
 

 

 یاصل یکاربردها
 بتن روانی و اسالمپ افزایش 
 گرم فصل در بتن ساخت 
 و زارارتـحـ هایانـسیمـ با بتن دـتولی کانـام 

 زودگیر
 یلولـ  طوالنی مسیر در بتن شدن پمپ راحت 

 ارتفاعات و پمپ
 مخـازن  وارـــدی یا حایل یدیواره در ریزیبتن 

 سرد درز ایجاد بدون
 تـرام ) ازنـــمخ هـایدیواره بندیآب افزایش 

 (ثابت  سیمان ب  آب در بتن بیشتر
 حصـو  ورــمنظ ب  وز ـامسپ هاینـبت ساخت 

 یکپارچ  و صاف سطح
 آب جـبب آنها یسنگدان  م  هاییبتن ساخت 

  (باال یریزدان  با هایبتن مثل)  دارند زیادی

 مصرفمقدار 
 از  PYTHON بتن مننده روانفوق  مصرف مقدار
 دقیق عدد. است سیمان وزن درصد ۱٫۴ تا ۰٫۴

 و بتن نوع پروژه  شرایط ب  توج  با مصرف  مقدار
 .شودمی تعیین مطلوب مارایی مقدار

 بتن متری ۶ تراک یک ی  میدانی آزمایش یک در
 ۱۰ مقدار متر سانتی ۸ اسالمپ با ۴۰۰ عیار با

 ب  را بتن اسالمپ م  شد اضاف  پایتون میلوگرم
 با(. دلیجان ۲ تیپ: مصرفی سیمان)  رساند ۱۵ عدد
 مقدار توانیدمی آزمایش  این نتایج ب  توج 
 محاسب  خود یپروژه در را پایتون حدودی مصرف
 رامکا فنی واحد با تردقیق یمشاوره برای. فرمایید
 .فرمایید حاصل تماس

 روش مصرف
 مننده روان فوق مصرف نوع بیشترین ب  توج  با

 الزم ماری  پای یمننده روان فوق عنوان ب  پایتون 
 :دهید انجام گام ب  گام را ذیل مراحل است

 چشـمی صورت ب  تراک در را بتن اولی  اسالمپ .1
 ممتـر اسـالمپ چـ  هـر. دهید قرار بررسی مورد
 بیشـتری مننده روان فوق مقدار است الزم باشد 
 .گیرد قرار استفاده مورد

 میکسـر تراک تخلی  یدهان  ابتدای ب  را بتن بار .2
 مننده روان فوق راحتی ب  بتوانید تا دهید انتقا 

 .منید اضاف  بتن ب  را
 حتـی تـا بریزیـد نـــبت روی را مننده روان فوق .3

 و نچسبد تراک دیگ هایدیواره ب  مواد االمکان
 .نشود پرت

 دیـگ داخـل بـ  را بـتن مننده روان فوق و بتن .4
 ۴ دتـــم ب  باال سرعت با و رداندهــبرگ میکسر
 .منید میکس دقیق 

 مننـده  روان فوق افزودن از پس را بتن اسالمپ .5
 اسـالمپ مـ  صورتی در و منید بررسی ددا  ــمج

 .نمایید صادر را تخلی  دستور بود  مطلوب
 را باال مراحل مافی  روانی حصو  عدم صورت در .6

 ب  بیشتری مننده روان فوق و منید تکرار مجددا  
 .برسید مطلوب روانی ب  تا منید اضاف  بتن

 مزایا 
 ترمیـدن و یـگرفتگ از ناشی اراتــخس ماهش 

 بتن پمپ یلول 
 ریزیبتن و پمپاژ سرعت افزایش 
 بتن مارایی و روانی افزایش 
 سـاعت یک تا بتن مدت طوالنی اسالمپ حفظ 

 درج  ۴۰ دمای در
 بتن جداشدگی و انداختگی آب از جلوگیری 
 بتن نفوذپبیری ماهش و ترام  افزایش 
 بتن دوام افزایش 
 بـ  نسبت بتن  مقاومت دیــدرص ۴۰ افزایش 

 مننده روان بدون حالت
 نسـبت درصد  ۲۵ تا بچینگ در بتن آب ماهش 

 یکسان اسالمپ در معمولی بتن ب 

  اقتصادی منظر از هااختالط طرح شدن بهین 
 سطحی هایترک آمدن وجود ب  از جلوگیری 
 بتن انقباض و خزش از جلوگیری 
 مصالح چسبندگی مقدار و لزجت قوام  افزایش 

 .ندارند مناسبی بندیدان  م  هاییبتن در

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه پایتون
 بتن مننده روان فوق ادهــاستف مورد بیشترین
 برای بتن میفیت م  است هاییپروژه برای پایتون 

 پمپاژ سهولت برای پروژه  محل در و است مه  آنها
 آب افزودن جای ب  قالب  در بتن بهتر گیریجای و
 ترجیح( سیمان ب  آب نسبت افزایش) بتن ب 
. منند استفاده بتن مننده روان فوق از دهندمی

 مدت طی بزرگ  هایپروژه مجریان شودمی توصی 
 در مننده روان فوق ریزی بتن و اسکلت ساخت

 نیاز  صورت در تا باشند داشت  موجود انبار
 .منند استفاده آن از بالفاصل 

 ریزیبتن برای پایتون مننده روان فوق ماربرد دیگر
 چرا است  پمپاژ طوالنی مسیرهای و زمینی پمپ با
 ترمیدگی و بتن جداشدگی باعث آب افزودن م 
 ابر از استفاده باشید داشت  نظر در. شودمی لول 
 افزایش و باال بسیار قدرت خاطر ب  هامننده روان

 نامناسب بندیدان  از ناشی جداشدگی احتما 
 توصی  پمپ طوالنی لول  و زمینی پمپ برای بتن 
 .شودنمی

 

 

 روان مننده بتن فوق ®پایتون

 طوالنی پمپاژ لوله ویژه ریزی،بتن محل در بتن روانی افزایش

 

 ریزیبتن محل در بتن روانی و اسالمپ افزایش 
 مکعب متر بر کیلوگرم 1.5: معمول مصرف مقدار 
 زمینی پمپ طوالنی یلوله ویژه 
 گرم هوای در مدت طوالنی ریزیبتن 
 بهتر پذیریپمپ جهت بتن، در خمیری حالت ایجاد 
 

 برای مناسب محصولی خمیری  حالت با مناسب روانی همزمان ایجاد با  PYTHON پایتون بتن مننده روان فوق
 تراک اسالمپ متری  ۵ تراک یک ب  محصو  این از میلوگرم ۸ افزودن با. است( پروژه  محل)  مار پای بتن در استفاده

 آن باالی قدرت دلیل ب  محصو   این پایین نسبتا   مصرف دوز .یابدمی افزایش مترسانتی ۱۷ ب  مترسانتی ۸ حدود از
 مصرف  مقدار ماربردها  تفصیل  ب  ادام  در. شد نخواهد بتن در انداختگی آب باعث آن  باالی قدرت ولی است 
 .مرد خواهی  بررسی را مننده روان فوق این مزایای و مصرف روش
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