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گروت سیمانی دانه درشت

مناسب براي گروت ریزي در مقاطع حجیم

مالت آماده ساختمانی توانمند و بدون انقباض
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سایز و نوع و شـکل سـنگدانه ها در مقاومت مالت گروت و یا بتن 

نقش بســــــزایی دارد. چنانچه در تولید هرگونه مالت یا بتن از 

سنگدانه نامناسب که درصد ناخالصــیها در آن باال باشد و برخی 

سنگدانه هاي بســیار ریز مانند خاك در ساختار آن وجود داشته 

باشد استفاده کنیم، مســلماً روي مقاومت مالت تاثیر بســزایی 

داشته و مقاومت هاي فشـاري و خمشـی و کشـشـی را بصـورت 

چشـــــــمگیري کاهش خواهد داد. در مورد گروت، نوع و سایز  

سنگدانه یکی از ارکان بســیار مهم در کیفیت و مقاومت گروت و 

نتایج مربوط به مقاومت می باشـد. گروت دانه درشــت با ســایز 

سـنگدانه کنترل شـده، پرمقاومت ترین گروت پایه سـیمانی در 

بین موارد مشـابه می باشد. در فرموالسیون تولید گروت سیمانی 

دانه درشت، از سنگدانه هاي قطر  5 تا 10 میلیمتر استفاده شده 

اســت که وجود این ترکیب در دانه بندي گروت، موجب افزایش 

مقاومت هاي فشـاري و خمشـی گروت پایه سیمانی دانه درشت 

نســـبت به سایر گروت هاي سیمانی مشـــابه شده است. عمده 

کاربرد گروت دانه درشت براي گروت ریزي هاي حجیم که بحث 

مقاومت در آنها اهمیت زیادي دارد، می باشد. به لحاظ سایز و نوع 

دانه بندي و عدم وجود سنگدانه هاي بســیار ریز در ساختار این 

گروت، مقاومت مناسـبی پس از گیرش حاصــل خواهد شــد. از 

مـزایاي ویـژه این نوع گـروت، گـروت ریـزي در مقاطع با تـراکم 

آرماتور کم می باشـد. گروت سـیمانی دانه درشــت از ســیمان، 

سـنگدانه ( سـیلیس ) تا اندازه اسـمی حداکثر 10 میلیمتر، پودر 

روانســاز بتن ، الیاف پلی پروپیلن و مواد منبســـط کننده ( ضد 

انقباضی ) فرموله و تولید شده است که تشـکیل مالتی توانمند و 

مقاوم را می دهدکه براي گروت ریزي زیر بیس پلیت ها و گـروت 

ریزي زیر صـفحه پلیت ماشـین آالت صـنعتی سـنگین و گروت 

ریزي در مقاطع بزرگ و حجیم، گزینه بسیار مناسبی است.

خواص و اثراتشرح

افزایش زمان کارپذیري مالت در حالت خمیري

تحمل باال در برابر تغییر شـــکل گروت، در برابر نیروهاي وارده 

حفاظت میلگردها و آرماتورها در برابر خوردگی 

حصول مقاومت فشاري 75 مگا پاسکال

حصول مقاومت هاي خمشی و کششی باال

کاهش نفوذ پذیري نسبت به مالت هاي عادي

دستیابی به روانی مطلوب بدون نیاز به افزودن فوق روان کننده 

امکان کنترل جمع شدگی مالت به واسطه پدیده انبساط گازي

مقاومت باال در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان و تغییرات دمایی

امکان بهره برداري سریع تر از سازه

داراي انبساط آزاد ( تغییر حجم ) کنترل شده

عدم ترك خوردگی ناشی از انقباض و جمع شدگی

مقاومت مناسب  در برابر تغییرات  جوي

عدم ترك خوردگی پس از سخت شدن مالت گروت

دستیابی به مقاومت اولیه زودرس بدون نیاز به اسـتفاده از مواد 

تسریع کننده گیرش 

دستیابی به مقاومت فشاري اولیه و نهایی زودرس
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قابلیت نصب و ثابت سازي ستون و دیوارهاي پیش ساخته

پرکردن فضــــاي خالی بین صفحه ستون ها و فونداسیون در 

مقاطع کم آرماتور و با حجم کم

 قابلیتنصب و تثبیت انکر بولت ها و پایه هاي فنس ها 

امکان اســـتفاده به عنوان مالت آماده توانمند و آماده و مقاوم 

براي انجام کارهاي عمومی ساختمان

نصب و ثابت سازي صفحه ستون ساختمانهاي اسکلت فلزي

مناسب براي نصــب ماشین آالت صنعتی داراي ارتعاش مانند 

ژنراتورها، توربین ها، کمپرسورها و موتور هاي دیزل 

مناسب براي گروت ریزي پایه پلها و پرکردن فضـــــاي خالی 

مابین ستون وعرشه پل

مناسب براي مالت ریزي اطراف لوله هاي عبور آب از جداره ها 

بتنی، به عنوان یک مالت آب بند

امکان استفاده از گروت سیمانی دانه درشت به جاي مالت یا بتن

مکانیزم اثر

گروت پایه سیمانی دانه درشت متشـــــکل از سیمان، سیلیس 

(سنگدانه ) با حداکثر سایز سنگدانه 10 میلیمتر، روانساز پودري، 

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

ســـهم خود تأثیراتی را روي ارتقاء خواص مالت گروت در حالت 

خمیري و سـخت شـده ایفا می کنند. وجود سـنگدانه هاي، دانه 

بندي شده با سایز و شکل مناسب، امکان ساخت مالت توانمند و 

یکپارچه، با دانه بندي کنترل شـده و بدون وجود ریزدانه هاي در 

حد خاك را، حاصل خواهد نمود. از طرفی وجود روانســــازهاي 

پودري نیاز پودر گروت به آب، براي تبدیل شــــدن پودر گروت 

ســـیمانی به خمیر یا مالت را کاهش می دهد، ولی در عین حال 

روانی مطلوب خود را براي جاري شـدن در زیر بیس پلیت ها دارا 

می باشـــــد. در نهایت عالوه بر افزایش روانی ، افزایش مقاومت 

فشــاري و سایر مقاومت هاي مکانیکی را به دنبال خواهد داشت. 

الیاف پلی پروپیلن نیز با افزایش مقاومت سایشــی و ارتقاء برخی 

خواص بتن،  نقش مهمی را در ســـاختار گروت ســـیمانی دانه 

درشت ایفا می کند و مانع ترك خوردن مالت سخت شده خواهد 

شد. از طرفی وجود مواد منبســـــط کننده ویژه، یا مواد جبران 

کننده انقباض موجود درفرموالسیون گروت دانه درشـت، یکی از 

مهم ترین ضعف هاي مالتهاي عادي، یعنی جمع شـدگی و ترك 

در اثر تبخیر آب مالت را جبران می کند. مواد منبســـط کننده، 

انبساط کنترل شده اي در مالت گروت دانه درشت ایجاد میکند، 

تا در برابر جمع شدگی مقاومت نماید. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

پودر

خاکستري

485

حالت

رنگ

مقاومت فشاري 1 روزه 

مقاومت فشاري 3 روزه

مقاومت فشاري 7 روزه

مقاومت فشاري 28 روزه

مقدارپ ودر موردن یازب راي 1متر مکعب 

2/40وزن مخصوص گروت آماده 3gr/cm

540

610

680

2150

4:30

%2/5 انبساط 

750مقاومت فشاري 90 روزه 

75مقاومت خمشی 7 روزه  mpa

85مقاومت خمشی 28 روزه  mpa

kg

زمان گیرش اولیه 

استاندارد

ASTM C1107

mpa

mpa

mpa

mpa

mpa

کاربردها
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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.

توجه نمایید که گروت ریزي، روي سطوحی قابل اجراسـت که 

حداقل به سن 7 روزه رسیده باشد.

فاصله بین قســـمت زیرین صفحه ها با سطح بتن باید حداقل 

15 میلیمتر باشد.

کلیه سـطوح مقاطعی که در تماس با گروت سـیمانی درشـت 

دانه خواهند بود، باید عاري از هرگونه آلودگی و چربـی و روغن 

و غبار و ... باشند.

ارتفاع قالبهاي مورد نظر برايا جراي گروت سیمانی دانه درشت، 

ا ز بیس پلیت ها در نظر گرفته شود. ا لی 5  سانتیمتر باالتر  2

براي جلوگیـري از ایجاد حباب هنگام ریختن خمیـر گـروت پایه 

سـیمانی دانه درشـت به عنوان یک سـیال، در گروت ریزي هاي 

حجیم از هد باکس و در گـروت ریـزي هاي کم حجم از یک ورق 

به عرض 50 ســــــانتیمتر که طول آن به اندازه دیواره قالب در 

قســـمت مورد نظر براي ریختن با شیب 45 درجه است، در نظر 

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

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

آب آشامیدنی اشباع نمایید، تا آب گروت پس از اجرا توسط سطح 

خشک جذب نشده و مالت دچارجمع شدگی و ترك نشود.

ظرفی مناسـب براي اختالط پودر آماده گروت دانه درشـت، با 

آب انتخاب نمایید که ظرفیت اختالط یک کیســه گروت دانه 

درشت و آب را داشته باشد.

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

روان 4/5 لیتر آب به ازاي یک کیسه 25 کیلوئی مورد نیاز است.

چنانچه روي سطوح بتنی که گروت دانه درشـت روي آن اجرا 

می شود نقاط سســت یا پوسته وجود دارد، توسط ساب یا واتر 

جت و یا هرگونه عملیات فیزیکی دیگر از روي ســـطح زدوده 

شود تا به سطح مقاوم و مطمئن براي گروت ریزي برسیم.

پودر  را  آرام آرام در حالـی که همـزن بـرقـی ( دریل + پـره ) 

روشن است به آب بیافزایید و تا حصــــــول مخلوطی همگن 

عملیات میکس را  ادامه دهید.

توجه نمایید، همیشــه مقداري از پودر گروت سیمانی درشت 

دانه را با آب تــرکیب نمایید که حداکثـــر تا 30 دقیقه پس از 

قالبهاي مورد نظر براي گروت ریـزي باید در بـرابـر خـروج آب 

نفوذناپذیر باشند تا مانع خروج آب قبل از گیرش اولیه شوند.

اختالط، مورد مصرف قرار گیرد.روش مصرف

چنانچه مقطع بزرگ باشد می توان با افزایش ارتفاع، فشــــار 

سیال را  اضافه تر نمود. 

توجه نمایید در هواي گرم و سرد پودر گروت سـیمانی درشـت 

دانه باید در بسـته بندي اولیه و فضــاي سرپوشیده قرار گیرد. 

پیشــنهاد می شود در شرایط هواي گرم، براي ایجاد تعادل در 

دماي داخلی گروت پایه سـیمانی، از آب ســرد جهت اختالط 

اسـتفاده شـود و در شــرایط آب و هواي ســرد نیز از آب گرم 

استفاده شود. 

براي گروت ریزي مقاطع خیلیب زرگ،ب هترا ست توسط قالب هاي 

موقت، مقطع موردن ظر راب هب خش هاي کوچکتر تقسیمن مایید.

عملیات گروت ریزي باید همواره از یک طرف ریخته شـــود و 

تحت وزن و فشار سیالیت خود به دیگر نقاط جریان یابد و براي 

جریان پذیري بهتر، می توان از میله یا زنجیـر فلـزي به عنوان 

کمکی استفاده 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 سطحی انجام شود.

دقت نمایید می توان با تامین فضـــاي خالی مناسب زیر بیس 

پلیت ها، از حبس شدن هواي اضافی جلوگیري نمود.

دماي محیط در زمان گروت 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 تأخیر در گیرش 

اولیه خواهد شد.

توجه نمایید، اضـافه کردن هرگونه ماده افزودنی و یا سـیمان و 

سنگدانه به ترکیب گروت پایه سیمانی درشت دانه آماده، مجاز 

نمی باشد.
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میزان مصرف

میزان مصــرف گروت دانه درشت با توجه به حجم سازه و در نظر 

گرفتن حالت روان یا خمیري متغیر است. اما می توان با محاسبه 

حجم مقطع مورد نظر براي گروت ریزي و با در نظـر گـرفتن وزن 

مخصوص گروت سیمانی ویژه درشت دانه آمـاده، میـزان مصرف 

گروت را مشخص نمـود. عمـوماً میزان مصرف گروت دانه درشت 

2400 کیلوگرم به ازاي هر متــر مکعب فضا می باشد.

 هر کیســـه 25 کیلوگرمی گروت پایه سیانی دانه درشت، حدود 

13 لیتـر فضا را پر می کند.

ایمنی

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

شود.

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

از دستکش، عینک ایمنی و ماسک استفاده کنید

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

گروت ســیمانی درشـــت دانه جزء مواد ســـمی و آتش زا و 

خطرناك براي محیط زیست نمی باشد.

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 25 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

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

نور خورشید

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه


