
 

 گروت چیست و روش استفاده از آن چگونه است؟

 :تگروت چیس

 .شویددر این مقاله با آن آشنا می گروت چیست در پاسخ به اینکه

 .است شده تشکیل …گروت از ماسه، سیمان، آب و

ها با عمق زیاد باشد هایی از ساختمان که نیاز به مقاومت باال و ترمیم ترکاصواًل در قسمت گروت

 .شودبکار گرفته می

 .باشدشود نسبت پایین آب به سیمان میهایی که باعث مقاومت باالی گروت مییکی از دلیل

 .باشددر جهت زیرسازی تجهیزات سنگین می گروت نمونه دیگر بکارگیری

 .باشندا از نظر شکل و شمایل ظاهری به شکل پودر میهگروت

 .است مالت کاربرد گروت شبیه به

 .گیرندبعد از مخلوط شدن با آب به صورت مالت سیال مورد استفاده قرار می

های فلزی به فونداسیون، خصوصیت افزایش در انتقال بار از صفحه گروت ترین ویژگیشاخص

 .باشدحجم می

 .شودهای سیمانی معمولی دیده نمیای است که در مالتاین شاخصه

ها به صورت ریزی، گروتمیالدی به دلیل تولید استاندارد و راحتی اجرای گروت 1950از سال 

افزودن مقدار مشخصی آب آماده مصرف های خشک از پیش مخلوط شده که فقط با بسته

 .باشندشوند در دسترس میمی

https://ostovarsazan.com/%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA


 

 

 :تانواع گرو

 نگروت منبسط شونده بر پایه سیما 

 یگروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمر 

 یگروت اپوکسی دو جزئی یا سه جزئ 

 هگروت آماده منبسط شوند 

 :تبررسی انواع گرو

 :گروت منبسط شونده بر پایه سیمان

 باشد که بستگی به دمای آب و هوا، محیط ودارای مقاومت اولیه و نهایی باالیی می گروت این

 .زمان مصرف دارد

 .شودبندی و وارد بازار میبه شکل پودر خشک بسته گروت این نوع

https://ostovarsazan.com/%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 

 .شودهنگامی هم که با آب مخلوط شود به صورت حجمی و در دو مرحله منبسط می

گیرد و ، شکل میگروت باشد و بعد از مخلوط کردن آب با موادمرحله اول در اثر صعود گازها می

 .برددقیقه زمان می 30الی  15حدود 

 .شودمرحله دوم به دلیل واکنش شیمیایی دو الی سه روز بعد از مخلوط کردن مالت شروع می

در نتیجه بهتر است سریعاً پس از مخلوط مالت با آب، برای به دست آوردن انبساط اولیه مالت 

 .استفاده شود

 .باشددرجه سانتیگراد مناسب می 40الی  10رای دماهای باالی گروت منبسط شونده سیمانی ب

 :گروت سیمانی اصالح شده با مواد پلیمری

 .باشدمی سیمان این گروت شامل دو بخش رزین پلیمری و مخلوط

 .شود مقاومت بسیار باالیی داردبخش مایع مواد پلیمری که با سیمان مخلوط می

اتصال قوی با زیرسازی ساختمان، مقاومت باالی کششی، خمشی  گروت ترین ویژگی این نوعمهم

 .باشدو سایشی می

 .عالوه بر موارد فوق مقاومت باالیی در مقابل آب شور دریا دارند

های زیرین رند که نیروهای وارده بر خود را جذب کرده و آنها را به بخشها این قابلیت را داگروت

 .انتقال دهند

 :گروت اپوکسی دو جزئی یا سه جزئی

 .باشداین نوع گروت دربردارنده سه جزء رزین اپوکسی، هاردنر پلی آمین، پودر سیلیس می

https://ostovarsazan.com/%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 .هستندها در مقابل حمالت شیمیایی و بارهای دینامیکی مقاوم این نوع گروت

 .باشدهای پایه اپوکسی میگروت مقاومت و چسبندگی باال از ویژگی

 .برای استفاده از گروت اپوکسی باید هر سه جزء آن باهم مخلوط شوند

 :گروت آماده منبسط شونده

 .باشدیک مالت آماده بر پایه سیمان با مقاومت زیاد و انبساط کنترل شونده می

اش برای پرنمودن فضای خالی زیر بندی اجزای سازندهویژه و دانهاین ماده با توجه به ساختار 

سازی های فوالدی و ثابتآالت سنگین، زیرسازیهای ماشینها، اجرای فونداسیونبیس پلیت

 .باشدساخته بسیار مناسب میهای پیشستون

ها نیز استفاده و گودال ، شکافاهانکر بولت در پرنمودن فضای اطراف آرماتورها، گروت این نوع

 .شودمی

گروت آماده منبسط شونده دارای مقاومت اولیه زیاد و قابلیت بارگذاری زود هنگام و بهره برداری 

 .باشدسریع از سازه می

https://ostovarsazan.com/%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa/


 

 

 :تمزایای گروت چیس

 نیاز به زمان کم در رسیدن به مقاومت باال 

 نقابلیت نگهداری آب، مالت بتنی و سیما 

 رتفکیک نشدن سنگدانه و آب آن از یکدیگ 

 شدگی قابل توجهعدم جمع 

 یقابلیت جاری شدن در حالت عاد 

 نقوام یافته و سیال )روان( بود 

 مقاومت مکانیکی و شیمیایی باال 

 یریزپرشدن کامل مکان گروت 

https://ostovarsazan.com/%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 

 :یریزتنکات مهم در گرو

 .ریزی در آن انجام شود نباید دارای گرد و غبار و آلودگی باشدقسمتی که قرار است گروت

 .باد استفاده کرد ریزی باید از پمپبرای از بین بردن گرد و غبار قبل از انجام گروت

 .از یک نقطه ریخته شود تا هوا در زیر صفحه ستون محبوس نشود گروت

 .ال و تراوایی کم مورد استفاده قرار بگیردریزی باید در شرایط دوام باگروت

 .باشددرجه می 30الی  5ریزی دمای مناسب برای گروت

 .باشندریزی بسیار مناسب میمیلیمتر دارند برای گروت 100الی  10هایی که ضخامت نقطه

 .باید به مدت یک هفته مرطوب نگهداری شود گروت پس از اجرا،

 

 :یریزانواع روش های گروت

https://ostovarsazan.com/%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 

 .باشدیا مالت خشک و گروت سیال می گروت ریزی به دو شکلوتهای مرسوم گرروش

 (گروت یا مالت خشک) 

 .شوندگذاری میها به وسیله نیروی تراکمی جایدر این روش گروت

 (گروت سیال) 

کن باشد اصواًل از باشند و دسترسی به آنها سخت یا غیرممها و حفراتی که تقریباً مسدود میمکان

 .شوداین روش استفاده می

 .شوندگذاری میها حالت سیال دارند خود به خود جایدر این روش به دلیل اینکه گروت

 .شودعمومًا از این روش بیشتر از روش دوم استفاده می

 .گذاری مناسب نباشدممکن است در روش اول متود مورد استفاده برای جای

 :تفرآیند تولید مالت گرو

های خاص باشد، اما بستگی به تکنولوژی و روندبه صورت کلی به نحوه زیر می گروت فرآیند تولید

 .هر شرکت نیز دارد

 یهای سیلیس، آهک و مواد افزودنسازی سنگدانهدریافت و ذخیره 

 اهبندی سنگدانهکردن، خرد کردن و دانه خشک 

 اها و باالبرهها به باالی برج تولید با استفاده از نوار نقالهانتقال سنگدانه 

 ها بر اساس نوع محصول و دستور ها و افزودنیزنی سنگدانهتوزیع و پیمانه

 اهعمل

 نها به وسیله هوای فشرده به مخلوط کها و افزودنیانتقال سنگدانه 

https://ostovarsazan.com/%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 

 صها با سایر مواد افزودنی در مخلوط کن مخصولوط کردن سنگدانهمخ 

 کیلوگرمی  40الی  20های بندی آنها در پاکتتخلیه گروت مخلوط شده و بسته

 یبنددر ماشین بسته

  تخلیه گروت مخلوط شده و انتقال به سیلوهای ذخیره جهت حمل با کامیون به

 هصورت فل

 

 :تروش نگهداری گرو

 .گروت باید به دور از تابش خورشید و افزایش دما نگهداری شود

 .ر مناطق گرمسیری، نصب وسایل تهویه هوا الزامی استد

 .باشددر صورت رعایت شرایط فوق عمر مفید محصول تا یک سال می

https://ostovarsazan.com/%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

