
 

 

 
 

 N 102بتُن شيمي فوق روان کننده نوترال                    

 شرح
و  ناسالمپ بتُ، برای افزایش کارایی N102شیمی  بتُن

همچنین کاهش نسبت آب به سیمان در روانی ثابت برای تأمین 

 رود.مقاومت نهایی بیشتر بکار می

 

 استاندارد مرجع
 (Type F) ASTM C 494  

 ASTM C 1017 (Type I) 

 

 موارد کاربرد
  با روانی زیاد. بتُنتولید 

 تنیدههای پیشبتُن. 

 ریزی با سرعت زیاد بتُن. 

 های سخت صنعتیکف. 

 ریزی با پمپ، با حداقل استهالك. بتُن 

 حالعاده مسل های فوق اجرای سازه. 

 ساخته و درجا های بتُنی پیش اجرای کلیه سازه. 

 سطح مقطع کوچك و ریزی در قطعات با  سهولت بتن

 .نامتقارن

 ُبه ن با مقاومت زیاد از طریق کاهش نسبت آب تولید بت

 سیمان.

  

 خواص و اثرات
 .)افزایش روانی بتُن )اسالمپ 

  درصد مقاومت نمونه کنترل 40افزایش مقاومت نهایی تا. 

  آب اختالط بتُن در روانی ثابت درصد 25تا   12کاهش.  

 عیار سیمان در مقاومت ثابت درصد 10حداکثر تا  کاهش. 

 ها به جدا شدن از یکدیگر کاهش تمایل سنگدانه. 

  بتُنانسجام افزایش. 

 کاهش استهالك تجهیزات و بهبود قابلیت پمپاژ.  

 افزایش خاصیت نفوذناپذیری. 

 افزایش میزان چسبندگی بتُن و فوالد. 

 و افزایش ذوب  -های یخبندان پایداری بیشتر در برابر سیکل

 .دوام بتُن

 مصرف انرژی کمتر برای تراکم. 

 

 ميزان مصرف
و میزان برودت هوای بر حسب مقاومت و کارائی مورد نیاز 

از بتُن  مصرفي درصد وزن سيمان 2تا  1توان  محیط می

 استفاده کرد. N102شیمی 

 

 
 

 

 روش مصرف
را پس از  N102برای دستیابی به نتایج بهینه، بتُن شیمی 

اختالط کامل اجزاء به مخلوط بتُن اضافه کرده و عمل اختالط را 

 .ادامه دهیددو دقيقه به مدت 

 

 كي و شيمياييمشخصات فيزي
  :ورتی شفافص  رنگ 

 :ایعم حالت فیزیکی 

 دانسیته: gr/cm
3 07/1 

 pH:   7حدود 

 :در آب قابلیت انحالل 

 :ندارد یون کلر 

 

 نگهداري
 :در ظرف سربسته و محفوظ از هوا و شرایط نگهداری 

 یخبندان

 :بندی اولیه یکسال در بسته مدت نگهداری 

 کیلوگرمی 220و 20 ظروف بندی: بسته 

 

 کاربردي –مالحظات فني 
  مصرف بیش از حد این افزودنی موجب افزایش روانی و

 شود. میبتُن کاهش مقاومت 

 های کارگاهی  میزان مصرف بهینه باید از طریق آزمایش

  تعیین شود.

  در صورت نیاز به استفاده همزمان از چند افزودنی مختلف

مشورت  در یك مخلوط بتُن، قبالً با مرکز تحقیقات بتُن شیمی

 فرمائید.

  شیمی بتُنN102 با انواع سیمان های پرتلند سازگاری ،

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 N 102بتُن شيمي فوق روان کننده نوترال                    

 .ن شاهدبتُ و N102ن شیمی بتُاز درصدهای مختلف با ن های بتُمقایسه مقاومت فشاری نمونه  - 1جدول 

w/c درصد مصرف افزودني 
Kg/cmمقاومت فشاري )

2 ) 

 روزه 28 روزه 7 روزه 3 ا روزه

 324 256 182 85 نمونه شاهد 5/0

47/0 5/0 57 189 288 355 

44/0 1 70 195 302 386 

41/0 5/1 91 216 326 397 

38/0 2 97 250 346 422 

 
 =w/c 5/0و  N102بررسی روند تغییرات کارایی بتن با گذشت زمان در درصدهای مختلف افزودنی  -1نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N102ن با گذشت زمان در درصدهای مختلف افزودنی ات کارایی بتُبررسی روند تغییر -2جدول 

cm6  :)5/0 و اسالمپ اولیه )شاهد= w/c 

میزان مصرف 

 افزودنی )%(

 )دقیقه( ن با گذشت زمانافت اسالمپ بتُ

 60 45 30 15 پس از اختالط

5/0 10 7 3 __ __ 

1 15 12 8 5 __ 

5/1 19 17 13 10 6 

 10 13 16 19 ریزشی 2

 
 N102 =اسالمپ( با درصد مصرف متفاوت افزودنی cm 6کاهش آب مصرفی در روانی ثابت ) میزان -2نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 (=Co 25Ө) در شرایط روانی برابر نسبت به بتُن شاهد N102تغییرات سرعت گیرش بتُن با استفاده از -3جدول                               
مقدار مصرف افزودنی 

)%( 

 یرات سرعت گیرش بتُنتغی

 نهایی اولیه

 بدون تغییر % -5 1

5/1 12- % 8- % 

2 15- % 10- % 

 


