
  آشنایی با گروت و کاربرد آن

  هزایمان الیاسیان،کارشناس ارشد عمران گرایش سا
 گروت چیست؟

باشد که آب موجود در آن به حدي زیاد است ) مخلوطی از مواد سیمانی و آب، همراه با یا بدون سنگدانه می Groutگروت (

ها به شوند و از اسامی آن (مالت) به اشتباه تفاوتی قائل نمی  گروت و مورتارشود. معموال میان که این ماده کامال جاري می 

هاي زیادي با هم دارند. گروت نیازي به وجود سنگدانه ندارد،  کنند. در حالی گروت و مورتار تفاوت جاي یکدیگر استفاده می

و روانی زیادي دارد، در حالی که  تواند جاري شودي مناسب باشد. گروت کامال می در حالی مورتار بایستی داراي سنگدانه 

شود، در حالی که مورتار براي چسباندن به کار می مورتار این گونه نیست. از گروت براي پر کردن فضاهاي خالی استفاده می 

هایی که در عناصر مختلف ساختمانی ممکن است وجود داشته باشد، رود.از گروت براي پر کردن فضاهاي خالی و تخلخل 

ي گروت معموال ساده است و اگر به مقدار خیلی زیادي مورد نیاز نباشد، در همان  شود. مخلوط کردن و تهیهه می استفاد

شود و گروت را با  هاي مربوطه داده میشود. اما اگر مقدار گروت مصرفی زیاد باشد، سفارش به کارخانه محل پروژه انجام می 

، گروت اپوکسیتوان به ها می ترین آن ها انواع مختلفی دارند که از مهم ت قیمت مناسب در آنجا تهیه خواهد شد.گرو

کننده  هاي منبسط گروتو  هاي پلیمريگروت گروت سیمانی یا پایه سیمانی (برخی آن را سیمان گروت نیز می نامند)، 

زیستی گروت مورد نظر با دیگر مواد مورد استفاده در هر موقعیت، بستگی به مطابقت و هم انواع گروتاشاره کرد. انتخاب 

شود.گروت کاربردي در  مورد نظر انتخاب می گروتهاي مختلف هر نوع، موجود دارد. با در نظر گرفتن این شرایط و ویژگی 

) در Grout، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حائل ها دارند.گروت (ن آالتنصب ریل ماشیزیر صفحه ستون ها، آنکربولت ها، 

در  قیمت روزانواع مختلفی همچون گروت با مقاومت باال، اپوکسی، سیمانی اصالح شده همینطور گروت پایه سیمانی با 

  می باشد خرید و فروشکلینیک بتن ایران قابل 

  مهم ترین مزایاي گروت	✔

ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند. چون گروت  مزایاي گروتمهم ترین از جمله 

منبسط شونده خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل زیر صفحه ستون ها، آنکربولت ها، نصب 

ه می شود. گروت ها به گونه اي طراحی شده اند که توان ریل ماشین آالت، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حائل ها و... استفاد

نیرو هاي  انواع ماشین آالتجذب نیرو هاي وارد و انتقال آن ها را به بخش زیرکار داشته باشد براي مثال در هنگام نصب 

اي مطلوب و منتقل می شود. مالت ها و گروت ها باعث مقاومت ه فنداسیون بتنیوارده از آن ها توسط گروت یا مالت به 

مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین مالت یا گروت و سازه ها قرار گیرد و بر روي آن گروت یا مالت قرار گیرد از یک طرف و 

سطح زیر کار از طرف دیگر می شود. به طور کلی دو روش مالت ریزي یا گروت ریزي در داخل حفرات در محل اتصال آنکرو 

تواند با ها فضاهاي خالی به وجود آمده است را می  ثر آسیب دیدگی و ترك خوردگی در آنهایی که بر اوجود دارد.بتن 

اي، کند و از نظر سازه استفاده از گروت سیمانی ترمیم کرد. البته باید توجه داشته باشید که گروت صرفا فضاي خالی را پر می 

شود که ترك و آسیب دیدگی در حال پیشرفت نباشد و یا عامل  کند. بنابراین زمانی از گروت استفاده می بتن را ترمیم نمی

  آسیب دیدگی شناسایی شده و از بین رفته باشد.

روان کننده بتن عالوه بر آب، سنگدانه و سیمان پرتلند، ممکن است براي افزایش روانی گروت، از مواد افزودنی 

MTOCRETE N-660  باشد و این  می 0�5تا  0�4استفاده شود. نسبت آب به سیمان در مخلوط گروت معموال بین

 50لیتر آب را با  20کند. به طور مثال، در یک گروت سیمانی معمولی،  روت تعیین مینسبت را میزان ترك خوردگی بتن گ

  کنند.ه اي ضد جمع شدگی و یا روان کننده مخلوط می گرم افزودنی 225کیلوگرم سیمان به همراه 

هاي  ر کردن تخلخلهاي مختلف بتن و پبه قسمت  تزریق گروتشود تا ي گروت، یعنی روانی باال، باعث می خاصیت ویژه 

  آن تسهیل شود.



  		انواع گروت	✔

 گروت اپوکسی دو جزئی و سه جزئی  

 گروت منبسط شونده و آماده  

 گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري بسپار  

 گروت منبسط شونده بر پایه سیمان  

 گروت پلیمري  

 گروت اپوکسی  

 (گروت سیمانی) گروت پایه سیمانی  

  گروت پلیمري چیست؟	✔

  پلیمري همان گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري داراي دو جز می باشد.گروت 

  فواید گروت پلیمري ✔

  گروت پلیمري داراي مقاومت کششی و خمشی باال است.

  ) مطلوب است.ASOCRET-IMگروت پلیمري داراي خاصیت آب بند کننده (مالت ترمیمی آب بند کننده بتن 

  مقاومت سایشی باال است.گروت پلیمري داراي خاصیت 

  گروت پلیمري داراي پیوند قوي با زیرسازي معدنی است.

  گروت پلیمري داراي مقاومت باال در برابر اثر آب شور دریا است.

  		گروت اپوکسی	✔

ن اي از پیمانکاران مورد استفاده قرار می گیرد و روز به روز نیز به میزاگروت اپوکسی در حال حاضر توسط طیف گسترده 

و پودر فیلر یا پر کننده  رزین هاي اپوکسی، از گروت پایه سیمانیمصرف آن اضافه می شود. در گروت اپوکسی بر خالف 

اي را به شما تحویل می دهد. به و بدون هیچ گونه لکه  سطح صافاستفاده شده است. گروت اپوکسی به شدت بادوام است و 

طور کلی گروت اپوکسی ویژگی هاي بسیار مثبتی دارد که آن را از موارد مشابه خصوصا گروت پایه سیمانی متمایز می سازد. 

هترین گروت بالزم است تا پیش از انتخاب مواد مورد نظر خود با ویژگی هاي آن آشنایی کامل حاصل کنیم تا بتوانیم 

جز می باشد. گروت اپوکسی داراي رزین  3انتخاب را رقم بزنیم. گروت اپوکسی شکل پذیر و بدون حالل و شامل  اپوکسی

، عمل آورنده آمین و دانه بندي ویژه سیلیسی است. در هنگام مصرف گروت اپوکسی کافیست سه جز سخت کنندهاپوکسی، 

  آن با هم مخلوط شوند.

  		کسیفواید گروت اپو ✔

قابلیت باالي گروت اپوکسی باعث سخت شدن سریع سازه می شود که بستگی به دماي اطراف دارد. گروت اپوکسی داراي 

در برابر ارتعاشات شدید است. گروت  داراي مقاومتبه زیر کار هاي معدنی و فوالدي دارد. گروت اپوکسی  چسبندگی

کسی داراي مقاومت باال در برابر حمالت مواد شیمیایی است. اپوکسی باعث سخت شدن بدون جمع شدگی است. گروت اپو

  گروت اپوکسی داراي مقاومت مکانیکی بسیار باالیی است.

  موارد مصرفی گروت اپوکسی ✔

داراي کاربردهاي بسیاري می باشد و در موارد زیادي از آن استفاده می کنند. به انواع دیگر گروت گروت اپوکسی همانند 

ي آن به سطوح فلزي و بتنی از آن در اجراي زیر سري هاي فوالدي، زیر صفحه ستون ها و تراز ق العادهخاطر چسبندگی فو

ماشین هاي سنگین استفاده می شود. براي پر کردن فضاهاي خالی میان عناصر بتنی و فلزي نیز از آن استفاده می شود. در 

بسیار باال است در  مقاومت گروت اپوکسیر زیادي دارد. ها خصوصا در کاشی کاري و سرامیک نیز کاربرد بسیا کف سازي

براي پیوند محکم  مالت ریزينیز مقاوم است. گروت اپوکسی براي گروت کاري و  تغییر دما و حرارتبرابر ضربه و در مقابل 

  سازه اي در شرایط باربري دینامیکی مناسب است.



  ویژگی هاي مهم گروت اپوکسی	✔

 اند تا به مادهگروت اپوکسی می باشد که باعث شده  ویژگی هاي منحصر به فردو عمر طوالنی از  مقاومت بسیار باال، دوام

اي پر مصرف در صنعت ساختمان سازي تبدیل شود. اما ویژگی هاي دیگري نیز در این گروت وجود دارد که باعث منحصر 

گروت اپوکسی می تواند رنگ آن را تغییر دهد. در واقع ي مورد استفاده در  شدن آن می شوند. به طور مثال فیلر یا پر کننده

شما می توانید رنگ مورد نظر خود را براي این گروت انتخاب کنید. این گزینه براي مواردي که در آن ها گروت اپوکسی عیان 

برابر ضربات وارده  است، بسیار پرکاربرد خواهد بود. ویژگی بسیار مهم دیگري که در گروت اپوکسی وجود دارد این است که در

بسیار مقاوم است و به هیچ وجه ترك نمی خورد. این مسئله باعث می شود تا گروت اپوکسی عمر بسیار طوالنی اي داشته 

بسیار مهم و  صنعت ساختمان سازيباشد و تا مدت ها نیازي به هیچ گونه ترمیم یا تعویض نداشته باشد. ویژگی اي که در 

  مورد توجه است.

  		گروت اپوکسی در صنایع ✔

. گروت ریزي در ژنراتور ها. گروت ریزي در پمپ ها. گروت ریزي در ماشین آالت موتوريگروت ریزي در کارخانه جات و 

  ریل جرثقیل ها گروت ریزي در سیستم هاي انبار هاي بلند.

  گروت پایه سیمانی (گروت سیمانی)	✔

) و آب با یا بدون ماسه یا افزودنی بلین باالعمولی یا سیمان بسیار ریز (گروت مخلوطی از مواد سیمانی، سیمان پرتلند م

شود. بندي می هاست. این مخلوط در ترکیبی با قوام و پمپ پذیر بدون جداشدگی زیاد اجزاي تشکیل دهنده آن نسبت 

گروت سیمانی شود.  ق میهاي دریل شده بازشوها به داخل، تزریها سطح سازه یا از سوراخ گروت از داخل بازشدگی 

چیست؟ گروت سیمانی منبسط شونده با مقاومت اولیه و نهایی باال و زودرس است که بستگی به دماي آب و  منبسط شونده

به صورت خشک بسته بندي شده، آماده مصرف می باشد و در هنگام  پودر گروتهوایی محیط و زمان مصرفی دارد. این 

حاصل تصعید گازها بوده و هنگامی به  انبساط اولیه گروتانبساط حجمی دو مرحله است. ترکیب با آب، داراي خصوصیات 

دقیقه به طول انجامد. فاز دوم انبساط گروت نیز در اثر  30تا  15وقوع می آید که پودر آن با آب ترکیب شود و به مدت 

ی شود. به منظور حصول انبساط اولیه بهینه واکنش شیمیایی گیرش مالت است که یک یا دو روز بعد از اختالط مالت آغاز م

بوده و  گروت ضد سولفاتباید مالت را پس از اختالط با آب سریعا مورد استفاده قرارداد. گروت مخلوط آماده اي از نوع 

 10 – 40داراي سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق نوع و پودر میکروسیلیکا می باشد. این گروت مخصوص دماي باالي 

سانتی گراد بوده و چنانچه گروت ریزي در زیر دماي گفته شده صورت گیرد میزان کسب مقاومت کند تر خواهد شد. جهت 

پایه سیمانی می توانید با قسمت بازرگانی کلینیک  خرید بهترین گروتکسب اطالع از انواع گروت سیمانی و قیمت و نحوه 

  بتن ایران تماس حاصل نمایید.

  	سیمانی فواید گروت ✔

است و نیاز به هیچ نوع مواد دیگري به  سیمان و سنگدانهگروت سیمانی متشکل از کلیه مواد افزودنی الزم و مواد مورد نیاز 

است که با ایجاد سیستم انبساط گازي در مرحله بتن تازه،  حجم کنترل شدهجز آب ندارد . این نوع از گروت داراي افزایش 

  را قابل جبران است.جمع شدگی و نشست در مواد 

  عملکرد هاي گروت ریزي	✔

گروت باید قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولی جاري شود. گروت نباید دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم شود و 

ته نشین نشود. گروت نباید دچار جمع شدگی قابل مالحظه اي شود. گروت باید توان نگهداري آب مالت بتنی و سیمان را 

مواد اومت مطلوبی دست یابد. مجموعه موارد ذکر شده نیازمند همگونی مخلوط، داشته باشد. گروت باید در حداقل زمان به مق

باشد. اگر مخلوط گروت در کارگاه ساختمانی ساخته شود و از مصالح سنگی  چسباننده و مصالح سنگی و مواد افزودنی

ذیر نخواهد بود. براي بدست موجود استفاده شود، دانه بندي مناسب در گروت بدست نخواهد آمد و ضمانت الزم نیز امکان پ

درصد بهینه مواد چسباننده و افزودنی بتن و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر  MTOFLOW 600گروت آوردن 



گروت و از نظر اقتصادي نیز کامال غیر اقتصادي است. به همین دلیل است که از تکنیکی تقریبا غیر ممکن خواهد بود 

آماده ایده آلی براي گروت ریزي و گروت کاري استفاده می شود. این نوع گروت هاي مخلوط آماده تحت شرایط مخلوط 

که خصوصیات عملکرد این مواد  کنترل شده و فرموله شده و از پیش مخلوط شده در کارخانه بسته بندي می شوند. از آنجایی

بطور دقیق مشخص و معلوم است، چنانچه طبق راهنماي سازنده بکار برده شوند و همچنین به طور مناسب مخلوط، تحکیم و 

  عمل آوري شود، نتایج مثبت و رضایت بخشی را خواهید داشت.

  		مهم ترین عامل در انتخاب گروت	✔

و یا گروت کاري دارد. هریک از  گروت ریزيبراي یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته هاي مورد نیاز سرویس، 

  این نوع گروت ها داراي خصوصیات و عملکرد مشخص و منحصر بفردي می باشند که پاسخگوي نیاز خواهند بود.

  وسایل مورد نیاز براي تزریق گروت	✔

  متر مکعب.کیلوگرم بر سانتی  4تا  2بر دقیقه و با ایجاد فشار  cum 4تا  3کمپرسور هوا با ظرفیت  .1

کیلوگرم بر  4ماشین تزریق گروت یا پمپ گروت به همراه ابزار آالت فرعی آن. این پمپ باید قادر باشد تا گروت را  .2

کیلوگرم بر  20هایی با قابلیت پمپاژ تا  ه که پمپسانتی متر مربع تزریق کند. تا کنون فناوري تا جایی پیشرفت کرد

  سانتی متر مربع گروت نیز موجود است.

  دریل و وسایل مختلف مختص به آن .3

  وسایل مورد نیاز براي تهیه و مخلوط کردن گروت .4

  هاي انعطاف پذیر مخصوص براي تزریق گروت به محل مورد نظرشلنگ .5

این محصوالت مشخصات فنی متفاوتی نسبت به هم  g1و  g3و  g2در نظر داشته باشید گروت ها انواع مختلفی دارند از نوع 

دارند و در جاها و در نوع هاي مختلف استفاده می شوند می توانید جهت بررسی و اطالعات بیشتر در این زمینه و محصوالت 

  اطالعات جدید را دریافت فرمایید. کلینیک بتن ایراندیگر نیز از واحد فروش 

  هر آنچه که باید درباره نحوه گروت ریزي بدانید

گروت ها به عنوان یک ماده مستقل و نیز به عنوان یک ماده ي تعمیر بتن کارآمد هستند. از گروت به دلیل مقاومت باال تر از 

در نوع پایه سیمانی، به عنوان پر  لیت انبساطقاب بتن معمول و همچنین خواصی نظیر توانایی کنترل بارهاي دینامیکی،

روترهاي کننده زیر صفحات و بیس پلیت هاي ستون هاي فلزي، پمپ ها و جک ها و دستگاه هاي پرس و فن ها و 

و ترمیم کننده، ترمیم کننده الیاف دار براي سطوح ترمیم با  ترمیم کنندهاستفاده می شود. ترکیب گروت و  سانتریفیوژ

یا عمق زیاد اقتصادي بوده و صدمه اي به عملیات ترمیم وارد نمی کند. به عنوان پر کننده ي حفرات میان بولت مساحت ها 

  ایده آل است. انواع گروت را می توان گروت اپوکسی و گروت پایه سیمانی و... معرفی کرد. چسب بتنها ترکیب گروت و 

  طریقه مصرف گروت (گروت ریزي) ✔

 MTO FLOWگروت ) و مقاومت بسیار باال می باشد. non-shrinkگروتی مناسب است که داراي خاصیت غیر انقباضی (

فضاي خالی زیر بیس پلیت و فونداسیون را تراز می کند. بنابراین قبل از نصب اسکلت، تراز بودن بیس پلیت باید  2500

توسط دوربین و نقشه بردار تایید گردد. همچنین بهتر است که قالب از دو طرف روبروي هم فاصله بیشتري با لبه صفحه فلزي 

ت دیگر خارج شود. ضربه هاي کوچک به قالب و پلیت براي خارج شدن هوا بی داشته باشد تا در هنگام گروت ریزي هوا از سم

(مثال  فضاي گروت ریزيتاثیر نیست. در صفحاتی با ابعاد بزرگ باید از زنجیر کشی استفاده کرد، یعنی یک زنجیر کوچک از 

ناب کشی به طرفین کشیده شده در طول بیس پلیت) وارد شده و از طرف دیگر خارج می شود و به وسیله دو نفر به حالت ط

  و نقش ویبره را بازي می کند.

  مقدار مصرف گروت در زمان گروت ریزي ✔

ساعت قبل از گروت ریزي باید سطوح بتنی را کامال غرقاب کرد (تا تشنگی بتن، شیره گروت را جذب نکند) و در زمان  3از 

تجهیزي که قرار است زیر آن ها ات و شاسی فلزي صفحگروت ریزي بهتر است آب اضافی را از روي سطح، خشک نمود. 

گروت ریزي انجام شود، باید از هر گونه آلودگی پاك شده و بر روي آن ها سوراخ هایی براي خروج هوا قرار داده شود. محل 



پایه گروت  MTOFLOW 2500گروت ریزي باید به نحوي قالب بندي شده باشد که نشت رطوبت در آن اتفاق نیفتد. 

لیتر در حالت خمیري  4کیلویی و آماده مصرف عرضه شده و از  25شرکت کلینیک بتن ایران در بسته بندي  2نی تیپ سیما

لیتر در حالت روان به ازاي هر کیسه آب مصرف می نماید. ابتدا باید آب را داخل ظرف مناسب ریخته و پودر را کم کم  6تا 

دقیقه پس از اختالط انجام  15  دقیقه انجام داد. گروت ریزي تا 5به مدت  اضافه کرده و با یک میکسر مکانیکی، اختالط را

سانتی متر باشد می توان در یک مرحله گروت ریزي کرد ولی  15گروت ریزي کمتر از  ضخامت مقطعمی گیرد. زمانی که 

 هیدراتاسیونمیلیمتر استفاده نمود تا ترك خوردگی ناشی از  15براي ضخامت هاي بیشتر باید از سنگدان هاي با قطر 

عملیات گروت ریزي می بایست حجم الزم قبل از انجام    کنترل گردد. گروت ریزي باید بدون قطع و پیوسته انجام پذیرد، لذا

روز اسپري آب و همچنین محافظت با گونی خیس و  3 عمل آوري گروتو میزان مصرف محاسبه و تامین گردد. براي 

مرطوب الزم است. در هواي گرم، گروت قبل از آماده سازي در هواي خنک قرار گیرد و بعد استفاده شود. خنک کردن ابزار 

از  72مهم است. گروت ریزي در ساعات گرم توصیه نمی شود. همین طور بهتر است بار گذاري بعد از  گروت ریزي بسیار

  عملیات گروت ریزي باشد.

  گروت ریزي با گروت سیال	✔

روش گروت سیال در محل هایی که حفرات تقریبا بسته و مسدود و غیر قابل دسترسی بوده استفاده می شود ولی بیرون از 

  به راحتی امکان پذیر است. آن، گروت کاري

  نحوه استفاده از گروت ها	✔

  مخلوط هاي گروت آماده

مخلوط هاي گروت آماده جهت مصارف مختلفی چون زیر صفحه ستون ها، آنکربولت ها (انکربولت، انکربولت)، نصب ریل 

ماشین آالت، برینگ پل ها، پلت ها، ریل ها، حائل ها و... کاربردي دارند. این گروت ها به گونه اي طراحی شده اند که توان 

  زیرکار را داشته باشند.و انتقال آن ها به بخش  جذب نیروهاي وارده

نیروهاي وارده از آن ها توسط گروت یا مالت به فنداسیون بتنی منتقل می  انواع ماشین آالت براي مثال در هنگام نصب

گردند. مالت ها و گروت ها موجب حصول مقاومت هاي مطلوب و مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین مالت و سازه اي که 

  ت یا مالت قرار گیرد از یک طرف و سطح زیر کار از طرف دیگر می گردند.قرار است بر روي آن گرو

  به طور کلی دو روش مالت ریزي در داخل حفرات در محل اتصال آنکربولت وجود دارد که عبارتند از :

 گروت یا مالت خشک )Dry-pack Mortar در این روش مالت با استفاده از نیروي تراکمی :(Tamping 

  جایگذاري می شود.

 گروت یا مالت سیال )Flow Mortar به علت روانی در هنگام ریختن، گروت یا مالت خود به خود جایگذاري :(

  می شود.

بطور کامال رضایت بخشی در عمل در کارهاي ساختمانی به کار برده می شود  خشکهر چند مصرف گروت یا مالت هاي نوع 

مناسبی نیست، به همین خاطر است که در عمل تمایل به استفاده از روش مالت سیال ولی این روش جایگذاري همیشه روش 

رو به افزونی دارد. روش مالت سیال در محل هایی که حفرات تقریبا بسته و مسدود و غیر قابل دسترسی بوده بیرون از آن، 

  به راحتی امکان پذیر نیست کاربرد فراوان دارد. گروت کاري

  ط گروت آماده ترجیح داده می شوند؟چرا مالت هاي مخلو

مالت هاي گروت طراحی شده براي گروت کاري می بایست پاسخگوي کاربردها، عملکردها و نیازهاي مشخصی همچون موارد 

  زیر باشند.

 .قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولی جاري شود  

 .دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم نشده و ته نشین نشود  

 مع شدگی قابل مالحظه نگردد.دچار ج  

 .توان نگهداري آب مالت بتنی و سیمان را داشته باشد  



 .در حداقل زمان به مقاومت مطلوب دست یابد  

 مواد افزودنی بتنمجموعه موارد ذکر شده در باال نیازمند همگونی مخلوط، مواد چسباننده و مصالح سنگی (دانه بندي) و 

هستند. چنانچه مخلوط گروت در کارگاه ساختمانی ساخته شود و از مصالح سنگی موجود استفاده به عمل آید، دانه بندي 

  کان پذیر نخواهد بود.مناسب بدست نخواهد آمد و ضمانت الزم نیز ام

(اگر نیاز باشد) و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر تکنیکی مواد چسباننده و افزودنی براي بدست آوردن درصد بهینه 

تقریبا غیر ممکن خواهد بود و از نظر اقتصادي نیز کامال غیر اقتصادي است. به همین دلیل است که از مالت مخلوط آماده 

ل براي مالت ریزي گروت و گروت کاري استفاده به عمل می آید. این نوع مالت هاي مخلوط آماده گروت گروت بطور ایده آ

و از پیش مخلوط شده در کارخانه بسته بندي می شوند. از آنجایی که خصوصیات  فرموله شده تحت شرایط کنترل شده و

سازنده بکار برده شوند و همچنین بطور مناسب  عملکرد این مواد بطور دقیق مشخص و معلوم است، چنانچه طبق راهنماي

  شوند، نتایج مثبت و رضایت بخشی را به دنبال خواهد داشت. تحکیم و عمل آوريمخلوط، 

  مالت هاي گروت آماده	✔

رزین شرکت کلینیک بتن ایران تولید کننده و عرضه کننده گروت ها و مالت هاي مخلوط آماده گروت بر پایه سیمان، 

  (بسپار) می باشد. پلیمرياپوکسی و 

مهم ترین عامل در انتخاب مالت گروت براي یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته هاي مورد نیاز سرویس، گروت 

و منحصر بفردي می باشند  خصوصیات عملکردي مشخصریزي و یا گروت کاري دارد. هریک از این نوع مالت ها داراي 

  هند بود.که پاسخگوي نیازهاي موجود خوا

 گروت منبسط شونده بر پایه سیمان  

 گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري  

 گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی  

 گروت آماده منبسط شونده  

مالت، گروت سیمانی منبسط شونده با مقاومت اولیه و نهایی باال و زود رس که به دماي آب و هوایی محیط و زمان مصرفی 

  بستگی دارد.

خصوصیت این مالت به صورت پودر خشک بسته بندي شده، گروت آماده مصرف می باشد و در هنگام ترکیب با آب، داراي 

  دو مرحله است. ویژه انبساط حجمی

تا  15انبساط اولیه آن حاصل تصعید گازها بوده و هنگامی به وقوع می پیوندد که پودر آن با آب ترکیب می شود و به مدت 

می انجامد. فاز دوم انبساط نیز در اثر واکنش شیمیایی گیرش مالت است که یک یا دو روز بعد از اختالط  دقیقه بطول 30

  مالت آغاز می شود.

به منظور حصول انبساط اولیه بهینه بایستی مالت را پس از اختالط با آب سریعا مورد استفاده قرارداد. گروت مخلوط آماده از 

و پودر میکروسیلیکا می  Vنوع  ASTM C 150اراي سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق نوع گروت ضد سولفات بوده و د

بوده و چنانچه مالت ریزي در زیر دماي یاد شده صورت گیر و نرخ  c °40 - c °10باشد. این مالت مخصوص دماي باالي 

  کسب مقاومت کندتر خواهد شد.

  میزان مصرف گروت بر اساس تعداد صفحه ستون :

ضخامت گروت × مساحت یک صفحه ( متر مربع)   ×تعداد صفحه ها × )وزن مخصوص گروت( 2000کیلوگرم) =گروت ( 

  ریزي ( متر )

  گروت پایه سیمانی-الف

 7تا  5در بازه ي  مقاومت فشاري گروتاست. براین اساس انتظار می رود  ASTM C1107استاندارد گروت پایه سیمانی 

کیلوگرم بر سانتی متر مربع نزدیک شود  800روز به  28انتی متر مربع رسیده و این عدد در کیلوگرم بر س 550تا  450روز به 



نیز گفته می شود. نمونه گیري از گروت در  G2تیپ نیز گفته می شود). به این گروت، گروت  1000تا  BS(در استاندارد 

مشابه ترمیم  –که به صورت ریزدانه یا پودر هستند سانتی متر (براي نمونه هاي سیمانی  5×5×5تایی و در ابعاد  3قالب هاي 

وزن مخصوص از این ابعاد استفاده می شود) و به صورت روان، نیمه خشک و کم آب نمونه گیري می شود. -کننده هاي بتن

کیلوگرم در متر مکعب است. در مبحث  2200تا  1800بسته به مصرف آب براي محاسبه در زیر بیس پلیت ها بین  گروت

م مقررات ملی اشاره اي به عدد مشخص براي مقاومت فشاري بتن نشده و تنها به این جمله بسنده شده که کمی باالتر از نه

درصد  3/0مقاومت بتن فونداسیون باشد. به دلیل وجود افزودنی منبسط کننده که در فصل اول به آن اشاره شد، گروت تا 

مل آوري یا کیورینگ زیر صفحه و استراکچر یا شاسی فلزي کامال پر شده و ازدیاد حجم دارد و این کمک می کند در زمان ع

  اصطالحا لق نمی زند.

  گروت اپوکسی -ب

 1100محصول سه جزئی شامل رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین و پودر سیلیسی است. مقاومت فشاري و کششی باال ( تا 

سانتی متر مربع تحمل کشش) باعث شده تا تاب خوبی در برابر کیلوگرم بر  120کیلوگرم بر سانتی متر تحمل فشار و 

برشی داشته باشد. این ترکیب به سهولت اجرا شده و در محل نصب به سرعت سخت –فشارهاي دینامیکی و نیروهاي خمشی

 MTOFLOWبا مدت زمان کوتاه و فشرده قابل استفاده است. گروت اپوکسی  اورهال و تعمیرات می شود. بنابراین در

عالوه براین، براي انکراژ و کاشت بولت تجهیزات صنعتی مانند کمپرسورها، پمپ ها، سوپر فن ها و استراکچرهایی که  650

) بوده و البته در صورت سفارش کارفرما می  G3 ( G3 typeمتحمل بار دینامیکی می شوند مناسب است. این محصول تیپ 

کیلوگرم رزین اپوکسی  3کیلوگرم پودر،  16تولید گردد. بسته بندي محصول شامل تواند از سنگدانه هایی با قطر کوچکتر نیز 

  سانتی متر مناسب است. 1متر مربع به ضخامت  1بوده، که این ترکیب براي گروت ریزي مساحت  هاردنرکیلوگرم  1و 

گروت ، قالب ها با روغن  دچسبندگی زیا باید توجه داشت پیش از ترکیب این مواد محل گروت ریزي آماده شده و به دلیل

بودن رزین و هاردنر اپوکسی اهمیت عدم انجام عملیات برش  اشتعال زاآغشته شود.  MTOOIL 450آزاد کننده قالب مثل 

گرم یا جوشکاري و همینطور کشیدن سیگار را در محل گروت ریزي را دو چندان می کند. هنگام ترکیب، واکنش رزین و 

این طبیعی است، اما چون این حرارت در احجام ترکیب بزرگ به اشتعال منجر می گردد، بهتر  هاردنر بتن حرارت زاست و

  است ترکیب رزین و هاردنر در حجم خیلی بزرگ صورت نگیرد.

طریقه ترکیب گروت اپوکسی به این صورت است که ابتدا رزین با هاردنر مخلوط شده و میکس می گردد، سپس پودر به 

رت نگیرد ترکیب شده و مجددا ترکیب مذکور به هم خورده تا ژل و مالت روان یک دستی حاصل نحوي که حبس هوا صو

  گردد.

  قالب گذاري در مخلوط مالت	✔

طراحی قالب ها باید به گونه اي باشد که در حین گروت و مالت ریزي هیچ گونه تغییر و جابجایی در آن ها بوجود نیاید. قالب 

گروت کاري در نظر گرفت. این مقدار اضافی را باید براي اطراف نیز در نظر گرفت. در گروت و مالت ها را باید باالتر از سطح 

  ریزي بایستی اطمینان حاصل نمود که هواي محبوس درون مالت از آن خارج شود.

مود. این روزنه ها تعبیه ن گوشه ها و زاویه هاپس باید روزنه هاي باز را در سمت مخالف محل گروت و یا مالت ریزي و یا در 

    محلی براي بررسی گروت و مالت ریزي در حین کار خواهند بود.

، زیرکار با محل هاي نصب و سوار محل اتصال قالب هاهاي موجود در قالب ها و یا هر نوع وسیله فاصله دهنده در  ژوین

رها به راحتی باز شوند می توان از مواد  کردن باید براي جلوگیري از نشت شیره مالت مسدود شوند. براي اینکه این قالب ها

قالب همچون روغن قالب با کیفیت باال استفاده به عمل آورد و از مواد پارافینی نیز براي مالت هاي اپوکسی استفاده  کننده

  کرد.

  		آماده سازي مخلوط مالت	✔

وجود دارد می توان از تمامی محتوي بسته استفاده نمود. در صورت چند جزیی  مالت مخلوط آمادههر جا که امکان مصرف 

بودن مواد، می توان آن ها را با هم مخلوط نمود و در صورت یک جزیی بودن مالت می توان از دستورالعمل استفاده نمود. باید 



، به علت هزینه باالي آن ط اپوکسیاختالتوجه داشت که حتما یک نمونه کوچک از مالت تهیه شود و همچنین در هنگام 

  بهتر است راهنماي سازنده را بطور دقیق اجرا نمود.

  رعایت نکات زیر براي آماده سازي مخلوط مالت الزامی است:

  مواد تشکیل دهنده گروت مالت از قبل آماده شده سیمانی خشک و یا مصالح سنگی بخش اپوکسی را باید تماما در

   مخلوط نمود تا در اثر جابجایی در حمل و نقل ته نشینی در آن به وجود نیاید.یک ظرف خالی کرد و کامالً

  نمی باشد. افزودنی زودگیر مجازاصالح نمودن مخلوط نسبت بندي شده توسط مواد افزودنی دیرگیر یا  

  ید. در به درون مخلوط مالت جلوگیري به عمل آ هوادهیمالت هاي مایع را باید با سرعت کم مخلوط نمود تا از

چنین حاالتی حباب هاي هواي وارد شده به درون مالت بر روي سطح مالت مایع آمده و در هنگام نصب صفحه 

ستون ها و ماشین آالت موجب کاهش اتصاالت بین مالت آن ها می گردد. در صورتی که امکان داشته باشد بهتر 

  د انجام شود.) از مخلوط مالت به صورت محدوVentilaterاست تا عمل هواگیري (

  کار گذاري مخلوط (مالت ریزي)	✔

هنگام گروت ریزي در زیر صفحه ستون ها و... باید محل ریختن کامال از مالت پر شود. مالت سیمانی باید به طور پیوسته 

رفته و روان ) در آمده و نهایتا روانی آن از بین Sluggishریخته شود. چنانچه از فشار مالت ریزي کاسته شود، به حالت شل (

  کردن مجدد آن مشکل خواهد بود.

داراي مصرف راحت تري هستند. این مالت ها در هنگام ریخته شدن به شکل  رزین هاي مصنوعیدر این رابطه مالت 

آهسته و مطمئن در جریان خواهند بود تا اینکه به بخش مقابل قالب برسند. حتی در صورتی که عمل ریختن مالت به دلیلی 

  د به محض اینکه مالت جدید ریخته شد، مالت قبلی شروع به حرکت می کند.متوقف شو

 سطح زیرینریخته شده و زیر صفحه ستون فاصله اي بوجود نیاید سطح مالت ریخته شده از  سطح مالتبراي اینکه مابین 

  صفحه ستون پایین تر بیاید.

  پذیر باشد باید اعمال زیر را به انجام رسانید:براي اینکه جریان روان مالت در زیرصفحه ستون به سادگی امکان 

  و یا یک قطعه چوب از محل ریختن مالت (روزنه) میله اسالمپکوبیدن مالت با استفاده از  .1

  کشیدن حلقه هایی از سیم یا زنجیر از طرف مقابل روزنه .2

  کوبیدن آرام بر روي پهلوهاي قالب به وسیله چکش .3

  عمل آوري مخلوط مالت	✔

در امان باشند باید عمل آوري شوند. عمل آوردن  تبخیر سریع رطوبت اي سیمانی و اپوکسی براي اینکه ازتمامی مالت ه

مالت با استفاده از مواد پوشش دهنده (کیورینگ) و یا با استفاده از گونی خیس پس از ریختن مالت به انجام می رسد و با 

خاصی  مواد عمل آورنده بتنتوجه به شرایط آب و هوایی سه روز ادامه می یابد. در این میان مالت هاي اپوکسی احتیاج به 

  ندارند.

  نمونه کاربردي مالت گروت مایع	✔

و انتقال  و دینامیکی نیروهاي استاتیکینمودن زیر صفحه ماشین آالت، باید توان جذب  انکر بولت مالت و گروت مایع به

آن ها از مالت به زیرکار بتنی را داشته باشد. انواع تنش هاي کششی، برشی، فشاري و بار دینامیکی ممکن است بیش از اندازه 

بین صفحه زیر سري و  چسبندگیبار استاتیکی باشند. براي اطمینان از اینکه بار وارده تماما به زیر کار انتقال می یابد باید 

مناسب باشد. به همین خاطر است که باید از تمرکز تنش هاي منطقه اي جلوگیري کرد پس در نتیجه مالت باید عاري مالت 

  مطلوب باشد. مالت نیز باید به صورت پیوسته و بدون توقف به انجام برسد. داراي قوام و روانی از هر نوع حباب هوا بوده و

انکربولت ها، گروت کاري شوند و پس از آن مالت زیر صفحه در یک مرحله باید توجه داشت که قبل از گروت ریزي اطراف 

  ریخته شود.



  پی (فوتینگ) ستون ها و دیوارهاي حائل

  در این نوع زیرکار، مالت و گروت تنها نقش جذب نیرو و انتقال بارهاي استاتیکی را ایفا می کنند

  صفحه ستون هاي فوالدي

) براي Dry packمناسب باشند پیشنهاد می شود از روش جاي دادن مواد خشک ( در مکان هایی که اندازه هاي فوتینگ

اجراي گروت و یا مالت کاري استفاده شود. اگر قرار بر این باشد که زیر صفحه ستون ها از مالت مایع پر شود باید حتی 

  االمکان از آب آوري و ایجاد حباب هوا در مالت جلوگیري به عمل آید.

  خته بتنی با آرماتورهاي اتصال آمادهستون ها پیش سا

 نوع انکرهابه شکل مناسبی گروت کاري شده اند. این  حفره هاي طراحی شدهدر این حالت باید اطمینان حاصل نمود که 

  می توانند به دو صورت به انجام رسند.

  و مطمئن تر است.بهتر کنترل شده  اتصال فوالد به بتناین طرح از نظر تکنیکی ترجیح داده می شود. زیرا  

  می باشد. کمترین حساسیتاثر توقف در حین مالت ریزي در کل مالت ریزي داراي  

  انکربولت ها

و  سطح اتصال بلت هابراي گروت کاري انکربولت ها و پن ها، مخلوط مالت باید به حد کافی قوام و روانی داشته باشد تا 

د. حفرات تعبیه شده باید به اندازه اي باشند تا فاصله کافی براي جریان جداره حفره ها را بخوبی آغشته از مواد چسبنده نمای

با جداره حفره باید تقریبا سه برابر بزرگترین اندازه  فاصله بین شفقت بلتیافتن مالت در اطراف بلت را مهیا نمایند. حداقل 

  موجود در مخلوط مالت باشد. دانه بندي

  پر کردن حفرات بزرگ

را در نظر گرفت. همین مساله را در مورد مالت  جمع شدگی مالت سیمانیدر هنگام پر کردن حفرات بزرگ باید تمایل 

به مخلوط  مصالح سنگی درشت دانهرزین اپوکسی نیز باید در نظر داشت (زیرا با واکنش حرارت زا همراه است) با افزودن 

  آماده گروت تمامی این تاثیرات جبران می گردند.

  الف) افزودن مخلوط سنگی درشت دانه به مالت مخلوط شده

 4-8، 8-16، 16-32با توجه به اندازه حفرات می توان از مصالح سنگی با اندازه هاي متفاوت استفاده کرد(اندازه هاي...، 

(وزنی)  %50تا  %10میلیمتر). مقدار مصالح سنگی درشت دانه بسته به درجه کارایی مورد نظر تعیین می شود و معموال بین 

  ، کارایی بهتري را بوجود می آورند.سنگدانه هاي گرد گوشه و صافمخلوط آماده می باشد. 

  ب) پر کردن حفرات از قبل

بجاي افزودن مصالح سنگی درشت دانه به مالت مخلوط آماده می توان از روش دیگري نیز استفاده کرد. در این روش حفره با 

فاع مشخص پر شده و بر روي آن مالت ریخته می شود. این عمل در چند مرحله صورت می مصالح سنگی درشت تا یک ارت

  گیرد تا حفره پر شود.

  گروت سیمان اصالح شده با پلیمر توصیه می شود. Epoxy Groutبراي استفاده از این روش که در اجراي 

روي مالت ریخته شده و در نهایت نیز عمل ابتدا مالت مخلوط آماده را داخل حفره ریخته و پس از آن مصالح سنگی بر 

  اختالط مالت و سنگدانه به انجام می رسد.

  به انجام رساند. پر شدن حفرهعملیات فوق را باید مرحله به مرحله تا 

  کاربرد موارد مشابه براي گروت -

  رزین اپوکسی دو جزیی -

  آنکر کردن افقی و روي تاجی -

  براي آنکربولت ها به علت افقی بودن و یا واقع شدن بر روي تاج وجود ندارد،  رجاگروت ریزي ددر مکان هایی که امکان 

  ) (حفره و یا سوراخ دریل شده و... ) را توسط مالت مخلوط آماده گروت Fastenerحفرات را طوري طراحی می کنند تا (

DEZOFLOW650  



پر کرده، آنکربولت را در وسط آن قرار داده و با فشار به داخل آن فرو می کنند. در این روش مالت مخلوط به گونه اي سخت 

خواهد بود که حفره دریل شده واقع بر روي تاج را با آن پر می کنند اما چیزي از این مالت بیرون نمی ریزند و همچنین به 

  به داخل مالت فرو کرد. فشار زیادوان آنکربولت را بدون اعمال است که می ت پالستیکیگونه اي نیز 

  دو خاصیت مهم مخلوط مالت شامل موارد زیر است	✔

  )Thixotropروان شود ( هنگام بهم خوردندر هنگام سکون سخت و در  .1

مناسبی را از خود نشان دهد و به بتن و  توان چسبندگیمطلوبی از خود بروز دهد و  خاصیت مربوط کنندگی .2

  فوالد به خوبی بچسبد.

  چسباندن صفحه هاي فلزي کوچک	✔

صفحه هاي کوچک فلزي را می توان بدون بروز هیچ گونه مشکلی بر روي سطوح تاج و سطوح عمودي با مصرف گروت رزین 

  اپوکسی متصل نمود.

  مود.تزریق در حفراتی که نمی توان آن ها را گروت ریزي ن

در مکان هایی مانند مابین حائل ها و تیر ریزي ها که به مقاومت باال و چسبندگی مطمئن نیازمند می باشد (مثال زمانی که 

تعمیرات سازه اي انجام می شود). در محل هایی که فضاي کافی براي روان شدن مالت بین اجزاء سازه وجود، در چنین 

پوکسی دو جزیی براي پر کردن فضا و حفرات موجود با استفاده از دستگاه تزریق شرایطی می توان از تزریق مالت رزین ا

استفاده نمود. براي این منظور عملیات با پر کردن ته حفره آغاز می شود و در حین تزریق آرام و آرام دستگاه به بیرون کشیده 

  می شود.

 پایه مشخصات فنی و اجراي استاندارد گروت ریزي بین فونداسیون و صفحات

برابر شرایط مورد انتظار در طراحی صفحات پایه و اتصاالت آن به فونداسیون، گروت تنها عامل موثر در انتقال نیروهاي فشاري 

و همچنین عامل مکمل انتقال نیروهاي برشی توسط عملکرد اصطکاکی بولت ها، بین صفحات فوالدي پایه و فونداسیون 

نیاز گروت جهت انتقال بار از صفحات فلزي پایه به فونداسیون، مشخصه افزایش  محسوب می گردد. مهمترین ویژگی مورد

حجم و در نتیجه اطمینان از پرنمودن دایمی تمامی فضاي گروت ریزي می باشد. عالوه بر این، کارایی، مقاومت و دوام از 

ورد نیاز گروت در انتقال نیروها جمله دیگر ویژگی هاي مورد نیاز گروت محسوب می گردد. از سوي دیگر حصول عملکرد م

بین صفحات فوالدي پایه و فونداسیون، مستلزم اجراي صحیح گروت ریزي، اطمینان از پرشدن تمامی حفرات و فضاهاي بین 

فونداسیون و صفحات پایه و همچنین نگهداري از آن در یک دوره مشخص می باشد. گزارش حاضر ضمن توصیف مختصر از 

روت و الزامات و ضوابط مرتبط با آن، به بررسی و ارایه روش هاي اجراي استاندارد گروت ریزي بین مشخصات فنی مصالح گ

  فونداسیون و صفحات پایه می پردازد.

  مقدمه -1

در یک رفتار استاندارد و تعریف شده، گروت تنها عامل موثر در انتقال نیروهاي فشاري و همچنین عامل مکمل انتقال نیروهاي 

عملکرد اصطکاکی بولت ها، بین صفحات فوالدي پایه و فونداسیون محسوب می گردد. از این رو توجه و اهتمام برشی توسط 

  ریزي بین صفحات فوالدي پایه و فونداسیون الزامی است.-کافی به منظور انتخاب مصالح مناسب و اجراي صحیح گروت

پایه به فونداسیون، مشخصه افزایش حجم و در نتیجه  مهمترین ویژگی مورد نیاز گروت جهت انتقال بار از صفحات فلزي

اطمینان از پرنمودن دایمی تمامی فضاي گروت ریزي می باشد و این ویژگی است که در مالت هاي ماسه سیمان معمولی 

حقق محقق نمی گردد. عالوه بر این، کارایی، مقاومت و دوام از جمله دیگر ویژگی هاي مورد نیاز گروت محسوب می گردد. ت

ویژگی هاي مورد نیاز گروت در گرو انتخاب مصالح و رعایت نسبت هاي استاندارد و همچنین استفاده از افزودنی هاي مناسب 

میالدي، به منظور کاهش خطا در فرآیند استاندارد تولید گروت و جهت سهولت اجراي گروت ریزي،  1950می باشد. از سال 

مخلوط شده، که تنها با اضافه نمودن میزان مشخصی آب آماده مصرف می  گروت ها به صورت بسته هاي خشک از پیش

گردند، در دسترس می باشند. لذا درستی آزمایی مشخصات فنی محصوالت (مشخصات فنی ارایه شده توسط سازنده) مستلزم 

  حضور اطالعات فنی کافی و البته نمونه گیري و انجام آزمایش هاي تعریف شده در استانداردهاست.



عالوه بر تاثیر مستقیم کیفیت مصالح مصرفی، حصول عملکرد موردنیاز گروت در انتقال نیروها بین صفحات فوالدي پایه و 

فونداسیون، مستلزم اجراي صحیح گروت ریزي و نگهداري از آن در یک دوره مشخص می باشد. بدین منظور رعایت الزامات 

، میزان آب، روش اختالط مصالح و شرایط نگهداري و همچنین فراهم فنی سازنده گروت در خصوص شرایط محیط حین اجرا

نمودن شرایط الزم جهت اجراي صحیح گروت ریزي شامل قالب بندي مناسب، گروت ریزي با آهنگ ثابت، ممتد و تحت فشار 

  یکنواخت و جلوگیري از ایجاد حفره هاي هوا در فضاي گروت الزامی است.

به بررسی انواع و ویژگی هاي موردنیاز مصالح گروت، جزییات اجرایی و روش هاي استاندارد  در ادامه گزارش به طور خالصه

  پرداخته شده است. ACI 351.1Rگروت ریزي برابر ضوابط استاندارد 

  انواع گروت -2

  گروت پایه سیمانی -2-1

با اضافه کردن میزان گروت هاي پایه سیمانی از پیش مخلوط شده محصوالت تک جزیی پودري شکلی می باشند که 

مشخصی آب آماده مصرف می گردند. این محصوالت از ترکیب سیمان هیدراته، سنگدانه با دانه بندي مشخص و مواد افزودنی 

ساخته می شوند. از روش ها و انواع گوناگون افزودنی ها، جهت جبران انقباض در گروت هاي پایه سیمانی، استفاده می شود 

  ار به بررسی این رو ش ها و ترکیبات پرداخته خواهد شد.که در ادامه به اختص

مشخصات گروت هاي پایه سیمانی در حالت خمیري و سفت شده، استفاده از این محصوالت را در بسیاري از کاربردها قابل 

و همچنین، قبول می سازد. به گونه اي که می توان از گروت هاي پایه سیمانی جهت انتقال بارهاي فشاري استاتیکی بزرگ 

در بسیاري موارد، به منظور انتقال بارهاي ضربه اي و دینامیکی استفاده نمود. استثنا آنکه استفاده از این محصوالت در پایه 

فوالدي ماشین آالت دینامیکی که تواما نیروهاي ارتعاشی افقی و قائم منتقل می نمایند (مانند کمپرسورهاي گاز رفت و 

  برگشتی) مجاز نمی باشد.

  گروت هاي پایه اپوکسی -2-2

سنگدانه خشک ساخته می شوند. مقاومت  -اپوکسی و ب -گروت هاي پایه اپوکسی معموال از ترکیب دو جز آماده مصرف الف

و چسبندگی باال از جمله ویژگی هاي گروت هاي پایه اپوکسی است. همچنین این مصوالت در برابر حمالت شیمیایی مقاوم 

ابل توجهی در برابر بارهاي دینامیکی و ضربه برخوردارند. تغییرات حجمی در گروت هاي پایه اپوکسی به بوده و از مقاومت ق

صورت انقباض خطی بوده و تولیدکنندگان از روش هاي گوناگون جهت جبران این آثار استفاده می نمایند که در ادامه به 

  اختصار به بررسی این رو ش ها و ترکیبات پرداخته خواهد شد.

  نکته حائزاهمیت آنکه: تغییرات در مشخصات مکانیکی گروت هاي پایه اپوکسی تحت دماي باال قابل توجه است.

معموال از گروت هاي پایه اپوکسی، در گروت ریزي زیر صفحات فوالدي پایه تجهیزات و ماشین آالت مکانیکی، که بارهاي 

  ارتعاشی و ضربه اي وارد می نمایند، استفاده می گردد.

  ویژگی هاي موردنیاز گروت -3

  ویژگی هاي موردنیاز گروت پایه سیمانی -3-1

  کارایی گروت پایه سیمانی -3-1-1

کارایی گروت در حالت خمیري، به منظور گروت ریزي در ریز صفحات پایه بسیار حائزاهمیت می باشد. این ویژگی به 

حفظ این قابلیت در بازه زمانی گروت ریزي وابسته است. عدم  پارامترهایی مانند غلظت گروت و قابلیت جریان و در عین حال

  جداشدگی سنگدانه ها در خمیر گروت یک مشخصه بسیار مهم در این خصوص محسوب می گردد.

  تغییر حجم گروت -3-1-2

) و Settlement) نشست سنگدانه ها (2)، (Bleeding) آب انداختگی (1کاهش حجم یا انقباض گروت در اثر عوامل (

) از دست دادن رطوبت، رخ می دهد. استفاده از افزودنی ها در ترکیبات گروت که انقباض ناشی از عوامل فوق را جبران 3(

  نماید الزامی است. جبران انقباض گروت بااستفاده از یک یا چند روش زیر محقق می گردد.

میري می گردد و این انبساط با اتمام پتاسیل تولید گاز: در این روش تولید گاز سبب افزایش حجم گروت در حالت خ -الف

آزادسازي گاز و یا سفت شدن گروت به پایان می رسد. بدین منظور، به طور معمول از پودر آلومینیوم، جهت واکنش با حالل 



ر این هاي قلیایی سیمان هیدراته و در نتیجه تولید گاز هیدروژن، در ترکیبات گروت استفاده می شود. میزان تولید گاز د

  روش، تاثیرپذیري محسوسی از دما و میزان حالل هاي قلیایی در گروت دارد.

آزاد کردن هوا: در این روش از افزودنی هایی که با آب واکنش می دهد و با تولید بخار، گروت در حالت خمیري را منبسط  -ب

فت شدن گروت به پایان می رسد. بدین منظور، به می کند استفاده می گردد. این انبساط با اتمام پتاسیل آزادسازي هوا و یا س

طور معمول ترکیبات حاوي کربن به عنوان افزودنی به گروت اضافه می شود. در صورت رعایت نسبت ها و دوز افزودنی، این 

  روش به طور موثري انقباض ناشی از نشست سنگدانه ها را خنثی می نماید.

شود. اکسیداسیون -سیون افزودنی هاي حاوي فلزات، سبب انبساط گروت میاکسیداسیون فلزات: در این روش اکسیدا -پ

فلزات مانع انقباض ناشی از نشست سنگدانه ها نمی شود ولی انبساط گروت در حالت سفت شده عامل جبران انقباض گروت 

زیرا در غیر این می گردد. بدین سبب محصورشدگی گروت چه در قسمت هاي قالب و چه در پایه هاي فلزي الزامی است. 

ریزي و به طبع آن ایجاد ترك در گروت می شود. توجه به این نکته -صورت انبساط گروت سبب تغییر حجم فضاي گروت

  ضروري است که به سبب خورندگی اکسیداسیون، استفاده از این گروت در مجاورت فلزات مناسب نمی باشد.

سیمان منبسط شونده در گروت، انبساط در اثر تشکیل اترینگایت در حالت ): استفاده از Ettringiteتشکیل اترینگایت ( -ت

خمیري و سفت شده گروت را نتیجه خواهد داد. در صورت ترکیب نسبت هاي درست مواد، انبساط ایجاد شده، انقباض در اثر 

عامل کاهش نشست سنگدانه ها  از دست دادن رطوبت گروت را جبران می نماید. لذا در این مورد استفاده از افزودنی هایی که

  گردد و در نتیجه انبساط مورد نیاز در حالت پالستیک را تضمین نماید، الزامی است.

دیگر فرآیندها: در بسیاري از انواع گروت هاي از پیش مخلوط شده، از عوامل مختلف مانند افزودنی هاي کاهش دهنده  -ث

  ات محصول استفاده می نمایند.آب مورد نیاز و یا عوامل منبسط کننده در ترکیب

  مقاومت گروت -3-1-3

جهت انتقال بارها به فونداسیون، کفایت گروت به لحاظ مقاومت الزامی است. بارهایی نظیر بارهاي استاتیکی، پیش کشیدگی 

ه گروت روز 28. به طور معمول مقاومت شوند-می منتقل فونداسیون به گروت توسط …بولت هاي مهار، بارهاي دینامیکی و 

 20مگاپاسکال می باشد. مدول االستیسیته گروت معموال باالتر از بتن بوده و در حدود  55تا  35براي مقاصد مورد بحث بین 

  مگاپاسکال می باشد. 35تا 

  پایایی (دوام) گروت -3-1-4

مقاوم می باشند. لذا در  به سبب مقاومت باال و نفوذپذیري کم، گروت هاي پایه سیمانی در مقابل پدیده یخ زدن و آب شدن

برابر عوامل شیمیایی خورنده، شرایط مشابه بتن دارند و در صورت وجود شرایط خورنده، اندیشیدن تمهیدات الزم جهت 

  محافظت از گروت، همانند بتن فونداسیون، الزامی است.

  گروت هاي پایه اپوکسی -3-2

  کارایی گروت پایه سیمانی -3-2-1

خمیري، به منظور گروت ریزي در ریز صفحات پایه بسیار حائزاهمیت می باشد. این ویژگی به کارایی گروت در حالت 

پارامترهایی مانند غلظت گروت و قابلیت جریان و در عین حال حفظ این قابلیت در بازه زمانی گروت ریزي وابسته است. عدم 

  محسوب می گردد.جداشدگی سنگدانه ها در خمیر گروت یک مشخصه بسیار مهم در این خصوص 

  تغییر حجم گروت -3-2-2

انقباض در گروت هاي پایه اپوکسی خالص، که تنها ترکیبی از رزین اپوکسی و هاردنر باشد، قابل توجه است. بخش عمده این 

انقباض در حالت روانی گروت رخ می دهد و این عامل تنش پس ماند نخواهد شد. لذا انقباض حرارتی در گروت هاي پایه 

سی خالص محتمل است. پلیمریزیسیون اپوکسی یک واکنش حرارت زاست. از این رو افت دما پس از اتمام واکنش عامل اپوک

  انقباض حرارتی شده و احتمال ایجاد تنش پس ماند و البته ایجاد ترك را نتیجه خواهد داد.

مقدار مشخصی سنگدانه و اپوکسی تولید می گروت پایه اپوکسی مورد استفاده در صفحات پایه ماشین آالت، معموال از ترکیب 

گردد. وجود سنگدانه سبب کاهش یا حذف انقباض گروت پایه اپوکسی در حالت خمیري می شود. عالوه بر این، در صورت 



استفاده از سنگدانه، بدلیل کاهش حجم رزین اپوکسی در واحد حجم گروت، حرارت تولید شده حین واکنش اپوکسی کاهش 

  سبب کاهش انقباض گروت پایه اپوکسی خواهد شد.یافته و این 

  در هر صورت جهت حصول شرایط مدنظر در طراحی، رعایت ضوابط پیشنهاد شده توسط سازنده الزامی است.

  مقاومت گروت -3-2-3

در صد بیشتر از گروت پایه سیمانی است. همچنین زمان  100تا  50معموال مقاومت فشاري گروت پایه اپوکسی در حدود 

حصول مقاومت نهایی در گروت پایه اپوکسی بسیار کوتاه تر است. به گونه اي که در شرایط دمایی نرمال، گروت پایه اپوکسی 

ساعت به مقاومت نهایی خود می رسد. مقاومت باال و مدول االستیسیته پایین تر گروت پایه اپوکسی در قیاس  24در کمتر از 

  ژي بیشتر تحت بارهاي ضربه اي را نتیجه می دهد.با گروت پایه سیمانی، امکان جذب انر

  پایایی (دوام) گروت -3-2-4

در قیاس با گروت هاي پایه سیمانی، گروت هاي پایه اپوکسی از مقاومت بیشتري در برابر حمالت شیمیایی و بارهاي ضربه اي 

  داشت. برخوردار است. عالوه بر این رطوبت بر گروت پایه اپوکسی سخت شده تاثیري نخواهد

  درجه سانتیگراد کاهش می یابد. 50نکته آنکه سختی و پایایی گروت پایه اپوکسی در دماهاي باالتر از 

  آزمایش ها و مشخصات فنی گروت -4

  گروت پایه سیمانی -4-1

) 2) تغییر حجم، (1کنترل کیفیت مورد نیاز براي گروت هاي پایه سیمانی از طریق مقایسه نتایج آزمایش ها در خصوص (

) زمان کارایی یا گیرش، با شرایط مدنظر در طراحی به انجام می رسد. بدین 5) مقاومت فشاري و (4) آب انداختن، (3غلظت، (

  گردد.-منظور آزمایش ها برابر ضوابط استانداردهاي زیر پیشنهاد می

  آزمایش ها جهت کنترل مشخصات فنی گروت هاي پایه سیمانی -1جدول 

 گروت چیست؟گروت چیست و انواع 

فروش گروت با مشخصات و خصوصیات متفاوتی انجام میگیرید. خرید و کابرد هرکدام متفاوت هست. براي مثال فروش گروت 

پایه سیمانی و گروت هاي اپوکسی دو و سه جزئی. قبل از خرید گروت باید به کاربرد و موارد مصرف توجه کرد. شما میتوانید 

و یا بخش فروش کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس بگیرید تا مشاوره رایگان دریافت قبل از خرید گروت با مهندسان 

  نمایید.

  اما گروت چیست و تعریف گروت 

گروت تشکیل شده از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی هاي متداول دیگر می باشد. از گروت ها جهت پر کردن فضاهاي خالی و 

خرد شدن استفاده می شود.از این لحاظ کاربرد گروت مشابه مالت می باشد. گروت  ترك هاي بزرگ ، الیه الیه شدن و یا

کاربردي در زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آالت، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها دارند. مهم ترین 

می کند. چون گروت منبسط شونده خاصیت  مزایاي گروت ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر

غیر انقباضی دارد از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آالت، برینگ 

  پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و ...استفاده می شود.

انتقال آن ها را به بخش زیرکار داشته باشد براي مثال در  گروت ها به گونه اي طراحی شده اند که توان جذب نیروهاي وارد و

هنگام نصب انواع ماشین آالت نیروهاي وارده از آن ها توسط گروت یا مالت به فنداسیون بتنی منتقل می شود. مالت ها و 

رد و بر روي آن گروت ها باعث مقاومت هاي مطلوب و مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین مالت یا گروت و سازها قرار گی

گروت یا مالت قرارگیرد از یک طرف و سطح زیرکار از طرف دیگر می شود. بطور کلی دو روش مالت ریزي یا گروت ریزي در 

  داخل حفرات در محل اتصال آنکرو وجود دارد.

گروت را با گروت ریزي با گروت یا مالت خشک در روش اول گروت ریزي با گروت یا مالت خشک در روش اول در این روش 

استفاده از نیروي تراکمی جایگذاري می شود. در زمان استفاده از گروت یا مالت سیال به علت روانی بودن این ماده در هنگام 

گروت ریزي خود به خود جایگذاري می شود. مصرف گروت یا مالت هاي نوع خشک کامالً رضایت بخشی است و در عمل در 

د ولی این روش جایگذاري همیشه مناسبی نیست، به همین خاطر است که در عمل تمایل کارهاي ساختمانی استفاده می شو



با استفاده از روش گروت سیال افزایش روز افزونی دارد. گروت ریزي با گروت سیال روش گروت سیال در محل هایی که 

آن، گروت کاري براحتی امکان  حفرات تقریباً بسته و مسدود و غیر قابل دسترسی بوده استفاده می شود ولی بیرون از

  پذیراست.

  عملکردهاي گروت چیست؟ 

گروت باید قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولی جاري شود. گروت نباید دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم شود و 

ت بتنی و سیمان را ته نشین نشود. گروت نباید دچار جمع شدگی قابل مالحظه اي شود. گروت باید توان نگهداري آب مال

داشته باشد. گروت باید در حداقل زمان به مقاومت مطلوبی دست یابد. مجموعه موارد ذکر شده نیازمند همگونی مخلوط، مواد 

چسباننده و مصالح سنگی و مواد افزودنی باشد. اگر مخلوط گروت در کارگاه ساختمانی ساخته شود و از مصالح سنگی موجود 

بندي مناسب در گروت بدست نخواهد آمد و ضمانت الزم نیز امکان پذیر نخواهد بود. براي بدست آوردن استفاده شود، دانه 

گروت درصد بهینه مواد چسباننده و افزودنی و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر تکنیکی تقریباً غیر ممکن خواهد بود و 

ل است که از گروت مخلوط آماده ایده آلی براي گروت ریزي و از نظر اقتصادي نیز کامالً غیر اقتصادي است. به همین دلی

گروت کاري استفاده می شود. این نوع گروت هاي مخلوط آماده تحت شرایط کنترل شده و فرموله شده و از پیش مخلوط 

چنانچه  شده در کارخانه بسته بندي می شوند. از آنجایی که خصوصیات عملکرد این مواد بطور دقیق مشخص و معلوم است،

طبق راهنماي سازنده بکار برده شوند و همچنین بطور مناسب مخلوط، تحکیم و عمل آوري شود، نتایج مثبت و رضایت 

بخشی را خواهید داشت. مهمترین عامل در انتخاب گروت چیست؟ براي یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته هاي 

رد. هریک از این نوع گروت ها داراي خصوصیات و عملکرد مشخص و مورد نیازسرویس، گروت ریزي و یا گروت کاري دا

  منحصر بفردي می باشند که پاسخگوي نیاز خواهند بود.

  انواع گروت چیست؟

گروت منبسط شونده بر پایه سیمان. گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري بسپار. گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی. 

  .گروت آماده منبسط شونده 

گروت سیمانی منبسط شونده چیست؟ گروت سیمانی منبسط شونده با مقاومت اولیه و نهایی باال و زودرس است که بستگی 

به دماي آب و هوایی محیط و زمان مصرفی دارد. این گروت بصورت پودر خشک بسته بندي شده، آماده مصرف می باشد و در 

دو مرحله است. انبساط اولیه گروت حاصل تصعید گازها بوده و هنگامی  هنگام ترکیب با آب، داراي خصوصیات انبساط حجمی

دقیقه به طول انجامد. فاز دوم انبساط گروت نیز در اثر  30تا  15بوقوع می آید که پودر آن با آب ترکیب شود و به مدت 

ور حصول انبساط اولیه بهینه واکنش شیمیایی گیرش مالت است که یک یا دو روز بعد از اختالط مالت آغاز می شود. به منظ

باید مالت را پس از اختالط با آب سریعاً مورد استفاده قرارداد. گروت مخلوط آماده اي از نوع گروت ضد سولفات بوده و داراي 

سانتی گراد 10-40سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق نوع و پودر میکروسیلیکا می باشد. این گروت مخصوص دماي باالي 

  انچه گروت ریزي در زیر دماي گفته شده صورت گیرد میزان کسب مقاومت کندتر خواهد شد.بوده و چن

  گروت پلیمري چیست؟ گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري داراي دو جزء می باشد.

ی شکري، جزء مایع گروت پلیمري چیست؟ جزء مایع پلیمري مخلوط سیمان با مقاومت باال و دانه بندي ویژه با ماسه سیلیس

  با بهترین خواص روان کنندگی است. در هنگام گروت ریزي مایع پلیمري تنها کافیست دو جزء با هم مخلوط شود.

گروت داراي مقاومت کششی و خمشی باالاست. گروت داراي خاصیت آب بند کنندگی  فواید گروت پلیمري چیست؟ 

داراي پیوند قوي با زیرسازي معدنی است. گروت داراي  مطلوب است. گروت داراي خاصیت مقاومت سایشی باالاست. گروت

  مقاومت باال در برابر اثر آب شور دریا است.

جزء می باشد. گروت اپوکسی داراي رزین  3گروت اپوکسی شکل پذیر و بدون حالل و شامل  گروت اپوکسی چیست؟

نگام مصرف گروت اپوکسی کافیست سه جزء اپوکسی، سخت کننده، عمل آورنده آمین و دانه بندي ویژه سیلیسی است. در ه

  آن با هم مخلوط شوند.



گروت اپوکسی باعث سخت شدن سریع سازه می شود که بستگی به دماي اطراف دارد .  فواید گروت اپوکسی چیست؟ 

برابر گروت اپوکسی داراي قابلیت باالي چسبندگی به زیر کارهاي معدنی و فوالدي دارد. گروت اپوکسی داراي مقاومت در 

ارتعاشات شدید است. گروت اپوکسی باعث سخت شدن بدون جمع شدگی است. گروت اپوکسی داراي مقاومت باال در برابر 

  حمالت مواد شیمیایی است. گروت اپوکسی داراي مقاومت مکانیکی بسیار باالیی است.

پیوند محکم سازه اي در  گروت اپوکسی براي گروت کاري و مالت ریزي براي موارد مصرفی گروت اپوکسی چیست؟

  شرایط باربري دینامیکی مناسب است.

گروت ریزي درکارخانه جات و ماشین آالت موتوري. گروت ریزي در ژنراتورها. گروت  گروت اپوکسی در صنایع چیست؟ 

  ریزي در پمپ ها. گروت ریزي در ریل جرثقیل ها گروت ریزي در سیستم هاي انبارهاي بلند.

 آیین نامه گروت ریزيزمان گروت ریزي و 

زمان گروت ریزي از دو منظر تایم و فصل اجراي گروتو نیز مدت زمان مجاز اجراي گروت ساخته شده قابل توجه 

است. مدت زمان ریختن گروتتازه بسته به پایه سیمانی بودن یا پایه اپوکسی بودن متفاوت می باشد( می بایست 

  بهدیتاشیت و یا استاندرد آن و یا کتب مرتبط مراجعه کرد. 

درجه سانتیگراد باشد و  25تا  5از نظر زمان اجرا باید در فصول با دماي مناسبو در زمان هایی که دما در حد اعتدال و بین لذا 

  درصد باشد اجرا گردد. 4همچنینبارندگی و روطبت کمتر از 

کسی می باشد. هر کی از اپو و سیمانی پایه انواع در گروت. باشد می وصنعتی ساختمانی مصرف پر مصالح از یکی گروت امروز 

این نوعگروتها کاربرد خاص خود را دارد. شما می توانید براي آشنایی با موارد کاربرد ، روشاجراي انواع گروت ، دستورالعمل و 

کتاب راهنماي گام به گام استاندارد گروت ریزي و یا اطالع وزن مخصوص گروتسیمانی و اپوکسی ، و سایر مباحث فنی به 

زمان الیف کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران مراجعه نماید . همچین شما می توانید جهتمشاوره در زمینه تگروت ریزي

انواع ، گروت ریزي ، عمل آوري گروت ریزي ،ترك خوردگی گروت ، روش ترمیم ترك هاي گروت ، مقاومت گروت اپوکسی 

گروت ، روش و میزان مصرف ، دریافت مشخصات فنی و کاتالوگانواع گروت و نیز استعالم قیمت خرید گروت و در صورت 

-44618462بابخش فروش و بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس (تمایل ثبت سفارس خرید گروت 

  ) حاصل فرماید. 44618379-09120916271

  و اجراي گروت هاي پایهسیمانی و اپوکسی در این متن اشاره شده است. برخی از اطالعات کلی

  گروت چیست و انواع گروت چیست؟

فروش گروت با مشخصات و خصوصیات متفاوتی انجام میگیرید.خرید و کابرد هرکدام متفاوت هست. براي مثال فروش گروت 

باید به کاربرد و موارد مصرف توجه کرد. شما  پایه سیمانی و گروت هاي اپوکسیدو و سه جزئی. قبل از خرید گروت

میتوانیدقبل از خرید گروت با مهندسان و یا بخش فروش کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس بگیریدتا مشاوره رایگان 

  دریافت نمایید.

  اما گروت چیست و تعریف گروت

باشد. از گروت ها جهت پر کردن فضاهاي خالی و گروت تشکیل شده از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی هایمتداول دیگر می 

ترك هاي بزرگ ، الیه الیهشدن و یا خرد شدن استفاده می شود.از این لحاظ کاربرد گروت مشابه مالت می باشد. 

گروتکاربردي در زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آالت، برینگ پل ها، بلت ها،ریل ها، حایل ها دارند. مهم 

رین مزایاي گروت ها این است که مکانی که در آن گروت ریختهمی شود را کامل پر می کند. چون گروت منبسط شونده ت

خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آمادهجهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین 

  ده می شود.آالت، برینگ پلها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و ...استفا

د و انتقال آن ها را به بخش زیرکار داشته باشد براي مثال در نیروهایوار جذب توان که اند شده طراحی اي گونه به ها گروت 

هنگام نصب انواع ماشینآالت نیروهاي وارده از آن ها توسط گروت یا مالت به فنداسیون بتنی منتقل می شود. مالتها و گروت 

رد و بر روي آن گروت یا ها باعث مقاومت هاي مطلوب و مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین مالت یا گروتو سازها قرار گی



مالت قرارگیرد از یک طرف و سطح زیرکار از طرفدیگر می شود. بطور کلی دو روش مالت ریزي یا گروت ریزي در داخل 

  حفرات در محل اتصال آنکرووجود دارد.

ت را با گروت ریزي با گروت یا مالت خشک در روش اول گروت ریزیبا گروت یا مالت خشک در روش اول در این روش گرو

استفاده از نیروي تراکمی جایگذاریمی شود. در زمان استفاده از گروت یا مالت سیال به علت روانی بودن این ماده در 

هنگامگروت ریزي خود به خود جایگذاري می شود. مصرف گروت یا مالت هاي نوع خشک کامالً رضایتبخشی است و در عمل 

این روش جایگذاري همیشه مناسبینیست، به همین خاطر است که در عمل در کارهاي ساختمانی استفاده می شود ولی 

تمایل با استفاده از روش گروت سیال افزایش روز افزونیدارد. گروت ریزي با گروت سیال روش گروت سیال در محل هایی که 

کاري براحتی امکان  حفرات تقریباً بسته و مسدودو غیر قابل دسترسی بوده استفاده می شود ولی بیرون از آن، گروت

  پذیراست.

  عملکردهاي گروت چیست؟

گروت باید قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولیجاري شود. گروت نباید دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم شود و ته 

سیمان راداشته نشین نشود. گروت نبایددچار جمع شدگی قابل مالحظه اي شود. گروت باید توان نگهداري آب مالت بتنی و 

باشد. گروت باید در حداقل زمان به مقاومت مطلوبی دست یابد. مجموعه موارد ذکرشده نیازمند همگونی مخلوط، مواد 

چسباننده و مصالح سنگی و مواد افزودنی باشد. اگر مخلوطگروت در کارگاه ساختمانی ساخته شود و از مصالح سنگی موجود 

گروت بدست نخواهد آمد و ضمانت الزم نیز امکان پذیر نخواهد بود. براي بدست آوردنگروت  استفاده شود، دانه بندي مناسبدر

درصد بهینه مواد چسباننده و افزودنی و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر تکنیکیتقریباً غیر ممکن خواهد بود و از نظر 

مخلوط آماده ایده آلی براي گروت ریزي و گروت کاري  اقتصادي نیز کامالً غیر اقتصادي است. به همیندلیل است که از گروت

استفاده می شود.این نوع گروت هاي مخلوط آماده تحت شرایط کنترل شده و فرموله شده و از پیش مخلوط شدهدر کارخانه 

 بسته بندي می شوند. از آنجایی که خصوصیات عملکرد این مواد بطور دقیق مشخصو معلوم است، چنانچه طبق راهنماي

سازنده بکار برده شوند و همچنین بطور مناسب مخلوط،تحکیم و عمل آوري شود، نتایج مثبت و رضایت بخشی را خواهید 

داشت. مهمترین عامل در انتخابگروت چیست؟ براي یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته هاي مورد نیازسرویس، 

وت ها داراي خصوصیات و عملکرد مشخص ومنحصر بفردي می باشند گروتریزي و یا گروت کاري دارد. هریک از این نوع گر

  که پاسخگوي نیاز خواهند بود.

  انواع گروت چیست؟ 

گروت منبسط شونده بر پایه سیمان. گروت سیمانی اصالحشده با مواد پلیمري بسپار. گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی. 

  گروت آماده منبسط شونده.

ه چیست؟ گروت سیمانی منبسطشونده با مقاومت اولیه و نهایی باال و زودرس است که بستگی به گروت سیمانی منبسط شوند

دماي آب و هوایی محیطو زمان مصرفی دارد. این گروت بصورت پودر خشک بسته بندي شده، آماده مصرف می باشد و 

گروت حاصلتصعید گازها بوده و  درهنگام ترکیب با آب، داراي خصوصیات انبساط حجمی دو مرحله است. انبساط اولیه

دقیقه به طول انجامد. فاز دوم انبساط گروت نیز در  30تا 15هنگامی بوقوع می آید که پودر آن با آب ترکیب شود و به مدت 

اثر واکنش شیمیایی گیرش مالت استکه یک یا دو روز بعد از اختالط مالت آغاز می شود. به منظور حصول انبساط اولیه 

مالت را پس از اختالط با آب سریعاً مورد استفاده قرارداد. گروت مخلوط آماده ایاز نوع گروت ضد سولفات بوده و  بهینهباید

سانتی 10-40داراي سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق نوع و پودر میکروسیلیکامی باشد. این گروت مخصوص دماي باالي 

  ه صورت گیرد میزان کسب مقاومت کندتر خواهد شد.گراد بوده و چنانچه گروت ریزي در زیردماي گفته شد

 DEZOFLOWH-530  
High  strength ,non shrink cementitiousConstruction gruot  

  گروت پایه سیمانی با مقاومت و روان باالو بدون جمع شدگی ( منبسط شونده )

  شرح :



DEZOFLOW H-530  ر محل کارگاه تبدیل به مالتی بسیار محصول آماده مصرفپودري است که با افزودن آب د یک

  روان و بدون جمعشدگی می گردد.

  کاربردها :

DEZOFLOW H-530  آسانی به و نمود استفاده روان یا و خمیري شکل به را آن بتوان که شدهاست.فرموله اي گونه به 

  و یا پر کردن گودال ها به کار برد. ریزي گروت ، تسطیح رابراي آن توان می

  :امتیازات 

 بدون جمع شدگی  

 ( به کمک آب ) غلظت قالب تنظیم  

 شده معین و بینی پیش  عملکرد قابل  

 اتصال بسیار خوب به فوالد و بتن  

 توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان  

 آب بند کننده بتن  

  بسته بندي :

 DEZOFLOW H-530  ی عرضه می شود.کیلوگرم 25 هاي درکیسه  

  ویژگیها :

  کیلوگرم 25لیتر براي  4روان آب مصرفی : در حالت 

  کیلوگرم 25 براي لیتر 3,5 خمیري حالت در               

  کیلوگرم در مترمکعب 2230چگالی : در حالت روان 

  مترمکعب در کیلوگرم 2250 خمیري حالت در         

  درصد 4تا  2انبساط آزاد : 

  درصد 0,4تا  0انبساط ماندگار : 

  خمیري :مقاومت فشاري در حالت 

  سانتیمترمربع بر کیلوگرم 230 روزه 1                            

  سانتیمترمربع بر کیلوگرم 430 روزه 3                            

  مربع سانتیمتر بر کیلوگرم 800 روزه 28                             

  مگاپاسکال 7,95 روزه 28    مقاومت خمشی در حالت روان :

  مگاپاسکال 5,04 روزه 28    مقاومت کششی در حالت روان :

  متر میلی 10 از کمتر                              نفوذ آب :

  روش اجرا : 

  آماده سازي سطح :

سطوحی که در معرض گروت ریزي قرار می گیرند بایستیخراشیده شوند تا پوشته هاي احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمایان 

از چکش هایسنگین و بادي و سایر ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عین حالدر جاي خود باقی  گردند.

بمانند استفاده نکنید . سطوح بایسنی از وجود روغن ، گرد و خاگ ،رنگ ، ماده عمل آوري و دیگر آلودگی ها که باعث کاهش 

روت ریزي را خیس نمایید تا آب مالت را جذب نکند . به گونه اي چسبندگی می شوند پاك گردند .سطوح در مرعض گ

کهسطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد . در هنگام کاشت پیچ یا میلگرد خالیبودن پال ها و عدم آب و یا روغن 

  مورد توخه خاص قرار گیرد و در صورت لزوم هوایفشرده براي تخلیه آن ها استفاده کنید.

ستون ها و پیچ ها بایستی تمیز و عاري ازچربی ، گریس و رنگ باشند . تجهیزات نصب شدنی را تنظیم و ثابت نمایید . صفحه 

  اگر الزماست صفحات فاصله گذار برداشته شوند آنها را کمی پرب نمایید تا برداشتن آن ها آسانشود . 



  ج گروت جلوگیري شود.مطمئن شوید که قالب بندي محکم و آب بند است تا ازحرکت و خرو

  اختالط :

مطمئن شوید سطوح داخلی مخلوط کن مرطوب بوده ولیآب آزاد وجود نداشته باشد .سپس مقدار آب را اندازه گیري و به 

را به آن اضافه نمایید . به DEZOFLOW H-530داخل مخلوط کن بریزید. در حین چرخیدن مخلوط کن و به آرامی 

  ادامه دهید تا مالتی همگن ،روان ، نرم و بدون حباب به دست آید.دقیقه همزدن را  5تا  3مدت 

  ریختن :

بالفاصله پس از اختالط اقدام به ریختن نمایید ،همواره از نقطه اي مالت را بریزید که کمتریت فاصله را با اطراف داشته باشد. 

  شار حرکتی راایجاد نماییدمالترا به صورت پیوسته بریزید و در صورت امکان ارتفاع الزم براي تامین ف

بالفاصله روي  DEZOFLOW H-530 ریختن از پس.  اند استفاده قابل تزریق هاي پمپ باانواع   Dezoflowگروت هاي 

سطوح باز را با گونی مرطوب به طور کامل بپوشانید وآن راخیس نگهدارید تا زمانی که گروت آماده پرداخت سطحی شود و یا 

گردد . در صورت عدم امکان مصرف آب می توانید از مواد عمل آوري سطحی به نام اینکه گیرش مالتکامل 

Dezocure  نماید استفاده.  

  انبارداري :

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور تابشخورشید و بارندگی و روي پالت نگهداري نمایید. از فشار زیاد پرهیز شود . 

  در شرایط مناسب و در کیسه هاي اصلی نگهداري گردد.ماه است اگر  12عمر مفیدمحصول حدود 

  نکات مهم : 

+ درجه سانتی گراد باشد . مقدار و دماي آب را  35+ تا 5دماي مالت و اجسامی که در درون آن گذارده می شوندبایستی بین 

  شدگیمی شود.افزایش ندهیدزیرا موجب روانی بیش از حد مالت و در نتیجه بروز پدیده آب انداختگی و یا جدا

DEZOFLOW H-530  10میلی متر ریخته می شود . براي تامینضخامت هاي کمتر از  80تا  10در ضخامت هاي بین 

  میلی متر با بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن مشورت نماید.

  از انجام عملیات اضافی و استفاده از ویبره پرهیزنمایید .

  .نمایید داري خود شده تعیین حد از بیش مصرف واز ننماید رقیق دوباره را  DEZOFLOW H-530تحت هیچ شرایطی 

  براي تولید احجام بزرگ از مخلوط کن و براي اختالطیک کیسه گروت از دریل و همزن استفاده کنید.

  مقادیر مصرف :

کردن یک مترمکعب  کیلوگرمی براي پر 25کیسه  78لیتر فضا را پر می کندو در حالت روان  12,9کیلوگرمی  25هر کیسه 

  الزم است .

  : ایمنی	احتیاط و

 تماس صورت در.  شود آسیب باعث است نیزممکن  DEZOFLOW H-530همانند تمامی محصوالت پایه سیمانی گروت 

نمایدد. در صورت تماس با پوست  مراجعه پزشک به و داده شستشو آب با دقیقه 15مدت به را آن بالفاصله ها چشم با احتمالی

  آن رابه دقت بشوید.

  تاییدیه کیفیت :

تمام محصوالتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصیبتن ایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهاي کیفی بین 

  المملی می باشد .

  .گروت پلیمري چیست؟ گروت سیمانی اصالح شدهبا مواد پلیمري داراي دو جزء می باشد

جزء مایع گروت پلیمري چیست؟ جزء مایع پلیمري مخلوطسیمان با مقاومت باال و دانه بندي ویژه با ماسه سیلیسی شکري، با 

  بهترین خواص روان کنندگیاست. در هنگام گروت ریزي مایع پلیمري تنها کافیست دو جزء با هم مخلوط شود.



خمشی باالاست. گروت دارایخاصیت آب بند کنندگی  گروت داراي مقاومت کششی و فواید گروت پلیمري چیست؟ 

مطلوب است. گروت داراي خاصیت مقاومت سایشی باالاست. گروت دارایپیوند قوي با زیرسازي معدنی است. گروت داراي 

  مقاومت باال در برابر اثر آب شور دریااست.

باشد. گروت اپوکسی داراي رزین جزء می 3گروت اپوکسی شکل پذیر و بدون حالل و شامل  گروت اپوکسی چیست؟ 

اپوکسی، سخت کننده، عمل آورنده آمین و دانه بندي ویژهسیلیسی است. در هنگام مصرف گروت اپوکسی کافیست سه جزء 

  آن با هم مخلوط شوند.

گروت اپوکسی باعث سخت شدن سریع سازه می شود که بستگیبه دماي اطراف دارد .  فواید گروت اپوکسی چیست؟

کسی داراي قابلیت باالي چسبندگی به زیر کارهاي معدنیو فوالدي دارد. گروت اپوکسی داراي مقاومت در برابر گروت اپو

ارتعاشات شدید است. گروت اپوکسیباعث سخت شدن بدون جمع شدگی است. گروت اپوکسی داراي مقاومت باال در برابر 

  بسیار باالیی است.حمالت موادشیمیایی است. گروت اپوکسی داراي مقاومت مکانیکی 

گروت اپوکسی براي گروت کاري و مالت ریزي براي پیوندمحکم سازه اي در  موارد مصرفی گروت اپوکسی چیست؟

  شرایط باربري دینامیکی مناسب است.

گروت ریزي درکارخانه جات و ماشین آالت موتوري. گروتریزي در ژنراتورها. گروت  گروت اپوکسی در صنایع چیست؟

  پ ها. گروت ریزي در ریل جرثقیل ها گروت ریزي درسیستم هاي انبارهاي بلند.ریزي در پم

High strength ,free flowing  

  گروت سه جزئی پرمقاومت و روان بر پایهرزین هاي اصالح شده اپوکسی 

کاربردهاي بارهایفعال و با  تحمل براي که باشد می حالل بدون روانو اپوکسی بتن یا مالت  DEZOFLOW 650 شرح :

میلی متر مناسب است . این محصول 150 تا 10 هاي ضخامت براي  DEZOFLOW 650بسیار زیادي طراحی شده است.

  به شکل سه جزئی تحویل و به آسانی در کارگاه مخلوطشده و مالت روانی به دست می آید.

  کاربردها :

  اتصال هاي کابل و ها ریل        -

  نو وقدیمیپایه هاي ماشین هاي        -

  پرکردن فضاي خالی زیر شاسی و بیس پلیت ها       -

  پر کردن سازه اي سوراخ ها و گودال هاي بتن       -

  نصب تجهیزات ماشین آالت صنعتی که داراي فشاریثابت و فعال هستند       -

  ثابت سازي ماشین آالت دینامیک روي فونداسیون ها       -

  کارگذاري آرماتورها       -

  تجهیزاتی که ریزش اسید و یا محلول هاي شیمیاییدارند       -

  رگالژ سطوح بتنی زیر کف سازي ها       -

  امتیازات : 

  نیاز به پرایمر ندارد  

 داراي روانی عالی است  

 کارآیی طوالنی دارد  

 مقاومت هاي کششی ، خمشی و فشاري زیادي دارد  

 چسبندگی آن به بتن و فوالد بسیار عالی است  

 نصب و کسب مقاومت سریع  

 مقاومت زیاد در برابر بارهاي فعال و مواد شیمیایی  

 فاقد جمع شدگی و قابل اجرا بر روي سطوح در معرض رطوبت  



  امتیازات :

  نیاز به پرایمر ندارد  

 داراي روانی عالی است  

 کارآیی طوالنی دارد  

 مقاومت هاي کششی ، خمشی و فشاري زیادي دارد  

 فوالد بسیار عالی است چسبندگی آن به بتن و  

 نصب و کسب مقاومت سریع  

 مقاومت زیاد در برابر بارهاي فعال و مواد شیمیایی  

 فاقد جمع شدگی و قابل اجرا بر روي سطوح در معرض رطوبت  

  بسته بندي :

DEZOFLOW 650  کیلوگرمی عرضه می شود. 20در بسته هاي  

  ویژگی ها :

  دقیقه . 40درجه سانتیگراد به مدت  40دقیقه و در دماي  70به مدت درجه سانتیگراد 25زمان کارآیی : در دماي 

  مگاپاسکال 15روزه ،  7مقاومت کششی : 

  مگاپاسکال 104روزه ،  7مقاومت فشاري : 

  مگاپاسکال 27,5روزه ،  7مقاومت خمشی : 

  کیلوگرم در مترمکعب 2000چگالی : 

  روز 3درجه سانتیگراد ،  40اي روز ودر دم 7درجه سانتیگراد ،  25سخت شدن : در دماي 

  ترکیبات :

، سخت کننده مایع رقیق و سنگدانه هاي مخصوص می باشد که پس  Aاین محصول متشکل از رزین اپوکسی ، بیس فنول 

  ازاختالط تشکیل یک مالت بسیار روان می دهد و به راحتی قابل استفاده می باشد.

  پایداري شیمیایی :

  : است بسیارعالی زیر خورنده شیمیایی مواد اکثر برابر در  DEZOFLOW 650پایداري 

 قلیایی هاي رقیق و غلیط  

 اکثر اسیدهاي رقیق  

 روغن و مواد نفتی  

 آمونیاك  

 فرمالدئید  

 محلول هاي نمکی  

 ... روغن هاي معدنی ، چربی هاي گیاهی و  

  روش اجرا :

  آماده سازي سطح : 

مناسبسطح تاثیر مستقیم در اجرا و دوام محصول دارد. سطوح بتنی بایستی سفت همانند سایر اجراهاي اپوکسی ، آماده سازي 

، استوار ، تمیزو عاري از پوسته ، رنگ ، روغن ، گریس ، روغن قالب و مواد عمل آوري باشد. سطوحناصاف ترجیح داده می 

  د.شوند .سطوح فلزي بایستی آماده سازي ، عاري از زنگ زدگی ، جرمگرفتگی و یا زنگ باش

  اختالط :  



هرگز اقدام به تقسیم مواد نکنید . همچنین مقداررزین را تغییر ندهید . به کمک همزن دور کند آن را مخلوط نمایید. ابتدا 

فعال کنندهرا به رزین پایه اضافه کرده و آن را به هم بزنید . مطمئن شوید که تمامی مایع فعالکننده به رزین افزوده شده 

  باشد.

ودن سنگ دانه به مدت یک دقیقه آن را بههم بزنید . سپس به آرامی تمامی پودرها را به مخلوط اضافه کرده و آن را قبل از افز

  هم زده تامالت روان و یکنواختی به دست آید . توجه نمایید که همزدن اضافه باعث ورود هوا بهداخل مالت می شود.

بههم بزنید . سپس به آرامی تمامی پودرها را به مخلوط اضافه کرده و آن قبل از افزودن سنگ دانه به مدت یک دقیقه آن را  

  را هم زده تامالت روان و یکنواختی به دست آید . توجه نمایید که همزدن اضافه باعث ورود هوا بهداخل مالت می شود.

  ریختن : 

. کند طی را فاصله کهحداقل بریزید طرفی از را مالت و نمایید شده آماده محل در ریختن به اقدام اختالط از بالفاصلهپس 

  مالت را از ارتفاعباالتري بریزید تا فشار الزم براي حرکت مالت فراهم گردد. است الزم بیشتر هاي مسافت طی براي

مطمئن شوید که محل مالت یا بتن ریزي به طور کاملمسدود نبوده و راهی براي خروج هوا وجود داشته باشد . مالت را به 

  مداوم و فقطاز یک سو بریزید.طور 

 ریزي بتن یا مالت اگرضخامت و)  ساعت 6 حداقل(   قبل از باز کردن قالب مطمئن شوید که گیرش مالتکامل شده باشد

 ریخته اول مرحله اتمام از ساعت 6 بهفاصله دوم الیه.  شود ریخته متعدد هاي الیه در   است الزم باشد میلیمتر 80 از بیش

  .شود

  :  از ابزار کارمحافظت 

شستشو دهید و در صورت وجود مالت سخت شده آن را با وسایل مکانیکی 2وسایل کار را پس از اتمام کار با حالل شماره 

  بتراشید 

  :  انبار داري

این محصول را به دور از تابش خورشید نگهداري و ازافزایش دماي انبار جلوگیري کنید.در مناطق گرمسیري نصب وسایل 

هوا ضروري است .در صورت رعایت شرایط فوق عمر مفید محصول تا یکسال می باشد .عدم رعایت روش تهویه 

صحیحانبارداري موجب آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می شود . جهت اطالع از روش انبارداري بابخش فنی شرکت 

  کلینیک فنی و تخصصی بتن مشورت نمایید.

  :  نکات ایمنی

شیمیایی دقت شود تا از تماسبا چشمها ، دهان ، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد . در صورت تماس همانند تمامی محصوالت 

با پوست و چشمهابالفاصله آن را تمیز نماید . اگر به طور اتفاقی بلعیده شد . اقدامات پزشکی انجامشود . در ظرف ها را پس از 

  هدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.استفاده ببندید و براي اطالع از انبار داري ویژه یاان

تمام محصوالتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصیبتن ایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهاي  تاییدیه کیفیت :

 کیفی بین المللی می باشد .

 وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد و آیین نامه گروت ریزي

  و انواع گروت چیست؟گروت چیست  

فروش گروت با مشخصات و خصوصیات متفاوتی انجام میگیرید.خرید و کابرد هرکدام متفاوت هست. براي مثال فروش گروت 

پایه سیمانی و گروت هاي اپوکسیدو و سه جزئی. قبل از خرید گروت باید به کاربرد و موارد مصرف توجه کرد. شما 

دسان و یا بخش فروش کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس بگیریدتا مشاوره رایگان میتوانیدقبل از خرید گروت با مهن

  دریافت نمایید.

  اما گروت چیست و تعریف گروت

گروت تشکیل شده از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی هایمتداول دیگر می باشد. از گروت ها جهت پر کردن فضاهاي خالی و 

ا خرد شدن استفاده می شود.از این لحاظ کاربرد گروت مشابه مالت می باشد. ترك هاي بزرگ ، الیه الیهشدن و ی



گروتکاربردي در زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آالت، برینگ پل ها، بلت ها،ریل ها، حایل ها دارند. مهم 

ی کند. چون گروت منبسط شونده ترین مزایاي گروت ها این است که مکانی که در آن گروت ریختهمی شود را کامل پر م

خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آمادهجهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین 

گروت ها به گونه اي طراحی شده اند که توان جذب  آالت، برینگ پلها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و ...استفاده می شود.

ال آن ها را به بخش زیرکار داشته باشد براي مثال در هنگام نصب انواع ماشینآالت نیروهاي وارده از آن ها نیروهایوارد و انتق

توسط گروت یا مالت به فنداسیون بتنی منتقل می شود. مالتها و گروت ها باعث مقاومت هاي مطلوب و مطمئن و همچنین 

روي آن گروت یا مالت قرارگیرد از یک طرف و سطح زیرکار از طرفدیگر اتصال پایدار بین مالت یا گروتو سازها قرار گیرد و بر 

 با ریزي گروت  می شود. بطور کلی دو روش مالت ریزي یا گروت ریزي در داخل حفرات در محل اتصال آنکرووجود دارد.

 نیروي از استفاده با را گروت روش این در اول روش در خشک مالت یا گروت ریزیبا گروت اول روش در خشک مالت یا گروت

ت یا مالت سیال به علت روانی بودن این ماده در هنگامگروت ریزي خود به گرو از استفاده زمان در. شود جایگذاریمی تراکمی

خود جایگذاري می شود. مصرف گروت یا مالت هاي نوع خشک کامالً رضایتبخشی است و در عمل در کارهاي ساختمانی 

جایگذاري همیشه مناسبینیست، به همین خاطر است که در عمل تمایل با استفاده از روش  استفاده می شود ولی این روش

گروت سیال افزایش روز افزونیدارد. گروت ریزي با گروت سیال روش گروت سیال در محل هایی که حفرات تقریباً بسته و 

  راحتی امکان پذیراست.مسدودو غیر قابل دسترسی بوده استفاده می شود ولی بیرون از آن، گروت کاري ب

  عملکردهاي گروت چیست؟ 

گروت باید قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولیجاري شود. گروت نباید دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم شود و ته 

اشته نشین نشود. گروت نبایددچار جمع شدگی قابل مالحظه اي شود. گروت باید توان نگهداري آب مالت بتنی و سیمان راد

باشد. گروت باید در حداقل زمان به مقاومت مطلوبی دست یابد. مجموعه موارد ذکرشده نیازمند همگونی مخلوط، مواد 

چسباننده و مصالح سنگی و مواد افزودنی باشد. اگر مخلوطگروت در کارگاه ساختمانی ساخته شود و از مصالح سنگی موجود 

ت نخواهد آمد و ضمانت الزم نیز امکان پذیر نخواهد بود. براي بدست آوردنگروت استفاده شود، دانه بندي مناسبدر گروت بدس

درصد بهینه مواد چسباننده و افزودنی و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر تکنیکیتقریباً غیر ممکن خواهد بود و از نظر 

اده ایده آلی براي گروت ریزي و گروت کاري اقتصادي نیز کامالً غیر اقتصادي است. به همیندلیل است که از گروت مخلوط آم

استفاده می شود.این نوع گروت هاي مخلوط آماده تحت شرایط کنترل شده و فرموله شده و از پیش مخلوط شدهدر کارخانه 

بسته بندي می شوند. از آنجایی که خصوصیات عملکرد این مواد بطور دقیق مشخصو معلوم است، چنانچه طبق راهنماي 

کار برده شوند و همچنین بطور مناسب مخلوط،تحکیم و عمل آوري شود، نتایج مثبت و رضایت بخشی را خواهید سازنده ب

داشت. مهمترین عامل در انتخابگروت چیست؟ براي یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته هاي مورد نیازسرویس، 

اي خصوصیات و عملکرد مشخص ومنحصر بفردي می باشند گروتریزي و یا گروت کاري دارد. هریک از این نوع گروت ها دار

  که پاسخگوي نیاز خواهند بود.

  انواع گروت چیست؟

گروت منبسط شونده بر پایه سیمان. گروت سیمانی اصالحشده با مواد پلیمري بسپار. گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی. 

  گروت آماده منبسط شونده.

گروت سیمانی منبسطشونده با مقاومت اولیه و نهایی باال و زودرس است که بستگی به گروت سیمانی منبسط شونده چیست؟ 

دماي آب و هوایی محیطو زمان مصرفی دارد. این گروت بصورت پودر خشک بسته بندي شده، آماده مصرف می باشد و 

صلتصعید گازها بوده و درهنگام ترکیب با آب، داراي خصوصیات انبساط حجمی دو مرحله است. انبساط اولیه گروت حا

دقیقه به طول انجامد. فاز دوم انبساط گروت نیز در  30تا 15هنگامی بوقوع می آید که پودر آن با آب ترکیب شود و به مدت 

اثر واکنش شیمیایی گیرش مالت استکه یک یا دو روز بعد از اختالط مالت آغاز می شود. به منظور حصول انبساط اولیه 

پس از اختالط با آب سریعاً مورد استفاده قرارداد. گروت مخلوط آماده ایاز نوع گروت ضد سولفات بوده و  بهینهباید مالت را

سانتی 10-40داراي سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق نوع و پودر میکروسیلیکامی باشد. این گروت مخصوص دماي باالي 

  یرد میزان کسب مقاومت کندتر خواهد شد.گراد بوده و چنانچه گروت ریزي در زیردماي گفته شده صورت گ



  گروت پلیمري چیست؟ گروت سیمانی اصالح شدهبا مواد پلیمري داراي دو جزء می باشد. 

جزء مایع گروت پلیمري چیست؟ جزء مایع پلیمري مخلوطسیمان با مقاومت باال و دانه بندي ویژه با ماسه سیلیسی شکري، با 

  نگام گروت ریزي مایع پلیمري تنها کافیست دو جزء با هم مخلوط شود.بهترین خواص روان کنندگیاست. در ه

گروت داراي مقاومت کششی و خمشی باالاست. گروت دارایخاصیت آب بند کنندگی  فواید گروت پلیمري چیست؟ 

داراي مطلوب است. گروت داراي خاصیت مقاومت سایشی باالاست. گروت دارایپیوند قوي با زیرسازي معدنی است. گروت 

  مقاومت باال در برابر اثر آب شور دریااست.

جزء میباشد. گروت اپوکسی داراي رزین  3گروت اپوکسی شکل پذیر و بدون حالل و شامل  گروت اپوکسی چیست؟ 

اپوکسی، سخت کننده، عمل آورنده آمین و دانه بندي ویژهسیلیسی است. در هنگام مصرف گروت اپوکسی کافیست سه جزء 

  خلوط شوند.آن با هم م

گروت اپوکسی باعث سخت شدن سریع سازه می شود که بستگیبه دماي اطراف دارد .  فواید گروت اپوکسی چیست؟ 

گروت اپوکسی داراي قابلیت باالي چسبندگی به زیر کارهاي معدنیو فوالدي دارد. گروت اپوکسی داراي مقاومت در برابر 

بدون جمع شدگی است. گروت اپوکسی داراي مقاومت باال در برابر  ارتعاشات شدید است. گروت اپوکسیباعث سخت شدن

  حمالت موادشیمیایی است. گروت اپوکسی داراي مقاومت مکانیکی بسیار باالیی است.

گروت اپوکسی براي گروت کاري و مالت ریزي براي پیوندمحکم سازه اي در  موارد مصرفی گروت اپوکسی چیست؟

  است.شرایط باربري دینامیکی مناسب 

گروت ریزي درکارخانه جات و ماشین آالت موتوري. گروتریزي در ژنراتورها. گروت  گروت اپوکسی در صنایع چیست؟ 

 ریزي در پمپ ها. گروت ریزي در ریل جرثقیل ها گروت ریزي درسیستم هاي انبارهاي بلند.

هاي بزرگ، و براي است. براي پُر کردن فضاهاي خالی و تركي دیگر تشکیل شدههادنیو افزو ماسه، سیمان، آباز  گروت

باشند که ها از نظر ظاهري به شکل پودر میشود. گروتریزي استفاده میالیه شدن یا خرد شدن از گروتجلوگیري از الیه

 گیرند. پس از اختالط با آب، به صورت مالت سیال مورد استفاده قرار می

، مشخصه افزایش حجم و در نتیجه فونداسیونمترین ویژگی مورد نیاز گروت جهت انتقال بار از صفحات فلزي پایه به مه

ي می باشد و این ویژگی است که در مالت هاي ماسه سیمان معمولی اطمینان از پرنمودن دایمی تمامی فضاي گروت ریز

محقق نمی گردد. عالوه بر این، کارایی، مقاومت و دوام از جمله دیگر ویژگی هاي مورد نیاز گروت محسوب می گردد. تحقق 

از افزودنی هاي مناسب  ویژگی هاي مورد نیاز گروت در گرو انتخاب مصالح و رعایت نسبت هاي استاندارد و همچنین استفاده

میالدي، به منظور کاهش خطا در فرآیند استاندارد تولید گروت و جهت سهولت اجراي گروت ریزي،  1950می باشد. از سال 

نمودن میزان مشخصی آب آماده مصرف می  گروت ها به صورت بسته هاي خشک از پیش مخلوط شده، که تنها با اضافه 

  گردند، در دسترس می باشند. 

  ریزيهاي گروتروش

  ریزيروش اول: گروت

شود. خود انجام میطور خودبهریزي از گروت یا مالت سیال استفاده شود، به علت روان بودن مالت، جایگذاري بهاگر در گروت

هاي نوع شود. مصرف گروت یا مالتگذاري استفاده میریزي با مالت خشک از نیروي تراکمی براي جايدر روش گروت

، در کارهاي ساختمانی کامالً رضایت بخش است اما روش جایگذاري، همیشه مناسب نیست. از این رو، در عمل تمایل خشک

  بیشتري به استفاده از گروت سیال وجود دارد. 

  روش دوم: گروت ریزي با گروت سیال

  شود. میاند استفاده ها تقریباً مسدود و غیرقابل دسترسیهایی که حفرهاز گروت سیال در محل

  مهمترین عامل در انتخاب گروت

باشند که بسته به شرایط و نیاز مورد هر یک از این نوع گروت داراي خصوصیات و عملکرد مشخص و منحصر بفردي می

  گیرند. استفاده قرار می



  نکاتی که در گروت ریزي باید رعایت نمود و در نظر گرفت

  شود. وت ریزي باعث افزایش راندمان کاري و بهبود کار میتوجه به نکات زیر در قبل،هنگام و بعد از گر

  نکاتی که در هنگام گروت ریزي باید رعایت نمود عبارت اند از: 

 .سطوحی که می خواهیم گروت ریزي نماییم باید عاري از هرگونه آلودگی روغنی،گرد و غبار باشد  

  غبار قبل از انجام عملیات توصیه می گردد.معموالً استفاده از پمپ باد براي پاك نمودن سطوح از گرد و  

  باشد.ساعت می 2دقیقه و در پایان  15زمان گروت ریزي در شروع  

  باشد.می %2عموماً مقدار انبساط گروت بعد از گروت ریزي چیزي در حدود  

 .گروت ریزي در تراوایی کم و دوام باال مورد استفاده قرار گرفته  

  گروت ریزي مناسب هستند.  متر برايمیلی 100 الی 10عموماً مقاطعی با ضخامت  

 .گروت ریزي براي استحکام باال در تمام سنین اجرا می گردد  

  انواع گروت

 دارگروت پایه سیمانی الیاف  

 گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري  

 گروت اپوکسی دوجزیی یا سه جزئی  

 گروت آماده منبسط شونده  

  گروت پایه سیمانی

سیمانی از پیش مخلوط شده محصوالت تک جزیی پودري شکلی می باشند که با اضافه کردن میزان  گروت هاي پایه

دي مشخص و مواد افزودنی هیدراته، سنگدانه با دانه بن سیمانمشخصی آب آماده مصرف می گردند. این محصوالت از ترکیب 

ساخته می شوند. از روش ها و انواع گوناگون افزودنی ها، جهت جبران انقباض در گروت هاي پایه سیمانی، استفاده می شود 

که در ادامه به اختصار به بررسی این رو ش ها و ترکیبات پرداخته خواهد شد. مشخصات گروت هاي پایه سیمانی در حالت 

استفاده از این محصوالت را در بسیاري از کاربردها قابل قبول می سازد. به گونه اي که می توان از  خمیري و سفت شده،

گروت هاي پایه سیمانی جهت انتقال بارهاي فشاري استاتیکی بزرگ و همچنین، در بسیاري موارد، به منظور انتقال بارهاي 

ز این محصوالت در پایه فوالدي ماشین آالت دینامیکی که تواما ضربه اي و دینامیکی استفاده نمود. استثنا آنکه استفاده ا

  نیروهاي ارتعاشی افقی و قائم منتقل می نمایند (مانند کمپرسورهاي گاز رفت و برگشتی) مجاز نمی باشد. 

  گروت پایه اپوکسی

معموال از ترکیب سه جزئی شامل رزین اپوکسی، هاردنر پلی آمین و پودر سیلیس است. مقاومت و  اپوکسیگروت هاي پایه 

چسبندگی باال از جمله ویژگی هاي گروت هاي پایه اپوکسی است. همچنین این مصوالت در برابر حمالت شیمیایی مقاوم 

بارهاي دینامیکی و ضربه برخوردارند. تغییرات حجمی در گروت هاي پایه اپوکسی به  بوده و از مقاومت قابل توجهی در برابر

صورت انقباض خطی بوده و تولیدکنندگان از روش هاي گوناگون جهت جبران این آثار استفاده می نمایند که در ادامه به 

  اختصار به بررسی این رو ش ها و ترکیبات پرداخته خواهد شد. 

 آموزش نحوه گروت ریزي و معرفی گروت پایه سیمانی و گروت اپوکسی 

به خوبی مخلوط نمایید. سپس درصد آب مورد نیاز را در میکسر ریخته و به تدریج گروت را به آن اضافه کرده و 70ابتدا 

باقیمانده آب را کم کم به آن اضافه کنید تا به روانی مورد نظر برسید. میزان آب مورد نیاز بسته به شرایط گرمایی و روانی 

مورد نظر متغیر می باشد. زمان ساخت گروت کمی طوالنی است، بنابراین از افزودن سریع آب به آن خودداري نموده و اجازه 

تا با اختالط بیشتر مواد کمکی آن فعال شده و سیال گردد. بالفاصله پس از اتمام عملیات گروت ریزي مناطق باز گروت دهید 

 کیورینگ ماده یا آب توسط روز7  را از تابش نورخورشید و وزش باد محافظت نموده و پس از گیرش اولیه حداقل به مدت

اده مستقل و نیز به عنوان یک ماده ي تعمیر بتن کارآمد هستند. از گروت گروت ها به عنوان یک م.گیرد قرار محافظت مورد

به دلیل مقاومت باال تر از بتن معمول و همچنین خواصی نظیر توانایی کنترل بارهاي دینامیکی ، قابلیت انبساط در نوع پایه 



جک ها و دستگاههاي پرس و فن ها و  سیمانی ، به عنوان پر کننده زیر صفحات و بیس پلیت هاي ستونهاي فلزي ، پمپ ها و

روترهاي سانتریفیوژ استفاده می شود. ترکیب گروت و ترمیم کننده الیاف دار براي سطوح ترمیم با مساحت ها یا عمق زیاد 

اقتصادي بوده و صدمه اي به عملیات ترمیم وارد نمی کند. به عنوان پر کننده ي حفرات میان بولت ها ترکیب گروت و چسب 

    ایده آل است.بتن 

  گروت پایه سیمانی-الف

 7تا  5است. بر این اساس انتظار می رود مقاومت فشاري گروت در بازه ي  ASTM C1107استاندارد گروت پایه سیمانی 

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع نزدیک شود(  800روز به  28کیلوگرم بر سانتیمتر مربع رسیده و این عدد در  550تا  450روز به 

می شود. نمونه گیري از گروت در نیز گفته  G2نیز گفته می شود). به این گروت ، گروت تیپ  1000تا  BSدر استاندارد 

 ترمیم مشابه –سانتیمتر (براي نمونه هاي سیمانی که به صورت ریزدانه یا پودر هستند  5×5×5تایی و در ابعاد 3قالب هاي 

استفاده می شود) و به صورت روان ، نیمه خشک و کم آب نمونه گیري می شود. وزن مخصوص  ابعاد این از-بتن هاي کننده

کیلوگرم در متر مکعب است. در مبحث نهم  2200تا  1800صرف آب براي محاسبه در زیر بیس پلیت ها بین بسته به م

مقررات ملی اشاره اي به عدد مشخص براي مقاومت فشاري بتن نشده و تنها به این جمله بسنده شده که کمی باالتر از 

درصد  3/0که در فصل اول به آن اشاره شد، گروت تا  مقاومت بتن فونداسیون باشد. به دلیل وجود افزودنی منبسط کننده

ازدیاد حجم دارد و این کمک می کند در زمان عمل آوري زیر صفحه و استراکچر یا شاسی فلزي کامال پر شده و اصطالحا لق 

  نمی زند.

  طریقه مصرف گروت (گروت ریزي) :

 MTO FLOW 2500اومت بسیار باال می باشد. ) و مق non-shrinkگروتی مناسب است که داراي خاصیت غیر انقباضی(

فضاي خالی زیر بیس پلیت و فونداسیون را تراز می کند. بنابراین قبل از نصب اسکلت، تراز بودن بیس پلیت باید توسط 

 دوربین و نقشه بردار تایید گردد.همچنین بهتر است که قالب از دو طرف روبروي هم فاصله بیشتري با لبه صفحه فلزي داشته

باشد تا در هنگام گروت ریزي هوا از سمت دیگر خارج شود . ضربه هاي کوچک به قالب و پلیت براي خارج شدن هوا بی تاثیر 

کرد ، یعنی یک زنجیر کوچک از فضاي گروت ریزي ( مثال در  استفاده کشی زنجیر از باید بزرگ ابعاد با صفحاتی در نیست. 

طول بیس پلیت) وارد شده و از طرف دیگر خارج می شود و به وسیله دو نفر به حالت طناب کشی به طرفین کشیده شده و 

  نقش ویبره را بازي می کند.

  مقدار مصرف گروت در زمان گروت ریزي : 

وح بتنی را کامال غرقاب کرد ( تا تشنگی بتن ، شیره گروت را جذب نکند)و در زمان ساعت قبل از گروت ریزي باید سط 3از 

گروت ریزي بهتر است آب اضافی را از روي سطح، خشک نمود. صفحات و شاسی فلزي تجهیزي که قرار است زیر آنها گروت 

ي خروج هوا قرار داده شود . محل گروت ریزي انجام شود ، باید از هر گونه آلودگی پاك شده و بر روي آنها سوراخ هایی برا

گروت پایه سیمانی  MTOFLOW 2500ریزي باید به نحوي قالب بندي شده باشد که نشت رطوبت در آن اتفاق نیفتد . 

لیتر  6لیتر در حالت خمیري تا  4کیلویی و آماده مصرف عرضه شده و از  25شرکت کلینیک بتن ایران در بسته بندي  2تیپ 

ن به ازاي هر کیسه آب مصرف می نماید.ابتدا باید آب را داخل ظرف مناسب ریخته و پودر را کم کم اضافه کرده در حالت روا

. گیرد می انجام اختالط از پس دقیقه 15  دقیقه انجام داد. گروت ریزي تا 5و با یک میکسر مکانیکی، اختالط را به مدت 

متر باشد می توان در یک مرحله گروت ریزي کرد ولی براي ضخامت  سانتی 15مت مقطع گروت ریزي کمتر از ضخا که زمانی

  میلیمتر استفاده نمود تا ترك خوردگی ناشی از هیدراتاسیون کنترل گردد . 15هاي بیشتر باید از سنگدان هاي با قطر 

حجم الزم و میزان  از انجام عملیات گروت ریزي می بایست قبل گروت ریزي باید بدون قطع و پیوسته انجام پذیرد ، لذا 

روز اسپري آب و همچنین محافظت با گونی خیس و مرطوب الزم  3مصرف محاسبه و تامین گردد. براي عمل آوري گروت 

است . در هواي گرم، گروت قبل از آماده سازي در هواي خنک قرار گیرد و بعد استفاده شود. خنک کردن ابزار گروت ریزي 

از عملیات گروت  72ساعات گرم توصیه نمی شود. همینطور بهتر است بار گذاري بعد از بسیار مهم است . گروت ریزي در 

  ریزي باشد.



  میزان مصرف گروت بر اساس تعداد صفحه ستون :

  ضخامت گروت ریزي ( متر )× مساحت یک صفحه( متر مربع)× تعداد صفحه ها×(وزن مخصوص)2000گروت ( کیلوگرم)=

  گروت اپوکسی -ب

 1100شامل رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین و پودر سیلیسی است . مقاومت فشاري و کششی باال ( تا محصول سه جزئی 

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تحمل کشش) باعث شده تا تاب خوبی در برابر فشارهاي  120کیلوگرم بر سانتیمتر تحمل فشار و 

. شود می سخت سرعت به نصب محل در و شده اجرا سهولت به ترکیب این. باشد داشته برشی –دینامیکی و نیروهاي خمشی 

عالوه بر  MTOFLOW 650 اپوکسی گروت. است استفاده قابل فشرده و کوتاه زمان مدت با تعمیرات و اورهال در بنابراین

این ، براي انکراژ و کاشت بولت تجهیزات صنعتی مانند کمپرسورها ، پمپ ها ، سوپر فن ها و استراکچرهایی که متحمل بار 

) بوده و البته در صورت سفارش کارفرما می تواند از  G3 ( G3 typeدینامیکی می شوند مناسب است. این محصول تیپ 

 1کیلوگرم رزین اپوکسی و  3کیلوگرم پودر،  16ولید گردد. بسته بندي محصول شامل سنگدانه هایی با قطر کوچکتر نیز ت

  سانتیمتر مناسب است. 1متر مربع به ضخامت  1کیلوگرم هادنر بوده ، که این ترکیب براي گروت ریزي مساحت 

گروت ، قالب ها با روغن باید توجه داشت پیش از ترکیب این مواد محل گروت ریزي آماده شده و به دلیل چسبندگی زیاد 

آغشته شود. اشتعال زا بودن رزین و هادنر اپوکسی اهمیت عدم انجام عملیات برش  MTOOIL 450آزاد کننده قالب مثل 

گرم یا جوشکاري و همینطور کشیدن سیگار را در محل گروت ریزي را دو چندان می کند. هنگام ترکیب ، واکنش رزین و 

بیعی است ، اما چون این حرارت در احجام ترکیب بزرگ به اشتعال منجر می گردد ، بهتر است هاردنر حرارت زاست و این ط

 با رزین ابتدا که است صورت این به اپوکسی گروت طریقه ترکیب ترکیب رزین و هادنر در حجم خیلی بزرگ صورت نگیرد.

هوا صورت نگیرد ترکیب شده و مجددا ترکیب مذکور  حبس که نحوي به پودر سپس گردد، می میکس و شده مخلوط هادنر

گروت ریزي با گروت سیمانی مناسب می باشد که داراي خاصیت  به هم خورده تا ژل و مالت روان یک دستی حاصل گردد.

بسیار باال می باشد. گروت ریزي را می توان جهت پر کردن فضاي خالی بین صفحات نشیمن و دستگاه  مقاومتغیر انقباضی و 

ساخت فابیر مطابق با هاي سنگین که نیاز به تحمل لرزه و فشار بسیار زیاد است استفاده می کنند گروت  سازههاي صنعتی و 

هاي  سازهمعموال امکان گروت ریزي قبل از نصب  استاندارد طراحی و ساخته شده است و مناسب براي گروت ریزي میباشد.

) گروت ریزي بعد فلزي وجود ندارد. (زمانی که قصد گروت ریزي زیر استراکچر یا ستون میباشد و ویا گروت براي بیس پلیت

گروت ریزي  از نصب بیس پلیت و تراز کردن انجام میگیرد که براي گروت ریزي بهتر است یک گروت منبسط شونده باشد.

براي این انجام می شود که فضاي خالی زیر بیس پلیت و فونداسیون را تراز کند و در واقع گروت ریزي براي تنظیم تراز بیس 

هاي کوچک و دکل هاي جدار  سازهن قبل از نصب اسکلت، بیس پلیت باید تراز باشد. البته در بعضی پلیت بکار می رود بنابرای

براي گروت  پوسته اي اسکلت با بیس پلیت همزمان است که در این حالت بعد از نصب بیس پلیت گروت ریزي می کنند.

ف روبروي هم فاصله بیشتري با لبه پلیت داشته باشه تا در هنگام گروت ریزي از یک طرف ریزي بهتراست که قالب از دو طر

مخلوط گروت و آب رو که غلظت مناسبی داره و حالت خمیر روان رو داره بریزید تا هوا از یک سمت دیگه خارج بشه. ضربه 

زي بهتراست که قالب از دو طرف روبروي هم فاصله براي گروت ریهاي کوچک به قالب و پلیت براي خارج شدن هوا بی تأثیر نیست.

بیشتري با لبه پلیت داشته باشه تا در هنگام گروت ریزي از یک طرف مخلوط گروت و آب رو که غلظت مناسبی داره و حالت خمیر روان 

بی تأثیر نیست.خواص گروت  رو داره بریزید تا هوا از یک سمت دیگه خارج بشه. ضربه هاي کوچک به قالب و پلیت براي خارج شدن هوا

میلی مناسب می باشد. گروت ریزي براي استحکام باال در تمامی  100الی  10ریزي با گروت فابیر: گروت ریزي را در مقاطع با ضخامت 

دقیقه و در  15سنین اجرا می شود. گروت ریزي در تراوایی کم و دوام باالمورد استفاده قرار می گیرد. زمان انبساط گروت ریزي در شروع 

ساعت است. براي آماده سازي سطوح براي گروت ریزي  24در  %2ساعت می با شد. بعد از گروت ریزي مقدار انبساط گروت  2پایان 

سطوحی که قصد گروت ریزي را دارید باید از هر گونه آلودگی روغنی،گرد و خاك پاك کرد.استفاده از پمپ باد جهت دور کردن گرد و 

  ت ریزي توصیه می شود.خاك قبل از گرو

 دوغاب پایه سیمانی منبسط شونده

 دوغاب پایه سیمانی منبسط شونده با خاصیت روانی باال

 مصارف



 :رودبه عنوان دوغاب با خاصیت روانی باال در بتن، بستر سنگی، مالت، فوالد، آهن و .... براي موارد زیر بکار می

 .ساختههاي پیشآالت، ستونهاي ساختمانریزي صفحه ستونها، فوندانسیون ماشیندوغاب_

 .ریزي میل مهارها (آنکراژها) در بتنبراي دوغاب_

 .ها، فضاهاي خالی و شکافها در بتنبراي پر کردن حفره_

 مشخصات

 .آسانی اختالط، تنها نیاز به افزودن آب دارد.(الف)سهولت کاربرد (پودر مالت آماده باري کاربرد

 .ب)روانی قابل تنظیم

  .صوصیات روانی بسیار خوبج)خ

 .د)مقاومت زودرس

 .ه)مقاومت نهایی بسیار باال

 .و)انبساط زایی در اثر تولید گاز در حالیکه هنوز خاصیت خمیري دارد

 .ز)مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش

 .ح)مقاوم در برابر خوردگی

 .ط)غیر قابل اشتعال، غیر سمی

 .)جمع شدگی نداردي

 نحوه مصرف و نکات ضروري

 .گرددگرم آب مخلوط می 150الی  135یک کیلو گروت با 

 .دقیقه40درجه): حدود  20مدت زمان اجرا (

  مدت نگهداري :

 .بندي اولیه نگهداي شودماه از تاریخ تولید به شرط آنکه در شرایط خشک و در بسته 15 

 محدودیتها

  .ریزي استفاده شودفقط براي کارهاي دوغاب-1

 .استفاده شودفقط در سطوح تمیز -2

 .برابر بزرگترین اندازه سنگدانه دوغاب 3حداقل ضخامت دوغاب ریزي: -3

 .برابر بزرگترین اندازه سنگدانه دوغاب 10ریزي: حداکثر ضخامت الیه دوغاب-4

 )گراد (دور از یخبنداندرجه سانتی 30تا  0محدوده پیشنهادي دما: -5

 سازي سطحآماده

الم و تمیز و عاري از روغن یا گریس و یا شیره سیمان یا ذرات سست باشد. سطوح جاذب آب بایست سبتن، مالت، سنگ: می

 .بایستی خیس شوند تا به حالت اشباع با سطح خشک برسند

 .زدگی و پوسته شدگی باشدبایست تمیز و عاري از چربی و گریس و همچنین زنگفوالد، آهن: می

 نحوه اختالط

ت اضافه کرده و مخلوط را بطور مکانیکی بوسیله یک دریل برقی با سرعت پایین (حداکثر نسبت صحیح آب را به پودر مال

اي که حبابهاي هوا بیش از اندازه در آن وارد نشود. بسته به دقیقه هم بزنید بگونه 3دور در دقیقه) به مدت حداقل  500

 .توان تنظیم کردروانی مورد نظر، نسبت اختالط را می

 نحوه اجرا

ا پس از اختالط بالفاصله در روزنه تعبیه شده بریزید. اطمینان حاصل کنید که هواي محبوس کامالً خارج شود زیرا مالت ر

ریزي را خیس نمائید تا به حالت آورد. سطح دوغابها جلوگیري به عمل میوجود حبابهاي هوا از تماس کامل دوغاب با جداره

ریزي صفحه ستونها، دقت نمائید که دوغاب تحت فشاري زي، مثالً دوغابریاشباع با سطح خشک برسد. در هنگام دوغاب

مناسب و پیوسته قرار گیرد تا بطور پیوسته جریان یابد، براي استفاده بهینه از میزان انبساط، دوغاب را تا آنجا که ممکن است 



ب را تا آنجا که ممکن است پوشیده نگاه دقیقه پس از اختالط) مورد استفاده قرار دهید. سطح آزاد دوغ 15هرچه سریعتر (تا 

دار نگاه داشتن سطح، پوشاندن با گونی خیس و ....) از خشک شدن زودهنگام سطح دارید و به کمک تجهیزات مناسب (نم

 .دوغاب جلوگیري کنید

 تمیز کردن

خت نشده باشد) دوغاب خشک شده تجهیزات و ابزار اختالط و دوغاب ریزي را بالفاصله با آب تمیز کنید (تا زمانیکه دوغاب س

 .توان با ضربه زدن از سطوح ابزار زدودرا تنها می

 BEH220 گروت

 .محصول مناسب که به منظور پرنمودن حفره ها وفضاهاي کوچک به کار می رود

 .مطابقت دارد ASTM استانداردC1170 این محصول با آیین نامه

 .شود تا انقباض پالستیکی را جبران کندپس از گیرش به مقدار کنترل شده اي منبسط می 

  .کیلوگرم برسانتی متر مربع می باشد710روزه این محصول حدود 28مقاومت فشاري 

  خواص، اثرات وموارد کاربرد :

  . اجراي زیر سري هاي فوالدي  

   . زیرصفحه ستون ها وپایه هاي محل استقرار ماشین آالت سنگین  

  . فونداسیون ماشین آالت سنگین 

  . مقاومت اولیه ونهائی باال 

  . مقاومت در برابر ضربه وارتعاش 

  . سهولت اجراء 

 cc200 الی 150برحسب مقاومت ومیزان کارائی مورد نیاز، همچنین توجه به دماي محیط محل اجرا، بین  میزان مصرف :

  .آب به هرکیلو گرم پودر گروت اضافه می گردد

   مشخصات فیزیکی وشیمیائی :

  فیزیکی : پودرحالت 

 رنگ : خاکستري 

PH : 8 
  gr/cm35/1  وزن مخصوص :  

  یون کلر : ندارد

  روش اجرائی :

 .دقت زیاد در اندازه گیري آب رعایت شود -1 

 .عمل گروت ریزي بایستی فقط از یک طرف انجام شود تا ازحبس شدن هوا یا مازاد آب دوغاب جلوگیري شود -2

متر باشد تا ازترك خوردگی حاصل از انبساط طولی جلوگیري سانتی 5یستی حداکثر عرض لبه هاي آزاد پلیت با -3

 .سانتی متر باشد15شود.ضمناً دهانه تغذیه گروت حداکثر

سانتی متر باشد ولی براي ضخامت هاي بیشتر، 10حداکثر ضخامت گروت ریزي دریک مرحله نباید متجاوز از  -4

میلیمتر درمخلوط با گروت استفاده 13الی3هاي شن با سایز رحله، بایستی از دانهسانتی متر گروت ریزي دریک م15حداکثرتا

 .شود که دراین صورت با توجه به نوع سازه نسبت شن به گروت از حداکثر یک به یک تجاوز ننماید

 .پس از اجراي گروت عمل کیورینگ به وسیله رطوبت آب الزامی است -5

 .اري از روغن ، گریس یا مواد سست باشدباید عسطح فونداسیون مورد اجراء-6

 .سوراخ بولت ها یا محفظه هاي ثابت بایستی کامالً تمیز باشند -7

درصورت امکان چندین ساعت قبل از دوغاب ریزي سطح مورد نظر خیس شود ولی درست قبل از شروع عملیات تمام آب  -8

 .باد تمیز گردندمازاد بایستی پاك وتمام سوراخ ها ومحفظه ها به وسیله فشار 



 .درمورد بیس پلیت ها می بایست تمیز وعاري از روغن ،گریس ورنگ باشند -9

 .انبساط اولیه ممانعت شود  حتی االمکان جداره هاي قالب با وسیله اي محکم بسته شود تا از تغییر شکل درنتیجه-10

   : آزمایشات جهت گروت ریزي 

  کیلو گروت را نشان می دهد:این جدول مقدار آب مصرفی به ازاي هر 

 مقاومت خمشی           مقاومت فشاري           

 روزه27 روزه 7 روزه     3 روزه27 روزه 7 روزه    3 پاسالم

 410     520 710 85 90   110 

 320 460       570        74       81        101       

 GP-22 گروت

  شرح

باشد و مشکل انقباض نداشته و داراي پیوستگی و همگنی مطلوب و بدون اینکه قابل مصرف میبصورت آماده  GP-22 گروت

  .باشداز آب اضافه استفاده شود داراي سیالیت کافی می

 :موارد مصرف

ریزي میل مهارها (آنکراژها) در ساخته دوغابآالت، ستونهاي ساختانهاي پیشریزي صفحه ستونها، فونداسیون ماشیندوغاب

 تنب

 خصوصیات ویژه

گیري سیمان باال رفته و در نتیجه سطح خاصله به شود و هیدراتاسیون و فرمریزي این ماده به آسانی انجام میعملیات دوغاب

گردد. داراي عمر طوالنی و بدون ترکیبات فلزي آهن است که باعث سیاه شدن و کاهش مقاومت سرعت محکم و مقاوم می

توان از نسبت آب یابد. از خواص ویژه آن میواد تا زمان اشغال کلیه حجم و فضاي خالی ادامه میشود. انبساط مدوغاب نمی

شود، نام برد. به علت مقاومت فشاري باال و طول به سیمان بسیار پایین که باعث ازدیاد مقاومت به ویژه در دماي پایین می

اي و دینامیکی باشند، الت سنگین که در مصرف دائم بارهاي ضربهآتوان در زیر صفحه ستون ماشینعمر زیاد، این ماده را می

  .استفاده نمود

  میزان و نحوه مصرف

باشد درجه سانتیگراد می 20سی آب در دماي سی 200الی  150میزان آب مورد نیاز به ازاي هر کیلو گروت، تقریباً بین 

بد. براي تهیه مالت همانطور که گفته شد آب را به دقت یاهرچه میزان آب مصرفی کمتر شود مقاوت نهایی بتن افزایش می

گیري نوده و در ظرفی بریزید. سپس مالت را به آرامی به آن اضافه نموده و به هم بزنید توجه شود که از هم زدن اندازه

 .طوالنی و سریع پرهیز شود

  :نکات ضروري جهت استفاده

  .گیري آب رعایت شودالف)دقت زیاد در اندازه

 .ریزي گروت بایستی فقط از یک طرف انجام شود تا از حبس شدن هوا یا مازاد آب دوغاب جلوگیري شودل دوغابب)عم

متر باشد تا از ترك خوردگی حاصل از انبساط طولی جلوگیري شود، سانتی 5هاي آزاد پلیت بایستی حداکثر ج)عرض لبه

  .متر باشدسانتی 15ضمناً دهانه تغذیه گروت حداکثر 

 15هاي بیشتر، حداکثر متر نبایستی باشد ولی براي ضخامتسانتی 5ریزي در یک مرحله متجاوز از د)حداکثر ضخامت دوغاب

میلیمتر در مخلوط با گروت استفاده شود که  13الی  3هاي شن با سایز ریزي در یک مرحله، بایستی از دانهمتر دوغابسانتی

  .به یک تجاوز ننمایدبت شن به گروت از حداکثر یکدر این صورت با توجه به نوع سازه نس

 .ریزي عمل کیورینگ بوسیله رطوبت آب الزامی استه)پس از اجراي دوغاب

  .و)سطح فونداسیون مورد اجراء بایستی عاري از روغن، گریس یا مواد سست باشد

  .هاي ثابت بایستی کامالً تمیز باشندها یا محفظهز)سوراخ بولت



ریزي سطح مورد نظر خیس شود ولی درست قبل از شروع عملیات تمام آب ان چندین ساعت قبل از دوغابح)در صورت امک

  .ها بوسیله فشار باد تمیز گردندها و محفظهمازاد بایستی پاك و تمام سوراخ

  .ها بایستی تمیز و عاري از روغن، گریس و رنگ باشندط)در مورد بیس پلیت

  .اي تنگ بسته شود تا از تغییر شکل در نتیجه انبساط اولیه ممانعت شودقالب با وسیلههاي االمکان جداره)حتیي

  نکات ضروري جهت استفاده:

توان از چسب بتن بجاي قسمتی از آب مصرفی استفاده براي استحکام بخشیدن دوغاب گروت و افزایش استحکام بتن می

. گروت را به )موده، به عنوان آب با پودر گروت مخلوط نماییدکیلوگرم آب مخلوط ن 5نمود (یک کیلوگم چسب بتن را با 

  .توان نگهداري نمودمدت یکسال در محل خشک و به دور از رطوبت و فشار می

 GP-23 گروت

گردد. این محصول به ویژه براي گروتکیلوگرمی عرضه می 20هاي بصورت پودر آماده تولید شده و در کیسه GP-23 گروت

هاي تراش و پرس هاي سنگین مانند دستگاهها فوندانسیون و دستگاهگاه پلها و صفحات پاي ستون جانپناهتکیهریزي در زیر 

آبد که داراي مقاومت اولیه و با اضافه نمودن مقدار معینی آب به پودر آماده، گروتی بسیار روان بدست می.طراحی شده است

میلیمتر مناسب است. براي دستیابی به  100تا  10براي مقاطع با ضخامت نهایی باال و همچنین دوام زیاد است. این گروت 

 .میلیمتري استفاده نمود 10هاي تمیز و خشک توان از سنگدانهضخامتهاي بیشتر می

 مصارف

GP-23ها و هاي سنگین مانند پلها، جان پناهگاه سازهریزي در زیر تکیهیک گروت بسیار پر مقاومت است و براي گروت

 .شودها استفاده میهاي روشنایی یا ایستگاهدکل

 خصوصیات ویژه

 .این گروت از نوع غیر انقباضی است

 .باشدداراي مقاومت فشاري اولیه و نهایی باال می*

 .داراي روانی مناسب، به ویژه در دماهاي پایین*

 .کندنفوذ پذیري کم این گروت دوام آن را تضمین می*

 .صورت پمپیقابل ریختن بصورت دستی و ب*

 مطابقت با استانداردها

 .مطابقت دارد ASTM C 1107 Grade C این محصول با استاندارد

 خواص

 .انددرجه سانتیگراد بدست آمده 25و در دماي  0/14نتایج زیر براساس نسبت آب به پودر 

 دستورالعمل مصرف

 :سازي سطح بتنآماده

   سطح بتن باید عاري از روغن، گریس و یا هر گونه مواد ضایعات چسبیده با سطح باشد. در صورتی که سطح بتن

 داراي عیب و نقص باشد، باید ابتدا پاکسازي شده تا سطحی یکدست و سالم بدست آید. 

  سوراخ بولتها (Pocket) که هرگونه گرد و نخاله هاي نصب باید با هواي تحت فشار تمیز شده، به نحوي و یا حفره

 .از آن زدوده شود

 :زنجاب نمودن سطح بتن

ساعت کامالً غرقاب نمود. دقیقاً  2پس از تمیز نمودن سطح بتن و قبل از گروت ریزي، باید سطح بتن را حداقل به مدت _

هاي نصب یا حفره ریزي، باید تمام آب روي سطح بتن را خشک نمود. بخصوص در خشک کردن سوراخ بولتها وقبل از گروت

 .باید دقت ویژه بعمل آید

 :گاه / صفحه پاي ستونصفحه تکیه

 .اي داردزدگی اهمیت ویژهتمیز بودن این نقاط و عاري بودن آنها از روغن، گریس، و یا زنگ



 :صفحات تراز

نازك از گریس آنها را چرب اي در صورتی که قصد دارید صفحات تراز را بعد از سفت شدن گروت خارج نمایید، باید با الیه

 .کنید

 بنديقالب

توان نوارهاي الستیک فوم یا درزبندهاي بند باشد. بدین منظور، میبندي باید کامالً آب، قالبGP-23 با توجه به روانی

ان به عنوان اي از موارد، استفاده از مالت نیمه خشک ماسه و سیمماستیکی در زیر قالب و بین اتصاالت استفاده نمود. در پاره

 .بندي، باید خروجیهایی براي تخلیه آب پس از زنجاب نمودن سطح بتن تعبیه نمودپذیر است. در قالببندي امکانقالب

 )بندي نشدهقالب(سطح مهار نشده 

بندي و لبه بندي و مساحت سطح قالببندي نشده گروت باید حداقل باشد. بطور کلی فاصله بین قالبمساحت سطح قالب

هاي جانبی، میلیمتر در سمت مخالف بیشتر باشد. در لبه 50ریزي و میلیمتر در سمت گروت 150حه (پلیت) نباید از صف

 .بندي و صفحه وجود داشته باشداي میان قالبنباید فاصله

 اختالط

کیلوگرم، بهتر  25وزن  براي دستیابی به نتایج مطلوب، بهتر است از میکسرهاي مکانیکی استفاده شود.. براي اختالط مواد تا

است از یک دریل با سرعت پایین که بر روي آن پره همزن نصب شده است استفاده شود. براي وزنهاي بیشتر، باید از 

دار استفاده نمود. براي اختالط نباید از دستگاههایی که داراي مارپیچ دوار هستند استفاده شود. براي میکسرهاي قوي پره

بینی شود. ممکن است استفاده از رت پیوسته و بدون توقف انجام شود، باید نفر و تجهیزات کافی پیشاینکه گروت ریزي بصو

یک مخزن براي نگهداي گروت آماده، الزم باشد. مخزن مذکور باید داراي سیستمی باشد که به آرامی گروت را تکان دهد یا 

 .هم بزند، تا روانی آن حفظ شود

 میزان آب مصرفی

کیلوگرمی مخلوط مایید. میزان آب مورد مصرف باید به دقت پیمانه  20لیتر آب را با یک گروت  3یال، مقدار براي تهیه س

دقیقه  5باید به آهستگی و بطور کامل به آب اضافه شده و به مدت  GP-23 شده و در میکسر ریخته شود. محتویات پاکت

 .شودیکنواخت حاصل می بدون توقف، مخلوط شود. با این کار گروتی همگن و با غلظت

 .دقیقه اول اختالط، غلظت گروت باال خواهد بود 3تا  2توجه: در 

 گروت ریزي

دقیقاً قبل از گروت ریزي، گروت آماده شده را کمی هم بزنید تا کشش سطحی آن از بین برود و روانی اولیه خود را بدست 

دقیقه پس از اختالط به پایان  15وت ریزي را حداکثر در مدت گیري کامل از خاصیت انبساطی این گروت، گرآورد. براي بهره

توان استفاده نمود. براي ضخامتهاي بیش میلیمتر، در یک مرحله، می 100براي گروت ریزي تا ضخامت  GP-23 برسانید. از

اضافه نمود. تا با این بندي مناسب و عاري از الي میلیمتري با دانه 10هاي سنگدانه GP-23 میلیمتر، باید به گروت 100از 

بیشتر شود.  1:1کار عوارض ناشی از گرمازایی به حداقل برسد. در صورت مخلوط کردن گروت با سنگدانه، نباید نسبت آن از 

بندي آماده، با دفتر این شرکت تماس حاصل فرمایید. خواص گروت اصالح شده مذکور با براي تهیه این مواد بصورت بسته

ن برگه اطالعات فنی متفاوت خواهد بود. قبل از گروت ریزي در زیر صفحات پاي ستون، سوراخ بولتها (در موارد مندرج در ای

صورت وجود) باید گروت پر شوند. هنگام اجراء جریان گروت ریزي باید حتماً بصورت پیوسته و بدون توقف باشد. بنابراین، 

همچنین، زمان الزم براي ریختن هر بچ گروت باید با زمان الزم آماده قبل از شروع کار باید به اندازه کافی گروت آماده شود. 

کردن بچ بعدي تنظیم شود. گروت ریزي فقط باید از یک سمت انجام گیرد تا از محبوس شدن هوا و یا آب (منظور آب اضافی 

ریزي از سمتی انجام  شود گروتبه جاي مانده از مرحله زنجاب کردن است) در زیر بیس پلیت جلوگیري شود. توصیه می

شود که گروت، کوتاهترین مسافت را طی نماید. هد هیدروستاتیکی گروت باید همواره حفظ شود، به نحوي که جریان 

شود که از یک توان از پمپ استفاده کرد. بدین منظور، توصیه میپیوسته گروت تأمین گردد. براي گروت ریزي حجیم می

 .توان از پمپهاي مارپیچی و پیستونی نیز استفاده نمود. همچنین میپمپ دیافراگمی قوي استفاده شود

 عمل آوري



پس از گروت ریزي، گروت اجرا شده باید بطور کامل عمل آوري شود. بدین منظور، باید از مواد عمل آورنده کیورینگ یا دیگر 

 .روشهاي عمل آوري، نظیر استفاده از گونی خیس یا پاشیدن آب استفاده شود

 رالعمل مصرف در هواي سرددستو

GP-23 درجه سانتیگراد مخلوط نکنید. براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص محدودیتهاي  5را در محیطی با دماي کمتر از

 .استفاده از این ماده در شرایط آب و هوایی سرد با دفتر فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید

 دستورالعمل مصرف در هواي گرم

 :هاي زیر پیروي کنیددرجه سانتیگراد، از دستورالعمل 35درجه حرارتهاي باالتر از  شود درتوصیه می

  .مصالح مخلوط نشده را در محل خنک نگهداري کرده و از قرار دادن آنها در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداري نمایید

ستفاده کنید. بخصوص، خنک نگهداشتن وسایل و تجهیزات را خنک نگه داشته و در صورت لزوم براي این کار از سایبان ا

 .سطوحی از وسایل و تجهیزات را که با مصالح در تماس مستقیم هستند، اهمیت زیادي دارد

 .از گروت ریزي در ساعات گرم روز و در زیر تابش مستقیم آفتاب خودداري نمایید

 .بینی نماییدپیش براي اطمینان از گروت ریزي پیوسته و بدون توقف، مواد، نفر و تجهیزات کافی

  .درجه سانتیگراد باشد 20درجه حرارت آب مصرفی در گروت، کمتر از 

 محدودیتها

باشد، هرگز نباید گروت را در حالتهاي مهار نشده اجرا نمود. یکی از حاالت مهار نشدگی، فضاهاي آزاد اطراف بیس پلیت می

  .احتال گسترش ترك در گروت وجود خواهد داشت که باید آنرا محدود نمود. در صورت عدم توجه به این موضوع،

 طریقه نگهداري

ماه پس از تاریخ تولید می 6در صورت نگهداري در انبار خشک و در پاکتهاي سربسته استاندارد خود،  GP-23 زمان مصرف
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 تفاوت گروت اپوکسی دو جزئی و گروت سیمانی

هاردنر ساخته شود، گروت اپوکسی دو جزئی از رزین اپوکسی،میبر خالف گروت سیمانی که از مخلوط پودر سیمانی ساخته 

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی خواص متفاوت گروت سیمانی و اپوکسی شود. ازمی

 هاي اپوکسی ویژگی عالی میرایی نیروهاي دینامیکی را نسبت به گروت سیمانی دارا هستندگروت. 

  گروت اپوکسی اتصال و چسبندگی بهتري نسبت به گروت سیمانی بین بتن فونداسیون و صفحه ستون و

 .کندمیها ایجاد پلیت

  شود، بنابراین زمان کمتري براي کار با آن مخلوط در مقایسه میگروت اپوکسی سریعتر از گروت معمولی سفت

 .با گروت معمولی مورد نیاز است

 ومت شیمیایی باالیی برخوردار است، که بسیار بیشتر از بتن و گروت با پایه سیمانی استگروت اپوکسی از مقا. 

 تواند نیروهاي هاي اپوکسی بسیار بیشتر از گروت سیمانی ایست به همین دلیل میمقاومت چسبندگی گروت

 .ه به پی منتقل کندصفح از را …ها نیروهاي جانبی ناشی از باد، زلزله و برشی را تحمل کند و در صفحه ستون

 درجه یا سایبان به  20هاي اپوکسی به غیر از تمهیدات استفاده از پوشش محافظ براي دماهاي باالي گروت

ساعت و یا  5هیچگونه عمل آوري احتیاج ندارند اما گروت پایه سیمانی با استفاده از پاشش آب به مدت 

 .شودمیبکارگیري از ماده عمل آورنده عمل آوري 

 برابر بیشتر از گروت معمولی باشد 5تا  3تواند ت خرید مخلوط گروت اپوکسی میقیم. 

 هاي اپوکسی با مواد تشکیل دهنده ي محصول نسبت مستقیم دارد و باید با نسبت ضریب انبساط حرارتی گروت

ر اینچ مربع به میلیونیوم اینچ د 10ضریب حرارتی فوالد و بتن نیز همراستا باشد . در بدبینانه ترین گزارشات 

هایی با پایه سیمان پرتلند باشد. ضریب انبساط حرارتی براي گروتمیازاي هر یک درجه فارنهایت افزایش دما 

 .است 5/5تقریبا 

 قیمت گروت اپوکسی دو جزئی ( 200کد™ERG)شود ، به صورت قیمت هر کیلو گروت اپوکسی محاسبه می

ست. براي اطالع از نحوه خرید و قیمت گروت اپوکسی آماده و به صورت کیلویی و کیسه اي قابل عرضه ا

 .توانید با کارشناسان ما تماس بگیردمی

 نحوة محاسبۀ حجم گروت

باشد. به همین منظور شرکت مقاوم سازي افزیر با هدف میمحاسبه و برآورد مقدار گروت مورد نیاز از اهمیت باالیی برخوردار 

گر آنالین را طراحی نموده است که مقدار مورد نیاز گروت را ت مورد نیاز، ابزار محاسبهتسهیل فرآیند محاسبه مقدار گرو

 .دهدمیمتناسب با شرایط اجرایی پروژه شما پیشنهاد 

 .کلیک کنید حجم گروتمحاسبۀ  به منظور استفاده از محاسبه گر گروت بر روي عبارت

 هزینه اجراي گروت اپوکسی دو جزیی چقدر است؟

رسد پیچیده تر است و کارفرمایان باید این کار را به مینصب گروت اپوکسی ( گروت اپوکسی دو جزیی ) از آنچه به نظر 

اگر درصد اختالط  متخصصان بسپارند چون میزان و روش اختالط براي دستیابی به یک مخلوط منسجم بسیار مهم است و

شود . بهرحال باید از درصد ترکیب و روش میدرست نباشد مخلوط گروت اپوکسی دوجزئی، یا خیلی روان و یا خیلی غلیظ 

گروت ریزي صحیح اطمینان حاصل کرد و در آخر توسط دستگاههاي نظارت ذي صالح مورد برررسی و پایش قرار گیرد و 

 .ایرادات گوشزد شود

هاي روزي را از هزینهکنند، شرکت افزیر برآوردهاي بهها را منتشر میهایی که فهرست قیمتسایتي از وببرخالف بسیار

هایی براي نیازهاي منحصر به فرد هر کند. شرکت افزیر با استفاده از موقعیت مکانی و جزئیات، گزینهواحد جاري ایجاد می



کند که قبل از هر گونه تصمیم یا میوجه فرمائید شرکت افزیر اکیداً توصیه دهد. تمیپروژه تزریق دارد و دقت باالیی ارائه 

 .هاي پروژه خود با کارشناسان ما تماس بگیریدتعهد براي ارزیابی دقیق کار مورد نیاز و هزینه

 راهنماي انتخاب گروت مناسب و روش مناسب اجراي آن

به بررسی احتیاج دارد. از طرفی هم روش مناسب گروت ریزي و انتخاب بهترین گروت که مناسب عملیات مد نظر ما باشد 

کند.انتخاب گروت مناسب و روش اجراي آن به شرایط محیطی مختلف و میاختالط صحیح دو جزء آن کیفیت کار را تضمین 

شود و یا میمالحظات و الزامات گوناگون بستگی دارد. براي مثال گروت ریزي ثقلی تنها براي صفحات پایه کوچک توصیه 

پذیري و سیالیت گروت بیشتر توجه کنیم. نکات زیر به ما در براي سطح اجرایی که مساحت زیادي دارد باید به میزان جریان

 .انتخاب گروت و روش اجراي آن کمک خواهند کرد

 از دست هاي خاص با توجه به شرایط ویژه آب و هوا که امکان هاي منبسط شونده در وضعیتاستفاده از گروت

 .دادن رطوبت گروت، در اثر دماي هوا و عدم کیورینگ مناسب وجود دارد، مناسب تر هستند

  کند میگیرد. اجراي گروت ریزي با پمپ این امکان را فراهم میگروت ریزي به دو صورت ثقلی و با پمپ صورت

دن هوا در گروت وجود که گروت با فشاري ثابت و به صورت یکنواخت ریخته شود و نگرانی از محبوس ش

 نداشته باشد.

  توان با حداقل ضخامت گروت بیشترین مقاومت را حاصل نمود. این در حالی میدر روش گروت ریزي با پمپ

است که در روش گروت ریزي ثقلی، متناظر با حاالت خمیري، روانی و سیال گروت، امکان حصول مقاومت 

  تباط با حداقل ضخامت گروت خواهد بود.ها در ارمورد نیاز در گرو رعایت محدودیت

 باشند و هر گونه ارتعاشی موجب ترك خوردگی و میهاي پایه سیمانی در برابر ارتعاشات شدید مناسب نگروت

  .گرددمیها خرابی آن

 براي عملیاتی که به مقاومت خمشی کششی و چسبندگی باالیی احتیاج  گروت پلیمري هاي اپوکسی وگروت

شوند، از این رو براي کاشت بولت، کاشت میلگرد و گروت ریزي زیر صفحه ستون و بیس میاست توصیه 

 .باشندمیها مناسب پلیت

 ACI 351.1R-99 استانداردهاي بین المللی دربرگیرنده گروت اپوکسی بر اساس

 کاربر همراه با تجربه و دید مییی گروت اپوکسی: در مورد کارایی گروت اپوکسی قضاوت علروانی و کارا

کند که آیا گروت اپوکسی داراي روانی و کارایی کافی براي گروت ریزي زیر صفحه پایه میمهندسی تعیین 

تا خشک شدن و ستون هست یا خیر. کاربر همچنین باید زمان کارایی (زمانی که از شروع اختالط دو جزء 

کشد) را در نظر بگیرد تا قبل از خشک شدن مخلوط گروت میغیرقابل استفاده بودن گروت اپوکسی طول 

 .ریزي انجام شده باشد

  تغییر حجم: پس از جاري شدن در زیر صفحه، رزین اپوکسی تمیز معموالً انقباض چند درصدي را نشان

فتد که رزین اپوکسی در حالت مایع است در نتیجه قبل از خشک ادهد. بیشتر این انقباض زمانی اتفاق میمی

 .افتدمیهاي مکانیکی کاهش ابعاد در گروت اپوکسی رخ داده و دیگر کاهش ابعادي اتفاق نشدن و تحمل تنش

  ًدرصد بیشتر از  100تا  50استحکام: قابل توجه است که مقاومت فشاري طوالنی مدت گروت اپوکسی عموما

کند. در میهیدرولیک است که تا قوام روان مخلوط شده باشد. قدرت نیز بسیار سریعتر رشد  گروت سیمان

ساعت پس از قرار دادن بارگذاري  24دماهاي معمولی، رزین اپوکسی فرموله شده خاص ممکن است در کمتر از 

ر شده استحکام باالیی شوند. گروت اپوکسی استحکام کششی باالیی دارند و به سطوح فوالدي و بتنی تمیز و زب

دهد تا انرژي بیشتري نسبت به گروت سیمانی میدهند. استحکام باالتر و خاصیت ارتجاعی به گروت اجازه می

 .هیدرولیک در هنگام بارگذاري در اثر ضربه جذب کند

 25متر از ها بستگی به فاصله بین صفحه پایه دارد و معموالً کضخامت الیه گروت اپوکسی: استفاده در سازه 

میلی متر نیست. حداقل ضخامت گروت اپوکسی به میزان قابل توجهی به عملی بودن ریختن بتن در زیر صفحه 



میلی متر پیشنهاد شده است.  25حداقل ضخامت گروت  ACI 351.1R-99 پایه بستگی دارد. در استاندارد

 .یان گروت ریزي افزایش یابدمیلی متر افزایش جر 300میلی متر به ازاي هر  13البته ضخامت باید 

 هاي گروت اپوکسی کدام است؟ویژگی

شایان ذکر است کارایی گروت اپوکسی در زیر پایه ماشین آالت کارخانه اي یا تجهیزات به خواص گروت در هر دو حالت 

شود که یمپالستیکی و سخت شده بستگی دارد. گروت اپوکسی (گروت اپوکسی دو جزیی) غالباً در مواردي استفاده 

که رزین اپوکسی در میهاي خاصی دارد مانند مقاومت شیمیایی، استحکام اولیه باال یا مقاومت در برابر ضربه. هنگاویژگی

تر هاي زیر به بررسی خواص مهمگیرد، ممکن است خواص آن به طور قابل توجهی تغییر کند. بخشمعرض دماي باال قرار می

 .پردازندمی ACI 351.1R-99 ايهرزین اپوکسی بر اساس توصیه

 کاربر همراه با تجربه و دید میروانی و کارایی گروت اپوکسی: در مورد کارایی گروت اپوکسی قضاوت عل

کند که آیا گروت اپوکسی داراي روانی و کارایی کافی براي گروت ریزي زیر صفحه پایه میمهندسی تعیین 

زمان کارایی (زمانی که از شروع اختالط دو جزء تا خشک شدن و ستون هست یا خیر. کاربر همچنین باید 

کشد) را در نظر بگیرد تا قبل از خشک شدن مخلوط گروت میغیرقابل استفاده بودن گروت اپوکسی طول 

 .ریزي انجام شده باشد

 ن تغییر حجم: پس از جاري شدن در زیر صفحه، رزین اپوکسی خالص معموالً انقباض چند درصدي را نشا

افتد که رزین اپوکسی در حالت مایع است در نتیجه قبل از خشک دهد. بیشتر این انقباض زمانی اتفاق میمی

 .افتدمیهاي مکانیکی کاهش ابعاد در گروت اپوکسی رخ داده و دیگر کاهش ابعادي اتفاف نشدن و تحمل تنش

 100تا  50سی،گروت اپوکسی عموماً استحکام: قابل توجه است که مقاومت فشاري طوالنی مدت رزین اپوک 

کند. میدرصد بیشتر از گروت سیمانی است که تا قوام روان مخلوط شده باشد. مقاومت نیز بسیار سریعتر رشد 

ساعت پس از گروت ریزي  24در دماهاي معمولی، رزین اپوکسی فرموله شده خاص ممکن است در کمتر از 

ششی باالیی دارند و به سطوح فوالدي و بتنی تمیز و مضرس شده بارگذاري شوند. گروت اپوکسی استحکام ک

دهد تا انرژي بیشتري نسبت به میدهند. استحکام باالتر و خاصیت ارتجاعی به گروت اجازه میاستحکام باالیی 

 .هاي سیمانی در هنگام بارگذاري در اثر ضربه جذب کندگروت

 ت اپوکسی دو جزییخرید گروت اپوکسی دوجزئی و برآورد هزینۀ گرو

 :توان به وارد زیر اشاره کردمیاز جمله مواردي که در قیمت تمام شدة گروت ریزي تاثیر دارد 

 قیمت اجراي گروت ریزي و استانداردهاي مربوط به آن 

 هاي حفاظت از سازه(ها)، تکمیل، هاي آماده سازي محل کار براي شروع عملیات تزریق، از جمله هزینههزینه

 .اجزاي موجود مواد و

 هاي ساعتی که معموالً براي کارهاي کوچک گروتینگ زمان راه اندازي نیروي کار، زمان بسیج و حداقل هزینه

 .شودمیدر نظر گرفته 

 آماده سازي سطوح

د درص 4 از کمتر بتن در موجود رطوبت  آوري شده باشند وروز عمل 28ریزي باید حداقل به مدت مقاطع بتنی پیش از گروت

سازي شوند و چربی سطوح به روش آماده ISO 8504 باشد. تمامی مقاطع فلزي پیش از اجراي گروت باید مطابق استاندارد

 روغن، چربی، گونه هر از عاري و خشک تمیز، باید سطوح تمامی. گردد پاك  SSPC-SP1حالل شویی مطابق با استاندارد

هاي مکانیکی از بین برده شوند. زبر نمودن مقاطع تحت اجرا اید با روشب سست ذرات. باشند اضافی مواد و سست ذرات رنگ،

  گردد.هاي مکانیکی مناسب منجر به افزایش و بهبود چسبندگی میبا روش

  سازي سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:توجه: آماده

  باشد. درصد 75 از بیشتر نسبی رطوبت و سانتیگراد درجه 5 از کمتر دما که زمانی  

  ي شبنم باشد.نقطه باالي سانتیگراد درجه 3 از کمتر سطح دماي وقتی  

  دارند قرار باز محیط در که سطوحی براي روز ساعات از خارج.  



   
  روش مصرف

 سپس. نمایید مخلوط دقیقه در دور 400 سرعت حداکثر با) پره+دریل( برقی همزن توسط دقیقه 1 مدت به را B  و  Aدو جزء

 و نموده اضافه B  و  A  دقیقه به مخلوط 1آرامی (به منظور جلوگیري از ایجاد هواي اضافی) در مدت زمان  به را C جزء

هاي ظرف اختالط اطمینان کناره و هاگوشه در اجزا کامل اختالط از. دهید ادامه دیگر دقیقه دو مدت به را اختالط عملیات

دقیقه صورت پذیرد. اجراي  15از اختالط کامل در مدت زمان کمتر از باید بالفاصله پس  ریزيحاصل نمایید. عملیات گروت

تر ممکن است به فشار تر و فواصل طوالنیباید پیوسته و از ارتفاع مناسب صورت پذیرد. براي پر نمودن ابعاد بزرگ گروت

 در ها Head Box ید. معموالًنمای استفاده Head Box  شود ازریزش از ارتفاع بیشتري نیاز باشد. در این شرایط توصیه می

اي طراحی گردد که امکان گونه به گروت اجراي محل باید همچنین. شوندمی نصب فونداسیون سمت یک در و طول راستاي

  ریزي وجود داشته باشد.خروج هوا به بیرون از مقطع تحت گروت

   
  نکات فنی

گروت موجود در ظرف اختالط منجر به از دست  باشد و باال رفتن دمايشدن گروت اپوکسی گرمازا میواکنش سخت .1

رفتن کارایی آن خواهد شد. براي جلوگیري از این امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق 

  ریزي را آغاز نمایید.ابتدایی، اجراي گروت

اد باشد. در غیر این صورت درجه سانتیگر 25تا  20درآب و هواي گرم دماي مواد قبل از مخلوط نمودن باید بین  .2

  .یافت خواهد کاهش شدت به  (Pot Life) زمــــان کاربري

ریزي باید در چند متر باشد عملیات گروتمیلی 150در صورتی که ارتفاع محل اجراي گروت اپوکسی بیش از  .3

  مرحله و مطابق با جدول شرایط محیطی انجام پذیرد.

  هرگز مخلوط را رقیق ننمایید. .4

  را پیش از اختالط در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید. هرگز مواد .5

  ریزي خودداري نمایید.گراد باشد، از گروتدرجه سانتی 5هنگامی که دماي سطح کمتر از  .6

+ درجه سانتیگراد طراحی شده و اجراي آن در خارج از این بازه ممکن 35+ تا 5این ماده جهت اجرا در بازه دمایی  .7

  روز، کاهش روانی و اثرات دیگر گردد. 7م حصول مقاومت مکانیکی پس از است موجب عد

آالت ایستا یا هاي فوالدي و ماشیندر سازه) بر روي فونداسیون Base Plateجایگذاري و نصب صحیح تجهیزات ( .8

حصول گاه و باشد. توجه و محاسبات ویژه در خصوص تکیهنیمه مرتعش یکی از مراحل حساس و دقیق اجرایی می

آالت و تجهیزات و هاي صنعتی، ماشینسازهاطمینان از استحکام و تناسب عملکرد تکیه گاه با نیازهاي تمامی 

هاي عمرانی و صنعتی بوده است. با توجه به شرایط محیطی و ها همواره مد نظر طراحان و مجریان پروژهساختمان

ه جهت پر نمودن فضاي خالی بین بیس پلیت و بایست نکات اجرایی به جهت آماده سازي سطح بدمایی می

 فونداسیون رعایت نمود.

  پارامتر هاي اثرگذار در اجراي گروت .9

  روانی-1 .10



11.   
12.    
ها دارد. میزان آب یا روانی روانی مورد نیاز براي گروت ریزي ارتباط مستقیم با فاصله بین فونداسیون و انکر بولت .13

هاي صالحیت یا توصیه شده توسط سازنده حداقل تعیین شده از آزمایشهاي سیمانی نباید بیش از حداکثر یا گروت

هاي صنعتی میزان آب را براي هر ساختمان آبادگران با توجه به تجربیات خود در پروژهباشد. شرکت صنایع شیمی

  .است نموده تعیین مدنظر روانی و هوا دماي بسته گرم 130 تا گرم بین 110حداقل  هاي سیمانیگروت  کیلوگرم

گردد. با پیشرفت این باشد که از لحظه اختالط اجزا آغاز میواکنش سخت شدن گروت اپوکسی از نوع گرمازا می .14

شود. لذا همیشه آن مقدار از کند و گروت اپوکسی سخت میجاً کاهش پیدا میواکنش اجزاء، کارایی مخلوط تدری

  اجزا را با هم مخلوط نمایید که در همان دقایق ابتدایی پس از اختالط، عملیات اجراي آن صورت پذیرد.

15.    

16.   
17.    
  دما-2 .18

یت کارپذیري، دماي محیط، دماي گروت به هنگام ساخت مخلوط و دماي فونداسیون و بیس پلیت همگی بر قابل .19

  گذارند.گروت تأثیر میزمان گیرش، مقاومت، آب انداختن و خصوصیات حجمی

20.    



21.   
22.    
+ درجه در نظر گرفته شود تا در عملکرد و کارایی 30+ تا 10بایست در دماي بینشرایط الزم براي گروت ریزي می .23

ولیه باید کامال مطابق کاتالوگ گروت ریزي اختاللی ایجاد نگردد (شرایط نگهداري پودر گروت در بسته بندي ا

گراد و در صورت + درجه سانتی30+ تا 10رعایت گردد: دور از رطوبت و تابش نور مستقیم خورشید، دماي 

  ) قرارگیري در نور خورشید باید از طریق ایجاد سایبان محافظت گردد

مانی درجه حرارت مخلوط آماده هاي سیتوان با خنک نمودن آب مورد استفاده در گروتدر شرایط دمایی گرم می .24

  .برسد گراد سانتی درجه +28 تا +25شده را کاهش داد تا به دماي استاندارد بین 

25.    

26.   
27.    
هاي گرم شده، دماي محیط، صفحه و توان با استفاده از پتوهاي گرم کننده یا محفظهدر شرایط سرما، می .28

  فونداسیون را افزایش داد.

29.    
  هاي اپوکسیگروت .30

گراد باشد الزم است که + درجه سانتی30+ تا 10هاي اپوکسی خارج از بازه دماییدماي اجزاي گروت در صورتی که .31

  اجزاي گروت اپوکسی توسط یخ یا با گرم کردن به دماي استاندارد برسد.

 E.M.EPOXY هاي اپوکسی در فصول سرما خاصیت زودگیري دارد این ماده به نامهمچنین برخی از گروت .32

GROUT 1000 گرددمی عرضه.  

33.    
  هاي سیمانیاختالط گروت .34

  در زمان اختالط پودر را به آب اضافه کنید.-1 .35

 25گرم به هر کیسه  3500گرم تا  2750جوي موجود باید بین مقدار آب اختالط مناسب با توجه به شرایط  -2 .36

  کیلوگرمی



  .باشد .37

38.    

39.   
40.    
  .عمل اختالط با استفاده از همزن برقی یا میکسر بتن انجام پذیرد-3 .41

که همزن برقی یا میکسر بتن روشن است پودر را به آب اضافه نمایید و تا حصول مخلوطی همگن عمل مادامی-4 .42

  .اختالط را ادامه دهید

  .باشدبه مخلوط گروت مجاز نمی ... توجه: اضافه نمودن هرگونه مواد افزودنی، سیمان یا دانه بندي شن و ماسه و .43

  .دقیقه مورد استفاده قرار گیرد 20همیشه آن مقدار گروت را با آب مخلوط نمایید که در مدت زمان کمتر از -5 .44

  میز و فاقد امالح مخرب باشد.توجه: آب مورد استفاده براي اختالط گروت باید کامالً ت .45

46.    
  گروت اپوکسی .47

هاردنر توسط همزن برقی (دریل و پروانه) با سرعت باشد در ابتدا جز رزین و هاي اپوکسی شامل سه جز میگروت .48

به دو جز مخلوط شده اضافه گردد تا کامال همگن  دور در دقیقه مخلوط نمایید و در نهایت جز پودري به آرامی 200

  دقیقه زمان خواهد برد. 5تا  3زمان اختالط شود. مدت 

49.    

50.   
51.    
  نکته: هیچ ماده اي اعم از آب، حالل، ریزدانه، سیمان و ... را به مخلوط گروت اپوکسی اضافه نشود. .52

  هاي وزنی را رعایت نمایید.نکته: در صورت نیاز به استفاده از حجم کمتري از اجزا، نسبت .53

  پذیرد باید کامالً تمیز و خشک باشد.ت مینکته: ظرفی که عمل اختالط در آن صور .54

  اجرا .55



بایست اجرا از یک طرف بیس پلیت شروع شده و تا زمانی که گروت از پایین پس از قالب بندي و اختالط گروت می .56

  صفحه به زیر بیس پلیت برسد ادامه پیدا کند.

و ابعاد گروت ریزي و دانه بندي زایی گروت، حجم ضخامت اجرا در یک مرحله بستگی به دماي هوا، میزان حرارت .57

  باشد.متر میسانتی 30تا  1هاي سیمانی بین دارد. معموال ضخامت در نظر گرفته براي گروت

58.    

59.   
در زمان گروت ریزي بهتر است که گروت از یک نقطه اجرا گردد زیرا حرکت گروت قابل کنترل نیست و هواي  .60

  ل، گروت نباید از چند نقطه به سمت مرکز اجرا شود.تواند به راحتی حبس شود. به همین دلیاضافی می

توان نوارهاي باریک فوالدي را به صورت مورب یا طولی قرار داده و به جلو وعقب براي پیش بردن جریان گروت، می .61

  منتقل کرد تا هواي اضافی خارج گردد و زیر بیس پلیت به درستی پر شود.

  شود.هاي هوا ایجاد مینکته: از زنجیر استفاده نکنید زیرا حباب .62

دقتی در کند لذا بینکته: عوامل جوي نظیر وزش باد و تابش شدید نورخورشید تبخیر آب سطح گروت را تشدید می .63

  .کندهاي سطحی و افت کیفیت را تشدید میآوري احتمال بروز تركنگهداري و عمل

حداقل مقاومت بستگی به عوامل و شرایط اگر پس از گروت ریزي، بارندگی رخ دهد، مدت زمان کافی براي حصول  .64

محیطی محل اجرا دارد. بدیهی است که گیرش سطحی گروت باید در حدي باشد که ریزش باران بر روي آن منجر 

دهد. در صورتی که گروت هنوز شدگی افت کیفی و کاهش مقاومت رخ می شدگی نشود. در صورت شسته به شسته

  .ده از پوشش مناسب از ریزش قطرات باران بر روي آن جلوگیري نمودگیرش نکرده باشد، باید با استفا

 :هاي کلیدي برش وسایر حفراتهاي انکربولت، حفرهغالف

بایست از هر گونه هاي کلیدي برش و سایر حفرات مشابه میهاي انکربولت، حفرهحفرات نظیر غالفقبل از گروت ریزي تمامی

ها براي تامین طول کشش انکر از فشار هوا یا جارو برقی، خالی گردد. در برخی اوقات غالفگرد و غبار، روغن و آب با استفاده 

بایست به مدت بایست خالی باشند که به این نکته باید توجه نمود. در صورت وجود بتن در حفرات، میهاي کششی میبولت

هاي گروت اجراي زمان در. شود برداشته هاي سیمانیگروت ساعت اشباع گردیده و آب اضافی پیش از اجراي 24

 .باشند رطوبت از عاري و خشک کامل صورت به تولیدکننده دستورالعمل طبق بایستمی حفراتتمامی اپوکسی

 است این موضوع این دلیل م گردد. انجا صفحات زیر ریزي گروت از قبل بایستمی پرشوند است قرار که انکربولتی هايغالف 

 گروت پیوستگی عدم نتیجه در و صفحه از آن فاصله و گروت نشست موجب هوا حبس یکپارچه ریزي گروت صورت در که

  .شودمی

   



  
   

 :آماده سازي سطح بتن

بایست با سطح بتن پس از جدا کردن ذرات سست، میAPI 686RP-09 در زمان اجراي گروت اپوکسی، طبق توصیه 

میلیمتر) چیپینگ صورت گیرد. در زمان اجراي گروت سیمانی این  25به اندازه یک اینچ (استفاده از چکش میخی یا قلمی

رسد. دلیل این موضوع اختالف بسیار زیادتر ضریب انبساط بین گروت اپوکسی و بتن متر) میمیلی 6(  اینچ ¼مقدار به 

 باشد.می

   

  
   

بایست برداشته شود. این کار به منظور چک کردن ها میعالوه بر این الیه سطحی بتن تا آشکار شدن و شکستن سنگدانه

باشد. در صورتی که سطح چیپینگ شده باشد، فقط ابزار فونداسیون میها در بتن اتصال خمیر سیمان به سنگدانهچشمی

باشد. به دلیل احتمال ایجاد ترك از ابزارهایی که در نوك دستی کوچک یا چکش پنوماتیکی کوچک براي این کار کافی می

ها باید به دد. ضمنا تركذرات پاکسازي گرها میخ وجود دارد نباید استفاده گردد. پس از این کار سطح باید از تمامیآن

  شوند. پر مقاوم سازي مواد توسط و شده باز شکل V صورت

ساعت اشباع گردد. این موضوع  24بایست به صورت مداوم و به مدت حداقل هاي سیمانی، سطح بتن میدر زمان اجراي گروت

ها خواهد شد. نماید. جذب سریع آب موجب جمع شدگی و ترك در گروتاز جذب آب گروت توسط زیرآیند جلوگیري می

  خشک باشد.بایست کامال هاي اپوکسی سطح بتن میبراي گروت

   
  :آماده سازي سطح فلز



بایست تا رسیدن به یک سطح براق سندبالست شوند. ها، سطوح فلزي در تماس با گروت میدر هنگام گروت ریزي اپوکسی

ماه تاخیر داشته باشد، براي جلوگیري از خوردگی اجراي یک پرایمر  2تا  1اگر گروت ریزي به مدت 

 از استفاده ازدالیل یکی پرایمر به گروت زیاد چسبندگی. است نیاز سطح از حفاظت منظور به (ABAPRIME-11) اپوکسی

 .اند داده نشان را براق سطح یک به رسیدن مشخصات NACE-2 یا SSPC-SP-5 هايباشد. دستورالعملده میما این

   

  
   

هاي سیمانی، از رنگ، روغن، گریس، غبار سست و سایر مواد خارجی باید عاري باشد. این گروتسطوح فلزي در تماس با 

-SSPC-SP و دستی سازي آماده براي SSPC-SP-2 تواند برطرف گردد. دستورالعملموضوع با ابزار دستی یا مکانیکی می

  .شودمی توصیه برقی سازي آماده براي 3

  :قالب بندي

م گروت، روش جایدهی و فاصله اي که گروت بایست بسته به نوع گروت، قواهاي اپوکسی میطراحی قالب براي گروت

 بایست طی بکند، انجام شود.می

ها براي تمام انواع گروت باید صلب، به حد کافی محکم و براي جلوگیري از نشتی آب بند شده باشد. همچنین ارتفاع قالب

شود، باشد تا گروت به ي انجام میمتر) باالتر از باالترین نقطه اي که گروت ریزمیلی 25اینچ ( 1بایست حداقل ها میآن

تر صورت پیوسته و مستمر به صورت دقیق ریخته شود. در زمان گروت ریزي اپوکسی، استفاده از موم یا نایلون به منظور آسان

 را هاقالب رهاسازي عملیات تواندمی روغن قالب گردد. در زمان گروت ریزي سیمانی استفاده ازها توصیه میرها شدن قالب

  آسان تر نماید.

   
 هاي سیمانی خودتراکم:قالب بندي گروت  

بایست ارتفاع مناسبی داشته ها میبایست از یک سمت ریخته شده و از سمت دیگرخارج گردد، قالبزمانی که گروت می

مقطع  ها باید به گونه اي باشند که کمترین حبس هوا درباشند تا گروت بتواند مسیر زیر صفحات را طی نماید. قالب

  تواند به هدایت بهتر گروت کمک نماید.اتفاق بیفتد. ایجاد هدباکس می

   



  
   
 هاي اپوکسی:قالب بندي گروت  

درجه اي  45بایست در هر گوشه افقی داخلی یک محفظه ها، میهاي گروت اپوکسی، براي رفع تیزي گوشهدر قالب

با نصف یک لوله پالستیکی یا پی وي سی به صورت گرد در  است بهتر نیز بیرونی عمودي هايکنجتمامی  داشته باشند.

توان از بایست انجام گردیده و براي گروت ریزي میهاي سیمانی قالب بندي میبیایند. در این مورد نیز همانند گروت

  هدباکس استفاده نمود.

   

  
   

 100اینچ ( 4ها باید از هر طرف حداقل شود، قالبهاي روي بیس پلیت پمپ میهایی که گروت از طریق سوراخبراي مکان

  میلی متر) باالتر سطح گروت باشد. 25اینچ ( 1میلی متر) خارج از بیس پلیت جاي گذاري شوند و همچنین حداقل 

توانید سطح فلز را به روغن آغشته نمایید تا به راحتی به جهت جلوگیري از ریختن بیش از حد گروت به روي بیس پلیت می

  تمیز گردد.

   



  
   

  منابع:

  ACI 355.1  دستورالعمل گروت ریزي .1

 مشخصات گروت اپوکسی و کاربرد آن

 شیمیایی مواد از گروهی ها اپوکسی. است اپوکسی حاوي خود پایه در که باشد می توانمند هاي مالت از یکی گروت اپوکسی

نیز به کار می روند و به علت ویژگی هاي  رزین عنوان به مواد این. دارند اپوکسید عوامل خود ساختار در که باشند می

 .بخصوصی که دارند، کاربرد هاي گسترده اي پیدا کرده اند

کاربرد اپوکسی در ترکیب گروت به عنوان عاملی براي تنظیم کننده چگالی می باشد. در واقع اپوکسی به عنوان رزین گروت 

افزایش وزن مخصوص گروت دارد. نظر به اهمیت حالل در ویژگی کاربرد دارد. البته حالل نیز تاثیر بسیاري در حفظ چگالی و 

هاي گروت، می توان از اپوکسی به عنوان حاللی براي سایر پایه ها استفاده نمود تا گروت هاي ترکیبی بسیار مقاوم و درجه 

 .یکی مثل گروت اپوکسی بتن حاصل شود

مل بار گروت را افزایش می دهد. از این رو گروت هاي حاوي افزوده شدن اپوکسی به ترکیب مواد گروت، میزان مقاومت و تح

اپوکسی، مقاومت باال و قابلیت به کار رفته شدن در سطوح مختلفی را دارند. همچنین حضور اپوکسی در ترکیب گروت، 

برداشتن مقاومت فشاري گروت در برابر تنش هاي وارده را افزایش می دهد و به این ترتیب از شکسته و خرد شدن و ترك 

 .گروت اپوکسی جلوگیري می کند

همه این موارد تنها به علت حضور این ماده جادویی در ساختار گروت می باشند. این مقاومت و کیفیت باال به موضوعی که 

پیشتر اشاره شد بر می گردد. وزن مخصوص گروت اپوکسی از سایر گروت ها بیشتر است و به همین دلیل دوام باالتري دارد. 

ام و مقاومت گروت عاملی بسیار مهم و تاثیر گذار در تامین مقاومت مصالح سازه ها می باشد. آریو رنگ دماوند مفتخر است دو

 .که عرضه گروت اپوکسی را نیز در کنار خرید و فروش با کیفیت ترین گروت ها انجام می دهد

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 پودر C مایع جزء B مایع جزء A جزء :حالت فیزیکی

 gr/cm³ 1/8 :وزن مخصوص

 kg/cm² 1150 :مقاومت فشاري

 ASTM D790 35Mpa :مقاومت خمشی

 ASTM D638 138 kg/cm² :مقاومت کششی



 ASTM D256 2kj/m² :ايمقاومت ضربه

 ASTM C882 2900Psi :چسبندگی به بتن

 .باشدمیروز  7الی  4بسته به دماي هوا  :زمان رسیدن به مقاومت نهائی

 ساعت 4 :زمان گیرش اولیه

 مقاومت هاي شیمیایی

 مقاومت نام ماده مقاومت نام ماده

 خیلی خوب اسید الکتیک عالی %50اسید سولفوریک 

 عالی هیدروکسید سدیم خوب %20اسید نیتریک 

 بد اسید استیک عالی % 10اسید سیتریک 

 بد آب اکسیژنه و متانول عالی % 25سولفات سدیم 

 خیلی خوب روغن موتور و بنزین عالی %37اسید کلریدریک 

 خوب تولوئن خیلی خوب %50اسید فسفریک 

 خواص و اثرات

 هاي مکانیکی بسیار زیادمقاومت

 العاده زیاد به فلز و بتنچسبندگی فوق

 باشدبدون انقباض می

 مقاومت باال در برابر ارتعاش

  استحکام شیمیایی عالی

 موارد کاربرد

 هاسازي ماشین آالت دینامیک روي فونداسیونثابت 

 (Base plate) هاها و بیس پلیتپر نمودن فضاي خالی زیر شاسی

 کارگذاري آرماتورها

 هثابت سازي ریل جرثقیل

 
 بارهاي انتقال براي هاگروت این  . سازد مناسب زیاد خیلی کاربردهاي براي را آنها تواندمی که دارند خواصی شده سخت و 

یی است که هم بار هابراي پرکردن فضاهایی که زیر دستگاه هاباشند. همچنین این گروتاستاتیکی بسیار بزرگی مناسب می

 باشد.نمایند (همانند کمپرسورهاي گاز) مناسب نمیافقی و هم بار عمودي را به طور همزمان وارد می

  دهی:جاي

 این. پذیرد صورت آسانی به  Base Plate جایدهی آن در زیر تکیه گاهروانی و کارپذیري گروت باید به حدي باشد که 

  .شودمی مربوط گروت اسالمپ حفظ و پذیري جریان قدرت و قوام به ابتدا خاصیت

   



  
   

  :تغییر حجم

جم که براي انتقال بار بین بیس پلیت و فونداسیون باید در نظر گرفته شود ویژگی افزایش کنترل شده حمهمترین الزامی

باشد (در مواردي هدف فاقد جمع شدگی بودن گروت است) که منجر به پر شدن تمام فضاهاي خالی گروت می

 قرار صفحات بین توانندمی باشندمی سنگدانه و سیمان آب، شامل که) گروت عنوان تحت( سیمانی يهاپرکننده .شودمی

را ندارد، به علت نشست، جمع شدگی و آب انداختگی قادر به پر  حجم تغییر ویژگی چون اما برسند کافی مقاومت به و بگیرند

 حجم افزایش مکانیزم با افزودنی مواد از انواع گروت سیمانی کردن کامل فضاهاي خالی نخواهد بود. بنابراین در طراحی و تولید

سته به میزان و نوع ماده ب. شود جبران گروت در سیمان هیدراسیون واکنش از ناشی ذاتی حجم کاهش تا شودمی استفاده

شدگی یا منبسط شونده توانند در رده فاقد جمعافزودنی منبسط کننده مورد استفاده در طراحی گروت، این محصوالت می

  .قرار گیرند

   
  :مقاومت فشاري

گروت تحت اثر وزن به منظور انتقال بارهاي وارده به فونداسیون، گروت باید از مقاومت کافی برخوردار باشد. نیروي فشاري بر 

  آید.وجود میي نیروهاي استاتیکی و دینامیکی تجهیزات بههاماشین آالت و همچنین بخاطر تنش

  
   

  : خواص االستیک و غیر االستیک در گروت سیمانی

 گیگاپاسکال 35 تا 20 بین تقریبا عدد این. است  بتن فونداسیون مدول االستیسیته گروت سیمانی معموالً بیشتر از

 آن شکل تغییر فونداسیون، به گروت مقطع ضخامت نسبت بودن ناچیز دلیل به. است بتن مشابه تقریباً گروت خزش .باشدمی

  .نیست توجه قابل بتن، با مقایسه در

   
  :دوام گروت سیمانی



. دارند کافی دوام و هاي سیمانی به دلیل مقاومت مکانیکی باال و نفوذ ناپذیري، در برابر ذوب و انجماد استحکامعمده گروت

 و هاستون فونداسیون، نظیر بتن از مختلفی مقاطع که صورتی در. است بتن مشابه معموالً شیمیایی مواد برابر در هاآن مقاومت

ریزي شده نیز دقیقاً باید مانند این مقاطع بتنی، در برابر این شیمیایی قرار گیرد، مقاطع گروت عوامل تهاجم معرض در هاکف

 نیازي سیمانی هايگروت طراحی در گاه،تکیه صفحه و فونداسیون بین گروت شدن محصور دلیل به  .تهاجم محافظت شوند

  .نیست هوازایی به

   
  ي سیمانی:هاي گروتهاالزامات و آزمون

  :نماید برآورده را ذیل الزامات باید گروت  ACI 351.1R-12نامهبا آیین طابقم

 پذیر باشد.سطح اولیه (قبلی) خود را به طور دائم حفظ کند تا انتقال بار امکان  

 .گروت و بالشتک با هم در انتقال بارعمل نمایند  

 ها در برابر خوردگی.ها یا سایر دستگاهگاه پایدار و حفاظت از بالشتکفراهم آوردن تکیه  

  

 
   

ي هاي مختلفی نظیر اندازه گیري تغییر حجم و مقاومت فشاري گروتهابه منظور تحقق این الزامات به طور عمده از آزمون

  شود.سیمانی استفاده می

 ASTM  هاي سیمانی در حالت خمیري و سخت شده را به ترتیب مطابق با استانداردهايمقدار تغییر حجم گروت

C827/C827M  )و  )کم سنین در هیدرولیکی سیمان گروت هايمخلوط اياستوانه نمونه ارتفاع تغییر  ASTM 

C1090/C1090M  )نمایند.گیري میسیمان هیدرولیکی) اندازه اي گروتهاي استوانهارتفاع آزمونه تغییر  

  



  ASTM C 1090  –دستگاه سنجش تغییر حجم 

   

  
  ASTM C 827  –دستگاه سنجش تغییر حجم 

   
گیري اندازه) براي هاي آماده سیمانیگروت براي هاویژگی استاندارد(  ASTM C1107/1107Mطبق الزامات استاندارد

  .شودمی استفاده ASTM C109/C109M  مقاومت فشاري گروت از روش آزمون

   

  
   



  
  ي سیمانی شرکت آبادگران :هاگروت

هاي مد نظر طراحان با تجزیه و تحلیل شاخص "ساختمان آبادگراندانش بنیان صنایع شیمی"بر اساس توضیحات فوق، گروه 

ها با ها و عوامل محیطی و اجرایی اقدام به طراحی دامنه متنوعی از گروتمحدودیتو لحاظ نمودن موارد دیگري نظیر 

  .هاي مختلف سیمانی نموده استبنیان

هاي فنی و بارگذاري، بر اساس ابعاد و ضخامت مقطع و مقدار انبساط مد عمدتاً انتخاب گروت سیمانی پس از بررسی ویژگی

  :است نموده ارائه را زیر متنوع مواد گروت آبادگران کااليپذیرد. بنابراین سبد نظر طراح صورت می

  کم بسیار ضخامت با فضاهاي نمودن پر منظور به  CM گروت سیمانی ریز دانه -1

  بسیار زیاد فشاري يهامقاومت با C ویژه آماده سیمانی گروت و C2 گروت سیمانی آماده -2

  شده کنترل انبساط قابلیت با CE بسط شوندهمن آماده گروت سیمانی -3

  میلیمتر 100ي باالي هاگروت ریزي در ضخامت براي  CL گروت سیمانی درشت دانه -4

  زیاد بسیار خمشی و فشاري يهامقاومت با  HP گروت سیمانی توانمند -5

  باال بسیار حرارتی و  مکانیکی مقاومت با  HR200 گروت سیمانی مقاوم حرارتی -6

 ي پایه سیمانی و اپوکسی در فونداسیون تجهیزات و ماشین آالتهاکاربرد گروت

 تعریف فونداسیون :

باشد. در واقع فونداسیون یک عامل انتقالی ) به معنی بنیاد، اساس و پی می(Foundation کلمه فونداسیون از واژه فرانسوي

آن) نیروها و لنگرهاي ناشی از روي سازه را به خاك یا  و خاك زیر هابین روسازه و زمین است، بخش زیرین سازه (شامل المان

در خاك در محدوده اي قرار گیرند که نه تسلیم رخ دهد و  هاگردد تا تنشنماید و این باعث میسنگ بستر زیرین منتقل می

وقانی به خاك یا سنگ ي فهانه نشست سازه بیش از میزان مجاز گردد. به طور خالصه وظیفۀ فونداسیون انتقال بارهاي بخش

  .ي اضافی ایجاد نگرددهاي بیش از حد و نیز نشستهاباشد به نحوي که تنشبستر زیر آن می

باشند که ممکن است در حین ي معمولی میهاي نسبی) و تکانها(تغییر شکل هاقادر به جذب کشش هاهمچنین فونداسیون

  قال پیدا کنند.ي مختلف به فونداسیون انتهاعملیات

کف "نیروها و ارتعاشات تولید شده توسط ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، لوله و تجهیزات ساختمانی از طریق بیس پلیت 

رسند. نصب فونداسیون تجهیزات و ماشین به فونداسیون منتقل شده و از آنجا به زمین انتقال یافته و به حداقل می "ستون



به بهترین وجه هم تراز  هاگردد تا صفحه ستونباعث می هاي سیمانی و اپوکسی در زیر بیس پلیتاهآالت با استفاده از گروت

  به حداقل ممکن برسد و کمتر دچار ترك خوردگی و خرابی شود. هاو ارتعاشات تولید شده توسط دستگاه

  

  
   

 بر  هاآن تاثیر همچنین و اپوکسی و سیمانی يهاگروت از استفاده  لزوم به ACI 351.1R  در ادامه با استناد به استاندارد 

  .پردازیممی هاپلیت بیس و  هافونداسیون دوام و کارایی

 عامل و فشاري نیروهاي انتقال در موثر عامل تنها ي پایه سیمانی و اپوکسیهاگروت در یک رفتار استاندارد و تعریف شده،

گردند. از فوالدي پایه و فونداسیون محسوب می صفحات بین ،هابولت اصطکاکی عملکرد توسط برشی نیروهاي انتقال مکمل

این رو توجه و اهتمام کافی به منظور انتخاب گروت مناسب و اجراي صحیح گروت ریزي و نگهداري از آن در یک دوره 

  است.مشخص الزامی

   

یون طبق ي قابل انتظار از گروت پس از گروت ریزي در فضاي بین ماشین یا پایه تجهیزات و فونداسهاعملکرد

  :ACI 351 استاندارد

و سایر  (shim) هاحفظ کرده و هنگام برداشتن التونسطح و تراز اصلی ماشین آالت یا تجهیزات را به طور دائمی .1

  .را به پایه منتقل کند هاهاي تثبیت موقعیت موقتی کلیه باردستگاه

 .به فونداسیون شرکت کند هادر انتقال بارهاي هم تراز یا سایر دستگاه هابا استفاده از التون .2

به  هاي ترازبندي که براي انتقال کلیه بارهایا سایر دستگاه هاتکیه گاه جانبی یا محافظت در برابر خوردگی براي التون .3

 .فونداسیون طراحی شده اند، فراهم شود

  

  : هاانواع گروت

 : گروت پایه سیمانی.1

گردند. این سیمانی محصوالت تک جزیی پودري هستند که با اضافه شدن میزان مشخصی آب آماده مصرف می ي پایههاگروت

  .شوندمحصوالت از ترکیب سیمان هیدراته، سنگدانه با دانه بندي مشخص و مواد افزودنی ساخته می

چنین انتقال بارهاي ضربه اي و دینامیکی توان جهت انتقال بارهاي فشاري استاتیکی بزرگ و همي پایه سیمانی میهااز گروت

استفاده نمود. استثنا آنکه استفاده از این محصوالت در پایه فوالدي ماشین آالت دینامیکی که تواما نیروهاي ارتعاشی افقی و 

 .باشدنمایند (مانند کمپرسورهاي گاز رفت و برگشتی) مجاز نمیقائم منتقل می

   

  پایه سیمانی:ي مورد نیاز گروت هاویژگی

  .تغییر حجم در گروت پایه سیمانی :1-1



گردد. براي اکثرکاربردها، فضاي بین ماشین آالت، پایه تجهیزات و فونداسیون میتغییر حجم منجر به پر شدن کامل و دائمی

ه، گروت با با صفحشود. الزم است براي براي حفظ تماس دائمی فضاي بین فونداسیون و تجهیزات با ریختن گروت پر می

  .شود پر   گروت سیمانی استفاده از مواد افزودنی مخصوص با سیستم

   

  شوند:ي سیمانی میهاي که باعث افزایش حجم گروت.واد1-2

  گروت با پودر آلومینیوم: .1

  یی با سنگ آهن اکسید کنندههاگروت .2

  گروت ساخته شد که از کربن ریز فرآوري شده (سیستم هوا گیري) .3

    ي انبساطی (با مکانیزم تولید اترینگت)هاگروت با سیمان .4

   

  
   

 میکرومتر پل استفاده جهت ارزیابی خصوصیات تغییر حجم یک گروت سیمانی ، روش از متداول ترین روشهاي مورد 

 تغییر گیري اندازه با دو هر که باشدمی ASTM C827   استاندارد  طبق نوري روش و   ASTM C 1090 استاتدارد طبق

  .دارند و باالیی  خوب عملکرد ،)  ٪3 تا 0  بین(کمی انبساط  با ییهاگروت . گرددمی ارزیابی ارتفاع

   

  



   

ي سیمانی در حالت خمیري، به منظور گروت ریزي زیر صفحات بسیار حائز هاکارایی گروت	.کارایی گروت سیمانی :1-3

باشد. این ویژگی به پارامترهایی مانند غلظت گروت، قابلیت جریان و در عین حال حفظ این قابلیت در بازه اهمیت می

 محسوب خصوص این در مهم بسیار مشخصه یک گروت خمیر در هاسنگدانه جداشدگی عدم. است وابسته گروت ریزي زمانی

 آب و اسالمپ مخروط جریان، مخلوط جریان، میز يهادستگاه از یکی از استفاده با سیمان گروت روانی و کارایی. گرددمی

  گردد.انداختن تعیین می

   

ي سیمانی هاروزه گروت 28جهت انتقال کلیه بارها (بارهاي استاتیکی و دینامیکی) مقاومت 	.مقاومت گروت سیمانی :1-4

    مگاپاسکال باشد.  35تا  20مگاپاسکال و مدول االستیسیته باالتر از بتن و در حدود  55تا  35باید بین 

  شود.میلی متر) تعیین می 50اینچ ( 2ي مکعب هایمانی با استفاده از نمونهي سهامقاومت فشاري گروت

  ویدیو تست مقاومت فشاري گروت سیمانی شرکت آبادگران

   

  
   

دارند. ذوب شدن مقاومت باال و نفوذپذیري کمی و زدگی یخ  برابر در سیمانی پایه يهاگروت	.پایایی (دوام) گروت :1-5

 خورنده، شرایط وجود صورت در و دهندمی نشان خود از بتن مشابه شرایط خورنده، شیمیایی عوامل برابر در  بنابراین

  .استالزامی فونداسیون، بتن همانند گروت، از محافظت جهت الزم تمهیدات اندیشیدن

   

  گروت پایه اپوکسی :-2

 مواردي در اغلب. شوندمی ساخته سنگدانه و اپوکسی ي اپوکسی معموال از ترکیب دو جز هاي پایه اپوکسی : گروتهاگروت 

 قرار استفاده مورد باشد، نیاز ضربه برابر در مقاومت یا زودرس مقاومت زیاد، شیمیایی مقاومت مانند خاص يهاویژگی به که

گیرند، ممکن است خصوصیات آنها به طور قابل سی تحت تاثیر درجه حرارت باال قرار میاپوک يهاگروت کههنگامی. گیرندمی

  توجهی تغییر کند.

 اپوکسی، پایه يهاگروت از معموال .است توجه قابل باال دماي تحت ي پایه اپوکسیهاگروت تغییرات در مشخصات مکانیکی

 نمایند،می وارد اي ضربه و ارتعاشی بارهاي که مکانیکی آالت ماشین و تجهیزات پایه فوالدي صفحات زیر ریزي گروت در

  .گرددمی استفاده

توان ش مقاومت و ارزیابی خزش، تغییر حجم، کارپذیري و قوام باشد. ارزیابی را میي اپوکسی باید شامل آزمایهاارزیابی گروت

  ي کاربردي درست یا تجربه دیگر انجام داد.هابا آزمایش، مشاهده بصري برنامه

   



  
   

بسیار قابل توجه ردنر ) ها(ترکیب رزین اپوکسی و	اپوکسی پایه يهاگروت در انقباض .تغییر حجم گروت پایه اپوکسی :2-1

  دهد .ي اپوکسی در حالت روانی رخ میهاباشد. بخش عمده انقباض در گروتمی

 واکنش اتمام از پس دما افت با خالص محتمل است از این رو 	ي پایه اپوکسیهابا توجه به اینکه انقباض حرارتی در گروت

تفاده در صفحات پایه ماشین آالت، معموال از ترکیب مقدار اس مورد اپوکسی پایه گروت .شد خواهد ترك و تنش ایجاد  باعث

گردد. وجود سنگدانه سبب کاهش یا حذف انقباض گروت پایه اپوکسی در حالت مشخصی سنگدانه و اپوکسی تولید می

ارت شود. عالوه بر این، در صورت استفاده از سنگدانه، بدلیل کاهش حجم رزین اپوکسی در واحد حجم گروت، حرخمیري می

در هر صورت جهت .تولید شده حین واکنش اپوکسی کاهش یافته و این سبب کاهش انقباض گروت پایه اپوکسی خواهد شد

  است.حصول شرایط مدنظر در طراحی، رعایت ضوابط پیشنهاد شده توسط سازنده الزامی

  وجود ندارد.	اع گروت اپوکسیبراي آزمایش حجم یا خصوصیات تغییر ارتف پذیرفته شده عمومی ASTM هیچ روش یا روش

 پایه گروت از بیشتر صد در 100 تا 50 حدود در مقاومت فشاري گروت پایه اپوکسی معموال		.مقاومت فشاري :2-2

 شرایط در که اي گونه به. است تر کوتاه بسیار اپوکسی پایه گروت در نهایی مقاومت حصول زمان همچنین. است سیمانی

رسد. مقاومت باال و مدول االستیسیته پایین ساعت به مقاومت نهایی خود می 24پوکسی در کمتر از ا پایه گروت نرمال، دمایی

تر گروت پایه اپوکسی در قیاس با گروت پایه سیمانی، امکان جذب انرژي بیشتر تحت بارهاي ضربه اي را نتیجه 

  وح بتونی تمیز و خشن دارند.ي اپوکسی مقاومت کششی و پیوستگی باالیی با فوالد و سطهاگروت	.دهدمی

 1در  1میلی متر) یا سیلندرهاي  50اینچ ( 2ي هاتوان با استفاده از مکعبي اپوکسی را میهاآزمایش مقاومت فشاري گروت

 دماي که درصورتی شوند،می آزمایش و ساخته ASTM C 579  مطابق با هامیلی متر) انجام داد. نمونه 25در  25اینچ (

  .ی شده و در دماي کار بسیار پایین تر یا بیشتر از دماي طبیعی باشد، باید آزمایشات ویژه اي در آن دما انجام شودبین پیش

  ویدیو تست مقاومت فشاري گروت اپوکسی شرکت آبادگران

   



  
   

مقاومت ضربه اي و شیمیایی 	ي سیمان هیدرولیکیهااپوکسی نسبت به گروتي هاگروت		.دوام گروت اپوکسی :2-3

در برابر بسیاري از مواد شیمیایی مقاوم  هاگیرند. اگرچه اپوکسیبیشتري دارند.پس از سخت شدن تحت تأثیر رطوبت قرار نمی

 دماي در اپوکسی يهاگروت دوام و سختی .دارندو سایر مواد شیمیایی آلی مقاومت کمی هاهستند اما در معرض حمله کتون

  .است) سانتیگراد درجه 50( فارنهایت درجه 120 حدود در دما این. یابدمی کاهش انتقال دماي از بیش

 گروت جریان مخروط یا جریان میز از استفاده با معمول طور به اپوکسی يهاگروت روانی .روانی گروت اپوکسی :2-4

  دهد.ي اپوکسی ارائه میهاي دقیقی را براي استفاده در گروتهاشود. سازنده معموالً نسبتاندازه گیري نمی هیدرولیک سیمان

 گروت مدت بلند خزش خواص آزمایش براي شده پذیرفته روش ASTM C 1181 -	.خزش در گروت اپوکسی2-5

  ئه دهد.ارا روش این با مطابق را خزش اطالعات باید کننده تولید. است اپوکسی

   

  استاندارد	ACI 351.1R	منبع: 

   
 گروت و نکات مربوط به گروت ریزي

نصب ماشین آالت و ایمن سازي سازه هاي فوالدي نصب شده در محل اتصال به پایه ستون ها فرآیندي است که در 

باید مورد توجه  ابتدا ساده و راحت به نظر میرسد ، ولی در عمل کار به این راحتی نیست و نکاتی هستند که حتما

قرار بگیرند.مثال محل نصب یک ماشین یا تجهیز ممکن است نیاز به باال بردن یا پایین رفتن داشته باشد تا با سایر 

ماشین آالت تراز شود. یا اینکه بستر کار ممکن است ناهموار باشد به این معنی که داراي برجستگی یا فرو رفتگی 

ازه شود.هدف استفاده از گروت و بطور کلی عملیات ثابت سازي این است که فاصله باشد و باعث توزیع ناهموار بار س

 .ها را پر کنیم و اجازه ندهیم تجهیزات و یا ستون ها و... بصورت غیر ایمن و یا تثبیت نشده باقی بمانند

پروژه هاي ثابت سازي و در این مقاله مروري خواهیم داشت به مطالب ، مفاهیم و دانش ابتدایی مورد نیاز براي اجراي 

 :گروت ریزي

  
گروت ماده اي است که پس از ترکیب با آب شکل دوغابی و سیال پیدا میکند. شکل سیال ان این امکان را میدهد تا  

در فضا هاي خالی جریان پیدا کرده و فاصله ها رو پر کند. پس از مدتی ماده دوغابی شکل ، حالت جامد به خود 

و مقاومت باالیی میرسد.قبل از اینکه وارد مسایل فنی مربوط به گروت و گروت ریزي شویم الزم  گرفته و به استحکام

است درك درستی از پژوره و کاري که قرار است انجام بگیرد داشته باشیم. مثال اینکه انتخاب یک نوع گروت براي 

و به طبع ریسک کار کمتر است تمام انواع ثابت سازي ها روش صحیحی نیست. واضح است که وقتی میزان بار 

میتوانیم از انواع ارزانتر گروت استفاده کنیم تا مسایل اقتصادي را هم لحاظ کرده باشیم و یا به عکس هنگامی که قرار 



است یک ماشین توربین گاز چند میلیون دالري را نصب کنیم، انتخاب بهترین گروت هدف بوده، حتی اگر باعث 

کنندگان گروت طیف متنوعی از انواع گروت را تولید میکنند تا مصرف کننده بتواند با توجه افزایش هزینه شود.تولید 

بعضی مالحظات که هنگام انتخاب نوع گروت باید مورد توجه .به نوع کار، گروت مورد نیاز را به درستی انتخاب نماید

 : قرار بگیرد میتواند شامل نکات ذیل باشد

 : (EBA)	سطح اتکاي موثر

از دالیل اصلی گروت ریزي این است که ماشین ، ستون و یا تجهیز نصب شده بتواند وزن و فشار را از طریق یکی 

درصد بسیار مطلوب است که .گروت  100بیس پلیت به تمام مساحت زیر خود منتقل نماید.دسترسی به سطح اتکاي 

نصب شده را داشته باشد تا بتواند حداکثر پذیري مطلوب در زیر سطح باید به شکلی انتخاب شود تا قابلیت جریان

 .سطح اتکا را ایجاد نماید

  

 
  
  

 چروك خوردگی یا جمع شدگی 

این مساله معموال بعد از اجراي کار اتفاق میافتد و در صورتی که قبال مالحظات مورد نیاز انجام نشده باشد میتواند 

پلیت و یا ایجاد ترك در کار شود که در نهایت هر دو به باعث جدایی و ایجاد فاصله بین گروت اجرا شده و بیس 

 .کیفیت نهایی کار بسیار لطمه میزنند

  

 مقاومت

یکی از حیاتی ترین پارامترها مقاومت است. مقاومت را به دو گونه تقسیم میکنیم ، مقاومت فشاري توانایی است که 

اید و مقاومت کششی خاصیتی است که باعث میشود گروت میتواند به واسطه آن وزن تجهیز و یا ستون را منتقل نم

اجزاي گروت بعد از خشک شدن در برار نیرو هاي وارده بخصوص نیروهایی که در اثر لرزش ماشین آالت وارد 

میشود به خوبی مقاومت نماید.گروت هاي سیمانی مقاومت فشاري باالیی دارند ولی درصورتی که مقاومت کششی 

از گروت هاي اپوکسی استفاده نماییم ولی باید دقت بیشتري در هنگام اجراي آن به خرج  بیشتر مد نظر باشد باید

 .دهیم

  



 
  

 
  
  

 روش کار 

 انتخاب گروت مناسب

 در  شرایط کاري مختلف و مالحظات گوناگون که هنگام کار پیش می آید باعث میشود روش هاي مختلفی براي اجرا 

پذیري و سیالیت گروت بیشتر توجه هنگامی که سطح اجرا مساحت زیادي دارد باید به میزان جریان مثال. بگیریم نظر

 .کنیم ولی در هنگام کار با سطح کوچک نظیر یک صفحه ستون این مساله خیلی درد سر ساز نیست

ژه حتما باید این مساله بحث دیگر ، مساله مقاومت شیمیایی است. با در نظر گرفتن شرایط کارگاه یا کاربري نهایی پرو

مقاومت حرارتی مساله دیگر .لحاظ شود.معموال گروت هاي اپوکسی انتخاب بهتري براي محیط هاي شیمیایی هستند

است. در صورتی که در محل پروژه یا کاربري نهایی پروژه شرایطی وجود دارد که دماي زیادي ایجاد نماید باید در 

درجه سانتیگراد مناسب  70ر کلی گروت هاي اپوکسی براي دماي بیشتر از انتخاب گروت دقت بیشتري کنیم. بطو

 .درجه سانتیگراد میتوانند تحمل کنند 250نیستند ولی گروت هاي سیمانی تا دماي 

  

 آماده سازي بستر کار

انی باعث پایه ستون یا بستري که قرار است گروت ریزي شود احتماال از چند هفته قبل اماده شده است.این فاصله زم

میشود بتن تا حد ممکن انقباض و جمع شدگی خود را بروز دهد و به مقاومت الزم براي تحمل بار برسد. به شکل 

هفته زمان بین بتن ریزي بستر و انجام عملیات گروت ریزي در نظر گرفت.خیلی مهم است که قبل از  4معمول باید 



ببریم. معموال به روش هایی نظیر استفاده از صفحه ساب و یا  گروت ریزي الیه سست و نازك روي سطح بتن را از بین

این الیه ضعیف میتواند اتصال قوي و مطمئن بیس پلیت و پایه .شستشو با فشار آب زیاد این کار امکان پذیر است

ستون را تحت تاثیر قرار دهد.بخصوص هنگامی که بار هاي دینامیک وجود دارد ویا قرار است از گروت اپوکسی 

ستفاده نماییم. این پوسته سست باید بدون آسیب زدن به قسمت اصلی بتن حذف شود. در نهایت باید به سطحی ا

نکته اي که هنگام کار با گروت هاي سیمانی بسیار اهمیت دارد و معموال .بدون آلودگی و هر گونه گرد و غبار برسیم

چسبندگی بهتر گروت به سطح بتن زیرین میشود. نادیده گرفته میشود، خیس کردن سطح کار است. این کار باعث 

 .در هنگام کار با گروت هاي اپوکسی این کار نباید انجام شود

  

 قالب بندي

قالب بندي معموال به صورتی اجرا میشود که جهت جلوگیري از نشت دوغاب گروت و نیز آلوده شدن دوغاب به سایر 

ک چهار چوب مهار میکنیم. با استفاده از ماله، دوغاب گروت را در مصالح موجود در کارگاه، اطراف بیس پلیت را با ی

سراسر قالب بصورت یکنواخت پخش میکنیم. این روش براي گروت هاي سیمانی معموال به شکل خوبی جواب 

میدهد.نکته مهم جنس قالب است که باید بصورتی انتخاب شود که گروت بعد از سفت شدن براحتی از آن جدا شود. 

اله بخصوص در مورد گروت هاي سیمانی بسیار اهمیت دارد. هنگام جدا کردن قالب از گروت هاي سیمانی ، این مس

هنگام استفاده از .هنگامی که گروت هنوز به حداقل مقاومت الزم نرسیده است امکان ایجاد آسیب و ترك وجود دارد

ان از سهولت و امنیت جدا شدن قالب و گروت گروت هاي اپوکسی نیاز است از انواع موجود موم یا واکس جهت اطمین

 .استفاده نماییم

  

 
  
  

  



   

 ترکیب 

ترکیب صحیح گروت بسیار قابل اهمیت است. نیروي انسانی کارامد و آموزش دیده و تجهیزات مناسب نیز بسیار الزامی 

 .است

 : در هنگام میکس گروت نکات زیر قابل توجه است

 :مالحظات دمایی

درجه  23درجه سانتیگراد نگهداري شوند. بهتریت حالت  30تا  10تمام گروت ها باید در شرایط دمایی مناسب بین 

سانتیگراد است. این شرایط نه تنها باعث افزایش طول عمر انبارداري گروت میشود بلکه باعث افزایش کیفیت اختالط 

است بخصوص اگر در جغرافیایی با آب و هواي گرم و اجرا نیز میگردد.در محل پروژه حفط شرایط دمایی سخت 

باشیم. معموال به گروت هاي سیمانی براي کاهش دماي مخلوط، آب سرد اضافه میکنند. بهتر است بعد از مخلوط 

در صورتی که در آب و هواي سرد سیر .شدن، ادامه کار در یک فضاي سایه براي جلوگیري از افزایش دما صورت بگیرد

هتر است گروت هاي اپوکسی در فضایی گرم نگهداري شوند. این کار خواص میکس و جریان پذیري گروت قرار داریم ب

به شکل کلی آب و هواي گرم کار را سخت تر میکند و نیاز به مالحظات بیشتري وجود خواهد داشت. .را ارتقا میدهد

عت خواص جریان پذیري خود را از اگر گروت اپوکسی خیلی گرم باشد و یا در فضاي خیلی گرم اجرا شود به سر

 .دست میدهد، همچنین امکان ایجاد آسیب و ترك پس از اتمام کار بسیار باالست

  

 مالحظات هنگام میکس گروت سیمانی

نسبت آب به سیمان براي رسیدن به حداکثر مقاومت نهایی بسیار اهمیت دارد. آب باید با کیفیت آب نوشیدنی باشد و 

زان توصیه شده تولید کننده اندازه گیري شود.هیچ وقت بیش از مقدار توصیه شده آب اضافه بسیار با دقت به می

نکنید.ابتدا آب باید داخل ظرف اضافه شود و بعد در حالی که همزن کار میکند سیمان را به آهستگی اضافه 

زمان کافی در اختیار مخلوط قرار زمان میکس باید با دقت با کورنومتر اندازه گیري شود تا اطمینان پیدا کنیم .نماییم

 .دقیقه نیاز است تا تمام گروت را به مخلوط اضافه کنیم 5تا  3داده شده است. معموال زمانی بین 

  

 مالحظالت هنگام میکس گروت اپوکسی

یکی از حیاتی ترین جنبه ها در هنگام میکس گروت اپوکسی رعایت نسبت میان اجزاست.بر خالف گروت هاي سیمانی 

با تغییر نسبت آب میزان مقاومت تغییر میکند گروت هاي اپوکسی باید دقیقا بر اساس نسبت توصیه شده جزء اول  که

و دوم با یکدیگر ترکیب شوند. باید تمام رزین پایه با تمام هاردنر ترکیب شود.نکته قابل توجه دیگر این است که 

واخت و یکسان است. عدم میکس یکنواخت، باعث ایجاد اطمینان پیدا کنیم که ترکیب اپوکسی در سرار مخلوط یکن

تکه هاي مخلوط نشده در محصول نهایی شده و باعث میشود تا استحکام و سایر خواص در انتهاي کار تحت تاثیر قرار 

بگیرد.ساده ترین روش براي اجراي گروت سیمانی در مساحت محدود به این شکل است که بعد از میکس مطلوب 

درجه از پایین به  45یر بیس پلیت قرار دهیم و بعد لبه هاي ان را درست کنیم.معموال لبه ها یک زاویه گروت ان را ز

درجه باعث میشود تا کار تمیز تر به  45باال خواهد بود.گروت نباید دچار فرو رفتگی یا تغییر شکل بشود.ایجاد زاویه 

میکند در ضمن خطر آسیب به لبه ها نیز کاهش پیدا نظر برسد و هم انباشت مایعات بر روي پایه ستون جلوگیري 

 .میکند

  



 
  

 عمل آوري و مراقبت 

هنگامی که گروت در فضاي باز اجرا می شود بخصوص در ایام گرم سال الزم است یک سایه بان موقت به شکلی ایجاد 

دماي بیسپلیت و افزایش شود که محل اجرا از نور مستقیم خورشید حفظ شود.تابش مستقیم خورشید باعث افزایش 

 .دماي گروت میشود

 : گروت هاي پایه سیمانی

نظیر تمام محصوالت با پایه سیمان بسیار ضروري است که گروت تازه اجرا شده در مقابل از دست دادن آب زیاد 

قبت محافظت بشود. این پدیده بعث ایجاد چروك و ترك در ساختار گروت و کاهش مقاومت نهایی کار خواهد شد.مرا

در برابر از دست دادن رطوبت در یک هفته اول بسیار اهمیت دارد.بیس پلیت نیز همانند گروت باید از تغییرات شدید 

دمایی محافظت بشود.داغ شدن بیش از حد در اثر تابش خورشید تا سرد شدن خیلی زیاد هر دو میتواند باعث ایجاد 

 .آسیب در گروت کار شده بشود

  

 : گروت هاي اپوکسی

همانند گروت هاي سیمانی گروت اپوکسی نیز باید در چند روز نخست از تغییرات شدید آب و هوایی محافظت 

بشود.مخصوصا زمانی که مساحت کار یا حجم گروت ریخته شده زیاد است و واکنش هاي شیمیایی اپوکسی خود 

صورتی که قرار است حجم زیادي گروت  میتواند به شکل محسوسی دما را باال ببرد.در مناطق گرم و یا خیلی گرم در

اپوکسی کار شود بهتر است ساعات بعد از غروب خورشید در نظر گرفته شود تا از ساعاتی از شبانه روز که خنک تر 

 .است بهره ببرید

 کاربرد گروت اپوکسی

 :کنیمها اشاره میگروت اپوکسی بسته به نوع دو جزئی یا سه جزئی آن، کاربردهاي زیادي دارد، ما به برخی از آن

  
 نصب دستگاه و تجهیزات صنعتی داراي لرزش 

 گروت ریزي زیر صفحات ستون زیر بارهاي شدید خمشی، کششی و برشی 

 مقاوم سازي قسمت هایی از سازه بتنی که آسیب شدید دیده اند. 

 ترمیم سازه هاي بتنی در معرض خوردگی و یون هاي مخرب شیمیایی 

 آرماتورها در بتنها و کاشت برخی از بولت 

 سازي هاي بتنی که در معرض بارهاي دینامیکی هستندترمیم کف. 

 خواص گروت اپوکسی

ور که پیش از این هم اشاره شد این محصول در برابر خواص بیشتري دارد. همانط گروت سیمانی به نسبت اپوکسی گروت 

توان به مقاومت در برابر حرارت و بارهاي خمشی، کششی و برشی عملکرد فوق العاده بهتري دارد، اما از دیگر تمایزهاي آن می



ما در هر صورت با محیط هاي خورنده شیمیایی اشاره کرد. بدون تردید گروت اپوکسی توانایی بیشتري نسبت به سیمانی دارد ا

 .بایست صرفا در مواردي که استفاده از آن ضروري است مورد مصرف قرار بگیردتوجه به اختالف قیمت خیلی زیاد با آن، می

 روش ترکیب اجزاي گروت اپوکسی در کارگاه

ت رزین اپوکسی + هاردنر و تواند دو یا سه جزء داشته باشد. این اجزا به صورهمانطور که در باال اشاره کردیم، این محصول می

 .یا رزین اپوکسی + هاردنر + فیلر مورد استفاده قرار بگیرد

 :بایست طبق موارد زیر عمل کردبراي ترکیب این اجزا، می 

 .تواند با نصب پره روي دریل آن را مهیا کردتهیه همزن برقی که می 

 تهیه ظرف تمیز کمی بزرگتر از مقداري که قصد اختالط داریم. 

 قرار دادن اجزا در کنار ظرف براي اختالط 

 ترکیب رزین اپوکسی و هاردنر 

 اختالط و هم زدن به صورت دور تند با همزن 

 در صورت سه جزئی بودن، اضافه کردن آرام و پیوسته فیلر به ظرف 

 زدن همزمان با اضاف شدن فیلر توسط همزن برقیهم 

 .دقیقه، مخلوط آماده شده را در محل مشخص شده بریزیم 20و حداکثر بایست ظرف مدت کوتاه پس از اتمام اختالط می 

از نکات با اهمیت مصرف گروت اپوکسی، تمیز بودن محل مصرف و عاري بودن آن از رطوبت، چربی، مواد سست یا دیگر  

 .باشدموارد می

کرده و کامال حجم مورد نظر را پر این محصول با توجه به روانی باالي خود، به صورت آهسته در محدوده قالب حرکت  

 .کندمی

 

 گروت چیست؟

باشد که آب موجود در آن به حدي زیاد است ) مخلوطی از مواد سیمانی و آب، همراه با یا بدون سنگدانه می Groutگروت (

ها به شوند و از اسامی آن  نمی قائل تفاوتی اشتباه به) مالت( گروت و مورتار شود. معموال میانکه این ماده کامال جاري می 

هاي زیادي با هم دارند. گروت نیازي به وجود سنگدانه ندارد،  کنند. در حالی گروت و مورتار تفاوت جاي یکدیگر استفاده می

تواند جاري شود و روانی زیادي دارد، در حالی که ي مناسب باشد. گروت کامال می در حالی مورتار بایستی داراي سنگدانه 

شود، در حالی که مورتار براي چسباندن به کار می رتار این گونه نیست. از گروت براي پر کردن فضاهاي خالی استفاده می مو

  رود.

هایی که در عناصر مختلف ساختمانی ممکن است وجود داشته باشد، استفاده از گروت براي پر کردن فضاهاي خالی و تخلخل 

روت معموال ساده است و اگر به مقدار خیلی زیادي مورد نیاز نباشد، در همان محل پروژه ي گ شود. مخلوط کردن و تهیهمی 



شود و گروت را با قیمت  هاي مربوطه داده میشود. اما اگر مقدار گروت مصرفی زیاد باشد، سفارش به کارخانه انجام می 

  مناسب در آنجا تهیه خواهد شد.

، گروت سیمانی یا پایه سیمانی (برخی آن را گروت اپوکسی توان بهها می ترین آن هم ها انواع مختلفی دارند که از مگروت 

 مورد انواع گروت اشاره کرد. انتخاب	کننده هاي منبسط گروت و هاي پلیمريگروت  سیمان گروت نیز می نامند)،

موجود دارد. با در نظر گرفتن این شرایط  مواد دیگر با نظر مورد گروت همزیستی و مطابقت به بستگی موقعیت، هر در استفاده

  .شود می انتخاب نظر مورد گروت هاي مختلف هر نوع،و ویژگی 

نگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حائل ها ، برینصب ریل ماشین آالت ها، آنکربولت ها، ستون صفحه زیر در گروت کاربردي

  دارند.

) در انواع مختلفی همچون گروت با مقاومت باال، اپوکسی، سیمانی اصالح شده همینطور گروت پایه سیمانی Groutگروت (

  باشد می خرید و فروش قابل ایران بتن کلینیک در قیمت روز با

  مهم ترین مزایاي گروت	✔

ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند. چون گروت  مهم ترین مزایاي گروت از جمله

منبسط شونده خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل زیر صفحه ستون ها، آنکربولت ها، نصب 

وت ها به گونه اي طراحی شده اند که توان ریل ماشین آالت، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حائل ها و... استفاده می شود. گر

 هاي نیرو انواع ماشین آالت جذب نیرو هاي وارد و انتقال آن ها را به بخش زیرکار داشته باشد براي مثال در هنگام نصب

 و مطلوب هاي مقاومت باعث ها گروت و ها مالت. شود می منتقل فنداسیون بتنی به مالت یا گروت توسط ها آن از وارده

مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین مالت یا گروت و سازه ها قرار گیرد و بر روي آن گروت یا مالت قرار گیرد از یک طرف و 

سطح زیر کار از طرف دیگر می شود. به طور کلی دو روش مالت ریزي یا گروت ریزي در داخل حفرات در محل اتصال آنکرو 

  وجود دارد.

تواند با استفاده از گروت ها فضاهاي خالی به وجود آمده است را می  دگی و ترك خوردگی در آنهایی که بر اثر آسیب دیبتن 

اي، بتن را ترمیم کند و از نظر سازه سیمانی ترمیم کرد. البته باید توجه داشته باشید که گروت صرفا فضاي خالی را پر می 

رك و آسیب دیدگی در حال پیشرفت نباشد و یا عامل آسیب دیدگی شود که ت کند. بنابراین زمانی از گروت استفاده می نمی

  شناسایی شده و از بین رفته باشد.

روان کننده بتن  عالوه بر آب، سنگدانه و سیمان پرتلند، ممکن است براي افزایش روانی گروت، از مواد افزودنی

MTOCRETE N-660 این و باشد می 0�5 تا 0�4 بین معموال گروت مخلوط در سیمان به آب نسبت. شود استفاده 

 با را آب لیتر 20 معمولی، گروت سیمانی کند. به طور مثال، در یک می تعیین ترك خوردگی بتن گروت میزان را نسبت

  .کنند می مخلوط کننده روان یا و شدگی جمع ضد اي هافزودنی گرم 225 همراه به سیمان کیلوگرم 50

هاي  خلتخل کردن پر و بتن مختلف هاي قسمت به تزریق گروت تا شود می باعث باال، روانی یعنی گروت، ي ویژه خاصیت

  آن تسهیل شود.

  		انواع گروت		✔
 گروت اپوکسی دو جزئی و سه جزئی  

 گروت منبسط شونده و آماده  

 گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري بسپار  

 گروت منبسط شونده بر پایه سیمان  

 گروت پلیمري  

 گروت اپوکسی  

 (گروت سیمانی) گروت پایه سیمانی  



  گروت پلیمري چیست؟	✔

  گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري داراي دو جز می باشد. گروت پلیمري همان

  فواید گروت پلیمري ✔

  گروت پلیمري داراي مقاومت کششی و خمشی باال است.

  ) مطلوب است.ASOCRET-IMگروت پلیمري داراي خاصیت آب بند کننده (مالت ترمیمی آب بند کننده بتن 

  باال است.گروت پلیمري داراي خاصیت مقاومت سایشی 

  گروت پلیمري داراي پیوند قوي با زیرسازي معدنی است.

  گروت پلیمري داراي مقاومت باال در برابر اثر آب شور دریا است.

   گروت اپوکسی	✔

اي از پیمانکاران مورد استفاده قرار می گیرد و روز به روز نیز به میزان گروت اپوکسی در حال حاضر توسط طیف گسترده 

نده کن پر یا فیلر پودر و رزین هاي اپوکسی ، ازگروت پایه سیمانی مصرف آن اضافه می شود. در گروت اپوکسی بر خالف

 به. دهد می تحویل شما به را اي لکه گونه هیچ بدون و سطح صاف استفاده شده است. گروت اپوکسی به شدت بادوام است و

. سازد می متمایز سیمانی پایه گروت خصوصا مشابه موارد از را آن که دارد مثبتی بسیار هاي ویژگی اپوکسی گروت کلی طور

بهترین گروت  د نظر خود با ویژگی هاي آن آشنایی کامل حاصل کنیم تا بتوانیممور مواد انتخاب از پیش تا است الزم

 رزین داراي اپوکسی گروت. باشد می جز 3 شامل و حالل بدون و پذیر شکل اپوکسی گروت. بزنیم رقم را انتخاب اپوکسی

وت اپوکسی کافیست سه جز ، عمل آورنده آمین و دانه بندي ویژه سیلیسی است. در هنگام مصرف گرسخت کننده اپوکسی،

  آن با هم مخلوط شوند.

  

  ویژگی هاي مهم گروت اپوکسی ✔

 ماده به تا اند شده باعث که باشد می اپوکسی گروت ویژگی هاي منحصر به فرد مقاومت بسیار باال، دوام و عمر طوالنی از

این گروت وجود دارد که باعث منحصر  در نیز دیگري هاي ویژگی اما. شود تبدیل سازي ساختمان صنعت در مصرف پر اي

ي مورد استفاده در گروت اپوکسی می تواند رنگ آن را تغییر دهد. در واقع  شدن آن می شوند. به طور مثال فیلر یا پر کننده

ان شما می توانید رنگ مورد نظر خود را براي این گروت انتخاب کنید. این گزینه براي مواردي که در آن ها گروت اپوکسی عی

است، بسیار پرکاربرد خواهد بود. ویژگی بسیار مهم دیگري که در گروت اپوکسی وجود دارد این است که در برابر ضربات وارده 

بسیار مقاوم است و به هیچ وجه ترك نمی خورد. این مسئله باعث می شود تا گروت اپوکسی عمر بسیار طوالنی اي داشته 

 و مهم بسیار صنعت ساختمان سازي ترمیم یا تعویض نداشته باشد. ویژگی اي که در باشد و تا مدت ها نیازي به هیچ گونه

  .است توجه مورد

  گروت پایه سیمانی (گروت سیمانی)	✔

) و آب با یا بدون ماسه یا افزودنی بلین باالگروت مخلوطی از مواد سیمانی، سیمان پرتلند معمولی یا سیمان بسیار ریز (

شود. بندي می ترکیبی با قوام و پمپ پذیر بدون جداشدگی زیاد اجزاي تشکیل دهنده آن نسبت هاست. این مخلوط در 

گروت سیمانی  شود. هاي دریل شده بازشوها به داخل، تزریق میها سطح سازه یا از سوراخ گروت از داخل بازشدگی 

باال و زودرس است که بستگی به دماي آب و  نهایی و اولیه مقاومت با شونده منبسط سیمانی گروت چیست؟ منبسط شونده

 هنگام در و باشد می مصرف آماده شده، بندي بسته خشک صورت به پودر گروت هوایی محیط و زمان مصرفی دارد. این

 به هنگامی و بوده گازها تصعید حاصل انبساط اولیه گروت .است مرحله دو حجمی انبساط خصوصیات داراي آب، با ترکیب

دقیقه به طول انجامد. فاز دوم انبساط گروت نیز در اثر  30تا  15که پودر آن با آب ترکیب شود و به مدت  آید می وقوع

واکنش شیمیایی گیرش مالت است که یک یا دو روز بعد از اختالط مالت آغاز می شود. به منظور حصول انبساط اولیه بهینه 



 و بوده گروت ضد سولفات ه قرارداد. گروت مخلوط آماده اي از نوعباید مالت را پس از اختالط با آب سریعا مورد استفاد

 10 – 40 باالي دماي مخصوص گروت این. باشد می میکروسیلیکا پودر و نوع طبق بر سولفات ضد پرتلند سیمان داراي

د شد. جهت خواه تر کند مقاومت کسب میزان گیرد صورت شده گفته دماي زیر در ریزي گروت چنانچه و بوده گراد سانتی

 کلینیک بازرگانی قسمت با توانید می سیمانی پایه خرید بهترین گروت کسب اطالع از انواع گروت سیمانی و قیمت و نحوه

  .نمایید حاصل تماس ایران بتن

  		فواید گروت سیمانی ✔
ه هیچ نوع مواد دیگري به ب نیاز و است سیمان و سنگدانه گروت سیمانی متشکل از کلیه مواد افزودنی الزم و مواد مورد نیاز

 تازه، بتن مرحله در گازي انبساط سیستم ایجاد با که است حجم کنترل شده جز آب ندارد . این نوع از گروت داراي افزایش

  .است جبران قابل را مواد در نشست و شدگی جمع

  عملکرد هاي گروت ریزي	✔

شود. گروت نباید دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم شود و گروت باید قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولی جاري 

ته نشین نشود. گروت نباید دچار جمع شدگی قابل مالحظه اي شود. گروت باید توان نگهداري آب مالت بتنی و سیمان را 

مواد  نی مخلوط،داشته باشد. گروت باید در حداقل زمان به مقاومت مطلوبی دست یابد. مجموعه موارد ذکر شده نیازمند همگو

 سنگی مصالح از و شود ساخته ساختمانی کارگاه در گروت مخلوط اگر. باشد چسباننده و مصالح سنگی و مواد افزودنی

 بدست براي. بود نخواهد پذیر امکان نیز الزم ضمانت و آمد نخواهد بدست گروت در مناسب بندي دانه شود، استفاده موجود

 نظر از شرایطی چنین در سنگی مصالح و بتن افزودنی و چسباننده مواد بهینه درصد MTOFLOW 600گروت  آوردن

گروت  ادي است. به همین دلیل است که ازاقتص غیر کامال نیز اقتصادي نظر از و بود خواهد ممکن غیر تقریبا تکنیکی

آماده ایده آلی براي گروت ریزي و گروت کاري استفاده می شود. این نوع گروت هاي مخلوط آماده تحت شرایط 	مخلوط

کنترل شده و فرموله شده و از پیش مخلوط شده در کارخانه بسته بندي می شوند. از آنجایی که خصوصیات عملکرد این مواد 

یق مشخص و معلوم است، چنانچه طبق راهنماي سازنده بکار برده شوند و همچنین به طور مناسب مخلوط، تحکیم و بطور دق

  عمل آوري شود، نتایج مثبت و رضایت بخشی را خواهید داشت.

  		مهم ترین عامل در انتخاب گروت	✔

 از هریک. دارد کاري گروت یا و یزيگروت ر براي یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته هاي مورد نیاز سرویس،

  .بود خواهند نیاز پاسخگوي که باشند می بفردي منحصر و مشخص عملکرد و خصوصیات داراي ها گروت نوع این

  وسایل مورد نیاز براي تزریق گروت	✔

  متر مکعب.کیلوگرم بر سانتی  4تا  2بر دقیقه و با ایجاد فشار  cum 4تا  3کمپرسور هوا با ظرفیت  .1

کیلوگرم بر  4ماشین تزریق گروت یا پمپ گروت به همراه ابزار آالت فرعی آن. این پمپ باید قادر باشد تا گروت را  .2

کیلوگرم بر  20هایی با قابلیت پمپاژ تا  سانتی متر مربع تزریق کند. تا کنون فناوري تا جایی پیشرفت کرده که پمپ

  سانتی متر مربع گروت نیز موجود است.

  ایل مختلف مختص به آندریل و وس .3

  وسایل مورد نیاز براي تهیه و مخلوط کردن گروت .4

  هاي انعطاف پذیر مخصوص براي تزریق گروت به محل مورد نظرشلنگ .5

این محصوالت مشخصات فنی متفاوتی نسبت به هم  g1و  g3و  g2در نظر داشته باشید گروت ها انواع مختلفی دارند از نوع 

هاي مختلف استفاده می شوند می توانید جهت بررسی و اطالعات بیشتر در این زمینه و محصوالت  دارند و در جاها و در نوع

  .فرمایید دریافت را جدید اطالعات کلینیک بتن ایران دیگر نیز از واحد فروش



  هر آنچه که باید درباره نحوه گروت ریزي بدانید

ي تعمیر بتن کارآمد هستند. از گروت به دلیل مقاومت باال تر از گروت ها به عنوان یک ماده مستقل و نیز به عنوان یک ماده 

 پر عنوان به سیمانی، پایه نوع در انبساط قابلیت	بتن معمول و همچنین خواصی نظیر توانایی کنترل بارهاي دینامیکی،

وترهاي ر و ها فن و پرس هاي دستگاه و ها جک و ها پمپ فلزي، هاي ستون هاي پلیت بیس و صفحات زیر کننده

 با ترمیم سطوح براي دار الیاف کننده ترمیم کننده، ترمیم و ترمیم کننده و گروت ترکیب. شود می استفاده سانتریفیوژ

 بولت میان حفرات ي کننده پر عنوان به. کند نمی وارد ترمیم عملیات به اي صدمه و بوده اقتصادي زیاد عمق یا ها مساحت

  .کرد معرفی... و سیمانی پایه گروت و اپوکسی گروت توان می را گروت انواع. است آل ایده چسب بتن و گروت ترکیب ها

  طریقه مصرف گروت (گروت ریزي) ✔

 MTOگروت  ) و مقاومت بسیار باال می باشد.non-shrink( گروتی مناسب است که داراي خاصیت غیر انقباضی

FLOW 2500 اسکلت، تراز بودن بیس پلیت  نصب از قبل بنابراین. کند می تراز را فونداسیون و پلیت بیس زیر خالی فضاي

باید توسط دوربین و نقشه بردار تایید گردد. همچنین بهتر است که قالب از دو طرف روبروي هم فاصله بیشتري با لبه صفحه 

 شدن خارج براي پلیت و قالب	فلزي داشته باشد تا در هنگام گروت ریزي هوا از سمت دیگر خارج شود. ضربه هاي کوچک به

فضاي گروت  نیست. در صفحاتی با ابعاد بزرگ باید از زنجیر کشی استفاده کرد، یعنی یک زنجیر کوچک از تاثیر بی هوا

 طرفین به کشی طناب حالت به نفر دو وسیله به و شود می خارج دیگر طرف از و شده وارد) پلیت بیس طول در مثال( ریزي

  .کند می بازي را ویبره نقش و شده کشیده

  در زمان گروت ریزي مقدار مصرف گروت ✔

ساعت قبل از گروت ریزي باید سطوح بتنی را کامال غرقاب کرد (تا تشنگی بتن، شیره گروت را جذب نکند) و در زمان  3از 

تجهیزي که قرار است زیر آن ها 	صفحات و شاسی فلزي گروت ریزي بهتر است آب اضافی را از روي سطح، خشک نمود.

هر گونه آلودگی پاك شده و بر روي آن ها سوراخ هایی براي خروج هوا قرار داده شود. محل  گروت ریزي انجام شود، باید از

پایه  گروت MTOFLOW 2500گروت ریزي باید به نحوي قالب بندي شده باشد که نشت رطوبت در آن اتفاق نیفتد. 

لیتر در حالت خمیري  4شده و از  عرضه مصرف آماده و کیلویی 25 بندي بسته در ایران بتن کلینیک شرکت  2سیمانی تیپ 

لیتر در حالت روان به ازاي هر کیسه آب مصرف می نماید. ابتدا باید آب را داخل ظرف مناسب ریخته و پودر را کم کم  6تا 

 انجام اختالط از پس دقیقه 15  دقیقه انجام داد. گروت ریزي تا 5اضافه کرده و با یک میکسر مکانیکی، اختالط را به مدت 

 ولی کرد ریزي گروت مرحله یک در توان می باشد متر سانتی 15 از کمتر ریزي گروت ضخامت مقطع گیرد. زمانی که می

 ناشی خوردگی ترك تا نمود استفاده میلیمتر 15 قطر با هاي سنگدان از باید بیشتر هاي ضخامت براي

 می ریزي گروت عملیات انجام از قبل  پذیرد، لذا انجام پیوسته و قطع بدون باید ریزي گروت. گردد کنترل هیدراتاسیون از

 با محافظت همچنین و آب اسپري روز 3 عمل آوري گروت براي. گردد تامین و محاسبه مصرف میزان و الزم حجم بایست

 خنک. شود استفاده بعد و گیرد قرار خنک هواي در سازي آماده از قبل گروت گرم، هواي در. است الزم مرطوب و خیس گونی

ردن ابزار گروت ریزي بسیار مهم است. گروت ریزي در ساعات گرم توصیه نمی شود. همین طور بهتر است بار گذاري بعد از ک

  از عملیات گروت ریزي باشد. 72

  گروت ریزي با گروت سیال ✔

لی بیرون از روش گروت سیال در محل هایی که حفرات تقریبا بسته و مسدود و غیر قابل دسترسی بوده استفاده می شود و

  آن، گروت کاري به راحتی امکان پذیر است.

  نحوه استفاده از گروت ها		✔

  مخلوط هاي گروت آماده

مخلوط هاي گروت آماده جهت مصارف مختلفی چون زیر صفحه ستون ها، آنکربولت ها (انکربولت، انکربولت)، نصب ریل 

کاربردي دارند. این گروت ها به گونه اي طراحی شده اند که ماشین آالت، برینگ پل ها، پلت ها، ریل ها، حائل ها و... 



  .باشند داشته را زیرکار بخش به ها آن انتقال و جذب نیروهاي وارده توان

 می منتقل بتنی فنداسیون به مالت یا گروت توسط ها آن از وارده نیروهاي آالت ماشین انواع	نصب هنگام در مثال براي

وجب حصول مقاومت هاي مطلوب و مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین مالت و سازه اي که م ها گروت و ها مالت. گردند

  قرار است بر روي آن گروت یا مالت قرار گیرد از یک طرف و سطح زیر کار از طرف دیگر می گردند.

  به طور کلی دو روش مالت ریزي در داخل حفرات در محل اتصال آنکربولت وجود دارد که عبارتند از :

 گروت یا مالت خشک )Dry-pack Mortar در این روش مالت با استفاده از نیروي تراکمی :(Tamping  جایگذاري

  می شود.

 گروت یا مالت سیال )Flow Mortar به علت روانی در هنگام ریختن، گروت یا مالت خود به خود جایگذاري می :(

  شود.

رضایت بخشی در عمل در کارهاي ساختمانی به کار برده می شود  کامال بطور خشک هر چند مصرف گروت یا مالت هاي نوع

ولی این روش جایگذاري همیشه روش مناسبی نیست، به همین خاطر است که در عمل تمایل به استفاده از روش مالت سیال 

ه بیرون از رو به افزونی دارد. روش مالت سیال در محل هایی که حفرات تقریبا بسته و مسدود و غیر قابل دسترسی بود

  .دارد فراوان کاربرد نیست پذیر امکان راحتی به گروت کاري آن،

  چرا مالت هاي مخلوط گروت آماده ترجیح داده می شوند؟

مالت هاي گروت طراحی شده براي گروت کاري می بایست پاسخگوي کاربردها، عملکردها و نیازهاي مشخصی همچون موارد 

  زیر باشند.

 و در حالت معمولی جاري شود. قوام یافته و سیال باشد  

 .دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم نشده و ته نشین نشود  

 .دچار جمع شدگی قابل مالحظه نگردد  

 .توان نگهداري آب مالت بتنی و سیمان را داشته باشد  

 .در حداقل زمان به مقاومت مطلوب دست یابد  

مواد افزودنی  مواد چسباننده و مصالح سنگی (دانه بندي) ومجموعه موارد ذکر شده در باال نیازمند همگونی مخلوط، 

ساختمانی ساخته شود و از مصالح سنگی موجود استفاده به عمل آید، دانه  کارگاه در گروت مخلوط چنانچه. هستند بتن

  بندي مناسب بدست نخواهد آمد و ضمانت الزم نیز امکان پذیر نخواهد بود.

(اگر نیاز باشد) و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر تکنیکی 	مواد چسباننده و افزودنی براي بدست آوردن درصد بهینه

ن خواهد بود و از نظر اقتصادي نیز کامال غیر اقتصادي است. به همین دلیل است که از مالت مخلوط آماده تقریبا غیر ممک

گروت بطور ایده آل براي مالت ریزي گروت و گروت کاري استفاده به عمل می آید. این نوع مالت هاي مخلوط آماده گروت 

ر کارخانه بسته بندي می شوند. از آنجایی که خصوصیات د شده مخلوط پیش از و شده فرموله	تحت شرایط کنترل شده و

عملکرد این مواد بطور دقیق مشخص و معلوم است، چنانچه طبق راهنماي سازنده بکار برده شوند و همچنین بطور مناسب 

  .داشت خواهد دنبال به را بخشی رضایت و مثبت نتایج شوند، تحکیم و عمل آوري مخلوط،

  مالت هاي گروت آماده	✔

رزین  رکت کلینیک بتن ایران تولید کننده و عرضه کننده گروت ها و مالت هاي مخلوط آماده گروت بر پایه سیمان،ش

  .باشد می) بسپار( اپوکسی و پلیمري

 گروت سرویس، نیاز مورد هاي خواسته و شرایط به بستگی مشخص کاربرد یک براي گروت مالت انتخاب در عامل ترین مهم

 که باشند می بفردي منحصر و خصوصیات عملکردي مشخص ري دارد. هریک از این نوع مالت ها دارايکا گروت یا و ریزي

  .بود خواهند موجود نیازهاي پاسخگوي

 گروت منبسط شونده بر پایه سیمان  

 گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمري  



 گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی  

 گروت آماده منبسط شونده  

سیمانی منبسط شونده با مقاومت اولیه و نهایی باال و زود رس که به دماي آب و هوایی محیط و زمان مصرفی مالت، گروت 

  بستگی دارد.

خصوصیت   این مالت به صورت پودر خشک بسته بندي شده، گروت آماده مصرف می باشد و در هنگام ترکیب با آب، داراي

  .است مرحله دو ویژه انبساط حجمی

تا  15ن حاصل تصعید گازها بوده و هنگامی به وقوع می پیوندد که پودر آن با آب ترکیب می شود و به مدت آ اولیه انبساط

دقیقه بطول می انجامد. فاز دوم انبساط نیز در اثر واکنش شیمیایی گیرش مالت است که یک یا دو روز بعد از اختالط  30

  مالت آغاز می شود.

بایستی مالت را پس از اختالط با آب سریعا مورد استفاده قرارداد. گروت مخلوط آماده از به منظور حصول انبساط اولیه بهینه 

و پودر میکروسیلیکا می  Vنوع  ASTM C 150نوع گروت ضد سولفات بوده و داراي سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق 

زیر دماي یاد شده صورت گیر و نرخ بوده و چنانچه مالت ریزي در  c °40 - c °10باشد. این مالت مخصوص دماي باالي 

  کسب مقاومت کندتر خواهد شد.

  میزان مصرف گروت بر اساس تعداد صفحه ستون :

 گروت ضخامت ×) مربع متر(  صفحه یک مساحت  ×تعداد صفحه ها × )وزن مخصوص گروت( 2000گروت ( کیلوگرم) =

  ) متر(  ریزي

  گروت پایه سیمانی-الف

 7 تا 5 ي بازه در مقاومت فشاري گروت است. براین اساس انتظار می رود ASTM C1107ی استاندارد گروت پایه سیمان

 شود نزدیک مربع متر سانتی بر کیلوگرم 800 به روز 28 در عدد این و رسیده مربع متر سانتی بر کیلوگرم 550 تا 450 به روز

 در گروت از گیري نمونه. شود می گفته نیز G2تیپ  نیز گفته می شود). به این گروت، گروت 1000تا  BS استاندارد در(

 ترمیم مشابه – هستند پودر یا ریزدانه صورت به که سیمانی هاي نمونه براي( متر سانتی 5×5×5 ابعاد در و تایی 3 هاي قالب

مخصوص وزن  .شود می گیري نمونه آب کم و خشک نیمه روان، صورت به و) شود می استفاده ابعاد این از-بتن هاي کننده

 مبحث در. است مکعب متر در کیلوگرم 2200 تا 1800 بین ها پلیت بیس زیر در محاسبه براي آب مصرف به بسته گروت

 از باالتر کمی که شده بسنده جمله این به تنها و نشده بتن فشاري مقاومت براي مشخص عدد به اي اشاره ملی مقررات نهم

درصد  3/0افزودنی منبسط کننده که در فصل اول به آن اشاره شد، گروت تا  وجود دلیل به. باشد فونداسیون بتن مقاومت

ازدیاد حجم دارد و این کمک می کند در زمان عمل آوري یا کیورینگ زیر صفحه و استراکچر یا شاسی فلزي کامال پر شده و 

  اصطالحا لق نمی زند.

  گروت اپوکسی -ب

 1100آمین و پودر سیلیسی است. مقاومت فشاري و کششی باال ( تا محصول سه جزئی شامل رزین اپوکسی و هاردنر پلی 

کیلوگرم بر سانتی متر مربع تحمل کشش) باعث شده تا تاب خوبی در برابر  120کیلوگرم بر سانتی متر تحمل فشار و 

رعت سخت س به نصب محل در و شده اجرا سهولت به ترکیب این. باشد داشته برشی–فشارهاي دینامیکی و نیروهاي خمشی

 MTOFLOW اپوکسی گروت. است استفاده قابل فشرده و کوتاه زمان مدت با تعمیرات و اورهال	می شود. بنابراین در

 که استراکچرهایی و ها فن سوپر ها، پمپ کمپرسورها، مانند صنعتی تجهیزات بولت کاشت و انکراژ براي براین، عالوه 650

بوده و البته در صورت سفارش کارفرما می  G3 ( G3 type )این محصول تیپ . است مناسب شوند می دینامیکی بار متحمل

کیلوگرم رزین اپوکسی  3کیلوگرم پودر،  16تواند از سنگدانه هایی با قطر کوچکتر نیز تولید گردد. بسته بندي محصول شامل 

  سانتی متر مناسب است. 1ت ضخام به مربع متر 1 مساحت ریزي گروت براي ترکیب این که بوده، هاردنر کیلوگرم 1و 

 روغن با ها قالب ، گروت زیاد چسبندگی	باید توجه داشت پیش از ترکیب این مواد محل گروت ریزي آماده شده و به دلیل

 برش عملیات انجام عدم اهمیت اپوکسی هاردنر و رزین بودن اشتعال زا آغشته شود. MTOOIL 450 مثل قالب کننده آزاد



ینطور کشیدن سیگار را در محل گروت ریزي را دو چندان می کند. هنگام ترکیب، واکنش رزین و هم و جوشکاري یا گرم

هاردنر بتن حرارت زاست و این طبیعی است، اما چون این حرارت در احجام ترکیب بزرگ به اشتعال منجر می گردد، بهتر 

  است ترکیب رزین و هاردنر در حجم خیلی بزرگ صورت نگیرد.

روت اپوکسی به این صورت است که ابتدا رزین با هاردنر مخلوط شده و میکس می گردد، سپس پودر به طریقه ترکیب گ

نحوي که حبس هوا صورت نگیرد ترکیب شده و مجددا ترکیب مذکور به هم خورده تا ژل و مالت روان یک دستی حاصل 

  گردد.

  قالب گذاري در مخلوط مالت	✔

که در حین گروت و مالت ریزي هیچ گونه تغییر و جابجایی در آن ها بوجود نیاید. قالب  طراحی قالب ها باید به گونه اي باشد

ها را باید باالتر از سطح گروت کاري در نظر گرفت. این مقدار اضافی را باید براي اطراف نیز در نظر گرفت. در گروت و مالت 

  ارج شود.ریزي بایستی اطمینان حاصل نمود که هواي محبوس درون مالت از آن خ

 ها روزنه این. نمود تعبیه گوشه ها و زاویه ها پس باید روزنه هاي باز را در سمت مخالف محل گروت و یا مالت ریزي و یا در

    .بود خواهند کار حین در ریزي مالت و گروت بررسی براي محلی

، زیرکار با محل هاي نصب و سوار محل اتصال قالب ها در دهنده فاصله وسیله نوع هر یا و ها قالب در موجود هاي ژوین

رها  کردن باید براي جلوگیري از نشت شیره مالت مسدود شوند. براي اینکه این قالب ها به راحتی باز شوند می توان از مواد

 استفاده اپوکسی هاي مالت براي نیز پارافینی مواد از و آورد عمل به استفاده باال کیفیت با قالب روغن همچون قالب کننده

  کرد.

  		آماده سازي مخلوط مالت	✔

 جزیی چند صورت در. نمود استفاده بسته محتوي تمامی از توان می دارد وجود مالت مخلوط آماده هر جا که امکان مصرف

 باید. نمود استفاده دستورالعمل از توان می مالت بودن جزیی یک صورت در و نمود مخلوط هم با را ها آن توان می مواد، بودن

، به علت هزینه باالي آن اختالط اپوکسی داشت که حتما یک نمونه کوچک از مالت تهیه شود و همچنین در هنگام توجه

  بهتر است راهنماي سازنده را بطور دقیق اجرا نمود.

  رعایت نکات زیر براي آماده سازي مخلوط مالت الزامی است:

  و یا مصالح سنگی بخش اپوکسی را باید تماما در یک مواد تشکیل دهنده گروت مالت از قبل آماده شده سیمانی خشک

  ظرف خالی کرد و کامالً مخلوط نمود تا در اثر جابجایی در حمل و نقل ته نشینی در آن به وجود نیاید.

 باشد نمی افزودنی زودگیر مجاز اصالح نمودن مخلوط نسبت بندي شده توسط مواد افزودنی دیرگیر یا.  

  چنین در. آید عمل به جلوگیري مالت مخلوط درون به هوادهی سرعت کم مخلوط نمود تا ازمالت هاي مایع را باید با 

 و ها ستون صفحه نصب هنگام در و آمده مایع مالت سطح روي بر مالت درون به شده وارد هواي هاي حباب حاالتی

اشد بهتر است تا عمل ب داشته امکان که صورتی در. گردد می ها آن مالت بین اتصاالت کاهش موجب آالت ماشین

  ) از مخلوط مالت به صورت محدود انجام شود.Ventilaterهواگیري (

  کار گذاري مخلوط (مالت ریزي)	✔

هنگام گروت ریزي در زیر صفحه ستون ها و... باید محل ریختن کامال از مالت پر شود. مالت سیمانی باید به طور پیوسته 

) در آمده و نهایتا روانی آن از بین رفته و روان Sluggishاسته شود، به حالت شل (ریخته شود. چنانچه از فشار مالت ریزي ک

  کردن مجدد آن مشکل خواهد بود.

 شکل به شدن ریخته هنگام در ها مالت این. هستند تري راحت مصرف داراي رزین هاي مصنوعی در این رابطه مالت

مقابل قالب برسند. حتی در صورتی که عمل ریختن مالت به دلیلی  بخش به اینکه تا بود خواهند جریان در مطمئن و آهسته

  متوقف شود به محض اینکه مالت جدید ریخته شد، مالت قبلی شروع به حرکت می کند.

سطح  از شده ریخته مالت سطح نیاید بوجود اي فاصله ستون صفحه زیر و شده ریخته سطح مالت براي اینکه مابین

  بیاید. تر پایین ستون صفحه زیرین



  براي اینکه جریان روان مالت در زیرصفحه ستون به سادگی امکان پذیر باشد باید اعمال زیر را به انجام رسانید:

  )روزنه( مالت ریختن محل از چوب قطعه یک یا و میله اسالمپ کوبیدن مالت با استفاده از .1

  کشیدن حلقه هایی از سیم یا زنجیر از طرف مقابل روزنه .2

  روي پهلوهاي قالب به وسیله چکش کوبیدن آرام بر .3

  عمل آوري مخلوط مالت	✔

 آوردن عمل. شوند آوري عمل باید باشند امان در رطوبت سریع تبخیر	تمامی مالت هاي سیمانی و اپوکسی براي اینکه از

انجام می رسد و با  به مالت ریختن از پس خیس گونی از استفاده با یا و) کیورینگ( دهنده پوشش مواد از استفاده با مالت

 خاصی مواد عمل آورنده بتن توجه به شرایط آب و هوایی سه روز ادامه می یابد. در این میان مالت هاي اپوکسی احتیاج به

  .ندارند

  نمونه کاربردي مالت گروت مایع	✔

 انتقال و نیروهاي استاتیکی و دینامیکی جذب توان باید آالت، ماشین صفحه زیر نمودن بولت انکر	مالت و گروت مایع به

باشد. انواع تنش هاي کششی، برشی، فشاري و بار دینامیکی ممکن است بیش از اندازه  داشته را بتنی زیرکار به مالت از ها آن

 و سري زیر صفحه بین چسبندگی بار استاتیکی باشند. براي اطمینان از اینکه بار وارده تماما به زیر کار انتقال می یابد باید

ه اي جلوگیري کرد پس در نتیجه مالت باید عاري منطق هاي تنش تمرکز از باید که است خاطر همین به. باشد مناسب مالت

  .برسد انجام به توقف بدون و پیوسته صورت به باید نیز مالت. باشد مطلوب روانی و قوام داراي	از هر نوع حباب هوا بوده و

مرحله  یک در صفحه زیر مالت آن از پس و شوند کاري گروت ها، انکربولت اطراف ریزي گروت از قبل که داشت توجه باید

  ریخته شود.

  پی (فوتینگ) ستون ها و دیوارهاي حائل

  در این نوع زیرکار، مالت و گروت تنها نقش جذب نیرو و انتقال بارهاي استاتیکی را ایفا می کنند

  صفحه ستون هاي فوالدي

) براي Dry packدر مکان هایی که اندازه هاي فوتینگ مناسب باشند پیشنهاد می شود از روش جاي دادن مواد خشک (

اجراي گروت و یا مالت کاري استفاده شود. اگر قرار بر این باشد که زیر صفحه ستون ها از مالت مایع پر شود باید حتی 

  االمکان از آب آوري و ایجاد حباب هوا در مالت جلوگیري به عمل آید.

  ستون ها پیش ساخته بتنی با آرماتورهاي اتصال آماده

نوع  این. اند شده کاري گروت مناسبی شکل به حفره هاي طراحی شده ن حاصل نمود کهدر این حالت باید اطمینا

  .رسند انجام به صورت دو به توانند می انکرها

 است تر مطمئن و شده کنترل بهتر اتصال فوالد به بتن این طرح از نظر تکنیکی ترجیح داده می شود. زیرا.  

  باشد می کمترین حساسیت  داراياثر توقف در حین مالت ریزي در کل مالت ریزي.  

  انکربولت ها

 و سطح اتصال بلت ها براي گروت کاري انکربولت ها و پن ها، مخلوط مالت باید به حد کافی قوام و روانی داشته باشد تا

راي جریان ب کافی فاصله تا باشند اي اندازه به باید شده تعبیه حفرات. نماید چسبنده مواد از آغشته بخوبی را ها حفره جداره

 بزرگترین برابر سه تقریبا باید حفره جداره با فاصله بین شفقت بلت یافتن مالت در اطراف بلت را مهیا نمایند. حداقل

  .باشد مالت مخلوط در موجود دانه بندي اندازه

  پر کردن حفرات بزرگ

همین مساله را در مورد مالت  .گرفت نظر در را جمع شدگی مالت سیمانی در هنگام پر کردن حفرات بزرگ باید تمایل

 مخلوط به مصالح سنگی درشت دانه  رزین اپوکسی نیز باید در نظر داشت (زیرا با واکنش حرارت زا همراه است) با افزودن

  .گردند می جبران تاثیرات این تمامی گروت آماده



  الف) افزودن مخلوط سنگی درشت دانه به مالت مخلوط شده

 4-8، 8-16، 16-32می توان از مصالح سنگی با اندازه هاي متفاوت استفاده کرد(اندازه هاي...، با توجه به اندازه حفرات 

(وزنی)  %50تا  %10میلیمتر). مقدار مصالح سنگی درشت دانه بسته به درجه کارایی مورد نظر تعیین می شود و معموال بین 

  ري را بوجود می آورند.، کارایی بهتسنگدانه هاي گرد گوشه و صاف مخلوط آماده می باشد.

  ب) پر کردن حفرات از قبل

بجاي افزودن مصالح سنگی درشت دانه به مالت مخلوط آماده می توان از روش دیگري نیز استفاده کرد. در این روش حفره با 

 مصالح سنگی درشت تا یک ارتفاع مشخص پر شده و بر روي آن مالت ریخته می شود. این عمل در چند مرحله صورت می

  گیرد تا حفره پر شود.

  .شود می توصیه پلیمر با شده اصالح سیمان گروت Epoxy Grout براي استفاده از این روش که در اجراي

 عمل نیز نهایت در و شده ریخته مالت روي بر سنگی مصالح آن از پس و ریخته حفره داخل را آماده مخلوط مالت ابتدا

  رسد. می انجام به سنگدانه و مالت اختالط

  .رساند انجام به پر شدن حفره عملیات فوق را باید مرحله به مرحله تا

  کاربرد موارد مشابه براي گروت -

  رزین اپوکسی دو جزیی -

  آنکر کردن افقی و روي تاجی -

د، ندار وجود تاج روي بر شدن واقع یا و بودن افقی علت به ها آنکربولت براي گروت ریزي درجا در مکان هایی که امکان

) (حفره و یا سوراخ دریل شده و... ) را توسط مالت مخلوط آماده گروت پر Fastenerحفرات را طوري طراحی می کنند تا (

کرده، آنکربولت را در وسط آن قرار داده و با فشار به داخل آن فرو می کنند. در این روش مالت مخلوط به گونه اي سخت 

وي تاج را با آن پر می کنند اما چیزي از این مالت بیرون نمی ریزند و همچنین به خواهد بود که حفره دریل شده واقع بر ر

  .کرد فرو مالت داخل به فشار زیاد اعمال بدون را آنکربولت توان می که است پالستیکی گونه اي نیز

  دو خاصیت مهم مخلوط مالت شامل موارد زیر است	✔

  )Thixotropشود ( روان هنگام بهم خوردن در هنگام سکون سخت و در .1

 به فوالد و بتن به و دهد نشان خود از را مناسبی توان چسبندگی و دهد بروز خود از مطلوبی خاصیت مربوط کنندگی .2

  .بچسبد خوبی

  چسباندن صفحه هاي فلزي کوچک	✔

رزین  صفحه هاي کوچک فلزي را می توان بدون بروز هیچ گونه مشکلی بر روي سطوح تاج و سطوح عمودي با مصرف گروت

  اپوکسی متصل نمود.

  تزریق در حفراتی که نمی توان آن ها را گروت ریزي نمود.

در مکان هایی مانند مابین حائل ها و تیر ریزي ها که به مقاومت باال و چسبندگی مطمئن نیازمند می باشد (مثال زمانی که 

دن مالت بین اجزاء سازه وجود، در چنین تعمیرات سازه اي انجام می شود). در محل هایی که فضاي کافی براي روان ش

شرایطی می توان از تزریق مالت رزین اپوکسی دو جزیی براي پر کردن فضا و حفرات موجود با استفاده از دستگاه تزریق 

یده استفاده نمود. براي این منظور عملیات با پر کردن ته حفره آغاز می شود و در حین تزریق آرام و آرام دستگاه به بیرون کش

  می شود.

به معناي سخت کننده جزئی از انواع خاصی از مخلوط هاست. هاردنر در بعضی از مخلوط ها براي  (Hardener) هاردنر

 .افزایش مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد و در مخلوط هاي دیگر می تواند به عنوان ترمیم کننده استفاده شود

کاتالیزور در واکنش شیمیایی باشد که در طی فرآیند اختالط رخ می دهد. سخت کننده هاردنر می تواند یک واکنش دهنده یا 

 .ممکن است به عنوان شتاب دهنده نیز شناخته شود



این ترکیب شیمیایی به دو شکل در ساخت و ساز کاربرد دارد؛ در نوع اول به عنوان جزء واکنش زا و سخت کننده در 

پلی یورتان ها و پلی یورا ها مورد استفاده قرار  ( هاردنر سیلیکون ) سی ها ، سیلیکونهامحصوالت دو جزئی رزینی مانند اپوک

 .می گیرد

در مورد دوم می توان هاردنر پودري یا مایع را بر روي سطوحی مانند کف پارکینگ ها و انبارها استفاده کرد زیرا باعث افزایش 

 .مقاومت سطحی در آنها می شود

 فهرست مطالب

 موارد استفاده هاردنر چیست ؟ 

 انواع هاردنر و کاربردهاي آن 

o  
 هاردنر پلی آمیدي 

  آمینیهاردنر پلی 

 هاردنر انهیدرید 

 هاردنر فناالمین 

 موارد استفاده هاردنر چیست ؟

 
کاربردپذیري رزین اپوکسی جهت اهداف مورد نظر ضروري است. بدون استفاده از این ترکیبات تقریبا همیشه براي 

 .هیچگاه به خواص مکانیکی و شیمیایی چشمگیر دست پیدا نمی کند رزین اپوکسی هاردنر،

 .انتخاب نوع صحیح سخت کننده به برآورده سازي انتظارات از مخلوط اپوکسی براي کاربردهاي مورد نظر کمک خواهد کرد

روي رزین و این ترکیبات تحقیقاتی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که مخلوط اپوکسی نهایی عملکرد از اینرو همیشه باید 

 .مطلوبی خواهد داشت

از هاردنر براي ترمیم رزین هاي اپوکسی نیز استفاده می شود. با این وجود ، افزودن سفت کننده به رزین اپوکسی ممکن است 

ه کافی و به سرعت ترمیم شود. در این صورت ممکن است سخت کننده دیگري مورد باعث نشود که مخلوط اپوکسی به انداز

 .نیاز باشد

عمل کنند و روند  کاتالیزور همچنین می توان از هاردنر با مواد افزودنی خاص استفاده کرد. این افزودنی ها می توانند به عنوان

 .ترمیم را تسریع کنند

 علت به شود می انجام زیاد رطوبت و  پایین دماهاي در کارها که جایی ، ساز و ساخت براي ها اپوکسی ترکیب در  هاردنر

 .گیرد می قرار استفاده مورد خوب شیمیایی مقاومت

اپوکسی و براي ترمیم کلیه رزین هاي اپوکسی مایع و ترکیبات آنها و همچنین  از این ترکیبات براي محافظت کفپوش هاي

 .درزگیرها استفاده می شود

 انواع هاردنر و کاربردهاي آن

 هاردنر پلی آمیدي

با توجه به استحکام ، چسبندگی ، انعطاف پذیري و خاصیت ضد آب بودن ، براي روکش کف ، کشتی ها و پرایمرهاي سنگین 

 .مصالح ساختمانی استفاده می شود و چسب هاي

 هاردنر پلی آمینی

ماده اي شفاف و براق است بنابراین نه تنها براي پوشش کف داخلی بلکه در زمینه هایی که به مقاومت شیمیایی نیاز دارند 

 .مانند کارخانه ها و آزمایشگاه ها استفاده می شود

 هاردنر انهیدرید

مقاومت عالی در برابر حرارت و عایق بودن ، به عنوان قالب براي ساخت انواع مختلفی از این سخت کننده به دلیل داشتن 

تجهیزات برقی و الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به دلیل کاربردپذیري عالی براي مواد کامپوزیت نیز کاربرد 

 .دارد



 هاردنر فناالمین

به طور عمده  مواد شیمیایی الی در دماهاي پایین و مقاومت بسیار عالی در برابربا قابلیت خشک کردن و سخت شدن بسیار ع

پوشش گیاهان ، لوله ها و مواد مختلف فلزي در صنعت کشتی سازي مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب به عنوان 

 .استفاده می شود

گیرد که ها با دو هدف مختلف، مورد استفاده قرار میباشد. این ماده در مخلوطمی سخت کننده معناي به لغت در هاردنر

 :عبارتند از

 با هدف افزایش مقاومت  -1

 هدف ترمیم کردن با  -2

 عنوان به که است صورت این به آن اشکال از یکی. دارد کاربرد سازها، و ساخت در مختلف شکل دو به هاردنر به عبارت دیگر،

 روي سطحی مقاومت افزایش منظور به دیگري و شودمی استفاده هستند، جزئی دو رزین که محصوالتی در کننده سخت

 .گیردر میقرا استفاده مورد مختلف، سطوح

 واکنش عنوان به هامخلوط از برخی در هاردنر اگر بخواهیم بیشتر درباره این مواد توضیح دهیم باید بگوییم که انواع مختلف

 .باشندمی شیمیایی واکنش کننده تسریع ها،مخلوط از دیگر برخی در و هستند دهنده

 هاردنر چه کاربردي دارد؟

 .است رزین اپوکسی ترین کاربردهاي آن درباشد که یکی از مهمکاربردي می بسیار شیمیایی ترکیب یک هاردنر

 شیمیایی و مکانیکی خواص اپوکسی، رزین صورت این غیر در زیرا است؛ ضروري امري اپوکسی رزین در هاردنر استفاده از

 ساخت براي هاردنر د را به طور کامل از دست خواهد داد. به عبارت دیگر بدون استفاده ازخو کارایی بنابراین و داشت نخواهد

 شوند سخت اینکه براي اپوکسی هايرزین تمامی. داشت نخواهد وجود جامد به مایع حالت از آن تبدیل امکان اپوکسی، رزین

 .دارند نیاز هاردنر به

است. پایه رزینی و از یک پایه رزینی و یک سخت کننده تشکیل شدهدر واقع رزین اپوکسی یک ماده دو جزئی است که 

 .دارد بستگی رزینی پایه نوع به آن مناسب نوع انتخاب که دارد مختلفی انواع هاردنر همچنین

 که گیرندمی قرار استفاده مورد هامخلوط در مختلف هدف دو با هاردنرها همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره نمودیم،

 استفاده هاآن کردن ترمیم براي اپوکسی هايرزین در هاردنر کی از آن به عنوان ترمیم کننده است؛ به این معنا که ازی

 کافی اندازه به هاآن ترمیم به منجر اپوکسی، رزین به هاردنر کردن اضافه که شده دیده موارد از برخی در البته. شودمی

شود. روش دیگري که براي افزایش سرعت ترمیم ه دیگري نیز استفاده میکنند سخت از منظور همین به است؛نشده

 افزودنی مواد که شود سوال برایتان شاید شود؛ استفاده خاص، افزودنی موارد با هاردنر از که است این دارد وجود  کنندگی

 بخشد؟ سرعت را کنندگی ترمیم فرآیند تواندمی چگونه

توانند مانند یک کاتالیزور عمل کرده و در نتیجه آن، فرآیند ترمیم ها میکه برخی از افزودنی در پاسخ به این سوال باید بگوییم

 .را سرعت بخشند

 انواع هاردنر کدامند؟

 :از است عبارت آن انواع. است متفاوت دیگري با هاآن از یک هر کاربرد که دارد مختلفی انواع هاردنر

 هاردنر پلی آمیدي

 جمله از. دارد زیادي بسیاري کاربردهاي خاص، هايویژگی سري یک از برخورداري سبب به هاردنرهاي پلی آمید

 بودن اب ضد خاصیت همچنین و زیاد پذیري انعطاف چسبندگی، قدرت باال، مقاومت به توانمی هاردنر از نوع این هايویژگی

 .کرد اشاره هاآن

هاي مصالح ساختمانی ف، پرایمرهاي سنگین و همچنین چسبها به عنوان روکش کها سبب شده تا از آنهمین ویژگی

 .استفاده شود

 .، رنگی نارنجی متمایل به قرمز دارندهاردنرها خوب است بدانید که این نوع از



 هاردنر پلی آمینی

ها براي ز آنا دارند که براقیتی و شفافیت دلیل به که شوندمی شناخته آمینی پلی هاردنرهاي عنوان با هاردنر نوع دیگري از

 محدود داخلی، کف پوشش به تنها هاردنرها شود. البته الزم به ذکر است که کاربرد این نوع ازپوشش کف داخلی استفاده می

 این از نیز مختلف هايآزمایشگاه و هاکارخانه نظیر دارند شیمیایی مقاومت به نیاز که هاییزمین در بلکه نیست،

 .شودمی استفاده هاردنر نوع

 هاردنر فناالمین

 پایین حرارت درجه با هاییمکان در هاآن شدن سخت و کردن خشک سبب به که هاردنر هاست فناالمین نیز نوع دیگري از

 نوع این کاربرد. دارنند کاربرد سازي، کشتی صنعت در دارند شیمیایی مواد برابر در که باالیی مقاومت همچنین و

ها و برخی از مواد سازي، محدود نیست، بلکه از آن به عنوان پوششی براي گیاهان، لوله کشتی صنعت به تنها نیز هاردنر از

 .شودفلزي نیز استفاده می

 هاردنر انیدریدي

 دلیل به همچنین و است مقاوم بسیار حرارت، برابر در که شودمی شناخته انیدریدي، هاردنر عنوان با هاردنر نوع دیگري از

توان به این مورد اشاره کرد که براي ساخت انواع مختلفی، کاربرد دارد. از جمله موارد مصرف آن می صنایع در بودن عایق

 مواد در همچنین هاردنر گیرد. این نوع ازمختلف تجهیزات برقی و همچنین الکترونیکی به عنوان قالب، مورد استفاده قرار می

 .شودمی استفاده نیز کامپوزیتی

 هاردنر اپوکسی چیست؟

 به که باشدمی اپوکسی هايرزین در هاردنر ترین کاربردهايهمانطور که تا به اینجاي مطلب به آن اشاره نمودیم، یکی از مهم

 اپوکسی هايرزین در که گویندمی هاردنرهایی به نیز اپوکسی هاردنر .دارند کاربرد هارزین از نوع این در کننده سخت عنوان

   .گیرندرد استفاده قرار میمو ها،آن شدن سخت منظور به

 دیگري با هاآن از یک هر آمدن عمل به و شدن خشک زمان که دارند مختلف نوع چندین خودشان نیز هاردنرهاي اپوکسی

 از تا سه اما گیرند،می جاي اسیدي، هاردنر و قلیایی هاردنر دسته دو در کلی طور به هاردنر انواع. است متفاوت

 :از عبارتند اپوکسی رزین در اهاردنره ترینکاربردي

 هاردنرهاي پلی آمین خطی

 کف در پوشش براي زیبایی از برخورداري دلیل به که هستند هاردنر ترین انواعهاردنرهاي پلی آمین خطی یکی از کاربدري

 و رزین شیمیایی ماده دو ترکیب از آمین پلی اپوکسی هايپوشش. باشندمی مناسب مختلف، هايمکان

توانند روي هر سطحی بچسبند. هاردنرهاي پلی آمین همچنین در برابر است که به راحتی میتشکیل شده	هاردنر همچنین

سایش، مواد شیمیایی و آب، مقاوم هستند؛ به این معنا که حتی اگر در تماس با آب، مواد شیمیایی و یا حتی در معرض 

طور کلی اگر از ترکیب هاردنر پلی آمین و رزین به عنوان پوشش کف دهند. به سایش قرار گیرند، مقاومت خود را از دست نمی

هاي پلی آمین در دو نوع یابد. الزم به ذکر است که پوششیک مکان استفاده شود، مقاومت پوشش تا حد زیادي افزایش می

 .شوندبراق و نیمه براق، طراحی و تولید می

و، کاربرد دارد. هاردنرهاي که در این دسته قرار دارند، معموال بدون رنگ دکوراتی کارهاي در هاردنر به طور کلی این نوع از

توان به این مورد اشاره کرد که قابلیت اضافه هاي هاردنرهاي پلی آمین میبوده و همچنین رقیق هستند. از دیگر ویژگی

  .عبارتی دیگر حالل پذیر نیستندرا ندارند و یا به  حالل کردن

 خاص کمی است، شده تشکیل اپوکسی، و هاردنر الزم به ذکر است که شرایط نگهداري از پوششی که از ترکیب این نوع

 .باشد گراد سانتی درجه 40 تا 10 بین نظر مورد محیط حرارت درجه است بهتر است؛

 هاردنرهاي سیکلو آلیفاتیک

 هاآن از استفاده با که باشدمی آلیفاتیک سیکلو هاردنرهاي دارد، زیادي بسیار کاربرد که اپوکسی هاردنر	یکی دیگر از انواع

 .نیز مقاوم باشد UV هاياشعه برابر در که کرد تولید شفاف اپوکسی رزین توانمی



همچنین دماهاي پایین،  هاي هاردنرهایی که در این دسته قرار دارند، واکنش پذیري باال، پخت سریع در دماي محیط وویژگی

 اپوکسی، هايپوش کف عنوان به هاردنرها دوام و ماندگاري باال و همچنین مقاومت شیمیایی خوب است. از این نوع از

 .شودمی استفاده چسب، همچنین و باال جامد درصد با هايپوشش

 هاردنرهاي آروماتیک

هاي بر پایه اپوکسی را ارتقا بخشیده و ص مکانیکی و شیمیایی سیستمخوا تا قادرند دارند، قرار دسته این در که هاردنر انواع

 چسبندگی باال، خوردگی به توانمی هاردنرها هاي این دسته ازها را نیز افزایش دهد. از دیگر ویژگیهمچنین سرعت پخت آن

 .کرد اشاره محیط دماي در باال پخت سرعت همچنین و زیاد بسیار

 هایی دارد؟هاردنر اپوکسی چه کاربرد

 :داد خواهیم شرح را هاآن از برخی ادامه در که دارند زیادي کاربردهاي اپوکسی هاردنرهاي

هاي باشد. این ترکیبات همچنین براي ساخت بتنهاي صنعتی مییکی از موارد مصرف هاردنرهاي اپوکسی، ساخت رنگ

 .تعمیراتی نیز کاربرد دارند

توان به آب بندي هاي ضد آب و با مقاومت باال، ساخت. از دیگر کاربردهاي آن میان بتنتوبا استفاده از هاردنر اپوکسی می

 .ها اشاره نمودبتن

 .توان با استفاده از هاردنرهاي اپوکسی به یکدیگر متصل کردهاي پلیمري و سیمانی را نیز میبلوك

ها، کف سازي و پر ه جدید، استفاده در انواع کفپوشهاي قدیمی بها از طریق اتصال بتناتصال بتن به فلز، ترمیم کردن بتن

 .باشدها با هدف جلوگیري از نفوذ آب از دیگر کاربردهاي این هاردنر میکردن فضاهاي خالی در بتن

 ها و مزایایی دارد؟هاردنر اپوکسی چه ویژگی

ها و مزایا، کاربردهاي ي از یک سري ویژگیبرخوردار دلیل به هاردنر همانطور که در ابتداي مطلب به آن اشاره نمودیم، انواع

 :زیادي در رزین اپوکسی دارند که عبارتند از

 دماهاي در مناسبی عملکرد همچنین هاردنرها .هاي این ترکیبات، چسبندگی باالي آن هاستترین ویژگییکی از مهم

 .دارند مختلف

دهند که این خود مزیت بسیار بزرگی باالیی از خود نشان می مقاومت شیمیایی، هايواکنش و خوردگی برابر در هاردنر انواع

 .است و موجب شده تا در صنایع مختلف، مورد استفاده قرار گیرند

هایی را که در معرض تماس با آب هستند را افزایش ، ترکیباتی با خاصیت ضد آب هستند؛ بنابراین طول عمر سازههاردنرها

 .رطوبت محیط دارند دهند. و مقاومت باالیی در برابرمی

 آمدن عمل به زمان توانمی هاآن از استفاده با که کرد اشاره مورد این به توانمی هاردنر هايبه عنوان یکی دیگر از ویژگی

 .هستند شستشو قابل آمدن، عمل به از پس همچنین و کرد مشخص را مواد

 قابلیت استفاده، مدتی از پس هاردنر عدم تغییر کیفیت ،…قابلیت اتصال روي سطوح مختلف نظیر شیشه اي، چوبی، فلزي و 

 .باشدمی اپوکسی هاردنر هايویژگی دیگر از آب زیر در اپوکسی پخت

 هاي ظاهري هاردنر اپوکسیویژگی

 ذکر به الزم. است موجود بازار، در مختلف هايبندي بسته و هاوزن در که است اي قهوه رنگ به مایعی یک اپوکسی، هاردنر

 کردید پیدا نیاز هاآن به که صورتی در تنها و شوند نگهداري جداگانه صورت به ظرف دو در باید اپوکسی و هاردنر که است

باشد و پس از آن دقیقه می 60، تنها هاردنر و اپوکسی نهایی ترکیب مفید عمر طول زیرا کنید ترکیب هم با را هاآن باید

 .شودگیرد و در نهایت هم خشک میت که حالتی ژله اي به خود میدهد؛ به این صورخواص خود را از دست می

 نحوه ترکیب هاردنر و اپوکسی به چه صورت است؟

 .بدانید را دو این دقیق نسبت که است خوب دهیم، آموزش را اپوکسی و هاردنر قبل از اینکه نحوه ترکیب

باشد؛ به این معنا که نسبت ختلف رزین اپوکسی میم انواع به توجه اپوکسی، و هاردنر نکته قابل توجه در خصوص نسبت

 :دقیق این دو ماده را باید با توجه به نوع رزین اپوکسی، تعیین کرد. براي درك بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید



. باشد هاردنر درصد داشته باشد به این معناست که میزان رزین باید دو برابر میزان 50اگر رزین اپوکسی مد نظر شما پسوند 

 .کنید استفاده دقیق دیجیتالی ترازوي از توانیدمی منظور بدین

واحد  1واحد وزنی از رزین با  2باشد؛ به این صورت که ، درصدي وزنی میهاردنر الزم به ذکر است که درصد ترکیب رزین به

 .شوند ترکیب باید هاردنر وزنی از

 فرآیند شودمی موجب نشود، رعایت درستی به آن نسبت اگر که است این نرهارد نکته قابل توجه در خصوص نسبت رزین به

 نرم یا و چسبناك اینکه یا ماندمی مایع حالت در و شودنمی خشک رزین آن، نتیجه در و نگیرد انجام درستی به رزین پخت

 .داشت نخواهد را نظر مد کارایی که شودمی

 :تاس ذیل شرح به اپوکسی و هاردنر نحوه ترکیب

آید سپس مخلوط را به مقدار مورد نیاز از هر دو ماده را داخل ظرفی بریزید، خواهید دید که ترکیبی به رنگ مات، در می

ترین همزن براي این کار، انواع همزن شیشه اي، همزن استنلس خوبی هم بزنید تا شفاف شود. الزم به ذکر است که مناسب

، ظروف پلی اتیلن، هاردنر باشد. همچنین ظروف مناسب به منظور هم زدن رزین ویاستیل و یا همزن سردریلی گالوانیزه م

باشد و از میان این ها، ظروف پلی اتیلن، بهترین گزینه براي این ظروف شیشه اي، ظروف استیل و همچنین آلومینیومی می

 .باشدکار می

، آن را بالفاصله پس از هاردنر وي مخلوط رزین والزم به ذکر است که در صورت تمایل براي استفاده مجدد از ظرف حا 

استفاده، به خوبی بشویید تا هیچ ماده اي داخل آن باقی نماند؛ در غیر این صورت امکان استفاده مجدد از آن وجود نخواهد 

 .داشت

بدست آمده سرعت هم زدن این دو بسیار مهم است. توجه داشته باشید که اگر از همزن دستی به منظور هم زدن مخلوط 

کنید، سرعت هم زدن را صد کنید، حداکثر سرعت آن پنجاه دور در دقیقه باشد، اما اگر از همزن برقی استفاده میاستفاده می

 .دور در دقیقه، تنظیم کنید

 .باشدباشد تا مخلوط به طور کامل، یکدست شود و دیگر حالت ماتی نداشته دقیقه می 5الی  4مدت زمان الزم براي هم زدن، 

دقیقه استراحت کند تا اگر حبابی در حین  5پس از اینکه فرآیند هم زدن به پایان رسید اجازه دهید تا مخلوط چیزي حدود 

 .است، از بین برودهم زدن ایجاد شده

مخلوط  که هنگامی کرد؛ استفاده وکیوم، دستگاه از توانمی هاردنر همچنین براي از بین بردن حباب حاصل از مخلوط رزین و

هاي هاي دیگري نیز براي از بین بردن حبابشوند. روشها از مخلوط خارج میرا داخل دستگاه وکیوم، قرار دهید، حباب

 :از عبارتند هايروش این. بگیرید کمک هاآن از توانیدمی که دارد وجود هاردنر حاصل از مخلوط رزین اپوکسی و

هاي ریز و به صورت مداوم، هاي داخل ظرف را نابود کرد؛ این دستگاه با لرزشحبابتوان هاي ویبره میبا استفاده از دستگاه

 .شودها از داخل ظرف میموجب خارج شدن حباب

توانید ظرف حاوي مخلوط را داخل آب گرم قرار دهید؛ این کار موجب اگر به دستگاه ویبره و یا وکیوم دسترسی ندارید، می

 .شودها میکاهش حباب

 ساعت 8 از رزین نوع به بسته آن شدن خشک زمان مدت اپوکسی، رزین و هاردنر ذکر است که پس از مخلوط کردنالزم ب 

 آن از پس و کرد صبر هفته یک حدود باید برسد، کامل سختی به نهایی مخلوط اینکه براي همچنین. است متغیر ساعت 48 تا

 .داد صیقل و تراش را آن توانمی

 تبدیل به منجر که است شیمیایی واکنش یک شروع کار، این که بگوییم باید هاردنر ب رزین اپوکسی ودر نهایت درباره ترکی

 داشت توجه ایمنی نکات به کنید ماده دو این ترکیب به اقدام اینکه از قبل حتما بنابراین شود؛می جامد به مایع حالت از آن

ید. از جمله نکات ایمنی براي ترکیب این دو ماده این است که از ده انجام خطري، گونه هیچ بدون را فرآیند این تا باشید

 .دستکش، عینک و ماسک استفاده کنید. همچنین این کار را در محیطی تهویه مناسب دارد، انجام دهید

بوط مر مختلف مراحل همچنین و شود استفاده اپوکسی رزین تولید براي مناسب هاردنر در نهایت باید بگوییم که اگر از یک 

 از توانیدمی که شودمی زیر هايویژگی با اپوکسی رزین تولید موجب گیرد، انجام درستی به هاردنر به مخلوط کردن رزین و



 به شده تولید اپوکسی رزین هايویژگی از برخی. شوید مند بهره آن شمار بی مزایاي از و کرده استفاده مختلف، صنایع در آن

 :از است عبارت اصولی، و صحیح روش

 قدرت چسبندگی بسیار باال به سطوح مختلف 

 مقاومت باال در برابر انواع مختلف اسیدها 

 مقاومت مکانیکی باال 

 عایق جریان الکتریسیته 

 سازگاري با محیط 

 زدن اپوکسی و هاردنراصول هم

  
 .آیددرمی رنگ مات پس از ریختن اپوکسی و هاردنر داخل ظرف، مخلوط به

 .زدن کنید تا مخلوط دوباره شفاف شودشده شروع به همهاي معرفیبردارید و با یکی از همزنظرف را از روي ترازو 

 .همان طور که قبالً هم اشاره کردم باید وسایلی انتخاب کنیم که با رزین و هاردنر سازگاري داشته باشند

  

 انواع همزن

 اي؛همزن شیشه .1

 استیل (اسپاتول)؛همزن استنلس .2

 .یلی گالوانیزههمزن سردر .3

 هایی مناسب هم زدن اپوکسی و هاردنر نیستند؟چه نوع همزن

 انواع چوب (ممکن است بافت چوب جدا و وارد مخلوط شود)؛ .1

 .مالقه، کفگیر و ابتکاراتی از این دست .2

  

 همزدن اپوکسی و هاردنر

  همزن استیل (اسپاتول)

 شود؟ترین حباب وارد با چه سرعتی هم بزنیم تا کم

کنیم، پس سرعت جاست! در این مرحله، ما با دست خودمان هوا را وارد مخلوط میاولین مرحلۀ امکان ایجاد حباب همین

 .ترین حباب ایجاد شودزدن خیلی مهم است تا کمهم

بیشتر نشود و  زدن از پنجاه دور در دقیقهکنید، بهتر است سرعت همپیشنهاد من این است که اگر از همزن دستی استفاده می

 .کنید، سرعت را صد دور در دقیقه تنظیم کنیداگر از همزن برقی سردریلی استفاده می

  



 مناسب ترین ظرف براي همزدن کدام است؟

  :اگر نمیدانید چه ظرفی را براي مخلوط کردن انتخاب کنید پیشنهاد میکنم این مقاله را بخوانید

 زدن چقدر باید باشد؟زمان هم

صورت کامل یکدست شده و از مات به کنید، چهار تا پنج دقیقه ادامه دهید تا مخلوط بهکه شروع به هم زدن میاز زمانی 

 .هاي مات در مخلوط دیده نشود. سرعت را رعایت کنید تا حباب کمتري ایجاد شودشفاف تبدیل شود و رگه

  

 افتد؟چه اتفاقی می

باشد، اتفاقی که افتاده این است که سه مولکول اپوکسی یک مولکول  3به  1زدن، اگر رزین شما کردن و همپس از مخلوط

 .اند و واکنش شروع شده استهاردنر را احاطه کرده

ماده با هم گرما آزاد  است؛ یعنی بر اثر واکنش این دو» گرماده«و هاردنر ازنظر شیمیایی، واکنشی  رزین اپوکسی واکنش

 .شودمی

  

 نکتۀ طالیی

زدن به اتمام رسید، بهتر است به مخلوط حدود پنج دقیقه استراحت بدهیم. دلیل این کار این است پس از اینکه عملیات هم

ه به وزن زدن ایجاد شده، زمان داشته باشد تا به سطح بیاید و از بین برود. البته این زمان بستکه اگر حبابی در طول هم

 .مصرف شوندتایم رزین کوتاه باشد، ممکن است مواد سریعاً گرم و بیمخلوط شما متفاوت است. اگر ژل

  

 هاردنر (سخت کننده) چیست؟

اي شود که کاربردهاي بسیار گستردههاردنر در لغت به معناي سخت کننده است و به نوعی از ترکیبات شیمیایی گفته می

 .دارد

تواند صرفا به مقاوم شدن سطح کمک کند یا رزین اپوکسی کمک کند، نوع دیگر می فرآیند پخت تواند درمیاین ماده 

 .کاتالیزگر یک واکنش شیمیایی باشد

ي دوم دارد شود و نیاز به یک مادهدانید که رزین اپوکسی به تنهایی خشک نمیاگر با رزین اپوکسی کار کرده باشید حتما می

ند، هاردنر کرزین اپوکسی کمک می ي پختمرحله اي که دریا به اصطالح پخته شدن را طی کند؛ ماده فرآیند خشک شدن تا

 .آمید نام داردپلی

 .آمید با شما صحبت کنیمدر این مقاله قصد داریم در مورد هاردنر پلی

  

 کاربرد هاردنر پلی آمید

 :هاي صنعتی از جملهآمید کاربردهاي زیادي دارد. مهم ترین کاربرد آن استفاده در خشک کردن انواع رنگهاردنر پلی

o هاي محافظپوشش 

o هایین هاي الیهرنگ 

o هاي پرایمررنگ 

o برخی ترکیبات آب بندي 

 .است

 .ها نیز سازگار استعالوه بر اینکه این ماده سرعت خشک شدن را افزایش میدهد، با اکثر حالل

 .و این موضوع تنها به این حوزه محدود نیست شدهامروزه این ماده به جزئی جداناپذیر از صنعت رنگ تبدیل 

  

 آمیدهاي هاردنر پلی ویژگی



 .شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چه چیزي آن را انقدر خاص کرده است

 :آمید استهاي هاردنر پلیها و مزیتموارد زیر لیستی از ویژگی

o پخت در دماي محیط 

o انعطاف پذیري 

o درجه غلظت باال 

o فرصت کاربري باال 

o مقاومت در برابر ضربه و مواد شیمیایی 

o ثبات و دوام 

o  مناسبچسبندگی 

  
 اگر بیش از حد به رزین، سخت کننده اضافه کنیم چه اتفاقی می افتد؟

شود شود، در نتیجه رزین خشک نمیبه درستی طی نمی رزین رعایت نشود، فرآیند پخت ترکیب هاردنر و رزین اگر تناسب در

 .شودماند یا چسبناك و نرم میمایع باقی می رزین و

براي توانید مشاهده کنید، خواندن آن کاري ندارد ي آنها مینسبت مورد نیاز براي ترکیب رزین با هاردنر را در پشت بسته

 .درصد را دیدید به این معناست که مقدار هاردنر باید نصف مقدار رزین باشد 50مثال اگر پسوند 

  
  

 :به درستی طی شود موارد زیر را هم رعایت کنید فرآیند پخت براي آنکه

o  ریزید اطمینان حاصل کنیدسطح ظرفی که مخلوط را در آن میاز خشک بودن. 

o هاردنر و رزین را به خوبی مخلوط کنید. 

o  درجه باشد.) 10دما باید مناسب باشد. (دماي هوا نباید کمتر از 

o (.هیچگونه آلودگی، گرد و غبار یا تار مو نباید با مخلوط شما ترکیب شود) .از تمیز بودن سطح مطمئن شوید 

  

 د ایمنیموار

شوند، اشتعال پذیر نیستند، با این حال یک به طور کلی هاردنرهایی که براي مخلوط شدن با رزین اپوکسی استفاده می

 :شود رعایت باید حتما  موارد ایمنی سري

o هنگام استفاده حتما دستکش استفاده کنید. 

o یه کنیدهاردنر براي پوست سمی است پس حتما هنگام کار با آن لباس کار مناسب ته. 

o موقع استفاده از هر نوع هاردنري دستورالعمل استفاده آن را به خوبی مطالعه کنید. 

o آمید را در انبارهاي خشک و خنک نگهداري کنیدبشکه هاي حاوي هاردنر پلی. 

 رزین اپوکسی چیست؟

این  .گیردمورداستفاده قرار می رزین اپوکسی یا رزین مصنوعی نوعی بسیار پرکاربرد از رزین است که به وفور در صنعت و هنر

این ماده به شدیداً در مقابل آب نفوذناپذیر بوده و  .ماده مصنوعی پس از خشک شدن بسیار سخت و نفوذناپذیر و مقاوم است

 .کندگونه واکنش شیمیایی با آب برقرار نمیهیچ

یک ترکیب دوجزئی از رزین و هاردنر که یک ماده شیمیایی سفت کننده و ضدآب است که با نسبت دقیق و  رزین اپوکسی

این ترکیب به شدت غلیظ و چسبناك است و پس از ترکیب شدن به میزان دقیق در مجاورت هوا به  .شودمشخص تهیه می

رزین باید تا زمانی که نرم است آن را در قالب  دهی بهبراي شکل .دهدپذیري خود را از دست میمرور خشک شده و حالت

 .مخصوص ریخته تا به همان شکل مورد نظر خشک شود



انجام ترکیب رزین و هاردنر یک عمل بسیار دقیق و حساس است که اگر به خوبی انجام نشود نتیجه الزم را نخواهد داشت و 

دستور عمل کلی براي ترکیب دارد ولی درست کردن آن به  تهیه رزین اپوکسی یک .رزین تولید شده بدون کارایی خواهد بود

ها طبق دستور تهیه این ماده مصنوعی باید نسبت مشخصی از رزین و هاردنر را معموالً نسبت آن .شودراحتی انجام نمی

ونی رزین روند خشک شدن بیر .رزین است با یکدیگر ترکیب کرده و رزین موردنظر را به دست آورد 2 هاردنر و 1 صورتبه

زمان خشک شدن رزین  .هاي شیمیایی درونی آن معموالً تا یک ماه ادامه داردکشد و انجام فعالیتساعت طول می 24 معموال

 .به شرایط محیطی مانند دما و تسویه هوا بستگی دارد

 نسبت دقیق ترکیب رزین و هاردنر

اولین مرحله، توجه به میزان دقیق نسبت رزین به هاردنر است. ترین و کننده)، مهم براي مخلوط کردن رزین با هاردنر (سخت

درصد در مورد آن یعنی این که میزان هاردنر  50رزین اپوکسی انواع مختلفی از نظر درصد ترکیب با هاردنر دارد. مثالً پسوند 

 باید نصف میزان رزین باشد. (رزین دو برابر هاردنر)

 .واحد وزنی از هاردنر 1واحد وزنی از رزین با  2درصد وزنی است. یعنی  نکته: درصد ترکیب رزین به هاردنر، یک

 (.استفاده از ترازوي دیجیتال دقیق، براي به دست آوردن میزان ترکیب، اولین پیشنهاد است)

هاي کم (ساخت زیورآالت و با توجه به نزدیک بودن عدد چگالی (وزن مخصوص) رزین و هاردنر ، این میزان در حجم

واحد حجمی از هاردنر. این  1واحد حجمی از رزین با  2تواند نسبت حجمی باشد. یعنی هاي کوچک رزینی) میورياکسس

گیري توان اندازهمی -که روي سطح کامالً صاف گذاشته شده-نسبت اختالط را با سرنگ (دقت باالي حجمی) یا ظروف مدرج 

 .نمود

 نحوه ساخت رزین اپوکسی

هنگام گرم کردن مواد رزین اپوکسی  .وردنیاز یعنی رزین و هاردنر به خوبی گرما دیده و رقیق شوددر ابتدا باید مواد م

گرم  .شوندمرور محو میها بهآید که در صورتی که به شکل صحیح گرما داده شود این حبابهایی درون آن پدید میحباب

هنگامی که مواد به خوبی گرم شده و رقیق شدند و  .ترین مراحل تهیه رزین استترین و مهمکردن مواد یکی از حساس

در این  .کنندهاي موجود در آن از بین رفتند رزین و هاردنر را به میزان معین و مشخص شده با یکدیگر ترکیب میحباب

این  .شود گونه حرکتی قرار داده شود تا ماده تهیه شده وارد مرحله استراحتمرحله ماده ترکیب شده باید در محلی بدون هیچ

 .مرحله بر نتیجه نهایی و تهیه یک رزین اپوکسی باکیفیت بسیار تأثیرگذار است

گیري و شده را درون قالب موردنظر ریخته تا رزین تهیه شده شروع به شکلپس از طی زمان استراحت موردنظر ماده ترکیب

این رزین  .شودین اپوکسی تولید میپس از طی زمان موردنظر براي خشک شدن ترکیب ساخته شده رز .خشک شدن کند

 .کاري و سوراخ کردن را دارد–دهی و سمبادهقابلیت شکل

 مشکالت ساخت رزین اپوکسی

در صورتی که رزین و هاردنر مورد نظر براي ساخت رزین اپوکسی به میزان مشخص شده و دقیق ترکیب نشوند و همچنین 

شود یک رزین اپوکسی مرغوب و آید که منجر مینتیجه نهایی پدید می مراحل تهیه رزین به خوبی رعایت نشود مشکالتی در

 :اند ازاز جمله این مشکالت عبارت .باکیفیت تولید نشود

 کاهش قدرت چسبندگی رزین اپوکسی .1

 خشک نشدن ماده تولیدشده .2

 اردنرایجاد سفیدك بر روي سطح رزین تولیدشده در اثر استفاده بیشتر از میزان استاندارد ه .3

 از بین رفتن حالت رزین پس از خشک شدن در صورت گرما دیدن .4

 مزایاي استفاده از رزین اپوکسی

 قدرت چسبندگی بسیار باال .1

 مقاومت بسیار زیاد در برابر مواد شیمیایی و اسیدي .2

 مقاومت مکانیکی بسیار زیاد .3

 ماده نارسانا و عایق برق و الکتریسیته .4



 به ماده رساناقابلیت تبدیل  .5

 سازي و تمیزکاري سریعقابلیت پاك .6

 پذیريقابلیت انواع رنگ .7

 انواع رزین اپوکسی

ها بر دو اساس نحوه رزین .رزین اپوکسی داراي انواع متفاوتی است که هرکدام کاربرد مخصوص خود را در صنعت و هنر دارند

 .شونداساس نحوه خشک شدن به دو دسته تقسیم می رزین اپوکسی بر .شوندها تقسیم میخشک شدن و کاربرد آن

 رزین تک جزئی .1

هاي کنندهها و براقتوان به انواع چسبهاي تک جزئی میاز رزین .شوندسرعت در مجاورت با هوا خشک میاین نوع از رزین به

 .ها اشاره کردصنعتی براي سنگ

 رزین چند جزئی .2

هاي اپوکسی براي کارهاي رزین .شوداست که از ترکیب رزین و هاردنر ساخته میاین نوع از رزین همان رزین اپوکسی 

 .شودحجمی استفاده می

 :اند ازها برحسب کاربرد عبارتانواع رزین .ها استها برحسب کاربرد آنبندي رزیننوعی دیگر از دسته

 رزین پلی استر .1

استر قیمت رزین پلی .گیردسازي بسیار مورداستفاده قرار میمهاین نوع از رزین براي کارهاي صنعتی و هنري مانند مجس

این نوع از رزین در  .هاي زیاد استدلیل آن استفاده زیاد از این رزین و فروش آن در حجم .تر از نوع رزین اپوکسی استارزان

براي  .یط ایمنی تهیه شودهنگام تولید داراي بخارهاي بسیار سمی بوده و باید در محیطی با تهویه قوي و رعایت شرا

 .شودکاري رزین پلی استر از جوهر رنگ استفاده میرنگ

 رزین اپوکسی .2

ها و زیورآالت مصنوعی از آن هاي هنري مانند ساخت انواع مجسمهرزین اپوکسی نوع دیگري از رزین است که براي فعالیت

سازي و صنایع پوششی سازي و عمران، صنایع اتومبیلرزین اپوکسی همچنین در صنایع هوافضا، ساختمان .شوداستفاده می

تر است ولی در عوض بخارهاي سمی آن بسیار کم بوده و براي پخت نیاز به این نوع از رزین اندکی گران .کاربرد فراوان دارد

 .استر استتر از رزین پلیهاي کوچک و همچنین مصارف خانگی بسیار مناسبرزین اپوکسی براي کارگاه .کوره ندارد

از جمله  .شوند که داراي کاربردهاي متفاوت در صنعت و هنر هستندهاي موجود در صنعت تولید میانواع دیگري نیز از رزین

 .استر و پلی اورتان اشاره کردتوان به رزین وینیلها میاین رزین

 سیلیکون ها

لیکون یا پلی سیلوکسان ها موادي هستند که در دسته ي پلیمر ها قرار می گیرند و از مونومر سیلوکسان به دست می سی

آیند. سیلیکون ها می توانند در حاالت مختلفی مانند روغن هاي بی رنگ یا خمیر هاي نقره اي (طوسی رنگ) و مواد 

. هستند گوناگون هاي زمینه در مختلفی و متنوع کاربردهاي داراي ها سیلیکون کلی طور به. شوند عرضه بازار الستیکی در

 مواد بازار در که ها سیلیکون انواع از برخی. باشند می کاربردها این جمله از الکتریکی هاي عایق و ها چسب درزگیرها،

 درزگیري و سیلیکون رزین سیلیکون، الستیک ، سیلیکون، روغن از عبارتند که هستند بیشتري محبوبیت داراي شیمیایی

عدادي از این محصوالت مانند سیلیکون ) که فروشگاه مواد شیمیایی اوشیم تRTV2( گیري قالب سیلیکون, سیلیکونی

را در بهترین کیفیت براي مصرف کنندگان خود عرضه می دارد. در بین  RTV2، اروزیل و سیلیکون قالبگیري %60امولشن 

نسبت به مابقی محصوالت از کاربرد بیشتري برخوردار است و امروزه در  RTV-2این محصوالت کارامد, سیلیکون قالب گیري 

د محبوبیت بیشتري پیدا کرده است. براي کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با هر یک از این محصوالت می توانید به بین افرا

  سایت فروشگاه مواد شیمیایی اُشیم رفته و مقاالت مربوط به هر یک را مطالعه نمایید.

  سیلیکون قالب گیري چیست؟

رهاي اساسی در صنایع مختلف است. یکی از موارد زمان بر و بسیار امروزه افزایش سرعت و راندمان تولید از مهمترین فاکتو

وقت گیري که در برخی صنایع و بسیاري از هنرمندان با آن سر و کار دارند, مرحله ساخت قالب است. این قالب می تواند از 



زمان ممکن و با کمترین  جنس هاي متفاوتی ساخته شود. قالب هاي سیلیکونی دسته از قالب ها می باشند که در سریع ترین

تجهیزات و امکانات, قالب هاي مورد نیاز را در اختیار همگان قرار می دهد. این قالب ها می تواند از کارهاي هنري کوچک و 

تزئینی تا صنایع خودروسازي و هواپیماسازي نیز کاربرد داشته باشند. بهترین نوع این سیلیکون ها براي قالب گیري, سیلیکون 

RTV-2 خرید سیلیکون قالبگیري   می باشد که امکانRTV-2 است شده فراهم اوشیم شیمیایی مواد آنالین فروشگاه در.  

  
 قالبگیري جهت ماده ترین مناسب RTV-2  سیلیکون

, الستیک یا رابرهاي سیلیکونی هستند که از دو جز تشکیل شده اند. یک جز ماده اصلی و دیگري  RTV-2سیلیکون هاي 

مخفف شده  RTVمخفف چیست.  RTV-2جز منسجم کننده که هاردنر نیز نامیده می شود. شاید این سوال پیش بیاید که 

به معناي مستحکم شدهدر دماي اتاق می باشد. می توان با تغییر نسبت  Room-Temperature-Vulcanizingکلمات 

هاي دو جز هاردنر و سیلیکون و همچنین زیاد و کم کردن آن به درجات متفاوتی از ویسکوزیته، چسبندگی و سایر 

ه همراه این محصول را نیز در خصوصیات مد نظر دست پیدا نمود. فروشگاه اُشیم سعی نموده است تا هاردنر ارائه شده ب

  بهترین حالت و کیفیت تهیه نماید و در اختیار خریداران گرامی قرار دهد.

  نمود استفاده گیري قالب براي RTV-2 چرا بایستی از سیلیکون

ز اصناف اولین و مهمترین نکته در استفاده از این محصول, راحتی کار با آن در دماي اتاق است. در سالیان گذشته بسیاري ا

که نیاز به قالب و قالب سازي داشتند از مواد مختلفی مانند فلزات, چوب, نمد و ... براي ساخت قالب خود استفاده می نمودند, 

به همین خاطر ساخت خود قالب, قبل از شروع کار اصلی مدت زمان زیادي را به خود می گرفت و همچنین نیاز به ابزار آالت 

, بعد از اضافه کردن جز دوم یا هاردنر به سیلیکون, ظرف مدت چند RTV-2در رابطه با سیلیکون متفاوتی نیز داشت. اما 

دقیقه تا چند ساعت (با توجه به میزان سیلیکون و جز سفت کننده یا هاردنر متفاوت است) قالب آماده می شود. ( همانطور که 

 12تا  8در بیشترین حالت نیز, به طور معمول بین  گفته شد مستحکم شدن به میزان سیلیکون مصرفی بستگی دارد, اما

  ساعت سیلیکون و هاردنر کامال سفت و محکم می شوند.)

براي قالب سازي, جداسازي محصول مورد نظر  RTV-2از دیگر مزیت هاي استفاده از سیلیکون ها, علی الخصوص سیلیکون 

ن مراحل قالب گیري بوده است. این جداسازي بایستی به از قالب می باشد. جداسازي محصول از قالب همواره از مهم تری

نحوي باشد که به محصول و قالب صدمه وارد نشود. جداسازي از قالب هاي غیر منعطف مانند قالب هاي فلزي و چوبی, 

قالب هاي همواره با دشواري همراه بوده است و یا همواره از ماده دیگري براي جداسازي استفاده می شده است, اما در مورد 

مستحکم شده, محصول نهایی به راحتی از قالب  RTV-2سیلیکونی به این شکل نیست و با توجه به انعطاف پذیري باالي 

خود جدا می شود. در برخی موارد خاص, نوع و جنس محصول به نحوي است که جداسازي را مشکل می نماید که در آن 

اده نمود. فروشگاه مواد شیمیایی ُاشیم تالش کرده است تا بهترین و با شرایط خاص می توان از اسپري هاي جداسازي استف

  را چه به صورت خرد و یا عمده در اختیار مصرف کنندگان آن قرار دهد. RTV-2کیفیت ترین نوع سیلیکون 

  RTV-2 مزایاي استفاده از سیلیکون قالب گیري



ه آن اشاره شد, استفاده از سیلیکون قالب گیري داراي مزایاي به عنوان نتیجه گیري می توان گفت, همانطور که در باالتر ب

زیادي نسبت به سایر قالب ها می باشد: استفاده راحت و بدون نیاز به تجهیزات خاص, استفاده راحت در دماي اتاق و بدون 

ن استفاده چند باره از یک نیاز به استفاده از حرارت در هنگام کار, سهولت در جداسازي محصول نهایی پس از اتمام کار, امکا

  قالب و ... از ویژگی ها و مزیت هاي این محصول شیمیایی می باشد.

البته در کنار این مزایا, قالب هاي سیلیکونی داراي یک عیب نیز هستند و آن هم این است که در دماهاي بسیار باال ( باال 

  درجه) برخالف قالب هاي فلزي, از بین می روند. 500

  
 RTV-2 کاربردهاي سیلیکون ها , کاربرد سیلیکون قالب گیري

در نگاه اول, کاربرد این دسته از مواد بیشتر براي هنرمندان در نظر گرفته می شود. مانند مجسمه سازي, شمع سازي و 

راي مثال باستان بسیاري از هنرهاي تجسمی دیگر. اما این مواد در بسیاري از زمینه هاي دیگر نیز داراي کاربرد هستند. ب

در مرمت برخی آثار باستانی استفاده می نمایند و یا معماران و طراحان دکوراسیون  RTV-2شناسان از سیلیکون قالب گیري 

  هاي داخلی از این سیلیکون ها براي تزئین و شکل دادن به محیط داخلی یک مجموعه بهره مند می شوند.

ه بهداشتی و غذایی هستند و جهت قالب هاي غذایی سرد وگرم استفاده می داراي تاییدی RTV-2برخی از سیلیکون هاي 

شوند. همچنین برخی دیگر از این سیلیکون ها داراي تاییدیه استفاده در محصوالت پزشکی را دارند که امروزه بیشتر در تولید 

  فیت باالیی می باشند.اندام ها و اعضاي مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرند, زیرا که داراي مقاومت و کی

  سیلیکون قالب گیري تقلبی نخرید!!

بعد از توضیحاتی که در ارتباط با سلیکون هاي قالب گیري داده شد, پرداختن به این نکته ضروري است که در هنگام خرید و 

  یا تست سیلیکون هاي قالب گیري بایسیتی به چه نکاتی توجه کرد.

ز مخلوط شدن با هاردنر و سفت شدن) بایستی عاري از هر گونه ناخالصی باشند. در (قبل ا RTV-2سیلیکون هاي قالبگیري 

برخی محصوالت تقلبی از موادي با عنوان فیلر ها در این مواد استفاده می شود که حجم سیلیکون را افزایش, اما کیفیت آن را 

یلیکون داراي ناخالصی باشد, بعد از مدتی در پایین می آورد. این فیلر ها می توانند پالستیک ها باشند. در صورتی که س

انتهاي ظرف آن ته نشین هایی ایجاد می شود که اگر هاردنر را به سیلیکون همراه با ناخالصی اضافه کنیم, کیفیت قالب نهایی 

کی خود به شدت افت می کند. به نحوي که جداسازي محصول از قالب به سختی انجام می شود, بعد از مدتی قالب فرم الستی

را از دست داده و خشک می شود, همچنین ممکن است در کارهایی که نیاز به دما دهی وجود دارد, قالب شروع به دود زدن 

کند. لذا توجه به این موارد در هنگام خرید سیلیکون ها الزامی می باشد. فروشگاه مواد شیمیایی اوشیم این افتخار را دارد که 

  ین کیفیت را در اختیار مصرف کنندگان گرامی قرار دهد.سیلیکون قالب گیري با بهتر



  

 



  

  

  



 
 
 
 
 
 
 


