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چکیده
بتن اصالح شده با پلیمر  )PMC(1از افزودن پلیمر به سیمان و سنگدانه به دست میآید که مشخصات بهبود یافتهای نسبت به بتن
معمولی دارد .افزودن پلیمر در بتن باعث افزایش کارایی ،استحکام کششی و مقاومت خمشی میشود .پلیمر در بتن ،الیهای روی مالت
سیمان و سنگدانه ایجاد کرده و منافذ حفرههای مویین را پر میکند که منجر به کاهش قابل مالحظه نفوذپذیری بتن میشود .به علت
کاهش نگهداشت آب در بتن ،مقدار رطوبت کاهش یافته و به موجب آن تاثیر عوامل خوردگی و محیطی تاثیرگذار بر بتن همانند یخ زدن
و آب شدن به حداقل میرسد .در این مقاله پس از مرور خواص بتن اصالح شده پلیمری ،نتایج موفقیت آمیز استفاده از بتن  PMCبه
صورت روکش ترمیمی در پروژه ترمیم اپرونهای بتنی فرودگاه مهرآباد مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :بتن اصالح شده با پلیمر ،PMC ،ترمیم ،اپرون فرودگاه

 .1مقدمه
رزینهای مایع و پودرهای پلیمری با خاصیت پخششوندگی در آب ،سالهای زیادی است که به عنوان افزودنی مالتها و
بتنهای سیمان هیدرولیکی استفاده میشوند .این افزودنیها ،پلیمرهای اصالح کننده نامیده میشوند .بتن اصالح شده با پلیمر
( )PMCبا نامهای مختلفی همچون بتن پلیمری با سیمان پرتلند ( )PPCCو بتن اصالح شده با التکس ( )LMCخوانده میشود.
این بتن ترکیبی است از سیمان با رزینهای آلی که خاصیت پخش شوندگی در آب را دارند .مزایای اضافه کردن پلیمر به بتن،
افزایش استحکم ،مقاومت در برابر سیکل یخ زدن و آب شدن ،مقاومت در برابر فرسایش ،افزایش مقاومت خمشی و کششی و
کاهش نفوذپذیری و مدول االستیسیته است.
استفاده از مالتهای اصالح شده با رزینهای طبیعی التکس در طول دهههای  1291و  1291توسعه یافت .در سال 1299
باند استفاده از رزینهای مصنوعی التکس را پیشنهاد داد ] .[1رادول در سال  1292برای اولین بار ادعا کرد که از رزینهای
مصنوعی التکس همچون پلی وینیل استات برای تولید بتن اصالح شده با پلیمر میتوانند مورد استفاده قرار گیرند ] .[9از اواخر
دهه  1291مخلوط اصالح شده با پلیمر در پروژههای مختلفی همچون پوشش عرشههای پلها و کشتی ،سنگفرشها و
کفپوشهای ضدفرسایش و ضد خوردگی استفاده شد .گیست و همکاران در سال  1299مطالعه مفصلی درباره اصالح مالت با
پلی وینیل استات انجام دادند و گزارشی در این مورد ارائه کردند ] .[9والترز در سال  1229نشان داد که التکس استایرن بوتادین
مقاومت خمشی و مقاومت در برابر نفوذپذیری را با افزایش نسبت پلیمر به سیمان بهبود میبخشد ] .[9در سال ASTM ،1222

Polymer Modified Concrete 1

1

نهمين كنفرانس ملي بتن ایران
 51و  51مهرماه 5931
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازی

استانداردی به نام  ASTM C 1438منتشر کرد که مشخصات التکس و پلیمرهای اصالح کننده برای مخلوط سیمان هیدرولیکی
و روش تست مالتهای اصالح شده با پلیمر را ارائه کرده است].[9
 .2پلیمرهای اصالح کننده
امروزه انواع مختلفی از پلیمرها وجود دارند که برای اصالح بتن استفاده میشوند و هر کدام از آنها میتوانند باعث ایجاد
خصوصیات مختلفی در بتن یا مالت سخت شده میشوند .پلیمرهای عمده و اصلی که برای استفاده در مخلوط سیمانی اصالح
شده کاربرد دارند عبارتند از :پلیمرها و کوپلیمرهای اکریلیک ( ،)PAEکوپلیمرهای استایرن-اکریلیک ( ،)S-Aکوپلیمرهای
استایرن بوتادین ( ،)S-Bکوپلیمرهای وینیل استات ( )VACو هوموپلیمرهای وینیل استات ( .)PVAانتخاب یک پلیمر برای
بتن  PMCبه خواص ویژه آن پلیمر برای نوع کاربرد مورد نیاز وابسته است و انتخاب یک پلیمر بهینه کمترین هزینه را برای
رسیدن به عملکرد مورد نیاز فراهم میکند.
ترکیبات پلیمرهای اصالح کننده ،تاثیرات مشخصی بر خواص مخلوط  PMCدر هر دو حالت تازه و سخت شده دارد ] 9و
 .[6اصلیترین مولفههای تشکیل دهنده یک پلیمر اصالح کننده ،مونومرهایی هستند که حجم عمدهای از مواد پلیمری را تشکیل
میدهند .این اجزاء تاثیرات زیادی بر سختی پلیمرها و مقاومت آنها در برابر هیدرولیز و اشعه ماوراء بنفش دارند .همچنین
مهمترین ویژگی آنها ،تاثیر قابل توجهشان بر مقاومت در برابر نفوذ آب و پایداری در بتن اصالح شده پلیمری است.
پلیمرهای اصالح کننده دارای اجزا جزیی نیز می باشند که این اجزا می توانند در بهبود پیوند میان سیمان و سنگدانهها،
ایجاد خاصیت کاهندگی آب ،کاهش حباب هوای ایجاد شده در بتن و تاخیر در هیدراتاسیون سیمان موثر باشند .همچنین در
ارتباط با تاثیر  pHپلیمر بر خواص بتن ،والترز در سال  1229نشان داد که التکس استایرن بوتادین هنگامی که مقدار  pHآن
بین  9تا  11است ،تغییرات قابل توجهی در روانی ،وزن مخصوص حالت مرطوبت و خشک و خواص نفوذپذیری بتن  PMCایجاد
نمیکند ].[7
از دیگر نکاتی که در استفاده از پلیمرها باید در نظر گرفت ،حداقل دمای تشکیل فیلم است .حداقل دمای تشکیل فیلم پلیمر
 ،MFFTپایین ترین درجه حرارتی است که در آن ذرات پلیمری التکس ،تحرک و انعطاف پذیری الزم را نداشته و در دماهای
پایین تر از آن تشکیل فیلم اتفاق نمیافتد .برای کاربرد بهتر مخلوط سیمانی اصالح شده با التکس ،بهتر است حداقل دمای
تشکیل فیلم کمتر از دمای محیط باشد.
در شرایطی که مقاومت بتن در برابر نفوذپذیری و استحکام باالی آن مورد نیاز و پایداری رنگ اهمیت زیادی نداشته باشد
استفاده از التکسهای استایرن بوتادین با توجه به ویژگی و هزینه آنها توصیه میشود ] .[8برای شرایطی که هر سه ویژگی
پایداری رنگ ،مقاومت در برابر نفوذپذیری و استحکام بتن الزم باشد ،میبایست از پلیمرهای اکریلیک یا استایرن-اکریلیک
استفاده شود .در صورتی که فقط مقاومت مورد نیاز باشد ،میتوان از پلیمر وینیل استات استفاده نمود ] .[7مقدار مطلوب مصرف
پلیمر اصالح کننده در مخلوط سیمانی به طور معمول بین  9تا  19درصد وزن سیمان است .استفاده پلیمر بیش از این مقدار
اقتصادی نیست و حتی معایبی چون افزایش بیش از حد هوای مخلوط را به همراه دارد .استفاده کمتر از پلیمر باعث کاهش
ویژگیهای مخلوط سخت شده میشود.
 .3فرآیند هیدراته شدن سیمان و انعقاد پلیمر
پلیمرهای اصالح کننده در مخلوط سیمان تابع دو فرآیند هیدراته شدن سیمان و انعقاد پلیمر میباشند .معموال در ابتدا
هیدراته شدن سیمان است که رخ میدهد .زمانی که ذرات سیمان هیدارته شده و گیرش اتفاق میافتد و بتن سخت میشود،
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ذرات پلیمر در فضاهای خالی ایجاد شده متمرکز میشوند .شکل  -1الف الی ج ،به صورت شماتیک تغییراتی که در طول واکنش
توسط پلیمر اصالح کننده رخ میدهد را نشان میدهد ].[19-2
ذرات پلیمر با کم شدن پیوسته آب در اثر هیدراتاسیون سیمان ،تبخیر و یا هردوی آنها منعقد شده و به صورت فیلمی از
پلیمر در میآیند که سیمان هیدراته شده را احاطه میکنند .درنتیجه مخلوطی پلیمری سنگدانهها را پوشش داده و حفرات و
فضاهای خالی را پر میکند .برخالف مخلوطهای سیمانی معمولی ،بتن  PMCتمایلی به آب انداختگی ندارد و حساسیت بیشتری
در برابر ترکهای ناشی از انقباض و پالستیک دارد .به همین دلیل میبایست با استفاده از سیستمهای پوششی مختلف ،تبخیر
سطحی را محدود نمود .ذرات پلیمری ممکن است قبل از آنکه قسمت قابل توجهی از هیدراته شدن سیمان رخ دهد ،منعقد شده
و تشکیل فیلم دهند .در این حالت مالت سیمان قبل از این که به مقاومت کششی کافی دست یابد ،دچار جمع شدگی شده و
مستعد ترک خوردگی است.
مالت سخت شده سیمانی دارای ترکهای مویینی است که ناشی از تبخیر آب آزاد مخلوط میباشد .در بتن اصالح شده با
پلیمر ،ذرات التکس که عموما بزرگتر از  111نانومتر بوده ،در این لولههای موئین نفوذ میکنند .پلیمرها نه تنها سرعت و میزان
تبخیر رطوبت را با مسدود کردن لولههای موئین کاهش میدهند ،بلکه عالوه بر آن هنگامی که ترکهای بسیار ریز ایجاد میشود،
فیلم پلیمری تشکیل شده مانند پلی بر روی ترکها عمل کرده و توسعه آنها را محدود میکند .شکل  -1د و ه ،بتن اصالح
شده با پلیمر و بتن معمولی را زیر میکروسکوپ الکترونی نشان میدهد .وجود این رشتهها باعث افزایش مقاومت کششی و خمشی
میشود و مقاومت در برابر حمالت شیمیایی و نمکها را افزایش میدهد.

شکل ( -1الف ،ب ،پ ،ج) روند هیدراته شدن و انعقاد پلیمر به صورت شماتیک؛ (د ،ه) مقایسه عملکرد پلیمر در ترکهای مویینه بتن
اصالح شده با پلیمر و بتن بدون پلیمر ][19-2
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.4

خواص بتن تازه و سخت شده PMC

مقدار هوا -استفاده از پلیمرها به علت داشتن مواد فعال سطحی باعث حباب زایی مضاعف در بتن اصالح شده پلیمری
میگردد .با استفاده از یک آنتی فوم مناسب که معموال بر پایه سیلیکون ها هستند ،این حباب زایی در بتن باید کنترل گردد.
بنابراین برخالف بتنهای معمول ،برای مقاومت در برابر ذوب و یخبندان نیازی به استفاده از افزودنیهای حباب هواساز در بتن
 PMCنمی باشد .بر اساس آیین نامه  ACI 548.4حداکثر مقدار هوا  %6.9تعیین شده است و بتن  PMCلزوما نیازی به رعایت
استاندارد  ASTM C 666ندارد ] .[19بیش از  91سال تجربه در استفاده از بتن  PMCنشان داده است که ذوب و یخبندان به
دالیلی که بحث خواهد شد ،مشکلی برای بتن ایجاد نمیکند.
کارایی -مالتها و بتنهای اصالح شده با پلیمر دارای کارایی بهتری نسبت به مالتها و بتنهای معمول هستند .این کارایی
بهتر به دلیل استفاده از اثر پخشکنندگی اجزای پلیمر میباشد .اوهاما در سال  1229نشان داد که با استفاده از التکس در
مقادیر مختلف در بتن ،بدون کاهش اسالمپ ،میتوان نسبت آب به سیمان را به مقدار زیادی کاهش داد ] .[16کلیر و همکاران
در سال  1278نشان دادند که افت اسالمپ بتن اصالح شده پلیمری با بتنهای معمول تفاوت چندانی ندارد ] .[8آنها این
آزمایشات را در نسبت آب به سیمانهای متفاوت و در نسبت التکس به سیمان  19درصد انجام دادند.
گیرش و مدت زمان عملکرد -زمان گیرش بتن اصالح شده با پلیمر کمی بیشتر از بتن معمولی است .بر اساس مطالعاتی که
اوهاما و همکاران در سال  1281و اسمتزر و همکاران در سال  1281انجام دادند ،زمان گیرش بتن تا نسبت التکس به سیمان
حدودی  %11افزایش مییابد ] 17و  .[18با این وجود تفاوتی اساسی بین زمان گیرش بتن  PMCبا مدت زمان عملکرد آن
وجود دارد و این دو با یکدیگر ارتباطی ندارند .زمان گیرش تابعی از هیدراتاسیون سیمان است و مدت زمان عملکرد بتن تحت
تاثیر خشک شدگی سطح میباشد .اگر که سطح یک مخلوط اصالح شده با پلیمر قبل از این که عملیات پرداخت به اتمام برسد،
بیش از حد خشک شود ،در سطح بتن ،پوستهای شکل گرفته و سطح بتن ترک می خورد .به طور کلی زمان موجود برای کار با
بتن  PMCو پرداخت آن بعد از اختالط و قرارگیری در معرض هوا ،بین  19تا  91دقیقه است.
مقاومت فشاری -به طور کلی بتن  PMCمقاومت فشاری کمتری نسبت به بتن معمولی با مقدار سیمان ،سنگدانه و آب
مشابه دارد .بتن  PMCبرای رسیدن به مقاومت فشاری مطلوب ،نیاز است که عملآوری شود .عملآوری مورد قبول برای بتن
 PMCتامین رطوبت  111درصدی برای  99تا  98ساعت اول است که با عملآوری هوای آزاد ادامه پیدا میکند .در طول
عملآوری با هوا ،آب اضافه تبخیر شده و اجازه داده میشود تا فیلم پلیمر در ساختار داخلی بتن به طور کامل شکل بگیرد.
انقباض -بر اساس تحقیقی که اوهاما و همکاران در سال  1289انجام دادند ،اضافه کردن التکس به بتن باعث افزایش انقباض
نمیگردد ] .[12همچنین واکر و همکاران در سال  1289نشان دادند که استفاده از پلیمر در بتن باعث افزایش انقباض نمیگردد،
بلکه انقباض ناشی از خشک شدگی کاهش یافته ولی پتانسیل ترکهای ناشی از انقباض پالستیک افزایش مییابد ].[91
چسبندگی -چسبندگی مطلوب مالتها و بتنهای اصالح شده با پلیمر سالهاست که در کاربرد به عنوان روکش میلگرد و
فلزات و رویه دالهای پل به اثبات رسیده است .مطالعات زیادی در ارتباط با افزایش چسبندگی مالتها و بتنهای ( PMCهمانند
] 91و  ،)[99افزایش مقاومت چسبندگی در کشش (همانند ] )[99و افزایش مقاومت چسبندگی در برش (همانند ] )[99انجام
پذیرفته است .برای استفاده از تمامی ظرفیت چسبندگی مخلوطهای اصالح شده با پلیمر ،سطح کار بایستی به خوبی آماده سازی
شده باشد.
نفوذپذیری -ساختار بتن  PMCبه گونهای است که لولههای مویینه و حفراتی که معموال در خمیر سیمان و یا ماتریس
سیمان رخ میدهند ،به صورت نسبی در طول دوره عملآوری با فیلم پلیمر پر میشوند .این فیلم دلیل اصلی کاهش نفوذپذیری
و جذب آب در بتن  PMCنسبت به بتن معمولی است .این خواص در مطالعات بسیاری با استفاده از آزمایشات نفوذ بخار آب،
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جذب آب ،مقاومت در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر مورد بررسی قرار گرفته اند و نشان داده شده است که نفوذپذیری PMC

به طور قابل مالحظهای بعد از  98روز کاهش مییابد ].[99
مقاومت در برابر ذوب و یخبندان -در بتن  PMCبه علت محدود شدن حرکت آب در داخل مخلوط به وسیله پلیمر ،آب آزاد
داخل مخلوط یا کم است یا اصال وجود ندارد .بنابراین مقاومت در برابر سیکل یخ زدن و آب شدن در بتن  PMCنسبت به بتن
معمولی بیشتر است ] .[19همچنین بتن  PMCبعلت وجود پلیمر اصالح کننده در طرح مخلوط به افزودنی حباب ساز نیازی
ندارد زیرا معموال به طور تقریبی  6درصد هوا در بتن ایجاد میکند ].[16
.5

مطالعه موردی -پروژه ترمیم اپرونهای بتنی فرودگاه مهرآباد با بتن PMC

اپرونهای بتنی فرودگاه مهرآباد با عمری بالغ بر هفتاد سال ،با انواع خرابیها و ترکها روبهرو هستند که بخش اعظم آن
ناشی از کربناته شدن و چرخههای یخ زدن و آب شدن است .در سال  1929کارشناسان شرکت با آنالیز دقیق خرابیها ،اقدام به
استفاده از مالت اصالح شده با پلیمر به صورت اجرای رویه ترمیمی به ضخامت  9سانتیمتر بر سطوح بتنی اپرونهای فرودگاه
مهرآباد بخش لشگری به مساحت تقریبی  91.111مترمربع نمودند .بررسی عوامل ترکهای عمیق و سطحی و هوازدگی سطوح
در دالها ،آمادهسازی سطح و برداشت نواحی سست و پوک ،کنترل درزهای انبساطی ،اصالح داولها ،اجرای رویه ترمیمی با
استفاده از پلیمر اصالح کننده در طرح مخلوط جهت بتنریزی ،عمل آوری مناسب ،اجرای درزها از خصوصیات این پروژه میباشد.
در ادامه مشخصات اجرای ترمیم و مراحل کار مطابق با شکل شماره  9به صورت خالصه شرح داده شده است.

شکل  -9مراحل اجرای ترمیم اپرونهای بتنی فرودگاه مهرآباد با استفاده از مالت اصالح شده با پلیمر )(PMC
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طرح مخلوط -طرح نسبت بندی بتن و مالت اصالح شده با پلیمر همانند بتن و مالت معمولی میباشد .در جدول  1طرح
مخلوط مالتی که برای ترمیم رویههای بتنی مورد استفاده قرار گرفته ،ارائه شده است .همچنین در جدول  9مشخصات پلیمر
اصالح کننده آمده است .در این طرح به علت قرارگیری رویه ترمیمی در معرض نور آفتاب و همچنین نیاز به نفوذپذیری پایین
و مقاومت باال از پلیمری با پایه مونومرهای استایرن-اکرلیک استفاده گردید .همچنین این پلیمر دارای حداقل دمای تشکیل فیلم
صفر درجه سانتیگراد میباشد تا الزامات شرایط محیطی در اجرا تامین گردد.
جدول  -1طرح مخلوط مالت اصالح شده با پلیمر مورد استفاده برای ترمیم اپرون فرودگاه مهرآباد
سیمان (تیپ)9

 911کیلوگرم

ماسه

 1891کیلوگرم

آب

 191کیلوگرم

فوق روان کننده Fiteon® Super Plast

 1کیلوگرم

رزین پلیمری اصالح کننده

 91کیلوگرم
1.9

نسبت آب به سیمان

جدول  -9مشخصات پلیمر مورد استفاده برای ترمیم اپرون فرودگاه مهرآباد
پلیمر اصالح کننده

Fiteon® Fitstick

مونومرها

استایرن-اکرلیک

حداقل دمای تشکیل فیلم

1 ˚C

چگالی

1.19

روش اختالط -معموال در تولید بتنهای  PMCاز میکسر های سیار استفاده میگردد .این تجهیزات میتوانند دارای سیستم
توزین بوده و نرخ تولیدی بین  9تا  91متر مکعب در ساعت را دارا باشند .تولید بتن  PMCدر کارگاه بسیاری از مشکالت زمان
عملکرد بتن را از بین می برد ،چرا که بتن به اندازه مورد نیاز و در زمان مورد نیاز تولید میشود .برای پروژههای کوچک ،استفاده
از درام میکسرهای کوچک میتواند گزینهای قابل قبول باشد .در این پروژه مالت بدون اضافه نمودن پلیمر اصالح کننده ،در
کارخانه بتن تولید شده و پس از حمل به محل پروژه و اضافه نمودن پلیمر توزین شده ،مورد استفاده قرار گرفت.
آماده سازی سطح -آماده سازی سطح به منظور ایجاد چسبندگی مناسب رویه ترمیمی به دال بتنی از اهمیت باالیی برخوردار
است ،به طوری که دالهای بتنی باید تمیز شوند و دانههای درشت آن در معرض قرار گیرند .در این پروژه به منظور اجرای رویه
ترمیمی ،الیهای به ضخامت  9الی  9سانتیمتر از دال بتنی هوازده با استفاده از خراش دهنده مکانیکی برداشت گردید .تمام
بخشهای سست سطح ،غبار و آالیندههایی مانند روغن میبایست برداشته شوند که بدین منظور پاکسازی سطح با استفاده از
تخریبگر هیدرولیک ،واتر بالست و لقهگیری با ابزارهای دستی انجام گرفته و در پایان این مرحله ،پاکسازی با شستشو با آب و
دمیدن هوا تکمیل گردید .پیش از اعمال رویه ترمیمی  PMCبایستی سطح بتن به مدت یک ساعت خشک شود و تمام چالههای
آب تخلیه گردند .برای آمادهسازی سطح بتن ،انجمن بین الملی ترمیم بتن ( )ICRI 1997دستنامهای را منتشر نموده است.
بتن ریزی -مالت  PMCبه عامل چسباننده دیگری به عنوان پرایمر نیاز ندارد و در صورت لزوم میتوان مقداری از دوغاب
پلیمر و سیمان را به صورت دستی با برس بر سطح اعمال نمود .بتن  PMCقابلیت پمپاژ نیز دارد ولی در این پروژه با استفاده از
شوت بتنریزی انجام گرفت.
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پرداخت -معموال برای اجرای رویهها ،فینیشرهای غلطکی خودران محبوبترین روش برای بتن ریزی و تسطیح PMC

میباشند و در پایان به منظور ایجاد زبری مورد نظر میتوان با گونیکشی و یا جاروکشی کار را به اتمام رساند .در این پروژه از
شمشه ویبره دستی و ماله پروانه به منظور پرداخت کار استفاده شد .با استفاده از فوق روان کننده و دستیابی به بتنی با اسالمپ
باال و تقریبا خودتراز عملیات بتنریزی و پرداخت در کمترین زمان انجام گرفت .به هر حال فاکتور محدود کننده در انتخاب
تجهیزات و روش بتنریزی و تسطیح ،اتمام کار پیش از تشکیل الیه غشایی روی سطح  PMCاست.
عملآوری -دوره اجرای عمل آوری در بتن  PMCبه این صورت است که ابتدا نیازمند عمل آوری مرطوب به مدت  99تا
 98ساعت میباشد تا از تشکیل ترکهای ناشی از جمع شدگی پالستیک پیشگیری گردد و به دنبال آن عملآوری با هوا است
که انعقاد و تشکیل فیلم پلیمر را به همراه دارد و موجب توسعه مقاومت کششی و خمشی بتن میگردد .بر همین اساس در این
پروژه بالفاصله پس اتمام پرداخت ،گونی خیس روی سطح کشیده و در نهایت روی آن یک الیه پوشش شفاف پلی اتیلنی کشیده
شد .پس از گذشت  98ساعت ،تمام پوششهای عملآوری برچیده شده تا عملآوری با هوا صورت پذیرد.
مشخصات بتن سخت شده -در جدولهای  9الی  7نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری ،مقاومت کششی و خمشی ،آزمایش
تعیین شاخص دوام و همچنین مقاومت چسبندگی مالت ترمیمی به بتن آمده است.
جدول  -9نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن بر اساس BS 1881

حجم نمونه

عمر نمونه
(روز)

( )cm

( )cm

( )gr/cm

()kg

( ) kg/cm

7

999

9979

9.91

68911

919

98

999

9979

9.91

21611

917

سطح نمونه

وزن مخصوص

3

2

بار نهایی

3

مقاومت فشاری نمونه مکعبی
2

جدول  -9نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه استوانهای بر اساس ASTM C496

ارتفاع نمونه

قطر دهانه

حداکثر بار گسیختگی

مقاومت کششی غیرمستقیم

)(mm

)(mm

)(kg

)(kg/cm2

919

199

97999

91.7

جدول  -9نتایج آزمایش مقاومت خمشی تیر بر اساس ASTM C293

مقاومت خمشی

عرض نمونه

ارتفاع نمونه

طول دهانه

حداکثر بار گسیختگی

)(mm

)(mm

)(mm

)(kg

) (kg/cm

191

191

991

9987

91.7

2

جدول  -6نتایج آزمایش تعیین شاخص دوام بتن در برابر یخ زدن و آب شدن بر اساس ASTM C666

فرکانس اولیه

شماره سیکل

فرکانس طولی اصلی
بعد از  Nسیکل

مدول االستیسیته
دینامیکی نسبی

شاخص دوام

9191

971

9991

81

79

9191

917

9971

78

81
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ASTM C882  نتایج آزمایش تعیین مقاومت چسبندگی مالت به بتن پایه روی نمونه استوانهای بر اساس-7 جدول

نسبت مقاموت فشاری
بتن پایه به بتن اصالح
)%( شده

مقاومت فشاری بتن پایه
) kg/cm2( اصالح شده

مقاومت فشاری بتن پایه

77

929

قطر دهانه

ارتفاع نمونه

) kg/cm (

(mm)

(mm)

989

191

919

2
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