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 چکیده

-اندرکاران صنعت ساخت و ساز قرار گرفته است. یکی از راهمورد توجه دستکه از دیرباز  موضوعی است سازو  ها در امر ساختکاهش هزینه
ای امکان پذیر های سبک سازههای بتنی، کاهش ابعاد سازه است که این امر از طریق استفاده از بتنها در ساخت سازههای کاهش هزینه

ت پیش ساخته سبب سهولت در حمل و نصب آنها شده و به طور غیر مستقیم در های سبک در ساخت قطعااست. عالوه بر این استفاده از بتن

بتن سبکی دست پیدا کرد که عالوه بر دارا  ا استفاده از پلیمرهای سوپر جاذبدر این مقاله سعی شده است تا ب گذارد.طراحی آنها تاثیر می

دستیابی به این هدف ماده خشک پلیمر سوپر جاذب به صورت جایگزین  نیز باشد. به منظور( self-cureآور)ای، خود عملبودن مقاومت سازه

نتایج های بتنی تعیین شد. روزه نمونه 12 و54 و 7حجمی ماسه و براساس درصد وزنی سیمان به مخلوط بتن اضافه شد و مقاومت فشاری 

 .امکان پذیر است دانه بدون استفاده از سبکای ساخته شده با پلیمرهای سوپر جاذب و دهد که دستیابی به بتن سبک سازهنشان می

 آوریپلیمر سوپر جاذب، خود عمل ای،های کلیدی: بتن سبک سازهواژه
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Abstract: 

Reduction of cost in construction is considered by construction industries practitioners. Reduction in 
structure elements dimensions is one of the methods for decreasing the cost and it is possible with use of 
lightweight concrete. In addition, use of lightweight concrete in precast segments facilitate of 
transportation and installation. In this paper it was tried to achieve “self-curing structural lightweight 
concrete” using super absorbent polymer. In the mix design super absorbent polymer were used as 
volumetric replacement of sand and fraction of cement weight. Compressive strength of concrete in 7, 14 
and 28 days was measured. The result shown it is possible to achieve lightweight concrete containing 
super absorbent polymer without lightweight aggregates. 

Keywords: Structural lightweight concrete, Super absorbent polymer, Self curing  
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 مقدمه

ای در اوایل قرن بیستم در آمریکای شمالی در مقیاس های سازهدانهبعد از تولید اولین سبکپس از جنگ جهانی اول و به ویژه 

زیادی در ساخت و کاربرد آن به وجود آمده  تروی این نوع بتن انجام شده وتحوالای صنعتی تا به امروز تحقیقات گسترده

های ها به کاهش بار مرده سازه، کاهش ابعاد المانتوان از آنی سبک مزایای بسیاری دارد که میهااستفاده از بتن .[1و5]است

طبق تعریف ارائه شده در سازه، کاهش بار وارده ناشی از زلزله، کاهش اتالف انرژی با توجه به عایق حرارتی بودن آن اشاره کرد. 

کیلوگرم بر متر مکعب تجاوز  5241وزن مخصوص آن از ود که شبتن سبک به بتنی اطالق می ACI C330-82aاستاندارد 

این در  .در نظر گرفته است( ACI C330-82aحداکثر چگالی مجاز بتن سبک را مشابه نکند)مقررات ملی ساختمان ایران نیز 

در  مکعبر کیلوگرم بر مت 1111حداکثر چگالی بتن سبک خشک شده را برابر  EN 206-1حالی است که استاندارد اروپایی 

نظر گرفته است. بتن سبک از نظر مقاومتی در سه رده :بتن سبک غیر سازه ای ، بتن سبک نیمه سازه ای )با مقاومت متوسط( و 

این سه رده بتن سبک شامل وزن مخصوص ، حداکثر برخی از ویژگی های  5بتن سبک سازه ای تقسیم می شود . در جدول 

 [5]. به صورت جدا از هم آمده است و موارد مصرف هر ردهفشاری مقاومت 

 های مقاومتی بتن سبکهای ردهویژگی -1جدول

فشاری مقاومت  رده بتن سبک

(MPa) 

 موارد مصرف (3Kg/mچگالی )

 های جداکنندهصوتی ، کف سازی ،تیغهبه عنوان عایق حرارتی و  < 211 < 1/3 ایغیر سازه

 لوک مجوفکف سازی ، ساخت ب 711-5411 1-51 اینیمه سازه

 ایهای سازهمورد استفاده در تمامی المان (5241) 1111 > 57 < ایسازه

 

آورده شده  1کرد که در جدول  را به سه دسته اصلی تقسیم، بتن های سبک از طرف دیگر می توان بر اساس روش ساخت

 [5است]

 های متداول ساخت بتن سبکروش -2جدول

 چگالیمکانیزم کاهش  نوع

 دانهاده از درشت فعدم است 5ختار بازبتن با سا

 ایجاد حباب هوا در ماتریس سیمان (CLC , AACبتن اسفنجی )

سنگدانه های سبک  از استفاده بتن ساخته شده با سبکدانه ها

 )مصنوعی یا طبیعی(

 

                                                           
5 - Open structure concrete 
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های ن است و یکی از راهبت تودهدر  ایجاد تخلخلک سازی سبیکی از راه های همان طور که در جدول باال نشان داده شده است 

پلی  این پلیمرها انواع مختلفی دارد ولی به دلیل آبدوست بودن. باشدمی 1استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب، ایجاد تخلخل

. این پلیمرها توانایی جذب آب باالیی دارند )نسبت مقدار آب جذب شده [9د]اغلب از این مواد ساخته می شون 9کرلیک اسیدهاا

.این [4] برابر وزن خود آب خالص جذب کنند 1111بر حسب فرمول ساخت می توانند تا  و سوپر جاذب( ده خشکمابه وزن 

م حججذب آب افزایش حجم می دهند و دوباره پس از خشک شدن شود پس از یاد می SAPپلیمرها که معموال از آنها با نام 

 نشان داده شده است.  5مکانیزم عمل این پلیمر ها در شکل  ود .آنها کاهش یافته و سبب ایجاد حفرات در ماتریس سیمان می ش

تا به  ،همچنین دفع آب جذب شده به هنگام خشک شدن محیط بتن به دلیل توانایی جذب و حفظ آب توسط این پلیمرها و

تحقیق سعی این ر د[. 6و1[فوق توانمند استفاده شده است بتن های توانمند و 4از این پلیمرها جهت عمل آوری داخلیامروز 

شده تا با استفاده از خاصیت افزایش حجم به هنگام جذب آب و کاهش حجم این پلیمرها به هنگام خشک شدن تخلخلی درون 

بدین وسیله با کاهش وزن مخصوص بتن و بدون استفاده از سبکدانه به بتن سبک سازه ای دست  تاماتریس بتن ایجاد کرد 

ها درون ماتریس بتن شده توسط پلیمرهای سوپر جاذب نسبت به حباب سازها، پایداری حفره ویژگی اصلی تخلخل ایجاد یافت.

 است.

 در میحط بتنشده  خیسطرح شماتیک مکانیزم عمل پلیمرهای سوپرجاذب پیش  -1شکل 

 مصالح 

با این پلیمرها فرانسه استفاده شده است . مشخصات  SNFتوسط شرکت  جاذب ساخته شده در این تحقیق از پلیمرهای سوپر

وص با وزن مخصو  2-1طبیعی بابل با سایز  سنگدانههمچنین از  .آورده شده است 9در جدول توجه به اطالعات شرکت سازنده 

 آورده شده است . 1د که نمودار دانه بندی آن در شکل استفاده شدرصد  2/1و میزان جذب آب  گرم بر سانتیمتر مکعب 61/1

 گرم بر سانتیمتر مکعب 15/1نکا و پودر میکروسیلیس محصول شرکت فرو آلیاژ ازنا با وزن مخصوص  IIاز سیمان تیپ همچنین 

مورد نیاز طرح اختالط استفاده شد. مشخصات پلیمرهای سوپر جاذب مورد استفاده  وآب آشامیدنی شهرستان بابل به عنوان آب

 ده شده است.آور 4میایی سیمان و میکروسیلیس در جدول آنالیز شی و 9در جدول 

                                                           
1- Super absorbent polymer (SAP) 
 9- polyacrylic acids 

4 - internal curing 
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 نمودار دانه بندی سنگدانه – 2شکل 

 مشخصات پلیمر سوپر جاذب – 3جدول 

 

 جنس

 وزن مخصوص

(gr/cm3) 

 

pH 

 

 حداکثر جذب آب

(w/w) 

ظرفیت تبادل 

 (CECکاتیونی)

(meq/g) 

ای پلیمرهای شبکه

آکریالمید و 

 آکریالت پتاسیم

51/5 51/2 
آب برابر در  411

 مقطر
6/4 

 

 آنالیز شیمیایی سیمان و میکروسیلیس -4جدول 

 

دی اکسید 

سیلیسیم 

)%( 

اکسید 

آلومینیوم 

)%( 

اکسید 

 آهن )%(

اکسید 

 کلسیم )%(

اکسید 

 منیزیم )%(

تری 

اکسید 

سولفور 

)%( 

باقیمانده 

نامحلول 

)%( 

افت وزنی 

در اثر 

 حرارت )%(

 1/1 6/1 1/1 7/5 2/69 6/9 7/9 1/15 سیمان

 32/5 26/1 57/1 96/1 49/1 9/1 3/1 35 میکروسیلس
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 روش اختالط

میزان جذب آب توسط پلیمرهای سوپرجاذب اندازه گیری  1، ابتدا با استفاده از آزمایش کیسه چایپیش از شروع اختالط مصالح

ه ذ صافی ریخته و کاغذ را بگرم از ماده خشک پلیمر را درون کاغ 1/1که ابتدا . روش انجام این آزمایش بدین صورت است شد

دلیل انجام این آزمایش آن است که  .کنیمآن را وزن میمجددا پس از گذشت این مدت  دهیم.دقیقه درون آب قرار می 51مدت 

است . با توجه بوده در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و در آب خالص  ،اعالم شده توسط شرکت تولید کنندهمیزان جذب آب 

برای ساخت مخلوط بتن ،  بدست آمد. پس از تعیین میزان جذب آب ، gr/gr 511میزان جذب آب پلیمرها برابر  ،به آزمایش

برخالف تحقیقات گذشته که از این پلیمرها به صورت با هم مخلوط شدند . و میکسر ریخته شد  نابتدا ماسه و سیمان درو

، در این تحقیق ابتدا پلیمرهای سوپر جاذب با استفاده از آب اختالط تعیین شده [3-4] است ستفاده شدهادر مخلوط بتن خشک 

، پیش خیس شدهیمرهای اضافه کردن پل. پس از ندو سپس به مخلوط بتن اضافه شد شدند در آوردهخیس شده به صورت پیش 

بکنند و رطوبت مخلوط را به حد  شروع به دفع آب جذب شده ی در حال میکس شدندقیقه زمان الزم بود تا پلیمرها 1حداقل 

دقیقه بتن  1البته در مواردی که بعد از  .ع مخلوط شدن ادامه داشتدقیقه پس از شرو 51تقریبا تا  آب دلخواه برسانند این دفع

ی نه های ساخته شده با میکروسیلیس ابتدا مقدارودر نم شد. میرسید مقدار مشخصی آب به مخلوط اضافه به روانی مناسب نمی

کردن پلیمرهای پیش خیس شده، به دقیقه از اضافه  1یکرو سیلیس اضافه کرده و پس از گذشت را به پودر ماز آب اختالط 

مت فشاری وو آزمایش مقاتهیه  51×51مکعبی  هر یک از مخلوط های ساخته شده تعداد سه نمونه ازمخلوط اضافه شد. در پایان 

البته شایان ذکر  آورده شده است. 1ک از طرح های ساخته شده در جدول ط برای هر ینسبت های اختال .روی نمونه ها انجام شد

و رطوبت  11±1در هوای آزاد با دمای  ،مقاومتکسب بر روند آوری داخلی است که عمل آوری نمونه ها به منظور تعیین اثر عمل

 موسسه آموزش عالی طبری بابل بود.در آزمایشگاه تکنولوژی بتن  هامحل انجام این آزمایش .درصد انجام شد 11

 نسبت های اختالط  -5جدول 

 نمونهکد 

 سیمان

)کیلوگرم بر 

 مترمکعب(

 آب

 )کیلوگرم بر مترمکعب(
)کیلوگرم 1-2سنگدانه 

 بر مترمکعب(

 سوپرجاذب

)کیلوگرم بر 

 مترمکعب(

پودر 

)کیلوگرم میکروسیلیس

آب جذب  بر مترمکعب(

شده در 

 سوپرجاذب

آب مورد 

در  استفاده

 طرح

AZ1 121 131 471 221 1/3 __ 

AZ2 691 911 411 361 51 __ 

AZ3 691 411 411 361 51 __ 

AZ4M 121 151 971 361 7 41 

 

                                                           
5- Tea bag test 
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 نتایج وتحلیل

آورده شده  9نمودار تغییرات وزن مخصوص آنها در شکل  و 6ونه ها در جدول نتایج بدست آمده از آزمایش مقاومت فشاری نم

 . است

 هانمودار تغییرات وزن مخصوص نمونه-3شکل 

 

 نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری - 6جدول 

وزن مخصوص  نمونه

 روزه 7

3Kg/m 

وزن مخصوص 

 روزه 54

3Kg/m 

وزن مخصوص 

 روزه 12

3Kg/m 

 روزه 7مقاومت 

Mpa 

 روزه 54مقاومت 

Mpa 

 روزه 12مقاومت 

Mpa 

AZ1 5659 5611 5611 1/51 9/51 2/54 

AZ2 5714 5771 5741 6/59 2/51 2/57 

AZ3 5751 5716 5714 3/3 3/59 3/59 

AZ4M 5631 5624 5621 5/56 7/11 4/11 

 

تواند به ها مقاومت کمتری داشته است که این موضوع میاز سایر نمونه AZ3همان طور که در جدول باال دیده می شود نمونه 

تا آب  هدش. این کار سبب جاذب با تمام آب محاسبه شده باشدهای سوپر دلیل نبود آب اولیه آزاد و پیش اشباع کردن پلیمر

تواند به صورت دلیل می همینهای هیدراسیون وجود نداشته باشد. های اولیه جهت انجام واکنشمورد نیاز بتن در ساعت

ه شده و مقدار کمتری درون رخ داده باشد به طوری که مقدار بیشتری از آب به صورت آب آزاد به بتن اضاف AZ1معکوس برای 

ها خارج از حوضچه آب و در هوای نجا مجددا الزم به ذکر است که نمونهیدر اپلیمرها برای عمل آوری داخلی باقی مانده است. 

های پوزوالنی میکروسیلیس موجود در این تواند به دلیل واکنشمی AZ4Mمقاومت باالی نمونه . آزاد عمل آوری شده اند

 . نمونه باشد
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، و مقدار گیرندمیقرار آنها تحت تاثیر  رهای سوپرجاذب، شعاعی از بتن کهبه طور کلی زمان مورد نیاز برای خشک شدن پلیم

ماند، هنوز مشخص نیست و نیاز به تحقیقات گسترده و میآبی که پس از خشک شدن کامل درون پلیمرهای سوپرجاذب باقی

  جامع دارد.

کربوکسیالتی و لیگنو های شیمیایی نفتالینی، پلیها با پایهها سعی شد تا از روان کنندهین بتندر ساخت چندین نمونه از ا

ها چه به صورت مستقیم و چه به صورت محلول در آب، کنندهسولفوناتی استفاده شود اما بالفاصله پس از اضافه کردن روان

سبیده و امکان مخلوط شدن بیشتر برای آن وجود نداشت و رفت که تماما اطراف میکسر چچسبندگی مخلوط به حدی باال می

-ویژه درمورد واکنش یهاداد. بررسی دالیل وقوع چنین اتفاقی نیاز به انجام آزمایشبتن کارایی خود را به طور کامل از دست می
 .ها و پلیمرهای سوپرجاذب داردکنندهبین انواع روانهای شیمیایی 

 جمع بندی

های ی سبک عالوه بر کاهش بار مرده ساختمان و در نتیجه کاهش بار وارده ناشی از زلزله، سبب کاهش هزینههااستفاده از بتن

-های مناسبی در برابر حرارت نیز میها عایقشود . به عالوه این بتنهای سازه نیز میساخت و ساز از طریق کاهش ابعاد المان
ای و سازهغیر ک وجود دارد که اکثر آنها منجر به ساخت بتن های سبک های سببرای ساخت بتنهای مختلفی باشند. روش 

گردد. در این مقاله سعی شد تا با استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب روشی جدید برای ساخت بتن سبک ابداع ای مینیمه سازه

ط به پلیمرها افزوده شد و پلیمرها به ها بخشی از آب اختالط ودر برخی دیگر تمام آب اختالکرد. برای این منظور در بعضی نمونه

 تا تاثیر عمل آوریآوری شدند ها در هوای آزاد عملنمونه ،ه مخلوط اضافه گردید. پس از ساختبصورت از پیش خیس شده 

مت فشاری دیده شد وداخلی پلیمرهای سوپر جاذب و خود عمل آور بودن این نوع بتن مشخص شود. پس از انجام آزمایش مقا

 ،گردیدو بخش دیگر به صورت آب آزاد به مخلوط بتن اضافه  آنها به پلیمرها اضافه شده بخشی از آب اختالط هایی کهونهکه نم

مانده درون پلیمرها دارای مقاومت فشاری بهتری هستند. شایان ذکر است که تعیین شعاع تاثیر، سرعت دفع آب، میزان آب باقی

های دقیق ها بر عملکرد این پلیمرها نیاز به بررسیکنندهروانها و فوقکنندهادی مانند روانتاثیر حضور موپس از پایان دفع آب و 

  دارد.

 مراجع

 5931ای، تهران، انتشارات علم و ادب، زاده، محمد، لیبر، نیکالس علی، جلیلی، مارال، راهنمای کاربردی بتن سبکدانه سازهشکرچی. 5

 17و  16، 656-613 صفحات ، اولین کنفرانس ملی بتن سبک،"ی و اجرای بتن سبکدانه در ایرانمشکالت به کارگیر". تدین، محسن، 1

 بهمن ماه، دانشگاه تهران

3. Mechtcherine, Victor, Reinhardt, Hans-Wolf, Application of Superabsorbent Polymers (SAP) in 
Concrete Construction, Volume 2, Germany, Stuttgart, Springer, 2012 

4. Moning, sven, “Water Saturated Super-Absorbent Polymers Used In High Strength Concrete”, Otto 
Graf Journal, Vol 16, 2005, Pages 193-202 

5 .Craeye, Bart, Geirnaert, Matthew, De Schutter, Geert, “Super absorbing polymers as an internal curing 
agent for mitigation of early-age cracking of high-performance concrete bridge decks”, Construction and 
Building Materials, Volume 25, Issue 1, January 2011, Pages 1-13 

6. Soliman A.M., Nehdi M.L, “Effect of partially hydrated cementitious materials and superabsorbent 
polymer on early-age shrinkage of UHPC”, Construction and Building Materials, Volume 41, April 
2013, Pages 270-275 

7. Tange Hasholt, Marianne, Mejlhede Jensen, Ole, Kovler, Konstantin, Zhutovsky, Semion, “Can super 
absorbent polymers mitigate autogenous shrinkage of internally cured concrete without compromising 
the strength?”, Construction and Building Materials, Volume 31, June 2012, Pages 226-230 



 5931مهرماه  51 –تهران  –پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران 

9 

 

8. Wyrzykowski, Mateusz, Lura, Pietro,” Controlling the coefficient of thermal expansion of 
cementitious materials – A new application for superabsorbent polymers”, Cement and Concrete 
Composites, Volume 35, Issue 1, January 2013, Pages 49 

9- Yao, Yan, Zhu, Yu, Yang, Yingzi, “Incorporation superabsorbent polymer (SAP) particles as 
controlling pre-existing flaws to improve the performance of engineered cementitious composites( 
EEC)”, Construction and Building Materials, Volume 28, Issue 1, March 2012, Pages 139-145 

 


