
 

 یاصل یکاربردها
 نقاٍنت پر يای بتن تَلید (HSC) 
 بتن تَلیدباال عهلکرد ٍ کارایی با يای (HPC) 
 (پاششی بتن) شاتکریت 
 خَدتراکو بتن تَلید 
 ترنیهی يای بتن تَلید 
 پایین نفَذپذیری با بند آب يای بتن تَلید 
 پایین زایی حرارت با حجیو يای بتن تَلید 
 يا، عرشاٌ در بااال سایشی نقاٍنت با بتن تَلید 

 سديا سرریز ٍ يا رٍکش يا، کف
 انفجار برابر در نقاٍم بتن تَلید 
 الکتریکی يدایت حداقل نیازنند يای بتن تَلید 

 (باال الکتریکی نقاٍنت)

 مصرفمقدار 

 ٍ ناَ  ژى،پرٍ نیاز حسب بر نادى این نصرف نقدار
 ٍزن درصد 61 تا 3 از تَاند نی تَلیدی، بتن کاربرد
 ایان باشید داشتٌ نظر در البتٌ. باشد نتغیر سیهان
 ٍزن% 52 تاا تَاناد نی خاص، يای پرٍژى در نقدار
 نحادٍدى از نصرف نقدار تغییر. رٍد باال نیز سیهان
 نجاَز باا تَاناد نی فقا  افزٍدنی، نادى این نجاز

 در. پاذیرد انجاام رانکاا باتن تکنَلَژی کارشناسان
 ،باتن افزٍدنای ناادى چناد نانيهز نصرف صَرت
 .بفرنایید حاصل تهاس رانکا فنی ٍاحد با حتها  

 روش مصرف
 حاا  در باتن   باٌ رٍسیلیسنیک دٍغاب افزٍدن .6

 بچینگ در ساخت
 آب 2۷% حادٍد ٍ سانددانٌ يهاراى باٌ دٍغاب 

 .شَد نخلَط دقیقٌ یک ندت بٌ اختالط
 باٌ اخاتالط ٍ کاردى اضافٌ نخلَط بٌ را سیهان 

 .شَد دادى ادانٌ دقیقٌ یک ندت
 يا، افزٍدنی سایر ٍ اختالط آب نابقی افزٍدن با 

 .کند پیدا ادانٌ دقیقٌ % ندت بٌ اختالط

 ٌدٍغاااب بًتاار اخااتالط باارای شااَد نی تَصاای 
 در نیاز کننادى رٍان يای افزٍدنی نیکرٍسیلیس،

 .شَد گرفتٌ نظر در اختالط طرح
 شدى آنادى بتن   بٌ نیکرٍسیلیس دٍغاب افزٍدن  .5

 نیکسر تراک در
 الزم نیکساار تااراک در دٍغاااب اسااتفادى جًاات 

 تاا باشاد نحدٍدتر شدى، تَلید بتن حجو است
 .شَد انجام نؤثرتر اختالط

 نحال در نیکرٍسایلیس دٍغااب افزٍدن جًت 
 ندت بٌ نیکسر تراک دیگ باید تراک، بٌ پرٍژى

 انجاام را اخاتالط عهلیاات تناد، دٍر با دقیقٌ %
 .ديد

 تَصیٌ نیکرٍسیلیس، دٍغاب بًتر اختالط برای 
 در نیز بتن کنندى رٍان  افزٍدنی انَا  از شَد نی

 .شَد استفادى پرٍژى نحل

 مزایا
 بتن در سیهان عیار کايش 
 بتن االستیسیتٌ ندٍ  افزایش 
 بتن فشاری نقاٍنت افزایش 
 بتن نفَذپذیری کايش 
 اا قلیایی يای ٍاکنش برابر در نقاٍنت افزایش 

 (ASR) سیلیسی
 تجًیاازات اسااتًالک کااايش ٍ پهپاااژ سااًَلت 

 ریزی بتن
 سیهان انَا  با سازگاری  
 بتن الکتریکی نقاٍنت افزایش 
 بتن سایشی نقاٍنت افزایش 
 نقایساٌ در بتن در شدى ایجاد يای ترک کايش 

 پَدری صَرت بٌ نصرف با
 بتن دٍام افزایش 
 يا کنندى رٍان انَا  با يهزنان استفادى قابلیت 
 ياای تنش از ناشای يای ترک ایجاد از جلَگیری 

 بتن در حرارتی

 کلاار يااای یَن براباار در نقاٍناات افاازایش ٍ 
 سَلفات

 يااای ٍرق ٍ نیلدرديااا خااَردگی از جلااَگیری 
 فَالدی

 هایی است؟ افراد و پروژه مناسب چه میکرو
 يااایی پرٍژى باارای نیکاارٍ نیکرٍساایلیس ٍغااابد

 ايهیات از باتن دٍام ياا آن در کاٌ اسات نناسب
 دٍغااااب يهچناااین. اسااات برخاااَردار بااااالیی

 خااَاص بًبااَد کااٌ يااایی پرٍژى در نیکرٍساایلیس
 رايدشا تَاند نی است، ايهیت حائز بتن نکانیکی

 .باشد
 بارای آب ذخیارى نخاازن ساازندگان ٍ پیهانکااران

 آب، نخاازن در استفادى نَرد بتن بندی آب حصَ 
 دٍغاااب از يااا افزٍدنی سااایر کنااار در تَاننااد نی

 .نهایند استفادى نیکرٍسیلیس
 ٍ نَنَریاال نتاارٍ،: ناننااد نلاای يااای پرٍژى در

 بااالیی ايهیات از باتن دٍام کاٌ... ٍ يا پترٍشیهی
 طارح ارائاٌ در نحتارم نشااٍرین است، برخَردار
 دٍغااب تَانناد نی استفادى، نَرد يای بتن اختالط

 پااَزٍالن سااَپر یااک عنااَان بااٌ را نیکرٍساایلیس
.ديند پیشنًاد

 

 

 نیکرٍسیلیس دٍغاب

 بادٍام ٍ بندآب بتن ساخت

بادوام بتن تولید برای مناسب 
سیمان وزن درصد 10: متوسط مصرف مقدار 
استخر بندآب بتن ساخت 
سولفات و کلر مخرب هاییون برابر در مقاوم بتن ساخت 
بتن دوامی و مکانیکی مشخصات بهبود 
ثابت مقاومت در بتن در سیمان مقدار کاهش 

 

است. نیکرٍسیلیس باعث  دٍام ٍ پایایی بتن ٍ کايش نفَذپذیری آن نحصَلی نناسب برای ،MICRO دٍغاب نیکرٍسیلیس نیکرٍ
کند. نصرف دٍغاب نیکرٍسیلیس بٌ دلیال حفظ نی يای نخرب کلر ٍ سَلفاتنفَذ یَن افزایش تراکو در بتن شدى ٍ بتن را در برابر

در ترکیب باا آب نیکرٍسیلیس  .شَدکرٍسیلیس، باعث افزایش قابل تَجًی در نقاٍنت فشاری، خهشی ٍ کششی بتن نیٍجَد نی
. دٍغاب نیکرٍسیلیس، يهان نیکرٍسیلیس حال شادى در کندنیٍ يیدرٍکسید کلسیو ٍاکنش دادى ٍ سیلیکات کلسیو سخت تَلید 

 .از بین برٍد شَد نشکالت ناشی از افزٍدن پَدر نیکرٍسیلیس بٌ بتنباعث نیاست کٌ آب 
ACI PRC-234-06   / ASTM C1240 , ASTM C1202   / BS 1881-122   / ISIRI 2930   / BS EN 12390-8 
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