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GLENIUM 27)27 גלניום(
ערב מפחית מים חדשני בעל טווח פעולה רחב, אשר פותח במיוחד עבור תעשיית 

הבטון המובא, בה נדרשות תכונות של עצירת החמיטה, חוזק גבוה וקימות. מומלץ 
לשימוש בתנאי מזג אויר חמים.

תיאור ושימוש
טווח  בעל  חדשני  מים  מפחית  ערב  הוא   27 גלניום 
אתר  של  שרשראות  על  מבוסס  אשר  רחב,  פעולה 
פוליקרבוקסילי שעבר מודיפיקציה, אשר פותח במיוחד 
של  תכונות  נדרשות  בה  המובא  הבטון  תעשיית  עבור 
אקלים  בתנאי  וקימות  גבוה  חוזק  החמיטה,  עצירת 

חמים.
לערב   27 גלניום  את  הופך  המצוין  הפיזור  אפקט 
האידיאלי עבור תעשיית הבטון המובא. היכולת לעבוד 
עצירת  להשיג  ועדיין  ביותר  נמוך  מים-צמנט  יחס  עם 
חמיטה משמעותית מאפשרת לייצר בטון באיכות גבוהה 

ללא הסיכונים הכרוכים בהוספת מי ערבוב.

התקנים  בדרישות  עומד  כלוריד,  מכיל  אינו   27 גלניום 
 ASTM C-ו UNI EN 934-2, UNI EN 480 (1-2), UNI 10765
494 לסוג F והינו מתאים גם לשימוש עם כל סוגי הצמנט 

.ASTM-ו EN 197-1 אשר עומדים בתקני

יתרונות
בטון ראופלסטי בעל יחס מים-צמנט הנמוך ביותר;  •

אין היפרדות או הפרשת מים;  •
משך ריטוט קצר אפילו במקרים של בטון מזוין     •

בצפיפות;  
פני שטח בעלי הופעה מעולה;  •

בהשוואה לסופר-פלסטיסייזרים מסורתיים     •
(המבוססים על NSF או MSF), השימוש בגלניום 27    
מקטין את הסיכונים הכרוכים בריכוך מחדש של     

הבטון באתר בעזרת תוספת של מים אפילו בתנאים    
אקלים חמים;  

בהשוואה לסופר-פלסטיסייזרים מסורתיים     •
(המבוססים על NSF או MSF1), השימוש בגלניום     

27 משפר את התכונות ההנדסיות של הבטון,  
כמו חוזק ראשוני וסופי, מודול אלסטיות, חוזק     

היקשרות לפלדה, עומק קרבונציה, אטימות, עמידות    
בפני חומרים כימיים אגרסיביים, התכווצות וזחילה.  

הכימיה של גלניום 27
ההבדל בין גלניום 27 לבין סופר-פלסטיסייזרים מפחיתי 
טובה  ועבידות  רחב  פעולה  טווח  בעלי  מסורתיים  מים 
(המבוססים על NSF או MSF1), הוא במנגנון פעולה חדש 

וייחודי אשר משפר בצורה משמעותית את יעילות פיזור 
הצמנט. חומרים מפחיתי מים מסורתיים בעלי טווח פעולה 
רחב, כמו סולפונטים של מלמין ונפתלין, מבוססים על 
פולימרים אשר נספגים על ידי גרגרי הצמנט. הפולימרים 
עוטפים את שטח הפנים של הגרגרים בשלב המוקדם 
ביותר של תהליך ערבוב הבטון. הקבוצות הסולפוניות 
השלילי  המטען  את  מגדילות  הפולימר  של שרשראות 
שעל שטח פני חלקיקי הצמנט וגורמים לפיזור חלקיקים 
אלקטרוסטטי  מנגנון  חשמלית.  מדחייה  כתוצאה  אלו 
של  חיובית  ותוצאה  להתפזר  הצמנט  לעיסת  גורם  זה 
תהליך זה היא הדרישה המופחתת למי ערבוב הנחוצים 
שחלקיקי  ברגע  ואולם,  נתונה.  בטון  עבידות  לקבלת 
תהליך  מתחיל  הערבוב,   מי  עם  במגע  באים  הצמנט 
ההידרציה. הגידול המהיר של גבישי ההידרציה משנה 
את מכניקת פני השטח של החלקיקים ומפריע לפיזורם. 
לגלניום 27 מבנה כימי שונה מזה של חומרים מפחיתי 
מים מסורתיים בעלי טווח פעולה רחב. המוצר מורכב 
מפולימר אתר קרבוקסילי בעל שרשראות צד ארוכות. 
בתחילת תהליך הערבוב מתקיים בחומר אותו  מנגנון  
המים  מפחיתי  בחומרים  כמו  אלקטרוסטטי  פיזור 
שרשראות  אך  רחב,  פעולה  טווח  בעלי  המסורתיים 
הפרעה  יוצרות  הפולימר  לשלד  מחוברות  אשר  הצד 
של  יכולתם  את  רבה  במידה  מייצבת  אשר  מרחבית 
חלקיקי הצמנט להיפרד ולהתפזר. בתהליך זה מתקבל 
בטון בעל זרימה טובה עם תכולת מים אשר מופחתת 
בצורה משמעותית. האלקליות אשר נוצרת על ידי עיסת 
הצמנט מאפשרת לפולימרי גלניום 27 להיפתח ובהדרגה 
לשחרר שרשראות פולימריות נוספות אשר מונעות את 
התערובת.  של  המוקדמת  ההתקשות  או  הפלוקולציה 
יותר,  הרבה  ארוכה  עבידות  קבלת  מאפשר  זה  מנגנון 
וכן חוזק  הקטנה משמעותית בתכולת המים המוספים 
מים  מפחיתי  לערבים  בהשוואה  יותר,  גדול  ראשוני 

מסורתיים אחרים.

הוראות שימוש
גלניום 27 הוא ערב נוזלי אותו יש להוסיף לבטון במהלך 

תהליך הערבוב:
יש לערבב צמנט ומקשרים משניים, חול, אגרגטים    •
גסים ומי ערבוב עד לקבלת תערובת נוקשה אך     
אחידה. להפחתה אופטימלית בכמות מי הערבוב,     
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מחלקת השירות הטכני.

אריזה ואחסון
של  מיכלים  ליטר,   208 של  בחביות  משווק   27 גלניום 

1000 ליטר ושל 8000 ליטר או לפי נפח. 
אינה  הטמפרטורה  בו  במקום  המוצר  את  לאחסן  יש 
לחמם  יש  קפיאה,  של  במקרה   .50C ל-  מתחת  יורדת 

ולהביא את תמיסת הערב למצב אחיד לפני השימוש.

יש להוסיף גלניום 27 לתערובת הבטון מיד לאחר     
הוספה ראשונה של 80-90% ממי הערבוב. יש     

להימנע מלהוסיף את הערב לאגרגטים יבשים.  
יש להוסיף ערב גלניום 27 ולערבב שוב למשך 60    •

שניות על מנת לפזרו בצורה אחידה.  
יש להמשיך לערבב עד לקבלת דרגת העבידות     •

הרצויה, תוך הוספת המים הנותרים.  

קומפטביליות
כדי לעמוד בצורה אופטימלית בדרישות מיוחדות, 

מומלץ להשתמש בערבים המשלימים הבאים:
   (Micro Air 200) 200 חומר כולא אויר מיקרו אייר  •

לשיפור ההתנגדות לכפור/הפשרה  
;(ENV 206-1, XA3 קבוצות חשיפה)  

גרגרי סיליקה מייקו (Meyco MS610) לבטון     •
בעל ביצועים גבוהים ולשיפור הקימות בסביבות     

XA1 אגרסיביות מבחינה כימית (קבוצות חשיפה  
;(ENV 206-1, XA3 עד  

חומר מגביר התפשטות ראומק 100  •
   ,(Stabilmac - לשעבר סטבילמק)  (Rheomac 100)  

לפיצוי בגין התכווצות הבטון;  
סיבים סינתטיים ריקם (Ricem) למניעת סדקים     •

כתוצאה מהתכווצות פלסטית.  
חומר אשפרה מקיור C  למניעת התאדות    •

מהירה מדי של מי ערבוב.  

גלניום 27 אינו מתאים לשימוש עם כל הערבים מסדרת 
.(Rheobuild) ראובילד

נתונים טכניים
נוזל צורה 
חום צבע 

1.030-1.070 משקל סגולי 
 (200C-ג’/מ”ל ב)

מינון
 27 גלניום  ליטר   1.2 הוא  כלל  בדרך  המומלץ  המינון 
ל-100 ק”ג מקשר. במקרים מיוחדים ניתן להמליץ על 
מינונים אחרים (1-1.6 ל’ ל-100 ק”ג מקשר), בהתאם 
לתנאי האתר הספציפיים. במקרים אלו יש להתייעץ עם 

GLENIUM 27)27 גלניום(




