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لیگنــو ســولفونات یکــی از قدیمی تریــن افزودنی هــای 
ــد  ــن می باش ــت بت ــرف در صنع ــورد مص ــیمیایی م ش
کــه بــه عنــوان روان کننــده بتــن و کاهنــده آب بتــن 

ــود. ــتفاده می ش اس
مکانیســم عمــل آن هــا بر پایــه خاصیــت پخش کنندگی 

ذرات ســیمان در آب می باشــد.
بــه تدریــج مــواد دیگــری از جملــه مالمین ســولفونات، 
نفتالیــن ســولفونات و اخیــراً پلــی کربوکســیالت ها  به 

ایــن صنعــت اضافه شــد.

لیگنو سولفونات
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یــا  روان کننــده  فــوق  ســولفونات  نفتالیــن  پلــی 
کاهش دهنــده آب بتــن می باشــد کــه در هنــگام 
اختــالط جــذب ســیمان شــده و در لحظــات اولیــه 
ــیمان را  ــی ذرات س ــار منف ــیمان، ب ــیون س هیدراس

می دهــد. افزایــش 
ایــن افزودنــی بتــن تاثیــر بــه ســزایی بــر کاهــش آب 
بتــن بــدون تاثیــر بــر زمــان طبیعــی ســفت شــدن آن 

دارد.
پلــی نفتالیــن ســولفونات بــه افزایــش مقاومــت بتــن 
کمــک می کنــد و همچنیــن خاصیــت اســالمپ بتــن را 
حفــظ و باعــث افزایــش دوام و کاهــش نفوذپذیــری 

ــود. ــن می ش بت

پلی نفتالین سولفونات
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ــواع پلــی کربوکســیالت  نســل جدیــدی از ان
اتــر و یــک ابــر روان کننــده قــوی اســت کــه 
بــه صــورت تخصصــی بــرای بتن هــای آمــاده 
ــاال و  ــتحکام ب ــالمپ، اس ــظ اس ــه در آن حف ک
عمــر طوالنــی مدنظــر می باشــد فرمولــه شــده 

اســت.

R پلی کربوکسیالت نوع
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ــیالت  ــی کربوکس ــه پل ــر پای ــده ای ب ــر روان کنن اب
ــا  ــود، ب ــد می ش ــع تولی ــورت مای ــه به ص ــوده ک ب
اســتفاده از ایــن محصــول می تــوان آب بتــن را تــا 
حــد چشــمگیری کاهــش داد و بــه تبــع آن باعــث 

ــردد. ــن می گ ــتحکام بت ــش اس افزای
ایــن محصــول در پــروژه هایــی کــه از بتــن آمــاده 
اســتفاده می شــود و دوام بــاال مــد نظــر اســت 

ــردی اســت. بســیار کارب

F پلی کربوکسیالت نوع
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گلوکونات سدیم نوعی قند است، قندی که در صنعت ساختمان 
و سـیمان کاری، تولید مواد شـوینده و مواد بهداشتی و آرایشی 

استفاده می شود.
گلوکونات سـدیم ماده ای شـیمیایی اسـت که در صنایع مختلف 
کاربردهای فراوان دارد، از جمله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
ایـن مـاده می توان بـه نرم کنندگی و رقیق کنندگی اشـاره کرد.

در صنعت سـاختمان بعنوان کاهش دهنده آب و اسـتحکام سازه 
به کار می رود. یکی از مشـکالت کار با بتن آسـیب هایی اسـت که 
ایـن مـاده در گرمـا و سـرما به دلیل انبسـاط و انقبـاض می بیند. 
اسـتفاده از سـدیم گلوکونات این آسـیب ها را کاهـش می دهد 
و از فرسـایش بتـن، خشـک شـدن و تـرک خـوردن آن جلوگیری 
می کنـد. از دیگـر مزایای ایـن ماده می توان به مقاومـت در برابر 

خوردگی اشـاره نمود.

گلوکونات سدیم
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این ماده بر اسـاس یک ایده آمریکایی تولید می گردد که 
بر پایه مالمین بوده و ماده اصالح شده سولفونات مالمین 
فرمالدئید می باشد، این ماده قابلیت دیسپرس کنندگی 
بسـیار قوی را دارا می باشـد و به سـادگی در آب حل و بر 
خالف دیسـپرس کننده های موجود، مایعی شـفاف، بدون 
رنـگ و بـو بدسـت می آیـد و توانایـی حـل شـدن 25-40 

درصد در آب را دارد.
نقش عمده این ماده جلوگیری از ته نشـینی و دیسپرس 

نمودن اکسـتندرها در محیط آبی می باشد.

مالمین سولفونات
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