
بتنی سطوح های آسیب شناسایی

آسیب هایی که ناشی . تا حدود زیادی نواحی آسیب دیده و خرابی بتن را تشخیص داد توان با بازدید چشمی می

 ،شوره زدگی ،خوردگی ترک ،شدن پوسته پوسته ،از بین رفتن یکپارچگی اتصال اجزا ،اجراییاز اشکاالت 

.میپردازیمبتن  خرابیدر این مقاله ما به بررسی دقیقتر  .هستند قلوه کن شدن و شکستگی ،فرسایش

اجراییاشکاالت 

 آوری عمل و ناکافیتراکم  ،بتن مخلوط به آب نامناسب مقدار افزودن شاملحین اجرا  در شده ایجاد اشکاالت

طرح نیازمند ، اجراییاشکاالت  بروز از جلوگیری. شود بتن خرابی و فرسودگی منجر به تواند میاست  نامناسب

 اجرایاشکاالت  .است مجرب پیمانکار یکحضور  همچنین و بتن عمل آوری صحیح وریختن  ،اختالط مناسب

خوردگی را در مقاالت اینده توضیح  ترک و شدن پوسته پوسته مانند شود می مشکالت بتن برخی به منجرکه 

 از پسآنها را  توان می که بتن است حفره حفره شدن سطحو  شن زدگی، از جمله مشکالت دیگر. خواهیم داد

.کرد مشاهده ساخت

 مالت هیچگونه بدون ،مواد سطح معرض در ی کهدرشتهای  سنگدانه توان به واسطه بتن را می شن زدگی

.امتداد یابد یبتنمقطع  عمق تا است ممکن شن زدگی .داد تشخیصمی باشد،  شده پوشاننده

ویبره و تراکم  ،درشت بودن سایز سنگدانه ها ،بتن مخلوط ضعیف دانه بندی از ناشی تواند می ها حفرهایجاد این 

 بهو از طریق همین نواحی شن زده وارد بتن شده  راحتی به تواند می رطوبتهمچنین  .باشد اجرا زمان کم در

 از تا شود ترمیم باید عمیقشن زدگی های . شود بتن بیشتر تخریب باعث، ذوب و یخبندان های چرخه دلیل

 .شود جلوگیری بتن سطح بیشتر خرابی

اینچ  52.0( اصطالحی است که برای توصیف سوراخ های کوچک )کمتر از  Bugholes) حفره حفره شدن

کم و یا  در مخلوط  معموال به واسطه زیاد بودن شن و ماسه این سوراخ ها .شود قطر( سطح بتن استفاده می

 ممکن است باعث مشکالت دوام بتن شوند و بهتر است که تحت این حفرات .ایجاد می شوندبودن میزان سیمان 

 نظر قرار گیرند.



 

 بتن و حفره حفره شدن یزدگ شن 1  شکل

 تنپوسته پوسته شدن ب و جزیهت 

تخریب اتصال اجزای بتن به تکه های کوچکتر و سنگدانه های مجزا تحت عنوان عدم یکپارچگی شناخته 

سطح مالت ورقه ای پوسته پوسته شدن نوعی عدم یکپارچگی خفیف در سطوح است که طی آن  شود. می

اینچ و همچنین مقاطعی که میلگرد در آن  4تا  3وجود سطوحی  با خرابی زیاد، نواحی با عمق خرابی  شود.  می

 سازه ،بتندر  ها خرابی نوع این ترمیم عدم صورت در. کامال نمایان است، نشان دهنده خرابی جدی در بتن است

 بتن جدی های خرابی ترمیم برای الزم مشخصات و برنامه باید  ای حرفه مهندس یک. شود می ناپایدار بتنی

 .ارائه کند

تجربه و از بین رفتن اتصال یکپارچه ی اجزای بتنی ناشی از عوامل بسیاری است. منجمله ی این عوامل سیکل 

و  ذوب چرخه های معرض در ها بتن تمامهای ذوب و یخبندان، حمالت شیمیایی و مصالح اجرایی ضعیف است. 

مخلوط اختالط بتن و سن آن معین میشود. اما مقاومت بتن در برابر هوازدگی عموما با طرح  دارند قرار یخبندان

 .داشت خواهد بیشتری دوام ،ها سنگدانه مناسبی از اندازهبا  و سیمان و آب ،هوا ی ازمناسب مقدار با بتن

 بتن که هنگامی. است ضروریزدگی یخ های ناشی از  آسیب از جلوگیری برای مناسب زهکشی ،این بر عالوه

 قرار انجماد دمای معرض در و (شود آب از پر بتنداخل  منافذ درصد 05زمانی که ) شود اشباعاز مایعات  بشدت

 .رساند می آسیب بتن بهاین فرایند  وشده  منبسطسپس  و منجمد بتن منافذ در موجود آب ،گیرد

 بتن تجزیه به منجر در نهایت و شده  بتن سطح شدن پوسته پوسته به منجر و یخزدگی ذوب چرخهتکرار

. هستند ناشی از ذوب و یخبندان های آسیب مستعدبه دلیل احتمال اشباع زیاد،  هیدرولیکی های سازه. شودمی

هوای عمدی در بتن  زیرا هستند ناشی از ذوب و یخبندان آسیب مستعد بیشتر نیز قدیمی های سازه همچنین



 اسید بین واکنش اثر در توانند میبتن  اطراف آب و خاک در موجود اسیدی مواد ،این بر عالوه. ایجاد نشده است

 .شوند بتن سطح تجزیه باعث هیدراته سیمان و

 

 بتن شدن پوسته پوسته و هیتجز 2 شکل

 ترک خوردگی

 عمق و اندازه عرض. باشندایجاد  ای یا سطحی بصورت سازه  است ممکن ایجاد شده در مقاطع بتنی های ترک

 و تکیی های ترکبه صورت  است ممکناین ترک ها  است. متر میلی چند از کمتر معموال سطحی های ترک

 تعداد. شوند می نامیده مویی های ترک اغلب با الگوی نقشه مانند ظاهر شوند که شکاف هایی بصورت یاو  نازک

 .کند نمی ایجاد مشکلی معموالً هستند که شدگی جمعناشی از  یا سطحی ترکاز ترک ها بصورت  کمی

 پذیری واکنش و ضعیف اجرایی های شیوه ،ذوب و یخبندان های چرخه از ناشی ندتوا می سطحی های ترک

 و داده واکنش سیمان با سنگدانه که دهد می رخ زمانی سنگدانه قلیایی پذیری واکنش  .باشند سنگدانه قلیایی

 شود. ها  شبکه ای نقشه مانند از ترک ایجاد باعث

 این به امر این. شود سطحی های ترک ایجاد باعث است ممکن نیز بتن قدیمی روی بر جدید ریزی بتناجرای 

 .شود شدگی می آوری دچار جمع به هنگام عمل جدید بتن که دهد می رخ دلیل

 .دارند ترمیم به نیاز بیشتر یخراب صورت در و گیرند قرار نظر تحت باید بتن در مسیر آبریز سطحی های ترک

 بتندر  با عمق بیشتری ها این نوع ترکاست.  اینچ 52.0 از بیش معموالً بتن در ای سازه های ترک عرض

 .یابند ادامه  سازه اجزای سایر یا  دال دیوار، انتها تا است ممکن ویافته  گسترش



 های ترک .شود می ایجاد فرسایش براثر بتنی سازه های گاه یا آسیب تکیه نشست اثر در اغلب ای سازه های ترک

 .شوند بدتر جوی عوامل شدت اثر در است ممکن ای سازه

 

 بتن یخوردگ ترک 3 شکل

 شوره زدگی

 مانند شوره یرنگ سفید ماده ،مجاور مسیر آبریز دیوارهای خصوص به ،بتنی سطوح روی بر است ممکن گاهی

 به آب نفوذ با زدگی شوره .شود می مشخص نازک های ترک یا ترک ها مویی و نزدیکی در معموالًکه  شود ایجاد

 موجود در معدنی مواد از برخی ،شود می بخار آب که هنگامیشده و  ایجاد بتن نازک های ترک یا منافذ داخل

 .در سطح بتن باقی می ماند ،بتن یا مصالح پرکننده خاک،

. با این حال شوره زدگی سطوح بتنی باید کامال تحت نظر بوده و شود محسوب نمی  ای سازه مشکل شوره زدگی

 وعمال  دهد می نشان را های ریز بتن ترک طریقاز  آب تراوش میزان در واقع این رخداد، کنترل شود چرا که

 همچنین  .(بتن خرابی یا دیوار پشت نامناسب زهکشی مشکالتی مانند)حاکی از وجود مشکلی در بتن است 

 ،آبذوب و یخبندان  های در اثر سیکل بتن که شود می باعث دیوار های ریز ترکبه واسطه  آب تراوش

 .باشدی خراب بیشترمستعد



 

 یبتن سطوح شیفرسا 4 شکل

  فرسایش سطوح بتنی

این امر در اثر سایش و حرکت دوار  شود. فرسوده شدن سطوح بتنی میفرسایش ناشی از سایش منجر به 

  دهد. های ساکن رخ می های سرریز یا حوضچه ریزه ها در سطوح بتنی کانال ها و سنگ سنگدانه

 یکپارچگی المان تواند می های جزئی ناشی از سایش ممکن است مشکلی ایجاد نکند اما نوع شدید آن فرسودگی

ای مسئول، در صورت تشدید این نوع فرسایش، جهت تعمیرآن  یک مهندس حرفه. بیندازد خطر به را یبتن

 سازی برنامه و مشخصات فنی الزم اقدام نماید.   بایست نسبت به تهیه و آماده می

 شود. زایی منتج به ایجاد سطوح بتنی زبر و حفره دار می ی کاویتاسیون یا حفره  ناشی از پدیدهفرسایش 

د ناحیه فشار منفی شده و کاویتاسیون فرآیندی است که طی آن، وجود نامنظمی در مسیر جریان باعث ایجا

ای سطوح بتنی را تخریب میکند. این پدیده معموال در سرریز سدهای بتنی  ایجاد جریان متالطم و انرژی ضربه

 دهد.  رخ می

 

 یبتن سطوح شیفرسا 5 شکل



 تورق و قلوه کن شدن 

از  ناشی ناگهانی ضربه اثر در معموالًکه  های بزرگ از یک المان بتنی است تورق در واقع به معنای جدا شدن تکه

تورق در ابعاد کوچکتر همان قلوه کن شدن  .شود می ایجاد بتنروی سطح  بر فشار بیش از حد یا چیزیافتادن 

بتن  سطح واقع در نزدیک درشت دانه اشباع ذرات موجود در آب که دشو می ایجاد هنگامی قلوه کن شدن است.

 مخروطی فرورفتگی یک د تاشو خارج اطراف مالت و سنگدانه قسمت فوقانی از و شده منبسط زدن یخ پس از

کند ولی در صورتی در ابعاد  ای ایجاد نمی ها مشکل سازه معموال این قلوه کن شدن .کند ایجاد را عمق کم

 باشد.  به ترمیم میبزرگتری ایجاد شود نیاز 

 

 شدن کن قلوه و تورق 6 شکل

  جهت منظم نظارت و ازرسیب

 و سال در یکبار حداقل باید بتنی های سازه. است ضروریاقدام  شناسایی مسائل و مشکالت مصالح بتنی

 .گیرند قرار بازرسی مورد مهم جویهر رویداد  از پسهمچنین 

 ،شدن پوسته پوسته وسعت خرابی سطوح بتنی شامل و ابعاد که گزارشات مربوط به است های مهم الزم در سازه

ی ناشی ها ترک عرض و طولنیز و قلوه کن شدن ،تورق ،فرسایش ،شدن حفره حفره ،شوره زدن ،شدن تجزیه

 .مکتوب شود ازاین عوامل به دقت ثبت و

 .شوند ترمیم ،می باشند سد یا بتنی سازه مقاوت برای تهدیدی اگر و شوند کنترل مکرر باید ای سازه های ترک

 باید و باشد جدی بسیار مشکل یک دهنده نشان است ممکن ها هرگونه تغییرات فوری در وضعیت خرابی

 .اقدامات الزم بکار گرفته شود  بالفاصله


