
 
BETON CHIMIE 

شركت بتُن شيمي با هدف ياري و پشتيباني از مهندسين و متخصصان صنعت ساختمان كشور از طريق 

در سازمان ثبت شركتها ثبت و 

هاي هاي مصرفي در داخل و خارج ساختمانها و سازه

فرآوردة مختلف شيميائي ساختمان بوده و كار 

اي است كه ساختار سازماني شركت به گونه

 ,DINمحصوالت شركت بتُن شيمي به ويژه افزودنيهاي مصرفي در بتن با توجه به استانداردهاي 

شوند و در مقايسه با محصوالت مشابه داخلي و خارجي 

عالوه بر آن توانمنديهاي فني الزم براي توليد محصوالت مطابق با نيازمنديهاي 

نمايندگيهاي فروش و توزيع محصوالت 

كت در استانهاي مختلف موظفند نظرات و نيازمنديهاي بازار را  شناسائي كرده و شركت را در اجابت تام و 

هاي زير بنائي و محصوالت شركت به علت كيفيت مطلوبشان در بسياري از پروژه

لها ، سدها ، كانالهاي آبياري و ديگر طرحهاي 

هاي زير با تالش و پشتكار مديريت شركت ، مركز تحقيقات بتن شيمي با هدف حضور در عرصة گستردة پروژه

فعاليتهاي گسترده اين مركز در زمينة 

  .اي و آزمايشگاهي و انتشار مقاالت آموزشي متمركز شده است 

پروانة تأسيس  1376وزارت صنايع براي فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهش شايسته شناخته شده و در ارديبهشت ماه 

  .به اين شركت اعطا گرديده است 

نمايد تا با برگازري سمينارهاي 

احترام به . اي ادا نمايد هاي علمي و انتشار مقاالت فني دين خود را به جامعة حرفه

هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و سرلوحة 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

    

  
 

   

   بتُن شيمي 

BETON CHIMIE

 
شركت بتُن شيمي با هدف ياري و پشتيباني از مهندسين و متخصصان صنعت ساختمان كشور از طريق 

در سازمان ثبت شركتها ثبت و  36696به شماره  1357هاي مورد مصرف در سال افزودنيهاي بتن و ساير فرآورده

 .أسيس گرديده است 

هاي مصرفي در داخل و خارج ساختمانها و سازهتوليدات شركت در برگيرندة مواد افزودني بتُن و فرآورده

فرآوردة مختلف شيميائي ساختمان بوده و كار  60در حال حاضر محصوالت شركت افزون بر 

ساختار سازماني شركت به گونه. امه دارد هاي جديد همچنان ادتحقيق و توسعه براي فرآورده

  .اند هرم سازماني را تشكيل داده% 38نيروهاي متخصص و كارشناسان آن افزون بر 

محصوالت شركت بتُن شيمي به ويژه افزودنيهاي مصرفي در بتن با توجه به استانداردهاي 

شوند و در مقايسه با محصوالت مشابه داخلي و خارجي رل ميايران توليد و كنت 2930و استاندارد ملي 

عالوه بر آن توانمنديهاي فني الزم براي توليد محصوالت مطابق با نيازمنديهاي . از كيفيت قابل رقابتي برخوردارند

نمايندگيهاي فروش و توزيع محصوالت . مشتريان براي مصارف كامالً خاص و غير معمول فراهم گرديده است 

كت در استانهاي مختلف موظفند نظرات و نيازمنديهاي بازار را  شناسائي كرده و شركت را در اجابت تام و 

محصوالت شركت به علت كيفيت مطلوبشان در بسياري از پروژه. تمام آنها پشتيباني نمايند 

لها ، سدها ، كانالهاي آبياري و ديگر طرحهاي ها ، پلها ، تونصنعتي كشور نظير نفت ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاه

  .اندعمراني و ملي مورد مصرف قرار گرفته و رضايت متخصصان را تأمين نموده

با تالش و پشتكار مديريت شركت ، مركز تحقيقات بتن شيمي با هدف حضور در عرصة گستردة پروژه

فعاليتهاي گسترده اين مركز در زمينة . س شد با اخذ مجوزهاي رسمي تأسي 1373بنائي كشور ، در سال 

اي و آزمايشگاهي و انتشار مقاالت آموزشي متمركز شده است پژوهشهاي كاربردي ، خدمات مشاوره

وزارت صنايع براي فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهش شايسته شناخته شده و در ارديبهشت ماه 

به اين شركت اعطا گرديده است  81445اره ثبت به شم (R&D)واحد تحقيق و توسعه 

نمايد تا با برگازري سمينارهاي اين شركت با شناخت و قبول مسئوليتهاي فرهنگي و اجتماعي خود تالش مي

هاي علمي و انتشار مقاالت فني دين خود را به جامعة حرفهتخصصي ، تحقيق و پژوهش

هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و سرلوحة ي و سالمت كاركنان همواره بخشي از دغدغه

  .ديگر مديران و سرپرستان شركت در امور روزانة شغلي آنهاست 

 بتُن شيمي    
شركت بتُن شيمي با هدف ياري و پشتيباني از مهندسين و متخصصان صنعت ساختمان كشور از طريق 

افزودنيهاي بتن و ساير فرآورده

أسيس گرديده است ت

توليدات شركت در برگيرندة مواد افزودني بتُن و فرآورده

در حال حاضر محصوالت شركت افزون بر . باشد صنعتي مي

تحقيق و توسعه براي فرآورده

نيروهاي متخصص و كارشناسان آن افزون بر 

محصوالت شركت بتُن شيمي به ويژه افزودنيهاي مصرفي در بتن با توجه به استانداردهاي   عمدة

ASTM  و استاندارد ملي

از كيفيت قابل رقابتي برخوردارند

مشتريان براي مصارف كامالً خاص و غير معمول فراهم گرديده است 

كت در استانهاي مختلف موظفند نظرات و نيازمنديهاي بازار را  شناسائي كرده و شركت را در اجابت تام و شر

تمام آنها پشتيباني نمايند 

صنعتي كشور نظير نفت ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاه

عمراني و ملي مورد مصرف قرار گرفته و رضايت متخصصان را تأمين نموده

با تالش و پشتكار مديريت شركت ، مركز تحقيقات بتن شيمي با هدف حضور در عرصة گستردة پروژه

بنائي كشور ، در سال 

پژوهشهاي كاربردي ، خدمات مشاوره

وزارت صنايع براي فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهش شايسته شناخته شده و در ارديبهشت ماه 

واحد تحقيق و توسعه 

اين شركت با شناخت و قبول مسئوليتهاي فرهنگي و اجتماعي خود تالش مي

تخصصي ، تحقيق و پژوهش

ي و سالمت كاركنان همواره بخشي از دغدغهمحيط زيست و ايمن

ديگر مديران و سرپرستان شركت در امور روزانة شغلي آنهاست 
  

 

 



 

   124بتُن شيمي          ضد يخ بتُن                                           
  

  

  شرح
در دمـاي   بتُن جلوگيري از يخ زدنبراي  124بتُن شيمي 

زايي و ايجاد شـرايط   ، تسريع در گيرش، تشديد حرارتكم

كـاري در هـواي سـرد بـا      ريزي يا مـالت  مناسب براي بتُن

  .شود مصرف مي R306 ACIنامه  تأكيد بر رعايت آيين
  

  موارد كاربرد
كاري در هواي سـرد و يخبنـدان در    تريزي يا مال بتُن �

  درجه سانتيگراد -8تا + 5دماي محدوده 

در شرايطي كه يخبندان يا افت سـريع دمـاي محـيط     �

  .شود بيني مي پيش
  

  خواص و اثرات
  .و سخت شدن بتُن و مالتاوليه افزايش سريع گيرش  �

  .افزايش سرعت هيدراتاسيون  �

ت زايـي بـتُن و تـأمين زودرس مقاومـ     افزايش حـرارت  �

  .اوليه

  .كاهش نقطه انجماد آب بتُن و مالت �

  .كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت �

  .افزايش انسجام و دوام بتُن و مالت در برابر يخبندان �

  .جلوگيري از يخ زدن بتُن در دماهاي پايين �
  

  ميزان مصرف
بر حسـب دمـاي محـيط و     124مقدار مصرف بتُن شيمي 

ضـمن رعايـت    1جدول شماره  .كند عيار سيمان تغيير مي

توانـد بـه عنـوان     ريزي در هواي سرد مي كامل الزامات بتُن

  .راهنما مورد استفاده قرار گيرد
  

  روش مصرف
بايد همراه آب اختالط بتُن و مـالت   124بتُن شيمي 

يا بعد از آن به مخلوط اضـافه شـود و عمـل اخـتالط     

  .ادامه يابد
  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
  ردز      : رنگ �

  مايع    :حالت فيزيكي �

gr/cm    :وزن مخصوص �
3 28/1  

� PH:      7 حدود  

  در آب    :انحالل �

 ندارد      :يون كلر �

  

  

  نگهداري
  در ظروف سربسته و محفوظ از هوا  :شرايط نگهداري �

  بندي اوليه يكسال در بسته  :مدت نگهداري �

  كيلوگرمي 25و 250وف ظر  :بندي بسته �
  

  كاربردي –مالحظات فني 
در هواي سرد و يخبندان بايـد بـا    124مصرف بتُن شيمي 

  :رعايت كامل موارد زير صورت گيرد

شـود كـه متوسـط     هواي سرد به شرايطي اطـالق مـي   �

 5محيط براي بيش از سه روز متـوالي كمتـر از   دماي 
اگر دمـاي محـيط در بـيش از    . درجه سانيتگراد باشد

سـاعته از ده درجـه سـانتيگراد     24نيمي از يك دوره 

  .شود ريزي در هواي سرد تلقي نمي تُنتجاوز كند، ب

نامـه   و الزامـات آيـين   R306 ACIرعايت مشخصات  �

ريـزي در هـواي سـرد     استاندارد بتُن ايران، براي بـتُن 

  .ضروري است

وام، ضد يخ بتُن هرگز نقطه انجمـاد را  برخالف تصور ع �

پايين نمي آورد زيرا واكنش هيدراتاسيون در دماهـاي  

. نتي گراد متوقـف مـي گـردد   درجه سا+ 5پايين تر از 

همانطور كه قبال ذكر شده، ماده ضد يخ بتُن با تسريع 

واكنش آب و سيمان تشديد حرارت زايي مـانع از يـخ   

همچنين انجام تست هاي كيفي . زدن بتُن خواهد شد

مستلزم افزودن اين مـاده بـه    ،ضديخ بتُن برروي ماده

دمـا  بتُن و اندازه گيري روند حصول مقاومت فشاري و 

در مقايسه با بتُن شاهد مي باشد و هرگز تست نمودن 

ضديخ بـتُن بـا قـرار دادن ايـن مـاده در فريـزر روش       

  .  نخواهد بود يصحيح

ــه عنــوان راهنمــاي عمليــات   1اســتفاده از جــدول  � ب

 .شود ريزي در هواي سرد توصيه مي بتُن

توصيه مي شود كه ضديخ به همراه ژل ميكروسـيليكا   �

 .جبران كمبود مقاومت شوداستفاده گردد تا 

در بتن، كاهش مقاومت را ضد يخ % 5مصرف بيشتر از  �

 .بدنبال دارد

توصيه مي شود به ازاي نصف ميزان ضد يخ از درصـد   �

 .آب بتن كم شود

هرچه عيار سيمان بيشتر باشد، درصد مصـرف كمتـر    �

 .مي شود

  

به استفاده همزمان از چند ماده افزودني در در صورت نياز 

ط بـتُن، قـبالً بـا مركـز تحقيقـات بـتُن شـيمي        يك مخلو

  .مشورت فرماييد



 

   124بتُن شيمي          ضد يخ بتُن                                           
  

  

 بر حسب متغيرهاي دما و ميزان مصرف سيمان 124ميزان مصرف بتُن شيمي  - 1جدول 

 )°C(دما 
  124درصد مصرف بتُن شيمي 

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

  5/1  2  3  -2بيشتر از 

  5/2  3  4  -5تا  - 2بين 

  5/3  4  5  -8تا  - 5بين 

  

kg/cm سيمان عيار با 124 شيمي بتن افزودني داراي بتن فشاري مقاومت تغييرات - 2جدول 
3 350  

kg/cm(مقاومت 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 شاهد  6  182  256  324

  

kg/cm سيمان عيار با 124تغييرات زمان گيرش بتن داراي درصدهاي مختلف بتن شيمي  - 3جدول 
3 350  

درصد مصرف بتن 

  124شيمي 
w/c 

  )ساعت(زمان گيرش نهايي 

°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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   124بتُن شيمي          ضد يخ بتُن                                           
نسبت به بتن شاهد در  124وزن سيمان بتن شيمي 

W/C=0.5 

  

728

213

295

160

252

302

)روز(سن بتن 

 

ضد يخ بتُن                                           
وزن سيمان بتن شيمي % 3مقايسه مقاومت فشاري بتن داراي  -  1نمودار

W/C=0.5

  

  

  

  

  

تغيير حجم  – 2نمودار 

بتُن داراي ضد يخ و بتُن 

  معمولي در سرما
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