
 

 

 کاربردها
 مقدار آب در مخلوط بتن یبهبود اثربخش 
   یر یمقرون به ص  ر ه در هش ن وذوذ   یروش 

 و وذوذ آب مشنیس
 گرم یآب و  وا یز یر بتن یبرا منشسب 

 مزایا
 ییهه در آن حذظ هشرا یی شبتن یمنشس   ب برا 

تأخ بش  مشن گ ری مراه   یض   رور  هیاول رشیدر ز
 است.

 ششر  بهبود سن یمقشومت   بش هش ن  نیدر  مه 
 قشبل توجه آب

 بش وذوذ   دیتول قیدوام از طر  نیا زا  یر یبتن 
 هم

 ییآب و  وا طیبتن در شرا ییو حذظ هشرا بهبود 
 گرم

 سب برا دیهلر  بدون سشخت  ی)منش ستذشده در  ا
 و مسلح( دهیتننیبتن  

 به  یبتن، بدون ا زودن آب اضش  ییهشرا نیا زا
 مخلوط بتن

 قدار مصرفم

 گنویل میسولذووشت هلس گنویل یمقدار مصرف معمول
Ca-LIGNOلوگرمیه 100در  لوگرمیه .50 تش 0.1 نی، ب 

مقدار مصرف  نییتع یاست، امش برا یمشویمواد س
مقدار  نیالزم است ا م،یسولذووشت هلس گنویل نهیبه

زمشن  طیو بش استذشده از مواد و شرا شگشهیدر آزمش
 . گردد نییتع یز یر بتن و بتن هیته

لیگنو از حد  نیاس  تذشده ب دیته بشش  توجه داش  
سیم سولذووشت حبشب  وا،  یجزئ نیا زا، بشعث هل

 ییوه  ش رشیزم  شن گ نیو ا زا ییه  شرا نیا زا
 نیودارد. از ا یر یتأث رشیگ تیذیامش بر ه ش  ود،یم

 یر ییبتن تغ ییدرست، مقشومت وهش یآور رو بش عمل
 یاز بتن معمول ش   تریمعمواًل ب یو حت هن  دیوم

 شد. دخوا 

 روش مصرف
بش تمشم اوواع  بیمحص  ود در تره نیاس  تذشده از ا

در طرح  تواودی رتلند بالمشوع اس   ت و م مشنیس   
 .ردیاختالط بتن مورد استذشده قرار گ

 لیگنو
 هلسیمسولذووشت لیگنو 

 

 گرم ییآب و هوا طیدر تابستان و شرا یز یر بتن یمناسب برا 

 
 

 دیکلر  ونیقد  ش 
 سولفونات گنویل %55از  شیب یحاو 
 یمانیمواد س لوگرمیک 100در  لوگرمیک 0.5تا  0.1 نیمصرف: ب مقدار 
 کم یر یبتن با نفوذپذ دیتول قیدوام و مقاومت از طر  شیافزا 
 گرم یدر آب و هوا یز یر بتن یبرا مناسب 

 

مقرون به صر ه  یحلخشص، راه ی رموله شده بیتره نیهش نده آب است. ا یبی، ترهLIGNO-Ca گنویل میسولذووشت هلس گنویل
بتن شنشخته  ریگ ریاست، به عنوان د یدیهلر  چیو بدون   یامحصود هه به صورت  ودر قهوه نیهش ن آب است. ا نیدر ا زا

 گنوی٪ ل55از  نیب یحشو ،یو ریسشخته شده از خم رهنندهیمحصوالت هندگ ریسش بش سهیدر مقش میسولذووشت هلس گنوی. لشودیم
 نیخود دارود. ا بیسولذووشت در تره گنویل %40همتر از  یو ریمحصوالت سشخته شده از خم ریهه سش یسولذووشت است، در حشل

 .هرد هبتن استذشد ی شیا زودو ریبش سش بیبه صورت تره شی ییشبه تنه توانیمحصود را م
ASTM C 494 Type D 
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