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رواجتجاریبصورتژاپنوآلماندرمیالدی60دههازکنندهروانفوقمواد.

شدرایجبتنصنعتدرآنکاربرد70دههازآمریکادروداشت

دهندهتشکیلمالمین،ونفتالین،ناتهوسولففشردهمحصوالتسالهاآندر.

بودهاکنندهروانفوق

شدعرضهآکریالتیپلیپایهمواد80دههابتدایدر.

رفتبکارعملیبصورتنیزکارگاههادرهاکربوکسیالتپلیومواداین

مقدمه



شدیداسالمپافتنرخمانندهاکنندهروانفوقکاربردمشکالتاخیرسالهایدر.

بتنبه(کارپایدر)کارگاهدرمواداینکردناضافهبهزیادیتمایلشدباعث

یابدکاهشدالیلبدینمواداینکاربردوآیدوجوده ب

برابردردوامکاهشآزمایشگاهی،تحقیقاتدر1978سالدرMatherهرچند.

تحقیقاتطیرحالهبهامانمودگزارشرامواداینحاویبتنشدنآبوزدنیخ

معمولیهایبتنبابرابردوامیهابتناینکهشدثابتکارگاهیوآزمایشگاهی

دارند

بودبتنیهایمخلوطبرخیدرجدیمعضلیکاسالمپشدیدافتحالاینبا.

ماندگارترکارآییباجدیدمحصوالتکاربردومعرفیبرایجدیعزمبنابراین

آمدبوجودطوالنیزمانطیدر

مقدمه



کارآییحفظباوکماسالمپافتباهاییکنندهروانفوقمیالدی80دههدر.

شدتولیدساعته2تا

شدرایجبتنساختهنگامدرآنهاکاربردترتیببدین

ASTMدر. C494نرمالقویآبکاهندهدونوعFدیرگیروGشدهمعرفی

است

روانهایبتنبرایASTMC1017استاندارددرهاکنندهروانفوقمشخصات.

شدارائهIIدیرگیروIنرمالنوععنوانتحت

نداردخففمواستشدهذکرآنهانامایران2930استاندارددر.

مقدمه



قویآبهایکاهنده/هاکنندهروانفوقاثراتوکاربرداهداف.

CوWوw⁄cبودنثابتباکارآییافزایشوکنندگیروان:الف

روانیوCبودنثابتباw⁄cوآبکاهندگی:ب

روانیوباw⁄cبودنثابتباسیمانیموادکاهشوآبکاهندگی:پ

(وبالف)Cبودنثابتباw⁄cوآبکاهندگیوکنندگیروان:ت

(پوالف)w⁄cبودنثابتباسیمانیموادوآبکاهندگیوکنندگیروان:ث

(پوب)روانیبودنثابتباw⁄cوسیمانیموادوآبکاهندگی:ج

(پوبوالف)w⁄cوسیمانیموادوآبکاهندگی،کنندگیروان:چ

هافوق روان کننده اثرات 



هافوق روان کننده اثرات 



CوWوw⁄cبودنثابتباکارآییافزایشوکنندگیروان.

مشروطنفوذپذیریودوامومقاومتدرجزئیافزایشبابیشترروانیصرفاً-

باشدنداشتهوجودهوازاییاینکهبر

یابدمیکاهشنفوذناپذیرودوامومقاومت،هوازاییصورتدر-

بتنانداختنآبوجداشدگیپتانسیلدرافزایش-

مواد افزودنیاثرات کاربرد 



روانیوCبودنثابتباw⁄cوآبکاهندگی.

کاهشبه دلیلبتندرتوجهقابلنفوذناپذیریودوامومقاومتافزایش-

سیمانبهآبنسبت

بیشمصرفاینکهبرمشروطانداختنآبوجداشدگیپتانسیلکاهش-

نباشدحداز

مواد افزودنیاثرات کاربرد 



روانیوw⁄cبودنثابتباسیمانیموادکاهشوآبکاهندگی.

دوامومقاومتدرجزییافزایشگاهوبتنشدگیجمعوگرمازاییدرکاهش-

وجداشدگیدربیشترپتانسیلوکمترچسبندگیوبتندربیشترخشونتایجاد-

انداختنآبگاه

مواد افزودنیاثرات کاربرد 



Cبودنثابتباw⁄cوآبکاهندگیوکنندگیروان.

نفوذناپذیریودوامومقاومتافزایشوبیشترروانیایجاد-

انداختنآبوجداشدگیپتانسیلدرجدیتغییرعدم-

(حدازبیشمصرفعدمشرطبه)

مواد افزودنیاثرات کاربرد 



w⁄cبودنثابتباسیمانیموادوآبکاهندگیوکنندگیروان.

محسوستغییربدونبتنشدگیجمعوگرمازاییکاهشضمنبیشترروانیایجاد-

دوامومقاومتدر

بتندرخشونتایجادهمراهبهانداختنآبوجداشدگیدرزیادپتانسیلایجاد-

مواد افزودنیاثرات کاربرد 



روانیبودنثابتباw⁄cوسیمانیموادوآبکاهندگی.

شدگیجمعوگرمازاییکاهشضمننفوذناپذیریودوامومقاومتافزایش-

انداختنآبوجداشدگیپتانسیلدرافزایشعدموبتندرخشونتایجاد-

حدافزودنیازبیشمصرفعدمبرمشروط

مواد افزودنیاثرات کاربرد 



w⁄cوسیمانیموادوآبکاهندگی،کنندگیروان.

ناپذیریونفوذدواممقاومت،افزایشهمراهبهروانیایجاد-

شدگیوجمعگرمازاییکاهش

بتندرخشونتایجادوانداختنوآبجداشدگیپتانسیلافزایش-

مواد افزودنیاثرات کاربرد 



شودمیمربوطسطحشیمیبهمالمینیونفتالینیپایهمواداثر.

موادوآبمشترکوجهدرافزودنیآنیونیبخشجذبشاملمواداینسازوکار.

استجامد

باردارشدیداًآب دوستانتهایکهشودمیباعثپلیمرغیرقطبیفقراتستون.

باشدمحلولبرعمودشده

باشدمیسیمانذراتسطحبریافتهافزایشمنفیباریکایشبکهاثر.

ساز و کار افزودنی های شیمیایی



ساز و کار افزودنی های شیمیایی



بهبنابراینو(الکتروستاتیکیدفع)کنندمیدفعرایکدیگرریزسیمانذرات.

دارداحتیاجمعینکارآییایجادبرایکمتریآب

بهشدنکلوخهبهتمایلریزذراتاینکننده،روانفوقمصرفعدمصورتدر.

دارندمخالفبارهایجذبعلت

شوندمیبتندرسیمانذراتشدگیپخشباعثشدتبهکربوکسیالت هاپلی.

stericفضاییدفعسازوکار،الکتروستاتیکیدفعسازوکاربرعالوهزیرا

دارد(فضاییممانعت)

ساز و کار افزودنی های شیمیایی



باعث،متغیرهایطولبافرعیهایزنجیره،الکتروستاتیکیدفعبرعالوه.

بگیردراسیمانذراتسطحاطرافبیشتربتواندآبکهفیزیکیصورتبهتاشودمی

(فضاییممانعت)نگهدارددورهمازراذراتو

آبدریکنواختبه طورسیمانهایدانهشودمیافزودهسیمانبهآبکهزمانی.

دارندکوچکیهایکلوخهتشکیلبهتمایلوشوندنمیپخش

شودمیکمترمخلوطروانیوکنندمیحبسخودبیندرراآبهاکلوخه.

شدنهیدراتهآهنگوروانینظرازبهتریوضعشودپخشآبدرکامالًسیماناگر.

آیدمیوجودبه

ساز و کار افزودنی های شیمیایی



وشکنندمیراهاکلوخهوچسبندمیسیمان هاسطحبرشیماییافزودنی های.

دهندمیانجامراهادانهجداسازی

بخشیوآنهاسطحترکردنصرفآبازبخشیوشودمیآزادشدهحبسآب.

نخواهندتماسیکدیگرباسیمانهایدانهورسدمیبهبودروانیمصرفبهدیگر

داشت

بلکهشودنمیمنجرروانیافزایشبهفقطشیمیاییافزودنی هایکارهایوساز.

شدنهیدراتهعملوبگیردراسیمانذراتاطرافخوبیبهآبکهگرددمیباعث

رودپیشتریمناسبنحوبه

ساز و کار افزودنی های شیمیایی



حتیومعمولیکنندهروانمواداصلیسازوکار،الکتروستاتیکیپخش.

SNFوSMFباشدمی

آن هاجذبازپسومواداینافزودنازپسواستمثبتابتداسیمانسطحبار.

شودمیمنفیشدتبهسیمانسطحبار

ساز و کار افزودنی های شیمیایی



SNFکنندهروانفوقبابارتغییرمقدار.

ساز و کار افزودنی های شیمیایی



باشدمیفضاییممانعتایجاد،PCEاصلیسازوکار.

بهآبدرکهکنندمیحملراCO2Na–عاملگروه،هامولکولاین.

−𝐶𝑜2
𝐶𝑜2−عامل.شودمیتبدیل+𝑁𝑎و−

وماندمیباقیافزودنیبهچسبیده−

گرددمیسیمانبهافزودنیاتصالباعثکهباشدمیدارارامتوسطیبارمنفی

ساز و کار افزودنی های شیمیایی



زنجیره هایتوسطاماگیردمیفاصلهسیمانسطحازبلنداترپلیهایگروه.

وجداهمازراسیمانذراتوشودمیدرگیرمجاورسیمانذرهبهمتصلاترپلی

داردمینگهدور

منفیبارهیچ،SNFخالفبرکهدهدمینشان(Zeta)زتاپتانسیلگیریاندازه.

نداردوجودPCEبهمتصلسیمانسطحدرایعمدهوجدی

ساز و کار افزودنی های شیمیایی



(PNS)سولفوناتهنفتالینپلییا(SNF)فشردهسولفوناتهنفتالینآلدئیدفرم.

(میالدی30دههحدود)شدساختهکهبودموادیاولینازیکی

دههبهآنمصرفونگرديداستفادهکنندهروانفوقبعنوانسال هاآندر.

گرددمیبرمیالدی50

شودمیتولیدنفتوسنگذغالازنیزايراندرمادهاين.

SNF



زیاددمایدرغلیظسولفوریکاسیدبانفت،یاسنگذغالقطراننفتالین.

باادامهدروآیدمیدرپلیمرهبصورتآلدئیدفرمباسپسوشودمیسولفوناته

گرددمیخنثیCa(OH)2کلسیمیاNaoHسدیمنمک

هستندداراراکمیًًنسبتامولکولیوزنپلیمرهااین.

مرتبه10تا2کهاستشدهدادهنشانزیرشکلدر(n4)سولفوناتهنفتالینتکرار.

برسد2500تا500حدودملکولیوزنبهتاشودمیتکرار

دهدمینشانخودازرابهتریخواصباشدباالترآنملکولیوزنهرچه.

SNF



گروهازمشتقآلدئیدفرمحولچرخشبرایواستخطیSNFملکولیزنجیره.

CH2کهطوریبهاست،آزادSO3Na–زنجیرهمحورپائینیاباالدرتواندمی

بچرخد

.SNFعامللیگنوسولفونات،مانندمحلولیدر–SO3Naبهتواندمی

−𝑁𝑎+ − 𝑆𝑂3
شودتبدیل−

𝑆𝑂3−منفیبار.
پخشاصلیکارسازووسیمانسطحبرافزودنیجذبعامل−

استالکترواستاتیکی

SNF



وسهولتبرایامااسترنگایقهوهمایعبه صورتابتدادرSNFمادهچندهر.

کنندمیتبدیلایقهوهپودربهراآن بیشتر،ماندگاریوحملارزانی

آبدرکردنوحلپودراینازاستفادهباافزودنی،کنندهتولیدهایشرکت.

اولیهتولیدمانندرامحلولیآب،گرم62تا65درپودرگرم38تا35بامعموالً

آورندمیبدست

هوابرندهبینازعواملیاوکپکوقارچضدکننده،دیرگیرمانندموادیگاه.

دهدبدسترابیشتریماندگاریومطلوبخواصناکنندمیاضافهبدان

SNF



عادیدرحالتSNFمحلولجامدمواددرصدشدگفتهکههمانگونهمعموالً.

بیشترویاکمترتولیدکنندگانبرخیسلیقهبهبنااستممکنکهاستدرصد38تا35

باشدنیزبازهایناز

تداعیراقهوهونفتالینبویازمخلوطییاوداردنفتالینبویبهشباهتآنبوی.

کندمی

باشدمی1/17تا1/14آنغلظتبهبستهمایعSNFچگالی.

(درصد40تا30جامدمواددرصد)

.PHشودمیگزارش8±1آن

SNF



بیشتراندکییادرصد22تاحتیمصرفمیزانبهبستهتواندمیSNFمواداین.

کندایجادآبکاهش

تاشودمصرفسیمانوزندرصد1/5تااستممکنعادیهایغلظتدرمعموالً.

باشدداشتهراآبکاهشمقداراین

درآنآبکاهشمقدارسیمان،وزندرصد0/6تا0/5مصرفحدوددر.

(کنندهروانفوق)آبکاهندهفوقحالتایندرکهبودخواهددرصد12حدود

گیردمینام

SNF



شرطبهوبودخواهدکمترآبکاهشمقدارشودکمترآنمصرفمقدارچنانچه.

.بودخواهدمعمولیکنندهروانباشددرصد5ازبیشترآبکاهشمقداراینکه

خاصیّتاستممکنو(SMFازبیش)دهدمیبتنبهخوبینسبتاًچسبندگی.

هستندناپایداریودرشتحباب هایکهباشدداشتهبیشترهوایحبس

شوندمینمایانهایبتندرمشکلایجادباعثگاه.

ونیستلیگنوسولفوناتهامانندامااستدیرگیرترSMFازچندهرمادهاین.

داردبیشتریاسالمپافت

SNF



دردیرگیرلیگنوسولفوناتیاگیردیرمادهیکازاسالمپ،حفظبرایاستبهتر.

گردداستفادهآن

دقیقه90حدودبهآنردیرگیریتواننمیباشدهمزیادآنمصرفاگرحتی.

رسانید

آنمشتریانازآمادهبتنهایکارخانهواستاقتصادیصرفهدارایآنمصرف.

روندمیبکارنیزکارپایدرگاهوهستند

لیگنوازبهتراماباشدمیSMFوPCEازکمتراولیهسنیندرآنمقاومترشد.

بودخواهد

SNF



کهاستدالر0/7تا0/6بینسازندهاصلیکارخانهدرآنپودرکیلوهرقیمت.

خواهددالر0/4تا0/35(وغیرهحملهایهزینهبدون)مایعبهآنتبدیلازپس

(کیلوهربرایدالر0/45تا0/4)باشدمیگرانترکمیآندیرگیرانواعکهشد

وعوارضکشورخارجیاکشورداخلنقلوحملهزینهبهتوجهبااستبدیهی.

شدخواهددالر0/7تا0/6بینعمالًآنقیمتغیره،وگمرگی

برابردووحدودلیگنوسومدوتقریباًیکسانروانیایجادبرایآنمصرفمقدار.

PCEمصرفبهنزدیکتقریباًوSMFباشدمی

SNF



وگردیدتولیدSNFازبعدسالها(SMF)فشردهسولفوناتهمالمینآلدئیدفرم.

شدگرفتهبکارکنندهروانفوقبه عنوانبتندرآنباهمزمانتقریباً

استبوده60دههحدوددربتندرآنمصرفو50دههدرتولید.

گرددمیتولیدنیزایراندرمادهاین.

داردقرارمالمیننفتالین،جایبهاماباشدمیSNFمانندآنتولیدکلیات.

SMF



دوبلحلقهبجایمالمینحلقهفقطواستSNFشبیهبسیارساختارنظراز.

گیردمیقرارنفتالین

ازصرفاًآندروباشدمیSNFبهنسبتباالتریملکولیجرمدارایمواداین.

حدوددرمناسبموادمولکولیجرممتوسط.شودمیاستفادهسدیمینمک

باشدمی30000

SMF



شودمیتولیدرنگبینسبتاًمایعبصورتنیزSMFماده.

سفیدپودریکبهراآنتوانمیبهترماندگاریوترسادهحملبرایچندهر.

استپرهزینهونداردتوجیهکاراینداخلی،مصرفبرایاماکردتبدیل

استممکنکهشودمیتولیددرصد30تا27غلظتباایراندرSNFمایع.

.گرددارائهنیزکمتریغلظتبافروشندهسلیقهبهبسته

SMF



.نداردخاصیبویمادهاین.

ویژهبهکنندهدیرگیرتوجهیقابلمقدارباراآناغلبزیاد،اسالمپافتبه دلیل.

کنندمیهمراهسدیمگلوکوناتنوعاز

باشدمی1/12تا1/09آنغلظتبهبستهمایعSMFچگالی.

(درصد30تا20غلظت)

.PHاست8/5±0/5حدوددرآن

SMF



آبکاهشدرصد25تاحتیتواندمیمصرفمیزانبهبستهSMFمواد.

کندایجاد

درصد2/5تاحتیاستممکن(درصد30تا27)عادیهایغلظتدرمعموالً.

یافتدستبتندرآبکاهشمقدارحداکثربهبتوانتاشودگرفتهبکارسیمانوزن

درصد12حدودآبکاهشمقدارسیمانوزندرصد0/6تا0/5مصرفحدوددر.

بودخواهدکنندهروانوکنندهروانفوقتعریفمرزکهداشتخواهیم

بهکردخواهدعملکنندهروانیکعنوانبهکمتر،مصرفصورتدرمسلماً.

نباشدکمتردرصد5ازآنآبکاهشکهشرطی

SMF



راجداشدگیوانداختنآببهتمایلوکندمیکمراتازهبتنچسبندگی.

کندبیشترتواندمی

کمزمانیفواصلدروخنکهوایدرآنمصرفشدید،اسالمپافتبهتوجهبا.

شودمیتوصیه(مصرفتابتنتولید)

بتنبهکارپایدرراآنازایعمدهبخشیاهمهکهدهندمیترجیحبسیاری.

نماینداستفادهآنکنندگیروانمزایایازتاکننداضافه

SMF



هایمالتوبتندرمصرفبرایودهدمیبتنبهراخوبیپرداختقابلیت.

مناسبکامالًکندنمیایجادراخاصیرنگاینکهجهتبهروشنرنگ هایبایاسفید

است

.داردکاربردقویکنندهروانمادهیکعنوانبهنیزسفیدگچمالت هایدر.

هوایلذاوماندمیباقیبتندرکمیهوایوچسبندگی،لزجتکاهشجهتبه.

دهدمیبدسترابهتریونمایاستکمتربتنسطحیهایمکوشدهحبس

SMF



برای(بندیبستهوحملبدون)آندرصدی30تاSMF27مایعقیمت.

باشدمیدالر0/8تا0/7حدودکیلوگرمهر

استحدودایندرقیمتداراینیزآنشدهتردیرگیرنوع.

باشدمیSNFمصرفحدوددرنیزآنمصرفمقدار.

SMF



هستندمتفاوتیساختارهایدارایPCEاترکربوکسیالتپلیمواد.

آن هامصرفمیالدی90دههاوایلدروشدندتولیدمیالدی80دههدرمواداین.

گردیدرایجتدریجبه

وبوهایهارنگدرمختلفشیمیاییساختارباPCEازمختلفیانواعامروزه.

شودمیتولیدمتفاوت

استشدهگزارشایراندراخیرسالهایدرموادنوعاینتولید.

PCE



توانمیاماآیدمیوجودبهاکریلیکاسیدکردنپلیمرهازمادهایناصوالً.

هایدرگروهتغییراتیتاکردجایگزیننیزمنومریدیگرگروه هایباراآن

گرددایجادپلیمربندیاستخوانکربوکسیالتی

منفیباریکرویوشودمیخنثیسدیمنمک هایبامعموالًکربوکسیالتیگروه.

گیردمیقرار+Naبصورتمحلولدر

گیردقرارسیمانسطحدرنظرموردافزودنیکهشودمیباعثترتیببدین.

PCE



گلیکولاتیلنپلیبشکلکهباشدمیاترپلییکبصورتموادایندرکوپلیمر.

n(- CH2-CH2-O-)داردوجودموادایندر

چنینهموزنجیرهدرشدهجایگزیناترپلیهایگروهتعدادوnتعداد.

دهدتغییرراPCEخواصتواندمیزنجیرهطول

برایزیاداولیهمقاومتماننداجراییهایخواستهبهتوجهباترتیب،اینبه.

توانمیآمادهبتنبرایاسالمپحفظچنینهموتنیدگیپیشیاساختگیپیش

نمودتولیدپایهکوپلیمرهایباراPCEازانواعی

PCE



برایفضاییممانعتاثرکهاستمهمیعاملواقعدراترپلیهایشاخه.

آوردمیوجودبهPCEتوسطسیمان

باشد80تا20ازمثالبرایتواندمیnتعداد.

PCE



گرددمشاهدهاستممکنتیرهایقهوهیاآلبالوییتارنگبیازPCEماده.

گرددمیحملوتولیدمایعبصورتمعموالPCEًماده.

نیستمرسومامادرآوردنیزپودربصورتراآنزیادهزینهباتوانمی.

استدارارادرصد50تا40جامدمواددرصداصلدرشدهتولیدPCEمایع.

کردتررقیقراآنتوانمیکه

هایشرکتونمودمصرفکمغلظتبارامادهایناستبهتررسدمینظربه.

کنندهمصرفدرصدبه40تا20هایغلظتدرآنرادنیا،درافزودنیمعروف

کنندمیعرضه

PCE



کرداستفادهنیزاسالمپکنندهحفظودیرکنندهموادازPCEدراستممکن.

کفضدیاهوازداموادازاستالزممواداینازبرخیبودنهوازادلیلبهگاه.

نموداستفاده

.PCEکفشچسبیاکارههمههایچسببویبرخی.ندارندمشخصیبویها

ندارندخاصیبویبرخیومیکنندتداعیرا

باشدمی1/12تا1/05بینآنغلظتنوعبهبستهمواداینچگالی.

(درصد50تا20غلظت)

.PHباشدمی7±1معموالمواداین

PCE



بیشتر،اندکییادرصد35تاتواندمی،مصرفمیزانبهبستهPCEمواد.

کندکمرابتنآب

سیمانوزندرصد1بهمصرفبیشتریندرصدی،50هایغلظتدرمعموال.

گرددمیبالغدرصد1/2بهعدداین،درصد40غلظتبرایوشودمیمحدود

درصدی40غلیظمادهازسیمانوزندرصد0/2یا0/25حدودمصرفمیزانبا.

دادکاهشدرصد12درحدودراآبمقدارتوانمی

نمایدعملکنندهروانیکمانندکهداشتانتظارتوانمیکمترمصرفبا.

PCE



آنمصرفوباشدمیآنکنندگیروانقدرت،PCEمهمعملکردهایازیکی.

بودخواهدکمدلیلاینبهنیز

استبتنخوببسیاراولیهمقاومت،آندیگرمهمعملکرد.

داردوسیعیکاربردکشیدهپیشتنیدهپیشیاساختهپیشقطعاتساختدر.

اماکردزیادراآنمیزانمی توانکهداردمتوسطیاسالمپحفظمواداین.

باشدمیزودگیرحدودیتاحالهربه

PCE



جایگزینگاهواستتراکمخودبتنساخت،PCEگستردهکاربردهایازیکی.

نداردنیز

باشدمینظرمورددرصد22یا20ازبیشترآبکاهشکهایپروژههردر.

کرداستفادهمواداینازبایدصرفاً

جداشدگیبهبتنتمایلاماداردخوبیبسیارکنندگیروانقدرتهرچند.

باشدشدهاستفادهآندرVMAموادازاینکهمگرشود،میزیادترانداختن،آبو

دهدنشانخودازهوازاییحدودیتایا

نموداستفادهPCEکناردرلیگنوازاستبهترشکستهماسهحاویهایبتندر.

PCE



دواینازترکیبییاوکارپاییابتنساختهنگامدرتوانمیموادایناز.

نموداستفاده

کردتولیدتوانمیرامناسبیبرقدارایوخوببسیارنمایانهایبتن.

کاربرد(پالستسمنت)براقومقاومتپرهایموزائیکساختدرمواداین.

داردایگسترده

نمودرفعآنراعیباینبایدکهشودمیدیدهPCEموادازبسیاریدرهوازایی.

بردبینازراهوازاییازایعمدهبخشو

PCE



استدالر1/2تا1/0حدودمعموالدرصدی50مایعPCEکیلوگرمیکقیمت.

(بندیبستهوحملهایهزینهبدون)

شودمیتمامدالر1/6تا1/4تاعمالشودکشورواردغلظتاینباPCEچنانچه.

بهکشوردرشدهتمامقیمتدارایدرصد20و40،30غلظتباPCEمسلما.

بودخواهددالر0/8تا0/7ودالر1/1تا1،دالر1/4تا1/2ترتیب

غالباًوباشدمیSMFوSNFنصفحدودبرابرروانیدرآنمصرفمقدار.

استترصرفهبهمقرون

PCE



Ph

Poly-phosphonate)هافسفوناتپلیکننده،روانفوقموادازیکی. based SP

Poly-phosphonicیا SP)،جدیرواجونیافتهوسیعیکاربردهنوزکههستند
.ندارند

.می دهدکاهشرابتندرگرانرویوچسبندگیماده،این.

تنبثباتگرانروی،کاهشبرخالفومی رودبکارخودتراکموروانبتن هایدر.

.می دهدافزایشراخودتراکم

.ازدمی سممکنرامدتطوالنیپمپاژوداردبیشتریکاربردپمپیبتن هایدر.

.می شودواقعاقبالموردنظراینازواستکمآناسالمپافت.



Ph

گروه هایبجایولیمی باشدکربوکسیالت هاپلیهمانندآنساختار.

.داردفسفونیکگروه هایکربوکسیلیک،

بیهشکهمی آوردبوجودنیزفضاییممانعتواستشانه ایبصورتآنساختار.

.می باشدپلی کربوکسیالت ها

. شودمیگرفتهبکارفسفونیکوکربوکسیلیکگروه هایازترکیبیگاه.

اخه هایشبعنوانپروپیلناکسیدیااتیلناکسیدازآنازشاخه هاییرویگاه.

.می گردداستفادهفرعی

استفادهاسیدفسفونیکوینیلکومونومرازاسیدفسفونیکگروهبجایگاههمچنین.

.می گردد



Ph

یالت هاپلی کربوکسملکولیوزندهمیکحدودتافسفونات هاپلیملکولیوزن.

.می باشد

پلی کربوکسیالتبرابر2حدوددرخودتراکمبتنحجمواحددرآنمصرفمیزان.

.(درصد30غلظتدردوهر)می باشد

مخصوصاخودازمناسبیبسیارعملکردکربوکسیالت هاپلیباهمراهتواممصرف.

درصد60ترکیبمی تواندمناسبترکیبیک.استدادهنشانخودتراکمبتن هایدر
.باشدکربوکسیالتپلیدرصد40باآن



میالدی40دههدرتقریباوشدساختهمیالدی30دههدرلیگنوسولفوناتماده.

شدگرفتهبکاربتندر

گردیدموکولمیالدی60و50دههبهآنرواج.

وروسیهکانادا،،فنالندمانندکاغذوچوبصنعتوجنگلصاحبکشورهایدر.

شودمیتولیدزیادحجمدرمادهاینجنوبیآفریقای

کننده هاروان



رفتبکاروشدشناختهکربوکسیالتهاواسیدکربوکسیلیکمیالدی50دههدر.

استفادهنیزکماکانواسترفتهبکارکنندهروانعنوانبهنیزدیگریمواد.

شودمی

تانیزحبابزامواد.شوندمیمحسوبجملهاینازهاساکاریدپلیوقندیمواد.

هستندکنندهروانحدودی

ASTMدر. C494هایدستهدرمواداینA،DوEعنوانتحتترتیببه

اندشدهمشخصزودگیرآبکاهندهودیرگیرآبکاهنده،آبکاهنده

کننده هاروان



کنندهروان/آبکاهندهعنوانتحتمواداینایران2930استاندارددر.

کنندهزودگیرکنندهروان/آبکاهندهوکنندهدیرگیر/کنندهروان/آبکاهندهو

شوندمیشناخته

هستندلیگنوسولفوناتهادنیادرمصرفیکنندهروانمادهبیشترینامروزه.

باشدمیهاکنندهروانفوقبهشبیهنیزمواداینکلیاثراتوکاربرداهداف.

کننده هاروان



کاغذخمیریاچوبازکهاستطبیعیپلیمریکبصورتسولفوناتهالیگنو.

گرددمیاستخراج

واکنشیکباباشدمیکاغذوچوبخمیردررنگایقهوهمادهکهلیگنین.

ونامطلوبشکرحذفازپسوشودمیخارج(کردنسولفوناته)سولفیتی

استاستفادهقابلافزودنییکعنوانبهCa(OH)2یاNaOHباآنکردنخنثی

شودمیاستفادهلیگنودرکنندهدیرگیریاکنندهزودگیرموادبرخیاز.

وساکارزوساکاریدیموادگلوکز،،گلوکوناتتواندمیدیرگیرمواد.

Maltodextrinباشدغیرهونیشکریاچغندرمالسکلسیم،فسفاتو

لیگنوسولفانات



داردکاربردمواداینتولیددرکممقداربهنیزکفضدیاهوازدامواد.

لیگنومایعدرکممقداربهآلدئیدفرمازمعموالًکپکوقارچرشدعدمبرای.

گرددمیاستفاده

لیگنوسولفانات



راآنماندگاریوحملدرسهولتبرای.استایقهوهرنگدارایلیگنومایع.

رسانندمیبفروشجهانیتجارتدروآورندمیدرپودصورتبه

پودرگرم42تا38کردنحلبامعموالافزودنیکنندهتولیدهایشرکت.

آورندمیبدسترامزبورمایع،آبگرم58تا62در

.شودمیاضافهبداننگهدارندهمادهوهوازدا،دیرگیریازودگیرمقداریمعموالً.

درصد20حدتاکمترغلظتبارالیگنوافزودنی،کنندگانتولیدبرخیمعموال.

نمایندمیعرضهنیز

لیگنوسولفانات



استتندکمیپوسیده،چوبیاچوبالکلبهشبیهآنبوی.

کندمیتغییر1/20تا1/16ازغلظتبهبستهآنچگالی.

(درصد40تا30جامدمواددرصد)

.PHباشدمی8±1حدوددرمعموالًلیگنومایع

لیگنوسولفانات



آبکاهشدرصد12تامصرف،حداکثرمیزانبهبستهتوانندمیلیگنومواد.

نمایندایجاد

بهدستیابیبرایاستممکنشوداستفادهدرصد40عادیغلظتازچنانچه.

داردوجودسیمانوزندرصد0/8میزانبهلیگنومصرفبهنیاز،آبکاهشحداکثر

درصد0/2حدودباعمالًکهباشدکمتردرصد5ازنبایدآبکاهشحداقل.

شودحاصلاستممکنسیمانوزن

حدودیتاودارندهوازاییحدودیتالیگنوسولفوناتهاشدگفتهکههمانگونه.

کندمیکمترراجداشدگیوانداختنآببهتمایلوکندمیایجادنیزچسبندگی

لیگنوسولفانات



وکندمیترسادهراکردنپمپودهدمیبتنبهراخوبیخمیریحالتلیگنو.

نمایدمیکمرابتنخشونت،شکستهماسهازاستفادهصورتدربه ویژه

بیشترهوازاییودیرگیریدیرگیر،ومعمولیلیگنوهایبیشترمصرفبامعموالً.

شودمی

پوزوالنیمعدنیپودریموادوبادیخاکستریاسربارهمانندموادبرخی.

دهندمیافزایشلیگنوکاربردصورتدررابتنهوازاییمعموالً

شودمیبیشترسربارهوجودبامواداینمصرف.

لیگنوسولفانات



وهاکنندهرواناغلبازدیرگیرنوعویژهبهلیگنوهااسالمپافت.

استکمترهاکنندهفوق روان

استکمتراسالمپافتباوتردیرگیرکلسیمی،نوع.

کردتنظیمتوانمیرادیرگیری

ندرتبهوکرداستفادهآنازآمادهبتندرتوانمیکمتر،اسالمپافتدلیلبه.

شودمیاحساسکارپایدرکنندهروانمادهافزودنبهنیاز

استپذیرامکانبخوبیلیگنوبادقیقه90تا30طیبتنحمل.

لیگنوسولفانات



واستکمترکنندهروانفوقموادسایرازلیگنوحاویبتناولیهمقاومترشد.

داردکمتریکاربردسردهوایوساختهپیشقطعاتدر

بهترپمپاژواسالمپحفظبرایPCEوSNFهمراهبهلیگنواوقاتازبسیاری.

شودمیاستفاده

لیگنوسولفانات



وگمرکیعوارضوحملبدون(سازندهکارخانه)مبدأدرپودرکیلوهرقیمت.

استدالر0/5تا0/4بینغیره

باشدمیدالر0/7تا0/6داخلیحملبدونایراندرپودرشدهتمامهزینه.

ترتیببهآنهاشدهتمامقیمتشود،تولیددرصد30و40غلظتبامایعچنانچهو

بندیبستهوحملهایهزینهکهبودخواهددالر0/3تا0/25و0/4تا0/35

شدخواهداضافهآنبه

وآبکاهندگیدرآنتواناییامارسدمیبنظرکمآنمصرفچندهر.

استمحدودخیلیکنندگیروان

استصرفهبهاوقاتاغلبمادهاینازاستفادهآب،کمکاهندگیبرای

لیگنوسولفانات




