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 ترک در بتن

 

 ترک در بتن 

ای برای مهندسااااین حاهم اهمی  ای و غیرسااااازهترک در بتن به دالیل متعدد سااااازه
توان به زیبایی و همچنین انتقال گرما و هدر رف  ای میباشاد. از دالیل غیرساازهمی

ای ترک در بتن انرژی اشاااره نمود. اما هدا این مقا؛هب بحپ ریرامون اهمی  سااازه
  کاهش ظرفی  باربری سااازهت تیییر شاا ل  خواهد بود. مسااةلت ترک در بتن از  ه
 برای …ای ساااااازهت دوام و عمر ماید ساااااازه و اعضاااااای بتنیت کاهش مقاوم  ؛رزه

  بندیآب  موضاااو  بتن در ترک  و ود این ه  ضااامن.  باشااادمی  مهم عمران  مهندساااین
 آبی  هایسااازه شاادن بالاسااتااده  مو بات  حتی و  دهدمی قرار ا؛شااعا تح  را  سااازه
آوردب ؛ذا به بررسای مسااهلی نون تیریر و علل ترکت راه ارهای فراهم می  را   ساد مانند

یااا  لوگیری از گسااااااترش ترک ررداختااه   تعیین عمر ترکت بهترین روش ترمیم و 
 .   خواهد شد
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 علل ایجاد ترک در بتن

ها های کشاااشااای اسااا  که این تنشطورکلی ترک در بتن ناشااای از ایجاد تنشبه   
 بر توانادمی ترک علا   همچنین.  بااشااااااناد …توانناد نااشاااااای از باارت تیییرات دماا ومی

 و  گیریشاااا ل. باشااااد  شاااادگی   مع مانند  بتن  ساااااختاری  هایویژگی  از  خواسااااته 
گیری  بعد از شکک ل اما باشاادب داشااته   مختلای  دالیل  اساا   مم ن  ترک  و ودآمدنبه 

 .وجودآمدن آن نباشدترک، تغییرات در رفتار آن مم ن است تابع علت اولیة به 

 تغییرات دما

ترین دالیل ترک خوردگی در بتن تیییرات دمایی ایجاد شاااااده برارر ی ی از شاااااایع  
روز و عبور هیدراسااااایونت تیییرات دما در طول شااااابانه ساااااوزیت  عواملی نون آتش

باشاااد. تیییرات دمایی باعپ تیییر حجم و تیسااایساااات سااارمایش و گرمایش می
شاود. رابط بین تیییر حجم و تیییرات  می مقید تبع آن ایجاد تنش در عضاو بتنیبه 

دما ضااریب انبساااطبانقباض حرارتی اساا . از مله راه ارهای ریشاانهادی رای  برای 
ترک از  تیییرات دمااا می لوگیری  از  ناااشاااااای  بااه هااای  میلگرد هککای  توان  اجرای 

 .اشاره نمود حرارتی

 سوزیتغییرات دما ناشی از آتش

گذارد. اواًل تیییرات در ه حرارت  های مختلای روی بتن ارر میسوزی به راهآتش     
در اه   ۲۱سااااااوزی دامناه وساااااایعی داردب از در اه حرارت محیط معاادل  هنگاام آتش

دهاد. طبیعی  در اه سااااااانتیگراد کاه در مرکم آتش ر  می ۸۰۰سااااااانتیگراد تاا حرارت 
ر در بتن و منجر به ایجاد  های نشاامگیاساا  که این در ه حرارت باعپ ایجاد تنش

شاااود. دومًا میلگرد های مساااله کننده مقاوم  کشاااشااای خود را از ترک در بتن می
شاود. ساومًا  دهندت ؛ذا نیروی کشاشای به بتن منتقل و باعپ ایجاد ترک میدسا  می

ساا ه بتن که با حرارت بساایار زیادی در معرض آتش قرار دارد به د؛یل ازدیاد حجم 
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هایی که ضریب انبساط طو؛ی  شود. حرارت مستقیم به میلگردمیها کنده  دانه سنگ
ها دنار کمانش شاده رساد. در نتیجه میلگردحرارتی باالتری نساب  به بتن دارند می

 .رودها با بتن مجاور از بین میریوستگی و نسبندگی آن
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 تغییرات دما ناشی از هیدراسیون

هایی  رود. قا؛بهیدراسااایون سااایمان باال میریمی دمای بتن تح  ارر رس از بتن  
که بتن شاااوند. درحا؛یاند باعپ کاهش شااادت تیییرات دما میکه بتن را فراگرفته 

تدری  به دمای محیط  هنوز مقاوم  کشااااشاااای بساااایار ضااااعیای دارد دمای آن به 
رسااد. برارر ساارد شاادن تدریجی بتنت انقباض باعپ ایجاد تنش کشااشاای در بتن می
های سااا حی در آن ایجاد  اکه بتن هنوز بسااایار ضاااعیت اسااا  ترکشاااود. ازآنج می
ها بهتر اسااا  با آرماتورگذاریت تنش کشاااشااای  شاااود. برای  لوگیری از این ترکمی

 .مو ودت به میلگرد های حرارتی منتقل شود

 روزتغییرات دما در طول شبانه

اختمان  که دمای خارج ساامعمواًل دمای داخل ساااختمان دمای رابتی اساا . درحا؛ی  
ساع  داهم در حال تیییر اس . این بدان معنی اس  که س ه خار ی    ۲۴در طول  

گیرد. و؛ی سااااا ه داخلی آن بدون سااااااختمان تح  ارر انبسااااااط یا انقباض قرار می
مااناد کاه این موضااااااو  بااعاپ کماانش حرارتی اعضااااااای بتنی و تیییر حجم بااقی می

ا دمای زیاد های کویری به عل  اختالشاااود. در اقلیمایجاد ترک در سااا ه بتن می
شااب و روز این موضااو  از اهمی  بیشااتری برخوردار اساا . در دااورت مقید بودن  

های آید که باعپ بروز ترکهای داخلی مهمی در آن به و ود میعضاااااو بتنیت تنش
شود. تیییرات دمایی که باعپ افمایش تر بتن میبرشی و کششی در نواحی ضعیت

هایی در قسااااام  فوقانی داخلی  اد ترکشاااااوند نیم باعپ ایج طول تیرهای مقید می
 .شوندستون می
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 تغییرات دما ناشی از عبور تأسیسات سرمایش و گرمایش

در محل عبور تیسایساات سارمایشای و گرمایشایب به عل  تمرکم سارما یا گرما در یک   
مسایرت اختالا دمای قابل تو هی بین مسایر عبور تیسایساات با محیط اطراا ایجاد 

ها و ترک خوردگی در موضاو  سابب انبسااط یا انقباض مسایر عبور ؛و؛ه   شاود. اینمی
ها ا رای رشم  حل ریشنهادی برای  لوگیری از این نو  ترکشود. راهها میاطراا آن

ها و تیسایسااتی نریر خرو ی وساایل گازی  شایشاه یا فوم در اطراا مسایر عبور ؛و؛ه 
ها این ن ته که تعریق آناساا . ا؛بته ضاامن ا رای رشاام شاایشااه یا فوم تو ه به 

بندی به طریق مم ن داورت  شاود ضاروری اسا ب ؛ذا بایساتی آبباعپ نم زدگی می
 .رذیرد

 ناشی از بار ثقلی، بارگذاری و زلزله

از آن  ا که مقاوم  کششی بتن بسیار کمتر از مقاوم  فشاری بتن اس  )حدود   
بترک در اعضااای بتنی عمومًا در قساامتی از عضااو که تح  کشااش قرار دارد ر  (۱۰%
آرمه برای  لوگیری از این اتااق قسامتی از عضاو را که های بتندهدب ؛ذا در ساازهمی

د. اگر نیروهاای وارده بااعاپ تجااوز کنناتحا  کشااااااش قرار دارد باا میلگرد مسااااااله می
های وارده از مقدار مقاوم  عضاااو شاااود ترک خوردگی در بتن ر  خواهد  مقدار تنش

 .داد

ها و تیرها تنش برشای قابل تو هی را به د؛یل بار رقلی یا اتصااالت ساتون به دال  
کناد. نیروهاای  اانبی تحا  ارر عواملی  حرکا   اانبی در راسااااااتاای افقی تحمال می

تیییرات حجمی ناشااای از تیییرات در ه حرارتت کوتاه شااادگی االساااتیک به   نونب
د؛یل نیروهای رس تنیده و یا حرک  شاااا؛وده ناشااای از نشاااسااا  یا ز؛م؛ه به و ود  

 .آیندمی
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کنند.  های ریوسااته ارر بارها را به ی دیگر منتقل میهای ریوسااتهت دهانه در سااازه  
رسااد  ها به حداکثر مقدار مثب  خود میه در ارر بارگذاری رقلیت خمش در وسااط دهان

هاا باه حاداکثر گااهدهاد. اماا در بااالی ت یاه یعنی ترک در قسااااااما  تحتاانی تیر ر  می
دهد. در تیرها و رسااد یعنی ترک در قساام  فوقانی تیر ر  میمقدار منای خود می

های ریوسته احتمال حداکثر شدن خمش در تیری که طرفین آن بار زنده کمتری  دال
بایسا   ود دارد بیشاتر از تیری اسا  که طرفین آن بار زنده بیشاتری دارندب ؛ذا میو

 .ها این ن ته را ؛حاظ نموددر طراحی آن
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 ریزیاش االت اجرایی در هنگام عملیات بتن

 ریزی در هوای گرم بتن

هوای گرم باعپ رشااد میمان تبخیر ساا حی و به دنبال آن افمایش میمان خشااک      
شااود که نتیجت آن ترک در بتن اساا . دماا هوا و بتنت رطوب  بتن میشاادگی در 

نساااااب، هوات تابش آفتاب و حت، رنگ بتن و فشاااااار هوا )ارتاا  از سااااا ه در ا( از  
توان  عواملی اسا  که بر میمان تبخیر سا حی اررگذار اسا . از دیگر عوامل مهم می

شااود اشاااره ی میبه وزش باد در هوای گرم که باعپ افمایش ساارع  تبخیر ساا ح 
 .نمود

ضااااامن این ه هوای گرم باعپ افمایش حجم حباب و ساااااآس ترکیدن آن در بتن   
ها باعپ افمایش ردیده  مع شاادگی و شااودت کاهش مقدار حبابهوازایی شااده می

 .شودترک خوردگی در بتن می

  

ها باالسااا  هایی که گرمای هیدراسااایون آندر این داااورت بهتر اسااا  از سااایمان
ریمی از تسااامه نقا؛ه به د؛یل شاااود برای بتناساااتااده نشاااود. همچنین تودااایه می

 .استااده نشودس ه هواخور باال 
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 استفاده از بتن با اسالمپ باال

بااشااااااد. اسااااااالماپ بااالتر در بتن باه معناای افمایش ارر  مع شاااااادگی و خمش می  
مخصااااودااااًا اگر اسااااالمپ باال ناشاااای از مقدار آب زیاد در طر. اختالط بتن باشااااد. 

نشاااود  ریمیت داخل می سااار آب ریخته تر کردن بتن در حین بتنوق  برای روانهیچ
 .شودهای ناشی از  مع شدگی در بتن میزیرا باعپ ترک

 ریزیویبره غلط در هنگام بتن 

کونک بودن ؛رزانندهت کم بودن تواتر ؛رزشت کونک بودن دامنه ؛رزشت کوتاه بودن    
وری و فادااله زیاد بین نقاط ؛رزاندن از عواملی اساا  که منجر به ترک در زمان غوطه 

 .شودبتن می

 کردن دیر شاغول

ها بگذرد و بتن خود را بگیرد و بعد از آنت ستون  اگر مدت زیادی از بتن ریمی ستون
شودب زیرا دارد. این اتااق در تابستان تشدید میشاغول شودب رای ستون ترک بر می
یااباد. ؛اذا برای کااهش ترک در بتن الزم اساااااا   مادت زماان گیرش او؛یاه کااهش می

 .ن را شاغول کردبالفادله بعد از ویبره ستونت آ 

 اش ال در طراحی اختالط بتن

ها بیشاتر باشاد میمان  مع شادگیت خمش  دانه هرنه نساب  خمیر سایمان به سانگ  
یااباد. در طر. اختالط بتن باایاد از کمترین مقادار آب مم ن  و ترک در بتن افمایش می

 .های ناشی از  مع شدگی به حداقل برسداستااده نمود تا مقدار ترک
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 اش ال در طراحی سازه

تواند منجر به اشااا االت در طراحی کلی ساااازه مانند ایراد در طراحی درز انق ا  می  
در بتن شااااااود. همچنین مالک قرار نادادن نتاای  هاای غیرمجااز و ترک  ایجااد تنش

ها در بتن تبع آن عامل ترکها و به آزمایشاااگاه خاک نیم عامل بسااایاری از نشاااسااا 
 .اس 

 خوردگی

خوردگی یک فرایند ا؛ تروشااایمیایی و به معنای اکساااید شااادن میلگرد مو ود در   
برارر خوردگی به د؛یل باشااااد که تیییر رنگ فوالد را به همراه دارد. ترک بتن بتن می

توان به باشاااد. عوامل افمایندو خورندگی را میافمایش حجم الیت اکساااید شاااده می
 .دهنده بتن( و خار ی تقسیم نمودعوامل داخلی )مواد تش یل

عاباااارت   خاااار ای  ناااو یت  اریاااانعاوامااال  آب  اکساااااایاژنت  ازب  ا؛ا اتاری ای  اناااد  هاااای 
اا میلگرد ها )مانند تماس  نشاااااادهت محیط ناسااااااازگار شاااااایمیاایی در اطر بینیریش

های  ویژه آب دریا( و محیطهای اساااایدی(ت کلریدها )مو ود در آب به میلگرد با خاک
 .(اسیدی)PH کاهنده

ها ضروری اس . به دهنده بتن تو ه به کلریدی نبودن آندر انتخاب مواد تش یل  
 .دشوو ه تودیه نمیهیچهمین د؛یل استااده از آب دریا در ساخ  بتن به 

باا گسااااااترش ترک در بتن میمان ناو  و ریشاااااارفا  عوامال خاار ی ماانناد رطوبا  و   
یابد. به همین د؛یل یابدب ؛ذا فرایند خوردگی فوالد تساااریع میاکسااایژن افمایش می

 .های ناشی از خوردگی بسیار ناگهانی بروز خواهند کردآسیب

شود.  ضو بتنی میترک ناشی از خوردگی فوالد از دو  ه  باعپ کاهش مقاوم  ع  
شاااااود. دوما برارر خوردگی سااااا ه  اواًل ایجاد ترک منت  به کاهش مقاوم  بتن می
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شود. تحقیقات یابد که باعپ کاهش مقاوم  آن میمق ع مؤرر میلگرد کاهش می
خوردگی فوالدت ظرفی  گساااایختگی    %۱.۵دهد که در تیرهای خمشاااای با نشااااان می

  %۱۲وردگی ظرفی  گسااایختگی عضاااو  خ  %۴.۵کند و در عضاااو شااارو  به کاهش می
احتمال زیاد نتیجت کاهش ساااا ه مق ع میلگرد هاساااا . در یابد که به کاهش می

 دول زیر دردااااد خوردگی الزم )مقدار خوردگی نسااااب  به وزن او؛یه آن( برای ایجاد  
  .ترک بر اساس نسب  روشش بتن به ق ر میلگرد اراهه شده اس 

 

   

 

 

 

 

 

 

در ترمیم ترک ناشای از خوردگی باید به این ن ته تو ه داشا  که ضامن ترمیم باید 
علا  خوردگی را یاافا  و از گسااااااترش آن  لوگیری کرد. در غیر این دااااااورت بعاد از  

 .خواهیم بودترمیم مجددًا شاهد ترک خوردگی بتن 

دردد خوردگی الزم  
 ترک برای ایجاد 

 C/D نسب  روشش ق ر میلگرد 

 Φ۱۲ ۸۹ mm ۷ دردد  ۴

 Φ۱۲ ۳۸mm ۳ دردد  ۱
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 بازرسی و شناسایی ترک

ترین مسااةله هنگام بازرساای از ترک مسااةلت گسااترش یا عدم گسااترش ترک مهم  
اساا . همچنین مشااخصااات ظاهری ترک برای تشااخی  عمر آن و انتخاب بهترین 

 .مصا؛ه برای ترمیم آن مؤرر اس 

 های برشی جانترک

دهاد کاه تنش برشاااااای تقریباًا خاا؛  و ود  ای از تیر ر  میهاا در نااحیاه این ترک  
های دو سااار ساااادهت نواحی مساااتعدی برای گاهداشاااته باشاااد. نواحی نمدیک به ت یه 

در ه بوده و در عمق  ان مق ع تش یل    ۴۵ها هاس . زاویه این ترکوقو  این ترک
 .مشاهده نیس شده و از رایین یا باال قابل

 های خمشی برشیکتر 

های برشای و خمشای  دهد که هر دو تنشای از تیر ر  میها در ناحیه این نو  ترک  
گاه و قبل از رسایدن  قابل تو ه باشاند. در یک تیر دو سار سااده با دور شادن از ت یه 
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هایی و ود دارد. این نو  ترک ابتدا از زیر تیر به وساااط تیرب ام ان وقو  ننین ترک
شاودب آغاز  و تح  تیریر تنش کشاشای خا؛  که از خمش ناشای می  داورت قاهمبه 

تدری  تح  تیریر عمل توأم شااااده و با رساااایدن به موقعی  فوالدهای خمشاااای به 
کنادت تاا آن کاه در محادوده تاار خنثی تحا  تایریر تنش برش و خمشب تورب ریادا می

 .دهددر ه با افق تش یل می ۴۵برشی خا؛ ت زاویه 

 های خمشیترک

ای از تیر که برش نانیم بوده و فقط تنش خمشااای و ود دارد ها در ناحیه ن ترکای  
کند. بدیهی دااورت تقریبًا قاهم باال رفته و تا محور خنثی ناو  میافتدت به اتااق می

ها را  بران کرده و اسااا  که فوالدهای خمشااای تعبیه شاااده در مق عب ارر این ترک
 .داردت باقی نگه میدورت رایدارآرمه را به یک مق ع بتن

 
 عمق ترک

ها و ود دارد  عمق ترک در بتن از این  ه  که احتمال رشاد و اتصاال به ساایر ترک  
 .حاهم اهمی  اس 

 

 عرض ترک

های ترک اس  که روی س ه ا؛مان سازه عمود بر امتداد  عرض ترک فادله بین ؛به   
معمواًل ناشاااای از تیییر در ه حرارت  شااااود. تیییر در عرض ترک گیری میترک اندازه
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های وابساته به بارگذاری باشاد. تواند در ارر نشاسا ت خمش و یا کرنشاسا  و؛ی می
شااود. برای ننین کاری ها اسااتااده میبرای محاساابه عرض واقعی ترک از ترک ساان 

تاریخت ساااااع ت روزت وضااااعی  هوا و دمای محیط و دمای سااااازه در طول هر اندازه 
 .شودش  میگیری یاددا 

طرفه مقدار عرض بر حساااب میلی متر رات در داااورت انجام  های یکدر تیرها و دال  
 توان از راب ه زیر محاسبه کردترت میمحاسبات دقیق

 
و در  yf درداد ۶۶به   sf مقدار تنش  (Cو  B)و شادید  (A)در شارایط محی ی متوساط  

 ۵۰مقدار این تنش به  (E) ا؛عاده شاااادیدفوقو  (D) شاااارایط محی ی خیلی شاااادید
 .شودمحدود می yf دردد

 های ترکساییده شدگی لبه

های های ترک نشاان از عمر ترک دارد. هرنه سااییدگی ؛به میمان سااییده شادگی ؛به   
 ترک بیشتر باشد سن ترک بیشتر اس 
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 رشد ترک

های زمانی مشخ  عرض ترک بازهتوان در  برای اندازه گیری و بررسی رشد ترک می  
 .را با دستگاه اندازه گیری حرک  ترک مشخ  نمود

هاای کاارگااهی  توان از روشهمچنین برای آگااهی از رشااااااد یاا عادم رشااااااد ترک می  
داورت ضاربدری در توان دو نوار کاغذی را به عنوان مثال میمختلای اساتااده کرد. به 

رارگی یا عدم رارگی آن را مشااهده نمود. بدیهی محل ترک نساباند و بعد از نند روز 
 .باشداس  مشاهده رارگی به معنای رشد ترک می
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 ترمیم

بایسااا  برای رفع مشااا الت به و ود آمده های مهم میدر داااورت مشااااهده ترک  
ناشای از ترک تصامیمات اسااسای اتخا  نمود. ی ی از این تصامیماتت ترمیم ترک به 

گیری مقتصاد بودن ترمیمت و ود مصاا؛ه  اسا . الزمت این تصامیمو ود آمده در بتن 
مناساب برای ترمیم و همچنین شارایط مناساب ا رایی اسا . تو ه به این ن ته که 

برد ضااااروری اساااا ب ؛ذا الزم اساااا  قبل از ترمیم ترک عل  ایجاد آن را از بین نمی
رک  و انتشااار های ترمیم عل  آن شااناسااایی شااود تا از وقو  دوبارهت حبررساای راه

دااااورت  آمیم یک ترکت حرک  آن یا به ترک  لوگیری به عمل آید. در ترمیم موفقی 
تنش داخلی  اذب شااااااده و یاا باه یاک محال م مةن و کنترل شااااااده ی دیگر منتقال  

 .شودمی

 آنالیز اقتصادی ترمیم

تحلیل اقتصااادی ترمیم تابع مساااهل مختلای اساا . ابتدا باید نسااب  عمر عضااو    
عمر ماید آن بررسای شاود. یک عضاو بعد از ترمیم در واقع عضاوی قدیمی    )ساازه( به 

که اگر عضاااو )ساااازه(  اسااا  که بخشااای از عمر ماید خود را گذرانده اسااا . درحا؛ی
تخریب و مجددًا ا را شاود با عضاوی  وان موا هیم. ضامنًا همینه تهیه مصاا؛ه اعم 

ای غیر قابل انی نیم مسةله ونقل و دستممد نیروی انساز خرید ادل موادت همینه حمل
 .نشم روشی اس 

 انتخاب روش و مصالح ترمیم

در تعیین مصااااااا؛ه ترمیم کنناده در نرر گرفتن انتراارات از ترمیم )بااربریت دوام و   
 در ترک  فیمی ی و  ظاهری  مشخصات  بایس می  همچنین.  اس   ضروری( …رایایی و
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میلی متر( از مالت ساااایمان   ۳۸ از  تربمرگ)  عمیق  هایترمیم برای.  شااااود  گرفته  نرر
شااااااود. باا افمودن  شااااااده اسااااااتاااده میبنادیررتلناد و مصااااااا؛ه ساااااانگی خوب داناه 

دهنااد یااا روزوالن هااای خااا  )می رو  هااایی کااه ناو رااذیری را کاااهش میافمودنی
 .کندسیلیس( و رلیمرها )الت س( دوام این مصا؛ه افمایش ریدا می

در برابر شارایط محی ی حاکمب مانند تابش نور آفتاب   همچنین مصاا؛ه ترمیم نباید  
خوا  خود را از دسااااا  بدهند. ماده ی ترمیم کننده باید مقاوم  کافی برای انوا  

های مو ود را داشاته باشاد. همچنین از نسابندگی خوبی برخوردار باشاد. برای تنش
شاود که های مختلای اساتااده میتعیین کاای  مقاوم  مصاا؛ه ترمیم از آزمایش

 :شودها ررداخته میبه بررسی بعضی از آن

 )ASTM C1042(و)ASTM C881-4(  دارآزمایش برش شیب

کنندگان مصاا؛ه ترمیم از آزمایش برش شایب دار برای ارزیابی عمل رد  بیشاتر تهیه   
کنند. این آزمایش اقتصاادی بوده و به ساادگی قابل ا را کردن محصاول اساتااده می

توان با تقسایم بار ؛حره ی میمان نسابندگی را می  ای اسا .های اساتوانه روی نمونه 
شاا ساا  بر ساا ه اتصااال بیضاای شاا ل تعیین نمود. نتایجی که به این ترتیب به 

آیند بسااته به مقاوم  فشاااری و میمان زبری ساا ه تماس بساایار متییر  دساا  می
توان نماینده خوبی از شارایط واقعی محل دانسا . این  هساتند. این آزمایش را نمی

 ش برای نسبنده های اروکسی و الت س تعریت شده اس آزمای

 آزمایش برش مستقیم )گیوتین(

در روش برش مسااتقیم میمان نساابندگی برشاای بین مصااا؛ه ترمیم و الیه زیرین   
هاای آزماایشااااااگااهی و میادانی در یاک دسااااااتگااه برش  شااااااود. نموناه انادازه گیری می

گیرند. تنش برشاااای اتصااااال از تقساااایم بار زمان  مخصااااو  تح  آزمایش قرار می
تح  تیریر  آید. نتای  این آزمایش  شا سا  بر مسااح  ناحیه اتصاال به دسا  می

http://www.epoxychemicals.com/files/Download/ASTM+C881%5b1%5d.pdf
https://www.astm.org/Standards/C1042.htm
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های آزمایش مقاوم  فشااااری مصاااا؛ه و تابع میمان زبری سااا ه هساااتند. از روش
)آزمایشاااگاه ملی بروکهون( و برش   BNL توان به آزمایش برش مساااتقیممر ع می

 .مستقیم آیوا نام برد

 (NIST 4648) و (ACI 503R) آزمایش کشش تک محوره

های ساا ه و مقاوم  کشااشاای ترمیمدر این روش میمان نساابندگی کشااشاای یا   
شااوند. به کمک آزمایش اتصااال کشااشاای مسااتقیمت محل ها اندازه گیری میروکش

شااود. آزمایش تک محوری را ترین نق ه در قساام  ترمیم شااده تعیین میضااعیت
های کشااشاای از تقساایم بار زمان  توان در محل یا در آزمایشااگاه انجام داد. تنشمی

آیند. ممی  آزمایش در اسااتوانه ای به دساا  میشاا ساا  بر ساا ه مق ع نمونه 
کردن بازخوردی مساااااتقیم برای ارزیابی محلت ارزیابی مصاااااا؛ه ترمیم واقعیت فراهم

تمااام عواماال مؤرر در ترمیم و تعیین قاااباال قبول بودن یااا ؛موم ایجاااد تیییرات در 
 .های ترمیم اس روش

زیرا اگر شاا ساا  در در آزمایش های فوق بهترین نتیجه شاا ساا  در بتن اساا .    
محل اتصاال ر  دهد )گسایختگی نسابندگی( یعنی نیروی نسابندگی مصاا؛ه ترمیم  
به اندازه کافی قوی نیساا . همچنین اگر شاا ساا  در مصااا؛ه ترمیم ر  دهد بیانگر 

 .کمتر بودن مقاوم  کششی مصا؛ه ترمیم از مقاوم  کششی بتن اس 

یرات حجمی ماده ترمیم شاااونده تیییرات حجمی ماده ی ترمیم کننده باید با تیی  
)بتن( ی ساااان باشاااد. در داااورتی که ضاااریب انبسااااط حرارتی ماده ترمیم کننده از 

های فشااری ضاریب انبسااط حرارتی بتن بیشاتر باشاد افمایش دما باعپ ایجاد تنش
شااود. همچنین اگر ضااریب انبساااط حرارتی بتن از ضااریب انبساااط در عضااو بتنی می

ده بیشاااتر باشاااد مو بات افمایش تنش فشااااری در قسااام   حرارتی ماده ترمیم کنن
 .آیدترمیم شده فراهم می



21 
 

www.Esaze.com 
 باشد.تمامی حقوق مادی و معنوی این محتوا متعلق به هلدینگ ایسازه می

های قلیایی باعپ خوردگیت مصااااا؛حی که با اسااااتااده از مصااااا؛حی که با واکنش  
های حرارتی و همچنین مصا؛ه دارای سنگ گچ که حرارت زایی باال باعپ ایجاد تنش

 .شودشوند تودیه نمیدر مجاورت رطوب  سبب انبساط حجم کنترل نشده می

 تزریق اپوکسی یا فوم پلی یورتان

هاای اروکساااااای رر نمود. در این  توان باه طریقاه تمریق رزینهاای بااریاک را میترک  
روش نقاط تمریق متناوبًا با فوادااال کوتاهی در طول ترک قرار داده شاااده و ساااآس  

تمریق  لوگیری  شاود تا از فرار و نشاسا  رزین در مدت  سا ه ترک کاماًل آب بند می
شاود. روش تمریق به این داورت اسا  که رزین از یک نق ه تمریق شاده و ساآس  

شااود که عمل تمریق تا نق ه بعدی کاماًل دااورت گرفته و خلل و اطمینان حاداال می
 .های اطراا رر شده اس فرج

شااااااود کاه نیااز باه مااده فنری  هاا در مواقعی اسااااااتاااده میمعمواًل از رلی یورتاان  
ها بیش از شاااود. زیرا خادااای  ارتجاعی و انع اا رذیری رلی یورتانمی  احسااااس

کارگیری آنها در داخل هات به های رلی یورتانها اس . ی ی از نمونه سایساتم اروکسای
مخازن و  اهایی اسااا  که از سااایساااتمت انترار مقاوم  باالیی در برابر تیییرات و 

 .روداختالا دما می
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 بخیه زدن

های زیادی روی سااااا ه بتن شاااااود که ترکروش در موقعی به کار گرفته میاین    
 ایت آنها را با شااا لظاهر شاااده و باید برای به دسااا  آوردن و حام مقاوم  ساااازه

U  های در درون های کوتاه در عرض ترکهای رایه مسااااادود کرد. در این روش ا؛مان
های روان یا دوغاب ا مالتها بهای تعبیه شاادهت قرار گرفته و سااآس این حارهحاره

 .شودکه خادی   مع شدگی ندارندت رر می
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 تنیدن

ها در من قه بساایار وساایعی ظاهر شااده باشاادت های مورد تعمیرت ترکاگر در محل  
حل تنیدن  ای را ایجاب نمایدت مم ن اساا  راهکه بخیه زدن بساایار گسااتردهطوریبه 

هایی در من قه بتن آسااااایب دیده  میلگرد یا کابلمدنرر قرار گیرد. در روش تنیدنب  
های از ریش محاسابه شاده را وارد کرده شاود و ساآس به آنها تنشکار گذاشاته می

شااااااوناد. در این روش باایاد دقا  کاافی مباذول شااااااود تاا عمال  و در نهاایا  مهاار می
 .هایی در مناطق دیگر نشودو ودآمدن ترکتنیدگی باعپ به 
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 تی افزودن میلگرد محاسبا

های مناساااب در دااااحه ترکت تمیم نمودن ترک و این ت نیک شاااامل حار ساااورا   
ت درزگیری سا حی ترکت رر کردن ساورا  و دااحه ترک با اروکسای و نصاب هاساورا 

 ۱۶تا   ۱۳هاسااااا . معمواًل میلگردهای  ساااااریع میلگردهای مساااااله کننده در ساااااورا 
م  ترکت حداقل نیم متر  شاااود که در هر سااامیلیمتر برای این منرور اساااتااده می

 .امتداد دارد

 

 خورانش ثقلی )پر کردن ثقلی(

های طبقات و سا و. مشاابه هات ساقتتواند برای کت رارکینگروش رقلی تنها می  
هاایی کاه باه قسااااااما  راایین ساااااا ه افقی باه کاار برده شااااااود. یعنی تنهاا برای ترک

حال  عنوان یاک راهباه   گسااااااترش ریادا کرده بااشاااااادب بناابراین تمریق رقلی رزینت نباایاد
های مورد تو ه  درازمدت برای رفع مشاااا ل ترک خوردگیت خوردگی و حمله سااااو؛اات

 .قرار گیرد
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 پر کردن با دوغاب سیمان یا گروت

گیرد که غیر فعال هساااتند هایی مورد اساااتااده قرار میاین روش برای تعمیر ترک  
عالوه ساایمان ررتلند برای خصااودااًا در ساادهای وزنی و دیوارهای بتنی از گروت به  

بندی  های عریض و از گروت به عالوه یک ساااری مواد شااایمیایی برای آبتعمیر ترک
شاااااود که ا؛بته اینچ معادل نیم میلیمتر اساااااتااده می  0.002  هایی به باری یترک

 .مقاوم  آن کمتر از سیمان ررتلند اس 

و اخترا  بتن های زنده ا؛بته امروزه با توساعه دانع  سااختمان و ت نو؛وژی بتن    
هاای ساااااانگین  توانناد باا مقاداری آب خود را ترمیم کنناد همیناه )خودترمیم( کاه می

 .اندترمیم بسیار کاهش یافته 

 اجرای عملیات ترمیم

عالوه بر ن ات ا رایی که در ضامن معرفی مصاا؛ه ترمیم  کر شاد ن ات کلی دیگری    
 .گرف را برای ا رای عملیات ترمیم باید در نرر 

بایسا  تیم و دارای نسابندگی خوبی با مصاا؛ه ترمیم باشاد. سا ه ا رای ترمیم می  
همچنین برای ایجاد قال و بسا  م انی ی الزم اسا  زبری الزم فراهم آید. متخلخل 

 .بودن الیت زیرین نیم از عواملی اس  که باید مورد تو ه قرار گیرد

ترمیم بایساتی از عضاو مربوطه به وسایله برای احیا توزیع بار او؛یه در طی عملیات    
 .های موق  باربرداری شود ک یا شمع

برای کاهش انقباض او؛یه و همچنین بهبود عمل رد بلندمدت مصاااا؛ه الزم اسااا    
 .عمل آوری مصا؛ه حاوی سیمان ررتلند به خوبی انجام شود

 



28 
 

www.Esaze.com 
 باشد.تمامی حقوق مادی و معنوی این محتوا متعلق به هلدینگ ایسازه می

 نتیجه گیری

د بااعاپ فجاایع بمرگی تواناعادم تو اه باه ترک در بتن و عادم ریشااااااه یاابی ترک می   
تواند  مانند بالاساتااده شادن کامل یک ساازه مثل مخازن مایعات شاود. همچنین می

بایسا  مساةله ترک های محساوس و مهمی در ساازه شاودب ؛ذا میباعپ تیییر شا ل
 .در بتن را به قدر کافی  دی گرف  تا مانع از ایجاد مش الت شود
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