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چکیده -امروزه استفاده از مصالح پلیمری در صنعت ساختمان رشد روز افزونی داشته است .بر این اساس از مصاالح پلیماری در سااخت باتن،
برای اصالح مشخصات آن استفاده میشود .سه نوع اصلی مصالح مرکب بتن پلیمری شامل پلیمر تزریقی ،پلیمری و بتن پلیمر– سایمان در صانعت
ساختمان شناخته شده است .استفاده از انواع پلیمرها و چگونگی ساخت نمونه جدید ،میتواند مشخصات مکانیکی متفاوتی در رفتار باتن را باعا
شود .در این پژوهش آثار مربوط به تغییرات میزان درصد وزنی رزین پلی استر در ساخت بتن و اثرات پخت تکمیلی بعاد از سااخت در باتنهاای
پلیمر -سیمان بررسی میشود .بر این اساس نمونههای استوانهای بتن با سیمان پرتلند بدون پلیمر ،نمونههایی کاه ده ،بیسات و سای درصاد وزنای
سیمان ،پلیمر در ساخت آن جایگزین شده ،ارزیابی میشود .همچنین آثار مربوط به پخت تکمیلی در ساخت نمونههاای باتنهاای پلیمار– سایمان
( )PPCCارزیابی میشود .بر اساس نتایج به دست آمده آثار استفاده از پلیمر در ساخت باتن بار مشخصاات مکاانیکی از جملاه مقاومات فشااری و
مقاومت کششی و همچنین آثار پخت تکمیلی در مشخصات مقاومتی این نمونهها قابل توجه است.
واژگانکلیدی :مشخصات مکانیکی ،بتن ،رزین پلی استر  ،پخت تکمیلی ،بتن پلیمر -سیمان

 -1مقدمه

کارگیری مناسب مواد پلیمری به روشهاای مختلا  ،خاوا

استفاده از مصالح و مواد پلیمری در دهههاای اخیار باه شادت

بتن ارتقا مییابد .در این رابطه خانواده بتنهای پلیمری ،بیترین

رشد کرده است و صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگتارین

خوا

مصرف کنندگان مواد پلیمری شناخته میشود .یکی از مصاالح

سابقه تاریخی اساتفاده از پلیمرهاا در باتن ،اساتفاده از هار دو

ترکیبی که در ساخت و ساازهای شایری در کشاور باه وفاور

خانواده از پلیمرها یعنی ترموپالستها و ترموستهاا را نشاان

استفاده میشود بتن است .این ماده به دلیل هزینه پاایین تولیاد،

می دهد .بدییی است که استفاده از ترموستهاا یاا باه عباارت

راحتی استفاده و مقاومت فشاری ،یکای از ماواد پرمصارف در

دیگر گرماسختها باع

باتن

سازهها است ،ولی به دلیل نقایصی که دارد ،همزمان باتولید این

میشود و این نوع از پلیمرها باهدلیال ایجااد شابکههاای بیام

ماده ،استفاده از افزودنیها و مسلح کردن بتن و بیباود خاوا

پیوسته ،توان افزایش خواصی مانند خزش و مقاومات در برابار

مکانیکی مانند اصالح و افزایش مقاومت خمشی ،ماورد توجاه

شکست و عوامل جوی را دارد.
البته خوا

است .در نتیجه ،استفاده از مواد و ترکیبات شیمیایی ،برای بیبود
خوا

را از خود نشان دادند.

افازایش بیشاتر و بیتار خاوا

یک ترموست با افزایش میازان پیونادهای عر ای

افزایش پیدا میکند و با آن رابطاه مساتقیم دارد .فرآیناد پخات

آن مورد توجه قرار گرفت .حاصل پژوهشهایی کاه در

رزین پلی استر در شکل ( )1ارائه شده است.

این زمینه صورت گرفت این نتیجه را در بار داشات کاه باا باه
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شکل( )1فرایند پخت رزین پلی استر][1

صادق دردائی و حامد باقری

سه نوع اصلی مصالح مرکاب باتن پلیماری عبارتناد از  :الا )
پلیماار تزریقاای

(Concrete

 )Polymer-impregnatedب) باااتن

پلیمری (،)Polymer concreteج ) بتن پلیمر– سایمان
 )Portland-Cement Concreteیا

(Polymer-

)(PPCC

الا ) بااتن پلیماار تزریقای :بااه وسایله تزریاق یاک منااومر بااا
ویسکوزیته پایین در یک بتن سیمان پرتلند پیش ساخته ساخت
شده تولید میشود ،که این منومرهای تزریق شاده تحات تااثیر
عوامل فیزیکی ( تابش نور فرابنفش یاا گاماا ) یاا شایمیایی باه
پلیمر جامد تبدیل می شاوند .میمتارین عامال نامناساب بارای
]Fig 1. Curing process of polyester resin [1

استفاده از این فرآوردهها قیمت نسبتا زیاد آنیاست باه گوناهای

شکل( )2فرایند پخت تکمیلی ) aرزین قبل از شروع فرایند پخت )bشروع

که منومر استفاده شده در آنیا گران قیمت است و فرآیند تولیاد
نیز پیچیدهتر از بتن اصالح نشده است [.]9

فرایند شبکه ای شدن  )cتکمیل فرایند پخت  )dفرایند پخت تکمیلی][2

ب) بتن پلیمری :بتن رزینی شامل یاک چساباننده پلیماری کاه
ممکن است ترموپالست یاا ترموسات و یاک پرکنناده معادنی
مانند شن و ماسه ،شن و یا سان

گسساته باشاد .ایان باتنهاا

مقاومت بیشتر در برابر مواد شیمیایی و خورندههاا ،جاذب آب
کمتر و پایداری باتتر در مقابل پدیده یخ زدگی– ذوب نسابت
به بتن سیمان پرتلند معمولی دارندPC .ها مواد مرکبی است کاه
چسباننده آنیا تماما شامل پلیمرهای مصنوعی است کاه اشاکال
متفاوتی از آنیاا مانناد باتن رزیانهاای مصانوعی ،باتن رزیان
Fig 2. Post curing process: a) resin befor curing b)start of
]cross link process c) complete curing d) post curing [2

پالستیکی بتن ساده رزینی شناخته شدهاند .به دلیال اساتفاده از
پلیمر به جای سیمان پرتلند افزایش واقعی قیمت وجود خواهد

میزان پیوندهای عر ی در یک پلیمر گرماسخت با میزان شروع

داشت .پس پلیمرها فقط بایاد در ماواردی مصارف شاوند کاه

کننده ،دماا و زماان پخات رابطاه مساتقیم دارد .در پلیمرهاای

بتوان خوا

فوقالعاده آنیا ،هزینه دستمزد کمتر در عملآوری

گرماسخت عموماً بعد از زمان پخت میتاوان پلیمار را در یاک

و جابهجایی را با قیمت باتی آنیا توجیه کارد .بناابر ایان میام

محیط گرم با دمای متعادل قرار داد تا فرایند پخت کاملتر شاود

است که یک الاراح و مینادس آگااهی کاافی از قابلیاتPCهاا

در این حالت پیوندهای عر ی به بیشینه مقادار خاود خواهاد

داشته باشد [.]1

 )Postمایگویناد.

ج) بتن پلیمر– سیمان :بتن اصالح شدهای است کاه قسامتی از

رسید به این فرایند پخت تکمیلی یا

این فرایند عموما در تولید بیشتر ترموستها اساتفاده مایشاود.

سیمانِ چساباننده آن ،باا پلیمرهاای مصانوعی جاایگزین شاده

مرور ادبیات فنی با توجه باه االالعاات گاردآوری شاده نشاان

است .این فرآورده از ترکیب کردن یاک مناومر ،پایش پلیمار–

میدهد فرایند پخت تکمیلی در تولید باتنهاای پلیماری ماورد

منومر یا با یک شیره پلیمری داخل یک بتن سیمانی تولید مای-

توجه قرار نگرفته است و این درحاالی کاه بررسای تااثیر ایان

شود .پلیمریزاسیون منومرها و پیش پلیمر– منومر در اثر ا اافه

بااتتری در ایان ناوع

کردن یک کاتالیزور به مخلوط انجام میشاود .تکنولاو ی ایان

مو وع شاید بتواند باع

(Curing

ایجاد خوا

بتن بشود.

فرآیند خیلی شبیه به بتن معمولی است .بنابر ایان باتن پلیمار–
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سیمان را میتاوان در کااربری خواساته شاده ،درجاا ریخات.

رزین پلی استر را بررسی کرد .باتنهاای اساتناد شاده در ایان

درحالیکه بتن پلیمر تزریقی معموت به صورت سازههای پایش

پژوهش از نوع بتن پلیمری بود کاه در آن باه جاای سایمان از

بتن پلیمر– سیمان تولید شاده

رزین پلی استر استفاده شده بود .البته پژوهشهای ارائه شده در

تاا

بتنیای پلیمار– سایمان محادودتر از ساایر باتنهاای

ساخته استفاده میشوند .خوا

به وسیله بتن اصالح شده با پلیمرهای گونااگون از اعی
اعی

کامال مساعد تغییر مایکناد .خاوا

خصو

پلیمری است .در

محصاوتت باه

عمومی بتنهای پلیمر– سیمان ارائه شده است] Al-Mandi .[5و

ناسازگاری بین بیشاتر پلیمرهاا و منومرهاا باا قسامتی از جاز
ترکیبی بتن آنیا نسبت داده میشود .خوا

استاندارد548

 ACIخالصه کلی از مشخصات

باتتر نیز به وسایله

همکاران روی آثار دما روی نمونه تیرهای بتنی اصالح شده باا

استفاده از پری پلیمرهایی مثل پلی استر غیر اشباع کراس لیناک

بتن پلیمر -سیمان ساخته شده از اپوکسی پژوهشایای خاود را

شده با استایرن یا اپوکسیها تولید میشوند [ .]1برای دساتیابی

ارائه نمودند] Alkhaleefi .[6و همکاران رفتار باتنهاای پلیمار-

به اصالح مناسب ،باید نسبت زیادی از پلیمرها استفاده شود که

سیمان را بررسی کرده و آثار استفاده از اپوکسای را در اصاالح

با افزایش قیمت توجیه پذیر نیست .اصالح بتن با شیره پلیمری

مشخصات بتن بررسی و ارائه نمودند [ .]2تنوع رزینهای قابل

در محادوده یاک هزیناه معقاول توصایه

اسااتفاده در بااتنهااای پلیمااری ماایتوانااد موجااب حصااول

میشود ،چراکه گونههای زیادی از شیرهها در حال حا ر برای

شود کاه تااکنون ماورد

برای بیباود خاوا

خصوصیات فیزیکی -مکانیکی مختل

استفاده در فرآوردههای بتنی پلیمر– سیمان و ماالتهاا وجاود

تحقیق پژوهشگران مختل

دارد .عملآوری شیره بتن پلیمر– سیمان با بتن معمولی متفاوت

در این پژوهش آثار مربوط به تغییرات میزان درصد وزنی پلیمر

است ،به دلیل اینکه پلیمر یک غشا نازک روی سطح فرآورده-

در ساخت بتن و آثار پخت تکمیلی بعد از ساخت در بتنهاای

مایشاود قسامتی از رالوبات داخلای

پلیمر -سایمان بررسای مایشاود .بار ایان اسااس نموناههاای

درون بتن نگهداری شده و این رالوبت برای اداماه هیدراسایون

استوانهای بتن با سیمان پرتلند بدون پلیمر ،نمونههاای بتنای باا

سیمان مورد نیاز است همچناین باه دلیال هماین غشاا ناازک

ده ،بیست و سی درصد وزنی سیمان ،پلیمار سااخته و ارزیاابی

تشکیل یافته ،عملآوری با آب بارای ایان محصاوتت عموماا

میشود .همچنین آثاار مرباوط باه پخات تکمیلای در سااخت

کمتر از بتن معمولی است .بتنهای پلیمر– سیمان ساخته شاده

نمونههای بتنهای پلیمر – سیمان ) (PPCCبررسی میشود.

ها تشکیل میدهد باع

از شیره پلیمر ،پیوستگی عالی با آرماتور های فوتدی و بتنهای

 -2مشخصات مصالح

کینه از خود نشان می دهند .شکل پذیری خاوب ،مقاومات در

بر اساس بیشتر اساتانداردهای موجاود بارای باه دسات آوردن

برابر نفوذ آب و محلولهای نمک آبی ،مقاومت در برابر پدیاده
یخ– ذوب از دیگر خوا

مشخصات بتنهای ساخته شده ،در ایان پاژوهش نیاز نیازمناد

آنیا اسات جما شادگی ناشای از

ساخت دو نمونه از هر نوع بتن است .پس برای هر آزماایش 2

خشک شدن بتن پلیمر– سیمان نیز غالبا کمتار از باتن معماولی

نمونه برای بتن معمولی 2 ،نمونه بارای باتن پلیمار – سایمان

است.
پژوهشهای متعددی در خصو

قرار گرفته است [.]3-12

دارای پخت تکمیلی و  2نمونه برای بتن پلیمر -سایمان بادون

بررسای عملکارد مکاانیکی

پخت تکمیلی در این پژوهش ساخته شاده و ماورد آزماایش و

بااتنهااای اصااالح شااده بااا مااواد پلیمااری انجااام شااده اساات.

بررسیهای بیشتر قرار گرفت .در مجموع  11نمونه مورد تایید،

پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه نیز مربوط به ساه دساته

آزمایش شدند.

بتن اصالح شده است .جمشیدی ( )1933عملکارد مکاانیکی و

 -1-2بتن سیمانی

دوام بتنهای پلیمری تییه شده از رزین پلایاساتر را بررسای و

 -1-1-2سیمان

افزایش مقاومتهای اولیه و نیایی بتنهای پلیمری تییه شده از

سیمان مورد استفاده در این مطالعه بارای سااخت نموناههاا ،از
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نوع سیمان پرتلند نوع  IIاست.

پلی استر مورد استفاده در این پژوهش پلیاساتر غیار اشاباع باا
%11

 -2-1-2مصالح سنگ دانه

مشخصات سن

استایرن ،سختکننده ماورد اساتفاده ( MEKPمتیال اتیال

کتون پراکساید) و ( DMPدی متیل فتااتت) اسات و از کبالات

دانه مصرفی در این مطالعاه از ناوع شکساته،

نفتانات به عنوان شتاب دهنده استفاده شد.

البق روشهای تست استاندارد  ASTMتعیین شده است .بیشینه
قطر سن

صادق دردائی و حامد باقری

دانه آن برابر  13میلایمتار اسات .همچناین چگاالی

 -2-2-2طرح اختالط

ظاهری در حالت درون اشباع با سطح خشک برای ریز داناههاا

الرح اختالط بتن بر اساس جدول زیر انجام شده است .تزم به

 ASTMبرابر با  2/22و برای درشت دانهها

گفتن است مشخصات سایمان و سانگدانههاای اساتفاده شاده

البق استاندارد

C128

 2/21گرم بار ساانتیمتار مکعاب محاسابه شاده اسات .ساایر

مشابه نمونههای بتن معمولی است.

مشخصات فیزیکی سنگدانه در جدول  1ارائه شده است.

جدول ( )9الرح اختالط بتن پلیمر -سیمان

نمونه

نسبت آب

درصد وزنی

درصد وزنی رزین

مشخصات

ماسه

شن

پلیمر-سیمان

به سیمان

سیمان

نسبت به سیمان%

چگالی ظاهری()gr/cm3

2/22

2/21

نمونه 1

1/1

12

11

1226

1232/9

نمونه 2

1/1

11

21

نمونه 9

1/1

3

91

جدول ( )1مشخصات سنگدانهها

وزن مخصو
ظاهری()Kg/m3
رالوبت نسبی()%

%1

%2

مدول نرمی()F.M

2/31

-

ارزش ماسه ای%

23

-

Table 3. Polymer- cement concrete mix design

 3-2-2آماده سازی نمونهها

کامپوزیتهای مورد اساتفاده باا درصادهای  91،21،11وزنای

Table 1. Properties of aggregates

رزین مورد استفاده نسبت به سایمان ،در قاالبی اساتوانه ای باه

 3-1-2طرح اختالط

ابعاد  121×911میلیمتر تولید شدند.

الرح اختالط بتن معمولی در جدول  2ارائه شده است .نمونهها

فرآیند عملآوری نمونههایی که شامل پخت تکمیلی مایشاوند

پس از یک ساعت از زمان قالب گیری از قالب خاارج شاده و

به این صورت بود که به مدت یک روز در دماای اتااق پخات

بعد از آن مشابه نمونههای بتن پلیمری دارای نگیاداری ثانویاه

شده و سپس به مدت  9ساعت در محیط آب گرم با دماای 31

به مدت یک روز در محایط آزمایشاگاه نگیاداری شادهاناد و

درجه سیلسیوس پخت تکمیلی شدند.

سپس سه ساعت در دماای آب  31درجاه عمال آوری شاده و

عمل آوری نمونههای پلیمر سیمان بعد از آن مشابه نموناههاای

سپس عملآوری آنیا به الور معمولی ادامه یافت.

بتن معمولی است .روز 23ام ساخت نمونههاا بارای اساتخراج
نتایج ،آزمایش شدند.

جدول ( )2الرح اختالط بتن

نمونه

بتن

نسبت آب

درصد

درصد

درصد

به سیمان

وزنی

وزنی

وزنی ماسه

سیمان

شن

11

13

1/1

 -3بحث و بررسی
 -1-3مقاومت فشاری:
در این پژوهش مقاومت فشاری نمونهها بر اسااس اساتاندارد

91

ASTM C39 / C39M – 11

معمولی
Table 2. Concrete mix design proportions

] [13تعیاین و در شاکلهاای  9و 1

ارائه شده است.

 -2-2بتن پلیمر سیمان

بر این اساس شکل  ،9شامل نتایج مقاومت فشاری نموناههاای

 -1-2-2رزین
120
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دوره شانزدهم  /شماره  / 2تیر 1932
شکل ( )3نتایج مقاومت فشاری بدون پخت ثانویه

بتنی است که تحت شرایط پخت تکمیلی قرار نگرفتاه اسات و
در شکل  1نتایج مربوط به نمونههای دارای پخت تکمیلی ارائه
شده است .تزم به گفتن است که منظور از نموناه دارای رزیان
صفر درصد همان نمونه بتن معماولی اسات کاه بارای مقایساه
بیتر در این شکلها ارائه شده است.
آزمایش تعیین میزان مقاومات فشااری نموناههاا در پایاان روز
23ام ساخت نمونهها انجام شده است .همانگونه کاه در شاکل
مشاهده میشود افزایش درصد وزنی رزیان نسابت باه سایمان
میزان مقاومت فشاری بتن را به شکل چشمگیری افازایش داده

Fig 3. Compressive strength results for samples without post
curing

است بر این اساس نموناه پخات تکمیلای شاده دارای درصاد
وزنی رزیان ده درصاد افازایش مقاومات فشااری حادود 22

شکل ( )4نتایج مقاومت فشاری با پخت ثانویه

درصااد  ،نمونااه دارای درصااد رزیاان بیساات درصااد افاازایش
مقاومت فشاری  31درصد و نموناه دارای رزیان سای درصاد
افزایش  211درصدی را از خود نشان میدهد .در حالی که این
مقادیر برای بتنهای پلیمر سیمان بدون پخت به ترتیب برابر ،3
 21و  211درصد است.
برای بتنهای پلیمری دارای پخات تکمیلای بیباود مشخصاات
مقاومت فشاری نسبت به حالت بدون پخت قابل توجاه اسات.
مقایسه نتایج مربوط به افازایش مقاومات نموناههاا در جادول
شماره  1ارائه میشود .نتیجهگیری کلی باه دسات آماده نشاان

Fig 4. Compressive strength results for samples with post
curing

میدهد افزایش درصد وزنی استفاده از رزین و انجاام عملیاات
پخت تکمیلی روی نموناههاای بتنای باعا

افازایش و بیباود

علت این پدیده را میتوان در افازایش درصاد شابکهای شادن

مقاومت فشاری نمونههای بتنی شده است .از الرفی تاثیر پخت

رزین جستجو کرد .با توجه به این مو وع کاه در میازان کمتار

تکمیلی در نمونههای دارای رزین کمتار نماود بیشاتری نشاان

رزین احتمال ایجاد شبکه کمتر است و شارایط پخات تکمیلای

میدهد.

میتواند تاثیر حضور رزین را بیشتر نمایان سازد.

جدول ( )1میزان افزایش مقاومت فشاری بتن پلیمر سیمان در مقایسه با بتن

 -2-3مقاومت کششی

معمولی
نسبت رزین
استفاده شده

درصد افزایش

بر خالف آزماایش هاای مقاومات فشااری ،آزماایش مقاومات

نمونه با پخت

نمونه بدون پخت ثانویه

کششی با روش غیرمستقیم که تفااوت هاای اصاولی باین آنیاا

%11

21

3

وجود دارد ،انجام میگیرد .حالت ایدهآل آن است کاه مقاومات

%21

31

63

کششی از الریق کشش مستقیم اندازه گیری شود ،لایکن اعماال

%91

211

211

کشش محوری در نمونههای بتنی دشوار است.
دو آزمایش متداول در این مورد ،آزمایش خمشی و آزمایش دو

Table 4. Compressive strength of polymer-cement
concrete compared to cement concrete

نیم شدن است .در آزمایش دو نیم شدن یاا آزماایش برزیلای،
121

صادق دردائی و حامد باقری

بررسی اثرات پخت تکمیلی بر مشخصات مکانیکی بتن های پلیمر -سیمان

استوانه بتنی که برای انجام آزمایش فشار به کار برده میشود به

میزان افزایش مقاومت کششی برای نمونههای پخت شده برابار

شکلی بین فک های دستگاه فشار قرار میگیرد که محور الاولی

 221،112و  221درصد و در نمونههای پخت نشده  22،921و

آن در جیت افقی قرارگیارد و باار وارد بار آن کامکام ا اافه

 161درصد نسب به بتن معمولی است .بر این اساس همانگونه

میشود تا گسیختگی به وسیله شکست در امتداد قطر نمونه رخ

که در آزمایش مقاومت فشاری دیده شد پخت تکمیلای باعا

دهااد .باار ایاان اساااس در ایاان مطالعااه آزمااایش برزیلاای روی

ایجاد شبکه بیشتر در رزین شده و درنتیجه میزان مقاومت نمونه

نمونههای ساخته شده انجام شده است.

ها را افزایش میدهد .این افازایش در نموناه ده درصاد بیشاتر

مشابه آزماایش مقاومات فشااری نموناههاای دارای رزیان در

تاثیر گذار است زیرا باعا

آزمایش کشش نیز بسیار بیتر عمال نمودناد .کاه میازان بیباود

تاثیرگذاری رزین را در بتن افزایش میدهد.

مشخصااات در آزمااایش کششاای در نمونااههااای دارای پخاات

افازایش درصاد شابکهای شاده و

جدول ( )2میزان افزایش مقاومت کششی بتن پلیمر سیمان در مقایسه با بتن

تکمیلی چشمگیرتار اسات .شاکل  2نتاایج آزماایش مقاومات

معمولی

کششی بدون پخت تکمیلی ،شکل  6نتایج مقاومت کششای باا

درصد افزایش

نسبت رزین

پخت تکمیلی و جدول  2میزان افزایش مقاومت کششی نموناه
های بتن پلیمر– سیمان در مقایسه با بتن معمولی را نشاان مای
دهد.
شکل ( )5نتایج مقاومت کششی بدون پخت ثانویه

نمونه بدون پخت

استفاده شده

نمونه با پخت

%11

221

22

%21

112

921

%91

221

161

ثانویه

Table 4. Compressive strength of polymer-cement
concrete compared to cement concrete

 -4نتیجه گیری
در این پژوهش اثر میزان استفاده از پلی استر به جای سیمان در
تغییر مشخصات بتن بررسی شد .همچنین باا توجاه باه اینکاه
تاکنون پژوهش کاملی در مورد آثار پخت تکمیلی روی خوا
بتن پلیمری انجام نشاده اسات .تاههیر انجاام ایان فرآیناد نیاز
Fig 5. Tensile strength results for samples without post curing

بررسی گردید .براین اساس در این پژوهش درصد وزنی رزیان

شکل ( )6نتایج مقاومت کششی با پخت ثانویه

بر اساس درصد سیمان مورد استفاده به عنوان پارامتر متغییار در
تغییر مشخصات بتن بررسی شد .افزایش درصاد وزنای رزیان
نساابت بااه ساایمان میاازان مقاوماات فشاااری بااتن را بااه الاارز
چشمگیری افزایش داده است .بر این اسااس افازایش مقاومات
فشاری نمونههای پخت تکمیلی شده برای درصد وزنای رزیان
ده  ،بیست و سی درصد به ترتیب برابر 31 ، 22و  211درصاد
است ،در حالیکه افزایش مقاومات فشااری بارای نموناههاای
پخت نشده به ترتیب برابر  21 ،3و  211درصاد اسات .میازان
افزایش مقاومت کششای بارای نموناههاای پخات شاده برابار
 112،221و  221درصد و در نمونههای پخت نشده  921،22و

Fig 6. Tensile strength results for samples with post curing
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افزایش رزیان در باتن پلیمار – سایمان مشخصاات مکاانیکی
نمونهها را افزایش میدهد که این میزان افازایش در خصاو
 همچنین آثار پخت.نمونههای با پخت تکمیلی قابل توجه است
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که دلیل آن را میتوان در افزایش میزان شبکهای شدن در رزین
پلی استر و همچنین افزایش تاثیر رزین در مخلاوط باتن پلیمار
.سیمان بیان نمود
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Abstract:
It is well known that general concrete alone lacks excellent mechanical properties especially in tension,
hence there is need for modification by polymers. Research on polymer concrete began in the 1950s and it
has been actively used since the 1970s. The use of Polymer cement concrete is in rapid increase as it
possesses improved qualities over conventional concrete. Adequate design of polymer concrete members
requires appropriate understanding of its mechanical behavior.There are three kind of polymer concrete: A)
polymer concrete (PC): this kind of polymer concrete is formed by polymerization a mixture of a monomer
of a thermoset polymer and aggregate, B) latex-modified concrete (LMC): this kind of polymer concrete is
named polymer Portland cement concrete. In this way Conventional concrete is replaced with part of mixing
water with latex and C) polymer-impregnated concrete (PIC): it is produced by impregnating or infiltrating a
hardened concrete with a monomer then polymerization is done.
There are many polymers that used in polymer concrete same as polyester, epoxy, styrene monomer and
methyl methacrylate (MMA). Polyester concretes are viscoelastic and will fail under a sustained compressive
loading at stress levels greater than 50 percent of the ultimate strength. Sustained loadings at a stress level of
25 percent did not reduce ultimate strength capacity for a loading period of 1000 hr.
The main purpose of this paper is to investigate the effect of post curing effects on the mechanical properties
of polymer cement concrete. Polyester was introduced to the mix as cement replacement by weight. A
suitable concrete mix was designed and produced, using three different ratios of Polyester as cement
replacement varying between conventional concrete for 0% Polyester to 30% Polyester. Two types of
samples were cast, compacted and then cured for 28 days. The polymer concrete samples include two types,
one has post cured and the other was without post curing. The cylinder specimens were tested in
compression and split tension to determine the compressive and the tensile strength. The variation of
compressive strength, tensile strength were determined and assessed for samples especially for samples with
and without post curing. Based on the experimental program post curing has Significant effects compressive
and tensile strength of concrete samples. The effect of weight percentage of polyester resin and post curing
condition were investigated in relation to the mechanical properties of polymer concrete. The results indicate
that an increase of polyester content in polymer concrete enhances the mechanical properties same as the
tensile and compressive strength of the composite. Also, post curing increases mechanical properties,
especially in the lower weight percent polyester. It seems that post curing causes increased degree of crosslinking in resin and increased the effect of polyester in the composite in lower percentage. It can be seen that
post curing increased the mechanical strength for lower weight percentage of polyester more than the higher
ones. In other words, lower weight percentage of polyester is more effective than the higher. This result
comes from the effect of cross-linked density of polyester in polymer concrete composite because crosslinked density is very low when the weight percentage of polyester is low. Post curing can increase the crosslink density of polyester therefore increasing the mechanical properties of polymer concrete.
Keywords: Polymer Cement Concrete, post curing, mechanical properties, Polyester.
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