
 
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  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 ههاي علمي و انتشار مقاالت فني دين خود را به جامعة حرف

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  36696شماره به  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 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 . ست مشتريان براي مصارف كامالً خاص و غير معمول فراهم گرديده ا

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 گاز ، پتروشيمي ، نيروگاهصنعتي كشور نظير نفت ، 

  .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  1373كشور ، 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  81445به شماره ثبت  (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 حرفتخصصي ، 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

و توسعه براي فرآورده تحقيق

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 ا

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

تمام آنها پشتيباني نمايند 

صنعتي كشور نظير نفت ، 

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

كشور ، در سال بنائي 

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

محيط زيست و ايمني و سالمت كاركنان همواره بخشي از دغدغه

ديگر مديران و سرپرستان شركت در امور روزانة شغلي آنهاست 
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  شرح
 ،كنترل در بتُن و مالتبراي ايجاد انبساط قابل  129شيمي بتُن 

براي جبران جمع شدگي طبيعي ناشي از خشك شدن سـيمان،  

سـطح   چسـبندگي شود و موجـب افـزايش تمـاس و     مصرف مي

. شـود  مخصوص بتُن و مالت با فضاي محدود پيرامـون آنهـا مـي   

تأثير كاربرد اين تركيب در شرايط خميري قبل از گيرش بـتُن و  

  .مطابقت دارد C 827 ASTM  استانداردبا يا مالت، 

  

  استاندارد مرجع

� C 827 ASTM  
  

  موارد كاربرد
توليد بتُن و مالت منبسط شونده با انبسـاط حجـم كنتـرل     �

  .شده

هـا و   هاي فوالدي سـاختمان  هاي مصرفي در زيرسازي مالت �

آالت سنگين، پر كردن فضـاي آزاد بـتُن و اتصـاالت     ماشين

سـاخته،   پيشاطراف ميله مهارها، درزهاي اتصال در قطعات 

  .ها هاي فوالدي، بتُني و انواع درزبندي لوله

  .هاي سنگي و آبرفتي عمليات تزريق در سد، تونل و برش �

هـاي بتُنـي كـه الزامـاً بايـد از       كارهاي تعمير و ترميم سـازه  �

  .شدگي بتُن جايگزين جلوگيري شود جمع

  

  خواص و اثرات
بتُن و انداختگي  خوردگي و آب شدگي، ترك هاي جمع پديده �

  .دهد مالت را كاهش مي

  .كند طوح بتُن و مالت را تسريع ميپرداخت نهايي س �

ــزايش   � ــت فشــاري، كششــي، خمشــي و برشــي را اف مقاوم

  .دهد مي

اي در شرايط آزاد يـا محـدود نشـده در     انبساط كنترل شده �

  .رسد درصد مي 2كند كه حداكثر به  بتُن و مالت ايجاد مي

  .دهد خوردگي فوالد را كاهش مي �

  .كند گيرش را تسريع مي �

 .هاي پرتلند هماهنگي دارد با انواع سيمان �

براي اتصال سطوح بتني و فـوالدي ماننـد محافظـت كابـل      �

  .مناسب است هاي پس تنيده و كاشت پايه ماشين آالت

  

  ميزان مصرف
  :شود ميزان مصرف با توجه به شرايط زير تعيين مي

  :مالت -الف 

تجـاوز نكنـد،    1سـيمان از  وقتي كه نسبت وزني ماسه بـه   �

  .درصد وزن سيمان است 5/0مقدار مصرف 

باشـد،   1وقتي كه نسبت وزني ماسه بـه سـيمان بيشـتر از     �

  .درصد وزن سيمان است 1مقدار مصرف 

  :بتُن -ب 

  

  

  

هاي بتُنـي بـا عيارهـاي مختلـف، مقـدار       براي كليه مخلوط �

 .باشد درصد وزن سيمان مي 1تا  5/0مصرف 

  

  روش مصرف
 3الزم براي اجزا بتُن يا مالت اضافه شده و سپس به مدت  مقدار

بـه منظـور تـأمين انبسـاط     . شـود  دقيقه كامالً مخلوط مـي  5تا 

كنترل شده مورد نظر، مالت يا بتُن آماده شده بايـد حـداكثر تـا    

  .دقيقه استفاده شود 20

  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
  خاكستري      : رنگ �

  پودر    :حالت فيزيكي �

gr/cmحدود   :ص ظاهريوزن مخصو �
3 79/0  

� pH:      10  

 C°50تا     :ثبات حرارتي �

  ندارد    :يون كلر �

  

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

  درجه  30تا  10و رطوبت در دماي                   

  سانتيگراد                     

  بندي اوليه يكسال در بسته  :مدت نگهداري �

 .گرمي 150ظرف   :بندي بسته �

  

  كاربردي –مالحظات فني 
درجه سانتيگراد  30تا  5دماي محيط مصرف اين ماده بين  �

  .است

هـاي   ميزان مصرف دقيق اين محصول بايد از طريق آزمايش �

 .كارگاهي تعيين شود

  باشـد، ميـزان كـروت مصـرفي      زيادتر هر قدر عيار سيمان  �

 .مي تواند كمتر باشد

سـاعت پـس از    5/2تـا   1حدود  بيشترين مقدار انبساط در �

 مقـدار  مخلوط نمودن آن در محيط سيماني مي باشد، كـه 

 .زمان به دماي محيط بستگي داردزمان  اين

اين محصول با انواع سيمان هاي پرتلنـد و زودگيـر سـازگار     �

 .است

در صورت نياز به استفاده همزمان از چند نوع ماده افزودني  �

تحقيقـات بـتُن شـيمي     در يك مخلوط بتُن، قبالً بـا مركـز  

  .مشورت فرماييد
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  129وزني بتُن شيمي % 1اطالعات فني پوشش بتُني حاوي 

  بيشتر نسبت به بتُن شاهد

  )كاهش در مصرف آب بتُن با كارايي ثابت

  ساعت 3بيشتر از طول اوليه بعد از 

  )باشد مي% 

  ساعت 3بيشتر از طول اوليه بعد از 

  )باشد مي

و نمونه شاهد با عيار  129مقايسه مقاومت فشاري نمونه بتن داراي افزودني بتن شيمي 

350 kg/cm
 

درصد 

مصرف بتن 

  129شيمي 

w/c 

5/0  47/0  

1  34/0  

  5/0  بتن شاهد

با نمونه شاهد در  112بتن شيمي % 

  

728

213

295 297

342

)روز(سن بتن 

 

گروت كنسنترات                                         
  

اطالعات فني پوشش بتُني حاوي  -  1جدول 

  C°50تا باالي   پايداري حرارتي

بيشتر نسبت به بتُن شاهد% 10 تا  )ASTM C 39( مقاومت فشاري

  ساعت  4حدود : اوليه  )ASTM C 403( زمان گيرش

   ساعت 5حدود : نهايي

كاهش در مصرف آب بتُن با كارايي ثابت% 5حدود (بيشتر از بتُن شاهد   )ASTM C 143( اسالمپ

 ASTM C( تغيير طول خطي اوليه

827(  

بيشتر از طول اوليه بعد از % 2-1تقريباً 

% 4-0(محدوده مجاز استاندارد (

 ASTM C(نهايي تغيير طول خطي

157(  

بيشتر از طول اوليه بعد از % 25/0- 1/0تقريباً 

مي% 3/0محدوده مجاز استاندارد (

  

مقايسه مقاومت فشاري نمونه بتن داراي افزودني بتن شيمي  -2جدول 

kg/cm 350سيمان 
3

kg/cmن مقاومت فشاري بتُ
2 

  اسالمپ

Cm 28 روزه 3  روزه 7  روزه  

330  259  185  5/6  

336  264  187  5/6  

324  256  182  6  

  

% 2مقايسه مقاومت فشاري بتن داراي  - 1نمودار شماره

W/C=0.5  
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و  111  مقايسه نفوذپذيري بتن حاوي مقادير مختلف افزودني بتن شيمي  - 2نمودار شماره

 w/c=0.5و بتن شاهد در  112

 
  

  خوردگي با استفاده از گروت كنسنترات تركشدگي و  كاهش پديده جمع - 3نمودار 

  

  

0

1

2

3

4

5

6

7

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ي 
ير

ذ
ذپ

فو
ن

)
cm(

)روز(سن بتن 


ه�� ��


ن1���در � وزن 


ن 2���در � وزن 


