
 

 

 ی اصل یکاربردها
 (HSC) مقاومت  پر  هایبتن  تولید ▪
 (HPC)  باال  عملکرد  و  کارایی با  هایبتن  تولید ▪
 (پاششی  بتن) شاتکریت  ▪
 خودتراکم بتن  تولید ▪
 ترمیمی  هایبتن  تولید ▪
 پایین  نفوذپذیری با  بندآب  هایبتن  تولید ▪
 پایین  زاییحرارت با حجیم  هایبتن  تولید ▪
  ها،عرشاا   در  باااال  سایشی مقاومت  با بتن تولید ▪

 سدها  سرریز و  هاروکش  ها،کف
 انفجار  برابر  در  مقاوم بتن  تولید ▪
  الکتریکی  هدایت   حداقل  نیازمند  هایبتن  تولید ▪

 (باال  الکتریکی مقاومت ) 

 مصرف مقدار 

  و نااو  پروژه، نیاز  حسب  بر  ماده  این  مصرف  مقدار
 وزن  درصد  16  تا  3  از   تواندمی  تولیدی،  بتن  کاربرد
  ایاان باشید داشت  نظر  در  البت .  باشد  متغیر  سیمان
  وزن%  25  تااا  تواناادمی  خاص،  هایپروژه  در  مقدار
  محاادوده  از  مصرف مقدار تغییر. رود باال نیز سیمان
  مجااوز   بااا  تواناادمی  فقاا   افزودنی،  ماده  این  مجاز 

  در.  پااذیرد  انجااام  رامکااا  بتن  تکنولوژی  کارشناسان
  ،بااتن افزودناای ماااده چنااد مانهمز مصرف صورت
 .بفرمایید حاصل تماس رامکا فنی واحد با حتما  

 روش مصرف
 حاا   در  باتن    با   میکروسیلیس  دوغاب  افزودن .1

 بچینگ در ساخت
  آب%  ۷۵ حاادود و ساانادان  همااراه باا  دوغاب ▪

 .شود مخلوط  دقیق   یک  مدت  ب   اختالط
  باا   اخااتالط  و  کاارده  اضاف  مخلوط ب  را سیمان ▪

 .شود  داده  ادام   دقیق   یک  مدت
  ها،افزودنی  سایر  و  اختالط  آب  مابقی  افزودن  با ▪

 .کند  پیدا  ادام   دقیق   7  مدت  ب   اختالط

  دوغاااب  بهتاار  اخااتالط  باارای  شااودمی  توصاای  ▪
  در نیااز کننااده روان هایافزودنی  میکروسیلیس،

 .شود  گرفت   نظر  در  اختالط  طرح
 شده آماده  بتن    ب  میکروسیلیس دوغاب  افزودن   .2

 میکسر تراک در
  الزم  میکساار  تااراک  در  دوغاااب  اسااتفاده  جهاات  ▪

  تااا باشااد محدودتر شده، تولید بتن حجم است 
 .شود انجام مؤثرتر  اختالط

  محاال  در  میکروساایلیس  دوغاااب  افزودن  جهت  ▪
  مدت  ب   میکسر  تراک  دیگ  باید  تراک،  ب   پروژه

  انجااام  را  اخااتالط  عملیااات  تنااد،  دور  با  دقیق  7
 .دهد

  توصی   میکروسیلیس،  دوغاب  بهتر  اختالط  برای ▪
  در  نیز  بتن  کننده  روان  افزودنی  انوا   از   شودمی

 .شود  استفاده  پروژه محل

 مزایا 
 بتن  در سیمان عیار  کاهش ▪
 بتن  االستیسیت   مدو   افزایش ▪
 بتن  فشاری  مقاومت   افزایش ▪
 بتن  نفوذپذیری  کاهش ▪
  ا  قلیااایی  هایواکنش  برابر  در  مقاومت   افزایش ▪

 (ASR) سیلیسی
  تجهیاازات  اسااتهالک  کاااهش  و  پمپاااژ  سااهولت  ▪

 ریزیبتن
 سیمان  انوا  با  سازگاری ▪
 بتن  الکتریکی  مقاومت   افزایش ▪
 بتن  سایشی  مقاومت   افزایش ▪
  مقایساا   در  بتن  در شده ایجاد هایترک کاهش ▪

 پودری  صورت  ب   مصرف با
 بتن  دوام  افزایش ▪
 هاکننده  روان  انوا  با  همزمان  استفاده قابلیت  ▪
  هااایتنش  از   ناشاای  هایترک  ایجاد از  جلوگیری ▪

 بتن  در  حرارتی

  و  کلاار  هاااییون  براباار  در  مقاوماات   افاازایش ▪
 سولفات

  هااایورق  و  میلاردهااا  خااوردگی  از   جلااوگیری ▪
 فوالدی

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه  میکرو 
  هاااییپروژه  باارای میکاارو میکروساایلیس دوغاااب
  اهمیاات  از  بااتن دوام هاااآن در  کاا   اساات   مناسب 
  دوغااااب  همچناااین.  اسااات   برخاااوردار  بااااالیی

  خااواص  بهبااود  کاا   هاااییپروژه  در  میکروساایلیس
  راهاشا  تواندمی  است،  اهمیت   حائز  بتن  مکانیکی

 .باشد
  باارای  آب  ذخیااره  مخااازن  سااازندگان  و  پیمانکاران

  آب،  مخااازن  در  استفاده  مورد  بتن  بندیآب  حصو 
  دوغاااب  از   هاااافزودنی  سااایر  کنااار  در  توانناادمی

 .نمایند  استفاده میکروسیلیس
  و  مونوریااال  متااارو،:  مانناااد  ملااای  هااایپروژه  در

  باااالیی  اهمیاات  از  بااتن دوام کاا ... و هاپتروشیمی
  طاارح  ارائاا   در  محتاارم  مشاااورین  است،  برخوردار
  دوغاااب  توانناادمی  استفاده،  مورد  هایبتن  اختالط

  پااوزوالن  سااوپر  یااک  عنااوان  باا   را  میکروساایلیس
 .دهند  پیشنهاد

 

 

 میکروسیلیس  دوغاب

 بادوام و بندآب بتن ساخت
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 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. میکروسیلیس باعث  نفوذپذیری آندوام و پایایی بتن و کاهش   محصولی مناسب برای ،MICRO  دوغاب میکروسیلیس میکرو
کند. مصرف دوغاب میکروسیلیس ب  دلیال حفظ می های مخرب کلر و سولفاتنفوذ یون افزایش تراکم در بتن شده و بتن را در برابر

میکروسیلیس در ترکیب باا آب  .شودوجود میکروسیلیس، باعث افزایش قابل توجهی در مقاومت فشاری، خمشی و کششی بتن می
کند. دوغاب میکروسیلیس، همان میکروسیلیس حال شاده در و هیدروکسید کلسیم واکنش داده و سیلیکات کلسیم سخت تولید می

 .شود مشکالت ناشی از افزودن پودر میکروسیلیس ب  بتن از بین برودباعث میاست ک  آب 
ACI PRC-234-06   / ASTM C1240 , ASTM C1202   / BS 1881-122   / ISIRI 2930  / BS EN 12390-8 

 ®میکرو
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