
 افزودنیهاي بتن ت طالیی نکا

 هدف  و دامنه کاربرد  

مورد هاي  افزودنی  يتعاریف و الزاماتی برا  نتعیی (2930-5تا  1-2930)استاندارد  نای نکات ارائهاز  هدف

 است .   ندر بتف مصر

 نآماده و بت  ن، بتهی کارگا نتنیده که در بت پیش  نمسلح و بت  تنساده، ب  نبت  ياه استاندارد افزودنی نای

 ساخته استفاده میشود را دربر میگیرد.  پیش

  .میشود  لبا روانی معمولی اعما  ندر بت فمورد مصر هاي  استاندارد به افزودنی  ندر ای  يالزامات عملکرد

   : محدوده مصرف پیشنهادي

 ی توصیه میکند. هتجربیات کارگاي ، برحسب درصد وزن سیمان، که تولیدکننده برمبنا فمصر يمقادیر حد

 داللت محدوده،  کل در استاندارد این با داشتن انطباق در ، پیشنهادي مصرف محدوده از استفاده -یادآوري

 محدوده تا شود انجام میشود برده کار به کارگاه در که مصالحی با امتحانی هاي آزمون میشود توصیه. نمیکند

 . آید دست به دهد می را درخواستی نتایج که ضروري

 :  اصلی عملکرد

 .است شده مشخص اصلی عملکرد عنوان به تولیدکننده توسط که منظوره چند افزودنی ماده عملکردهاي از یکی 

 : فرعی عملکرد 

 . است شده مشخص آن اصلی عملکرد بر وهالع که منظوره چند افزودنی ماده دیگر  عملکردهاي 

 :مواد افزودنی بتن 

، به منظور  نسیمان موجود در بت پنج درصد وزندر مقادیر حداکثر ن بتالط فرایند اخت  نکه در حی  يمواد

 اضافه میشود . ن تازه و یا سخت شده به بتن ح خصوصیات بتالاص

  : ماده افزودنی کاهنده آب/ روان کننده

یر مقدار آب ، را مجاز می کند، یا بدون تغی  نبت طش مقدار آب مخلوهماده افزودنی که بدون تغییر روانی ،کا

 زمان ایجاد می کند. همطور  ر دو اثر را بههد یا همپ یا جریان را افزایش می دالاس

 :ماده افزودنی فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده 

د یا بدون هد ش میهکاي ا حظهالم لرا به میزان قاب نبت طبدون تغییر روانی، مقدار آب مخلوماده افزودنی که 

طور  ر دو اثر را بههد، یا هافزایش می د يحظه االم  لمپ یا جریان روانی را به میزان قابالاستغییر مقدار آب، 

 زمان ایجاد می کند. هم

  : ماده افزودنی نگهدارنده آب

 د. هش می دهرا کا  نبت  لانداختگی، میزان از دست دادن آب داخ ش آبهماده افزودنی که با کا

 :ماده افزودنی حباب هواساز 

می شود که بعد از سخت شدن نیز ن بت لوا در داخهریز و یکنواخت   ياه ماده افزودنی که باعث ایجاد حباب

 باقی می مانند. 

 :ماده افزودنی زودگیر کننده 

 د. هبه سخت را کااش می د  ياز خمیر  نبت طو آغاز تغییر حالت مخلو نماده افزودنی که زمان گیرش بت



 (تسریع کننده زمان سخت شدگی)ماده افزودنی زود سخت کننده  

 را تسریع می کند.   نماده افزودنی که با یا بدون تاثیر رو  زمان گیرش، روند کسب مقاومت اولیه  بت

 :ماده افزودنی دیرگیرکننده 

 از خمیر  به سخت، را افزایش می داد.  نبتط و آغاز تغییر حالت مخلون ماده افزودنی که زمان گیرش بت

 :ماده افزودنی کاهنده میزان جذب آب 

 د. همی د هشسخت شده را کا نب مویینگی بتذماده افزودنی که ج

:ماده افزودنی کاهنده آب/ روان کننده /دیرگیرکننده   

عه ا      که مجمو کا   يماده افزودنی  ن از اثرات  نده  ه نده  (عملکرد اصلللی)ده آب، روان کن و دیرگیرکن  

                                                                                                             را ایجاد می کند. (عملکرد فرعی)

:کننده/ دیرگیرکننده  کاهنده آب/ فوق روان ماده افزودنی  فوق  

و دیرگیرکننده (عملکرد اصلی)نده آب، فوق روان کننده هاز اثرات فوق کا  يماده افزودنی که مجموعه ا

                                                                                                                   یکند.را ایجاد م (عملکرد فرعی)

:ماده افزودنی کاهنده آب/ روانکننده/ زودگیر کننده   

عملکرد ) و زودگیرکننده (عملکرداصلی)کننده  نده آب/ روانهاز اثرات کا  يکه مجموعه ا ماده افزودنی

                                                                                                                          را ایجاد می کند.  (فرعی

:ي گرانروي  کننده ماده افزودنی اصالح  

بهبود پیوستگی محدود میکند.   قرا از طری  نماده افزودنی که جداشدگی بت  

  : الزامات عمومی 

 مواد افزودنی در بتن باید بگونه اي استفاده شود که داراي پخش شدن یکنواخت در بتن باشد.

ارایه شده است؛ در مورد پخش   ناستاندارد با فرض پخش شدن یکنواخت ماده افزودنی در بت  نالزامات ای

باید بشود.  يا با اثرات دیرگیرکنندگی توجه ویژه  يپودرهاي  شدن افزودنی  

 :گذاري  نشانه

شانه  شت  نبتهاي  افزودنی ذاريگ ن ستاندارد ملی    3-8و  2-8، 1-8  ياهبر الزامات بند ملباید م )ا

 باشد. ( 2930 -2ایران به شماره 

   دیگر نیز انجام شود. )هاي(وه بر زبان فارسی، به زبانالتواند ع می ذاري گ نشانه -یادآوري

 باید به طور ف ظرو يرو برگذاري  عرضه میشوند، نشانه   ف در ظرون تب هاي وقتی که افزودنی

 عات مرتبط ،انجام شود. المراه با اطهواضح 

 صورت فله در مح ن ای که نگامیه شوند اط   لتحویل مواد به  ضه می شابه باید به  عات ال، عر م

 ارایه شود.  لصورت مکتوب در زمان تحوی

 شامل:اطالعات تکمیلی 



 شماره پیمانه 

 شام  يدار از الزامات نگه  يا صه الخ که باید   يدار تمامی الزامات ویژه مرتبط با عمر نگه  ل، 

ثا  يبه طور واضللح درش شللود، برا   ب  ن: ای لم عد از   اافزودنی ن با  ق منطب« تاریخ مقرر »ید ب

شود    ستاندارد درنظر گرفته  ستورالعم  .ا ساز ي برا ل هایید صر  لقب يیکنواخت  ، در فاز م

 صورت نیاز؛  

  لمثا  ي، برايرگونه اقدام احتیاطی، ایمنی، ضللرور   هاسللتفاده و   يیی برال ها دسللتورالعم  :

 سوزاننده ،سمی یا خورنده؛  

 تولید کننده.   يپیشنهادف مصر ي و محدوده  قمنطب  فمیزان مصر 

  

 :معرفی افزودنیها 

 عات زیر مشخص شوند:  الباید با اط  نبتهاي  افزودنی

 تولیدکننده  ينام یا نشان تجار  

  نوع ماده افزودنی 

   سه ماده افزودنی، برا شام   يشنا شخیص نوع ماده افزودنی ،که  ستاندارد  ن شماره ای   لت ا

 (2930-2ملی

  الزامات اختصاصی آن ماده افزودنی می باشد. اگر الزامات اختصاصی در دو       لشماره جدو

 باید آورده شود.   لدو جدوهر داده شده باشد، شماره ل جدو

 9: 3-1، 3-9)نده آب/ فوق روانکننده:  هفوق کا نشناسه افزودنی بت   -مثال- ISIRI9239

 میباشد.  (

    ستاندارد و کد ده رقمی شان ا صورت دارا بودن   الپروانه کاربرد عدرش ن ستاندارد، در  مت ا

 استاندارد ایرانالمت پروانه کاربرد ع

 
 

  


