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چكیده طرح:
در مصالـح االستوپالسـتيك از جملـه بتـن كـه داراي ريـز سـاختار پيچيـده اسـت تخميـن كرنش هاي 
تحـت بـار كـه در طـول زمان رخ مي دهد بسـيار مشـكل اسـت. وجـود ترک هاي ريـز در اليه هـاي مرزي 
در بتـن و همچنيـن حفـرات ژلـي موجود در خمير سـيمان باعث بـروز پيچيدگي در رفتـار تنش كرنش بتن 
گرديده اسـت. در اين راسـتا لزوم طراحي و سـاخت دسـتگاه اندازه گيري خزش ضروري اسـت، دسـتگاهي 
كـه بتـوان بـه كمك آن در شـرايط محيطـي و عمـل آوري مختلف به راحتي كرنش خزشـي بتـن را به دو 
روش مختلـف اندازه گيـري كـرد. طراحـي دسـتگاه بـه صورتي اسـت كه همزمـان به كمك يـك دوربين 
سـاده ديجيتالـي تصويربـرداري از تغييـر شـكل نمونـه نيز صورت گرفتـه تا اطمينـان از داده ها نيـز ارزيابي 
گـردد. ايـن طـرح با قابليـت دمونتاژ كـردن، قابل حمل بـودن، بارگـذاري و باربرداري به صـورت مرحله اي 
چنديـن قـاب بـه كمك يك سيسـتم بارگـذاري، همچنيـن ابعاد مناسـب امـكان قرارگيري در هر شـرايط 
محيطـي را فراهـم نموده اسـت. در طراحي دسـتگاه ايـن قابليت وجـود دارد كه با نصب دوربيـن در يكی از 
وجـوه بتـن بتـوان بـه كمك سـاده تريـن دوربين ديجيتـال كرنش هـاي خزشـي را اندازه گيـري گرفت. با 
وجـود ايـن امـكان تنهـا با تصوير بـرداري از وجـه های نمونـه بتنی تغيير شـكل هاي دراز مـدت تحت بار 
مـداوم و تغييـر شـكل هاي جمع شـدگي بـدون نيـاز به ابـزار دقيق در حـد ميكرومتـر اندازه گيري مي شـود. 

بـا ايـن روش عـالوه بـر كـم هزينـه شـدن روش اندازه گيـري 
كرنـش خزشـي و جمع شـدگي، مي تـوان بـا كمـك پـردازش 
تصاويـر كرنـش فازهـاي مختلـف بتـن را بـه طـور مجـزا اندازه 
گرفـت، كـه اين امكان در سـاير روش هـاي اندازه گيـري كرنش 
خزشـي وجـود ندارد. تصاوير پردازش شـده سـطح بتن اطالعات 
ديگـری نيـز به كاربـر خواهنـد داد. به طور مثال ميزان سـطحی 
كـه هـر يـك از فازها )خمير و سـنگدانه و حفرات( از سـطح كل 
بتـن بـه خـود اختصـاص داده انـد كـه در نتيجه آن می تـوان به 
صـورت بصـری تاثير حجم زيـاد خمير و سـنگدانه و خلل و فرج 
را بـر رفتـار خزشـی و جمع شـدگی ديـد. در ايـن روش می توان 
شـكل گيری و رشـد ترک و مسـير عبور ترک در سـطح داخلی 

و بيرونـی بتـن را پايش كرد.                                       
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