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 بتنهایافسودنی

تٌاتش تؼشیف هثحث ًْن همشسات هلی  ؿَد.هختلفی اػتفادُ هی ّایدس تَلیذ تتي ّوَاسُ تشای تْثَد خَاف هىاًیىی ٍ واسایی اص افضٍدًی     

اص ػیواى پشتلٌذ، ػٌگذاًِ ٍ آب وِ تِ صَست پَدس یا هایغ، تشای اصالح خَاف یه یا چٌذ ٍیظگی  ایؼت ؿیویایی تِ غیشافضٍدًی هادُػاختواى، 

ّای عشح اختالط ّا ون اػت ٍ دس ًؼثتؿَد. همذاس ایي افضٍدًیتتي تاصُ یا ػخت ؿذُ، ووی لثل اص اختالط یا دس حیي اختالط تِ آى افضٍدُ هی

تٌا تِ آًچِ وِ دس هثحث ؿًَذ وِ ویایی هؼوَال تشحؼة دسصذی اص همذاس ػیواى تِ هخلَط اضافِ هیآیذ. همذاس هَاد افضٍدًی ؿیتِ حؼاب ًوی

دسصذ ٍصًی ػیواى هصشفی اػت. هَاد افضٍدًی اگش فمظ تش سٍی یىی اص  5حذاوثش ایي همذاس تشاتش ًْن همشسات هلی ػاختواى تِ آى اؿاسُ ؿذُ 

، هَاد افضٍدًی تتي تِ دس تمؼین تٌذی تش اػاع ًَع هادُ آیذ.ایي صَست چٌذ هٌظَسُ تِ حؼاب هیخَاف تتي تاثیش تگزاسد ته هٌظَسُ ٍ دس غیش 

دػتِ تمؼین تٌذی  8ّا تِ افضٍدًی ASTM C-494تشاػاع اػتاًذاسد  ؿًَذ.دٍ دػتِ هَاد افضٍدًی ؿیویایی ٍ هَاد افضٍدًی هؼذًی تمؼین هی

 اًذ، وِ ػثاستٌذ اص:ؿذُ

 (2یا سٍاى وٌٌذُ) 1: واٌّذُ آبAتیپ 

 3: وٌذگیش وٌٌذBُتیپ 

 4: تٌذگیش وٌٌذCُتیپ 

 : واٌّذُ آب ٍ وٌذگیش وٌٌذDُتیپ 

 : واٌّذُ آب ٍ تٌذگیش وٌٌذEُتیپ 

 (6)یا فَق سٍاى وٌٌذُ 5: واٌّذُ لَی آبFتیپ 

 ٍ ٍ دیشگیش وٌٌذُآب : واٌّذُ لَی G تیپ

  ّای تا ػولىشد خاف. : افضٍدًیSتیپ 
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هَاد افضٍدًی اگشچِ  تاؿٌذ.هی تٌذگیش وٌٌذٍُ  ّای ؿیویایی ؿاهل هَاد افضٍدًی حثاب ػاص، واٌّذُ آب، وٌذگیشوٌٌذُافضٍدًیپشواستشدتشیي      

 آیذ.هی وِ اهشٍصُ تَلیذ تتي تذٍى افضٍدًی اػتثٌا تِ حؼاب ّؼتٌذآیٌذ، اها تِ اًذاصُ ای هَثش ٍ سایح اص ػٌاصش اصلی ػاخت تتي تِ حؼاب ًوی

معدنیهایافسودنی

ؿَد. تغییش سًگ دس تتي هی ّای خاصیتشخی اص خَاف ٍ یا ایداد ٍیظگی ّای هؼذًی تِ ؿىل رسات تؼیاس سیض هؼذًی هَخة تْثَدافضٍدًی     

ّای هؼذًی دس تتي افضٍدًیتتي، تْثَد واسایی ٍ اًؼدام تتي تاصُ ٍ ّوچٌیي استمای هماٍهت ٍ ًفَرًاپزیشی تتي ػخت ؿذُ اص آثاس اػفادُ اص 

ّا وِ تِ ػٌَاى هَاد خایگضیي یا هىول ػیواى ّا، پَصٍالىّای هؼذًی خٌثی ٍ سًگذاًِّای هؼذًی تِ ػِ دػتِ ولی افضٍدًیّؼتٌذ. افضٍدًی

 ؿًَذ. ّای ؿثِ ػیواًی تمؼین تٌذی هیؿًَذ، ٍ افضٍدًیؿٌاختِ هی

یٌی ّؼتٌذ وِ تِ تٌْایی فالذ اسصؽ چؼثاًٌذگی تَدُ، اها تِ ؿىل رسات تؼیاس سیض دس ّا ؿاهل هَاد ػیلیؼی یا ػیلیؼی آلَهپَصٍالى

تَاًٌذ دس همادیش هختلف ّا هیوٌٌذ. پَصٍالىّای تا خاصیت ػیواًی ایداد هیهداٍست سعَتت عی ٍاوٌؾ ؿیویایی تا ّیذسٍوؼیذ ولؼین، تشویة

ًَذ. واّؾ ػشػت ٍ هیضاى حشاست ًاؿی اص آتگیشی ػیواى، افضایؾ واسپزیشی ٍ خایگضیي ػیواى ؿذُ ٍ تاػث صشفِ خَیی دس هصشف ػیواى ؿ

 هاًٌذّای خام ؿاهل پَصٍالى ی هتذاٍلّاتاؿٌذ. اًَاع پَصٍالىّا دس تتي هیّای اػتفادُ اص پَصٍالىهماٍهت تتي ٍ واّؾ ًفَرپزیشی اص ٍیظگی

اػت  ّا هیىشٍػیلیغیىی اص پشواستشدتشیي پَصٍالى ّؼتٌذ. 8ٍ دٍدُ ػیلیؼی 7یخاوؼتش تاد هاًٌذّای صٌؼتی خاوؼتشّای آتـفـاًی ٍ پَصٍالى

 تَاًذ خَاف هماٍهتی، دٍام ٍ ... تتي سا تِ عَس لاتل تَخْی تْثَد تخـذ. تِ عَس ولی تاثیش هثثت هیىشٍػیلیغ دس تتي تِ ػلت دٍ هىاًیؼنوِ هی

 اػت:

 افضایؾ تَلیذ طل اص ّیذساػیَى ػیواى تا آب فؼالیت پَصٍالًی تاال ٍ واّؾ ّیذسٍوؼیذ ولؼین حاصل ٍ 

 تاثیش هثثت تش تشاون ٍ ًفَرپزیشی تتي خلل ٍ فشج تیي رسات طل ٍ ػیواى ٍ ًشهی صیاد ٍ واّؾ 

ّای داًِ دّذ.ؿَد ٍ تِ ایي ٍػیلِ تشاٍایی تتي سا واّؾ هیهیىشٍػیلیغ تاػث افضایؾ چؼثٌذگی تیي رسات ػیواى ٍ ػٌگذاًِ هی

 دٌّذ.ًشم تش اص ػیواى ّؼتٌذ، تا پش وشدى هٌافز تتي، هماٍهت سا افضایؾ ٍ ًفَرپزیشی تتي سا واّؾ هیِ چٌذیي تشاتش هیىشٍػیلیغ و
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ّای هؼذًی خٌثی ًیض تش هماٍهت تتي تاثیشی ًذاؿتِ، ٍ تش تْثَد واسپزیشی ٍ چؼثٌذگی تتي تاثیشگزاسًذ. ایي هَاد هؼوَال الضاهات افضٍدًی

 گیشًذ.تتي هَسد اػتفادُ لشاس هیتاهیي وشدُ ٍ تِ ػٌَاى ػٌگذاًِ دس ّای تتٌی سا ػٌگذاًِ

ّای سًگی دس ػِ ؿىل گیشًذ. افضٍدًیّای خٌثی ّؼتٌذ وِ تِ خْت تغییش سًگ تتي هَسد اػتفادُ لشاس هیّا اص دیگش افضٍدًیسًگذاًِ

ي افضٍدًی وِ ػاتمِ تیـتشی دس اػتفادُ داسد، تِ صَست رسات گیشًذ. ؿىل پَدسی ایپَدسی، گشاًَل ٍ یا تصَست هایغ هَسد اػتفادُ لشاس هی

ّا تی اثش تَدُ ٍ تا رسات ػیواى ٍاوٌـی ًذاسًذ ٍ فمظ دس عی تاؿٌذ. ایي داًِّای ػیواى هیهیىشٍػىَپی ٍ تِ لغش حذٍد یه دّن لغش داًِ

ّای سًگی یىپاسچِ اػت وِ همذاس اػتاًذاسد هشتَط تِ تتي ASTM C979دٌّذ. ّای ػیواى سا تغییش هیّیذساػیَى ػیواى تا آب سًگ داًِ

دسصذ تیـتش ؿَد، چشاوِ  11دسصذ ٍصًی ػیواى اػت ٍ ًثایذ اص  7تا  1هصشف ٍ ًَع هَاد هصشفی تایذ هغاتك آى تاؿٌذ. دٍص هصشفی هؼوَال تیي 

-فی دس تتي اػت وِ دس گزس صهاى ووشًگ ًـذُ ٍ ؿؼتِ ًویهوىي اػت تش هماٍهت تتي تاثیش داؿتِ تاؿذ. اوؼیذ آّي پشواستشدتشیي سًگذاًِ هصش

ّای هتٌَػی ایداد وشد. تَاى سًگّا هیؿَد وِ تَػظ تشویة آىّای اصلی تَلیذ ؿذُ تَػظ اوؼیذ آّي ؿاهل صسد، لشهض ٍ ػیاُ هیؿَد. سًگ

ّای سًگی گیشًذ. تتيتاالتش، ووتش هَسد اػتفادُ لشاس هی آیٌذ وِ تِ ػلت ّضیٌِّای دیگش ًظیش ػثض اص اوؼیذ وشٍم ٍ آتی اص وثالت تذػت هیسًگ

ّا تِ هٌظَس تفىیه ّا، ٍ یا ػٌگ فشؽ ٍ سٍػاصی ساُّای ًواداس وِ ّضیٌِ ًوای تاالیی داسًذ هاًٌذ پلواستشدّای هختلفی داسًذ، اص خولِ دس ػاصُ

 ّا.هحل ػثَس ٍػایل ًملیِ ٍ حتی ًوای ػاختواى

اگش تِ ًحَ هٌاػثی فؼال ؿًَذ خاصیت ػیواًی خَاٌّذ داؿت. ایي  خاصیت پٌْاى ّیذسٍلیىی داسًذ، ٍ ًیض ّای ؿثِ ػیواًیافضٍدًی

ّا تیـتش ؿثیِ ػیواى هؼوَلی ّؼتٌذ. سایح ّا فمظ دس هحیظ للیایی تا آب ٍاوٌـی هـاتِ ػیواى پشتلٌذ داؿتِ ٍ دس همایؼِ تا پَصٍالىافضٍدًی

 گذاصی اػت.تشیي ایي ًَع افضٍدًی سٍتاسُ آّي 

هایشیمیاییافسودنی

9موادهواساز

-ؿَد وِ ایي حثابؿًَذ. ٍیثشُ وشدى تتي تذیي هٌظَس اًدام هیداد هییٍخَد حثاب َّا دس تتي اختٌاب ًاپزیش تَدُ ٍ ون ٍ تیؾ دس تتي ا

 سػٌذ.ّای ًاخَاػتِ تِ حذالل تشػٌذ اها ّیچگاُ تِ صفش ًوی
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یا ػیواى َّاصا ٍ یا تشویة  )حثاب ػاص(ّای َّاصاسیض ٍ وشٍی ؿىل ّؼتٌذ وِ تا اػتفادُ اص افضٍدًی ّای ػوذیّا، حثابدػتِ دٍم حثاب

ؿًَذ ّای َّای دسؿت ًاخَاػتِ تا اؿىال ًاهٌظن ّن ایداد هیّا، حثابؿًَذ. الصم تِ روش اػت دس وٌاس ایي حثابّشدٍ دس هخلَط تتي ایداد هی

ّای َّای غیش هفیذ ٍ دسؿت تاؿٌذ. تا ٍیثشُ هٌاػة لؼوتی اص دسصذ آى حثاب 2الی  1دس تتي هوىي اػت  دسصذ َّای ایداد ؿذُ 8الی  4ٍ اص 

 .ّای سیض ػوذی ّن خاسج خَاٌّذ ؿذؿًَذ اها دس صَست ٍیثشُ تیؾ اص حذ، حثابّا اص هخلَط خاسج هیایي حثاب

گیشًذ. اص دیگش ٍب ؿذى ٍ افضایؾ واسایی تتي هَسد اػتفادُ لشاس هیَّاصاّا تغَس هؼوَل تِ خْت افضایؾ هماٍهت تتي دستشاتش یخ صدى ٍ ر

ّا تِ ػلت داسا تَدى فضا تشای افضایؾ حدن ّای َّاصاّا افضایؾ لاتلیت آب تٌذی، واّؾ اهىاى تَسق، افضایؾ هماٍهت دستشاتش حولِ ػَلفاتٍیظگی

تا  3سٍصُ  28دسصذ َّای هخلَط، هماٍهت  1. دس هماتل، تِ اصای افضایؾ ّش تاؿذّا هیّا ٍ واّؾ اهىاى خذاؿذى داًِّا دسحضَس ػَلفاتٍاوٌؾ

 یاتذ.دسصذ واّؾ هی 5

تاؿٌذ. ایي افضٍدًی، پیًَذ ّای تاػغح فؼال ّؼتٌذ، وِ داسای یه ػش آتذٍػت ٍ یه ػش آب گشیض هیهَاد افضٍدًی َّاػاص داسای هَلىَل

 تشایّا توایلی ؿَد. تاواّؾ وـؾ ػغحی آب، ایي حثابّای وَچه َّا هیـىیل حثابّای آب سا واّؾ دادُ ٍ تاػث تػغحی تیي هَلىَل

 ؿًَذ.َػتي ًذاؿتِ ٍ پایذاس هیتِ ّن پی

 موادکاهندهآب

تَدُ، ٍ اگش ّوشاُ تا خاصیت  Aّایی وِ فمظ خاصیت واٌّذگی آب داؿتِ تاؿٌذ تیپ افضٍدًی ASTM C-494اػتاًذاسد  تشاػاع

داسًذ.  Aّؼتٌذ وِ الثتِ واستشد ووتشی ًؼثت تِ تیپ  Eٍ اگش ّوشاُ تا خاصیت تٌذگیشوٌٌذگی تاؿٌذ تیپ  Dذ تیپ دیشگیشوٌٌذگی تاؿٌ

ّای واٌّذُ گیشًذ. یىی اص هْوتشیي واستشدّای افضٍدًیلشاس هی Fذگی لَی آب سا داسًذ دس دػتِ تیپ ٌّایی وِ خاصیت واّّوچٌیي افضٍدًی

تاؿذ، اصیي سٍ تِ هَاد واٌّذُ آب، سٍاى وٌٌذُ ٍ تِ هَاد واٌّذُ لَی آب، فَق تتٌی تِ خْت واسپزیشی تْتش هی آب افضایؾ هیضاى سٍاًی هخلَط

 ؿَد.سٍاى وٌٌذُ ًیض گفتِ هی

 :گیشًذّا، تشای ػِ ّذف دس هخلَط تتٌی هَسد اػتفادُ لشاس هیّا ٍ فَق سٍاى وٌٌذُسٍاى وٌٌذُ     

 تشتغییش دس همذاس آب ٍ ػیواى، تِ هٌظَس تتي سیضی ساحت تشای افضایؾ واسپزیشی تذٍى ایداد .1

 ( تِ هٌظَس وؼة هماٍهت تاالتش ٍ دٍام تیـتش تتي دس واسایی ثاتتW/Cتشای واّؾ آب هخلَط ٍ واّؾ ًؼثت آب تِ ػیواى) .2
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 تشای واّؾ همذاس هصشف ّشدٍ هادُ ػیواى ٍ آب دس واسایی ثاتت تِ هٌظَس صشفِ خَیی دس هصشف ػیواى  .3

دس  ّاّای ػیواى ػاصگاسی داسًذ، ّوچٌیي هغالؼات هختلف ًـاى دادُ وِ تاثیش ایي افضٍدًیّا تا اًَاع تیپّا ٍ فَق سٍاى وٌٌذُوٌٌذُ سٍاى

فَق ّاػت. افضٍدًی ّا ًِ دس ًَع ػولىشد، تلىِ دس ؿذت ػولىشد آىّا ٍ فَق سٍاى وٌٌذُتفاٍت تیي سٍاى وٌٌذُّا تیـتش تَدُ اػت. حضَس پَصٍالى

دسصذ دس یه اػالهپ ثاتت سا داسد، دس حالیىِ افضٍدًی سٍاى وٌٌذُ تَاًایی واّؾ آب تِ هیضاى  31تا  21سٍاى وٌٌذُ تَاًایی واّؾ آب تِ هیضاى 

داد، اها تَاى همذاس واّؾ آب هصشفی سا افضایؾ دسصذ دس ّواى همذاس اػالهپ سا داسد. تا تاال تشدى همذاس دٍص هصشفی سٍاى وٌٌذُ هی 12تا  5

 1.4تا  1.2ّا حذٍد همذاس دٍص هصشف سٍاى وٌٌذُ تغَس هؼوَل، حدن َّای هخلَط ٍ هماٍهت تتي ؿَد. گیشؽهوىي اػت هَخة تاثیش هٌفی تش 

همذاس تؼتِ تِ ًَع افضٍدًی ٍ  شهمادی ، الثتِ ایيدسصذ ٍصى ػیواى خـه اػت 1.2تا  1.1 حذٍد ّافَق سٍاى وٌٌذُ دسدسصذ ٍصى ػیواى خـه ٍ 

 گشدد.هادُ هَثش هؼوَال تَػظ واسخاًِ تَلیذ وٌٌذُ تؼییي هی

ّا ّا ّؼتٌذ. هَاد تـىیل دٌّذُ اصلی فَق سٍاى وٌٌذُّا واهال هتفاٍت اص فَق سٍاى وٌٌذُاص ًمغِ ًظش هَاد تـىیل دٌّذُ، سٍاى وٌٌذُ

هاًٌذ  12ٍ یا اوشیلیه پلیوشّا 11ػَلفًَات ًفتالي فشهالذّیذ ،11پلیوشّای هصٌَػی هحلَل دس آب ّؼتٌذ، هاًٌذ ػَلفًَات هالهیي فشهالذّیذ

 وَپلیوشّای وشتَوؼیلیه اوشیلیه اػیذ.

ّای گشٍُ ؿاهل ًوه ّا سا تِ چْاس دػتِ تمؼین وشد. اٍلیيتَاى آىّا هَاد آلی ّؼتٌذ وِ هیهَاد اصلی تـىیل دٌّذُ سٍاى وٌٌذُ

ّای تِ ػٌَاى فَق سٍاى وٌٌذُ ّن هَسد اػتفادُ لشاس گیشد. گشٍُ دٍم ؿاهل ًوه تَاًذ، وِ اصالح ؿذُ آى هی13لیگٌَػَلفًَیه اػیذ

گشٍُ ػَم ٍ گشٍُ چْاسم ؿاهل تشویثات هتفشلِ ًظیش گلیؼشٍل، پلی ًٍیل الىل ٍ غیشُ  15ّاؿَد. وشتَّیذساتهی 14ّاّیذسٍوشتَوؼیلیه اػیذ

 دّذ.ّا سا ًوایؾ هی، ػاختاس ؿیویایی تؼضی اص سٍاى وٌٌذ4ُتا  1 ّایؿىل ؿَد.هی
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 Sulfonated Melamyne Formaldehyde 
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 Sulfonated Naphtalene Formaldehyde 
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 Acrylic Polymer 
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 Lignosulfonic Acid 
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 Hydrocarboxylic Acid 
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 Carbohydrate 
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یگٌَػَلفًَات                           .1شکل 2شکلػاختاس ؿیویایی ل یِ پلی وشتَوؼیالت. ا پ ش  یوش ت پل  ػاختاس ؿیویایی ًَػی 

 

                                 

لذّیذ .3شکل فشها فًَات هالهیي  فشهالذّیذ .4شکل                     ػاختاس ؿیویایی ػَل  ػاختاس ؿیویایی ػَلفًَات ًفتالي 

 

ّا سا تِ دٍ ّا، تؼتِ تِ هَاد اٍلیِ اػتفادُ ؿذُ دس افضٍدًی ٍ لذست سٍاى وٌٌذگی، فَق سٍاى وٌٌذُّای سٍاى وٌٌذُتشخی اص تَلیذ وٌٌذُ     

تِ ػٌَاى فَق سٍاى  هادٍُ ّش دٍ ًاهِ ای، اتش سٍاى وٌٌذُ هؼٌی ًذاؿتِ يٌظش آییهوٌٌذ. اص دػتِ فَق سٍاى وٌٌذُ ٍ اتش سٍاى وٌٌذُ تمؼن تٌذی هی

ّا هتفاٍت تَدُ ٍ دس اسصیاتی التصادی ػالٍُ تش لیوت، هیضاى هصشف ؿًَذ. ًىتِ دیگش ایٌىِ همادیش اػتفادُ اص فَق سٍاى وٌٌذُوٌٌذُ ؿٌاختِ هی

 ًیض تایذ هَسد تشسػی لشاس گیشد.

بتنموادعواملفعالسطحیدرافسایشکاراییهایمکانیسماثرمولکول

 

ّا ٍلتی دس ایي هَلىَل ّا آتذٍػت ّؼتٌذ.ّا آتگشیض ٍ ػش دیگش آىّای ایي هَاد داسای ػاختاس پیچیذُ خغی ّؼتٌذ وِ یه ػش آىهَلىَل

ّا دٍستشیي فاصلِ سا تا رسات آب داؿتِ ض آىؿًَذ وِ اًتْای آتگشیای تَصیغ هیهحیظ آتذاس لشاس تگیشًذ تِ ػوت ػغح آب ساًذُ ؿذُ ٍ تِ گًَِ

آٍسًذ وِ اگش تِ ّا سا احاعِ وشدُ ٍ تِ صَست رسات وشٍی ؿىل دس هیآى وٌٌذّا تِ رسات َّا تشخَسد تاؿذ. حال اگش اًتْای آتگشیض ایي هَلىَل
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-ّا سا اص ّن تؼشیغ هیا تملیل دادُ ٍ خذا ؿذى آىّای هضتَس سّای ػیواى، وـؾ ػغحی داًِرسات ػیواى تخَسًذ، دس اهتذاد ػوَد تش ػغح داًِ

 یاتذ.ّا ًؼثت تِ ّن تؼْیل ؿذُ ٍ واسپزیشی تتي افضایؾ هیوٌٌذ، دس ًتیدِ حشوت داًِ

ّا، هَاد فؼال وٌٌذُ ػغحی ّؼتٌذ وِ دس ّا دس تتي ًیض تِ ایي صَست اػت وِ تشویثات اصلی ٍ فؼال سٍاى وٌٌذُهىاًیؼن اثش سٍاى وٌٌذُ

 دٌّذ.ؿیویایی سا دس ایي ػغح تواع داخلی تغییش هی-هـتشن دٍ فاص غیشلاتل اختالط خوغ ؿذُ ٍ ًیشٍّای فیضیىیفصل 

دّذ وِ ػثة دٍس ؿذى ایي رسات اص ّن ٍ تثثیت حالت ّا تاس هٌفی هیّای ػیواى خزب ؿذُ ٍ تِ آىی ػغحی سٍی داًِایي فؼال وٌٌذُ

تَاًٌذ تِ رسات ػیواى تچؼثٌذ. ایي پخؾ ؿذگی یىٌَاخت رسات ػیواى تاػث ًیض دفغ ؿذُ ٍ ًویّای َّا ؿَد، حثابّا هیپخؾ ؿذگی آى

ؿَد. ّوچٌیي پشاوٌذگی ّای ّیذساػیَى دس تواع تا آب تَدُ ٍ تاػث افضایؾ هماٍهت اٍلیِ هیؿَد ػغح تیـتشی اص ػیواى تشای ٍاوٌؾهی

 ػخت ؿذُ تِ ؿذت افضایؾ یاتذ. ؿَد هماٍهت تتيیىٌَاخت رسات ػیواى دس هخلَط تاػث هی

-ّای آب اعشاف ّش رسُ ؿذُ ٍ دسًتیدِ هَخة خذاؿذگی رسات اص ّن هیای هٌظن اص هَلىَلتؼالٍُ تاس هٌفی ػثة تَخَد آهذى پَػتِ

سٍاًؼاصی  ؿَد ٍ تشایؿَد.چَى آصادی تیـتشی تشای حشوت رسات ٍخَد داسد ٍ آتی وِ دس اثش ػیؼتن فَلىَلِ ؿذى تحت لیذ اػت، آصاد هی

 یاتذ.هخلَط دس دػتشع لشاس گشفتِ ٍ دس ًتیدِ واسایی افضایؾ هی

تندگیرکنندهها

-ّای دهای پاییي، دس واسخاًِّا دس تتي سیضیؿَد. اص تٌذگیشوٌٌذُافضٍدًی تٌذگیشوٌٌذُ تاػث ػشػت گشفتي وؼة هماٍهت اٍلیِ دس تتي هی

ؿَد. تیـتشیي ّا ٍ یا دس ّش تتي سیضی وِ ػشػت گیشؽ هْن اػت اػتفادُ هیتش لالة ّای تَلیذ لغؼات پیؾ ػاختِ تِ خْت تاص وشدى ػشیغ

 دسخِ ػاًتی گشاد اػت ٍ ًثایذ ایي افضٍدًی سا تِ ػٌَاى ضذیخ تِ واس تشد. 2ّای دهای پاییي، تا ّا دس تتي سیضیواستشد تٌذگیش وٌٌذُ

ٌٌذُ ولشیذ ولؼین اػت. ولؼین ولشیذ هاًٌذ یه واتالیؼت ّیذساػیَى ولؼین ّای تؼشیغ وتشیي افضٍدًییىی اص ؿٌاختِ ؿذُ تشیي ٍ سایح

گیشد.تا ایي ٍخَد اػتفادُ اص ولشیذ ولؼین تِ ػلت خاصیت ػیلیىات سا ػشػت تخـیذُ ٍ تِ ػٌَاى یه تٌذگیشوٌٌذُ هَثش هَسد اػتفادُ لشاس هی

تٌاتش تَصیِ آییي ًاهِ ایذ تیـتش اص حذ الصم تشای حصَل ًتیدِ هَسدًظش تاؿذ ٍ خَسًذگی فَالد، فمظ دس تتي تذٍى آسهاتَس هداص اػت. همذاس آى ًث

، تا اػتفادُ اص افضٍدًی تٌذگیشوٌٌذُ، گیشؽ اٍلیِ، وِ تَػظ ASTM C-494تٌاتش اػتاًذاسد  دسصذ تداٍص وٌذ. 2همذاس آى ًثایذ اص تتي ایشاى 

 ػاػت تیـتش تاؿذ. 3.5ػاػت ووتش ٍ اص  1هخلَط وٌتشلی ًثایذ اص  ؿَد، ًؼثت تِاًذاصُ گیشی هی ASTM C-403آصهَى ًفَر عثك 



 

8 

 

کندگیرکنندهها

ّای دس َّای گشم، وِ تِ ػلت دهای تاال صهاى گیشؽ تتي ؿَد. دس تتي سیضیاص ایي افضٍدًی تِ خْت ایداد تاخیش دس گیشؽ تتي اػتفادُ هی

اص افضٍدًی وٌذگیش  ،ّای حدین، تشای خلَگیشی اص دسص ّای ػشدل تشای تتي سیضی، تؼٌَاى هثاایچٌذ هشحلِّای یاتذ، دس تتي سیضیواّؾ هی

تَاًٌذ تِ ػٌَاى وٌذگیش وٌٌذُ اػتفادُ ّا، هحلَل ًوه سٍی، هحلَل تَسات ٍ هتاًَل هیؿَد. ؿىش، هـتمات وشتَّیذساتوٌٌذُ دس تتي اػتفادُ هی

تَاًٌذ هَخة تَلف واهل گیشؽ تتي ؿًَذ. تشاػاع هی صیادًیاص اػت چشا وِ دس همادیش  ؿًَذ. دس اػتفادُ اص ایي افضٍدًی هشالثت ٍ دلت تاالیی

 تاؿذ.ػاػت هی 3.5ػاػت ٍ حذاوثش  1تتي حذالل  گیشؽهیضاى تاخیش ایداد ؿذُ تَػظ ایي افضٍدًی دس  ASTM C-494اػتاًذاسد  

ًیض ٍخَد داسًذ وِ تشای اصالح چٌذ ٍیظگی هخلَط تتٌی هَسد اػتفادُ ّای ؿیویایی دیگیشی ّای ته هٌظَسُ، افضٍدًیػالٍُ تش ایي افضٍدًی

سٍاى  ّایی ًظیش واٌّذُ آب ٍ وٌذگیش وٌٌذُ، واٌّذُ آب ٍ تٌذگیش وٌٌذُ ٍ فَقؿَد. افضٍدًیّا چٌذ هٌظَسُ گفتِ هیگیشًذ، وِ تِ آىلشاس هی

 وٌٌذُ ٍ وٌذگیش وٌٌذُ ٍ غیشُ.
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