
 

 

 
 ی اصل یکاربردها

 اسالمپ بتن در محل پروژه   شیافزا ▪
 خودتراکم  یهاکردن بتن  دوز یر   یبرا مناسب  ▪
در فصل    ریبه عنوان ابر روان کننده زودگ  استفاده ▪

 زمستان
 نییپا  اریبا اسالمپ بس  ییهابتن  پمپاژ ▪
 عبور بتن از مقاطع پر آرماتور ت یقابل  شیافزا ▪
  ساختهشیپ  یهابتن ساخت  ▪

 مصرف مقدار 
  یکار   ی پا  به عنوان ابر روان کننده   معموالا   ومیپاالد

 . ردیگیاستفاده قرار مدر محل پروژه مورد  
ابر روان کنندده بدتن   مصرف  یزانم  دلیل  نیهمبه  

بتن خدددمتتان ارا دده    هددیرا در محل تخل  ومدیپاالد
   داد.  میخواه
ا  مقدار ب  نیمصرف  درصد    ۰٫۵تا    ۰٫۱  نیمحصول 

به سه شاخصه   یاما به طور کل  ،است   مانی وزن س 
 دارد:   یبستگ

اول  .1 اول  قدرهر    :بتن   ه ی اسالمپ  بتن    هیاسالمپ 
تر باشد، مقدار مصرف ابر روان کننده باالتر نییپا

 .خواهد بود
روان  .2   ی قدر مقدار روانهر    :مورد نظر شما   ی مقدار 

انتظار در پروژه ب باشد، مقدار مصرف    شتر یمورد 
 . رودیباالتر م  زین  ومیپاالد

عهر    ست ا  ی هی بد  :مان ی س   ار یع  .3  مان یس  اریقدر 
 ز ین ابر روان کننده بتنباشد، مقدار مصرف  شتریب
  .شودیم  شتریب

بتن اگر  مثال  عنوان  اسالمپ    ۴۰۰  اری با ع  یبه   ۶با 
  لوگرمیک  ۱به محل پروژه برسد، با افزودن    متریسانت
بتن هر متر مکعب بتن، اسالمپ    یبه ازا  ومیدپاال

 رسد. یم  متریسانت  ۱۵به عدد    حدوداا 

 

 

 روش مصرف
کجا قددرار    نکهیمحصول بسته به ا  نیروش مصرف ا

متفدداوا اسددت. در    مورد استفاده قرار گیددرد،است  
کدده    شددودیم  انیدد ب  یحالت  یروش مصرف برا  نجایا

بددتن در پددروژه   هیدد در محددل تخل ومیقرار است پاالد
بدده بددتن در   ومیافددزودن پدداالد یبددرا.  شوداستفاده  
 کنید:را دنبال   ذیلمراحل    کسریتراک م

بتن را تا محل تخلیه باال   دراننده تراک بخواهی  از  .1
 بار را به سر میکسر بیاورد(  بیاورد )اصطالحاا 

توان برای پخش  )می  دپاالدیوم را روی بتن بریزی .2
پدداالدیوم را بددا آ     ،از مصددرف  پیشبهتر در بتن،  

 رقیق کرد(
جا ابر روان کننده به    هر  ،با شلنگ آ  فشار قوی .3

تددا    دی دیددگ بسددبیده بددود بشددوییقیف یا بدنه
به بتن رسیده    ابر روان کننده کامالا   دمطمئن شوی

 است.
به مدددا  را  بار را برگردانده )میکس گردد( و بتن   .4

 .کنیددقیقه با دور تند میکس    ۴
بعد از بک کردن روانی به صورا بشمی، اجازه   .5

 شود.تخلیه بتن صادر  

 مزایا 
 دوز مصرف پایین و قدرا باال  ▪
ر وزن  ده خاطروژه )بدسهولت استفاده در محل پ ▪

راک و ده باالی تدال بدی قابل انتقده راحتدم بدک
 باشد(افزودن به بتن می

قدرا افزایش روانی در کمترین زمان ممکن )در   ▪
 کند( دقیقه بتن را روان می  ۵زمان کمتر از  

های زیر  حتی در اسالمپ   ،کنندگی باال  قدرا باز  ▪
 متر سانتی  ۴

 جلوگیری از گرفتگی لوله پمپ  ▪
 ر بتن و کاهش نفوذپذیریتراکم بهت ▪
 افزایش مقاومت کوتاه مدا ▪
 ها تر قالب باز کردن سریع ▪

 هایی است؟ افراد و پروژه پاالدیوم مناسب چه
ر روان کننده  دددهای مختلفی از ابروژه دراد و پددداف

استفدپاالدی می ددوم  بیشت  ،کننداده  مداما  ورد  درین 
برای ک  استهایی  پروژه  استفاده  به  بتن   ت یفیکه 

 دهند.  خود اهمیت می
ها برای اینکه از اضافه کردن آ  به بتن این پروژه

مقداری    همواره  کنند،  در محل تخلیه بتن جلوگیری
ابر روان کننده در کارگاه موجود دارند تا در صورا  

بتن کردن  روان  به  استفاده    ، نیاز  آن  از  بالفاصله 
 کنند.  

قدرا باال، دوز  به خاطرابر روان کننده بتن پاالدیوم  
بهترین تواند  مصرف پایین و سهولت استفاده، می

بر باشدگزینه  کارگاه  در  بتن  کردن  روان  از   ای  تا 
دن کیفیت بتن اضافه کردن آ  به بتن و پایین آم

 شود.جلوگیری  
های دیگری نیز ممکن است بسته بدده  افراد و پروژه

ر قدرا بدداالی  دداز این محصول به خاطود  ددنیاز خ
کاهندگی آ  و بدداز کنندددگی بددتن اسددتفاده کننددد.  

تر با واحد فنی رامکا تماس راهنمایی دقیق  جهت
 بگیرید.

 

 

 

 ابر روان کننده بتن ®ومـپاالدی

 در محل پروژه  هیروان کردن بتن هنگام تخل یپر قدرت برا
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 سندرمحل تخلیه بتن میرایی پایین به  هایی که با کامناسب برای بتن ▪
 کیلوگرم بر متر مکعب  1مقدار مصرف متوسط:   ▪
 روان کردن بتِن تراک میکسر در محل پروژه ▪
 تسهیل پمپاژ بتن ▪
 میکسر و سهولت افزودن به تراک  مصرف کم ▪
 دقیقه   5و روان کردن بتن در تراک کمتر از    گذاری سریعاثر ▪

کیلوگرم    ۱. با افزودن  است   روانی بتن در محل پروژهای بسیار مناسب برای افزایش  ابر روان کننده بتن پاالدیوم، ماده 
ابر روان کننده  یابدمی  واحد افزایش  ۱۰  ر  تراک میکسر، اسالمپ بتن حدودبه ازای هر متر مکعب د پاالدیوم، . با 
تواند اسالمپ دقیقه می  ۵ن نخواهید داشت. پاالدیوم در کمتر از  با کارایی پایی  های سفتنگرانی بابت تخلیه بتن

 .تر صورا گیردواحد افزایش دهد تا تخلیه و پمپاژ بتن راحت   ۱۰بیش از   ابتن ر
 

ASTM C1017-Type II / ASTM C494-Type F / ACI 212.3R-16 / ISIRI 2930 
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