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چکيده

امروزه برای ترمیم سازههای بتنی نیازمند شناختی صحیح و متناسب از مصالح ترمیمی هستیم تا بتوان با استفاده از آن به یک تعمیرر
کارا و موثر دست یافت .لذا مصالح ترمیمی باید به نحوی انتخاب گردد تا ویژگریهرای مختفرا از لمفرهد مردوس اسستیسریته و سرازگاری
حرارتی مالت ترمیم ی با بتن اصفی سازه ،نزدیک به هم بوده باشد .در این میان یکی از این مصالحی که سازگاری حرارتی مناسبی برا برتن
اصفی سازه دارد ،استفاده از ستکس استایرن اکریالت ( 1)SAدر مالت ترمیمی پایه سیمانی میباشرد .از اینررو در پرژوها حا رر ،مرالت
ترمیمی با نسبتهای مختفا ستکس  SAبه مواد سیمانی ( 15 ،11 ،5و  01درصد) ساخته شد و مشخصات فیزیکی و مکانیکی آنها شامل
چگالی و میزان روانی و مقاومتهای فشاری ،خمشی و کششی تحت دو شرایط عملآوری ،مورد بررسی قرار گرفت .سزم به ذکر است کره
اولین شرایط عملآوری اینگونه بوده که بعد از درآوردن آزمونهها از قالب ،به مدت  02سراعت در آب ،سر س در دمرا و رتوبرت مشرخ
نگهداری شدهاند (عملآوری ترکیبی) .دومین شرایط عملآوری نیز بدین صورت بوده که بعد از درآوردن آزمونهها از قالب ،تا سن آزمایا
در آب عملآوری شدهاند .نتایج آزمایاها نشان داد که مشخصات مکانیکی مالت اصرال شرده در شررایط عمرلآوری ترکیبری بره دلیرل
هیدراته شدن سیمان در سنین اولیه و س س تشکیل فیفم پفیمری ،نسبت به شرایط عملآوری در آب ،نتایج بهتری را در همه سرنین ،بره
دست میدهد .استفاده از ستکس  ، SAباعث افزایا روانی و کاها چگالی شده است .همچنین استفاده از ستکس  SAدر مالت ترمیمی،
مولب کاها  24درصدی مقاومت فشاری در نسبت پفیمر به مواد سیمانی  01درصد تحت شرایط عمرلآوری ترکیبری در سرن  02روزه
شده است؛ البته ستکس  ،SAتوانسته مقاومت خمشی و کششی را به ترتیب به میزان  01و  14درصد در نسبت پفیمر به مواد سیمانی 11
درصد تحت شرایط عملآوری ترکیبی در سن  02روز ،افزایا دهد.
کلمات کلیدی :مالت ترمیمی ،التکس ،استایرن اکریالت ،عملآوری

 -5مقدمه

سازههای بتنی با توله به شرایط محیطی که در آن قرار میگیرند دچار عا و برروز مشرکالتی خواهنرد شرد .سرازههرای
مولود در سواحل مناتق لنوبی کشور که در معرض لزر و مد ،شورهزدگی و نفوذ یون کفر قرار دارنرد باعرث خروردگی فروسد
شده و از آن تریق مولب خرابی بتن و به مرور زمان باعث قفوهکن شدن بتن میگردنرد .همچنرین از دیگرر دسیفری کره عمرر
سازهها را کاها میدهد میتوان به واکناهای قفیایی ،تهالم سولفات و تهالم اسید اشاره نمود .سزم به ذکر است گفته شرود
که خرابی ناشی از بتن در سازه ،با کیفیت ساخت آن ،روش الرای آن و همچنین نگهداری برتن ،ارتبرا مسرتقیم دارد .بررای
ترمیم و تعمیر سازههای بتنی باید از مصالح ترمیمی مناسب استفاده کرد بطوریکه سازگاری مناسبی بین آنها و بتن اصفی سازه
ولود داشته باشد ] .[1از میان مصالح ترمیمی ،مالت ترمیمی اصال شده با ستکس ریب انبسا حرارتی نزدیکی به بتن پایره

Styrene Acrylate
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دارد لذا احتماس لداشدگی مالت از بتن پایه را به حداقل میرسراند .مطالعرات انارام شرده نشران مریدهرد کره چسربندگی
مالتهای پایه سیمانی اصال شده با ستکس به بتن اصفی سازه بیشتر بوده و همچنین مقدار مقاومت کششی و خمشری براستر،
لذب آب کمتر ،دوام و قابفیت آببندی نیز باستر است ] .[0از آناایی که ستکسها حباب هوای زیادی در اثر ا رافه شردن بره
مالت تولید میکنند؛ لذا در نسبت آب به سیمان برابر ،با افزایا نسبت پفیمر به سیمان کارپذیری مالتهای اصرال شرده برا
ستکس نیز افزایا مییابد .همچنین با توله به عمفکرد خود ذرات پفیمری ،مالتهای پایره سریمانی اصرال شرده برا ستکرس،
نسبت به مالتهای سیمانی معمولی دارای کارپذیری بهتری هستند .تاتیاشیکا 0و همکرارانا ] ،[3برا تعیرین پتانسریل زترا و
اسکن میکروسکوپی الکترون ،اثبات کردند که مالتهای اصال شده با ستکس دارای افزایا روانی میباشرند .تبرق تحقیقرات
سو 3و همکاران ] ،[2چگالی مالت اصال شده با ستکس  ،SAبا افزایا نسبت پفیمر به سیمان کاها مییابرد؛ کره دلیرل آن
ولود مواد پراکنده در ستکسها است که میتواند حباب هوا را در خمیر سیمان قرار دهد .مالتهای اصال شده برا ستکرس در
مقایسه با مالتهای سیمانی معمولی ،نه تنها بهبود چندانی را در مقاومت فشاری ایااد نمیکنند بفکه تأثیر منفی نیز دارد ایرن
در حالی است که مقاومت خمشی و مقاومت کششی را به مقدار قابل تولهی افزایا مریدهنرد .میشران 2و همکراران ] ،[5برا
افزودن ستکس در نسبتهای پفیمر به سیمان 15 ،11 ،5 ،و  01درصد و کاها نسبت آب به سیمان مالتهرای اصرال شرده
با توله به تابت نگه داشتن روانی ،دریافتند که مقاومت فشاری مالت اصال شده در مقایسه با مالت سریمانی معمرولی کراها
مییابد .شیان 5و زیوان ،[6] 6با اناام آزمایا روی مالت اصال شده با ستکس دریافتند که مقاومت خمشی مالت اصرال شرده
با ستکس بیشتر از مالت معمولی است .همچنین مقاومت کششی نیز دارای افزایا قابل تولهی نسبت به مرالتهرای معمرولی
می باشد .شیان و زیوان بهبود سیه مرزی بین سیمان و سنگدانه توسط ذرات ستکس را باعرث افرزایا مقاومرت کششری اعرالم
کردند .با توله به عمفکرد ستکس  SAدر مالتهای سیمانی ،در این مطالعه سعی گردید تا  ،اثر ستکس  ،SAبا درصردهای ،5
 15 ،11و  ،01روی مالت ترمیمی در تحت دو نوع شرایط عملآوری بررسی و با مالت شاهد مقایسه گردد.
 -2برنامه آزمایشگاهي
 -1-2مصالح مصرفی
-1-1-2سیمان :از سیمان پرتلند نوع  2کارخانه سیمان آبیک مطابق با استاندارد  [7] ASTM C150استتااده شتد .وزن موصتوی ستیمان  3/11و
مشوصات شیمیایی آن مطابق جدول  1میباشد.
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 -2-1-2دوده سیلیس :دوده سیلیس مطابق با الزامات استاندارد  [8] ASTM C1240بوده است .وزن موصوی دوده سیلیس  2/18و مشوصتات
شیمیایی آن مطابق جدول  2میباشد.
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جدول  -2آناليز شيميايي دوده سيليس (درصد وزني)
ترکیبات
دوده سیفیس
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 -3-1-2سنگدانههای مصرفی
پ -ماسه :جنس ماسه از نوع سیلیسی بود؛ که دارای  5/2درصد در محدوده  0تا  120میکرون و  52/1درصد در محدوده  120تتا  500میکترون و 42/7
درصد در محدوده  500تا  2500میکرون میباشد.
ضمنا درصد ذرات رد شده از الک  200وزن موصوی و جذب آب مصالح سنگی مورد استااده در جدول  3ارائه شده است.

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

وزن مخصوص
در حالت خشک
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ماسه ( 511تا 0511
میکرون)

-4-1-2آب :آب مصرفی با الزامات استاندارد  [9] ASTM C1602تطابق داشته است.
 -5-1-2مواد افزودنی :از یک پودر ترکیبی برای ساخت مالت ترمیمی استااده شد؛ اجزای تشکیلدهنده ایتن پتودر شتامل پتودر آلومینیتوت جهتت
ایجاد انبساط اولیه آهک هیدراته جهت انبساط ثانویه هیپو سولایت سدیم جهت تثبیت انبساط ایجاد شده و جلتوییری از جمت شتدیی ضتدکپ پتودری
جهت خارج کردن حبابهای درشت ناشی از اختالط و ناتالین سولاونات جهت کاهش آب اختالط میباشد .وزن موصوی این پودر برابر با  1/1است.
 -6-1-2ماده پلیمری :از ماده پلیمری التکس با پایه شیمیایی استایرن اکریالت ) )SAاستااده شده است.
 -2-2طرح مخلوط مالت
 -1-2-2مالت :طرحهای مولوط مالت ترمیمی به یونهای طراحی شد تا شامل درصدهای موتلپ التکس باشد .درصدهای اضتافه شتدن التکتس بته
طرح مولوط به ترتیب  15 10 5و  20درصد وزنی مواد سیمانی در نظر یرفته شد .همچنین نسبت آب به مواد سیمانی برابتر بتا  0/35انتوتاب شتد .جزئیتات
طرحهای مولوط مالت در جدول  4ارائه شده است .در تمامی طرحها مقدار مواد سیمانی ماسه و افزودنی پتودری ثابتت در نظتر یرفتته شتد .در طترحهتای
مولوط مقدار آب کل ثابت است .تنها تااوت طرحهای مولوط مقدار اضافه نمودن التکس بود که برای تنظیم آب مقدار آب اولیه اصالح شد تا مقتدار
آب کل ثابت بماند .ضمناً اجزای تشکیلدهنده مصالح خشک برای  115/6کیلویرت در جدول  5ارائه شده است.
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جدول  -4وزن اجزا در طرح مخلوط مالت ترميمي به ازای  111/6کيلوگرم ()kg
کد تر
مخفو

()1

مصالح
خشک
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درصد
ستکس

مقدار
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 +وزن آب
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نسبت
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برای محاسبه نسبت آب به سیمان مقدار آب الزت برای اشباع سنگدانههای خشک از آب کل کم شده است.

جدول  -1اجزاء تشکيل دهنده برای  122کيلوگرم مصالح خشک ()kg
سیمان

ماسه II

دوده سیفیس

افزودنی پودری

34/0

55/55

3

1/051

 -3-2شرایط عملآوری نمونهها
برای مقایسه نوع عملآوری در جهت بهبود مشوصات مکانیکی دو نوع شرایط عملآوری در نظر یرفته شد:
 -1عملآوری ترکیبی :آزمونهها به مدت  24ساعت در قالب  24ساعت در آب با دمای  23±2 oCو سپس تا سن آزمایش در محیط آزمایشگاه با
دمای  23±2 oCو رطوبت نسبی  50±10درصد عملآوری شدند
 -2عملآوری در آب :آزمونهها به مدت  24ساعت در قالب سپس تا زمان آزمایش در آب با دمای  23±2 oCعملآوری شدند.

 -9برنامه آزمایشها
 -1-3آزمایشهای مشخصات استایرن اکریالت
 -1-1-3تعیین درصد ماده جامد در استایرن اکریالت
درصد ماده جامد در استایرن اکریالت ( )SAمطابق با روش استاندارد  [10] ISO 124تعیین شده است.
 -2-1-3وزن مخصوص استایرن اکریالت
وزن موصوی  SAمطابق با روش استاندارد  [11] ASTM D1217تعیین شده است.
 -2-3آزمایشهای مالت تازه
 -1-2-3چگالی مالت
چگالی مالت تازه مطابق با روش استاندارد  [12] ASTM C138تعیین شده است.
 -2-2-3تعیین روانی مالت سیمانی
روانی مالت سیمانی مطابق با روش استاندارد  [13] ASTM C230تعیین شده است.
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 -3-3آزمایشهای مالت سختشده
 -1-3-3مقاومت فشاری
آزمایش مقاومت فشاری روی  18آزمونه مکعبی با ابعاد  50میلیمتر در سنین  14 7و  28روز تحت شرایط دو نوع عملآوری مطابق بتا روش استتاندارد
 [14] ASTM C109انجات 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.
 -2-3-3مقاومت خمشی
آزمایش مقاومت خمشی روی  18آزمونه منشوری با ابعاد  160 × 40 × 40میلیمتر در سنین  14 7و  28روز تحت شرایط دو نوع عملآوری مطتابق بتا
استاندارد  [15] ASTM C348انجات یرفت .برای انجات آزمایش هر طرح در همه سنین از سه آزمونه استااده شده استت .نتتایج مقاومتت خمشتی بتر استاس
متوسط نتایج سه آزمونه مشوص یردید.
 -3-3-3مقاومت کششی
این آزمایش روی  18آزمونه بریکت در سنین  14 7و  28روز تحت شرایط دو نوع عملآوری مطابق بتا استتاندارد  [16] ASTM C307انجتات یرفتته
است .برای انجات آزمایش هر طرح در همه سنین از سه آزمونه استااده شد .در نهایت نتایج مقاومت کششی بر اساس متوسط نتایج سه آزمونه تعیین یردید.
 -4نتایج و بحث
 -1-4تعیین درصد جامد ماده پلیمری
با توجه به آزمایشهای انجات شده درصد جامد التکس  SAبرابر با  56/71بدست آمد.
 -2-4چگالی ماده پلیمری
با توجه به آزمایشهای انجات شده چگالی التکس  SAبرابر با

g/cm3

 1/065بدست آمد.

 -3-4چگالی مالت
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  6چگالی مالت تازه اصالحشده با التکس با افزایش نسبت پلیمر به مواد سیمانی بصورت جزئتی افتزایش متییابتد؛
اما در مجموع چگالی مالت معمولی بیشتر از مالت اصالحشده با التکس است .کمتر بودن چگتالی متالت اصتالحشتده نستبت بته متالت معمتولی بته علتت
حبابزایی التکس میباشد .نکته قابل ذکر آن است که با افزایش درصد التکس حبابزایی تقریباً ثابت استت بنتابراین تیییتر چنتدانی در چگتالی مشتاهده
نمیشود.

جدول  -6چگالي مالت معمولي و مالت اصالح شده با التکس
درصد ستکس

نوع مالت
مالت معمولی

مالت اصال شده با SAC

 -4-4تعیین روانی مالت سیمانی
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چگالی (

0

0102

5

1451

10

1451

15

1970

20

2000

kg/m3

)
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همانطور که در جدول  7مشاهده مییردد با افزایش درصد التکس میزان روانی افزایش مییابد؛ که این افزایش به اندازهای نیستت کته قابلیتت اجترای
آن روی سطح بتن از بین رود .بر اساس تحقیقات محققان میزان روانی با توجه به کروی بودن مولکولهای التکس افزایش مییابد ].[17

جدول  -7تعيين رواني مالت معمولي و مالت اصالح شده با التکس
نوع مالت
مالت معمولی

مالت اصال شده با SA

درصد
ستکس
0

19.0 *19.0

5

15.0 * 15.0

10

15.8 * 16.2

15

16.6 * 17.0

20

19.5 * 20.0

قطر پخاشدگی ()cm

 -5-4مقاومت فشاری
نتایج مربوط به مقاومت فشاری مالت اصالحشده با التکس با نسبتهای موتلپ پلیمر به مواد سیمانی در ستنین  14 7و  28روزه تحتت شترایط دو نتوع
عملآوری در شکل  1نشان داده شده است.

الا -مقاومت فشاری  5روزه

ب -مقاومت فشاری  12روزه

ج -مقاومت فشاری  02روزه

شکل  -1مقاوت فشاری مالت اصالحشده با التکس با نسبتهای مختلف پليمر به مواد سيماني
با توجه به نتایج بدست آمده کلیه طرحهای حاوی التکس در همه سنین مقاومت فشاری کمتر از مالت معمولی داشتند .بیشترین مقدار مقاومت فشتاری
مالت معمولی در سن  28روز برابر  59/9 MPaبدست آمد .مقاومت فشاری مالت اصالح شده با التکس  SAبا افزایش نسبت پلیمر به مواد ستیمانی کتاهش
مییابد بطوریکه مقاومت فشاری مالت اصالحشده با التکس  SAدر نسبت پلیمر به مواد سیمانی  20درصد در سنین  14 7و  28روز به ترتیتب 0/65 0/58
و  0/72برابر مقاومت فشاری مالت اصالحشده در نسبت پلیمر به مواد سیمانی  5درصد بدست آمد .این کاهش مقاومت بته دلیتل حبتابزایتی ختود التکتس
میباشد .همچنین تحقیقات وانگ و همکارانش ] [18نیز نشان داد که مقاومت فشاری در عملآوری ترکیبی ( چند روز در آب و ستپس در محتیط ختارج از
آب با دما و رطوبت مشوص) نسبت به عملآوری در آب بیشتر میباشد؛ که این افزایش ناشی از هیدراته شدن سیمان در آب در سنین اولیه ستپس تشتکیل
فیلمهای پلیمری در محیط خارج از آب در طوالنی مدت میباشد .افزایش مقاومت با افزایش دوره عملآوری مطابق با نتایج خامپوتا و ستویرو ] [19علتی و
همکاران ] [20و همچنین اهاما ] [21روندی صعودی دارد؛ که دلیل آن کامل هیدراتهشدن سیمان میباشد.
 -6-4مقاومت خمشی
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نتایج مربوط به مقاومت خمشی مالت اصالح شده با التکس با نسبتهای موتلپ پلیمر به مواد سیمانی در سنین  14 7و  28روزه تحت شترایط دو نتوع
عملآوری در شکل  2نشان داده شده است.

الا -مقاومت خمشی  5روزه

ب -مقاومت خمشی  12روزه

ج -مقاومت خمشی  02روزه

شکل  -2مقاوت خمشي مالت اصالحشده با التکس با نسبتهای مختلف پليمر به مواد سيماني
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقاومت خمشی مالت اصالحشده تحتت عمتلآوری ترکیبتی در نستبتهتای پلیمتر بته متواد ستیمانی  5و 10
درصد بیشتر از مالت معمولی میباشد .مقاومت خمشی مالت معمولی تحت عملآوری ترکیبی در سن  28روز برابر با  8/6 MPaبدست آمد این در حتالی
است که مقاومت خمشی مالت اصالح شده با التکس تحت همین عملآوری در همه سنین از  0تا  10درصد با افزایش و از  10تا  20درصتد بتا کتاهش رو
به رو شد؛ کاهش مقاومت خمشی را میتوان به افزایش تولید حباب هوا با توجه به افزایش مقدار التکس مصرفی در مالت نسبت داد .زیرا نتایج نشان میدهتد
حباب هوا در نسبت پلیمر به مواد سیمانی باالتر از  10درصد بر چسبندیی التکس غلبه کرده و باعث کاهش مقاومت یردیتد .همتانطور کته انتظتار متیرفتت
نتایج مقاومت خمشی تحت عملآوری در شرایط ترکیبی بیشتر از عملآوری در آب بدست آمد .دلیل آن نیز کامل شدن تشتکیل فتیلم پلیمتری در ختارج از
آب است ].[22
 -7-4مقاومت کششی
نتایج مربوط به مقاومت کششی مالت اصالح شده با التکس با نسبتهای موتلپ پلیمر به مواد سیمانی در سنین  14 7و  28روزه تحت شترایط دو نتوع
عملآوری در شکل  3نشان داده شده است.

الا -مقاومت کششی  5روزه

ب -مقاومت کششی  12روزه

5

ج -مقاومت کششی  02روزه
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شکل  -3مقاوت کششي مالت اصالحشده با التکس با نسبتهای مختلف پليمر به مواد سيماني
همانطور که در شکل  3مشاهده می یردد مقاومت کششی متالت اصتالح شتده بتا التکتس تحتت عمتلآوری ترکیبتی بیشتتر از مقاومتت کششتی تحتت
عملآوری در آب میباشد .عمل آوری در شرایط ترکیبی نه تنها با تشکیل فیلم پلیمری بلکه از خروج آب از مالت ممانعت میکنتد؛ بنتابراین ستیمان تحتت
چنین شرایطی کاملتر هیدراته میشود و موجب بهبود در مقاومت کششی مییردد ] .[23مقاومت کششی مالت اصالح شتده بتا التکتس تحتت عمتلآوری
ترکیبی در سن  7روزه در همه نسبتهای پلیمر به مواد سیمانی کمتر از مالت معمولی میباشد؛ اما افزایش دوره عملآوری سبب بهبود مقاومت کششتی شتده
به طوری که در نسبت پلیمر به مواد سیمانی  10درصد در سنین  14و  28روزه مقاومت کششی بیشتر از مالت معمولی بدست آمده است .همچنین با افتزایش
نسبت پلیمر به مواد سیمانی از  10تا  20درصد به دلیل افزایش تولید حباب هوا سبب کاهش مقاومت یردید .در مجموع افزایش مقدار پلیمر و یا نسبت پلیمتر
به مواد سیمانی منجر به افزایش مقاومت کششی می شود ولی باید به ایتن نکتته توجته داشتت کته حبتاب هتوای بتیش از حتد و اضتافه کتردن پلیمتر موجتب
ناپیوستگی ساختار شبکه یکپارچه شکل یرفته شده میشود که این امر باعث کاهش مقاومت کششی مییردد ] .[24لذا التکس  SAدارای یک درصد بهینه
مشوص هستند که با اضافه نمودن آن به مالت باعث بهبود در مقاومت کششی خواهد شد.
 -1نتيجهگيری
بر اساس آزمایشهای انجات یرفته نتایج زیر اخذ شده است.
-

استااده از التکس  SAباعث افزایش کارایی مالت ترمیمی مییردد.

-

مشوصات مکانیکی مالت اصالح شده در شرایط عملآوری ترکیبی به دلیل هیدراته شدن سیمان در ستنین اولیته و ستپس تشتکیل فتیلم پلیمتری
نسبت به شرایط عملآوری در آب نتایج بهتری را در همه سنین به دست داده است.

-

با مصرف التکس  SAدر مالت ترمیمی مقاومت فشاری کاهش مییابد؛ بطوریکه با افزایش نسبت پلیمر به مواد سیمانی ایتن کتاهش مقاومتت
بیشتر مییردد.

-

استااده از التکس  SAدر مالت ترمیمی به میزان  10درصد وزن مواد سیمانی موجب بهبود در مقاومت خمشی شده است؛ الزت بته ذکتر استت
یاته شود با مصرف التکس  SAبیشتر از  10درصد ورن مواد سیمانی به دلیل تولید حباب هوای زیاد سبب کاهش مقاومت خمشی مییردد.

-

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

 -1قدرداني
فعالیت آزمایشگاهی ارائه شده در این مقاله در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران انجات شده استت کته بدینوستیله از پرستنل آن مجموعته قتدردانی
مییردد .همچنین از مدیریت شرکت همگرایان تولید (کپکو) و شرکت آرینا پلیمر نیز تشکر دارت که با حمایتتهتای ختود موجبتات پیشتبرد آزمتایشهتای
مقاله حاضر را فراهم نمودند.
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