
 

 

 
 

 

 ی اصل یکاربردها
 بچینگ   در  مقاومت  پر  بتن  تولید ▪
 بتن   مدت  طوالنی  حمل  امکان ▪
 SCC  متراکمخود  هایبتن  تولید ▪
 آرماتور  پر  و  باریک  مقاطع  در  ریزیبتن ▪
  نســ ت )  بتن  روزه  ۷  و  روزه  ۳ مقاومت  شـافزای ▪

 (معمولی  حالت   به
  الحــمص  از   ادهــاستف  اـب  نـبت  ت ـساخ  انـامک ▪

 شکسته
  هاپل  دیوارها،  ها،ستون  ها،پی ها،دال ریزیبتن ▪

  …و

 مصرف مقدار 

 از  ابر روان کننده بتن  این  پیشنهادی  مصرف  میزان
 نوع  به  بسته  و  است   سیمان  وزن   درصد   ۰٫۹  تا   ۰٫۱

  ماده   این  مصرف  مقدار  قدر  هر  بتن،  اختالط  طرح
 روانی  و  بیشتر  آب  کاهندگی  تواندمی  باشد،  باالتر

  اسالمپ   حفظ  و  کند  ایجاد  بتن  در  بیشتری
 بتن :  مثال  برای  باشد؛   داشته  بتن   در  تریطوالنی
 و   زنون  مکعب   متر  بر  کیلوگرم  ۱٫۸  با  شده  ساخته

 یروزه  ۲۸  مقاومت   ، ۱۸  اسالمپ  و   ۴۳۰  عیار
 . است   داده   ما  به  را  مگاپاسکال  ۴۰  ایاستوانه 

 همایی  معدن ماسه  با   قم  شهر  در  باال  آزمایشنکته:  
 دلیجان   ۲  تیپ   سیمان   و   الماس   معدن  نخودی  و

ال ته  است   شده   انجام  شرایط،  و  مصالح  تغییر   که 
 .شود متفاوتی  نتایج  به  منتج  است   ممکن

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

 است   الزم  حالت   این  در  :تولید   زمان   در   بتن 
 سیمان  از  بعد بچینگ، در کننده  روان ابر محصول

. باشد داشته بهتری عملکرد تا  شود اضافه بتن به
 مصرف  از  پیش کننده روان ابر اگر است  واضح پر
 بتن   به  سپس  و   شده   رقیق   بتن  آب  از  بخشی   با

  به   را  خود  ترراحت   و  بهتر  تواندمی  گردد،  اضافه
  داشته  تریسریع  عملکرد  و   برساند   سیمان   ذرات
 .باشد

  به   زنون   بتن   کننده   روان   ابر   از   مقداری   افزودن  .2
  مقداری   افزودن   و (  بچینگ )   تولید   محل   در   بتن 
  این   :پروژه   محل   در   پاالدیوم   ی کننده   روان   ابر 

 سیمان   عیار  با  هاییبتن   برای  است   ممکن  روش
  قرار   استفاده  مورد  طوالنی  حمل  مسافت   و  باال

 ابر  با  پروژه محل  در روش این از  استفاده با. گیرد
  افزایش   را  بتن  روانی  صرفا    پاالدیوم،  کننده  روان
 . شود پمپاژ  راحتی  به  بتن  تا  دهیممی
 پروژه،  شرایط  بودن  خاص  به  توجه  با  :نکته 
 این  مصرف  برای  را  دیگری  هایروش  توانمی

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

 مزایا 
  کمتر مصرف نتیجه در و باال آب  کاهندگی  قدرت ▪

 بیشتر  اقتصادی  صرفه و
 سال  سرد  فصول  در مناسب   اسالمپ   حفظ ▪
  هایهزینه  کاهش  و  بتن  تخلیه سهولت  افزایش ▪

  آالتنـماشی  و  زاتــتجهی  الکــاسته  از   یـناش
 بتن  کارخانه

 بتن  در  ویسکوزیته  و  قوام  افزایش ▪
 بتن  دوام  افزایش و  نفوذپذیری  کاهش ▪
  فشاری  مقاومت   ولــحص  در  تأخیر  ادـایج  عدم ▪

 باال  سنین  در  بتن
  مواد  و  دـپرتلن  هایانـسیم  واعـان  اـب  اریـسازگ ▪

 …و  بادی  خاکستر سیلیکافیوم،:  مانند  پوزوالنی،
  شدگیجمع  و  انق اض  از   ناشی  هایترک  کاهش ▪

 بتن
  افــت  از   ناشی  بتن  مقاومت   کاهش  کنندهج ران ▪

 سیمان کیفیت 

 

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه زنون
  که   هاییپروژه  برای  زنونبتن    کننده   روان   ابر 

  بتن   در  را  W/C  سیمان  به  آب  نس ت   خواهندمی
 . است   هاگزینه   بهترین  از   یکی  دهند،  کاهش

  های کارخانه  برای  XENON  زنون   بتن  کننده  روان  ابر
 فصل  در  دارند  قصد  که  است  مناسب   ایآماده  بتن
  این   افزودن  با.  کنند  تولید  مقاومت  پر  بتن  ،سرد

 شدت   به  سیمان  به  آب  نس ت  بتن،   به  محصول
  پیدا   افزایش  نیز   بتن  مقاومت  و  یابدمی  کاهش

  کارایی   افت  بابت   نگرانی  دیگر  همچنین،.  کندمی
 و   سیمان  باالی  عیار   خاطر  به  پروژه  محل   تا  بتن

 .داشت   نخواهد وجود  طوالنی  مسافت 
  که  یـــبتن  هـساخت پیش  اتــقطع  دگانــتولیدکنن

  برخوردار   بیشتری  اهمیت   از   هاآن  برای  آب  کاهندگی
 .کنند  استفاده  XENON  زنون  از   توانندمی  است،

 

 

 

 ابر روان کننده بتن ®زنون

 مناسب  اسالمپ  حفظ با ،زمستان در بچینگ در بتن تولید  ویژه
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 زمستان  فصل  در  بچینگ  در  بتن  تولید  برای  مناسب  ▪
 430  عیار  با  مگاپاسکال  40  بتن  تولید  برای  مکعب   متر  بر  کیلوگرم  1.8:  مصرف   مقدار ▪
 مقاومت  پر  هایبتن  تولید ▪
 اولیه   سنین  در  بتن  مقاومت   دهنده  افزایش ▪
 ( آب   کاهندگی  درصد  45  تا)  بتن  آب  قوی  یکاهنده   فوق ▪

 زمستان  فصل   در  بتن   انواع  تولید   و  سیمان  به  آب   کاهش  برای  مناسب   محصولی  XENON  زنون   بتن  کننده  روان  ابر
 بتن  هایکارخانه  برای  مناسب   محصولی  باال،  بسیار  آب  کاهندگی  قدرت  و  متوسط  کارایی  حفظ  با  ماده  این.  است 
  بررسی  به  ادامه  در.  است   آن  پایین  مصرف  دوز   و   باال  بسیار  قدرت  زنون،  بتن  کننده  روان  ابر  بارز   ویژگی.  است   آماده
 . پرداخت   خواهیم  محصول  این  تردقیق 

 

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/xenon/
http://www.ramkaco.com/

