
 

 

 
 ی اصل یکاربردها

 و  والنیـط  رهایــمسی  در  ن ـبت  اژـپمپ  تسهیل ▪
 بلند   طبقات

 ریزیبتن  محل  در  بتن  اسالمپ   افزایش ▪
 در  بتن  کارایی   و  اسالمپ   دتـم  طوالنی  حفظ ▪

 گرم  هوای
 زودگیر هایسیمان با  بتن  ساخت   امکان ▪
  هایریزیبتن  در  ردـــس  درز   ایجاد  از   جلوگیری ▪

 مدت  طوالنی
 به  استخر،   و  ازنــمخ  دیواره  بتن  در  استفاده ▪

 دوام  افزایش  و  نفوذپذیری  کاهش  منظور
  برای  یکنواخت   و صاف  سطوح  آوردن  دست   به ▪

 نما خوش  یا  اکسپوز   هایبتن
 و   برشی  دیوارهای  ها،ونــست  تیرها،  ریزیبتن ▪

 طرفه   یک  دیوارهای
  درصد  هاآن  سنگی  مصالح  که  هاییبتن  ساخت  ▪

 دارد.  زیادی  آب  جذب

 مصرف مقدار 
  ۱٫۵  تا   ۰٫۵  از   ،RELIX  بتن  کننده  روان  مصرف  مقدار
  مصرف،  مقدار  دقیق   عدد.  است   سیمان  وزن   درصد 

  کارایی   مقدار  و   بتن   نوع   پروژه،  شرایط  به  توجه   با
 .گرددمی  تعیین  مطلوب

  بــتن  متری  ۶  تراک یک یه میدانی، آزمایش یک در
  ۱۰  مقــدار  متر،ســانتی  ۸  اســالمپ   بــا  ۴۰۰  عیــار  بــا

  بــه  را  بــتن  اســالمپ   که  شد اضافه رلیکس کیلوگرم
  ایــن  نتــای   بــه  توجــه  با.  رساند  مترسانتی  ۱۳  عدد

  در  را  رلــیکس  مصــرف  مقــدار  توانیــدمی  آزمــایش،
 واحـد  با  نیاز   صورت  در.  بزنید  تخمین  خود  یپروژه
 .فرمایید حاصل تماس رامکا فنی

 روش مصرف
  کننــده روان  مصــرف  میــزان  بیشــترین  بــه  توجه  با

  روش  کــاری،  پــای  یکننــده  روان  عنــوان به رلیکس

  توضــیح  ریــزیبتن  محــل  در  محصــو   این  مصرف
 .شد  خواهد  داده
 میکسر،  تراک  به  رلیکس  کننده  روان  افزودن  جهت 
 :پذیرد  انجام  زیر  مراحل  باید

 چشمی  صورت  به  تراک  در  را  بتن  اولیه  اسالمپ  ▪
 کمتر  اسالمپ   هـچ  هر.  دهید  رارـق  بررسی  وردـم

  افهـاض  آن  به  باید  ریـبیشت  دهـکنن  روان  د،ـباش
 .شود

 میکسر  تراک  تخلیه  دهانه   دایـابت  به  را  بتن  بار ▪
  روان  وقـف   راحتی  به  وانیدـبت  تا  دـدهی  ا ـانتق
 . کنید  اضافه  بتن  به  را  کننده

  االمکانحتی  تا  بریزید  بتن  روی  را  دهــ کنن  روان ▪
 پرت  و  نچسبد  دیگ  هایدیواره   هـب  کننده  روان
 .نشود

  میکسر  دیگ  لـداخ  به  را  دهــکنن  روان  و  نـبت ▪
  دقیقه  ۵  دتـم  به  باال   رعت ـس  با  و  دهـرگردانـب

 .کنید  میکس
 را  بتن  اسالمپ   ،بتن  کننده  روان  افزودن  از   پس ▪

 در  و  کنید  ررسیـب  یـچشم  ورتـص  هـب  ددا  ـمج
 .کنید  تخلیه  را  آن  مناسب،  روانی  حصو   صورت

  ارهـدوب  ی،ـکاف  یـروان  و ـحص  دمـع  ورتـص  در ▪
 بیشتری  یکننده   روان  و  کنید  تکرار  را  باال  مراحل

  مطلوب  کارایی  و  روانی  به  تا  زاییدـبیف  نـبت  هـب
 . برسید

 مزایا 
 بتن   کارایی  و  روانی  افزایش ▪
  یک  تا  بتن  کارایی  و  روانی  دتـم  طوالنی  حفظ ▪

 درجه   ۴۰  دمای  در  ساعت 
 بتن  جداشدگی  و  انداختگی  آب  از   جلوگیری ▪
 بتن  نفوذپذیری  کاهش  و  تراکم  افزایش ▪
 بتن   دوام  افزایش ▪
 بتن  آسان   پمپاژ  و   خمیری  حالت   ایجاد ▪
  هایهزینه   کاهش  و   پمپ   لوله  گرفتگی  کاهش ▪

 بتن   پمپ   استهالک

 به  نسبت   بتن  ت ـــمقاوم  درصدی  ۴۰  افزایش ▪
 کننده   روان  بدون  حالت 

 نسبت   درصد  ۲۰  تا  بچینگ  در  بتن  آب  شـکاه ▪
 یکسان  اسالمپ   در  معمولی  بتن  به

 اقتصادی  هایاختالط  طرح  به  دستیابی ▪
 سطحی  هایترک  آمدن  وجود  به  از   جلوگیری ▪
 بتن   انقباض  و  خزش  از   جلوگیری ▪
 هاییبتن  در   مصالح  دگیـچسبن  مقدار  شـافزای ▪

 .ندارند  مناسبی  بندیدانه   که

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه  رلیکس
  رلیکس   بتن   کننده   روان   استفاده   مورد  بیشترین

 خود  بتن  کیفیت   به  که  است   هاییپروژه  برای
  سهولت   برای  پروژه،   محل  در  و  دهندمی  اهمیت 
 جای  به  قالب،  در  بتن  بهتر  گیریجای  و  پمپاژ

  کننده   روان  از   دهندمی   ترجیح  بتن،  به  آب  افزودن
  در   بزرگ  هایپروژه  شودمی  توصیه.  کنند  استفاده
  کننده   روان  ریزی،بتن  و  اسکلت   ساخت   مدت  طو 
 نیاز،   صورت  در  تا  باشند  داشته  موجود  انبار  در  را

 . کنند  استفاده  آن  از   بالفاصله
  نیازمنــد  گــرم  هــوای  در  کــه  کفسازی  هایپروژه  در

  زدن  مالــه  زمــان  مــدت  طــو   در  بتن  کارایی  حفظ
  بســیار انتخــاب واندــــتمی محصــو   این  هستند،
  روان  زمــان  مــدت  زایشــاف  که  چرا  باشد؛  مناسبی
  زمــان کفســازی مجــری  شــودمی  باعث   بتن،  بودن
 .باشد  داشته  را  ایپروانه  ماله  اجرای  برای  کافی
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 روان کننده بتن
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 ریزی بتن  محل  در  بتن  کردن  روان ▪
 مکعب  متر  بر  کیلوگرم  2:  معمول  مصرف  مقدار ▪
 زمینی  پمپ   طوالنی  لوله  ویژه ▪
 گرم  هوای  در  مدت  طوالنی  ریزیبتن ▪
 بهتر   پذیریپمپ   برای  بتن،  در  خمیری   حالت   ایجاد ▪
 

  تواند می  بتن،  گیرش  روند  در  تٔاخیر  ایجاد  و  پروژه  محل  در  بتن  روانی  افزایش  با  ،RELIX  رلیکس  بتن  کننده  روان
 . باشد  تابستان  فصل  در  ریزیبتن  محل  در  بتن  روانی  افزایش  برای  مناسبی  یگزینه 
 به .  است   بتن  جداشدگی  و  انداختگی  آب  از   جلوگیری  و  بتن  در  خمیری  حالت   ایجاد  رلیکس،  هایویژگی   از   یکی
 . است   هاگزینه  بهترین  از   یکی  زمینی،  پمپ   ویژه به  پمپاژ،  طوالنی  مسیرهای  در  بتن  کارایی  افزایش  برای  دلیل  همین

 

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