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  مقدمه - 1
با  02/05/1400مورخ  14000501شرح خدمات قرارداد پژوهشي شماره انجام گزارش تحقيقاتي حاضر در راستاي 

  موارد زير مورد بررسي قرار گرفته است:شركت همگرايان توليد (كپكو) تهيه شده است. در اين تحقيق، 
  Zetanul WR5با كد  كركسيالت اتر رزين پليكنندگي  ارزيابي قابليت روان -
  Zetanul WR5با كد  كركسيالت اتر رزين پليحفظ اسالمپ ارزيابي قابليت  -

  Zetanul WR4با كد  كركسيالت اتر ارزيابي مشخصات سيمان روي عملكرد رزين پلي -

توسـط   شـده  تحويلروي نمونه هاي انجام شده  شده در اين گزارش مربوط به آزمون نتايج ارائهالزم به ذكر است كه 
در نيمه دوم سـال  به آزمايشگاه فناوري بتن مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي  همگرايان توليد (كپكو)شركت 

   باشد. مي 1400

  كننده فوق روانمواد افزودني  -2
فـوق   افزودنـي عنـوان يـك مـاده    Zetanul WR5 كربكسيالت اثر با كد آزمايشگاهي  اثر رزين پليدر اين تحقيق، 

الزم به ذكـر اسـت بـه ازاي هـر يـك كيلـوگرم رزيـن پلـي          بررسي قرار گرفت. مورددر بتن ) 1(شكل كننده  روان
مـاده  الزم بـه ذكـر اسـت از    گرم ديفومر شركت همگرايان توليد تركيب شده است.  5/1كربكسيالت ارسالي، مقدار 

  گيركننده در افزودني مورد آزمايش، استفاده نشده است.كند
  

  طرح مخلوط و نتايج آزمايش -3

در تكـرار)   3(در شـده   انجـام هـاي   كننده و نتايج آزمـايش  هاي حاوي مواد افزودني فوق روان مخلوط بتن هاي طرح
 ارائه شـده  3و  2هاي  در شكلدانه  بندي مصالح سنگي ريزدانه و درشت دانه همچنين شده است. ارائه 3تا  1جداول 

و آزمون تعيين درصد هـواي   ASTM C143آزمون تعيين اسالمپ  طبق استاندارد  بايد اضافه نمود كه ضمناً است.
گيري شـده اسـت. همچنـين آزمـون تعيـين       اندازه Bو با استفاده از دستگاه نوع  ASTM C231 بتن طبق استاندارد

    انجام شده است. cm15هاي مكعبي با ابعاد  مقاومت فشاري بتن روي آزمونه
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 (ساخت اول) Zetanul WR5طرح مخلوط بتن حاوي رزين  -الف- 1جدول 

  مشخصات اجزاء بتن اجزاءمقدار اجزاء بتن
  تهران 2نوع  kg/m3(  400سيمان (

  آب شرب شهر تهران kg/m3(  150( آب
  -  375/0 نسبت آب به مواد سيماني

   mm5 -0ماسه طبيعي   kg/m3(  1120ريزدانه (
   mm19 -5/9شن شكسته  kg/m3(  658دانه (درشت

Zetanul WR5رزين پلي كربكسيالت اتر با نام  40/0 كننده (% وزن مواد سيماني) حاوي ديفومر فوق روان

  
  

 (ساخت اول) Zetanul WR5شده نمونه حاوي رزين  هاي بتن تازه و سخت نتايج آزمايش -ب- 1جدول 

  مقدار  مشخصات
  C(  0/20دماي بتن تازه (

  3/2  درصد هواي بتن تازه (%)
  فاقد اسالمپ  )cmاسالمپ اوليه بتن تازه قبل از اضافه كردن افزودني(
  cm(  0/22اسالمپ اوليه بتن تازه بعد از اضافه كردن افزودني(

  cm(  0/20دقيقه ( 15اسالمپ بتن تازه بعد از 
  cm(  0/14دقيقه ( 30اسالمپ بتن تازه بعد از 
  cm(  0/8دقيقه ( 45اسالمپ بتن تازه بعد از 
  cm(  0/6دقيقه ( 60اسالمپ بتن تازه بعد از 
  MPa(  0/11روزه ( 1 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
  MPa(  1/41روزه ( 7 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
  MPa(  1/57روزه ( 28 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت

  
    



مام                                                                                                                                                                                                                             د  :کار و ایان     م
ه:                                                                                                                                                                                                            ٧از       ٥ماره 
  

 تكرار آزمون) –(ساخت دوم  Zetanul WR5طرح مخلوط بتن حاوي رزين  -الف- 2جدول 

  مشخصات اجزاء بتن  مقدار اجزاء  اجزاء بتن 
  تهران 2نوع   kg/m3(  400سيمان (

  آب شرب شهر تهران  kg/m3(  150( آب
  -   375/0  نسبت آب به مواد سيماني

   mm5 -0ماسه طبيعي    kg/m3(  1120ريزدانه (
   mm19 -5/9شن شكسته   kg/m3(  658دانه ( درشت

 Zetanul WR5رزين پلي كربكسيالت اتر با نام  41/0 كننده (% وزن مواد سيماني) حاوي ديفومر فوق روان
  
  

تكرار  –(ساخت دوم  Zetanul WR5شده نمونه حاوي رزين  هاي بتن تازه و سخت نتايج آزمايش -ب- 2جدول 
 آزمون)

  مقدار  مشخصات
  C(  2/20دماي بتن تازه (

  6/2 درصد هواي بتن تازه (%)
  فاقد اسالمپ  )cmافزودني( اسالمپ اوليه بتن تازه قبل از اضافه كردن

  cm(  0/22اسالمپ اوليه بتن تازه بعد از اضافه كردن افزودني(
  -   )cmدقيقه ( 15اسالمپ بتن تازه بعد از 
  -   )cmدقيقه ( 30اسالمپ بتن تازه بعد از 
  MPa(  2/13روزه ( 1 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
  MPa(  2/25روزه ( 2 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
  MPa(  7/46روزه ( 7 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
  MPa(  8/55روزه ( 28 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
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 )با سيمان هرمزگان تكرار آزمون –(ساخت سوم  Zetanul WR5طرح مخلوط بتن حاوي رزين  -الف- 3جدول 

  مشخصات اجزاء بتن  مقدار اجزاء  اجزاء بتن 
  هرمزگان 2نوع   kg/m3(  400سيمان (

  آب شرب شهر تهران  kg/m3(  150( آب
  -   375/0  نسبت آب به مواد سيماني

   mm5 -0ماسه طبيعي    kg/m3(  1120ريزدانه (
   mm19 -5/9شن شكسته   kg/m3(  658دانه ( درشت

 Zetanul WR5رزين پلي كربكسيالت اتر با نام  44/0 كننده (% وزن مواد سيماني) حاوي ديفومر فوق روان
  
  

تكرار  –(ساخت سوم  Zetanul WR5شده نمونه حاوي رزين  هاي بتن تازه و سخت نتايج آزمايش -ب- 3جدول 
 آزمون)

  مقدار  مشخصات
  C(  8/19دماي بتن تازه (

  7/1  درصد هواي بتن تازه (%)
  فاقد اسالمپ  )cmاسالمپ اوليه بتن تازه قبل از اضافه كردن افزودني(

  cm(  0/23تازه بعد از اضافه كردن افزودني(اسالمپ اوليه بتن 
  cm(  0/20دقيقه ( 15اسالمپ بتن تازه بعد از 
  cm( 0/15دقيقه (30اسالمپ بتن تازه بعد از
  cm(  5/10دقيقه ( 45اسالمپ بتن تازه بعد از 
  cm(  5/6دقيقه ( 60اسالمپ بتن تازه بعد از 
  MPa(  2/9روزه ( 1 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
  MPa(  3/22روزه ( 2 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
  MPa(  8/39روزه ( 7 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
  MPa(  6/47روزه ( 28 –شده  مقاومت فشاري بتن سخت
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  گيري نتيجه - 4

كركسـيالت اتـر بـا كـد      كنندگي بتن حـاوي رزيـن پلـي    دهد كه قابليت روان نتايج آزمون تعيين رواني بتن نشان مي
Zetanul  WR5 گرفته، مطلـوب و قابـل قبـول     شده در اين تحقيق و طبق تكرارهاي صورت در درصدهاي مصرف

  است. 

  


