
 

 

 
 ی اصل یکاربردها

 (HSC)  پرمقاومت  بتن  تولید ▪
 کم بسیار  نفوذپذیری  با بتن  تولید ▪
 سنگین  ترافیک با  سایش ضد  هایبتن  تولید ▪
 سیمانی  هایلوله و  بتنی  بندآب  آبی  هایسازه ▪
  و  ذوب  متوووالی  هایسیکل  معرض  در  هایسازه ▪

 یخبندان
  و  سووولفا  هوواییون حمله معرض در هایسازه ▪

 دریا  آب همچنین، و  کلر
  بانوودهای  هووا،نیروگاه  سدها،  ها،پارکینگ  ها،پل ▪

  هاتونل و  بندرها پرواز،

 مصرف مقدار 
  از   ،پاور ژل میکروسیلیس اولتورا  مصرف  دقیق   مقدار
  پووروژه نیاز   حسب   بر و  کارگاهی  هایآزمایش  طریق 

  در  معمووول  طووور  بووه  مقوودار  این.  شودمی  مشخص
 .است   مصرفی  سیمان وزن درصد 6 تا 3 محدوده

  بهتوور  کم،  بسیار  نفوذپذیری  با  هاییبتن  تولید  برای
  افووزایش  بووا  تووا  یابوود  افووزایش  مصرف  میزان  است 
  ژل  در ودوووووموج یدهوووووکنن روان رووواب زانووومی

  کاهش سیمان به آب نسبت  تنها  نه  میکروسیلیس،
  بووه بیشووتری میکروسوویلیس میزان، هم بلکه  یافته،
  .شود  وارد  بتن

 روش مصرف
 به  بتن،   سازنده  اجزای  تمام  کامل  اختالط   از   پس .1

 .شود  اضافه  میکسر  تراک
 مخلوط  آن  از  بخشی  یا  بتن  اختالط  آب  تمام  با  .2

  کار   این)  گردد  اضافه  بتنی  مخلوط   به  و  شده
 (.شودمی  بتن  در  ماده  این  بهتر  پخش   باعث 

 مزایا 
  کوووه  اسوووت   پووووزو نی  ایمووواده  میکروسووویلیس

  کووروی)  آمووورف  سوویلیس  زیووادی  مقووادیر  حوواوی
  سوویلیس  ایوون.  باشوودمی(  کریسووتالی  غیوور  و  شووکل

  واکوونش  بووتن  در  موجووود آهووک بووا کریسووتالی غیر
-C-H)  سووخت   کلسوویم  سوویلیکا   و  داده  نشووان

S  )باعووث   کووه  پرمقاومووت   ایموواده  کنوود می  تولید  
 .شودمی  بتن  مقاومت   افزایش

  شوودن  پر  باعث   میکروسیلیس،  ریز  ذرا   کنندگی  پر
  کووم  را  بووتن  نفوذپذیری  و  گرددمی  بتن  فرج  و  خلل
  ژل  در  موجووود  بووتن  کننده  روان  نهایت،  در.  کندمی

  میکروسوویلیس  پووودر  کمووک  بووه  نیووز  میکروسیلیس
  باعووث   سوویمان،  بووه  آب  میووزان  کاهش  با  و  آیدمی

 .شودمی  بتن  دوامی و  مقاومتی  خواص  بهبود
 سیمان  به  آب نسبت   کاهش ▪
 بتن  کارایی  و  روانی  افزایش ▪
  حالووت   در  بووتن  کووارایی  زمووان  موود   افووزایش ▪

 خمیری
  تجهیووزا   اسووتهالک  کوواهش  و  پمپوواژ  سووهولت  ▪

 ریزیبتن
  مقاومووت   در سوویمان، عیووار% 20 تا% 15 کاهش ▪

 یکسان  فشاری
 پرتلند هایسيمان  انواع با  سازگاری ▪
  کووه  شوورای ی  در  بووتن  هایطرح شدن اقتصادی ▪

  حمله  دیناميکی،  بارهاي  و  ضربه  معرض  در  بتن
 گيردمی  قرار  کلرایدها و  هاسولفا 

  بافووت   ایجوواد  و  هاسوونگدانه  فيلوور  کسووری  رفوو  ▪
 بتن  در بيشتر خميری

 سایشی و  فشاری  مقاومت   افزایش ▪
 زودرس فشاری  مقاومت   حصول ▪
 بتن  آب  جذب  کاهش ▪
 بتن  نفوذپذیری  کاهش ▪
  هووایتنش  از   ناشووی  هایترک  ایجاد از  جلوگیری ▪

 بتن  در  شدگیجم   و  حرارتی

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه اولترا 
 اهمیت  از  بتن  دوام  که  هاییپروژه  در  کلی  طور  به

 مقاومت  و نفوذپذیری  عدم و  است  برخوردار با یی

 اهمیت  شیمیایی  و  محی ی  مخرب   عوامل  برابر  در
 . گرفت   کمک  محصول  این  از   توانمی   دارد،
  مخوورب  عواموول  برابوور  در  بووتن  با ی  مقاومت  ایجاد

  اسووتفاده شده باعث  کلر و  سولفا   مانند  شیمیایی،
  واق   بتنی  دریایی  هایسازه  در  میکروسیلیس  ژل  از 
  رواج  فووارس  خلووی   یحاشوویه  و  کشووور  جنوووب  در

 .کند  پیدا بیشتری
  سووووواخت   در  میکروسووووویلیس  ژل  از   اسووووتفاده
  نیووز  مسووکونی  و  کشوواورزی  بنوودآب  اسووتخرهای

  آن،  نفوذناپووذیری  و  بووتن  کیفیووت   افووزایش  جهووت 
 .است   ناپذیراجتناب  امری
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 مناسب برای تولید بتن بادوام ▪
 درصد وزن سیمان   5مقدار مصرف متوسط:   ▪
 استخر   بندساخت بتن آب ▪
 های مخرب کلر و سولفاتدر برابر یون  ساخت بتن مقاوم ▪
 و حالت خمیری مالتافزایش چسبندگی   ▪
 در مقاومت ثابت   کاهش مصرف سیمان ▪

پایایی بتن و کاهش نفوذپوذیری آن اسوت. در ترکیوب ، محصولی مناسب برای افزایش دوام و  ULTRA  پاور ژل میکروسیلیس اولترا
ر این ماده، ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیال  اتر استفاده شده است. از این رو، باعث افزایش تراکم در بتن شده و بتن را در براب

خواص رئولوژیک بتن در حالوت خمیوری و ژل میکروسیلیس اولترا، بهبود دهنده  .نمایدهای مخرب کلر و سولفا  حفظ مینفوذ یون
ارتقا دهنده کیفیت بتن سخت شده است و با دارا بودن ماده پوزو نی میکروسیلیس و ابر روان کننده، خواص بسیار م لوبی به بتن 

 .ای بتن اشاره نمودتوان به افزایش مقاومت فشاری، کششی، خمشی و ضربهکند  از جمله این خواص میاضافه می

ASTM C1202 / BS 1881-122 / ISIRI 2930 / BS EN 12390-8 
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