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 خزش در بتن چیست؟

 

یک اسفنج یا ابر را در نظر بگیرید که از آب اشباع است. اگر با دست آن را فشار  
اتفاقی می  ابر یا اسفنج کم می دهید چه  شود. چنین  افتد؟ آب آن خارج و حجم 

خزشپدیده بتن  در  به  (creep) ای  )که  خزش  دارد.  نامیده نام  وارفتگی  اشتباه 
زمان است که براثر نیروهای خارجی به  های وابسته به  شود( در واقع تغییر شکل می 

 .آیدوجود می 

شود، نه از در مثال اسفنج با فشرده کردن آن، از حجم قسمت مایع یا گاز آن کم می 
از حجم بخش خمیر سیمان کم   بارگذاری  نیز در صورت  آن. در بتن  قسمت جامد 

 .گوییمدانه. به این پدیده خزش می شود نه سنگ می 
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های ریزی در سطح بتن است که عمدتًا با چشم غیرمسلح  ترک  پدیده خزش همراه با
قابلقابل نتیجه  در  نیست،  سازهچشممشاهده  در  اما  است.  با  پوشی  بتنی  های 

 .اهمیت باال )مثل سدها( کنترل پدیده خزش در بتن ضروری است

 شدگی در بتن تفاوت خزش و جمع

می  شنیده  اوقات  جمع گاهی  با  را  خزش  پدیده  که  شیرینکیجششود  یا   دگی 
(shirinkage)  رخ یکی می این است که عوامل  برداشت غلط  این  دلیل  دادن  دانند. 

جمع  بر  مؤثر  عوامل  با  بتن  در  واقعیت  خزش  در  اما  دارد.  شباهت  بتن  شدگی 
 :شدگی وجود داردهایی بین خزش و جمع تفاوت

وجود   به  بتنی  عضو  بر  وارده  خارجی  نیروهای  براثر  خزش  اینکه  اما  می اول  آید. 
داده در  های رخآید. ثانیًا ترکرفتگی یا افت در بتن به وجود می شدگی براثر آب جمع 

 .باشندشدگی می های ناشی از جمع پدیده خزش بسیار ریزتر از ترک

 اه  آن ترمیم راهکارهای  و بتن در ترک لدلی ۱۱

  

 عوامل مؤثر در خزش بتن 

دهد. در نتیجه طور که گفته شد انواع خزش در بتن در بخش خمیری آن رخ می همان 
می  کاهش  مقدار خزش  باشد  کمتر  خمیر سیمان  براثر  هرچه  طرفی خزش  از  یابد. 

ارهای وارده بر عضو شود. پس هرچه بنیروهای خارجی وارد بر عضو بتنی ایجاد می 
عالوه اینکه هرچقدر توان بتن در  بتنی کمتر باشد مقدار خزش نیز کمتر است. به 

تنش تحمل  می برابر  کاهش  خزش  مقدار  باشد،  بیشتر  افزایش  ها  بنابراین  یابد. 

https://esaze.com/%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
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شود. لذا عوامل افزایش مقاومت  مقاومت فشاری بتن باعث کاهش خزش در بتن می 
 .شوندمی فشاری بتن باعث کاهش خزش 

تنش  مقدار  می هرچه  کاهش  نیز  باشد خزش  کمتر  بتنی  عضو  بر  وارده  یابد.  های 
آرماتورها در عضو بتنی باعث کاهش سهم تنش بتن و در نتیجه   افزایش مقدار 

 .شودکاهش خزش در بتن می 

دیگر عامل مهم در کاهش خزش مقدار خزش در بتن سن بتن هنگام بارگذاری نهایی 
بتن در زمان بارگذاری بیشتر باشد مقدار خزش در آن کاهش است. هرچقدر سن  

 .یابد؛ زیرا بتن به مقاومت فشاری بهتری رسیده استمی 

تأثیر می  آن  مقدار خزش  بر  نیز  بتن  تخلخل  خالی  مقدار  فضاهای  این  زیرا  گذارد. 
ریزی و ویبره صحیح هم بر مقدار شود. پس بتن موجود در هنگام بارگذاری فشرده می 

 .گذارداثر می خزش 

 چگونه خزش بتن را کاهش دهیم؟

توانیم رخداد آن را کنترل کنیم. یعنی هرچه  طبیعتًا با کنترل دلیل خزش در بتن می 
آوری آن بیشتر و بهتر باشد؛ مقدار خزش در آن کمتر  مقاومت فشاری بتن و عمل 

 .شودمی 

خزش در بتن اثر    دانه در بتن نیز به شدت بر مقداربندی و مقدار سنگ جنس، دانه 
 .دانه به خمیر سیمان با مقدار خزش رابطه عکس داردگذارد. مقدار نسبت سنگ می 

آوری بتن به کاهش مقدار  ریزی و عملهمچنین اجرای صحیح تمام فرایندهای بتن
 .کندخزش کمک می 
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 چگونه خزش در بتن را محاسبه کنیم؟

شود. این آزمایش برای  استفاده می  C512-ASTM برای کنترل مقدار خزش از آزمایش
گیرد. آزمون خزش در  سنین مشخص بتن در شرایط محیطی کنترل شده صورت می 

درصد مقاومت فشاری بتن است.   ۴۰بتن، بر اساس متناسب بودن خزش با تنش، تا  
متر  میلی   ۵۰دانه آن  ترین سنگای که قطر بزرگ وانه های استاین آزمون بر روی نمونه 

 .شوداست، انجام می 

 

https://www.astm.org/Standards/C512

