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Concrete repair & restoration with cement mortars
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مقدمه :
در حال حاضر بتن مهمترین و پر مصرفترین ماده در سازه های مدرن و مهندسی عمران به
شمار می آید  .اکثر سدها  ،تونلها  ،کانالها  ،پلها  ،پایلها  ،خطوط لوله ،سقفها ،جاده ها ،مخازن،
استخرها  ،سکوها  ،ساختمانها و  . . .بتنی هستند .

در شــرایط کاربــری  ،شــرایط محیطــی مختلــف و یــا تحــت تاثیــر بارهــای تحمیلــی  ،تنشــهای
گوناگــون بــه صــور مختلــف بــه ســازه بتنــی وارد مــی گردنــد  .بــر اســاس طبیعــت حمــات و
فاکتورهــای موجــود  ،عوامــل مخــرب بــه ســه دســته تاثیــرات فیزیکــی  ،شــیمیائی و مکانیکــی
تقســیم مــی شــوند  .تاثیــرات شــیمیائی و فیزیکــی مــی تواننــد منجــر بــه آســیبهائی گردنــد
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کــه از آن بــه نــام خوردگــی بتــن  ،یــاد مــی شــود و تاثیــرات مکانیکــی منجــر بــه پدیــده هائــی
چــون فرســودگی ( )wearو پارگــی یــا گســیختگی ( )tearمــی گردنــد کــه بــه نوبــه خــود نامطلــوب
و نیازمنــد ترمیــم هســتند .
ســایش در کــف هــای صنعتــی  ،رمپهــا  ،دیــواره هــای ســیلو  ،ســطوح تحــت بــار گــذاری یــا تردد
چرخهــای ســنگین و حرکــت کانتینــر هــا ،از جملــه ایــن آســیبها هســتند  .ضربــه در اثــر افتادن
اجســام و اصطــکاک کــه منجــر بــه آســیب هــای مختلــف بــه اشــکال گــودی  ،حفــره  ،ســوراخ ،
خــرد شــدگی یــا ورقــه ورقــه شــدن در گوشــه هــا و درزهــا و یــا تــرد و شــکننده شــدن بتــن
مــی گــردد نیــز از جملــه ایــن مــوارد هســتند.
استرسـهای ناشـی از شـرایط جوی  ،پاشـش نمکهای یخ زدائی در سـیکلهای یخبندان  ،سـایش
در اثـر حرکـت اجسـام جامـد روی سـطح بتـن و فرسـایش تحـت تاثیر جریـان سـیاالت  ،پدیده
 cavitationیـا گـود رفتگـی کـه اغلـب در سـدها و آبگیرها اتفاق می افتد  ،فرسـایش ناشـی از
جریـان گاز و بخـار حـاوی ذرات جامـد در طوفـان شـن کویر و یا ذرات سـیال در نواحی پاشـش
دریـا ( ، ) splash zoneبـدون حفـاظ ( )exposeشـدن موضعـی یـا کامـل آرماتورهـا در حوضچـه
هـای آرامـش سـد و  . . .همـه و همـه از جمله مثالهـای تخریب حاصل از فاکتورهـای فیزیکی و
مکانیکـی هسـتند  .بـه غیـر از ایـن مـوارد عواملی چـون زلزله  ،سـیل  ،انفجار  ،آتش سـوزی ،
نشسـت سـازه و  . . .نیـز در ایجـاد تخریـب در سـازه هـای بتنی موثر هسـتند .
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فرســایش بتــن بدلیــل انحــال ســیمان کــه معمــوال ً بوســیله اســیدها  ،آب نمــک  ،روغــن ،
گریــس و  . . .اتفــاق مــی افتــد ،از هــم گســیختگی ( )Disruptionتــوده بتــن بوســیله تشــکیل
رو بــه رشــد نمکهــای کریســتالی در اثــر نفــوذ محلولهــای ســولفاته و خوردگــی آرماتورهــا  ،از
جملــه آســیبهای ناشــی از حمــات شــیمیائی در بتــن هســتند.

آسیبها در دو دسته تخریب مستقیم بتن و تخریب ناشی از خوردگی آرماتورها حادث می گردند:
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واکنش قلیایی سنگدانه ها
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در شــرایطی کــه تقریبـا ً بــه ازای هــر انســان کــره خاکــی بیــش از یــک تــن بتــن در ســال تولیــد
مــی شــود  ،حــدود  %60از اتوبانهــای بتنــی مــا نیازمنــد ترمیــم هســتند  %40 ،از پلهــای بتنــی
از نظــر ســاختار نــاکارا و از کار افتــاده هســتند  ،شــهرهای بــزرگ بیــش از  %30تامیــن آب
روزانــه خــود را بــه ســبب نشــتی در لولــه هــا و مخــازن بتنــی از دســت مــی دهنــد .
در کلیـه مـوارد  ،بـاال بـردن مقاومـت بتـن بـا اسـتفاده از افزودنیهـای خـاص یـا تغییـر نسـبت
اختلاط و یـا اسـپری نمـودن هاردنـر هـای ویژه بر سـطح بتن  ،اسـتفاده از سـیمانهای مقاوم در
برابـر سـولفاتها  ،افزایـش حجـم منافـذ بتن با اسـتفاده از افزودنیهـای خاص و ایجـاد حبابهای
ریـز هـوا در عمـق بتـن بـه جهت ممانعـت از یخ زدگی بتن  ،اعمال پوشـش مناسـب و مقاوم در
برابـر حملات شـیمیائی  ،تولیـد بتن متراکم تر و نفـوذ ناپذیرتر  ،اعمال پوششـهای ضد ضربه
و ضـد سـایش بـه جهـت محافظـت از سـطوح بتنـی  ،اسـتفاده از جایگزینهـای سـیمان  ،کاهـش
نسـبت آب بـه سـیمان  ،تامیـن  coverبتنـی بـه حـد کافـی در اطـراف آماتورهـا  ،رعایـت کامـل
شـرایط الزم جهـت کیورینـگ بتـن و مراحـل بتـن ریـزی  ،محافظـت کافـی و  . . .همگـی از جمله
راهکارهـای موثـر پیشـگیری از تخریبـات ناشـی از عوامـل مخرب می باشـند .

Concrete repair & restoration with cement mortars

INDUCRET/ASOCRET

بدیهــی اســت در مــواردی کــه اجــرای بتــن ریــزی بــا دقــت صــورت نگرفتــه  ،راهکارهــای الزم
جهــت تولیــد بتــن بــا کیفیــت لحــاظ نگردیــده  ،بتــن تحــت کاربــری در معــرض عوامــل مخــرب
و خورنــده قــرار گرفتــه  ،تدابیــر الزم در جهــت محافظــت از ســازه بعنــوان یــک پیــش فــرض
در نظــر قــرار نگرفتــه باشــد و  ...ناگزیــر بــه ترمیــم و بازســازی مواضــع خــراب یــا ناقــص
خواهیــم بــود .
شـرکت

آلمـان ( شـریک کاری مجموعـه پوششـهای محافظتـی جنـوب در

ایـران ) راه حلهـای ممتـاز و بـا دوامـی بـرای محافظـت و ترمیـم سـطوح بتنـی  ،ترمیـم انـواع
ترکهـا  ،سـطوح متخلخـل  ،النـه زنبـوری ،شـن زدگـی  ،درزهـای پلـه ای  ،نواحـی ورودی لولـه ،
حفـره هـای حاصـل از  coreگیـری  ،ترمیـم و پـر نمـودن حفـره بولتهـا  ،ترمیم اسـلبهای تخریب
شـده و معیـوب و  . . .ارائـه مـی نمایـد  .ایـن سیسـتمهای ترمیمـی بـا اسـپری  ،بـرس  ،مالـه،
دسـت و  . . .قابـل اعمـال هسـتند  ،بـر اسـاس اسـتاندارد  DIN EN1504-3فرمولـه شـده
انـد ،بسـیار کارا بـوده  ،اعمالشـان آسـان اسـت و بـه حداقـل زمـان انتظـار بین اجـرای مراحل
مختلـف و برگشـت بـه سـرویس نیازمندنـد .
همچنیــن ایــن سیســتمها ســریع بــه اســتحکام کافــی رســیده و خــواص ویــژه ای را تامیــن
مــی نماینــد .
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ترمیم  ،بازسازی و تثبیت :

مراحل اصلی در ترمیم سطوح بتنی عبارتند از :
آماده سازی سطح بتن
آماده سازی آرماتورها و محافظت از آنها در برابر خوردگی
بازسازی و لکه گیری  :برگرداندن سازه به حالت اولیه با استفاده از بتن جدید و یا مالت
ترمیمی
اعمال پوشش محافظتی بر روی سطح نهائی بتن

-1آماده سازی سطح بتن :
قبل از اینکه بتوان سازه را به حالت اولیه باز گرداند و همچنین پیش از اعمال پوشش
محافظتی و یا تقویت مضاعف  ،سطح بتن باید از الزاماتی برخوردار باشد  .سطح باید محکم
و استوار  ،عاری از مواد سست یا جدا شده  ،حباب و منفذ یا درز و رخنه و همچنین مواد
مانع چسبندگی بین بتن قدیمی و جدید ( روغن  ،گریس  ،پس ماند الستیک  ،عوامل پخت ،
روغن قالب  ،رنگهای قدیمی و  )...باشد .

.1-1تست سطح بتن :

جهت مشخص نمودن میزان آماده سازی مورد نیاز و انتخاب بهترین روش از هر دو بعد فنی
و اقتصادی  ،چند راه بسیار ساده جهت تست وضعیت بتن وجود دارد :
کشیدن کف دست بر سطح  ،پودری یا تر بودن بتن را
نمایان می سازد .
زدن ضربات آهسته چکش  ،استحکام بتن را مشخص
می نماید .
با چکش کاری سطح بتن  ،امکان نمایان ساختن الیه های نازک
شیره بتن و پوششهای سطحی جدا شده  ،وجود دارد .
در نواحی سست شیره بتن  ،خراشاندن سطح با لبه چاقو یا
پیچ گوشتی منجر به جدا شدن ذرات غیر مستحکم و ترد بتن
می گردد.
خیس کردن سطح بتن با آب نشانه های با ارزشی را ارائه
می دهد :
 -خراشها آّب را به شدت جذب می کنند .
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جدید الزامی است  .در اکثر موارد سطح باید جهت حصول این خصایص  ،آماده سازی شود .
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تامین کلیه عوامل فوق در حصول چسبندگی محکم و دائمی بین سطح موجود و مواد ترمیمی

 ترک در سطح بتنی رطوبت را به مدت بیشتری نگه می دارد،لذا تیره تر از نواحی اطرافش نمایان می شود .
 چنانچه آب بصورت دانه های تسبیح یا رگه های جدا هویداشود  ،نشانگرآلودگی سطح با روغن و یا سایر عواملی که منجر
به ضعف چسبندگی می گردند  ،خواهد بود .
 تشخیص کلی از قابلیت جذب یا خیسی سطح نیز با اینعمل حادث می گردد .

با قرار دادن یک لفاف پالستیکی روی سطح و آب بندی و مسدود نمودن اطراف آن  ،حضور
رطوبت در بتن یا نفوذ پذیری رطوبت  ،با قطرات شبنم تشکیل شده در زیر لفاف  ،قابل
تشخیص خواهد بود .
با اعمال تحت فشار یک الیه نوار چسب و کشیدن آن  ،در صورت وجود ذرات بتن چسبیده
به نوار چسب پس از جدا شدن نوار  ،می توان به این نتیجه رسید که مقاومت کششی یا
همبستگی سطح کافی نبوده است .
تنهـا ظاهـر شـدن لکـه زنـگ بـر روی سـطح بتـن  ،الزامـا ً عالمـت وجـود معضل نیسـت  ،چرا
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کـه ممکـن اسـت ایـن مـوارد مربـوط بـه زنـگ زدگـی مفتولهـای فلـزی ( ، )tie-wiresچنگکهـای
قالـب بنـدی ( )formwork nailsیـا ناخالصـی و آلودگی در مخلوط بتن باشـد .بوسـیله تراشـیدن
سـطح مـی تـوان مـورد را بررسـی نمود  ،چنانچه لکـه بدلیل خوردگـی آرماتورها باشـد  ،ترمیم
مواضـع الزامی اسـت .

آرماتورهـای فلـزی در صـورت وجـود هـر یـک از عوامـل زیـر در
معـرض خوردگـی خواهنـد بود :
 عدم وجود  Coverبتنی کافی اطراف آرماتورها وجود و امتداد ترکها در محل آرماتورها -وجود مواد خورنده و مضر در محیط

لـذا بایـد عمـق کربوناسـیون
در

بتـن

،

وجـود

عوامـل

خورنده مضـر و همچنین ضخامت
 coverبتنـی بـر روی آرماتورهـا
چـک شـود.
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 .1-2تکنیکهای آماده سازی سطح :
بر اساس بررسی انجام شده  ،آماده سازی سطح جهت حصول یک یا چند مورد زیر انجام
می پذیرد :
جدا سازی ذرات سست
جداسازی نواحی که از استحکام پائین برخوردارند و تحمل استرس وارده بدلیل
انقباض مواد ترمیمی جدید یا انبساط حرارتی متفاوت را ندارند .
حذف آلودگی  ،روغن  ،گریس  ،اثر رنگهای قدیمی و هر گونه آلودگی سطحی که منجر به
ضعف چسبندگی می گردد .
جدا سازی بتنهای اشباع با مواد مضر که منجر به خوردگی آرماتورها می گردند .
آماده سازی آرماتورهای زنگ زده
همچنین در اکثر تکنیکهای آماده سازی  ،زبر نمودن سطح و افزایش سطح تماس موثر جهت
تامین چسبندگی بهتر  ،مد نظر می باشد .

 -اسید شوئی و شستشوی متعاقب با آب

 -گریت  /واتر بالست

		
 -آماده سازی با مشعل یا با هوای فشرده

 -تمیز کاری با بخار

 -ساب  ،اسکراچ

 -قلم و چکش
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 -سند بالست

 -واتر جت تحت فشار باال
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روشهای مرسوم آماده سازی سطح عبارتند از :

-2آماده سازی آرماتورها و محافظت از آنها در برابر خوردگی :
عملیات ترمیم تنها زمانی می تواند کارا و با دوام باشد که آرماتورها عاری از زنگ
باشند .چنانچه زنگ تشکیل شده بر روی آرماتورها برداشته نشده و یا بوسیله عملیات
خاص  ،پیشرفت آن متوقف نگردد  ،سیکل خوردگی ادامه می یابد  ،حتی اگر سطح بتن
بوسیله پوششی نفوذ ناپذیر در برابر آب و هوا محافظت شده باشد .این فرآیند در نهایت
منجر به رویداد مجدد تخریب می گردد .
چنانچـه آرماتورهـا عالئمـی از زنـگ زدگـی را نشـان ندهنـد و بتن اطـراف کربونیزه و یـا آلوده
بـه مـواد مضـر و عوامـل خورنده نشـده باشـد ،می توان پوششـهای ضـد خوردگی را مسـتقیما ً
بـر روی آرماتورهـا اعمـال نمود .
جهت محافظت از سـطوح فلزی می توان از دو سیسـتم اسـتفاده
کرد :
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 سیستمهای بر پایه رزینهای فعال -سیستمهای بر پایه سیمان اصالح شده با پلیمر

*

در استفاده از هر یک از این دو سیستم  ،آماده سازی کامل

سطح آرماتورها و زنگ زدائی در همه جهات الزامی است .
چنانچه سند بالست مقرون به صرفه است  ،این روش تا حصول حداقل درجه استاندارد SA2

بهترین گزینه خواهد بود  .چنانچه هزینه سند بالست توجیه نداشته باشد  ،باید زنگ سطح
در حد امکان با استفاده از برس سیمی و یا فرز برداشته شود .
زمانی که آرماتورهای فلزی تمیز و عاری از مواد تشکیل دهنده الکترولیت شوند  ،اعمال
سیلر با کیفیت جهت ممانعت از نفوذ رطوبت و ایجاد مانع در برابر مواد مضر (کلرایدها ،
سولفاتها و  ، ) . . .محافظت با دوامی را در برابر خوردگی حاصل خواهد نمود .
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مالت ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی

(INDUCRET- BIS 0/2 (ASOCRET KS/HB

این محصول مالت نرم پایه سیمانی اصالح شده با پلیمر است که پس از اختالط با آب آماده
مصرف می گردد  .حداکثر اندازه ذرات این مالت  0/5میلیمتر می باشد .
خواص و مزایا :

آماده مصرف پس از اختالط با آب
اعمال آسان
خواص بسیار خوب در سطوح افقی  ،عمودی و باال سری
ایجاد مانع در برابر دخول آب
مقاوم در برابر صابونی شدن
قابل اعمال بر سطوح مرطوب
مقاوم در برابر نمکهای یخ زدائی
سخت شدن بدون ایجاد ترک و با میزان جمع شدگی( )Shrinkageبسیار کم حتی تحت

بارهای دینامیکی

قابلیت افزایش چسبندگی بین سطح بتن و مالتهای ترمیمی
قابل استفاده بعنوان مالت ترمیمی  ،پوشش ضد خوردگی  ،پرایمر واسط چسبندگی
مصارف :

در عملیات ترمیمی بتن جهت حفاظت از خوردگی آرماتورها
بعنوان پرایمر واسط چسبندگی بر سطح بتن و یا مالت در عملیات ترمیمی

ترمیم سطوح معیوب به عمق کمتر از  2میلیمتر شامل سطوح در معرض ترافیک و
بارهای دینامیکی و . . .
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مطابق استاندارد ZTV-SIB 90/TL-TP BE PCC

دارای خواص ضد خوردگی و محافظت گالوانیکی
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تک جزئی

جدول خواص:
پایه

سیمان

رنگ

خاکستری  -سیمانی

تعداد اجزاء

 1جزئی

دانسیته بالک

3

1/2 Kg/dm

اندازه ذرات

تا  0/5میلیمتر

زمان ماندگاری پس از اختالط با آب

حدود  45-60دقیقه در دمای +20

میزان مصرف

بعنوان الیه ضد خوردگی:
بعنوان پرایمر زیر مالت ترمیمی:

1/6

1/5

قابلیت اعمال پوشش بر سطح ترمیمی

پس از  24ساعت

قابلیت اعمال الیه دوم

بعنوان الیه ضد خوردگی  :حداقل  4ساعت
بعنوان پرایمر زیر مالت ترمیمی  :بصورت
خیس روی خیس

Concrete repair & restoration with cement mortars
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 +5تا +35

دمای اعمال
مقاومت پیوندی

بیش از 2 N/mm

بسته بندی

پاکت  25کیلوگرمی

2

ترمیم سطوح تخریبی با عمقهای مختلف
2

4

3

5

1
concrete

-1آرماتور

-2ترمیم تخریب با عمق کمتر از  5میلیمتر با محصول  INDUCRET – BIS 1/6و یا ASOCRET- 105
 INDUCRET BIS 0/2به عنوان پرایمر و
-3استفاده از محصول

محافظت از خوردگی آرماتورها در تخریب ها با عمق بیش از  6میلیمتر
-4ترمیم تخریب با عمق  5تا  30و 40میلیمتر با محصول  INDUCRET BIS 5/40و
یا ASOCRET- 130
-5در صورت نیاز به ترمیم با عمقی بیش از  40میلی متر از محصول  INDUCRET BIS 5/40و
یا  ASOCRET- 130در تعدادالیه های بیشتر و در تکامل با محصول
 INDUCRET BIS 0/2استفاده شود.
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آماده سازی سطح و اعمال :
* در اسـتفاده از ایـن محصـول بـه هـر عنوان آماده سـازی کامل سـطح آرماتورهـا  ،زنگ زدائی
در همـه جهـات و آماده سـازی سـطح بتن الزامی اسـت .

جهـت تهیـه پرایمـر واسـط چسـبندگی  ،باید  25کیلوگـرم پودر
 INDUCRET BIS 0/2را بـا  7/25 – 7/5لیتـر آب تمیـز
و یـا  25کیلوگـرم پـودر  ASOCRET- KS/HBرا بـا  4/5لیتـر
آب مخلـوط نمـود  .سـایر مراحـل اختلاط مشـابه تهیـه الیـه ضـد
خوردگـی مذکـور مـی باشـد  .پرایمـر برسـطح آماده سـازی شـده
و مرطـوب  ،توسـط قلـم مـوی زبـر مناسـب اعمال شـده ،تا سـطح
لا پوشـش داده شـود و منافـذ پـر گردد  .در ایـن مورد مالت
کام ً
ترمیمـی مناسـب بصـورت خیـس روی خیـس (  ) wet on wetبـر
روی سـطح پرایمـر خـورده اعمـال خواهـد شـد بدیـن معنـی کـه
پـس از اعمـال الیـه پرایمر ،در حالیکه سـطح هنوز خیـس بوده و
زمان  Pot lifeپرایمر سـپری نشـده اسـت  ،مالت ترمیمی مناسـب
 INDUCRET BIS 5/40و یـا  ASOCRET- 130اعمـال خواهـد
گردید .
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استفاده از  INDUCRET BIS 0/2به عنوان پرایمر واسط چسبندگی :
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 INDUCRET BIS 0/2به عنوان الیه ضد خوردگی :
استفاده از
جهـت تهیـه الیـه ضـد خوردگـی بایـد  25کیلوگـرم پودر
لا
 INDUCRET BIS 0/2را بـا  5/5 – 5/75لیتـر آب کام ً
تمیـز و یـا  25کیلوگـرم پـودر  ASOCRET- KS/HBرا بـا 4
لیتـر آب مخلـوط نمـود .اختلاط توسـط همـزن مناسـب ( بـا دور
 )300 rpmبـرای مـدت زمـان حـدود  3 - 5دقیقـه انجـام شـده
لا یکنواخـت و فاقد کلوخه بدسـت آیـد  ،پس از
تـا مخلوطـی کام ً
 2دقیقـه مکـث ،مجـددا ً بـرای مـدت کوتاهی مخلوط بایـد همزده
شـود .سـطح فلـز بایـد زنـگ زدائـی شـده و کمـی مرطوب شـود،
 INDUCRET – BIS 0/2بـر سـطح فلـز
توسـط بـرس در دو الیـه بطـور یکنواخـت اعمـال می گـردد  .الیه
دوم پـس از گذشـت زمان حداقل  4سـاعت از اعمـال الیه اول،
اعمـال شـود تـا الیـه اول در اثـر حرکـت بـرس تخریـب نگـردد .

در مواردیکـه در اعمـال الیـه بعـدی وقفـه ایجاد شـود  ،باید سـطح پرایمر کامال ً سـخت شـده و
پـس از گذشـت زمـان کافی  ،پروسـه اعمـال پرایمر تکرار شـود .
-3بازسازی و لکه گیری :
لکـه گیـری ( Patchingاصطالحی اسـت که معمـوال ً برای ترمیم
نواحـی کوچـک و تخریبهـای موضعـی بـه کار مـی رود  .ناحیـه
آسـیب دیـده بـه حالـت اول سـطوح مجـاور و بتـن سـالم اطراف
بـاز گردانـده مـی شـود و در اکثر موارد سـطوح لکه گیری شـده
بـا پوشـش محافظتـی مناسـب پوشـانده می شـوند .
تثبیـت یـا بازسـازی ( )Resurfacingبـا اعمـال ملات یـا گـروت
در سـطوح وسـیع  ،بـاز هـم بـا هـدف بازگردانـدن بتن بـه حالت
اصلـی خـود صـورت میگیـرد  .عواملـی کـه جهـت محافظـت
در برابـر تخریبهـای بعـدی طراحـی شـده انـد  ،اغلـب در مـواد
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متشـکله سیسـتمهای ترمیمـی موجـود هسـتند .
محصـوالت متنوعـی جهـت ایـن مـوارد در دسـترس مـی باشـند
کـه بسـته بـه نـوع باینـدر بـه دو دسـته اصلـی طبقه بنـدی می
شـوند :
 مالتهـای بـر پایـه رزیـن اپوکسـی  :کـه نسـبتا ً گـران بوده وخـواص فیزیکـی متفاوتـی بـا سـطح بتنـی بـروز مـی دهنـد  .این
تفـاوت بطور برجسـته در نفـوذ ناپذیری در برابـر بخار آب نمود
پیـدا مـی کنـد  .بـه ایـن دالیـل این مـوارد جهـت ترمیم سـطوح
وسـیع در شـرایط رو بـاز ( ، )Exposeکمتـر مصـرف مـی شـوند .
بـرای ترمیمهـای کوچکتـر و در مواردی که اسـتفاده از مواد پایه سـیمانی از نظر فنی نامناسـب
بـوده و یـا زمـان پخـت آن بیش از حد طوالنی باشـد  ،مالتهای اپوکسـی اغلب مقـرون به صرفه
ترین راه حل هسـتند  .پیش از اعمال مالتهای اپوکسـی  ،سـطح باید خشـک باشـد  ،در برخی
مـوارد خـاص اعمـال پرایمر بتـن اجتناب ناپذیر اسـت .
 مالتهـای پایـه سـیمانی  :ارزان بـوده و خـواص فیزیکـی نزدیـک بـه بتـن از خـود بـروز مـیدهند  .بدلیل تشـابه سـاختار  ،چسـبندگی بسـیار خوبی به سـطح بتنی خواهند داشـت  .ضمنا ً
ایـن مالتهـا بر سـطح مرطـوب قابـل اعمال می باشـند .
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مالتهای ترمیمی پایه سیمانی :
 ASOCRETهــا و  INDUCRETهــا از جملــه مالتهــای پایــه ســیمانی هســتند کــه پــس از
اختــاط بــا آب آمــاده مصــرف مــی شــوند و بســته بــه عمــق محــل تخریــب و حجــم آن دارای
دانــه بندیهــای مختلــف ( ریــز ،متوســط و درشــت دانــه ) هســتند .

خواص و مزایا :

سخت شدن بدون ایجاد ترک و با میزان جمع شدگی ( )Shrinkageبسیار کم

رسیدن به حداکثر مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی در حداقل زمان
ایجاد مانع در برابر دخول آب
متخلخل با قابلیت پخش بخار

بسیار با دوام
مقاومت مکانیکی خوب
قابل اعمال بر سطوح مرطوب
اعمال آسان
بسیار مقرون به صرفه
رفتار فیزیکی مشابه بتن
در دانه بندیهای مختلف جهت ترمیم با عمقهای متفاوت
تک جزئی

85

INDUCRET/ASOCRET

مقاوم در برابر نمکهای یخ زدائی
چسبندگی فوق العاده به سطح بتنی
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کاهش میزان نفوذ  ( CO2مقاوم در برابر کربوناسیون )

مصارف :

قابـل اعمـال بـر سـطوح بتنـی مسـلح و غیـر مسـلح  ،تمیـز  ،محکـم و دارای منافـذ بـاز و بـا

خلـل و فـرج کافی
پر کردن و ترمیم سطوح النه زنبوری ( ، ) Honeycombed surfacesمتخلخل و شن زده
ترمیم تخریبهای اطراف درزهای انبساط
تامین  Coverبتنی کافی اطراف آرماتورها
ترمیم درزهای پله ای ()Step joints

ترمیم و پر نمودن تخریبها و فواصل اطراف ناحیه ورود لوله
پر کردن سوراخهای باقیمانده از  Coreگیری
ترمیم سطوح تخریب شده و معیوب در عمقهای مختلف
ماهیچه کشی کنجها  ،درزها و فواصل
اصلاح نواحـی معیـوب و ناقـص در سـازه هـای جدیـد (اعـم از عیـوب ناشـی از عـدم
ویبراسـیون کافـی  ،عـدم اسـتفاده از افزودنیهـای بتـن  ،تـرک خوردگیهای ناشـی از انقباض و
جمـع شـدگی بتـن  ،عـدم رعایـت نسـبت آب بـه سـیمان و ) ...
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جدول موارد مصرف مالتهای ترمیمی :
INDUCRET BIS 5/40
ASOCRET-130

 : PCC Iسطوح در معرض ترافیک و بار دینامیکی

INDUCRET BIS 1/6
ASOCRET-105

 : PCC Iسطوح در معرض ترافیک و بار دینامیکی
 : PCC IIسطوح در معرض بار بدون ترافیک
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* در خصــوص ترمیــم ترکهــای حاصــل از  ، Shrinkageترکهــا و تخریبــات اطــراف درزهــای
اجرائــی  ،تخلخلهــای ســطحی و پــر کــردن ســوراخ بولتهــا میتــوان از مــات ترمیمــی
 ASOCRET- IMکــه در خبرنامــه شــماره  2توضیــح داده شــده اســت نیــز اســتفاده نمــود .
جدول خواص :

رنگ

خاکستری  -سیمانی

خاکستری  -سیمانی

خاکستری  -سیمانی

خاکستری  -سیمانی

تعداد اجزاء

یک جزئی

یک جزئی

یک جزئی

یک جزئی

اندازه ذرات

تا  2میلیمتر

تا  2میلیمتر

تا  0/5میلیمتر

تا  0/5میلیمتر

ضخامت الیه ترمیمی
در هر الیه

 5 -40میلیمتر

 5 -30میلیمتر

 1-6میلیمتر

 1-5میلیمتر

دانسیته ( مالت تازه)

2/1 Kg/dm3

2 Kg/dm3

2 Kg/dm3

2 Kg/dm3

دانسیته بالک

1/6 Kg/dm3

1/57 Kg/dm3

1/3 Kg/dm3

1/2 Kg/dm3

میزان آب مورد نیاز
(جهت تهیه مالت)

 3/5 - 3/75لیتر برای
هر  25کیلوگرم پودر

 2/75 - 3لیتر برای
هر  25کیلوگرم پودر

 5 - 5/25لیتر برای
هر  25کیلوگرم پودر

 5لیتر برای هر 25
کیلوگرم پودر

میزان مصرف

در حدود 1/8

در حدود 1/8

در حدود 1/6

در حدود1/6

زمان ماندگاری پس
از اختالط
در دمای +20

حدود  60دقیقه

حدود  60دقیقه

حدود  60دقیقه

حدود  60دقیقه

kg/m2/mm

دمای اعمال

 +5تا

+35

 +5تا

+35

 +5تا

+35

 +5تا

+35

برگشت به سرویس
و کاربری

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

قابلیت اعمال
پوشش بر سطح
ترمیمی

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

مقاومت فشاری
N/mm2

حدود 14
حدود 50
حدود 60

حدود 17
حدود 39
حدود 70-55

حدود 15
حدود 30
حدود 50

پس از 24
پس از  7روز
پس از  28روز

حدود 23
حدود 30-40

پس از  7روز
پس از  28روز

حدود 8
حدود 9

حدود 9
حدود 12

حدود 7
حدود 9

حدود 6
حدود 7

مقاومت چسبندگی

> 2 N/mm2

1/5-2/5 N/mm2

> 1/5 N/mm2

1/5 N/mm2

بسته بندی

پاکت  25کیلوگرمی

پاکت  25کیلوگرمی

پاکت  25کیلوگرمی

پاکت  25کیلوگرمی

مقاومت خمشی

N/mm2
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پایه

مالت سیمانی

مالت سیمانی

مالت سیمانی

مالت سیمانی

INDUCRET/ASOCRET

INDUCRET-BIS /40

ASOCRET-130

INDUCRET-BIS 1/6

ASOCRET-105

(در دمــای بیــش از

 + 35مــی تــوان از آب خنــک جهــت اختــاط و انبــارش مــواد در محیــط

خنــک پیــش از مصــرف اســتفاده نمــود)
ترمیم تخریبهای اطراف نواحی ورود و خروج لوله:
.1تخریــب و برطــرف نمــودن نواحــی سســت بتنــی اطــراف خروجــی لولــه بــه عمــق  35 mmو
فاصلــه حداقــل  400 mmاز ســطح خارجــی لولــه
.2ترمیم فرورفتگیها با مالت

 INDUCRET - BIS 1/6و یا ASOCRET-105

.3نصب نوار تقویتی  ASO-JOINT-SLEEVEبه کمک  AQUAFIN-2K/Mدر اطراف خروجی لوله
.4اجرای پرایمر

 INDUCRET-BIS 0/2و مالت ترمیمی INDUCRET - BIS 5/40

و یا  ASOCRET-130و ترمیم مواضع تخریبی

 :Aلوله

Concrete repair & restoration with cement mortars
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 :Bحداقل  400میلیمتر
 35 :Cمیلیمتر

آماده سازی سطح و اعمال :

الزم اســت کــه پیــش از اعمــال مالتهــای  INDUCRET – BIS 5/40و  ASOCRET- 130ســطح
بــا پرایمــر

 INDUCRET –BIS 0/2پوشــش داده شــود  ،ولــی در مــورد

 INDUCRET – BIS 1/6و  ASOCRET- 105ایــن مــورد الزامــی نمــی باشــد .اعمــال مالتهــا بــر
روی پرایمــر بصــورت  wet on wetصــورت میپذیــرد.
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ســپس مطابــق جــدول زیــر میــزان الزم از پــودر را بــا ســه چهــارم مقــدار مــورد نیــاز آب،
تمیــز جهــت هــر یــک از مــواد  ،در ظــرف تمیــزی مخلــوط نمــوده  ،بــا همــزن و دور ، 400 rpm
حــدود  3دقیقــه هــم زده  ،بطوریکــه مخلوطــی کامـا ً همــوژن و یکنواخــت بدســت آیــد ،ســپس
باقیمانــده آب را بــه مخلــوط مــواد اضافــه نمــوده و بمــدت  2دقیقــه مجــددا ً مخلــوط را هــم
مــی زنیــم  .در ایــن مرحلــه مــات حاصــل توســط بــرس یــا کاردک بــر ســطح پرایمــر خــورده
مرطــوب قابــل اعمــال خواهــد بــود .
جدول میزان مصرف مواد جهت اختالط :

ASOCRET- 130

 25کیلوگرم پودر با  2/75 – 3لیتر آب

ASOCRET- 105

 25کیلوگرم پودر با  5لیتر آب

* در اعمــال مــات ترمیمــی بــه حداکثــر ضخامــت الیــه ترمیمــی در هــر الیــه  -منــدرج در
جــدول خــواص  -توجــه شــود.
* در صــورت نیــاز بــه اعمــال مجــدد الیــه ترمیمــی جهــت حصــول ضخامــت بیشــتر  ،بیــن دو
الیــه بایــد از پرایمــر

 INDUCRET - BIS 0/2اســتفاده نمــوده و در

حالیکــه پرایمــر هنــوز تــر اســت  ،الیــه دوم را اعمــال نمــود .
*توجــه بــه ایــن نکتــه ضروریســت کــه پــس از اعمــال مــات  ،ســطح بایــد از خشــک شــدن
ســریع در اثــر تابــش مســتقیم آفتــاب و یــا تغییــرات شــدید دمائــی توســط کاور بــرای مــدت
زمــان حداقــل یــک روز حفاظــت شــود .
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INDUCRET – BIS 1/6

 25کیلوگرم پودر با  5 – 5/25لیتر آب

INDUCRET/ASOCRET

INDUCRET – BIS 5/40

 25کیلوگرم پودر با  3/5 – 3/75لیتر آب

ترمیم تخریبهای حاصل از  ( Wearفرسودگی  ،سایش  ،پوسیدگی ) و  ( Tearپارگی ):
تخریـب حاصـل از ایـن مـوارد منتـج بـه سـایش و فرسـایش نایکنواخـت سـطح بتن مـی گردد
کـه در اکثـر مـوارد بایـد لکـه گیـری یا اصالح شـود .
در خصـوص تخریـب سایشـی کفهـا  ،رمپهـا و دیـواره های سـیلو  ،مـدت زمان تعطیلی سـازمان
( )Down timeمعضـل اصلـی خواهـد بـود  .خصوصـا ً در مـورد
کفهـا  ،امـکان اجـرای سـریع و متعاقبـا ً خشـک شـدن ملات
ترمیمـی و رسـیدن بـه حداکثر خـواص و مقاومتهـای مکانیکی از
اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت  .این مورد  ،لزوم اسـتفاده از
مالتهـای ترمیمی و پوششـهای محافظتی سـریع گیـر را توجیه می
نمایـد  .نواحـی تخریـب شـده بـا مالتهـای بـر پایه رزین اپوکسـی
و یـا سـیمان اصلاح شـده بـا پلیمـر قابـل ترمیـم خواهنـد بـود .
چنانچـه بنـا اسـت کـه پوشـش محافظتـی بـر روی سـطح تکمیلـی
ترمیـم شـده اعمـال گـردد  ،توصیـه مـی شـود کـه از مالتـی کـه
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جـزء اصلـی تشـکیل دهنـده آن بـا ماده پوششـی سـازگار باشـد
اسـتفاده شـود  .جهـت لکـه گیـری و ترمیمهـای موضعـی در
سـوراخها  ،دسـت اندازهـا  ،جـداول  ،اسـلبها و پیـاده روهـای
آسـیب دیـده  ،می تـوان از این مالتهای ترمیمی اسـتفاده نمود .
در فاکتورهـای حاکـم بـر انتخـاب سیسـتم ترمیمـی تخریبهـای فرسایشـی  ،زهکشـی آب بایـد
مـد نظـر قـرار گیـرد  .در اکثر سـازه هـا معموال ً مقـدار قابل توجهی آب در سـطح زمیـن موجود
اسـت کـه مـی توانـد در اعمـال مواد ترمیمـی مزاحمت ایجاد نماید .سـطح مرطـوب جهت اعمال
مالتهـای پایـه سـیمانی ایـده آل اسـت .امـا چنانچـه ایـن مالتهـا از نـوع سـریع گیـر نباشـند ،
زمـان خشـک شـدن کامـل آنهـا و رسـیدن بـه وضعیتـی کـه قابلیـت تـردد ترافیـک را داشـته
باشـند  ،طوالنی خواهد بود  .بدیهی اسـت اسـتفاده از مالتهای پایه رزینی بر روی سـطح بتنی
لا خشـک نشـده اسـت  ،منجر به لطماتـی از جمله ضعف چسـبندگی  ،ضعـف آب بندی و
کـه کام ً
تخریبهـای ناشـی از یـخ زدگـی مـی گردد .
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مالت ترمیمی سریع گیر :ASOCRET–RS

 ASOCRET –RSمالت ترمیمی جهت سطوح افقی  ،مناسب جهت کاربرد در سطوح بتنی
داخلی و خارجی می باشد  .این مالت از خواص فرآیندی خوبی برخوردار است .
خواص و مزایا :

انعطاف پذیری مناسب  ،با دوام

قابل اعمال با ضخامت  6تا  50میلیمتر در هر الیه
بسرعت سخت شونده و قابل بهره برداری فوری
خود تراز شونده() Self leveling

مقاومت مکانیکی فوق العاده خوب
چسبندگی بسیار خوب به سطوح بتنی
برگشت به سرویس فوری
سخت شدن بدون ایجاد ترک با میزان جمع شدگی ( )Shrinkageبسیار کم
قابل اعمال بر سطوح مرطوب

مشابه .
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زیاد و سنگین از جمله کفهای صنعتی  ،پارکینگهای طبقاتی ،فرودگاهها  ،رمپها و سایر سطوح
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مصارف :

جهت ترمیم سطوح بتنی افقی خصوصا ً در محیطهای صنعتی و سطوح در معرض تنشهای

جدول خواص :
پایه

مالت سیمانی

رنگ

خاکستری سیمانی

دانسیته بالک

1/6 Kg/dm3

میزان آب مورد نیاز جهت تهیه مالت

 2/7لیتر برای هر  20 kgپودر

میزان مصرف مالت RS

در حدود 1/7 Kg/m /mm

میزان مصرف دوغاب اولیه بعنوان
پرایمر

در حدود 0/88 Kg/m

زمان ماندگاری پس از اختالط با آب*

در حدود  15تا  30دقیقه

2

دمای سطح

2

 + 5تا +25
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مقاومت فشاری*

پس از  1ساعت؛ در حدود6 N/mm2
پس از  3ساعت؛ در حدود35 N/mm2
پس از  24ساعت؛ در حدود40 N/mm2
پس از  7روز؛ در حدود60 N/mm2
پس از  28روز؛ در حدود65 N/mm2

مقاومت خمشی*

پس از  1ساعت؛ در حدود0/9 N/mm2
پس از  3ساعت؛ در حدود7 N/mm2
پس از  24ساعت؛ در حدود7/2 N/mm2
پس از  7روز؛ در حدود7/8 N/mm2
پس از  28روز؛ در حدود8 N/mm2

بسته بندی

 20و  25کیلوگرمی

* مقادیر برای دمای  +20و رطوبت نسبی  %65می باشند.
(در دمای بیش از  +25می توان از آب خنک جهت اختالط و انبارش مواد در محیط خنک
پیش از مصرف استفاده نمود)
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5

مقدمه :
در حال حاضر بتن مهمترین و پر مصرفترین ماده در سازه های مدرن و مهندسی عمران به
شمار می آید  .اکثر سدها  ،تونلها  ،کانالها  ،پلها  ،پایلها  ،خطوط لوله ،سقفها ،جاده ها ،مخازن،
استخرها  ،سکوها  ،ساختمانها و  . . .بتنی هستند .

در شــرایط کاربــری  ،شــرایط محیطــی مختلــف و یــا تحــت تاثیــر بارهــای تحمیلــی  ،تنشــهای
گوناگــون بــه صــور مختلــف بــه ســازه بتنــی وارد مــی گردنــد  .بــر اســاس طبیعــت حمــات و
فاکتورهــای موجــود  ،عوامــل مخــرب بــه ســه دســته تاثیــرات فیزیکــی  ،شــیمیائی و مکانیکــی
تقســیم مــی شــوند  .تاثیــرات شــیمیائی و فیزیکــی مــی تواننــد منجــر بــه آســیبهائی گردنــد
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کــه از آن بــه نــام خوردگــی بتــن  ،یــاد مــی شــود و تاثیــرات مکانیکــی منجــر بــه پدیــده هائــی
چــون فرســودگی ( )wearو پارگــی یــا گســیختگی ( )tearمــی گردنــد کــه بــه نوبــه خــود نامطلــوب
و نیازمنــد ترمیــم هســتند .
ســایش در کــف هــای صنعتــی  ،رمپهــا  ،دیــواره هــای ســیلو  ،ســطوح تحــت بــار گــذاری یــا تردد
چرخهــای ســنگین و حرکــت کانتینــر هــا ،از جملــه ایــن آســیبها هســتند  .ضربــه در اثــر افتادن
اجســام و اصطــکاک کــه منجــر بــه آســیب هــای مختلــف بــه اشــکال گــودی  ،حفــره  ،ســوراخ ،
خــرد شــدگی یــا ورقــه ورقــه شــدن در گوشــه هــا و درزهــا و یــا تــرد و شــکننده شــدن بتــن
مــی گــردد نیــز از جملــه ایــن مــوارد هســتند.
استرسـهای ناشـی از شـرایط جوی  ،پاشـش نمکهای یخ زدائی در سـیکلهای یخبندان  ،سـایش
در اثـر حرکـت اجسـام جامـد روی سـطح بتـن و فرسـایش تحـت تاثیر جریـان سـیاالت  ،پدیده
 cavitationیـا گـود رفتگـی کـه اغلـب در سـدها و آبگیرها اتفاق می افتد  ،فرسـایش ناشـی از
جریـان گاز و بخـار حـاوی ذرات جامـد در طوفـان شـن کویر و یا ذرات سـیال در نواحی پاشـش
دریـا ( ، ) splash zoneبـدون حفـاظ ( )exposeشـدن موضعـی یـا کامـل آرماتورهـا در حوضچـه
هـای آرامـش سـد و  . . .همـه و همـه از جمله مثالهـای تخریب حاصل از فاکتورهـای فیزیکی و
مکانیکـی هسـتند  .بـه غیـر از ایـن مـوارد عواملی چـون زلزله  ،سـیل  ،انفجار  ،آتش سـوزی ،
نشسـت سـازه و  . . .نیـز در ایجـاد تخریـب در سـازه هـای بتنی موثر هسـتند .
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فرســایش بتــن بدلیــل انحــال ســیمان کــه معمــوال ً بوســیله اســیدها  ،آب نمــک  ،روغــن ،
گریــس و  . . .اتفــاق مــی افتــد ،از هــم گســیختگی ( )Disruptionتــوده بتــن بوســیله تشــکیل
رو بــه رشــد نمکهــای کریســتالی در اثــر نفــوذ محلولهــای ســولفاته و خوردگــی آرماتورهــا  ،از
جملــه آســیبهای ناشــی از حمــات شــیمیائی در بتــن هســتند.

آسیبها در دو دسته تخریب مستقیم بتن و تخریب ناشی از خوردگی آرماتورها حادث می گردند:
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واکنش قلیایی سنگدانه ها

75

در شــرایطی کــه تقریبـا ً بــه ازای هــر انســان کــره خاکــی بیــش از یــک تــن بتــن در ســال تولیــد
مــی شــود  ،حــدود  %60از اتوبانهــای بتنــی مــا نیازمنــد ترمیــم هســتند  %40 ،از پلهــای بتنــی
از نظــر ســاختار نــاکارا و از کار افتــاده هســتند  ،شــهرهای بــزرگ بیــش از  %30تامیــن آب
روزانــه خــود را بــه ســبب نشــتی در لولــه هــا و مخــازن بتنــی از دســت مــی دهنــد .
در کلیـه مـوارد  ،بـاال بـردن مقاومـت بتـن بـا اسـتفاده از افزودنیهـای خـاص یـا تغییـر نسـبت
اختلاط و یـا اسـپری نمـودن هاردنـر هـای ویژه بر سـطح بتن  ،اسـتفاده از سـیمانهای مقاوم در
برابـر سـولفاتها  ،افزایـش حجـم منافـذ بتن با اسـتفاده از افزودنیهـای خاص و ایجـاد حبابهای
ریـز هـوا در عمـق بتـن بـه جهت ممانعـت از یخ زدگی بتن  ،اعمال پوشـش مناسـب و مقاوم در
برابـر حملات شـیمیائی  ،تولیـد بتن متراکم تر و نفـوذ ناپذیرتر  ،اعمال پوششـهای ضد ضربه
و ضـد سـایش بـه جهـت محافظـت از سـطوح بتنـی  ،اسـتفاده از جایگزینهـای سـیمان  ،کاهـش
نسـبت آب بـه سـیمان  ،تامیـن  coverبتنـی بـه حـد کافـی در اطـراف آماتورهـا  ،رعایـت کامـل
شـرایط الزم جهـت کیورینـگ بتـن و مراحـل بتـن ریـزی  ،محافظـت کافـی و  . . .همگـی از جمله
راهکارهـای موثـر پیشـگیری از تخریبـات ناشـی از عوامـل مخرب می باشـند .
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بدیهــی اســت در مــواردی کــه اجــرای بتــن ریــزی بــا دقــت صــورت نگرفتــه  ،راهکارهــای الزم
جهــت تولیــد بتــن بــا کیفیــت لحــاظ نگردیــده  ،بتــن تحــت کاربــری در معــرض عوامــل مخــرب
و خورنــده قــرار گرفتــه  ،تدابیــر الزم در جهــت محافظــت از ســازه بعنــوان یــک پیــش فــرض
در نظــر قــرار نگرفتــه باشــد و  ...ناگزیــر بــه ترمیــم و بازســازی مواضــع خــراب یــا ناقــص
خواهیــم بــود .
شـرکت

آلمـان ( شـریک کاری مجموعـه پوششـهای محافظتـی جنـوب در

ایـران ) راه حلهـای ممتـاز و بـا دوامـی بـرای محافظـت و ترمیـم سـطوح بتنـی  ،ترمیـم انـواع
ترکهـا  ،سـطوح متخلخـل  ،النـه زنبـوری ،شـن زدگـی  ،درزهـای پلـه ای  ،نواحـی ورودی لولـه ،
حفـره هـای حاصـل از  coreگیـری  ،ترمیـم و پـر نمـودن حفـره بولتهـا  ،ترمیم اسـلبهای تخریب
شـده و معیـوب و  . . .ارائـه مـی نمایـد  .ایـن سیسـتمهای ترمیمـی بـا اسـپری  ،بـرس  ،مالـه،
دسـت و  . . .قابـل اعمـال هسـتند  ،بـر اسـاس اسـتاندارد  DIN EN1504-3فرمولـه شـده
انـد ،بسـیار کارا بـوده  ،اعمالشـان آسـان اسـت و بـه حداقـل زمـان انتظـار بین اجـرای مراحل
مختلـف و برگشـت بـه سـرویس نیازمندنـد .
همچنیــن ایــن سیســتمها ســریع بــه اســتحکام کافــی رســیده و خــواص ویــژه ای را تامیــن
مــی نماینــد .
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ترمیم  ،بازسازی و تثبیت :

مراحل اصلی در ترمیم سطوح بتنی عبارتند از :
آماده سازی سطح بتن
آماده سازی آرماتورها و محافظت از آنها در برابر خوردگی
بازسازی و لکه گیری  :برگرداندن سازه به حالت اولیه با استفاده از بتن جدید و یا مالت
ترمیمی
اعمال پوشش محافظتی بر روی سطح نهائی بتن

-1آماده سازی سطح بتن :
قبل از اینکه بتوان سازه را به حالت اولیه باز گرداند و همچنین پیش از اعمال پوشش
محافظتی و یا تقویت مضاعف  ،سطح بتن باید از الزاماتی برخوردار باشد  .سطح باید محکم
و استوار  ،عاری از مواد سست یا جدا شده  ،حباب و منفذ یا درز و رخنه و همچنین مواد
مانع چسبندگی بین بتن قدیمی و جدید ( روغن  ،گریس  ،پس ماند الستیک  ،عوامل پخت ،
روغن قالب  ،رنگهای قدیمی و  )...باشد .

.1-1تست سطح بتن :

جهت مشخص نمودن میزان آماده سازی مورد نیاز و انتخاب بهترین روش از هر دو بعد فنی
و اقتصادی  ،چند راه بسیار ساده جهت تست وضعیت بتن وجود دارد :
کشیدن کف دست بر سطح  ،پودری یا تر بودن بتن را
نمایان می سازد .
زدن ضربات آهسته چکش  ،استحکام بتن را مشخص
می نماید .
با چکش کاری سطح بتن  ،امکان نمایان ساختن الیه های نازک
شیره بتن و پوششهای سطحی جدا شده  ،وجود دارد .
در نواحی سست شیره بتن  ،خراشاندن سطح با لبه چاقو یا
پیچ گوشتی منجر به جدا شدن ذرات غیر مستحکم و ترد بتن
می گردد.
خیس کردن سطح بتن با آب نشانه های با ارزشی را ارائه
می دهد :
 -خراشها آّب را به شدت جذب می کنند .
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جدید الزامی است  .در اکثر موارد سطح باید جهت حصول این خصایص  ،آماده سازی شود .
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تامین کلیه عوامل فوق در حصول چسبندگی محکم و دائمی بین سطح موجود و مواد ترمیمی

 ترک در سطح بتنی رطوبت را به مدت بیشتری نگه می دارد،لذا تیره تر از نواحی اطرافش نمایان می شود .
 چنانچه آب بصورت دانه های تسبیح یا رگه های جدا هویداشود  ،نشانگرآلودگی سطح با روغن و یا سایر عواملی که منجر
به ضعف چسبندگی می گردند  ،خواهد بود .
 تشخیص کلی از قابلیت جذب یا خیسی سطح نیز با اینعمل حادث می گردد .

با قرار دادن یک لفاف پالستیکی روی سطح و آب بندی و مسدود نمودن اطراف آن  ،حضور
رطوبت در بتن یا نفوذ پذیری رطوبت  ،با قطرات شبنم تشکیل شده در زیر لفاف  ،قابل
تشخیص خواهد بود .
با اعمال تحت فشار یک الیه نوار چسب و کشیدن آن  ،در صورت وجود ذرات بتن چسبیده
به نوار چسب پس از جدا شدن نوار  ،می توان به این نتیجه رسید که مقاومت کششی یا
همبستگی سطح کافی نبوده است .
تنهـا ظاهـر شـدن لکـه زنـگ بـر روی سـطح بتـن  ،الزامـا ً عالمـت وجـود معضل نیسـت  ،چرا
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کـه ممکـن اسـت ایـن مـوارد مربـوط بـه زنـگ زدگـی مفتولهـای فلـزی ( ، )tie-wiresچنگکهـای
قالـب بنـدی ( )formwork nailsیـا ناخالصـی و آلودگی در مخلوط بتن باشـد .بوسـیله تراشـیدن
سـطح مـی تـوان مـورد را بررسـی نمود  ،چنانچه لکـه بدلیل خوردگـی آرماتورها باشـد  ،ترمیم
مواضـع الزامی اسـت .

آرماتورهـای فلـزی در صـورت وجـود هـر یـک از عوامـل زیـر در
معـرض خوردگـی خواهنـد بود :
 عدم وجود  Coverبتنی کافی اطراف آرماتورها وجود و امتداد ترکها در محل آرماتورها -وجود مواد خورنده و مضر در محیط

لـذا بایـد عمـق کربوناسـیون
در

بتـن

،

وجـود

عوامـل

خورنده مضـر و همچنین ضخامت
 coverبتنـی بـر روی آرماتورهـا
چـک شـود.
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 .1-2تکنیکهای آماده سازی سطح :
بر اساس بررسی انجام شده  ،آماده سازی سطح جهت حصول یک یا چند مورد زیر انجام
می پذیرد :
جدا سازی ذرات سست
جداسازی نواحی که از استحکام پائین برخوردارند و تحمل استرس وارده بدلیل
انقباض مواد ترمیمی جدید یا انبساط حرارتی متفاوت را ندارند .
حذف آلودگی  ،روغن  ،گریس  ،اثر رنگهای قدیمی و هر گونه آلودگی سطحی که منجر به
ضعف چسبندگی می گردد .
جدا سازی بتنهای اشباع با مواد مضر که منجر به خوردگی آرماتورها می گردند .
آماده سازی آرماتورهای زنگ زده
همچنین در اکثر تکنیکهای آماده سازی  ،زبر نمودن سطح و افزایش سطح تماس موثر جهت
تامین چسبندگی بهتر  ،مد نظر می باشد .

 -اسید شوئی و شستشوی متعاقب با آب

 -گریت  /واتر بالست

		
 -آماده سازی با مشعل یا با هوای فشرده

 -تمیز کاری با بخار

 -ساب  ،اسکراچ

 -قلم و چکش
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 -سند بالست

 -واتر جت تحت فشار باال
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روشهای مرسوم آماده سازی سطح عبارتند از :

-2آماده سازی آرماتورها و محافظت از آنها در برابر خوردگی :
عملیات ترمیم تنها زمانی می تواند کارا و با دوام باشد که آرماتورها عاری از زنگ
باشند .چنانچه زنگ تشکیل شده بر روی آرماتورها برداشته نشده و یا بوسیله عملیات
خاص  ،پیشرفت آن متوقف نگردد  ،سیکل خوردگی ادامه می یابد  ،حتی اگر سطح بتن
بوسیله پوششی نفوذ ناپذیر در برابر آب و هوا محافظت شده باشد .این فرآیند در نهایت
منجر به رویداد مجدد تخریب می گردد .
چنانچـه آرماتورهـا عالئمـی از زنـگ زدگـی را نشـان ندهنـد و بتن اطـراف کربونیزه و یـا آلوده
بـه مـواد مضـر و عوامـل خورنده نشـده باشـد ،می توان پوششـهای ضـد خوردگی را مسـتقیما ً
بـر روی آرماتورهـا اعمـال نمود .
جهت محافظت از سـطوح فلزی می توان از دو سیسـتم اسـتفاده
کرد :
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 سیستمهای بر پایه رزینهای فعال -سیستمهای بر پایه سیمان اصالح شده با پلیمر

*

در استفاده از هر یک از این دو سیستم  ،آماده سازی کامل

سطح آرماتورها و زنگ زدائی در همه جهات الزامی است .
چنانچه سند بالست مقرون به صرفه است  ،این روش تا حصول حداقل درجه استاندارد SA2

بهترین گزینه خواهد بود  .چنانچه هزینه سند بالست توجیه نداشته باشد  ،باید زنگ سطح
در حد امکان با استفاده از برس سیمی و یا فرز برداشته شود .
زمانی که آرماتورهای فلزی تمیز و عاری از مواد تشکیل دهنده الکترولیت شوند  ،اعمال
سیلر با کیفیت جهت ممانعت از نفوذ رطوبت و ایجاد مانع در برابر مواد مضر (کلرایدها ،
سولفاتها و  ، ) . . .محافظت با دوامی را در برابر خوردگی حاصل خواهد نمود .
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مالت ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی

(INDUCRET- BIS 0/2 (ASOCRET KS/HB

این محصول مالت نرم پایه سیمانی اصالح شده با پلیمر است که پس از اختالط با آب آماده
مصرف می گردد  .حداکثر اندازه ذرات این مالت  0/5میلیمتر می باشد .
خواص و مزایا :

آماده مصرف پس از اختالط با آب
اعمال آسان
خواص بسیار خوب در سطوح افقی  ،عمودی و باال سری
ایجاد مانع در برابر دخول آب
مقاوم در برابر صابونی شدن
قابل اعمال بر سطوح مرطوب
مقاوم در برابر نمکهای یخ زدائی
سخت شدن بدون ایجاد ترک و با میزان جمع شدگی( )Shrinkageبسیار کم حتی تحت

بارهای دینامیکی

قابلیت افزایش چسبندگی بین سطح بتن و مالتهای ترمیمی
قابل استفاده بعنوان مالت ترمیمی  ،پوشش ضد خوردگی  ،پرایمر واسط چسبندگی
مصارف :

در عملیات ترمیمی بتن جهت حفاظت از خوردگی آرماتورها
بعنوان پرایمر واسط چسبندگی بر سطح بتن و یا مالت در عملیات ترمیمی

ترمیم سطوح معیوب به عمق کمتر از  2میلیمتر شامل سطوح در معرض ترافیک و
بارهای دینامیکی و . . .
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مطابق استاندارد ZTV-SIB 90/TL-TP BE PCC

دارای خواص ضد خوردگی و محافظت گالوانیکی
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تک جزئی

جدول خواص:
پایه

سیمان

رنگ

خاکستری  -سیمانی

تعداد اجزاء

 1جزئی

دانسیته بالک

3

1/2 Kg/dm

اندازه ذرات

تا  0/5میلیمتر

زمان ماندگاری پس از اختالط با آب

حدود  45-60دقیقه در دمای +20

میزان مصرف

بعنوان الیه ضد خوردگی:
بعنوان پرایمر زیر مالت ترمیمی:

1/6

1/5

قابلیت اعمال پوشش بر سطح ترمیمی

پس از  24ساعت

قابلیت اعمال الیه دوم

بعنوان الیه ضد خوردگی  :حداقل  4ساعت
بعنوان پرایمر زیر مالت ترمیمی  :بصورت
خیس روی خیس
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 +5تا +35

دمای اعمال
مقاومت پیوندی

بیش از 2 N/mm

بسته بندی

پاکت  25کیلوگرمی

2

ترمیم سطوح تخریبی با عمقهای مختلف
2

4

3

5

1
concrete

-1آرماتور

-2ترمیم تخریب با عمق کمتر از  5میلیمتر با محصول  INDUCRET – BIS 1/6و یا ASOCRET- 105
 INDUCRET BIS 0/2به عنوان پرایمر و
-3استفاده از محصول

محافظت از خوردگی آرماتورها در تخریب ها با عمق بیش از  6میلیمتر
-4ترمیم تخریب با عمق  5تا  30و 40میلیمتر با محصول  INDUCRET BIS 5/40و
یا ASOCRET- 130
-5در صورت نیاز به ترمیم با عمقی بیش از  40میلی متر از محصول  INDUCRET BIS 5/40و
یا  ASOCRET- 130در تعدادالیه های بیشتر و در تکامل با محصول
 INDUCRET BIS 0/2استفاده شود.
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آماده سازی سطح و اعمال :
* در اسـتفاده از ایـن محصـول بـه هـر عنوان آماده سـازی کامل سـطح آرماتورهـا  ،زنگ زدائی
در همـه جهـات و آماده سـازی سـطح بتن الزامی اسـت .

جهـت تهیـه پرایمـر واسـط چسـبندگی  ،باید  25کیلوگـرم پودر
 INDUCRET BIS 0/2را بـا  7/25 – 7/5لیتـر آب تمیـز
و یـا  25کیلوگـرم پـودر  ASOCRET- KS/HBرا بـا  4/5لیتـر
آب مخلـوط نمـود  .سـایر مراحـل اختلاط مشـابه تهیـه الیـه ضـد
خوردگـی مذکـور مـی باشـد  .پرایمـر برسـطح آماده سـازی شـده
و مرطـوب  ،توسـط قلـم مـوی زبـر مناسـب اعمال شـده ،تا سـطح
لا پوشـش داده شـود و منافـذ پـر گردد  .در ایـن مورد مالت
کام ً
ترمیمـی مناسـب بصـورت خیـس روی خیـس (  ) wet on wetبـر
روی سـطح پرایمـر خـورده اعمـال خواهـد شـد بدیـن معنـی کـه
پـس از اعمـال الیـه پرایمر ،در حالیکه سـطح هنوز خیـس بوده و
زمان  Pot lifeپرایمر سـپری نشـده اسـت  ،مالت ترمیمی مناسـب
 INDUCRET BIS 5/40و یـا  ASOCRET- 130اعمـال خواهـد
گردید .
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استفاده از  INDUCRET BIS 0/2به عنوان پرایمر واسط چسبندگی :

INDUCRET/ASOCRET

 INDUCRET BIS 0/2به عنوان الیه ضد خوردگی :
استفاده از
جهـت تهیـه الیـه ضـد خوردگـی بایـد  25کیلوگـرم پودر
لا
 INDUCRET BIS 0/2را بـا  5/5 – 5/75لیتـر آب کام ً
تمیـز و یـا  25کیلوگـرم پـودر  ASOCRET- KS/HBرا بـا 4
لیتـر آب مخلـوط نمـود .اختلاط توسـط همـزن مناسـب ( بـا دور
 )300 rpmبـرای مـدت زمـان حـدود  3 - 5دقیقـه انجـام شـده
لا یکنواخـت و فاقد کلوخه بدسـت آیـد  ،پس از
تـا مخلوطـی کام ً
 2دقیقـه مکـث ،مجـددا ً بـرای مـدت کوتاهی مخلوط بایـد همزده
شـود .سـطح فلـز بایـد زنـگ زدائـی شـده و کمـی مرطوب شـود،
 INDUCRET – BIS 0/2بـر سـطح فلـز
توسـط بـرس در دو الیـه بطـور یکنواخـت اعمـال می گـردد  .الیه
دوم پـس از گذشـت زمان حداقل  4سـاعت از اعمـال الیه اول،
اعمـال شـود تـا الیـه اول در اثـر حرکـت بـرس تخریـب نگـردد .

در مواردیکـه در اعمـال الیـه بعـدی وقفـه ایجاد شـود  ،باید سـطح پرایمر کامال ً سـخت شـده و
پـس از گذشـت زمـان کافی  ،پروسـه اعمـال پرایمر تکرار شـود .
-3بازسازی و لکه گیری :
لکـه گیـری ( Patchingاصطالحی اسـت که معمـوال ً برای ترمیم
نواحـی کوچـک و تخریبهـای موضعـی بـه کار مـی رود  .ناحیـه
آسـیب دیـده بـه حالـت اول سـطوح مجـاور و بتـن سـالم اطراف
بـاز گردانـده مـی شـود و در اکثر موارد سـطوح لکه گیری شـده
بـا پوشـش محافظتـی مناسـب پوشـانده می شـوند .
تثبیـت یـا بازسـازی ( )Resurfacingبـا اعمـال ملات یـا گـروت
در سـطوح وسـیع  ،بـاز هـم بـا هـدف بازگردانـدن بتن بـه حالت
اصلـی خـود صـورت میگیـرد  .عواملـی کـه جهـت محافظـت
در برابـر تخریبهـای بعـدی طراحـی شـده انـد  ،اغلـب در مـواد
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متشـکله سیسـتمهای ترمیمـی موجـود هسـتند .
محصـوالت متنوعـی جهـت ایـن مـوارد در دسـترس مـی باشـند
کـه بسـته بـه نـوع باینـدر بـه دو دسـته اصلـی طبقه بنـدی می
شـوند :
 مالتهـای بـر پایـه رزیـن اپوکسـی  :کـه نسـبتا ً گـران بوده وخـواص فیزیکـی متفاوتـی بـا سـطح بتنـی بـروز مـی دهنـد  .این
تفـاوت بطور برجسـته در نفـوذ ناپذیری در برابـر بخار آب نمود
پیـدا مـی کنـد  .بـه ایـن دالیـل این مـوارد جهـت ترمیم سـطوح
وسـیع در شـرایط رو بـاز ( ، )Exposeکمتـر مصـرف مـی شـوند .
بـرای ترمیمهـای کوچکتـر و در مواردی که اسـتفاده از مواد پایه سـیمانی از نظر فنی نامناسـب
بـوده و یـا زمـان پخـت آن بیش از حد طوالنی باشـد  ،مالتهای اپوکسـی اغلب مقـرون به صرفه
ترین راه حل هسـتند  .پیش از اعمال مالتهای اپوکسـی  ،سـطح باید خشـک باشـد  ،در برخی
مـوارد خـاص اعمـال پرایمر بتـن اجتناب ناپذیر اسـت .
 مالتهـای پایـه سـیمانی  :ارزان بـوده و خـواص فیزیکـی نزدیـک بـه بتـن از خـود بـروز مـیدهند  .بدلیل تشـابه سـاختار  ،چسـبندگی بسـیار خوبی به سـطح بتنی خواهند داشـت  .ضمنا ً
ایـن مالتهـا بر سـطح مرطـوب قابـل اعمال می باشـند .
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مالتهای ترمیمی پایه سیمانی :
 ASOCRETهــا و  INDUCRETهــا از جملــه مالتهــای پایــه ســیمانی هســتند کــه پــس از
اختــاط بــا آب آمــاده مصــرف مــی شــوند و بســته بــه عمــق محــل تخریــب و حجــم آن دارای
دانــه بندیهــای مختلــف ( ریــز ،متوســط و درشــت دانــه ) هســتند .

خواص و مزایا :

سخت شدن بدون ایجاد ترک و با میزان جمع شدگی ( )Shrinkageبسیار کم

رسیدن به حداکثر مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی در حداقل زمان
ایجاد مانع در برابر دخول آب
متخلخل با قابلیت پخش بخار

بسیار با دوام
مقاومت مکانیکی خوب
قابل اعمال بر سطوح مرطوب
اعمال آسان
بسیار مقرون به صرفه
رفتار فیزیکی مشابه بتن
در دانه بندیهای مختلف جهت ترمیم با عمقهای متفاوت
تک جزئی
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مقاوم در برابر نمکهای یخ زدائی
چسبندگی فوق العاده به سطح بتنی

Concrete repair & restoration with cement mortars

کاهش میزان نفوذ  ( CO2مقاوم در برابر کربوناسیون )

مصارف :

قابـل اعمـال بـر سـطوح بتنـی مسـلح و غیـر مسـلح  ،تمیـز  ،محکـم و دارای منافـذ بـاز و بـا

خلـل و فـرج کافی
پر کردن و ترمیم سطوح النه زنبوری ( ، ) Honeycombed surfacesمتخلخل و شن زده
ترمیم تخریبهای اطراف درزهای انبساط
تامین  Coverبتنی کافی اطراف آرماتورها
ترمیم درزهای پله ای ()Step joints

ترمیم و پر نمودن تخریبها و فواصل اطراف ناحیه ورود لوله
پر کردن سوراخهای باقیمانده از  Coreگیری
ترمیم سطوح تخریب شده و معیوب در عمقهای مختلف
ماهیچه کشی کنجها  ،درزها و فواصل
اصلاح نواحـی معیـوب و ناقـص در سـازه هـای جدیـد (اعـم از عیـوب ناشـی از عـدم
ویبراسـیون کافـی  ،عـدم اسـتفاده از افزودنیهـای بتـن  ،تـرک خوردگیهای ناشـی از انقباض و
جمـع شـدگی بتـن  ،عـدم رعایـت نسـبت آب بـه سـیمان و ) ...
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جدول موارد مصرف مالتهای ترمیمی :
INDUCRET BIS 5/40
ASOCRET-130

 : PCC Iسطوح در معرض ترافیک و بار دینامیکی

INDUCRET BIS 1/6
ASOCRET-105

 : PCC Iسطوح در معرض ترافیک و بار دینامیکی
 : PCC IIسطوح در معرض بار بدون ترافیک
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* در خصــوص ترمیــم ترکهــای حاصــل از  ، Shrinkageترکهــا و تخریبــات اطــراف درزهــای
اجرائــی  ،تخلخلهــای ســطحی و پــر کــردن ســوراخ بولتهــا میتــوان از مــات ترمیمــی
 ASOCRET- IMکــه در خبرنامــه شــماره  2توضیــح داده شــده اســت نیــز اســتفاده نمــود .
جدول خواص :

رنگ

خاکستری  -سیمانی

خاکستری  -سیمانی

خاکستری  -سیمانی

خاکستری  -سیمانی

تعداد اجزاء

یک جزئی

یک جزئی

یک جزئی

یک جزئی

اندازه ذرات

تا  2میلیمتر

تا  2میلیمتر

تا  0/5میلیمتر

تا  0/5میلیمتر

ضخامت الیه ترمیمی
در هر الیه

 5 -40میلیمتر

 5 -30میلیمتر

 1-6میلیمتر

 1-5میلیمتر

دانسیته ( مالت تازه)

2/1 Kg/dm3

2 Kg/dm3

2 Kg/dm3

2 Kg/dm3

دانسیته بالک

1/6 Kg/dm3

1/57 Kg/dm3

1/3 Kg/dm3

1/2 Kg/dm3

میزان آب مورد نیاز
(جهت تهیه مالت)

 3/5 - 3/75لیتر برای
هر  25کیلوگرم پودر

 2/75 - 3لیتر برای
هر  25کیلوگرم پودر

 5 - 5/25لیتر برای
هر  25کیلوگرم پودر

 5لیتر برای هر 25
کیلوگرم پودر

میزان مصرف

در حدود 1/8

در حدود 1/8

در حدود 1/6

در حدود1/6

زمان ماندگاری پس
از اختالط
در دمای +20

حدود  60دقیقه

حدود  60دقیقه

حدود  60دقیقه

حدود  60دقیقه

kg/m2/mm

دمای اعمال

 +5تا

+35

 +5تا

+35

 +5تا

+35

 +5تا

+35

برگشت به سرویس
و کاربری

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

قابلیت اعمال
پوشش بر سطح
ترمیمی

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

پس از حداقل یک روز

مقاومت فشاری
N/mm2

حدود 14
حدود 50
حدود 60

حدود 17
حدود 39
حدود 70-55

حدود 15
حدود 30
حدود 50

پس از 24
پس از  7روز
پس از  28روز

حدود 23
حدود 30-40

پس از  7روز
پس از  28روز

حدود 8
حدود 9

حدود 9
حدود 12

حدود 7
حدود 9

حدود 6
حدود 7

مقاومت چسبندگی

> 2 N/mm2

1/5-2/5 N/mm2

> 1/5 N/mm2

1/5 N/mm2

بسته بندی

پاکت  25کیلوگرمی

پاکت  25کیلوگرمی

پاکت  25کیلوگرمی

پاکت  25کیلوگرمی

مقاومت خمشی

N/mm2
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پایه

مالت سیمانی

مالت سیمانی

مالت سیمانی

مالت سیمانی

INDUCRET/ASOCRET

INDUCRET-BIS /40

ASOCRET-130

INDUCRET-BIS 1/6

ASOCRET-105

(در دمــای بیــش از

 + 35مــی تــوان از آب خنــک جهــت اختــاط و انبــارش مــواد در محیــط

خنــک پیــش از مصــرف اســتفاده نمــود)
ترمیم تخریبهای اطراف نواحی ورود و خروج لوله:
.1تخریــب و برطــرف نمــودن نواحــی سســت بتنــی اطــراف خروجــی لولــه بــه عمــق  35 mmو
فاصلــه حداقــل  400 mmاز ســطح خارجــی لولــه
.2ترمیم فرورفتگیها با مالت

 INDUCRET - BIS 1/6و یا ASOCRET-105

.3نصب نوار تقویتی  ASO-JOINT-SLEEVEبه کمک  AQUAFIN-2K/Mدر اطراف خروجی لوله
.4اجرای پرایمر

 INDUCRET-BIS 0/2و مالت ترمیمی INDUCRET - BIS 5/40

و یا  ASOCRET-130و ترمیم مواضع تخریبی

 :Aلوله

Concrete repair & restoration with cement mortars
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 :Bحداقل  400میلیمتر
 35 :Cمیلیمتر

آماده سازی سطح و اعمال :

الزم اســت کــه پیــش از اعمــال مالتهــای  INDUCRET – BIS 5/40و  ASOCRET- 130ســطح
بــا پرایمــر

 INDUCRET –BIS 0/2پوشــش داده شــود  ،ولــی در مــورد

 INDUCRET – BIS 1/6و  ASOCRET- 105ایــن مــورد الزامــی نمــی باشــد .اعمــال مالتهــا بــر
روی پرایمــر بصــورت  wet on wetصــورت میپذیــرد.
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ســپس مطابــق جــدول زیــر میــزان الزم از پــودر را بــا ســه چهــارم مقــدار مــورد نیــاز آب،
تمیــز جهــت هــر یــک از مــواد  ،در ظــرف تمیــزی مخلــوط نمــوده  ،بــا همــزن و دور ، 400 rpm
حــدود  3دقیقــه هــم زده  ،بطوریکــه مخلوطــی کامـا ً همــوژن و یکنواخــت بدســت آیــد ،ســپس
باقیمانــده آب را بــه مخلــوط مــواد اضافــه نمــوده و بمــدت  2دقیقــه مجــددا ً مخلــوط را هــم
مــی زنیــم  .در ایــن مرحلــه مــات حاصــل توســط بــرس یــا کاردک بــر ســطح پرایمــر خــورده
مرطــوب قابــل اعمــال خواهــد بــود .
جدول میزان مصرف مواد جهت اختالط :

ASOCRET- 130

 25کیلوگرم پودر با  2/75 – 3لیتر آب

ASOCRET- 105

 25کیلوگرم پودر با  5لیتر آب

* در اعمــال مــات ترمیمــی بــه حداکثــر ضخامــت الیــه ترمیمــی در هــر الیــه  -منــدرج در
جــدول خــواص  -توجــه شــود.
* در صــورت نیــاز بــه اعمــال مجــدد الیــه ترمیمــی جهــت حصــول ضخامــت بیشــتر  ،بیــن دو
الیــه بایــد از پرایمــر

 INDUCRET - BIS 0/2اســتفاده نمــوده و در

حالیکــه پرایمــر هنــوز تــر اســت  ،الیــه دوم را اعمــال نمــود .
*توجــه بــه ایــن نکتــه ضروریســت کــه پــس از اعمــال مــات  ،ســطح بایــد از خشــک شــدن
ســریع در اثــر تابــش مســتقیم آفتــاب و یــا تغییــرات شــدید دمائــی توســط کاور بــرای مــدت
زمــان حداقــل یــک روز حفاظــت شــود .
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INDUCRET – BIS 1/6

 25کیلوگرم پودر با  5 – 5/25لیتر آب

INDUCRET/ASOCRET

INDUCRET – BIS 5/40

 25کیلوگرم پودر با  3/5 – 3/75لیتر آب

ترمیم تخریبهای حاصل از  ( Wearفرسودگی  ،سایش  ،پوسیدگی ) و  ( Tearپارگی ):
تخریـب حاصـل از ایـن مـوارد منتـج بـه سـایش و فرسـایش نایکنواخـت سـطح بتن مـی گردد
کـه در اکثـر مـوارد بایـد لکـه گیـری یا اصالح شـود .
در خصـوص تخریـب سایشـی کفهـا  ،رمپهـا و دیـواره های سـیلو  ،مـدت زمان تعطیلی سـازمان
( )Down timeمعضـل اصلـی خواهـد بـود  .خصوصـا ً در مـورد
کفهـا  ،امـکان اجـرای سـریع و متعاقبـا ً خشـک شـدن ملات
ترمیمـی و رسـیدن بـه حداکثر خـواص و مقاومتهـای مکانیکی از
اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت  .این مورد  ،لزوم اسـتفاده از
مالتهـای ترمیمی و پوششـهای محافظتی سـریع گیـر را توجیه می
نمایـد  .نواحـی تخریـب شـده بـا مالتهـای بـر پایه رزین اپوکسـی
و یـا سـیمان اصلاح شـده بـا پلیمـر قابـل ترمیـم خواهنـد بـود .
چنانچـه بنـا اسـت کـه پوشـش محافظتـی بـر روی سـطح تکمیلـی
ترمیـم شـده اعمـال گـردد  ،توصیـه مـی شـود کـه از مالتـی کـه
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جـزء اصلـی تشـکیل دهنـده آن بـا ماده پوششـی سـازگار باشـد
اسـتفاده شـود  .جهـت لکـه گیـری و ترمیمهـای موضعـی در
سـوراخها  ،دسـت اندازهـا  ،جـداول  ،اسـلبها و پیـاده روهـای
آسـیب دیـده  ،می تـوان از این مالتهای ترمیمی اسـتفاده نمود .
در فاکتورهـای حاکـم بـر انتخـاب سیسـتم ترمیمـی تخریبهـای فرسایشـی  ،زهکشـی آب بایـد
مـد نظـر قـرار گیـرد  .در اکثر سـازه هـا معموال ً مقـدار قابل توجهی آب در سـطح زمیـن موجود
اسـت کـه مـی توانـد در اعمـال مواد ترمیمـی مزاحمت ایجاد نماید .سـطح مرطـوب جهت اعمال
مالتهـای پایـه سـیمانی ایـده آل اسـت .امـا چنانچـه ایـن مالتهـا از نـوع سـریع گیـر نباشـند ،
زمـان خشـک شـدن کامـل آنهـا و رسـیدن بـه وضعیتـی کـه قابلیـت تـردد ترافیـک را داشـته
باشـند  ،طوالنی خواهد بود  .بدیهی اسـت اسـتفاده از مالتهای پایه رزینی بر روی سـطح بتنی
لا خشـک نشـده اسـت  ،منجر به لطماتـی از جمله ضعف چسـبندگی  ،ضعـف آب بندی و
کـه کام ً
تخریبهـای ناشـی از یـخ زدگـی مـی گردد .
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مالت ترمیمی سریع گیر :ASOCRET–RS

 ASOCRET –RSمالت ترمیمی جهت سطوح افقی  ،مناسب جهت کاربرد در سطوح بتنی
داخلی و خارجی می باشد  .این مالت از خواص فرآیندی خوبی برخوردار است .
خواص و مزایا :

انعطاف پذیری مناسب  ،با دوام

قابل اعمال با ضخامت  6تا  50میلیمتر در هر الیه
بسرعت سخت شونده و قابل بهره برداری فوری
خود تراز شونده() Self leveling

مقاومت مکانیکی فوق العاده خوب
چسبندگی بسیار خوب به سطوح بتنی
برگشت به سرویس فوری
سخت شدن بدون ایجاد ترک با میزان جمع شدگی ( )Shrinkageبسیار کم
قابل اعمال بر سطوح مرطوب

مشابه .
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زیاد و سنگین از جمله کفهای صنعتی  ،پارکینگهای طبقاتی ،فرودگاهها  ،رمپها و سایر سطوح
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مصارف :

جهت ترمیم سطوح بتنی افقی خصوصا ً در محیطهای صنعتی و سطوح در معرض تنشهای

جدول خواص :
پایه

مالت سیمانی

رنگ

خاکستری سیمانی

دانسیته بالک

1/6 Kg/dm3

میزان آب مورد نیاز جهت تهیه مالت

 2/7لیتر برای هر  20 kgپودر

میزان مصرف مالت RS

در حدود 1/7 Kg/m /mm

میزان مصرف دوغاب اولیه بعنوان
پرایمر

در حدود 0/88 Kg/m

زمان ماندگاری پس از اختالط با آب*

در حدود  15تا  30دقیقه

2

دمای سطح

2

 + 5تا +25
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مقاومت فشاری*

پس از  1ساعت؛ در حدود6 N/mm2
پس از  3ساعت؛ در حدود35 N/mm2
پس از  24ساعت؛ در حدود40 N/mm2
پس از  7روز؛ در حدود60 N/mm2
پس از  28روز؛ در حدود65 N/mm2

مقاومت خمشی*

پس از  1ساعت؛ در حدود0/9 N/mm2
پس از  3ساعت؛ در حدود7 N/mm2
پس از  24ساعت؛ در حدود7/2 N/mm2
پس از  7روز؛ در حدود7/8 N/mm2
پس از  28روز؛ در حدود8 N/mm2

بسته بندی

 20و  25کیلوگرمی

* مقادیر برای دمای  +20و رطوبت نسبی  %65می باشند.
(در دمای بیش از  +25می توان از آب خنک جهت اختالط و انبارش مواد در محیط خنک
پیش از مصرف استفاده نمود)
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ترمیم نواحی اطراف درز انبساط توسط مالت سریع گیر :ASOCRET-RS

Existing Concrete Slab

-1الیه درزگیر قبلی

Existing Concrete Slab

Expansion Joint Repairs

BACKING ROD-2

-3اجرای پرایمر ضد خوردگی

 INDUCRET-BIS 0/2بر روی آرماتورها

-4اجرای مالت سریع گیر ASOCRET-RSو تسطیح
-5درزگیر مناسب پلی سیل  PU1000و یا پلی فلکس HM-3000

-6اجرای کفپوش در صورت نیاز
آماده سازی سطح و اعمال:

واسـط چسـبندگی خواهـد بـود  .سـطح پیـش از اعمال ملات باید در حد اشـباع مرطـوب گردد
امـا از تجمـع گل و آب خـودداری شـود .
میـزان سـه چهـارم حجـم آب مـورد نیـاز در ظـرف تمیـزی ریخته شـده  ،پـودر ASOCRET-RS

در حیـن اختلاط  ،توسـط همـزن دسـتی بـا دور  300 – 700 rpmبـه آب اضافـه مـی گردد  ،تا
لا یکنواخـت بدسـت آیـد ،سـپس میـزان باقـی مانـده آب بـه مخلـوط اضافه شـده و
مالتـی کام ً
بـرای مـدت زمـان  2تـا  3دقیقـه همزده شـود .دقت شـود که پیـش از پر کـردن ناحیه ترمیم
توسـط ملات  ، ASOCRET-RSابتـدا میـزان کمـی از مـواد بصـورت دوغـاب و بـا ویسـکوزیته
کمتـر بـه عنـوان پرایمـر بـر سـطح اعمال شـده و سـپس با مـواد غلیظتـر ناحیه ترمیم پر شـده
و سـطح نهائـی بـا مالـه تسـطیح گـردد  .ملات تـازه پـس از اعمـال باید از خشـک شـدن سـریع
محافظـت شـود و بـرای مـدت زمـان حداقل  24سـاعت مرطوب نگهداشـته شـود .
 -4اعمال پوشش محافظتی بر روی سطح نهائی بتن:

قـدم اول در پوشـش یـا آب بنـدی سـطوح  ،ترمیـم مواضـع معیوب می باشـد  .پـس از تکمیل
مرحلـه ترمیـم  ،بسـته بـه نـوع مصـرف و خـواص مـورد نیـاز مـی تـوان از انـواع پوششـهای
پلیمـری یـا پایـه سـیمانی  ،سیسـتمهای محافظتـی و یـا آب بنـدی اعـم از  NUKOTE-STو یـا
 AQUAFIN-2K/M AQUAFIN-IC ، SANIFLEX ، POLYFLOOR PUو  . . .استفاده نمود.
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گـردد  .نواحـی مـرزی مناطـق نیازمنـد ترمیـم توسـط دسـتگاه سـنگ فـرز بـه عمـق 10 mm
بریـده و صـاف شـود  .ایـن ملات نیازی به اعمـال پرایمر نـدارد و الیه اولیه رقیـق آن بعنوان
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آمـاده سـازی سـطح بتـن الزامـی اسـت  .سـطح باید تمیز شـده  ،لبه هـای تیز و سسـت برطرف

