
نافزودني هاي شيميايي بت

مروري بر اصول و مباني استفاده از  افزودني هاي بتن 



قـدار آب  روان كننده براي افزايش رواني بتن در مقدار آب معين نسبت به مخلوط كنترل، يـا كـاهش م  / افزودني هاي كاهنده : تعريف

.مصرفي با حفظ رواني يكسان نسبت به مخلوط كنترل، يا هر دو به كار مي روند

                    

         

روان كننده / موادكاهنده آب 



ها كننده روان

ASTM استاندارد اساس بر - درصد 12 تا 5 بين  بتن اختالط آب مقدار كاهش متعارف، مصرف مقادير در C494 مي شوند تقسيم زير دسته هاي به:

Type)معمولي )آب كاهنده( روان كننده� A)

Type) كندگير )آب كاهنده( روان كننده� D)

Type) زودگير )آب كاهنده( روان كننده� E)

  ها كننده روان فوق

ASTMاستانداردهاي اساس بر - درصد 25 تا 12 بين بتن اختالط آب مقدار كاهش متعارف، مصرف مقادير در C494 & C1017مي شوند تقسيم زير دسته دو به: 		

ASTM) معمولي روان كننده فوق� C494: Type F)

ASTM) كندگير روان كننده فوق� C494: Type G)

  ها كننده ابرروان

 حاضر حال در ولي دارند روان كننده ها فوق به نسبت فردي به منحصر ويژگي هاي افزودني ها اين چند هر - درصد 25 از بيش  بتن اختالط آب مقدار كاهش متعارف، مصرف مقادير در

ASTM يعني  روان كننده ها فوق دسته بندي همان در C494:Type F & G وASTM C1017: Type I & II به نسبت افزودني ها از دسته اين .مي گيرند جاي 
دارند كمتري جانبي تاثيرات روان كننده ها فوق و روان كننده ها

         



روان كننده/پايه هاي شيميايي متداول مواد كاهنده آب

ها آن و مشتقات ها ليگنوسولفونيك اسيد و نمك -1گروه 

نفتالين فرمالدئيد سولفونات -2گروه 

مالمين فرمالدئيد سولفونات -3 هگرو

پلي وينيل كوپليمر -4گروه 

ها مواد اتري و مشتقات آن ،اسيدهاي پلي كربوكسيليك -5گروه 

....)ساير موارد نظير هيدروكسيل كربوكسيالت ها به همراه نمك ها و موادي با سطح فعالي غير يوني، آمين ها و مشتقات آن ها و (

                    

         



سير

تنسير پيشرفت تكنولوژي افزودني هاي ب



:روان كننده/مكانيزم عملكرد مواد كاهنده آب 

جذب سطحي به ذرات سيمان؛�

لـي  به ويـژه در پايـه هـاي پ    -ايجاد رواني(نيروي دافعه الكترواستاتيك �

؛)مالمين و پلي نفتالين سولفونات

ــژه در پايــه هــاي پلــي   -ايجــاد روانــي(نيــروي دافعــه اســتري � ــه وي ب

؛)كربوكسيالت و پلي اكريالت

).بسته به جرم مولكولي ماده افزودني(ممانعت فضايي �



:نحوه عملكرد مواد كاهنده آب

 دمي گرد حبس سيمان ذرات بين اختـالط آب از بخشي بتن، ساخت زمان در همواره

 ركتش امكان هرگز سيمان ذرات بين در محبوس آب .مي نمايد پيدا كلوئيدي حالت و

 داردن واكنش درپيشرفت تاثيـري هيچ و كـرد نخواهد پيدا را هيدراسيون واكنش در

 باعث و شده تبخير آب اين بتـن دماي رفتن باال و هيدراسيون واكنش آغاز از پس اما

سيماندانه هاي .مي گردد نفوذپذير حفرات ايجاد و بتن در ريز ترك هاي بروز همچون نقايصي

آب هاي به دام افتاده



هيدروكربنيدنباله 

مولكول هاي افزودني

هوا

آب

  .مي شوندسيمان مولكول مواد افزودني كاهنده آب جذب سطح دانه هاي دنباله . رديف مي شوندو در سطح مولكول هاي مواد كاهنده آب به سطح مخلوط حركت نموده  

دافعهنيروهاي 



 مخلوط در موجود سيمان تمام به بارالكتريكـي القاء با آب كاهنده مواد

  تـنب سازنده اجزاء لذا نموده تبديل قطبي تك مخلوطي به را بتن خميري،

 ينب شده حبس آب ترتيب بدين .مي كنند پيدا هم از شدن دور به تمايل

.رددمي گ فراهم سيمان به آب نسبت كاهش امكان و گشته آزاد سيمان ذرات

آزاد شدهآب هاي 



توده سيمان كلوئيديسيمان ديسپرس شده





Dispersion of cement particles by a water-reducing admixture,
(a) before addition, (b) after addition

(b)(a)


