
 

 
 

 

 NS102بتُن شيمي                                نوترال ضد سولفات فوق روان کننده
 

 شرح
کاهش آب اختالط  ،برای افزایش کارایی NS102شیمی بتُن  

 .در روانی ثابت و تأمین مقاومت نهایی بیشتر به کار می رود

سیمان های ضدسولفات به ویژه  ها انواع سیمان بااین محصول 

  سازگاری دارد. (5)تیپ 

 

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

 موارد کاربرد
 های پیش تنیدهبتُن لید تو. 

  با کارایی باال.بتُن  تولید 

 ریزی با سرعت زیاد بتُن. 

 العاده مسلح های فوق اجرای سازه. 

 ساخته و در جا های بتُنی پیش اجرای کلیه سازه. 

  ریززی در طععزات بزا سزعح مقعزك کو ز  و       بتُن  سهولت

 .قارنتنام

  ریزی در هوای سرد.بتُن 

 ُ5سیمان نوع ن های حاوی استفاده در بت. 

 

 خواص و اثرات
  افزایش اسالمپ(بتُن افزایش روانی(.   

  درصزد مقاومزت نمونزه     20 تزا  12 تاافزایش مقاومت نهایی

 .شاهد

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

  درصد 10کاهش عیار سیمان در مقاومت ثابت، حداکثر تا. 

  یكدیگر ها به جدا شدن از سنگدانهکاهش تمایل. 

  بتُنافزایش انسجام. 

 وکاهش استهالک تجهیزات بهبود طابلیت پمپاژ. 

 ناپذیری افزایش خاصیت نفوذ. 

 افزایش میزان  سبندگی بتُن و فوالد. 

 ذوب و  –هززای ینبنززدان  پایززداری بیشززتر در برابززر سززیكل

 .افزایش دوام بتُن

 مصرف انرژی کمتر برای تراکم. 

 

 ميزان مصرف
مورد نیاز و میزان برودت هوای ارآیی بر حسب مقاومت و ک

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

 استفاده کرد. NS102شیمی 

 

 

 

 

 

 روش مصرف
را هنگام  NS102برای دستیابی به نتایج بهینه، بتُن شیمی 

ساخت به منلوط بتن اضافه کرده و عمل اختالط را به مدت دو 

 دطیقه ادامه دهید. 

 

 ت فيزيكي و شيمياييمشخصا
   :ای طهوه   رنگ 

 :مایك  حالت فیزیكی 

 :وزن منصوص  gr/cm
3 11/1 

 pH:    7حدود 

 :در آب  طابلیت انحالل 

 :ندارد  یون کلر 

 

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

 ینبندان

 :بندی اولیه یكسال در بسته مدت نگهداری 

 لوگرمیکی 220و 20ف وظر بندی: بسته 

 

 کاربردي –مالحظات فني 
       مصرف بیش از حد ایزن افزودنزی موجزب افززایش روانزی و

 شود. میبتُن کاهش مقاومت 

    هزای کارگزاهی    میزان مصرف بهینه بایزد از رریزآ آزمزایش

 تعیین شود.

  شیمی بتُن در ررح اختالط های دارایNS102 بنصوص ،

زاندن )ویبره میلیمتر از لر 70ی با اسالمپ بیشتر از یدر بتن ها

کردن( بیش از اندازه پرهیز شود زیرا باعث جداشدگی و آب 

 انداختگی می شود.

  ساخته می شزوند و دارای   5هایی که با سیمان نوع بتُن در

صرفنظر از نسبت آب به سیمان و نزوع  فوق روان کننده هستند، 

فوق روان کننده مصرفی، زمان گیرش اولیه و نهایی حزدود یز    

 ساعت افزایش می یابد.

     در صورت نیاز به استفاده همزمان از  ند افزودنزی منتلز

در ی  منلوط بتُن، طبالً با مرکز تحقیقات بتُن شزیمی مشزورت   

 فرمائید.
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 ه بر افزایش مقاومت فشاری بتُن در کارایی ثابتکنند اثر فوق روان - 1نمودار 

 
 

 

 کننده بر کاهش آب مصرفی در مقاومت فشاری ثابت اثر فوق روان - 2نمودار 
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 ثابت w/cدر  NS102مقایسه مقاومت فشاری نمونه های حاوی درصدهای منتل   -1جدول 

w/c 
مقدار مصرف افزودنی 

 )درصد(
 (cmاسالمپ )

 (Kg/cm2مقاومت فشاری ) 

 روزه 28 روزه 7 روزه 3 ا روزه

5/0  324 256 182 85 6 ن شاهدبتُ 

5/0 1 14 94 187 267 330 

5/0 5/1  18 91 182 258 328 

5/0 2 22 85 174 242 312 

     

 در کارایی ثابتNS 102مقایسه مقاومت فشاری نمونه های حاوی درصدهای منتل   -2جدول 

w/c درصدNS 102  به وزن سیماننسبت ( اسالمپcm) 
 (Kg/cm2مقاومت فشاری ) 

 روزه 28 روزه 7 روزه 3 ا روزه

 324 256 182 85 6 بتن شاهد 5/0

46/0 1 5/6  97 211 276 341 

42/0 5/1  6 112 228 289 368 

38/0 2 6 133 246 337 404 

 
 =w/c 5/0و   NS102  های منتل  افزودنیبررسی روند تغییرات کارایی بتن با گذشت زمان در درصد -3نمودار 

 

 NS102های متفاوت افزودنی = اسالمپ( با درصد مصرف cm 6میزان کاهش آب مصرفی در روانی ثابت )- 4نمودار 
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 با گذشت زمان NS102میزان افت کارایی بتُن دارای افزودنی بتُن شیمی -3جدول 
میزان مصرف 

 افزودنی )%(

 (cmافت اسالمپ بتُن با گذشت زمان )

 دطیقه 60پس از  دطیقه 45پس از  دطیقه 30پس از  دطیقه 15پس از  پس از اختالط -

2 22 20 16 14 11 

5/1 15 15 12 8 5 

1 14 11 8 5/5 - 

 

 درجه سانتیگراد( 25مای در شرایط روانی برابر نسبت به بتُن شاهد )د NS102تغییرات زمان گیرش بتُن با استفاده از -4جدول 
مقدار مصرف افزودنی 

)%( 

 تغییرات سرعت گیرش بتُن

 نهایی اولیه

 بدون تغییر بدون تغییر 1

5/1 5- % 8- % 

2 10- % 15- % 

 


