
 

 

 یاصل یکاربردها
 مگاپاسااا  در  ۴۰تی مقاامم ساخت بتن تا رده

 هوای گرم
  حفظ کاارایی باتن ب از اف ادا مدا دراگاوا در

 ۴۰بچینگ، به مزت حزمد یک ساعت در دمای 
 گراددرجه سانتی

 تر بتن، به میاهه بارای پذیری بهتر م راحتپمپ
 کشی طوالنی پمپلوله

 ی جلوگیری اف ایجاد درف سرد، هنگامی که داصله
 شودری ی ایجاد می)گپ( فمانی در بتن

  استفاده در باتن دیاواره مزاافا م اساتزر، باه
منظور ایجاد تراکم بیشتر، کااه  نفوپپاذیری، 

 بنزی م اد ای  دماماد ای  آب
 دست آمردا سطوح صاف م یانواخت بارای  به

هااای اکواایوف یااا ساااخت بااتن م ماااری م بتن
 نماخوش

 رشای م بها، دیوارهاای ها، ساتواری ی تیربتن
 دیوارهای یک طرده

 ساخت بتن برای اجرای کفوافی بتنی 
  درصاز )ایان کاار در  ۱۰کاه  مقزار سیماا تا

هوای گرم به عزم گیارش ساریب باتن م حفاظ 
 .(کنزتر کمک میاسالمپ بیش

 مصرفمقدار 
تا  ۴٫۰اف ، دوق رماا کننزه بتن دراگوامقزار مصرف 

است. عزد دقیق مقزار مصرف  درصز مفا سیماا ۱
با توجه به شرایط پرمژه، درصز مطلوب کاهنزگی 

 .شودمی آب م مقزار اسالمپ مورد نظر ت یین

 ۴۰در یک آفمای  میازانی در شاهر قام در دماای 
کیلاو  ۱٫۵، مقازار ۴۰۰درجه تابوتاا، بتنی با عیاار 

 ۱۶دااوق رماا کنناازه بااتن دراگااوا م اسااالمپ 
متر ساخته شز. ب ز اف گذشت یاک سااعت، سانتی

ریا ی متر در محا  بتنساانتی ۱۱بتن باا اساالمپ 
ای این باتن ی استوانهرمفه ۲۸تزلیه شز. مقاممت 

مگاپاساا  بود. در صورت نیااف باه مشاامره در  ۳۶
باا ماحاز دنای رامااا ی طرح اختالط باتن، فمینه

 .تماس حاص  درماییز

 روش مصرف
 در بتن به نیاف مورد بتن کننزه رماا دوق اد مدا .1

 است الفم رمش این در :بچینگ در تولیز هنگام
 به سیماا اد مدا اف ب ز بتن کننزه رماا دوق
  .باشز داشته بهتری عملارد تا شود اضاده بتن
 م دیرگیر نوبتا   ایماده دراگوا که جاآا اف :ناته
 ایدغزغه م موال   است، مناسب اسالمپ حفظ با
 مح  در بتن شزا سفت م کارایی ادت بابت اف

 این اف استفاده با لذا. داشت نزواهز مجود پرمژه
 تزلیه مح  در کردا ریزمف به نیافی محصو ،
 .بود نزواهز

 تراک به دراگوا بتن کننزه رماا دوق اد مدا .2
 دوق هماننز بایز ارک این انجام مراح  :میاور
 .پذیرد انجام PYTHON پایتوا کننزه رماا

 مزایا 
  اساالمپ در باتن آب درصازی ۳۰ تا ۱۰ کاه 

 یاواا
  باه نوابت درصاز، ۴۰ تا بتن مقاممت اد ای 

 (یاواا رمانی در البته) کننزه رماا بزما بتن
  در خمیاری حالات ایجااد م چوبنزگی اد ای 

 نامناسب بنزیدانه با یا دیلر کم هایبتن
  نفوپپذیری کاه  طریق اف بتن دمام اد ای 
  بتن در حرارتی هایترک کاه 
 بتن انقباض م خ ش اف جلوگیری 
 بتن انزاختگی آب اف جلوگیری 
 م پاوفمالنی پرتلناز، سایماا اناوا  باا سافگاری 

 آمیزته

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه دراگون
 باا باتن سااخت بارای دراگاوا اف م ماو  طور به

 بچیناگ در م گارم هاوای در بااال، نوابتا   مقاممت

 تواننازمی آماده بتن هایکارخانه. شودمی استفاده
 بتن کننزه رماا دوق اف استفاده با تابوتاا دص  در

 کاااه  را خااود مصاردی ساایماا مقاازار دراگاوا،
 در اقتصادی جوییصرده موجب هم امر این. دهنز
 کااه  باا هام م گارددمی باتن شزه تمام قیمت
 نتیجه، در م شزه کم بتن فاییحرارت سیماا، مقزار
 هادا  در میهه به حرارتی هایترک م اسالمپ ادت
 در دراگوا کردا اضاده با همچنین. یابزمی کاه 
 محا  تا بتن اسالمپ ادت اف فیادی حز تا بچینگ،
 رماا داوق دراگوا که چرا شود،می کاسته ری یبتن
 .است دیرگیر نوبتا   ایکننزه
 طوالنی هایری یبتن در ماده این دیگر کاربرد
 هر تزلیه که باشزمی ستوا م دیوار: مث  مزت،
 طو  هم ساعت یک تا است ممان میاور تراک
 خود کارایی نتوانز بتن اگر مواق ی چنین در. باشز
 باعث است ممان کنز، حفظ طوالنی مزت تا را

 کیفیت م شود ستوا م دیوار در سرد درف ایجاد
 کننزه رماا دوق اف استفاده. دهز کاه  را سافه
 آمزا مجود به اف توانزمی DRAGON دراگوا بتن
 بویار استزرها م مزافا یدیواره برای که سرد درف

 .کنز جلوگیری است، خطرناک

 

 

 ®دراگون
 رماا کننزه بتندوق 

 هوای گرم در بتن و مقاومت روانی افزایش

 

 در هوای گرم ساخت بتن پرمقاومت 
 :کیلوگرم بر متر مکعب 1.2 مقدار مصرف متوسط 
  درصدی آب به سیمان 30کاهش 
  درصد 40افزایش مقاومت بتن تا 
  گراددرجه سانتی 40در هوای  دقیقه 60حفظ کارایی بتن تا 
  درصد 10کاهش مقدار سیمان تا 

گیرد. این استفاده قرار می، جهت اد ای  اسالمپ بتن در بچینگ یا پای کار مورد DRAGON دراگوا دوق رماا کننزه بتن
توانز گ ینه مناسبی برای کاه  آب به سیماا بتن در مناطق محصو  با خاصیت دیرگیری م حفظ اسالمپ در دص  گرما، می

ای مناسب برای اد ای  مقاممت بتن توانز به عنواا گ ینهمچنین میه .گرمویری م تولیز م حم  طوالنی مزت بتن باشز
 .های اقتصادی در تابوتاا مورد استفاده قرار گیردم دستیابی به طرح اختالط( مگاپاساا  ۴۰)م موال  تا رده 
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