे, 

उ 

उच्चगहत जलद हवकहसत होणारे हसमेंट (प्रकार III) 
उच्च हसहलका हसमेंट, 
उच्चगहत प्रस्त्राव, बोगद्यातले अस्तर घालताना, 
उच्चगहत प्रवाह, 
 हवस्स्थहत व अपघषसणाकहरता सवलती, 
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 पृष्ठभागाशी सांबांध येणारा, 
उणीवा, पृष्ठभाग, 
उपकरणे हमलाव्याचे समन्वषेण, 
 हमलाव्याचे प्रहक्रयाकरणे, 
 वायुवधसक, 
 वायुमापी, 
 वायुचूषण बांदूक, 
 स्वयांचहलत वजनी प्रमाणहनयांत्रक, 
 प्रमाण हनयांत्रण, 
 के्षहत्रय, 
 प्रयोग शालेय, 
 चाांचणी, 
 कालव्याचे अस्तर, 
 हसमेंटच्या चुन्याचे अस्तर (नळाकहरता), 
 तासकाम करण्याची हातोडी, 
 काँक्रीट करवत, 
 सांघनता मापी, 
 पहरवहन, 
 गाभावधेन, 
 गाभार्फावडे, 
 वाटपयांत्र, द्रव्य, 
 के्षत्रीय प्रयोगशाळा, 
 भारी माध्यम पृथक्करण, 
 रूमामस्तकी मोहोरबांदी द्रव्य लावणे 
 हमश्रण, 
 टाकणे, 
 – पाण्यात 
 वायवीय, 
 उलट हर्फरवणारे पहरभ्रामी वधेन यांत्र 
 (हमलाव्याचे समन्वषेण) 
 पहरभ्रामी खहनत्र (हमलाव्याचे समन्वषेण) 
 वालुके्षपण 
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 करवती दात्याचे हबट, 
 चाळण्या 
 पहरवहन, 
 पट्टावाहक, 
 बारड्या, 
 गाड्या व रक 
 प्रवहणका, 
 वायवीय, 
 पांप (काँक्रीट) 
 जलमापी 
 हववात स्र्फोटन, 
 मापन–तपासणे, 
उभार (थर पहा) 
उसळी,  
उष्ट्णतामापक, आद्रस रु्फग्याचा, 
उष्ट्ण हवतेील पूवोपाय 
 हमश्रण, 
 काँक्रीट टाकणे व मुरवणे 
उष्ट्णता हनर्ममती,  
उष्ट्णता जलयोजन,  
 हसमेंटच्या हनरहनराळ्या प्रकाराांचे, 
 आयतन पहरवतसन – ने बाहधत, 

ए 

एक सारख्या काँक्रीटचे महत्व 
 के्षहत्रय हनयांत्रणाचे माप, 
 खात्री हमळण्याचे उपाय, 
एकक जलाांश 
 पहरणाम, शुष्ट्कन सांकुचनावरील, 
 पहरणाम, हटकाऊपणावरील, 
एकक वजन  
 हमलावा (चाांचणी), 
 भरड हमलावा, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 काँक्रीट, 
 बाधा आणणारे घटक, 
 वाळू– 
एकक वजन पद्धहत, वायु अांश हनहित करण्याची, 

ओ 
ओपल,  
ओपलाइन द्रव्ये, 

औ 
औस्ष्ट्णक– हवस्तरण व सांकुचन गुणाांक, 
 सांवाहकता, 
 हवसरणशीलता, काँक्रीटची, 
 गुणधमस, काँक्रीटचे, 
 हनधारण, 
 बाधणारे घटक, 

क 
कडकड आवाज होणे, 
कमाल अहनयहमतता, पृष्ठभागावरील, 
कमाल आकार, हमलाव्याांचा, 
 कालव्याची अस्तरे, 
 काँक्रीटचा नळ, 
 काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 पांप्रपग 
 दुरस्ती, 
 हनवड, 
 सांरचरनेच्या प्रकाराकहरता हशर्फारहसत आकार, 
कमी खचाची (सुलभ केलेली) कालव्याची अस्तरे, 
कमी ज्वलन, खगराचे, 
कमी आकाराचे, हमश्रणाचे समायोजन 
करडे मुरवणाचे सांयुग, 
काबोनेटेड खनीज पाणी, काँक्रीटवरील पहरणाम, 
काठकसर, ने बाहधत झालेली 
 हमलावा, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 के्षहत्रय हनयांत्रण, 
कालव्याचे अस्तर (काँक्रीट) 
 सांकुचन जोड 
 रूमामस्तकी पूरक 
 हचराळणे कमी करणे, 
 हवस्तरण जोड, 
 हमश्रण, 
 टाकण्याच्या पद्धती आहण उपकरणे, 
 सरक र्फमा यांत्र (मोठ्या कामाकहरता) 
 सरक र्फमायांत्र (लहान कामाकहरता, सूलभ अहभकल्पना) 
 काटछाट यांत्र. 
 प्रबलीकरण, 
 अधःस्तर, 
 खाणीतल्या हमलाव्याचा वापर, 
कागद– मुरवणाकहरता 
कायाांतहरत खडक, 
काढून घेणे, र्फमे, 
 काळ ठरहवण्याचे चाांचणी नमूने, 
काम थाांबहवणे, 
काल उभार टाकण्याच्या दरम्यानचा, 
काल, र्फमा काढून घेण्याचा, 
काल, हमश्रण करण्याचा, 
काल, पक्वता, 
काटछाट यांत्र (कालव्याचे अस्तर) 
कीलबांदी काँक्रीट, 
कोळसा, हमलाव्यातील, 
कोळशाच्या डाांबराचे आसवन, दृढीभतू हसमेंटवरील पहरणाम, 
कां कर (भरड हमलावा व वाळूही पहा) 
फ्रां कर (चाांचणी पद्धहत, हमलावा पहा) 
कें द्रीय प्रमाण हनयांत्रण, 
कृहत्रम हमलावा, (हलक्या वजनाचा हमलावा पहा) 
कृहत्रम शीतन काँक्रीटचे, 



 

 

अनुक्रमणिका 

कॅल्केहरयस द्रव्य, (हमलाव्यावरील लेप) 
कॅस्ल्शयमची सांयुगे (C3S, C2S, C3A, वC4AF), 
कॅस्ल्शयम सल्रे्फट (सांगहजरे) 
कॅस्ल्शयम क्लोराइड (सांहमश्रण) 
 दुरुस्तीकहरता त्वरक 
 ने – क्षार हमलावा प्रहक्रया बाहधत झाली, 
 प्रमाण हनयांत्रण, 
 थांड हवतेील वापर, 
 सल्रे्फट मातीतील काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 पूवसप्रहतबहलत पोलादावरील पहरणाम, 
 प्रहतबलकारी पोलादाच्या क्षरणावरील पहरणाम, 
 कमाल राशी, 
 –चा वापर, 
कॅहलक्स वरमा (गाभावधेन) 
कॉनस सायरप, काँक्रीटवरील पहरणाम, 
कॉक्रीट (अहधक वैहशष्ट्ट्यपूणस हवषयही पहा) 
 सांरचनेची आधार सामग्री, 
 हनयांत्रण 
 व्याख्या, 
 महत्व, 
 टाकण्याचे, 
 अहवालाचे तक्ते व वणसन. 
 व्याख्या, 
 दशसनी भाग, 
 रुक्षता, 
 सांदाबन हातोडी, चाांचणीकहरता, 
 आतील, 
 द्रव्ये, 
 हमश्रणे 
 प्राक् शीतन, 
 पूवसप्रहतबहलत, 
 गुणधमस, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 पहरणाम, हनरहनराळ्या घटकाांचा, 
 गुणहनयांत्रण, 
 हवयोजन, हाहनकारक पहरणाम, 
 हनवडक, सांदभसग्रांथ – सांबांहधत, 
काँक्रीटवरील खचस पोझोलानच्या वापराचा पहरणाम, 
काँक्रीटमधील हचरा–  
 कारण, 
 हनयांत्रण, 
 कालव्याची अरत्तरे, 
 आडव्या हचराांची दुरुस्ती, 
काँक्रीटचे हनके्षपण (टाकणे पहा) 
क्लोराइडची लवणे, चा प्रभाव, 
क्वाटसझाइट,  
क्वाट सझ,  

ख 
खनीज आहण अशमशास्त्रहवषयक सांज्ञाांची शब्दावली, 
खहनजे हमलाव्यातील, 
खहनज रांजके, 
खडक,  
 वगसवारी, 
 हवस्तरण व सांकुचन गुणाांक, 
 र्फोडलेला, हमलावा म्हणून, 
 पाये, 
 हशड्या, 
 पोकळ्या, कप्पे, 
 खाणींचे अन्वषेण, 

खडक (चालू) 
 प्रहक्रयाशील, 
 प्रकार, 
खराबी,  
 हसमेंट, 
 दृढीभतू काँक्रीट, 



 

 

अनुक्रमणिका 

खाणी दगडाच्या, 
खोबणी,  
 कालव्याचे अस्तर, 
 सांरचन जोड, 
खांगर हसमेंट 

ग 
गढूळपणा मापी– 
 हसमेंटची सूक्ष्मता चाांचणी, 
 वगॅ्नर, 
 जलहविेषण (जॅक्सन) 
गढूळपणाची मयादा, हमश्रण जलाकहरता, 
गाड्या, काँक्रीट वाहून नेण्याकहरता, 
गाभावधेन,  
गाभ्याची नमुनेदार सांपीडक शस्क्त 
गार,  
गाराभराई  
 यांत्राचे आधार, 
 जोडाांची हकमान रुां दी, 
 चुना, 
 हसमेंट, 
 पक्व न होणारे प्रकार, 
 अवस्थापनाला बाध आणणारे घटक 
 बोगद्याचे अस्तर, 
गारा (वायवीपद्धतीने लावलेला चनुा पहा) 
गाळमाती, हमलाव्यातील, 
 काढून टाकणे, 
 चाांचणी, 
गणधमस  
 हमलाव ेभौहतक 
 काँक्रीट, 
 चाांचणी हमश्रण करून हनहित केलेले, 
 हनरहनराळे घटक, बाधा आणणारे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 पोझोलान, 
गोटे,  
गोठण न होऊ देणे (सांरक्षणही पहा). 
गोठण आहण हवतळण,  
गो–डेस्व्हल,  
गांज, प्रबलीकरण पोलादावरून काढून टाकणे, 
गांजाचे डाग,  
 मुरवण, 
 प्रबलीकरण हशगाांचे आधार, 
गांध (आधार द्रव्य)  
 हवस्तरण गुणाांक, 
 आयतन पहरवतसनावरील पहरणाम, 
गॅ्रनाइट,  
ग्ल्यूकोज, दृढीभतू काँक्रीटवरील पहरणाम, 

घ 
घनत्वमापी चाांचणी,  
 वाळूचे अवशोषण आहण हवहशष्ट गुरुत्व, 
घण चक्की,  

च 
चटसस,  
चरे, (हमलाव्याचे समन्वषेण), 
चार भाग नमुन्याचे पाडणे, 
चाळणी–सर्फाई,  
चाांचणी हमश्रण,  
चाांचणी यांत्र- देखभाल व समापन, 
चाांचणी पद्धहत (पदसांख्या 1 सह 43) 
 अपघषसण (लॉस एजेँहलस) भरड हमलाव्याची, 
 अवशोषण– 
 भरड हमलावा, 
 वाळू, 
 स्वीकृहत चाांचणी, पोझालनकहरता, 
 स्वीकृहत चाांचणी, जलघटी पक्वता हवलांबी द्रव्याकहरता 



 

 

अनुक्रमणिका 

 हमलावा (हवहशष्ट चाांचणी पहा) 
 ताज्या काँक्रीटचा अांश, 
 सूक्ष्मरेतीचे चुना तयार करण्याचे गुणधमस 
 ताज्या काँक्रीटमधील वायूचा अांश, 
 वायु धारक द्रव्य, नमुना घेणे, 
 प्रयोगशाळेतील यांत्रहमहश्रत काँक्रीटचे प्रमाण हनयांत्रण 
 काँक्रीटचे हनःस्त्रवण, 
 नळकाांड्यार टोपी घालणे, 
 हसमेंटचा अांश, ताज्या काँक्रीटमधील, 
 वाळूतील हचकणमाती व गाळमाती, 
 हमलाव्यातील हचकणमातीचे गोळे, 
 वणसमापी चाांचणी (वाळू), 
 काँक्रीटची सांपीडक शस्क्त (नळकाांडी चाांचण्या), 
 काँक्रीट (ताजे व दृढीभतू, हवशषे हवषय पहा) 
 हलक्या वजनाचे भरड हमलाव्यातील द्रव्य, 
 हलके, वाळूतील द्रव्य, 
 हलक्या वजनाचे भरड हमलाव्यातील कण 
 (भारी मध्यम हवलगन), 
 लॉस ॲजेहलस (अपघषसण) चाांचणी, 
 रूमामुस्तकी जोडपूरक, नमुना घेणे, 
 हमश्रकाची कायसचाांचणी, 
 प्रयोगशाळेतील हमश्रण, 
 सूक्ष्म हमलाव्याचे चुना बनहवण्याचे गुणधमस 
 वाळूतील सेंहद्रय अपद्रव्ये, 
 क्रमाांक २०० च्या चाळणीमधून जाणारे, 
चाांचणी पद्धती (चालू)  
 हमलाव्याचे शलैावगस हववरणात्मक परीक्षण, 
 बाांधकामाच्या गटाकहरता सापेक्ष आद्रसता चाांचणी, 
 वाळू (अहधक हवशषे हवषय पहा) 
 ताज्या काँक्रीटमधील वाळूचा अांश, 
चाांचणी हविेषण–  
 भरड हमलावा, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 सांयुक्त, सूक्ष्म व भरड 
 वाळू, 
 मोहोरबांदी सांहमश्रण, नमुना घेणे 
 अवसादन चाांचणी, वाळू, 
 वाळूतील हचकणमाती व गाळमाती, 
 अवपात व सांघनता, काँक्रीट, 
 हमलाव्याची सोहडयम सल्रे्फट (बळकटीची) चाांचणी, 
 माती व पाणी, नमुना घेणे, 
 बळकटी, हमलाव्याची (सोहडअम सल्रे्फट) चाांचणी, 
हवहशष्ट गुरुत्व–  
 भरड हमलावा, 
 वाळू, 
 शस्क्त, काँक्रीटची सांपीडक, 
 पृष्ठभागाची आद्रसता, हमलाव्याच्या, 
 गढूळपाणी (पाणी), 
एकक वजन–  
 हमलावा, 
 ताजे काँक्रीट, 
 चुन्याची हवहवधता (हमश्रकाचे कायस) 
 आयतन, 
 ताजे काँक्रीट, 
 दृढीभतू काँक्रीट, 
 जलाांश, ताज्या काँक्रीटचा 
 जल-घटी पक्वता हनयांत्रक द्रव्ये, 
 पाणी, गढूळपणाची चाांचणी 
चाांचणी (चाांचणीची पद्धतीही पहा) 
 सांपीडक शक्तीला बाधा आणणारे घटक, 
 नळकाांडे– 
 टोपी घालणे 
 मुरवण करणे, 
 के्षहत्रय, मूल्य, 
साांचे–  



 

 

अनुक्रमणिका 

 डबडी, 
 हबडाची, 
 वायवीय पद्धतीने लावलेला चुना, 
 लागणारी सांख्या, 
 पॅकबांदी व हाताळणी, 
 महत्त्व, 
 साठवण व हाताळणी 
 आधार सामग्री, 
 शक्तीच्या कसोट्या, 
 चे साांस्ख्यकी हविेषण, 
 हछदे्र (हमलाव्याचे हनके्षप), 
 वषे्टहनत, 
 अनवषे्टहनत, 
 खणत्या (हमलाव्याचे) हनके्षप, 
 पोझोलानी द्रव्ये, 
 चर (हमलाव्याचे हनके्षप), 
 एकक वजन, 
चाळण–  
 हविेषण, 
 हमलावा, चाांचणी 
 वाळू, चाांचणी, 
 हवहनदेश मयादा 
 वगसक, 
 याांहत्रकी आांदोलक, 
 आकार, 
 यू. एस्. मानक, 
हचकणमाती–  
 भाजलेली, 
 हवस्तहरत, 
 हमलाव्यातील, 
 हनधारण–वाळूतील 
 हनधारण–हमलाव्यातील ढेकळाांचे, 



 

 

अनुक्रमणिका 

चुना (मुक्त). हसमेंट मधील, 
चुनाकारक – सूक्ष्म हमलाव्याचे गुणधमस, 
चुना–  
 वायुमुक्त, 
 लेप, जाडी, 
 हवस्तरण व सांकुचन गुणाांक, 
 सांघनतेचे हनधारण, 
 शुष्ट्क वषे्टन दुरुस्त्या, 
 पापदेु्र 
 गाराभराई (गाराभराईचा चनुा पहा) 
 आत घुसहवणे (पूवसवषे्टहनत काँक्रीट कहरता), 
 थर (बांधनाकहरता) 
 पक्व न होणार 
 वायवीय पद्धतीने लावलेला, 
 पूवस वषे्टहनत काँक्रीट, 
 प्रहतस्थापन, दुरुस्त्याांची पद्धत, 
 वाळूची प्रतवारी, पहरणाम, 
 हवशषे सर्फाई, 
 आच्छादन, उणीवा, 
चुन्याची अस्तरे–  
 घालणे, 
 व्याख्या व वापर 
 जागेवर घातलेली अस्तरे, 
 कारख्यान्याांत घातलेली अस्तरे, 
 जाडी, 
 चुकून आलेले हसमेंटमधील लोखांड 

ज 

जड हमलावा आहण काँक्रीट  
 हमलाव्याचे प्रकार, 
 बॅराइट 
 लोखांडाचे पदाथस, 
 खनीज धातू, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 काँक्रीटचा प्रहतरोध-झीज व अपघषसणाला, 
 व्याख्या,  
जवस तेलाचे उपचार , काँक्रीटवरील, 
जल योहजत चुना,  
जल योजन – हसमेंटचे (उष्ट्णता हनर्ममती पहा) 
जलीय हवयोजक,  
जल – हसमेंट गुणोत्तर (ज/हस) 
 – ने काँक्रीटचे गुणधमस बाहधत झाले, 
 – वरील अश्रेहणबद्ध प्रतवारीचा पहरणाम, 
 हशर्फारहसत कमाल, 
 हनवड, 
 – आतील हवचरण, 
जल – सूक्ष्म कण – गुणोत्तर, 
जलरोधक करणे,  
जल–घटीं पक्वता हनयांत्रक द्रव्ये (सांहमश्रणे पहा) 
जलरोधकता –  
 ने बाहधत झालेली 
 हसमेंटची सूक्ष्मता, 
 मुरवण, 
 धाहरत वाय,ू 
 जल–हसमेंट गुणोत्तर, 
 हनयांत्रण, 
 हटकाऊपणा, ने बाहधत, 
जाडी, पोलादी नळावरील चनु्याचा अस्तराची व लेपाची, 
जाळी पडणे,  
जागेवर टाकलेले चनु्याचे अस्तर, पोलादी नळाकहरता, 
जाळ्या (चाळण्यापहा) 
जोड चनु्याचे अस्तर असलेला अगर लेप लावलेला नळ, 
जोड, पूरक, नमुना, घेणे,  
जोड, (शीत, सांरचन, सांकुचन, आहण हवस्तरण जोड पहा) 
जॅक्सन गढूळपणा मापी,  
ज्वलन हाहन,  
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झ 

हझजणे अपघषसण– 
 टाळण्याच्या पद्धहत, 
 सांरचनेचे अहतप्रभाव्य भाग, 
 प्रहतरोध (हटकाऊपणाही पहा), 
 दाट हमश्रण, काँक्रीटच्या दशसनी भागाांकहरता 
झीज,  
 अपघषसण चाांचणी (लॉस एजँहलस) 
 बाधा आणणारे घटक, 
 झीज प्रहतरोधक र्फरशी, 
झोत, (हवा–पाणी) स्वच्छ करण्याकहरता, 

ट 
टप्प्या टप्प्याांची काँक्रीट टाकण्याची पद्धहत, 
टर्फ,  
टाकणे (काँक्रीट) 
 वायुबांदुकीचा वापर, 
 कालव्याचे अस्तर, 
 थांडहवामानातील दक्षता, 
 स्तांभ, 
 – तील सांदेश पद्धहत, 
 काँक्रीटचे प्रहतस्थापन, 
 दृढीकरण जोड, (दृढीकरण पहा) 
 सांरचन जोड, (सांरचन जोड पहा) 
 मांद अपघाताचे काँक्रीट टाकण्यातील मक्तेदाराची जबाबदारी, 
 काळ दाखहवण्याकहरता भागावर हदनाांक नोंद, 
 हनके्षपण, 
 शुष्ट्कवषे्टन (दुरुस्त्या), 
 सुधारण्याकहरता हटकाऊपणाच्या पद्धती, 
 सांहनहहत भाग (तपासणी), 
 उपकरणे, 
 र्फरशीचे आच्छादन, 
 र्फमे, आत घालणे, 
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 उष्ट्ण हवामानातील दक्षता, 
 (काँक्रीट) टाकण्यापूवीची अांहतम तपासणी, 
 अधःस्तर, 
 थर, खोली – 
 काँक्रीटचे प्रहतस्थान (दुरुस्त्या), 
 शुष्ट्क वषे्टन दुरुस्त्या, 
 भारी काँक्रीट, 
 चुन्याचे प्रहतस्थान, 
 सांरचना काँक्रीट, 
 भारी काँक्रीट, 
 चुन्याचे थर (बांधनाकहरता), 
 वायवीय पद्धहत, 
 र्फम्यातील द्वारे, (स्थान व आकार) 
 पूवस बांधहनत काँक्रीट, 
 पूवस तयारी 
 पाऊस, आतील 
 वगे 
 प्रबलीकरण पोलाद (तपासणी) 
 अहवाल, 
 – कालातील हनयोजन (कारण व प्रहतबांध), 
 तीव्र हवामान, 
 सायर्फन, 
 उतार, 
 सांरचन काँक्रीट, 
 पृष्ठभागावरील उणीवा कमी करणे, 
 हटकाऊपणा व दजावरील पहरणाम, 
 बोगद्याचे अस्तर, 
 वायु बांदुकीचा वापर, आतील, 
 स्पांदन (दृढीकरण पहा) 
 पाणी, आतील, 
टाक्या  
 मुरवण 
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 हमश्रण जल, 
हटकाऊपणा  
 –नेबाहधत झाला 
 हमलावा 
 वायु अांश, 
 क्षार–हमलावा प्रहतहक्रया, 
 हसमेंटची सूक्ष्मता, 
 दृढीकरण, 
 र्फमे 
 हमश्रण प्रमाणे, 
 आद्वसता हवचरण 
 तपमान हवचरण, 
 स्पांदन, 
 आयतन पहरवतसन, 
 जल-हसमेंट गुणोत्तर, 
 जल-घाटी पक्वता हनयांत्रण द्रव्ये 
 जलरोधकता, 
टूर्फा,  
टरेझो र्फरशी,  
रेटो कॅस्ल्शयम अल्युहमनो रे्फराइट (C4AF) 
टोपी घालणे, चाांचणी नळकाांड्याांना, 
टॅहनक अम्ल,  
टॅलस हनके्षप,  
रक–  
 काँक्रीट वाहून नेणे 
 सुका वाटा, 
रक हमश्रक व आांदोलक  
राय कॅस्ल्शयम अल्युहमनेट (C2A), 
राय कॅस्ल्शयम हसहलकेट (C3S) 
रेमी, पाण्याखाली काँक्रीट टाकण्याची, 

ड 

डबडी, चाांचणी नळकाांडी,  
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डाग,  
 कारण, 
 पडू न देणे 
 काढुन टाकणे, 
डाय कॅस्ल्शयम हसहलकेट (C2S) 
डायटोमाइट,  
डायटोमेशन मृहत्तका,  
डालोमाईट,  
ड्राय आउट,  
डाांबराचे आसवन, दृढीभतू काँक्रीटवरील पहरणाम 
डेन्व्हर प्रयोगशाळा,  
 सोयी, 
 अन्वषणे, 
 – अहवाल, 

ढ 
ढीग घालणे  

ि 
तपमान–  
 हसमेंट, भारी काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 काँक्रीटचे सांगणन, 
 मुरवण, काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 हनयांत्रण, 
 पतन, 
 टाकणे, काँक्रीट-हनयांत्रण, 
 हवचरणे, प्रहतबलातील, 
 पाणी, 
 आद्रस रु्फगा, 
तणाव प्रहतबल,  
तप्त तबक पद्धती–चाांचणीची, 
तपासणी  
 रोजचे अहवाल व दैनांहदनी, 
 अांहतम, काँक्रीट टाकण्यापूवी, 
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 सामान्य काँक्रीटची कामे, 
 सांदभस सूहच, तपासणीच्या बाबींची, 
 हवशषे प्रकारचे काम, 
 पयसवके्षक, 
तराजू (प्रमाण हनयांत्रणाची उपकरणे पहा) 
 प्रमाण हनयांत्रक सांयांत्र, 
 तपासणी, 
 वरचा व खालचा हनदशसक, 
 लहान हातवाहू (हातगाडीच्या प्रकारचा) 
 वजन करणे, काट–दाांडा, 
तरांगत असलेले पाण्यातील पदाथस, 
त्वरक, -ने उच्च लवकरची शक्ती प्राप्त केली, 
तापन,  
 काँक्रीट, 
 हटकाऊपणा व शक्तीवरील पहरणाम, 
 द्रव्ये, 
 प्रबलीकरण पोलाद, 
तार  
 घासणें, 
 बाांधणी, 
तुटक प्रकारचे टप्पे,  
तेल, र्फमा  

र्थ 

थर (उभार), काँक्रीट टाकणे, 
थापीकाम,  

द 

दगडी सर्फाई,  
हदखाऊ (आभासी) पक्वता,  
दीघस कालीक भार, प्रभाव  
दुरुस्ती-काँक्रीटची,  
 प्रहतस्थापन करून 
 करता नीटनेटके करणे 
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 मुरवण, 
 हटकाऊपणा, ने बाहधत, 
 इपॉक्सी बांधहनत 
 इपॉक्सी चुना 
 र्फमे काँक्रीटचे प्रहत-स्थापन 
पद्धती–  
 काँक्रीटचे प्रहतस्थापन 
 इपॉक्सी (इपॉक्सी व इपॉक्सी दुरुत्त्स्या पहा) 
 चुन्याचे प्रहतस्थापन 
 पूवस बांधहनत, 
 हमश्रण आहण सांघनता 
 काँक्रीटचे प्रहतस्थापन 
 शुष्ट्क वषे्टन 
 चुन्याचे प्रहतस्थापन 
 पूवस बांधहनत 
 पूवस हनर्ममती नळ 
 पूवस तयारी, 
 पूवस प्रहतबहलत काँक्रीट नळ 
 गरजा सामान्य 
 हझरपण पहरस्स्थतीत 
 (दुरुस्ती) करण्याची वळे, 
 आडव्या हचरा 
 अरहचत काँक्रीट 
 जलरोधकता, ने बाहधत 
 हझजू नये म्हणनू सांरक्षण (जवस तेल) 
दूध,–दृढीभतू काँक्रीटवरील पहरणाम, 
देखभाल – चाचणी यांत्राची 
दृढीकरण (सांदाबन आहण स्पांदनही पहा) 
 कालव्याचे अस्तर 
 टाकण्याचे वळेी 
 महत्त्व 
 भारी काँक्रीट 
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 पूवस हनर्ममत काँक्रीट नळ 
 – ची दुरुस्ती 
 बोगद्याचा अधस्तर 
 स्पांदनक - 
दृढीकारक द्रवीय र्फरशीकरता, 
दांड चक्की, (वाळू तयार करण्याकरता) 
द्रव्य –  
 वायुधाहरत (वायुधाहरत द्रव्य पहा) 
 पूवस बांधहनत (पूवस बांधहनत काँक्रीट पहा) 
 जल-घटी, पक्वता हनयांत्रक 
द्रवचहलत वगसकार (वाळूचे प्रहक्रयाकरण) – 
द्रवचहलत माांजणीकार (वाळूचे प्रहक्रयाकरण) 
द्रवीय हजर्मगगने हमलाव्याचे हवलगन 
द्रव प्रमाण हनयांत्रण, 
द्रव्ये-  
 हसमेंट चुन्याचे लेप व अस्तरे 
 काँक्रीट (काँक्रीटमधील द्रव्ये पहा) 
द्वारे, र्फम्यातील 

ध 
धातु पहरचायक  
धातुमल  
 हवस्ताहरत 
धातुचे भाग, आधार व अांतरक 
धाहरत वायू (वायुधाहरत द्रव्येही पहा) 
 र्फायदे 
 घटक - टके्कवारीवर पहरणाम करणारे 
 हमश्रण प्रमाणे, ने बाहधत झालेली, 
 काँक्रीटचे गुणधमस, ने बाहधत झालेले 
 हशर्फारहसत टके्कवारी 
 चाांचण्या, डेन्व्हर प्रयोगशाळा 
धावन जलाचे, हमलाव्याकरता, र्फवारे– 
धावन  
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 हमलावा 
 अम्लाने, 
 वायु–जल झोताने 
 हवद्रावणाने 
धुकेरी खोलीतील मुरवण 
धुहलवादळे – सर्फाईवरील पहरणाम 

न 

न पक्व होणारा गाराभराईचा चुना 
न हनसरडे होणारी तयार र्फरशी 
नमुना हवभाजक  
नमुना यांत्राची नळी  
नमुना घेणे –  
 हमलावा 
 प्राथहमक हनके्षप 
 वायुधारक द्रव्य 
 हसमेंट 
 साधने 
 ताजे काँक्रीटस 
 दृढीभतू काँक्रीट 
 रूमा मस्तकी नोड पूरक 
 मोहोरबांदी सांहमश्रण, 
 माती, 
 पाणी, 
 पोझोप्लान 
नळ –  
 जागेवर ओतलेले 
 पूवस हनर्ममत काँक्रीट 
 ओतलेले 
 अपकेस्न्द्रय पद्धतीने हर्फरवनू तयार केले 
 ठोकून तयार केलेले आहण वषे्टनशीषस नळ 
 दुरुस्ती 
 पूवसप्रहतबलीत - 
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 रुळाने सांदाहबत कें लेला, ॲस्बेटॉस हसमेंट 
 पोलाद, चुन्याचे लेप (हसमेंटच्या चनु्याचे लेप आहण अस्तरे पहा) 
नळ योजना –  
 काँक्रीट पांप 
 उष्ट्ण हवामानातील सांरक्षण 
 काँक्रीटवरील गांजाचे डाग 
नळकाांडी ओतणे -  
 डब्यात 
 हबडाच्या साचात 
नळाचे नमुना यांत्र  
नायसेस  
नाळकी (काँक्रीट)  
हनरपेक्ष आयतन (सधन राशीही पहा) 
हनःस्त्रवण  
 धाहरत वायूवरील पहरणाम. 
 हसमेंटच्या सूक्ष्मतेवरील पहरणाम 
 पोझोलान 
 चाांचणी 
हनवातन  
हनयांत्रण  
 हमलाव्याची हनर्ममती 
 क्षार-हमलावा प्रहतहक्रया 
 काँक्रीट 
 व्याख्या 
 महत्व 
 हझरपणाची पहरस्स्थती 
हनयांत्रक नळकाांडी (चाचणी नळकाांडी पहा) 
हनयांत्रण मयादा – मुक्त वाय ूएकक वजन 
 हवचरण शीलतेच्या 
हनःसरण – सांरचनेच्या पृष्ठभागाचे 
हनःसरण – काँक्रीटच्या खालचे 
हनरीक्षण  
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हनर्ममती हमलाव्याची  
हनवड हमलाव्याची  
हनमज्जन आहण तरांगण (भारी माध्यम हवलगन) 
हनकोपता (हमलावा)  
 चाचणी 
हनवात स्र्फोटन  
हनवातन, हनवात स्स्थतीचे कारण 
हनवात प्रहक्रया केलेले काँक्रीट 
 पृष्ठभागावरील पोचे पडणे कमी झाले 
नीट नेटके करणे  
 वायु–जल झोत धावन, 
 सांरचन जोड 
 तपासणी, अांहतम, (काँक्रीट टाकण्यापूवी) 
 पूवसतयारी, पाया भरण्याकरता, 
 हनवात के्षपण 
नेवल्याची सर्फाई,  
नोंद करणे, काँक्रीटमध्ये हदनाांकाची 
नोंद – रु्फकट गेलेल्या काँक्रीटची 
नोंदी आहण नोंद तक्ते  
 हमलावा – 
 हनके्षप 
 हमश्रण सांयांत्र 
 प्रहक्रया सांयम 
 हसमेंट 
 काँक्रीट 
 काँक्रीट सांरचनेची आधार सामग्री व वणसन 
 रोजची तपासणी 
 माहसक 

ि 
तपमान,  
 हसमेंट, भारी काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 काँक्रीट, सांगणन, 
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 मुरवण काँक्रीटवरील पहरणाम 
 हनयांत्रण 
 पतन, 
 टाकणे, काँक्रीट-हनयांत्रण, 
 हवचरणे, प्रहतबलातील, 
 पाणी 
 आद्रस रु्फगा. 
तणाव प्रहतबल,  
तप्त तबक पद्धती – चाांचण्याची 
तपासणी  
 रोजचा अहवाल व दैनांहदनी 
 अांहतम, काँक्रीट टाकण्यापूवी 
 सामान्य कॉन्क्रीटची कामे 
 सांदभससूची, तपासणीच्या बाबींची 
 हवशषेप्रकारचे काम, 
 पयसवके्षक 
तराज – (प्रमाण हनयांत्रणाची उपकरणे ही पहा) 
 प्रमाण हनयांत्रक सांयत्र 
 तपासणी 
 वरचा व खालचा हनदशसक 
 लहान हातवाहू (हात गाडीच्या प्रकारचा) 
 वजन करणे, काट दाांडा, 
तरांगत असलेले पाण्यातील पदाथस 
त्वरक –  
तापन–  
 काँक्रीट 
 हटकाऊपणा व शक्तीवरील पहरणाम 
 द्रव्ये, 
 प्रबलीकरण योलाद 
तार – घासणे 
 बाांधणी 
तुटक प्रकारचे टप्पे  
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तेल, र्फमा,  
र्थ 

थर (उभार), काँक्रीट टाकणे, 
थापी काम  

प 
पट्टवाह, काँक्रीट,  
पहरष्ट्करण,  
 हमलावा, 
 प्रत्यास्थ, प्रभाजन 
 भारी माध्यम हवलगन, 
 द्रव चहलत पकड 
 वाळू, 
पद्धती-चाांचणीच्या (चाांचणी पद्धत पहा) 
पलाइट  
पिात तणावी करण, काँक्रीटचे 
पिाग्र पांजाचे वाळूचे वगसकार, 
पट्ट्या मारणे–  
 र्फरशीचे आच्छादन, 
 उतारावरील लादी 
पक्कतेचा काल–  
पहरवाहक उपकरणे, काँक्रीट (हाताळण्याची कामेही पहा) 
 पट्टावाहक 
 बारड्या 
 गाड्या व रक 
 प्रवहणका, 
 सुके वाटे, 
 सांयांत्राचा आराखडा, 
 वायवीय पद्धती, 
पांप्रपग  
 वायु–वधसक, 
 शीतन नळ्या, 
 पूवसवषे्टहनत चनुा, 
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 हमलाव्याचा आकार, 
 बोगद्याचे अस्तर 
 रक हमश्रक व आांदोलक 
पात प्रवहणका,  
पाय–  
 माती, 
 चुन्याचा थर–बांधाकरता 
 खडक, 
पारगम्यता,  
 (जल रोधकताही पहा) 
पावसात जागेवर टाकण्याचे काँक्रीट (दक्षता) 
पारवहन हमश्रक,  
पाणी–  
 क्षार, 
 हविेषण, 
 प्रमाण हनयांत्रण, 
 अांश (जलाांशही पहा), 
 ने बाहधत– 
 हमलाव्याचा आकार 
 धाहरत वायु, 
 वरील पहरणाम– 
 सांकुचन, 
 अवपात, 
 एकक वजन, 
 मुरवण, 
 क्षरण, काँक्रीटचे, 
 वृद्धी (हनस्त्रवण), 
 तापन, 
 अन्वषेण, प्रारांहभक, 
 झोत, 
 मापी, 
 हमश्रण करणे, 
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 मापनाची पद्धत 
 गरजा जलयोजनाच्या, 
 दजा, 
 नमुना घेणे, 
 हझरपण हनयांत्रण, 
 तोट्या, सायर्फन, 
 सल्रे्फट, 
 टाक्या, चचाांणी नळकाांडी मुखवण्याकरता 
 गढूळपणा– 
 मयादा, 
 चाांचणी, 
 धुणे, 
 धुणे, खडकाच्या पृष्ठभागावरून काढून टाकणे, 
 वजन, हनरहनराळ्या तपमानातील, 
प्रपजरा बाांधणे–चाांचणीच्या खणत्या, 
पुनःस्पांदन,  
पूरण प्रतल, (सांरचन जोडही पहा) 
पूवस हनर्ममत काँक्रीटचा नळ, 
 दुरुस्तीच्या पद्धती 
पूवस जल योजन–हसमेंटचे  
पूवस हमश्रण, गारा भराईचे चनेु, 
पूवस बांधहनत काँक्रीट,  
पूवस तयारी, (काँक्रीट) टाकण्याची, 
 मक्तेदाराची पूवसतयारी, 
पूवस सांकुचन, गाराभराईच्या चुन्याचे, 
पूवस सांकुहचत काँक्रीट (पूवस हनर्ममती काँक्रीटची दुरुस्ती) 
पूवस प्रहतबहलत काँक्रीट  
 र्फायदे 
 अनुप्रयोग 
 व्याख्या 
 अनुप्रयोग पद्धती 
 हमश्रणे 
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पूवसतणाहवत करणे  
पूवसहनर्ममत काँक्रीटच्या नळाच्या दुरुस्तीची कायसपद्धती 
पूवेक्षण -  
 हमलावा 
 पोझोलान व पोझोलानी द्रव्ये 
 दगडाांच्या खाणी 
 वाळू व कां कराांचे हनके्षप 
प्यूहमस,  
प्युहमसाईट,  
पृष्ठभाग (काँक्रीट)  
 स्वच्छ करणे 
 राहगत 
 आद्रसता रोधक करणे 
 सर्फाई 
 र्फरशी 
 रहचत प्रकार व उपचार 
 अहनयहमतता 
 कमाल अनुजे्ञय 
 मुक्त प्रवाही साांडव े
 उच्चगती प्रवाहाशी सांबांध देणारे 
 हनगसमद्वार यांत्रणा, मोऱ्या, बोगदे 
 रांगहवणे 
 पोचे व उणीवा 
 हझजू नये म्हणनू सांरक्षण 
 दुरुस्ती 
 समरूपन पट्ट्या मारलेले 
 भयुारी साांडव े
पृष्ठभागावरील आद्रसता, हमलाव्यातील 
 हनयांत्रण 
 चाांचण्या 
पृष्ठभागाची पूवस तयारी, हसमेंट लेपाकरता 
पेरोहलयम तेले, दृढीभतू काँक्रीटवरील पहरणाम 
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पोचे पडणे  
पोटसलां ड हसमेंट (हसमेंट पहा)  
पोटॅहशयम – हसमेंटमधील, काँक्रीटवरील पहरणाम 
पोझोलान आहण पोझोलानी द्रव्ये 
 स्वीकृती चाांचणी 
 व्याख्या 
 गुणधमस व वापर 
 पूवेक्षण व प्रकार 
 काँक्रीटमधील प्रमाणे 
 हवहशष्ट गुरुत्व 
 चाांचण्या व हविेषण 
पोझोलानी पूरक (पूवस वषे्टहनत काँक्रीट) 
पोत्याने घासून केलेली सर्फाई 
पोलादी नळ चुन्याच्या लेपाचे मुरवण, 
पोलादी प्रबलीकरण हशगा – 
 बांध 
 कालव्याचे अस्तर 
 स्वच्छ करणे 
 अवकाश आहण अांतर 
 क्षरण 
 कॅस्ल्शयम क्लोराईड 
 अच्छादन क्षमता 
 पहरचायक 
 वाकहवण्यास सोपे जाव ेम्हणनू तापहवणे 
 तपासणी 
 अस्थैहतक कां पास वापरून हुडकून काढलेले 
 गांज काढून टाकणे 
 काँक्रीटवरील गांजाचे डाग 
 जोड 
 आधार 
 चाांचणी नमुने 
पांपकरण काँक्रीट –  
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 शीतन नळ्या 
 पूवसबांधहनत काँक्रीटकरता चनुा 
 हमलाव्याचा आकार 
 बोगद्याचे अस्तर 
प्रमाण हनयांत्रण  
 अचूकता 
 सांहमश्रणे 
 वायुधाहरतद्रव्ये 
 कें द्रीय 
 हनयांत्रण 
 उपकरणे 
 बर्फस  
 प्रयोग शाळेतील काँक्रीट 
 क्रम (हमश्रण प्रभारणाचा) 
 मापे (तपासणी व चाांचणी) 
 मापे (मापन कटॉर्फ) 
 पाणी 
 वजन आहण पोषण 
 वजन हवरुद्ध राहश 
प्रवहणका  
प्रत्यास्थता – काँक्रीटची  
 वायु अांश- पहरणाम 
 जल-हसमेंट गुणोत्तर पहरणाम 
प्रत्यास्स्थ प्रभाजनाने हमलाव्याचे हवलगन 
प्रवाह, सुनम्य (सरपण पहा) 
प्रवाह चाांचणी, सुक्ष्म हमलाव्याचा चुना तयार करण्याच्या गुणधमाकरता 
प्रतवारी (हवचाराधीन द्रव्ये या हठकाणी पहा) 
प्रयोगशाळा –  
 प्रमाण हनयांत्रण व हमश्रण 
 मुरवण 
 डेन्व्हर अन्वषेणे 
 के्षत्रीय 
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प्रहतस्थापन  
प्रत्यास्थता गुणाांक (प्रत्यास्थताही पहा) 
प्रकल्पावरील माहसक अहवाल 
प्रमाणे आहण प्रमाणीकरण (हमश्रण प्रमाणे पहा) 
प्रबलीकरण पोलाद -  
 बांध 
 कालव्याचे अस्तर 
 स्वच्छ करणे 
 अवकाश व अांतर ठेवणे 
 क्षरण 
 कॅस्ल्शयम क्लोराईड 
 आवरण क्षमता 
 पहरचायक 
 बाहेरील चनु्याचे लेप 
 वाकहवण्यास सोपे जाव ेम्हणनू तापहवणे 
 तपासणी 
 पूवस हनर्ममत काँक्रीट नळ 
 गांज काढून टाकणे 
 काँक्रीटवर गांजाचे डाग पडू न देणे 
 जोड 
 आधार 
 चाांचणी नमुने 
प्रहतरोध –  
 अपघषसणास बाधा येणारे घटक 
 अम्ले 
 रासायहनक बाधा 
 क्षरण 
 हझजण्यास बाधा येणारे घटक 
प्रहतरोध तापमापी, बसहवणे 
प्रहतवती प्रवाह वधेन पद्धहत 
प्रहतबल काँक्रीटमधील - कारणे 
प्रहतबल हवकृती सांबांध  
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प्राक् शीतन – काँक्रीटचे  
फ 

र्फरशीचे आच्छादन  
 बांधहनत 
 सर्फाईच्या गरजा 
 एकसांध 
 प्रमाणीकरण आहण हमश्रण 
र्फमे –  
 अवशोषक अस्तर 
 काँक्रीटचा दजा नेबाहधत, 
 अहभकल्पन 
 तपासणी 
 हवसांवाहन 
 द्रव्ये 
 धातु, काँक्रीट हचकटून बसणे, कारण व प्रहतबांध 
 लेपाकरता तेल 
 रांगहवणे 
 द्वार-प्रवशे व तपासणी 
 दाब 
 काढून घेणे 
 लवकर काढून घेतल्याने सांहनहहत भागाच्या बांधाला झालेली हानी 
 काँक्रीटची दुरुस्ती (प्रहतस्थापन) 
 पुनःस्थापन, नांतरच्या उभाराकरता 
 सायर्फन 
 मऊ होणे, काँन्क्रीटचे टॅनीन घातल्यामुळे 
 पोलादी अस्तराचे 
 हचकटून बसणे - काँन्क्रीटला, 
 बांध 
 काढून घेण्याची वळे हनहित करण्याकरता चाांचणी नमुने 
 बोगद्याचे अस्तर, 
 आतील द्वारे 
 हनवात प्रकारची 
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 स्पांदन 
र्फम्यातील द्वार –  
फ्लाय ॲश (पोझोलान) 
रु्फकट गेलेले काँक्रीट  
रू्फटतूट, हमलावा  
रे्फरो हसलीकॉन, भारी माध्यमी हव्रलगनाांमध्ये वापर 
र्फोडलेली खडी – हमलावा म्हणून वापरलेली 
र्फोडलेली वाळू  

ब 
बर्फस  हमश्रणातील–  
बाटस हहरे (गाभा वधेन)  
बारड्या. काँक्रीटकरता  
बाहेरील लेप– हसमेंटचा चुना-पोलादी नळाकरता 
बाष्ट्प मुरवण  
हबडाचे साांचे  
बुडबुडे-कारणे  
बेसाल्ट -  
 हबटु्यहमनस सांयुगे 
 आद्रसता रोधी 
 खडकाच्या पायाांच्या मोहोरबांदी करता 
ब्लेनचे वास्तुप्रवशेयता उपकरण 
बोगद्याचे अस्तर–  
 गाराभराई 
 उच्चगती प्रस्त्राव 
 अधस्तर 
 कमाल आकार, हमलाव्याचा 
 टाकणे 
 सांरक्षण. सुकण्यापासून 
 हझरपण जल हनयांत्रण 
 घट्ट बसणारे 
बांद करणे - गळत्या (दुरुस्ती) 
बांध  
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 इपॉक्सचा वापर करून, 
 सांरचन जोड 
 आधाराच्या र्फरशीच्या माथ्याशी 
 पाया 
 दुरुस्तीचा 
बाांधकामाच्या गटाांच्या करता सापेक्ष आदसता चाचण्या 

भ 

भरड हमलावा (चाांचण्याच्या करता चाांचणीच्या पद्धती पहा) 
 अपघषसण प्रहतरोध 
 अवशोषण 
 क्षार प्रहतहक्रयाशीलता 
 हनयांत्रण 
 प्रहतहक्रयाशील प्रकार 
 चाांचण्या 
 जलोढ – 
 हविेषण, के्षत्रीय व प्रयोगाळेतील आधार सामग्रीचे 
 कृहत्रम (हलक्या वजनाचा पहा) 
 हविेषण – चाळणी (चाळणी हविेषण) 
 प्रमाण हनयांत्रण 
 पहरष्ट्करण, (समपहरष्ट्करणही पहा) 
 वातभट्टीतील काचमल 
 रू्फटतूट 
 रासायहनक गुणधमस 
 खांगर 
 वगसवारी खडकाांची 
 हचकणमाती (हवस्ताहरत) 
 हचकणमाती (आतली) 
 लेप 
 गाटे (वापरलेला कमाल आकार) 
 हवस्तरण व सांकुचन गुणाांक 
 सांयुक्त प्रतवारी 
 बनावट 
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 दूहषत करणारे पदाथस, आतील 
 हनयांत्रण 
 चाांचण्या 
 सुधारणा, प्रतवारीतील दोषाांची 
 र्फोडलेलो खडी 
 प्रतवारी 
 सुकायसता 
 हाहनकारक पदाथस आतील (दूहषत कारक पदाथस पहा) ची सधनता 
 डेन्व्हर प्रयोगशाळेतील अन्वषेणे 
 हनके्षप – 
 बाजारी 
 पदसांज्ञा 
 अांदाज करणे – राशींचा 
 समन्वषेण 
 गाभा र्फावडे 
 आधार सामग्री– लागणारी 
 डेन्व्हर प्रयोगशाळाांकरता लागणारी माहहती 
 हवहनदेशनाांच्या करता माहहती 
 पद्धती 
 प्राथहमक नमुना घेणे आहण अहवाल 
 प्रहतवती प्रवाह वधेन यांत्र 
 पहरभ्रामी प्रवाह वधेन यांत्र 
 के्षत्रीय अन्वषेणे 
 सर्फाई चाळण 
 नदीकृत हहमानी 
 भगूभसशात्र 
 प्रतवारी 
 अहवाल 
पहरणाम, काँक्रीटच्या गुणधमावरील – 
के्षत्रीय चाांचणी (वारांवारता) 
सर्फाई चाळण  
र्फरशीचे अच्छादन  
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नदीकृत हहमानी  
गोठण व हवतळण चाांचण्या, 
चे भगूभसशास्त्र  
हहमानी  
शब्दावली, खहनज आहण अशमहवद्याहवषयक सांज्ञाांची 
श्रेणी (प्रतवारी)  
 वाळूसह 
 काँक्रीट – ने बाहधत झालेले, 
 अश्रेणीबद्ध 
 शस्क्त - ने बाहधत झालेली 
 सुकायसता – ने बाहधत झालेली 
हातळण्याचे कायस  
तापन  
भारी वजन (भारी वजनाचा हमलावा आहण भारी वजनाचे काँक्रीट पहा) 
 माहहती, डेन्व्हर प्रयोग शाळेत उपलब्ध असलेली  
 अन्वषेणे (के्षत्रीय अन्वषेणे पहा.) 
 डेन्व्हर प्रयोग शाळा 
 हलके वजन (हलक्या वजनाचा हमलावा काँक्रीट पहा) 
 अशमहवद्याहवषयक सांज्ञाांची शब्दावली 
 कमाल आकार 
 कालव्याची अस्तरे 
 काँक्रीटचा नळ 
 पहरणाम – काँक्रीटच्या गुणधमावरील 
 पांप्रपग करता 
 हशर्फारस केलेले सांरचनेच्या हवहभन्न प्रकराांच्याकरता, हनवड 
 खहनज सांज्ञाांची शब्दावली 
 खहनज द्रव्ये 
 सांकीणस चाांचण्या 
 प्रमाणा बाहेरील आकार 
 कणाांचा आकार 
 सुकायसता, ने बाहधत झालेली 
 वाटाण्याच्या आकाराचा कां कर 
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 शलैवगस हववरणात्नक परीक्षा 
 भौहतक गुणधमस 
 सांयांत्र, मान्यता 
 पूवस बांधाहनत काँक्रीट 
 प्रहक्रया 
 उत्पादन 
 चें हनयांत्रण 
 पूवेंक्षण 
 हवकत घेतले, तपासणी 
 दजा 
 दजां, ने बाहधत झाला 
 राशींचा अांदाज 
 प्रहतहक्रयाशील (क्षार – हमलावा प्रहतहक्रया)  
 गरजाांचा अांदाज 
 प्रप्रतरोध अपघषसणाला 
 अशम सोपान 
 खडकाांच्या खाणी, अन्वषेण 
 खडकाांचे प्रकार 
 नमुने चाांचणीकरता तयारी 
 नमुना घेणे 
 तराजू, मोठ्या प्रमाण हनयांत्रकाकरता 
 चाळणी हविेषण 
 चाळण्याांचे आकार 
 यू. एस. - मानक 
 चाळण्या (के्षत्रीय चाांचणीकरता) 
 हवयोजन 
 हनवड करणे 
 शले, हवस्ताहरत 
 गाळमाती आतील 
 हशर्फारहसत कमाल 
 धातुमल, हवस्ताहरत 
 धनराशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

 हनकोपता 
 मूलस्थाने 
 हवहशष्ट गुरुत्व 
 साठवण 
 प्रवाह 
 शक्ती 
 पृष्ठीय आद्रसता 
 हनयांत्रण 
 पहरणाम, अवपातावरील 
 परीक्षा सूहचका, खणत्या व चर 
 चाांचण्या (सांबांहधत हवहशष्ट चाचणीही पहा) 
 बोगद्याचे अस्तर 
 प्रमाणापेक्षा कमी आकार 
 ची एकक वजने 
 मापाने प्रमाण हनयांत्रण 
 आयतन पहरवतसन 
 हझजून जाण्याचे पहरणाम 
 वजन करण्याची उपकरणे (के्षत्रीय कायस) 
भारी काँक्रीट –  
 जलघटी पद्धती - हवलां बी द्रव्याांच्याकरता स्वीकृत चाांचणी 
 शीत जोड (उपचार) 
 दृढीकरण 
 हमश्रण, काँक्रीट धरणाऱ्या दशसनी भागाकरता 
 हमश्रण करणे आहण टाकणे 
 स्वीकृहत चाांचणी 
भारीमाध्यम चाांचणी - हमलाव्यातील हलक्या कणाांकरता – 
भारीमाध्यम पृथक्करण – हमलाव्याची 
भारहमतीय पद्धत - वायुअांश हनहित करण्याची 
भशुाचे काँक्रीट (कील बांदी)  
भगूभसशास्त्र – हमलाव्याच्या साठ्याचे 
भशूास्त्रीय उद भव - पोझोलानचे 
भजन प्रबदू 
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म 

मक्तेदाराच्या सांयांत्र आहण उपकरणाकरता मान्यता देणें 
मयादा, चाांचणी यांत्राच्या अचूकतेची 
हमश्रण करणे 
 गारभराईचा चुना 
 तापन काळातील 
 गरम हवतेील दक्षता 
 बर्फाचा वापर 
 प्रयोगशाळा 
 हलक्या वजनाचे काँक्रीट 
 कील बांदी काँक्रीट 
 पक्व न होणारा चुना 
 प्रमाणा बाहेर हमश्रण करणे 
 कालावधी 
 सयांत्र, प्रारांहभक मान्यता,  
 वायवीय पद्धतीने लावलेला चुना 
 पूवसहमश्रण 
 पूवसवषे्टहनत काँक्रीट (चुना)  
 हवलां हबत (चुना)  
 अहभलेखक, नोंदक 
 भशुाचे काँक्रीट 
 प्रस्ताव कालातील हवयोजन (मयादा) 
 काल 
 रक 
 पाणी 
मळी – दृढीभतू काँक्रीटवरील पहरणाम 
माहसक अहवाल  
मोहोरबांदी हमश्रणे – मुरवणकरता लावणे 
 गुणधमस 
 नमुना घेणे 
 अन्वषेण करणे 
माती –  
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 पाये 
 रासायहनक हविेषणाकरता नमुने घेणे 
 सल्रे्फट (क्षार)अन्वषेण 
यानक –  
 हसमेंट (प्रकार Ⅰ) 
 हवचरण (चाांचणीची आधार सामग्री) 
 चाळण्या 
मापी  
मापन काँक्रौटच्या अांतवसस्तू, 
मापी –  
 सांघनता 
 जल – 
मातीचे पाये –  
हमश्रक –  
 प्रभारण (प्रमाण हनयांत्रणाचा क्रम) 
 कायसक्षमतेच्या गरजा 
 हनष्ट्पादन चाांचणी (वापर) 
 कायस चाांचणी (घटकाांची हवहवधता) 
 प्रस्त्राव कालाांतील हवलगन (मयादा) 
 रक (गरजा) 
 प्रकार 
 टबाईन 
 एकसारखेपणाच्या चाांचण्या 
हमश्रण करणे –  
 कें द्रीय वजनी प्रमाण – हनयांत्रण 
 प्रभारण (प्रमाण हनयांत्रणाचा क्रम) 
 थांड हवामानातील दक्षता 
 हनयांत्रण – अवपात चाचणीने 
 शीतन – काळातील 
 हवलां हबत (चुना) 
 र्फरशीचे आच्छादन 
हमश्रण (हमश्रण करणेही पहा) 
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 समायोजन 
 सांहमश्रणाांचा वापर 
 प्रमाणीकरण 
 हमलावा– 
 कमाल आकाराची हनवड 
 हवहशष्ट गुरुत्व, पहरणाम 
 वायुअांश – 
 सांगणाने 
 काँक्रीट, लहान कामाकरता 
 लागणारी टके्कवारी 
 चाांचण्या आवशयक त्या 
 वायुचुषण बांदूक (दुरुस्त्या) 
 बॅच – याडस गुणोत्तर 
 बाट्याची उपज 
 कालव्याचे अस्तर 
 जागेवर ओतलेला काँक्रीट नळ 
 हसमेंटचा अांश 
 कें द्रीय वजनीप्रमाण हनयांत्रण 
 हनयांत्रण – 
 अवपात चाांचणी करून 
 सुहवघा, मोठाली कामे 
 पहरवतसन, के्षहत्रय हवलगनाचे सुस्पष्ट हवलगनात 
 धरणे (काँक्रीट), दशसनी हवभागाकरता दाट हमश्रण 
 अहभकल्पन 
 शुष्ट्क वषे्टन (दुरुस्त्या) 
 कायसक्षम (कमाल) 
 र्फरशीचे आच्छादन 
 बर्फाचा वापर 
 चुना – हझरपण हछदे्र बांद करण्याकरता 
 चुना प्रहतस्थापन (दुरुस्त्या) 
 हकलबांदी काँक्रीट 
 प्रमाणाबाहेर वालुके्षपण 
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 अहत मोठा हमलावा 
 प्रमाणे 
 अहवाल 
 वाळूचा अांश, अनुकूलतम टके्कवारी 
 भशुाचे काँक्रीट 
 हनवड, (हमश्रण प्रमाणाांची) 
 माहलका 
 अवपात – 
 हनयांत्रण 
 हनरीक्षणाने केलेला अांदाज 
 हनवड 
 चाांचण्याचे, के्षत्रीय 
 लहान कामे 
 सारण्या 
 चाांचणीची आधार सामुग्री वापर 
 परीक्षण – 
 समायोजन 
 हमलवा, कमाल आकार 
 गृहीतके 
 सांगणने 
 अहभकल्पनाची कायसपद्धती 
 गुणधमस, काँक्रीटचे हनहित केलेले 
 वाळूचा अांश 
 अवपाताची हनवड 
 सांपीडक शक्ती, हनरहनराळ्या जल-हसमेंट 
 गुणोत्तराकरता 
 जल-हसमेंट गुणोत्तराची हनवड 
 जलाांश 
 बोगद्याचे अस्तर 
 कमी आकाराचा हमश्रावा 
 एकेक वजन, हनयांत्रण चाांचणी म्हणून महत्त्व 
 जल–हसमेंट गुणोत्तर 
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 जलाांश 
 पाणी कमी करणे, द्रव्याचा वापर करून 
हमश्र प्रपडाशम  
हमलावा म्हणनू खांगर  
हमलावा (वाळू अथवा भरड हमलावा पहा) 
मुरवण –  
 हसमेंटच्या चुन्याचे थर 
 थांड हवामानातील दक्षता 
 पहरणाम, शुष्ट्क उष्ट्णतेचा 
 पहरणाम - मुरवणापूवी झालेल्या शुष्ट्कनाचा 
 पहरणाम - अपघषसण प्रहतरोध व शक्तीवरील 
 पहरणाम – जलरोधकतेवरील 
 इपॉक्सी 
 र्फरशीचा आच्छादन थर 
 र्फमा काढून घेणे – मुरवण करता याव ेम्हणून 
 उष्ट्ण हवामानातील दक्षता 
 महत्त्व 
 इमारतींच्या आत 
 आद्रसपद्धती 
 वायवीय पद्धतीने लावलेला चुना 
 पोलादी नळावर 
 सांरक्षण – 
 गोठणापासून 
 ऊन आहण सुकून जाण्यापासून 
 दुरुस्त्या 
 मोहोरबांदी सांयुगे 
 लावणे, पद्धती व उपकरणे 
 सांयुक्तपणे - आद्रस मुरवणासह 
 आवरण क्षमता 
 सांरक्षण - वाहतुकीपासून 
 नमुना घेणे 
 तपमान – काँक्रीटचे-ने बाहधत झालेले 
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 मानक आद्रस 
 वार्फ 
 तपमापन - शस्क्तशी सांबांहधत 
 चाांचणी नळकाांडी 
 के्षत्रीय 
 धुकेरी खोली 
 प्रयोगशाळा 
 आद्रस वाळू 
 पाण्याची टाकी–करता 
 बोगदे – 
 पाणा (प्रयोगशाळा) 
मुक्त चुना – हसमेंटमधील 
मुल्यमापन – चाांचणी आथार सामुग्रीचे 
मेणयणे, काँक्रीटच्या र्फरशाांना 
मांदक्षार हसमेंट 
मांद उष्ट्णता हसमेंट (प्रकार Ⅳ) 
 उष्ट्णता हनर्ममती कमी झाली 
मगॅ्नेहशयम ऑक्साईड, 
मगॅ्नेटाईट, मारी माध्यम हवलगनात वापर 

य 

यांत्राच्या बठैकीची गाराभराई 
 करता हमश्रण 
यांत्र चहलत चाळण कां पनक 

र 

रहचत पृष्ठभाग, प्रकार, 
रसायने 
 काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 बनावट, हसमेंटची 
 रांग, र्फरशीच्या रांगीत सर्फाईकरता 
 उपयुक्तता हमलाव्याची 
राशी, दर घन याडास काँक्रीटमधील द्रव्ये 
राहश, सघन (अगर हनरपेक्ष) 
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हरक्तता – (वायुअांश व जलाांशही पहा), 
 हनहिती 
 पृष्ठभाग 
हरवतता - हसमेंट गुणोत्तर 
रूमामस्तकी जोडाचापूरक (सांरचन जोड) 
रांग काँक्रीटकरता  
 डाग काढून टाकणे 
रांगवणे –  
 काँक्रीट 
 र्फमे 
रांगीत सर्फाई, र्फरशीची 
रांजक द्रव्ये (र्फरशीचा रांग) 
व्हायो लाईट –  

ल 

लवणाचा (सोहडयम क्लोराईडचा) पहरणाम 
लाकडाच्या ढलप्या, हमलाव्यातील 
लॉस एजेँहलस (अपघषसण) यांत्र 
हलग्नो सल्र्फोहनक अम्ले  
 डोस 
 धाहरत वायूवरील पहरणाम 
लेखाहचत्रीय अहभलेखक  
लेप पोलादी नळीकरता हसमेंटच्या चुन्याचा, 
 जागेवर 
 कारखान्यात लावलेला 

व 
वगसकारक, वाळू,  
 द्रवचहलत, 
 पिाग्र पांजे, 
 सर्मपल, 
वगसवारी, खडकाची (तसेच हमलावा आहण खडक पहा) 
वणसमापी,  
 वाळू, 
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वरील आहण खालील तराजू 
हवसांवाहनन  
 र्फमदेंश 
 लाद्या व कालव्याचे अस्तर 
वजन करण्याची उपकरणे, के्षत्रीय 
 हमलावा 
 हसमेंट 
वजन (एकक वजनही पहा) 
 हमलावा, 
 प्रमाण हनयांत्रण, 
 हसमेंट, 
 काँक्रीट, 
 वाळू, 
 (वजन) हवरुद्ध राशी–प्रमाण हनयांत्रण, 
 पाणी, 
वनस्पती तेले, दृढीभतू काँक्रीटवरील पहरणाम, 
वगॅ्नर गढूळपणा मापी,  
व्हर्ममक्यलूाइट (हमलावा) 
वायु वधसक (काँक्रीट पांप करण्याकरता), 
वायु अांश,  
 हनहितीकरण, 
 चाचण्या, वारांवारते करता, 
 बोगद्याचे अस्तर, 
वायु धाहरत काँक्रीट (धाहरत वायु पहा) 
 र्फायदे,  
वायुधाहरत, टके्कवारीवर पहरणाम करणारे घटक, 
वायू धारक द्रव्ये,  
 स्वीकृहत चाांचण्या, 
 वाटप यांत्र, 
 डेन्व्हर प्रयोग शाळेतील अन्वषेणे, 
 नमुना घेणे, 
 प्रकार, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 वापर, 
वायुमुक्त चनुा,  
वायु बांदूक  
 हमश्रण (दुरुस्तीकरता) 
 अनेकहवध कायस, 
वायुमापीचे पहरचालन,  
वायु-पारगम्यता (हसमेंट) चाांचणीचे उपकरण 
वायु हरक्तता, काँक्रीटमधील, 
वायु –जल झोत धुण्याकरता (स्वच्छते करता) 
वाटा,  
 हनयोजन, 
 रक, 
 वजने, 
वात भट्टीतील धातुमल, 
वालुके्षपण, गरजा,  
वाहून नेण्याची साधने,  
वाटाण्याच्या आकाराचा कां कर, 
वायवीय पद्धती, पहरवहनाच्या, 
वायवीय पद्धतीने लावलेला चुना, 
 पोलादी नळावर लेप देणे, 
 पोलादी नळ्यावरील लेप, 
 चाांचणी नळ काांडी, 
याळू, (भरड हमलावाही पहा) 
 क्षार प्रहतहक्रया शीलता, 
 जलोढ, 
 चाळणी हविेषण, 
 प्रमाण हनयांत्रण, 
 समपहरष्ट्करण, 
 स्र्फोटन, हनटनेटका करण्यालरता, 
 सांहमश्रण, 
 वाहणे, (पवनोढ) 
 रासायहनक उपयुक्ता 



 

 

अनुक्रमणिका 

 वगसक, 
 हचकणमातीत, 
 लेप, 
 भरड हमलाव्यासह सांयुक्त प्रतवारी 
 आतील दोषकारक पदाथस, 
 अांश, 
 हनयांत्रण, 
 सांकीणस चाचण्या, 
 सुधारणा, प्रतवायी करण्यातील दोषाांच्या, 
 र्फोडलेली, 
 – ची घनता, 
 हनके्षप, (भरड हमलाव्याचे हनके्षपही पहा) 
 साठ्याांचे हनःसारण 
 शुष्ट्क प्रहक्रयाकरण 
 के्षत्रीय चाचण्या (वारांवारता) 
 सूक्ष्मता गुणाांक (सू. गु.) पहरणाम 
 सूक्ष्म कण (पहरणाम) 
 र्फरशीचे आच्छादन, 
 प्रतवारी 
 दोषदूर करणे, 
 वक्र, 
 पहरणाम, 
 अश्रेहणबद्धता, 
 मयादा, 
 शक्ती, ने बाहधत, 
 सुकायसता, ने बाहधत, 
 तापन, 
 तयार केलेली, र्फोडलेली, 
 आद्रसता (पृष्ठीय) 
 नैसर्मगक, 
 अनुकूलतम टके्कवारी, हमश्रणातील, 
 कणाचा आकार, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 वायवीय पद्धतीने लावलेला चुना, 
 पूवस बांधहनत काँक्रीट, 
 हनर्ममती आहण प्रहक्रया, 
 पूवेक्षण, 
 दजा, 
 प्रहतहक्रयाशील (क्षार–हभलावा प्रहतक्रीया) 
 अहवाल, 
 नमुने, 
 चाळणी हविेषण, 
 चाळण्याांचे आकार, 
 हवयोजन, शुष्ट्क द्रव्याचे, 
 गाळमाती, 
 द्रवचहलत पाांजणीकर, 
 नरम कण, 
 मूलस्थाने, 
 हवहशष्ट गुरुत्व, 
 साठे करणे, 
 शस्क्त सांरचनाांतील, 
 पृष्ठभागावरील आद्रसता, 
 पृष्ठभागाचा पोत, 
 चाांचण्या (हक्रया पद्धतीकरता चाांचणी पद्धहत पहा) 
 चे एकक वजन, 
 धावन, 
 वजनाचे उपकरण (के्षत्रीय कामे) 
वाळूचे र्फराटे,  
वालुके्षपण सर्फाई,  
वालुके्षपण,  
वालुकाशम,  
 भशुाचे काँक्रीट (कील बांदी) 
 तराजू (प्रमाण हनयांत्रण उपकरणे ही पहा) 
 प्रमाण हनयांत्रक सांयांत्र 
 तपासणी, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 वरचा व खालचा हनदशसक, 
 लहान हातवाहू (हातगाडीच्या प्रकाराची) 
 वजन करणे, काटदाांड्या, 
हविेषण,  
 हमलाव्याच्या हनके्षपाच्या माहहतीचे, 
 मातीचे, 
 पाण्याचे, 
 चाळण. (चाळणी हविेषण पहा) 
हवस्तरण आहण सांकुचन गुणाांक 
 हमलाव,े 
 हसमेंटचे गांध, 
 काँक्रीट, 
 चुना, 
 दगड, 
हवचरण गुणाांक  
 हनयांत्रण करता येणारे घटक, 
 चाांचणीची आधार सामग्री, 
 हनयांत्रण करता न येणारे घटक, 
हवरूपण–प्रहतबलाखाली काँक्रीटचे, 
हवचलन–चाांचण्याांच्या हनष्ट्कषांचे, 
हवसरण शीलता–औस्ष्ट्णक,  
हवघटन (हाहन पहा)  
हवतरक वायुधारक द्रव्याांकरता, 
हवतरक–जलघटी पक्कता हनयांत्रणाच्या द्रव्याकरता 
हवस्तहरत हचकण माती,  
हवस्तहरत धातुमल,  
हवस्तरणा (आयतन पहरवतसन पहा) चा गुणाांक 
हवस्तरण जोड–कालव्याचे अस्तर, 
हवस्तरणीयता–काँक्रीटची,  
 धाहरत वायू वरील पहरणाम, 
हवसांवाहन–  
 र्फमे, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 लाद्या व कालव्याचे अस्तर, 
हवलां बक. हसमेंट,  
हवलां बकाकरता वाटप यांत्र, 
हवलां बी द्रव्ये,  
हवयोजन–  
 हमलावा, 
 काँक्रीट, 
 हाहनकारक पहरणाम, 
 हाताळत असताना, 
 हमश्रकातून बाहेर पडत असताना (उपाय) 
 वायवीय पद्धतीने टाकत असताना 
 टाकत असताना टाळण्याच्या पद्धती 
 धाहरत वायुचा पहरणाम 
 पोझोलानचा पहरणाम, 
हवहशष्ट प्रकारचे हसमेंट,  
हवहशष्ट गुरुत्व–  
 हमलावा, 
 चाांचणी, 
 हसमेंट आहण पोझोलान, 
हवहशष्ट उष्ट्णता, काँक्रीट,  
हवहशष्ट पृष्ठ - हसमेंट  
हवकृहत मापी,  
हवचरण शीलता, चुना (हमश्रकाच्या कायाची चाांचणी)  
वषे्टन, पोलादी, चाचणी वधेन, 
वगे-टाकण्याचा,  
वैहशष्ट्टे्य, काँक्रीटची,  

श 

शब्दावली, खहनज आहण अशमहवषयक सांज्ञाांची– 
शस्क्त – सांपींडक  
 सरासरी, हवहभन्न हमश्रणाकरता 
 हवकास 
 गाभावधेने, हनयांत्रक नळकाांड्याांशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

 बाधा करणारे घटक 
 र्फमे काढणे – वर आधारलेले 
 वारांवारता हवतरण – चाांचणी हनष्ट्कषांचे 
 वारांवारता – नळकाांड्याची 
 सांदाबन हातोड्यानी चाांचणी 
 भारी काँक्रीट 
 सस्च्छद्र काँक्रीट 
 नमन, कतसन व तणाव शक्तीशी सांबांध 
 साांस्ख्यकीय हविेषण-चाांचणी हनष्ट्कषाचे 
 चाांचणी नळकाांडी,  
 चाांचणी नळकाांडी–काँक्रीटच्या दजाचे एक माप 
 चाांचणी हनष्ट्कषस 
 एकसारखेपणा, के्षहत्रय हनयांत्रणाचे एक माप 
शक्ती, सांपीडक - ने बाहधत – 
 आयु - 
 हमलावा 
 वायु अांश 
 कँस्ल्शयम क्लोराईड 
 हसमेंट- 
 अांश 
 सूक्ष्मता 
 प्रकार 
 दृढीकरण 
 मुरवण 
 तपमान 
 नळकाांड्याची उांची व आकार 
 हमश्रणावरील के्षत्रीय हनयांत्रण 
 हमलाव्याचा कमाल आकार 
 हमश्रणातील प्रमाणे 
 आद्रसताांश 
 वाळू, सूक्ष्मता गुणाांक (सू. गु.) 
 सोंहडयम क्लोराईड 



 

 

अनुक्रमणिका 

 बाष्ट्प मुरवण 
 सल्रे्फट-पाण्यातील 
क्ती - सांपीडक ने बाहधत  
 हनवातन प्रहक्रया 
 जल-हसमेंट गुणोत्तर 
 जल-घटी पक्वता हनयांत्रक द्रव्ये 
 आद्रस चाळण 
शक्ती - नमन  
शक्ती - उच्च लवकर येणारी 
शस्क्त - हमलाव्याची  
शस्क्त - कतसन  
शस्क्त - तणाव  
शॉटक्रीट (वायनीय पद्धतीने लावलेला चनुा पहा) 
हशलारस  
हशर्फारहसत हमलाव्याचा कमाल आकार 
हशर्फारहसत कमाल 
अवपात 

 

हशस्ट -  
शीत जोड -  
शीतन -  
 कृहत्रम 
 काँक्रीट नळ योजना 
शीत हवामानातील दक्षता - 
 त्वरकाांचा वापर 
 मुरवण 
 र्फम्याचे हवसांवाहन 
 हमश्रण 
 काँक्रीट टाकणे 
शुष्ट्कवषे्ठनी पद्धत - काँक्रीटच्या दुरुस्तीची, 
शुष्ट्क प्रहक्रया केलेली वाळू 
शुष्ट्कन सांकुचन -  
 जलघटी पक्वता हनयांत्रक द्रव्याचा पहरणाम 



 

 

अनुक्रमणिका 

 झालेले 
 कारणे 
 पहरणाम - हमश्रणाांच्या प्रमाणाांचा 
 गाराभराईचा चुना 
 पूवस बांधहनत काँक्रीट 
शले – 
 हवस्ताहरत, 
 हमलाव्यातील 
शलैवगस हनवरणात्मक, हमलाव्याची परीक्षा - 

स 

समायोजन – हमश्रणाचे,  
समापन चाांचणी यांत्राचे -  
सपसण काँक्रीटचे  
 ने बाहधत झालेले 
 हवा व जलाचा अांश 
 काँक्रीटमधील प्रहतबले,  
 पूवस प्रहतबहलत काँक्रीटमधील पहरणाम 
सर्फाई (सर्फाई करणे) तसेच (तरण, पट्टी भाराने थापी काम करून) 
 पृष्ठभागाचे प्रकार 
 रहचत 
 अरहचत 
 रांगीत 
 र्फरशीच्या गरजा 
 रहचत पृष्ठभाग (F1 F2 F3 F4 F5) 
 अपघषसण (र्फरशी) 
 उच्चगहत जलप्रवाह, गरजा 
 हनसरडी न होणारी 
 वायवीय पद्धतीने लावलेला चुना 
 पोत्याने घासलेला 
 वाळूची प्रतवारी, पहरणाम 
 वालुके्षपण 
 हजन्याचे उभार 



 

 

अनुक्रमणिका 

 दगडाने घासलेली 
 दगडी वाळू 
 पृष्ठभाव, हनवातन होऊ शकणारा 
 टेरेझो 
 अरहचत पृष्ठभाग (u1 u2 u3 u4 u5) 
 हनवातन प्रहक्रया केलेला 
सहचच्छद्र आांतनाल्या 
(पाये) 

 

सस्च्छद्र काँक्रीट हवयोजनामुळे बनलेले 
समयपूवस ताठरपणा (आमासी पक्वता पहा) - 
सरक र्फमा (अस्तर यांत्र) 
सघन आयतन –  
सल्रे्फट –  
 बाधा 
 भजूलातील 
 हमश्रण जलातील 
 लवणे – 
 सल्रे्फट प्रहतहवरोधी हसमेंट (प्रकार Ⅴ) 
सल्र्फाईड खहनजे  
सल्र्फरची टोपी  
साय –  
साचे –  
 डबडी 
 पुठ्ठ्ठ्याचे 
 हबडाचे 
 नळकाांड्यावर टोपी घालणे 
सापेक्ष आद्रसता चाांचणी (बाांधकामाचे घटक) 
सायलेज रसाांचा दृढीभतू काँक्रीटवरील पहरणाम 
सायर्फन (एकसांघ)  
साठवण, हसमेंट  
हसमेंट –  
 के्षत्रीय असाधारण कायस 



 

 

अनुक्रमणिका 

 आयु - 
 वायुधारण - 
 वायु हवयोजहनत 
 क्षाराांश - 
 क्षार प्रहतरोधक 
 प्रमाण हनयांत्रण 
 खांगर, - 
 कमी ज्वलनाचा पहरणाम 
 गांध हवस्तरण व सांकुचन गुणाांक 
 सहमश्र रचना 
 हनरहनराळ्या प्रकारची सांपीडन शस्क्त 
 अांश 
 ने बाहधत – 
 हमलावा - 
 वायुअांश, (धाहरत वायू) 
 वाळूचा सूक्ष्मता गुणाांक (सू. गु.) 
 सांगणन 
 करता चाांचण्या 
 सांकुचन जोडाची गाराभराई 
 व्याख्या 
 साठवणातील हाहन (चाांचणी) 
 बचत हमलाव्याच्या प्रतवारीने बाहधत 
 काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 सरपण व हवस्तरणता 
 हटकाऊपणा 
 प्रत्याम्थता 
 पारगस्थता 
 क्षरण प्रहतरोध 
 शक्ती 
 तपमान वाढ 
 औस्ष्ट्णक गुणधमस 
 एकक वजन, 



 

 

अनुक्रमणिका 

 आयतन पहरवतसन 
 सुकायसता 
 आभासीं (हदखाऊ) पक्वता 
 सूक्ष्मता 
 वायुपारगम्यता चाांचणी 
 काँक्रीटवरील पहरणाम 
 गढूळपणा मापी चाांचणी 
 आतील असांबांहधत द्रव्य 
 मुक्त चुन्याचा अांश 
 हिहष 
 गाराभराईचा चुना 
 जलयोजन उष्ट्णता हनरहनराळ्या – 
 प्रकाराांचीं 
 हनयांत्रण 
 उच्च लवकरची शस्क्त (प्रकार Ⅲ) 
 उच्च – हसहलका गाराभराईच्या चनु्यातील 
 सांकुचन कमी करण्याकरता 
 हनरीक्षण, के्षत्रीय 
 अन्वषेणे, डेन्व्हर प्रयोग शाळेतील 
 हाहन, शुष्ट्क प्रमाण हनयांत्रणातील 
 ज्वलनानांतरची हाहन 
 कमी क्षार असलेल्या 
 कमी उष्ट्णतेचे (प्रकार Ⅳ) 
 हवहनर्ममती 
 सुधाहरत (प्रकार Ⅱ) 
 चुन्याचे लेप (हसमेंटच्या चनु्याचे लेप व अस्तरें पहा) 
 पोटसलां ड, व्याख्या 
 पोटॅहशयम अांश, चा पहरणाम 
 हवलां बक 
 सोहडयमचा अांश, चा पहरणाम 
 हवहशष्ट गुरुत्व 
 हवहशष्ट पृष्ठ (सूक्ष्मता) 
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 मानक (प्रकार Ⅰ) 
 साठवणाच्या गरजा 
 हनरहनराळ्या प्रकाराांच्या पासून शस्क्त 
 सल्रे्फट प्रहतरोधक (प्रकार Ⅴ) 
 तपमान हनयांत्रण 
 चाांचण्या, स्वीकृती 
 काल, दृढीकरणाचा 
 कार 
 पाण्याची गरज, जलयोजनाकरता 
 वजनातील हवचरणे 
हसमेंटच्या चुन्याचा लेप व अस्तरे (पोलादी नळ) 
 कोंने, कोपरे, खास भाग 
 प्रयुस्क्त 
 मुरवण 
 बाहेरील लेप 
 जागेवर लेप देणे, जोडाांवर 
 जागेवर टाकलेली चनु्याची अस्तरे 
 आतील अस्तरे 
 द्रव्ये 
 पद्धत- टाकण्याची 
 पृष्ठभागाची पूवस तयारी 
हसमेंट हरक्तता गुणोत्तर (टॅल्बाट व हरचाटस) 
हसमेंट पोटसलां ड – पोझोलान 
हसद्धीकरण बाांगडी (चाांचणी यांत्राचे समापन) 
हसहलका –  
 हमलाव्यातील, 
 हसमेंटमधील 
 पोझोलानातील 
 ओपलॅाईन 
सुधाहरत हसमेंट (प्रकार Ⅱ) 
सुघट्ट्य प्रवाह (सरपण पहा) – 
सुघट्ट्यता, अवयात चाांचणीवरून मापन केलेली 
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सुकायसता – 5/3  
 ने बाहधत – 
 सांहमश्रणे 
 हमलाव्याची प्रतवारी 
 हसमेंटची सूक्ष्मता 
 र्फोडलेला हमलावा 
 धाहरत वाय ू
 कणाचा आकार 
 वाटाण्यासारखा कां कर 
 पोझोलान 
 वाळू, सूक्ष्मता गुणाांक (सू. गु.) 
 कमी आकाराचा कां कर 
 जलाांश 
 हनयांत्रण 
 अवपात चाांचणी - एकसूचक 
सूक्ष्म हमलावा (वाळू पहा) – 
सूक्ष्मता, हसमेंट (हवहशष्ट पृष्ठही पहा) 
सूक्ष्मता गुणाांक (सू. गु.) वाळूचा 
 पहरणाम काँक्रीटवरील 
 चाांचणी 
सूत्रालेख, हसमेंडची सांहमश्र बनावट हनहित करण्याकरता 
 सूक्ष्म हमलाव्यातील मुक्त आद्रसता 
सोपे केलेले कालव्याचे काँक्रीटचे अस्तर 
सोडा अशँ -  
सोहडयम क्लोराईड - काँक्रीटमधील 
सोहडयम हायड्रॉक्साईड, चाांचणी सेंहद्रय अपद्रव्य 
सोहडयमचा, हसमेंटमधील पहरणाम 
सोहडयम सल्रे्फट चाांचणी 
सांहमश्रणे -  
 त्वरक 
 वायुधारक द्रव्ये 
 डेन्व्हर प्रयोगशाळेतील चाांचण्या 
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 अल्युहमनमची भकुटी - 
 गारभराईचा चुना 
 पूवसवषे्टहनत काँक्रीटकरता चनुा 
 काँक्रीटची दुरुस्ती 
 प्रमाण हनयांत्रण - 
 कँस्ल्शयम क्लोराईड 
 ने बाहधत क्षार–हमलावा प्रहक्रया 
 ने बाहधत काँक्रीटची शक्ती 
 वाटप यांत्र 
 वापर 
 रांगीत रांजक द्रव्ये (र्फरशी) 
 डायटोमेशस महृत्तका (पोझोलान पहा) 
 हायड्रॉस्क्सलेटेड कँबॉस्क्सहलक अम्ले 
 मात्रा 
 हलग्नो सल्र्फॉहनक अम्ले 
 (पववता) मांदक 
 जलघटी पक्वता हनयांत्रक 
 जल-घटी पक्वता त्वरक 
 जल-घटी पक्वता हवलांबी 
 मात्रा 
 घाहरत वायूवरील पहरणाम 
 शूष्ट्कन सांकुचनावरील पहरणाम 
 हटकाऊपणावरील पहरणाम 
 चाांचणीपद्धत व स्वीकृती 
 उपयुक्तता चाांचण्या 
सांहमश्रण, वाळू, –  
सांदाबन, स्पांदन करून –  
 पहरणाम, शीत जोडावरील 
सांदाबन, पूवसहनर्ममत काँक्रीट नळ – 
सांयुगे, मोहोरबांदी  
 वापर, 
सांपीडक शस्क्त (पहा शस्क्त, सांपीडक) 
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सांगहजरे –  
सांवाहकता औस्ष्ट्णक  
सांधनता (अवपातही पहा)  
सांरहचत जोड –  
 बांध आहण गरजा 
 स्वच्छता करण्याची कामे 
 व्याख्या 
 रहचत उपचार 
 खोबणी 
 अनुदैघ्यस 
 चुन्याचा थर 
 बोगद्याचे अधस्तर 
 जलरुद्धता 
सांरचनेच्या प्रगतीचे अहवाल 
सांदूहषत करणारे पदाथस – 
 हमलाव्यातील 
 पाण्यातील 
 चाांचण्या 
सांकुचन (आयतन पहरवतसनही पहा) चा गुणाांक, 
सांकुचन जोड -  
 कालव्याची अस्तरे 
 हसमेंट, गारभराईकरता 
 हकमान रुां दी गाराभराईकरता 
सांयुक्त सहमतीचा अहवाल 
सांगमरवरी दगड -  
सांहनहहत भाग  
 क्षरण 
 हाहन, अहतलवकर र्फमे काढून घेण्याने बांधाला 
 झालेली 
 तपासणी 
सांयत्राचा आराखडा आहण पद्धती 
सांरक्षण –  
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 सांहनहहत धातू 
 ताजे काँक्रीट 
 जुने काँक्रीट, अपक्षयाहवरुद्ध 
सांदभस सूहच, तपासणी केलेल्या बाबी 
सांदभस, हनवदेक काँक्रीटच्या सांबांधी 
सांरचन काँक्रीट, स्वीकृतीचाांचणी जल-घटी 
 पक्वता - हवलां बी द्रव्याकरता 
सांहक्षप्तीकरण - चाांचणी आधार सामग्रीचे 
सांघनता आहण अवपात, ताजे काँक्रीट, 
सांकुचन,  
सेंहद्रय अपद्रव्ये,  
 हमश्रण जलातील, 
 वाळूतील (चाांचणी) 
स्वयांचहलत प्रमाण हनयांत्रण आहण नोंद, 
स्वच्छ करणे,  
 अम्लाचा वापर, 
 सांरचन जोड, 
 आद्रस वालुके्षपण, 
 रहचत पृष्ठभाग, 
 पूवसतयारी, दुरुस्तीकरता, 
 जलरोधक उपचार करण्यापूवी, 
 पांप नळ्या, 
 प्रबलीकरण पोलाद, 
स्र्फहटकीय वाढ,  
स्पांदन,  
 पहरणाम, शीत जोडावरील, 
 पहरणाम, हटकाऊपणावरील, 
 वारांवारता, 
 हनहित करण्याची पद्धत, 
 चाांचणी नळकाांळी, 
स्पांदनक–  
 क्षमता, 
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 भारी काँक्रीटकरता, 
 र्फमा, 
 गट, 
स्स्वस हातोडा (सांदाबन चाांचणी हातोडा पहा) 
स्वीकृहत चाांचण्या,  
 वायुधारक द्रव्याांच्या करता, 
 पोझोलान करता, 
 जलघटी, पक्कता हवलां बीद्रव्ये 
स्लेट,  
स्र्फोट, हनवात,  
स्कोहरया,  

ह 
हवचेे बुडबुडे,  
हलक्या वजनाचा हमलावा 
व काँक्रीट 

 

 हमलावा, 
 काँक्रीट, 
 सांरचन हनयांत्रण 
हलक्या वजनाचा भरड हयलाव्यातील द्रव्य (चाचणी) 
हलक्या वजनाच्या वाळूतील कणाकरता (चाचणी) 
हलक्या वजनाचे वाळूतील द्रव्य (चाचणी) 
हलक्या वजनाचे भरड हमलाव्यातील द्रव्य 
हलक्या वाळूतील द्रव्य, 
हलक्या वजनाचे हमलाव्यातील कण (भार माध्यम हवलगत) 
हवामान पहरस्स्थती. दक्षता, 
 थांड हवामान, 
 धुळीची वादळे, 
 गरम हवामान, 
 पाऊस, 
हाहनकारक पदाथस, हमलाव्यातील (दूहषत करणारे पदाथसही पहा) 
हाताळण्याची कायस (पहरवहनाची उपकरणेही पहा) 
 हमलाव्याची प्रतवारी – ने बाहधत झाली 
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 पद्धती/आहण उपकरणे, 
 हमलावा, 
 हसमेंट, 
 काँक्रीट, 
 दक्षता (काँक्रीट), 
 हवयोजन – कालातील 
 अवपात हाहन – कालातील, 
हानी, ज्वलनानांतरची,  
“हहम पादत्राणे”  
हीरावधेन,  
ह्यमूस, हमलाव्यातील,  

ि 
क्षरण (गांज) काँक्रीटचे,  
क्षरण, सांहमहहत भागाांचे  
क्षरण, काँक्रीटचे,  
 कारणे, 
 पहरणाम, हमश्रणाच्या प्रमाणावरील, 
क्षार - माती व पाण्यातील, काँक्रीटवरील पहरणाम, 
क्षार – हमलावा प्रहतहक्रया 
 ने बाहधत झाली 
 पोझोलान, 
 प्रहतहक्रया शील हमलाव,े 
 काँक्रीटवरील पहरणाम, 
 चुना–दांहडका चाचणी, हनहित करण्याकरता, 
के्षहत्रय हनयांत्रण,  
के्षहत्रय प्रयोग शाळा -  
मुरवणाच्या सुखसोयी,  
 उपकरण, 
 उदे्दश, 
 आकार आहण प्रकार, 
के्षहत्रय हवलगन प्रमाणे, स्वच्छ हवलगनाांत 
 पहरवर्मतत केली (हमश्रण) 
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— 
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युनायटेड तटेटस् ्यरूो ऑफ रेतलमेशन णडपाटपमेंट ऑफ इटंीणरअर 
 

कॉन्क्रीट मॅन्युअल 
 

या पुतिकाचे मराठीि भाषािंर करिाना इगं्रजी श्दाकणरिा जे मराठी श्द वापरले िे मूळ 
पुतिकािील इगं्रजी श्द दाखणविारी अिर णवल्हेवारीने केलेली मराठी – इगं्रजी श्दावली. 
 

अनुवादक – णव. ह. केळकर 
 

अ 
अहक्रय – Inert 
अचल भार – Dead load 
अनुकरण केलेले – Atomised 
अत्यांत पहतकूल पहरस्स्थती – Pessimisum 
अहतप्रभाहरत – Over charged 
अथस हनणसय – Interpretation 
अधस्तर – Invert, subgrade 
अहधभार – Overburden 
अध्यारोपण – Superposition 
अनाहभहक्रयाशील – Non reactive 
अनाकार – Amorphous 
अन्वषेण – Investigation 
अनापचेय – Non expendible 
अनुकूलतम – Optimum 
अनुगामी कड –Trailing edge 
अनुदैघ्यस – Longitudinal 
अनुनेय – Amenable 
अनुबांहधत – Stipulated 
अनुहवके्षप – Plan 
अनेमी – Tramp 
अन्योन्य हक्रया – Interaction 
अपकें द्री – Centrifugal 
अपक्व - Green 
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अपघषसण - Abrasion, grinding 
अपचयी – Expendible 
अपहमहश्रत – Adulterated 
अपसरण – Divergence 
अपस्करण - Dispersion 
अपक्षय प्रहतरोधकता - Weathering resistance 
अपक्षालन – Leachiq 
अपके्षप – Outwash 
अभ्युपाय – Expedient 
अहभहक्रयाशीलता - Reactivity 
अम्लीय – Acidic 
अरहचत – Unformed 
अवकलन - Differential 
अवतरण तरणी हवलयक – Sinktloat separator 
अवतलन – Subsidence 
अवपात – Slump 
अवधारक नळ – Penstock 
अवपक – Slime 
अवसादन – Sedimentation 
अवस्थापन – Settlement 
अवशोषण – Absorption 
अवातमुहद्रत – Hermitically sealed 
अशमहवद्या – Lithology 
अश्रेहणबद्ध प्रतवारी – Gap grading 
अशमरस – Lava 
असांक्रमी – Adiabatic 

आ 
आकार अांशभाग – Size fraction 
आकार पृथक्करण-Size separation 
आकार हवयोजन - ” 
आच्छादन क्षमता - Coverage 
आन्तहरक राजस्व कायालय – Bureau of Inland Revenue 
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आन्तनाल्या - Under drains 
(आन्तभोम) जलस्तर - (Underground) Water table 
आन्दोलक - Agitator 
आद्रसतामापी - Hygrometer 
आधार द्रव्य - Matrix 
आपाती - Stand by 
आभासी पक्वता - False set 
आभांड - Tare 
आयतन पहरवतसन - Volume change 
आयोजन आलख - Schematic diagram 
आरांहभक खराबी – Incipient failure 
आसवन - Distillation 

उ 

उच्चालक - Elevator 
उडाण रेषा – Spring line 
उत्थापक - Lifters 
उत्पे्रहरत - Actuated 
उदासीन करणे - Neturalize 
उन्नत - Elevated 
उपहनकासी – By pass 
उपयोग भार - Service load 
उपसा साधन – Bailor 
उभार - Rise 
उसळून बाहेर येणे - Squrit 
उष्ट्णता प्रवणता - Thermal gradient 
उष्ट्णता सांवाहकता - Thermal conductivity 
उष्ट्णताांतरण – Heat transfer 
उष्ट्णतादाब पक्वता – Thermosetting 

ऋ 

ऋजु तैल – Straight oil 
ऋतुसहन हक्रया - Weather proofing 

ए 
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एकक वजन - Unit weight 
एक केस्न्द्रत – Concentric 
एकरूप होणे – Fusion 
एक स्वकृत – Patented 

अ ं
अांकपट्टमापी – Dial gauge 
अांडगोल – Spheroid 
अांतःकीणस – Interpersed 
अांतग्रसहथत – Interlocked 
अांतवसस्तु – Ingradient 
अांतवेशन – Interpolation 
अांतःस्थापन – Embedding 
अांतःस्र्फोट – Implosion 
अांतःके्षपण - Inject 
अांतरावकाश – Interstics 
अांतराळीय – Intersticial 
अांतहरत केलेला – Subtended 
अांशहवभाग – Fraction 
अांशाांकहनत – Calibrated 
अांहशक आकार – Size fraction 
अांशाहकत माप – Graduated scale 

क 
कडकड आवाज होणे – Crepistation 
कडा दाबलेली – Crimped 
कणन शस्क्त – Breaking strenth 
काहचत करणे – Vitrify 
काचीय – Vitreous 
कायाांतहरत – Metamporphic 
कायससूहच – Work sheet 
काष्ठपूरक – Wood filler 
हकरणोत्सगी समस्थाहनक तत्र – Radio isotope technique 
कीलबांदी काँक्रीट – Naling technique 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुां डली – Helix 
कुां डलीदार – Helical 
केसासारख्या हचरा पडणे – Curbing 
कां गणी – Reglet 
कां हपका - Reed 

ख 

खरबरीत - Tracky 
खवणी – Scoop 
खहनत्र – Excavator 
खळगा – Silo 
खोबण दात्याचा – Tongue & grooved 
खांहडतपणा - Fissibility 

ग 

गढूळपणा मार्फी – Turbidity meter 
गलन उष्ट्णत – Heat of fusion 
गाळणे - Skimmer 
गुरुत्व वाहन – Gravity feed 
गूढ स्र्फटीय – Crypto crystaline 
गोला चक्की – Bill mall 

घ 

घवत्व मापी - Pycnommter 
घटक – Ingradient 
घषसण हत्रज्या – Radius of gyration 
घूणाक्ष – Axis of rotation 

च 
चल पहरणाम – Parameter 
चांचुपात्र – Beaker 
चालन बाांगडी – Draving ring 
चुांबकीय घूणस – Magnetic moment 
चुषणी – Aspirator 

ि 

हछद्र – Vesical 



 

 

अनुक्रमणिका 

हछहन्नचे टोक – Gad point 
ज 

जड - Inert 
जलघटी – Water reducing 
जल हछद्र – Weep hole 
जल योजन - Hydration 
जल योजन उष्ट्णता – Heat of hydration 
जलरुद्ध – Water logged 
जल हवच्छेदन – Sopanfication 
जलसेतु – Aqueduct 
जल स्पैहतक शीषस – Hynrostaic head 
जलीय हवयोजन – Hydrosepartor 
जलोच्छालक – Hydraulie jack 
जलोढ – Alluvial 
जाळी पाडणे – Crazing 
जवलाशमचय – Agglomoration 
जोडणे – Splicing 

झ 

झाप – Flashing 
झुकावण – Cant 

ट 

टाकी – Launder 
ठ 

हठकरी – Crock 
हठसूळ – Pulverulent 
ठोकणी – Slat 

ि 

तडकणे - Chuking 
तनुकारक – Dilutent 
तरलता – Fluidity 
तलहचन्ह – Bench mark 
तलपट्ट – Soleplate 



 

 

अनुक्रमणिका 

तलोस्च्छन्न – Undercut 
त्वक्पट्ट – Skin plate 
त्वरक – Accelerator 
ताप अनुचाहलत हनयांहत्रत – Thermostatically Controlled 
तापहवहनमय यांत्र - Heat exchanger 
तापसह मृहत्तका – Fire clay 
तापस्थाई – Thermostat 
तापस्थाहपत पक्वता – Thermosetting 
हत्रहमतीय सूक्ष्मदशी – Sterioscopic microscope 
हत्रशलू – Three pronged 
तीर – Rib 
तुहीन – Frost 
तैल प्रज्वहलत – Oil fired 
तोंडावरील हछद्र – Bung hole 

द 
दऱ्या – Gulches 
दहलत – Crusher 
दशसक – Index 
दहक्षणावतस – Clock wise 
दृढीकारक – Hardener 
दृशयाांश – Out crop 
द्रवधनमापी – Hydrometer 
द्रवीय दृढीकारक – Liquid hardener 
हद्वनेत्री – Binocular 
दुदसम्य – Stiff 
दांड चक्की – Rod mill 

ध 

धरण चाांचणी – Beam test 
धनायन हवहनमय – Cation exchange 
धातुमळ – Slag 
धाहरत – Entranied 

न 



 

 

अनुक्रमणिका 

नहतकोन – Angle of inclination 
नदीकृत – Fiuvial 
नमन शस्क्त – Fiexural strength 
नमुनेदार हचरा – Pattern cracking 
नरतुांड – Spigot 
नरसाळे – Tremie 
नलकूप – Well point 
हनकास पेटी – Blow off box 
हनकास वायु – Exaust gas 
हनथळणे – Decant 
हनबल हमश्रण – Lean mixture 
हनभार – Dunnage 
हनमज्जन – Immersion 
हनरपेक्ष आयतन – Absolute volume 
हनजसलीकरण – Dehydration 
हनधाहरत क्षमता – Rated capacity 
हनदेशाांक – Coordinates 
हनवसचन - Interpetation 
हनवातन – Cavitation 
हनवात मापी – Vacum gauge 
हनवात साहधत – Vacum processed 
हनरोध करणे – Inhibit 
हनस्रवण – Bleeding 
हनस्रावण – Exudation 
हनक्षारण – Etching 
नीटनेटके करणे – Clean up 

प 

पक्कड – Key 
पक्वता – Setting 
पक्वता हवलांबी – Set retarding 
पदसांज्ञा – Deslgnation 
पटलीकरण – Encrustation 



 

 

अनुक्रमणिका 

पट्ट बांध भांजक – Sheet bond breaker 
पट्टावाहक – Belt courceyor 
पट्टीभवन – Lammiation 
पत्रलता – Scroll 
परस्पर व्यापी – Overlapping 
पहरक्रामी – Resolving 
पहरचालन – Operation 
पहरत्र – Curl 
पहरनाहलका – Solenoid 
पहरपीडन मापक – Torque measure 
पहरष्ट्कार – Refinement 
पहरवर्मतत करणे – Convert 
पहरवहेष्टत – Lagged 
पहरवात – Ambient 
पिाग्र – Reciprocating 
पसरट नहलका – Flume 
पल्लुतन – Foliation 
प्रकाशपरावतसन गुण – Light reflecting quality 
प्रगामी – Progressive 
प्रज्वलन – Ignition 
प्रतप्त – Calcined 
प्रतलयुक्त – Planar 
प्रत्यक्ष प्रवाह मापी – Direct flow measure 
प्रत्यक्ष प्रवाह पद्धती – Direct flow method 
प्रत्यास्थता – Elasticity 
प्रत्यास्थता गुणाांक – Modulus of elasticity 
प्रहतवती प्रवाह पद्धती – Reverse flow method 
प्रहतशोधन – Revision 
प्रद्रहवत – Smelted 
प्रदेश वणसन Topography 
प्रबाहधका – Monograph 
प्रभाजक – Fraction 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रमाजन – Fractionation 
प्रमाण हनयांत्रण – Batching 
प्रमाण हनयांत्रक – Batching plant 
पे्रहरत – Induced 
प्रलां बी – Overhanging 
प्रवहणका – Chute 
प्रवाहक कड – Leading edge 
प्रवशेयता – Permiability 
प्रशमन केलेली – Compounded 
प्रशीतन – Refregeration 
प्रस्रु्फटन – Efflorecence 
प्रस्ताव – Discharge 
प्रक्षालन – Flushing 
प्रके्षप – Project 
पाचर जोड – Splines 
पाठ्याांक – Reading 
पाणवण – Priming 
पातप्रवहणका – Drop chute 
पापुांद्रा हनघणे – Encrustation 
पायसीकृकृत – Emulsified 
पारगम्यता – Permeabihity 
पारयाहन – Tranist 
पारेषण – Transmission 
पाशबद्ध – Locked 
पार्मश्वक – Lateral 
पाांजणीकर – Sizer 
प्रामाण्य – Validity 
पुनःप्रापण – Reclamation 
पुनःरचना करणे – Revamp 
पुरस्थापन – प्रबदू – Point of introduction 
पूरक – Filler 
पूरण प्रतले – Fill planes 



 

 

अनुक्रमणिका 

पूवस कथन – Prediction 
पूवस हनर्ममती – Precast 
पूवस प्रहतबहलत – Precast 
पूवे पहाणी – Reconaissance 
पूवस वषे्टहनत – Prepacked 
पूवेक्षण – Prospecting 
पोकळ – Drummy 
पोत – Texture 
पोतप्रभत – Bulk head 
पोषक – Feeder 

फ 

रु्फलणे – Slake 
रु्फलहवणे – Expand 
रे्फनन द्रव्य – Foaming agent 

ब 
बलशनू्य – Neutral 
बहुवणी – Varicoloured 
बरदान दण्ड – Tare bar 
बाष्ट्पशीतन – Eveporation cooling 
बांद पहरपथ – Closed circuit 
बांहधत काँक्रीट – Bonded concrete 

भ 
भामा प्र. – M H S 
भरपाई – Offset 
भारहमतीय – Gravimetric 
भ्रामी – Gyratory 
हभत्तीपट्ट – Wales 
भग्नाशम – Talus 
भपूृष्ठीय – Geodetic 
भसुा – Exeelsior 
भेदन – Cleareage 
भेदनीय – Vulnerable 



 

 

अनुक्रमणिका 

भांजन – Yielding 
 
मथना वधेक – Churn drill 
मलवा हनर्ममत – Detrital 
मसुराकार – Lenticular 
माप नळी – Gauge glass 
मागाहधकार – Right of way 
हमलावा – Aggregate 
हमश्रप्रपडाशम – Conglomorate 
मुक्त प्रवाह – Open flow 
मृदाशोषक – Soil sokar 
मृदुकरण जल – Tempering water 
मेजपट्टी – Screed 
मोकळीक – Leeway 
मोजपट्टी – Template 
मोडबाांध – Diversion weir 
मांदक – Retarding 

य 

यानावर चढहवलेली स्स्थती – F. O. B. 
युग्मन – Coupling 
योग्यकता – Totalizer 
योग्य तऱ्हेने भाग धरून ठेवण्याचे साधन – Jigging 

र 

रवी – Stirrer 
रसाकषी – Osmotic 
राळदार – Resinous 
रुक्षता – Harshness 
रूपाांतकारक घटक – Modifying factors 
रूमामस्तकी – Mastic 
रेहखक – Linear 
रोधक पात्र – Catch basin 
रोहहत्र – Transformer 



 

 

अनुक्रमणिका 

रांजक - Pigment 
ल 

लाक्षारस – Laquer 
लेखाहचत्रीय अहभलेखक – Graphical recorder 
लोहमय – Ferruginous 

व 

वगसक, वर्मगकार – Classifier 
वणसनमापक चाांचणी – Colorometric test 
वसीय – Fatty 
वहन हवके्षपण – Vehical dispersion 
वहन क्षमता – Fluidity 
वाटा – Batch 
तातभट्टी – Blast furrnacl 
वामावतस – Anticlock wise, Counterclock wise 
वायुपारमम्यता उपकरण – Air permiability apparatus 
वायुप्रवाह नहलका – Draft tube 
वायुवधसक – Air booster 
वायुहवयोजहनत – Air separated 
वायवीय – Peneumatic 
वारांवारता – Frequency 
वालुके्षपण – Sand blasting 
व्यापार नाम – Trade name 
हवकणसतः – Diagonally 
हवकणसताहभमुखी – Diagonally opposite 
हवकृत केलेले – Denatured 
हवखरून जाणे – Spall 
हवघटन – Decomposition 
हवघटन करणे – Disrupt 
हवचरण गुणाांक – Coefficient of Variation 
हवचलन – Departure, Variation 
हवच्छेदन – Disintegration 
हवजातोय – Heterogeneous 



 

 

अनुक्रमणिका 

हवदरण प्रतल – Cleavage plane 
हवदु्यत हविेष्ट्यकी – Electri type 
हवदु्यत् सांयांत्र – Power plant 
हवहनमय – Regulation 
हवभांजन – Fracture 
हवभाजन – Splitting 
हवयोजन – Segregation 
हवराम घड्याळ – Stop watch 
हवलग करणे – Cut off 
हवलायक – Solvent 
हवलेय लवण – Soluble salt 
हवलां बी – Retarding 
हवलां ब – Hang up 
हवशाखन – Twin out 
हवसरण – Dissipation 
हवषम हदक् – Anisotropic 
हवसजसन (हवदु्यत्) – Discharge etc. 
हवश्राम – Angle of repose 
हवसरण – Dissipation 
हवसरण शीलता – Diffusivity 
हवस्थापन – Displacement 
हवस्स्थहत – Offset 
हवके्षपण – Dissipation 
व्युत्पन्न – Derlvation 
वदेी हनके्षप – Terrace deposit 
वलेा यांत्र – Timer 
वलेाांतर रेषा – Time interval line 
वषे्टक – Sheathing 
वैिेहषक – Analytical 

श 

शयान – Viscous 
हिहष – Gel 



 

 

अनुक्रमणिका 

शील तणाहवत – Cold drawn 
श्रेणीकरण रेषा – Gradation line 
शलै वगस हववरण – Petrography 
शलै हवज्ञान शास्त्र – Petrography 
शीषक – Drier 
शोषनहलका – Pipette 
शांखाभ – Conchoidal 

स 

सघषसण – Attrition 
सचेत – Live 
सजल – Hydurs 
स्खलन – Slop 
स्पांपन – Pulsation 
सर्मपल – Sprial 
सपसण – Creeb 
सर्फाईदार – Slick 
समन्वषेण – Exploration 
समपहरष्ट्करण – Benefication 
समपर्मश्वक – Prismatic 
सममूल्य – Equivalent 
समहमत – Symmetrical 
समय हनधारण – Timing 
समापन – Calibration 
समाांतरण – Parrallelism 
समाांगता – Soundness 
सरकर्फमा पट्टी – Slip form screed 
सरल पट्टी – Straight edge 
सहाथ्यक – Sattelite 
स्र्फोटक – Popout 
ल्वजात – Autogenous 
स्वयां अपक्रामणी – Self priming 
सापेक्ष आद्रसता – Relative humidity 



 

 

अनुक्रमणिका 

साम्यावस्था – State of equilibrium 
स्वाम्य – Propritory 
हसद्धीकरण बाांगडी – Proving ring 
साांस्ख्यकीय साधन – Statistical tool 
सुगमता – Accessibility 
सुनम्य Fiex 
सुसांजनता – Consistancy 
सूचक तबकडी – Indicating dial Tell tale dial 
सूक्ष्मदशी – Microspic 
सूक्ष्मर्फाटीय – Micro crystalline 
सूत्रालेख – Nomograph 
ल्थूलदशी – Megascopic 
स्वदेन – Sweating 
सांकेत सांहहता र्फलक – Signal code board 
सांक्रमक – Transition 
सांधनता – Consistancy 
सांघट्टन – Imapct 
सांतोलक – Poises 
स्तांभ भहूमका – Post hole 
सांधारण – Servicing 
सांहवहहत – Embedded 
सांनीडक Compressive 
सांपृक्त – Saturated 
सभरण झडप – Check valve 
सांहमश्रक वाळू – Blending sand 
सांमीहलत होणे – Coalescence 
सांयुग – Compound 
सांयोजी – Cementing 
सांवरक - Selector 
सांवातन - Ventilation 
सांवाहकता – Conductivity 
सांसस्क्त – Adhesion 



 

 

अनुक्रमणिका 

सांसजनकता – Choesiveness 
ह 

हमीदार – Under writer 
हहमद्रवण – Thawing 
हहमानो हनके्षप – Glacial edosits 
हहमानी हवामान – Freezing weather 
हहमोड – Morain 
हांसड्रीवा – Goose neck 

ि 
क्षय – Disspation 
क्षालन – Rnising 
 

— 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

युनायटेट तटेटस् ्यरूो ऑफ रेतलमेशन णडपाटपमेंट 
ऑफ इटंीणरअर 

 
कॉन्क्रीट मॅन्युअल 

 
या पुस्तकाचे मराठीत भाषाांतर करताना इांग्रजी शब्दाकहरता जे मराठी शब्द वापरले ते मूळ 

पुस्तकातील इांग्रजी शब्द दाखहवणारी अक्षर हवल्हेवारीने केलेली इांग्रजी – मराठी शब्दावली. 
 

अनुवादक – णव. ह केळकर 
 

A 
Abrasion – अपघषसण 
Absoultvolume – हनरपेक्ष आयतन 
Absorption – अवशोषण 
Acceleration – त्वरक 
Accessibility – सुगमता 
Acidic – अम्लीय 
Activated – अत्पे्रहरत 
Adhesion – सांसक्ती 
Adiabatic – असांक्रमी 
Adulterated – अपहमहश्रत 
Agglomeration – ज्वालाशमचय 
Aggregate – हमलावा 
Agitator – आन्दोलक 
Air – booster – वायुवधसक 
Air permeability apparatus – वायू पारगम्यता उपकरण 
Air separated – वायुहवयोजहनत 
Alluvial – जलोढ 
Ambient – पहरवात 
Amenable – अनुनेय 
Amorphous – अनाकार 
Analytical – वैिेषहणक 
Angle of inclination – नहतकोन 
Angle of repose – हवश्राम कोन 



 

 

अनुक्रमणिका 

Anisotropic – हवषम हदक् 
Anticlockwise – वामावतस 
Aqueduct – जलसेतु 
Asprirator – चूषणी 
Atomised – अनुकरण केलेले 
Attrition – अणुकरण केलेले 
Autoegenous – सांघषसण 
Axis of rotation – घूणाक्ष 

B 
Bailer – उपसा साधन 
Ball mill – गोला चक्की 
Barometer – वायुदाब मापी 
Batch – वाटा 
Batching – प्रमाण हनयांत्रण 
Batching plant – प्रमाण हनयांत्रक 
Beaker – चांचुपात्र 
Beam test – धरण चाांचणी 
Belt conveyor – पट्टावाहक 
Bench mark – तल हचन्ह 
Benefication – समपहरष्ट्करण 
Binocular – हद्वनेत्री 
Blast furnace – वातभट्टी 
Bleeding – हनस्त्रवण 
Blending sand – सांहमश्रक वाळू 
Blow off box – हतकास पेढी 
Bonded concrete – बांहधत काँक्रीट 
Breaking strength – कणन शस्क्त 
Bulk head – पोत प्रभत 
Bung hole – तोंडावरील हछद्र 
Bureau of internal revenue – आन्तहरक राजस्व कायालय 
By pass – उपहनकासी 

C 



 

 

अनुक्रमणिका 

Calcined – प्रतप्त 
Caliberated – अशाांकहनत 
Calibration – समापन 
Cant – झकाव 
Cation exchange – धनायन हवहनमय 
Cvaitation – हनवातन 
Catch basin – रोधकपात्र, पाणवठा 
Cementing – सांयोजी 
Centrifugal – अपकें द्री 
Cheeking – तडकणे 
Check valve – सांभरण झडप 
Churn drill – मथनावधेक 
Chute – प्रवहणका 
Classifier – वगीकार, वगसक 
Clean up – हनटनेटके करणे 
Cleavage – भेदन 
Cleavage plane – हवदरण प्रतल 
Clock wise – दहक्षणावतस 
Closed circuit – बांद पहरपथ 
Coalscence – सांमीहलत होणे 
Coefficient of Variation – हवचरण गुणाांक 
Cohesilveness – सांसांजनता 
Cold drawn – शीत तणाहवत 
Colorometric test – वणसमापक चाांचणी 
Compound – सांयुग 
Compounded – प्रशमन केलेली 
Compressive – सांपीडक 
Concentric – एक कें हद्रत 
Conchoidalशांखाभ 
Conductivity – सांवाहकाता 
Conglomorate – हमश्र प्रपडाशम 
Consistancy – सांघनता, सुसांजनता 



 

 

अनुक्रमणिका 

Convert – पहरवतसन करणे 
Co – ordinates – हनदेशाांक 
Counter clockwise – वानावतस 
Coupling – युग्मन 
Coverage – आच्छादन क्षमता 
Crazing – जाळी पडणे 
Creep – सपसण 
Crepistation – कडकड आवाज होणे 
Crimped – कड दाबलेले 
Crock – हठकरी 
Crusher – दहलत 
Crypto Crytalline – गूढ स्र्फटीय  
Curb – पहरत्र 
Curbing – केसासारख्या हचरा पडणे 
Cut off – हवलग करणे 

D 

Dead load – अचल भार 
Decant – हनथळणे 
Decomposition – हवघटन 
Dehydration – हनजसलीकरण 
Deleterous – हाहनकारक 
Denatured – हवकृत केलेले 
Departure – हवचलन 
Derivated – व्युत्पन्न 
Designation – पदसांज्ञा 
Detrital – मलवाहनर्ममत 
Dial gauge – मापीअांकपट्ट 
Diagonally – हवकणसतः 
Diagonally opposit – हवकणसताहभमुख 
Differential – अवकलन 
Diffusivity – हवसरण शीलता 
Dilutant – तनुकारक 



 

 

अनुक्रमणिका 

Direct flow meter – प्रत्यक्ष प्रवाह मापी 
Direct flow method – प्रत्यक्ष प्रवाह पद्धती 
Discharge (electricity) – हवसजसन (हवदु्यत्) 
Discharge – प्रस्राव 
Disintegration – हवच्छेदन 
Dispersion – अपस्करण 
Displacement – हवस्थापन 
Disrupt – हवघटन करणे 
Dissipation – हवके्षपण, क्षय, हवसरण 
Distillation – आसवन 
Divergence – अपसरण 
Diversion dam – मोड बाांध 
Draft tube – वायु प्रवाह नहलका 
Drier – शोषक 
Driving ring – चालन बाांगडी 
Drop chute – पात प्रवहणका 
Drummy – पोकळ 
Dunnage – हनभार 

E 
Efflorecence – प्रस्रु्फटन 
Elasticity – प्रत्यास्थता 
Electrotype – हवदु्यत् हविषे्ट्यकी 
Elavated – उन्नत 
Embedded – सांहनहहत 
Embedding – अांतस्थापन 
Emulsified – पायसीकृत 
Encrustation – पापदु्रा हनघणे, पटलीकरण 
Entranied – धाहरत 
Equigrannular – समकणी 
Equilibrium – साम्यावस्था 
Equivalent – सममूल्य 
Etching – हनक्षारण 



 

 

अनुक्रमणिका 

Evaporation – cooling बाष्ट्पशीलन 
Exaust gas – हनकास वाय ू
Excavator – खहनज 
Expand – रु्फलहवणे 
Expedient – अभ्युपाय 
Expendable – अपचयी 
Exploration – समन्वषेण 
Exudation – हनस्त्रावण 
Exulsiar – भसुा 

F 

False set – आभासी पक्कता 
Fatty – वसीय 
Ferruginous – लोहमय 
Filler – पूरक 
Fill planes – पूरक प्रतले 
Fissibility – खांहडतपणा 
Fire Clay – तापसह मृहत्तका 
Flashing – झाप 
Flex – सुनम्य 
Flexural strength – नमन शहवत 
Fluidity – वहन क्षमता, तरलता 
Flume – पसरट नहलका 
Flushing – प्रक्षालन 
Fluvial – नदीकृत 
Foaming agent – रे्फनन द्रव्य 
F. O. B. – यानावर चढहवलेली स्स्थती 
Foliation – पल्लवन 
Fraction – अांशहवभाग, प्रभाजक 
Fractionation – प्रभाजन 
Fracture – हवभांजन 
Freezing weather – हहमानी हवामान 
Frequency – वारांवारता 



 

 

अनुक्रमणिका 

Frost – तुहीन 
Fussion – एकरूप होणे 

G 

Gad point – हछन्नीचे टोक 
Gap grading – अश्रेणीबद्ध प्रतवारी 
Gauge glass – मापनळी 
Gel – हिषी 
Geodetic – भपूृष्ठीय 
Glacial deposit – हहमानी हनके्षप 
Goose neck – हांसग्रीवा 
Graduated scale – अांशाहकत माप 
Graduation line – श्रेणीकरण रेषा 
Graphic recorder – लेखाहचत्रीय अहभलेखक 
Gravimeter – भारहमतीय 
Gravity feed – गुरुत्व वाहन 
Green – अपक्व 
Grinding – अपघषसण 
Gulches – दऱ्या 
Gyratory – भ्रामी 

H 

Hang up – हवलांब 
Hardener – दृढीकारक 
Harshness – रुक्षता 
Heat exchanger – तापहवहनमय यांत्र 
Heat of fussion – गलन उष्ट्णता 
Heat of hydration – जल योजन उष्ट्णता 
Heat transfer – उष्ट्णताांतरण 
Helical – कुां डलीदार 
Helix – कुां डली 
Heterogenous – हवजातीय 
Hermitically sealed – अवात मुद्रीत 
H M S – भामाप्त 



 

 

अनुक्रमणिका 

Hydration – जलयोजन 
Hydraulic jack – जलोच्छालक 
Hydrometer – द्रवघनमापी 
Hydroseparator – जलीय हवयोजक 
Hydrostatic head जलस्थैहतक शीषस 
Hydrus – सजल 
Hygrometer – आद्रसता मापी 

I 

Ignition – प्रज्वलन 
Immersion – हनमज्जन 
Impact – सांघट्टन 
Implosion – अांत. स्र्फोट 
Incipient failure – आरांहभक खराबी 
Index – दशसक 
Indicating dial – सूचक तबकडी 
Induced – पे्रहरत 
Inert – जड, अहक्रय 
Inflexibility – ताठरपणा 
Ingradients – घटक 
Inhibit – हनरोध करणे 
Inject – अांतके्षप करणे 
Insulation – हवसांवाहन 
Interlocked – अांतग्रसहतव 
Interpolation – अांतवेशन 
Interpretation – हनवसचन, अथसहनणसय 
Interstices – अतरावकाश 
Intersticial – अांतराळीय 
Interspersed – अांतःकीणस 
Invert – अधस्तर 
Investigation – अन्वषेण 

J 

Jigging – योग्य तऱ्हेने भाग धरून ठेवण्याचे साधन 



 

 

अनुक्रमणिका 

K 

Key – पक्कड 
L 

Lagged – पहरवहेष्टत 
Lamination – पट्टीभवन 
Laquer – लाक्षारस 
Laternal – पार्मशवक 
Launder – टाकी 
Leaching – अपक्षालन 
Leading edge – प्रवाहक कड 
Lean mix – हनबल हमश्रण 
Lee way – मोकळीक 
Lenticular – मसुराकार 
Lifters – उत्थापक 
Light reflecting qualities – प्रकाश परावतसन गुण 
Linear – वैहश्वक 
Lithology – अशमहवद्या 
Liquid hardner – द्रवीय दृढीकारक 
Live – सचेत 
Locked – पाशबद्ध 
Longitudinal – अनुदैध्यस 

M 
Magnetic moment – चुांबकीय घूणस 
Mastic – रूमामस्तकी 
Megascope – स्थूलदशी 
Metamorphic – कायाांतहरत 
Microscope – सूक्ष्मदशी 
Microcrystalline – सूक्ष्मस्र्फटीय 
Modifying factors – रुपाांतरकारक घटक 
Modulus of elasticity – प्रत्यास्थता गुणाांक 
Monograph – प्रबांहधका 
Morain – हहमोल 



 

 

अनुक्रमणिका 

N 

Nailing concrete – कीलबांदी काँक्रीट 
Neucleur – radiation – अणुगभीय प्रारण 
Neutral – बलशून्य 
Neutralize – उदासीन करणे 
Nomograph – सुत्रालेख 
Nonexpendible – अनापचेय 
Non – reactive – अनहभहक्रयाशील 

O 
Offset – हवस्स्थती, भरपाई होणे 
Oil fired – तैल प्रज्वहलत 
Open flow – मुक्त प्रवाह 
Operation – पहरचालन 
Optimum – अनुकूलतम 
Osmotic – रसाकषी 
Outcrop – दृशयाांश 
Outwash – अपके्षप 
Overburden – अहधभार 
Overcharged – अहतप्रभाहरत 
Overhanging – प्रलां बी 
Overlap – परस्परव्यापी 

P 
Pack – वषे्टन 
Parallelism – समाांतरण 
Parameter – चलपहरणाम 
Patented – एकस्वकृत 
Pattern cracking – नमुनेदार हचरा 
Penstock – अवधारक नळ 
Permeability – पारगम्यता, प्रवशेयता 
Pessimisum – अत्यांत, प्रहतकूल पहरस्स्थती 
Petrography – शलैवगस हववरण, शलैहवज्ञान शास्त्र 
Pigment – रांजक 



 

 

अनुक्रमणिका 

Pipette – शोष नहलका 
Plan – अनुहवके्षप 
Planar – प्रतलयुक्त 
Pneumatic – वायुवीय 
Point of introduction – पुरस्थापन प्रबदु 
Poises – सांतोलक 
Popout – स्र्फोटक 
Post hole – स्तांभसूहचका 
Power plant – हवदु्यत सांयांत्र 
Precast – पूवसहनर्ममत 
Prediction – पूवसकथन 
Prepacked – पूवसवषे्टहनत 
Prestressed – पूवसप्रहतबलीत 
Priming – पाणवणे 
Prismatic – समपाश्वीय 
Progressive – प्रगामी 
Projection – प्रके्षप 
Propritory – स्वाम्य 
Prospecting – पूवेक्षण 
Proving ring – हसद्धीकरण बाांगडी 
Pulsation – स्पांदन 
Pulverulent – हठसूळ 
Pycnometer – धनतामापी 

R 

Radio isotope technique – हकरणोत्सगी समस्थाहनक तांत्र 
Radious of gyration – घूणसन हत्रज्या 
Rated capacity – हनधाहरत क्षमता 
Reactivity – अहभहक्रयाशीलता 
Reading – पाठ्याांक 
Reciprocating – पिाग्र 
Reclamation – पुनःप्रापण भहूमउद्धरण 
Reconaissance – पूवस पाहणी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Reed – कां हपका 
Refinement – पहरष्ट्कार 
Refregeration – प्रशीतन 
Reglet – कां गणी 
Regulation – हनयमन 
Relative humidy – सापेक्ष आद्रसता 
Resinous – राळदार 
Retarding – मांदक, हवलांबी 
Revamp – पुनः रचना करणे 
Reverse flow method – प्रहतवती प्रवाह पद्धती 
Revision – प्रहतशोधन 
Revolving – पहरक्रामी 
Rib – तीर 
Right of way – मागाहधकार 
Rinsing – क्षालन 
Rise – उभार 
Rod mill – दांड चक्की 

S 

Sand blast – वालु के्षपण 
Saponification – जल हवच्छेदन 
Sattelite – सहाय्यक 
Saturated – सांपृक्त 
Schematic diagram – आयोजन आरेख 
Scoop – खवणी 
Screed – मेजपट्टया 
Scroll – पत्रलता 
Sedimentation – अवसादन 
Sgregation – हवयोजन 
Selector – सांवरक 
Self priming – स्वयां अपक्रामणी 
Servicing – सांधारण 
Service load – उपयोग भार 



 

 

अनुक्रमणिका 

Set retarding – पक्वता हवलां बी 
Setting – पक्वता 
Settlement – अवस्थापन 
Sheath – वषे्टक 
Sheet band breaker – पट्टबांध भजक 
Signal code board – सांकेत सांहहतार्फलक 
Silo – खळगा 
Sink float separator – अवतरण तरणी हवलगक 
Size fraction – अांहशक आकार,आकार अांशभाग 
Sizer – पाांजणीकार 
Size separation – आकार पृथक्करण, आकार हवयोजन 
Skimmer – गाळणे 
Skin plate – त्वक् पट्ट 
Slag – धातुमल 
Slake – रु्फलणे 
Slat – ठोकणी 
Slick – सर्फाईदार 
Slime – अवपांक 
Slip form screed – सरक र्फमा पट्टी 
Slop – स्खलन 
Slump – अवपात 
Smelted – प्रद्रहवत 
Soil soaker – मृदा शोषक 
Solenoid – पहरनाहलका 
Soleplate – तलपट्ट 
Soluble salt – हवलेय लवण 
Solvent – हवलायक 
Soundness – समाांगता 
Spall – हवखरून जाणे 
Spheroid – अांडगोल 
Spigot – नरतुांड 
Spiral – सर्मपल 



 

 

अनुक्रमणिका 

Spllicig – जोडणे 
Spline – पाचर जोड 
Splitting – हवभाजन 
Spring line – उडाण रेषा 
Squirt – उसळून बाहेर येणे 
Stand by – आपाती 
Standard – मानक 
Standard variation – मानक हवचरण 
State of equilibrium – साम्यावस्था 
Stastical tool – साांस्ख्यकीय साधन 
Sterioscopic microscope – हत्रहमतीय सूक्षमदशी 
Stiff – दुदसम्य 
Stipulated – अनुबांहधत 
Stirrer – रवी 
Stop watch – हवराम घड्याळ 
Stright edge – सरळपट्टी 
Straight oil – ऋजु तैल 
Subgrade – अधस्तर 
Subsidence – अवतलन 
Subtended – अांतहरत केलेला 
Superposition – अध्यारोपण 
Symmetrical – समहमत 
Sweat – स्वदेन 

T 

Tacky – खरबरीत 
Talus – भगु्नाशम 
Tare – आभांड 
Tare bay – बारदान दांड 
Tell tale dial – सूचक तबकडी 
Tempering water – मृदुकरण जल 
Template – मोजपट्टी 
Texture – पोत 



 

 

अनुक्रमणिका 

Thawing – हहमद्रवण 
Terrace deposit – वदेी हनके्षप 
Thermal conductivity – उष्ट्णता सांवाहकता 
Thermal gradient – उष्ट्णता प्रवणता 
Thermosetting – तापस्थाहपत पद्धत, उष्ट्णदाब पद्धत 
Thermostat – तापस्थायी 
Thermostatically controlled – ताप अनुचाहलत हनयांहत्रत 
Three pronged – हत्रशूली 
Time interval line – वलेाांतर रेषा 
Timer – वलेा यांत्र 
Timing – समय हनधारण 
Tongue & grooved – खोबण दात्याचा 
Topography – प्रदेश वणसन 
Torque measuring meter – पहरपीडन मापक 
Totallizer – योगकता 
Tremmie – नसराळे 
Trade name – व्यापार नाम 
Trailing edge – अनुगामी कड 
Tramp – अनेमी 
Transformer – रोहहत्र 
Transmission – पारेषण 
Turbidity meter – गढूळपणा मापी 
Twin out – हवशाखन करणे 

U 

Under cut – तांलोहछन्न 
Under drains – आांतरनाल्या 
Under writer – हमीदार 
Unformed – अरहचत 
Unit weight – एकक वजन 

V 

Vacum gauge – हनवात मापी 
Vacum processed – हनवात साहधत 



 

 

अनुक्रमणिका 

Validity – प्रामाण्य 
Varicoloured – बहुवणी 
Vehicle dispersion – वहन हवके्षपण 
Ventilation – सांवातन 
Visicle – हछद्र 
Viscous – शयान 
Vitreous – काचीय 
Vitrify – काचीत करणे 
Volume change – आयतन पहरवतसन 
Vulnerable – भेदनीय 

W 

Wales – हभहत्तपट्ट 
Water logged – जलरुद्ध 
Water reducing – जल घटी 
Water table – आांतभौंम जलस्तर 
Weathering resistance – अपक्षय प्रहतरोधकता 
Weather proofing – झीज प्रहतरोधकता ऋतु सहन हक्रया 
Weep hole – जल हछद्र 
Well point – नलकूप 
Wood filler – काष्टपूरक 
Work sheet – कायससूची 

Y 
Yielding – भांजन 
 


