
 

 

 
 ی اصل یکاربردها

  در  مگاپاسکال  ۳۵  اومتیـمق  رده  تا  بتن  ساخت  ▪
 گرم  هوای

  در ومــــفانت زودنـاف از  پس ن،ـبت کارایی حفظ ▪
  درجــه ۴۰ دمای در اعت ـس ۲ دتـم به بچینگ،
 گرادسانتی

  مسیرهای  در  ویژه  به  بتن،  ترآسان  ریـپذیپمپ  ▪
 پمپ   یلوله  طوالنی

  هایزیـریبتن  در  ردــس  درز   ادـایج  از   جلوگیری ▪
  اـب  ق ـاطـمن  و  ونـست:  دـمانن  دت،ـم  یـوالنـط

 سخت   دسترسی
  به استخر، و ازنـمخ وارهــدی بتن    در  ادهــاستف ▪

  ریـوذپذیـنف  کاهش  بیشتر،  تراکم  ایجاد  منظور
 دوام  افزایش و

  رایـب  واخت،ــیکن  و  صاف  سطوح  به  ابیـدستی ▪
 نماخوش  یا  اکسپوز  هایبتن  و اریـمعم  مقاصد

  و  برشی  ایــدیواره  ها،ستون  ا،ـهتیر  ریزیبتن ▪
 طرفه  یک  دیوارهای

 درصد   ۱۰  تا  سیمان  مقدار  کاهش ▪

 مصرف مقدار 
  ۱  تا   ۰٫۵  از   ،فانتوم  بتن   ده ــ کنن   روان   مصرف   مقدار
  مصرف  مقدار  دقیق  عدد.  است   سیمان  وزن   درصد 

  و   آب  کاهندگی  درصد  روژه،ـــپ  شرایط  به  توجه  با
 .گرددمی  تعیین  نظر  مورد  اسالمپ   مقدار

  ۴۰  دمای  در  کاشان  شهر  در  میدانی  آزمایش  یک  در
 کیلو  ۱٫۵  مقدار  ، ۳۷۰  عیار   با   بتنی   تابستان،   یدرجه 
 متر سانتی  ۱۴  اسالمپ  و  ومـــفانت  بتن  کننده  روان

 به  اسالمپ  ساعت،  یک  گذشت   از  بعد.  شد  ساخته
 یروزه  ۲۸  اومت ــمق.  رسید  ر ــمتسانتی  ۱۲  عدد

 در .  کرد  پاس  را  مگاپاسکال  ۳۴  بتن،  این  ایاستوانه 
  بتن  اختالط  طرح  یزمینه   در  مشاوره  به  نیاز   صورت

 . فرمایید   حاصل   تماس   رامکا   فنی   واحد   با

 

 روش مصرف
 هنگام در بتن به نیاز مورد یکننده روان  افزودن   .1

  حتمــا    کننــده  روان  روش،  این  در  :بچینگ  در  تولید
  تــا  شــود  اضافه  بتن  به  سیمان  افزودن  از   پس  باید

  روان  اگــر  اســت   واضح.  باشد  داشته  بهتری  عملکرد
  سپس  و  شده  رقیق  بتن آب از  مقداری با بتن کننده

  و شــده شــــپخ بــتن  در  بهتر  شود،  اضافه  بتن  به
 .داشت   خواهد  تریسریع  ردـــعملک
  حفــظ  بــا  دیرگیــر  ایماده  فانتوم،  که  جاآن  از   :نکته

  افــت   بابــت   از   ایدغدغه معموال   است، باال اسالمپ 
  وجــود  پــروژه  محــل  در  بــتن  شدن  سفت   و  کارایی
  محصــول،  نــــای  از   استفاده  با  لذا.  داشت   نخواهد
  به  کننده  روان  مجدد  افزودن)  کردن  ریدوز   به  نیازی
 .بود  نخواهد پروژه  محل  در( بتن
ر: جهــت  ــــمیکس تــرا   بــه  کننده  روان  افزودن.  2

 شود: انجام  ذیل  مراحل  است   الزم  انجام این فرایند
  چشمی  صورت  به  ترا   در  را  بتن  اولیه  اسالمپ  ▪

 .دهید  قرار  بررسی  مورد
  رــمیکس  ترا   تخلیه  دهانه  ابتدای  به  را بتن  بار ▪

  کننده  روان  راحتی  به  دـبتوانی  تا  دـدهی الــانتق
 .کنید  اضافه  بتن  به  را

 .بریزید  بتن  روی  را  کننده  روان ▪
  رــمیکس  گـدی  لـداخ  به  را  کننده  روان  و  نـبت ▪

  دقیقه ۵ دتــم به باال سرعت  اـب  و  رگرداندهــب
 .کنید  میکس

  را  بــتن  اسالمپ   ،بتن  کننده  روان  افزودن از  پس ▪
 .کنید  بررسی چشمی  صورت  به  مجددا  

  دوبــاره  کــافی،  روانــی  ولــحص  عدم  صورت  در ▪
 .کنید  تکرار  را  مراحل

 مزایا 
 اسالمپ   در  نــبت  آب    درصدی  ۲۵  تا  ۱۰  شـکاه ▪

 یکسان 

  بــه  نسبت   درصد  ۴۰  تا  نـبت اومت ــمق افزایش ▪
 (یکسان  روانی  در  البته)  کننده  روان بدون  بتن

  در  خمیــری  حالت   ایجاد  و  دگیــچسبن  افزایش ▪
 نامناسب   بندیدانه  با یا فیلر  کم  هایبتن

 نفوذپذیری  کاهش  طریق   از   بتن  دوام  افزایش ▪
 بتن  در  حرارتی  هایتر   کاهش ▪
 بتن  انقباض  و خزش  از   جلوگیری ▪
 بتن  انداختگی  آب  از   جلوگیری ▪
 پرتلند   سیمان  انواع  با  سازگاری ▪

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه فانتوم
  بــا نــــبت ســاخت   برای  ومــفانت  از   معمول  طور  به

  بچینــگ در و گــرم  هــوای  در  بــاال،  نســبتا    مقاومت 
 .  شودمی  استفاده
  تابســتان  فصل  در  توانندمی آماده بتن هایکارخانه

  ســیمان  میزان  فانتوم،  بتن  کننده  روان  از  استفاده با
   .دهند  کاهش  را  خود  مصرفی

  در  ادیــــاقتص  جوییصرفه  ب ـــموج  هم  امر،  این
  کــاهش  بــا هــم و گــرددمی بــتن شده تمام قیمت 
  نتیجه، در و شده کم بتن زاییحرارت سیمان،  مقدار
  هادال  در  ویژه  به  حرارتی، هایتر  و اسالمپ  افت 

 .  کندمی  پیدا  کاهش
  در  فــانتوم  کــردن  اضــافه  مــذکور،  مــوارد  از   گذشته
  تــا  بــتن  اســالمپ   افــت   از   زیــادی  حــد  تا  بچینگ،

  روان  ومـفانت  زیرا  د،ــکاهمی  زیــرینــبت  لــمح
 .است   دیرگیر  ایکننده

 

 

 

 روان کننده بتن ®فانتوم

 گرم  هوای  در  بتن  مقاومت   و  روانی  افزایش
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 بتن در هوای گرمساخت   ▪
 کیلوگرم بر متر مکعب 1.5 : مقدار مصرف متوسط ▪
 درصدی آب به سیمان  25کاهش   ▪
 درصد  40افزایش مقاومت بتن تا   ▪
 گراد درجه سانتی  40  در هوای دقیقه  90حفظ کارایی بتن تا   ▪
 درصد   10کاهش مقدار سیمان تا   ▪

 

محصول با   شود. این، جهت افزایش روانی بتن در بچینگ یا محل پروژه به کار گرفته میPHANTOMروان کننده بتن فانتوم  
تواند گزینه مناسبی برای کاهش آب به سیمان بتن در مناطق گرمسیری  خاصیت دیرگیری و حفظ اسالمپ در فصل گرما، می

بتن مقاومت  افزایش  باعث  همچنین،  رده    باشد.  تا  اختالط  ۳۵)معموال   طرح  به  رسیدن  امکان  و  شده  های  مگاپاسکال( 
 های این محصول، بیشتر آشنا خواهیم شد. اقتصادی در تابستان را فراهم کند. در ادامه با کاربرد، مزایا و ویژگی

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