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شرح

خواص و اثرات

مهم ترین و حسـاس ترین بخش در سازه هاي فوالدي ، نصـب و 

تثبیت آنها بر روي بیس پلیت هاي فونداسیون می باشد. نصــب 

بیس پلیت روي فونداسیون باید بدون خطا در نصــب و با در نظر 

گرفتن کلیه نکات و ریزه کاریهاي مربوطه صـورت پذیرد . پس از 

نصب بیس پلیت ها توسط انکر بلت ها و بستن مهره و تراز نمودن 

سـطح بیس پلیت و اطمینان از تثبیت درسـت پلیت ها در محل 

خود، مطابق نقشه اجرایی ، در نهایت مالت ریزي زیر بیس پلیت، 

مهم ترین کار براي اتمام فرایند نصـب بیس پلیت ها روي صفحه 

می باشـد.  اسـتفاده از مالت ها یا بتن هاي معمولی به دلیل عدم 

مقاومت کافی و همچنین جمع شدگی آنها در اثر از دسـت دادن 

آب اختالط،  در فرآیند گیرش ، گزینه مناسبی نمی باشـد و می 

تواند در اثر از دست دادن آب و جمع شدگی، باعث نشست کردن 

سازه شود. جهت حل این معضــل مالتهاي آماده بدون انقباض و 

توانمند سـاختمانی، با نام گروت فرموله و تولید شـده اند . گروت 

هاي پایه سیمانی بســــیار توانمند تر از مالتهاي ساختمانی می 

باشند و عالوه بر داشتن مقاومت باال ، به لحاظ فرموالسـیون ویژه 

خود ، خواص ویژه اي را براي نصـــب صفحه ستون ها ایجاد می 

کنند .گروت پایه سیمانی ویژه ،  عالوه بر داشـتن مقاومت باالتر، 

روانی مطلوبی نیز دارند . این امر جاري شـــــــدن مالت را زیر 

صفحات تکیه گاه تســــهیل می کند. همچنین در فرموالسیون 

گروت هاي سـیمانی از موادي اسـتفاده شـده اســت که موجب 

افزایش حجم مالت می شود که این خاصیت ویژه ، کاهش حجم 

حاصـل از هیدراسـیون سـیمان را جبران می کند و موجب عدم 

انقباض و جمع شدگی مالت پس از خشک شدن خواهد شد . این 

پارامتر در نصب و تثبیت صفحات تکیه گاهها بر روي فونداسیون 

بســـــــیار حائز اهمیت است . در ترکیب گروت پایه سیمانی از 

روانســازهاي پودري استفاده شده است که عالوه بر ایجاد روانی 

در مالت ، به دلیل خاصیت کاهندگی آب ، در نهایت دستیابی به 

افزایش کارایی مالت در حالت خمیري

حصول مقاومت فشاري 65 مگا پاسکال

تحمل و مقاومت در برابر تغییر شکل گروت در برابر بارهاي وارده 

تا 200 درجه سانتیگراد 

حفاظت میلگردها و آرماتورها در برابر خوردگی

 حصول مقاومت هاي مکانیکی باال

کاهش نفوذ پذیري و جذب آب 

امکان کنترل جمع شدگی پالستیکب تنب ه واسطها نبساط گازي

مقاومت باال در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

امکان بهره برداري سریع تر از سازه

داراي انبساط ( تغییر حجم ) کنترل شده

Special Cement Grout

گروت سیمانی ویژه

مالت آماده ساختمانی توانمند و  بدون انقباض

مناسب براي نصب و تثبیت بیس پلیت ها

مقاومت باالتري را ممکن می کنند. همچنین خاصــــیت روانی 

گروت، موجب روندگـی عالـی مالت تا نقاط دورتـر و پـر کـردن 

آسانترمقاطع با تراکم آرماتور باال بدون نیاز به ویبراتورخواهد شد 

. گروت پایه سیمانی نســبت به مالتهاي عادي از کارایی باالتري 

جهت پر کردن مقاطع در حالت خمیري برخوردار است و در برابر 

تغییرات دمایی مقاومت باالیی دارد. 
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عدم ترك خوردگی ناشی از انقباض و جمع شدگی

مقاومت باال در برابر شرایط جوي

مقاومت در برابر بارهاي استاتیکی باال

عدم ترك خوردگی پس از سخت شدن مالت

عدم زنگ زدگی فوالد به دلیل عدم وجود سنگدانه هاي آهنی و 

کلراید در فرموالسیون گروت سیمانی

قابلیت پمپ پذیري و جریان پذیري آب

دستیابی به مقاومت اولیه زودرس بدون نیاز به استفاده از مواد 

تسریع کننده گیرش

کاربردها

نصب ماشین آالت صنعتی مانند ژنراتورها،  توربین ها،  

کمپرسورها،  موتور هاي دیزل وب ه طور کلی ماشین آالتی که تحت 

ارتعاش قرار دارند.

مناسبب راي پرکردن فضاي خالیب ین صفحه ستون و فونداسیون

 مناسبب راي کاشتا نکرب ولت ها و پایه هاي فنس ها

نصب و ثابت سازي صفحه ستون هاي ساختمانهايا سکلت فلزي

مناسب براي گروت ریزي پایه پلها و پرکردن فضاي خالی مابین 

ستون و پل

امکانا ستفادها ز مالت گروت پایه سیمانی ویژهب ه عنوان مالت 

آماده در کارهاي عمومی و داخلی ساختمان

مناسبب راي مالت ریزيا طرافل وله هاي عبور آبا ز جداره هاي 

بتنی،ب ه عنوان یک مالت آبب ند

قابلیت کاشت میلگرد تا قطر 8 سانتیمتر

امکان گروت ریزي زیر ریل هايا نتقال در کارخانجات صنعتی

ا ز گروتب ه عنوان مالت ترمیمی در مقاطع عمیق امکانا ستفاده

تزریق در زیر ساختمان ها وب یس پلیت ها 
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گروت پایه سـیمانی ویژه از سـیمان ، ســنگدانه دانه بندي شــده ، 

روانسـاز پودري ، الیاف پلی پروپیلن و مواد منبسـط کننده فرموله و 

تولید شده اسـت ،  که هر کدام به سـهم خود تاثیراتی را روي ارتقاء 

خواص مالت و توانمند تر شدن مالت آماده گروت، نسـبت به مالت 

هاي آماده ســــاختمانی  ایفا می کنند. وجود ســــنگدانه با اندازه 

مشــخص  ، امکان ساخت مالت توانمند با دانه بندي کنترل شده ، 

بدون خاك را حاصل خواهد نمود . وجود روانســــازهاي پودري در 

فرموالسیون تولید گروت پایه سـیمانی ،  موجب نیاز کمتر گروت به 

مکانیزم اثر

آب ، براي تبدیل شـدن به خمیر و مالت خواهد شـد ، که در نهایت 

عالوه بر افزایش روانی ، افزایش مقاومت فشاري و سایر مقاومت هاي 

مکانیکی را به دنبال خواهد داشـــت . الیاف پلی پروپیلن موجود در 

ساختار گروت نیز با افزایش مقاومت سایشــی و ارتقاء برخی خواص 

مکانیکی مالت،  نقش مهمی را در سـاختار گروت سـیمانی ایفا می 

کند . مواد منبسط کننده ویژه ، یا مواد جبران کننده انقباض موجود 

در گروت، یکی از مهم ترین خواص ویژه گروت یعنـی عدم انقباض و 

جبران کاهش حجم مالت، در اثر هیدراسیون را تامین می کند.

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

2/5% 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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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.

سطوحی که قرار است روي آنها گروت ریزي شود، می بایسـت 

حداقل به سن 7 روزه رسیده باشد .

فاصله بین قسـمت زیرین صفحه ها با سطح بتن باید حداقل 1 

سانتیمتر باشد.

کلیه ســطوح مقاطعی که در تماس با گروت خواهند بود ، باید 

عاري از هرگونه آلودگی و چربی و روغن و غبار و ... باشند.

چنانچه روي سطح بتنی که گروت روي آن اجرا می شود، نقاط 

سست یا پوسته وجود دارد توسط ساب یا واتر جت و یا هرگونه 

عملیات فیزیکی دیگر، زدوده شود تا حدي که به سطح مقاوم و 

قابل اطمینان دسترسی پیدا کنیم.

قالبهاي مورد نظر براي گروت ریـزي باید در بـرابـر خـروج آب 

نفوذناپذیر باشند.

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

باالتر از بیس پلیت ها در نظر گرفته شود.

براي جلوگیري از ایجاد حباب هنگام ریختن خمیـر گـروت 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 قســـمت مورد نظر براي 

ریختن با شیب 45 درجه در نظر گرفته شـده اسـت، اسـتفاده 

شود تا سیال گروت بصورت یکنواخت و ممتد حرکت کند.

سطح مورد نظر براي گروت ریزي را قبل از اجراي گروت باید با 

آب آشـامیدنی اشـباع نمایید تا آب گروت پس از اجرا توســط 

سطح خشک جذب نشده و ترك نخورد.

ظرفی مناســـب براي اختالط پودر آماده گروت با آب انتخاب 

نمایید که ظرفیت مناسب براي ترکیب 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، به آب را بیافزایید و تا حصـول مخلوطی همگن، عملیات 

میکس را ادامه دهید.

توجه نمایید که همیشه مقداري از پودر گروت را با آب ترکیب 

نمایید که حداکثر تا 30 دقیقه پس از اختالط، مورد مصـــرف 

قرار گیرد.

توجه نمایید اضـافه کردن هرگونه ماده افزودنی و یا سـیمان و 

سنگدانه به ترکیب گروت آماده مجاز نمی باشد.روش مصرف

عملیات گروت ریزي باید همواره از یک طرف انجام شــــود و 

تحت وزن و فشار سیالیت خود به دیگر نقاط جریان یابد و 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، فشـار سیال را اضافه تر نمود . براي گروت ریزي 

مقاطع خیلی بزرگ بهتر است توسـط 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 گـروت ریـزي باید در بازه ي دمایـی 5 تا 

30 درجه ســـانتیگراد باشـــد . دماي باالي 30 درجه موجب 

تســــریع گیرش و دماي زیر 5 درجه موجب تاخیر در گیرش 

اولیه گروت خواهد شد.

توجه نمایید در هواي گرم و سرد پودر گروت باید در بســـــته 

بندي اولیه و فضاي سرپوشیده قرار گیرد .

 پیشـــــنهاد می شود در شرایط هواي گرم براي ایجاد تعادل در 

دماي داخلی گروت ، از آب سرد جهت اختالط استفاده شود و در 

شرایط آب و هواي سرد نیز از آب گرم براي اختالط 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.
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میزان مصرف

با محاسبه حجم مقطع وب ا درن ظـر گرفتن وزن مخصوص گروت پایه 

ا ما  سیمانی آمـاده، می توان میـزان مصرف گروت را مشخصن مـود،

عمـوماً میزان مصرف گروت 2350 کیلوگرمب ها زاي هر متــر مکعب 

فضــا میب اشد، هر کیســه 25 کیلوگرمیا ز محصـــول گروت پایه 

سیمانی ویژه، حدود 13ل یتـر فضا را پر می کند.

ایمنی

این ماده جزء مواد ســـــمی و آتش زا و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم با آب شیرین شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

از دستکش ، عینک ایمنی و ماسک مناسب  استفاده کنید.

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 25 کیلویی

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


