
 
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 

شركت 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

ها ، پلها ، تونلها ، 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  1376 وزارت 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 عة 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

 

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. هاي جديد همچنان ادامه دارد تحقيق 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 ايران توليد و كنترل مي 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 . يده است مشتريان براي مصارف كامالً خاص و غير معمول فراهم گرد

شركت 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 

ها ، پلها ، تونلها ، سدها ، كانالهاي آبياري و ديگر طرحهاي فت ، 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 . با اخذ مجوزهاي رسمي تأسيس شد  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

(R&D)  به اين شركت اعطا گرديده است  81445به شماره ثبت

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

عة حرفههاي علمي و انتشار مقاالت فني دين خود را به جامتخصصي ، تحقيق و پژوهش

هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و سرلوحة محيط زيست و ايمني 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

 .تأسيس گرديده است 

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 گرد

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

تمام آنها پشتيباني نمايند 

فت ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاهصنعتي كشور نظير ن

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

(R&D)واحد تحقيق و توسعه 

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

تخصصي ، تحقيق و پژوهش

محيط زيست و ايمني و سالمت كاركنان همواره بخشي از دغدغه

ديگر مديران و سرپرستان شركت در امور روزانة شغلي آنهاست 
  

 

 



 

  نوع يك 128بتُن شيمي )                         پايه سيماني(گروت 
  
  

  شرح
ها و فضاهاي كوچـك   حفرهبراي تزريق و پر كردن  128شيمي بتُن 

رود و پس از گيـرش و سـخت شـدن بـه مقـدار كنتـرل        به كار مي

  .شود تا انقباض پالستيكي را جبران كند اي منبسط مي شده
  

  استاندارد مرجع
C 1107 ASTM   

  

  موارد كاربرد
  .ها و درزهاي محدود و آزاد ها، شكاف پر كردن حفره �

هـاي   هـا و پايـه   ستونهاي فوالدي، زير صفحه  اجراي زيرسازي �

  .آالت سنگين محل استقرار ماشين

تُنـي، بـه   ها و فضاهاي آزاد بين اجـزا ب  ها، شكاف پر كردن حفره �

  .منظور تقويت تحمل پذيري

  .آالت فونداسيون ماشين �

  .تنيده بتُني پس مجراي اجزاء �

 .ساخته هاي پيش تزريق اتصاالت سازه �

 .ساخت مالت هاي بدون جمع شدگي �

 .دوغاب هاي تزريقي پركنندهاستفاده در  �

  .نصب پيچ و ميلگرد و عمليات تزريق �

  

  خواص و اثرات
شدگي ناشي  افزايش حجم كنترل شده براي جبران اثرات جمع �

  .از خشك شدن بتُن

  .سهولت اختالط با آب  �

  .زياد هاي اوليه و نهايي مقاومت �

  .مقاومت در برابر ضربه و ارتعاش �

  .كارآيي و رواني مناسب �

  .ميلگردها در مقابل خوردگيحفاظت  �

  .سهولت مصرف �

 .سريع از سازه امكان بهره برداري �

 .اتصال بسيار خوب به فوالد و بتن �

  .غلظت قابل تنظيم به كمك آب �

و  1هاي  نموداردر  128مقاومت فشاري و ميزان انبساط بتُن شيمي 

  .نشان داده شده است 2

  

  ميزان مصرف
بـه   ،دمـاي محـيط مصـرف    بر حسب مقاومت و كارآيي مورد نيـاز و 

متر مكعب آب به هر كيلوگرم پودر گروت  سانتي 200تا  150ميزان 

سـانتي   1براي اجراي يك مترمربع گروت بـه ضـخامت    .اضافه شود

  .مورد نياز استگروت پودركيلوگرم  5/23متر، تقريبا 

  

  روش مصرف
  :زيرسازي -الف 

ات گـرد و غبـار،   سطح زير كار بايد كامالً تميز و عاري از چربي و ذر

  محل . باشد و مواد سست هرگونه جسم خارجيومواد روغني  ،چربي

  

  

  

  

كار بايد قبل از ريختن گروت مرطوب شود تا آب گروت تازه جـذب  

  .سطح نشود

  :مصرف -ب 

سـپس  . شـود  كن ريخته مـي  آب در مخلوط نيازابتدا به مقدار مورد  

كـن   دقيقه در مخلـوط  5پودر گروت به آرامي اضافه شده و به مدت 

تـر   به منظور اختالط بهتر و آسان. شود مكانيكي، مخلوط و آماده مي

گروت آمـاده شـده بايـد    . توان از همزن بتُن شيمي استفاده كرد مي

. نظـر ريختـه شـود   بالفاصله و قبل از تقليل كارآيي، در محل مـورد  

ريزي بايـد از   متر است و مالت ميلي 75ضخامت مجاز مالت حداكثر 

بايـد توجـه   . متر و به طور مداوم انجام شود سانتي 15ارتفاع حداقل 

  .هاي هوا باشد كرد كه مالت در هنگام مصرف فاقد حباب

  :نگهداري -پ 

ب پاشـي يـا بخـار آ    حفاظ بايد با آب پس از گيرش اوليه، سطوح بي 

در سطوح وسيع بايد دقت شود تا آب آزاد . مرطوبت نگه داشته شود

دماي محيط مصرف گـروت بايـد حـداقل ده    . روي سطح باقي نماند

روز پس از گيـرش   3تا2آب پاشي سطح بايد  .درجه سانتيگراد باشد

  .اوليه با توجه به دماي محيط ادامه داشته باشد

  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
  خاكستري      : رنگ �

  پودر    :حالت فيزيكي �

gr/cm  :وزن مخصوص پودري �
3 3/1 

gr/cm  :    وزن مخصوص خميري �
3 35/2 

gr/cm  : وزن مخصوص خشك شده �
3 2/2  

  در آب    :اختالطقابليت  �

� pH:       11حدود  

  ندارد        :يون كلر �

  

  نگهداري
  در محل خشك و سرپوشيده  :شرايط نگهداري �

  اوليهبندي  ماه در بسته 6  :مدت نگهداري �

  كيلوگرمي 25هاي  كيسه  :بندي بسته �

  

  كاربردي –مالحظات فني 
قبل از مصرف حتماً مقدار آب الزم براي هر كيلوگرم گـروت را   �

هـاي   با توجه به كارآيي و مقاومت مورد نياز، از طريـق آزمـايش  

  .كارگاهي بررسي كنيد

گروت ريزي بايد فقط از يك طـرف انجـام گـردد تـا از     عمليات  �

  .جلوگيري كند دوغابوا يا مازاد آب حبس شدن ه

آوري را بعـد از مصـرف كـامالً رعايـت      شرايط نگهداري و عمـل  �

  .كنيد

 .دقيقه مصرف شود 20گروت آماده شده بايد حداكثر در مدت  �

گروت پس از اجـرا تـرك برداشـت، بـدليل از دسـت      اگر سطح  �

الـي   2دادن آب سطحي مي باشد، لذا آبپاشي سطح گروت بايد 

ــد 3 ــه يابـــــــــــــــــــــ .روز ادامـــــــــــــــــــــ



  نوع يك 128بتُن شيمي )                         

  با مالت سيمان 128مقايسه مقاومت فشاري گروت 

  

  با خمير سيمان و مالت ماسه و سيمان

  
  128مقاومت فشاري  بتن شيمي 
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)                         پايه سيماني(گروت 
  

مقايسه مقاومت فشاري گروت  -  1نمودار 

  

با خمير سيمان و مالت ماسه و سيمان 128مقايسه تغيير حجم گروت  -  2نمودار 

مقاومت فشاري  بتن شيمي روند افزايش  -3نمودار
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