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افزودنی پودري براي افزایش سرعت هیدراسیون

مناسب براي عملیات پاشش بتن

F
S
P
6
2

Concre Powder Shotcrete

زودگیر شاتکریت پودري

شرح

زودگیر شاتکریت پودري، ماده افـزودنی که باعث تســـریع گیرش 

آنی بتــن و رســــیـدن به مقـاومت مطلوب در کـوتاه ترین زمان 

ممکن می شـود. وجـود کلســـیم و منیزیم و همچنین موادي که 

نقش تنظیم PH در این محصــول را دارنــد، باعث گیرش سریع 

سـیمان می گردد. این ماده افزودنی جهت گیرش سـریع بتن هاي 

پاششی( شاتکریت ) و همچنین اجراي الیه مستحکم و مقاوم بتنی 

به شــیوه شــاتکریت، مورد اســتفاده قرار می گیرد. پودر زودگیر 

شاتکریت در زمان اجراي شاتکریت خشـــک، روي سطح بتن ، به 

همراه هواي فشــرده با فشــار روي سطح پاشیده یا شاتکریت می 

شود. پودر زودگیر شـاتکریت آغاز و رشـد سـرعت هیدراسـیون را 

ســـــریعتر می کند و در نتیجه گیرش اولیه و نهایی بتن در زمان 

کوتاهتري انجام می شود و بتن زودتر به سختی مورد نظر می رسد.     

خواص و اثرات

تسریع در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن

حصول مقاومت باالتر در زمان کوتاهتر

بدلیل عدم وجود کلراید هیچ گونه خوردگی براي فلزات نخواهد 

داشت.

کاهش زمان الزم جهت نگهداري و محافظت از بتن

افزایش دماي هیدراتاسیون

جلوگیري از یخ زدگی بتن

کاهش برگشت بتن در حین اجراي شاتکریت

کاهش محسوس جداشدگی سنگدانه ها پس از پاشش

افزایش چسبندگیب تن و کاهش ریزش مصالحب ه دلیل گیرش سریع

کاربردها

بتن پاشی یا شاتکریت

بتن ریزي در سطوح شیب دار و باالسري

امکانا جراي بتن پاششی با ضخامت هاي مختلف

امکان شاتکریت بتن تا ضخامت 35 سانتیمتر در یک الیه

امکان اجراي بتن پاششی در کلیه جهات

مناسب براي اجراي الینینگ کانال ها و تونل ها و سازه هاي زیر 

زمینی

مناسب براي اجراي بتن مقاطع قوسی شکل و منحنی

مناسب براي اجراي بتن پاششی براي تحکیم بسترهاي خاك

بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد       

قابل استفاده در محل هایی که امکان قالب بندي وجود ندارد.

انجام کارهاي ترمیمی در سازه هاي بتنی

مناسب براي اجراي تونل به عنوان عامل تثبیت کننده

تحکیم و بهسازي خاك هاي سست به روش تزریق شیمیایی

مناسب براي تثبیت و مسلح سازي خاك هاي ماسه اي

قابلیت تنظیم زمان گیرش سیمان

مکانیزم اثر

ا فزودنی پودر زودگیر کننده شــاتکریت،   مکانیزم تاثیر گذاري ماده

بستگی به فاکتور هاي مختلفی همچون میزان مصرف ، نوعا ختالط 

اجزاء ، دماي محیط بتن ریزي ، دماي بتن ، نوع سیمان ، نسـبت آب 

به سیمان و شرایط عمل آوري بتن دارد.

ا نجام  ا ثر برخورد با  آب ، با همانطور که مشــــهودا ست، سیمان در

عملیات هیدراسیون شروع به روند سخت شدن و کســـب مقاومت 

ا ین فرآیند با حل شدن سـیمان در آب شـروع می  طبعاً می نماید . 

ا یجاد ژل  C-S-H به مرحله  شــود و پسا ز طی دوره  دورمنت  و

ا ین مرحله محصـــوالت  ا ز نظر گیرش می رسد . پسا ز تکامل خود

ا صطالح بتن سخت می شود.  هیدراسیون تشــــکیل می شود و در

ا فزودنی زودگیر شـاتکریتا ین فرایند را کوتاهتر نموده و زمان  ماده

گیرش را تسریع می نماید .

توجه نمائید هنگامی که نسبت  C3A به  SO3 بیشترا ز 4 باشد 

زودگیر بتن شاتکریت بیشترینا ثر گذاري را خواهد داشت.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/35وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

سفید

ASTM C1141

استاندارد

– زودگیر شاتکریت پودري باید به مصالح خشک افزوده شود و   1

هنگام خروج از دسـتگاه پاشـش، با آب ترکیب شـود و شـروع به 

واکنش نماید.

2 – چنانچه از ماسـه خیس در طرح اختالط اسـتفاده می شــود 

نباید این محصـول را به مصـالح خشـک افزود . در این حالت باید 

دقیقا قبل از اختالط با آب زودگیر پودري شاتکریت را به مخلوط 

اضافه کرد.

روش مصرف

 میزان مصرف

رطوبت سطح مقطع ، شرایط دماي محیط ، نوع سیمان مصرفی و 

نسبت آب به سیمان و با انجام آزمایشات دقیق کارگاهی مشخص 

می شود و براي تعیین میزان دقیق مقدار مصــــرف،  از زودگیر 

شاتکریت پودري می بایســت مخلوط هاي آزمایشـــی در محل 

پروژه با توجه به در نظر گرفتن شــرایط مذکور صـــورت گیرد . 

عموماً میزان مصـرف 2 الی 7 درصــد وزن سیمان مصــرفی می 

باشد .

ایمنی

در صورت برخورد با پوست یا چشم باید با آب فراوان شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیسـت و در محدوده مواد خطرساز و مضـر براي 

سالمتی و محیط زیست قرار ندارد.

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

میزان دقیق مصـــرف زودگیر شاتکریت پودري بر اساس سرعت 

سـاخت بتن ، مدت زمان الزم براي بتن پاشـی، سـرعت گیرش ، 

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طوالنی نور 

خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

نداردیون کلر

ASTM C1398

PH7 حدود


