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 چکیده :

 

ترموست  با یک پلیمر( یا بتن رزینی شامل یک چسباننده ی پلیمری است که ممکن است از ترموپالستیک ها باشد. اما غال PCبتن پلیمری ) 

االتر در برابر ها مقاومت ب PC، شن و یا سنگ گسسته است . ، سیلیس دانه بندی شده میباشد و یک پرکننده ی معدنی مثل شن و ماسه 

ی ، ذوب دیده یخ زدگپمقابل  بیشتر در برابر مواد شیمیایی و خورنده ها ، جذب آب کمتر و پایداری باالتری در نیروهای وارده و همچنین مقاومت

دودیت حبسیاری از م ،ند رایج امروزه با جایگزینی بتن پلیمر به جای بتن سیمان پرتل  ) ذوب مجدد ( نسبت به بتن سیمان پرتلند رایج را دارد .

عف تن سیمانی ضبمعایب  ه به دلیل ضعف بتن های سیمانی به وجود می آمده است مرتفع گشته ؛ به عنوان مثال یکی ازهای پروژه های اجرایی ک

 رفتن ود موجب باالین امر خابود و کاربران را ملزم به تسلیح با میلگردهای فوالدی میکرد که این ماده در برابر نیروهای کششی وارد بر سازه 

ود می آمد ه به وجشت و همچنین به دلیل جذب آب این ماده و زنگ زدگی فوالد ، مسایلی چون تضعیف و تخریب سازضخامت و وزن سازه می گ

رتفع مین قبیل را اتی از میتوان مشکال ین مسلح کردن بتن پلیمری با انواع الیاف ،که در حال حاضر با جایگزینی پلیمر به جای سیمان و همچن

 ایم تا به معرفی پلیمر و انواع بتن های پلیمری و ویژگی های آن ها بپردازیم . نمود . در این مطالعه کوشیده

 

 

 .منومر - ترموست  – PC – پلیمر  – بتن  : کلید واژه ها

 
 

 مقدمه : -1

 

 کاربرد جدیدباشد، یک های مختلف صنایع و از جمله صنایع ساختمانی در حال گسترش میکاربرد مواد پلیمری در قرن حاضر به سرعت در رشته

تا  ۵های معدنی )و گاهی آلی( در درصد پرکننده ۹۵تا  ۸۰های پلیمری، مخلوطی از حدود های پلیمری است. بتنو موفق از این مواد، ساخت بتن

صی دارای خواهای رایج سیمانی مزایا و خواص برتری داشته )و در برخی موارد ها نسبت به بتندرصد بایندرهای پلیمری میباشند. این بتن ۲۰

ل روزافزون های سیمانی، آنها را مورد استقباباشند( و همین مزایا و خواص برتر است که علیرغم قیمت باالتر آنها، نسبت به بتنمنحصر به فرد می

 .  دهدصنعتی قرار می
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، عمر (damping) یراییمهای سیمانی(، بتناالتر )چندین برابر های فشاری، خمشی و کششی بکرنش توان به استحکام واز جملهء این خواص می

 نعتی بیشتر وصای، مقاومت در مقابل تغییرات جوی، مقاومت در مقابل مواد شیمیائی و عوامل مخرب محیطی و سرویس ، مقاومت سایشی و ضربه

ی به لحاظ های پلیمرانواع بتن .یکی از ویژگیهای مهم این ماده دیالکتریک بوذن آن است  همچنین جذب آب و افت خواص کمتر اشاره کرد.

ی برای ن مناسبویژگیهای خاص خود نظیر خواص تزئینی و دکوراسیونی عالی، در عین خواص مکانیکی و فیزیکی بهتر، رفته رفته جایگزی

های کنندهاز پرکننده یا پرشوند. با انتخاب مناسبی از میزان بایندر پلیمری، نوع و میزان مناسبی های تزئینی مثل مرمر، انیکس و غیره میسنگ

ای تغییر داده و های پلیمری را در یک طیف و محدودهء گستردهتوان خواص بتنهای مناسب ، میمعدنی)و یا آلی( و همچنین به کار بردن افزودنی

ترونیکی، ینامیکی، الک، مکانیکی، دای که بتوان کلیهء نیازمندیهای مهندسی رایج در مورد مصالح، یعنی نیازمندیهای فیزیکیتنظیم نمود به گونه

های تنیج در ساخت بهای سیمانی قابل تامین نیستند، برآورده ساخت . انواع مواد پلیمری راحرارتی، شیمیائی، تزئینی و غیره را که توسط بتن

می لسیم س و کربنات کعدنی رایج یعنی سیلیورتان به همراه دو نوع پرکننده مااستر و پلیپلیمری، سه نوع نسبتا پرمصرف آنها یعنی اپوکسی، پلی

نظیر نوع  فرموالسیونی ها و همچنین مطالعهء نحوهء ارتباط و وابستگی این خواص به پارامترهای متغیر. برای مطالعه رفتار و خواص این بتنباشند

، و رکننده تولیدمتنوعی از بایندر و مخلوط پ تبندی پرکننده، ترکیباو مشخصات بایندر پلیمری و همچین میزان درصد بار جامد، نوع و دانه

ها اند. این بررسیالمللی تحت آزمونهای فشاری، خمشی، کششی)از نوع برزیلی(، دانسیته، جذب آب و غیره قرار گرفتهبراساس استانداردهای بین

های بر های سیمانی( و نمونهابر خواص مشابه در مورد بتندین براستر استحکامهای بسیار باال)چنهای بر پایه اپوکسی و پلیاند که نمونهنشان داده

های بتن پلیمری، بر پایه اپوکسی و دهند که استحکام فشاری نمونهیورتان ازدیاد طولهای بسیار زیادی دارند. بطور خالصه نتایج نشان میپایهء پلی

سبت به نبرابر و کرنش خمشی تا دهها برابر  ۴برابر، استحکام خمشی تا  ۸/۵رابر، استحکام کششی تا ب ۲/۵برابر، کرنش فشاری تا  ۳/۵استر تا پلی

های بتن بر پایه های سیمانی است . ضمنا بررسی نمونهبرابر کمتر از بتن ۶۰تا  ۱۰ها بتن سیمانی بیشتر بوده و در عین حال جذب آب این نمونه

ها از نوع مقاوم در توانند به عنوان پوشش کفد طولهای بسیار منحصر بفرد خود میدهد که این مواد با توجه به میزان ازدیایورتان نشان میپلی

 ه قرار گیرند. مورد استفاد …ها و و درزگیر بتن (Skid-resistant) مقابل سرخوردگی

 

 چیست؟  پلیمر -2

 

ل شد. این مواد مصنوعی نای ید موادبا استفاده از مواد آلی )عمدتا هیدروکربنها( موجود در طبیعت به تول ، بشر با تالش برای دستیابی به مواد جدید

کی یکی و مکانیواص فیزپلیمرها خ.  عمدتا شامل عنصر کربن , هیدروژن, اکسیژن, نیتروژن و گوگرد بوده و به نام مواد پلیمری معروف هستند

توانند  ف بوده و میشفا نهاآارای وزن مخصوص پایین و پایداری خوب در مقابل مواد شیمیایی هستند. بعضی از نسبتا خوب و مفیدی دارند . آنها د

دارند .  یت الکتریکیلیت هداجایگزین شیشه ها شوند. اغلب پلیمرها عایق الکتریکی هستند. اما پلیمرهای خاصی نیز وجود دارند که تا حدودی قاب

شان داد که نالهای اخیر ده در سشکوواالنسی موجود بین اتمها در زنجیرهای مولکولی ارتباط دارد. اما تحقیقات انجام  عایق بودن پلیمرها به پیوند

 .ه اندشکیل شدتامکان ایجاد خاصیت هدایت الکتریکی در امتداد محور مولکولها وجود دارد. این نوع پلیمرها اساسا از پلی استیلن 

ه ایست شامل مولکول های بزرگ که از به هم پیوستن واحد های کوچک تکرار شونده که منومر ) تکپار ( نامیده در مجموع پلیمر ) بسپار ( ماد

بسپارهایی که  .شودیا درجه پلیمریزاسیون نامیده می درجه بسپارش بزرگدر یک مولکول  تعداد واحدهای تکرارشوندهمیشود ، ساخته شده اند . 

  .شوندنامیده میهم بسپار د،انو آنهایی که از چند نوع واحد تکرارشونده تشکیل شده جوربسپار اند،ع واحد تکرار شونده تشکیل شدهفقط از یک نو

شوند. گرمانرم ها، تقسیم می ) هاترموست ( گرماسختها و)  هاترموپالستیک (گرمانرمها بسپارها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته

شوند بلکه در شوند در حالی که گرماسخت ها، بسپارهایی هستند که در اثر گرما ذوب نمیپلیمرهایی هستند که در اثر گرم کردن ذوب می

شوند. بسپارها دارای خواص ویسکو االستیک هستند و منشا این پدیده، در گرمانرم ها گره یدماهای بسیار باال به صورت برگشت ناپذیری تجزیه م

 .ها و اتصاالت شبکه ای آن ها در هم استها و در گرماسخت ها گره خوردگی زنجیرهخوردگی زنجیره
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1تصویر   

 
 

ن از . این امکا میشود ( بدون توجه به تعدادی که این عمل تکراردر کل ترموپالستیک ها در اثر حرارت نرم و در اثر برودت سخت می گردند ) 

ن یکنند و بدومم حرکت هآنجا ناشی میشود که ترموپالستیک ها دارای زنجیره های مولکولی خطی می باشند که به هنگام گرما و سرما نسبت به 

دست  اند باعث ازود میتوداد سیکل های گرم و سرد شدن باال براینکه شکست مهمی در زنجیره ها صورت گیرد ، جامد میگردند .البته چنانچه تع

 دادن رنگ یا نرمی و در نتیجه تغییر خواص محصول گردد.

 رد .ک... اشاره  کساید واز جمله ترموپالستیک ها میتوان به موادی چون پلی اتیلن ، پلی استایرن ، پلی کربناتها ، پلی پروپلین ، فنیل ا

 لی میگردد .ای مولکوههایی زنجیر مانند دارند که فرایند پخت و سخت شدن آنها باعث تشکیل اتصاالت عرضی بین زنجیره ترموست ها مولکول 

نند  ، لذا دانه حرکت کنند آزادر نتیجه محصول نهایی دارای ساختاری پیچیده و شبکه ای در هم رفته میباشد  ، که در آن زنجیره ها دیگر نمی توا

ازی سنها در بتن آستفاده ااین پالستیک ها باعث ایجاد جریان خمیری یا نرم شدن آنها نمیگردد و این خود دلیل محکمی برای  اعمال حرارت روی

 است .

 

 مواد مرکب پلیمری:  ۱جدول شماره 
 االستومر تقویت شده گرمانرم تقویت شده گرماسخت تقویت شده

 زمینه الیاف زمینه الیاف زمینه الیاف

 NR کوالر PA شیشه  استرپلی  شیشه

 NBR شیشه PVC کربن اپوکسی کربن

 سیلیکون PC PA کوالر ولیکنف کوالر

 .... ... ...  پلی آمید ...

 

 

 : ( Polymer Modified Concrete  بتن اصالح شده پلیمری ) -3

 

 بتن های اصالح شده پلیمری را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

 تزریقی( بتن های پلیمری الف 

 ) سیمان پلیمری ( سیمان –( بتن پلیمر ب 



 

 

 .دیل می شود امد تبجبه پلیمر  "نوع اول با تزریق کردن یک نوع منومر در بتن سیمان پرتلند پیش ساخته سخت شده به دست می آید که بعدا

قاومت ی ، دارای من معمولبرای تولید نوع دوم قسمتی از سیمان چسباننده مخلوط بتن با پلیمر جایگزین می شود . هر دو نوع در مقایسه با بت

سبت قیمت نبه همین  ذوب هستند . بتن ساخته شده با سیمان پرتلند اگرچه به خاطر خواص خوب فیزیکی و –تر در مقابل پدیده یخ زدگی بیش

مال گی کم ، احتش گسیختلیکن دارای معایب زیادی از جمله مقاومت خمشی کم ، کرن  پایین تر از پر مصرفترین مصالح ساختمانی بشمار می آید

یا  لیمرهای آلیبردن پ بر اثر یخبندان و مقاومت شیمیایی کم می باشد در موارد خاص این نقاط ضعف بتن را می توان با به کار آسیب دیدگی

بیشتر ،  یشتر ، دوامقاومت ببه صورت جایگزین یا به همراه و کمک سیمان پرتلند برطرف کرد . این مواد دارای محاسن بسیاری از جمله : م  رزین

 د .لی می باشذوب های متوا –شتر در برابر خوردگی ، نفوذ پذیری آب کمتر و مقاومت بیشتر در مقابل پدیده ی یخ زدگی مقاومت بی

 سه گونه اصلی مصالح مرکب پلیمری وجود دارد :       

 ( بتن پلیمری3-3   سیمان –پلیمر   ( بتن2-3  پلیمر تزریقی بتن (3-1      

 ب کند .تفاوت این سه دسته برای مهندس طراح مهم می باشد تا بتواند ماده ی مناسب برای کاربری داده شده را انتخا      

 

 ( بتن پلیمر تزریقی :3-1     

 

های  رکه این منوم به وسیله تزریق یک منومر با ویسکوزیته پایین در یک بتن سیمان پرتلند پیش ساخته ی سخت شده تولید می شود ،    

ز بتن ری تزریقی اتن پلیمتزریق شده تحت تاثیر عوامل فیزیکی ) تابش نور فرابنفش یا گاما ( یا شیمیایی به پلیمر جامد تبدیل می شوند . ب

 به صورت زیر تولید می شود : معمولی

نومر یا منند و درجا کباع می ابتدا هوا را از منافذ باز خارج می کنند سپس منافذ باز را به وسیله ی انتشار یک منومر با ویسکوزیته پایین اش

مواد این  رضه مهم اینهند . عانجام می دمنومر ، پلیمریزه می کنند که این عمل را با استفاده از روشهای اقتصادی و معمولی ا –ترکیبی از پلیمر 

ر الیه ممکن است د زه بتنیاست که نسبت بزرگی از حجم حفره ها از پلیمر هایی پر شده اند که تشکیل یک شبکه پیوسته تقویتی داده اند این سا

رین عامل د . مهمتمی کنند دار طلبهای گوناگون یا فقط در یک الیه سطحی تزرق بشوند که این بستگی به مقاومت یا دوامی که از سازه 

آیند تولید ی باشد و فرمن قیمت زیاد آنهاست به طوری که منومر استفاده شده در آنها گرا "مناسب برای استفاده از این فر آورده ها قیمت نسبتانا

 وتقویت دوام  ،ربه ای ضششی ، فشاری و نیز پیچیده تر از بتن اصالح نشده می باشد . نتیجه تزریق بتن بهبود قابل مالحظه ای در مقاومت ک

می تواند تا   MPa ۳۵کاهش نفوذپذیری در مقابل آب و محلولهای نمک آبی از قبیل سولفاتها و کلرید ها ایجاد می کند مقاومت فشاری از 

۱۴۰MPa  شود .  ویت میشمگیری تقذوب بطور چ _، افزایش پیدا کند . جذب آب هم کاهش می یابد . همچنین مقاومت در مقابل پدیده یخ

ک سه گالی ، نزدیری به چالزم بذکر است که می توانیم با تزریق بخار در بتن به مقاومت بیشتری هم برسیم که این مواد یک نسبت مقاومت فشا

کست شماکزیمم در  کرنشما برابر فوالد دارد اگرچه مدل االستیسیته به طور متوسط بزرگتر از بتن های تزریقی پلیمری بخار داده شده است ، ا

 باالتر است .

 –ین و تی ونیترلاسترین اکری ،منومر هایی که بیشتر بطور گسترده در تزریق بتن استفاده می شوند از نوع وینیلها هستند از قبیل متیل متاکیلیت 

ح داده تزریق ترجی ها برای با اکریلوینتریلبوتیل استرین دونیل استات . سیستم های منومری اکریلیک از قبیل متیل متاکریلیت با ترکیبات آن 

واص خحصوالتی با منتیجه  پایین می باشد . در "می شوند زیرا دارای ویسکوزیته پایین ، خواص رطوبتی خوب ، واکنش پذیری باال ، قیمت نسبتا

 بهتر و کارایی بیشتر خواهد بود .

ی یک شبکه کراس لینک در منافذ ایجاد می شود در نتیجه مقاومت مکانیکی ، در صورت استفاده از تزریق منومرهای بی فانکشنال به ضمیمه 

ازه گرمایی و شیمیایی بطور زیادی افزایش می یابد . کاربردهای بتن تزریقی در عمل ساختمانها و کارهای ساختمانی شامل سقف های سازه ای ، س

ب دریا ، تاسیسات نمک زدایی و آب مقطر ، سازه های دریایی ، پانل های پیش هایی با عملکرد باال ، لوله های فاضالب رو ، تانکرهای ذخیره آ

های  ساخته دیوار ، جداربند تونلها ، مقاطع پیش ساخته تونل و استخر شنا می شوند . بتن های تزریقی بطور جزئی برای محافظت از پلها و سازه



 

 

ی و کف گاراژ شمرمت فرسودگی سازه های ساختمانی از قبیل پانلهای سقف پوش بتنی در مقابل زوال و فرسودگی استفاده می شوند . همچنین در

 های زیر زمینی و کف پلها استفاده می شوند .

 

    

 سیمان: –بتن پلیمر   ( 3-2 

 

یک بتن اصالح شده است که قسمتی از سیمان چسباننده آن با پلیمرهای مصنوعی جایگزین شده است این فرآورده از ترکیب کردن یک        

منومر نیز در  –منومر با یک شیره ی پلیمری داخل یک بتن سیمانی تولید می شود . پلیمریزاسیون منومر ها و پری پلیمر  –منومر ، پری پلیمر 

سیمان را  –تکنولوژی این فرآیند خیلی شبیه به بتن معمولی است . بنابراین بتن پلیمر  . دن یک کاتالیزور به مخلوط انجام می شوداثر اضافه کر

بصورت سازه های پیش ساخته استفاده می شوند .  "الزم بذکر است که بتن پلیمر تزریقی معموالدر کاربری خواسته شده درجا ریخت .  می توان

 )مساعد تغییر می کند . خواص سست  "سیمان تولید شده به وسیله بتن اصالح شده با پلیمرهای گوناگون از سست تا کامال –خواص بتن پلیمر 

Poor Properties ) بی بتن آنها نسبت داده می شود . خواص محصوالت در ناسازگاری بین بیشتر پلیمرها و منومرها با قسمتی از جزء ترکی

لینک شده با استیرن یا اپوکسی ها تولید  نیز به وسیله استفاده از پری پلیمرهایی مثل پلی استر غیر اشباع کراس ( Brtter Properties )بهتر 

از پلیمر ها نیاز است که این اصالح و بهبودی با زیادی  "می شوند. برای دستیابی به اصالح واقعی و اساسی بیشتر ، از بتن اصالح نشده نسبت کامال

 افزایش قیمت توجیه پذیر نیست . نتیجه اصالح بتن با شیوه پلیمری بهبود زیاد خواص در محدوده یک هزینه معقول است . بنابراین گونه های

سیمان  –وجود دارد. عمل آوری شیره ی بتن پلیمر  سیمان و مالتها –زیادی از شیره ها در حال حاضر برای استفاده در فرآورده های بتنی پلیمر 

با بتن معمولی متفاوت می باشد ، به دلیل اینکه پلیمر یک غشاء نازک روی سطح فرآورده ها تشکیل می دهد قسمتی از رطوبت داخلی نگهداری 

افته ، عمل آوری با آب برای این محصوالت می شود که برای ادامه ی هیدراسیون سیمان مورد نیاز است و به دلیل همین غشاء نازک تشکیل ی

سیمان ساخته شده از شیره پلیمر ، پیوستگی عالی با آرماتور های فوالدی و بتن  –بتن های پلیمر  "کمتر از بتن معمولی است . عموما "عموما

ذوب از  –، مقاومت در برابر پدیده یخ  های کهنه از خود نشان می دهند . شکل پذیری خوب ، مقاومت در برابر نفوذ آب و محلولهای نمک آبی

ل االستیسیته آنها واز بتن های اصالح نشده بیشتر است مد "دیگر خواص آنها می باشد ، مقاومت خمشی و استحکام ) چغرمگی ( آنها نیز معموال

عمولی است . متوسط جمع شدگی کمتر از بتن م "سیمان نیز غالبا –نیز می تواند بیشتر باشد جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن پلیمر 

سیمان حاوی شیره ها در موارد  –بستگی به نسبت آب به سیمان ، مقدار سیمان ، مقدار پلیمر و شرایط عمل آوری دارد . عمده کاربرد بتن پلیمر 

 زیر می باشد :

قبیل  گوناگون از ذ مایعاتمقاومت در مقابل نفوسطح سقفها ، چون آنها بدون گرد و خاک و به نسبت ارزان می باشند . به دلیل جمع شدگی کم ، 

لهای بتنی ، سانتیمتر ، روکش کف پ ۲۵برای کف سازی نازک  "آب و محلولهای نمکی و خاصیت پیوستگی خوب با بتن های کهنه مخصوصا

 روکشهای ضد زنگ ، مرمتهای بتنی و در وصله گذاری مناسب می باشند .

          

 ( بتن پلیمری : 3-3

 

 بیشتر یک پولیمرترموست می باشد و یک پرکننده  "پالستیکها باشند اما غالبا –بتن رزینی شامل یک چسباننده پلیمری که ممکن است ترمو 

و معدنی مانند شن و ماسه ، شن و یا سنگ گسسته است ، مقاومت باالتر ، مقاومت بیشتر در برابر مواد شیمیایی و خورنده ها ، جذب آب کمتر 

 "مواد مرکبی هستند که چسباننده آنها تماما بتن پلیمرها ذوب نسبت به بتن سیمان پرتلند رایج دارند . –ری باالتر در مقابل پدیده یخ زدگی پایدا

شده شامل پلیمرهای مصنوعی می باشد ، که اشکال متفاوتی از آنها مانند بتن رزینهای مصنوعی ، بتن رزین پالستیک یا بتن ساده رزینی شناخته 

لذا پلیمرها فقط باید در مواردی مصرف شوند که اند . به دلیل استفاده از پلیمر به جای سیمان پرتلند افزایش واقعی قیمت وجود خواهد داشت 

طراح و  بتوان خواص فوق العاده آنها ، هزینه دستمزد کمتر در عمل آوری و جابجایی را با قیمت باالی آنها توجیه کرد . بنابراین مهم است که یک



 

 

کارا بودن و اقتصادی بودن محصول برای کاربری و داشته باشد و با توجه به  ها و محدودیت های بتن پلیمر  مهندس آگاهی کافی از قابلیت

 محدودیت های ویژه یکی را انتخاب کند .

به  هکالبته وقتی  . باشد می ) ترموپالستیک یا ترموست ( و یک چسباننده پلیمری ) مثل شن و ماسه و .. ( بتن پلیمری شامل یک پرکننده معدنی

 ر می باشد :وارد زیمر را به مالت پلیمری نسبت می دهند . پرکننده های دیگر هم شامل عنوان یک پرکننده استفاده شود ، ترکیب مورد نظ

د اده خشک ، ضلی هر مسنگهای شکسته ، شن ، سنگ آهک ، گچ ، نرمه سیلیس ، گرانیت ، کوارتز ، رس ، کف شیشه ، سنگدانه فلزی و به طور ک

خلوط می رکننده ها مور با پیک منومر یا سخت کننده و یک کاتالیز بتن پلیمر ر تولیدآب و جامدی می تواند به عنوان پرکننده استفاده شود . د

رای بسیالن نیز  یکننده  شوند . دیگر مواد متشکله اضافه شده به مخلوط شامل پالستی سایزرها و ضد آتشها و گاهی اوقات افزودنی های مضاعف

اربری های ی برای کمی باشد .جهت دستیابی به پتانسیل کامل محصوالت بتن پلیمرافزایش مقاومت پیوستگی بین مالت پلیمر و پرکننده ها 

شد . سیمی می با بکه هایخاص ، الیاف تقویتی گوناگون استغاده می شود . این آرماتور ها شامل : الیاف شیشه ، پشم شیشه ، الیاف فلزی و ش

ر دما غییر کوچک دتیله یک آسانی می توان از چند دقیقه تا چندین ساعت به وس به بتن پلیمر زمان گیرش و زمان افزایش مقاومت ماکزیمم را در

 و یا سیستم کاتالیزور تغییر داد .

 

 : خواص نمونه ای ترکیبات بتن محتوی پلیمر و بتن سیمان پرتلند ۲جدول شماره

 
مقاومت 

 اسید %

ذوب%  -مقاومت یخ

دور/ وزن از دست 

 داده

درصد 

جذب آب 

% 

مقاومت 

پیوستگی 

 kpaبرشی 

مقاومت 

فشاری 

mpa 

مدول 

االستیسیته 

Gpa 

مقاومت 

کششی 

mpa 

 نوع ماده

 بتن پلیمری تزریقی 10.5 42 140 _ 0.6 2/3500 10

 بتن پلیمری تزریقی 14.7 49 273 _ <=0.6 _ >=10

 بتن سیمان پلیمری 5.6 14 38 >=4550 _ _ 4

سیمان معمولیبتن  2.5 24.5 35 875 5.5 700/25 _  

 

 مقادیر داده شده بیانگر مقادیر متوسط است، خواص محصوالت تجارتی دارای تغییر رنج گسترده ای می باشد که وابسته و نیازمند به فرمول و

 فرآیند تولید آنها می باشد.

 

 

 

 



 

 

: صفات عمومی و کاربریهای عمده ۳جدول شماره   

 مالحظات کاربریهای عمده صفات عمومی * نوع ماده

بتن پلیمری 

 تزریقی

به طور کلی از تزریق یک منومر با 

ویسکوزیته پایین در یک بتن پیش ساخته 

ی خشک شده )تخلیه شده( تولید می 

شوند)گاهی هم ترکیباتی از منومرها( که 

این منومرها پلیمریزه می شوند ودرجا 

تشکیل یک شبکه در منافذبتن می دهند 

ای مقاومت   تزریق به طور قابل مالحظه

و دوام را )مقاومت در برابر آسیب پدیده 

ذوب و خوردگی (نسبت به بتن -ی یخ

 معمولی بهبود می بخشد.

شامل استفاده در سازه 

های با سقف فوالدی لوله 

های فاضالب تانکرهای 

ذخیره آب دریا، تاسیسات 

نمک زدایی ، آب مقطر، 

پانلهای دیواری پیش 

ساخته، جداربند تونلها و 

تخرهای شنا.اس  

وضع نامناسب برای این بتن 

قیمت نسبتا باالی آنهاست به 

طوریکه پلیمرها خیلی گران تراز 

سیمان هستند و فرآیند تولید آنها 

 بسیار پیچیده تر می باشد.

بتن سیمان 

 پلیمری **

این فرآورده ها با پلیمرهای ترموست 

وشیره ی پلیمر ساخته می شوند که 

ری دارند، به طور مقاومت مکانیکی بیشت

قابل مالحظه ای مقاومت بهتری در مقابل 

نفوذ آب و نمک و مقاومت بیشتری در 

ذوب نسبت به بتن  -مقابل آسیبهای پدیده یخ

سیمان پرتلند نشان می دهد و پیوند سازی 

عالی با آرماتورهای فوالدی و بتنهای 

 قدیمی )کهنه( دارند.

عمده ی کاربری آنها در 

، سطح سقفها،کف پلها 

جاده ها و ترکیبی برای 

تعمیر سازه های 

بتنی)کف گاراژها(. به 

دلیل چسبندگی خوب، 

مالت التکس برای 

چسباندن الیه های 

آجری،پانلهای پیش ساخته 

وکفهای سرامیکی 

 وسنگی مناسب است.

ترکیب کردن و جا به جا کردن 

آنها شبیه بتن سیمان پرتلند است 

 هرچند فرآیند تولید حباب سازی

بدون استفاده از افزودنیها اتفاق 

می افتد وعمل آوری طوالنی 

 مدت همراه با آب الزم نیست.

 
 ترکیب بتن پلیمری بطور کلی دارای خواص زیر می باشد :

قابل ایداری در مبات و پمقاومت خوب در برابر حمله شیمیایی و دیگر خورنده ها ، خاصیت جذب آب پایین ، مقاومت خوب در برابر ساییدگی و ث

می کمتر از مواد را به ما  %۵۰ذوب ، همچنین مقاومت باالی بتن پلیمری در مقایسه با بتن سیمان پرتلند اجازه مصرف تا باالی  –پدیده یخ زدگی 

 رد .رار بگیقدهند . این شرایط باعث می شوند که بتن پلیمری در یک سطح قابل رقابت با بتن سیمان پرتلند در کاربری های ویژه 

 بیشتر استفاده می شوند به چهار دسته تقسیم شده اند : "پلیمرهایی که اخیرا

 بتن آکریلیک پلیمر( 3-3-1 

 بتن پلی استر( 3-3-2

 لیمربتن اپوکسی پ( 3-3-3

 بتن فوران پلیمر(3-3-4



 

 

ی صنعتی در محیط ها فاته کهپلیمری به طور زیادی مقاومتشان در برابر مواد شیمیایی از قبیل اسید هیدرولیک و محلولهای قلیایی و سول هایبتن

ت الیکه مقاومرد در حیافت می شوند ، بهبود داده می شوند . بتن پلیمری و پلی استر مقاومت اسیدی بیشتر نسبت به بتن پلیمر اپوکسی دا

 . مقابل محلولهای قلیایی نسبت به اپوکسی دارد کمتری در

 
      

 ( Acrylic Polymer Concrete )( بتن آکریلیک پلیمر  3-3-1

حاصل  (MMA)می باشند که از پلیمریزاسیون متیل متاکریلیت  ( PMMA )عمومی ترین پلیمر های آکریلیکی شامل پلی متیل آکریلیک 

رابر ت عالی در بند . مقاومگیر های ساخته شده از اکریلیک پلیمر به عنوان یک ماده چسباننده ی چند کاره مورد استفاده قرار می PCشده اند . 

ضریب انبساط حرارتی آن معادل بتن  و (%0.1 – 0.01) هوازدگی و خاصیت خوب ضد آب و مقابل خوب شیمیایی جمع شدگی نسبت پایین

 ارند .وب مجدد ( دذوب ) ذ –به دلیل خاصیت جذب آب بسیار کم این بتن ها مقاومت بسیار باالیی در برابر پدیده ی یخ سیمان پرتلند می باشد . 

می باشند ، بنابراین باید یک شرایط ایمنی در نظر گرفته شود .    MMAمنومر  C  11°تنها اشکال و ضعف این بتن ها درجه ی اشتعال پایین

های پلی استری عمومی تر و رایج تر میباشد . به دلیل  PCگران تر از منومرهای پری پلیمری میباشد استفاده از  MMAهرچند که منومر 

خواص غیر عادی و بی نظیرشان ، برای کاربری های متعددی اعم از پلکان کارخانه های صنعتی ، محصوالت بهداشتی ، سنگ جدول ها ، صفحات 

 .نماسازی و غیره مناسب می باشند 

ای رمت سوراخ هانی و میکی دیگر از دالیل توسعه مصرف این مواد ، گیرش سریع ) تندگیری ( آنهاست . لذا از آنها در وصله کاریهای ساختم

 بزرگ در کف پلها نیز استفاده ی فراوان میشود .

ن تری متاکریلیت می با تری متیلول پروپا کراس لینک شده MMAمواد نیز شامل سنگدانه ی دانه بندی شده و یک مالت تولید شده به وسیله 

 . (TMPTMA)باشد 

 

 ( Polyeter Polymer Concrete )( بتن پلی استر 3-3-2

ارای یک ها د هاین چسبانند به دلیل قیمت پایین ، چسباننده های پلیمری ساخته از پلیمر پلی استر غیر اشباع ، گسترده ترین مصرف را دارند .

 .استیرن  –متاکریلیت  درصد منومرهای کوپولیمر موجود میباشند از قبیل استیرن و متیل 80الی  60فرمول عمومی میباشند که این فرمول در 

PC خ ابر پدیده یدر بر های پلی استری مقاومت مکانیکی خوب ، خاصیت چسبندگی نسبتا خوب به دیگر مواد ، مقاومت خوب شیمیایی و مقاومت

میباشد .    یمان پرتلند(برابر بتن س۱۰ها زمان گیرش زیاد و جمع شدگی زیاد بعد از گیرش )بیشتر از  PCاز جمله مشکالت این ذوب دارند.  –

 در ساختمان یرند . )گها در پیش ساخته های مختلف و همچنین کاربریهای در جا ریخته در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می  PCاین 

 های  عمومی و تجاری ، کفپوش ها ، لوله ها و آبروهای فاضالب و پلکانها (.

 ( Epoxy Polymer Concrete )وکسی پلیمر ( بتن اپ3-3-3

ف رنده ی مختلعمل آو چسباننده ی اپوکسی شبیه پلی استر ، یک پلیمر ترموست ) گرماسخت ( است . چسباننده ی اپوکسی با موادهای افزودنی

عمل  اده افزودنینده ) مسخت میشوند . پلی آمینها ) ترتیاری پلی آمین ( بیشترین مصرف را دارند . استفاده از پلی آمین به عنوان سخت کن

یدها و میتوان پلی آم از دیگر افزودنی های عمل آورندهحاصل ، از مقاومت شیمیایی باالیی برخوردار شود .  PCه ( باعث می شود که آورند

اهش مت گرمایی بهتر و کعطاف پذیری بیشتر ، مقاونهای اپوکسی عمل آورده شده با پلی آمید دارای ا PCپلیمرهای پلی سولفید را نام برد . 

پلی  ورده شده باآت عمل اشی از هوازدگی خارج از ساختمان می باشند . ولی حاللیت پذیری و مقاومت شیمیایی آنها کمتر از محصوالسفیدکهای ن

 .جب می گردند اپوکسی های تولید شده با پلی سولفیدها هم محصوالتی با انعطاف پذیری بسیار باالتر را مو PCآمین ها می باشد . 

چسبندگی باالیی با دیگر مواد از خود نشان میدهند ، همچنین دارای جمع شدگی کمی )در مراحل مختلف گیرش ( می ها مقاومت  PCاپوکسی 

( از دیگر خواص این محصوالت است . به دلیل Creepو خزش )وارفتگی= (Fatigue)باشند . مقاومت شیمیایی باال و مقاومت در برابر خستگی 

وکسی ، این محصوالت به طور گسترده ای نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند و تنها در کاربریهای ویژه که قیمت نسبتا باالی چسباننده های اپ



 

 

میایی میتوان ، آسانی و خواص خوب را با قیمت زیاد توجیه کرد ، استفاده می شوند . به عنوان مثال در مواردی که نیاز به مقاومت فیزیکی و شی

نیاز به مقاومت لغزشی در روکش های بزرگراهها ، اپوکسی پالستر برای دیواره های خارجی ، روکش کاری برای باال در کفپوش های صنعتی ، 

های تقویت شده ) آرماتور بندی شده ( با الیاف شیشه ، الیاف کربن و نیز در پانلهای پیش ساخته  PCنواحی فرسوده و کهنه ، همچنین اپوکسی 

 ی نیمه شفاف ، بدنه ی قایق ها و بدنه ی اتومبیل ها استفاده می شوند .

 ( Furan Polymer Concrete ) ( بتن فوران پلیمر3-3-4

ه ه ی نیشکر بج و ساقاین پلیمر از فورفوریل الکل تشکیل شده است که از پسماندهای محصوالت کشاورزی از قبیل ساقه ی ذرت ، ساقه ی برن

مت دار (. مقاوبات کلردست می آید . فوران پلیمر معموال با پلیمرهای ترموست کراس لینک می شود . ) از قبیل کتون ، آرومانیکها و ترکی

 .حرارتی از خصوصیات آنها می باشدباال و مقاومت عالی در برابر دماهای مرتفع و شوک های  شیمیایی

 

 

با توجه به نوع چسباننده ها : صفات عمومی و کاربریهای عمده ۴جدول شماره   

 نوع چسباننده ویژگی عمومی کاربری عمده

گ در پلکان کارخانجات ، صفحات نماسازی ، محصوالت بهداشتی و سن

 جدولها .

ذوب  -قابلیت جذب آب کم بنابراین مقاومت در برابر یخ

،سرعت پایین جمع شدگی در طول گیرش و بعد از گیرش، 

 مقاومت شیمیایی خوب و دوام خوب خارج از ساختمان.

M . M . A 

به دلیل قیمت پایین به طور گسترده ای در پانلهای بتنی برای 

یش های پها، لوله ها، پلکانها، بتنساختمانهای عمومی و تجاری، کفپوش 

مورد  ،ساختة گوناگون و کاربریهای در جا ریخته در کارهای ساختمانی 

 استفاده قرار می گیرد .

نسبتاً محکم ، چسبندگی خوب با دیگر مواد ، مقاومت 

های وب خوب ،چسبندگی کم با سنگدانهذ-شیمیایی و یخ

 خیس.

 پلی استر

ژه از ی وییمت اند بنابراین فقط در کاربریهااین محصوالت نسبتاً گران ق

تی آنها استفاده می شود . شامل استفاده در مالت برای کفپوش صنع

 ،هها همچنین به دلیل داشتن مقاومت لغزشی به عنوان روکش در بزرگرا

پالستر اپوکسی برای دیواره های خارجی و روکش کاری سازه های 

 فرسوده .

گی ، مقاومت خوب در برابر خستمقاومت شیمیایی فوق العاده

و خزش ، جذب آب کم چسبندگی قوی با بیشتر مصالح 

 ساختمانی ، جمع شدگی کم

 اپوکسی

ش پوش )مالت های فوران پلیمر . گروتها در کفسازیهای آجری و آسترها 

ی ها ( که درمعرض مواد شیمیایی و افزایش مرتفع دما و یا شوکها

 قرار می گیرد .حرارتی هستند مورد استفاده 

ر دموادی ترکیبی با مقاومت شیمیایی باالتر  مقاومت قوی 

ای برابر مایعات آلی قطبی از قبیل کتون ها ، هیدروکربنه

 آروماتیک و ترکیبات کلردار .

 فوران پلیمر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ویژگی ها:  ۵جدول شماره   

 چگالی نوع چسباننده

kg/cm³ 

 مقاومت جذب آّب %

 فشاری
MPa 

 مقاومت

 کششی
MPa 

 مقاومت

 خمشی
MPa 

 مدول

 االستیسیته
GPa 

 ضریب

 پواسون

 ضریب

 انبساط

 حرارتی
۶۱۰/۰C 

 متیل

 متاکریلیت

2.0-2.4 0.05-0.60 70-210 9-11 30-35 35-40 0.22-0.33 10-19 

 30-10 0.30-0.16 40-20 45-15 25-8 150-50 1.0-0.3 2.4-2.0 پلی استر

 30-10 0.30 40-20 50-15 25-8 150-50 1.0-0.2 2.4-2.0 اپوکسی

 61-38 - - - 8-7 64-48 0.2 1.7-1.6 پلیمر فوران

 بتن سیمانی

 پرتلند

1.9-2.5 5-8 13-35 1.5-3.5 2-8 20-30 0.15-0.20 10-20 

 

 

 (   Precast concreteبتن پیش ساخته ) -4

کنند.  استفاده می ش ساختهو همچنین الزامات طراحی از بتن پی مهندسان و معماران برای دستیابی به مقاومت و پایداری سازه ر دهه های اخیرد

 :برخی مزایای بتن پیش ساخته عبارتند از

 .مقاومت مناسبی در برابر ضربه و حریق دارند  -۱

هر  یجرامناسب آن برای ا دارند .چنانچه ساختار سطحی …انتخابهای هنری و زیبایی شناختی تقریبا نامحدود به لحاظ شکل ، رنگ و   - ۲

 .فراهم می آورد های معمارانه طراحیجهت طراحی شرایط مناسبی را  نوع

 .دیجاد می کنابدلیل تولید کارخانه ای آن کنترل کیفیت دقیقتری صورت می گیرد و سازگاری فوق العاده ای بین اجزاء سازه   -۳

 .داخت می گردآن سبب کاهش تأخیرهای ناخواسته و کاهش قیمت تمام شده آن نسبت به سایر روشهای س سرعت ساخت و اجرا بیشتر  -۴

 .بازده حرارتی عالی و مقاومت مناسب در برابر تغییرات آب و هوایی از دیگر مزایای آن است  -۵

« کربن کست». وارد بازار شد  Altusgroup شرکتط (( توسcarboncast درسال های اخیر نوعی بتن پیش ساخته که اولین بار با نام تجاری ))

پیش  مناسب تر از قطعات برای ساخت پانلهای دیواری،پانلهای معماری،پانلهای دیواری عایق و اجزاء سیستمهای ساختمانی و معماری ساختمان

ی انتقال برش از شبکه فیبرهای کامپوزیتی فوالد در آرماتورگذاری فرعی برا . در کربن کست بجای استفاده ازشناخته شده است ساخته قبلی 

 استفاده شده است.در این نوآوری جالب توجه در تکنولوژی ساخت بتنهای پیش ساخته آرماتورگذاری مرسوم جای خود را به شبکه ای از فیبرهای

ن اجزاء سازه ای و معماری )بار کربن ضد خوردگی و با مقاومت باال می دهد. این ابتکار سبب کاهش ضخامت مقاطع پیش ساخته و کاهش وز

میلگرد و کابلهای فوالدی معمول برای آرماتورگذاری اصلی و از شبکه فیبرهای  می گردد. در این بتن پیش ساخته از ٪۶۶مرده( ساختمان تا 

خواص کششی بسیار  العاده و میلی متر برای آرماتورگذاری فرعی استفاده می شود. مقاومت باال ،دوام فوق ۱چسبیده به رزین با ضخامت  کربنی

خوب آن در مقایسه با میلگرد از نکات بارز این محصول است.بطوریکه در آن پوشش موثر بتنی سه چهارم اینچی تا سه اینچی در آرماتورهای 

شکل کنترل ترک  T ایبا استفاده از این تکنولوژی در ساخت پانلها و تیره فوالدی به فقط یک چهارم اینچ پوشش بتنی کاهش می یابد.همچنین



 

 

بهبود می یابد و در پانلهای دیواری عایق بین جداره  ٪۵۰نسبت به شبکه آرماتوری تا میزان  (shrinkage cracking) خوردگی انقباضی بتن

ست همانند آنچه داخلی و بیرونی آن یک مقطع سازه ای کامال مرکب ایجاد می کند.زیرا به لحاظ گرمایی کامال عایق است. شبکه فیبرهای کربن ک

 .گاهی در مورد آرماتورهای فوالدی دیده می شود زنگ نمی زند و نمای آن را بد شکل نمی کند

پروژه های عظیم و و نصب آن می گردد که در  کاهش وزن و ضخامت مقاطع پانلها و سپری های کربن کست سبب کاهش هزینه های حمل و نقل

خواهد شد. عالوه بر این خاصیت عایق بودن این محصول به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی و در ی مرتبه رقم قابل توجه ساختمان های بلند

بسیار مناسب برای طراحی های سازگار با محیط زیست تبدیل کرده  نتیجه کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری ساختمان آن را به محصولی

. است  

 

 (Add fiber to concrete) افزودن فیبر به بتن -5

که تحقیقات گسترده ای برای ارزیابی و بررسی مزیت های کیفی استفاده از فیبر در بتن در کارهای عمومی مهندسی عمران در جریان  سالهاست

آزمایشهای زیادی صورت گرفته  و برای بهبود خواص مکانیکی آن است.فیبرهای افزودنی مختلفی در ترکیب با بتن برای کاربردهای خاص طراحی

 است.محققان در مواد جدید به دنبال افزایش شکل پذیری ، دستیابی به مقاومت فشاری بیشتر و یا افزایش مقادیر سختی ناهمسانگرد

(anisotropic)  هستند.مواردی که بیشتر در طراحی سازه ها در مناطق لرزه خیز کاربرد دارد. تحقیقات صورت گرفته بطورکلی به ارزیابی اثرات

انتخاب مواد مختلف برای این صورت گرفته است تا خواص بتن  روی رفتار بتن می پردازد.  ته شده از فوالد،شیشه، کربن و یا کنففیبرهای ساخ

تعدادی از این الزامات شامل مقاومت قلیایی،مقاومت در برابر خوردگی،عدم حساسیت مغناطیسی و افزایش  الزامات ویژه طراحی را تامین کند.

.هنگام فعالیت گسلها و وقوع زلزله می باشد ل تیر به ستون برای اتالف انرژی درشکل پذیری اتصا  

ماتریسی از بتن میگردند که در آن الیاف سنگ دانه  ریز تهیه شده از فوالد ،شیشه ،کربن و یا کنف چنان با بتن مخلوط می شوند که تشکیل الیاف

نرا همگن تر و ایزوترپیک تر می گرداند و سبب بهبود مقاومت کششی و به ویژه شکل پذیری ها را در بتن در برگرفته اند.افزودن فیبرها به بتن آ

 آن می شود.

ش بیشترین کاربرد الیاف فوالدی در احداث تونلها و کفهایی است که تحت بارهای سنگین صنعتی قرار دارند.افزودن فیبرهای فوالدی سبب افزای

های با مقاومت باال می گردد.همچنین اثرات مثبتی بر روی کنترل تشکیل ترکها و تغییر شکلهای مقاومت کششی در بتنهای معمولی و یا بتن

ین درازمدت عضو دارد.در مورد فیبرهای شیشه می توان گفت که ظرفیت بسیار خوبی در برابر حمالت شیمیایی در محیطهای قلیایی را دارد بنابرا

در برابر خاصیت قلیای مورد نیاز است قابل استفاده می باشد.از دیگر مزیت های آن مقاومت در برابر الیاف شیشه بویژه در مواردی که مقاومت باال 

ه خراش است.فیبرهای کنف که از قدیمی ترین الیاف محسوب می شوند و در صنایع دیگری مانند نساجی نیز کاربرد دارند به دالیل زیادی استفاد

ه بوده است. زیرا از جهت خواص مکانیکی نسبت به سایر مواد فاصله زیادی دارد.مقاومت کششی و مدول از آنها در سازه های بتنی با شکست همرا

یانگ در آن بستگی به فصل برداشت محصول و فرایند برداشت محصول دارد.همچنین بدلیل وجود اسید سیلیسیک در آن مقاومت خوبی در برابر 

اد ترک در بتن می گردد.فیبرهای کربن معموال از مواد زائد حاصل از تولیدات کربنی مختلف بدست مواد قلیایی ندارد و سبب انبساط قلیایی و ایج

 می آید و همچنین بصورت فتیله تولید و فروخته می شود.باید گفت که کربن مقاومت در برابر خوردگی و جریان مغاطیسی بهتری نسبت به فوالد

دارند.  مهندسی عمران ای فوالدی فیبرهای کربنی آینده بهتری نسبت به سایر فیبرها در کاربردهایاز خود نشان می دهد. بطوریکه عالوه بر فیبره

به بتن معمولی اضافه کنیم.زیرا در این صورت شاهد بهبود  اما باید دقت داشت که تولید بتن مسلح با فیبر با ارزش تر از اینست که ما فقط فیبر

 . ساختار دانه ای برای تامین کارایی و خواص مکانیکی مخلوط خواهیم بود
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 :  نتیجه گیری 

اری، یکی استحکام فش وستفاده یکی از مواردی که به وفور در ساختمان استفاده می شود، بتن است. این ماده به دلیل هزینه پایین تولید، راحتی ا

شیمیایی  سط مواداز مواد پر مصرف در سازه هاست ولی به دلیل نقایصی که دارد، )نقایصی چون تخریب یخ زدگی و ذوب؛ تخریب پذیری تو

خمشی  ت تابد خاصیو ایجا خورنده؛ استحکام کششی کم ؛ دیر پخت بودن و...( همزمان با تولید این ماده، ترکیب آن با فوالد )مسلح کردن بتن(

 مطرح شد.

اهی گو است مانی های سی در این رابطه خانواده بتن های پلیمری، بهترین خاصیت ها را از خود نشان دادند. خواص این نوع بتن، برتر از بتن

عالقه  پلیمری مورد بتنتن، بد. با توجه به نیاز بیشتر به استحکام در سازه ها و برتری های این نوع نخواص منحصر به فردی از خود نشان می ده

 ۱۰رو، مصرف آنها  وارد بازار شده است و پیش بینی می شود که در طی دهه پیش ۱۹۵۰دانشمندان واقع شد. بتن های پلیمری از حدود سال 

 . برابر شود
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