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 Gel – ASP2RC  

 

 اصالح شده میکروسیلیسژل 

 

 

   : ــرحــش

 

سيژل م سبي مقاومت هاي نفوذ ناپذيري که کاهش ترك در بتن ASP2RC س کالسيليکرو ستيك و ارتقاء ن  هاي پال

 هاي آب بند توصيه ميگردد. نظر است، خصوصا در بتن خمشي بتن مدهاي فشاري، کششي و 

ضربه و بارهاي ديناميکي  شرايطي که بتن در معرض  سولفاتها و کلرايد ها و عوامل  ،در  شدن و حمله  شك  تر و خ

 روشي بسيار مفيد و اقتصادي است. ASP2RCچرخه ذوب و انجماد است استفاده از ژل جوي چون 

کالس  ميکروسيليسژل  حساسيت بيشتري مي طلبد ولي W/Cهاي با نسبت پايين  تنباصوالً کيورينگ اوليه براي 

ASP2RC  اجراي  هاي ناشي از عدم امکان به صورت چشمگيري از آسيبعالوه بر کاهش شديد نسبت آب به سيمان

 بتن ميکاهد.سريع کيورينگ الزم طي ساعات اوليه پس از ريختن 

سيليسژل  شده  ASP2RC سکال ميکرو صادي  شکل اقت  ،ASP2RB  شد و گرچه از نظر جذب و انجام واکنش با ميبا

هاي خاصي پايين باشد  که ميزان آهك آزاد در سيمانولي در مواردي ، محدوديت دارد ASP2RBآهك آزاد نسبت به 

وده و در مواردي اقتصددادي تر ب ASP2RBنسددبت به  ASP2RCاسددتفاده  ،ظر نباشدددرد نو يا جذب کامل آهك آزاد مو

 همراه دارد.به هاي فني بخصوصي را نيز  الوه بر اقتصادي بودن مزيتع SP1RBنسبت به  ASP2RCاستفاده از 

 

® 
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پارامتر هاي مختلف فني در  هاي اريذارزش گهرحال براي انتخاب کالس ژل مناسدددب هر پروژه از جمع بندي ه ب

صا سان فني در اين رابطي بايد نتيجه گرفت دمواجه با بعد اقت شنا شاوره رايگان کار شود از م صيه مي شيمي ه تو بتن 

 استفاده فرماييد. ماهان

 

 :كاربردها

شرح ژل  سيليسهمانگونه که در  شد ASP2RCکالس  ميکرو شده ژل ک، گفته  صادي  شکل اقت  ASP2RBالس اين ژل 

به سمت انتخاب ژل هاي پارامترهاي مختلف فني و اقتصادي است که مصرف کننده را  اريذمي باشد و اين ارزش گ

 نمايد. سازه هدايت ميمورد نياز 

مشددخ   SP1RB و ASP2RBرا نسددبت به دو نوژ ژل  ASP2RCالويت مصددرف لذا براي کاربردهاي مختلف جدول زير 

 نمايد.

 

 درجه الويت کاربرد

ASP2RC ASP2RB SP1RB 

و مناطق خشك؛ ان باد يا تششع خورشيد بتن ريزي در حضور کور 1

شي از تاخير مجاز در انجام کيورينگ  سبي خسارت نا براي جبران ن

 .اوليه

1 2 - 

 - 1 2 ستگيسازه هاي در معرض بارهاي ديناميکي، ضربه، خ 2

 3 1 2 مقاطع نازك بتني 3

 3 1 2 کلهاي شديد ذوب انجمادسازه هاي بتني در معرض سي 4

انواژ ترك در آنها وجود دارد؛ بروز سددازه هاي آب بندي که احتمال  5

 براي به حداقل رساندن ريسك ترك خوردن.
1 2 3 

 3 1 2 سازه هاي بتني در معرض کاويتاسيون 6
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بتنهاي در معرض ريسك انفجار کم کردن خطر تالشي پذيري براي  7

 و آتش سوزي.
2 1 - 

 3 1 2 پدافنديبتن هاي نظامي و  8

 2 3 1 هزينه و حد اکثر بازده اقلبهبود خواص موجود در بتن با حد 9

 2 1 3 کينگهاپارسازه  عرشه پلها، سازه هاي در معرض سايش، 10

 2 1 3 سازه هاي نيازمند به مدول االستسيته باال 11

 3 1 2 کانالهاي روباز انتقال آب 12

 

 ؛ RC2PSA  بتن حاوي ژل كالس  مزايا و برجستگيهاي ويژه و مقايسه فني

 : RB1PSو  RB2PSAبتن حاوي ژل 

 

 ها مقاومت : 
شي بتن حاوي ژل کالس  مقاومت ش شي و ک سبت به بتن حاوي ژل کالس  ASP2RCهاي خم ابل تقريبا  ق SP1RBن

 3و1پايين مثال سنين در  ASP2RBو  SP1RB ، ASP2RCهاي حاوي ژل کالس  بتن باشد.مقاومت فشاري در برابري مي

شاري بتن حاوي ژل کالس روزه تقريبا برابري ميکند ولي مقاومت  سنين باالتر نمي ASP2RCف تواند به اندازه بتن  در 

 رشد نمايد. ASP2RBل کالس و خصوصا بتن حاوي ژ SP1RBکالس  ميکروسيليسحاوي ژل 

 

 

  و نفوذپذيري عوامل مهاجم بيروني:نفوذ پذيري آب 
 

شاهد  ASP2RCبتن حاوي ژل کالس گرچه نفوذپذيري  سيار کمتر از بتن  شد و اين کاهش ب بدون مواد افزودني مي با

کافي اسددت ولي کاهش اين کالس ژل در مورد بتن حاوي « بتن نفوذ ناپذير » در نفوذ پذيري براي اسددتفاده از ل ت 

 باشد قابل توجه تر مي باشد. SP1RBو يا  ASP2RBنفوذپذيري در بتني که حاوي ژل کالس 
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سازه که از طرفي تاثير عوامل فيزيکي  شدهباعث ايجاد نفدر طول عمر  ساخته  شوند  وذپذيري در بتن  در مورد مي 

 مي باشد. SP1RBاز تاثير اين عوامل روي بتن حاوي کمتر  ASP2RCبتن حاوي 

 

 ضريب وارفتگي: 
 

و  SP1RBژل کالس نسددبت به بتن شدداهد کمتر ولي نسددبت به بتن حاوي  ASP2RCضددريب وارفتگي در بتن حاوي 

ASP2RB است. بيشتر  

 

 :مقاومت سايشي 
 

نسددبت به بتن بدون مواد افزودني يا بتن حاوي مواد افزودني فور روان  ASP2RCگرچه مقاومت سددايشددي بتن حاوي 

بيشتر نيست. مقاومت سايشي بتن حاوي ژل  ASP2RBشتر است ولي مقاومت سايشي آن از مقاومت سايشي ساز بي

 بيشتر گزارش شده. SP1RBدر سطوح افقي ماله کشي شده در مواردي از بتن  ASP2RC ميکروسيليس

 

   حرارتيئل امس: 
 

 SP1RBو  ASP2RBکالس  ميکروسيليسنسبت به بتن حاوي ژل  ASP2RCکالس  ميکروسيليسکاربرد بتن حاوي ژل 

شکل حرارت زايي آنها  براي بتن سد چراکه هايي که م سب تر به نظر مي ر شد منا سيار بحراني با شدن ب حرارت آزاد 

 آن بر حسب وزن سيمان مصرفي در بتن کمتر است.

 

 شيمياييهاي  واکنش: 
 

فاوتي بي از نظر نوژ واکنش يايي ت حاوي  نهاي شددديم ندارد ولي  ASP2RBو  SP1RBو  ASP2RCبتن  ميزان وجود 

 .به مراتب کمتر است مي شوندش وارد واکن که آهکهاي آزاد
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 افزايش رواني بتن بدون نياز به سوپر روان کننده ها:  
 

 SP1RBست عدد اسالمپ کمتري را نسبت به بتن حاوي ژل ممکن ا ASP2RCبتن حاوي ژل  Slumpگرچه در آزمايش 

اين دو بتن تفاوتي با هم ندارند. در اين موارد طبق توصددديه  "  Workability "به نمايش بگذارد، ولي از نظر کارايي 

 مي تواند معين کننده عدم تفاوت کارايي Slumpروش ديگري بجز آزمايش  ACIخصوصاً کميته هاي  ،هاي بين المللي

 دو بتن با يك درجه کارايي ولي اعداد اسالمپ متفاوت باشد.

صرف کمتر ژل کالس  ست به دليل ميزان م سبت به ژلهاي کالس  ASP2RCالبته گفتني ا کاهش  SP1RBو  ASP2RBن

کلي انتظار مي رود که مد نظر قرار دادن آن براي کارگاههاي حساس مي تواند حائز اهميت  Workabilityکوچکي در 

 .باشد

 بندي: بسته

 

سيليس سته بنديهاي  ASP2RCکالس  ژل ميکرو شتري  10kkو  4kkدر ب سفارش م ساس  شد. بر ا آماده تحويل مي با

 بسته بنديهاي بزرگتر قابل تحويل مي باشد.

 

 مشخصات ظاهري:

 ويسکوز حالت: در حالت سکون ژله اي و پس از تکان دادن مايع

 رنگ: خاکستري

 3/1  ~وزن مخصوص: 

 «بسيار کمتر از حد مجاز استاندارد » ن کلرايد: ندارد ميزا

 نيترات: ندارد

 نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

 نقطه اشتعال: ندارد
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 ستور العمل مصرف:د

 

را ميتوان در  ASP2RCکالس  ميکروسدديليسه فرماييد. ژل وزن سدديمان مصددرفي به بتن اضدداف %3الي  %2به ميزان 

 هنگام ساخت بتن در بچينگ و يا پس از ساخت بتن در تراك ميکسر اضافه نمود.                                                 

ضافه نمودن ژل  تن اطمينان در تراك ميکسر بايد از اختالط کامل آن در ب ASP2RCکالس  ميکروسيليسدر صورت ا

صل کرد. مطابق تجربيات کارگاهي اختالط ژل  سيليسحا سر با دور اختالط،  ASP2RCکالس  ميکرو به در تراك ميک

در کارگاهها به  ASP2RCکالس  ميکروسدديليسژل  يدقيقه زمان نياز دارد. براي حصددول بهترين نتيجه گاه 6الي  3

بدين ترتيب که قسددمتي از ژل  اسددت. گرديده صددورت دو جزئي مصددرف شددده که نتيجه بسدديار بهتري مشدداهده

سيليس سمتي هم به عنوان دُز يادآوري حدود  ASP2RCکالس  ميکرو صرف به تراك  5در بچينگ و ق دقيقه قبل از م

 .شده استميکسر اضافه 

 عوارض مصرف كمتر يا بيشتر:

 

سريعتر باعث عدم ظهور قدرت واقعي فور ر ASP2RCکالس  ميکروسيليسژل  %2مصرف کمتر از  وان کنندگي، افت 

شده براي بتن حاوي ژل  سبي کليه خواص ذکر  صيت رواني، کاهش قدرت ميزان جذب آهك آزاد و پايين آمدن ن خا

تجربيات موفق و اقتصادي از  ،خواهد شد. ولي با بعضي سيمانها و بعضي شرايط خاص ASP2RCکالس  ميکروسيليس

 به ثبت رسيده است. ASP2RCکالس  ميکروسيليسمصرف کمتر براي ژل 

در بتن مي بايست با آزمايشات قبلي و  ASP2RCکالس  ميکروسيليسوزن سيمان مصرفي از ژل  %3مصرف بيشتر از 

 صورت گيرد. بتن شيمي ماهانحتي المقدور با هماهنگي بخش فني شرکت 

 


