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 شرح
 ،قابليت نفوذ آب را در بتُن سختت شخ     112شيمي بتُن 

کن  و مقاومت آن را در مقابخ  ختننخ ان و اجخا م    کم مي

بخ    . اخخن مصوخو   ده مواد شيمياخي خورن   افزاخش مي

خزی ک  اش و حالت آبگردلي  ان از  ميکرونيز  مواد سازن  

و  ر ض  آب برای پر کردن خلخ  تدارد ب  عنوان بجترخن فيل

 سازن   بتُن کاربرد دارد. ءفرج رخز ميکروسکوپي بين ا زا

 

 استانداردهای مرجع
 ASTM C 898  

 

 موارد كاربرد
   هخخای  اوليخخ  بخختُن نفوذناپخخ خر در برابخخر آب و مصلخخو

 .شيمياخي

   اوليخخ  بخختُن مقخخاو  و بخخا دوا  بخخرای شخخراخ  سخخرما و

 .ختنن ان

 های آبي بن ی بتُن در ساز  آب. 

 رخزی منخاب  و متخازن آب،    وا  برای بتُناولي  بتُن با د

هخا،   های آب، اونخ   دخوارهای حاخ  و نگج ارن  ، کانا 

 .ها و ساخر سطوح بتُني ها، س ها، استترها، حوضچ  پ 
 

 خواص و اثرات
    کخخاهش نفوذپخخ خری و اراواخخخي بخختُن در برابخخر آب و

 .های خورن   شيمياخي مصلو 

 افزاخش انسجا  و خکنواختي بتُن. 

 خوردگي و آب ان اختگي بتُن اثرات ارك کاهش. 

 افزاخش دوا  بتُن و حفاظت از ميلگردها. 

 کاهش سرعت کربنااي ش ن. 

 ممانعت از اخجاد  لنک بر روی سطح بتُن. 
 

 ميزان مصرف
% 1 در بتُن های ساخت  ش    با  موالح سنگي و  شکست 

بر حسب شراخ  و موارد  درصد وزن سيمان% 2تا 

 .مورف

 

 روش مصرف
آن  از آنجا ک  اخن ماد  در آب نامصلو  است، بجتخرخن اثخر  

 بتُن   خشک ءا زا  ن باوقتي حاص  مي شود ک  اختالط آ

را  112بطور کام  انجا  شود. برای اخن منظور بتُن شيمي 

 ها راآندقيق   5بتُن افزود  و ب  م ت  ب  ا زای خشک

و  . سپس عمليات اختالط را با افزودن آبمتلوط نماخي 

  ادام  دهي .ن ساخر ا زای بتُ
 

 مشخصات فيزيكي و شيميايي
  :سفي    رنگ 

 :پودر  حالت فيزخکي 

  دانسيت:  gr/cm
3 08/1 

 pH:    7ح ود 

 : در آبمصلو  نا  قابليت انصال 

 :ن ارد  خون کلر 
 

 نگهداری
 :مصفوظ از هواو بن ی اولي   در بست  شراخ  نگج اری 

 :ن ی اولي ب خکسا  در بست  م ت نگج اری 

  کيلوگرمي 25 کيس  بن ی: بست 

 

 كاربردی –مالحظات فني 
   مورف بيش از ح  اخن ماد  مو ب اأخير در گيخرش

 شود. بتُن مي

 سخختاايکي شخخ خ ، بخختُن ادر شخخراخ  فشخخارهای هي رو

کنن    های فوق روان باخ  همرا  با افزودني 112شيمي 

 NS102و کاهن   آب و بر حسب مورد از بتُن شيمي 

 استفاد  شود. R103و خا 

  پ خری بتُن، و ود خل  و فرج از مجمترخن دالخ  نفوذ

يشتر ناشخي از  رخز ميکروسکوپي بين سنگ ان  ها ک  ب

هخای  و همچنين لول  استکنن   کمنود موالح رخز پر

 موخيني ک  ب  واسط  انتير آب در بتُن پ خخ ار شخ  ،  

 روش علمي وود. از اخن رو موثرارخن اشار  نم اوانمي

از پخودر  عملي برای ساخت بتُن نفوذ ناپخ خر اسختفاد    

آب  کننخ   ميکرونيخز  ضخ    واارپروف ب  عنوان خک پر

برای پرکردن اما  خل  و فرج رخز ب  همرا  مواد فوق 

 است.کاهش نسنت آب ب  سيمان  برایروان کنن   

  بجتخر اسخت از       در صورت نياز ب  نفوذناپ خری زخخاد

 استفاد  گردد. ميکروسيليکا

بخا   112در صورت نياز ب  استفاد  همزمان از بتُن شخيمي  

ها، قنالً با مرکز اصقيقات بتُن شيمي مشورت  ساخر افزودني

 فرماخي .
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 112% بتُن شيمي 2بتُن حاوی اطالعات فني  - 1  و  
 کمتر از بتُن شاه  نيست (ASTM C 39) مقاومت فشاری

 درص  1/0متر از ک (ASTM C 157) اغيير طو  خطي

 % کمتر از بتُن شاه 80 (EN 1048) نفوذپ خری

 ب ون اغيير (ASTM C 143) اسالمپ

 و ود ن ارد (ASTM C 232) آب افتادگي

 5:30 (ASTM C 403)ح اکثر اأثير روی گيرش نجاخي 

 
 =5/0w/c با نمون  شاه  در 112شيمي  بتُن% 2ن دارای مقاخس  مقاومت فشاری بتُ -1 نمودار

 
 

 w/c=0.5و بتن شاه  در  112 شيمي  بتُنحاوی مقادخر متتلف افزودني  بتُنمقاخس  نفوذپ خری  -2نمودار

 
 

o)دمای   bar 7-10  ميزان نفوذ آب در بتُن در شراخ  فشار -2  و  
C25) 

ميزان مورف 

 افزودني )%(

 (cmمق ار نفوذ آب در بتُن )

 روز 90 روز 28 روز 7

 8/2 5/4 6 بتُن شاه 

1% 4 8/1 25/0 

 سطصي ذنفو 9/0 2 2%

 


