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m.nemati@bhrc.ac.ir

محمد شکرچیزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
محمدرضا رئیسمحمدیان
مدیرعامل شرکت آرینا پلیمر
چکیده:

امروزه برای ترمیم سازههای بتنی نیازمندد شدناتتی صدحیح و متناسد

از مادا ح ترمیمدی هسدتیم تدا بتدنان بدا اسدت اده از

آن به یک تعمیر کارا و منثر دست یافت .ذا ماا ح ترمیمی بایدد بده نحدنی انتخدا ردردد تدا ویژردیهدای مختلد

از مملده:

مدول االستیسیته و سازراری حرارتی مالت ترمیمی با بدت اصدلی سدازه نددیدک بده هدم بدنده باشدد .در اید میدان یکدی از

ای ماا حی که سازراری حرارتی مناسبی بدا بدت اصدلی سدازه دارد اسدت اده از التکدس اسدتایرن اکدریالت ( )SAدر مدالت
ترمیمی پایه سیمانی مدیباشدد .از ایندرو در پدژوه

حاضدر مدالت ترمیمدی بدا نسدبتهدای مختلد

التکدس  SAبده مدناد

سددیمانی ( 05 01 5و  01درصددد) سدداتته شددد و مفخاددات فیدیکددی و مکددانیکی آنهددا شدداما چ ددا ی و میدددان روانددی و
مقاومتهای ففاری تمفی و کففی تحت دو شرایط عماآوری مدنرد بررسدی قدرار ررفدت .الزب بده کدر اسدت کده او دی
شرایط عماآوری این ننه بنده که بعدد از درآوردن آزمنندههدا از قا د

بده مددت  02سداعت در آ

سد س در دمدا و رتنبدت

مفخص ن هداری شددهاندد (عمداآوری ترکیبدی) .دومدی شدرایط عمداآوری نیدد بددی صدنرت بدنده کده بعدد از درآوردن
آزمننهها از قا

تا س آزمدای

در آ عمداآوری شددهاندد .نتدایج آزمدای

هدا نفدان داد کده مفخادات مکدانیکی مدالت

اصالحشده در شرایط عماآوری ترکیبی به د یدا هیدراتده شددن سدیمان در سدنی او یده و سد س تفدکیا فدیلم پلیمدری
نسبت به شدرایط عمداآوری در آ

افدای

روانی و کاه

نتدایج بهتدری را در همده سدنی

بده دسدت مدیدهدد .اسدت اده از التکدس  SAباعد

چ ا ی شده اسدت .همنندی اسدت اده از التکدس  SAدر مدالت ترمیمدی منمد

کداه

 24درصددی

مقاومت ففاری در نسبت پلیمر به مدناد سدیمانی  01درصدد تحدت شدرایط عمداآوری ترکیبدی در سد  02روزه شدده اسدت
ا بته التکس  SAتنانسدته مقاومدت تمفدی و کففدی را بده ترتید

سیمانی 01درصد تحت شرایط عماآوری ترکیبی در س  02روز افدای

کلمات کلیدی :مالت ترمیمی التکس استایرن اکریالت عماآوری
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بده میددان  00و  04درصدد در نسدبت پلیمدر بده مدناد

دهد.
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 -0مقدمه

سااازههااای نتناای نااا توشاای ناای شاارایر محیقاای کاای در آن اارار ماایگیرنااد درااار واارو و نااروز مشااک تی خواهنااد شااد
سازه هاای موشاود در ساوامل مناانو شناونی کشاور کای در مرارم شازر و ماد شاورهزدگای و نواوی یاون کلار ارار دارناد
ناعااخ خااوردگی ااو د شااده و از آن نریااو موشااو خراناای نااتن و ناای ماارور زمااان ناعااخ لااوهکاان شاادن نااتن ماایگردنااد
همچنین از دیگر د یلی کی عمار ساازههاا را کااه مایدهاد مایتاوان نای واکان هاای لیاایی تهااشو ساولوات و تهااشو
اسید اشاره نمود زم نی یکار اسات گوتای شاود کای خرانای ناشای از ناتن در ساازه ناا کیویات سااخت آن رو اشارای آن
و همچنااین نگاایداری نااتن ارتطااات مسااتقیو دارد ناارای تاارمیو و ترمیاار سااازههااای نتناای نایااد از مصااالح ترمیماای مناسااو
استواده کارد نقوریکای ساازگاری مناساطی ناین آنهاا و ناتن اهالی ساازه وشاود داشاتی ناشاد ] [1از میاان مصاالح ترمیمای
م ت ترمیمی اه حشاده ناا تکا واریو انطساات مرارتای نزدیکای نای ناتن پایای دارد لااا امتمااج شداشادگی ما ت از
نااتن پایاای را ناای ماادا ل ماایرساااند مقالرااات انشااام شااده نشااان ماایدهااد کاای رسااطندگی م ا تهااای پایاای ساایمانی
اها حشاده ناا تکا ناای ناتن اهالی ساازه نیشااتر ناوده و همچناین مقادار مقاوماات کششای و خمشای ناا تر شااا آ
کمتر دوام و انلیت آ ننادی نیاز ناا تر اسات ] [2از آنشاایی کای تکا هاا مطاا هاوای زیاادی در اضار اواا ی شادن نای
م ت تولید می کنند؛ لاا در نسطت آ نای سایمان نرانار ناا ا ازای نساطت پلیمار نای سایمان کارپاایری ما تهاای اها ح
شااده نااا تک ا نیااز ا اازای مااییانااد همچنااین نااا توشاای ناای عملکاارد خااود یرات پلیمااری م ا تهااای پایاای ساایمانی
اه حشده نا تکا نساطت نای ما تهاای سایمانی مرماولی دارای کارپاایری نهتاری هساتند تااتیاشایکا 1و همکااران
] [3نااا تریااین پتانساایل زتااا و اسااکن میکروسااکوپی الکتاارون اضطااات کردنااد کاای ما تهااای اها حشااده نااا تکا دارای
ا اازای رواناای ماایناشااند نطااو تحقیقااات سااو 2و همکاااران ] [4رگااالی م ا ت اه ا حشااده نااا تک ا  SAنااا ا اازای
نسطت پلیمر نی سیمان کاه می یاناد؛ کای دلیال آن وشاود ماواد پراکناده در تکا هاا اسات کای مایتواناد مطاا هاوا را
در خمیر سیمان رار دهد ما تهاای اها حشاده ناا تکا در مقایسای ناا ما تهاای سایمانی مرماولی نای تنهاا نهطاود
رناادانی را در مقاوماات شاااری ایشاااد نماایکننااد نلکاای تاانضیر منواای نیااز دارد ایاان در مااالی اساات کاای مقاوماات خمشاای و
مقاومت کششی را نای مقادار انال تاوشهی ا ازای مایدهناد میشاان 3و همکااران ] [5ناا ا ازودن تکا در نساطتهاای
پلیمر نی سیمان  15 11 5و  21درهاد و کااه نساطت آ نای سایمان ما تهاای اها حشاده ناا توشای نای تانات نگای
داشاتن رواناای دریا تنااد کاای مقاوماات شاااری ما ت اها حشاده در مقایساای نااا ما ت ساایمانی مرمااولی کاااه مااییانااد
شاایان 4و زیااوان [6] 5نااا انشااام آزمااای روی ماا ت اهاا حشااده نااا تکاا دریا تنااد کاای مقاوماات خمشاای ماا ت
اه حشده ناا تکا نیشاتر از ما ت مرماولی اسات همچناین مقاومات کششای نیاز دارای ا ازای انال تاوشهی نساطت
نی م تهاای مرماولی مای ناشاد شایان و زیاوان نهطاود یای مارزی ناین سایمان و سانگدانی توسار یرات تکا را ناعاخ
ا اازای مقاوماات کششاای اعا م کردنااد نااا توشاای ناای عملکاارد تک ا  SAدر ما تهااای ساایمانی در ایاان مقالراای سااری
گردیااد تااا اضاار تکاا  SAنااا درهاادهای  15 11 5و  21روی ماا ت ترمیماای در تحاات دو نااوط شاارایر عماالآوری
نررسی و نا م ت شاهد مقایسی گردد
 -0برنامه آزمایف اهی
 -0-0ماا ح مارفی

ساایمان پرتلنااد مصاار ی از نااوط  2کارخاناای ساایمان آنیااق مقااانو نااا اسااتاندارد  [7] ASTM C150اسااتواده شااد وزن
مخصااوس ساایمان  3/11و مشخصااات شاایمیایی آن مقااانو شاادوج  1ماایناشااد همچنااین دوده ساایلی مقااانو نااا

Tateyashika
Z. Su

Meishan Pei

2
2

3
4
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5
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الزاماااات اساااتاندارد  [8] ASTM C1240ناااوده اسااات وزن مخصاااوس دوده سااایلی
مقانو شدوج  2میناشد

 2/18و مشخصاااات شااایمیایی آن

مدول  -0آنا ید شیمیایی سیمان (درصد وزنی)

ترکیطات

CaO

SiO2

سیمان نوط
 2آنیق

62.1

20.8

Al2O

Fe2
O3

3

4.7

3.8

2.4

3

SO

Mg
O

K2O

Na2
O

C3S

C2S

C3
A

C4A
F

LO
I

1.9

0.08

0.03

50

23

6

12

1.2
0

مدول  -0آنا ید شیمیایی دوده سیلیس (درصد وزنی)

ترکیطات

Ca
O

SiO2

Al2O3

Fe2O3

دوده سیلی

3.3

88.1

1.5

0.2

SO

Mg
O

K2
O

Na2
O

0.3

0.6

-

-

3

LO
I
1.7
3

تنهاا سانگدانی ماورد اساتواده از شاان ماسای سیلیسای ناود؛ کاای دارای  5/2درهاد در محادوده  1تاا  121میکاارون و 52/1
درهااد در محاادوده  121تااا  511میکاارون و  42/7درهااد در محاادوده  511تااا  2511میکاارون ماایناشااد؛ کاای درهااد یرات
رد شااده از الااق  211وزن مخصااوس و شااا آ مصااالح ساانگی مااورد اسااتواده در شاادوج  3ارائاای شااده اساات وامناً آ
مصر ی نا الزامات استاندارد  [9] ASTM C1602تقانو داشتی است
مدول  -3وزن مخانص مذ آ و درصد رات ریدتر از ا ک شماره  011در ماا ح سن ی

درهد یرات زیر
الق شماره
211

مصالح

وزن مخصوس در
مالت خشق

وزن مخصوس
در مالت SSD

وزن مخصوس
ظاهری در مالت
خشق

شا آ
(درهد)

ماسی ( 1تا  121میکرون)

-

2/62

-

2/5

45

ماسی ( 121تا  511میکرون)

-

2/61

-

1/4

1

ماسی ( 511تا  2511میکرون)

-

2/61

-

1/4

1

از یق پودر ترکیطی نارای سااخت ما ت ترمیمای نای عناوان مااده ا زودنای اساتواده شاد؛ اشازای تشاکیلدهناده ایان پاودر
شااامل پااودر آلومینیااوم شهاات ایشاااد انطسااات اولیاای آهااق هیدراتاای شهاات انطسااات ضانویاای هی ااو سااولویت ساادیو شهاات
تثطیت انطسات ایشااد شاده و شلاوگیری از شما شادگی وادکو پاودری شهات خاارک کاردن مطاا هاای درشات ناشای از
اخت ت و نوتالین ساولوونات شهات کااه آ اخات ت مایناشاد وزن مخصاوس ایان پاودر نرانار ناا  1/1اسات همچناین
ماده پلیمری مصر ی از نوط تک نا پایی شیمیایی استایرن اکری ت ) )SAنوده است

 -0-0ترح مخلنط مالت

نرحهای مخلاوت ما ت ترمیمای نای گونای ای نرامای شاد تاا شاامل درهادهای مختلاو تکا ناشاد درهادهای اواا ی
شاادن تک ا ناای ناارح مخلااوت ناای ترتیااو  15 11 5و  21درهااد وزناای مااواد ساایمانی در ن اار گر تاای شااد همچنااین
نسطت آ نی ماواد سایمانی نرانار ناا  1/35انتخاا شاد شزئیاات نارحهاای مخلاوت ما ت در شادوج  4ارائای شاده اسات
در تمامی نرح هاا مقادار ماواد سایمانی ماسای و ا زودنای پاودری ضانات در ن ار گر تای شاد در نارحهاای مخلاوت مقادار
آ کل ضانات اسات تنهاا توااوت نارحهاای مخلاوت مقادار اواا ی نماودن تکا ناود کای نارای تن ایو آ مقادار آ
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اولیاای اه ا ح شااد تااا مقاادار آ کاال ضاناات نمانااد واامناً اشاازای تشااکیلدهنااده مصااالح خشااق ناارای  115/6کیلااوگرم در
شدوج  5ارائی شده است
مدول  -2وزن امدا در ترح مخلنط مالت ترمیمی به ازای  005/6کیلنررب ()kg
درهد
تک

مقدار
تک

وزن آ  +وزن
آ موشود در
تک

نسطت آ نی
سیمان ()1

1

15/6

1/35

15/6

1/35
1/35

کد نرح
مخلوت

مصالح
خشق

وزن آ

SA0

111

15/6

1

SA5

111

14/6

5

2/1

SA10

111

13/5

11

4/2

15/6

SA15

111

12/5

15

6/3

15/6

1/35

SA20

111

11/4

21

8/4

15/6

1/35

نرای محاسطی نسطت آ نی سیمان مقدار آ

زم نرای اشطاط سنگدانیهای خشق از آ کل کو شده است

مدول  -5امداء تفکیا دهنده برای  011کیلنررب ماا ح تفک ()kg

سیمان

ماسی II

39/2

57/55

دوده سیلی
3

ا زودنی پودری
1/251

 -3-0شرایط عماآوری نمننهها

نرای مقایسی نوط عملآوری در شهت نهطود مشخصات مکانیکی دو نوط شرایر عملآوری در ن ر گر تی شد:
 -1عماالآوری ترکیطاای :آزموناایهااا ناای ماادت  24ساااعت در الااو  24ساااعت در آ نااا دمااای  23±2 oCو س ا تااا ساان
آزمای در محیر آزمایشگاه نا دمای  23±2 oCو رنونت نسطی  51±11درهد عملآوری شدند
 -2عماالآوری در آ  :آزموناایهااا ناای ماادت  24ساااعت در الااو ساا تااا زمااان آزمااای در آ نااا دمااای 23±2 oC
عملآوری شدند

 -3برنامه آزمای

ها

 -0-3آزمای

های مفخاات استایرن اکریالت

 -0-3آزمای

های مالت تازه

 -3-3آزمای

های مالت سختشده

درهااد ماااده شامااد در اسااتایرن اکااری ت ( )SAو وزن مخصااوس آن ناای ترتیااو مقااانو نااا رو
و  [11] ASTM D1217تریین شده است
رگااالی ما ت تااازه و رواناای ما ت ساایمانی ناای ترتیااو مقااانو نااا رو
 [13تریین شده است

اسااتاندارد [11] ISO 124

اسااتاندارد  [12] ASTM C138و ] ASTM C230

مقاومت ففاری

آزمااای مقاوماات شاااری روی  18آزموناای مکرطاای نااا انراااد  51میلیمتاار در ساانین  14 7و  28روز تحاات شاارایر دو نااوط
عماالآوری مقااانو نااا رو اسااتاندارد  [14] ASTM C109انشااام شااد ناارای انشااام آزمااای هاار ناارح در هماای ساانین از
سی آزمونی استواده شده است نتایج مقاومت شاری نر اساس متوسر نتایج سی آزمونی تریین شد
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مقاومت تمفی

آزمااای مقاوماات خمشاای روی  18آزموناای منشااوری نااا انراااد  161 × 41 × 41میلاایمتاار در ساانین  14 7و  28روز
تحات شاارایر دو نااوط عماالآوری مقااانو نااا اسااتاندارد  [15] ASTM C348انشااام گر اات ناارای انشااام آزمااای هاار ناارح
در همی سانین از سای آزمونای اساتواده شاده اسات نتاایج مقاومات خمشای نار اسااس متوسار نتاایج سای آزمونای مشاخ
گردید

مقاومت کففی

ایاان آزمااای روی  18آزموناای نریکاات در ساانین  14 7و  28روز تحاات شاارایر دو نااوط عماالآوری مقااانو نااا اسااتاندارد
 [16] ASTM C307انشااام گر تاای اساات ناارای انشااام آزمااای هاار ناارح در هماای ساانین از ساای آزموناای اسااتواده شااد در
نهایت نتایج مقاومت کششی نر اساس متوسر نتایج سی آزمونی تریین گردید

 -2نتایج و بح

نااا توشاای ناای آزمااای هااای انشااام شااده درهااد شامااد تک ا  SAنراناار نااا  56/71و رگااالی آن نراناار نااا 1/165 g/cm3
ندست آمد نا توشی نی نتایج ارائی شده در شادوج  6رگاالی ما ت تاازه اها ح شاده ناا تکا ناا ا ازای نساطت پلیمار نای
مااواد ساایمانی نصااورت شزئاای ا اازای مااییانااد؛ امااا در مشمااوط رگااالی م ا ت مرمااولی نیشااتر از م ا ت اه ا حشااده نااا
تک است کمتر نودن رگالی م ت اه ح شاده نساطت نای ما ت مرماولی نای علات مطاا زایای تکا مایناشاد نکتای
اناال یکاار آن اساات کاای نااا ا اازای درهااد تک ا مطااا زایاای تقریط ااً ضاناات اساات ننااانراین ت ییاار رناادانی در رگااالی
مشاهده نمیشود
مدول  -6چ ا ی مالت معمن ی و مالت اصالح شده با التکس

نوط م ت

م ت مرمولی

درهد تک
1

رگالی ( )kg/m
3

2128
1971

5

11

م ت اه حشده نا SAC

1971

15

1970

21

2000

همانقور کی در شدوج  7مشاهده می گاردد ناا ا ازای درهاد تکا میازان روانای ا ازای ماییاناد؛ کای ایان ا ازای نای
اندازه ای نیست کی انلیت اشارای آن روی ساقح ناتن از ناین رود نار اسااس تحقیقاات محققاان میازان روانای ناا توشای نای
کروی نودن مولکوجهای تک ا زای مییاند ][17
مدول  -7تعیی روانی مالت معمن ی و مالت اصالح شده با التکس

نوط م ت
م ت مرمولی

م ت اه حشده نا SA

48

درهد تک

قر پخ شدگی ()cm

1

19.0 *19.0

5

15.0 * 15.0

11

15.8 * 16.2

15

16.6 * 17.0

21

19.5 * 20.0
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 -0-2مقاومت ففاری

نتایج مرنوت نی مقاومت شاری م ت اها حشاده ناا تکا ناا نساطتهاای مختلاو پلیمار نای ماواد سایمانی در سانین 7
 14و  28روزه تحت شرایر دو نوط عملآوری در شکل  1نشان داده شده است

ا  -مقاومت ففاری  7روزه

 -مقاومت ففاری  02روزه

ج -مقاومت ففاری  02روزه

شکا  -0مقاوت ففاری مالت اصالحشده با التکس با نسبتهای مختل پلیمر به مناد سیمانی

نا توشی نی نتاایج ندسات آماده کلیای نارح هاای مااوی تکا در همای سانین مقاومات شااری کمتار از ما ت مرماولی
داشااتند نیشااترین مقاادار مقاوماات شاااری ما ت مرمااولی در ساان  28روز نراناار  59/9 MPaندساات آمااد مقاوماات شاااری
م ت اه ح شاده ناا تکا  SAناا ا ازای نساطت پلیمار نای ماواد سایمانی کااه ماییاناد نقوریکای مقاومات شااری
م ا ت اه ا حشااده نااا تک ا  SAدر نسااطت پلیماار ناای مااواد ساایمانی  21درهااد در ساانین  14 7و  28روز ناای ترتیااو
 1/65 1/58و  1/72نراناار مقاوماات شاااری م ا ت اه ا حشااده در نسااطت پلیماار ناای مااواد ساایمانی  5درهااد ندساات آمااد
این کاه مقاومت نی دلیال مطاا زایای خاود تکا مایناشاد همچناین تحقیقاات وانا و همکااران ] [18نیاز نشاان
داد کاای مقاوماات شاااری در عماالآوری ترکیطاای ( رنااد روز در آ و ساا در محاایر خااارک از آ نااا دمااا و رنوناات
مشااخ ) نسااطت ناای عماالآوری در آ نیشااتر ماایناشااد؛ کاای ایاان ا اازای ناشاای از هیدراتاای شاادن ساایمان در آ در
ساانین اولیاای سا تشااکیل اایلوهااای پلیمااری در محاایر خااارک از آ در نااو نی ماادت ماایناشااد ا اازای مقاوماات نااا
ا اازای دوره عماالآوری مقااانو نااا نتااایج خام وتااا و سااویرو ] [19علاای و همکاااران ] [21و همچنااین اهامااا ] [21روناادی
هرودی دارد؛ کی دلیل آن کامل هیدراتیشدن سیمان میناشد
 -0-2مقاومت تمفی

نتایج مرنوت نی مقاومت خمشای ما ت اها ح شاده ناا تکا ناا نساطتهاای مختلاو پلیمار نای ماواد سایمانی در سانین
 14 7و  28روزه تحت شرایر دو نوط عملآوری در شکل  2نشان داده شده است
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ا  -مقاومت تمفی  7روزه

 -مقاومت تمفی  02روزه

ج -مقاومت تمفی  02روزه

شکا  -0مقاوت تمفی مالت اصالحشده با التکس با نسبتهای مختل پلیمر به مناد سیمانی

نتایج ندسات آماده مااکی از آن اسات کای مقاومات خمشای ما ت اها حشاده تحات عمالآوری ترکیطای در نساطتهاای
پلیماار ناای مااواد ساایمانی  5و  11درهااد نیشااتر از ماا ت مرمااولی ماایناشااد مقاوماات خمشاای ماا ت مرمااولی تحاات
عملآوری ترکیطی در سان  28روز نرانار ناا  8/6 MPaندسات آماد ایان در ماالی اسات کای مقاومات خمشای ما ت اها ح
شاده ناا تکا تحات هماین عمالآوری در همای سانین از  1تاا  11درهاد ناا ا ازای و از  11تاا  21درهاد ناا کاااه
رو نی رو شد؛ کاه مقاومت خمشی را می تاوان نای ا ازای تولیاد مطاا هاوا ناا توشای نای ا ازای مقادار تکا مصار ی
در م ا ت نسااطت داد زیاارا نتااایج نشااان ماایدهااد مطااا هااوا در نسااطت پلیماار ناای مااواد ساایمانی نااا تر از  11درهااد ناار
لطاای کاارده و ناعااخ کاااه مقاوماات گردیااد همااانقور کاای انت ااار ماایر اات نتااایج مقاوماات خمشاای
رسااطندگی تک ا
تحاات عماالآوری در شاارایر ترکیطاای نیشااتر از عماالآوری در آ ندساات آمااد دلیاال آن نیااز کاماال شاادن تشااکیل اایلو
پلیمری در خارک از آ است ][22

 -3-2مقاومت کففی

نتایج مرنوت نی مقاومت کششای ما ت اها ح شاده ناا تکا ناا نساطتهاای مختلاو پلیمار نای ماواد سایمانی در سانین
 14 7و  28روزه تحت شرایر دو نوط عملآوری در شکل  3نشان داده شده است

ا  -مقاومت کففی  7روزه

 -مقاومت کففی  02روزه

ج -مقاومت کففی  02روزه

شکا  -3مقاوت کففی مالت اصالحشده با التکس با نسبتهای مختل پلیمر به مناد سیمانی

همااانقور کاای در شااکل  3مشاااهده ماایگااردد مقاوماات کششاای م ا ت اه ا ح شااده نااا تک ا تحاات عماالآوری ترکیطاای
نیشااتر از مقاوماات کششاای تحاات عماالآوری در آ ماایناشااد عماالآوری در شاارایر ترکیطاای ناای تنهااا نااا تشااکیل اایلو
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پلیمری نلکی از خروک آ از م ت ممانرات مایکناد؛ نناانراین سایمان تحات رناین شارایقی کامالتار هیدراتای مایشاود و
موشااو نهطااود در مقاوماات کششاای ماایگااردد ] [23مقاوماات کششاای م ا ت اهاا ح شااده نااا تک ا تحاات عماالآوری
ترکیطی در سان  7روزه در همای نساطت هاای پلیمار نای ماواد سایمانی کمتار از ما ت مرماولی مایناشاد؛ اماا ا ازای دوره
عمل آوری سطو نهطاود مقاومات کششای شاده نای ناوری کای در نساطت پلیمار نای ماواد سایمانی  11درهاد در سانین 14
و  28روزه مقاوماات کششاای نیشااتر از م ا ت مرمااولی ندساات آمااده اساات همچنااین نااا ا اازای نسااطت پلیماار ناای مااواد
سیمانی از  11تا  21درهد نای دلیال ا ازای تولیاد مطاا هاوا ساطو کااه مقاومات گردیاد در مشماوط ا ازای مقادار
پلیمر و یا نسطت پلیمر نی مواد سیمانی منشار نای ا ازای مقاومات کششای مایشا ود ولای نایاد نای ایان نکتای توشای داشات
کاای مطااا هااوای ناای از مااد و اوااا ی کااردن پلیماار موشااو ناپیوسااتگی ساااختار شااطکی یک ارراای شااکل گر تاای شااده
می شاود کای ایان امار ناعاخ کااه مقاومات کششای مایگاردد ] [24لااا تکا  SAدارای یاق درهاد نهینای مشاخ
هستند کی نا اوا ی نمودن آن نی م ت ناعخ نهطود در مقاومت کششی خواهد شد
 -5نتیجهریری

نر اساس آزمای های انشام گر تی نتایج زیر اخا شده است
 استواده از تک  SAناعخ ا زای کارایی م ت ترمیمی میگرددمشخصات مکانیکی ما ت اها ح شاده در شارایر عمالآوری ترکیطای نای دلیال هیدراتای شادن سایمان در سانین اولیای وس تشکیل یلو پلیمری نسطت نی شرایر عملآوری در آ نتایج نهتری را در همی سنین نی دست داده است
 نا مصرف تکا  SAدر ما ت ترمیمای مقاومات شااری کااه ماییاناد؛ نقوریکای ناا ا ازای نساطت پلیمار نای ماوادسیمانی این کاه مقاومت نیشتر میگردد
 اسااتواده از تکا  SAدر ما ت ترمیماای ناای میاازان  11درهااد وزن مااواد ساایمانی موشااو نهطااود در مقاوماات خمشاایشده است؛ زم نی یکار اسات گوتای شاود ناا مصارف تکا  SAنیشاتر از  11درهاد ورن ماواد سایمانی نای دلیال تولیاد
مطا هوای زیاد سطو کاه مقاومت خمشی میگردد
 مقاوماات کششاای نیااز هماننااد مقاوماات خمشاای نااا مصاارف  11درهااد وزن مااواد ساایمانی موشااو نهطااود در مقاومااتکششی شده است

 -6قدردانی
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Abstract
In order to achieve an effective and efficient repair, it is necessary to have appropriate
information on the repair materials. Therefore, the repair materials must be selected in a
manner that repair mortar’s properties such as modulus of elasticity and thermal expansion
coefficient consistent with substrate concrete. Styrene Acrylate (SA) in a cement-based repair
mortar is a latex which has an appropriate thermal compatibility with substrate concrete. In
this study, the physical and mechanical properties including density, consistency and
compressive, flexural and tensile strength of repair mortars with the Latex to Cement (L/C)
ratios of 5, 10, 15 and 20 % were investigated under two curing conditions. In the first curing
condition, after 24 hours immersion in water, the specimens were cured under specified room
temperature and moisture condition. In the second curing condition, the specimens were
immersed in water until mechanical tests were performed.The test results of all ages showed
that the mechanical properties of the specimens under first curing condition were better than
the second curing condition, because of cement hydration at early ages and polymeric film
formation. Moreover, using SA latex in the repair mortar with L/C of 20%, the 28 days
compressive strength decreased 49% under the second curing condition; however, SA latex in
the repair mortar with L/C of 10% increased the 28 days flexural and tensile strength by 21%
and 19% respectively under the second curing condition
Keywords: Repair Mortar, Latex, Styrene Acrylate, Curing
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