
 

 

 
 ی اصل یکاربردها 

 تولید بتن پر مقاومت در بچینگ ▪
 امکان حمل طوالنی مدت بتن در هوای گرم ▪
 SCCهای خودتراکم  تولید بتن ▪
ریزی در مقاطع بسیار بزرگ که نیاز به صرف  بتن ▪

 وقت زیادی دارند
 نازک و با تراکم آرماتور باالریزی در مقاطع  بتن ▪
روزه بتتتن سنستت ت    ۷روزه و    ۳افزایش مقاومت  ▪

 (بتن  ابر روان کنندهبه حالت بدون 
 ستهساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شک ▪
ها، دیوارها،  ا، ستونتهها، پین دالترای بتتاج ▪

 ها و…پل

 مصرف مقدار 

از   ماده  این  مصرف  وزن    ۱تا    ۰٫۱میزان  درصد 
است و بسته به نوع طرح اختالط بتن این    سیمان

باشد،  باالتر  ماده  این  مقدار مصرف  قدر  هر  ماده، 
تواند کاهندگی آب بیشتری داشته باشد، روانی می

اسالمپ   حفظ  و  کند  ایجاد  بتن  در  بیشتری 
 تری در بتن داشته باشد.طوالنی

عیار   با  بتن  برای  نمونه:  عنوان  بر   ۴۲۰به  کیلوگرم 
ا و  مکعب  افزودن  سانتی  ۳سالمپ  متر  با  متر، 

ماده،   ۲مقدار   این  از  مکعب  متر  در  کیلوگرم 
متر حاصل شد و پس از گذشت سانتی  ۱۸اسالمپ  

درجه، روانی بتن به عدد    ۲۵یک ساعت در دمای  
تنها  سانتی  ۱۴ سیعنی  رسید  افت    ۳متر  واحد 

در   مقاومت    ۱اسالمپ  استوانه  ۷ساعت(.  ای  روزه 
 کال رسید. مگاپاس  ۴۱هم به عدد  

معدن  :  نکته ماسه  با  و  قم  شهر  در  آزمایش  این 
الما معدن  نخودی  و  تیپ  همایی  سیمان  و   ۲س 

ال ته بدیهی است تغییر مصالح  ؛  دلیجان انجام شد
 شود.و شرایط، منجر به ایجاد نتایج متفاوتی می

 

 روش مصرف
کننده  .1 روان  ابر  مقدار  تمام  به    افزودن  نیاز  مورد 

در این روش، الزم است ابر   : بتن در هنگام تولید 
افزودن سیمان به بتن اضافه   از  کننده بعد  روان 
شود تا عملکرد بهتری داشته باشد. بدیهی است  
رقیق  بتن  آب  از  مقداری  با  کننده  روان  ابر  اگر 

تواند بهتر شده و سپس به بتن اضافه گردد، می
سریع و  بهتر  عملکرد  و  شده  پخش  بتن  تری در 

 داشته باشد.
از  افزو  .2 مقداری  کننده دن  روان  رادون   ابر  به    بتن 

مقداری   افزودن  و  سبچینگ(  تولید  محل  در  بتن 
این    بتن پاالدیوم در محل پروژه:   ابر روان کننده 
ساعت و   ۲ریزی با مسافت باالی  روش برای بتن

می توصیه  گرم  بسیار  از هوای  استفاده  با  شود. 
کننده   روان  ابر  با  است  الزم  ابتدا  روش،  این 
تا   داد  کاهش  را  مصرفی  آب  میزان  رادون 

محل م در  سپس  و  شود  حاصل  الزم  قاومت 
کردن   اضافه  با  پاالدیومپروژه  کننده  روان  ، ابر 

اد تا بتن به راحتی  صرفًا روانی بتن را افزایش د 
 پمپاژ شود. 

بودن شرایط   به خاص  توجه  با  است  ذکر  به  الزم 
می روشپروژه،  دتوان  مصرف  های  برای  را  یگری 

داد.   پیشنهاد  دریافت مشاوره  این محصول  جهت 
 رایگان با واحد فنی رامکا تماس حاصل فرمایید. 

 مزایا 
والت مشابه تقدرت بیشتر نس ت به سایر محص ▪

 در بازار و در نتیجه، کاهش مقدار مصرف
افزایش مدت زمان کارایی بتن و حفظ اسالمپ   ▪

باالی این محصول که باعث جذابیت آن برای  
 تولیدکنندگان بتن آماده در ایران شده است. 

ش استتتهالک  تکاهتت   اژ وتولت پمپتش سهتافزای ▪
توانتتد بتته طتتور قیرمستتتقیم در  تجهیزات که می

جویی  آالت کارخانه بتن صرفههای ماشینهزینه
 کند.

 افزایش قوام و لوز در بتن ▪
 کاهش نفوذپذیری بتن ▪
ول مقاومتتت  تر در روند حصتتاد تأخیتتعدم ایج ▪

 فشاری بتن در سنین باال
  د و موادتتهای پرتلنانتتتسازگاری با انواع سیم ▪

 …و سیلیسیپوزوالنی، نظیر: دوده  
اض و  تتی از انق تتای ناشتهرکتری از تتوگیتجل ▪

 شدگی بتنجمع
های  ریزیرد در بتنتاد درز ستری از ایجتوگیتجل ▪

 طوالنی مدت

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه رادون

ها و افرادی کتته نیازمنتتد کتتاهش آب در  تمام پروژه
بنتتد، بتتتن  قاومتتت، بتتتن آببتن هستند سبتن پر م

طل نتتد سمتت اًل  …(، روانی زیتتادی از بتتتن میبادوام و
هتتای ختتودتراکم( و همزمتتان نیازمنتتد حفتتظ  بتن

توانند از ایتتن  طوالنی مدت کارایی بتن هستند، می
 محصول استفاده نمایند.  

 

 

 

 ابر روان کننده بتن ®رادون

 گرم  هوای در ریزیبتن و بچینگ ویژه طوالنی، اسالمپ حفظ 
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 گرم  هوای  در  بتن  ساخت  برای  مناسب  ▪
 420  عیار  با  مگاپاسکال  40  بتن  تولید  برای  مکعب  متر  بر  کیلوگرم  2  مصرف  مقدار ▪
 مقاومت  پر  هایبتن  تولید ▪
 گرم  هوای  در  ساعت   یک  تا  اسالمپ   افت  بدون  ،بچینگ  در  بتن  تولید ▪
 اولیه  سنین  در  بتن  مقاومت   دهندهافزایش  ▪
 ( آب   کاهندگی  درصد  40  تا)  بتن  آب  قوی  کاهنده  فوق ▪
 ساعت  2  تا  بتن  روانی  و  کارایی  مدت  طوالنی  حفظ ▪

 

مقاومت است.   های پر ای بسیار مناسب برای کاهش آب به سیمان و تولید بتنماده   RADONابر روان کننده بتن رادون  
های بتن  خاصیت حفظ اسالمپ طوالنی مدت این ابر روان کننده، تولید بتن را در فصل تابستان و هوای گرم، برای کارخانه

آماده دقدقه کاهش اسالمپ بتن را در محل پروژه های بتن  با استفاده از این ابر روان کننده، کارخانه   نماید.آسان می
 ها، مزایا، مقدار و روش مصرف این ماده بیشتر آشنا خواهیم شد. نخواهند داشت. در ادامه با ویژگی

ASTM C1017 Type II / ASTM C494 Type G / ACI 212.3r-16 / ISIRI 2930 

https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-power-plasticizer/
https://ramkaco.com/product/radon/
https://ramkaco.com/product/palladium/
http://www.ramkaco.com/

