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رویکرد استفاده در بتن با  0392بر اساس  استاندارد ملی ایران    PG 06 بررسی عملکرد افزودنی

 آماده

 

 مقدمه -1
مورخ  28/پ/975ه قـرارداد به شـمار اجراي متممانجام آزمايش ها و ارائه نـتايج آن در گزارش حاضر، در راستاي 

با  ،و تحلیل اقتصادی آن 0392بر اساس  استاندارد ملی ایران    PG 06 بررسی عملکرد افزودنی"با عنوان  82/3/75

اين گزارش شامل آزمايش ها  .صورت گرفته است به امضا طرفین رسیده، 8/3/58که در تاريخ " رویکرد استفاده در بتن آماده

کپکو و بررسی عملکرد آن به عنوان روان کننده و کاهنده شرکت ارسالی از  PG06ماده افزودنی و تفسیر نتايج به دست آمده از 

بر اساس بند  .می باشد ISIRI 2930ملی ايران  مطابق با استاندارد فوق کاهنده آب -وهمچنین به عنوان فوق روان کننده آب

که بدون تغییر روانی، مقدار آب مخلوط  است افزودنی اي ماده ،روان کننده-ده افزودنی کاهنده آب، ما8532استاندارد  3-6-7

شايان . کند دهد يا هر دو اثر را بطور همزمان ايجاد می اسالمپ و روانی را افزايش  دهد يا بدون تغییر مقدار آب، میبتن را کاهش 

در دو حالت آب به سیمان برابر  8532به عنوان فوق روان کننده با توجه به استاندارد ملی ايران ذکر است آزمايش هاي افزودنی 

و  بررسی متداول بتن آماده طرح هاي اختالطعالوه بر آن کارايی افزودنی فوق در . ودر حالت روانی برابر انجام گرفته است

 .است بررسی شده ارسالی از آن شرکت  (L1)تاثیر آن با افزودنی روان کننده مقايسه

 

 

 مصالح مورد استفاده -0 

 سیمان  -0-1

 2887الزامات استاندارد ملی ايران طرح اختالط و ويژگی هاي مصالح مصرفی بتن شاهد براي انواع افزودنی ها بايد مطابق 

را  استاندارداين  8بايد الزامات جدول بر اساس اين استاندارد ويژگی هاي سیمان مصرفی  براي ساخت مخلوط بتن شاهد. باشد

نتايج آنالیز شمیايی سیمان  .باشد کارخانه سیمان تهران می 8سیمان مصرفی در اين بررسی، سیمان پرتلند تیپ . تامین نمايد

ارائه شده  8در جدول شمارهسیمان نیز  مقاومت فشاري. خالصه شده است 8استاندارد در جدول شماره  الزاماتمورد استفاده و 

 . است
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 ( MPaبرحسب)مقايسه نتايج آزمايش شیمیايی سیمان با الزامات استاندارد ملی ايران  8جدول شماره 

مقادیر بدست آمده برای سیمان تیپ 

 تهران 2

مقدار مجاز طبق استاندارد برای 

 2سیمان تیپ 
 آنالیز شیمیایی

 SiO2 52حداقل  52/52

 Al2O3 6حداکثر  83/8

 Fe2O3 6حداکثر  26/8

2/68 - CaO 

 MgO 2حداکثر  -

 SO3 8حداکثر  12/2

526/2 - Na2O 

25/2 - K2O 

1/65 - C3S 

6/28 - C2S 

 C3A 3حداکثر  9/5

3/22 - C4AF 

 قلیایی معادل 6/2حداکثر  21/2

 
 

 (MPaبرحسب )نتايج آزمايش مقاومت فشاري مالت سیمان با الزامات استاندارد ملی ايران  -8جدول 
 (MPa)روزه 82مقاومت  (MPa)روزه 7مقاومت  آزمايش مقاومت فشاري مالت

 2/33 6/88 3826استاندارد ملی ايران به شماره 

 

 

 

 

 آب-0-0

 .آب شرب تهران بوده است پروژهآب مصرفی در 
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 سنگدانه -0-9
شن نخودي با  ،کدگذاري شده است 8sو 8sکه با  2-6دو نوع ماسه طبیعی  مصالح سنگی مورد استفاده در اين پروژه،

آزمايش دانه بندي سنگدانه هاي ريز و درشت  .باشد می میلیمتر 85میلیمتر و شن بادامی با حداکثر اندازه  9/88حداکثر اندازه 

نمودار دانه بندي مصالح مورد استفاده  .انجام گرفته است ASTM- C 136ايران و استاندارد  3577براساس استاندارد شماره 

در اين شکل ها منحنی هاي دانه بندي به طور جداگانه با محدوده هاي دانه بندي . نشان داده شده است 3تا8 شکل هاي در

  .براي ريزدانه و درشت دانه مقايسه شده است ASTM- C 33استاندارد 

 
 S1نوع  6-2ماسه -الف نمودار دانه بندي مصالح سنگی -8شکل 
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  S2نوع  6-2ماسه  نمودار دانه بندي مصالح سنگی -8شکل 

 

 
 FG-شن نخودي نمودار دانه بندي مصالح سنگی -3شکل 

 
 CG-شن بادامی نمودار دانه بندي مصالح سنگی -3شکل 
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طرح  بندي کلی آن و قرار گرفتن در محدوده مناسب پیشنهاد شده در دانهنکته مهم در انتخاب شن و ماسه، پیوستگی 

برطبق اين استاندارد منحنی دانه بندي کلی . باشدمی ISIRI 8117مطابق با استاندارد  (3جدول شماره) اختالط شاهد 

براي اين کار بايد . باشد 3جدول شماره سنگدانه ها مورد استفاده در ساخت بتن شاهد بايد در محدوده نشان داده شده در 

 .نسبتهاي شن نخودي، شن بادامی و ماسه به نحوي انتخاب گردد که دانه بندي در محدوده مورد نظر قرار گیرد

 

 

 

 
 محدوده دانه بندي سنگدانه مورد مصرف در بتن شاهد-3جدول شماره 

 (وزنی)درصد عبوری از الک  (میلیمتر)اندازه الک 

3779 822 

 52تا  53 89

 57تا  23 85

 29تا  72 8879

 77تا  68 579

 99تا  33 3779

 33تا  38 8736

 33تا  83 8782

 83تا  83 276

 88تا  6 273

 9تا  3 2789

 

و زبر بودن آن هیچ ترکیبی از  شن نخودي، شن بادامی و ماسه در محدوده مذکور قرار  به دلیل نامناسب بودن دانه بندي ماسه

با استفاده  s2و  s1 به اين ترتیب ماسه (6شکل شماره .)اصالح گرديد 2شماره با عبور از الک ماسه دانه بندي بنابراين . نمی گرفت

با نیمی از ماسه باقیمانده بر روي اين الک ترکیب   2به دوبخش تقسیم شده سپس ماسه رد شده از الک شماره   2از الک شماره 

شکل شماره در درصد شن بادامی  32درصد شن نخودي و 89درصد ماسه،  99دانه بندي ترکیبی سنگدانه ها بر اساس . شده است

 .ي نشان داده شده استمراحل اصالح دانه بند 6درشکل  .نشان داده شده است 9

 



CMI                                89/99/59-5999729                                 28/پ/975 
 

 

 
 استاندارد ملی ايران 2887 بندي ترکیبی مصالح سنگی مطابق با استانداردنمودار دانه -9شکل 

 

 

 
 

 به وسیله الک  اصالح دانه بندي -6شکل 

 
      

  



CMI                                89/99/59-5999729                                 28/پ/975 
 

 

 ASTMو مصالح ريزدانه بر اساس استاندارد   ASTM C127تعیین وزن مخصوص مصالح درشت دانه بر اساس استاندارد 

C128 اين  درهمچنین نتايج جذب آب مصالح سنگی  .ذکر شده است 3نتايج اين آزمايش در جدول شماره . انجام گرفته است

 .جدول آورده شده است
 

 

 

 نتايج وزن مخصوص و جذب آب مصالح سنگی  -3جدول  
  

  وزن مخصوص (gr/cm3) مصالح سنگی

 ظاهري SSDدر حالت  در حالت خشک )%(جذب آب  

 S1 59/5 22/5 66/5 6/5 ماسه 
 S2  53/5 26/5 61/5 6/5 ماسه

 FG 21/5 65/5 1/5 9/2   شن نخودي
 CG  28/5 23/5 62/5 3/2 شن بادامی
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  آزمایشهای انجام گرفته وروش ساخت-9

  
 .صورت گرفته است 8532ايران بر اساس استاندارد ملی  PG 06 افزودنیکلیه آزمايشهاي انجام شده بر روي 

 

  (Slump)آزمایش تعیین روانی -9-1

 

اين آزمايش در . شودتوسط آزمايش اسالمپ اندازه گیري می بتن تازه روانی. کارايی بتن تازه استيک معیار از روانی 

 اسالمپآزمايش . باشدآزمايش شناخته شده به منظور پیش بینی سهولت جا دادن و تراکم بتن می متداول ترينحال حاضر 

میلیمتر، قطر تحتانی  322 ارتفاعبه )در اين آزمايش بتن در مخروط اسالمپ . انجام شده است ASTM C143مطابق استاندارد 

بار کوبیدن به وسیله میله در سه اليه میزان مقدار افت  89شود و پس از می ريخته( میلیمتر 822میلیمتر و قطر فوقانی  822

 . شوداسالمپ گزارش میتر به عنوان عددحسب سانتیممیزان افت بتن بر. شودگیري میز بلند کردن مخروط اندازهسطح بتن پس ا

  .نشان داده شده است 7آزمايش تعیین اسالمپ در شکل  ويرتص

 

 

 

 
 

 
 

 آزمايش اسالمپ -7شکل 
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 آزمایش تعیین مقاومت فشاری-9-0

بسیاري از مشخصات بتن با مقاومت . استشود مقاومت فشاري بیان میمهمترين ويژگی که به عنوان مشخصات بتن                

هاي اختالط آن، روش اي براي کنترل کیفیت بتن، نسبتتواند به عنوان پايهنتايج آزمايش مقاومت فشاري می. فشاري رابطه دارند

به کار  زودنی و مواد مشابه ديگر روي بتنمشخصات و همچنین ارزيابی اثرات مواد افمخلوط کردن و ريختن بتن و مطابقت آن با 

 892هاي مکعبی به ابعاد بر روي آزمونه ISIRI 3206و BS-1881آزمايش مقاومت فشاري بتن مطابق استاندارد . شودبرده 

اي يا مکعبی با نرخی مشخص اعمال شده و تا هاي استوانهدر اين روش بار محوري فشاري به نمونه. میلیمتر انجام گرفته است

. آيدمقاومت فشاري از تقسیم حداکثر بار تحمل شده توسط نمونه بر سطح مقطع آن بدست می. يابدگسیخته شدن نمونه ادامه می

 2کل در ش. روز انجام گرفته است 82سه، هفت و  يک، در سنین برحسب توصیه آيین نامه اين آزمايش بر روي بتن سخت شده

 .دستگاه آزمايش تعیین مقاومت فشاري بتن نشان داده شده است

 

 اه آزمايش تعیین مقاومت فشاريدستگ -2شکل 

 

 آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه  -9-4

 89در هر اليه ابتدا  ،(5شکل ) ريختهدستگاه تعیین درصد هواي بتن تازه ، بتن را در دو اليه در شبراي انجام اين آزماي             

سپس مقداري آب روي سطح بتن . شود ظرف ضربه وارد می  با چکش به ديوارهبار  3از چهار جهت جانبی پس از آن  بار میله زده و

 8532طبق استاندارد   .گردد مقدار درصد هواي بتن تازه قرائت تا  شود بسته و فشار داخل محفظه باال برده می در ظرف را ،ريخته

 ر اينکهگم، مقدار هواي مخلوط کنترل باشدحجمی بیش از  درصد 8تواند حداکثر   ايران مقدار هواي مخلوط آزمايشی می ملی

درصد افزايش  3/2با توجه به آزمايش صورت گرفته شده افزايش درصد هوا  .تولید کننده مقدار ديگري را مشخص کرده باشد

 .جزئیات نتايج به دست آمده در فصل مربوط بررسی می شود .باشدداشته که قابل تايید می
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 دستگاه تعیین درصد هواي بتن تازه-5شکل 

 

 وروش ساخت نمونه هاتعیین طرح اختالط  -9-5             

. باشد ISIRI 8117 طرح اختالط و ويژگی هاي مصالح مصرفی بتن شاهد براي انواع افزودنی ها بايد طبق استاندارد

بنا بر نوع مقدار سیمان مصرفی و مشخصات طرح اختالط بتن شاهد . آمده است 3محدوده دانه بندي طرح شاهد در جدول شماره 

 :به شرح زير می باشدISIRI 8117 طريقه ساخت مخلوط بتن شاهد طبق . آمده است 9در جدول شماره آزمايش و کاربرد 

دقیقه انتظار براي  8دقیقه اختالط اولیه و  8ابتدا تمامی سنگدانه ها و نیمی از آب اختالط در مخلوط کن ريخته می شود و بعد از 

ثانیه بعدي افزوده می گردد و سپس مخلوط بتن به  32طی  به همراه ماده افزودنی بقیه آبثانیه،  32یمان در فاصله جذب آب، س

 .درجه سانتیگراد باشد 82±8دماي مصالح قبل ازاختالط بايد .دقیقه به طور کامل مخلوط می گردد 8مدت 

 
 2887مطابق استاندارد ملی ايران مشخصات طرح اختالط بتن شاهد  -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8بايد از بتن شاهد ( با روانی برابر)در حالت استفاده ازفوق روان کننده 8532الزم به توضیح است بر اساس استاندارد ملی ايران  *

 .استفاده شود 3و در حالت آب به سیمان برابر بايد از بتن شاهد

 

 

kg/mمقدار سیمان نوع ماده افزودنی مورد آزمایش بتن شاهد
 (mm)  اسالمپ 3

 
 
2 

 کاهنده آب/ روان کننده 

9±392 82±72 

 *فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده 

 کندگیرکننده

 تسریع کننده زمان سخت شدگی

 تندگیر کننده

 کاهنده جذب آب
 882±82 392±9 نگهدارنده آب 5
 92±82 392±9 حباب هواساز 8
 32±82 392±9 *فوق کاهنده آب/ کنندهفوق روان  5
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 کاهنده آببه عنوان روان کننده PG06بررسی ماده افزودنی  -4

-استاندارد ملی ايران بررسی می الزاماتکاهنده آب با -و تطابق آن به عنوان روان کننده PG06بخش ويژگیهاي ماده افزودنی  ايندر       

 .شود
 استاندارد الزامات 4-1

 .استنشان داده شده  6جدول شماره  کاهنده آب در -براي افزودنی هاي روان کننده 8532استاندارد ملی ايران  الزامات

 

 (با روانی برابر)روان کننده / افزودنی کاهنده آبهای مواد  ویژگی -6جدول شماره 

 ردیف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات

درصد  2 ازمیزان کاهش آب مخلوط آزمایشی نباید کمتر
 .میزان آب مخلوط کنترل باشد

 

 اسالمپ
3203  ISIRI 

 EN12350-5یا روانی 
 2 کاهش آب 2بتن شاهد 

 روزه 53روزه و  1فشاري مقاومت
مقاومت  درصد  222مخلوط آزمایشی نباید کمتر از 

 .فشاري مخلوط کنترل باشد
 

3206 ISIRI  5 مقاومت فشاري 2بتن شاهد 

 درصد 5تواند حداکثر   مقدار هواي مخلوط آزمایشی می
 ،مقدار هواي مخلوط کنترل باشدحجمی بیش از 

تولید کننده مقدار دیگري را مشخص کرده  اینکهگرم
 باشد

3520 ISIRI  8 مقدار هواي بتن 2بتن شاهد 

 

 

 

 طرح اختالط-4-0
مورد بررسی قرار  7کاهنده آب دو طرح اختالط مطابق جدول -براي مطالعه خواص مورد نیاز افزودنی روان کننده

-طرح. عنوان طرح حاوي افزودنی مورد نظر قرارگرفته استبه ( P2) به عنوان شاهد و طرح دوم( P1) طرح اول. گرفته است

محاسبه و به دست آمده  9و  3مطابق جداول  8532اختالط مورد استفاده در اين آزمايش بر اساس استاندارد ملی ايران  هاي

 .است
 

 طرح اختالط  -7جدول

  هدف کد نمونه
افزودنی فوق روان 

گرم )کننده 
 (برمترمکعب

 آب
کیلوگرم )

 (برمترمکعب

 سیمان
کیلوگرم بر )

 (مترمکعب

 بادامی
کیلوگرم )

 (برمترمکعب

 نخودي
 (کیلوگرم برمترمکعب)

 S1ماسه

کیلوگرم )
 (برمترمکعب

P1 2212 232 522 822 292 2 2شاهد 
P2 2235 235 526 822 213 2122 باافزودنی 
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 نتایج و تفسیر-4-5

اومت مکانیکی بتن را افزايش طور محسوسی مقه ب آيینگهداشتن کارن آب همراه با ثابت کم کرد :کاهش آب اختالط

مواد کاربرد میزان کاهش آب در اثر . ، خطر جداشدگی دانه ها را کم و يکنواختی و تراکم مخلوط را بهبود می بخشدداده

سانتی متر  7مپ بر اساس اسال 9طبق جدول  8در اين آزمايش ابتدا طرح شاهد .درصد است 9حداقل  روان کننده افزودنی

میزان آب مصرفی در طرح  ،(بنا بر توصیه کارفرما) افزودنی (طرح وزن سیمان درصد 9/2)با افزودن درنمونه بعدي . ساخته شد

بر مبناي اين نتايج . نشان داده شده است 2شماره نتايج در جدول . گرفته شده استبا ثابت نگاه داشتن اسالمپ اندازه ط، اختال

 .کنددرصد محاسبه شده است که الزامات آيین نامه را برآورده می 9آب میزان کاهش 

        
 میزان کاهش نسبت آب به سیمان با استفاده از افزودنی -2جدول                     

 

 

 

 

 

 

به . نشان داده شده است 5نتايج مقاومت فشاري بتن حاوي افزودنی و بتن شاهد در جدول شماره : مقاومت فشاری

الزم به ذکر است نتايج نشان داده شده .  نشان داده شده است 82صورت مشابه نمودار نتايج مقاومت فشاري در شکل شماره 

ر مبناي نتايج به دست آمده مشاهده می شود که در ب. در هر سن از میانگین آزمايش بر روي دو آزمونه به دست آمده است

بنابراين افزودنی . درصد مقاومت فشاري بتن شاهد است 882مقاومت فشاري بتن حاوي افزودنی بیش از روزه  82و  7سنین 

 . آيین نامه را تامین کرده است الزامات

 

 نتايج آزمايش مقاومت فشاري -5ل جدو

 هدف کد نمونه
 (مگاپاسکال)مقاومت فشاري 

 روزه 3 روزه 7 روزه 82

P1 3/87 9/88 9/38 2شاهد 

P2 9/82 8/83 36 باافزودنی 

 افزودنینسبت مقاومت نمونه حاوي 
 به نمونه شاهد

83/8 88/8 27/8 

 کد نمونه هدف  نسبت آب به سیمان  (cm)اسالمپ 

 P1 2شاهد 26/2 1

 P2 باافزودنی 22/2 1
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 مقاومت فشاري -82شکل 

 

نشان داده  5جدول شماره نتايج آزمايش تعیین درصد هواي بتن در نمونه حاوي افزودنی و بتن شاهد در : درصد هوا

مورد بنابراين افزودنی  ،درصد ثبت شده است 3/2با توجه به اينکه در نمونه مورد بررسی میزان افزايش هواي بتن .. شده است

 .آيین نامه را تامین می نمايد الزاماتآزمايش 
 

 میزان درصد هوا -82جدول 

 در صد هواي بتن تازه  هدف  کد نمونه

P1 7/8 2شاهد 

P2 8 باافزودنی 

استاندارد  الزاماتج آن با شده و مقايسه نتايهاي انجام شده بر روي بتن تازه و سختبا توجه به آزمايش: جمع بندی

شامل میزان کاهندگی آب، درصد هوا و  ، در نهايت با در نظر گرفتن معیارهاي مختلفی(9 جدول) 8532ملی ايران به شماره 

به عنوان ماده افزودنی کاهنده  8532بر اساس استاندارد ملی ايران تولیدي شرکت کپکو  PG06مقاومت فشاري، روان کننده 

 .آب و روان کننده مورد تايید است
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 کاهنده قوی آب-به عنوان فوق روان کننده  PG06بررسی ماده افزودنی  -5          

 (در نسبت آب به سیمان برابر)           
 :استاندارد الزامات-9-8           

کاهنـده  -فـوق روان کننـده   براي بررسی افزودنی به عنوان (بنا بر توصیه کارفرما) % 8دراين دوره از آزمايشها روان کننده با مقدار  

 صـورت  8532وبر طبق استاندارد ملـی ايـران     88انجام شده بر طبق جدول شماره  آزمايشهاي .قوي آب مورد آزمايش قرار گرفت

 هامصالح مصرفی در ايـن دوره از آزمايشـ   .الزامات استاندارد براي فوق روان کننده ذکر شده است 88در حدول شماره  .گرفته است

 .گزارش بوده است 3به کار رفته درقسمت  مصالح مصرفیهمانند 

 
 (در نسبت آب به سیمان برابر)فوق روان کننده / هاي مواد افزودنی فوق کاهنده آب گیويژ - 88جدول 

 

 ردیف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات

 mm 252افزایش نسبت به اسالمپ اولیه بیشتر از 

 (mm22 82اسالمپ اولیه )

 اسالمپ

3203      ISIRI 
 یا روانی

EN 12350-5 

 بتن شاهد

5 
 2 افزایش روانی

دقیقه پس از اختالط روانی مخلوط آزمایشی نباید  82
 کمتر از روانی اولیه مخلوط کنترل باشد

  5 روانی تاخیري 5بتن شاهد 

روزه مخلوط آزمایشی نباید کمتر از  53مقاومت فشاري 
.درصد مقاومت فشاري مخلوط کنترل باشد 92

3206  ISIRI  8 مقاومت فشاري 5بتن شاهد 

درصد  5تواند حداکثر  مخلوط آزمایشی میمقدار هواي 
مگر . حجمی بیش از مقدار هواي مخلوط کنترل باشد

تولید کننده مقدار دیگري را مشخص کرده باشد

ISIRI  3520  5بتن شاهد 
مقدار هواي بتن 

 تازه
5 

 

 :طرح های اختالط-5-0
 88کاهنده قوي آب دو طرح اختالط مطابق آن چه در جدول -براي بررسی خواص مورد نیاز افزودنی فوق روان کننده

و  (بوده است 9انتخاب شاهدها بر اساس جدول) به عنوان شاهد( P3) طرح اول. نشان داده شده مورد بررسی قرار گرفته است

مورد استفاده در اين آزمايش بر  طرح هاي اختالط. قرارگرفته است به عنوان طرح حاوي افزودنی مورد نظر( P4) طرح دوم

طبق  3طرح اختالط نمونه شاهد  هادر اين آزمايش  .محاسبه شده است 9و3مطابق جداول  8532اساس استاندارد ملی ايران 

 .سانتیمتر ساخته شد 3با اسالمپ  – 9جدول 

 
 طرح اختالط-88جدول 

 
افزودنی فوق روان کننده 

 (برمترمکعب گرم)
 آب

 (کیلوگرم برمترمکعب)
 سیمان

 (کیلوگرم بر مترمکعب)
 بادامی

 (کیلوگرم برمترمکعب)
 نخودي

 (کیلوگرم برمترمکعب)
 S1ماسه

 (کیلوگرم برمترمکعب)
 کد نمونه  هدف

 P3 5شاهد 2222 515 253 822 215 2

 P4 باافزودنی 2222 515 253 822 215 8222
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 :نتایج و تفاسیر-5-9

 
براي اين منظور طرح شاهد . انجام شده است ASTM C143آزمايش اسالمپ مطابق استاندارد  :افزایش روانی    

(P3 ) درطرح. ساخته شد 88سانتی متر طبق جدول 3با اسالمپ(P4  ) درصد مقدار وزنی سیمان به بتن روانی آن اندازه 8با افزودن

کمتر مقدار آن نسبت به اسالمپ اولیه سانتی متري اسالمپ  88افزايش توجه به  با. آمده است 83گرفته شد که نتايج آن در جدول 

 . را تامین نمی کند 88قسمت اول شرايط جدول توان اضهار نمود افزودنی باشد، میمی سانتی متر88از 

 

    
 روانی افزايش-83جدول

 کد نمونه هدف  (cm)اسالمپ 

 P3 5شاهد 3

 P4 باافزودنی 83

 
. 

، اندازه دقیقه پس از اختالط  P4 ،32روانی نمونه   88در قسمت دوم شرايط ذکر شده در جدول :تاخیریروانی 

افزودنی  بر اساس نتايج به دست آمده .روانی مخلوط آزمايشی نبايد کمتر از روانی اولیه مخلوط کنترل باشدو  شودگرفته می

 . آمده است 83نتايج مذکور در جدول  وکند م شرايط ذکر شده را تامین میمورد آزمايش قسمت دو

 
 

 روانی تاخیري-83جدول

 کد نمونه هدف (cm)اولیه اسالمپ  (cm) دقیقه82بعد از اسالمپ (cm)نمونه شاهد اسالمپ 

 P4 بتن با افزودنی 25 1 5
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به . نشان داده شده است 89نتايج مقاومت فشاري بتن حاوي افزودنی و بتن شاهد در جدول شماره : مقاومت فشاری

الزم به ذکر است نتايج نشان داده شده .  نشان داده شده است 88صورت مشابه نمودار نتايج مقاومت فشاري در شکل شماره 

روزه مخلوط  53مقاومت فشاري  88با توجه به جدول . در هر سن از میانگین آزمايش بر روي دو آزمونه به دست آمده است

افزودنی  89که با توجه به مقاومت به دست آمده در جدول  .درصد مقاومت فشاري مخلوط کنترل باشد 92ر از آزمایشی نباید کمت

 . را تامین می کند مقاومتی آمده در آيین نامهشرايط مذکور 

 

 

 
 نتايج آزمايش مقاومت فشاري -89جدول

 

 هدف کد نمونه
 (مگاپاسکال)مقاومت فشاري 

 روزه 3 روزه 7 روزه 82

P3 86 9/87 9/35 5شاهد 

P4 6/89 38 38 باافزودنی 

 نسبت مقاومت نمونه حاوي افزودنی
 به نمونه شاهد 

26/8 86/8 57/2 

 

 

 

 مقاومت فشاري -88شکل 
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نشان داده  86نتايج آزمايش تعیین درصد هواي بتن در نمونه حاوي افزودنی و بتن شاهد در جدول شماره : درصد هوا

مقدار هواي حجمی بیش از  درصد 8تواند حداکثر   مقدار هواي مخلوط آزمايشی می 88مطابق شرط چهارم جدول . شده است

بنابراين  ،درصد ثبت شده است 3/2با توجه به اينکه در نمونه مورد بررسی میزان افزايش هواي بتن . مخلوط کنترل باشد

 .افزودنی مورد آزمايش شرط چهارم را تامین می نمايد

 

 

 
 

 میزان درصد هوا -86جدول 
 

 در صد هواي بتن تازه هدف کد نمونه

P3 3/2 5شاهد 

P4 5/5 باافزودنی 

و مقايسه  (درشرايط آب به سیمان برابر) شدههاي انجام شده بر روي بتن تازه و سختبا توجه به آزمايش: جمع بندی

شامل  ، در نهايت با در نظر گرفتن معیارهاي مختلفی(88 جدول) 8532استاندارد ملی ايران به شماره  الزاماتج آن با نتاي

بر اساس استاندارد ملی ايران تولیدي شرکت کپکو   PG06میزان کاهندگی آب، درصد هوا و مقاومت فشاري، روان کننده هاي

 .دباش مینمورد تايید  کاهنده قوي آب-افزودنی فوق روان کنندهبه عنوان ماده افزايش روانی  8از حیث بند  8532
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 (باروانی برابر)  کاهنده قوی آب-به عنوان فوق روان کننده  PG06بررسی ماده افزودنی  -6          

 :استاندارد الزامات-6-8           

کاهنـده  -فـوق روان کننـده   براي بررسی افزودنی به عنوان (بنا بر توصیه کارفرما% ) 8دراين دوره از آزمايشها روان کننده با مقدار  

 صـورت  8532وبر طبق استاندارد ملـی ايـران     87انجام شده بر طبق جدول شماره  آزمايشهاي .قوي آب مورد آزمايش قرار گرفت

مصالح مصرفی در ايـن دوره   .ذکر شده است با روانی برابر الزامات استاندارد براي فوق روان کننده 87دول شماره در ج .گرفته است

 .گزارش بوده است 3به کار رفته درقسمت  مصالح مصرفیهمانند  هااز آزمايش

 
 (با روانی برابر)فوق روان کننده / هاي مواد افزودنی فوق کاهنده آب ويژگی - 87جدول

 

 ردیف خواص بتن شاهد آزمونروش  الزامات

درصد  25میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی نباید کمتر از 
 .آب مخلوط کنترل باشد کاهش

 اسالمپ

3203      ISIRI 
 یا روانی

EN 12350-5 

 2 کاهش آب 2بتن شاهد

 252نباید کمتر از مخلوط آزمایشی روزه  2مقاومت فشاري
باشد مقاومت فشاري مخلوط کنترل درصد  

نباید کمتر از  مخلوط آزمایشی  روزه 53 مقاومت فشاري
.باشد مقاومت فشاري مخلوط کنترلدرصد  222 

3206  ISIRI  5 مقاومت فشاري 2بتن شاهد 

درصد  5تواند حداکثر  مقدار هواي مخلوط آزمایشی می
مگر تولید . حجمی بیش از مقدار هواي مخلوط کنترل باشد

کرده باشدکننده مقدار دیگري را مشخص 

ISIRI  3520  5 مقدار هواي بتن  2بتن شاهد 

 

 :طرح های اختالط-6-0
 82کاهنده قوي آب دو طرح اختالط مطابق آن چه در جدول -براي بررسی خواص مورد نیاز افزودنی فوق روان کننده

و  (بوده است 9انتخاب شاهدها بر اساس جدول) به عنوان شاهد( P8) طرح اول. نشان داده شده مورد بررسی قرار گرفته است

مورد استفاده در اين آزمايش بر  طرح هاي اختالط. به عنوان طرح حاوي افزودنی مورد نظر قرارگرفته است( P9) طرح دوم

طبق 8طرح اختالط نمونه شاهد  هادر اين آزمايش  .محاسبه شده است 9و3مطابق جداول  8532اساس استاندارد ملی ايران 

 .سانتیمتر ساخته شد 7با اسالمپ  – 9جدول 

 
 طرح اختالط-82جدول 

 
افزودنی فوق روان کننده 

 (گرم برمترمکعب)
 آب

 (کیلوگرم برمترمکعب)
 سیمان

 (کیلوگرم بر مترمکعب)
 بادامی

 (کیلوگرم برمترمکعب)
 نخودي

 (کیلوگرم برمترمکعب)
 S1ماسه

 (کیلوگرم برمترمکعب)
 کد نمونه  هدف

 P8 2شاهد 2222 515 253 822 292 2

 P9 باافزودنی 2222 515 253 822 213 8222
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 :نتایج و تفاسیر-6-9

 
. سانتی متر ساخته شد 7بر اساس اسالمپ  9طبق جدول 8شاهد (P8)در اين آزمايش ابتدا طرح: کاهش آب اختالط

میزان آب مصرفی در طرح  ،(توصیه کارفرمابنا بر )افزودنی ( درصد وزن سیمان طرح 8)با افزودن (P9) درنمونه بعدي 

بر مبناي اين . نشان داده شده است 85شماره نتايج در جدول . گرفته شده استبا ثابت نگاه داشتن اسالمپ اندازه ط، اختال

که با توجه ( درصد را مشخص نموده است 88حداقل الزامات آيین نامه  )درصد محاسبه شده است  82نتايج میزان کاهش آب 

 .شودالزامات آيین نامه بر آورده نمی 85آمده در جدول به دست به نتايج 

        
 میزان کاهش نسبت آب به سیمان با استفاده از افزودنی -85جدول 

 

 

 

 

 

 

به . نشان داده شده است 82نتايج مقاومت فشاري بتن حاوي افزودنی و بتن شاهد در جدول شماره : مقاومت فشاری

الزم به ذکر است نتايج نشان داده شده .  نشان داده شده است 88صورت مشابه نمودار نتايج مقاومت فشاري در شکل شماره 

بر مبناي نتايج به دست آمده مشاهده می شود که در . در هر سن از میانگین آزمايش بر روي دو آزمونه به دست آمده است

اين افزودنی الزامات بنابر. درصد مقاومت فشاري بتن شاهد است 832از  کمترروزه مقاومت فشاري بتن حاوي افزودنی  8سنین 

 . کرده استنآيین نامه را تامین 

 

 نتايج آزمايش مقاومت فشاري -82لجدو

 هدف کد نمونه
 (مگاپاسکال)مقاومت فشاري 

 روزه 82 روزه 7 روزه 8

P8 82 87 8 2شاهد 

P9 32 87 3/8 باافزودنی 

 افزودنینسبت مقاومت نمونه حاوي 
 به نمونه شاهد

3/8 95/8 36/8 

 

 

 

 

 کد نمونه هدف  نسبت آب به سیمان  (cm)اسالمپ 

 P8 2شاهد 26/2 1

 P9 باافزودنی 56/2 1
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 مقاومت فشاري -88شکل 

 

نشان داده  88نتايج آزمايش تعیین درصد هواي بتن در نمونه حاوي افزودنی و بتن شاهد در جدول شماره : درصد هوا

درصد ثبت شده است بنابراين افزودنی الزامات  6/2با توجه به اينکه در نمونه مورد بررسی میزان افزايش هواي بتن .. شده است

 .تامین می نمايدآيین نامه را 
 

 میزان درصد هوا - 88جدول

 در صد هواي بتن تازه  هدف  کد نمونه

P8 7/8 2شاهد 

P9 3/8 باافزودنی 

ج آن و مقايسه نتاي (درحالت روانی برابر) شدههاي انجام شده بر روي بتن تازه و سختبا توجه به آزمايش: جمع بندی

شامل میزان  ، در نهايت با در نظر گرفتن معیارهاي مختلفی(9 جدول) 8532 با الزامات استاندارد ملی ايران به شماره

به  8532بر اساس استاندارد ملی ايران تولیدي شرکت کپکو  PG06کاهندگی آب، درصد هوا و مقاومت فشاري، روان کننده 

 .باشدنمیعنوان ماده افزودنی کاهنده آب و روان کننده مورد تايید 
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 PG06بررسی عملکرد اقتصادی افزودنی -7
 :هدف از طرح

بررسی تاثیر افزودنی در شرايط آب به سیمان مساوي با مقاومت برابر و کارايی يکسان طرح پیش رو انجام گرفته براي 

 .است

کپکو شايان ذکر است آزمايس هاي انجام گرفته با نظر کارفرما به صورت مقايسه اي با يکی ديگر از محصوالت شرکت 

   .نیز انجام گرديده است 1Lبا نام تجاري 

 :طرح آزمایش

مطابق جدول  322با عیار سیمان  يک طرح اختالط ابتدا  PG06براي بررسی عملکرد اقتصادي افزودنی در اين طرح 

از مقدار  (P7و P6)سپس با حفظ نسبت آب به سیمان در طرح هاي بعدي. ساخته شد(P5)به عنوان نمونه شاهد   88

 9/2به منظور جبران کارايی ومقاومت نمونه ها از افزودنی هاي مورد آزمايش به میزان  سیمان مصرفی کاسته شد و

 .آمده است 83اسالمپ هاي اندازه گیري شده در هر طرح در جدول  .درصد وزنی سیمان طرح استفاده گرديد

 
 طرح اختالط مقايسه اقتصادي-88جدول

 

  هدف کد نمونه
 

افزودنی فوق روان 
 (گرم برمترمکعب)کننده 

 
 آب

کیلوگرم )
 (برمترمکعب

 
 سیمان

 (کیلوگرم بر مترمکعب)

 
 بادامی

 (کیلوگرم برمترمکعب)

 
 نخودي

 (کیلوگرم برمترمکعب)

 S1ماسه

کیلوگرم )
 (برمترمکعب

P5 8889 873 333 322 882 2 شاهد 
P6 باافزودنی 

PG06 
8222 852 362 332 875 8869 

P7 باافزودنی L1 8222 852 362 332 875 8869 

 

 

 
 مقايسه نسبت آب به سیمان و عیار سیمان دو افزودنی-83جدول

 

 

  )%(نسبت آب به سیمان  (cm)اسالمپ  عیارسیمان

 بتن شاهد 22/2 6 522

 PG06  بتن با افزودنی 22/2 25 862

  L1بتن با افزودنی 22/2 28 862
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به . نشان داده شده است 83نتايج مقاومت فشاري بتن حاوي افزودنی و بتن شاهد در جدول شماره : مقاومت فشاری

الزم به ذکر است نتايج نشان داده شده .  نشان داده شده است 83صورت مشابه نمودار نتايج مقاومت فشاري در شکل شماره 

بر مبناي نتايج به دست آمده مشاهده می شود که در . در هر سن از میانگین آزمايش بر روي دو آزمونه به دست آمده است

تمامی سنین مورد آزمايش مقاومت فشاري بتن حاوي افزودنی بیش از مقاومت فشاري بتن شاهد است بنابراين کاهش سیمان 

مقاومت   P6 روزه نمونه3درنتايج . رسیده استP5 با استفاده از افزودنی جبران شده است و به مقاومتی باالتر از نمونه شاهد 

بیشتر از دو نمونه ديگر شده  1Lحاوي افزودنی  P7 روزه مقاومت نمونه7ولی در نتايج . بیشتري نسبت به دو نمونه ديگر دارد

 .مقاومت بیشتري نسبت به دو نمونه ديگر کسب کرده است 06GPروزه بتن حاوي افزودنی  82و در نهايت در مقاومت . است

کاهش سیمان با استفاده از افزودنی جبران شده است و به مقاومتی  آمده چنین نتیجه می شود کهبا توجه به نتايج به دست  

 .رسیده استP5 بیشتر از نمونه شاهد 
  

 

 

 
 نتايج آزمايش مقاومت فشاري -83جدول

 

 (مگاپاسکال)مقاومت فشاري 
 کد نمونه هدف 

 روزه 3 روزه 7 روزه 82

 P5 شاهد 3/88 6/82 9/38

 PG06 P6 باافزودنی 7/82 5/89 8/37

2/33 6/86 2/86  L1 P7 باافزودنی 
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 بر حسب زمان مقاومت فشاريتغییرات  -83شکل 

 :بررسی عملکرد اقتصادی
کیلوگرم  32درطرح اختالط مورد آزمايش می توان با کاهش  براي بررسی عملکرد اقتصادي استفاده از اين نوع افزودنی

نمونه شاهد با  برابر يا بیشتر از کیلوگرم افزودنی، به روانی  2/8سیمان در هر متر مکعب با توجه به عیار سیمان و افزودن

  .شود فرض β=افزودنی واحد و قیمت α=سیمان واحد قیمت براي اين منظور اگر. رسید بیشتريکسان يا مقاومت 

 :براي مثال اگر

β = قیمت هر کیلو روان کنندهPG06 :88222 ريال  

α = ريال592: قیمت هر کیلو سیمان  

 

 :به این ترتیب

 32× ريال 592= ريال 32222هزينه کاسته شده به دلیل صرفه جويی در مصرف سیمان                       

 8/2×ريال 88222= ريالP6                                                        85222 هزينه افزودنی در طرح   

 32222-85222= ريالP6                                                         82822 کاهش هزينه ها در طرح

 .دي داردصرفه جويی اقتصا PG06شود که استفاده از افزودنی در اين صورت نشان داده می

 باشد ريالL1 :88222قیمت هر کیلو روان کننده اگر :در مثالی ديگر

 کیلو8/2×88222= ريالP7                                                         37222 هزينه افزودنی در طرح   

 32222-37222= ريالP7                                                           822 کاهش هزينه ها در طرح

با اين وجود در شرايط برابر می توانـد خـواص   . به اين ترتیب استفاده از اين نوع روان کننده تفاوت افتصادي قابل مالحظه اي ندارد

 .بتن در شرايط تازه و سخت شده را بهبود بخشد

 .نتايج مذکور بر اساس قیمت هاي روز محاسبه شده است و با گذشت زمان متفاوت می باشد شايان ذکر است
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