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گروت منبسط شونده

مالت آماده ساختمانی توانمند با خاصیت انبساطی

مناسب براي نصب و تثبیت بیس پلیت ها

شرح

پس از جاي گذاري و تراز نمودن صفحه ستون ها و نصـــب انکر 

بلت ها ، در مرحله بعدي نصــــــب و تثبیت بیس پلیت ها روي 

فونداسیون، در سازه هاي اسکلت فلزي از دغدغه هاي مهم  براي 

مجریان و کارفرمایان  می باشد. با توجه به حســــاسیت باال و با 

توجه به اینکه پیش بینی جمع شـدگی یا انقباض مالت معمولی 

در شــــــرایط آب و هوایی مختلف به راحتی قابل اندازه گیري 

نیســـــت، نیاز به مالتی خاص با فرموالسیون ویژه به نام گروت 

سیمانی است، که اثرات ناشی از انقباض مالت را جبران نماید. در 

وضـعیت هاي خاص با توجه به شــرایط ویژه آب و هوا، امکان از 

دست رفتن بیشـــتر آب مالت، در اثر دماي هوا و عدم کیورینگ 

مناسب وجود دارد . در این حالت باید براي گروت، انبســاط آزاد 

بیشـتري در نظر گرفته شود تا بتواند انقباض به وجود آمده در اثر 

تبخیر آب را جبران نمود . از این رو استفاده از گروت منبســــط 

شونده، گزینه مناسب براي گروت ریزي زیر صفحه سـتون هایی 

است که بنا به شرایط خاص محیطی نیاز به انبساط آزاد بیشتري 

دارد .گروت پایه سیمانی انبســـاطی از سیمان ، سنگدانه با دانه 

بندي خاص  ، الیاف پلی پروپیلن ، روانساز پودري و مواد منبسط 

کننده مالت فرموله و تولید شده است .گروت سیمانی منبســط 

شونده مالتی توانمند با زمان کارپذیري مناسـب و داراي مقاومت 

اولیه و نهایی باال و زودرس است که پارامترهاي حاصله از مصرف 

گروت منبسط شونده نسبت به مالتهاي سیمانی معمولی بسـیار 

باالتر و توانمندتر خواهد بود . این محصــول هنگام ترکیب با آب 

داراي خصـوصیات انبسـاط حجمی دو مرحله اي است. انبسـاط 

اولیه حاصل تصـعید گازها بوده و هنگام ترکیب پودر با آب اتفاق 

می افتد و فاز دوم نیز در اثر واکنش شیمیایی گیرش مالت اسـت 

که یک یا دو روز بعـد از اختالط مالت گروت منبسط کننده آغاز 

می شـود.   

خواص و اثرات

خواص روانی و کارپذیري باال

میزان نفوذپذیري کمتر نسبت به مالت هاي معمولی

عدم انقباض مالت به واسطه انبساط کنترل شده

مقاومت باال در برابر شرایط جوي مختلف

ممانعت از خوردگی فوالد بدلیل عدم وجود ســـــنگدانه هاي 

فلزي و کلراید در ساختار گروت منبسط شونده

مقاومت باال در برابر نیروهاي استاتیکی زیاد

عدم ترك خوردگی و ایجاد درز بعد از سخت شدن

امکان بهره برداري سریع تر از سازه

حصول مقاومت اولیه باال و امکان بارگذاري زودهنگام

ترکیب با حداقل میزان آب و حصول روانی مطلوب

ممانعت از انقباض ناشی از جمع شدگی پالستیک

کارپذیري باال بدون آب انداختگی و جدا شدگی

افزایش چسبندگی بین فوالد و بتن

قابلیت پمپ پذیري و جریان پذیري ایده آل

کاربردها

مناسب براي نصـــب و تثبیت بیس پلیت ها روي فونداسیون، 

درساختمانهاي اسکلت فلزي

قابلیت نصب وتثبیت ماشین آالت صنعتی با لرزش و ارتعاش
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امکان گروت ریزي پایه پل ها و پرکردن فضاي خالیب ین ستون و پل

ب لت هنگام  ا ز مناســبب راي پر کردن ســوراخهايب ه جاي مانده

قالبب رداري

مناسبب رايا نجام کارهاي تعمیراتیب ا عمق زیاد

مناسـبب راي گروت ریزي زیر صـفحه پلیت ریل هاي جابجایی و 

انتقال در کارخانجات صنعتی

مناسبب راين صب و تثبیت دکل هايب رق

ب ه عنوان مالت آماده مصـــرف در کارهاي  مناسبب رايا ستفاده

عمومی و داخلی ساختمان

مناسب براي ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته

قابلیت تزریق داخل غالف کابل هاي پیش تنیده

قابلیت پر کردن حفره ها ، گودال ها و ...

مناسب براي کاشت آرماتور و انکر بلت

ب تن جهت مقاوم سازي  مناسبب راي پرکردن فضـايب ین فوالد و

تیر و ستون و غالف فلزي

مکانیزم اثر

گروت پایه سیمانی منبسط شونده، متشکل از سیمان ، سنگدانه با 

سایز دانه بندي مشـخص  ، روانســاز پودري ، الیاف پلی پروپیلن و 

مواد منبسـط کننده ( ضد انقباضی )  می باشد که هر کدام به سهم 

خود تاثیراتی را روي ارتقاء خواص مالت گروت ســیمانی در حالت 

خمیري و سـخت شـده  ایفا می کنند. وجود ســنگدانه دانه بندي 

شده در فرموالسیون تولید گروت منبسـط شونده ،  امکان ساخت 

مالت توانمند با دانه بندي کنترل شـــــده و  بدون وجود خاك یا 

سنگدانه هاي بســــــــیار ریز و شکننده را حاصل خواهد نمود . 

روانسازهاي پودري  موجود در فرموالسیون  تولید گروت منبسط 

شونده ، موجب نیاز کمتر گروت به آب ، براي تبدیل شدن به خمیر 

یا  مالت جهت استفاده می شود . در نهایت عالوه بر افزایش روانی ، 

افزایش مقاومت فشــــاري و  ارتقاي سایر مقاومت هاي مکانیکی 

مالت  را به دنبال خواهد داشــــت . الیاف پلی پروپیلن موجود در 

ساختار گروت انبســـــاطی نیز به سهم خود ،  با افزایش مقاومت 

سایشـــی و ارتقاء برخی خواص مکانیکی مالت ، نقش مهمی را در 

ساختار گروت سیمانی منبسط شونده ایفا می کند . مواد منبسـط 

کننده ویــژه ، یا مواد جبــران کننده انقباض موجود در گـــروت 

سیمانی انبساطی ،  یکی از مهم ترین ویژگی هاي  گروت  منبسط 

شــــونده  ، یعنی عدم انقباض و جبران کاهش حجم مالت در اثر 

هیدراســیون و از دســت دادن آب مالت را تامین می کند. میزان 

انبســاط آزاد در نظر گرفته شده براي  گروتهاي منبســط شونده 

نسبت به سایر گروت هاي پایه سیمانی بیشتر است.

    ASTM C1107استاندارد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

2/35 3gr/cm

پودر

خاکستري

460

حالت

رنگ

وزن مخصوص گروت آماده

مقاومت فشاري 1 روزه 

مقاومت فشاري 3 روزه

مقاومت فشاري 7 روزه

مقاومت فشاري 28 روزه

مقدارپ ودر موردن یازب راي 1متر مکعب 

mpa

530

600

680

2150

4:30

%4 انبساط 

850مقاومت فشاري 90 روزه 

75مقاومت خمشی 7 روزه  mpa

85مقاومت خمشی 28 روزه  mpa

kg

زمان گیرش اولیه 

5:30 زمان گیرش نهایی 

mpa

mpa

mpa

mpa
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میزان مصرف

با محاسبه حجم مقطع و با در نظـر گرفتن وزن مخصــوص گروت 

منبســط شونده ، می توان میـزان مصــرف گروت پایه سیمانی با 

خاصیت انبســاطی را براي مقطع مورد نظر مشـــخص نمـود، اما 

عمـوماً میزان مصـرف گروت منبسـط شونده  2350 کیلوگرم به 

ازاي هر متــر مکعب فضا می باشد.

 هر کیسـه 25 کیلوگرمی گروت منبسـط شونده، حدود 13 لیتـر 

فضا را پر می کند.

ایمنی

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 25 کیلویی در صورت برخورد با پوست یا چشـــــم باید فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

هنگام اجرا از دستکش، عینک ایمنی و ماسک مناسب استفاده کنید.

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

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

نور خورشید

 بهترین دماي نگهداري  : 10+  الی 30+  درجه
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از قرار گیري پلیت ها در محل خود اطمینان حاصـل فرمایید و 

در صورت نیاز توسط تراز، صـاف بودن بیس پلیت ها را کنترل 

نمایید.

دقت شود سـطح بتن براي اجراي گروت باید حداقل به سـن 7 

روزه رسیده باشد .

فاصله بین قســـمت زیرین صفحه ها با سطح بتن باید حداقل 

10 میلیمتر باشد.

کلیه سطوح مقاطعی که در تماس با گروت منبســــط شونده 

خواهند بود ، باید عاري از هرگونه آلودگـی و چـربـی و روغن و 

گرد و غبار و ... باشند.

چنانچه روي سطح بتنی که گروت منبســــط شونده روي آن 

اجرا می شود نقاط سسـت یا پوسته وجود دارد، توسط ساب یا 

واتر جت و یا هرگونه عملیات فیزیکی دیگر از روي ســــــطح 

زدوده شود تا حدي که به سطح مقاوم برسیم.

قالبهاي مورد نظر براي گروت ریزي باید در برابـر نفوذپذیـري 

مقاوم باشند.

ارتفاع قالبهاي مورد نظر براي گروت ریزي،  2 الی 5 سانتیمتر 

باالتر از بیس پلیت ها در نظر گرفته شود.

بـراي جلوگیـري از ایجاد حباب هنگام ریختن خمیـر گـروت 

انبســاطی ، به عنوان یک سیال در گروت ریزي هاي حجیم از 

هد باکس و در گروت ریزي هاي کم حجم از یک ورق به عرض 

50 سانتیمتر، که طول آن به اندازه دیواره قالب در قســــمت 

مورد نظر براي ریختن با شـیب 45 درجه متناسـب اسـت، در 

نظر گرفته شود تا سیال گروت بصـــــورت یکنواخت و ممتد 

حرکت کند.

سطح موردن ظرب راي گروت ریزي را قبلا زا جراي گروت منبسـط 

شـونده ، ب ایدب ا آب آشـامیدنیا شــباعن مایید تا آب گروت پسا ز 

اجرا، توسط سطح خشک جذبن شده و تركن خورد.

ظرفی مناسب براي اختالط پودر آماده گروت سیمانی منبسط 

شونده با آب انتخاب نمایید که ظرفیت مناسب براي اختالط را 

داشته باشد.

براي ســاخت گروت خمیري 3.5 لیتر آب و براي تولید گروت 

روان 4.5 لیتر آب مورد نیاز است.

پودر را آرام آرام در حالی که همزن برقی ( دریل + پره ) روشـن 

است بیافزایید و تا حصـول مخلوطی همگن عملیات میکس را 

ادامه دهید.

توجه نمایید که همیشه مقداري از پودر گروت منبسـط شونده  

روش مصرف

را با آب ترکیب نمایید که حداکثـر تا 30 دقیقه پس از اختالط 

مورد مصرف قرار گیرد.

توجه نمایید اضـافه کردن هرگونه ماده افزودنی و یا سـیمان و 

سنگدانه به ترکیب گروت آماده مجاز نمی باشد.

عملیات گروت ریزي باید همواره از یک طرف انجام شــــود و 

تحت وزن و فشـار سیالیت خود به دیگر نقاط جریان یابد. براي 

جریان پذیري بهتر مـی توان از میله یا زنجیـر فلـزي به عنوان 

کمکی اسـتفاده نمود . چنانچه مقطع بزرگ باشــد می توان با 

افزایش ارتفاع، فشار سیال را اضافه تر نمود . 

براي گروت ریزي مقاطع خیلی بزرگ بهتر است توسط قالب هاي 

موقت ، مقطع مورد نظر را به بخش هاي کوچکتر تقسیم نمایید.

دقت نمایید می توان با تامین فضـــاي خالی مناسب زیر بیس 

پلیت ها ، از حبس شدن هواي اضافی جلوگیري نمود.

دماي محیط در زمان گــروت ریـــزي باید در بازه ي 5 تا 30 

درجه سانتیگراد باشد . دماي باالي 30 درجه موجب تســریع 

گیرش گـروت و دماي زیـر 5 درجه موجب تاخیـر در گیـرش 

مالت گروت منبسط شونده خواهد شد.

توجه نمایید در هواي گرم پودر گروت سیمانی منبسط شونده، 

باید در بســـته بندي اولیه و فضــــاي سرپوشیده قرار گیرد . 

پیشـــنهاد می شود در شرایط هواي گرم براي ایجاد تعادل در 

دماي داخلی گروت ، از آب سرد جهت اختالط استفاده شـود و 

در شرایط آب و هواي سرد نیز از آب گرم استفاده شود . 

پس از پایان گروت ریزي و رســــیدن گروت به گیرش اولیه ، 

پیشـــــــنهاد می شود روي قالب و ادوات را با یک الیه گونی 

مرطوب پوشانده و جهت جلوگیري از تبخیر آب داخل گروت ، 

سـطح گونی را مجدد با نایلون بپوشــانید . پس از گروت ریزي 

باید به مدت 7 روز کیورینگ سطحی انجام شود.


