
افزودنـی های بتـن
رزین های سنگ مصنوعی

ــر  ــه پیل کربوکســیالت ات ــر پای رزیــن ســنگ مصنوعــی ب

اصــالح شــده بــا مقاومــت اولیــه بســیار بــاال  

Struton HS101

خالصه ای از محصول

مخلوط های  آب  شدید  کاهنده  و  روان کننده  ابر  یک   HS101 اتون  اس�ت

از واحد تحقیق و  اتر  پایه پیل کربوکسیالت  بر  سیمانـی سنگ مصنوعی و 

توسعه تولید رزین پیل کربوکسیالت شـرکت Strumix می باشد. این محصول 

باال  ن و روانـی  پایـ�ی به سیمان  با نسبت آب  تولید مخلوط سیمانـی  جهت 

ن این محصول  و کسب مقاومت اولیه بـیش�ت توسعه یافته است. همچنـ�ی

جهت استفاده در کنار انواع سیمان ها و پوزوالن ها عملکرد مناسبـی دارد 

و رس موجود در سنگدانه ها روی عملکرد روانـی اولیه و حفظ روانـی آن 

ی نخواهد گذاشت. تاث�ی

موارد كاربرد 

باال  روانـی  ایجاد  ن  همچنـ�ی و  زیاد  آب  کاهش  قدرت  با   HS101 اتون  اس�ت

ذیل  موارد  برای  سیمانـی  مخلوط  اولیه  مقاومت  کسب  رسعت  افزایش  و 

می تواند کاربرد داشته باشد: 

- تولید انواع سنگ مصنوعی سیمانـی و گچی

- تولید انواع سنگ آنتـیک و سمنت پالست 

- تولید انواع قطعات پـیش ساخته سیمانـی 

- استفاده در کنار انواع مالت های حاوی پوزوالن ها و سیمان های آمیخته

عملکرد و مزایا

است.  شکل  شانه ای  پیل کربوکسیالتـی،  مصنوعی  سنگ  رزین  ساختار  ریز 

ستون  و  بوده  بلند  بسیار  جانبـی(  )زنجیـرهای  شانه ها  این  دندانه های 

فقرات )زنجیـر اصیل( دارای بار منفی می باشد. پس از افزودن رزین سنگ 

مصنوعی پیل کربوکسیالتـی به مالت، زنجیـر اصیل که بار منفی زیادی دارد 

بر روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب می شود و این گونه زنجیـرهای 

این  می گیـرند.  فرا  را  سیمان  ذرات  اطراف  بلند  پرزهایـی  به  شبـیه  جانبـی 

پرزهای بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آن ها 

به هم جلوگیـری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از  یکدیگر می شوند. 

بنا بر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آن ها 

ن نسبت  به هم، هیچ آبـی بیـن آن ها حبس نمی شود. اینگونه در میـزان پایـ�ی

آب به سیمان روانـی بسیار باال در مالت سنگ مصنوعی حاصل می شود.

در این رزین ها طول زنجیـر جانبـی کوتاه و طول زنجیـر اصیل بسیار بلند 

ن ایجاد روانـی بسیار باال در مالت، رسعت واکنش  می باشد. در نتـیجه در ع�ی

این  نمی افتد.  تاخ�ی  به  گیـرش  آن  بدنبال  و  نمی یابد  کاهش  هیدراتاسیون 

ایجاد  ن حفظ روانـی مناسب، سبب   هایـی که دارد در ع�ی
گ

با ویژ� ساختار 

زودگیـری باال در مالت سنگ مصنوعی می شود. این رزین عالوه بر ایجاد 

 
گ

باال و زودگیـری دارای خاصیت زود سخت شوند�  
گ

خاصیت روان کنند�

ن می باشد. در کارگاه های سنگ مصنوعی به دلیل محدودیت در تعداد  نـ�ی

قالب می بایست مالت به رسعت به مقاومت باالیـی رسیده تا هرچه زودتر 

از قالب خارج شود. این محصول در کنار ریز ساختار ذکر شده دارای مواد 

دیگری است که با فاز C2S سیمان وارد واکنش شده و عملکرد آن را ترسیع 

 حاصل می گردد. برخی از 
گ

می بخشد. در نتـیجه خاصیت زود سخت شوند�

مزایای استفاده از این افزودنـی عبارتـند از: 

- افزایش روانـی مخلوط سیمانـی بدون افزایش آب در نسبت های آب به 
ن سیمان بسیار پایـ�ی

- امکان کاهش شدید آب مخلوط سیمانـی تا 40 درصد آب اولیه

- افزایش مقاومت های اولیه و نهایـی مخلوط سیمانـی

- افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایـی قطعه سیمانـی

ن افزایش مقاومت در برابر  - کاهش نفوذ آب در قطعه سیمانـی و همچنـ�ی

سیکل ذوب و یخ و افزایش مقاومت در برابر حرارت

- سازگاری با انواع پـیگمنت های رنگـی و نـیاز به رنگ کم�ت در طرح اختالط به 
 به�ت

گ
دلیل پخش کنند�

 آرماتور
گ

- فاقد یون کلر و عدم تاث�ی بر خورد�
گ

- کاهش ترک های سطحی و جمع شد�

ی سطح کار ن  رسیع و تم�ی
گ

 به قالب به دلیل سخت شوند�
گ

- کاهش چسبند�
گ

- عملکرد مناسب هنگام باال بودن مقدار رس در مصالح سنیک

استاندارد ها 

و   EN 934-2 و   ASTM C494 استاندارد های  الزامات  با   HS101 اتون  اس�ت

ISIRI 2930-2 قابل ارزیابـی می باشد. 

اطالعات محصول

پیل کربوکسیالت اتر )نسل چهارم(پایه شیمیایـی

مایع عسیل یا قهوه  ایشکل ظاهری

دانسیته 
)گرم بر سانتـی م�ت 

مکعب(
1 /1 0 ±0 /02

50%درصد مواد خشک

pH7 5 ایل

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر
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حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 
5 تا 35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

گالن 20 ، بشکه 200 و مخزن 1000 کیلوگرمیبسته بندی

ان و نحوه مرصف ز م�ی

اختالط  طرح  ایط  رسش به  وابسته  محصول  مرف  میـزان  مرصف:  میـزان 

مخلوط سیمانـی بیـن 0/3 ایل 1 درصد وزن مواد سیمانـی می باشد. میـزان 

کارگاه  محل  یا  آزمایشگاه  در  آزمایش  با  است  به�ت  هر طرح  دقیق  مرف 

از محدوده  ، مرف محصول خارج  بـیش�ت ن گردد. جهت اطالعات  تعیـ�ی

و یا مرف محصول درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و 

توسعه Strumix تماس بگیـرید. 

نحوه مرصف: به�ت است که افزودنـی با بخش ثانویه آب اختالط به مخلوط 

سیمانـی اضافه گردد. 

محدودیت ها

اتون HS101 به سیمان خشک اضافه نگردد.  - اس�ت

آرامی  به  تا  گیـرد  اتاق قرار  باید در دمای  - در صورت یخ زدن محصول، 

دوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره می تواند در مالت سیمانـی 

مرف گردد. 

ن  - این محصول در کنار افزودنـی های بر پایه نفتالیـن سولفونات و مالم�ی

سولفونات نباید مرف گردد. 

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

به�ت است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی 

ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال پـیدا کند. این 

با  تماس  نمی باشد ویل در  افراد خطرناک  ایمنـی  برای سالمت و  محصول 

پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت است که از 

عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات بـیش�ت به 

برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.د.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد. 

نتایج تست موردی

کیلوگرم   200 سیمان،  کیلوگرم   50 حاوی  مصنوعی  سنگ  اختالط  طرح 

:HS101 اتون سنگدانه ها، 16لـی�ت آب و 500 گرم اس�ت

مقاومت 1، 7 و 28 روزه 
)MPa(

اسالمپ اولیه
میـزان مرف افزودنـی

)% وزن سیمان(

18، 27 و 47 بدون اسالمپ 0

23، 30 و 51 22 1
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