
 

 

  124بتُن شيمي                            ضد یخ بتُن                      
 

 شرح
در دمایي   بتُن جلوگيري از یخ زدنبراي  124بتُن شيمي 

زایي و ایجید شارای    ، تسریع در گيرش، تشدید حرارتکم

کایري در واواي سارد بای      ریزي یی ماتت  منیسب براي بتُن

 شود. مصرف مي R-95306 ACIنیمه  تأکيد بر رعییت آیين
 

 موارد كاربرد
 خبنادان در  کیري در وواي سارد و ی  ریزي یی متت بتُن

 درجه سانتيگراد -8+ تا 5دماي محدوده 

      در شرایطي که یخبندان یی افت ساریع دمایي محاي

 شود. بيني مي پيش
 

 خواص و اثرات
  و سخت شدن بتُن و متتاوليه افزایش سریع گيرش. 

 افزایش سرعت ويدراتیسيون. 

  زایاي باتُن و تاأمين زودرق ممیومات      افزایش حارارت

 .اوليه

 ید آب بتُن و متتکیوش نمطه انجم. 

 کیوش نسبت آب به سيمین به ازاي کیرآیي ثیبت. 

 افزایش انسجیم و دوام بتُن و متت در برابر یخبندان. 

 .جلوگيري از یخ زدن بتُن در دمیویي پییين 
 

 ميزان مصرف
بر حساب دمایي محاي  و     124ممدار مصرف بتُن شيمي 

 ضامن رعییات   1کند. جدول شمیره  عيیر سيمین تغيير مي

تواناد باه عناوان     ریزي در وواي سرد مي کیمل الزامیت بتُن

 راونمی مورد استفیده قرار گيرد.
 

 روش مصرف
بیید ومراه آب اختتط بتُن و متت یی بعد  124بتُن شيمي 

 از آن به مخلوط اضیفه شود و عمل اختتط ادامه ییبد.
 

 مشخصات فيزیكي و شيميایي
  :زرد   رنگ 

 :مییع  حیلت فيزیكي 

 زن مخصوص:و  gr/cm
3 28/1 

 PH:   7 حدود 

 :در آب  انحتل 

 :ندارد     یون کلر 

 

 

 نگهداري
 :در ظرف سربسته و محفوظ از ووا شرای  نگهداري 

 :بندي اوليه یكسیل در بسته مدت نگهداري 

 کيلوگرمي 250و  25وف ظر بندي: بسته 
 

 كاربردي –مالحظات فني 
ان بییاد بای   در وواي سرد و یخبند 124مصرف بتُن شيمي 

 رعییت کیمل موارد زیر صورت گيرد:

   شاود کاه متوسا      وواي سرد به شرایطي اطات  ماي

 5محي  براي بيش از سه روز متاوالي کمتار از   دمیي 
درجه سینيتگراد بیشد. اگر دمایي محاي  در بايش از    

سایعته از ده درجاه ساینتيگراد     24نيمي از یك دوره 

 شود. مي نميریزي در وواي سرد تل تجیوز کند، بتُن

   رعییت مشخصایتR306 ACI   نیماه   و الزامایت آیاين

ریازي در واواي سارد     استیندارد بتُن ایران، براي باتُن 

 ضروري است.

 وام، ضد یخ بتُن ورگز نمطه انجماید را  برختف تصور ع

پییين نمي آورد زیرا واکنش ويدراتیسيون در دمیوایي  

 + درجه سینتي گراد متوقا  ماي گاردد.   5پییين تر از 

ومینطور که قبت ذکر شده، میده ضد یخ بتُن بی تسریع 

واکنش آب و سيمین تشدید حرارت زایي ماینع از یاخ   

زدن بتُن خواود شد. ومچنين انجیم تست ویي کيفي 

مستلزم افزودن این مایده باه    ،ضدیخ بتُن روي میده بر

گيري روند حصول ممیومت فشیري و دمای   بتُن و اندازه

بیشد و ورگز تست نمودن  در ممییسه بی بتُن شیود مي

ضدیخ باتُن بای قارار دادن ایان مایده در فریازر روش       

 نخواود بود.   يصحيح

  بااه عنااوان راونماایي عملياایت   1اسااتفیده از جاادول

 شود. ریزي در وواي سرد توصيه مي بتُن

 ل ميكروسايليكی  شود که ضدیخ به وماراه    توصيه مي

 استفیده گردد تی جبران کمبود ممیومت شود.

  در بتن، کیوش ممیومت را ضد یخ % 5مصرف بيشتر از

 دنبیل دارد.ه ب

 شود به ازاي نص  ميزان ضد یاخ از درصاد    توصيه مي

 آب بتن کم شود.

    ورچه عيیر سيمین بيشتر بیشد، درصد مصارف کمتار

 شود. مي

 

ن از چند میده افزودني در به استفیده ومزمیدر صورت نيیز 

یك مخلوط باُتن، قابتب بای مرکاز تحميمایت باُتن شايمي        

مشاااااااااااااااااااااورت فرمییياااااااااااااااااااااد.



 

 

  124بتُن شيمي                            ضد یخ بتُن                      
 بر حسب متغيرویي دمی و ميزان مصرف سيمین 124ميزان مصرف بتُن شيمي  - 1جدول 

Cدمی )
°) 

 124درصد مصرف بتُن شيمي 

(3kg/m )250 (3kg/m )300 (3kg/m )350 

 5/1 2 3 -2بيشتر از 

 5/2 3 4 -5تی  -2 بين

 5/3 4 5 -8تی  -5بين 

kg/m سيمین عيیر بی 124 شيميبتُن  افزودني دارايبتُن  فشیري ممیومت تغييرات - 2جدول 
3 350 

kg/cmمقاومت فشاري بتن )
 اسالمپ (2

(cm) 
 w/c درصد مصرف

 روزه 3 روزه 7 روزه 28

330 262 205 6 3 48/0 

336 283 211 6 4 47/0 

348 297 218 5/6 5 46/0 

 5/0 بتن شیود 6 182 256 324

kg/m سيمین عيیر بی 124شيمي بتُن داراي درصدویي مختل  بتُن تغييرات زمین گيرش  - 3جدول 
3 350 

درصد مصرف بتن 

 124شيمي 
w/c 

 زمان گيرش نهایي )ساعت(

°C 5 °C 0 °C 5- °C 8- 

3 48/0 12 15 20 - 

4 47/0 10 13 17 22 

5 46/0 8 11 14 18 

   =5/0W/Cشیود در بتُن نسبت به  124شيمي بتُن % وزن سيمین 3داراي بتُن ممییسه ممیومت فشیري  - 1نمودار                     

 
 تغيير حجم بتُن داراي ضد یخ و بتُن معمولي در سرمی – 2نمودار 

 
 

 

 

 

 

 


