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 مقدمه 1-1

ساختمانی استفاده می  مصالح است که انسان برای ساخت سازه خود از بتن به عنوان یک نزدیک به دو قرن   

لح کردن بتن خاصیت تاب خمشی نیز سبا م ،در رشته عمران گردیدشناخت بتن باعث ایجاد تحول شگرفی  کند،

همزمان با افزایش تقاضا برای  .در اکثر سازه ها مورد استفاده قرار گرفت به طور شگفت انگیزیبه آن داده شد و 

و در حضور شرایط محیطی در مرور زمان  این مصالح گی هایبرخی آسیب دیداستفاده از بتن در ساختمان 

بسیاری از سازه های مختلف بر خالف انتظار  .خود جلب کردبه  بیش از پیش توجه محققان را متفاوت ومضر

 بنابراین. لی تخریب می شدندزودتر از عمر پیش بینی شده آسیب دیده یا بکلکرد خوبی نداشته وخیلی عم

 و خواص آن را بهبود بخشند.دانشمندان بر آن شدند تا با افزودن مواد شیمیایی دوام و کیفیت بتن را افزایش داده 

 

 ن مسایلابی 1-2

 مطالعات و بررسی ها بر روی دوام  1824-5در سالهای پس از ساخته شدن نخستین نمونه های سیمان پرتلند    

بتن ساخته شده با سیمان پرتلند اگرچه به خاطر خواص خوب فیزیکی . ]22[این گونه سیمان ها متمرکز گردید

آید، لیکن دارای معایب زیادی از میترین مصالح ساختمانی به شمار  و به همین نسبت قیمت پایین از پر مصرف

دیدگی بر اثر یخبندان و مقاومت شیمیایی کم جمله مقاومت خمشی کم، کرنش گسیختگی کم، احتمال آسیب

به طوری  ها در صنعت به یکباره تغییرات شگرفی در اکثر صنایع به وجود آمدهمزمان با وارد شدن پلیمر  باشد.می

شود تا و پیش بینی میبر محصوالت آهنی فائق آمد  1990اظ حجمی در سال که مصرف جهانی پلیمر ها از لح

 .]8[دبر محصوالت آهنی پیشی گیرولین دهه از قرن بیست و یکم از لحاظ وزنی نیزاپایان 



توان با به کار بردن پلیمرهای آلی یا رزین )پلیمر تجاری( به صورت این نقاط ضعف بتن را می در موارد خاص   

پلیمر  -توسعه و تحقیق فعال در مورد کامپوزیتهای بتن جایگزین یا به همراه و کمک سیمان پرتلند برطرف کرد.

د و اکنون بطور گسترده در مصارف سال پیش آغاز ش 80بًا از یژاپن و روسیه تقر ،انگلستان ،امریکا ،در آلمان

( در ژاپن PCC) . بعنوان مثال حجم پلیمر استفاده شده فقط در مالت سیمان پلیمر]11[گوناگون بکار گرفته میشوند

تن در یکسال رسیده است. پلیمرها دارای انواع و ویژگیهای مختلف  یکصد هزاردر اواخر قرن بیستم به بیش از 

اًل که برای بتن معمو تقسیم می شوند،)گرما نرم(  2و ترموپالست)گرما سخت(  1ستو به دو گروه ترمو هستند

 ،مقاومت در برابر آتش ،معیارهایی همچون سخت شدن در دمای اتاق  .پلیمرهای ترموست استفاده می شود از

مسائل زیست محیطی و مسائل اقتصادی در کنار خواص مکانیکی قرار گرفته و ما را به سمت انتخاب پلیمری از 

، دوام بیشتر، مقاومت االمواد دارای محاسن بسیاری از جمله مقاومت باین  بین انواع پلیمرها رهنمون می کنند.

های متوالی زدگی ـ ذوبیخ هدر مقابل پدیدبیشتر در برابر خوردگی، نفوذپذیری آب کمتر و مقاومت بیشتر 

 باشند.می

 

 کاربرد پلیمرها در بتن 1-3

 و غیر جامدمانند الیاف پلیمری می توان به دو شاخه جامد  لی کاربرد پلیمر در بتن رادر یک تقسیم بندی ک   

و به بتن  شوندفوالد میالت پلیمری جایگزین محصودر حالت استفاده جامد  .تقسیم بندی کرد مانند بتن پلیمری

و ترکیب پلیمر های پودری و مایع در ولی در حالت استفاده غیر جامد با تزریق لح کردن می دهند خاصیت مس

 .]5[بتن کیفیت آن را بهبود می بخشند

 

 جامداز پلیمر های استفاده  1-3-1

                                                            
1. Termo set                                            2. Termo plast 



 معموال مقاومت الزم ریزی که دارندبه این که اکثر مصالح  طبیعی به علت ترکها و ناپیوستگی های توجه با    

 .شوند مسلحکه این مواد با مصالح دیگری بدین منظور الزم است برای تحمل تنش های زیاد را دارا نیستند 

استفاده از در سالهای اخیر  .لح می باشندظور استفاده شده اند اعضای بتن مسمشخص ترین اعضایی که بدین من

این مصالح در بارگذاری  .می باشند رشد فراوان داشته است مسلحاعضایی که دارای خواص بهتری نسبت به بتن 

 مقاومت بیشتری از خودشان نشان داده اند و دارای وزن کمتری می باشند.شرایط محیطی مختلف متناوب و های 

نها به زمان جنگ جهانی دوم آکه تاریخ اولین استفاده از از معروفترین این مصالح کامپوزیتهای پلیمری می باشند 

 بدین منظورو ده می کردند اشکال ایجاد می کرد که برای نصب رادارها وقتی از سازه های فلزی استفا بر می گردد

 مواد و مصالح یک نقطه ضعف برای آنهرچند گران بودن این  .از محصوالت پلیمری به جای فوالد استفاده شد

 استفاده روزافزون این مواد گردید.بود ولی کارایی بسیار زیاد این محصوالت باعث 

سازه  .در ساختمان های مسکونی شروع گردیداستفاده از کامپوزیتها با فیبر شیشه یا پلی استر  1960در دهه    

ساخته شده  2GRPبا سازه کامپوزیتی  1972و سقف فرودگاه دبی در سال  1968گنبدی شکل بن غازی در سال 

اکثر آنها سیستم سازه ای اصلی   ی بسیاری ساخته شد کهساختمان ها 1980تا  1970بعد از آن در سالهای  و اند

ن فوتبال شهر منچستر در سال استفاده شد از جمله زمی GRPلح بوده که برای ساخت پانل ها از مصالح سبتن م

1980 ]25[. 

ی یرادارها و سازه ها که در معرض خوردگی شدید می باشند ماننددر بسیاری از ساختمان های آمریکا و اروپا    

مهمترین جمله از . کاربرد زیادی داردکه از اهمیت زیادی بر خوردار می باشند استفاده از محصوالت پلیمری 

 :به شرح زیر استدالیلی که برای این کاربرد وسیع می توان ذکر کرد

 یی که موجب خلق سازه های زیبا از لحاظ معماری می شودآکار .1

 مقاومت در برابر شرایط جوی  .2

 در مواقعی که استفاده از فلز مجاز نیست .3

 مقاومت دربرابر خوردگی .4

                                                            
1. Glass Reinforcement Polymer 



 غیر جامداز پلیمر های استفاده  1-3-2

طوالنی سازه های بتن پوشش قلیایی برروی بتن عامل اصلی حفاظت فوالد در برابر خوردگی و ایجاد عمر    

کربناسیون نفوذ کلر ها و حمله سولفاتها اشاره  اثاراز جمله موارد مخرب بتن و فوالد می توان به  .لح می باشدسم

منجر به از هم پاشیدگی بتن در حمله سولفاتها ش قلیایی روی فوالد از بین رفته وکه در نفوذ کلر ها پوشکرد 

ن که در نتیجه آسطح مقطع فوالد کاهش یافته که با افزایش خوردگی خوردگی فوالد شروع می گردد گردیده و

 عملکرد سازه ای تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نفوذ عوامل مخرب چون از راههای موثر مبارزه با  با پوشش کافی برروی بتن و بتن با کیفیت مناسب زاده افاست   

مقابله  یت مناسب از مهمترین راهکارها برابنابراین ساخت بتن با کیفی ،سولفات ها و گازکربنیک می باشد ،هاکلر

مصالح مورد استفاده  برخی بواسطهممکن است مواد مضر البته قابل ذکر است که  .با اینگونه خرابی ها میباشد

نمکهای یخ  ی مواد مضر یا در کاربردوحا محیطهای دریایی یا خاکهایهمچنین در مورد برخی  .وارد بتن بشوند

احتماال کافی نبوده و از روشهای  روی فوالد پوششیزدا در سطح جاده ها و پلهای بتنی تنها افزایش کیفیت بتن 

آنها را در برابر خوردگی  فوالد،می توان از پوشش های فلزی مقاوم برروی بطور مثال  .دیگری نیز باید استفاده کرد

ند خوردگی از همان ی از فلز بدون پوشش باقی بمایسمتهاه در این روش باید دقت کرد که اگر قکمحافظت کرد

که بدین منظور به کار گرفته می  هستندنیکل و کادمیوم از جمله پوشش هایی  روی،فلز .نقاط شروع خواهد شد

می دهند که در ساخت پلها محصوالت گالوانیزه نیز مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی از خود نشان  .دنشو

 .]2[نها استفاده می شودآای از به صورت گسترده

که بوسیله سیمهای هادی قرار کاتدی با اعمال توان الکتریکی بسیار کمی در روش دیگری با عنوان حفاظت    

در نوع دیگری از این روش با قرار . از خوردگی فلز جلوگیری می شودداده شده در سطح بتن اعمال می شود 

بسیار دیرتر دیده دادن فلز کمکی در مجاورت فوالد اصلی و عبور جریان الکتریکی در فلز کمکی اثر خوردگی 

دوام سازه های بتن در روش دیگری برای باال بردن  .می شود که به واقع فلز کمکی قربانی فلز اصلی می شود

توان به دو های اصالح شده پلیمری را میکه بتن اد پلیمری استفاده می شودآرمه در برابر عوامل مخرب از مو

  .]24[دسته تقسیم کرد



 های پلیمری تزریقی( بتن1

 سیمان پلیمری( بتن 2

به  اآید که بعدل با تزریق کردن یک نوع منومر در بتن سیمان پرتلند پیش ساخته سخت شده به دست میونوع ا

شود ن با پلیمر جایگزین میمخلوط بت هشود. برای تولید نوع دوم قسمتی از سیمان چسبانندپلیمر جامد تبدیل می

 به صورت شیر مانند(. )معموالً

کمتر، مقاومت شیمیایی بیشتر و  دارای مقاومت بیشتر، نفوذپذیری آبهر دو نوع در مقایسه با بتن معمولی،    

 ذوب هستند. ـ زدگییخمتناوب  هپایداری بیشتر در مقابل پدید

ه وجود آورده در چند سال اخیر فناوری تازه نانو امیدهای بسیاری برای بهبود خواص مواد مختلف در دنیا ب   

می بخشد وتحقیقاتی در این زمینه در کشورهای مختلف جهان  بهبود را بسیاری از خواص بتن است. فناوری نانو

 در حال انجام است. 

ای شکل بوده و بصورت ذرات خشک پودر یا به محصوالت نانو سیلیس متشکل از ذراتی هستند که گلوله   

 .]6[اشدترین نوع محلول نانوسیلیس می بباشند، که مایع آن معمولصورت معلق در مایع محلول قابل انتشار می

 

 اهداف تحقیق 1-4

اکثر مواد و مصالح طبیعی به دلیل ناپیوستگی های سطحی و ترکیباتی که در خود دارند، دارای مقاومت الزم    

برای تحمّل تنش های زیاد نیستند و ... الزم است با مواد دیگری مسلّح شوند.  دانشمندان به دنبال موادی هستند 

ارای وزن کمتر،  مقاومت بیشتر در برابر عوامل جوّی، رفتار بهتر در بارگذاری که در ضمن مسلّح کردن بتن، د

های متناوب باشد  و بتواند مقاومت خود را  در محیط های مختلف حفظ کنند. سولفات ها از جمله مواد مخرب 

به خواص  موجود در طبیعت هستند که در موارد بسیاری موجب خرابی بتن می گردند بتن های پلیمری با توجه

مطلوبی که در محیط های گوناگون از خود نشان داده اند می توانند گزینه مناسبی برای ساخت بتن های مقاوم 



در این محیط ها باشند باالتر بردن خواص مقاومتی بتن های پلیمری با استفاده از ذرات نانو سیلیس از اهداف 

اند و  ت نانو سیلیس را در بسیاری از موارد بررسی کردهاین رساله به شمار می رود. بسیاری از محققان تاثیرا

نتایج مطلوبی را بدست آورد اند به همین دلیل بر آن شدیم تا تاثیر نانو سیلیس را بر خواص بتن های پلیمری با 

 استفاده از پلیمر استایرن بوتادین را بررسی کنیم

پلیمر همراه با درصدهای نانو سیلیس  20و 15، 10برای این منظور نمونه های بتنی با درصد های مختلف    

و  3/0ان در این بتن ها برابر نسبت به وزن سیمان مصرفی تهیه شده اند. نسبت آب به سیم 5/7و 5، 5/2صفر،

مت فشاری، تعیین مدول االستیسیته، بوده است. آزمایش های مقاو 450عیار سیمان برای تمامی نمونه برابر 

روز انجام گرفته و مورد ارزیابی قرار  90و  28، 14مقاومت الکتریکی و درصد جذب آب این نمونه ها در سنین 

 گرفته است

پایان نامه حاضر در شش فصل تنظیم گردیده است. فصل اول مربوط به کلیاتی در مورد پایان نامه و اهداف و    

دربر می گیرد.فصل دوم در مورد بتن های پلیمری وخرابی های ناشی از تاثیرات سولفات  ضرورت تحقیق را

سوابق تحقیقاتی بتن های پلیمری و آزمایش های تاثیرات  بحث شده است و فصل سوم تاریخچه و مروری بر

فصل پنجم سولفات ها را شامل می شود.فصل چهارم به خصوصیات مواد مورد استفاده و طرز تهیه نمونه ها و

 نتایج و نحوه انجام آزمایشها و نهایتا ارائه نتایج و پیشنهادات به فصل ششم اختصاص داده شده است.
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silica on polymer cement concrete properties has been analyzed using Styrene Butadeine Rubber 

(SBR) polymer. The produced polymer cement concrete possess polymer with 10, 15 and 20 
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