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سیلیکات کلسین ّیذسات دس قلة تتي تا ساصگاسی تیطتش ًسثت تِ هَلکَلْا تا ساختاس  Gel (C-S-H) طل َّضوٌذ

 . فضاّای خالی سا پش هی کٌذحفشُ ّا ٍ  (Nano Structure) ًاًَ

اص ًفَر یَى کلش ،سَلفاتْا ٍ هَاد ضیویایی هخشب تِ داخل تتي جلَگیشی ٍ تاػث آب  Gel (C-S-H) طل َّضوٌذ

  . تٌذی ، هحافظت ،کاّص ًفَر پزیشی، دٍام ٍ خَد تشهیوی تتي هی گشدد

اصالح ضذُ ٍ کلسین الکتات ٍ صوغ  تا تا الْام گشفتِ اص طثیؼت تشکیثی اص سیلیکات Gel (C-S-H) طل َّضوٌذ

 . طثیؼی هی تاضذ

تا تتي تشکیة هی ضَد ٍ تصَست یکساى دس تتي تَصیغ ضذُ ٍ تشکیة طل  Gel (C-S-H) صهاًی کِ طل َّضوٌذ

ًاهحلَل َّضوٌذ ٍ ساصگاس تا هحیط صیست تَدُ ٍ تاػث کاّص آلَدگی هحیط صیست تَیظُ جزب گاص 

ین تِ سٌگ آّک )کشتٌات کلسین( تاػث آب تٌذی ، هحافظت ،کاّص ًفَر ٍ تثذیل ّیذسات کلس (Co2)کشتٌیک

  . پزیشی، دٍام ٍ خَد تشهیوی تتي هی گشدد

هیلیوتش( سا آب تٌذ هیٌوایذ ٍ تشای تشکْای تیطتش اص  0هیکشٍى ) 0222تشکْای تا Gel (C-S-H) طل َّضوٌذ

ساًتیوتش تا دستگاُ  5/0×5/0ل ٌّذسی تاتؼاد هیکشٍى ٍ یا دسصّای اًقطاع تتي هیثایستی تتي سا تِ اضکا 0222

 دس ػوق تشکْا تشهین تااستفادُ اص هحصَالت صاپکس کاًادا (C-S-H) ّیلتی تشداضتِ ضَد ٍ سپس تا تضسیق ٍ ًفَر

(Xypex Canada) اًجام هی گشدد .  



غیش قاتل  غیش سوی ٍ اسگاًیک تَدُ ٍ تا هحیط صیست ساصگاسی داسد ٍ ّوچٌیي Gel (C-S-H) طل َّضوٌذ

 . اضتؼال تَدُ ٍ اػوال ٍ ًگْذاسی آى آساى هیثاضذ ٍ هحذٍدیت صهاى ًگْذاسی ًذاسد

 

َّضوٌذ ػول  (Fatigue) دس هقاتل تاسّای دیٌاهیکی ٍ خستگی ًاضی اص حیات تتيGel (C-S-H) طل َّضوٌذ

تي هحافظت ،افضایص دٍام ٍ خَد کشدُ ٍ دس هجاٍست آب ٍ سطَتت دٍتاسُ فؼال ٍ تشکْا ٍ هٌافز آب تٌذ ،فَالد ٍ ت

  . هیگشدد ٍ ایي ػول تاس ّا ٍ تاسّا تکشاس هی گشدد (Concrete Self Healing) تشهیوی تتي

 

 Gel (C-S-H) هیزاى هصرف ژل هوشونذ

 . تِ هٌافز ٍ خلل ٍ فشج ٍ هٌافز سطَح تتي تستگی داسد Gel (C-S-H) هیضاى هصشف طل َّضوٌذ

  هیلی لیتش دس هتش هشتغ هیثاضذ 022الی  022هیضاى هصشف آى 

 

 Gel (C-S-H) هشخصات فنی ژل هوشونذ

  گشم تش ساًتیوتش هکؼة هی تاضذ 00/1تی تَ ،تی سًگ، ٍ تا ٍصى هخصَظ  Gel (C-S-H) هحلَل

  دسجِ ساًتیگشاد هی تاضذ 120ًقطِ جَش  CPS14/5 ٍ ٍسکَصیتِ  PH-11/5سیلیکات اصالح ضذُ تا 

  هَلکَلْای َّا ػثَس هی کٌذ ٍلی هَلکَلْای آب ٍ هَاد ضیویایی قاتل ػثَس ًوی تاضذ Gel (C-S-H) اص طل

 . ٍ ساصُ تتٌی فقط تٌفس هی ًوایذ

 

 Gel (C-S-H) روش اعوال ژل هوشونذ

دسجِ ساًتیگشاد  02تا + 0سٍی سطَح خطک ٍ تویض ضذُ اسپشی ٍ دس دهای هحیط + Gel (C-S-H) طل َّضوٌذ

  . قاتل اجشا است

سیش آب  C-S-H) (ساػت تا آب ضشب سطَح 0هشحلِ آتذّی تؼذ اص  Gel (C-S-H) اص اسپشی طل َّضوٌذپس 

آى کاهل  (Curing) سیش آب ضذُ ٍ ػول آٍسی آى (C-S-H) ساػت سطَح 00ٍ هشحلِ دٍم آتذّی تؼذ اص 

 . هیگشدد

تا کشیستالْای ّیذسٍکسیذ  دس تشکْا ،دسصّا ٍ هٌافز تتي ٍ ٍاکٌص پَصٍالًی Gel (C-S-H) ًفَر  طل َّضوٌذ

تطکیل ٍ تتي  Gel (C-S-H) طل َّضوٌذ ٍ هتشاکن یکپاسچِ سیلیکات کلسین ّیذساتِ Ca(oH)2=CH کلسین

تشک خَسدُ تا تاکتشی تَلیذ اص سٌگ آّک ٍ کلسین الکتات تصَست کپسَلی دسآهذُ کِ دس اثش تشک تتي ٍ جزب 

تا دی  Ca(oH)2 الکتات کشیستالْای ّیذسٍکسیذ کلسینسطَتت ٍ َّا تحشیک ٍ ضشٍع تِ استفادُ اص کلسین 

  اکسیذ



هیلیوتش دس تتي تشهین  0222ٍ خَد تشهیوی تشکْای تا  (Co3Ca) هَجَد دس َّا تطکیل سٌگ آّک Co2 کشتي

 . سٍص هی تاضذ 02هیگشدد ٍ هذت صهاى تطکیل کشتٌات کلسین 

 

 Gel (C-S-H) کاربرد ژل هوشونذ

جْت آب تٌذی ،هحافظت ،دٍام ٍ خَد تشهیوی ،تتي غلتکی ، پاسکیٌگ ّا ، پلْا ،  Gel (C-S-H) طل َّضوٌذ

اسکلِ ّا ، تاًذ فشٍدگاّْا، ساّْای دستشسی ، هخاصى آب ضشب ، تًَلْا، قطؼات پیص ساختِ ، استخش ّا ، ػایقکاسی 

 . سطَتتی تالکي ، پطت تام ٍ غیشُ کاستشد داسد

  . سال هی تاضذ 20  (C-S-H) گاساًتی طل َّضوٌذ


