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 چکيده
های بتنی نیازمند شناختی صحیح و متناسب از مصالح ترمیمی هستیم تا بتوان با استفاده از آن به یک تعمیرر  امروزه برای ترمیم سازه

هرای مختفرا از لمفرهد مردوس اسستیسریته و سرازگاری       کارا و موثر دست یافت. لذا مصالح ترمیمی باید به نحوی انتخاب گردد تا ویژگری 

ی با بتن اصفی سازه، نزدیک به هم بوده باشد. در این میان یکی از این مصالحی که سازگاری حرارتی مناسبی برا برتن   حرارتی مالت ترمیم

مرالت  باشرد. از اینررو در پرژوها حا رر،     در مالت ترمیمی پایه سیمانی می 1(SA)اصفی سازه دارد، استفاده از ستکس استایرن اکریالت 

 ( ساخته شد و مشخصات فیزیکی و مکانیکی آنها شاملدرصد 01و  15، 11، 5به مواد سیمانی ) SAهای مختفا ستکس ترمیمی با نسبت

مورد بررسی قرار گرفت. سزم به ذکر است کره  آوری، تحت دو شرایط عمل  خمشی و کششی ،های فشاریو میزان روانی و مقاومتچگالی 

سراعت در آب، سر س در دمرا و رتوبرت مشرخ        02ها از قالب، به مدت مونهآوری اینگونه بوده که بعد از درآوردن آزاولین شرایط عمل

ها از قالب، تا سن آزمایا آوری نیز بدین صورت بوده که بعد از درآوردن آزمونهآوری ترکیبی(. دومین شرایط عملاند )عملنگهداری شده

 لیر بره دل  یبر یترک یآورعمرل  طیالت اصرال  شرده در شررا   م یکیمشخصات مکانها نشان داد که اند. نتایج آزمایاآوری شدهدر آب عمل

بره   ن،یرا در همه سرن  یبهتر جیدر آب، نتا یآورعمل طینسبت به شرا ،یمریپف فمیف لیو س س تشک هیاول نیدر سن مانیشدن س دراتهیه

در مالت ترمیمی،  SAاستفاده از ستکس ، باعث افزایا روانی و کاها چگالی شده است. همچنین SAستکس استفاده از  .دهدمیدست 

روزه  02آوری ترکیبری در سرن   درصد تحت شرایط عمرل  01درصدی مقاومت فشاری در نسبت پفیمر به مواد سیمانی  24مولب کاها 

 11مانی درصد در نسبت پفیمر به مواد سی 14و  01خمشی و کششی را به ترتیب به میزان  مقاومت، توانسته SAشده است؛ البته ستکس 

 روز، افزایا دهد. 02آوری ترکیبی در سن درصد تحت شرایط عمل
 آوریاستایرن اکریالت، عملمالت ترمیمی، التکس،  کلمات کلیدی:

 
 مقدمه -5

هرای  گیرند دچار  عا و برروز مشرکالتی خواهنرد شرد. سرازه     های بتنی با توله به شرایط محیطی که در آن قرار میسازه

زدگی و نفوذ یون کفر قرار دارنرد باعرث خروردگی فروسد     مولود در سواحل مناتق لنوبی کشور که در معرض لزر و مد، شوره

عمرر   نرد. همچنرین از دیگرر دسیفری کره     گردکن شدن بتن مین باعث قفوهشده و از آن تریق مولب خرابی بتن و به مرور زما

های قفیایی، تهالم سولفات و تهالم اسید اشاره نمود. سزم به ذکر است گفته شرود  به واکناتوان میدهد میها را کاها سازه

بررای   ن، ارتبرا  مسرتقیم دارد.  داری برت خرابی ناشی از بتن در سازه، با کیفیت ساخت آن، روش الرای آن و همچنین نگهکه 

سازگاری مناسبی بین آنها و بتن اصفی سازه های بتنی باید از مصالح ترمیمی مناسب استفاده کرد بطوریکه ترمیم و تعمیر سازه

 ریب انبسا  حرارتی نزدیکی به بتن پایره  شده با ستکس . از میان مصالح ترمیمی، مالت ترمیمی اصال ]1[ولود داشته باشد 

                                                      
1 Styrene Acrylate 
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دهرد کره چسربندگی    مطالعرات انارام شرده نشران مری      رسراند. بتن پایه  را به حداقل میلداشدگی مالت از  ارد لذا احتماسد

بتن اصفی سازه بیشتر بوده و همچنین مقدار مقاومت کششی و خمشری براستر،   شده با ستکس به های پایه سیمانی اصال مالت

ها حباب هوای زیادی در اثر ا رافه شردن بره    از آناایی که ستکس. ]0[ستر است بندی نیز بالذب آب کمتر، دوام و قابفیت آب

های اصرال  شرده برا    مالت کارپذیریپفیمر به سیمان  تکنند؛ لذا در نسبت آب به سیمان برابر،  با افزایا نسبمالت تولید می

ستکرس،  شرده برا   سریمانی اصرال    پایره  هایمالت ذرات پفیمری،همچنین با توله به عمفکرد خود . یابدستکس نیز افزایا می

، برا تعیرین پتانسریل زترا و     ]3[و همکرارانا   0اشیکاتاتی .معمولی دارای کارپذیری بهتری هستند های سیمانینسبت به مالت

قیقرات  . تبرق تح باشرند های اصال  شده با ستکس دارای افزایا روانی میمالتاثبات کردند که اسکن میکروسکوپی الکترون، 

یابرد؛ کره دلیرل آن    ، با افزایا نسبت پفیمر به سیمان کاها میSA، چگالی مالت اصال  شده با ستکس ]2[و همکاران   3سو

های اصال  شده برا ستکرس در   مالت تواند حباب هوا را در خمیر سیمان قرار دهد.ها است که میولود مواد پراکنده در ستکس

کنند بفکه تأثیر منفی نیز دارد ایرن  معمولی، نه تنها بهبود چندانی را در مقاومت فشاری ایااد نمیهای سیمانی مقایسه با مالت

، برا  ]5[و همکراران   2دهنرد. میشران  در حالی است که مقاومت خمشی و مقاومت کششی را به مقدار قابل تولهی افزایا مری 

هرای اصرال  شرده    د و کاها نسبت آب به سیمان  مالتدرص 01و  15، 11، 5های پفیمر به سیمان، افزودن ستکس در نسبت

شده در مقایسه با مالت سریمانی معمرولی کراها    با توله به تابت نگه داشتن روانی، دریافتند که مقاومت فشاری مالت اصال 

ت اصرال  شرده   شده با ستکس دریافتند که مقاومت خمشی مالبا اناام آزمایا روی مالت اصال  ،]6[ 6و زیوان 5شیانیابد. می

هرای معمرولی   نسبت به مرالت  همچنین مقاومت کششی نیز دارای افزایا قابل تولهی. با ستکس بیشتر از مالت معمولی است

باشد. شیان و زیوان بهبود سیه مرزی بین سیمان و سنگدانه توسط ذرات ستکس را باعرث افرزایا مقاومرت کششری اعرالم      می

، 5، با درصردهای  SAهای سیمانی، در این مطالعه سعی گردید تا ، اثر ستکس در مالت SAبا توله به عمفکرد ستکس کردند. 

 آوری بررسی و با مالت شاهد مقایسه گردد.  ترمیمی در تحت دو نوع شرایط عمل ، روی مالت01و  15، 11

 

 برنامه آزمایشگاهي -2

 مصالح مصرفی -2-1

و  11/3استتااده شتد. وزن موصتوی ستیمان       ]ASTM C150  ]7کارخانه سیمان آبیک مطابق با استاندارد  2ان پرتلند نوع از سیم سیمان:-2-1-1

 باشد.می 1مشوصات شیمیایی آن مطابق جدول 
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و مشوصتات   18/2است. وزن موصوی دوده سیلیس  بوده  ]ASTM C1240 ]8سیلیس مطابق با الزامات استاندارد  دوده دوده سیلیس: -2-1-2

   باشد.می 2شیمیایی آن مطابق جدول 
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 )درصد وزني( سيليسآناليز شيميايي دوده  -2جدول 
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 های مصرفیسنگدانه -2-1-3

 
 7/42میکترون و   500تتا   120درصد در محدوده  1/52میکرون و  120تا  0درصد در محدوده  2/5جنس ماسه از نوع سیلیسی بود؛ که دارای  ماسه: -پ

 باشد.میکرون می 2500تا  500درصد در محدوده 

 ارائه شده است. 3  وزن موصوی و جذب آب مصالح سنگی مورد استااده در جدول 200ضمنا درصد ذرات رد شده از الک 

 در مصالح سنگي 222وزن مخصوص، جذب آب و درصد ذرات ريزتر از الک شماره  -3جدول 

درصد ذرات 

شماره زیر الک 

011 

لذب 

 )درصد(  آب

 وزن مخصوص

ظاهری در حالت 

 خشک

وزن 

در  مخصوص

 SSDحالت 

 وزن مخصوص

 در حالت خشک
 مصالح

 میکرون( 101تا  1) ماسه  - 60/0 - 5/0 25

 میکرون( 511تا  101) ماسه  - 61/0 - 2/1 1

1 2/1 - 61/0 - 
 0511تا  511) ماسه 

 میکرون(

 

 تطابق داشته است.  ]ASTM C1602 ]9مصرفی با الزامات استاندارد آب  آب:-2-1-4

 

دهنده ایتن پتودر شتامل پتودر آلومینیتوت  جهتت       از یک پودر ترکیبی برای ساخت مالت ترمیمی استااده شد؛ اجزای تشکیل مواد افزودنی: -2-1-5

شتدیی  ضتدکپ پتودری     ایجاد انبساط اولیه  آهک هیدراته  جهت انبساط ثانویه  هیپو سولایت سدیم  جهت تثبیت انبساط ایجاد شده و جلتوییری از جمت   

 است. 1/1این پودر برابر با  وزن موصویباشد. ای درشت ناشی از اختالط و ناتالین سولاونات جهت کاهش آب اختالط  میهجهت خارج کردن حباب

 

   ( استااده شده است.(SAاز ماده پلیمری التکس با پایه شیمیایی استایرن اکریالت  ماده پلیمری: -2-1-6

 

 طرح مخلوط مالت -2-2

ای طراحی شد تا شامل درصدهای موتلپ التکس باشد. درصدهای اضتافه شتدن التکتس بته     های مولوط مالت ترمیمی به یونهطرح مالت: -2-2-1

انتوتاب شتد. جزئیتات     35/0درصد وزنی مواد سیمانی در نظر یرفته شد. همچنین نسبت آب به مواد سیمانی  برابتر بتا    20و  15  10  5طرح مولوط به ترتیب  

هتای  ها مقدار مواد سیمانی  ماسه و افزودنی پتودری  ثابتت در نظتر یرفتته شتد. در طترح      ارائه شده است. در تمامی طرح 4ط مالت در جدول های مولوطرح

ار مولوط  مقدار اضافه نمودن التکس بود  که برای تنظیم آب  مقدار آب اولیه  اصالح شد تا مقتد  ایهمولوط  مقدار آب کل  ثابت است. تنها تااوت طرح

 ارائه شده است. 5کیلویرت در جدول  6/115دهنده مصالح خشک برای آب کل ثابت بماند. ضمناً اجزای تشکیل
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 (kgکيلوگرم ) 6/111مخلوط مالت ترميمي به ازای  وزن اجزا در طرح -4جدول 

نسبت 

آب به سیمان 
(1) 

وزن آب 

+ وزن آب 

مولود در 

 ستکس

مقدار 

 ستکس

درصد 

 ستکس

وزن 

 آب

مصالح 

 خشک

کد تر  

 مخفو 

35/1  6/15  1 1 6/15  111 SA0 

35/1  6/15  1/0 5 6/12  111 SA5 

35/1  6/15  0/2 11 5/13  111 SA10 

35/1  6/15  3/6 15 5/10  111 SA15 

35/1  6/15  2/2 01 2/11  111 SA20 

 های خشک  از آب کل کم شده است.برای محاسبه نسبت آب به سیمان  مقدار آب الزت برای اشباع سنگدانه  (1)        

 

 (kgکيلوگرم مصالح خشک ) 122اجزاء تشکيل دهنده برای  -1جدول 

 افزودنی پودری دوده سیفیس IIماسه  سیمان

0/34 55/55 3 051/1 

 

 هاآوری نمونهشرایط عمل -2-3

 آوری در نظر یرفته شد:آوری در جهت بهبود مشوصات مکانیکی  دو نوع شرایط عملنوع عملبرای مقایسه 

با یش در محیط آزمایشگاه  و سپس تا سن آزما Co 2±23ساعت در آب با دمای  24ساعت در قالب   24ها به مدت آزمونه: آوری ترکیبیعمل -1

 شدندآوری درصد  عمل 50±10رطوبت نسبی و  Co 2±23دمای 

 آوری شدند.  عملCo 2±23ساعت در قالب  سپس تا زمان آزمایش در آب با دمای  24ها به مدت آزمونهآوری در آب: عمل -2

 
 هابرنامه آزمایش -9

 های مشخصات استایرن اکریالتآزمایش -3-1

 تعیین درصد ماده جامد در استایرن اکریالت -3-1-1

 است. تعیین شده ]ISO ]10 124مطابق با روش استاندارد  ( SA) اکریالتدرصد ماده جامد در استایرن 

 

 وزن مخصوص استایرن اکریالت -3-1-2

 .است شده تعیین ]ASTM D1217 ]11 روش استانداردمطابق با   SAوزن موصوی 

 

 های مالت تازهآزمایش -3-2

 چگالی مالت -3-2-1

 تعیین شده است. ]ASTM C138 ]12چگالی مالت تازه  مطابق با روش استاندارد 

 

 تعیین روانی مالت سیمانی -3-2-2

 تعیین شده است.   ]C230 ASTM ] 13مطابق با روش استاندارد  روانی مالت سیمانی 
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 شدههای مالت سختآزمایش -3-3

 مقاومت فشاری -3-3-1

آوری  مطابق بتا روش استتاندارد   روز تحت شرایط دو نوع عمل 28و  14  7میلیمتر  در سنین  50آزمونه مکعبی با ابعاد  18آزمایش مقاومت فشاری روی 

ASTM C109 ]14[   انجات شد. برای انجات آزمایش هر طرح  در همه سنین از سه آزمونه استااده شده است. نتایج مقاومت فشاری بر اساس متوسط نتایج سته

 آزمونه تعیین شد.

 

 مقاومت خمشی -3-3-2

آوری  مطتابق بتا   روز تحت شرایط دو نوع عمل 28و  14  7متر  در سنین میلی 160 × 40 × 40منشوری با ابعاد  آزمونه 18زمایش مقاومت خمشی روی آ

بتر استاس   انجات یرفت. برای انجات آزمایش هر طرح  در همه سنین از سه آزمونه استااده شده استت. نتتایج مقاومتت خمشتی      ]ASTM C348 ]15استاندارد 

 متوسط نتایج سه آزمونه مشوص یردید.

 
 مقاومت کششی -3-3-3

انجتات یرفتته    ]C307 ASTM ]16آوری  مطابق بتا استتاندارد   روز تحت شرایط دو نوع عمل 28و  14  7بریکت  در سنین  آزمونه 18این آزمایش روی 

 د. در نهایت نتایج مقاومت کششی بر اساس متوسط نتایج سه آزمونه تعیین یردید. است. برای انجات آزمایش هر طرح  در همه سنین از سه آزمونه استااده ش

 

 نتایج و بحث -4

 تعیین درصد جامد ماده پلیمری -4-1

 بدست آمد.  71/56برابر با  SAانجات شده  درصد جامد التکس  هایبا توجه به آزمایش

 

 چگالی ماده پلیمری -4-2

 بدست آمد.  3g/cm 065/1  برابر با SAانجات شده  چگالی التکس  هایبا توجه به آزمایش

 

 چگالی مالت -4-3

یابتد؛  بصورت جزئتی افتزایش متی   مواد سیمانی  شده با التکس با افزایش نسبت پلیمر به مالت تازه اصالحچگالی   6با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

شتده نستبت بته متالت معمتولی  بته علتت        شده با التکس است. کمتر بودن چگتالی متالت اصتالح   مالت اصالحاما در مجموع چگالی مالت معمولی بیشتر از 

زایی تقریباً ثابت استت  بنتابراین تیییتر چنتدانی در چگتالی مشتاهده       باشد. نکته قابل ذکر  آن است که با افزایش درصد التکس  حبابزایی التکس میحباب

 شود.نمی

مولي و مالت اصالح شده با التکسچگالي مالت مع -6جدول   

 

 

 

 

 

 تعیین روانی مالت سیمانی -4-4

 نوع مالت درصد ستکس (3mg/k) چگالی

0102 
معمولی مالت 0  

1451 
5 

  SACشده با مالت اصال 
1451 

10 

1970 15 

2000 20 
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قابلیتت اجترای   کته  ای نیستت  یابد؛ که این افزایش به اندازهبا افزایش درصد التکس  میزان روانی افزایش مییردد  مشاهده می 7همانطور که در جدول 

 .]17[یابد های التکس افزایش میآن روی سطح بتن از بین رود. بر اساس تحقیقات محققان  میزان روانی با توجه به کروی بودن مولکول

 ت اصالح شده با التکستعيين رواني مالت معمولي و مال -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 مقاومت فشاری -4-5

تحتت شترایط دو نتوع    روزه  28و  14  7  در ستنین  مواد سیمانیهای موتلپ پلیمر به شده با التکس با نسبتاصالح نتایج مربوط به مقاومت فشاری مالت

 نشان داده شده است. 1 در شکلآوری عمل

 

 
 روزه 5مقاومت فشاری  -الا

 
 روزه 12مقاومت فشاری  -ب

 
 روزه 02مقاومت فشاری  -ج

 های مختلف پليمر به مواد سيمانيبا نسبتشده با التکس مقاوت فشاری مالت اصالح -1شکل 

 
های حاوی التکس در همه سنین  مقاومت فشاری کمتر از مالت معمولی داشتند. بیشترین مقدار مقاومت فشتاری  با توجه به نتایج بدست آمده  کلیه طرح

با افزایش نسبت پلیمر به مواد ستیمانی  کتاهش    SAاصالح شده با التکس  بدست آمد. مقاومت فشاری مالت MPa 9/59روز برابر  28معمولی در سن  مالت

 65/0  58/0روز به ترتیتب   28و  14  7درصد  در سنین  20 مواد سیمانی  در نسبت پلیمر به SAشده با التکس یابد  بطوریکه مقاومت فشاری مالت اصالحمی

زایتی ختود التکتس    درصد  بدست آمد. این کاهش مقاومت بته دلیتل حبتاب    5شده در نسبت پلیمر به مواد سیمانی ت فشاری مالت اصالحبرابر مقاوم 72/0و 

آوری ترکیبی ) چند روز در آب و ستپس در محتیط ختارج از      نیز نشان داد که مقاومت فشاری در عمل]18[ش و همکاران وانگباشد. همچنین تحقیقات می

باشد؛ که این افزایش ناشی از هیدراته شدن سیمان در آب در سنین اولیه  ستپس تشتکیل   میآوری در آب  بیشتر ا و رطوبت مشوص( نسبت به عملآب  با دم

علتی و    ]19[خامپوتا و ستویرو  آوری  مطابق با نتایج عمل باشد. افزایش مقاومت با افزایش دورهدر طوالنی مدت می خارج از آبهای پلیمری در محیط فیلم

 باشد.  شدن سیمان میروندی صعودی دارد؛ که دلیل آن کامل هیدراته  ]21[اهاما  و همچنین ]20[همکاران 

 

 مقاومت خمشی -4-6

درصد  (cm)شدگی قطر پخا

 ستکس

 نوع مالت

معمولی مالت 0 19.0* 19.0  

15.0 * 15.0 5 

 SA مالت اصال  شده با 
15.8 * 16.2 10 

16.6 * 17.0 15 

19.5 * 20.0 20 
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تحت شترایط دو نتوع   روزه  28و  14  7  در سنین مواد سیمانیهای موتلپ پلیمر به اصالح شده با التکس با نسبت مالت خمشینتایج مربوط به مقاومت 

 نشان داده شده است. 2 در شکلآوری عمل

 

 
 روزه 5مقاومت خمشی  -الا

 
 روزه 12مقاومت خمشی  -ب

 
 روزه 02مقاومت خمشی  -ج

 های مختلف پليمر به مواد سيمانيشده با التکس با نسبتمقاوت خمشي مالت اصالح -2شکل 

 
 10و  5هتای پلیمتر بته متواد ستیمانی       آوری ترکیبتی  در نستبت  شده تحتت عمتل  نتایج بدست آمده  حاکی از آن است که مقاومت خمشی مالت اصالح

بدست آمد این در حتالی   MPa 6/8روز برابر با  28آوری ترکیبی  در سن باشد. مقاومت خمشی مالت معمولی تحت عملدرصد  بیشتر از مالت معمولی می

درصتد بتا کتاهش رو     20تا  10درصد  با افزایش و از  10تا  0آوری  در همه سنین  از مقاومت خمشی مالت اصالح شده با التکس تحت همین عملاست که 

دهتد  ایج نشان میتوان به افزایش تولید حباب هوا با توجه به افزایش مقدار التکس مصرفی در مالت نسبت داد. زیرا نتبه رو شد؛ کاهش مقاومت خمشی را می

رفتت  درصد  بر چسبندیی التکس غلبه کرده و باعث کاهش مقاومت یردیتد. همتانطور کته انتظتار متی      10حباب هوا در نسبت پلیمر به مواد سیمانی باالتر از 

فتیلم پلیمتری در ختارج از     یلآوری در آب بدست آمد. دلیل آن نیز کامل شدن تشتک آوری در شرایط ترکیبی بیشتر از عملنتایج مقاومت خمشی تحت عمل

 .]22[آب است 

 

 مقاومت کششی -4-7

تحت شترایط دو نتوع   روزه  28و  14  7  در سنین مواد سیمانیهای موتلپ پلیمر به اصالح شده با التکس با نسبت مالت کششینتایج مربوط به مقاومت 

 نشان داده شده است.  3 در شکلآوری عمل

 

 
 روزه 5مقاومت کششی  -الا

 
 روزه 12مقاومت کششی  -ب

 
 روزه 02مقاومت کششی  -ج
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 های مختلف پليمر به مواد سيمانيشده با التکس با نسبتمقاوت کششي مالت اصالح -3شکل 

مقاومتت کششتی تحتت    آوری ترکیبتی بیشتتر از   یردد مقاومت کششی متالت اصتالح شتده بتا التکتس تحتت عمتل       مشاهده می 3همانطور که در شکل 

کنتد؛ بنتابراین ستیمان تحتت     آوری در شرایط ترکیبی نه تنها با تشکیل فیلم پلیمری  بلکه از خروج آب از مالت ممانعت می. عملباشددر آب می آوریعمل

آوری . مقاومت کششی مالت اصالح شتده بتا التکتس تحتت عمتل     ]23[یردد شود و موجب بهبود در مقاومت کششی میتر هیدراته میچنین شرایطی کامل

آوری سبب بهبود مقاومت کششتی شتده   باشد؛ اما افزایش دوره عملهای پلیمر به مواد سیمانی کمتر از مالت معمولی میروزه در همه نسبت 7رکیبی در سن ت

مچنین با افتزایش  روزه  مقاومت کششی بیشتر از مالت معمولی بدست آمده است. ه 28و  14درصد  در سنین  10به طوری که در نسبت پلیمر به مواد سیمانی 

درصد  به دلیل افزایش تولید حباب هوا سبب کاهش مقاومت یردید. در مجموع افزایش مقدار پلیمر و یا نسبت پلیمتر   20تا  10نسبت پلیمر به مواد سیمانی از 

ز حتد و اضتافه کتردن پلیمتر  موجتب      شود ولی باید به ایتن نکتته توجته داشتت کته حبتاب هتوای بتیش ا          منجر به افزایش مقاومت کششی میمواد سیمانیبه 

دارای یک درصد بهینه  SA التکس. لذا ]24[یردد شود که این امر باعث کاهش مقاومت کششی میناپیوستگی ساختار شبکه یکپارچه شکل یرفته شده می

 مشوص هستند که با اضافه نمودن آن به مالت  باعث بهبود در مقاومت کششی خواهد شد.  

 گيرینتيجه -1
 های انجات یرفته  نتایج زیر اخذ شده است.اساس آزمایشبر 

 یردد. باعث افزایش کارایی مالت ترمیمی می SA استااده از التکس -

  یمتر یپل لمیفت  لیو ستپس تشتک   هیت اول نیدر ستن  مانیشدن س دراتهیه لیبه دل یبیترک یآورعمل طیمالت اصالح شده در شرا یکیمشوصات مکان -

 به دست داده است. ن یرا در همه سن یبهتر جیدر آب  نتا یآورعمل طینسبت به شرا

بطوریکه با افزایش نسبت پلیمر  به مواد سیمانی  ایتن کتاهش مقاومتت    یابد؛ در مالت ترمیمی  مقاومت فشاری کاهش می SAبا مصرف التکس  -

 یردد.بیشتر می

نی  موجب بهبود در مقاومت خمشی شده است؛ الزت بته ذکتر استت    درصد وزن مواد سیما 10در مالت ترمیمی  به میزان  SAالتکس استااده از  -

 یردد. درصد ورن مواد سیمانی  به دلیل تولید حباب هوای زیاد سبب کاهش مقاومت خمشی می 10  بیشتر از SAیاته شود با مصرف التکس 

 در مقاومت کششی شده است.درصد وزن مواد سیمانی  موجب بهبود  10مقاومت کششی نیز همانند مقاومت خمشی  با مصرف  -

 
 

 قدرداني -1

ه  قتدردانی  فعالیت آزمایشگاهی ارائه شده در این مقاله در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران انجات شده استت کته بدینوستیله از پرستنل آن مجموعت     

هتای  هتای ختود  موجبتات پیشتبرد آزمتایش     دارت که با حمایتت نیز تشکر یردد. همچنین از مدیریت شرکت همگرایان تولید )کپکو( و شرکت آرینا پلیمر می

 مقاله حاضر را فراهم نمودند.

 مراجع

 شهر و سازه  تهران.  .“ ها(های بتنی ) مصالح و روشتعمیر سازه” (.1380  پ. )قدوسی ]1[

 .یزدا  تهران .“های شیمیایی در بتنکاربرد افزودنی ” (.1393. )انجمن بتن ایران ]2[

[3] Tateyashiki, H., Inoue, T., and Yokoe, S. (1993),The 47th Annual Meeting of JCA, Extended Abstracts, 

pp. 224-229, Japan Cement Association, Tokyo. 

[4] Z. Su, J.M.J.M. Bijen and J.A.Larbi. (1991) “Influence od Polymer Modification on the Hydration 

Portland Cement”. Cement and Concrete Research, Vol. 21, pp. 242–250.  
 

[5] Meishan P., Wanki K., Wongil H., Aaron J. A., Yangseob S., “Effects of emulsifiers on properties of 

poly(styrene–butyl acrylate) latex-modified mortars”, Cement And Concrete Research, Pages 837-841, 2002. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618/23/2


 
 

 ایراننهمين كنفرانس ملي بتن 

 5931مهرماه  51 و 51

 مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی
 

 

 4 

[6] Shiyun, Z., Zhiyuan, C. (2002). “Properties of latex blends and its modified cement mortars”, Cement and 

Concrete Research, Vol. 32, pp. 1515–1524.  

[7] ASTM C150 (2012). Standard Specification for Portland Cement. 

[8] ASTM C1240 (2010). Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures. 

[9] ASTM C1602 (2006). Mixing Water Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete. 

[10] ISO 124 (2008), Latex, rubber - Determination of total solids content. 

[11] ASTM D1217 (2003). Standard Test Method for Density and Relative Density (Specific Gravity) of 

Liquids by Bingham Pycnometer. 

[12] ASTM C138 (2012). Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content 

(Gravimetric)  of Concrete. 

[13] ASTM C230 (2003). Standard Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement. 

[14] ASTM C109 (2008). Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars 

(Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens). 

[15] ASTM C348 (2002). Standard Test Method for Flexural Strength of Hydraulic-Cement Mortars. 

[16] ASTM C307 (2003). Standard Test Method for Tensile Strength of Chemical-Resistant Mortar, Grouts, 

and Monolithic Surfacings. 

. ترجمته رمضتانیانپور  ع.ا.  قدوستی  پ.  ینجیتان  ا.      “ریز ساختار  خوای و اجزای بتن”(. 1383مهتا  پ.ک.  مونته ئیرو  د.ج.ت. ) ]17[

 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

[18] Wang R., Pei-Ming W., Xin-Gui L., “Physical and mechanical properties of styrene–butadiene rubber 

emulsion modified cement mortars”, Cement And Concrete Research, Pages 900-906, 2005. 

[19] Khamputa, P., Suweero, K. (2011). “Properties of Mortar Mixing with Medium Ammonia Concentrated 

Latex”. Energy Procedia, Vol. 9, pp. 559-567. 

[20] Ahmed, S.A., Hawraa, S.J., Inas, S.M. (2012). “Improvement the Properties of Cement Mortar by Using 

Styrene Butadiene Rubber Polymer”. Engineering and Development, Vol. 16(3), pp. 61-72. 

[21] Ohama, Y. (1995). “Polymer Modified Concrete Mortars- Properties and Process Technology”. Noyes, 

United States of America. 

[22] ACI 212.3R (2004). Chemical Admixtures for Concrete, Reported by ACI Committee 212. 

 .1392زاده  پرویز قدوسی  علی اکبر رمضانیانپور  انتشارات دانشگاه تهران    ترجمه محمد شکرچی"بتن"میندس و همکاران   -23

[24] Afridi, M.U.K., Ohama, Y., Zafar Iqbal, M., Demura, K. (1995). “Water Retention and Adhesion of 

Powdered and Aqueous Polymer-Modified Mortars”. Cement And Concrete Composites, Vol. 17, pp. 113-118. 

 


