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 شرح
ماده افزودني بسيار مؤثر در كاهش زمان  109بتُن شيمي 

است. اين  بتُنگيرش و افزايش روند سخت شدن مالت و 

پاشي و كارهاي  اي در عمليات بتُن محصول از كاربرد ويژه

   هاي بتُني برخوردار است. ترميمي سازه

 

 استاندارد های مرجع
 ASTM C 494 (Type C)   
 ASTM C 114 (Type II , Grade 9)  
 

 موارد كاربرد
 ها ها و گالري كريت در تونلپاشي يا شات بتُن. 

 هاي آب مخازن و كانال. 

 ها چين ريزها و سنگ دار، خاك اجراي بتُن در سطوح شيب. 

 ريزي براي كارهاي ترميمي پاشي يا بتُن بتُن. 

 ريزي براي انسدداد سدريم مطدابم بتُندي در      پاشي يا بتُن بتُن

 .محل نفوذ آب

 .كاربرد دركارخانجات توليد بتُن پيش ساخته 

 هاي سست و ضعيف.حفاري در زمين 

 

 خواص و اثرات
 كاهش ميزان گيرش مالت و بتُن. 

 كاهش زمان شروع پرداخت و آرايش نهايي سطح بتُن. 

 چسبندگي كامل به سطوح مربوب. 

 كاهش نفوذپذيري بتُن. 

       هداي   جبران اثدر هدواي سدرد از بريدر تسدريم در واكدنش

 .آبگيري سيمان

 .افزايش چسبندگي بتُن 

 زدگي بتُن.جلوگيري از يخ 

 وري در زمددان، نيددروي انسدداني، تجهيددزات و   افددزايش بهددره

 .آالت ماشين

 افزايش مطاومت در برابر آب و ربوبت. 

 هاي ناشي از تغييرات سريم دما.انكاهش زي 

 .افزايش دماي هيدراتاسيون 

 

 میزان مصرف
بدا توجده بده شدراين گونداگون       109شديمي   بدتُن ميزان مصرف 

پاشي و با در نظدر گدرفتن پارامترهدايي     مصرف، به ويژه براي بتُن

نظير ربوبت سطح زير كار، دمداي محدين اجدرا، نسدبت آب بده      

 يد   . بده بدور متوسدن   اسدت سيمان و ضخامت اليه بتُن متغير 

ا را با حداكثر سه حجم آب مصرفي بتُن يد 109حجم بتُن شيمي 

 صرف نماييد.و م مالت مخلوط

حجدم آب اخدتالط را كداهش دهيدد.     معادل حجم زودگير مايم، 

مصدرف   ،دماي محل اجدرا  برحسب عيار بتُن، زمان گيرش الزم و

 براي   .گرددمي توصيه مصرفي درصد وزن سیمان 15الي  5

 

 

 

هداي كارگداهي   بدست آوردن ميزان دقير مصرف، انجام آزمايش

 الزامي است.

 

 روش مصرف
هداي سسدت بدوده و بهتدر     ايستي تميز و عاري از تكهبستر كار ب

 است كمي مربوب باشد.

در  بدتُن به مخلدوط  بتُن بايد پس از آماده شدن  109بتُن شيمي 

  بدتُن پاشدي   اضافه شود و پس از اخدتالط كامدل سدريعا    سر نازل 

 .باشد bar 5-4پاش بايد حدود  . فشار دستگاه بتُنانجام گردد

 

 مشخصات فیزیکي و شیمیایي
   :نارنجي تيره   رنگ 

 :مايم  حالت فيزيكي 

 :در آب  قابليت انحالل 

 دانسيته:             gr/cm
3 6/1 

 pH:    12حدود 

 :ندارد  يون كلر 

 

 نگهداری
 :در ظرف سربسته و محفوظ از هوا  شراين نگهداري 

 و يخبندان                  

 :ندي اوليهب يكسال در بسته مدت نگهداري 

 كيلوگرمي 30ظرف  بندي: بسته 

 

 كاربردی –مالحظات فني 
  زمددان گيددرش و  ،109ميددزان مصددرف دقيددر بددتُن شدديمي

بايد  ساعته با سيمان مصرفي در برح اختالط،  24مطاومت 

و با توجه به شراين و مدوارد  هاي كارگاهي  از برير آزمايش

 مصرف تعيين شود.

 كمتدر از   حتدي و  5/0 نسبت آب به سيمان بايستي كمتر از

هاي زودرس خيلي زياد باشدد  باشد. اگر هدف مطاومت 45/0

و يا كمتر درنظر گرفته  4/0بهتر است نسبت آب به سيمان 

شود. هر چه نسبت آب به مواد سيماني كمتر باشدد گيدرش   

-زودگير كننده كمتري مصرف مي و افتد،سريعتر اتفاق مي

 سطف اجرا كرد. تري درهاي ضخيمتوان اليهشود و مي

    دقيطده   2درصورت برخورد اين ماده با چشم فورا بده مددت

 را با آب شستشو دهيد. چشم خود

  به نوع سيمان حساس است. توصديه مدي   109بتن شيمي-

كده نسدبت بده     گدردد شود كه از سديمان پرتلندد اسدتفاده    

 گيرش سريعتري دارد. 5سيمان معمولي و سيمان نوع 

  هداي ديگدر بدا     همزمان از افزودنيدر صورت نياز به استفاده

قبال  با مركز تحطيطات بتُن شيمي مشدورت   109بتُن شيمي 

 فرماييد.
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 بر زمان گيرش اوليه و نهايي بتُن 109تأثير بتُن شيمي  – 1جدول 

 آوری دمای عمل

(C
°) 

درصد وزني زودگیر مایع نسبت به 

 آب

 زمان گیرش 

 

 نهایي اولیه

ºc23    230 دقيطه 150 نمونه شاهد 

 15 ثانيه 45 1به  1 "

 50 دقيطه 5/4 3به  1 "

 65 دقيطه 10 5به  1 "

 

 

 109 يميش بتُن يمالت حاو يمطاومت فشار راتييتغ -2جدول

نسبت به وزن  109مقدار مصرف افزودني 

 سیمان

 (2kg/cm)مقاومت فشاری 

 روزه 28 روزه 7 روزه 3 روزه 1

 312 240 148 40 مالت شاهد

5% 36 148 182 238 

10% 28 144 168 216 

15% 22 80 128 176 

 
 روزه داراي زودگير و بتُن شاهد 28رابطه مابين مطاومت به دست آمده براي بتُن  - 1نمودار                         

 


