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مکانیزم اثر

پودر نانو حاصل فرآیند تولید فروسیلیسیوم

ارتقاي خواص کیفی بتن

Microsilica Powder

پودر میکروسیلیکا (دوده سیلیسی)

M
IP
4
4
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از عمده دالیل نفوذپذیـري بتن، مـی توان به تخلخل هاي ریـز و 

میکروسـکوپی بین ســنگدانه هاي بتن اشــاره نمود که به دلیل 

کمبود فیلر و ریز دانه ها بوجود مـی آید. از دیگـر علت هاي نفوذ 

پذیري بتن، تشکیل لوله هاي موئین پس از تبخیر آب، در فرآیند 

هیدراسیون می باشد. دوده سیلیســـــی یا پودر میکروسیلیس 

افزودنی مناسب براي پر کردن این فضـاهاي خالی می باشد. زیرا 

ذرات دوده سیلیسی به مراتب ریز تر از دانه هاي سیمان هسـتند 

و به خوبی فضاهاي بسـیار ریز میکروسکوپی را پر می کنند.پودر 

میکروسیلیس، پودري به رنگ خاکسـتري است که حاوي حدود 

96-94 درصد دي اکسـید سیلســیوم (sio2) می باشـد که از 

فرآینــد تولید فروسیلیســیوم، در کوره هاي قوس الکتریکی به 

دست می آید و براي ارتقاء بعضـی از خواص بتن در زمان تولید و 

ساخت، به بتن افزوده می شود. به این ترتیب با  افزودن این ماده 

ســاختار خمیر ســیمان متراکم شـــده و نفوذ پذیري کاهش و 

مقاومت باال خواهد رفت.

خواص و اثرات

افزایش روانی و سهولت اجراي بتن 

ممانعت از خوردگی آرماتورها

کاهش میزان سیمان مصرفی

افزایش مقاومت فشاري، کششی و خمشی بتن

افزایش خواص الکتریکی بتن  

کاهش پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه ها 

محافظت از بتن در برابر حمالت مواد شیمیایی 

افزایش مقاومت فرسایشی بتن

افزایش دوام و پایایی بتن 

جلوگیري از  احتمال بروز پدیـده سرطان بتـــن

افزایش انسجام و کاهش نفوذ پذیري بتن

افزایش تراکم توده بتن

کاربردهاشرح

قابلیت اجرا در بتن ریزي تونلهاي راه سازي و انتقال آب

تولید بتن توانمند با خواص مکانیکی باال

مناسب براي اجراي کلیه سازه هاي آبی نظیر: استخره، مخازن، 

تصفیه خانه ها و ...  

مناسب براي بتن ریزي پایه ها و عرشه پل

ساخت بتــن با مقاومت فشاري باال

مناسب برايتولید بتن متراکم و نفوذ ناپذیر

مناسب براي استفاده در کلیه اِلمان هاي سازه اي

مناسب براي اجراي جاده هاي بتنی 

مناسبب رايت رکیب درا ختالطن یوجرسی ها و قطعاتپ یش ساخته  

فعال  Sio2  ،با اضافه کردن دوده سیلیســـــی به مخلوط بتنی

موجود در دوده سیلیسـی با محلول هیدروکســید کلســیم آزاد 

 Ca(OH)2 موجود در منافذ موئین و میکروســـــکوپی بتن 

ترکیب شده و تولید کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول می کند 

و در نهایت موجب افـزایش تــراکم بتن و کاهش نفوذ پذیــري و 

تقویت برخی خواص بتن خواهد شد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

شکل ذرات

0/03 3gr/cm

پودر پوزوالن

خاکستري روشن یا تیره

کروي و غیر کریستالی

ASTM C1240 SSIRI 13278

استاندارد

0/2 تا 0/3 میکروناندازه ذرات
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 میزان مصرف

میزان مصرف پودر میکروسیلیس بسته به میزان بهبود در خواص 

بتن مورد نظر، از 7  الی 12 درصد وزن سیمان مصـــرفی توصیه 

میشود. توجه شود که به اندازه دوده سیلیسی افزوده شده، میتوان 

از میزان سیمان مصــرفی کاهش داد. افزودن دوده سیلیســی به 

دلیل ریز دانه بودن و قابلیت پراکندگی آسان در فضــا، به تنهایی 

پیشـنهاد نمی شود و بدلیل داشتن خاصیت جذب آب، بهتر است 

از روانسازهاي بتن بصورت توأم استفاده شود، تا  از ترك خوردگی 

و کاهش کارایی و عدم تراکم بتن ممانعت به عمل آید. 

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیستن میب اشد. 

در صورت استنشــاق پودر دوده سیلیســی، مقدار زیادي شیر 

بنوشید.

در هنگام مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده نمائید.

حتماً هنگام کار با پودر میکروسیلیس از ماسک مخصوص براي 

جلوگیري از ورود  دوده سیلیسـی به مجاري تنفسـی استفاده 

شود.

مدت: سه سال در بسته بندي اولیه 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

نگهداري

کیسه 10  تا  40  کیلویی 

جانبو 300  تا 500  کیلویی

بسته بندي                            

روش مصرف

دوده سیلیسیب ه یکیا ز روشهاي زیر می تواندب ه مخلوطا ضافه شود:

– می توان پودر میکروسیلیس را با بخشـــــی از آب اختالط   3

ترکیب نموده و به شــکل دوغاب در آورده و ســـپس به مخلوط 

اضافه نمود.

– بهترین روش مصــــرف این است که پودر میکروسیلیس با   1

بخشی از آب اختالط و مقدار مشخصی روانسـاز بتن ترکیب شده 

و توسط میکسر پر سرعت کامالً میکس و دیسـپرس شود، سپس 

به بتن اضافه شود.

2 – دوده سیلیســـــی را می توان هنگام ساخت بتن، به اجزاي 

خشک افزود. 


