
 

  101Aبتُن شیمي                 روان کننده زودگیر فوق         
 

 شرح
یک کاهنده بسيار قوی آب مي A101بتُن شيمي 

باشد. این فوق روان کننده، اسالمپ و کارآیي بتُن  را 

افزایش داده و با کاهش نسبت آب به سيمان و 

  گيرش، روند کسب مقاومت را افزایشافزایش سرعت 

 مي دهد.

این محصول از طریق کاهش عمليات ساخت و ساز و 

های اجـرا و  کاهش هزینه دوره عمل آوری، در

 نگهــداری بتُــن تأثير دارد.

 

 استاندارد مرجع
 C 494 (Type E)   ASTM 
 ASTM C 1017  

 

 موارد کاربرد
  ریزی برای کارهای ترميمي که گيرش سریع  بتُن

 محل ترميم مورد نياز است.

  بتُن ریزی در مناطق سردسير و جلوگيری ازیخ زدن

 بتُن.

  با حداقل استهالك.ریزی با پمپ،  بتُن 

 العاده مسلح  های فوق افزایش کارآیي در اجرای سازه

 و قطعات بتُني با سطح مقطع کوچک.

  ها،  ساخته، فونداسيون ریزی قطعات پيش بتُن

ها و انواع  ها و فرودگاه سازی راه ها، رویه ها، تيغه سقف

 تعميرات بتُني.

 .بتُن ریزی با قالب های لغزنده 

 ُم کردن آب اختالط اومت بيشتر با کن با مقتوليد بت

 در کارایي ثابت.

 ای کم کردن جداشدگي سنگدانه ها در مخلوطه

 بتُني با اسالمپ و کارایي زیاد.

 .صرفه جویي در انرژی بتُن ریزی 

 گيرش بتُن. تسریع روند 

 

 خواص و اثرات
 ُن بدون کاهش مقاومتافزایش کارائي و رواني بت. 

 ليه و کاهش زمان تسریع در روند کسب مقاومت او

 گيرش.

  کاهش آب اختالط بتُن در رواني ثابت به ميزان

ن با مقاومت فشاری % برای دستيابي به بت12ُحداقل 

بتن که باعث کاهش   باالتر و افزایش وزن مخصوص

های خورنده  نفوذپذیری بتُن در برابر آب و محلول

 شيميایي مي شود.

 

 

 

 

 

 

 میزان مصرف
ميزان دقيق مصرف بر حسب کارائي، رواني، مقاومت، 

 1دمای هوا و طرح اختالط تعيين مي شود. به ميزان 

درصد وزن سيمان، مي توان از بتُن شيمي  3تا 

A101 ُميزان دقيق مصرف باید  ن استفاده کرد.در بت

 بر اساس آزمایشهای کارگاهي تعيين گردد.

 

 روش مصرف
در کارگاه به مخلوط را مي توان  101Aن شيمي بتُ

آخرین رد. بهتر است که این محصول به ن اضافه کبتُ

ن حاوی این افزودني ن اضافه شود. بتُبخش آب بتُ

 دقيقه قبل از تخليه، مخلوط شود. 2باید به مدت 

 

 مشخصات فیزيكي و شیمیايي
  :سبز  رنگ 

 :مایع حالت فيزیكي 

 :وزن مخصوص gr/cm
3 3/1 

 pH:   7حدود 

  در آب انحالل:قابليت 

 :ندارد  یون کلر 

 

 نگهداري
  شرایط نگهداری:در ظرف سربسته و محفوظ از هواو

 رطوبت.

 :بندی اوليه. یكسال در بسته مدت نگهداری 

 کيلوگرمي. 250و  25ظروف  بندی: بسته 

 

 کاربردي –مالحظات فني 
  در صورت نياز به استفاده همزمان از چند افزودني

، قبالً با مرکز تحقيقات مختلف در یک مخلوط بتُن 

 بتُن شيمي مشورت فرمائيد.

 زودني باید جداگانه به مخلوط افزوده شود.هر اف 

  برای افزایش سرعت گيرش بتُن، مي توان از بتُن

نيز به صورت همزمان استفاده  125یا  124شيمي 

 کرد.

  101بتُن شيميA  هرگز به صورت همزمان با بتُن

 استفاده نشود. 108شيمي 
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 نمونه شاهدو   A101های حاوی بتُن شيمي  مقایسه مقاومت فشاری نمونه – 1نمودار                    
  

 

 

  
 

 

 

  

  

 

 
 در شرایط رواني برابر نسبت به بتُن شاهد 101Aافزایش سرعت گيرش بتُن با مصرف -2جدول                                                 

 (%) 101Aدر افزایش سرعت گيرش بتن با مصرف افزودني  (Coدما )

1% 2% 3% 

+25 7% 10% 15% 

+15 10% 15% 22% 

+5 15% 25% 40% 

 درجه سانتيگراد و زیر آن واکنش هيدراسيون عمالً متوقف مي شود که در چنين شرایطي 5+در دماهای                                            

 درجه سانتيگراد قابل اجرا است. 5-تا  101Aالبته استفاده از  ،الزامي است 101Aزودگير همانند  ستفاده از افزودنيا       

 

 با گذشت زمان 101Aميزان افت اسالمپ بتُن دارای افزودني بتُن شيمي -3جدول                                 
ميزان مصرف افزودني 

)%( 

 (cmافت اسالمپ بتُن با گذشت زمان )

اسالمپ بتُن شاهد: 
6cm 

 دقيقه 60پس از  دقيقه 45پس از  دقيقه30پس از  دقيقه 15پس از  پس از اختالط

1 13 10 5/5 - - 

2 20 17 12 5/6 - 

 7 13 18 21 ریزشي 3

 

 نسبت به بتُن شاهد 101Aمقایسه مقاومت فشاری بتُن حاوی بتُن شيمي -4جدول                               
 اسالمپ بتُن Kg/cm2مقاومت فشاری 

(cm) 

مقدار مصرف 

 (%)افزودني 

 
W/C 

 

    روزه1 روزه3 روزه7 روزه 28

324 256 182 85 6 - 5/0 

360 288 195 106 5/6 1 45/0 

400 314 211 115 5/6 2 4/0 

456 355 217 129 7 3 35/0 

 
 

 


