
انواع ترک ها در بتن :

 تــرک در بتن :

بتــن در اثــر عوامــل مختلفــی دچــار تــرک مــی شــود امــا دلیــل عمــده ی ایجــاد 
ــد ناشــی از  ــی توانن ــا م ــش ه ــن تن ــش در آن اســت، ای ــال تن ــن اعم ــرک در بت ت
ــرات حجمــی بتــن در آن  ــر جلوگیــری از تغیی ــا در اث ــه بتــن باشــند ی ــار وارده ب ب
ــال  ــه دنب ــن را ب ــرک در بت ــدن ت ــه وجــود آم ــد ب ــی مانن ایجــاد شــوند و پیامدهای
داشــته باشــند. البتــه عوامــل دیگــری همچــون تغییــرات دمایــی و رطوبــت نیــز در 
تــرک خــوردن بتــن دخیــل هســتند امــا تــرک هــای ناشــی از ایــن عوامــل معمــوال 
ریــز بــوده و مشــکل ســاز نیســتند. بتــن بــا توجــه بــه نــوع تنــش اعمــال شــده و 
شــرایطی کــه در آن قــرار مــی گیــرد دچــار تــرک خوردگــی هــای گوناگونــی مــی 

ــواع آن هــا اشــاره خواهیــم کــرد. ــه ان شــود کــه در ادامــه ب



1-انواع ترک در بتن :

ــد  ــی توان ــن م ــی بت ــرک خوردگ ت
ــی ایجــاد  ــای گوناگون ــه شــکل ه ب

شــود و قســمت هــای مختلفــی 
ــازد؛  ــود س ــر خ ــن را درگی از بت

ــه وجــود آمــده در بتــن موجــب  تــرک هــای ب
ایجــاد درز، شــکاف و ریــزش و تخریــب آن مــی 

ــن  ــده در بت ــاد ش ــای ایج ــرک ه ــی از ت ــوند. برخ ش
ــرک  ــوع ت ــن ن ــد ای ــن میرون ــری ســاده از بی ــا تعمی ب
هــا بــرای ســازه قابــل قبــول هســتند و باعــث خرابــی 
بتــن نمــی شــوند امــا برخــی دیگــر از تــرک هــا دوام 
ــه  ــد و مشــکالت متعــددی را ب ســازه را از بیــن میبرن
دنبــال دارنــد. اهمیــت تــرک هــای بتــن بســتگی بــه 
نــوع تــرک خوردگــی دارد بــه همیــن دلیــل الزم اســت 
کــه هــر مهندســی تــرک هــای بتــن را بشناســد و بــا 
ــه شــرح  ــرک هــای بتــن ب ــواع ت آنهــا آشــنا باشــد. ان

زیــر انــد :

 
1-1-ترک های خمیری :

بعــد از بتــن ریــزی در اثر کاهــش آب از خمیر ســیمان 
جمــع شــدگی حجمــی در بتــن روی مــی دهــد؛ ایــن 
جمــع شــدگی را جمــع شــدگی خمیــری مــی گوینــد. 
زمانــی کــه ســطح بتــن در معــرض هوایــی بــا رطوبــت 
ــرار بگیــرد دچــار تــرک خوردگــی مــی  نســبتا کــم ق
ــری  ــی خمی ــرک خوردگ ــرک را ت ــوع ت ــن ن ــود ای ش
ــر  ــا اســتفاده کمت ــن ب ــم. جمــع شــدگی بت ــی نامی م
ــنگدانه  ــتفاده از س ــز اس ــن و نی ــوط بت از آب در مخل

ــه  ــی ک ــد و از آنجای ــی یاب ــش م ــر کاه ــای بزرگت ه
ــیمان دارای  ــر س ــوب خمی ــای مرط ــوط ه مخل
جمــع شــدگی بیشــتری هســتند بهتــر اســت 
در خمیــر ســیمان از آب اضافــی اســتفاده 

نشــود.
ــد آب  ــر فراین ــن در اث ــع بت در واق
خوردگــی  تــرک  دچــار  انداختــن 
ــد در  ــن فراین ــود. ای ــی ش ــری م خمی
اثــر وارد شــدن نیــروی رو بــه بــاال 
بــه آب هنــگام تــه نشــین شــدن 
ذرات جامــد ســنگین موجــود در خمیــر 
ســیمان بــه وجــود مــی آیــد. آب بــاال آمــده از خمیــر 
ــاهده  ــل مش ــیمان قاب ــطح س ــی روی س ــیمان زمان س
اســت کــه ســرعت تبخیــر آن کــم تــر از ســرعت آب 

ــد. ــن باش ــن بت انداخت
بــرای جلوگیــری از تــرک خوردگــی خمیــر بتــن بایــد 
ــت نســبی محیــط در ۱۰۰ درصــد حفــظ شــود  رطوب
چــرا کــه در ایــن صــورت ســرعت اولیــه خشــک شــدن 
خمیــر ســیمان کــم مــی شــود و آب آن دیرتــر تبخیــر 
ــع  ــه جم ــت ک ــوان گف ــی ت ــن رو م ــود از ای ــی ش م
شــدگی خمیــری بــا رطوبــت هــوا رابطــه عکــس دارد  . 
ــزان  ــم می ــه اشــاره کنی ــر اســت ک ــه ذک ــه الزم ب البت
ــن  ــای بت ــوا، دم ــای ه ــا دم ــدگی ب ــع ش ــن جم ای
ــت.  ــتقیم اس ــاط مس ــز دارای ارتب ــاد نی ــرعت ب و س
ــرک  ــری از ت ــرای جلوگی ــای مناســب ب یکــی از راه ه
خوردگــی خمیــری پوشــاندن ســطح بتــن اســت شــما 
ــن را  ــا بت ــاد ب ــوی تمــاس مســتقیم ب ــن کار جل ــا ای ب
مــی گیریــد، دمــای بتــن و هــوای اطــراف آن را پاییــن 
نگــه مــی داریــد و رطوبــت را نیــز افزایــش مــی دهیــد. 
ــا توجــه بــه ایــن نــکات مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه  ب



ــزی  ــن ری ــس از بت ــه پ ــل آوری اولی ــه عم ــید ک رس
ــوی جمــع شــدگی خمیــری را  ــادی جل ــا میــزان زی ت

ــرد. میگی
تــرک هــای خمیــری معمــوال ۳۰ دقیقــه تــا ۶ ســاعت 
بعــد از بتــن ریــزی نمایــان مــی شــوند. اگرچــه ایــن 
ــه نمــی  ــن ادام ــای آزاد بت ــه ه ــا لب ــا ت ــرک ه ــوع ت ن
ــد   .  ــل مالحظــه ای برخوردارن ــی از عمــق قاب ــد ول یابن
تــرک هــای ناشــی از جمــع شــدگی خمیــری معمــوال 
بــه صــورت مــوازی و بــا فاصلــه ۰/۳ تــا ۱ متــری کنــار 

یکدیگــر قــرار میگیرنــد.
 

1-2-تــرک هــای انقباضــی ) تــرک هــای جمع 
شــدگی ناشــی از خشــک شــدن بتــن ( :

در هــوای غیــر اشــباع خــروج آب از بتــن ســخت شــده 
ــی  ــدن م ــک ش ــی از خش ــدگی ناش ــع ش ــث جم باع
شــود. زمانــی کــه بتــن خشــک مــی شــود آب موجــود 
ــان  ــرور زم ــه م ــد و ب ــی یاب ــش م ــا کاه ــره ه در حف
خــارج میشــود و موجــب تغییــر رطوبــت ســیمان مــی 
ــی  ــن روی م ــدگی در بت ــع ش ــه جم ــردد؛ در نتیج گ
ــر  ــی ب ــای انقباض ــرک ه ــاد ت ــب ایج ــه موج ــد ک ده

روی بتــن خواهــد شــد.
در اصــل مــی تــوان بــه ایــن شــکل بیــان کــرد کــه در 

هــای اثــر از دســت دادن آب  تــرک 
بــه  انقباضــی 

ــد.  ــی آین ــود م وج
ــیمان  ــر س در خمی
شــده  ســخت 

مقــداری آب در ریــز ســوراخ هــای 

خمیــر جمــع مــی شــود کــه در مرحلــه خشــک شــدن 
ــدگی  ــع ش ــی رود و جم ــت م ــیمان از دس ــر س خمی
ــن  ــه ای ــی ک ــال دارد. از آن جای ــه دنب ــری را ب مختص
ــی  ــای ناش ــرک ه ــت  ت ــر اس ــدگی مختص ــع ش جم
ــکالت  ــوده و مش ــق ب ــم عم ــطحی و ک ــز س از آن نی
ــه هــم  ــی ظاهــر بتــن را ب ــد ول جــدی ایجــاد نمیکنن

ــد . ــی ریزن م
ــرد و  ــورت میگی ــدی ص ــه کن ــدگی ب ــع ش ــن جم ای
ــد  ــه وجــود آمــده در نتیجــه ی آن چن ــرک هــای ب ت
ــزی ایجــاد مــی  ــاه بعــد از بتــن ری ــا چنــد م هفتــه ی
شــوند  . تــرک هــای انقباضــی بتــن معمــوال بــه شــکل 
ــطح  ــوند و در س ــی ش ــان م ــتقیم نمای ــم و مس دره
ــش  ــدرت پی ــه ن ــد و ب ــی دهن ــا رخ م ــی دال ه داخل

ــد. ــدا کنن ــا گســترش پی ــه ه ــا لب ــه ت ــد ک مــی آی
 

ــی از  ــدگی ناش ــع ش ــای جم ــرک ه 1-3-ت
: کربناســیون 

ــدن  ــک ش ــی از خش ــدگی ناش ــع ش ــر جم ــالوه ب ع
خمیــر ســیمان، بتــن در معــرض جمــع شــدگی ناشــی 
از کربناســیون نیــز قــرار میگیــرد. واکنــش دی اکســید 
ــید  ــا هیدروکس ــا ب ــود در فض ــن  ) CO2 ( موج کرب
ــکیل  ــب تش ــن موج ــوط بت ــود در مخل ــیم موج کلس
کربنــات کلســیم CaCo۳ مــی شــود کــه کاهــش 
بــه  را  حجــم 
دارد.  دنبــال 
ــدگی  ــع ش جم
ناشــی از فراینــد 
ــاد  ــث ایج ــیون باع کربناس



نوعی ترک در ســازه می شود.
ــن  ــید کرب ــه دی اکس ــی ک از آنجای

در  زیــاد  عمــق  بــا  نمیتوانــد 
ــع  ــد جم ــوذ کن ــن نف ــل بت داخ
شــدگی ناشــی از کربناســیون 
بســیار جزئــی و ناچیــز اســت بــه 
همیــن دلیــل تــرک هــای ایجــاد 
از  نیــز  آن  موجــب  بــه  شــده 

اهمیــت زیــادی برخــوردار نیســتند.
الزم اســت اشــاره کنیــم کــه عمــل 

کربناســیون بتــن دارای ســرعت پایینــی 
ــل  ــن عم ــرعت ای ــه س ــت البت ــز هس نی

ــن  ــت بت ــدار رطوب ــری، مق ــا نفوذپذی ب
و هــوا و میــزان اکســیژن موجــود در 

ــا  محیــط رابطــه مســتقیم دارد و ب
ــد. ــش میاب ــا افزای ــش آن ه افزای

 

حرارتــی  هــای  1-4-تــرک 
ســنین اولیــه :

درجــه حــرارت محیــط یکــی از اثرگذارترین 
عوامــل در ایجــاد تــرک اســت. در ســازه 

هــای بتنــی بــزرگ ســرعت حــرارت 
زایــی ناشــی از هیدراســیون 

ــن  ــدای بت ســیمان از ابت

ریــزی تــا ســه روز پــس از قالــب 
گیــری موجــب افزایــش دمــا در 
ــت در  ــن عل ــه همی ــی شــود ب ــن م بت
بتــن انبســاط حرارتــی اتفــاق مــی افتــد 
ــا ســرد شــدن بتــن انقبــاض  و پــس از آن ب
حرارتــی در آن صــورت مــی گیــرد کــه موجــب 

ایجــاد تــرک هایــی در بتــن مــی شــود.
ــوان گفــت کــه  ــی مــی ت ــه صــورت کل ب
بتــن ریــزی در هــوای گــرم باعــث 
ــی  ــن م ــر آب بت ــزان تبخی ــش می افزای
اولیــه  آب  از  تبخیــر  اثــر  در  شــود؛ 
ــرم و  ــوای گ ــوط در ه ــاز مخل ــورد نی م
تبخیــرات حجمــی ناشــی از خنــک شــدن 
از درجــه حــرارت بــاال در هنــگام بتــن ریــزی 
ــرداری  ــگام بهــره ب ــه درجــات پاییــن در هن ب
تــرک هایــی در بتــن بــه وجــود مــی آینــد کــه 

ــتند. ــن هس ــکل آفری مش
ــزرگ اختــالف دمــای ســطح  در ســازه هــای ب
ــش  ــاد تن ــبب ایج ــن س ــی بت ــی و خارج داخل
هایــی مــی گردنــد کــه باعــث پدیــد آمــدن 
تــرک هــا مــی شــوند. الزم اســت اشــاره 
کنیــم کــه هــوای گــرم روی حبــاب های 
ــن  ــه همی ــذارد ب ــی گ ــر م ــز تاثی ــوا نی ه
ــه  ــن ب ــاال بت ــرارت ب ــه ح ــل در درج دلی
مــاده افزودنــی حبــاب زای بیشــتری نیــاز 

پیــدا مــی کنــد.



2-ماهیت و محل ایجاد ترک :
هــر ترکــی بــر روی بتــن ممکــن اســت بــه دلیــل 
خاصــی ایجــاد شــده باشــد و محــل بــه خصوصــی 
ــراد  ــیاری از اف ــد. بس ــاص ده ــود اختص ــه خ را ب
تــرک هــای بتــن را بــر ایــن اســاس دســته بنــدی 
میکننــد از ایــن رو مــی خواهیــم در ادامــه اشــاره 

ــه ماهیــت  تــرک هــا داشــته باشــیم. کوتاهــی ب
 

2-1-ترک خمشی :
مقاومــت  کــه    وقتــی 
پاییــن  بتــن  خمشــی 

ــرض  ــه بیشــترین ع ــای کششــی ب ــار ه باشــد و ت
ــار هــای دیگــر همگــرا  ــه ســمت ت خــود برســند ب
ــود  ــه وج ــی را ب ــای خمش ــرک ه ــوند و ت ــی ش م
مــی آورنــد. ایــن نــوع تــرک هــا بــه صــورت تنهــا 
و یــا گروهــی ظاهــر مــی شــوند و روی مقاومــت و 
ســالمت ســازه تاثیــر مــی گذارنــد از ایــن رو نیــاز 

ــد. ــق دارن ــی دقی ــه بررس ب

2-2-ترک برشی :
ــرش  ــا ب ــی ب ــه های در ناحی
ماکزیمــم تــرک های برشــی 
ایجــاد مــی شــوند، ایــن 

تــرک هــا زمانــی بــه وجــود مــی آینــد کــه مقاومت 
برشــی بتــن پاییــن باشــد. تــرک هــای برشــی بــه 
ــد و  ــدا میکنن ــترش پی ــن گس ــاال و پایی ــمت ب س
ــی  ــا تنهای ــی و ی ــورت گروه ــه ص ــت ب ــن اس ممک
ایجــاد شــوند امــا در هــر صــورت تاثیــر زیــادی روی 

ــد. ــازه دارن دوام س

2_3-ترک پیچشی :
ــا  ــرک ه ــوع ت ــن ن ای
تنهــا  صــورت  بــه 

ایجــاد مــی شــوند و حالــت مارپیــچ ماننــدی دارنــد. 
ــا  ــی ب ــای بتن ــع ه ــی در مقط ــای پیچش ــرک ه ت
ــی  ــی کم ــت پیچش ــه مقاوم ــت ک ــرض یکنواخ ع
دارنــد ایجــاد مــی شــوند و شــکل ظاهــری ســازه را 
ناخوشــایند مــی ســازند امــا تاثیــر زیــادی بــر روی 

ــد.  ــن ندارن ــازه و بت ــالمت س س

لغــزش  بــه  مربــوط  2-4-ترک هــای 
اتصــاالت میلگردهــا :

ــت  ــه عل ــرک ب ــوع ت ــن ن ای
ــا  انقطــاع ســریع میلگــرد ه
هنگامــی کــه مــرز کافــی در 

اتصــاالت وجــود نداشــته باشــد بــه وجــود مــی آیــد 
ــد مــی کنــد. و ســالمت ســازه را تهدی

 
2-5-گسترش ترک در طول تیر :

گاه ممکــن اســت تــرک هــا در طــول تیر گســترش 
پیــدا کننــد و ادامــه یابنــد دلیــل ایــن اتفــاق نیــز 
ــت  ــاخت و اس ــان س ــی در زم ــک کاف ــود تکنی نب
ــز  ــکل دار نی ــت و مش ــدی نادرس ــب بن ــه قال البت

باعــث ایــن اتفــاق مــی شــود.
 



2-6_ترک کششی :
ــرک  ــدن ت ــود آم ــه وج ب
ــازه  ــی در س ــای کشش ه
در  بتــن  کیفیــت  بــا 

ــای تحــت کشــش  ــه مقطــع ه ــاط اســت البت ارتب
ــار  ــز دچ ــی نی ــدی کاف ــود آرماتوربن ــت نب ــه عل ب

ــوند.    ــی ش ــی م ــای کشش ــرک ه ت

2-7-ترک ستون :
در ســتون هــا دو نــوع تــرک 
یکــی  افتــد  مــی  اتفــاق 
ــری  ــی و دیگ ــا افق ــرک ه ت
تــرک هــای اریــب هســتند. 
تــرک هــای افقــی بــه علــت 

بــی توجهــی بــه خمــش مقطــع ایجــاد مــی شــوند 
ــی  ــش طراح ــرای خم ــتون ب ــع س ــوال مقط معم
ــاد  ــب ایج ــی موج ــی توجه ــن ب ــود و ای ــی ش نم
ــه  ــود البت ــی ش ــتون م ــی در س ــای افق ــرک ه ت
ــور  ــی آرمات ــل خوردگ ــه دلی ــی ب ــای افق ــرک ه ت
نیــز در ســتون بــه وجــود مــی آینــد. تــرک هــای 
اریــب نیــز بــه دلیــل پاییــن بــودن مقاومــت ســتون 
ــای  ــن نیروه ــار محــوری و در نظــر نگرفت تحــت ب

ــی شــوند.   ــی ایجــاد م جانب
 

2-8-ترک های خوردگی :
ــل  ــه دلی ــی ب ــای خوردگ ــرک ه ت
خوردگــی آرماتــور ایجــاد میشــوند 
امــا عــدم پوشــش کافــی و کیفیت 

ــن  ــدن ای ــود آم ــه وج ــز موجــب ب ــن نی ــن بت پایی
نــوع تــرک مــی شــود.

2-9-ترک های خمشی در دال :
گاه تــرک هــای خمشــی روی دال هــا ایجــاد 
ــد.  ــی دهن ــه آن م ــفته ای ب ــر آش ــوند و ظاه میش
دلیــل بــه وجــود آمــدن ایــن نــوع تــرک هــا وجــود 
نقــص در طراحــی تحــت بارگــذاری، بــار اضافــه در 

ــن اســت.   ــت بت ــودن کیفی ــن ب مقطــع و پایی
 

2-10-ترک های باالی خمشی در دال :
ایــن نــوع از تــرک بــه دلیــل توزیــع ناکافــی 
میلگردهــا و عــدم امتــداد کامــل میلگــرد اصلــی در 

ــد.   ــی ده ــازه رخ م س
 

دال  در  شــدگی  جمــع  2-11-ترک هــای 
ــره ای : ط

  تــرک هــای جمــع شــدگی معمــوال اثــر نســبت آب 
ــدم  ــب و ع ــل آوری نامناس ــاال، عم ــیمان ب ــه س ب

مهــار در گوشــه هــا ایجــاد مــی شــوند.
 



3-اندازه ترک :

تــرک هــای ســازه انــدازه هــای مختلفــی دارنــد و بــر 
اســاس عمقــی کــه دارنــد مــی تواننــد بــرای ســازه 
ــا  ــرک ه ــدازه ت ــن رو ان ــند از ای ــن باش ــر آفری خط

نیــاز بــه مطالعــه دقیــق دارد.

 

3-1-ترک های عمیق :

ـــود  ـــی بوج ـــداوم پ ـــت م ـــر نشس ـــم و در اث ـــور دائ ـــرک بط ـــوع ت ـــن ن  ای
ـــد؛  ـــی ده ـــرار م ـــد ق ـــورد تردی ـــازه را م ـــداری س ـــد و پای ـــی آی م

3-1-ترک های عمیق :

 این نوع ترک بطور دائم و در 
اثر نشست مداوم پی بوجود 

می آید و پایداری سازه را مورد 
تردید قرار می دهد؛ در صورت 

ایجاد این نوع ترک بودن 
ساکنان در ساختمان خطرناک 

است.

3-2-ترک های ثابت :
ایــن نــوع تــرک هــا بعــد از نشســت پــی اتفــاق مــی 
ــان  ــا پای ــرک ه ــن ت ــان ایجــاد ای ــی زم ــد یعن افتن
زمــان تحکیــم اســت و پــس از آن در تمــام طــول 
ــد  ــی مانن ــی م ــت باق ــاختمان در آن ثاب ــر س عم
دلیــل ثابــت باقــی مانــدن آن هــا نیــز عــدم تحــرک 
ســاختمان بعــد از نشســت پــی اســت. زمانــی کــه 
ســطح زیریــن فشــرده مــی شــود و رطوبــت قطــع 
مــی شــود دیگــر شکســت و افــت دیوارها و اســکلت 
ســازه متوقــف میگــردد و حالــت تــرک ثابــت باقــی 

مــی مانــد.

    

3-3-ترک های مویی :
ــه دالیلــی همچــون انتقــال  ــوع تــرک هــا ب ایــن ن
ــاض و  ــت، انقب ــح، رطوب ــوع مصال ــای کوچــک، ن ه

انبســاط مقطــع بتــن ایجــاد مــی شــوند.



3-1-ترک های عمیق :

 این نوع ترک بطور دائم و در 
اثر نشست مداوم پی بوجود 

می آید و پایداری سازه را مورد 
تردید قرار می دهد؛ در صورت 

ایجاد این نوع ترک بودن 
ساکنان در ساختمان خطرناک 

است.

4-جهت ترک های ساختمان :

ترک های سازه و بتن در جهات مختلفی روی دیوار 

سازه گسترش پیدا می کنند این ترک ها از لحاظ 

جهت به سه دسته ترک های افقی، ترک های عمودی 

و ترک های مورب دسته بندی می شوند.

 

5-ترک های سازه ای و غیر سازه ای :
تــرک هایــی بــا عــرض و عمــق کــم را تــرک هــای غیــر ســازه ای مــی گوینــد؛ 
ایــن نــوع تــرک هــا بــرای ســازه قابــل قبــول هســتند و باعــث تخریب ســاختمان 
و خطــرات جانــی نمــی شــوند از ایــن رو وجــود تــرک هــای غیــر ســازه ای بــرای 

ســاختمان خطــر آفریــن نیســت.
ــه  ــانتیمتر ب ــا 2 س ــق ۱/5 ت ــر و عم ــا 2 میلیمت ــرض ۱/5 ت ــا ع ــی ب ــرک های ت
ــد مــورد  ــد؛ ایــن تــرک هــا بای عنــوان تــرک هــای ســازه ای شــناخته شــده ان
ــاختمان و  ــب س ــث تخری ــوارد باع ــی م ــه در بعض ــرا ک ــد چ ــرار بگیرن ــه ق توج
آســیب هــای جانــی مــی شــوند از ایــن رو تــرک هــای ســازه ای را حتمــا بایــد 

ــرد. بازســازی ک


