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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SẢN PHẨM Ω3000
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Giới thiệu

Phụ gia Omega Ω3000 là gì ?
Đây là loại sản phẩm phụ gia chất lượng cao sử dụng trong phương pháp bảo
dưỡng hơi ở áp suất thấp (không khí chưng áp) có đặc tính phát triển gia tăng
cường độ cao sớm ngày tuổi chỉ với một lượng nhỏ chất phụ gia Omega 3000.

Tính chất hydrát hóa của phụ gia Omega Ω3000
Sự hình thành Ettringite (3CaO ·Al2O3 ·3CaSO4 ·32H2O)
Gia tăng các chất hydrát C-S-H là yếu tố gia cường chính yếu cho xi măng tạo
nên mật độ đặc cho vữa xi măng.
Có tác dụng lấp đầy với các hạt siêu mịn và gia tốc quá trình hydrát hóa
Đó là những lý do làm giảm các lỗ rỗng trong vữa xi măng, tăng độ nén chặt,
độ bền và cường độ.
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Đặc tính Phụ gia Omega 3000
1. Sản xuất nhanh bê tông cường độ cao
- Có thể tạo ra nhanh chóng bê tông cường độ cao bằng phương pháp
không khí chưng áp trong sản xuất cọc bê tông PHC, cọc ống cường
độ cao bằng cách sử dụng hỗn hợp xi măng kết hợp phụ gia Omega
3000.
- Có thể chỉ cần sử dụng với một lượng nhỏ phụ gia Omega 3000.
2. Tăng cường độ bền
- Tăng sức chịu đựng của bê tông đối với sương giá.
- Tăng sức chịu đựng của bê tông kháng axít và kiềm…
- Tăng sức chịu đựng đối với nước biển, chống lại sự xâm nhập của sunphát
và clo.
- Tác dụng chống thấm cho bê tông do được nén chặt.
3. Đặc tính khi sử dụng
1) Ω3000 không nhạy cảm lắm với W/B (B=xi măng+phụ gia) để đạt
cường độ bình thường, do đó cường độ của bê tông tương đương độ
sụt trong phạm vi 0∼10cm .
2) Cách chọn vật liệu khi sử dụng Ω3000
- Rất dễ chọn loại xi măng và tác nhân giảm nước cao bởi vì cường độ phát
triển của bê tông còn phụ thuộc vào các cốt liệu vật liệu khác nhau.
- Do cường độ bê tông phụ thuộc vào loại cát và đá sử dụng, cần phải chọn lựa
công thức phù hợp sau nhiều lần tiến hành trộn thử nghiệm.
3) Cách kiểm soát điều kiện bảo dưỡng với hơi áp suất thấp
- Ở giai đoạn đầu, cần bảo dưỡng trên 2 giờ, nhưng có thể thay đổi tùy thuộc
vào loại cốt liệu sử dụng và điều kiện thực tế.
- Bảo dưỡng hơi nước đạt mức tối ưu ở nhiệt độ 80℃ trong 4 giờ, và càng lâu
(℃ x hr) thì càng đạt cường độ cao.
4) Chất lượng ổn định và dễ dàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng
-

Nhà máy sản xuất mới xây dựng và tự động hóa hoàn toàn, do đó chất
lượng sản phẩm ổn định, và dễ dàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
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Cơ chế gia tăng cường độ của Ω3000
1. Sự hình thành Ettringite (3CaO ·Al2O3 ·3CaSO4 ·32H2O) giúp gia tăng cường
độ cho bê tông
Sự hình thành khối lượng lớn Ettringite (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) ở gia
đoạn đầu của quá trình hydrát hóa giúp tăng độ nén chặt trong cấu trúc bằng
cách lấp đầy các lỗ rỗng trong bê tông và có tác dụng gia tăng cường độ.
2. Sự gia tăng tobermorite có tác dụng gia tăng cường độ cao
Ω3000 tác dụng thứ cấp với sản phẩm phụ hydrát hóa của xi măng Ca(OH)2 để
tạo ra tobermorite giúp gia tăng cường độ cho bê tông.
3. Compacting microstructure
Hình chụp qua kính hiển vi điện tử (SEM) của các chất hydrát mà OPC được
thay thế bởi một ít Ω3000 minh chứng cho tác dụng của phụ gia. Các hydrát thay
thế bởi Ω3000 (hình a) có độ nén chặt cao hơn các hydrát không thay thế
(hình b) do các lỗ rỗng li ti đã được lấp đầy bởi các hydrát Ω3000.

(a) thay thế với Ω3000

(b) thông thường

[Hình minh họa] Cấu trúc hydrát có thay thế Ω3000
(độ phóng đại ×2000, 20℃, kết rắn sau 28 ngày)
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4. Phân bố kích cỡ lỗ rỗng
Cấu trúc lỗ rỗng trong các hydrát sau khi thay thế với Ω3000 cho thấy độ rỗng
giảm đáng kể so với trường hợp không thay thế Ω3000. Việc thay thế Ω3000
giúp tạo nên một cấu trúc nén chặt hơn và giảm các lỗ rỗng kích thước lớn (trên

Có thay thế
Ω3000

Số gia (ml/g)

10㎛) làm giảm sức bền và tăng các lỗ rỗng li ti (dưới 0.01㎛) làm tăng sức bền.
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[Hình minh họa] Độ rỗng khi thay thế Ω3000
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Một số đặc tính khác
1. Khả năng kháng lại tác động của sương giá
Nếu nước trong lỗ rỗng của bê tông đóng băng, thể tích của nó sẽ tăng thêm
khoảng 9%. Do vậy, nếu áp suất trương nở vượt quá điểm tới hạn, sức bền của
bê tông sẽ giảm sút nghiêm trọng (hiện tượng nứt bê tông, … ). Như thể hiện
trong trong hình dưới đây, việc thay thế Ω3000 có tác dụng làm giảm các lỗ rỗng
lớn (trên 10㎛) và tạo cấu trúc nén chặt hơn, nên độ kháng sương giá cũng tăng
lên.

Môđun đàn hồi
tương đối (%)
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[Hình minh họa] Môđun đàn hồi tương đối của bê tông có pha Ω3000
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2. Khả năng kháng lại axít
Sức đề kháng của bê tông có pha Ω3000 chống lại tác động của axít được minh
họa dưới đây. Ca(OH)2 của hydrát trong xi măng có tác dụng hòa tan trong axít,
do đó bê tông bị rỗng và giảm cường độ. Nhưng những chất hydrát thay thế
Ω3000 (a) có độ nén chặt cao hơn hydrát không thay thế làm giảm hệ số khuếch
tán làm giảm mức tác dụng Ca(OH)2 với axít trong phản ứng pozzolan, do đó làm

%

tăng sức đề kháng đối với axít.
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Số ngày ngâm trong axít
[điều kiện thí nghiệm] ngâm trong dung dịch HCl-5% trong 35 ngày

Bị axít ăn mòn

(a) có thay thế Ω3000

(b) loại thường

[Hình minh họa] Kết quả thí nghiệm sức đề kháng chống lại axít
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Ví dụ ứng dụng
1. Điều kiện chuyển động quay
- Điều kiện ly tâm
Độ phân chia

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn cuối

Lực ly tâm (g)

3

8

20

38

Thời gian
(giây)

180

60

60

300

[Lưu ý] Lực ly tâm do chuyển động quay

f =

4 r π2 n 2
g

f = tỉ số trọng lực
π = 3.14
r = bán kính (mm)
n = số vòng quay (vòng/giây)
= gia tốc trọng trường (980cm/s2)
2. Điều kiện bảo dưỡng
85℃

17℃/giờ
35℃

Bảo dưỡng
ban đầu
3 giờ

Bảo dưỡng
hơi nước
3 giờ

Để nguội
trong
không khí

5 giờ

[Hình minh họa] Điều kiện bảo dưỡng
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Tháo khuôn

3. Tỉ lệ cọc PHC và đặc tính kỹ thuật (ví dụ)
Cường độ chịu nén
(kgf/㎠)

3

Gmax Độ sụt
(mm)
(cm)

19

4

W/B S/a
(%) (%)

25

35.0

Hỗn hợp (kg/m )
Xi măng Ω3000
495

55

S

G

SP

1d

606 1157 8.8 730~770 770~840

(Chú thích) B : vữa (xi măng + Ω3000)
[đối chiếu] hỗn hợp : vữa 550 × Ω3000 10%
- hỗn hợp cho cọc PHC có thể thay đổi tùy theo vật liệu.

[Hình minh họa] sản xuất cọc PHC
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3d

7d
830~890

Lưu ý

※

Chất lượng của Ω3000 có thể giảm sút trong điều kiện phong hóa lâu trong
không khí ẩm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH XNK Tổng hợp Vi Khanh
Add : 281/39/4 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình TP. HCM
Tel : 08.3991 4713 - 08.3991 2025
Fax : 08. 3991 4791 - Hotline 0903339208
Email : info@vikhanh.com.vn
Website : www.vikhanh.com.vn
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