
 

 

 و معیار انتخابمصالح انواع  –بتنی  هایسازهتعمیر 

الت با التکس، م شدهاصالحمثل مالت یا دوغاب سیمان پرتلند، مالت یا بتن بتنی از مصالح مختلفی  هایسازهبرای تعمیر 

عالوه . شودمیانتخاب بین این مصالح بر اساس عملکرد و هزینه انجام . شودمیاستفاده  زودگیر بدون جمع شدگی و بتن پلیمری

 د.اهمیت دارو سادگی اجرای آن  دیدهآسیبمصالح با سازه سازگاری  هااینبر 

تفاده حفاظتی یا سیمان متفاوتی اس هایپوششبه دلیل حمله شیمیایی اتفاق افتاده باشد، ممکن است الزم باشد از  آسیبوقتی 

تصال ایجاد ا . استانداردشودمیبا شکست مواجه جدید و قدیمی  قسمتبتن تعمیر شده به علت شکست اتصال بین  معموالًشود. 

یازمند انتخاب ن تنهانهبنابراین انجام کار تعمیر موفق  ؛بتن پایه مربوط است سازیآمادهبه  مستقیماًشده بین بتن جدید و قدیمی 

 مناسب، بلکه نیازمند استفاده از روش اجرایی مناسب نیز هست.مصالح 

 معیارهای انتخاب مصالح تعمیر

 سادگی کاربرد 

 هزینه 

 تجهیزات و نیروی ماهر موجود 

  در انبار مصالح دارینگهعمر 

 مصالح عمر مفید 

 نوع آسیب 

  هدیدآسیبسازگاری مصالح تعمیر با بتن 

  شدهتمامظاهر سطح 

 ضریب انبساط گرمایی مصالح 

  مصالح نفوذپذیریضریب 

 در برابر خوردگی مصالح مقاومت 

 دوام مصالح تعمیر بتن 

 سرعت تعمیر بتن 

 معمولمصالح 

 :شودمیاشاره بتنی  هایسازه سازیمقاومه برای تعمیر یا بهسازی یا معمول مورد استفادتعدادی از مصالح  به در ادامه

 نشدهاصالحمالت یا دوغاب سیمان پرتلند 

ی است. دلیل انتخاب آن سهولت دسترس بتنی هایسازه هایآسیببرای تعمیر مصالح  ترینمعمول ،الت یا دوغاب سیمان پرتلندم

 و هزینه پایین آن است.

 زا کوچک وبرای کارهای  معموالًمالت سیمان از مناسب تشکیل شده است.  دانهسنگو  این مصالح از سیمان پرتلند معمولی

 .شودمی ، استفادهسیمانی در صورتی که مساحت منطقه تعمیر بزرگ باشد بتن



 

 

 
 نشدهاصالحپرتلند . مالت سیمان 1شکل 

 با التکس شدهاصالحمالت یا بتن سیمان پرتلند 

مصالح  این .شودمیجلوگیری از حمله کلرید روی سطوح استفاده جهت  به دلیل نسبت آب به سیمان پایین و درز این مصالح ا

این مصالح مشابه مالت  مقاومت. شودمیهمان مالت یا دوغاب سیمان پرتلند معمولی است که به آن امولسیون التکس اضافه 

 .یابدمیکاهش مواد شیمیایی  ، نفوذترپایینبه دلیل نسبت آب به سیمان یا دوغاب سیمان پرتلند معمولی است. 

سازه  از برداریبهرهشرایط این مصالح باید بر اساس . گذاردمی تأثیرالتکس بر مقاومت و دوام سیمان  کنندهاصالحاضافه کردن 

 .استفاده شود

باشد. نسبت آب  ۱:0-0.۳ عمق باید مترمیلی 03برای مقاطعی تا با التکس  شدهاصالحبتن در  نرم دانهسنگنسبت سیمان به 

را  مترمیلی 03از  ترعمیقبرای مقاطع با التکس  شدهاصالحوزنی باشند. بتن  3.0تا  3.۱و نسبت التکس به سیمان  3.0باید 

 درشت ساخته شود. دانهسنگبخش  0تا  ۱.۳نرم و  دانهسنگبخش  0تا  0.۳بخش سیمان به  ۱ هاینسبتباید با 

 
 با التکس شدهاصالح. مالت 2شکل 

 



 

 

 مالت زودگیر بدون جمع شدگی

. ندکیمبتن قدیمی ایجاد . این مالت پیوند خوبی با شوندمیجمع شدگی بتن با این مصالح تعمیر  ناشی ازروی سطح  هایترک

 آوریعملمناسب به همراه این مصالح تعمیر باعث افزایش مقاومت، بهبود پیوند و کارایی و کاهش زمان  هایافزودنیاستفاده از 

 .شودمی

 بتن پلیمری

با یک ت کریالیا مونومرهای متیل متا آوریعمل هایعاملبتن پلیمری مورد استفاده یک سیستم بتن اپوکسی با  ترینمحبوب

 گسترده در دسترس است. صورتبهکسی اپوبتن  بازدارنده و پیش برنده است.

 
 . مالت زودگیر بدون جمع شدگی3شکل 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:
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