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W مقدمه ای بر ترک خوردگی بتن
در شرایط کنونی تمرکز تولیدکنندگان سیمان در کشور توسعه فروش و حفظ مشتریان می باشد. در این زمینه پاسخگویی 

به شکایات ایشان در زمره وظایف واحد کنترل کیفیت و فروش قرار گرفته است.
یکی از شــایع ترین مشکالت مشــتریان ترک خوردگی بتن می باشــد که متعاقب اعتراض خریداران بتن، بتن سازان و 
متولیان پروژه های عمرانی این موضوع را به کارخانجات ســیمان منتقل می کنند و انتظار پاسخ دارند زیرا ترک خوردگی را 

منتسب با کیفیت سیمانی می دانند در ابتدا به چند نکته ابتدایی و اولیه در اجرای بتن اشاره می کنیم.
1 – وجود افراد دارای گواهینامه مهارت در اجرا

2 – تمیز بودن تجهیزات
3 – تمیز بودن داخل قالب ها از مواد زاید

4 – اشباع بودن مصالح بنایی در تماس با بتن تازه
5 – استفاده از روغن مخصوص قالب

6 – تمیز بودن میلگردها
7 – زدودن الیه بتن ضعیف از روی بتن قبلی

معموال مشــکالت ترک خوردن بتن تازه در هوای گرم و خصوصا در روزهای بادی فصل پاییز و زمستان بسیار شایع 
است

اصوال تبخیر سطحی بتن تازه هنگامی که بیشتر از مقدار آب انداختگی بتن باشد منجر به خشک شدگی سطحی بتن شده 
و پدیده ای بنام جمع شدگی منجر به ترک خوردن بتن تازه می گردد.

       نکاتی بر آزمایشات پرکاربرد بتن تازه و سخت شده 
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در فصل گرم سال این تبخیر در اثر حرارت محیط اتفاق میافتد ولی باید 
توجه داشت در فصل پاییز یا زمستان وزش باد عامل اصلی تبخیر است زیرا 
هر 7 کیلومتر در ســاعت باد معادل 10 درجه سانتی گراد دما در تبخیر موثر 
اســت بنابراین در یک روز زمستانی که دمای هوا حدود 5 درجه سانتی گراد 
باشــد اگر نسیمی با ســرعت 21 کیلومتر بوزد معادل 30 درجه سانتی گراد 
تبخیر ایجاد می کند و شرایط متعادل هوای 35 درجه سانتی گراد در محیطی 

بدون وزش باد می باشد.
ولی متاســفانه متولیان پروژه ها به دلیل احســاس روحی روانی ناشی از 
ســرما از عمل آوری به موقع بتن غفلت می کند و در کمال تعجب شاهد ترک 
خوردن بتن تازه خواهند بود و غافل از عامل ایجاد آن متاســفانه ســیمان را 

مقصر معرفی می کنند.
این در حالی اســت که طبق مقــررات ملی ســاختمان بالفاصله بعد از 
پرداخت بتن باید آن را با پوشــش های مختلف پوشاند تا از تبخیر جلوگیری 
گردد ولی همواره شاهد هستیم که بعد از پرداخت سطحی بتن، مجری یک 
یا دو ســاعت اول را عمال بدون هیچ محافظــت عملی از بتن می گذراند و 
عنوان می کند که در 2 ســاعت اول پس از بتن ریزی امکان آب دادن به بتن 
مقدور نیســت زیرا بتن تازه اســت و در صورت آبپاشــی شسته می شود و 
آسیب می بیند! و ما دقیقا در همان 2 ساعت اولیه شاهد وقوع ترک ها هستیم 
حاال در اثر حرارت و خشــکی محیط و یا وزش باد در فصل گرم و یا سرد 

که تشدیدکننده است.

W پس چاره چیست؟
در تمام آئین نامه های اجرای بتن تاکید بســیاری بر مراقبت بتن تازه شده 
اســت به این شکل که بتن تازه پرداخت شــده خمیری را به وسیله پوشاندن 
توســط الیه های نازک ورقه های پالســتیکی و یا مواد غشــایی عمل آوری 

پوشش می دهند تا تبخیر انجام نگردد.
و یا به وسیله مه پاشی توسط دستگاه های ساده واترجت بر محیط فوقانی 
بتن تازه از خشــک شدن سطح بتن جلوگیری می کند تا ترک خوردگی جمع 
شــدگی خمیری اتفاق نیافتد و پس از گیرش بتن و ســخت شــدگی اولیه 
)حدود 2 ســاعت پــس از بتن ریزی( می توان با غرقاب کردن بتن یا ســایر 

روش های مصوب پروژه، اقدام به ادامه عمل آوری بتن نمود.
با رعایت موارد فوق اکثریت  قریب  به  اتفاق ترک خوردگی های بتن تازه 
از این جنس هستند ایجاد نخواهند شد البته انواع ترک خوردگی های دیگری 

نیز در بتن وجود دارد که در شماره های آتی به آن ها پرداخته خواهد شد.
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