
 

  R 103بتُن شیمي                 فوق روان کننده دیرگیر              
 

 شرح
، ضتمن اابتن ه ته داشتتن     بتتُن به  R103شیمی بتُن با افزودن 

توان مقدار آب اختالط و در هتیجته  ، میآنمقدار سیمان و رواهی 

هسبن آب به سیمان را کاهش داد )اار کاهندگی آب اختتالط  و  

شتاهد  بتتُن  نی با رواهی یکسان و مقاومن مکاهیکی بیشتر از به بتُ

توان ضتمن اابتن ه ته    همچنین می )بدون افزودهی  دسن یافن.

ن را افتزایش  ن، رواهی و کارایی بتتُ داشتن مقدار آب به سیمان بتُ

داد. در برخی موارد هیز با مصرف کاهنتد  آب ضتمن اابتن ه ته     

تتوان آب اختتالط و   داشتن رواهی و هسبن آب بته ستیمان، متی   

این محصتو  ضتمن کتاهش     مقدار سیمان اضافی را کاهش داد.

کنتد،  ن ایجتاد متی  تأخیری که در روهد گیرش بتتُ آب مصرفی و 

موجب آرامش در روهد کسب مقاومن اولیه و سبب مقاومن دراز 

 شود.مدت بیشتری می

 

 استاندارد مرجع

 ASTM C 494 (Type G) 
 ASTM C 1017 
 

 موارد کاربرد
 غیر مسلح. هواع ساز  های مسلح واجرای بتُن در ا  

  هوای گرمریزی در بتُن. 

 ُن روان و سیا تولید بت. 

 های حجیم ریزی بتُن. 

 پذیری بتُن افزایش زمان کارآیی و شکل. 

 ریزی با فاصله حمل زیاد بتُن. 

 ریزی با پمپ بتُن. 

  ی با مقاومن زیاد.یهابتُنتولید 

 

 خواص و اثرات
 بهبود کارآیی و افزایش مقاومن ههایی. 

 ایجاد تأخیر در آب یری سیمان و افزایش زمان گیرش بتُن. 

 جبران پدید  تسریع گیترش   برایزایش زمان گیرش اولیه اف

 .در هوای گرم

 هتا بته جتدا     و کتاهش تمایتل ستن داهه   بتُن اهسجام  شافزای

 .شدن از یکدی ر

 کاهش هسبن آب به سیمان. 

 افزایش اسالمپ. 

 شدگی و هفوذپذیری کاهش پدید  جمع. 

 سهولن پمپاژ. 

 کمتر برای تراکم بتُن صرف اهرژی. 

  ی سطوح ههاییکنواختیتأمین. 

 به غیر از ستیمان هتوع    سازگاری با اهواع سیمان های پرتلند

5. 

 

 

 

 

 
 میزان مصرف

تا  1توان  می ،ئی و زمان گیرش مورد هظرابر حسب مقاومن، کار

استفاد   R103از بتُن شیمی  درصد وزن سیمان مصرفي 2

  کرد.

 

 روش مصرف
س از را پ R103برای دستیابی به بهترین اار، بتُن شیمی 

کن اضافه کرد  عمل اختالط را به  اختالط کامل بتُن به مخلوط

هرگز این محصو  را به مصالح  مدت دو دقیقه ادامه دهید.

 80تا  50خشک اضافه هکنید. بهتر اسن آن را بعد از افزودن 

اضافه کرد. بدلیل افن سریع کارایی بتُن درصد آب اختالط به 

شود که این ، توصیه میهای حاوی فوق روان کنند بتُن در 

 د.هاضافه شوبتُن ها در محل مصرف به افزودهی

 

 مشخصات فیزیكي و شیمیایي
 ای قهو    :رهگ 

  :مایع  حالن فیزیکی 

 : در آب  قابلین اهحال 

 داهسیته:   gr/cm
3 10/1 

  pH:     7حدود 

 :هدارد   یون کلر 

 

 نگهداري
 :محفوظ از  ،در ظرف سربسته شرایط ه هداری 

 هوا و یخبندان                   

 :بندی اولیه یکسا  در بسته مدت ه هداری 

 کیلوگرمی 220 و  20ف وظر بندی: بسته 

 

 کاربردي –مالحظات فني 
 بتُن گیرش کاذب هشان  ،در صورت عدم اختالط صحیح

 خواهد داد.

 های کارگاهی  میزان مصرف بهینه باید از طریق آزمایش

  تعیین شود.

 ی دارای بتن شیمی هادر طرح اختالطR 103 به خصوص ،

میلیمتر از لرزاهدن  70ی با اسالمپ بیشتر از یهابتُندر 

)ویبر  کردن  بیش از اهداز  پرهیز شود زیرا باعث 

 شود.جداشدگی و آب اهداخت ی می

        با مصرف بیش از حتد ایتن متاد ، درگیترش اولیته و ههتایی

 شتتدگیاد شتتد  و باعتتث آب اهتتداخت ی و جدا تتتاخیر ایجتت

 گردد .   می هاسن داهه

    در صورت هیاز به استفاد  همزمان از چند متاد  افزودهتی در

یک مخلوط بتُن، قبالً با مرکز تحقیقات بتُن شیمی مشورت 

 لللللللللللللللللللللللللللللتتتتتتتتتتتتلفرمائیتتتتتتتتتتتتد.



 

   R 103بتُن شیمي                 فوق روان کننده دیرگیر              
 

 

 (Cº23مقایسه مقاومن فشاری در کارائی اابن ) -1جدو  
 سیمان

(3kg/m  

 هسبن آب به

  w/cسیمان )

 میزان مصرف افزودهی

 )درصد وزن سیمان 

 اسالمپ

(cm  

2مقامن فشاری )
kg/cm  

 روز 28 روز 7 روز 3

350 5/0 - 6 182 256 324 

350 45/0 5/0 6 200 278 346 

350 4/0 1 6 208 342 408 

350 35/0 5/1 6 220 377 467 

 

 (Cº23در مقاومن فشاری اابن ) R103های بتُن حاوی  رائی هموههمقایسه افزایش کا - 2جدو                           
 سیمان

(3kg/m  

 هسبن آب به

  w/cسیمان )

 کنند  درصد وزهی فوق روان

 گیر هسبن به سیماندیر

 اسالمپ

(cm  

2مقامن فشاری )
kg/cm  

 روز 28 روز 7 روز 3

350 5/0 - 6 182 256 324 

350 5/0 5/0 12 177 264 328 

350 5/0 1 18 172 268 342 

 332 265 164 ریزشی 5/1 5/0 350

 

های متفاوت = اسالمپ  با درصد مصرف cm 6میزان کاهش آب مصرفی در رواهی اابن )  -1همودار                            

 R103افزودهی 

 
 با گذشن زمان R103جدو  افن اسالمپ بتُن دارای بتُن شیمی 

میزان مصرف 

   %افزودهی )

  cmافن اسالمپ بتُن با گذشن زمان )

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

5/0 14 12 7 - - 

1 22 20 16 12 5/6 

 12 15 18 21 ریزشی 5/1

 

oر شرایط رواهی برابر هسبن به بتُن شاهد )د R103جدو  تغییرات سرعن گیرش بتُن با استفاد  از                                  
C25  

میزان مصرف افزودهی 

(%  

 تغییرات سرعن گیرش بتُن

 ههایی اولیه

5/0 5- % 3- % 

1 12- % 8- % 

5/1 20- % 15- % 

 


