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  میثم: نام                شیرزاد شهریور           :دانشجو خانوادگی نام

  و نانو مواد کرویم يبا تکنولوژ یمانیس هیگروت پا یژگیبهبود و :                   نامهپایان عنوان

  دکتر امین قلی زاد :راهنما استاد 

ــع  ــیل مقطــ ــ ی:تحصــ ــدکارشناســ ــته     ی ارشــ ــران:  رشــ ــی عمــ ــرایش         مهندســ ــازه:  گــ                                                        ســ

    141ات:صفح تعداد                08/06/1395 دفاع: تاریخ          فنی و مهندسی :دانشکده    اردبیلی محقق :دانشگاه

  :چکیده

هاي اتفاق افتاده در صنعت سازه و توسعه روز افزون ساخت و ساز دقیق و سریع و مکانیزاسیون  در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت

فرایند هاي تولید، مونتاژ و نصب ماشین آالت صنعتی و اعضاي سازه اي اهمیت سرعت، دقت و استحکام نصب و جایگذاري اعضاي عظیم 

با توجه به  ا به کارگیري انواع گروت ها بیش از پیش نمایان می گردد.سازه اي و ماشین آالت و دستگاه هاي صنعتی در محل پروژه ب

اهمیت کاربرد هاي گروت در صنعت ساختمان و عملکرد هاي آن مبنی بر جذب و انتقال انواع بارهاي استاتیکی و دینامیکی به 

ت، سالمتی، دوام و کیفیت گروت را تهدید عمدتا بتنی و فونداسیون ها و مسایل و مخاطراتی که در طول دوران سرویس گروزیرکارهاي 

، تولید گروت هایی با ویژگی هاي خاص، مقاوم و  با دوام که به خوبی وظیفه چسبندگی و پرکنندگی صفحات زیرسري را ایفا می کند

باشد ضرروري به نظر می کند و بعد از گروت ریزي دچار افت حجمی نشود و توانایی مقاومت الزم براي انتقال بار را به فونداسیون داشته 

سعی شده است با ارائه  پایان نامهبا توجه به گفته هاي باال در مورد گروتها و ضرورت بهینه سازي و بهبود ویژگی هاي آنها،  در این  .رسد

وسیلیس و روش هاي عمل آوري و نگهداري مناسب و اصالح طرح اختالط گروت ها و با استفاده از مواد  و مصالح نوین از جمله نان

عالوه بر این با  محل کاربري کنیم.جوي در  میکروسیلیس  اقدام به تولید گروت پایدار با ویژگی هاي مقاوم در برابر شرایط نا مناسب 

دستیابی به کیفیت براي انجام آزمایشاتی بر روي گروت هاي موجود در بازار و مقایسه نتایج آنها با گروت تولیدي توسط این پژوهش 

  .تالش شده استتر و ویژگی هاي مطلوب و جدید تر و در عین حال ازنظر اقتصادي مقرون به صرفه تر  مناسب

به اهداف مذکور در این پایان نامه و انجام آزمایشات مختلف جهت کیفیت سنجی انواع گروت هاي تولیدي در این جهت دستیابی 

نمونه مکعب مربعی تولید شد که نیمی از این نمونه ها جهت بررسی  396طرح اختالط گردید و بدین ترتیب  22پژوهش اقدام به ارائه 

روز) قرار گرفت و  74، 56، 28(معادل  150و  100، 50تاثیر شرایط نامساعد جوي تحت سیکل هاي متوالی ذوب و انجماد به تعداد 

ورد نظر همزمان با نمونه هاي نگهداري شده در تحت شرایط مناسب نگهداري شده و با رسیدن به سن منیمی دیگر از تعداد کل نمونه ها 

لتراسونیک و محاسبه مدول االستیسیته وشرایط نامناسب ابتدا مورد آزمایشات غیر مخرب ازجمله مقاومت الکتریکی و سرعت پالس ا

. عالوه بر این دینامیکی قرار گرفتند و سپس جهت دستیابی به مقاومت فشاري گروت ها در جک فشاري تحت آزمایش  قرار گرفتند

مجموعه اي از آزمایشات گروت تازه نیز بر روي گروت هاي تولیدي انجام گرفت که از مهم ترین آنها می توان به آزمایش اسالمپ و آب 

نتایج حاصل از این آزمایشات به صورت کامل و جزء به جزء طی جداول و  .اشاره کردانداختگی گروت جهت بررسی انقباض گروت تازه 

ارائه و تحلیل شده و سعی شده در هر بخش طرح اختالطی با باالترین کیفیت از لحاظ آن آزمایش ر هایی مقایسه اي در هر بخش نمودا

با کد  12به عنوان خروجی ارائه گردد و در نهایت با جمع بندي نتایج هر بخش و بررسی هاي انجام شده می توان طرح اختالط شماره 

GN1M15 برترین و باکیفیت ترین گروت هاي تولیدي در این پایان نامه معرفی کرد. را به عنوان یکی از  

   لتراسونیک، مقاومت الکتریکی، انقباض گروت تازهوسرعت پالس ا، مقاومت فشاري گروت، گروت     :هاواژه کلید
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 مقدمه  - 1- 1

  

 مدتها قبل از آنکه برادران رایت اولین پرواز خود را انجام داده و نحوه سفر انسانها را تغییر دهند در

فضاي دود گرفته و کثیف کارخانجات صنعتی آمریکا تحول  اوج دوران انقالب صنعتی غرب و در

کل گرفتن بود. این تحول ماشین آالت در حال ش اعضاي سازه اي و دیگري در رابطه با نصب و مونتاژ

و اعضاي سازه همچون ستون ها و پایه هاي شد ماشین آالت و تجهیزات سنگین  روشی بود که با آن می

   د.قبالً به هیچ وجه امکان پذیر نبورا با دقت چند صدم میلیمتري نصب کرد، کاري که پل ها و... 

و آب اصول اولیه و زیربناي آنچه  نصابان زحمتکش آن دوران با یک ماله، مقداري سیمان و ماسه

  د.نامیم بنا نمودن بدون انقباض می ما امروزه گروتهاي منبسط شونده یا گروتهاي

بردار کارخانجات نیاز دارند که تجهیزات و ماشین آالت به طور محکم و  بهرهسازه و مهندسین 

اي داشتند تا  ا همیشه نیاز به مادهلذ د.مطمئن کار کنناستوار و تراز در جاي خود قرار گیرند تا ایمن و 

ها و فونداسیون بتنی آن را کامالً پر کرده و بارهاي استاتیکی و دینامیکی دستگاه را  فاصله بین پایه دستگاه

 .به طور کامل به فونداسیون انتقال دهد

بایست داراي خواص روانی زیاد، چسبندگی خوب ذرات به یکدیگر، عدم آب  این ماده می

تا بتوان نام گروت بدون انقباض را بر آن  باشد ، عدم جدا شدن و ته نشینی ذرات و عدم انقباضافتادگی

جدا از نداشتن انقباض، میزان انبساط و زمان ایجاد انبساط نیز از عوامل بسیار مهم دیگر در کارآیی . نهاد

حالت خشک مورد عواملی که به عنوان انبساط در حالت پالستیک و در عالوه بر است.  گروتاین 

بسیار حائز  نیز مسائل دیگري مانند زمان کارکرد و عمر مفید محصول دارند،توجه و بررسی بیشتر قرار 

  .هستنداهمیت 
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  تعریف گروت - 2- 1

 جهت ها گروت از. دباش می دیگر متداول هاي افزودنی و ماسه، سیمان، آب از شده تشکیل گروت

مشابه  گروت کاربرد لحاظ این از .شود می استفاده و کوچک بزرگ يها  ترك و خالی ياهاکردن فض پر

ل پ برینگ آالت، ماشین ریل نصب ،ها آنکربلت ،ها ستون صفحه زیر در کاربردي گروت د.باش می مالت

   د.دارنها  حایل ،ها ، ریلها بلت ،ها

 د.کن ر میپ کامل را شود می ریخته گروت آن در که مکانی که است این ها گروت مزایاي ترین مهم

 انقباضی غیر خاصیت مصرفی با کاربري مورد نظر در این مطالعه که درپایین ذکر شده است باید  گروت

 داشته باشد، بخشی از کاربرد هاي مورد  انتظار عبارتند از:

  ،ها ریل  ،ها بلت  ،ها پل برینگ  آالت ماشین ریل نصب  ،ت هاآنکربل ،ها ستون در زیر صفحه

  .می شود استفاده از گروت   و... ها حایل

 زیرکار بخش به را اه آن انتقال و وارد ايوهنیر جذب توان که اند شده طراحی اي گونه به اه گروت

 به مالت یا گروت توسط اه آن از وارده ايوهنیر آالت ماشین انواع نصب نگامه در مثال براي داشته باشد

 مچنینه و مطمئن و مطلوب يها مقاومت باعث ها گروت و ها تالد. مشو می منتقل بتنی فنداسیون

  .و سطح زیر کار می شوند ازه هسا بین پایدار اتصال
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   گروت کاربردي نمونه - 3- 1

 آالت ماشین سري زیر نصب - 1- 3- 1

 ايوهنیر جذب توان باید آالت، ماشین صفحه زیر نمودن بولت انکر به مایع گروت و مالت

 برشی، کششی، تنشهاي انواع باشد. داشته را زیرکار بتنی به مالت از آنها انتقال و دینامیکی و اساتیکی

 وارده بار از اینکه اطمینان براي باشند. استاتیکی بار اندازه از بیش است ممکن دینامیکی بار و فشاري

 خاطر مینه به باشد. مناسب مالت و زیرسري صفحه بین چسبندگی باید یابد می انتقال کار زیر به تماما

 حباب نوع ره از عاري باید مالت نتیجه در پس کرد جلوگیري اي منطقه تمرکز تنشهاي از باید که است

   باشد. مطلوب روانی و قوام داراي و بوده واه

 .برسد انجام به توقف بدون و پیوسته باید بصورت نیز مالت ریزي

 مالت آن از پس و شوند کاري گروت انکربلتها، اطراف ریزي گروت از قبل که داشت توجه باید

  .شود ریخته مرحله یک در صفحه زیر

 

  حایل ايرهدیوا و پی (فوتینگ) ستونها - 2- 3- 1

  کنند می ایفا را استاتیکی ايرهبا انتقال و نیرو جذب نقش تنها گروت و مالت زیرکار، نوع این در

  

 فوالدي ستونهاي صفحه - 1- 2- 3- 1

خشک  مواد دادن جاي روش از شود می پیشنهاد باشند مناسب فوتینگ ايھ اندازه مکانهایی که در

 صفحه زیر که باشد این بر قرار اگر شود. استفاده (Dry pack) کاري مالت یا و گروت اجراي براي
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 مالت جلوگیري در واه حباب ایجاد و آوري آب از االمکان حتی باید شود پر مایع مالت از ستونها

  .آید بعمل

     

  ): کاربرد گروت در صفحات زیر ستون1-1شکل(

  

 آماده اتصال ايرهآرماتو با بتنی ساخته پیش ستونها - 2- 2- 3- 1

 کاري گروت مناسبی شکل به شده طراحی ايه حفره که نمود حاصل اطمینان باید حالت این در

  .رسند انجام هب دو صورت به توانند می ارهانک نوع این اند. شده

 مطمئن و شده کنترل بهتر بتن به فوالد اتصال زیرا شود. می داده ترجیح تکنیکی نظر از طرح این -

  .است تر

  .باشد می حساسیت کمترین داراي ریزي مالت کل در ریزي مالت حین در توقف اثر -
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 انکربلتها - 3- 3- 1

 تا باشد داشته روانی و قوام کافی حد به باید مالت مخلوط ا،ه پن و انکربلتها کاري گروت براي

 به باید شده تعبیه حفرات نماید. چسبنده مواد از بخوبی آغشته را اه حفره جداره و بلتها اتصال سطح

 .نمایند مهیا را بلت اطراف در مالت یافتن جریان براي کافی فاصله تا باشند اي اندازه

 موجود بندي دانه اندازه بزرگترین برابر سه یباتقر باید حفره جداره با بلت شفقت بین فاصله حداقل

  .باشد مالت مخلوط در

  

 بزرگ حفرات کردن پر - 4- 3- 1

 مینه گرفت.  نظر در را سیمانی مالت شدگی جمع تمایل باید بزرگ حفرات کردن پر نگامه در

 ).  است اهمره زا حرارت واکنش با زیرا( داشت نظر باید در نیز اپوکسی رزین مالت مورد در را مساله

  .می گردند جبران تأثیرات این تمامی آماده مخلوط به دانه درشت سنگی مصالح افزودن با

 شده مخلوط مالت به دانه درشت سنگی مخلوط افزودن الف) 

-4کرد(اندازه ها  استفاده متفاوت ايه اندازه با سنگی مصالح از توان می حفرات اندازه به توجه با

 می تعیین نظر مورد کارایی درجه به بسته دانه درشت سنگی مقدار مصالح ).میلیمتر 16-32، 8-16، 8

 .باشد می آماده مخلوط وزنی % 15 تا  %10 بین معموال و شود

  .آورند می بوجود را بهتري کارایی صاف، و گوشه گرد ايه سنگدانه

  قبل از حفرات کردن ب) پر
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 استفاده نیز دیگري روش از توان می مادهآ مخلوط مالت به دانه درشت سنگی مصالح افزودن بجاي

 مالت آن روي بر و شده پر مشخص ارتفاع یک تا سنگی درشت مصالح با حفره روش این در کرد.

  .شود پر حفره تا گیرد می صورت مرحله چند در عمل این شود. می ریخته

 پلیمر با شده اصالح سیمان گروت  Epoxy Groutاجراي  در که روش این از استفاده براي

 مالت روي بر سنگی مصالح آن از پس و ریخته حفره داخل را آماده مخلوط مالت ابتدا شود. می توصیه

  .رسد می به انجام سنگدانه و مالت اختالط عمل نیز نهایت در و شده ریخته

 .رساند انجام به حفره شدن پر تا مرحله به مرحله باید را فوق عملیات

 مشابه موارد کاربرد

 جزیی دو وکسیاپ رزین

 تاجی روي و افقی کردن آنکر

 روي بر شدن واقع یا و بودن افقی بعلت آنکربلتها براي جا در ریزي گروت امکان که مکانهایی در

)  ...و شده دریل سوراخ یا و (حفره (Fastener)تا می کنند طراحی طوري را حفرات ندارد، وجود تاج

 می فرو آن فشار بداخل با و قرارداده آن وسط در را بلت آنکر کرده، پر آماده مخلوط مالت توسط را

  .کنند

 را تاج روي بر واقع شده دریل حفره که بود داهخو سخت اي گونه به مخلوط مالت روش این در

 که است پالستیکی نیز اي گونه به مچنینه و ریزند نمی بیرون مالت این از اما چیزي کنند می پر آن با

  .کرد فرو مالت بداخل زیاد فشار عمالا بدون را بلت توان می

 : باشد دارا را خاصیت دو باید مالت این پس

 Thixotrop)شود( روان خوردن بهم نگامه در و سخت سکون نگامه در-1

.  
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Abstract: 

Nowadays, with the development of the construction industry, installation of equipment 

and structural members at the project site with the use of grout More than ever it has 

become important. 

According to the application of cement based grout to bridge the gap between the members 

and the concrete foundation and the ability to absorb and transmit static and dynamic 

loads by grout into the foundation, Structural engineers need to grout with high quality, 

strength and durability that has a strong internal structure and with minimal pores and 

cavities inside. 

According to what was said and given the need to optimize and improve the features of 

grout, in this thesis has tried to reform the grout mix design using modern materials such as 

Nano silica and Micro silica, stable grout resistant to unfavorable environmental conditions 

generated. 

In order to achieve the mentioned goals in this thesis, 22 mix design was developed and 

396 cubic sample was produced that half of the samples were kept in good condition and 

the other half were kept in consecutive melting and freezing condition and By the age of 

28, 56 and 74 days, ultrasonic pulse velocity and electrical resistance and compressive 

strength testing was performed. In addition, a series of fresh grout experiments were 

carried out  that the most important of these trials are bleeding and slump tests.  

Results of these tests were analyzed in each section with tables and charts and finally, with 

summing up the results of each section, can be introduced "Mix Design No. 12 

(GN1M15)" as the best and highest quality grout that is produced in this thesis. 
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