
 

 

 یاصل یکاربردها
 اسالنپ بتن در نحل پرٍژى شیافزا 
 خَدتراکو یيا کردن بتن دٍزیر  یبرا نناسب 
 در فصل  ریبٌ عنَان ابر رٍان کنندى زٍدگ استفادى

 زنستان
 نییپا اریبا اسالنپ بس ییيا بتن پهپاژ 
 عبَر بتن از نقاطع پر آرناتَر تیقابل شیافزا 
 ساختٌ شیپ یيا بتن ساخت  

 مصرفمقدار 
 یکار  یپا  بٌ عنَان ابر رٍان کنندى نعهَالا  َمیپاالد

 . ردیگ یاستفادى قرار ندر نحل پرٍژى نَرد 
ابر رٍان کننددى بدتن  نصرف یزانن دلیل نیيهبٌ 
بتن خددنتتان اراهدٌ  ٌددیرا در نحل تخل َمدیپاالد
  داد. ویخَاي
درصد  ۰٫۵تا  ۰٫۱ نینحصَل ب نینصرف ا نقدار
بٌ سٌ شاخصٌ  یانا بٌ طَر کل ،است هانیٍزن س
 دارد: یبستگ
بتن  ٌیاسالنپ اٍل قدرير  :بتن ٌیاسالنپ اٍل .۱

تر باشد، نقدار نصرف ابر رٍان کنندى باالتر  نییپا
 .خَايد بَد

 یقدر نقدار رٍانير  :نَرد نظر شها ینقدار رٍان .۲
باشد، نقدار نصرف  شترینَرد انتظار در پرٍژى ب

 .رٍد یباالتر ن زین َمیپاالد
 هانیس اریقدر عير  ستا  یًیبد :هانیس اریع .۳
 زین ابر رٍان کنندى بتنباشد، نقدار نصرف  شتریب
  .شَد ین شتریب

 ۶با اسالنپ  ۰۰۰ اریبا ع یبٌ عنَان نثال اگر بتن
 لَگرمیک ۱بٌ نحل پرٍژى برسد، با افزٍدن  نتر یسانت
بتن ير نتر نکعب بتن، اسالنپ  یبٌ ازا َمیپاالد
 رسد. ین نتر یسانت ۱۵بٌ عدد  حدٍداا 

 

 

 روش مصرف
کجا قدرار  نکٌینحصَل بستٌ بٌ ا نیرٍش نصرف ا

نتفداٍ  اسدت. در  نَرد استفادى قرار گیدرد،است 
کدٌ  شدَد یند انیب یحالت یرٍش نصرف برا نجایا

بدتن در پدرٍژى  ٌیددر نحدل تخل َمیقرار است پاالد
بدٌ بدتن در  َمیافدزٍدن پداالد یبدرا. شَداستفادى 
 کنید:را دنبال  ذیلنراحل  کسریتراک ن

بتن را تا نحل تخلیٌ باال  درانندى تراک بخَايی از .۱
 بار را بٌ سر نیکسر بیاٍرد( بیاٍرد )اصطالحاا 

تَان برای پخش  )نی دپاالدیَم را رٍی بتن بریزی .۲
پداالدیَم را بدا آ   ،از نصدرف پیشبًتر در بتن، 
 رقیق کرد(

جا ابر رٍان کنندى بٌ  ير ،با شلنگ آ  فشار قَی .۳
تدا  دی دیدگ سسدبیدى بدَد بشدَیی قیف یا بدنٌ
بٌ بتن رسیدى  ابر رٍان کنندى کانالا  دنطهئن شَی

 است.
بٌ ندد  را بار را برگرداندى )نیکس گردد( ٍ بتن  .۰
 .کنیددقیقٌ با دٍر تند نیکس  ۰
بعد از سک کردن رٍانی بٌ صَر  سشهی، اجازى  .۵

 شَد. تخلیٌ بتن صادر 

 مزایا 
 دٍز نصرف پایین ٍ قدر  باال 
 ر ٍزن د)بٌ خاطرٍژى دسًَلت استفادى در نحل پ

راک ٍ دٌ باالی تدال بدی قابل انتقدٌ راحتدو بدک
 باشد( افزٍدن بٌ بتن نی

  قدر  افزایش رٍانی در کهترین زنان نهکن )در
 کند( دقیقٌ بتن را رٍان نی ۵زنان کهتر از 

 يای زیر  حتی در اسالنپ ،کنندگی باال قدر  باز
 نتر سانتی ۰

 جلَگیری از گرفتگی لَلٌ پهپ 
 ًتر بتن ٍ کايش نفَذپذیریتراکو ب 
  افزایش نقاٍنت کَتاى ند 
 يا تر قالب باز کردن سریع 

 هایی است؟ افراد و پروژه پاالدیىم مناسب چه
ر رٍان کنندى ددديای نختلفی از اب رٍژىدراد ٍ پددداف

َرد درین ندانا بیشت ،کنند ادى نیددَم استفدپاالدی
بتن  تیفیکٌ بٌ ک استيایی  پرٍژى استفادى برای

 ديند.  خَد ايهیت نی
يا برای اینکٌ از اضافٌ کردن آ  بٌ بتن  این پرٍژى

نقداری  يهَارى کنند، در نحل تخلیٌ بتن جلَگیری
ابر رٍان کنندى در کارگاى نَجَد دارند تا در صَر  

بالفاصلٌ از آن استفادى  ،نیاز بٌ رٍان کردن بتن
 کنند. 

قدر  باال، دٍز  بٌ خاطرابر رٍان کنندى بتن پاالدیَم 
بًترین تَاند  نصرف پایین ٍ سًَلت استفادى، نی

تا از  ای رٍان کردن بتن در کارگاى باشدگزینٌ بر
دن کیفیت بتن اضافٌ کردن آ  بٌ بتن ٍ پایین آن

 شَد.جلَگیری 
يای دیگری نیز نهکن است بستٌ بدٌ  افراد ٍ پرٍژى

ر قدر  بداالی ددَد از این نحصَل بٌ خاطددنیاز خ
دگی آ  ٍ بداز کننددگی بدتن اسدتفادى کنندد. کاين
تر با ٍاحد فنی رانکا تهاس  راينهایی دقیق جًت
 بگیرید.

 

 

 ابر رٍان کنندى بتن ®ىمـپاالدی

 در نحل پروژه هیروان کردن بتن هنگام تخل یپر قدرت برا

سندرتخلیٌ بتن نیرایی پایین بٌ نحل يایی کٌ با کانناسب برای بتن 
 :کیلوگرم بر نتر نکعب 1نقدار نصرف نتىسط 
روان کردن بتِن تراک نیکسر در نحل پروژه 
تسهیل پهپاژ بتن 
نیکسر و سهىلت افزودن به تراک نصرف کو 
دقیقه 5و روان کردن بتن در تراک کهتر از  گذاری سریعاثر 

کیلَگرم  ۱. با افزٍدن است رٍانی بتن در نحل پرٍژىای بسیار نناسب برای افزایش ابر رٍان کنندى بتن پاالدیَم، نادى
پاالدیَم، . با ابر رٍان کنندى یابدنی ٍاحد افزایش ۱۰ ر  تراک نیکسر، اسالنپ بتن حدٍدبٌ ازای ير نتر نکعب د
تَاند اسالنپ دقیقٌ نی ۵ن نخَايید داشت. پاالدیَم در کهتر از با کارایی پایی يای سفتنگرانی بابت تخلیٌ بتن

 .تر صَر  گیردٍاحد افزایش ديد تا تخلیٌ ٍ پهپاژ بتن راحت ۱۰بیش از  ابتن ر
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