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 مواد افزودني در پروژه هاي سد سازي

 مکانيزم واکنش، عوامل موثر بر عملکرد، معيارهاي انتخاب( ،)کاربرد

  

 چکيده :

امتيازات فيزيکي و اقتصادي قابل مالحظه اي که مواد افزودني براي بتن ايجاد مي کند و همچنين در 

اين مواد نه تنها  د در بتن شده است.بسياري موارد، مزاياي فني موجب رشد روز افزون کاربرد اين موا

امکان به کار بردن بتن را در شرايط پيچيده فراهم کرده اند که پيش از آن امکان استفاده از بتن در اين 

شرايط به داليل مختلف فني وجود نداشت، بلکه امکان استفاده از گستره وسيع تري از مواد متشکله در 

سدها به علت نقش اساسي که در سيستم اقتصادي، اجتماعي، سياسي  ند.مخلوط بتن را نيز به وجود آورده ا

ساخت آنها مي شود، جز سازه هاي استراتژيکي  کشور دارند و نيز به علت سرمايه گذاري کالني که براي

 محسوب مي شوند که الزم است از عملکرد و دوام مناسبي در دراز مدت برخوردارمي باشند.

استفاده از مصالح در دسترس و کاهش مصرف سيمان، ضوابظ پايايي از جمله مالحظات اقتصادي مانند 

هوازايي، کاهش نفوذپذيري، آب بندي و کاهش نسبت آب به مواد سيماني، استفاده از مواد کمک سيماني 

مانند پوزوالنها ، سرباره و دوده سيلسي براي بهبود خواص وپايايي بتن که عموما منجر به افزايش آب مورد 

ياز مخلوط مي شوند، بهبود شرايط اجرايي مانند حمل و نقل، ريختن ومتراکم کردن بتن، بهبود خواص ن

فيزيکي، مکانيکي و شيميايي بتن و امکان ادامه عمليات اجرايي و بتن ريزي در شرايط آب و هوايي 

      اجتناب پذير مختلف از جمله مواردي هستند که استفاده از مواد افزودني در پروژه هاي سد سازي را

 مي کنند.
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با توجه به اندرکنش مواد افزودني با مواد سيماني و ساير اجزاي تشکيل دهنده بتن و از آنجا که گستره 

وسيعي از مواد افزودني با نامهاي تجاري گوناگون موجود و در دسترس مي باشند، آگاهي از خصوصيات 

ين مواد مي تواند در انتخاب آنها براي يک پروژه خاص، کلي، مکانيزم واکنش و عوامل مو ثر بر عملکرد ا

 به ويژه پروژه سد سازي، سودمند باشد.

در اين مقاله پس از بررسي کاربرد، مکانيزم واکنش و عوامل موثر بر عملکرد مواد افزودني متداول در پروژه 

 ه مي گردد.هاي سد سازي، راهکارهايي براي انتخاب اين مواد براي يک پروژه سدسازي اراي
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 مقدمه -۱

بتن يکي از مهمترين يکي از فراگيرترين مصالح ساختماني است که مصرف آن در پروژه هاي مختلف 

 عمراني همگام با پيشرفت تکنولوژي رشد روزافزوني دارد.

، باالبردن کيفيت آن، کاهش نارسايي ها و تغيير بعضي از مشخصه هاي بتن امروزه براي بهبود خواص بتن

( استفاده ACI ۱۱۶Rموادي تغير از آب سنگدانه سيمان هيدروليکي و الياف هستند که ) ز مواد افزودنيا

 درست پيش از اختالط يا درحين اختالط به بتن افزوده مي شوند. مي شود. مواد افزودني بنا به تعريف

 مواد افزودني به دو دسته کلي 

 . مواد معدني۱

 . مواد افزودني شيميايي٢

 مي شوند. تقسيم

مواد افزودني شيميايي نيز بر حسب نوع عملکرد خود به گروه هاي مختلف )مانند هوازا، کاهنده هاي آب، 

 سيم مي شوند.تق( …کنگدگيرنده ها و 

در اين مقاله کاربرد، مکانيزم واکنش، و عوامل موثر بر عملکرد مواد افزودني شيميايي متداول در پروژه هاي 

ن کننده ها، ديرگير کننده ها، هوازاها و مواد کمکي تزريقي مورد بررسي قرارخواهد روا سد سازي، مانند



4 
 

گرفت. در انتها مالحظاتي درباره کابرد اين نوع افزودني ها و راهکاري براي انتخاب مناسب آنها براي يک 

 پروژه سدسازي ارايه مي گردد.

ي و اقتصادي قابل مالحظه اي که مواد افزودني داليل کاربرد مواد افزوني در بتن سدها امتيازات فيزيک -٢

براي بتن ايجاد مي کنند از يک سو و در بسياري موارد مزاياي فني از ديگر سو، موجبات رشد روزافزون 

کاربرد، اين مواد را در بتن فراهم آورده اند بلکه امکان استفاده وسيع تري از مواد متشکله در مخلوط را نيز 

 بوجود آورده اند.

طور کلي داليل و مزاياي حاصل از استفاده مواد افزودني در بتن مصرفي در پروژه هاي سدسازي را مي ب

 دسته بندي کرد: توان به شرح زير

 مالحظات اقتصادي:

اغلب سعي مي شود که سنگدانه مورد نياز پروژه سدسازي را از منابع قرضه هاي نزديک به ساختگاه سد 

ات مورد نظر سنگدانه پرهزينه و در شرايطي بسته به خصوصيات قرضه، تامين شود. دستيابي به مشخص

ممکن است غير عملي باشد با استفاده از مواد افزودني مي توان بر بسياري از نارسايي هاي فيزيکي 

وشيميايي سنگدانه موجود غلبه کرد و از همان مصالح در دسترس براي ساخت بتن استفاده کرد. تحقيقات 

سط پرهيزکار و همکاران بيانگر اين واقعيت ايت که دوده سيليسي به عنوان يک افزودني انجام شده تو

معدني مي تواند به ميزان قابل توجهي انبساط ناشي از واکنش قليايي سنگدانه را کاهش دهد.با استفاده 

ريز دانه ها غلبه  ازمواد افزودني شيميايي نيز مي توان بر بسياري از نقايص فيزيکي سنگدانه ها مانند کمبود

کرد.بديهي است که در اين موارد بايد بين هزينه دستيابي به مشخصات مورد نظر از طريق تغيير قرضه، 
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نصب تجهيزات اضافي، طوالني تر کردن فرايند توليد سنگدانه ازيک سو و بهبود خواص سنگدانه موجود با 

 انجام گيرد. استفاده از مواد افزودني از سوي ديگر يک مقايسه اقتصادي
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 بهبود خواص بتن سخت شده:

استفاده از مواد افزودني خواص فيزيکي ، مکانيکي و شي ميايي بتن را به نحوي چشمگيري بهبود مي 

بخشد . مواد افزودني کاهنده آب با کاهش نسبت به آب به مواد سيماني و کاهش تخلخل بتن ،خواص 

 ( بهبود مي بخشند ۱٣۶٨ -شي را ) رمضانيان پورمکانيکي آن مانند مقاومت فشاري، خمشي و ساي

کنترل گرمازايي در بتن حجيم: براي کاهش گرماي ناش ي از هيدراسيون در بتن هاي حجيم بايد از سيمان 

در  ٤و سيمان پوزالني استفاده کرد . از آنجا که سيمان پرتلند نوع  ٤هاي با گرما زايي کم مانند پرتلند نوع 

وديک راه عملي براي کاهش حرارت ناشي از هيدراسيون، کاستن از مقدار سيمان ايران توليد نمي ش

مصرفي در بتن است بدون آنکه لطمه اي به خواص بتن تازه و سخت شده وارد شود . اينکار با استفاده از 

ني مواد افزودني کاهنده آب و فوق روان کننده ها امکان پذير است . در صورت استفاده از سيمانهاي پوزال

نيز، چون مقدار آب مورد نيازاستفاده از مواد کاهنده آب براي حفظ نسبت به آب مواد سيماني و نيز بهبود 

(Famili et at ٢۰۰۰ اين سيمانها بيشتر مي باشد کارآيي سودمند خواهد بود . استفاده از مواد افزودني )

( بسيار موثراست .بديهي است که اين روز  ٧کندگير کننده در کاهش سرعت گرمازايي در سنين اوليه )تا 

 مواد تاثيري در کاهش مقدار کل گرماي حاصل نخواهد داشت .



7 
 

 

 چگونگي تاثير مواد افزودني شيميايي در بتن

 مواد افزودني شيميايي را مي توان بر حسب چگونگي تاثير آنها در بتن به دو گروه: 

 . مواد افزودني با اثر فيزيکي۱

 اثر شيميايي در بتن تقسيم کرد : . مواد افزودني با٢

مواد افزودني که اثر فيزيکي در بتن دارند معموال مواد اثر کنن ده بر سطح هستند اينها مواد هستندکه در 

شيميايي موثر براين سطح  -سطح مشترك بين دو فازآميخته نشدني متمرکز مي شوند و نيروهاي فيزيکي 

کاهش نيروي کشش سطحي بيم مايع و جامد و يامايع و گاز مي  مشترك را تغيير مي دهند اين مواد موجب

شوند و باعث روان شدن بتن مي شوند يا ايجاد حباب هوا را بتن ميسر ميسازند. اين موادتغييري در روند 

 هيدراسيون سيمان بوجود نمي آورند.

  مان مي شوند .اين تغييرمواد افزودني که اثر شيميايي در بتن دارند، موجب تغيير در روند هيدراسيون سي

مي تواند در تاخير گيرش و يا تسريع گيرش و سخت شدن موثر باشد . به اين ترتيب مي توان زمان قابل 

 کارکردن با بتن را کنترل کرد . و يا مقاومت هاي اوليه آنرا تغيير داد .

ر کلي مي توان گفت که مواد روان کننده ها و فوق روان کننده ها ) خوازاهاو کاهنده هاي نفوذپذيري ( بطو

داراي اثر فيزيکي هستند و  (زودگيرکننده ها و زود سخت کنندها ) اثر شيميايي در تن  افزودني کاهنده آب

هر دو اثرفيزيکي و  مواد افزودني کندگير کننده و تسريع کننده دارند. مواد افزودني کمک کننده تزريق داراي

 د.شيميايي هستن
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  :نوع تاثير

 کيفيزي

 شيميايي

 شيميايي -فيزيکي

 ي:نوع افزودن

 کاهنده هاي آب

 هوازاها

 کاهنده هاي نفوذپذيري

 کندگير کننده ها

 تسريع کننده ها

 کمک کننده هاي تزريق

 هيدراسيون سيمان

از آنجا که اندر کنش مواد افزودني و سيمان تاثير مستقيمي بر عملکرد مواد افزودني دارد، شيشه شايسته  

 تدا هيراسيون سيماني بطور اجمالي مورد بررسي قرار گيرد.است که اب
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هيدراسيون عبارت است که ترکيب شدن آب با اجزاي تشکيل دهنده سيمان که درنتيجه اين واکنش 

سخت شدن انجام مي گيرد با وجود تحقيقات زيادي که در مورد روندهي  شيميايي ، عمل گيرش و

اين پديده به طورکامل شناخته نشده است و اختالف نظرهايي که دراسيون سيمان انجام شده است تاکنون 

مورد جزئيات آن وجود دارد . ولي جدا از اين اختالف نظرها، روند کلي هيراسيون رامي توان به ترتيب زير 

 توصيف کرد .

 مرحله اول :

ومينوفريت موجود در اثر اختالط سيمان با آب ، سولفات بصورت محلول در آمده و با آلومينات کلسيم وآل

ثانيه بعد از مخلوط . مي دهد ) اترينگايت ( شده  ٣۰وجود اترينگايت را مي توان حدود  در سيمان ترکيب

(. کردن سيمان با آب  ۱٣۶٧و تشکيل سولفور آلومينات کلسيم نامحلول.) رمضانيان پور و همکاران ، 

 .مشاهده کرد

ي نازك سوزني شکل هستند، با رشد اين کريستالها گيرش کريستالهاي اترينگايت در ابتدا بصورت رشته ها

به ويژه ( شود. عالوه بر اين همانند بتدا بر  C٣٢سيمان نيز آغاز مي هيدروکسيد کلسيم ساخته مي شود . )

 اثر ترکيب شدن آب با سيليکاتهاي سيمان

 مرحله دوم :

ا سيمان مي توان کريستالهاي ( تقريب يک ساعت پس از اختالط آ ب ب CSHرا مشاهده کرد . اين ) 

  سيليکات کلسيم هيدراته
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کريستالها که بر اثر هيدراسيون سيليکاتهاي سيمان بوجود مي آيند در ابتدابه صورت رشته هاي نازکي 

م ههستند که به راحتي در فضاي بين دانه هاي سيمان که پر از آب است ، حرکت و رشد مي کند با به 

ديگر و چسبيدن آنها به ذرات سيمان هيدراته نشده وساير محصوالت چسبيدن اين رشته ها به يک

هيدراسيون، بافت متخلخلي پديد مي آيد که بر اثر ادامه هيدراسيون اين بافت متراکم ترمي شود مقاومت 

 اوليه سيمان ناشي از رشد همين بافت اوليه است.

 مرحله سوم:

ل حفرات و خلل و فرجها پر مي شود و بتن متراکم تر در اين مرحله بر ا ثر ادامه عمل هيدراسيون ، داخ

 غير قاب نفوذتر مي شود ومقاومت آن افزايش مي يابد .

 مکانيزم واكنش مواد افزودني شيميايي 

آشنايي با مکانيزم واکنش و چگونگي تاثير مواد افزودني شيميايي در بتن و شناخت عوامل موثربر عملکرد 

 نها مفيد است .مناسب تر آ آنها در بکارگيري

 مواد افزودني با اثر فيزيکي در بتن

ميکرون )، ريزدانه هاي بتن را تشکيل مي  ٢٥۰مواد سيماني به همراه ريزترين مصالح سنگي (کمتر از  

دهند . اين مواد ريز نقش تعيين کننده اي در ميزان آب ، کارآيي و تراکم بتن دارند . از آنجا که موادافزودني 

زيکي نيز باعث تغيير خواص ياد شده مي شوند، لذا ريزدانه هاي بتن و مواد افزودني داراي اثر که با اثر في

 فيزيکي ، بر روي يکديگر اندکنش خواهند داشت .
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 مواد افزودني هوا زا

مولکولهاي قطبي آب نيز تمايل شديدي به جذب يکديگر دارند و براي جدا کردن آنها از يکديگربه انرژي  

است ، بنابراين آب داراي انرژي سطحي (کشش سطحي ) زيادي است مکانيزم  ه اي نيازقابل مالحظ

مواد ” آب گريز ( ” hydrophobicاست .و يکسر آنها ) واکنش افزودني هوازا کاهش کشش سطحي آب

افزودني هوازا از مولکولهاي زنجيره طويلي تشکيل شده اند که يکسر آنهااست . سر آب دوست آنها جذب 

کشش “آب دوست ( ” hydrophilbicکولهاي آب مي شود و سر آب گريز آنها موجب کاهش )مول 

 سطحي آب مي شود. کاهش کشش سطحي آب امکان ايجاد حباب هوا را ميسر مي سازد.

بامقاومت و االستيسيته کافي در اطراف حبابهاي هوا پديد ) مانند حباب صابون ( مواد افزودني خوازا يک 

مي آورد، بگونه اي که حبابهاي هوا را در برگرفته و پايدار مي کند و از به هم  فع آبفيلم محکم و دا

 پيوستن حبابها نيز جلوگيري بعمل مي آورد .

خاصيت دافع آب بودن اين فيلم از ورود آب به داخل حباب هوا جلوگيري مي کند . عمل هم زدن و 

ي شود .حبابهاي هواي محبوس ، که در همه بتن پراکنده شدن اين حبابها در بتن م اختالط مخلوط موجب

يا بيشتر هستند در ۱۰۰۰ها ايجاد مي شوند و در حقيقت تابعي از ويژگيهاي سنگدانه هستند، داراي اندازه 

ميليمتر (  ۱تا )  ۱۰حاليک حبابهاي هوايي که به طور عمدي ايجاد مي شوند بطور عمده داراي قطري بين 

 ميکرون هستند. ۱۰۰ ميکرون
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 مواد افزودني روان كننده

جز فعال اصلي مواد افزودني روان کننده ، عوامل اثر کننده بر سطح است . اينها مواردي هستند که در  

شيميايي موثر بر اين سطح  -سطح مشترك بين دو فازآميخته نشدني متمرکز مي شوند و نيروهاي فيزيکي 

سيمان مي شوند و به آنها بار منفي مي دهند که منجر به  را تغيير مي دهند . اين مواد جذب سطح دانه هاي

نيروي دافعه بين دانه هاي سيمان و پراکنده شدن آنها مي شوند چگونگي تاثيرروان کننده ها برروي سيمان 

 نشان داده شده است . ٢در شکل 

لخته مي شوند . در مخلوطي که از مواد روان کننده استفاده نشود، ذرات سيمان به يکديگر مي چسبند و 

قسمت از آب در فشاي بين ذرات لخته شده محبوس مي شود و از طرفي در نقاطي  دراثر اين لخته شدگي

که ذرات سيمان به يکديگر مي چسبند، سطح پيوستگي آنها براي هيداسيون اوليه در دسترس نمي باشد . 

ساحت سطح سيمان را ك ه مي تواند مواد افزودني روان کننده با جلوگيري از لحته شدن ذرات سيمان ، م

پذيرايي هيدارسيون اوليه باشد افزايش مي دهند و همچنين با جلوگيري از محبوس شدن درفضاي لخته 

شدگي ، مقدار لخته شدگي ، مقدار آب موجود براي هيدارسيون افزايش مي يابد بعالوه بارمنفي ساکن 

سيمان قشري از مولکو لهاي جهت داده شده آب  اطراف ذرات سيمان سبب مي شود که در اطراف هر ذره

، که از نزديک شدن ذرات به يکديگر جلوگيري مي نمايند. تشکيل گردد بنابراين ذرات سيمان قابليت 

     تحرك بيشتر پيدا مي کنند و آب آزاد شده تحت اثر مجموعه لخته شده ، صرف روان سازي مخلوطي

 .مي گردد و لذا کارآيي افزايش مي يابد
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 مواد افزودني فوق روان كننده

مکانيزم واکنش فوق روان کننده ها شبيه مکانيزم واکنش روان کننده ها ولي با اثر قوي تر است . فوق روان  

هاي آلي محلول در آب هستند که داراي رشته هاي دراز مولکولي هستند اين رشته هاي  کننده ها، پليمري

ي پيچندو بار منفي زيادي به آنها مي دهند، به طوري که يکديگر را دراز مولکولي به دور ذرات سيمان م

 دفع مي نمايند .اين امر منجر به پراکندگي و پخش سيمان مي گردد .

 مواد افزودني با اثر شيميايي در بتن

گذارند .  مي همچنانکه گفته شد مواد افزودني با اثر ش يميايي در بتن بر روند هيداسيون سيمان تاثير

خواص شيميايي متفاوتي هستند و بنابراين واکنش هاي متفاوتي نسبت به مواد  انهاي مختلف دارايسيم

 افزودني با خصوصيات شيميايي مختلف از خود نشان مي دهند .

مواد افزودني تسريع کننده موادد افزودني تسريع کننده سبب کاهش زمان گيرش ، افزايش روند کسب 

اين مواد در حقيقت روند هيدارسيون را تسريع مي کنند . بطور کلي اين مواد  مقاومت و يا هر دومي شوند .

 را مي توان به دودسته کلي مواد افزودني زودگير و مواد افزودني زود سخت کننده تقسيم کرد .

 (Setting accelerator) مواد افزودني زودگير

ا و تشکيل اترينگايت ، سرعت سخت شدن مواد افزودني زودگير عموم با تسريع بين سولفات و آلوميناته 

خمير سيمان را افزايش مي دهند . افزايش سرعت اين واکنش منجر به پديد آمدن کريستالهاي سوزني شکل 

کوچک اترينگايت مي شود . طول کريستالها دراين حالت ا ز طول کريستالهاي پديد آمده در خمير سيمان 
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       تن اين اترينگايت هاي ظريف موجب تسريع زمان گيرششاهد کوتاهتر خواهد بود . در هم فرو رف

 مي شود. کاربرد عمده اين مواد در بتن پاشي است .

(Hardening accelator مواد افزودني سخت کننده موجب افزايش م قاومت هاي اوليه و نيز کاهش )

گيرش کمتر از مواد افزودني  اين مواد با تسريع واکنش C٣Sزمان گيرش مي شوند . تاثير اين مواد بر زمان 

      زودگير است . مواد افزودني زود سخت کننده يا مانند کلريدها بعنوان يک کاتاليزور در واکنش عمل

مي کنند و يا مانند کربناتها با هيدوکلسيم ت رکيب شده و کربنات کلسيم و يک قليايي نا محلول تشکيل 

 کنش موجب تسريع واکنش سيليکات و آلومينات مي شود.هيدراسيون دهند. قليايي حاصل از وا C٣Sمي 

 عملکرد مواد افزودني در بتن

صرفنظر از جنس و مقدار مصرف مواد افزودني ، اجزاي تشکيل دهنده بتن ، شرايط محيطي، شرايط ساخت 

 ذارند.و حمل و ن حوه بتن ريزي نيز از جمله عواملي هستند که بر عملکرد مواد افزودني در بتن تاثير مي گ

 مواد افزودني هوازا

مهمترين دليل هوازايي در بتن بهبود پايايي آن در برابر يخبندان و نمکهاي يخ زدا است . هنگاميکه آب يخ  

پيدا مي کند . چنانچه تمهيداتي براي اين افزايش حجم در نظر گرفته نشود موجب پديد  بزند، افزايش حجم

. اگرمقدار اين فشار از مقاومت کششي بتن فراتررود سبب ايجاد  آمدن فشار در منافذ موبييه بتن مي شود

ترك در بتن و در نهايت موجب فروپاشي بتن مي شود . تشکيل بلورهاي نيز موجب پديد آمدن فشار در 

بتن و خرابي بتن مي شود . حبابهاي هو ا در بتن فضاي ) ناشي از کاربرد نمکهاي يخ زدا ( نمک در بتن 

انبساط ناشي از يخ زدگي و فضاي الزم براي رشد بلورهاي نمک را فراهم مي آورد و از  مورد نياز براي
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ايجاد فشار داخلي جلوگيري مي کند. عالوه بر موارد گفته شده، هوازايي ساير خواص بتن را نيز، به ويژه 

 براي مقاصد سدسازي ، بهبود مي بخشد.

 كارآيي:

هوازايي کارآيي بتن به ويژه بتن هاي کم سيمان و خشن را بهبود مي بخشد . علت افزايش و بهبودکارآيي 

افزودني هوازا اين است که حبابهاي هوا در اثر نيروهاي کشش سطحي کروي شکل  بتن و استفاده از مواد

. در حظه ،عمل مي کنندتيسيته قابل مالمي شوند و مانند غلتکهاي با ا صطکاك سطحي کم و خاصيت االس

مصالح سنگي )را در کارآيي ياري  حقيقت حباب هاي هوا نقش ريزدانه هاي بتن (مواد سيماني و ريزترين

مي کنند . همچنان که در شکل سه نشان داده شده است ، براي بتني با رواني و کارآيي ثابت ، با افزايش 

اسه کاست . اين موضع براي بتن هاي کم سيمان مقدار هو ا مي توان از مقدار آب اختالط و مقدار م

مشهودتر است . در بتنهاي حجيم ، که عالقه به کاهش سيمان آنها به منظور کنترل گرماي هيدارسيون مي 

باش ، هوازايي مي تواند بدون نياز به افزايش آب، کارآيي را ثابت نگه دارد از طرفي هرچه بزرگترين اندازه 

بتن را اشغال مي کنند و بنابراين  W/Cسنگدانه هاي درشت حجم بيشتري از ) ثابت سنگدانه افزايش يابد، 

 براي جبران ريزدانه و حفظ کارآيي مي توان از هوازايي استفاده کرد.

( نيز مي توان با هوازا يي اي کمبود را تا  ٥۰در مورد ماسه هايي که کمبود ذرات ريز دارند )زير الک نمره 

رد. هوازايي همچنين جداشدگي و آب انداختگي )به ويژه در بتنهاي کم سيمان و با حدود زيادي جبران ک

 سنگدانه هاي بزرگ ( را به ميزان قابل مالحظه اي کاهش مي دهد .
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 مقاومت در برابر سولفات :

 براي کارآيي ثابت چنانچه کاهش نسب آب به سيمان در نتيجه هوازايي در نظر گرفته شود، مقاومت بتن در

( PCA - ۱۹۹٤اثر هوازايي برعملکرد بتني که در معرض خاك سولفاتي قرار داشته است ) برابر سولفات ها

سال در تماس با  ٥بهبود مي يابد . در يک کار مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفته شده است نمونه به مدت 

ت در برابر سولفات بتن را، ديده مي شود هوازايي مقاوم ٤خاك سولفاتي بوده است . همچنان که در شکل 

 به ويژه در مقادير سيمان پايين تر، بهبود مي بخشد.

 عملکرد بتن هاي هوازايي شده و بتن هاي هوازايي نشده اي که در معرض خاك سولفاتي قرار داشته اند. 

 مقاومت در برابر واكنش قليايي سنگدانه :

را کاهش مي دهد قليايي هاي سيمان باسيليس کنش قليايي سنگدانه هوازايي انبساط مخرب ناشي از وا

نشان مي دهند و پيامد آن ، که توليد محصوالت منبسط شونده است ،موجب  سنگدانه هاي واکنش زا

منبسط شدن بتن مي شود . انبساط بيش از اندازه سبب خراب شدن بتن مي شود . هوازايي انبساط 

زارا کاهش مي دهد اين موضوع به درستي در طراحي منشورهاي مالت ساخته شده با سنگدانه هاي واکنش 

تونلهاي انحراف آب سد سيمره توسط مشاور در نظر گرفته شده است و امکان استفاده از سنگدانه هاي 

محلي کوچک به واکنش زايي را فراهم آورده است .ضمن اينکه امکان مطالعه و بررسي دراز مدت تاثير 

 را در حجمي وسيع پديد آورده است .  هوازايي بر واکنش قليايي سنگدانه
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  اثر مقدار هوا بر كاهش انبساط ناشي از واكنش قليايي سنگدانه 

 مقاومت :

در مخلوطهاي پر سيمان ، مقاومت ب تن با افزايش مقدار هوا کاهش مي يابد در مخلوطهاي کم سيمان و 

موضوع به علت کاهش نسبت آب به  خشن ، مقاومت در اثر مقدار مناسب هوازايي افزايش مي يابد . اين

در مخلوطهاي مورد استفاده ، براي حفظ  وع بتن ها در اثر هوازايي است .سيمان و بهبود کارآيي اين ن

 کارآيي ثابت ، متناسب با افزايش مقدار هوا مقدار آب کاهش داده شده است .

 مواد افزودني كاهنده آب )روان كننده (

ر مي آيد، اثر مواد افزودني کاهنده آب ، کاستن از مقدار آب مخلوط )معموال همانگونه که از اسم مواد ب 

%( است بنابراين هدف از بکار بردن مواد افزودني کاهنده آب مخلوط در بتن،کاس تن از  ۱۰تا  ٥بين 

نسبت آب به سيمان با حفظ کارآيي مورد نظر يا بهبود کارآيي در يک نسبت آب به سيمان معين خواهد بود 

. مواد افزودني کاهنده آب خواص بتن تازه ساخته شده با سنگدانه هاي با دانه بندي نامناسب را بهبود مي 

بخشد به عنوان مثال ، يک مخلوط خشن بتن حاوي مواد افزودني کاهن دهآب عموم جدا شدگي کم و 

 قابليت جريان يافتن مطلوبي از خود بروز مي دهد.

 کارآيي:

لکرد مهم مواد افزودني کاهنده آب افزايش کارآيي در نسبت آب به سيمان ثابت ، همچنان که گفته شد عم

يا کاهش نسبت آب به سيمان در کارآيي ثابت است . عمل پخش کننده مواد افزودني کاهنده آب ع الوه بر 

ا، به افزايش کارآيي بتن ، تاثيراتي نيز در پخش شدن حبابهاي هوا در آب دار به طوري که اين افزودني ه
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ويژه موادي که بر پايه ليگنو سولفات هستند، مي توانند تاثير هوازايي داشته باشند وجود اين حبابهاي هوا 

 کارآيي بهبود مي بخشند و جداشدگي و آب انداختگي بتن را کاهش مي دهند.

افت رواني نکته قابل توجه در مورد اين مواد، نرخ افت رواني )اسالمپ( بتن هاي حاوي اين مواد است . 

افزودني روان کننده (يا کاهنده آب )، به ويژه در زمانهاي اوليه ، بيشتر از بتن هاي  بتن هاي حاوي مواد

بدون اين مواد است . در آزمايشهاي به عمل آمده براي مقايسه عملکرد مواد افزودني در آزمايشگاه سد 

داشته شود، نرخ افت اسالمپ بتن  مسجد سليمان مشخص شد که چنانچه نسبت آب به سيمان ثابت نگه

در حالتي که رواني اوليه ثابت نگهداشته شود و از . بيشتر از بتن بدو روان کننده استحاوي روان کننده 

اين موضوع به علت کاهش نسبت آب به . افت اسالمپ شديدتر نيز خواهد شد ميزان آب کاسته شود نرخ

في بايد توجه داشت که روان کننده ها، به ويژه آنها که پايه سيمان و تسريع هيدراسيون سيمان است . از طر

 ليگنوسولفوناتي دارند، ممکن است موجب تاخير در گيرش شوند.

يکي از اثرات پخش شدن ذرات سيمان ، در اثر استفاده از روان کننده ها، آن است که مساحت سطح 

احل اوليه، هيدراسيون با روند سريعتري هيدراته خو اهند شد و بنابراين در مر بيشتري از ذرات سيمان

پيشرفت مي نمايد و هيدراسيون به طور کاملتري انجام مي گيرد .بنابراين انتظار مي رود که مقاومت بتن 

حاوي اين مواد در مقايسه با بتن با همان نسبت آب به سيمان ولي بدون مواد افزودني،افزايش نشان دهد . 

ه به دو عملکرد ديگر اين نوع مواد يعني هوازايي وکندگيري جزيي نيز توجه ولي د ر اين رابطه الزم است ک

شود .هوازايي موجب کاهش مقاومت ، چه اوليه و چه نهايي مي شود ولي کندگيري کاهش مقاومت اوليه و 

 در برخي موارد افزايش نهايي بتن مي شود بنابراين براي در نظر گرفتن اثر روان کننده ها بر مقاومت بتن

بايد تاثير اين سه عامل به طور همزمان در نظر گرفته شود . نتايج مقاومت بتن با و بدون روان کننده )پايه 
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ها توليد بتن با کارآيي  کاربرد عمده فوق روان کنند ه مواد افزودني فوق روان کننده ليگنو سولفوناتي ( براي

 خيلي زياد و يا بتن با مقاومت خيلي زياد است.

ق روان کننده ها کارآيي و رواني بتن را به ميزان ق ابل توجهي افزايش مي دهند . مقدار آب را با کارآيي:فو

درصد کاهش داد . فوق روان کنند ه ها کندگيري  ٣۰تا  ٢۰استفاده از فوق روان کنند ه هامي توان حدود 

کننده ها در جلوگيري  قابل توجهي به وجود نمي آورند (مگر نوع کندگير کنندهآنها). تاثير فوق روان

ازدوباره لخته شدن ذرات سيمان ف قط تا زماني ادامه پيدا مي کند که تعداد کافي ازمولکولها فوق روان 

 کننده در دسترس باشند تا سطوح ذرات سيمان مواجه شده با آب را بپوشانند . از آنجا که بعضي از

محبوس مي شوند، از مقدار روان کننده کاسته  مولکولهاي فوق روان کننده در محصوالت هيدراسيون سيمان

 مي شود و کا رآيي مخلوط به سرعت از دست مي رود.

پخش شدن و پراکندگي ذرات سيمان در اثر استفاده از فوق روان کننده ها، امکان هيدراسيون ذرات بيشتري 

فت مي نمايد . از طرف مي آورد و هيدراسيون در مراحل اوليه با روند سريعتري پيشر از سيمان را فراهم

ديگر، از آنجا که فوق روان کنند ه ها تاثير قابل مالحظه اي بر کشش سطحي آب ندارند مقدار زيادي 

حباب هوا ايجاد نمي نمايند و افت مقاومتي به دنبال ندارند . بنابراين مقاومت اوليه و نهايي بتن هاي داراي 

ابت ، افزايش مي يابد از طرف ديگر، فوق روان کنند هها فوق روان کننده براي نسبت هاي آب به سيمان ث

 براي کارآيي و رواني ثابت با کاهش نسبت آب به سيمان ، مقاومت بتن را افزايش مي دهد.
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 مواد افزودني كندگير كننده

عملکرد اصلي مواد افزودني کندگير کننده ، تاخير در گيرش خمير سيمان و همچنين کند کردن روال  

مواد با پوششي که برروي ذرات سيمان پديد مي آورند مانع آبگيري سيليکاتها و  آن است . اين سخت شدن

 يا مانع انحالل آهک و آلومين مي گردند.

      کارآيي:مواد افزودني کندگير کننده با به تاخير انداختن گيرش ، زمان قابل کار کردن با بتن را افزايش

آيي و رواني اوليه ندا رند، به جزء آنهايي که خاصيت روان کنندگي داشته مي دهند . اين مواد تاثير بر کار

باشند . اين مواد ميزان افت اسالمپ را کاهش مي دهند . کندگير کننده ها بسته به نوعشان ممکن است آب 

 انداختگي را افزايش دهند )مانند گلوکونات (، آنرا کاهش دهند (مانند گلوکز )، و يا ممکن است مانند

ليگنوسولفوناتها تاثيري بر آب انداختگي نداشته باشند . مواد افزودني کندگير کننده امکان حمل بتن در 

فواصل طوالني و نيز بتن ريزي در سطوح گسترده را، بدون خطر ايجاد درز سرد بين اليه هاي بتن ، فراهم 

 مي آورند.

 گرماي هيدراسيون:

يدراسيون سيمان را کند مي ك نند، بنابراين ميزان گرماي هيدراسيون از آنجا که مواد افزودني کندگير روند ه

آزاد شده در سنين اوليه کاهش مي يابد بديهي است که اين مواد تاثيري در کاهش مقدار کل گرماي حاصل 

 راسيون نخواهند داشت . از هيد
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 چگونگي آزادشدن گرماي هيدراسيون تاثير يک نوع كندگير كننده بر

که مواد افزودني کندگير کننده ، روند هيدراسيون را کند مي کنند تاثير دوگانه اي بر مقاومت بتن از آنجا 

هيدراسيون ، مقاومت هاي اوليه کاهش مي يابد . در حاليکه به علت تشکيل کريستالهاي  دارند با کند شدن

 آن افزايش مي يابد. هم نزديکتر، بتن متراکم تر مي شود و مقاومت دراز مدت هکوچکتر، منظمتر و ب

مواد افزودني تسريع کننده همچنانکه گفته شد مواد افزودني تسريع کننده به دو دسته مواد افزودني زودگير 

 و مواد افزودني زود سخت کننده تقسيم مي شوند.

مواد افزودني زودگي سرعت سفت شدن بتن را افزايش مي دهند و در همان اوايل واکنش ، گرماي زيادي 

C٣A، آزاد مي کنند. اين افزود ني ها با تسريع واکنش 

کارآيي:اين مواد تاثيري بر کارآيي اوليه ندارند ولي زمان گيرش اوليه و نهايي را کاهش مي دهند . استفاده از 

دقيقه مي رسد . در مورد افزودني بسيار زودگير، که براي بند آوردن موقتي نشستي  ۱٥اين مواد به کمتر از 

 ستفاده قرار مي گيرند، گيرش در کمتر از يک دقيقه رخ مي دهد.آب مورد ا

 مقاومت:

استفاده از اين مواد معموال موجب افزايش مقاومت هاي اوليه و کاهش مقاومت هاي دراز مدت مي شود . 

کاهش مقاومت عبارت  C/S، باالتر، مختل شدن هيدراسيون C٣Sگيرش بسيار سريع  برخي از داليل اين

سيليکات کلسيم هيدارته با نسبت که با توليد گرماي بيشتري همراه است ، و ساختاري متخلخل  از : تشکيل

 دارند . با افزايش مقدار مصرف اين نوع افزودني ، مقاومت هاي دراز مدت افت بيشتري پيدا مي کنند. 
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يري مي نمايد و کاهش مقاومت اوليه بيشتر به اين دليل است که تري اتانل آمين بر روي سطح آب جلوگ

 واکنش را به تاخيرمي اندازد.

 مواد افزودني زود سخت كننده

  همچنانکه که گفته شد، مواد افزودني زود سخت کننده موجب تسريع هيدراسيون سيليکاتها وآلوميناتها 

 مي شوند.

دهند . تاثير اين کارآيي: اين مواد تاثيري بر کارآيي اوليه مخلوط بتن ندارند . ولي زمان گيرش را کاهش مي 

مواد بر زمان گيرش ضعيف تر از تاثير افزودني هاي زودگير است ، ضمن آنکه در ساعات اوليه ، گرماي 

 کمتري نيز نسبت به آنها توليد مي کند .

مقاومت : مواد افزودني زود سخت کننده مقاومت اوليه را افزايش مي دهند ولي تاثير آنها بر مقاومت نهايي 

انيزم واکنش شان ، متغير است بعنوان مثال ، کلريد کلسيم مقاومت دراز مدت را کاهش مي دهد ،بسته به مک

در حاليکه فر مات کلسيم و نيترات مقاومت دراز مدت کربنات سديم و پتاسيم مقاومت نهايي را افزايش 

 .مي دهند

يل دهنده بتن (به ويژه ز جمله عوامل موثر بر عملکرد مواد افزودني شيميايي مي توان به اجزاي تشکا

 ترکيبات شيميايي سيمان )،دما، زمان اختالط، فاصله حمل و نحوه بتن ريزي اشاره کرد .
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 عوامل موثر بر عملکرد ماده افزودني هوازا

ايجاد حباب هاي هوا در بتن )هوازايي(، مقدار و اندازه حبابهاي هوا در بتن عالوه بر آنکه به نوع ماده  

بستگي دارد به عوامل ديگري مانند اجزاء تشکيل دهنده و شرايط ساخت، انتقال ،  مصرف آن هوازا و مقدار

 و ريختن بتن نيز بستگي دارد.

 سيمان  -۱ 

   ترکيبات شيميايي ، نرمي و مقدار سيمان از جمله عواملي هستند که بر عملکرد ماده افزودني هوازا تاثير

 مي گذارند .

ار مشخصي از يک ماده افزودني هوازا، سيمانهاي با قليايي باال نسبت به ترکيبات شيميايي: براي مقد

تري دارند ( بعنوان نمونه براي مي کنند )هوازايي بيش سيمانهاي با قليايي پايين تر، هواي بيشتري توليد

درصد افزودني  ٤۰تا ٢۰ستيابي به يک مقدار هواي مشخص ، سيمانهاي با قليايي پايين ممکن است به د

 ازاي بيشتري نسبت به سيمانهاي با قليايي باال نياز داشته باشند.هو

 نرمي سيمان :

 براي يک مقدار سيمان ثابت ، افزايش نرمي سيمان موجب کاهش هوازايي مي شود. بعنوان مثال،

با افزايش  ٣۰۰۰ g/cm٢، به ٥۰۰۰ g/cm٢براي دستيابي به يک مقدار مشخص حباب هوا مي بايستي 

 .مقدار مواد افزودني هوازا را تا دو برابر افزايش داد انسطح ويژه سيم
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 مقدار سيمان :

 براي يک مقدار مشخص از مواد افزودني هوازا، با افزايش مقدار سيمان ، درصد هوا کاهش مي يابد . 

 سنگدانه درشت 

يي شده و بزرگترين اندازه اسمي سنگدانه درشت تاثير قابل مالحظه اي براي مقدار هواي بتن هوازا 

ديده مي شود، با افزايش اندازه سنگدانه درشت از مقدار هوا  ۱٤هوازايي نشده دارد . همچنانکه در شکل 

 کاسته مي شود .

 سنگدانه ريز 

و  ٣۰براي  مقدار سنگدانه ريز مخلوط بتن بر مقدار آ ن تاثير مي گذارد . ذرات عبوري از الک شماره  

ه ذرات درشت تر و ريزتر قابليت بيشت ري براي حفظ حبابهاي هوا نسبت ب ۱۰۰مانده روي الک شماره 

 موجب کاهش هوازايي مي شود ۱۰۰دارند. مقدار بيش از اندازه ذرات عبوري الک شماره 

 مقدار آب اختالط و اسالمپ 

افزايش مقدار آب اختالط، آب بيشتري را براي توليد حبابها ي هوا در دسترس قرار مي دهد . افزايش  

المپ نيز موجب افزايش مقدار هواي بتن مي شود . بعنوان نمونه براي بتني با اسالمپ و مقدار سيمان اس

-PCAوجود افزودني هاي روان کننده ممکن ) ٢٥کم تا متوسط و با مقدار ثابت افزودني هوازا، به ازاي هر 

 مي باشد.  mm ٥/ افزايش اسالمپ مقدار هوا بين  ۰تا  ۰درصد افزايش مي يابد /  ۱( . ۱۹۹٤
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متفاوت است اين نيروها معموال در دماهاي پايين و در  -مقدار نيروهيا کشش سطحي در دماهاي مختلف 

 دماهاي باال کمترند .

بنابراين با کاهش دما تاثير مواد افزودني هوازا افزايش مي يابد . بعبارت ديگر با افزايش دماي بتن ، بويژه 

 .داده شده است  باشد، مقدار هواي کمتري در بتن توليد مي شود -PCA)هنگاميکه اسالمپ نيز باال 

 اختالط و هم زن بتن

نوع و شرايط مخلوط، مقدار بتني که هم زده مي شود و سرعت و زمان اختالط از جمله عواملي هستن د  

مي گذارند . ( PCA-۱۹۹٤که بر مقدار هوازايي تاثيربا افزايش زمان مخلوط کردن ابتدا درصد هواي بتن )

نشان داده شده است افزايش مي يابد ولي بعد از مدتي آن کاهش مي يابد . علت  ۱٧همچنانکه در شکل 

افزايش حبابهاي هوا اين است که در ابتدا در حين مخلوط کردن حبابهاي هوا ساخته مي شوند و کاهش 

و خارج شدن قسمتي از  مجدد آن به علت افزايش دماي بتن و کاهش اسالمپ آن در حين مخلوطکردن

 حبابهاي هوا است که به سطح مخلوط مي رسند و از بين مي روند.

 رابطه بين زمان اختالط ومقدار هواي بتن 

 انتقال و حمل و نقل بتن 

درصد) از ٢تا  ۱در حين انتقال بتن از محل ساخت تا محل بتن ريزي ، عموم بخشي از هواي بتن (حدود  

ين نحوه ريختن بتن نيز بر مقدار هواي آن تاثير دارد بعنوان مثال پمپ کردن بتن ، بين مي رود . عالوه برا

 …بسته به فاصله پمپاژ، رواني بتن ، دماي بتن ، و 
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اجزاي تشکيل دهنده بتن به ويژه سيمان ، دماي بتن ، زمان مخلوط کردن و حمل بتن و نوع ماده افزودني 

 ن کننده ها و فوق روان کننده ها تاثير مي گذارند.از جمله عواملي هستند که بر عملکرد روا

  

 سيمان

ترکيبات سيمان  C٣A/C٣Sو مقدار  C٣Aو نيز مقدار قليايي بر عملکرد مواد افزودني روان کننده تاثير مي 

نشان داده شده است  ۱٨در سيمان از راندمان روان کننده هاي ليگنوسولفوناتي در شکل  به ويژه نسبت

) ميزان تاثير روان کننده ها درسيمانهاي با قليايي کمتر  ۱٣٧٧گذارند. با افزايش مقدار C٣A -(فاميلي 

 نسبت به سيمانهاي قليايي بيشتر است .

  

 دماي بتن

با افزايش دماي بتن ، سرعت هيدراسيون سيمان افزايش مي يابد و احتمال آنکه بخشي از مولکولهاي روان  

محصوالت هيدراسيون محصور شوند بيشتر مي شوند . بنابراين ميزان تاثير کننده در بين  کننده يا فوق روان

 اين افزودني ها با افزايش دماي بتن کاهش مييابد .
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