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 شرح
هاي ريز هوا و نزديک به براي توليد حباب 111بتُن شيمي 

هاي هم در داخل بتُن و افزايش دوام آن در برابر سيكل

.شود ذوب مصرف مي -يخبندان   

 استاندارد مرجع

 ISIRI 2930-2: Table 5 

ASTM C260 

  ASTM C666 

  ASTM C233 

  ASTM C457  

 EN 934-2. 
  

 موارد كاربرد
  و تر و  ،ذوب –توليد بتُن با دوام در شررررايخ يخبندان

 خشک شدن متناوب بتُن.

  هررا و مرراي ررا  تهيرره بتُن مورراوم در برابر نموذ م  و

 زدا.شيميايي خورنده و يخ

 ا، هها، پاركينگها، بزر راهروسرررازي بتُني باند فرود اه

 روها.ها و پيادهخيابان

 ريزي در سردخانه.بتُن 

 ها و تأسررري رررا  آبي، سررركوهاي ريزي در سرررازهبتُن

آهن و مخازن هاي راهها، تراورسبار يري، سررردها، پل

 آب.

   با كاهش وزن مخصرروب بتُن، توليد ح م بيشررتري از

بتُن را با مودار م يني سرريمان و سررنهدانه امكان پ ير  

 مي كند.

  خاك تر بادي با كربن زياد.بتن م توي 

 .بتن م توي موادير زيادي مواد ريزدانه 

 .بتن م توي سيمان با ق يايي زياد 

 خواص و اثرات
  افزايش پايايي و دوام بتُن در شررررايخ سرررخ   وي- 

 اق يمي و مناطق سردسير و يخبندان.

 .افزايش كارآيي و اسالمپ بتُن 

 .كاهش آب اختالط بتُن و كاهش نموذپ يري آن 

 .كاهش مودار ماسه مصرفي در بتُن 

    افزايش دوام بتُن در برابر مراي را  و  ازهاي خورنده و

 ذوب. –هاي يخبندان سيكل

 .تو يل خطر كربناتي شدن بتُن 

 انداختهي و  داشد ي.كاهش اثرا  آب 

 .حماظ  بيشتر مي هردها 

  كاهش زيان ناشررري از شررررايخ نامط وب احتمالي دوره

 نههداري بتُن.

بر ميزان هواي م بوس در بتُن، در   111ن شررريمي اثر بتُ

نشان داده شده اس . 1 دو  و نمودار شماره   

 میزان مصرف

 111توان از بتُن شيمي مي وزن سیمان 6/0حداكثر تا 

 استماده كرد.

ساز بتُن به از  م ه عوامل مت ددي كه مودار مصرف حباب

 آن ب تهي دارد، عبارتند از:

 ن ب  شن و ماسه.،  بندي مصالحدانه 

 نوع و كيمي  سيمان مصرفي. مودار ، 

 .ن ب  آب به سيمان 

 .دماي م يخ، در ه حرار  بتُن و ميزان  رمازايي بتُن 

 ها.كنندهاستماده همزمان از روان 

 .درصد هواي مورد نياز بتُن 

 روش مصرف
را به آب اختالط بتُن و در مرح ه آخر  111بتُن شيمي 

ان الزم  ه  اختالط بر طبق اختالط اضافه كنيد. زم

ASTM C 182استاندارد  به صور  زير اس :   

 3  ،دقيوه اختالط  2دقيوه سكون و  3دقيوه اختالط

 نهايي.

 13  دقيوه اختالط 2دقيوه هم زدن آرام و 

  دقيوه اختالط. 2تكان دادن و 

 مشخصات فیزيكی و شیمیايی
   :ايقهوه   رنگ 

 :مايع  حال  فيزيكي 

 :3  وزن مخصوبgr/cm 89/0 

 pH:    9حدود 

 : نام  و  در آب  قاب ي  ان ال 

 :ندارد           يون ك ر 

 نگهداري
 :در ظروف سر ب ته و م موظ از هوا  شرايخ نههداري

 C°10و يخبندان و در دماي بيشتر از 

 :بندي اوليهيك ا  در ب ته مد  نههداري 

 ليتري  20  الن بندي:ب ته 

 كاربردي –مالحظات فنی 
 هاي ميزان مصرف دقيق اين ماده بايد از طريق آزمايش

 كار اهي ت يين شود.

 ساز مت ارفاً مو ب كاهش  زئي مواوم  افزودني حباب

توان با شررود. در ينين شرررايطي مي فشرراري بتن مي

كاهش ن رب  آب به سيمان و در صور  لزوم استماده  

و يا اصرررال   N102كننرده بتُن شررريمي  از فوق روان

 ي اختالط، اف  مواوم  را  بران كرد.هان ب 
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  هر يه زمان اختالط بيشتر از مودار استاندارد ذكر شده

  ردد از ميزان حباب هواي بتن كم مي شود.

  توصيه مي شود قبل از مصرف، م تويا  ب ته بندي را

 قرار دهيد. C°30+ساع  در دماي  22به مد  

  هرقدر زمان اختالط بيشررتر شررود، درصررد حباب هواي

 داخل بتن كاهش ميابد.

    با  111در صرور  نياز به اسرتماده همزمان بتُن شيمي

هرراي ديهر در يررک مخ وط بتُن، بررا مركز افرزودنري  

 ت ويوا  بتُن شيمي مشور  فرماييد.

 

 


