
 

 

 چرخه های روب و یخبنذان بتن چیست و چگونه اتفاق می افتذ؟

 زض آب اًجوااز  ٍ شٍب ّای سیىل تىطاض عطیك اظ ایي پسیسُ زض عثیؼت تِ زٍ صَضت اتفاق هی افتس. اٍلیي هَضز 

زٍهیي پسیسُ ظهاًی ضخ هی زّس وِ الیاِ  .هیسّس ضخ آى اهثال ٍ وَّْا، هاًٌس سٌگْا، عثیؼی شیاضّای ٍ شىافْا

، هاًٌس هٌاعك تیاتاًی. ایاي الیاِ تااالیی تاِ عاَض هىاطض       سظ ًَض هستمین ذَضشیس زاؽ هی شَزسغحی سٌگ تَ

 .هٌثسظ ٍ هٌمثض هی شَز ٍ زض ًْایت تاػث فطسَزگی آى شسُ ٍ تطن هی ذَضز

 چرخه روب و یخبنذان در بتن چیست؟

پسیسُ شٍب ٍ یرثٌساى زض تتي ظهاًی اتفاق هی افتس وِ تتي سرت شسُ زض حالت اشثاع تَزُ ٍ واّش زها هٌجط 

، تاػث ایجاز صس حجن تیشتطی اظ حالت هایغ زاضززض 9اظ آًجا وِ آب ید ظزُ  شَز. H2Oّای  تِ اًجواز هَلىَل

شٍب شسُ ٍ تطن ّای وَچىی زض  H2O یتٌش زض ساظُ تتٌی هی شَز. تا فطا ضسیسى هاُ ّای گطم، هَلىَل ّا

ب پاط های   ، ٌّگاهی وِ شىاف ّای وَچه تااض زیگاط تاا آ   ایاى هی شَز. ظهستاى تؼسالیِ سغحی ساظُ تتٌی ًو

هٌثسظ شسُ ٍ فضای تیشتطی تطای ذاَز ایجااز های وٌٌاس ٍ      H2O ، هَلىَل ّایشًَس ٍ زها واّش هی یاتس

 .تاػث ایجاز تٌش تیشتط زض ساظُ تتٌی هی شًَس

 

شَز وِ تطن ّاای ضیاع تاِ هاطٍض تعضگتاط شاًَس ٍ زض        ّای شٍب ٍ یرثٌساى زض تتي تاػث هی تىطاض هساٍم سیىل

تاِ   ًظط هَضز الواى یا ساظُ -تتي اذتالط هطحلِ زض هٌاسة ّای افعٍزًی اظ استفازُ ػسم یا ٍ صَضت ػسم تطهین

 ولی آسیة ذَاّس زیس.



 

 

ّاای ًاشای اظ    ٍاحس تَلیسی پاضسواى شیوی هحصَالت هٌاسثی ضا جْت حصف یاا تاِ حاسالل ضسااًسى آسایة     

ّای هىطض شٍب ٍ یرثٌساى تتي تا زظّای هصطف تْیٌِ جْت استفازُ زض تاظاض اضائِ ًوَزُ است. استفازُ اظ  سیىل

ّای  ی حثابتا ایجاز ػوس ParsmanChemical AE-200  ٍParsmanChemical AE-202هحصَالت 

 ٍ تاطزُ  تایي  اظ ضا ّاای ًاشای اظ شٍب ٍ یرثٌاساى    تسیاض ضیع ٍ هٌظن زض سطتاسط تافت تتي، ظهیٌِ ی ایجاز تطن

 .هیطساًس حسالل تِ ضا پسیسُ ایي اظ ًاشی ّای آسیة

 


