
 

 

 

 

  125بتُن شيميضد یخ بتُن ویژه                                          

 

 شرح
دردماهاي  بتُن جلوگيري از یخ زدنبراي  125بتُن شيمي 

شرایط زایي و ایجاد  ، تسریع در گيرش، تشدید حرارتکم

ریزي در هواي سرد با تأکيد بر رعایت  مناسب براي بتُن

 شود. مصرف مي R 306 ACIنامه  آیين

 

 موارد كاربرد
 دماي ریزي در هواي سرد و یخبندان در محدوده  بتُن

 .درجه سانتيگراد -15 تا +5

  در شرایطي که یخبندان یا افت سریع دماي محيط

 شود. بيني مي پيش

 

 خواص و اثرات
 افزایش سرعت گيرش و سخت شدن بتُن. 

 زایي بتُن و تأمين زودرس مقاومت  افزایش حرارت

 .اوليه

 کاهش نقطه انجماد آب بتُن. 

 کاهش نسبت آب به سيمان به ازاي کارآیي ثابت. 

 نسجام و دوام بتُن در برابر یخبندانافزایش ا. 

 .افزایش سرعت هيداراتاسيون و باال بردن گرمازایي 

 

 ميزان مصرف
بر حسب دماي محيط و  125مقدار مصرف بتُن شيمي 

ضمن رعایت  1کند. جدول شماره  عيار سيمان تغيير مي

تواند به عنوان  ميریزي در هواي سرد  کامل الزامات بتُن

 گيرد. اده قرار ميراهنما مورد استف

 

 روش مصرف
باید همراه آب اختالط بتُن یا بعد از آن  125بتُن شيمي 

 به مخلوط اضافه شود و عمل اختالط ادامه یابد.

 

 مشخصات فيزیكي و شيميایي
  :قرمز   رنگ 

  :مایع  حالت فيزیكي 

 :وزن مخصوص  gr/cm
3 4/1 

 pH:   7 

 در آب  :يتحالل 

 :ندارد  یون کلر 
 

  

 ينگهدار
 :در ظرف سربسته و محفوظ از هوا شرایط نگهداري 

 :بندي اوليه یكسال در بسته  مدت نگهداري 

 کيلوگرمي 250و  25ظروف  بندي: بسته 
 

 كاربردي –مالحظات فني 
در هواي سرد و یخبندان باید با  125مصرف بتُن شيمي 

 رعایت کامل موارد زیر صورت گيرد:

 متوسط شود که  هواي سرد به شرایطي اطالق مي

 5دماي محيط براي بيش از سه روز متوالي کمتر از 

اگر دماي محيط در بيش از باشد. درجه سانتيگراد 

ساعته از ده درجه سانتيگراد  24نيمي از یك دوره 

 شود. ریزي در هواي سرد تلقي نمي تجاوز کند، بتُن

  رعایت مشخصاتR306 ACI  نامه  آیينو الزامات

ریزي در هواي سرد  ي بتُناستاندارد بتُن ایران برا

 ضروري است.

 به عنوان راهنماي عمليات  2دول استفاده از ج

 شود. ریزي در هواي سرد توصيه مي بتُن

  در صورت نياز به استفاده همزمان از چند ماده

افزودني در یك مخلوط بتُن، قبالً با مرکز تحقيقات 

 بتُن شيمي مشورت فرمایيد.
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 بر حسب درجه برودت و عيار بتُن 125ميزان مصرف بتُن شيمي  -1جدول 

Cدرجه برودت هوا )
°) 

 ميزان مصرف بر حسب وزن سيمان مصرفي براي عيارهاي مختلف بتُن

(3
kg/m )250 (3

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

 %5/1 %2 %3 -2تا 

 %5/2 %3 %4 -6تا  -2

 %5/3 %4 %5 -10تا  -6

 %4 %5 %6 -15تا  -10

 

 ریزي در هواي سرد براي شرایط بتُن ACI 306 Rدرجه حرارت بتُن مطابق با ضوابط استاندارد  -2جدول 

 (mm)اندازه مقطع كوچكترین بعد سازه 
300› 900-300 1800-900 1800‹ 

C) ریزي و بعد از آن حداقل دماي بتُن در جریان بتُن
°) 

13 10 7 5 

Cدماي محيط )
Cهنگام اختالط بر حسب برودت هوا )حداقل دماي بتُن در  (°

°) 

 7 10 13 16 -1باالتر از 

 10 13 16 18 -18تا  -1

 13 16 18 21 -18تر از  پایين

C) ساعت اوليه پس از خاتمه دوره نگهداري 24حداكثر افت مجاز تدریجي دماي بتُن در 
°) 

28 22 17 11 

 

kg/m سيمان عيار با 125 شيميبتُن  افزودني دارايبتُن  فشاري مقاومت تغييرات - 3جدول 
3 350 

kg/cm)بتُن مقاومت فشاري 
 اسالمپ (2

(cm) 

درصد مصرف بتن شيمي 

125 
w/c 

 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 شاهد 6 182 256 324

 

kg/m سيمان عيار با 125شيمي بتُن داراي درصدهاي مختلف تُن بتغييرات زمان گيرش  -4جدول 
3 350 

درصد مصرف 

 125شيمي  بتُن
w/c 

 زمان گيرش نهایي )ساعت(

°C 2- °C 6- °C 10- °C 14- 

3 48/0 12 16 - - 

4 47/0 10 13 17 - 

5 46/0 8 11 15 24 

 

 داراي ضدیخ در سرمامعمولي تغيير حجم بتُن  -1نمودار 
 

 


