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Nano Cement Grout

گروت ریزدانه (نانو گروت)

مناسب براي گروت ریزي در مقاطع متراکم

مالت آماده ساختمانی توانمند و بدون انقباض

شرح

بســـــیاري از مقاطع بتنی وجود دارد که بنا بر شرایط خاص و با 

توجه به محاسبات سازه اي، میزان تراکم آرماتور بندي آنها بسیار 

باالسـت و در برخی نقاط این تراکم به اندازه اي باالسـت که اجازه 

عبور ســنگدانه هاي مالت را نمی دهد. عالوه بر این ویبره نمودن 

این مقاطع پر تراکم نیز کار بســـیار سختی است. به همین دلیل 

گروت ریزي مقاطع  با تراکم میلگردهاي باال، همواره دغدغه مهم 

براي مجریان محترم می باشــــد. در مقاطع با تراکم آرماتور باال 

ممکن اســت ســایز ســـنگدانه هاي موجود در گروت هاي پایه 

ســیمانی نرمال، مانع از جاري شــدن یکپارچه و همگن مخلوط 

گروتبه همه نقاط مقطع مورد نظر شــــــــده و در برخی نقاط 

پرتراکم، سنگدانه ها گیر کنند و در نهایت مخلوط بتنی در برخی 

نقاط با ضعف سنگدانه مواجه شود. در راستاي حل این معضـــل 

باید مالت با دانه بندي مناسـب فرموله و تولید شــود، تا بتواند به 

راحتی از البالي تراکم میلگردها عبور نموده و در عین حال داراي 

روانی مطلوبی باشـد و نیاز به ویبره نداشـته باشــد. بدین منظور 

استفاده از گروت پایه سیمانی ریز دانه گزینه مناسـبی اسـت و به 

دلیل دانه بندي سـنگدانه ها حداکثر تا یک میلیمتر، به راحتی از 

میان نقاط پر تراکممیلگردي عبور می کنند. گروت هاي سیمانی 

ریز دانه،  نوعـی مالت آماده ریـز دانه پـر مقاومت و بدون انقباض 

هســتند که بر پایه سیمان، سنگدانه هاي دانه بندي شده، الیاف 

پلی پروپیلن، روانسازهاي پودري و مواد منبسـط کننده، فرموله و 

تولید شده اند. این محصـول با توجه به ساختار ویژه و دانه بنـدي 

اجـزاء سازنده اش، براي پر نمودن فضاي خالی زیر بیس پلیت ها، 

اجراي فونداسیون هاي ماشـین آالت سـنگین و زیر سـازي هاي 

فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته بســــیار مناسب 

میباشد. از خصوصیات ویژه گروت ریز دانه یا نانو گروت، این است 

که با توجه به دانه بندي ریز و روانی مطلوب، به راحتـی در مقاطع 

بتنی جاري شــــده و نیاز به اعمال ویبره جهت متراکم نمودن و 

انسجام یافتن مالت نیست.  

خواص و اثرات

کاربردها

 امکان ایجاد انبساط هاي کنترل شده 

کسب مقاومت اولیه و نهایی باال در سنین اولیه گروت

کاهش نفوذ پذیري بیشتر، نسـبت به سایر گروت هاي سیمانی 

مشابه با توجه به عدم کسري فیلر و ریز دانه

 بدون ترك خوردگی پس از سخت شدن

 بدون انقباض و جمع شدگی حین فرآیند گیرش و پس از آن

حصول روانی مطلوب بدون نیاز به افزودن فوق روان کننده

داراي میزان انبساط آزاد کنترل شده

مقاومت باال در برابر بارهاي استاتیکی زیاد

نیاز به حداقل میزان آب، براي اختالط به لحاظ وجود فوق روان 

کننده در فرموالسیون تولید گروت ریزدانه

سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا 

سـهولت اسـتفاده در مقاطع با تراکم آرماتور باال، به دلیل روانی 

مطلوب و دانه بندي ریزتر

داراي انبساط مهار شده و قابل کنترل

حصول روانی مطلوب بدون ایجاد آب انداختگی و جداشدگی

قابلیت بارگـذاري زود هنگام و بهـره برداري سـریع تر از سـازه   

               

ا جراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین ون صب وث ابت سازيآن ها

 زیر سازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته

مناسبب رايپرن مودن فضاي خالی زیرب یسپ لیت های ا صفحه ستون ها
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قابلیت پـر کـردن محل هاي خالــی بین دو بتن که نیاز به بتن 

مقاوم دارند

مناسبب راياجرايب تن هاي مقاوم زیر فونداسیون ها

قابلیت پر کردن فضاي خالی بین پایه و عرشه پل

مناســـب برايا نجام کارهاي بنایی و تعمیراتی داخل آپارتمان و 

خانه به عنوان یک مالت آماده با مقاومت باال

مناسبب رايا ستفادهب ه عنوانب تن جدیدب رايا جرا رويب تن قدیم

امکان پر نمودن حفره ها، شکاف ها و گودال ها 

مناسب براي نصب و تثبیت ستون و دیوارهاي پیش ساخته

 پر نمودن و کاشت فضاي اطراف آرماتورها و انکربولت ها

 قابلیت پر کردن فضاي زیر ریل هايا نتقال در کارخانجات صنعتی

گروت ریزي محل بولت ها و باکس هاي بتنی

مناسب براي استفاده به عنوان مالت ترمیمی در مقاطع عمیق

مکانیزم اثر

گروت پایه سیمانی ریز دانه یا نانو گروت متشـــــکل از سیمان، 

سنگدانه هاي دانه بندي شده تا قطر 1 میلیمتر، روانسـاز پودري، 

الیاف پلی پروپیلن و مواد منبسـط کننده می باشد که هر کدام به 

سهم خود تأثیراتی را روي ارتقاء خواص مالت در حالت خمیري و 

یا سخت شده، ایفا می کنند. وجود سنگدانه هاي دانه بندي شده 

ریز دانه، براي نانو گروت، امکان ســـــاخت مالت توانمند با دانه 

بندي کنترل شـــده ( بدون خاك) را حاصـــل خواهد نمود. نانو 

گروت به لحاظ داشــتن دانه بندي ریز (حداکثر قطر 1 میلیمتر)  

قدرت جاري شدن و پخش شدن آسانتري نســبت به گروت هاي 

معمولی، در مقاطع پر تـراکم و با حجم کم دارد. از طـرفـی وجود 

روانســـــازهاي پودري در فرموالسیون گروت ریزدانه نیاز پودر 

گروت به آب را براي تبدیل شـــــــدن به خمیر و  مالت کاهش 

میدهد. در نهایت عالوه بر افزایش روانـی و ارتقاي خواص جـریان 

پذیري و خود متراکم شوندگی، افزایش مقاومت فشــاري و سایر 

مقاومت هاي مکانیکی مالتگروت ریزدانه حاصـل خواهد شــد. 

الیاف پلی پروپیلن موجود در ســـاختار نانو گروت نیز با  افزایش 

مقاومت سایشــی و ارتقاء برخی خواص مکانیکی، نقش مهمی را 

در ساختار گروت پایه سیمانی دانه ریز، ایفا می کند. مواد منبسط 

کننده ویژه، یا مواد جبران کننده انقباض موجود در گروت یکی از 

مهم ترین ضــــعف هاي موجود در مالتهاي معمولی را که ایجاد 

ترك و جمع شـدگی در اثر از دســت دادن آب میباشــد، جبران 

میکند و انبساط آزاد کنترل شده اي براي گروت حاصل می کند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

2/35 3gr/cm

پودر

خاکستري

440

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 

510

540

580

2150

4:30

%2/5 انبساط 

630مقاومت فشاري 90 روزه 

75mpaمقاومت خمشی 7 روزه 

85mpaمقاومت خمشی 28 روزه 

kg

زمان گیرش اولیه 

استاندارد

ASTM 942                ASTM C476

mpa

mpa

mpa

mpa

mpa
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توجه نمایید که همیشـــه مقداري از پودر گروت پایه سیمانی 

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

ظرفی مناسب براي اختالط پودر آماده گروت سیمانی ریز دانه  

با  آب انتخاب نمایید که ظرفیت اختالط یک کیسـه نانوگروت 

با  آب را داشته باشد.

سطح مورد نظر براي گروت ریزي را قبل از اجراي گروت ریز دانه 

باید با آب آشــامیدنی اشـــباع نمایید تا آب گروت پس از اجرا، 

توسط سطح خشک جذب نشده و ترك نخورد.

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

است به آب بیافزایید و تا حصــــول مخلوطی همگن عملیات 

میکس را  ادامه دهید.

براي ســاخت گروت خمیري 3/5 لیتر آب و براي تولید گروت 

روان 4/5 لیتر آب به ازاي هر کیسه 25 کیلوئیمورد نیاز است.

دقت شــود ســطح ســیمانی یا بتنی که گروت روي آن اجرا 

میشود، حداقل میبایست به سن 7 روزه رسیده باشد.

از قرار گیري پلیت ها در محل خود اطمینان حاصـل فرمایید و 

در صورت نیاز توسـط تراز، هموار بودن بیس پلیت ها را کنترل 

نمایید.

کلیه ســـطوح مقاطعی که در تماس با گروت دانه ریز خواهند 

بود، باید عاري از هرگونه آلودگی و چربی و روغن و گـرد و غبار 

و ... باشند.

چنانچه روي ســـــطح بتنی که گروت ریز دانه، روي آن اجرا 

میشـود، نقاط سسـت یا پوسته وجود دارد، توسط ساب یا واتر 

جت و یا هرگونه عملیات فیزیکی دیگر نســـبت به زدودن آنها 

اقدام نمائید تا به سطح مطمئن و مقاوم براي اجرا 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 خمیــر گــروت 

ســـیمانی دانه ریز، به عنوان یک ســـیال 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 دیوار قالب در قســمت 

مورد نظر براي ریختن با شـیب 45 درجه اســت، در نظر گرفته 

شود تا سیال نانو گروت بصورت یکنواخت و ممتد حرکت کند.

فاصله بین قســـمت زیرین صفحه ها با سطح بتن باید حداقل 

یک سانتیمتر باشد.

روش مصرف

عملیات گروت ریزي باید همواره از یک طرف انجام شــــود و 

تحت وزن و فشــــار سیالیت خود، به دیگر نقاط جریان یابد و 

براي جریان پذیري بهتـر مـی توان از میله یا زنجیـر فلـزي به 

عنوان کمکی استفاده نمود. چنانچه مقطع بزرگ باشد میتوان 

با  افزایش ارتفاع، فشار سیال را  اضافه تر نمود.

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

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

مرطوب پوشـانده 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 سطحیانجام شود.

دقت نمایید می توان با تأمین فضـــاي خالی مناسب زیر بیس 

پلیت ها، از حبس شدن هواي اضافی جلوگیري نمود.

اختالط مورد مصرف قرار گیرد.

دماي محیط در زمان گروت ریـزي باید در بازه دمایـی 5 تا 30 

درجه سانتیگراد باشد. دماي باالي 30 درجه موجب تســـریع 

گیـرش و دماي زیـر 5 درجه موجب تأخیــر در گیــرش اولیه 

نانوگروت سیمانی خواهد شد.

توجه نمایید اضـافه کردن هرگونه ماده افزودنی و یا سـیمان و 

سنگدانه به ترکیب گروت ریز دانه آماده، مجاز نمی باشد.

 براي گروت ریزي مقاطع خیلی بزرگ، بهتر است توسط قالب هاي 

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

توجه نمایید در هواي گرم یا سرد پودر گروت سیمانی ریز دانه 

باید در بســـته بندي اولیه و فضــــاي سرپوشیده قرار گیرد. 

پیشـــنهاد می شود در شرایط هواي گرم براي ایجاد تعادل در 

دماي داخلی نانو گروت، از آب ســرد جهت اختالط اســتفاده 

شود و در شرایط آب و هواي سرد نیز از آب گرم جهت اختالط 

استفاده شود. 
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میزان مصرف

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

سیمانی ریز دانه آمـاده، می توان میـزان مصــــرف نانو گروت را 

مشخص نمـود، اما عمـوماً میزان مصـرف گروت 2350 کیلوگرم 

به ازاي هر متــر مکعب فضا می باشد.

 هر کیسه 25 کیلوگرمی محصول نانوگروت، حدود 13 لیتـر فضا 

را پر می کند.

ایمنی

گروت سیمانی ریز دانه جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

در صورت برخورد با پوست یا چشـم فوراً با آب شیرین شســته 

شود.

این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود.

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

این ماده به هیچ عنوان نباید با چشم تماس داشته باشد.

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 25 کیلویی

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

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

نور خورشید

25


