
 

 "همه چیز در مورد بتن پلیمری"

 :تاریخچه بتن پلیمری

در  سیمان پرتلند در اواخر دهه پنجاه با جایگزینی مونومرهای پلیمریزه به جای بتن پلیمری

 .برخی کاربردهای خاص معرفی گردید

 اما در دهه هفتاد بدلیل استفاده آن در تعمیرات و بازسازی و به عنوان روکش نازک بر روی

ساخته شهرت یافت و تحولی ها و همچنین ساخت اجزای پیشسطوح، کف و یا سقف ساختمان

 .عظیم در صنعت بتن اتفاق افتاد

العاده زیادی مانند مقاومت های پلیمری با استفاده از سیمان پرتلند خواص مکانیکی فوقبتن

 .دهندن پرتلند ارائه میهای سنتی با استفاده از سیمافشاری و استحکام خمشی را نسبت به بتن

 .کنندهر چند در هر دو نوع بتن از برخی مواد یکسان استفاده می

 .دهندهای متفاوتی را به بتن میاما نکته حائز اهمیت اینجاست که ترکیبات پلیمری ویژگی

 .ها موجب توسعه دانش پلیمری به صورت تخصصی در سراسر جهان گردیده استاین ویژگی

 :ی بتن پلیمریمعرف

های سطحی و ترکیباتی که در خود دارند دارای اکثر مواد و مصالح طبیعی به دلیل ناپیوستگی

 .های زیاد نیستند و الزم است تا با مواد دیگری مسلح شوندمقاومت الزم برای تحمل تنش
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دانشمندان به دنبال موادی هستند که در ضمن مسلح کردن بتن، دارای وزن کمتر، مقاومت 

های متناوب باشد و بتواند مقاومت خود را در ، رفتار بهتر در بارگذاریبیشتر در برابر عوامل جوی

 .دماهای باال مثل دمای کوره حفظ کند

 .ستندهای پلیمری هیکی از مشهورترین این مصالح کامپوزیت

های ریز دانه و درشت دانه های پلیمری و سنگ دانه، رزینمخلوطی متشکل از الیاف بتن پلیمری

 .است

 .شوداستفاده نمی آب های پلیمری ازدر اختالط بتن

های شیمیایی که با عنوان پلیمری ی واکنشوسیله، به در عوض، رزین مایع معروف به مونومر

 .شود، سفت شدن و کسب مقاومت می، باعث چسبندگیشوندشدن شناخته می

شوند تا پالستیکی های مونومر به طور شیمیایی به هم متصل می، مولکولدر فرآیند پلیمری شدن

 .به نام پلیمر را ایجاد نمایند ای مانند،سخت و شیشه

 .اندی استفاده شده در بتن پلیمری برای ایجاد خواص مورد نیاز تعمیراتی فرموله شدهپلیمرها

هایی که این سیستم تعمیراتی به علت کسب مقاومت و عمل آوری سریع، برای تعمیرات سازه

 .برداری است، مناسب استنیازمند بازگشت سریع به مدار بهره

های های موجود در عرشه پلحفرات و تخریب های پلیمری برای ترمیم و پر نمودناز بتن

و یا ایجاد  بزرگراه شود تا دیگر نیازی به بسته شدن بلند مدت و پر هزینهها استفاده میبزرگراه

 .های انحرافی، نباشدراه
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ها که امکان خشک هایی مانند درزهای تونلهای پلیمری برای تعمیر سازههمچنین استفاده از بتن

 هایدما با سرد هوای و آب در بایستمی یا نمودن آنها فقط برای زمان کوتاهی وجود داشته

 .، مناسب استدرجه فارنهایت به این کار اقدام نمود ۱۵ از ترپایین

های مختلف توان برای ترمیم با ضخامتهای پلیمری میرت گیرد از بتناگر تمهیدات مناسب صو

 .اینچ تا چند فوت استفاده کرد ۵/0از 
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 :انواع بتن پلیمری

 های باردار شده توسط پلیمربتن (PIC) 

و متعاقبًا در محل  که توسط یک سیستم مونومری باردار شده شامل بتن پرتلند پیش ریخته شده

 .شودپلیمریزه می

 سیمان –های پلیمر بتن (PCC) 

شود و متعاقبًا در محل پلیمریزه است که به مخلوط آب بتن تازه افزوده می مونومر شامل یک

 .شودمی

 های پلیمریبتن (PC) 

در مونومر است که  (Filler) و پراکنده (Aggregate) شامل یک سیستم مخلوط از سنگریزه

 .شودمتعاقباً در محل پلیمریزه می

 گوگرد –های پلیمر بتن (PSC) 

های گوگردی است که توسط پلیمرهای اصالح خواص پیدا کرده از بتن شامل یک سیستم مخلوط

 .است
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 :کاربرد بتن پلیمری

به عنوان  های ورزشیها و زمینپوش پارکینگساخته، کفهای پلیمری در ساخت قطعات پیشبتن

 .نی کاربرد اساسی داردهای بتبندی سازهخصوص آبدرزگیر، ضد آب کردن به

کاربرد بسیاری از جمله تولید مخازن اسید، مخازن ذخیره آب، مخازن صنعتی،  بتن پلیمری

های های زهکشی خطی، موانع وسط بزرگراه، تابلوهای راهنمایی رانندگی، سلولمنهول، سیستم

 .دریایی داردهای صنعتی و امور چنین در نیروگاهالکترولیتی برای بازیافت فلز پایه و هم

های خصوص برون شهری و فعالیتها توسعه حمل و نقل درون شهری و به طی گذشت سال

 .را در بر داشته است بتن پلیمری زیرساختی افزایش تقاضا برای استفاده از
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تر، با تر، مستحکمهای برتر بتن پلیمری و افزایش نیاز به مصالح ساختمانی مقاومبا توجه به ویژگی

 .اندزیادی پیدا کرده های پلیمری محبوبیتر بیشتر و قابل انعطاف بودن، بتنطول عم

های پلیمری یک عامل اصلی در انتخاب آن پذیری بتنتر قابلیت شکلکه انعطاف و به شکل ساده

 .باشدتوسط عوامل اجرا می

کند قیمت باالی های پلیمری را محدود میای که استفاده روزافزون از بتنباید توجه داشت نکته

 .باشد که اثر مستقیم در تولید آن داردآن می

کم و نیروی انسانی کمتری دارد محدود  انرژی که نیاز به مصرف را به مواردیاین امر استفاده آن 

 .نمایدمی
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 :ساختار بتن پلیمری

 .ماده کامپوزیتی است که از پلیمریزاسیون انواع مونومرها ساخته شده است بتن پلیمری

ها شود که رزینتهیه می سنگدانه از اختالط رزین پلیمری با مخلوط بتن پلیمری به زبان ساده

های موجود در گردند و گاها برای پر کردن حفرهها نیز میموجب کاهش فضای خالی بین سنگدانه

 .شودمخلوط سنگدانه از میکروفیلرها نیز استفاده می

 

 :خواص مکانیکی بتن پلیمری

توان آن را با انواع می بتن پلیمری همانند بتن معمولی جهت بهبود خواص مکانیکی

 .تقویت نمود الیاف مختلف

ا و نایلون بیشترین کاربرد را دارند و باالترین های، پروپیلندر این خصوص الیاف فوالدی، شیشه

 .اندداشته بتن پلیمری هایهای مکانیکی سیستمتأثیر را بر ویژگی

 .مانند: مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و مقاومت کششی

 .که میرایی و خزش هنوز تأثیرشان بطور وضوح مشاهده و بررسی نگردیده استدر حالی 
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د که تأثیر الیاف همیشه در جهت افزایش نیست بلکه گاهی الزم است که البته باید خاطر نشان کر

 .پذیر بوده و یا خواص دیگری از خود نشان دهدبتن انعطاف

 :به عنوان مثال

 .دهندالیاف فوالدی مقاومت فشاری را افزایش می

متضادی را نتایح  یدهد البته گاهفشاری را کاهش می ای مقاومتکه افزودن الیاف شیشهدر حالی 

 .نیز نشان داده است

 .سازی استفاده از رزین پلیمری را مدنظر داشتدر این خصوص بایستی بهینه

توان به متاکریالت، شوند میهای پلیمری که بطور معمول در این نوع بتن استفاده میاز رزین

 .استر و ونیل استرها اشاره کردرزین اپوکسی، رزین فوران، رزین پلی

 .باشندها میکند رزینای که هزینه بتن پلیمری را تثبیت میپر واضح است تنها مؤلفه

های قابل قبول بتن پلیمری همین خاطر تالش شده تا برای دستیابی یه استحکام و سایر مؤلفه به

 .به حداقل مقدار رزین دست یابند

 .ه کردهای پلیمری تهیتوان با هر یک از این رزینبتن پلیمری را می

ها کاربری متفاوتی به بتن پلیمری باید به این مهم توجه داشت که هرکدام از این رزین اما

 .دهندمی

 :توان به موارد زیر اشاره مختصری نمودبه عنوان مثال می
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اند دارای گیرش سریع بوده و های اکریلیک که از مونومرهای اکریلیک ساخته شدهاتصال دهنده

 .دهندمقاومت باالیی نشان میدر برابر هوازدگی 

یوریا که االستومری است از ترکیب رزین و ایزوسیانات در برابر خوردگی و سایش های پلیرزین

یورا با محیط زیست، بیشتر در مخازن آب شرب های پلیمقاوم بوده و به دلیل سازگار بودن رزین

 .شونداستفاده می

 .پوشاندن درزهای بتن کارایی دارند بند در بتن و به خصوصاکثرا به عنوان آب

 .گردندها یا فرمالدئیدها میهای ساختمانی جایگزین فنولیکهمچنین در بسیاری از پروژه

 .شوند که بتن بتواند در درجه حرارت باال مقاومت نمایدهای فوران باعث میرزین

 .این رزین بیشتر مورد استقبال کشورهای اروپایی قرار گرفته است

العاده زیاد و بوی نامطبوعی که دارند کاربردشان بسیار محدود دلیل اشتعال فوقها بهیالتمتاکر

 .است

 .اندولی به خاطر کارایی باال مورد توجه واقع شده

 .نمایندشدگی بتن جلوگیری میکنند که از جمعهای اپوکسی مواد بسیار محکمی تولید میرزین

های اپوکسی به راحتی تمیز ضمن اینکه ظاهری زیبا دارند، سطح پوشانده شده توسط این رزین

 .گرددمی

 .باشندهای اپوکسی با هرگونه از شرایط آب و هوایی سازگار میرزین
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ها و یا اسیدهای دو یا چند توان به پلی استرها اشاره نمود که از واکنش بین الکلدر آخر می

 .شوندعاملی تشکیل می

 .تری دارنددر حال حاضر در دنیای پلیمر کاربرد عمومی

تر، خواص مکانیکی مناسب و در دسترس بودن های پلی استر غیراشباع به دلیل هزینه پایینرزین

 .های رزین پلیمری باشندترین سیستمشاید رایج

عوامل سخت  های اپوکسی به دلیل خواص مکانیکی و دوام بهتر و همچنین سازگاری بارزین

 .شوندهای پلی استر ترجیح داده میمحیطی به رزین

 .ها در سطح وسیع گردیده استای در پذیرش اپوکسیاما قیمت باالتر آنها عامل بازدارنده

 .بطور یقین اجرای صحیح و نگهداری مناسب در آینده این هزینه باال را پوشش خواهد داد

اند پوکسی و بتن پلی استر به این نتیجه رسیدهطی یک مطالعه گسترده در مقایسه بتن ا

 .باشدکه بتن اپوکسی به طور سنتی نسبت به بتن پلی استر بهتر می

توان خصوصیات بتن پلی استر را در همان های سیالنی میکنندهاما با افزودن میکروفیلرها و جفت

 .سطح افزایش داد

باع به دلیل دسترسی آسان، خواص مکانیکی های پلی استر غیراشدر حال حاضر نیز در عمل رزین

 .ترین فاکتور یعنی کم هزینه بودن بیشترین استفاده را دارندمطلوب و مهم

در واقع در انتخاب رزین مصرفی نوع کاربری، عوامل شیمیایی و محیطی و هزینه برآورد شده 

 .تعیین کننده است
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هینه رزین برای یک سیستم بتن پلیمری نظر داشت که محتوای بالبته باید این نکته را نیز مد

 .خاص بطور مستقیم به ماهیت مصالح بکار رفته در سیستم بستگی دارد

 شده تشکیل …هایی شامل سیلیس، کوارتز، گرانیت، سنگ آهک و از سنگدانه بتن پلیمری

 .است

ئد و مواد زا ها باید از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و عاری از هرگونه گرد و غباراین سنگدانه

 .باشند

 .ها و مصالح کاهش خواهد یافتدر غیر این صورت استحکام بین پرکننده

ها و در موارد خاص الیاف ها و پرکنندهرا سنگدانه بتن پلیمری درصد حجم یک ۸0تا  ۷۵بین 

 .دهندتشکیل می

 .ها در محدوده خاصی تعریف نشده و در هر سیستم پلیمری متفاوت استاندازه این سنگدانه

میلیمتر  ۵دانه با اندازه بیشتر از میلیمتر و یا درشت ۵ولی بطور معمول از ریزدانه با اندازه کمتر از 

 .شوداستفاده می

بتن پلیمری هنوز غیراستاندارد  ها درهای سنگدانهباز هم اشاره به این مهم ضروری است که اندازه

 .باشدمی

 .چنانچه سنگدانه مصرفی ریز باشد باید از پرکننده بیشتری استفاده شود

باید بسیار دقیق و کامل صورت پذیرد و مخلوط قبل از  بتن پلیمری هرحال در عمل، اختالطبه

 .سادگی نگهداری شودتواند بهاجرا نمی
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باشند مانع از افتد و قابل پیشگیری نمییی سریع اتفاق میهای شیمیاچرا که نه تنها واکنش

 .توان گردیدشدگی سریع بتن نیز نمیجمع

نوعی با آن در مواد شیمیایی مورد استفاده در بتن بسیار خطرناک است و هر یک از افرادی که به 

 .ایندالمقدور از محافظ پوست استفاده نمباشند باید از ماسک، دستکش و حتیارتباط می

 .اش و نوع الیافی که در آن استفاده گردیده استبا توجه به نوع ماده پرکننده بتن پلیمری هر

های ساختمانی کاربری منحصر به فردی دارد که برای اتصال دو جز مختلف یا تهیه در انواع پروژه

 .شودیک ساختار پایه استفاده می

بطور کلی توانایی تعویض قطعات بتنی با عمر باال و حتی تعمیر بتن معیوب و تولید محصوالت 

ها در بتن که یکی از تر با افزایش آگاهی در مورد چگونگی استفاده از پرکنندههزینه جدید و کم

 .د کردتر خواهتدریج گستردهباشد و استفاده از بتن پلیمری را به عناصر اصلی ساخت و ساز می

 :عمل آوری بتن پلیمری

 .شوندهای پلیمری خیلی سریع تحت شرایط محیطی سفت و پلیمری میبتن

 .شوندتقریباً پس از یک تا دو ساعت کاماًل مستحکم می

 .، بتن تازه باید در برابر آب محافظت شده و آسیب نبینددر طول این مدت

 .یابدواکنش پلیمری شدن کاهش می، سرعت درجه فارنهایت باشد ۴0اگر دما کمتر از 

افزایش  فارنهایت ۸0تا  ۷0ها یا دمای هنگام اجرا عملیات را تا باالی مگر اینکه غلظت آغاز کننده

 .دهیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c/


 

تواند خیلی سریعتر از انجام درجه فارنهایت می ۱00تا  ۹0، پلیمری شدن در دمای بیش از متقابالً

 .گیرد

تواند این مشکل را شبانه روز میترین ساعات یا انجام عملیات در خنک هاکاهش غلظت آغاز کننده

 .کندحل می

 

 :انواع پلیمرها در بتن

 متیل متاکریلیت 

 پلی استر 

  استیرن –پری پلیمر 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c/


 

 بتن پلیمری 

 :تولید بتن پلیمری در حالت غیر جامد

تا  ۵اند و حدود های معدنی و گاهی آلی تشکیل شدهدرصد پرکننده ۹۵تا  ۸0های پلیمری از بتن

 .داردز بتن را نگاه میدرصد بایندر پلیمری نی ۲0

بایندر به معنای پیوند دهنده یا متصل کننده است و منظور همان محلول مونومر است که پس از 

 .داردفرایند پلیمریزاسیون بتن را نگاه می

 .های سیمانی استهای پلیمری برتر از بتنخواص بتن

 .استحکام باالتری دارند استرپلی با بایندر اپوکسی و بتن پلیمری هاینمونه

 .با بایندر پلی یورتان ازدیاد طول بسیار زیادی دارند بتن پلیمریهای نمونه

 :تغییر خواص بتن پلیمری

 هاحسب تغییر پرکنندهتغییر خواص بتن پلیمری بر

 .شوندها از دو دسته تشکیل میپر کننده

 جز زبر )دانه بندی درشت( .۱

 جز نرم )دانه نبدی ریز( .۲

 .شوندپا می سنگ های رسی سبک، پرلیت وهای سبک وزن شامل سه دسته سنگپر کننده

 .شوند، ایلیمنیت و باریت می، هماتیتدسته قطیر ۴های سنگین شامل پرکننده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
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کیلوگرم بر متر مکعب  ۵۲00تا  ۶۴0های پلیمری با وزن مخصوص بین از این مواد برای تولید بتن

 .وان استفاده کردتمی

 .شودهای بسیار نرم برای کاهش حجم خالی بتن به کار برده میپر کننده

، کربنات کلسیم، خاکستر، کائولین، میکا، تالک، تری هیدرات آلومینا، مانند پودر سیسلیس

 .سولفات کلسیم و سیمان پرتلند

سوراخ دار سرامیک یا ای های شیشهتوانند سبک باشند مانند دانههای سبک میپر کننده

 .های پالستیکگلوله

 الکتریکی نظر از توان بتن رایا پودرهای فلزی، می های معدنی مثل کربناز پر کننده استفاده

 .کرد رساناتر

، خمشی ای، آلی و فلزی برای اصالح استحکام ضربهایهای مثل فیبرهای شیشهافزودنی

 .روداز پخت به کار می ناشی انقباض پدیده کاهش برای همچنین و

 .شودشدگی سطوح پرکننده میکننده باعث کاهش سطحی زیرین مایع و سهولت ترعوامل تر

جهت تامین رنگ و همچنین رنگ و همچنین گاهی اوقات به منظور پایداری در مقابل نور از 

 .شودها استفاده میرنگدانه

 پلیمری ،پرتلند سیمان عنوان بتن و اپوکسی به بتن معمولی به SBR هایبا افزودن التکس

 .است شده استفاده

 .شودکه باعث بهبود خواص مهندسی و پایایی بتن می

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c/


 

های پلی اسراسیترن و اپوکسی به مصالح سنگی به عنوان بتن پلیمری که همچنین با افزودن رزین

 .یابدیدر مورد رزین پلی اسراسیترن، خواص مهندسی و پایایی بتن بطور چشمگیری بهبود م

 :ویژگی و مزایای بتن پلیمری

 مقاومت باالی این بتن در برابر عوامل شیمیایی 

 مقاومت باال در برابر شرایط جوی مختلف 

 خاصیت ضدخورندگی 

 هایی که در مراحل ساخت آن نباید از فلز استفاده کردامکان استفاده در سازه. 

 وزن کم 

 انعطاف بیشتر برای داشتن معماری زیبا 

 خاصیت جذب آب پایین  

 زدگی و ذوبمقاومت خوب در برابر ساییدگی و ثبات در مقابل پدیده یخ 

  همچنین مقاومت باالی بتن پلیمری در مقایسه با بتن سیمان پرتلند اجازه

 .دهندکمتر از مواد را به ما می %۵۰مصرف تا باالی 

در یک سطح قابل رقابت با بتن سیمان پرتلند در  بتن پلیمری شوند کهاین شرایط باعث می

 .های ویژه قرار بگیردکاربری
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 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :

 

https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c/

