بایــد با روشهای مکانیکی از بین برده شــوند .زبر نمودن
مقاطع تحت اجرا با روشهای مکانیکی مناســب منجر به
افزایش و بهبود چسبندگی میگردد.
توجه :آمادهسازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:
 -1زمانــی که دما کمتر از  5درجه ســانتیگراد و رطوبت
نسبی بیشتر از  75درصد باشد.
 -2وقتی دمای ســطح کمتر از  3درجه سانتیگراد باالی
نقطهی شبنم باشد.
 -3خارج از ســاعات روز برای ســطوحی که در محیط باز
قرار دارند.

گروت اپوکسی

ABADUR-G30

 ABADUR-G30یک گروت اپوکسی ســه جزیی  100درصد جامد و بدون حالل است .نوع
ویــژه رزین و هاردنر و نیز دانهبندی ویژه پرکنندههای آن ،ســبب خواص جریانپذیری و
حصول مقاومت فشــاری بسیار زیاد این ماده گردیده است ABADUR-G30 .در برابر بارهای
استاتیکی و دینامیکی در بازه وسیعی مقاوم بوده ،از این رو ماده بسیار مناسبی برای عملیات
سنگین مهندسی و نصب ماشینآالت در شرایط سخت به ویژه در پاالیشگاهها ،پتروشیمیها
و نیروگاهها میباشد.
 ABADUR-G30بــرای اجرا در ضخامــت  10تا  100میلیمتر در دمــای  15تا  30درجه
سانتیگراد توصیه میشود.
خواص و اثرات
•حصول مقاومتهای مكانیكی بسیار زیاد زود هنگام
•چسبندگی عالی به بتن و فلز
•سخت شدن بدون جمعشدگی
•مقاومت عالی در برابر ضربه ،ارتعاش و بارهای دینامیکی
•مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی

موارد کاربرد

 -1ثابتســازی ماشــینآالت بــا بــار دینامیــک روی
فونداسیونها
س پلیتها
 -2پرنمودن فضای خالی زیر شاسیها و بی 
 -3پر نمودن فضای خالی اطراف بولتها
 -4كارگذاری آرماتورها
 -5ثابتسازی ریل جرثقیلها

مقدار مصرف

با محاســبه حجم مقطع و با درنظر گرفتن وزن مخصوص
ماده ،میتوان مقدار مصرف را مشخص نمود.

آماده سازی سطوح

مقاطــع بتنی پیش از گروتریزی باید حداقل به مدت 28
روز عملآوری شده باشند .رطوبت موجود در بتن کمتر از 4
درصد باشد .تمامی مقاطع فلزی پیش از اجرای گروت باید
مـــطابق اسـتاندارد  ISO 8504آماده سازی شوند و چربی
سطوح به روش حالل شــویی مطابق با استانداردSSPC-
 SP1پاک گردد.
تمامی سطوح باید تمیز ،خشک و عاری از هر گونه چربی،
روغن ،رنگ ،ذرات سست و مواد اضافی باشند .ذرات سست
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روش مصرف

دو جــزء  Aو  Bرا بــه مدت  1دقیقه توســط همزن برقی
(دریل+پره) با حداکثر ســرعت  400دور در دقیقه مخلوط
نمایید .ســپس جزء  Cرا به آرامی (به منظور جلوگیری از
ایجاد هوای اضافی) در مدت زمان  1دقیقه به مخلوط  Aو
 Bاضافه نموده و عملیات اختالط را به مدت دو دقیقه دیگر
ادامه دهید .از اختالط کامل اجزا در گوشــهها و کنارههای
ظرف اختالط اطمینان حاصل نمایید .عملیات گروتریزی
بایــد بالفاصله پس از اختالط کامل در مدت زمان کمتر از

 15دقیقــه صورت پذیرد .اجرای گروت باید پیوســته و از
ارتفاع مناسب صورت پذیرد .برای پر نمودن ابعاد بزرگتر
و فواصل طوالنیتر ممکن اســت به فشــار ریزش از ارتفاع
بیشتری نیاز باشــد .همچنین باید محل اجرای گروت به
ال بسته نبوده و امکان
گون های در نظر گرفته شــود که کام ً
خروج هوا به بیرون از مقطع تحت گروتریزی وجود داشته
باشد.

نکات فنی

 -1واکنش سختشــدن گروت اپوکسی گرمازا میباشد و
باال رفتن دمای گروت موجود در ظرف اختالط منجر به از
دســت رفتن کارایی آن خواهد شد .برای جلوگیری از این
امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق
ابتدایی ،اجرای گروتریزی را آغاز نمایید.
 -2درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط نمودن باید
بین  15تا  25درجه ســانتیگراد باشد .در غیر این صورت
زمــــان کاربری ( )Pot Lifeبه شدت کاهش خواهد یافت.
 -3در صورتی که ارتفاع محل اجرای گروت اپوکسی بیش
از  100میلیمتر باشــد عملیات گروتریزی باید در چند
مرحله و مطابق با جدول شرایط محیطی انجام پذیرد.

الزامات بر اساس استاندارد BS EN 1504

نام آزمون

الزامات

نتایج

مقاومت فشاری ()MPa

≥ 45

 1روزه 85 :
 3روزه 95 :
 7روزه 100 :

میزان یون کلر()%

≤0/05

0/00

چسبندگی ()MPa

≥2

2/6

≥2

جمعشدگی2/7 :
انبساط 2/6 :

مدول االستیسیته ()GPa

≥ 20

21

Pull-out

جابه جایی کوچکتر مساوی  0/6میلی متر در بارگذاری
 75کیلو نیوتن

0/45

دمای انتقال شیشهای

بزرگتر مساوی  45درجه سانتیگراد ،یا  20درجه
سانتیگراد باالتر از دمای محیطی که برای سازه در حال
بهرهبرداری در نظر گرفته شده است (هر کدام باالتر است)
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خزش تحت بار کششی

جابه جایی کوچکتر مساوی  0/6میلی متر بعد از
بارگذاری پیوسته  50کیلو نیوتن بعد از  3ماه

0/49

اندازهگیری جمعشدگی و انبساط
()MPa
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
:B

:A
10 : 5 : 45

)( g/cm3) ( A+B+C

2/00 ± 0/1
10 :
100 :

≤ ) 3 MPa

~ 30 MPa

ASTM C580
ASTM D-638ASTM C307
ASTM C579

ASTM C1181

~ 14 MPa

1

~ 85 MPa

7

~100 MPa

~ 95 MPa

3

600 psi/31500 N
400 psi/21000 N
ASTM D695
EN 53452

~ 4/0 MPa

~ 2/5 MPa
~ 20 GPa

~ 15 GPa

ASTM C884
> ٪ 0/05

ASTM C531
ASTM C531

-30 ̊C - +30 ̊C
+24 ̊C - +100 ̊C

ASTM C413
)ISO 75 (HDT
ASTM D638
ASTM D638
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:C

~ 2/0×10-5mm/mm/ ̊C

~ 3/5 ×10-5mm/mm/ ̊C

)7

( ~ ٪ 0/05

+50 ̊C

~ ٪ 1/5

0/1 ± 0/05

(

 -4هرگز مخلوط را رقیق ننمایید.
 -5هرگز مواد را پیش از اختالط در مقابل تابش مســتقیم
نور خورشید قرار ندهید.
 -6هنگامی که دمای سطح کمتر از  15درجه سانتیگراد
باشد ،از گروتریزی خودداری نمایید.
 -7در صــورت اجرای این مــاده خارج از بازه دمایی  15تا
 30درجه ســانتیگراد ،با دفتر فنی شرکت صنایع شیمی
ساختمان آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

زمان خشک شدن:
دما

قابل لمس

اجرای
الیه بعدی

خشک شدن
کامل

+15

 16ساعت

 20ساعت

 13روز

+25

 12ساعت

 16ساعت

 7روز

+40

 8ساعت

 12ساعت

 4روز

(درجه سانتیگراد)

توجه :مدت زمان خشک شدن به ضخامت گروت اجرا شده
بســتگی دارد و تمامی اطالعات بر اساس ضخامت خشک
توصیه شده است.

توجــه :با ازدیاد حجم انباشــت اجــزاء در ظرف اختالط،
افزایش دمای مخلوط گروت اپوکســی سریعتر شده و در
نتیجه زمان کارپذیری کوتاهتر خواهد شد.

مالحظات

مدت نگهداری :یک سال در بستهبندی اولیه
شرایط نگهداری :در جای خشک و دور از گرما ،شعله و تابش
مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری +15 :تا  +30درجه سانتیگراد
نوع بستهبندی :جزء ( Aمایع) :سطل  5کیلوگرمی
جزء ( Bمایع) :سطل  2/5کیلوگرمی
جزء ( Cپودر) :کیسه  22/5کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی

در زمان اجرا از عینک و دستکش استفاده نمایید.
محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناســب باشــد و
هرگونه جرقه ،جوشکاری ،کشیدن سیگار و روشن نمودن
شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد.
از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیری کنید.
از تنفس غبار مواد خودداری فرمایید.
درصورت بلعیده شدن فورا ً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی ( )MSDSمراجعه شود.

زمان کاربری  (:)Pot Life
دمای گروت
(درجه سانتیگراد)

زمان کارپذیری
(دقیقه)

15

25

40

90

55

20

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی ،تاییدیهها و مقاالت مرتبط به سایت
آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net

157

