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 1دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 2دانشکده مهندسی عمران  ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
خالصه :کاهش منابع نفتی و طول عمر نه چندان باالی روسازیهای آسفالتی ،استفاده از روسازی بتنی را در جهان ،مورد
توجه قرار داده است .یکی از مشکالت اصلی روسازیهای بتنی ،پدیده جمعشدگی (مخصوصاً ناشی از خشک شدن) است
که در اثر از دست رفتن آب موجود در ساختار بتن ایجاد و سبب ایجاد تنش کششی در سطح المانهای آن میگردد
که اگر تنش ایجاد شده از مقاومت کششی بتن بیشتر باشد ،ترکهایی در سطح بتن پدیدار میشود .افزودنی کاهنده
جمعشدگی از جمله موادی است که به واسطه کاهش کشش سطحی و فشار جداکننده ،سبب کاهش تنش کششی ایجاد

شده در بتن میشود .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر افزودنی کاهنده جمعشدگی بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی

بتن مورد استفاده در روسازیهای بتنی میباشد .آزمایشهای اسالمپ ،مقاومت فشاری ،خمشی ،الکتریکی ،اصطکاک
سطحی ،جمعشدگیهای آزاد و مقید بر روی بتن شاهد و بتن حاوی ماده کاهنده جمعشدگی ( 2درصد وزن سیمان) در
دو نسبت آب به سیمان  0/35و  0/4انجام شد .نتایج نشاندهنده آن است که استفاده از ماده کاهنده جمعشدگی تأثیر
چندانی بر کارایی بتن نگذاشته است .کاربرد این ماده در بتن سبب کاهش حدود  10درصدی مقاومت فشاری ،خمشی و
الکتریکی میشود .به عالوه این ماده میزان جمعشدگی آزاد ،مقید و عرض ترکهای ایجاد شده را به ترتیب حدود 20 ،10
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روسازی بتنی

جمعشدگی ناشی از خشک شدن

تنشهای کششی
ترک در بتن

افزودنی کاهنده جمعشدگی

و  40درصد کاهش میدهد و سن ترکخوردگی را حدود  7روز به تأخیر میاندازد .با این حال تأثیر این افزودنی بر روی
اصطکاک سطحی واضح و مشخص نمیباشد.

 -1مقدمه

ساختار خمیر سیمان ایجاد میشود و باعث کاهش حجم در بتن

روسازیهای جدید غالباً به گونهای طراحی میشوند که طول

میگردد و به چهار نوع جمعشدگی پالستیک ،خود به خودی،

عمر باالیی (بیش از  40سال) داشته باشد .روسازی بتنی به دلیل

خشکشدگی و یا کربناسیون تقسیم میشود [ .]3عوامل متعددی

طول عمر باال و نیاز به انجام عملیات تعمیر و نگهداری کمتر شرایط

در جمعشدگی ناشی از خشک شدن دخیل هستند که از جمله آنها

مطلوبتری نسبت به روسازیهای آسفالتی فراهم میکند [ ،]1با

میتوان به کشش مویینه ،کاهش فشار جداکننده و تغییرات انرژی

این حال هزینه اولیه روسازیهای بتنی (مخصوصاً از نوع مسلح) از

آزاد اشاره کرد .وجود خصوصیاتی در خمیر سیمان هیدراته شده

روسازیهای آسفالتی باالتر بوده که غالبا دلیل این افزایش هزینه

همانند تخلخل زیاد ،نیروی پیوند واندروالسی قوی در ژل ،CSH

ساخت حضور فوالد ،مش و یا داولهای موجود در محل درزها است

شبکه حفرات مویینه کوچک و سطح ویژه زیاد ژل  ،CSHباعث ایجاد

[ .]2یکی از مشکالت غالب روسازیها که باعث کاهش ابعاد دال و

عوامل مربوط به جمعشدگی میگردد [ .]4به دلیل سطح بزرگ اغلب

استفاده از مسلحکنندهها میشود ،پدیده جمعشدگی بتن میباشد.

روسازیها و قرارگیری در معرض شرایط محیطی ،روسازیها غالباً

جمعشدگی پدیده ایست که در اثر از دست رفتن آب اضافی در

پیش از بارگذاری در معرض جمعشدگی و ترکهای ناشی از آن قرار
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میباشد [ ]5و میتواند به صورت قابل توجهی بر عملکرد و طول عمر
این روسازیها تأثیر بگذارد [.]6

ماده بر بتن را بررسی کردند.
 Maiaو همکاران [ ]13به بررسی اثر دو افزودنی کاهنده

تابیدگی نیز یکی دیگر از مشکالت جدی روسازیهای بتنی

جمعشدگی ساخته شده توسط شرکتهای مختلف بر خواص بتن

میباشد که یکی از دالیل اصلی وقوع این پدیده تغییرات و اختالف

خود متراکم توانمند و معمولی که به ترتیب دارای نسبت آب به

دما در سطح زیرین و رویی روسازی میباشد [ .]7جمعشدگی ناشی

سیمان  0/435و  0/32و عیار سیمان  415/9و  400کیلوگرم بودند،

از خشک شدن یکی دیگر از علل وقوع این پدیده میباشد و به

پرداختند .مشاهده شد ،در بتن معمولی ،با افزایش درصد ،SRA

صورت شایعی موجب گسیختگی دالهای بتنی میگردد .به عالوه

اسالمپ و مقاومت در برابر جداشدگی افزایش یافت ،در حالی که در

این پدیده ممکن است بر شرایط تکیهگاهی روسازی تأثیر گذارد [.]8

بتن توانمند ،میزان اسالمپ و مقاومت جداشدگی وابسته به نوع SRA

در پژوهشی که به منظور پیشبینی تابیدگی دالهای بتنی صورت

مصرفی بود .همچنین این ماده سبب تأخیر در فرآیند هیدراسیون و

گرفت ،مشاهده شد پدیده تابیدگی موجب ایجاد ناحیهای با تنش

کاهش دمای حداکثر گردید .همچنین جنس  SRAبر مشخصات

باال در اطراف سطوح خشک شده و ممکن است سبب ترکخوردگی

مکانیکی بتن مؤثر بوده و از افزودنی یک سازنده به سازنده دیگر تأثیر

در هنگام عبور چرخ خودرو از این نواحی شود [ .]9در مطالعهای با

آن متفاوت است .با این حال مشخصات دوامی بتن حاوی هر دو نوع

هدف ایجاد مدلی مکانیستی-تجربی برای تعیین عملکرد بلند مدت

افزودنی نسبت به بتن شاهد بهبود یافته است Mora-Ruacho .و

روسازیهای مسلح درزدار ،مشاهده شد ترکهای عرضی از مشکالت

همکاران [SRA ]14هایی با پایه پلی پروپیلن گالیکول اتر با درصد

اصلی بتن میباشد .همچنین ترکیب تنشهای ناشی از جمعشدگی،

مواد فعال متفاوت ( 96و  76درصد) را در بتن معمولی و توانمند

پیچخوردگی و تابیدگی بتن در اثر شرایط محیطی و همچنین بار

با نسبت آب به سیمان  0/45و  0/35و عیار سیمان  325و 528

ترافیک باعث ایجاد تنشهای بزرگی میشود که سبب وقوع اینگونه

کیلوگرم مورد بررسی قرار دادند و دریافتند بتن توانمند حاوی این

ترکها میگردد و عملکرد روسازیهای بتنی درزدار را تحت تأثیر

افزودنی ،اسالمپ پایینتری از بتن شاهد را از خود نشان داد ،در حالی

قرار میدهد [.]10

که اسالمپ بتن معمولی چندان تحت تأثیر این ماده قرار نگرفت.

یکی از راههای کاهش احتمال ایجاد ترکهای ناشی از جمعشدگی

آنها همچنین کاهش جمعشدگی پالستیک را گزارش کردند و علت

استفاده از ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی (SRA) 1است .مکانیزم

آن را کاهش کشش سطحی حفرات ،نرخ تبخیر ،فعل و انفعاالت و

این مواد به گونهای است که جمعشدگی را بدون انبساط تغییر

ایجاد تأخیر در وقوع فشار حفرهای حداکثر دانستند Lee .و Kim

میدهند [ .]4افزودنی کاهنده جمعشدگی شامل ترکیبی از مواد آلی

[ ]15پژوهشی بر روی بتن التکس انجام دادند و از  1تا  5درصد

میباشد که باعث کاهش کشش سطحی در منافذ محلول میشود.

 SRAدر این بتن استفاده کردند .آنها مشاهده کردند ماده کاهنده

در واقع کاهش میزان کشش به دلیل کاهش نیروی مویرگی در مایع

جمعشدگی تأثیر قابل توجهی بر خواص بتن تازه همچون اسالمپ

بین حفرهای فرض میشود که موجب کاهش میزان جمعشدگی

و درصد هوای موجود ندارد ،با این حال ،افزودن این ماده ،مقاومت

ناشی از خشک شدن میگردد .این ماده مدت زیادی به صورت مایع

فشاری و خمشی بتن را افزایش میدهد Deboodt .و همکاران

باقی مانده و سطح ویژه خمیرسیمان هیدراته شده را افزایش میدهد

[ ]16تأثیر افزودنی کاهنده جمعشدگی را بر جمعشدگی خود به

[ .]11ماده فعال به مادهای گفته میشود که زمانی که با غلظت کم

خودی و ناشی از خشک شدن در بتن توانمند حاوی سنگدانه سبک

در یک سیستم وجود داشته باشد ،بر روی سطح ماده جذب شده و

بررسی کردند .در نتیجه آزمایشها مقاومت خمشی ،فشاری و مدول

انرژی سطح آزاد ماده و کشش سطحی آن را تغییر میدهد [.]12

االستیسیته بتن در حضور این افزودنی ،کاهش یافت .به عالوه آنها

ماده کاهنده جمعشدگی از مواد فعال تشکیل شده و بنابراین عملکرد

مشاهده کردند نرخ خشکشدگی بتن در سنین اولیه با استفاده از

مشابهی بر کشش سطحی دارد ،لذا پژوهشگران مختلفی تأثیر این

ماده  SRAکاهش یافت و در نتیجه جمعشدگی خود به خودی به

1 Shrinkage reducing admixture

کمک این ماده به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکند Wehbe .و
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همکاران [ ]17در آزمایشات خود بر روی مالتهای سیمانی حاوی
 ،SRAکاهش مقاومت الکتریکی به علت تأخیر در فرآیند هیدراسیون

همانطور که در ادبیات موضوع مشاهده گردید ،جمعشدگی

خصوصاً جمعشدگی ناشی از خشک شدن از جمله مسائل جدی و

و عملکرد مطلوب این ماده بر جمعشدگی خود به خودی را به علت

قابل توجه در روسازیهای بتنی است که به منظور کنترل آن میتوان

کاهش کشش سطحی و فشار جداکننده در لولههای مویین موجود

از افزودنی کاهنده جمعشدگی استفاده کرد .از طرفی مطابق مطالعات

در بتن گزارش کردند Zou .و همکاران [ ]18تأثیر ماده  SRAبر

صورت گرفته ،استفاده از ماده  SRAتولیدی توسط شرکتهای

مقاومت الکتریکی را به دو قسمت تقسیم کردند .در سنین اولیه به

مختلف ،بر مشخصات مکانیکی و دوامی بتن تأثیرات متفاوتی گذاشته

دلیل غلظت بیشتر یونهای رسانا در بتن حاوی  ،SRAمقدار مقاومت

است که نشاندهنده نیاز به بررسی این ماده پیش از استفاده در

الکتریکی کمتر از نمونه شاهد است؛ اما پس از سخت شدن ،مقاومت

بتن میباشد .از طرفی ،مطالعه آنچنانی بر روی این ماده در بتن و

الکتریکی بتن حاوی  SRAنسبت به بتن شاهد بهبود مییابدQiao .

روسازی بتنی در کشور با هدف حذف و یا افزایش فواصل درزهای

و همکاران [ ]19بتنهایی با نسبت آب به سیمان  ،0/4عیار سیمان

طولی و عرضی صورت نپذیرفته است .عدم استفاده از افزودنیهای

 400کیلوگرم و مقدار  2 ،0/2و  4درصد وزن سیمان ماده  SRAرا به

جمعشدگی تولید داخل با توجه به برقراری شرایط تحریم و عدم

منظور بررسی مهاجرت یونها مورد آزمایش قرار دادند .آنها مشاهده

امکان واردات و یا هزینه باالی واردات افزودنیهای مورد نیاز در

کردند که استفاده از این ماده موجب کاهش سرعت تبخیر آب بتن

صنعت بتن و عدم بررسی تأثیر این ماده بر اصطکاک سطحی از دیگر

میشود .همچنین مقدار و درجه نفوذ یون کلراید در هنگام حضور

دالیلی است که سبب شد در این پژوهش تأثیر این ماده بر بتن مورد

این ماده در بتن کاهش پیدا میکند .همچنین در بحث جمعشدگی

استفاده در روسازیهای بتنی ارزیابی شود .در صورت قابل قبول بودن

برای رطوبتهای نسبی کمتر از  40درصد و بیشتر از  80درصد به

عملکرد این ماده در بتن و عدم ایجاد ضعف جدی در عملکرد بتن

دلیل تعادل رطوبت در منافذ بتن ،این ماده تأثیر قابل توجهی نداشته

حاوی این افزودنی ،میتوان از آن در صنعت روسازی به منظور افزایش

و عملکرد بهینه خود را نمیتواند ایفا کند .حاتمی و همکاران [ ]20به

دوام رویههای بتنی ،کاهش خرابیهای ناشی از وجود درز در این

بررسی اثر ماده  SRAبر مشخصات دوامی بتن توانمند با نسبت آب به

رویهها (به دلیل حذف درزها و یا افزایش فاصله بین آنها) و افزایش

سیمان  0/37و  0/31و عیار سیمان  425و  550کیلوگرم پرداختند.

سرعت اجرای رویههای بتنی بهره برد.

آنها مشاهده کردند ،استفاده از این ماده سبب بهبود مشخصات
دوامی میشود .همچنین این ماده سبب کاهش انواع جمعشدگی
و افزایش زمان ترکخوردگی میگردد و تأثیر آن در نسبت آب به

 -2برنامه آزمایشها
 -1-2مشخصات مصالح

سیمان کمتر و مقدار مواد سیمانی بیشتر بر بتن بیشتر است .جمالی

سیمان مورد استفاده در این پژوهش ،سیمان پرتلند تیپ دو

و همکاران [ ]21اثر زمان عملآوری را بر جمعشدگی مقید در حضور

شرکت سیمان تهران میباشد که دارای جرم حجمی 3130 kg/m3

یا عدم حضور ماده  SRAبررسی کردند و دریافتند در بتن شاهد

میباشد .نتایج مربوط به آنالیز شیمیایی در جدول  1نشان داده شده

با افزایش زمان عملآوری پتانسیل ترکخوردگی و عرض ترکهای

است.

جمعشدگی نیز افزایش مییابد؛ درحالی که در بتن حاوی  ،SRAبا

سنگدانههای مصرفی در این پژوهش شامل ماسه شکسته با اندازه

افزایش زمان عملآوری ،پتانسیل جمعشدگی کاهش یافته و عرض

 0-6میلیمتر است .همچنین شن استفاده شده از دو نوع شن با

ترکهای ایجادی ،تغییر آنچنانی نمیکند Chen .و همکاران []22

ابعاد  6-12میلیمتر و  9/5-19میلیمتر و از نوع شکسته هستند.

پژوهشی را با هدف بررسی اثر ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی بر

دانهبندی ترکیبی شامل  55درصد ماسه 25 ،درصد شن  6-12و 20

رطوبت نسبی درونی بتن انجام دادند و مشاهده کردند استفاده از این

درصد شن  9/5-19میباشد .شکل  1دانهبندی ترکیبی مصالح سنگی

ماده سبب تأخیر در فرآیند هیدراسیون و گیرش اولیه بتن میگردد

با درصدهای ذکر شده را نشان میدهد.
آب مصرفی در این پژوهش ،آب شرب شهر تهران میباشد .به

و به عالوه سبب افزایش رطوبت نسبی بتن تا سن  28روز میشود.
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Table 1. Results of Chemical Analysis of Cement

اکسید

سیمان ()%

الزامات استاندارد 983

ʹ 
12/48

͵ʹ
8/65

دارد

دارد

 < 11

انطباق با استاندارد

<5


͵ʹ
3/61


53/12


3/5

͵
2/56

ʹ
1/24

ʹ
1/63

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

<5

-

<3

<6

-

-






شکل  .1دانهبندی ترکیبی مصالح سنگی مورد استفاده در طرحهای بتنی
ﺷﮑﻝ  :١ﺩﺍﻧﻪﺑﻧﺩی ﺗﺭﮐﻳﺑﯽ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﻧﮕﯽ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻁﺭﺡﻫﺎی ﺑﺗﻧﯽ
Fig. ١.
1. Grading
Grading of
Fig.
of aggregates
aggregatesininthis
thisresearch
research

جدول  :2مشخصات فوقروانکننده مصرفی

مصرفی
کنندهʹǤ
روان
مشخصاتفوق
جدول.2
 Ǧ
Table 2. The Properties of Super-plasticizer

نام

پایه

فوقروانکننده

پلی کربوکسیالت غیریونی

چگالی
 ሺȀ ͵ሻ
2/16

درصد مواد فعال
%36






منظور دستیابی به اسالمپ مورد نظر ،از فوقروانکننده با مشخصات

آب به سیمان  0/35و  0/4ساخته شدند که عیار سیمان در هر دو

جدول  2استفاده شده است .الزم به ذکر است مقدار اسالمپ مورد

نسبت ثابت و برابر با  400کیلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفته شد.

نظر در طرح محدوده  60-80میلیمتری میباشد.

همانطور که پیشتر اشاره شد ،ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی به

ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی مورد استفاده ،ساخت یکی از

میزان  2درصد وزن سیمان مورد استفاده قرار گرفت .علت انتخاب

شرکتهای داخلی بوده و به میزان  2درصد وزن سیمان در بتن مورد

این میزان ،بررسی مطالعات پیشین و گزارشات آنها از عملکرد این

استفاده قرار گرفته است .مشخصات افزودنی کاهنده جمعشدگی

افزودنی در درصدهای مختلف و پیشنهاد تولید کننده مربوطه بوده

استفاده شده در جدول  3آورده شده است:

است .درصد فوقروانکننده مصرفی از طریق تکرار آزمایش اسالمپ
به منظور قرار گرفتن اسالمپ در محدوده  60-80میلیمتر در کلیه
طرحها تعیین گردید .علت انتخاب محدوده اسالمپ ذکر شده آن است

 -2-2مشخصات طرح اختالط نمونهها
مخلوطهای بتنی براساس طرح مخلوط ملی [ ]23در دو نسبت
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پژوهش
شدگی مورد
جمععشدگی
افزودنیکاهنده
مشخصاتافزودنی
جدول.3:9مشخصات
جدول
این پژوهش
در این
استفاده در
مورد استفاده
کاهنده جم
3.
͵ǤThe
Properties
of
Shrinkage-Reducing-Admixture
Ǧ Ǧused
in
this
study

Table
نام

پایه

افرودنی کاهنده
جمعشدگی

پلی پروپیلن گلیکول غیر
یونی

چگالی
 ሺȀ ͵ሻ
1/65

درصد مواد
فعال
%61






جدول  :4اجزاء مختلف به همراه مقادیر آنها در ساخت طرحهای مورد مطالعه
مطالعه
های
ساختطرح
مورد
ͶǤ

در 
ها
مقادیرآن
همراه
مختلفبه
اجزاء
.4
جدول 
 

Table 4. The Reference Mix Compositions used per cubic meter

ردیف

2
1
3
8

نام

طرح

شن

سیمان
 Ȁ
3/5-13
 ሺሻ
ሺሻ
1/36


 ͲǤ͵ͷ

1/36
ͲǤ͵ͷ

1/8
ͲǤͶ

1/8
ͲǤͶ

شن

ماسه

856/6

2131/4

آب
ሺሻ
281

فوقروانکننده
ሺሻ

6-12
ሺሻ

افزودنی
کاهنده

اسالمپ
ሺሻ

جمعشدگی
ሺሻ

54

2131/4

281

1

4

51

251

2/5

1

56

251

2/5

4

51

ሺሻ

811

356/5

811

356/5

856/6

811

356/3

865/5

2118/5

811

356/3

865/5

2118/5

میگیرد (محدوده  S1و  .)S2بنابراین  4طرح بتنی در این پژوهش

ارزیابی شدند.

1

1






در نظر گرفته شده و مقادیر اجزای مختلف این طرحها در جدول 4
ارائه شده است که تمامی اعداد در آن بر حسب کیلوگرم در هر متر

 -1-3-2مقاومت فشاری

مکعب بتن ارائه گردیده است .الزم به ذکر است که مقادیر مربوط

آزمایش مقاومت فشاری براساس استاندارد ملی به شماره

وزن سنگدانهها در حالت اشباع با سطح خشک (SSD) 1گزارش

 ]24[ 3206صورت پذیرفت .ابعاد نمونههای مورد استفاده در این

شده است ،همچنین اسامی مربوط به طرحها از دو قسمت تشکیل

پژوهش  100*100*100میلیمتر مکعب میباشد و نمونهها هنگام

شده است ،قسمت اول شامل ماده مورد استفاده در آنها است به این

قالبگیری در دو الیه و هر الیه با  25ضربه متراکم میشود .تعداد

صورت که طرحهای شاهد و افزودنی کاهنده جمعشدگی به ترتیب

نمونههای ساخته شده همچنین باید برای انجام آزمایش سنین 28 ،7

با عناوین  OPCو  SRAنام گذاری شدهاند .قسمت دوم نیز بیانگر

و  90کفایت کند (هر طرح  9نمونه بتنی مکعبی) .نمونهها تا رسیدن

نسبت آب به سیمان طرحهای ذکر شده است.

به سن آزمایش ،در محلول آب اهک اشباع نگهداری شدند.

 -3-2آزمایشهای انجام گرفته

 -2-3-2مقاومت خمشی سه نقطهای

کلیه آزمایشها برای سنین  28 ،7و  90روزه مورد بررسی قرار

آزمایش مقاومت خمشی سه نقطهای مطابق با آییننامه ASTM

گرفتهاند و آزمایشهای جمعشدگی نیز تا سن  100روزه نمونهها

 ]25[ C293به کمک نمونههایی با ابعاد  285*75*75میلیمتر

1 Saturated Surface Dry

مکعب (طول مؤثر نمونههای ساخته شده برای قرارگیری در دستگاه
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مقاومت خمشی  225میلیمتر میباشد) انجام میگیرد .هر نمونه در

مصالح استاندارد که دارای میزان اصطکاک مشخصی است ،میزان

دو الیه قالبگیری و هر الیه با تعداد  25ضربه و یا به کمک میز لرزان

اصطکاک تعیین شده توسط دستگاه باید صحیح باشد.

متراکم گردید .همچنین نرخ بارگذاری برابر با  1/2میلیمتر بر دقیقه
 -5-3-2جمعشدگی آزاد

در نظر گرفته شد.

بررسی جمعشدگی آزاد بتن براساس استاندارد ASTM C157
[ ]28انجام میشود .اگر اندازه بزرگترین دانه کمتر از  25میلیمتر

 -3-3-2مقاومت الکتریکی
آزمایش مقاومت الکتریکی براساس استاندارد ]26[ FM 5-578
صورت پذیرفته است .نحوه اندازهگیری به این صورت است که هر

باشد ،میتوان از نمونهای با ابعاد  285*75*75میلیمتر مکعب
استفاده کرد .بتن مورد نیاز نمونهها در دو الیه تقریباً مساوی درون

نمونه از هر چهار وجه و هر وجه حداقل دوبار به دستگاه متصل شده

قالب ریخته میشود .نمونهها پس از خارج شدن از قالب ،در آب

و مقاومت الکتریکی ویژه اندازهگیری میشود و در نهایت مقاومت

آهک اشباع شده در دمای  23درجه سانتیگراد به مدت حداقل

الکتریکی هر نمونه برابر است با میانگین قرائتهای صورت پذیرفته که

 30دقیقه نگهداری میشود و پس از آن طول اولیه نمونه به کمک

در انتهای آزمایش گزارش میشود .این استاندارد ،مقاومت الکتریکی

دستگاه مربوطه اندازهگیری میشود .بعد از قرائت طول اولیه مجددا ً

را به صورت غیر مخرب اندازهگیری میکند و مهمترین حسن آن در

نمونه را درون آب آهک اشباع قرار داده تا زمانی که سن نمونه به 28

کنار غیر مخرب بودن آزمایش ،سرعت مناسب آن است .همچنین پس

روز از زمان ساخت برسد .قرائت نمونه مجدد انجام میشود و پس از

از تعیین مقاومت الکتریکی ویژه ،به کمک جدول زیر میتوان در مورد

آن ،نمونهها به محفظه با رطوبت نسبی  50درصد و دمای  23درجه

میزان نفوذ یون کلراید که از جمله موارد پراهمیت از منظر دوام بتن

منتقل شده و تغییرات به صورت هفتگی یادداشت میشود.

میباشد ،اظهارنظر کرد.
 -6-3-2جمعشدگی مقید
آزمایش جمعشدگی مقید استاندارد ]29[ ASTM C1581

 -4-3-2اصطکاک سطحی
آزمایش اصطکاک سطحی بر اساس ]27[ BS_EN 13036-4

مورد استفاده قرار گرفته است .قالب نمونه از دو حلقه فوالدی داخلی

به کمک پاندول انگلیسی انجام میشود .طول نمونه باید به اندازهای

و بیرونی تشکیل شده است که حلقه فلزی داخلی دارای قطر خارجی

باشد که پاندول بتواند  15/3سانتیمتر از سطح نمونه را جاروب کند.

 330میلیمتر و ضخامت  13میلیمتر میباشد .همچنین حلقه

کالیبره کردن دستگاه از ضروریات این آزمایش میباشد که در دو

خارجی دارای قطر داخلی به اندازه  405میلیمتر بوده و بر روی

مرحله انجام میشود .بدین صورت که بدون حضور نمونه ،عقربه پس

پایهای که باید از جنس مصالح غیرقابل جذب باشد ،قرار میگیرند.

از رها شدن باید روی عدد صفر قرار گیرد و همچنین در صورت حضور

بتن در دو الیه تقریباً برابر در قالب ریخته میشود و به هر الیه توسط

جدول  :5برآورد میزان نفوذ یون کلراید براساس نتایج  28روزه آزمایش مقاومت الکتریکی []26
جدول  .5برآورد میزان نفوذ یون کلراید براساس نتایج  28روزه آزمایش مقاومت الکتریکی []26
ͷǤ  ʹͺthElectrical Resistance’s Results
Table 5. Predicting Ions Penetration based on 28 Electrical Resistance’s Results
ردیف
2
1
3
8
6

مقدار مقاومت الکتریکی سن  28روز
) (kΩ.cm
 >21
21-12
12-35
35-168
 <168
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زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ناچیز
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ﭼپ(
)ﺳﻣﺕ
طولﺁﺯﻣﺎﻳﺵ
دادهﺩﺭدرﻁﻭﻝ
برداشتﺩﺍﺩﻩ
حینﺑﺭﺩﺍﺷﺕ
راست)ﻭوﺩﺭدرﺣﻳﻥ
(سمتﺭﺍﺳﺕ(
آزمایش)ﺳﻣﺕ
پیشﺍﺯازﺁﺯﻣﺎﻳﺵ
مقیدﭘﻳﺵ
شدگی ﻣﻘﻳﺩ
ﺟﻣﻊﺷﺩﮔﯽ
ﺷﺩﻩ ﺁﺯﻣﺎ
ﻫﺎی
ﻗﺎﻟﺏ
ﺷﮑﻝ:٢.2
چپ)
(سمت
آزمایش
ﻳﺵجمع
آزمایش
ﺳﺎﺧﺗﻪشده
ساخته
های
قالب
شکل
Fig.
٢.
Specimen
mold
before
test
)(Right
and
molded
concrete
specimen
under
Data
Acquisition
)(Left
)Fig. 2. Specimen mold before test (Right) and molded concrete specimen under Data Acquisition (Left

بتن
جدول  :6نتایج آزمایش اسالمپ و جرم حجمی
جدول  .6نتایج آزمایش اسالمپ و جرم حجمی بتن

6.Ǥ Fresh
Properties
of
Compositions
ሺ(Slump
)Ƭ&Density
ሻ
Table
Mix
ردیف

نام طرح

2
1
3
8

 ͲǤ͵ͷ
ͲǤ͵ͷ
ͲǤͶ
ͲǤͶ

اسالمپ
ሺሻ
54
51
56
51

جرم حجمی
 ሺȀ͵ሻ
1351
1353
1388
1338



میلهای با قطر  10میلیمتر به تعداد  75ضربه وارد میشود .جزئیات

با کاهش نسبت آب به سیمان با توجه به ثابت بودن سیمان ،میزان

مربوط به انجام آزمایش در استاندارد ذکر شده آورده شده است.

آب مصرفی کاهش یافته و بنابراین میزان آب آزاد بتن کاهش مییابد

قابل ذکر است قالبهای مربوط به آزمایش جمعشدگی مقید در این

که میتواند دلیلی دیگر بر این اتفاق باشد .همچنین با کاهش نسبت

پژوهش مطابق با استاندارد ساخته شد و عم ً
ال به بخشی از فرآیند

آب به سیمان ،میزان آب مصرفی کاهش مییابد و با توجه به مصرف

پژوهش تبدیل گردید .شکل  2قالبهای ساخته شده در این پژوهش

بخش عمدهای از آب در فرآیند هیدراسیون سیمان ،مقدار اسالمپ

را پیش از آزمایش و در حین آن نشان میدهد.

کاهش پیدا میکند و بنابراین برای رسیدن به اسالمپ مورد نظر باید

 -3نتایج و بحث

از مقدار بیشتری فوقروانکننده استفاده کرد که این اتفاق در طرح
اختالطها قابل مشاهده است.

 -1-3اسالمپ و جرم حجمی بتن تازه
نتایج مربوط به آزمایش اسالمپ و تعیین جرم حجمی بتن تازه
در جدول  6نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،

استفاده از ماده کاهنده جمعشدگی موجب تغییرات جزئی در
اسالمپ و جرم حجمی بتن شده است و بنابراین این ماده تأثیر آن
چنانی بر روانی و کارایی بتن تازه ندارد.

با تغییر نسبت آب به سیمان از  0/4به  ،0/35مقدار جرم حجمی
بتن افزایش مییابد .علت این امر میتواند به دلیل افزایش حجم

 -2-3مقاومت فشاری
مقاومت فشاری بتن در سنین  28 ،7و  90روزه انجام شده است.

سنگدانه در بتنهای با نسبت آب به سیمان پایینتر باشد .به عالوه
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شکل  .3مقایسه مقاومت فشاری طرحهای مختلف با نسبت آب به سیمان  0/4و 0/35
ﺷﻜﻞ  :3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن  0/4و 0/35
Fig. 3. Results of Compressive Strength
Fig. ٣. Results of Compressive Strength

نتایج مربوط به میانگین مقاومت فشاری نمونههای آزمایش شده در

بیشتری به مقاومت مورد نظر میرسد و تأخیر در فرآیند هیدراسیون

نسبت آب به سیمان  0/4و  0/35در شکل  3نمایش داده شده است.

به تأخیر در رسیدن به مقاومت فشاری منجر میشود .این امر موجب

الزم به ذکر است که انحراف معیار نتایج مقاومت فشاری در کلیه

کاهش مقاومت فشاری بتن به وسیله این ماده شده است [,17 ,16

سنین کمتر از  2مگاپاسکال میباشد

 .]30در نسبت آب به سیمان  0/35نیز استفاده از این ماده به علت

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود با افزایش نسبت آب

ایجاد تأخیر در فرآیند هیدراسیون ،تأثیر مشابهی داشته است .الزم

به سیمان و ثابت بودن میزان سیمان مصرفی ،مقاومت فشاری به

به ذکر است در این نسبت آب به سیمان ،ماده افزودنی کاهنده

میزان قابل مالحظهای کاهش پیدا میکند؛ بطوریکه در نمونه شاهد

جمعشدگی موجب کاهش بیشتری در میزان مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری  28روزه با نسبت آب به سیمان  ،0/35چیزی حدود

شده؛ بطوریکه حدود  9درصد مقاومت فشاری بتن هنگام استفاده از

 15درصد بیشتر از مقاومت فشاری  28روزه همان نمونه با نسبت آب

این ماده در طرح اختالط کاهش یافته است.

به سیمان  0/4میباشد .در نسبت آب به سیمان پایینتر ،حجم ناحیه
انتقالی و میزان آب آزاد بتن کاهش مییابد و حجم سنگدانهها که

 -3-3مقاومت خمشی سه نقطه ای

دارای مدول بیشتری هستند ،افزایش مییابند .به عبارتی در نسبت

نتایج مرتبط با میانگین مقاومت خمشی سه نقطهای نمونههای

آب به سیمان پایینتر با توجه به ثابت ماندن حجم سیمان ،مقدار آب

آزمایش شده مطابق شکل  4میباشد .توجه شود که سنین اندازهگیری

مصرفی کاهش مییابد و در نتیجه آن حجم عمده آب استفاده شده

مقاومت خمشی مشابه مقاومت فشاری و سایر آزمایشها 28 ،7 ،و 90

صرف تکمیل فرآیندهای هیدراسیون سیمان شده و از این طریق

روزه بود ،اما در سن  7روزه نمونههای با نسبت آب به سیمان 0/4

میزان آب آزاد افزایش مییابد و با کم شدن مقدار آب مصرفی ،ناحیه

به دلیل خراب شدن دستگاه خمشی به ناچار سن اندازهگیری این

انتقالی و ماتریس کاهش مییابد.

مقاومت از  7به  14تغییر کرد .انحراف معیار نتایج مقاومت خمشی در

در نسبت آب به سیمان  ،0/4ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی

نسبت آب به سیمان  0/35در سنین مختلف کمتر از  0/5مگاپاسکال

موجب کاهش جزئی مقاومت فشاری در سنین مختلف میشود.

بدست آمد ،درحالیکه انحراف معیار نمونههای با نسبت آب به سیمان

به نحوی که حداکثر کاهش مقاومت فشاری بتن چیزی در حدود

 0/4در برخی سنین به  0/7مگاپاسکال نیز میرسد.

 5درصد میباشد .علت این امر میتواند به دلیل تأخیر در فرآیند

مشابه با مقاومت فشاری ،نسبت آب به سیمان از مهمترین

هیدراسیون باشد .ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی غالباً موجب

پارامترهای مقاومتی بتن محسوب میشود ،بطوریکه با افزایش

کاهش قلیایی بودن آب موجود در منافذ شده و فرآیند هیدراسیون را

نسبت آب به سیمان میزان مقاومت خمشی به میزان قابل توجهی

به تأخیر میاندازد .با تأخیر در فرآیند هیدراسیون ،بتن در مدت زمان

کاهش مییابد .در این پژوهش نیز استفاده از نسبت آب به سیمان
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Fig. 4. Results of Center-Point Flexural Strength
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Results
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Fig. 5. Results of Electrical Resistance

 0/35موجب بهبود مقاومت خمشی بتن شاهد تا میزان حدود 11

به تفکیک نسبت آب به سیمان  0/4و  0/35با انحراف معیار کمتر از 1

درصد در سن  28روز شده است .علت این امر ،میتواند به دلیل

کیلواُهم-سانتی متر در شکل  5آورده شده است .با توجه به این شکل

کاهش حجم ناحیه انتقالی ،کاهش میزان آب آزاد بتن و مشارکت

میتوان دریافت که با کاهش نسبت آب به سیمان ،مقاومت الکتریکی

اکثر آب مصرفی در فرآیند هیدراسیون ،افزایش حجم سنگدانهها که

بهبود مییابد .علت این امر میتواند در کاهش میزان آب آزاد بتن (که

دارای مدول بیشتری هستند و غیره ،در نسبتهای آب به سیمان

در واکنش هیدراسیون سیمان موجود در بتن شرکت نمیکند و به

کمتر باشد.

بیانی دیگر اضافی است) و کاهش بخش خمیری آن باشد.

همچنین مشابه با مقاومت فشاری ،با استفاده از افزودنی کاهنده

همچنین استفاده از ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی موجب

جمعشدگی ،کاهش مقاومت خمشی گزارش شد .همانطور که پیشتر

کاهش مقاومت الکتریکی بتن شده است .تأخیر در فرآیند هیدراسیون

نیز اشاره گردید ،افزودنی کاهنده جمعشدگی موجب تأخیر در فرآیند

از دالیل اصلی این اتفاق میباشد که پیشتر به آن اشاره شد [ .]17از

هیدراسیون شده که به صورت مستقیم بر مقاومت خمشی اثر گذاشته

دیگر دالیل وقوع این پدیده میتواند افزایش حضور یونها با افزودن

و موجب کاهش بزرگی آن میشود [.]30 ,17 ,16

این ماده باشد که سبب افزایش رسانایی بتن شده و مقاومت الکتریکی
را از این طریق کاهش میدهد [ .]18با این حال با افزایش سن

 -4-3مقاومت الکتریکی

نمونهها این اختالف کاهش مییابد.
توجه شود که مقاومت الکتریکی به خودیِ خود در روسازیهای

میانگین نتایج مربوط به مقاومت الکتریکی نمونههای ساخته شده
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Fig.

بتنی از اهمیت کمتری نسبت به آزمایشهای مکانیکی برخوردار

با توجه به شکل  6نمیتوان ارتباط مشخصی بین استفاده از ماده

است .اما از آنجایی که یکی از شاخصهای نشاندهنده مباحث دوامی

 SRAو اصطکاک سطحی استخراج نمود .زیرا از طرفی این ماده در

بتن میباشد ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت .همچنین مقاومت

برخی مواقع موجب بهبود و در برخی مواقع موجب ضعف در اصطکاک

الکتریکی با استاندارد بررسی شده ،امکان برآورد از میزان نفوذ یون

سطحی شده است و از طرفی دیگر تأثیر آن در سنین مختلف متفاوت

کلراید که از منظر دوامی حائز اهمیت است را فراهم میسازد .به

است.
اصطکاک روسازی تا حد قابل توجهی به اجرای آن توسط ماشین

همین دلیل این آزمایش در این مطالعات مورد توجه قرار گرفت.

آالت راهسازی و سطح اجرا شده بستگی دارد .از دیگر عوامل مؤثر بر
اصطکاک سطح روسازی ،نوع و میزان سنگدانهها و میزان زبری آنان

 -5-3اصطکاک سطحی
نتایج مربوط به تعیین زبری سطح رویی (ماله کشیده شده) به
کمک دستگاه پاندول انگلیسی اندازهگیری شده و به صورت مقدار

است .نسبت آب به سیمان و حجم خمیر سیمان بر این پارامتر تأثیر
میگذارد.

آزمایش پاندول (PTV) 1ارائه گردیده است که هرچه این عدد
بزرگتر باشد ،نشاندهنده لغزش کمتر و مطلوبیت بیشتر روسازی از

 -6-3جمعشدگی آزاد

منظر اصطکاک سطحی است .شکل  6نتایج مربوط به میانگین این

جمعشدگی آزاد نیز در دو نسبت آب به سیمان  0/4و 0/35

دادههای این آزمایش را نشان میدهد .با مقایسه نتایج بدست آمده

اندازهگیری شده و میانگین دادههای اندازهگیری شده در شکل  7قابل

در دو نسبت آب به سیمان  0/4و  ،0/35مشاهده میشود که در هر

مشاهده است .با بررسی این شکل میتوان دریافت که استفاده از ماده

دو طرح با کاهش نسبت آب به سیمان ،مقدار  PTVافزایش مییابد

افزودنی کاهنده جمعشدگی موجب کاهش جمعشدگی آزاد ناشی از

که به معنای بهبود مقاومت اصطکاکی و افزایش ضریب اصطکاک

خشک شدن میگردد .همانطور که پیشتر اشاره گردید ،ماده افزودنی

سطحی بتن است .علت این امر میتواند به دلیل کاهش حجم خمیر

کاهنده جمعشدگی با حضور در لولههای مویین ،میزان تنش کششی

بتن و افزایش سنگدانهها باشد .در این حالت حجم ماتریس موجود،

وارد شده به دیوارههای این لولهها را کاهش داده و از این طریق

کاهش مییابد و ماتریس نمیتواند به طور کامل اطراف سنگدانهها را

سبب کاهش جمعشدگی در بتن میگردد .همچنین کاهش کشش

بپوشاند و نتیجه این امر افزایش زبری سطح اجرا شدهی بتن و افزایش

سطحی آب ،تأخیر در وقوع بیشینه فشار درون حفرهای و کاهش فعل

میزان اصطکاک سطحی آن است.

و انفعاالت از دیگر اتفاقاتی است که در حضور ماده افزودنی کاهنده
1 Pendulum test value

2930

جمعشدگی در بتن به وقوع میپیوندد [.]31 ,17 ,14 ,12 ,11

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،7سال  ،1400صفحه  2921تا 2936

سیمان
آب به
ﻧﺴﺒﺖ آب
ﻣﺨﺘﻠﻒ باﺑﺎ نسبت
ي مختلف
های
آزاد طرح
ﺷﺪﮔﻲ آزاد
ﺟﻤﻊشدگی
ﻳﺴﻪ جمع
مقایسه
شکل
00/35
 00/4وو /35
ﻴﻤﺎن /4
ﺑﻪ ﺳ
ﻃﺮحﻫﺎ
 :.7ﻣﻘﺎ
ﺷﻜﻞ 7
Fig. ٧.
7. Results
Results of
of Free
Free Shrinkage
Shrinkage (Length
(Length change
)change test
)test
Fig.

این ماده موجب کاهش جمعشدگی آزاد در حدود  10درصد

 -7-3جمعشدگی مقید

در نسبت آب به سیمان  0/4شده است .همچنین در نسبت آب به

آزمایش جمعشدگی مقید به دلیل محدودیتهای آزمایشگاهی

سیمان  ،0/35استفاده از افزودنی کاهنده جمعشدگی سبب کاهش

(کمبود تعداد قالبهای جمعشدگی به دلیل ساخت و راهاندازی خاص

جمعشدگی آزاد تا حدود  50درصد در سنین اولیه و حدود  15درصد

و تجهیزات مورد نیاز) ،فقط بر روی نمونههای با نسبت آب به سیمان

در سنین باالتر ( 90روز) شده است.

 0/35انجام گردید .شکل  8نتایج مربوط به آزمایش جمعشدگی مقید

همچنین با مقایسه نتایج مربوط به دو نسبت آب به سیمان که در

را برای طرحهای شاهد و حاوی  SRAنمایش میدهد .با توجه به این

شکل  7نمایش داده شده است ،مشاهده میشود با استفاده از بتنهای

شکل میتوان دریافت که بتن شاهد در سن  20روزه ترک خورده

با نسبت آب به سیمان باالتر ،میزان جمعشدگی افزایش مییابد .علت

است که با مشاهده چشمی نیز این نتیجه مورد تأیید بود .همچنین

افزایش جمعشدگی با افزایش نسبت آب به سیمان آن است که با

حداکثر کرنش حلقه فلزی حدود  µs75بوده که در سنین گفته شده

افزایش این پارامتر ،میزان تخلخل بتن افزایش مییابد و بنابراین

به وقوع پیوسته است .در این سن با ترکخوردگی کامل بتن ،کرنش

فرآیند جمعشدگی با شدت بیشتری صورت میپذیرد .همچنین

به صورت ناگهانی کاهش مییابد و در ادامه به صورت محدود نوسان

کاهش حجم خمیر سیمان و افزایش حجم سنگدانهها میتوانند از

میکند .علت این امر آن است که با ترک خوردن بتن ،به ناگاه تنش

علل دیگر وقوع این پدیده باشند .همانطور که مشاهده میشود،

ناشی از پدیده جمعشدگی روی حلقه فلزی برداشته میشود و در

استفاده از افزودنی کاهنده جمعشدگی در نسبت آب به سیمان ،0/4

ادامه جمعشدگی موجب افزایش عرض ترک و دور شدن دیوارههای

توانسته است اثر افزایش نسبت آب به سیمان از  0/35به  0/4را

آن میشود.

جبران نماید.

همچنین استفاده از افزودنی کاهنده جمعشدگی سبب شده سن

موارد فوق نشان میدهد که عالوه بر کاهش نسبت آب به سیمان

بروز اولین ترک در بتن ،تا سن  27روز افزایش پیدا کند .ماده افزودنی

(به دلیل کاهش حجم خمیر و کاهش تخلخل) که موجب کاهش

کاهنده جمعشدگی باعث ایجاد تأخیر در رسیدن تنشهای کششی

میزان جمعشدگی ناشی از خشک شدن میشود ،استفاده از افزودنی

داخلی بتن به حداکثر تنش مجاز کششی میشود و از این طریق

کاهنده جمعشدگی نیز مفید بوده و در برخی مواقع حتی تأثیر

زمان به ایجاد اولین ترک به تأخیر میافتد .همچنین مقدار تنش

مطلوبتری نسبت به کاهش نسبت آب به سیمان بر روی جمعشدگی

اعمال شده به حلقه فلزی بتن حاوی این ماده همچون بتن شاهد

آزاد ناشی از خشک شدن از خود نمایش میدهند.

پس از ترکخوردگی ،به سرعت کاهش مییابد و در محدوده جزئی
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جای میگیرد که علت آن مشابه مطالب ارائه شده در قسمت بتن

حلقه فلزی نمود پیدا میکند .همانطور که پیشتر اشاره گردید ،به

شاهد است.

دلیل کاهش نرخ رشد تنش کششی ناشی از پدیده جمعشدگی ،سن

یکی دیگر از مطالبی که در شکل  8خود را نمایش میدهد،

یاُفتد .کاهش دمای اولیه بتن در
وقوع اولین ترک در بتن به تعویق م 

عملکرد مطلوب افزودنی کاهنده جمعشدگی در بتن از منظر

حضور افزودنی کاهنده جمعشدگی میتواند از دیگر دالیل این تأخیر

جمعشدگی مقید میباشد .این ماده نه تنها موجب کاهش بزرگی

باشد [ .]32به عالوه این عامل موجب کاهش نرخ جمعشدگی در

جمعشدگی به وقوع پیوسته شده ،بلکه سن ترکخوردگی را افزایش

سنین اولیه بتن میشود که با شکل  8مطابقت دارد.

داده است .ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی سبب کاهش تنشهای

همچنین با انتقال تصاویر تهیه شده به نرمافزار  Autocadو

کششی در لولههای مویین میگردد ،به عالوه از طریق کاهش نرخ

مقیاس کردن آنها عرض ترکها با دقت قابل قبولی (صدم میلیمتر)

تبخیر ،فشار جداکننده و کشش سطحی آب به کاهش تنش کششی

تعیین گردید (شکل  .)9بر همین اساس ،نمونه شاهد در سن  60روز

دامن میزند [ .]31 ,17 ,14 ,12 ,11با توجه به دالیل ارائه شده،

دارای ترکی به عرض  0/78میلیمتر بود ،در حالی که عرض ترک

بزرگی تنشهای اعمالی ناشی از جمعشدگی به حلقه فلزی در بتن

در نمونههای بتن حاوی افزودنی کاهنده جمعشدگی  0/45میلیمتر

حاوی این ماده کاهش مییابد که نتیجه آن از طریق کاهش کرنش

برآورد شد که حاکی از تأثیر مطلوب این ماده بر کنترل ترکهای
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ناشی از جمعشدگی بتن است .کاهش تنشهای کششی در لولههای
مویین در کنار کاهش نرخ تبخیر ،فشار جداکننده و کشش سطحی

میباشد.

 -4جمعبندی و نتیجهگیری

آب که به کاهش تنش کششی دامن میزنند ،میتوانند از علل کاهش
عرض ترکها باشند [.]31 ,17 ,14 ,12 ,11

در این پژوهش تأثیر افزودنی کاهنده جمعشدگی بر روی بتنهای
مورد استفاده در روسازیهای بتنی مورد بررسی قرار گرفت .استفاده

با توجه به دادههای جمعشدگی آزاد و مقید اندازهگیری شده

از این مواد موجب تغییراتی در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بتن

در پژوهش و محدودیتهای موجود در انجام آزمایش جمعشدگی

تا سن  90روز (مورد بررسی در این پژوهش) گردید که نتایج ذیل بر

مقید (از منظر نیاز به قالبهای مخصوص) ،به منظور تعیین تقریبی

روی این خواص قابل ارائه میباشد.

جمعشدگی مقید براساس دادههای موجود ،نمودار برازش یافتهای
مطابق با شکل  10تهیه شده که به کمک آن مقادیر جمعشدگی مقید

 استفاده از افزودنی کاهنده جمعشدگی تأثیر آنچنانی بر میزاناسالمپ و خصوصیات سنین اولیه مخلوط بتنی بررسی شده ندارد.

را میتوان با داشتن مقادیر جمعشدگی آزاد به طور تقریبی برآورد

 -مقاومت فشاری و خمشی بتن حاوی ماده  SRAدر هر دو

کرد .الزم به ذکر است که دو طرح شاهد و حاوی افزودنی کاهنده

نسبت آب به سیمان ،نسبت به نمونه شاهد کمتر است که این کاهش

جمعشدگی در این نمودار ادغام شده و بنابراین استفاده از این نمودار

به ترتیب برای مقاومت فشاری و خمشی به صورت تقریبی  10و 15

به حضور یا عدم حضور  SRAوابسته نیست .همچنین کرنش حلقه
فلزی ،پس از ترکخوردگی بتن به کمک این نمودار قابل تخمین

درصد میباشد .علت اُفت در مقاومت فشاری میتواند تأخیر در فرآیند

هیدراسیون بتن در حضور این ماده باشد.

نمیباشد.
به منظور تعیین  R2-Adjustedاز رابطه زیر استفاده میگردد:
()1

R 2 − Adjusted =1 − (1 − R 2 ) × ( N − 1)  / ( N − P − 1) =0.929

 مقاومت الکتریکی بتن حاوی ماده  SRAکاهش یافته استکه دلیل آن میتواند تأخیر در فرآیند هیدراسیون و افزایش میزان
یونهای موجود در بتن باشد .میزان کاهش مقاومت در نسبتهای
آب به سیمان  0/35و  0/4به ترتیب حدود  15و  25درصد میباشد.
 -همچنین تأثیر استفاده از ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی بر

که در آن  Nتعداد مشاهدات و  Pتعداد متغیرها میباشد .با
توجه به میزان  R2و  R2-Adjustedمیتوان نتیجه گرفت که

ضریب اصطکاک سطحی ،متغیر بوده و نمیتوان بر اساس نتایج این
پژوهش به اجماع مشخصی رسید.

پیشبینیهای حاصل از این نمودار در حد قابل قبول میباشد که

 -ماده افزودنی کاهنده جمعشدگی به صورت مؤثری موجب

علت آن ،همجنس بودن آنها و عملکرد مشابه بتن در هر دو آزمایش

کاهش میزان جمعشدگی آزاد در بتن گردیده است (حدود 12
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درصد) .علت وقوع این پدیده ،کاهش کشش سطحی آب درون
لولههای مویین توسط ماده  SRAمیباشد.
 -افزایش نسبت آب به سیمان از  0/35به  0/4موجب افزایش

 -3بررسی نسبتهای مختلف آب به سیمان متفاوت و درصدهای
مختلف افزودنی کاهنده جمعشدگی و همچنین انجام آزمایشهای
ریزساختار (از قبیل  SEMو  )XRDبه منظور تعیین عملکرد دقیق

مقدار جمعشدگی آزاد در بتن شده است که علت آن افزایش میزان

این ماده در بتن

در این پژوهش توانست اثر افزایش نسبت آب به سیمان را در افزایش
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