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مشخص شده است  يعلم و تکنولوژ یشرفتاما امروزه با پ. باشد یبتن م یژگیو یناز مهمتر یکی يمقاومت فشار

که با  یمشکالت يبرا تواند یمخرب نم هاي یطبتن در مح یطراح يبرا یاريبه عنوان مع يکه توجه به مقاومت فشار

بتن  یبتخر یاصل یلاز دال یکیذوب و انجماد  هاي یکلس .جوابگو باشد شود، یم یجادا یبتن يها گذشت زمان در سازه

تنش  یجادها منجمد گشته و باعث ا ذوب و انجماد آب داخل سنگدانه هاي یکلدر س .باشد یم یرسردس یدر نواح

به  یمريپل یمانس يها بتن .شود یساختار بتن م یفو تضع یامر باعث ترك خوردگ ینکه ا شود یدر بتن م یکشش

 يها به بتن يآور در ساخت و عمل یادشانز یارشباهت بس ینو همچن یمريبتن پل یرتر نسبت به سا ارزان یمتق یلدل

  .یرنداند مورد استفاده قرارگ مخرب قرار گرفته یطکه در مح ییها در سازه توانند یم یمعمول

ام وبر ذوب و انجماد و د) یمصرف یماننسبت به وزن س 1و  5/0، 0 يها با درصد( یلیسنانو س ریپروژه تاث یندر ا

مورد  یماننسبت به وزن س 15و  10، 5 يبا درصدها) یلیکآکر یهپا Sure Add 466التکس ( یمريپل یمانبتن س

 یمعمول یطکلراته، ذوب و انجماد در مح یطمح آل، یدها یطمح(  یططرح اختالط در چهار مح 10 .قرار گرفت یابیارز

به  یمردرصد پل 15و  10، 5 افزودن حاصل نشان داد که یجنتا. در نظر گرفته شد) کلراته یطو ذوب و انجماد در مح

مخرب  هاي یطدر مح يدوام کمتر یاما بتن سنت دهد، یبتن را کاهش م يمقاومت فشار %45و  %36، % 30 یبترت

 یبو کلراته به ترت یمعمول یطذوب و انجماد در مح یکلس 150پس از تجربه کردن  یعمولکه بتن م يدارند بطور

در  يافت مقاومت کمتر یمرکه بتن اصالح شده با پل یدر حال دهد یمقاومت خود را از دست م %33و   37%

 .مخرب دارند هاي یطمح

  

  ، نانو سیلیسکلراتهانجماد،  و ذوب هاي بتن، سیکل پلیمري، دوام سیمان بتن: هاواژه کلید
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  فصل اول

  پژوهش کلیات

  مقدمه - 1- 1

بتن . گذرده نزدیک به دو قرن از ساخت آن میترین مصالح ساختمانی است کبتن به عنوان اصلی

 ،ماسه، بوده و از ترکیب شن شد که داراي مقاومت فشاري باالییباجسمی بسیار سخت و محکم می

 یث ایجاد تحولتن باعشناخت ب. شود هاي مختلف حاصل میطآب و دیگر افزودنی با طرح اختالن، سیما

با مسلح کردن بتن خاصیت تاب خمشی نیز به آن داده شده و  .عمران گردیدمهندسی  شگرف در رشته

روز به روز تقاضا براي استفاده از آن  وگیرد ها مورد استفاده قرار میانگیزي در اکثر سازه به طور شگفت

رایط ی به مرور زمان در حضور شیها دیدگی  در کنار این افزایش تقاضا برخی آسیب .شودبیشتر می

  .شودمحیطی مختلف در بتن دیده می

ه ب. باشدهاي متوالی میزدن و آب شدنسیر یخل تخریب بتن در نواحی سردترین دلییکی از اصلی

 شودهواي سرد میها منجمد شده و باعث تغییر حجم بتن در آب و ویژه زمانی که آب داخل سنگدانه

باشد که باعث یل تخریب بتن مجاورت با عامل خورنده مییکی دیگر از دال. )2002 جیاو و چانگ،چین(

هاي مختلف به بنابراین مسئله پایایی و دوام بتن در محیط. شودکاهش مقاومت و تضعیف ساختار بتن می

  ).1385نژاد و حسینیان، مستوفی( هاي خورنده توجه محققان را به خود جلب کرده استویژه محیط

ا دانشمندان بر آن شدند تا با افزودن مواد شیمیایی دوام و کیفیت بتن را افزایش داده و خواص لذ

  .بتن را بهبود ببخشند

استفاده از فناوري نانو مواد در بتن  ،له دیگري که اخیراً مورد توجه دانشمندان علم بتن استأمس

صنعت بتن چه از نظر اقتصادي و چه از نظر  ها امیدوارند فناوري نانو بتواند تحولی عظیم درآن .باشدمی

کاربرد مواد افزودنی به ویژه مواد پوزوالنی در مقیاس . دوام و نیز حفظ محیط زیست در آینده بوجود آورد

خصات به طوري که دوام و مش. نانو در تولید بتن با مقاومت باال و با عملکرد خوب نقش به سزایی دارند

هاي معدنی به کار گرفته شده در بتن بستگی ي به فواصل موجود بین دانهامکانیکی بتن به طور عمده

فواصل را تواند ضمن باالتر بردن کارایی بتن این ذرات نانو سیلیس مورد استفاده میدارد و مواد افزودنی 

 Interfacial(اي هاي هیدرات کلسیم که در ناحیه بین دانهدر حد بسیار کوچک پر کرده و با کریستال
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transition Zone (واکنش داده و ژل  ،قرار دارندC-H-S تولید کند و کمک زیادي به دوام بتن کند ) ،تاوو

2005.(  

  

  ألهن مسبیا - 2- 1

مطالعات و  1824-1825هاي هاي سیمان پرتلند در سالپس از ساخته شدن نخستین نمونه

بتن ساخته شده با سیمان . )1995 نوئیل،(ها متمرکز گردید ها بر روي دوام این گونه سیمانبررسی

ترین مصالح همین نسبت قیمت پایین از پر مصرفپرتلند اگرچه به خاطر خواص خوب فیزیکی و به 

آید، لیکن داراي معایب زیادي از جمله مقاومت خمشی کم، کرنش گسیختگی کم، ساختمانی به شمار می

ها در همزمان با وارد شدن پلیمر. باشدمی ناحتمال آسیب دیدگی بر اثر یخبندا و مقاومت شیمیایی کم

ها از به یکباره تغییرات شگرفی در اکثر صنایع به وجود آمد به طوري که مصرف جهانی پلیمر ،صنعت

شود تا پایان اولین دهه از قرن بر محصوالت آهنی فائق آمد و پیش بینی می 1990لحاظ حجمی در سال 

  ).2002تد، بنس( صوالت آهنی پیشی گیردبیست و یکم از لحاظ وزنی نیز بر مح

پلیمر (توان با به کار بردن انواع پلیمرهاي آلی یا رزین در موارد خاص این نقاط ضعف بتن را می

توسعه و تحقیق فعال در مورد . به صورت جایگزین یا به همراه و کمک سیمان پرتلند برطرف کرد) تجاري

سال پیش آغاز شد و  80کا، انگلستان، ژاپن و روسیه تقریباً از پلیمر در آلمان، امری- هاي بتنکامپوزیت

  ).1997چسندرا و اوهام، ( شونداکنون بطور گسترده در مصارف گوناگون بکار گرفته می

بخشد، از جمله  ها ویژگی خاصی به بتن میباشد و هر کدام از آنپلیمر داراي انواع مختلفی می

توان به مقاومت فشاري باال، دوام بیشتر در برابر خوردگی، کاهش  می ،بخشدهایی که به بتن می ویژگی

انتظاري که از بتن  هبا توجه ب. اشاره کرد.... انجماد و هاي ذوب و ، افت کمتر در برابر سیکلينفوذپذیر

  .را مورد استفاده قرار داد به آن توان پلیمر مناسبرود، میمی

  

   ضرورت تحقیق - 3- 1

 ،هاپل ،هاها نظیر ساختمانوان یک ماده ساختمانی مهم در انواع مختلف سازهامروزه بتن به عن

در ساخت و سازهاي معمولی، . هاي خاص دیگر کاربرد داردها و سایر سازهها، راهها، سدها، اسکلهتونل

ص امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژي مشخ اما. 1استغالبا تنها معیار پذیرش بتن، مقاومت فشاري آن 

                                                
1. http://veriamatak.com 
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هاي مختلف و کاربردهاي بتن براي محیط یحات به عنوان یک معیار طرمتوجه به مقاو اًاست که صرف شده

چند . باشد جوابگوي، گردد هاي بتنی ایجاد می مشکالتی که در درازمدت در سازه برايتواند  مختلف نمی

از دالیل اصلی  یکی. 1است گرفتههاي مختلف مورد توجه قرار  سالی است که مسئله دوام بتن در محیط

زمانی که آب داخل . باشدزدن و آب شدن میهاي یختخریب بتن در نواحی سردسیر ناشی از سیکل

سبب ایجاد ترك  و شودها منجمد گشته و باعث تغییر حجم بتن در آب و هواي سرد میسنگدانه

ظر اکثر کارشناسان بتن را هاي خورنده، ندوام بتن در محیطهمچنین  .شودیز در بتن میرهاي خوردگی

هاي باالي درون بتن هاي انجماد و ذوب به تنشمقاومت بتن در برابر سیکل .به خود معطوف کرده است

ها منجمد گشته و باعث تغییر حجم بتن در آب و هواي وابسته است به ویژه زمانی که آب داخل سنگدانه

شود، از اهش مقاومت و تضعیف ساختاري بتن میباعث ترك و در نهایت منجر به ک سرد شود که این امر

   .اي برخوردار استاین رو مقابله با آن از اهمیت ویژه

  

 تحقیق خالصه و اهداف  - 4- 1

اند،  ن از خود نشان دادهوهاي گوناگ هاي پلیمري با توجه به خواص مطلوبی که در محیطبتن

باالتر بردن خواص  .باشند ي مخربها محیطهاي مقاوم در  توانند گزینه مناسبی براي ساخت بتن می

. رود با استفاده از ذرات نانو سیلیس از اهداف این رساله به شمار می پلیمراصالح شده با هاي  بتن مقاومتی

- و نتایج مطلوبی را به دست بسیاري از موارد بررسی کردهبسیاري از محققان تأثیرات نانو سیلیس را در 

التکس ( هاي پلیمريبتن مقاومتی خواصروي تاثیر نانو سیلیس بر  این تحقیق درند به همین دلیل  آورد

Sure Add 644 قرار گرفتبررسی  مورد )پایه آکریلیک.  

و  5/0، 0 به همراه درصد پلیمر 15و  10، 5 هاي بتنی با درصدهاي مختلفبراي این منظور از نمونه

طرح اختالط در نظر گرفته شد که براي هر طرح  10 جمعاً .قرار گرفتاستفاده  مورد وسیلیسدرصد نان 1

. گرفتانجام  سیکل 150و  100، 45سطح  3در  هاي ذوب و انجمادسیکل .ساخته شد نمونه 36اختالط 

هاي مقاومت فشاري و آزمایش. ساخته شد یمکعب ينمونه 360 با توجه به این توضیحات مجموعاً

  .انجام گرفت) 150و  100، 45هاي مطابق با سیکل(  روزه 63و  47، 28در سنین  التراسونیک

  

                                                
1. https://fa.m.wikipedia.org 
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 نامههاي پایانمروري بر فصل -5- 1

اهداف و  نامه، یاندر مورد پا یاتیفصل اول  کل. است یدهگرد یمحاضر در پنج فصل تنظ نامه یانپا

عوامل مخرب در  یلیس،نانو س یمري،پل يها بتن ينظر یفصل دوم مبان. گیرد یرا در بر م یقضرورت تحق

دهنده و  شکیلمواد ت یاتفصل سوم خصوص. شود یگذشته را شامل م یقاتبر تحق يو مرور یخچهبتن، تار

را  یلیسو نانو س یمرپل یرو تاث یجفصل چهارم نتا. دهد یقرار م یرا مورد بررس ها یشانجام آزما يها روش

و  گیري یجهو نت دهد یرا نشان م یتهیسو مدول االست يافت مقاومت فشار يمخرب بر رو هاي یطدر مح

  .به فصل پنجم اختصاص داده شده است یشنهاداتپ

  

  

      

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  :دومفصل 

پژوهش مبانی نظري
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش

  مقدمه - 1- 2

 دوران آن در. گردد می باز میالد از پیش دوران به ابنیه ساخت در طبیعی پلیمرهاي کاربرد

 کافی دوام داراي هاساختمان این ولی شدندمی ساخته آهک از استفاده با عموماً معمولی هايساختمان

 از مهم بناهاي و هامقبره ساخت براي لذا. شدندمی تخریب جوي عوامل اثر در مدتی از پس و نبوده

 در که هستند آلی مواد طبیعی پلیمرهاي. شدمی استفاده بودند پایدار موادي که طبیعی پلیمرهاي

 بیتومین طبیعی پلیمرهاي ترین قدیمی از یکی. هستند پایدار محیطی شرایط در و شودمی یافت طبیعت

 تاریخی شواهد. شودمی مشتق نفتی رسوبات از که باشدمی باال گرانروي با جامد نیمه مخلوطی که است

 در .گردد می باز میالد از قبل سوم هزاره به هاقلعه دیواره ساخت در ماده این از استفاده که دهد می نشان

 ولی. گردید استفاده طبیعی پلیمرهاي از شده، ساخته میالد از قبل سال 221 نیز که چین بزرگ دیوار

 از بار اولین براي 1924 سال در. گردد بازمی 1990 سال به اخیر دوران در پلیمري بتن از استفاده ایده

 تهیه استر وینیل پایه بر 1930 سال در دیگري محصوالت. شد استفاده التکسی بتن ساخت در التکس

شدند  گرفته کار به پلیمري بتن ساخت در که اکریلیک مانند ترموپالست پلیمرهاي 1960 سال در. شد

  ).1995اوهاما، (

  

 پلیمر در بتن - 2- 2

- بین مجامع روز افزون توجه و یافته جهانی گسترش بتن در پلیمرها کاربرد از حاصل مزایاي امروزه

  .باشدمی مذکور توسعه مؤید موضوع، این به هاکنفرانس و سمینارها از بسیاري در المللی

 در و اندشده واقع مصرف مورد ژاپن و اروپا در که است سال 35 از بیش اکنون هم پلیمري هايبتن

 در مثالً. داشتند گوناگونی اسامی ابتدا در مواد این. گیرندمی قرار مصرف مورد نیز آمریکا در حاضر حال
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 این دنیا تمام در تقریباً امروزه. شدندمی نامیده غیره و 2ارگانومینرال و 1پالستیکی بتن هايبه نام روسیه

  ).1376ریچارد سون، (شوند می نامیده پلیمري هايبتن نام به مواد

  : است ضروري شیمیایی اصطالح چند با آشنایی پلیمري، هايبتن انواع مورد در بحث از قبل

 متفاوتی یا مشابه هايمولکول با شیمیایی طور به است قادر که باشدمی آلی مولکول یک: منومر

  . دهد تشکیل پلیمر نام به زیاد، مولکولی وزن با ايماده و شده ترکیب

 متصل هم به ايزنجیره ساختمان یک صورت به که است منومر شماريبی تعداد شامل: پلیمر

 دسته دو به پلیمرها .شوندمی متصل هم به کواالنسی پیوند با پلیمر متعدد هايمولکول .اندشده

 اطالق طبیعت در موجود پلیمرهاي به طبیعی پلیمرهاي. شوندمی تقسیم مصنوعی و طبیعی پلیمرهاي

  .هستند طبیعی پلیمرهاي جمله از نشاسته و سلولز ها،پروتئین. شودمی

ش دما شود که با افزای گفته می یینرم به پلیمرهاگرمایا ترم پالستیک  :نرمگرماترموپالست یا 

چنین  .نمود دتوان به دفعات ذوب و دوباره جامها را میلیمراین پ .شوندبدون تغییر شیمیایی ذوب می

  .دنشوحالت مذاب مانند مایعات جاري می پلیمرهاي در

 به که هستند اتفاقی گیري جهت با هاییحلقه داراي پلیمرها، نوع ینا :ترموست یا گرماسخت

 مانع آن ايشبکه ساختار چون شوند،نمی نرم حرارت اثر در و باشندمی متصل یکدیگر به نیز عرضی طور

  . شودمی پلیمر هايمولکول حرکت

- ترموست به را هاترموپالست توانمی عرضی کننده متصل عوامل از استفاده با که است ذکر به الزم

 ماوراء پرتوهاي حرارتی، کنندة اکسید عوامل توسط پلیمرها که دارد وجود نیز امکان این. نمود تبدیل ها

 افزودن و مناسب پلیمرهاي انتخاب با بنابراین شوند، فاسد هاارگانیسم میکرو و شیمیایی مواد بنفش،

 از توانمی تشعشع، برابر در کننده پایدار مواد و اکسیداسیون ضد مواد قبیل از هاآن به خاص موادي

  ).2008 ،اوپاديباندي( نمود جلوگیري پلیمرها هايخرابی بعضی

 

                                                
1. Plastic concrete 

2. Organomineral 
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 کاربرد پلیمر در بتن- 1- 2- 2

توان به دو شاخه جامد مانند الیاف پلیمري و در بتن را میي کلی کاربرد پلیمر در یک تقسیم بند

 فوالد جایگزین پلیمري محصوالت جامد استفاده در حالت .بندي کرد یر جامد مانند بتن پلیمري تقسیمغ

رکیب یق و تتزر با جامد غیر استفاده حالت در ولی دهند می کردن مسلح خاصیت نبت به و شوند می

 ).2005اکووالی، ( بخشندن کیفیت آن را بهبود میتب با پلیمرهاي پودري و مایع

  در بتن جامد هاياستفاده از پلیمر - 1- 1- 2-2

 معموال دارند که ریزي هايناپیوستگی و هاترك علت به طبیعی مصالح اکثر که این به توجه با

 مصالح با مواد این که است الزم رمنظو بدین. نیستند دارا را زیاد هايتنش تحمل براي الزم مقاومت

. باشندمی مسلح بتن اعضاي اندشده استفاده منظور بدین که اعضایی ترینمشخص. شوند مسلح دیگري

 فراوان رشد باشند،می مسلح بتن به نسبت بهتري خواص داراي که اعضایی از استفاده اخیر هايسال در

 خودشان از بیشتري مقاومت مختلف محیطی شرایط و متناوب هايبارگذاري در مصالح این. است داشته

 باشندمی پلیمري هايکامپوزیت مصالح این ترینمعروف از. باشندمی کمتري وزن داراي و اندداده نشان

 از وقتی رادارها نصب براي که گرددمی بر دوم جهانی جنگ زمان به هاآن از استفاده اولین تاریخ که

 فوالد جاي به پلیمري محصوالت منظور از بدین و کردمی ایجاد اشکال کردندمی استفاده فلزي هايسازه

 زیاد این بسیار کارایی ولی بود آن براي ضعف نقطه یک مصالح و مواد این بودن گران هرچند. شد استفاده

  .گردید مواد این افزون روز استفاده باعث محصوالت

 شروع مسکونی هايساختمان در استرپلی یا شیشه فیبر با هاکامپوزیت از استفاده 1990 دهه در

 سازه با 1972 سال در دبی فرودگاه سقف و 1968 سال در غازي بن شکل گنبدي سازه. گردید

GRPکامپوزیتی
 ساخته بسیاري هايساختمان 1980 تا 1970 هايسال در آن از بعد و اندساخته شده 1

 استفاده GRP مصالح از هاپانل ساخت براي که بوده مسلح بتن هاآن اکثر اي اصلیسازه سیستم که شد

  ).1995پولیت و همکاران، ( 1980 سال در منچستر شهر فوتبال زمین جمله از شد

                                                
1. Glass Reinforcement Polymer 
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 و رادارها مانند باشندمی شدید خوردگی معرض در که اروپا و آمریکا هايساختمان از بسیاري در

 از. دارد زیادي کاربرد پلیمري محصوالت از استفاده باشندمی برخوردار زیادي اهمیت از که هاییسازه

  : است زیر شرح به کرد ذکر توانمی وسیع کاربرد این براي که دالیلی ترینمهم جمله

 .شودمی معماري لحاظ از زیبا هايسازه خلق موجب که کارآیی . 1

 .جوي شرایط برابر در مقاومت . 2

 .نیست مجاز فلز از استفاده که مواقعی در . 3

 .خوردگی برابر در مقاومت . 4

  

  در بتن غیر جامدهاي استفاده از پلیمر - 2- 1- 2-2

-سازه طوالنی عمر ایجاد و خوردگی برابر در فوالد حفاظت اصلی عامل بتن بر روي قلیایی پوشش

 حمله و کلرها نفوذ کربناسیون اثار به توانمی فوالد و بتن مخرب موارد جمله از. باشدمی مسلح بتن هاي

 منجر هاسولفات حمله در و رفته از بین فوالد روي قلیایی پوشش کلرها با نفوذ که. کرد اشاره هاسولفات

 مقطع سطح خوردگی افزایش با که گردد،می شروع فوالد خوردگی و گردیده بتن پاشیدگی هم از به

  . گرفت خواهد قرار تاثیر تحت ايسازه عملکرد آن نتیجه در که یافته کاهش فوالد

 عوامل نفوذ با مبارزه موثر هايراه از بتن روي بر کافی پوشش با و مناسب کیفیت با بتن از استفاده

 ترینمهم از مناسب کیفیت با بتن ساخت بنابراین باشد،می گازکربنیک و هاسولفات کلرها، چون مخرب

بواسطه  است ممکن مضر مواد که است ذکر قابل البته. باشدمی هاخرابی اینگونه با مقابله براي راهکارها

 .خود مصالح مورد استفاده وارد بتن گردد

رمه در آهاي بتن  هایی است که به منظور باال بردن دوام سازه مواد پلیمري غیر جامد یکی از روش

 سه به پلیمري مواد حاوي هايبتن و هامالت کلی طور به .گیردبرابر عوامل مخرب، مورد استفاده قرار می

  :از عبارتند که شوندمی تقسیم دسته

 1پلیمرها با شده تزریق هايبتن و هامالت

 1پلیمرها با شده اصالح هايبتن و هامالت

                                                
1. polymer impregnated mortar and concretes 
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 2پلیمري هايبتن و هاتمال

با  مونومرهایی با شده هیدراته پرتلند سیمان کردن اشباع طریق از پلیمر با شده تزریق هايبتن

  ).1999فولر، (شوند می حاصل کم ویسکوزیته

 به سطحی منافذ نمودن مسدود منظور به پلیمرها باشد، باالیی نفوذپذیري داراي بتن که مواردي در

 منظور به. شودمی نامیده پلیمر با شده تزریق بتن نهایی، محصول صورت این در شوند،می تزریق بتن

 نفوذ بتن به فشار تحت پلیمرها. شودمی استفاده کم مولکولی جرم با پلیمرهاي از نفوذ، فرآیند تسهیل

-می آوريعمل تأخیري حرارتی فرآیند یک تحت خواصی بهبود و مولکولی جرم افزایش منظور به و کرده

 بسیار باشد نظر مد بتن براي نفوذپذیري کمترین که مواردي در پلیمر با شده هاي اشباعبتن. شوند

- می محسوب هابتن ترینقیمت گران جزء آوري عمل و تزریق فرآیند سختی دلیل به اما هستند، کارآمد

  ).1999فولر، ( شوند

 شودمی اطالق بتن از نوعی به که به نام بتن سیمان پلیمري معروف هست، پلیمر با شده اصالح بتن

 اصالح عنوان به پلیمري مواد از خواص، از برخی بهبود منظور به اما است سیمان آن يچسباننده که

 بوده پلیمري مواد هاي حاويبتن دیگر انواع از ترارزان قیمت نظر از بتن نوع این. گیرندمی بهره کننده

 فرآیند در هاآن زیاد بسیار شباهت و خصوصیات. ترندضعیف مکانیکی و فیزیکی خصوصیات نظر از ولی

 نظر از و مجزا پلیمري مواد حاوي هايبتن دیگر از را هاآن معمولی، هايبتن به آوريعمل ساخت و

 نفوذپذیري، بهتر کششی و خمشی مقاومت دلیل به مواد این امروزه. است ساخته ترمحبوب صنعتگران

هاي بتن جایگزین دنیا بزرگ هايپروژه از بسیاري در عالی چسبندگی و باالتر مقاومت شیمیایی کمتر،

هاي در ها و مواد تعمیري بتندر روکش هاي اصالح شده با پلیمر عموماًکاربرد بتن. اندمعمولی شده

با  پرتلند سیمان هايبتن پلیمر از با شده اصالح هايبتن. باشدمیهاي شیمیایی یا مکانیکی معرض تنش

-استات و اتیلین وینیلوینیل هاي پلیمري همانند التکس آکریلیک یا استایرن بوتادین، پلیکنندهاصالح

-درصد نسبت به وزن سیمان می 20الی  10ي پلیمر معموال در محدودهمقدار . انداستات تشکیل شده

                                                                                                                                              
2. polymer modified mortar and concretes 
3. polymer mortar and concretes 
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ها محصولی با کیفیت پایین ها جهت افزودن به بتن مناسب هستند و اکثر پلیمرتعداد کمی از پلیمر. باشد

  ).1999فولر، (کنند تولید می

رزین جایگزین  با) سیمان(ي بتن ي چسبانندههاي پلیمري محصوالتی هستند که در آن مادهبتن

 و آوريعمل زمان و نوع اي در رئولوژي،ي بتن، موجب تغییرات عمدهي چسبانندهتغییر ماده. شده است

 اختالط طرح در آب به نیازي پلیمري بتن که این جمله از. شودمی آن مکانیکی و فیزیکی خصوصیات

 را پلیمري بتن اصلی ویژگی .رسدمی خود مقاومت حداکثر به ساعت 24 از کمتر زمان در و نداشته خود

  ).1999فولر، (دانست  معمولی هايبتن به نسبت باال بسیار مقاومت توانمی

- پلیمري هايبتن. معروف است PSC(1( گوگردي پلیمري هاينوع دیگري از بتن پلیمري به بتن

 آب جایگزین گوگرد هاآن در و شوندمی تهیه مذاب گوگرد پایه بر که هستند هاییبتن) PSC( گوگردي

 کلرو یا و دي سیکلوپنتادین انواع از ايکننده اصالح هايافزودنی هابتن نوع این تولید حین در. گرددمی

 برابر در باال شیمیایی مقاومت بتن این بارز هاياز ویژگی. گرددمی افزوده مناسب گوگرد به پارافین

  ).1989میکالو، ( است خورنده هايمحیط از تعدادي

  

  هاي اصالح شده با پلیمربتن - 2- 2- 2

 صورت به پلیمرها که هستند سنتی پرتلند سیمان هايکامپوزیت پلیمر با شده اصالح هايبتن 

اجازه  سپس و گرددمی اضافه تازه مخلوط مایع یا پودري به مختلف هايحالت در پلیمري یا مونومري

 در). 2014زوهادي، ( گیرد انجام شدن پلیمریزه نیاز صورت در صورت گیرد و گیرش بتن تا شودمی داده

 الیه نازك تشکیل و سیمان شدن هیدراته پلیمر، با شده اصالح هايبتن آوريعمل و شدن سخت طول

 هايهیدرات با پلیمري فیلم که است کوماتریکس یک تشیکل آن نتیجه که افتدمی اتفاق پلیمري

هاي نسبت. مشابه اختالط بتن سیمان سنتی است اختالط هايروش. اندشده آمیخته هم در سیمانی

درصد نسبت به وزن سیمان به منظور بهبود زمان گیرش، چسبندگی، مقاومت و دوام به  20الی  5پلیمر 

  ).1995اوهاما، (گردد بتن اضافه می

                                                
1. Polymer Sulfur Concrete 
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 اب پتنت اولین میالدي 1923 سال در و نبوده جدید سیمانی هايبتن براي پلیمري اصالح ایده

 1924 سال در نیز 2لفبیور .یافت انتشار 1کرسون توسط طبیعی هايالتکس با سیمان اصالح موضوع

 این در توجهی قابل تحقیقات پس آن از و کرد نشر پلیمري اصالح با ارتباط در را خود پتنت میالدي

 اصالح هايبتن امروزه و اندیافته توسعه مختلفی پلیمري پایه هايمخلوط تاکنون. گرفت صورت زمینه

 ).1998اوهاما، (اند گردیده محبوب شانمطلوب عملکرد و هزینه در تعادل خاطر به پلیمري شده

 پلیمري سیمان کننده اصالح بندي طبقه - 1- 2- 2-2

- می بندي تقسیم اصلی دسته چهار به سیمان کننده اصالح عنوان به پلیمري هايمخلوط عموما

 و آب در حل قابل پلمیر مجدد، 3پلیمري با قابلیت دیسپرس پودر پلیمري، التکس: از عبارتند شوند که

 ).1995اوهاما، (مایع  پلیمر

  

 پلیمري هايالتکس - 1- 1- 2- 2-2

) میکرومتر 5 الی 05/0 قطر با( کوچک خیلی شده سدیسپر پلیمري ذرات از پلیمري هايالتکس

 پلیمري هايالتکس عموما .شوندمی تولید امولسیونی پلیمریزاسیون با معموال اند ویافته تشکیل آب در

 که رایجی پلیمري هايالتکس. هستند مونومر مختلفی تعداد یا دو از شده کوپلیمر ساخته هاي سیستم

 اتیلن و استر اکریلیک پلی کوپلیمرهاي بوتادین، استایرن رزین: از عبارتند دارند کاربرد دنیا در بیشتر

 ضد عوامل شامل پلیمري پایه هايمخلوط در استفاده مورد پلیمري هايالتکس از بسیاري. استات وینیل

 مورد مخلوط حین کف ضد هايعامل افزودن بدون توانندمی عمومی حالت  در باشد ومی مناسب کف

  ).1995اوهاما، ( بگیرند قرار استفاده

  

 مجدد دیسپرس قابلیت با پلیمري پودرهاي -2- 1- 2- 2-2

 در پلیمري پایه هايمخلوط عنوان به مجدد دیسپرس قابلیت با پلیمري پودرهاي عمومی حالت در

 پلیمریزاسیون با ناخالص مواد عنوان به پلیمري هايالتکس. شوندمی تولید ايمرحله دو فرآیند یک

 از قبل. گردد حاصل پلیمري پودرهاي تا شوندمی خشک اسپري بوسیله و آیندمی بدست امولسیونی

                                                
2. Cresson 
3.  Lefebure 

1. disperse 
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 خشک اسپري هايکننده کمک ها،کشباکتري مانند مواد برخی توسط هاکننده، التکس خشک اسپري

 و سیلیکا رس، خاك مانند شدن بلوکه ضد هايکننده کمک. شوندمی فرموله کف ضد هايعامل کننده،

 از جلوگیري براي کننده، خشک اسپري افزودن از بعد یا کننده خشک اسپري افزودن طی کربنات کلسیم

  ).1995اوهاما، ( گرددمی اضافه پلیمري پودر به سازيذخیره حین پودرها شدن مانند قرص

 مخلوط سنگدانه و سیمان با ،)خشک( مجدد دیسپرسی تقابلی با پلیمري پودرهاي عمومی حالت در

 قابلیت با پلیمري پودر خیس، اختالط حین در. گیردمی صورت آب با خیس اختالط سپس و گردندمی

 مخلوط به مایع کف ضد هايعامل یا پودر نیاز صورت در و شودمی دیسپرس دوباره مجدد، سپرسدی

  ).1995اوهاما، ( گرددمی اضافه خیس

 

 آب در حل قابل پلیمرهاي -3- 1- 2- 2-2

 وینیل پلی سلولزي، مشتقات مانند پلیمري پایه هاىمخلوط عنوان به آب در حل قابل هاىپلیمر

 بتن به آبی محلول یا پودري شکل به و هستند آب در حل قابل پودري پلیمرهاي که آمیداکریلپلى الکل،

 و سیمان مخلوط با پلیمرها خشک اختالط ابتدا شودمی توصیه. گردندمی اضافه اختالط حین در

1کارایی بهبود کننده، اصالح نوع این مهم تاثیر. گردد اضافه آب سپس و صورت گیرد سنگدانه
باشد می 

  ).1995اوهاما، (
  

 مایع پلیمرهاي - 4- 1- 2- 2-2

 اشباع غیر استر پلی هايرزین و اپوکسی رزین مانند پلیمري ویسکوز مایعات مایع، پلیمرهاي

 نوع اصالح این. شوندمی افزوده اختالط حین در بتن به دهندهشتاب کاتالیست و یا با هاردنر که هستند

  ).1995اوهاما، ( دارند کمتري کاربرد پلیمري، هايکننده اصالح سایر با مقایسه در هاکننده

 

  پلیمري اصالح سیمان اصول - 2- 2- 2-2

بتن،  ساختار در کننده اصالح عنوان به پلیمري هايمخلوط از استفاده در اهمیت حائز بسیار مساله

 ماتریسی فاز تا گیرد انجام خوبی به پلیمري فاز تشکیل و سیمان شدن هیدراته باید، که است این

 نفوذ هم در پلیمري فاز و شده هیدراته سیمان فاز شبکه این در گردد و ایجاد ايشبکه ساختار با یکپارچه

                                                
1. workability 
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 فاز چنین یک طریق از ماسه و شن نظیر ریزدانه مصالح پلیمر، با شده اصالح بتن هايدر سازه. کنند

در  پلیمر، با شده اصالح بتن بهتر هايویژگی ایجاد به منجر پدیده این. گرددمی متصل هم کوماتریسی به

 ).1998اوهاما، (شود می قدیمی هايبتن با مقایسه

 

  پلیمر با شده اصالح بتن گیريشکل مراحل -1- 2- 2- 2-2

 :نمود بیان مرحله سه در توان می پلیمر را با شده اصالح بتن گیريشکل

 به پلیمر ذرات گردد،می مخلوط پرتلندي سیمان بتن با پلیمري التکس که هنگامی اول، مرحله

شروع  با تدویج به حاصله، سیمان پلیمر خمیر در .شوندمی منتشر سیمان خمیر فاز طور یکنواخت در

 کلسیم هیدروکسید با مخلوط در موجود و آب آمده وجود به هیدراته سیمانی ژل سیمان، هیدراسیون

 قرار هیدراته غیر سیمانی ژل سطوح روي بر نسبی طور به نیز پلیمر گردد، ذراتمی اشباع آن از حاصل

 هادانهموجود در فاز آبی، با سیلیس سنگ همچنین این امکان وجود دارد که هیدروکسید کلسیم. گیردمی

 ).1995اوهاما، (کند  ایجاد هاسنگدانه روي بر کلسیم سیلیکات الیه یک و داده واکنش

 در تدریج به پلیمر ذرات هیدراته، سیمانی ژل گسترش از ناشی زهکشی ادامه با دوم، مرحله در

کاهش آب و سیمان هیدراسیون پیشرفت موازات به. شوندمی محصور سیمان خمیر ینموئ فرج و خلل

 ژل سطح روي بر ذرات این از ايپیوسته الیه و پیوندندمی یکدیگر به آرامی به پلیمر ذرات ینه،هاي موئ

 الیه سیلیکاتی و سیمانی مخلوط به پلیمري الیه این آن دنبال به و آیدمی وجود به هیدراته غیر سیمانی

 که گرددمی ایجاد مخلوط در بزرگتري فرج و خلل وضعیت، این در. چسبدها میسنگدانه روي بر موجود

 پیکومتر حدود چند صد در سیمان خمیر فرج و خلل همچنین، اندازه. شودمی پر پلیمري ذرات وسیله به

 تعدادي. است نانومتر 500 تا 50 حدود در پلیمري ذرات قطر که حالی در باشد،می نانومتر صد چند تا

 پلی ،)PAE( کریلیکآپلی استرهاي مثل پلیمرهایی ذرات، سطوح بین است ممکن شیمیایی واکنش

 کلروپرن الستیک و) PVDC( کلراید وینیل- وینیلیدین کلراید پلی و) SAE( استرآکریلیک- استایرن

)CR (ریز مصالح خارجی سیلیکاتی سطوح یا هیدروکسید کلسیم کریستالی سطوح کلسیم، هايیون با 

 شده سفت سیمانی- پلیمر هايکوماتریکس بصورت هایی،واکنش چنین که رودمی انتظار. بیفتد اتفاق دانه

 هاي اصالحمالت و هابتن هايویژگی و نمایند تقویت را ریزدانه مصالح و سیمان هايهیدراته بین پیوند و

 .)1995اوهاما، (بخشند  بهبود را پلیمر با شده



 

12 

 

 حداقل به مخلوط در موجود آب عوامل، سایر و سیمان هیدراسیون نهایت، در سوم، مرحله در

 ايپیوسته پلیمري فیلم تشکیل یکدیگر با هیدراته، سیمان روي بر گرفته قرار پلیمري ذرات و رسیده

از  ،بتن ساختار نتیجه در و ساخته متصل یکدیگر به را هیدراته هايسیمان پلیمري، فیلم این که دهندمی

- می اصالح شده با پلیمر حاصل بتن ترتیب بدین و گرددمی تشکیل کرده، نفوذ درهم کامالً يدو شبکه

پلیمر، نشان مراحل تشکیل شبکه در هم تنیده بتن اصالح شده با  1- 2 در شکل). 1995اوهاما، (گردد 

 .داده شده است

  

 

 .)1995اوهاما، ( مراحل تشکیل شبکه در هم تنیده بتن اصالح شده با پلیمر :1-2شکل 

 

  پلیمر با شده اصالح هايبتن خواص - 3- 2- 2-2
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  کارایی -1- 3- 2- 2-2

عمدتا  بهبود این. دارد سنتی بتن و مالت به نسبت ايیافته بهبود کارایی التکس با شده اصالح بتن

 در 2هاسورفکتانت دیسپرس تاثیر و شده کشیده داخل به هواي پلیمري، ذرات 1بلبرینگ رفتار بدلیل

 یا روانی معین ثبات یک در پلیمري شده اصالح بتن سیمان به آب نسبت. باشدمی پلیمري هايالتکس

 به آب این تاثیر کاهش. یابداسالمپ با افزایش در نسبت پلیمر به سیمان به صورت چشمگیري کاهش می

  ).1998اوهاما، (کند می کمک شدن خشک از پس انقباض کاهش و افزایش مقاومت فشاري

 هوا حباب - 2- 3- 2- 2-2

از بتن سنتی است و دلیل آن هم  بیشتر هوا حباب مقدار پلیمري با التکس شده اصالح هايدر بتن

 مقداري از. در التکس پلیمري است هاکننده تثبیت و هاکننده امولسیون هایی شاملسورفکتانت عملکرد

گردد و هستند اما مقادیر اضافی آن سبب کاهش مقاومت می خوب عملکرد بهبود براي هوا هايحباب

  ).1998اوهاما، (هاي مناسب کنترل گردد باید توسط ضد حباب

  

  داري آبنگه  - 3- 3- 2- 2-2

هاي معمولی بطور قابل توجهی حفظ آب را هاي پلیمري نسبت به بتنهاي اصالح شده با التکسبتن

هاي بندي نمودن فیلممربوط به تاثیرات پرکنندگی و آب بخشند و علت این موضوع احتماالبهبود می

  ).1998اوهاما، (پلیمري دانست 

  

  مقاومت - 4- 3- 2- 2-2

- شده با التکس افزایش قابل توجهی در مقاومت کشش و خمش نشان می اصالح هايبتن عموما

هاي معمولی نسبت به بتن فشاري مقاومت در بهبودي که حالی در). 2013ناباوي و همکاران، (هند د

  ).2004آلیچ و همکاران، (باشد شود و دلیل این امر استحکام کم ذرات پلیمري میمشاهده نمی

                                                
1. Ballbearing 
2. Surfactants 
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Abstract: 

   Compressive strength is one of the most important properties of concrete, but today, it 

has been discovered that paying attention to compressive strength as a design criteria for 

concrete structures in destructive environments can not address the problems that occur 

in concrete structures over time. freeze and thaw cycles are one of the main reasons for 

the destruction of concrete in cold regions. In these cycles the water inside the 

aggregates is frozen which causes tensile stress in concrete, which in turn causes 

cracking and reduction of compressive strength. Polymer cement concretes can be used 

in structures that are in destructive environments due to their cheaper price compared to 

other polymer concretes and their similarity to ordinary concrete in the construction and 

curing. 

    In this study, the effect of nano-silica ( 0%, 0.5% and 1% of the weight of used 

cement ) on freeze and thaw of polymer cement concrete (Latex Sure Add 466 acrylic 

base) with 5%, 10% and 15% relative to cement weight Was evaluated. 10 concrete mix 

designs were considered in four environments (suitable environment, chlorite 

environment, freeze and thaw in normal environment and freeze and thaw in chlorite 

environment). The results showed, addition of 5%, 10% and 15% of polymers to 

concrete, reduces the compressive strength by 30%, 36% and 45%, respectively, but the 

ordinary concrete has lower durability in destructive environments, so that ordinary 

concrete lost 37% and 33% of its compressive strength after experiencing 150 cycles of 

Freeze and thaw in normal and chlorite environments, respectively.  while polymer 

cement concretes have lower strength loss in the destructive environments. 
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