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چكیده
در سالهای اخير توجه بيشتری به ترکخوردگی در عرشه پلهای بتنی صورت گرفته است .ترکخوردگی در عرشه پلها ،خصوصاً بخاطر استفاده
روزافزون از بتنهای با کيفيت باال ،یک مسئله مهم در صنعت راهسازی میباشد .ترکخوردگی عرشه پل اغلب باعث تسریع در خوردگی ،افزایش
هزینههای نگهداری و کاهش عمر بهرهبرداری میگردد و به همين دليل به عنوان یک مشکل عمده و پرهزینه برای سازههای بزرگراهی در نظر
گرفته میشود .در تالش برای افزایش عمر بهرهبرداری عرشه پلها ،تحقيقات وسيعی به منظور شناسایی عوامل ترک و روشهای جلوگيری و کنترل
آن انجام شده است .این تحقيق به بررسی مالحظات مربوط به کنترل ترکخوردگی در عرشه پل و همچنين روشهای جلوگيری از آن میپردازد.
کلمات کليدی :ترک در بتن ،عرشه پل ،کنترل ترکخوردگی ،جلوگيری از ترکخوردگی

 -6مقدمه
قدیمیترین موضوع در سازههای بتنی بحث ترکخوردگی است .ترک در بتن به دالیل مختلف میتواند انتشار یابد ولی تنش کششی
نسبتاً پایين آن اصلیترین موضوع در این زمينه میباشد .زمانی که تنشهای کششی از مقاومت کششی مصالح تجاوز کند ،ترکهای مرئی
ایجاد میشوند .این ترکها اغلب موجب نگرانی میشوند زیرا زمينه نفوذ محلولهای مهاجم به بتن ،ميلگرد یا سایر اجزای بتنی را فراهم
میسازند .این امر در نهایت منجر به خرابی میشود.
ترکخوردگی در عرشه پلها ،خصوصاً بخاطر استفاده روزافزون از بتنهای با کيفيت باال ،یک مسئله مهم در صنعت راهسازی می-
باشد .ترکخوردگی در سازههای بتنی واقع در بزرگراهها مسئله رایجی است که به دليل عوامل ناشناخته مؤثر در طراحی ،بارهای ترافيکی و
تغييرات آب و هوایی علل گوناگون و اثرات مختلفی بر روی عملکرد درازمدت بتن دارد .از این رو پی بردن به دالیل گسترش ترک-
خوردگی در سازههای بتنی واقع در بزرگراهها و روسازیها امری مهم میباشد.
این تحقيق شامل دالیل ترکخوردگی ،و روشهای کنترل و جلوگيری از ترکخوردگی در عرشه پلهای بتنی است.

 -2کنترل ترکخوردگی در عرشه پلها
اینکه ترکخوردگی تحت بارهای بهرهبرداری در سطح قابل قبولی بماند ،بستگی به جزئيات صحيح نظير رعایت ميلگرد حداقل ،انتخاب
صحيح قطر و فاصله ميلگردها و همچنين کاهش قيد دارد .ناوی نشان داده است که استفاده از تعداد زیادی ميلگرد ،که باعث کاهش فاصله آنها
شود ،منجر به تشکيل ترکهای باریکی میشود .چنانچه عرض ترک در محدوده مقادیر قابل قبول باشد ،اثرات خوردگی بطور قابل مالحظهای
کاهش مییابد ].[7
در سالهای اخير توجه بيشتری به ترکخوردگی در عرشه پلهای بتنی صورت گرفته است .ترکخوردگی عرشه پل اغلب باعث تسریع در
خوردگی ،افزایش هزینههای نگهداری و کاهش عمر بهرهبرداری میگردد و به همين دليل به عنوان یک مشکل عمده و پرهزینه برای سازههای
بزرگراهی در نظر گرفته میشود .مطالعات انجام شده نشان دادهاند که عوامل متعددی از جمله طراحی پل ،طرح اختالط بتن ،مصالح و روشهای
بتنریزی ،پرداخت و عملآوری در ترکخوردگی عرشه پل مؤثرند .همچنين مطالعات نشان داده است که منشاء اصلی ترکخوردگی عرشه به
ترکيبی از عوامل جمع شدگی (پالستيک ،درونی و خشک شدن) و تنشهای حرارتی مربوط میشود که متأثر از عواملی نظير طراحی پل ،طرح
اختالط بتن ،مصالح ،شرایط محيطی و روشهای اجرایی هستند

 -6-6عوامل طراحی پل
عوامل مربوط به طراحی پل تأثير اساسی بر ترکخوردگی عرشه دارند .نوع ،اندازه و فاصله تيرها همگی بر این ترکخوردگی مؤثرند .به عنوان
مثال ،تيرهای فوالدی در مقایسه با تيرهای بتنی ،که سختی کمتری دارند ،شرایط مساعدتری برای ترکخوردگی عرشه ایجاد مینمایند .اندازه و
فاصله تيرها دارای درجه اهميت کمتری هستند ،اما تيرهای بزرگتری که دارای فواصل نزدیکتر هستند (وقتی که کرنشهای جمع شدگی و حرارت
مقيد شوند) باعث ایجاد تنشهای پسماند بيشتری در عرشه شده و بنابراین پتانسيل ترکخوردگی را افزایش میدهند ].[6
در مورد ضخامت عرشه ،عرشههای نازکتر تمایل به ایجاد تنشهای بيشتری دارند و انتظار میرود که ترکخوردگی در آنها بيشتر شود .عرشه-
های ضخيم تنشهای جمع شدگی و حرارتی کمتر و در نتيجه ترکخوردگی کمتری متحمل میشوند .الزم به ذکر است که این رابطه میتواند متأثر
از نوع و اندازه تيرها و سازگاری آنها با عرشه ،که میتواند منجر به اثرات متناقض روی ترکخوردگی گردد نيز باشد ].[6
ترکخوردگی عرشه پل بر اثر نشست بتن در طول مرحله خميری ،در محل ميلگردها ،ناشی از پوشش کم بتن روی ميلگردها میباشد .افزایش
پوشش بتنی روی ميلگردها احتمال وقوع این نوع ترکخوردگی را کاهش میدهد .بعالوه آزمایشهای انجام شده بر روی نرخ خوردگی بتنهای
در معرض شرایط جمع شدگی خميری و نشست ،نشان دادهاند که در صورت افزایش پوشش ميلگردها زمان شروع خوردگی بطور عمده افزایش
مییابد ] .[9جزئياتی نظير زهکش ها نيز باعث اشباع اعضای پل با محلول نمک شده که آنها را مستعد واکنشهای شيميایی و آسيبهای ناشی از
چرخههای یخ زدگی و آبشدن میکند که منجر به ترکخوردگی میشوند .همچنين نشست غيرمتقارن شمعها برای سازههای چند دهانه بتن درجا
بحرانی بوده و جابجایی مجاز آنها باید محاسبه و در نقشهها مشخص گردد.

 -2-6انتخاب مصالح و نسبتها
تخلخل مخلوطهای با نسبت آب به سيمان باال (بيشتر از  )0/54زیاد بوده و ممکن است جمع شدگی ناشی از خشک شدن قابل مالحظه و
کاهش محافظت از ميلگرد در مقابل کلریدها را داشته باشند .این موضوع باعث شده است که از مخلوطهای با نسبت آب به سيمان کم استفاده
شود .با این وجود مطالعات اخير نشان میدهند که با افزایش مقاومت بتن ،بخصوص اگر به اندازه کافی عملآوری نشود ،پتانسيل ترکخوردگی
افزایش مییابد .این امر ناشی از پنج عامل زیر است:
 -1جمع شدگی درونی اوليه،
 -2سختی باالی مصالح،
 -3افزایش ترد (شکنندگی)،
 -5کاهش خزش و
 -4افزایش سرعت جمع شدگی ].[12
همچنين بتن با نسبت آب به سيمان پایين کمتر آب میاندازد و بنابراین بيشتر مستعد ترکخوردگی ناشی از جمع شدگی خميری است .برخی
از محققين نشان دادهاند که عملآوری طوالنی با رطوبت ،مدول ارتجاعی را افزایش و خزش را کاهش میدهد که این امر بتن را بيشتر مستعد
ترکخوردگی مینماید ] .[5جمع شدگی درونی (جمع شدگی بدون از دست دادن آب و تغيير دما) ،بدليل اینکه ممکن است کرنشهای قابل
مالحظهای قبل از رسيدن بتن به سن  25ساعت ایجاد شود ،با کاهش نسبت آب به سيمان (وقتی که کمتر از  0/52باشد) افزایش مییابد و میتواند
کامالً قابل توجه باشد .همچنين الزم به ذکر است که آببندی بتن به منظور جلوگيری از هدر رفتن رطوبت برای ممانعت از جمع شدگی درونی
کافی نيست .بهترین نتایج با نسبت آب به سيمان در بازه  0/33الی  0/55حاصل شدهاند.
بتن های با ميزان سيمان بيشتر بواسطه توليد گرمای باالتر هيدراتاسيون ،جمع شدگی بيشتر ،مدول ارتجاعی بيشتر و خزش کمتر بسيار مستعد
ترک خوردن هستند .کاربرد فراوان بتنهای با مقاومت باال در صنعت پلسازی ،باعث استفاده از مقادیر زیاد سيمان شده است که هزینه ساخت بتن
و همچنين پتانسيل ترک خوردگی را افزایش میدهد .با برنامه ریزی صحيح برای انتخاب مصالح و نسبتهای اختالط مناسب میتوان بتن ضدترک
با ميزان سيمان کمتر ،که مشخصات دوام و عملکردی را نيز داراست ،توليد نمود.


سیمان

کنترل دمای اولي ه بتن و دمای حداکثر در طول هيدراتاسيون ،تنشهای حرارتی و ترکهای متعاقب آن را کاهش میدهد .همچنين سيمان میتواند
تأثير زیادی بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن داشته باشد (] .)[5] ،[4سيمانهای با محتوای قليایی باال ،مقادیر  C3Sو  C3Aزیاد C4AF ،کم
و نرمی باال ،مقاومت باالیی کسب نموده و پتانسيل ترک خوردگی باالیی دارند ] .[5بنابراین سيمانهای تيپ  3را باید با احتياط در عرشه پل بکار
برد .به منظور کنترل دما ،اغلب به جای سيمان تيپ یک ،سيمانهای تيپ  2و  4بخاطر گرمای هيدراتاسيون کم آنها ،بخصوص وقتی که شرایط
محيطی گرمتری باشد ،در نظر گرفته میشوند .نشان داده شده است که با جایگزینی سيمان تيپ  2بجای سيمان تيپ یک ،افزایش دما از  9به 6
درجه سانتيگراد کاهش یافته و جمع شدگی ناشی از خشک شدن از  533به  363ميکرواسترین کاهش یافت ( %24کاهش) ] .[4همچنين انتظار
میرود که سيمان کندگير جمع شدگی ناشی از خشک شدن و ترک خوردگی کمتری داشته باشد.



مصالح سیمانی مكمل

مصالح سيمانی مکمل از قبيل خاکستر بادی ،روباره و دوده سيليسی بطور فراوان در ساخت بتن به منظور افزایش خواص عملکردی اوليه و
درازمدت استفاده میشوند .خاکستر بادی و روباره نوعاً سرعت کسب مقاومت ،گرمای هيدراتاسيون و نرخ رشد سختی را کاهش میدهند و
بنابراین پتانسيل ترکخوردگی را کاهش میدهند .دوده سيليسی میتواند نرخ رشد سختی و گرمای هيدراتاسيون را افزایش داده و آب انداختگی را
کاهش دهد و شرایط را برای ترکخوردگی ایجاد نماید .برخی کاربرد دوده سيليسی در عرشه پلها را قویاً منع میکنند ،ولی برخی دیگر بيان می-
دارند که دوده سيليسی علت ترکخوردگی زودرس نمیباشد.


مقدار آب

انتظار میرود که با افزایش مقدار آب ،جمع شدگی ناشی از خشک شدن افزایش یابد .برای یک نمونه متداول بتنی ،مقدار آب  135کيلوگرم بر
متر مکعب منجر به جمع شدگی ناشی از خشک شدن تقریباً  300ميکرواسترین میشود ] .[1بازای هر  4/9کيلوگرم بر متر مکعب افزایش در
مقدار آب ،جمع شدگی ناشی از خشک شدن حدوداً  30ميکرواسترین افزایش مییابد .مطالعهای شامل  12پل در پنسيلوانيا با شدت ترکهای
متغير از صفر تا  33متر در  100مترمربع و با نسبت آب متغير از  143تا  133کيلوگرم بر متر مکعب انجام شد ] .[4نتایج این مطالعه نشان داد که
هر افزایشی در مقدار آب ،جمع شدگی ناشی از خشک شدن را تقریباً  34ميکرواسترین افزایش میدهد و اینکه مقدار آب به تنهایی دليل اصلی
اختالف قابل توجه عملکرد عرشه پلها در مورد ترک خوردگی عرضی نمیباشد.


سنگدانه

برای طرح اختالط یک عرشه پل با محدودیت ترک خوردگی ،باید کميت و کيفيت سنگدانهها به دقت آزمایش شوند .افزایش مقدار سنگدانه-
ها اجازه کاهش عيار خمير سيمان ،که مستعدترین بخش مخلوط برای تنشهای جمع شدگی و حرارتی است ،را خواهد داد .به دليل کاهش عيار
خميرسيمان مخلوط اقتصادیتری حاصل میشود .بعالوه ،افزایش حداکثر اندازه سنگدانهها منجر به افزایش حجم سنگدانه قابل استفاده میشود.
بنابراین معموالً سنگدانه با بزرگترین اندازه ممکن (بشرطی که سنگدانه واکنشپذیر نبوده یا مستعد مشکالت یخ زدگی و آب شدن نباشد) و با
دانهبندی بهينه (خوب دانهبندی شده) بکار میرود .این موضوع باعث میشود که کارایی مخلوط با عيار خمير سيمان کمتری حفظ شده و پتانسيل
کمتری برای وقوع تنش و ترکخوردگی ایجاد گردد .اغلب حداکثر اندازه سنگدانه را  33ميليمتر یا کوچکترین یک سوم ضخامت عرشه یا سه
چهارم حداقل فاصله آزاد بين ميلگردها توصيه میکنند ].[6
جذب یک سنگدانه (ریزدانه و درشتدانه) ارتباط نزدیکی با تخلخل دارد و تخلخل نيز بر سختی و تراکمپذیری اثر میگذارد .معموالً بتنهای
ساخته شده از سنگدانههای دارای جذب باال تمایل زیادی به تراکمپذیری دارند و بنابراین جمع شدگیهای بيشتری را نتيجه میدهند .با افزایش
جذب سنگدانه از  %0/3به  %4جمع شدگی ناشی از خشک شدن میتواند از  320به  1160ميکرواسترین افزایش یابد (تقریباً  %240افزایش) ].[1
عموماً کوارتز ،سنگ آهک ،دولوميت ،گرانيت ،فلداسپار و تاحدی بازالت تحت عنوان سنگدانههایی که جمع شدگی کمتری ایجاد مینمایند رده-
بندی میشوند .از طرف دیگر ماسهسنگ ،اسليت و برخی از انواع بازالت اغلب بتنهای با جمع شدگی باال توليد مینمایند .درگيری سنگدانه
بصورت بالقوه نقشی اساسی در عملکرد عرشه پلها درمورد ترکخوردگی عرضی دارد.



مواد افزودنی

بسته به نوع ،مواد افزودنی وسيلهای برای بهبود کارایی ،جاگيری و عملکرد بتن میباشند .مواد افزودنی میتوانند هم اثر مثبت و هم منفی بر
ترکخوردگی عرشه داشته باشند .در زمان طرح اختالط ،طراح باید هميشه با نوع ماده افزودنی و سازگاری آن با سایر اجزای مخلوط به منظور
اجتناب از ترکخوردگی ناخواسته آشنا باشد.
مواد افزودنی کاهنده آب ،بدليل اینکه امکان کاهش نسبت آب و عيار خمير سيمان را با حفظ کارایی فراهم نموده و بنابراین جمع شدگی ناشی
از خشک شدن و ترکخوردگی را به حداقل میرسانند ،مطلوب میباشند .کندگيرکنندهها اغلب در عرشه پلها به منظور فراهم نمودن امکان بتن-
ریزی پيوسته کاربرد دارند .کندگيرکنندهها زمان گيرش را به تأخير انداخته و باعث میشوند که بتن کمتر مستعد ترکخوردگی ناشی از تغييرشکل
قالب در طول بتنریزی شود .این موضوع همچنين باعث میشود که دمای پایينتری در حين هيدراتاسيون ایجاد شده و به کنترل تنشهای حرارتی
کمک نماید .از طرف دیگر با افزایش زمان گيرش ،مخلوطهای حاوی کندگيرکننده متحمل خطر ترکخوردگی ناشی از جمع شدگی پالستيک می-
شوند .ماده افزودنی شيميایی دیگر ،مواد افزودنی کاهنده جمع شدگی ( )SRAمیباشند ] . [8کار این ماده افزودنی شيميایی کاهش کشش سطحی
آب خالص و در نتيجه کاهش جمع شدگی پالستيک (لورا و همکاران  )2006و جمع شدگی درازمدت (وایز و برک 2002؛ پيس و همکاران
 )2004میباشد.


تقویت با الیاف

بخاطر پایين بودن مقاومت کششی و طاقت شکست مواد سيمانی ،تقویت با الياف به عنوان یک روش موثر به منظور کاهش ترکخوردگی
اوليه در بتن پيشنهاد شده است .الياف طاقت بتن را افزایش داده و این امر باعث کاهش عرض ترک در بتن میشود .نشان داده شده است که
مقادیر بيشتر الياف مخصوصاً در به تاخير انداختن زمان ترک خوردن ،انتقال تنش از عرض ترک و کاهش عرض ترک مفيد است ].[10

 -3-6روش های اجرا
اعمال روشهای اجرایی مناسب برای محدود نمودن تبخير آب از سطح بتن تازه به منظور کاهش پتانسيل ترکخوردگی ناشی از جمع شدگی
پالستيک در عرشه پلها مهم میباشد .بدین منظور بهترین کار عملآوری صحيح در ساعات اوليه بالفاصله بعد از بتنریزی میباشد که منجر به
کاهش نرخ تبخير میگردد .بطور ایدهآل ،بتن تازه عرشه نباید از زمان اختالط تا حداقل  25ساعت هيچگونه تبخيرآب از سطح بتن داشته باشد.
نرخ تبخير آب از بتن خميری تابعی از رطوبت نسبی ،دمای هوا ،سرعت هوا و دمای بتن ریخته شده میباشد .معموالً از نموداری که چندین سال
پيش توسط لرچ در  PCAتهيه شده است ،برای سنجش نرخ تبخيری که نشانگر پتانسيل ترکخوردگی میباشد ،استفاده میشود ] .[2استفاده از
بادگيرها ،کنترل دمای محيط بوسيله محافظت بتن تازه از تشعشع آفتاب و غيره از جمله تدابيری هستند که میتوان برای محدود نمودن تبخير
اتخاذ نمود.

 -3روشهای جلوگیری از ترک خوردگی در عرشه پل ها
ترکخوردگی در عرشه پلها ،خصوصاً بخاطر استفاده روزافزون از بتنهای با کيفيت باال ،یک مسئله مهم در صنعت راهسازی میباشد .در
تالش برای افزایش عمر بهرهبرداری عرشه پلها ،تحقيقات وسيعی به منظور شناسایی عوامل ترک و روشهای جلوگيری از آن انجام شده است.
مطابق نظر کراوس ،روگوال و وایز ،در بتن مورد استفاده در عرشه پلها بطور ایدهآل باید مدول ارتجاعی پایين ،ظرفيت خزشی باال ،ضریب
انبساط حرارتی پایين ،نفوذپذیری پایين ،گرمای هيدراتاسيون پایين ،طاقت باال ،جمعشدگی ناشی از خشک شدگی پایين و جمعشدگی درونی نيز
پایين باشد ] .[12یکی از مهمترین ویژگیهای طرح اختالط بتن عرشه پل نسبت آب به سيمان است که اگر این نسبت بطور منطقی پایين نگه
داشته شود (یعنی در حدود  ،)0/5بهترین نتایج حاصل خواهد شد .با این وجود ،ممکن است مخلوطهای دارای نسبت آب به سيمان خيلی پایين
جمعشدگی درونی قابل توجهی ،مخصوصاً در  25ساعت اوليه ،بروز دهند .در صورتی که حجم سنگدانهها تا حد امکان باال باشد ،جمعشدگی
درونی ،جمعشدگی ناشی از خشک شدگی و همچنين حرارتی کاهش مییابد.
گرچه طبيعت مصالح ایجاب میکند که بتن درجهای از ترکخوردگی را تجربه نماید ،ولی میتوان با اقداماتی در مراحل طراحی و ساخت از
ایجاد ترکها جلوگيری و یا شدت ترکهای ایجاد شده را کم کرد.

 -6-2انتخاب مصالح


سنگدانه ها

استفاده از سنگدانه نرم (ماسه سنگ) منجر به افزایش جمعشدگی ناشی از خشک شدگی میشود ،در حالی که سنگدانه سخت (کوارتز،
دولوميت و سنگ آهک) باعث کاهش آن میشود .در غياب اطالعات عملکردی سنگدانه بهتر است که سنگدانهای با جذب محدود انتخاب شود.
با این حال ،ترک خوردگی در بتن با عوامل زیادی مرتبط است و سنگدانههای با جذب آب باال نظير سنگدانههای سبک میتوانند در برخی موارد
به منظور کاهش ترکخوردگی ناشی از ترکخوردگی درونی استفاده شوند.


چسباننده سیمان

کاهش مقدار سيمان تأثيری مستقيم و مثبت بر کنترل و کاهش ترکخوردگی دارد .هرچه از سيمان کمتری استفاده شود ،حرارت ناشی از
هيدراتاسيون کاهش یافته که منجر به جمعشدگی حرارتی کمتری میگردد .همچنين بتن با سيمان کمتر ،جمعشدگی ناشی از خشک شدگی و
جمعشدگی درونی کمتری دارد .تحقيقات نشان دادهاند که برخی از انواع سيمانها بخاطر ترکيبات خود ممکن است باعث جمعشدگی بيشتری در
بتن نسبت به انواع دیگر شوند .بعنوان مثال ،سيمانهای با قليائی باال ممکن است جمعشدگی سریع با مقدار کلی بيشتری نشان دهند .همچنين
سيمان تيپ  IIگرمای هيدراتاسيون کمتری نسبت به تيپ  Iدارد .مواد پوزوالنی نظير خاکستر بادی و روباره گرمای هيدراتاسيون را کاهش داده و
در نتيجه منجر به کاهش روند صعودی دمای بتن و بنابراین جمعشدگی حرارتی میشوند.


مواد افزودنی

مواد افزودنی خاصی میتوانند برای کنترل جمعشدگی استفاده شوند .برخی مواد افزودنی کاهنده آب و کندگيرکننده ،روند صعودی دمای بتن
را کاهش داده و میتوانند برای کاهش ترکخوردگی ناشی از جمعشدگی حرارتی بکار روند .کندگيرکنندهها نيز ،به ویژه وقتی که انتظار میرود

دمای محيط به  25درجه سانتيگراد یا بيشتر برسد ،مفيد میباشند .همچنين از کاهندههای آب بدليل اینکه باعث کاهش مقدار آب مخلوط و در
نتيجه کاهش جمعشدگی ناشی از خشکشدن میشوند ،میتوان استفاده کرد .در برخی موارد به منظور کاهش جمعشدگی تا  ،%40میتوان مواد
افزودنی کاهش دهنده جمعشدگی را نيز بکار برد ].[11

 -2-2روش های اجرا
موارد اجرایی را میتوان در دو نوع طبقهبندی کرد :موارد اجرا یی فيزیکی که در کنترل پيمانکار یا مجری هستند و موارد محيطی که در اختيار
او نمیباشند .هر دو بخش میتواند با ترکيبی از مشخصات ،روشهای بتنریزی صحيح ،بازرسی ،برنامهریزی مناسب و آگاهی پيمانکار تعيين
شود .در این بخش اساساً موارد اجرایی مربوط به ترکخوردگی و نحوه رسيدگی به آنها در سطح پروژه بررسی میشود.


قرارگرفتن در معرض شرایط دمایی

تجربه نشان داده است که یکی از اقدامات مؤثر ،کاهش گرادیانهای حرارتی در طول بتنریزی و عملآوری عرشه میباشد .این امر شامل
اختالف دمای محتمل بين عرشه تازه بتنریزی شده و تيرهای زیر آن میشود .اگر عرشه در طول گرمای روز بتنریزی شود ،تيرها گرمتر خواهند
شد و بعداً در روز و طی عصر سرد خواهند شد ،در حالی که بتن در نتيجه گرمای هيدراتاسيون به حداکثر دمای خود میرسد .عرشهای که در
شب یا در ساعات اوليه صبح بتنریزی شود ،همزمان با تيرها افزایش گرمای خود را تجربه خواهد نمود و بنابراین گرادیان حرارتی آن محدود
خواهد شد.
در مورد دمای تيرها در زمان ساخت عرشه ،تنها مسئله گرمای تابستان نيست .معموالً مشخصات بتن در هوای سرد ایجاب مینماید که دمای
آن در طول دوره عملآوری در سطح خاصی حفظ گردد .این موضوع اغلب با استفاده از روکشهای عایقدار عملآوری و یا ایجاد حصاری با
گرمایش موقتی انجام میگيرد .استفاده از روکش عملآوری ،با اینکه حفظ گرما در حين عملآوری را فراهم مینماید ،اجازه میدهد که تيرها در
معرض دمای محيط پيرامون واقع شوند و میتواند منجر به گرادیان دمایی شدیدی گردد .به همين شکل ،بيشتر محافظتها اغلب در باالی سطح
عرشه ایجاد میشوند و اجازه میدهند که تيرهای زیرین در معرض دمای محيط قرار گيرند .در برخی موارد از زیر گرما تأمين میشود ،ولی
حفاظت زیادی در مقابل شرایط محيطی فراهم نمیکند .حفظ گرما در پایين عرشه میتواند یا با حصار کامل دورتادوری یا حداقل با چادر برزنتی
روی کناره خارجی پل برای جلوگيری از وزش باد در زیر آن تأمين شود.
بابایی و پورویس ( )1994توصيه کردند که با حفظ اختالف دمای بين عرشه و تير در حد کمتر از  12درجه سانتيگراد و در طول مدت 25
ساعت پس از بتنریزی عرشه ،جمعشدگی حرارتی مقيد به  140ميکرواسترین محدود گردد .این موضوع میتواند با انتخاب زمان مناسبی از روز
برای بتنریزی و در فصل سرد اعمال کنترلهای دمایی صحيح در حين بتنریزی عرشه و پس از آن انجام گيرد.
در رابطه با اختالف دمای بين عرشه بتنی و پل که در باال ذکر شد ،بابایی و پورویس ( )1994توصيه نمودند که جمعشدگی ناشی از خشک
شدگی را میتوان به شرح زیر محدود کرد :جمعشدگی ناشی از خشک شدن برای نمونه  5ماهه باید کمتر از  300ميکرواسترین باشد (یا 500
ميکرواسترین برای نمونه  23روزه) .با کاهش جمعشدگی ناشی از خشک شدن ،اختالف دمای مجاز بين عرشه و تير میتواند افزایش یابد ].[3



قرارگرفتن در معرض شرایط محیطی در طول بتنریزی و عملآوری

گرچه استفاده از مواد مکمل برای عرشه پلها باعث ساخت عرشههای با کيفيتتری میگردد ،ولی در عين حال منجر به استفاده از بتنی می-
شود که به شرایط محيطی حساستر بوده و مستعد ترکخوردگی ناشی از جمعشدگی خميری میباشد .این نوع ترکخوردگی ناشی از آب
انداختگی خيلی کم و یا عدم آب انداختگی میباشد .اقدامات متعددی میتوان برای کاهش مدت زمان قرارگيری بتن در معرض تبخير و تشکيل
احتمالی ترکهای ناشی از جمعشدگی خميری انجام داد.
آئين نامهها برای تعيين سرعت نظری تبخير برای زمان بتنریزی عرشه (در مناطق مختلف) ،در حدود  0/4تا  1/0کيوگرم بر مترمربع در ساعت
است ،نمودارهایی ارائه کرده اند ] .[2این حدود بخصوص برای بتنهای حاوی سيمانهای مکمل مهم است .معموالً اگر سرعت تبخير باال باشد،
زمان بتنریزی را به تأخير میاندازند .اگر بتن ریزی عرشه در مرز این حدود یا نزدیک آنها انجام شود ،اقدامات حفاظتی الزم خواهد شد.
دستورالعملها اغلب استفاده از آبفشانها به منظور فراهم کردن رطوبت در روی عرشه یا بادشکنها به منظور ایجاد حفاظ در برابر اثر خشک
کنندگی باد را پيشنهاد میدهند .در صورت استفاده از آب فشان ،نازل باید مه ثابتی ایجاد نماید که اجازه تجمع آب بر روی عرشه را ندهد .معموالً
بادشکنها کاربرد عملی در کاربردهای پلسازی ندارند ،زیرا دقيقاً قبل از بتنریزی عرشه قابل اعمال بر سازه نيستند و پيمانکار مایل به قراردادن
بادشکنی که ممکن است ضرورتی نيز نداشته باشد ،ندارد .عالوه بر این ،در واقع ممکن است بادشکنها باد مؤثر در تراز عرشه را بخاطر جریان
گردابی تشکيل شونده در باالی موانع افزایش دهند .همچنين میتوان از کندکنندههای تبخير که بطور موضعی اعمال میشوند ،استفاده نمود.
برای کم کردن اثرات محيطی در شروع بتن ریزی ،نباید بتن را با فاصله زیادی مقابل ماشين پرداخت دپو کرد .بتن معموالً در عرض عرشه و
حداالمکان در نزدیکی موقعيت نهاییاش دپو میشود.
ماشين پرداخت باید قادر به پرداخت تمام سطوح ،به غير از سطوحی که معموالً قابل دسترسی نيستند ،باشد .همچنين پرداخت دستی را باید به
حداقل رساند و استفاده از تختهمالهها را متوقف کرد .الزم به ذکر است که پرداخت بيش از اندازه نه تنها باعث قرارگيری طوالنیتر در معرض
شرایط محيطی میگردد ،بلکه میتواند منجر به مشکالت پوسته پوسته شدن نيز در آینده شود.
بهمحض اتمام پرداخت ،معموالً از گونی خيس یا حصير پنبهای ،حداکثر  10الی  14دقيقه بعد از پرداخت ،باید استفاده کرد .برخی با عمل-
آوری مرطوب به این زودی و بدون در نظر گرفتن آسيبهای عرشه مخالفت میکنند .گرچه تورفتگیهای عميق مطلوب نمیباشند و میتوانند با
مراقبت صحيح حين گذاشتن گونی در عرشه به حداقل برسند ،اما در آسيبهای سطحی نباید از جاگذاری فوری گونی صرفهنظر گرد.
روش دیگری که میتواند در کاهش اثرات قرارگيری در معرض شرایط محيطی مؤثر باشد ،استفاده از عملآوری ترکيبی میباشد .در صورت
استفاده از آن ،با پاشندهای غير از سمپاش باغی و بالفاصله پس از پرداخت اعمال میشود .این روش در طی دو مرحله ،به نحوی که مرحله دوم
عمود بر مرحله اول باشد و با سرعتی که مطابق توصيه سازنده است ،اعمال میشود .الزم به ذکر است که عملآوری ترکيبی به عنوان محافظتی
مضاعف میباشد و نمیتوان آن را یک ضریب اطمينان برای اجازه به تأخير در شروع عملآوری مرطوب در نظر گرفت.


ترتیب بتن ریزی

قبالً در عرشه های چند دهانه ابتدا نواحی لنگر مثبت ناشی از بار مرده و سپس نواحی لنگر منفی بتنریزی میشدند .این روش اجازه میدهد
که مقداری خيز در تيرها ایجاد شده و ميزان برآمدگی عرشه در ناحيه لنگر منفی کاهش یابد.

با استفاده از ماشينهای پرداخت خودکار و مواد افزودنی کندگيرکننده ،ساخت عرشههای چنددهانه با بتنریزی منفرد بطور روزافزون متداول و
از نظر اقتصادی نيز مطلوب شده است .معموالً الزم است که بتن در دهانههایی که قبالً ریخته شده است در حالت خميری باشد .بطور نظری این
امر بخاطر این است که اجازه دهد خيز ،قبل از اینکه باعث ترکخوردگی ناشی از برآمدن بتن گيرش یافته شود ،رخ دهد .اغلب انجام این عمل
مشکل است ،به همين دليل برای انجام صحيح آن ،مقدار کندگيرکننده در کل بتنریزی برای حصول گيرش یکنواخت عرشه متغير است.
گرچه ساخت یک عرشه چند دهانه در بيش از یک مرحله بتنریزی درزهایی ایجاد خواهد کرد ،ولی این درزها میتوانند به منظور کاهش
تأثيرشان بر دوام درازمدت عرشه آمادهسازی و اصالح شوند .نکته دیگر در مجاز بودن بتنریزی منفرد به صورت پيوسته ،تضمين این است که
پيمانکار و تأمين کننده بتن ضرورت خميری ماندن بتن و اعمال مناسب کندگيرکننده را کامالً درک کرده باشند .این بحث اغلب در جلسه پيش از
بتنریزی صورت میگيرد و تمام افراد در مورد اینکه چگونه شرایط خميری بتن برای مدت الزم حفظ گردد ،متوجه شده و توافق مینمایند.


ویبره و تراکم

یکی از اصول اجرای خوب بتن اطمينان یافتن از تراکم صحيح است .با این حال اغلب نادیده گرفتهشدهترین جنبه در اجرای عرشه پل می-
باشد .تراکم صحيح به اطمينان یافتن از یکنواختی عرشه و جلوگيری از ناحيههایی که میتوانند به عنوان نقاط شروع یا گسترش ترک عمل نمایند،
کمک میکند .پرسنل ساخت و ناظرین اغلب توجه کمی به طرز ویبره صحيح و کامل بودن آن دارند .بعالوه ،اغلب اوقات تنها یک یا شاید دو
دستگاه ویبراتور در طول بتنریزی وجود دارد .این تعداد شاید برای بتنریزیهای کوچکتر کافی باشد ولی اگر سرعت بتنریزی خيلی زیاد باشد،
برای تأمين ویبره یا تراکم صحيح کافی نيست .آئين نامهها الزم میدانند که حداقل دو ویبراتور (به اضافه یک دستگاه پشتيبان در کارگاه) در تمام
بتنریزیهای عرشه به اضافه تعدادی دیگر که بر اساس سرعت بتن ریزی ضرورت دارد ،استفاده شود .همچنين الزم است که ویبراتورها با فواصل
 0/3متری بر روی یک سيستم مکانيکی مستقر بوده و قادر به تراکم یکنواخت کل بتن عرشه باشند.


سن تیر بتنی

اختالف خزش و جمعشدگی بين عرشه و تيرها نيز ممکن است منجر به گسترش ترک شود .با اینکه خزش و جمعشدگی تيرهای بتنی در
مرحله طراحی لحاظ میشوند ،ولی این موارد اغلب در حين ساخت در نظر گرفته نمیشوند .اگر قرار است که یک عرشه بتنی بر روی تير بتنی
پيشتنيده واقع شود ،پروژه میتواند طوری زمانبندی شود که تيرها قبل از زمانی که عمليات ساخت عرشه آماده شروع باشد ،بتنریزی کامل
نشوند .این امر خزش و جمعشدگی متفاوت را ،زمانی که تيرها خيلی قبلتر از عرشه بتنریزی شوند ،کاهش میدهد .همچنين بخاطر تأثير
احتمالی این عمل بر برنامه زمانبندی پيمانکار ،باید در مشخصات پروژه قيد شود؛ زیرا که از یک پيمانکار نمیتوان بطور منطقی انتظار داشت که
برنامه زمانیاش را بطرز قابل توجهی پس از قرارداد تغيير دهد.

 -4نتیجه گیری
ترکخوردگی در عرشه پلها ،خصوصاً بخاطر استفاده روزافزون از بتنهای با کيفيت باال ،یک مسئله مهم در صنعت راهسازی میباشد.
ترکخوردگی در سازههای بتنی واقع در بزرگراهها مسئله رایجی میباشد که به دليل عوامل ناشناخته مؤثر در طراحی ،بارهای ترافيکی و تغييرات
آب و هوایی علل گوناگون و اثرات مختلفی بر روی عملکرد درازمدت بتن دارد .از این رو پی بردن به دالیل گسترش ترکخوردگی در سازههای

 مخصوصاً در زمينه خوردگی برای سازههای، بعنوان مثال اثر ترکخورگی در دوام بتن.بتنی واقع در بزرگراهها و روسازیها امری مهم میباشد
 تر و خشک شدن بتن به صورت متناوب امکان نفوذ نمکها به داخل ترکها را فراهم میکند و به شدت.مربوط به حمل و نقل مضر میباشد
.موجب تسریع خرابی میشود
 ولی سهم زیادی از ترکخوردگی مربوط به ناپایداری، بارگذاری خارجی و ایجاد تنشهای کششی پنداشته میشود،عموماً دليل ترک خوردگی
.حجمی ذاتی بتن یا واکنشهای شيميایی مخرب میباشد
- پرداخت و عمل، مصالح و روشهای بتنریزی، طرح اختالط بتن،مطالعات انجام شده نشان دادهاند که عوامل متعددی از جمله طراحی پل
 همچنين مطالعات نشان داده است که منشاء اصلی ترکخوردگی عرشه به ترکيبی از عوامل جمع شدگی.آوری در ترکخوردگی عرشه پل مؤثرند
 شرایط، مصالح، طرح اختالط بتن، درونی و خشک شدن) و تنشهای حرارتی مربوط میشود که متأثر از عواملی نظير طراحی پل،(پالستيک
.محيطی و روشهای اجرایی هستند
 نفوذپذیری، ضریب انبساط حرارتی پایين، ظرفيت خزشی باال،در بتن مورد استفاده در عرشه پل ها باید سعی شود که مدول ارتجاعی پایين
. طاقت باال و همچنين جمعشدگی ناشی از خشک شدگی و درونی پایين باشد، گرمای هيدراتاسيون پایين،پایين
.
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