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تاثیر فوق روان کننده و روان کننده بر کارآیی و میزان آب مصرفی
مخلوط بتن غلتکی
شادی آزاد ، 1بهار بیهقی ،1رضا مهرعلیزاده ،1مجتبی کهندل نیا ،1مهدی چینی ،2مهدی
3

نعمتی چاری ،2محمد شکرچی زاده

( )5کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
( )2کارشناس ارشد انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
( )1عضو هیئت علمی گروه عمران دانشكده فنی ،دانشگاه تهران و سرپرست انستیتو

چکیده:
بتن غلتكی روسازی راه عبارت است از مخلوط سفت و نسبتاً خشكی از سنگدانه ها ،مواد سیمانی و آب که در میكسر بتن مخلوط شده و همگن می
گردد  .با توجه به کم بودن مقدار آب اختالط در بتن های غلتكی روسازی راه ،مدت زمان کارپذیری این نوع بتن ها اهمیت بسیار دارد و مواد
افزودنی شیمیایی در مقادیر مصرف متعارف ،عملكرد مناسبی در بتن های غلتكی ندارند.
در این پژوهش ،تأثیر سه نوع فوق روان کننده و روان کننده بر زمان وی بی و به تبع آن کارپذیری بتن و نحوه افت زمان وی بی در بازه  39ثانیه
ای برای عیار های سیمان  121 ، 199 ، 271و  171کیلوگرم بر مترمكعب ارائه می شود.
روان کننده با پایه لیگنوسولفونات و نفتالین و فوق روان کننده با پایه پلی کربوکسیالت در روند کار آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است .در
مورد نفتالین و فوق روان کننده همچنین به این موضوع پرداخته شد که برای حفظ وی بی اولیه  19ثانیه ،تا چه میزان می توان آب را کاهش داد.

واژگان کلیدی  :بتن غلتكی روسازی– عیار سیمان– زمان وی بی -افزودنی شیمیایی
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-1مقدمه:
روسازی های بتن غلتكی نوع ویژه ای از روسازی های بتنی هستند که به صورت کلی در گروه روسازی های بتنی غیر مسلح درز دار
طبقه بندی می شوند] . [5بتن غلتكی بتنی است بدون اسالمپ که قبل از گیرش باید بتواند وزن غلتک هایی که برای تراکم آن به کار
می رود ،تحمل کند] . [2با توجه به حساسیت بسیار زیاد این بتن نسبت به آب موجود ،اگر رطوبت آن بیش از رطوبت بهینه باشد ،بتن
براق به نظر می رسد و رد غلتک روی آن باقی می ماند .هم چنین اگر رطوبت بتن کمتر از رطوبت بهینه باشد ،بتنی شبیه خاک بوجود
می آید] . [1بتن غلتكی در دو زمینه مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .اولین زمینه استفاده از بتن غلتكی در ساخت سد ها می باشد.
در روسازی راه ،بتن غلتكی میتواند به عنوان رویه اصلی برای تامین استقامت باربری سازه روسازی مورد استفاده قرار گیرد]. [4در واقع
میتوان گفت قابلیت باربری بسیار زیاد بتن غلتكی در آب و هوای بسیار نامساعد و شرایط ترافیكی سنگین ،دلیل عمده استفاده از آن
به عنوان روسازی راه است] . [1به همین علت بتن غلتكی میتواند جایگزین مناسبی برای آسفالت در شرایط آب و هوایی گرم و سرد
باشد] . [6از مزایای رویه های بتنی در مقایسه با رویه های آسفالتی ،ساخت و اجرای سریع با کمترین نیروی انسانی ،ظرفیت باربری
زود هنگام بعد از ساخت ،نیاز کمتر به نگهداری ،سطح روشن و عدم نیاز به استفاده زیاد از ابزار روشن کننده راه ] ،[7عملكرد بهتر در
نواحی با مقاومت بستر کم و شیب زیاد و کوهستانی ،شرایط محیطی با دمای باال و ترافیک سنگین ،عمر مفید بیشتر ،ضخامت و هزینه
کمتر می باشد] .[4از ویژگی های مهم طراحی بتن غلتكی روسازی مشخصه کارایی مخلوط تازه بتن غلتكی است .این پارامتر مقدار
انرژی الزم برای رسیدن به بیشینه چگالی سنگدانه ها در مخلوط را مشخص می کند .کارپذیری  ،سهولت اجرا و تراکم الیه روسازی
بتن غلتكی در مكان پروژه و همگن بودن رویه نهایی ساخته شده را کنترل میكند .عملكرد بلند مدت بتن غلتكی روسازی (ویژگی های
مكانیكی و دوام) نیز از پارامتر کارپذیری تاثیر می پذیرند] .[8استفاده موثر از انواع افزودنی های شیمیایی در بتن غلتكی روسازی
چالش های منحصر به فردی ایجاد کرده است .کمبود مقدار آب در مخلوط ،شروع فعل و انفعاالت موثر افزودنی ها را با مشكل روبه رو
می کند .به همین دلیل مقادیر بیشتری نسبت به بتن معمولی باید به کار گرفته شود] .[3افزودنی های شیمیایی ،از جمله کاهنده های
آب و کندگیر کننده ها استفاده محدودی در بتن غلتكی روسازی داشته اند .استفاده از آن ها معموال به پژوهش های آزمایشگاهی
محدود شده است .قابلیت افزودنی کاهنده آب در کاهش آب مصرفی در مخلوط بتن غلتكی روسازی تا حدودی وابسته به مقدار و نوع
سنگدانه های ریز تر از  71میكرومتر است] .[59به نظر میرسد برای اصالح کارپذیری و افزایش فرصت کاری با بتن غلتكی روسازی،
استفاده از افزودنی های شیمیایی میتواند راهكار مفیدی باشد.

-2مصالح مصرفی:
مصالح اصلی موجود در طرح اختالط بتن غلتكی مشابه سایر بتن ها ،سنگدانه ها (شن و ماسه) ،مصالح چسبنده(سیمان و مواد
جایگزین آن) و آب میباشد .گاهی اوقات بر حسب شرایط از افزودنی ها نیز استفاده می شود].[55

-2-1مواد سیمانی:
انتخاب نوع سیمان به مقاومت طراحی و سنی که سیمان باید به این مقاومت برسد بستگی دارد .در بیشتر پروژه ها سیمان نوع اول و
دوم استفاده میشود] .[59اما از سیمان پرتلند نوع  1استفاده نمیشود] .[4در آزمایش های انجام شده طی این پژوهش از سیمان
پرتلند نوع  2فیروزکوه استفاده شده است که آنالیز شیمیایی آن در جدول شماره  5ارائه شده است.
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جدول شماره -1آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند نوع  2فیروزکوه

اکسید

اکسید سدیم اکسید پتاسیم

آلومینیوم

اکسید آهن اکسید کلسیم اکسید منیزیم

عنصر
مقدار ()%

0.22

0.71

4.3

3.4

59.8

4.9

چهار کلسیم

سه کلسیم

سه کلسیم

دو کلسیم

تری اکسید

دی اکسید

آلومینوفریت

آلومینات

سیلیكات

سیلیكات

سولفور

سیلیسیم

10

6

25

49

1.52

23.7

عنصر
مقدار ()%

قلیایی معادل

باقیمانده نامحلول

افت وزنی در اثر حرارت

عنصر

0.69

4.28

2.62

مقدار ()%

-2-2سنگدانه :
سنگدانه ها  71تا  81درصد حجم بتن غلتكی روسازی را تشكیل می دهند و بر خواص بتن تازه و سخت شده تاثیر گذارند .در مخلوط
تازه ،سنگدانه ها بر کارآیی ،پتانسیل جداشدگی و راحتی تحكیم موثر هستند [59].معموال مخلوط های بتن غلتكی نسبت به بتن
معمولی به درصد های بیشتری از ریزدانه نسبت به درشت دانه ها نیاز دارند [52].ریزدانه بیشتر باعث کارآیی بهتر اما مقاومت کمتر
میشود [51].از آنجا که سنگدانه های درشت باعث پارگی سطح روسازی در حین عبور فینیشر می شوند ،اکثر پروژه های روسازی بتن
غلتكی این اندازه را به  53میلیمتر محدود کرده اند [59].استفاده از دانه های پولک و سوزنی نیز به  21درصد محدود شده است[54].
مصالح سنگی مورد استفاده در این پژوهش متوساک بوده است .که در جدول شماره  2ویژگی فیزیكی آن ها ارائه شده است.
جدول شماره -2خصوصیات فیزیکی مصالح مورد استفاده

افزودنی شیمیایی

بادامی*

نخودی*

ماسه*

آب

سیمان

1.15

2.57

2.57

2.56

1

3.15

-

1.8

1.9

2.6





*

مصالح
وزن مخصوص
(کیلوگرم بر متر مكعب)
جذب آب %

سنگدانه ها در حالت  SSDهستند.

با توجه به محدود های دانه بندی توصیه شده ی آبا]  [4نسبت ترکیب شن نخودی ،شن بادامی و ماسه به ترتیب  51 ،21و  69درصد
انتخاب شد که طبق شكل شماره  5در این محدوده قرار میگیرد.

-2-3آب:
آب از نظر کیفیت باید مشابه بتن معمولی باشد( آب مناسب برای آشامیدن)] [59میزان آب مورد استفاده  4/1تا  6/1درصد اجزای
خشک میباشد .همچنین در صورتی که میزان آب در محدود اسالمپ صفر باشد ،بهتر است طرح اختالط به جای ترکیب بتنی به
صورت ترکیب خاک-سیمان مورد بررسی قرار گیرد[51].
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شکل شماره -1دانه بندی مورد استفاده

-2-4افزودنی های شیمیایی:
افزودنی های شیمیایی موادی هستند غیر از آب ،سنگدانه ها و مصالح سیمانی که به مخلوط بتن در حین اختالط و برای اصالح ویژگی
های بتن تازه و بتن سخت افزوده میشوند [3].استفاده از افزودنی های شیمیایی در بتن غلتكی با بتن معمولی متفاوت است .زیرا حجم
بسیار کم خمیر سیمان ،آمیختن افزودنی ها را دشوار می کند [56].از آنجا که که مخلوط های بتن غلتكی بسیار خشک هستند،
افزودنی ها باید در مقادیر بیشتری نسبت به بتن معمولی استفاده شوند [57] .کاهنده آب یا روان کننده موجب آسان شدن توزیع
یكنواخت سیمان در مخلوط بتن غلتكی] ،[58بهبود همگنی خمیر سیمان و افزایش قوام] [53و بهبود سرعت و کارآیی حین ساخت و
بتن ریزی می شود [56].روان کننده با پایه های لیگنوسولفات و نفتالین در انجام آزمایش های این پژوهش به کار گرفته شدند .فوق
روان کننده ها ذرات سیمان را پراکنده کرده و باعث افزایش سطح تماس دانه های سیمان با آب می شوند .بنابراین سرعت
هیدراتاسیون افزایش یافته وکارآیی با نسبت آب به سیمان کم بهبود پیدا میكند] . [29در این پژوهش فوق روان کننده با پایه پلی
کربوکسیالت مطابق با  ASTM C494 ،type Fمورد استفاده قرار گرفت.

-3برنامه آزمایشگاهی:
چنان که گفته شد ،اهداف عمده از انجام آزمایش ها بررسی تاثیر افزودنی های شیمیایی بر کارآیی بتن غلتكی روسازی بوده است .در
این تحقیق مخلوط های بتن غلتكی روسازی با مواد سیمانی برابر  121 ،199 ،271و  171کیلوگرم بر متر مكعب ساخته شد و
آزمایش افت وی بی در بازه نود ثانیه برای عیار های مذکور انجام گرفت  .همچنین تاثیر افزودنی های شیمیایی بر کارآیی بتن غلتكی
روسازی در مخلوط های با عیار  199کیلوگرم بر متر مكعب بررسی شد.

-3-1طرح اختالط:
با مشخص بودن مقدار مواد سیمانی ،طرح اختالط مخلوط های بتن غلتكی روسازی به شرح جدول زیر در نظر گرفته شد .بر اساس
توصیه ی  [59] ACI 325-10Rزمان وی بی بتن غلتكی روسازی باید بین  49-19ثانیه باشد تا کارایی مطلوب را داشته باشد.
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میزان آب بر این اساس که زمان وی بی اولیه  19ثانیه باشد-که این زمان طبق استاندارد  [25] ASTM C 1170به دست می آید-
تعیین شد.

جدول شماره -3طرح اختالط نمونه های شاهد
ماسه

عیار سیمان

شن بادامی

شن نخودی

()kg/m^3

()kg/m^3

()kg/m^3

()kg/m^3

w/c

آب
()kg/m^3

275

507

305

1208

0.327

128

300

502

302

1196

0.3

128

325

496

298

1185

0.283

125

375

484

291

1157

0.253

128

-3-2آزمایش انجام شده  :کارآیی
برای هر  4عیار ،استاندارد  - [25] ASTM C1170که آزمایش اندازه گیری کارآیی مخلوط بتن غلتكی روسازی به روش وی بی
اصالح شده است-.بالفاصله بعد از ساخت مخلوط و به جهت ثبت زمان وی بی اولیه آن انجام گرفت .همانطور که قبال اشاره شد ،این
زمان حدود  19ثانیه انتخاب شده است .سپس  59الی  51دقیقه یک بار آزمایش وی بی برای مخلوط بتن غلتكی تازه با هر  4عیار
انجام گرفت تا سیر افزایش زمان وی بی که به معنای کاهش کارپذیری است ،مورد بررسی قرار گیرد .زمان وی بی اصالح شده زمانی
است که شیره بتن به صورت کامل دورتادور فضای بین سربار و ظرف وی بی ایجاد شود .نتایج سیر تغییرات زمان وی بی در  4عیار
مذکور در شكل شماره  2قابل مشاهده است.

شکل شماره -2تغییرات زمان وی بی در بازه  33تا  03ثانیه برای نمونه های شاهد
همانگونه که در شكل مشاهده می شود با افزایش عیار سیمان شیب منحنی وی بی افزایش می یابد که به معنای افزایش سرعت
کاهش کارایی با گذشت زمان در عیار های باالتر است .با افزایش عیار از  271به  199کیلوگرم بر مترمكعب شاهد افزایش چشمگیری
در زمان وی بی هستیم(در بازه  39ثانیه) در حالی که در این بازه و با تغییر از عیار  199به  121کیلوگرم بر مترمكعب این افزایش
کمتر است .این روند در مورد تغییر عیار از  121به  171کیلوگرم بر مترمكعب نیز صادق است .به عبارتی می توان گفت در عیار های
پایین تر در مخلوط بتن غلتكی تازه ،کارآیی با سرعت کمتری کاهش میابد .همانطور که قبال ذکر شد زمان وی بی بتن غلتكی روسازی
باید بین  19تا  49ثانیه باشد تا کارآیی مطلوب را داشته باشد .با توجه به نمودار مشاهده می شود که مخلوط با عیار  271کیلوگرم بر
مترمكعب مدت زمان بیشتری بعد از ساخت (حدود  21دقیقه) دارای زمان وی بی  19تا  49است .هرچه عیار افزایش می یابد ،مخلوط
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مدت زمان کمتری در بازه  19تا  49ثانیه می ماند .طبق توصیه استاندارد  ،[25] ASTM C1170چنانچه مدت زمان شكل گیری
شیره بتن به بیشتر از  39ثانیه برسد ،باید آزمایش را متوقف کرد .با افزایش عیار مخلوط بتن غلتكی تازه مدت زمان کمتری بعد از
ساخت به وی بی باالتر از  39می رسد .برای عیار  271کیلوگرم بر مترمكعب این مدت زمان حدود  79دقیقه است .در حالی که برای
عیار  171کیلوگرم بر مترمكعب  ،حدود  27دقیقه می باشد.
با توجه به نتایج آزمایش های وی بی  ،برای بررسی تاثیر افزودنی های شیمیایی برای تعیین کارایی بتن غلتكی روسازی عیار 271
کیلوگرم بر مترمكعب کارپذیری بهتری نسبت به مخلوط با عیار  199کیلوگرم بر مترمكعب داشت .اما با افزایش عیار به  199کیلوگرم
بر مترمكعب مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف افزایش میابد و هدف عمده در این قسمت استفاده از افزودنی های شیمیایی با
درصد مناسب برای حفظ هر چه بیشتر زمان وی بی در بازه  19تا  49ثانیه می باشد .به طوری که نمودار وی بی-زمان برای عیار 199
کیلوگرم بر مترمكعب اصالح شود.
جدول شماره -4مقادیر اجزای مخلوط های بتن غلتکی روسازی مورد مطالعه
ماسه

آب

افزودنی شیمیایی

()kg/m^3

()kg/m^3

127

0.9
0.9

عیار سیمان

شن بادامی

شن نخودی

()kg/m^3

()kg/m^3

()kg/m^3

()kg/m^3

SP-0.3-1

300

502

301

1196

0.3

SP-0.3-2

300

506

304

1205

0.28

121

SP-0.6

300

508

305

1211

0.2667

117

1.8

LIGNO-0.7

300

502

301

1196

0.3

126

2.1

NAFTA-1

300

505

303

1203

0.233

121

3

کد طرح

w/c

-3-3بررسی تاثیر فوق روان کننده با پایه پلی کربوکسیالت()SP
درصد استفاده از این ماده  9/1و  9/6درصد وزن سیمان است .برای عیار سیمان  199کیلوگرم بر مترمكعب  ،نسبت آب به سیمان
برای مخلوطی که زمان وی بی اولیه آن  19ثانیه باشد 9/1 ،به دست آمد که این طرح اختالط به عنوان طرح شاهد انتخاب شد و 9/3
کیلوگرم بر متر مكعب فوق روان کننده به طرح اختالط افزوده شد که در جدول شماره  4به جزئیات آمده است .سپس روند افزایش
زمان وی بی در طول زمان تا رسیدن به  39ثانیه مورد بررسی قرار گرفت که تغییرات آن نسبت به طرح شاهد را در شكل شماره 1
مشاهده می کنیم.

شکل شماره  = 3تغییرات زمان وی بی طرح  sp-0.3-1نسبت به طرح شاهد
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شكل فوق بیانگر آن است که زمان وی بی اولیه مخلوط حاوی فوق روان کننده  58 ،ثانیه است که  51ثانیه نسبت به نمونه شاهد
کاهش یافته است و بر خالف طرح شاهد خود که مدت زمان  7دقیقه بعد از ساخت در بازه وی بی  19تا  49ثانیه قرار داشت ،حدود
 58دقیقه در این بازه قرار دارد .مخلوط مذکور در طی  76دقیقه به وی بی  39ثانیه می رسد .در حالیكه طرح شاهد تنها  18دقیقه در
این بازه قرار گرفت .به طور کلی می توان بهبودی چشمگیر کارپذیری را با افزودن  9/1فوق روان کننده به مخلوط شاهد نتیجه گرفت.
سپس طرح مخلوط دیگری مورد آزمایش قرار گرفته شد .بدین طریق که با عیار  199کیلوگرم بر مترمكعب و  9/1درصد فوق روان
کننده  ،آب را تا جایی کاهش دادیم که زمان مشاهده اولین شیره بتن حدود  19ثانیه باشد .با روند سعی و خطا مشاهده شد که با
کاهش نسبت آب به سیمان از  9/1به  ،9/28زمان اولیه وی بی به حدود  19ثانیه افزایش می یابد .طرح اختالط این مخلوط در جدول
شماره  4آمده است(SP-0.3-2) .

شکل شماره - 4تغییرات زمان وی بی طرح  sp-0.3-2نسبت به طرح شاهد
مشاهده می شود که این طرح نسبت به طرح شاهد خود مدت زمان برابری در بازه زمان وی بی  19تا  49ثانیه مانده است .اما میزان
آب تا  7کیلوگرم بر مترمكعب نسبت به طرح شاهد کاهش یافته است ..البته باید افزود ک ه این طرح نسبت به طرح شاهد ،بعد از مدت
زمان کمتری( 19دقیقه) به وی بی  599ثانیه رسیده است .همین کار در مورد عیار  199با درصد  9/6فوق روان کننده انجام گرفت و
با روند سعی و خطا ،نسبت آب به سیمان  9/2667بدست آمد .طرح اختالط این مخلوط به شرح جدول  4است.

شکل شماره  -5تغییرات زمان وی بی طرح  sp-0.6نسبت به طرح شاهد
با توجه به شكل شماره  1مدت زمانی که این طرح مخلوط در بازه زمانی وی بی  19تا  49می ماند .حدودا  2برابر شده است(.حدود
 52دقیقه) .هم چنین این مخلوط حدود  52دقیقه دیرتر از طرح شاهد خود به وی بی 39ثانیه می رسد .با توجه به شكل مقایسه این
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دو درصد استفاده  ،مشاهده می شود که  2برابر کردن درصد فوق روان کننده تاثیر قابل توجهی بر حفظ زمان وی بی در بازه  19تا 49
ثانیه ندارد .اما می تواند میزان آب مصرفی را تا  4کیلوگرم بر متر مكعب نسبت به طرح  SP-0.3-2و تا  59کیلوگرم بر متر مكعب
نسبت به طرح شاهد کاهش دهد .به عالوه زمان رسیدن به وی بی بیش از  39ثانیه را نیز تا حدود  29دقیقه نسبت به طرح SP-0.3-
 2افزایش داده است( .شكل شماره )6

شکل شماره -6مقایسه تغییرات زمان وی بی دو درصد استفاده از فوق روان کننده

-3-4بررسی تاثیر روان کننده با پایه نفتالین:
درصد استفاده از نفتالین  5درصد وزن سیمان می باشد .در این مخلوط با عیار  199و  1کیلوگرم بر متر مكعب روان کننده نفتالینی،
آب را تا جایی کاهش دادیم که زمان مشاهده اولین شیره بتن حدود  19ثانیه باشد که طرح اختالط آن در جدول شماره  4به
جزییات آمده است .با روند سعی و خطا مشاهده شد که با کاهش نسبت آب به سیمان به  ،9/2811زمان وی بی اولیه به  28ثانیه می
رسد.

شکل شماره  -7تغییرات زمان وی بی طرح  nafta-1نسبت به طرح شاهد
شكل فوق بیانگر آن است که طرح مخلوط مذکور مدت زمان  51دقیقه بعد از ساخت ،در بازه وی بی  19تا  49ثانیه قرار گرفته است.
این طرح طی مدت  42دقیقه به وی بی  39ثانیه می رسد که نسبت به طرح شاهد تغییر قابل مالحظه ای نداشته است .کارپذیری
مخلوط تا حدودی نسبت به طرح شاهد بهبود یافته است  ،در حالیكه  7کیلوگرم بر مترمكعب از میزان آب مصرفی در طرح اختالط
خود کاسته شده است.
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شکل شماره -8مقایسه تغییرات زمان وی بی دو درصد استفاده از فوق روان کننده و روان کننده نفتالینی
مشاهده می شود که شكل روند وی بی در زمان مخلوط حاوی نفتالین هم پوشانی نسبتا خوبی با شكل مخلوط حاوی  9/6درصد فوق
روان کننده دارد .هر دو مخلوط طی مدت زمان تقریبا برابر به وی بی باالی  39ثانیه می رسند و برای مدت زمان برابری در بازه وی
بی  19تا  49ثانیه باقی می مانند.

-3-5بررسی تاثیر روان کننده با پایه لیگنوسولفونات:
درصد استفاده از لیگنوسولفات  9/7درصد وزن سیمان میباشد .طرح اختالط با عیار سیمان  199کیلوگرم بر مترمكعب و نسبت آب به
سیمان  9/1به عنوان طرح شاهد انتخاب گردید و مقدار  9/7درصد وزن سیمان یعنی  5/2کیلوگرم بر متر مكعب به آن لیگنوسولفونات
افزوده شد .هدف از این کار مقایسه روند افزایش زمان وی بی در بازه زمانی  39ثانیه بین دو طرح لیگنوسولفانات  9/7و فوق روان
کننده  )w/c=9/1(9/1می باشد .جزییات طرح اختالط در جدول شماره  4آمده است.

شکل شماره  -0تغییرات زمان وی بی طرح  lingo-0.7نسبت به طرح شاهد
نشكل فوق بیانگر آن است که زمان وی بی اولیه مخلوط حاوی لیگنوسولفونات 22 ،ثانیه است که نسبت به نمونه شاهد  55ثانیه
کاهش یافته است .این طرح حدود  59دقیقه بعد از ساخت در بازه وی بی  19تا  49ثانیه قرار گرفت .مخلوط مذکور در طی  18دقیقه
به وی بی باالتر از 39ثانیه رسیده است .در مقایسه با طرح شاهد ،کارپذیری با افزودن  9/7درصد لیگنوسولفونات تا حدودی بهبود
یافته است.
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شکل شماره  -13مقایسه تغییرات زمان وی بی سه طرح شاهد ligno-0.7،و sp-0.3-1
با وجود اینكه درصد استفاده از لیگنو سولفونات  2/1برابر فوق روان کننده می باشد .اما تاثیر فوق روان کننده ،در بهبود حفظ کارآیی
در بازه  19تا  49ثانیه و هم چنین افزایش زمان رسیدن به وی بی  39ثانیه بیشتر است.

-4نتیجه گیری:
با توجه به خشک بودن مخلوط بتن غلتكی روسازی ،مسئله کارپذیری در عین تامین مقاومت کافی فشاری و کششی امری مهم است.
در این پژوهش تاثیر افزودنی های شیمیایی بر روی کارایی بتن غلتكی روسازی مورد بررسی قرار گرفت .هم چنین افت کارایی در طول
زمان با تغییر عیار بررسی شد که نتایج حاصل از آزمایشها به شرح زیر است:
-5

-2
-1

-4

-1

با گذشت زمان در عیار های باال مخلوط بتن غلتكی تازه با سرعت بیشتری کارایی خود را از دست می دهد .یه گونه ای که
با افزایش عیار از  271به  199کیلوگرم بر مترمكعب زمان وی بی افزایش چشمگیری داشته است .اما از عیار  199کیلوگرم
بر مترمكعب به باال ،افزایش کمتر می شود .عالوه بر این با افزایش عیار ،مخلوط بتن غلتكی تازه با طی کردن مدت زمان
کمتری به وی بی باالتر از  39می رسد.
هر چقدر عیار افزایش پیدا می کند ،زمان وی بی مخلوط برای مدت کمتری در بازه  19تا  49ثانیه است .به عبارتی فرصت
کاری بتن کاهش می یابد.
افزودن  9/1درصد فوق روان کنند ،موجب  2/1برابر شدن مدت زمان قرارگیری مخلوط در بازه وی بی  19تا  49ثانیه قرار ،
شد .این در حالی است که با افزودن  9/1درصد فوق روان کننده و کاهش  7کیلوگرم بر متر مكعب آب ،کارپذیری برابر با
طرح شاهد به دست می آید.
با  2برابر کردن درصد فوق روان کننده( 9/6درصد) می توان میزان آب مصرفی را تا  4کیلوگرم بر متر مكعب کاهش
داد.همچنین میزان آب تا  59کیلوگرم بر متر مكعب به نسبت به طرح شاهد کاهش می یابد .البته تاثیری چندانی بر حفظ
زمان وی بی در بازه  19تا  49نخواهد داشت .در عین حال تا  29دقیقه بیشتر از طرح  SP-0.3-2دارای زمان وی بی کمتر
از  39ثانیه است.
با افزودن  5درصد وزن سیمان روان کننده نفتالینی ،عالوه بر حفظ زمان وی بی اولیه می توان نسبت به طرح شاهد تا 7
کیلوگرم بر متر مكعب از میزان آب مصرفی کاست و تا  599درصد مدت زمان قرارگیری در بازه وی بی  19تا  49ثانیه
افزایش داد .به عالوه با کاهش نسبت آب به سیمان و حفظ زمان وی بی اولیه ،وضعیت کارپذیری مخلوط حاوی  5درصد
روان کننده نفتالینی مشابه مخلوط حاوی  9/6درصد روان کننده می باشد .همچنین استفاده از روان کننده با پایه
لی گنوسولفونات تا حدودی موجب بهبود کارپذیری و تاخیر  29دقیقه ای در رسیدن به وی بی  39ثانیه می شود.
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