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1.پیشگفتار

شــاتکریت یــک مــاده زود ســخت شــونده اســت کــه بــرای تثبیــت، پایــدار ســازی و محافظــت از ســازه هــا و 
همچنیــن بــرای بتــن ریــزی هایــی کــه بــدون اســتفاده از قالــب انجــام مــی شــود؛ کاربــرد دارد. شــاتکریت یــک 
در هــم کنــش بیــن نیــروی انســانی، ماشــین آالت و بتــن مــی باشــد. نیــروی انســانی بــه عنــوان شــخصی کــه 
بــا نــازل کار مــی کنــد، شــناخته مــی شــود کــه نیازمنــد مهــارت هــای فنــی خاصــی اســت و الزم اســت بــرای 
شــغل خــود ازخودگذشــتگی داشــته باشــد. اپراتــور بایــد بتوانــد بــه ماشــین آالت و مصالــح شــاتکریت اعتمــاد 
ــده موفقیــت اســتفاده از  ــا تعییــن کنن ــن مجموعــه عوامــل، نهایت ــن در هــم کنــش و کیفیــت ای ــد. بنابرای کن

شــاتکریت خواهــد بــود.
در زمــان افزایــش ســریع نیــاز بــه حرکــت و محدودیــت فضــا، نیــاز بــه ابــر ســازه هــای زیــر زمینــی روز بــه 
روز در حــال افزایــش اســت. در ایــن رونــد، شــاتکریت یــک نقــش بســیار مهــم بــازی مــی کنــد. ایــن روش از 
نظــر اقتصــادی بســیار مهــم و از نظــر فنــی تقریبــا بــدون محدودیــت اســت. ایــن ویژگــی هــا، آن را بــه عنــوان 

پاســخی بــرای بســیاری از چالــش هــا مطــرح کــرده اســت.
در مقابــل ایــن پیشــینه، شــرکت هــای پوتزماســتر1 و ســیکا2 یــک همــکاری جهانــی متقابــل راهبــردی بــرای 
اجــرای شــاتکریت در تونــل هــا و معــادن را آغــاز کــرده انــد. ایــن همــکاری متقابــل، اطمینــان مــی دهــد کــه 
ــرای شــاتکریت؛  ــه جدیدتریــن و پیشــرفته تریــن ماشــین آالت و افزودنــی هــای مــورد نیــاز ب مشــتریان مــا ب
همزمــان بــا توســعه فنــاوری هــا و بــرای هــر نــوع نیــاز و بــرای اجــرای شــاتکریت بــه صــورت کامــال مکانیــزه 

دسترســی خواهنــد داشــت.
در ایــن زمینــه، دو شــرکت همچنیــن تصمیــم گرفتنــد کــه ایــن کتــاب راهنمــا را چــاپ کننــد تــا از ایــن طریــق 
یــک نردبــان ســحرآمیز بــرای اســتفاده کننــدگان و عالقــه منــدان بــه موضــوع شــاتکریت، در ســازه هــای زیــر 

زمینــی فراهــم شــود.
ــرای ســال  ــن دو شــرکت ب ــرای ای ــر4 ب ــورگ شــلومف3 و یورگــن هوفل ــان ی ــن کتــاب راهنمــا، آقای مولفیــن ای
هــای زیــادی بــه عنــوان مهنــدس در پــروژه هــا و مدیریــت تولیــد کار کــرده انــد. ایــن کتــاب راهنمــا، هــم بــه 
ــر روی ایــن  ــه عنــوان یــک مطالعــه عمیــق ب ــرای شــاتکریت و کاربردهــای آن و هــم ب عنــوان یــک معرفــی ب
ــا  ــرای همــکاران م ــل اعتمــاد ب ــع قاب ــک منب ــوان ی ــه عن ــه ب ــن مجموع ــرد دارد. ای روش ســاخت و ســاز، کارب

شــناخته مــی شــود.
ــان5 انجــام شــده اســت.  ــای مارکــوس ی ــاب راهنمــا )در آگوســت 2011( توســط آق ــن کت ــد ای ویرایــش جدی
ایشــان بــرای ســال هــای متمــادی بــه عنــوان مهنــدس تولیــد، در شــاتکریت بــرای شــرکت ســیکا کار کــرده 

انــد.

آگوست 2011

1 Putzmeister AG    2 Sika AG     3 Jurg Schlumpf    4 Jurg Schlumpf       5 Markus Jahn





5

فهرست مطالب 

پیشگفتار                                                                                                                                           3  .1

2.  معرفی                                                                                                                              7

3.  کاربردهای شاتکریت                                                                                                                              10 

                   3-1 انواع سازه ها                                                                                                                            11
                  3-2 پایدار سازی                                                                                                                        12
                  3-3 آستر کشی                                                                                                                          14

4.  مواد تشکیل دهنده شاتکریت                                                                                                             16

                  4-1 مواد اصلی                                                                                                                          16
                  4-1-1 سیمان                                                                                                                           16
                  4-1-2 افزودنه های پودری                                                                                                            16
                  4-1-3 سنگدانه ها                                                                                                                     18
                  4-1-4 ریزدانه های پودری                                                                                                           19
                  4-1-5 آب                                                                                                                              20
                  4-2 افزودنیهای مخصوص شاتکریت                                                                                             20
                 4-2-1 افزودنیهای زودگیر کننده و تسریع کننده زمان گیرش برای شاتکریت )زودگیر شاتکریت(            21
                  4-2-2 افزودنیهای کاهنده آب قوی                                                                                                 26
                  4-2-3 پایدارکننده های ثبات / دیرگیرکننده ها                                                                                 29
                   4-2-4 پایدار کننده های مخلوط                                                                                                     30

5.  مشخصات مورد نیاز برای شاتکریت                                                                                                    33

                  5-1 رشد مقاومت در سنین اولیه                                                                                                    33
                  5-2 مقاومت نهایی                                                                                                                     34
                  5-3 شاتکریت مسلح با الیاف                                                                                                      36
                   5-4 شاتکریت با مقاومت افزایش یافته در برابر آتش                                                                          39
                  5-5 دوام و پایایی                                                                                                                      40

6.    شاتکریت مرطوب )تر(                                                                                                                        42

                  6-1 کاربردها                                                                                                                             42
                  6-2 مزایا                                                                                                                                 42
                   6-3 طرح اختالط شاتکریت مرطوب                                                                                               43
                   6-4 توازن مواد در شاتکریت مرطوب                                                                                             45
                   6-5 طرح اختالطهای ویژه برای شاتکریت مرطوب                                                                            46
                   6-6 منحنی دانه بندی سنگدانه ها برای شاتکریت                                                                              48
                  6-7 تضمین کیفیت                                                                                                                     49

7.  شاتکریت خشک                                                                                                                                 50

                  7-1 کاربردها                                                                                                                            50
                  7-2 مزایا                                                                                                                                 50
                   7-3 طرح اختالط شاتکریت خشک                                                                                                  51
                  7-4 رطوبت موجود در سنگدانه ها                                                                                                 51
                  7-5 توازن مواد در شاتکریت خشک                                                                                             52



6

فهرست مطالب 

نحوه ی اجرای  شاتکریت                                                                                                                             53  .8

                 8-1 ایمنی                                                                                                                                 53
                  8-2 سطح زیرین شاتکریت                                                                                                          54
                 8-3 پاشش                                                                                                                                55
                 8-3-1 پارامترهای توصیه شده برای پاشش مرطوب                                                                              56
                 8-3-2 قوانین کاربردی پاشش                                                                                                       58
                 8-4 پیکربندی نازل                                                                                                                    59
                 8-5 روش های اندازه گیری                                                                                                             61
                 8-5-1 روش نفوذ سوزن                                                                                                               62
                 8-5-2 روش هدایت گل میخ                                                                                                           62
                  8-5-3 روش مغزه گیری                                                                                                                  63
63                                                                )EN 14487-1 8-5-4 کالس های مقاومت فشاری )با توجه به                   
                 8-6 مالت برگشتی                                                                                                                      65
                 8-7 افزایش مقدار گرد و خاک                                                                                                       66
                 8-8 سایه های ایجاد شده در اثر پاشش                                                                                             67
                 8-9 اتوماسیون و مکانیزه کردن                                                                                                      67

فرآیند پاشش                                                                                                                                          68  .9

                 9-1 فرآیند جریان چگال                                                                                                                70
                 9-1-1 مزایا                                                                                                                             71
                  9-1-2 ماشین آالت برای فرآیند جریان چگال                                                                                        72
                 9-2 فرآیند جریان نازک                                                                                                                73
                 9-2-1 مزایا                                                                                                                               74
                 9-2-2 ماشین آالت برای فرآیند جریان باریک                                                                                    74

تجهیزات پاشش بتن                                                                                                                               76  .10

                 10-1 سیستم پاشش بتن سیکا پوتزماستر                                                                                            76
78                                                                                            Aliva® 10-2 ماشین آالت پاشش بتن                
80                                                               TBM برای دستگاه حفر تونل Aliva® 10-3 ربات شاتکریت                
81                                                                                  Aliva® 10-4 واحدهای اندازه گیر میزان مصرف                

آب بندی                                                                                       .11

                11-1 محصول Sika®plan غشاء آب بند 
 83                                                                            Sika® Shot-3 و FlexoDrain W 11-2 محصوالت                  

راهنمای عیب یابی                                                                                                                                   84  .12

                 12-1 مشکالت مربوط به عملکرد                                                                                                      84
                 12-2 مشکالت مربوط به پمپ پذیری                                                                                              85

82
82



7

2. معرفی

Sika®-PM 500  شکل 2-1 : پاشش بتن با دستگاه

ـی
رف

ـع
م

در طــول قــرن گذشــته، شــاتکریت، جایگزیــن روش هــای ســنتی آســتر کشــی مقطــع تونــل هــا شــده اســت 
و بــه عنــوان یــک روش بســیار مهــم بــرای پایــدار ســازی مقاطــع خاکبــرداری شــده تونــل هــا شــناخته مــی 
شــود. تونــل ســازی مــدرن بــدون شــاتکریت تصورناپذیــر اســت. شــاتکریت یــک اصطــالح اســت کــه ترکیبــات 

مختلفــی از یــک فنــاوری را توضیــح مــی دهــد:

 شاتکریت به عنوان مصالح و مواد

 شاتکریت به عنوان یک فرآیند بتن ریزی

 شاتکریت به عنوان یک روش ساخت و ساز

ایــن ســه ترکیــب یــک فنــاوری کامــل را تعریــف مــی کننــد کــه یــک پیشــینه طوالنــی، پتانســیل وســیع بــرای 
ــوع  ــح و مــواد شــاتکریت، یــک ن ــه مصال ــوط ب ــوآوری و آینــده ای درخشــان را در پیــش رو دارد. بخــش مرب ن
طــرح اختــالط اســت کــه بــر اســاس نیازمنــدی هــای محــل کاربــرد بتــن و مشــخصات و پارامترهــای ســازه ای 
تعییــن مــی شــود. بــه عنــوان یــک قانــون کلــی، ایــن بــه معنــای کاهــش در حداکثــر انــدازه درشــت دانــه بــه 
8mm افزایــش مقــدار کل چســباننده هــا6 و اســتفاده از افزودنــی هــای شــیمیایی مخصــوص شــاتکریت اســت 

کــه مشــخصات مصالــح را کنتــرل مــی کنــد.
شــاتکریت بــرای اولیــن بــار در ســال 1114 میــالدی اســتفاده شــد و در طــول دهــه هــای اخیــر دائمــاً توســعه 

و بهبــود یافتــه اســت.

6. منظور مقدار سیمان و افزونه های پودری شامل خاکستر بادی، میکروسیلیس، سرباره و پوزوالن های طبیعی است.
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2. معرفی

در حال حاضر دو فرآیند مختلف برای شاتکریت وجود دارد :
پاشش خشک

پاشش تر )مرطوب(

ویژگــی هــای اصلــی مــورد نیــاز مخلــوط بتنــی کــه بــر کارپذیــری )پمــپ پذیــری، قابلیــت پاشــش( و دوام و پایایــی تاکیــد 
دارد؛ عبارتنــد از :

مقاومت باال در سنین اولیه                                            پمپ پذیری مناسب )قابلیت یک جریان چگال(
مشخصات گیرشی صحیح و قابل قبول                              قابلیت پاشش خوب و مناسب

کارپذیری مناسب برای کاربر)زمان شروع به کار طوالنی(        حداقل بازگشت مالت و ریزش گرد و خاک

فرآینــد پاشــش بتــن، تعییــن کننــده نــوع اســتقرار و اجــرای آن اســت. پــس از تولیــد بتــن بــا همــان روش هــای معمــول 
و ســنتی، آنــرا بــه محــل تجهیــزات پاشــش منتقــل مــی کننــد. بتــن یــا مــالت پاششــی بــه محــل پاشــش بــا اســتفاده از 
لولــه هــای بســیار مقــاوم در برابــر فشــار منتقــل مــی شــود و ســپس پاشــیده و فشــرده مــی شــود. بــرای ایــن مرحلــه از 

فرآینــد، روش هــای زیــر موجــود اســت :

 روش جریان چگال برای شاتکریت تر
 روش جریان باریک برای شاتکریت خشک

 روش جریان باریک برای شاتکریت تر
قبــل از پاشــش، بتــن در طــول نــازل بــا ســرعت زیــاد حرکــت مــی کنــد. در ایــن حالــت فــوران ایجــاد مــی شــود و ســایر 
ترکیبــات مــورد نیــاز بــه بتــن اضافــه مــی شــوند. ترکیباتــی مثــل آب بــرای شــاتکریت خشــک، هــوای فشــرده بــرای فرآینــد 
جریــان چــگال و زودگیرکننــده هــای مخصــوص شــاتکریت در زمانــی کــه مــورد نیــاز باشــند. شــاتکریت کــه بــه ایــن طریــق 
آمــاده شــده اســت؛ ســپس بــه ســطح مــورد نظــر بــا فشــار زیــاد پاشــیده مــی شــود کــه ایــن باعــث فشــرده شــدن شــدید 
آن شــده، نهایتــاً یــک ســازه بتنــی فشــرده شــکل خواهــد گرفــت. بســته بــه شــتاب پاشــش، بتــن مــی توانــد بــه هــر نــوع 

ســطحی حتــی ســطوح عمــودی بــاالی ســر پاشــیده شــود. 

شــاتکریت مــی توانــد بــرای کاربردهــای مختلفــی اســتفاده شــود. بتــن و مــالت پاششــی بــرای تعمیــرات بتــن، تونــل هــا و 
معــادن، پایــدار ســازی شــیب هــا و حتــی طراحــی هنــری ســاختمان هــا اســتفاده مــی شــود. ســاخت و ســاز بــا شــاتکریت 

مزایــای بســیار زیــادی دارد؛ از جملــه :
 قابلیــت کاربــرد در هــر نــوع ســطح، در هــر ارتفــاع و زاویــه ای؛ زیــرا شــاتکریت بــه ســرعت بــه ســطح مــی چســبد و 

توانایــی تحمــل وزن خــود را دارد.
 شاتکریت می تواند در سطوح ناصاف هم استفاده شود.

چسبندگی بسیار خوب به سطوح
قابلیت اجرا با ضخامت های متفاوت در محل پروژه
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2. معرفی

شکل 2-2:
پاشش خشک

شکل 3-2:
پاشش مرطوب

بتن ریزی بدون استفاده از قالب
امکان اجرای شاتکریت به صورت مسلح هم فراهم است )به صورت شبکه آرماتور و یا مسلح با الیاف( 

مــی تــوان پوســته باربــر نازکــی را بــدون اســتفاده از قالــب بــه ســرعت در دســترس داشــت و همچنیــن مــی توانیــم زمــان 
انتظــار طوالنــی تــری داشــته باشــیم.

شــاتکریت یــک روش ســاخت و ســاز قابــل انعطــاف، اقتصــادی و ســریع اســت ولــی نیازمنــد اســتفاده از ماشــین آالت خــاص 
و نیروهــای کار آزمــوده و ویــژه مــی باشــد.

ـی
رف

ـع
م
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3.کاربردهـای شاتکریت

ســاخت و ســاز بــا روش شــاتکریت، در انــواع مختلفــی از پــروژه هــا کاربــرد دارد. انعطــاف پذیــری و اقتصــادی 
ــر ســطح زمیــن،  ــاالی ســطح زمیــن و زی ــه عنــوان روشــی پیشــرو در ســازه هــای ب ــرا ب ــودن ایــن روش، آن ب
تونــل ســازی و ســازه هــای خــاص زیــر زمینــی و در حقیقــت در کل صنعــت ســاختمان مطــرح کــرده اســت. 

ــرای شــاتکریت مطــرح کــرد : ــوان ب ــر را مــی ت کاربردهــای زی

پایدار سازی خاکبرداری در تونل ها و سازه های زیر زمینی            کارهای آب بندی
آسترکشی تونل ها و محفظه های زیرزمینی                            پایدار سازی شیب ها و ترانشه ها

پایدار سازی معادن و سازه های داالنی                                   پوشش دادن
تعمیرات بتن )جایگزینی و مقاوم سازی بتنها(                          سازه های خاص باربر سبک وزن

بازسازی بناهای تاریخی )سازه های سنگی(                             کاربردهای خالقانه
ساخت استخرهای شنا

از نظــر اهمیــت، تونــل ســازی و معــادن و تعمیــرات بتــن در راس قــرار مــی گیرنــد. در تونــل ســازی و معــادن، 
مهمتریــن کاربــرد پایــدار ســازی مقاطــع خاکبــرداری شــده و آسترکشــی موقتــی و دائمــی مــی باشــد. شــاتکریت 
همچنیــن مــی توانــد بــرای ســایرکارهای بتنــی اســتفاده شــود. مثــال محفظــه هــای بــزرگ معمــوال بــا پاشــش 
بتــن پــر مــی شــوند. شــاتکریت جایــگاه خــود را در کنــار قطعــات پیــش ســاخته تونلــی و حلقــه هــای داخلــی 
بتنــی بــه عنــوان یــک روش بتــن ریــزی، تثبیــت و محکــم کــرده اســت. محدودیــت هــا بــرای اســتفاده از ایــن 
روش بــه مســائل فنــی و اقتصــادی در قیــاس بــا ســایر روش هــای بتــن ریــزی و ســاخت و ســاز برمــی گــردد.

شکل 1-3 : پایدار سازی خاکبرداری با استفاده از شاتکریت  
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3-1 انواع سازه ها
شــاتکریت در تمــام ســطوح ســازه هــای تونلــی اســتفاده مــی شــود. ایــن بتــن بــرای تونل هــای جــاده ای یــا ریلی، 
زهکشــی آب و ســازه هــای نظامــی زیــر زمینــی بــه عــالوه پایــدار ســازی شــیب هــا کاربــرد دارد. چــه در مــورد 
ســاخت تونــل در زیــر یــک ســاختمان و یــا در مــورد پیشــروی در طــول یــک مســیر ســخت، روش ســاخت و 
ســاز بــر اســاس مشــخصات باربــری مــورد نیــاز و میــزان پایــداری دیــواره هــای تونــل تعییــن مــی شــود. تمایــز 
اصلــی بیــن خاکبــرداری کلــی تمــام مقطــع در یــک زمــان و یــا خاکبــرداری جــزء بــه جــزء بــه روش ها و شــکل 
هــای مختلــف اســت. اگــر خاکبــرداری کلــی بــه دلیــل پایــداری ســنگ هــا امــکان پذیــر نباشــد. مقطــع نهایــی 

معمــوال در فازهــای مختلفــی خاکبــرداری مــی شــود.

در ســازه هــای زیرزمینــی، بــه دلیــل آنکــه تنــش باالیــی معمــوال بــه آسترکشــی و پایــدار ســازی هــای تــازه 
انجــام شــده بــر روی مقاطــع خاکبــرداری شــده وارد مــی شــود؛ تغییــر شــکل مشــخصی از مقاطــع خاکبــرداری 
شــده معمــوال قابــل انتظــار اســت. ایــن باعــث مــی شــود کــه تنــش هــا در طــول مقطــع خاکبــرداری شــده و 

در محیــط اطــراف وجــه آن توزیــع شــوند.

شکل 3-2: روش دیوار جانبی
داالن های جانبی )2+1(، تاج)3( و  هسته )4( 

شکل 3-3: روش رانش تاج
باالی سر )1(، سکو )2( و  کف )3( 

شکل 3-4: روش TBM  در سنگ های سخت و روش سوراخ
کاری و دمیدن در کل مقطع
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شاتکریتشاتکریت

شاتکریت

الیه دوم شاتکریت

پارچه / زهکشیپارچه / زهکشی

غشاءغشاء

شاتکریتبتن

3-2 پایدار سازی

ــری  ــرداری شــده، مــی باشــد. انعطــاف پذی ــدار ســازی مقاطــع خاکب ــرای پای ــی نقــص ب ــاده کامــل و ب ــک م شــاتکریت ی
منحصــر بفــرد آن از نظــر انتخــاب ضخامــت، فرموالســیون مــواد )اســتفاده از الیــاف(، ظرفیــت خروجــی و تولید، رشــد ســریع 
مقاومــت اولیــه )چــه روش تــر و چــه روش خشــک( و توانایــی پاشــش مجــدد در هــر زمــان، شــاتکریت را بــه عنــوان یــک 

مــاده کامــل بــرای پایــدار ســازی مقاطــع خاکبــرداری شــده معرفــی مــی کنــد.
یــک تفــاوت بیــن خاکبــرداری کامــل و خاکبــرداری جــزء بــه جــزء بــا توجــه بــه ظرفیــت باربــری و میــزان پایــداری دیــواره 
ــه  ــا توجــه ب ــا روش مکانیکــی انجــام مــی شــود. ب ــه روش ســوراخکاری و دمیــدن هــوا و ی هــا وجــود دارد. خاکبــرداری ب
جملــه قدیمــی دربــاره تونــل: »در مقابــل کلنــگ تاریکــی اســت«؛ اســتفاده از ســوراخ هــای اولیــه و یــا تونــل هــای هدایــت 
کننــده باریــک اولیــه، معمــوال آغــاز کننــده ســاخت و ســاز در شــرایط زمیــن هــای ســخت اســت. ایــن تونــل هــای اکتشــافی 
معمــوال بعــدا بــرای خاکبــرداری کلــی تونــل اصلــی و یــا بــه عنــوان تونــل هــای مــوازی بــرای مقاصــد گوناگــون اســتفاده 
مــی شــوند. در تمامــی ایــن کاربردهــا در صورتــی کــه دیــواره هــای خاکبــرداری شــده بــه انــدازه کافــی پایــدار نباشــند؛ 
شــاتکریت بــرای پایــدار ســازی اســتفاده مــی شــود. یــک الیــه نــازک بــه ماننــد یــک پوســت نــازک بــه ســرعت بــه کمــک 
شــاتکریت مــی توانــد ســاخته شــود. اگــر ظرفیــت باربــری شــاتکریت بــه انــدازه کافــی نباشــد بایــد بــا مســلح کــردن، مقــاوم 
تــر شــود )الیــاف/ آرماتوربنــدی(. بــا اســتفاده از حلقــه هــای فلــزی و شــبکه آرماتورهــا، شــاتکریت بــه عنــوان یــک شــبکه 
مقــاوم بیــن تیرهــا عمــل مــی کنــد. بــا اســتفاده از بولــت هــا ظرفیــت باربــری پوســته شــاتکریت مــی توانــد بــه ظرفیــت 
باربــری دیــواره هــای خاکبــرداری شــده متصــل شــود. اگــر مشــکل نفــوذ آب شــدید و یــا خــرد شــدن و شکســتن شــدید 
ســنگ هــا وجــود داشــته باشــد، تزریــق و آب بنــد ســازی اولیــه بــه کمــک اســپری کــردن مــواد مخصــوص و اســتفاده از 

کانــال هــای زهکشــی مــی توانــد شــرایط را بــرای اســتفاده از شــاتکریت مهیــا نمایــد.

شکل 3-5: آستر کشی تونل 
با شاتکریت، غشـا، بتـن

شکل 3-6: آستر کشی تونل با
شاتکریت، غشا؛ شاتکریت

شکل 3-7: آستر کشی تونل با
شاتکریت

3.کاربردهـای شاتکریت
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ماننــد همــه روش هــای ســاخت و ســاز، ســازه هــای زیــر زمینــی براســاس منطقــه ســاخت، طبقــه بنــدی مــی شــوند. تفــاوت 
اصلــی درخصــوص ســازه هــای زیرزمینــی بــه تفــاوت ویژگــی هــای زمیــن شــناختی در مناطــق مختلــف برمــی گــردد. بــه 
دلیــل ایــن موضــوع و تفــاوت هــای موجــود در پــروژه هــای مختلــف ) از نظر بــرش مقطع و طــول( روش هــای مختلفــی بوجــود آمده 
انــد. خاکبــرداری جــزء بــه جــزء؛ کــه بــر اســاس روش جدیــد اتریشــی ســاخت تونــلNATM( 7( یــا روش مغــزه آلمانــی و 
یــا روش اتصــال از زیــر بلژیکــی مــی باشــد. در ایــن روش هــا مقطــع کلــی بــه مقاطــع کوچکتــری تقســیم مــی شــود. ایــن 
مقاطــع بــه صــورت موقتــی پایــدار ســازی مــی شــوند و نهایتــاً بــا یکدیگــر بــرای تشــکیل مقطــع نهایــی ترکیــب مــی شــوند. 
در روش خاکبــرداری کلــی، روشــهای کامــال مکانیــزه و یــا بخشــی مکانیــزه ســاخت تونــل، یــک پتانســیل عظیــم بــرای رشــد 
دارنــد. در دراز مــدت محدودیــت هــا بــرای اســتفاده از دســتگاه ویــژه حفــر تونــلTBM( 8( کاهــش یافتــه اســت. سیســتم 

اعمــال شــاتکریت هــم بــر روی دســتگاه هــای ویــژه حفــر تونــل نصــب شــده اســت.

شکل 3-8: روش دیوار جانبیشکل 3-9: روش رانش تاج

رد
ارب

ک 3.کاربردهـای شاتکریت

7 New Austrian Tunneling Method                   8 Tunnel Boring Machine
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3-3 آستر کشی

آســتر کشــی نهایــی یــک تونــل همــواره بخــش قابــل مشــاهده دائمــی پیمانــکار تونــل اســت؛ بــه اســتثنای مــواردی 
کــه آســتر کشــی نهایــی بــا پانــل هــای پیــش ســاخته انجــام مــی شــود. بتــن هــای داخلــی مخصــوص آسترکشــی 
و شــاتکریت هــر دو بــه عنــوان یــک مــاده بــا دوام بــرای آســتر کشــی نهایــی اســتفاده مــی شــوند. هــر چقــدر نیــاز 
بیشــتری بــه صیقــل بــودن و صــاف بــودن بتــن نهایــی وجــود داشــته باشــد تمایــل بــه اســتفاده از حلقــه هــای 
بتنــی پیــش ســاخته در تونــل افزایــش پیــدا مــی کنــد. ســطوح نهایــی ســاخته شــده بــا قالــب در درون تونــل 
همچنیــن از نظــر زیبایــی شــناختی هــم حائــز اهمیــت هســتند. در حالــی کــه نصــب قطعــات جدیــد واضافــی در 
ایــن روش بــه مقــدار بســیار زیــاد بایــد انجــام شــود؛ مســائل اقتصــادی بســته بــه طــول پــروژه مــی توانــد آنــرا 
ــرای حمــل و نقــل و بتــن  متعــادل کنــد. ایــن کار نیازمنــد قالــب هــای بســیار زیــاد و ماشــین آالت مختلــف ب
ریــزی، متراکــم کــردن و قالــب بــرداری مــی باشــد. تولیــد بتــن بــه روش ســنتی نیازمنــد کار قابــل توجهــی بــرای 

متراکــم کــردن اســت زیــرا معمــوال ضخامــت دیوارهــای کنــاری تونــل هــا قابــل توجــه اســت.

3.کاربردهـای شاتکریت

شکل 3-10: آستر کشی با شاتکریت
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دسترســی معمــوال بســیار مشــکل اســت کــه ایــن باعــث مــی شــود قالــب هــای ویــژه ای بنــام قالــب هــای لــرزان 
اســتفاده شــوند. در حالیکــه تاثیــر عمــق، در ایــن قالــب هــا محــدود اســت؛ ولــی آن هــا نیــروی انســانی زیــادی 
مصــرف مــی کننــد. همچنیــن آلودگــی صوتــی بســیار زیــادی دارنــد. یــک نــوآوری مهــم، مــی توانــد اســتفاده از 
بتــن خــود متراکــمSCC( 9( باشــد کــه کل فرآینــد تراکــم مکانیکــی را حــذف مــی کنــد. ایــن بتــن کــه حالــت 

جریــان آزاد دارد؛ مــی توانــد کل قالــب را بــه راحتــی پــر کنــد.

در صــورت عــدم نیــاز بــه ســطح صیقلــی بــرای بتــن، شــاتکریت مــی توانــد بــرای آســتر کشــی نهایــی تونــل 
هــا اســتفاده شــود. قبــل از نصــب غشــاهای آب بنــد، ســطح شــاتکریت تمــام شــده، تــا حــد امــکان بــه کمــک 
یــک شــاتکریت ریــز تــر صــاف مــی شــود کــه ایــن باعــث بهبــود بســیار زیــاد شــرایط بــرای نصــب الیــه هــای 

غشــاء آب بنــد، بــدون چیــن و چــروک مــی شــود.

3.کاربردهـای شاتکریت
رد

ارب
ک

مزایای روش انتخابی آستر کشی نهایی بادوام )روش اجرا(

اجرا با استفاده از شاتکریت :
- مزایای اقتصادی در تونل های کوتاهتر

- عدم نیاز به نصب اضافی

شکل دادن آستر کشی نهایی همراه با پایدار سازی :
- کاهش یک عملیات کامل

آستر کشی نهایی با شاتکریت

سطح بتنی صیقلی :
- مقاومت کمتر در برابر هوا )تهویه(

- شرایط نوری بهتر
- ظاهر جذاب تر

- محکم شدن نهایی آسان تر

جلوگیری از غیر یکنواختی بتن به دلیل حذف فرآیند پاشش
با توجه به عدم نیاز به رشد سریع مقاومت اولیه، انتخاب های 

بیشتری برای
طرح اختالط از نظر افزایش دوام وجود دارد.

آستر کشی نهایی با بتن ریزی معمولی

 جدول 1-3 : مقایسه روشهای آستر کشی نهایی )شاتکریت در مقابل بتن ریزی معمولی( 

9 Self Compacting Concrete
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4-1 مواد اصلی
ــود مشــخصات  ــرای بهب ــا و آب. ب ــی اســت، ســیمان، ســنگدانه ه ــاده اصل ــی از ســه م ــاده ترکیب ــک م ــن ی بت
ــد شــامل پنــج ترکیــب اصلــی شــود  ــه راحتــی مــی توان و ویژگــی هــا و افزایــش پتانســیل کاربردهــای آن، ب
کــه باعــث یــک در هــم کنــش پیچیــده خواهــد شــد. خصوصــا وقتــی کــه بــا پارامترهــای کاربــرد بــه عنــوان 
شــاتکریت ترکیــب شــود. بنابرایــن بــرای شــاتکریت بســیار مهــم اســت کــه در زمــان آزمایــش، بیــش از یکــی 
از پارامترهــای آنــرا تغییــر ندهیــم. تنهــا راه حلهــای از نظــر فنــی صحیــح و از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه تریــن 

هــا بــرای همــگان قابــل قبــول خواهــد بــود.

4-1-1 سیمان
ــا  ــنگدانه ه ــیمان، ذرات س ــس س ــان ماتری ــد. در می ــی کن ــل م ــب عم ــوان چس ــه عن ــاتکریت ب ــیمان در ش س
ــکار  ــن روان ــرده مــی شــوند. همچنیــن چســبندگی ســیمان، مهمتری ــرو ب ــه یکدیگــر چســبانیده و در هــم ف ب
بــرای کار کــردن بــا شــاتکریت مــی باشــد. گیــرش ســیمان، در یــک فرآینــد هیدرولیکــی )در ترکیــب بــا آب( 
انجــام مــی شــود. بنابرایــن ســیمان، مســوول مشــخصات مکانیکــی بتــن مــی باشــد. بــا ایــن وجــود در اینجــا 
)شــاتکریت( یــک نیــاز حســاس بســیار مهــم باالتــر و برتــر از اســتفاده از ســیمان در بتــن هــای ســازه ای وجــود 
دارد. ســیمان در شــاتکریت بایــد بــه ســرعت هــر چــه تمــام تــر گیــرش خــود را آغــاز کنــد کــه ایــن باعــث 

ــاال در ســنین اولیــه خواهــد شــد. ظرفیــت چســبندگی خــوب و مقاومــت ب

وقتــی کــه ســیمان بــا زودگیــر کننــده هــا واکنــش مناســب و ســریعی ندهــد و یــا افزودنــه هایــی در ســیمان 
ــرای تولیــد  هــای ترکیبــی وجــود داشــته باشــند کــه باعــث کنــدی واکنــش شــوند؛ چنیــن ســیمان هایــی ب

شــاتکریت و پایــدار ســازی ســازه هــا مناســب نخواهنــد بــود.

ــه  ــن بســته ب ــه ای ــن اســت ک ــب بت ــر مکع ــرم در مت ــا 450 کیلوگ ــوال در حــدود 300 ت ــدار ســیمان معم مق
ــد. ــر کن ــد تغیی ــی توان ــرای شــاتکریت م ــاز ب ــورد نی ــای م ــد پاشــش و ویژگــی ه فرآین

4-1-2 افزونه های پودری
افزونــه هــای پــودری در شــاتکریت بــرای بدســت آوردن ویژگــی هــای مختلفــی اســتفاده مــی شــوند. بنابرایــن 

مشــخصات مختلفــی بایــد داشــته باشــند :
برای متوازن کردن مقدار ریزدانه های مورد نیاز یعنی دانه های کوچکتر از 0.125mm )فیلر(

ــر محلولهــا و نیروهــای  ــودن در براب ــی )مقاومــت/ مقــاوم ب ــا دوام و پایای ــرای بهبــود مشــخصات مرتبــط ب ب
سایشــی(

برای افزایش ظرفیت نگهداری آب در مخلوط بتنی )پایدار سازی مخلوط بتنی(
برای کاهش فشار پمپ )روانکاری(

برای جایگزینی بخشی از سیمان )بهینه سازی قیمت(
برای زودگیرکردن )افزایش مقاومت در سنین اولیه(

4. موادتشکیل دهنده شاتکریت
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4. موادتشکیل دهنده شاتکریت

ــرای انتخــاب  ــور مهــم ب ــک فاکت ــا اســتفاده مــی شــوند. ی ــه ه ــواع مختلفــی از ریزدان ــن منظــور ان ــرای ای ب
افزونــه هــای پــودری، مســائل اقتصــادی اســت. بنابرایــن در دســترس بــودن ایــن مــواد کــه دلیــل انتخــاب از 

میــان انــواع مختلــف افزونــه هــای پــودری در محــل هــای مختلــف اســت، بســیار مهــم مــی باشــد.

میکروسیلیس
میکــرو ســیلیس همــان SiO2 بــی شــکل اســت کــه بــه عنــوان یــک محصــول جانبــی در تولیــد آلیاژهــای 
ــال هســتند.  ــه شــدت فع ــد و ب ــی دارن ــد. ذرات آن، ســطح مخصــوص بســیار باالی ــی آی ســیلیس بدســت م
ــل  ــر قاب ــیلیس تاثی ــی مناســب اســت. میکروس ــای متفاوت ــرای کاربرده ــی ب ــاده از نظــر فن ــن م ــن ای بنابرای
مالحظــه ای بــر مقاومــت اولیــه نــدارد. ایــن مــاده یــک افزونــه پــودری ایــده آل اســت ولــی قیمــت آن بــاال 

اســت.

خاکستر بادی
خاکســتر بــادی از فیلتــر هــای ژنراتورهــای تولیــد بــرق کــه از ذغــال ســنگ اســتفاده مــی کننــد؛ بدســت مــی 
آیــد. خاکســتر بــادی ارزان اســت و خــواص کارپذیــری مناســبی از خــود نشــان مــی دهــد. خاکســتر بــادی 
همچنیــن از نظــر ویژگــی هــای مرتبــط بــا دوام و پایایــی بســیار مناســب اســت. یکنواختــی بتــن در زمــان 

اســتفاده از خاکســتر بــادی بســیار مهــم اســت.

سرباره
ســرباره در زمــان گداختــن ســنگ معــدن آهــن، ایجــاد مــی شــود. ایــن مــاده هــم ماننــد خاکســتر بــادی ارزان 
اســت و یــک پرکننــده بســیار عالــی اســت. ولــی مشــخصات مربــوط بــه مقاومــت اولیــه بتــن را کاهــش مــی 

دهــد. دوام و پایایــی شــاتکریت بــا ســرباره اغلــب بهبــود مــی یابــد.

مالحظات نوع افزونه پودری تاثیر
نوع و کیفیت سیمان در کارپذیری و رشد مقاومت تاثیر گذار 

است.
سیمان هیدرولیکی

رشد مقاومت را کند می کند و دوام و پایایی را افزایش می دهد سرباره کوره آهنگدازی10
)GGBS( 

)W خاکستر بادی )نوع

هیدرولیکی نهفته

بهبود دوام، افزایش رفتار و خاصیت چسبندگی و همزمان مشخصات 
مکانیکی کاهش PH آب درون بتن و بنابراین مقدار آن باید محدود 

شود

میکروسیلیس
)V خاکستر بادی )نوع

پوزوالنی

خودشان باعث افزایش مقاومت نمی شوند ولی با بهبود
ماتریس ذرات، به افزایش مقاومت کمک می کنند.

پودر سنگ
)پودر سنگ آهک(

خنثی

 جدول 4-1 : تاثیر افزونه های پودری در بتن و مالت پاششی 

10 Ground Granulated Blast Furnace Slag
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4-1-3 سنگدانه ها
ــد. در حــدود 75 درصــد  ســنگدانه هــا )ذرات ســنگ( چهــار چــوب ماتریــس شــاتکریت را تشــکیل مــی دهن
حجــم بتــن را ســنگدانه هــای ریــز و درشــت تشــکیل مــی دهنــد. ترکیبــات زمیــن شــناختی ســنگدانه هــا، 
تاثیــر بســزایی در کارپذیــری و مشــخصات نهایــی بتــن ســخت شــده دارد. ســنگدانه هــا عملکردهــای متفاوتــی 

دارنــد :
پارامتر اصلی تاثیر گذار در یکنواختی مخلوط شاتکریت می باشند.

به عنوان یک پارامتر داخلی، تعیین کننده مقدار آب مورد نیاز هستند.
به عنوان یک پرکننده )فیلر( اقتصادی در شاتکریت عمل می کنند.

در بدست آمدن مشخصات مکانیکی نقش دارند )مقاومت کششی در خمش و مقاومت فشاری(
تاثیر بسیار زیادی بر کارپذیری مخلوط بتنی دارند )شکل ذرات و مقدار ریزدانه های موجود(

تاثیر بسیار زیادی بر دوام و پایایی مورد نظر دارند )میزان تخلخل و خلوص(
ــن  ــوال ای ــفانه معم ــه متاس ــد ک ــرار گیرن ــت ق ــد همیشــه در اولوی ــا بای ــنگدانه ه ــل، س ــن دالی ــه ای ــرای هم ب
چنیــن نیســت. اگــر مقــدار ریزدانــه هــای کوچکتــر از 0.125mm حتــی بــه میــزان ناچیــزی تغییــر کنــد، یــک 
مخلــوط بتنــی کــه کامــال کارپذیــر اســت مــی توانــد بــه راحتــی بــه مخلوطــی تبدیــل شــود کــه قابلیــت پمــپ 
پذیــری نــدارد. یــا اگــر مقــدار دانــه هــای نــرم در ســنگدانه هــا افزایــش یابــد مقاومــت بتــن در برابــر یخبنــدان 
بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت. از دیــدگاه تئــوری تکنولــوژی بتــن و از نظــر منحنــی دانــه بنــدی، ســنگدانه 
هــای بــا حداکثــر انــدازه درشــت دانــه 16 میلیمتــر مــی تواننــد مناســب باشــند. ولــی از نظــر فرآینــد واقعــی 

شــاتکریت، اســتفاده از حداکثــر انــدازه درشــت دانــه 8 میلیمتــر مزایــای بســیار زیــادی خواهــد داشــت.

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت

پودر سنگ سرباره خاکستر بادی میکروسیلیس سیمان جدول مشخصات
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دوام و پایایی
مقاومت در برابر نفوذ آب
مقاومت در برابر سولفات

مقاومت در واکنش قلیایی

بهبود مشخصات + افت مشخصات -
جدول 4-2 : مشخصات افزونه های پودری در شاتکریت
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4-1-4 ریزدانه های پودری

ریزدانه های پودری در بتن شامل موارد زیر هستند :

سیمان
درصد دانه های بین 0 تا 0.125 میلیمتر در سنگدانه ها

افزونه های پودری

ــا کارپذیــری و نگهــداری آب بتــن را بهبــود  ــه عنــوان روانــکار در بتــن تــازه عمــل مــی کننــد؛ ت ایــن مــواد ب
دهنــد. بــا کمــک ایــن مــواد، خطــر جداشــدگی در مخلــوط بتنــی در طــول بتــن ریــزی کاهــش مــی یابــد و 

تراکــم راحــت تــر انجــام خواهــد شــد.
ــاد باعــث تولیــد یــک بتــن بســیار خمیــری و چســبناک مــی شــود.  ــه هــای خیلــی زی از طــرف دیگــر ریزدان
همچنیــن چنیــن بتنــی تمایــل بســیار زیــادی بــه جمــع شــدگی و خــزش از خــود نشــان خواهــد داد مقــدار 
)آب درون بتــن بســیار زیــاد خواهــد شــد(. مقادیــر زیــر بــه عنــوان بهتریــن میــزان ریزدانــه هــای پــودری مــی 

باشــد :

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت
ده

هن
ل د

کی
ش

د ت
موا

شکل 4-1 : منحنی دانه بندی ترکیبات خاص برای شاتکریت
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آب در شــاتکریت بــه عنــوان آبــی کــه در طــول تولیــد اســتفاده می شــود و آب مــازادی کــه در ســنگدانه ها موجود اســت 
مــی باشــد. ثبــات )خاصیــت پالســتیک( مخلــوط بتنــی، بــا مقــدار آب و افزودنــی هــای مخصــوص شــاتکریت 
تنظیــم مــی شــود. آب در مخلــوط بتنــی نبایــد شــامل ترکیباتــی باشــد کــه فرآینــد هیدراســیون را کنــد و یــا 

تســریع مــی کننــد. ایــن ترکیبــات عبارتنــد از :

  روغن و گریس     کلرایدها    سولفاتها      شکر       نمک

آب معمــوال از منابــع مختلــف مثــل آب هــای زیــر زمینــی، آب بــاران، آب رودخانــه هــا و دریاچــه هــا تامیــن 
مــی شــود کــه معمــوال مناســب هســتند. آب دریــا بــه دلیــل مقــدار زیــاد کلرایــدی کــه دارد نبایــد اســتفاده 

شــود. آب آشــامیدنی معمــوال بــرای تولیــد شــاتکریت مناســب اســت.

4-2 افزودنی های مخصوص شاتکریت
افزودنــی هــای بتــن بــرای بهبــود و یــا تغییــر مشــخصات آن اســتفاده مــی شــوند. مشــخصاتی کــه معمــوال بــا 
ســیمان، ســنگدانه هــا و آب؛ یــا نمــی تواننــد کنتــرل شــوند و یــا بــه درســتی کنتــرل نخواهنــد شــد. افزودنــی 
ــم  ــن را تنظی ــرش بت ــاز گی ــا آغ ــی شــوند ت ــه م ــان  پاشــش اضاف ــه شــاتکریت در زم ــن ب ــن همچنی ــای بت ه
کننــد. افزودنــی هــای شــیمیایی بتــن و افزونــه هــای پــودری، بتــن را تبدیــل بــه یــک مــاده ترکیبــی پیچیــده 

مــی کننــد.

افزودنــی هــای مخصــوص شــاتکریت بــه صــورت درصــد وزنــی از ســیمان و یــا کل چســباننده هــا (ســیمان و 
افزونــه هــای پــودری) بــه بتــن اضافــه مــی شــوند. آنهــا در محــدوده تقریبــی بیــن % 0.5 تــا %7 وزنــی اضافــه 
مــی شــوند کــه مقــداری در حــدود 2kg/m3 تــا 32kg/m3 مــی شــود کــه در حــدود یــک هــزارم قســمت 
حجــم کل بتــن مــی باشــد. تمامــی افزودنــی هــای مــورد نظــر بــه بتــن در زمــان تولیــد، در محــل بچینــگ تولید 
بتــن، پــس از اضافــه شــدن آب اولیــه افــزوده مــی شــوند. تنهــا اســتثنا در ایــن مــورد زودگیــر شــاتکریت اســت 

کــه بایــد دقیقــا قبــل از پاشــش، بــه بتــن اضافــه شــود.

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت

8mm شکل 4-2 : تاثیر ریزدانه های موجود در طرح اختالط شاتکریت با سنگدانه های
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Conforms to the EFCA envi-
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Conforme aux directives
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EQ
European Federation ofConcrete Admixtures Associatio

ns

1-2-4 افزودنی های زودگیر کننده و تسریع کننده زمان گیرش برای شاتکریت )زودگیر شاتکریت(

شیمی افزودنیهای زودگیر مایع بدون قلیایی
در حــال حاضــر افزودنــی هــای زودگیــر مایــع فاقــد قلیایــی، بــه عنــوان افزودنیهــای اســتاندارد در کارهــای شــاتکریت بــا 
حجــم بــاال در تمــام جهــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد کــه ایــن بــه دلیــل اجرایــی بــودن و ســازگار بــودن بــا محیــط 
زیســت، ســالمتی و ایمنــیEH&S( 12( اســت. ایــن محصــوالت کــه بــه صــوت محلــول هــای آبــی یــا سوسپانســیون هایــی 
از تــر کیبــات ســولفات آلومینیــوم مــی باشــند؛ بــه راحتــی قابــل اســتفاده هســتند. زیــرا یــک میــزان مصــرف ثابــت مــی 

توانــد تضمیــن کننــده افزایــش مقاومــت ســریع در ســنین اولیــه بــرای یــک مشــخصات بهینــه شــاتکریت باشــد.
بــا توجــه بــه اصطــالح »فاقــد قلیایــی« شــخص بایــد بتوانــد بیــن دو جنبــه شــیمیایی و تاثیــر محصــول بــر روی مشــخصات 

شــاتکریت تمیــز قائــل شــود کــه شــامل مــوارد زیــر اســت :

قلیائیت )مترادف خاصیت بازی(
خاصیــت بــازی یــا قلیائیــت )PH( زودگیــر کننــده هــای فاقــد قلیایــی، پاییــن اســت کــه معمــوال در حــدود عــدد 3 می باشــد. این 
موضــوع بــه ســادگی بــر مفهــوم ســالمتی و ایمنــی، در زمــان اســتفاده تاثیــر مــی گــذارد. زیــرا مایعــات شــدیداً قلیایــی بــرای 

بافت های انســانی خطـــرناک تر از مـــایعات اســیدی ضعیف هســتند. مقدار PH زودگـــیرهای فـــاقد قلـــیایی

ده
هن

ل د
کی

ش
د ت

موا

افزودنیهای بتن برای بدست آوردن
مشخصه مورد نظر

پارامترهای کنترل کننده مشخصات هدف برای شاتکریت

کاهنده آب
افزونه های پودری

مسلح کردن با الیاف
افزودنی عمل آوری

تنظیم مشخصات بتن مقاومت فشاری
مقاومت خمشی

دوام و پایایی

پایدار کننده مخلوط
افزونه های پودری

کاهنده آب

کارپذیری پمپ پذیری
قابلیت پاشش

پیکر بندی پاشش

زودگیر شاتکریت
کاهنده آب

گیرش و فرآیند سخت شدن بتن رشد مقاومت

دیرگیر کننده
نگهدارنده اسالمپ

زمان آزاد کارکردن با بتن زمان کارپذیری

جدول 4-3 : اهداف مورد نظر در خصوص مشخصات بتن به دلیل اضافه کردن افزودنی ها و افزونه های پودری

ایمنــی و ســازگاری افزودنــی هــای مخصــوص شــاتکریت بــا محیــط زیســت توســط ســازمان EFCA )فدراســیون اروپایــی افزودنــی هــای بتــن(11 ســنجیده 
و طبقــه بنــدی مــی شــود .

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت

EFCA شکل4 -3- : عالمت سازمان

11 European Federation Of Concrete Admixtures          12 Environment, Health & Safety
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در محــدوده اســیدهای ضعیــف اســت. ماننــد نوشــیدنی هــای معمولــی مثــل آب پرتقــال و یــا کوکاکــوال کــه PH آنهــا در 
محــدوده 2.4 تــا 3 مــی باشــد.

یون های قلیایی موجود
مقــدار یــون هــای قلیایــی موجــود یعنــی یــون هــای ســدیم و پتاســیم مشــخصات بتــن را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد. بــا 

افزایــش مقــدار قلیایــی هــا ،مقاومــت نهایــی شــاتکریت بــه همــراه دوام و پایایــی آن کاهــش مــی یابــد.

شیمی در شاتکریت تولید شده با افزودنی های زودگیر فاقد قلیایی
ــرد آن در شــرایط خــاص مــی باشــد. در  ــه دلیــل کارب ــرای شــاتکریت مــورد نظراســت کــه ب ــادی ب مشــخصات بســیار زی
حالیکــه بــرای بتــن تــازه، کارپذیــری مناســب مثــال حفــظ اســالمپ و پمــپ پذیــری مــد نظــر اســت؛ مشــخصات نهایــی 
شــاتکریت دقیقــا برعکــس ایــن مــورد مــی باشــد. یــک مقاومــت ســریع بایــد بدســت آیــد تــا ایــن قابلیــت را ایجــاد کنــد کــه 
یــک الیــه بتــن نســبتا ضخیــم در بــاالی ســر پاشــیده شــود و بــه انــدازه کافــی قــوی باشــد تــا بتوانــد وزن خــود را تحمــل 
کنــد. هــر نــوع تاخیــر در فرآینــد گیــرش ســیمان، مــی توانــد باعــث ریــزش بــا تاخیــر ســازه ســاخته شــده بــا شــاتکریت و 

یــا تاثیــرات ثانویــه ای مثــل خــزش و نفــوذ آب شــود.

مهمتریــن مشــخصات شــاتکریت کــه تســریع زمــان گیــرش و فرآینــد ســخت شــدن بتــن مــی باشــد بــه دلیــل دو واکنــش 
اصلــی شــیمیایی بــه وقــوع مــی پیونــدد کــه توســط افزودنــی هــای زودگیــر فاقــد قلیایــی )بــر پایــه شــیمیایی ســولفات 
آلومینیــوم و هیدروکســی ســولفات آلومینیــوم( اتفــاق مــی افتــد. ایــن واکنــش هــا بــه ســرعت یکــی پــس از دیگــری بــه 

وقــوع مــی پیوندنــد. در عیــن حــال یــک همپوشــانی و تداخــل بیــن آنهــا وجــود دارد :

واکنش آلومینات در شاتکریت تولید شده با افزودنی های زودگیر فاقد قلیایی
در ابتــدا، ایــن واکنــش بــا مخلــوط شــدن زودگیــر بــا شــاتکریت در نــازل آغــاز مــی شــود کــه بــا شــکل گیــری ســریع 
ــا آغــاز رســوب ســریع اترینگایــت در حــدود یــک ســاعت؛ ماتریســی جامــد و ســخت  اترینگایــت13 آغــاز مــی شــود. ب
شــکل مــی گیــرد کــه بــه انــدازه کافــی قــوی اســت و مــی توانــد از شــاتکریت در برابــر ریــزش محافظــت کنــد. بــا ایــن 
وجــود بــه دالیــل فنــی و شــیمیایی، مقاومــت فشــاری حداکثــری بــه دلیــل ایــن واکنــش شــیمیایی در شــاتکریت معمــوال 

بیــش از 1 تــا 1.5 مــگا پاســکال نخواهــد بــود.
از دیــد فاکتورهــای مخــرب در شــاتکریت جــوان، بــه دلیــل نیروهــای اســتاتیکی )پاشــش بتــن در بــاالی ســر( و یــا ورود 
ــا یــک فرآینــد افزایــش مقاومــت مضاعــف دنبــال و تکمیــل شــود. واکنــش  و نفــوذ آب، ایــن افزایــش مقاومــت بایــد ب

ســیلیکات، بــه عنــوان یــک واکنــش ثانویــه در شــاتکریت مــی باشــد.

واکنش سیلیکات در شاتکریت تولید شده با افزودنی های زودگیر فاقد قلیایی
حتــی در شــاتکریت تــازه، اغلــب دیرگیــر کننــده هــا بــرای بدســت آوردن زمــان کارپذیــری بیشــتر مخلــوط بتنــی )بــرای 
انتقــال از محــل تولیــد تــا محــل مصــرف( اســتفاده شــده انــد. بنابرایــن وقتــی کــه شــاتکریت اســتفاده مــی شــود تاخیــر در گیــرش 
ســیمان کــه محصــول تاخیــر در انجــام واکنــش ســیلیکات در هیدراســیون اســت بــا عملکــرد شــاتکریت در تناقــض قــرار 
مــی گیــرد. در زمــان عمــل آوری شــاتکریت جــوان، اثــر ثانویــه زودگیرهــای فاقــد قلیایــی بــه صــورت متوقــف کــردن 
فرآینــد دیرگیــری اولیــه ســیمان )کــه بــرای کارپذیــری مــورد نیــاز اســت( انجــام مــی شــودکه باعــث انجــام ســریعتر 

واکنــش ســیلیکات در بتــن نســبت بــه بتــن معمولــی تــازه، خواهــد شــد

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت
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سایر زودگیر کننده های مایع

بجــز مــوارد توضیــح داده شــده در بــاال کــه بــر اســاس وضعیــت جــاری فنــاوری زودگیرهــا بــا اســتفاده از زودگیرهــای فاقــد 
قلیایــی مــی باشــد؛ افزودنــی هــای قدیمــی زودگیــر مایــع دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه در کشــورهای زیــادی مصــرف مــی 
شــوند. ایــن مــواد بــر پایــه شــیمیایی محلــول هــای آبــی ســیلیکات و یــا آلومینــات مــی باشــند. ایــن زودگیــر کننــده هــا، 
فاقــد قلیایــی نیســتند. بــه معنــای آنکــه آنهــا شــامل مقادیــر زیــادی از یــون هــای قلیایــی مــی باشــند و مایعاتــی بــا PH در 

حــدود 11 هســتند.

ــا مــوارد  ــا اســتفاده از ایــن نــوع افزودنــی هــای زودگیــر اتفــاق مــی افتــد؛ ب واکنــش هــای شــیمیایی کــه در شــاتکریت ب
ــتفاده  ــا، اس ــاوت ه ــن تف ــز ای ــت. بج ــاوت اس ــی متف ــد قلیای ــای فاق ــر ه ــوص زودگی ــاال در خص ــده در ب ــح داده ش توضی
ــاتکریت  ــتفاده ش ــان اس ــی در زم ــر ایمن ــی از نظ ــرات منف ــث تاثی ــاتکریت، باع ــاد در ش ــی زی ــای دارای قلیای از زودگیره
ــه  ــل ب ــات تمای ــن ترکیب ــاال، ای ــی ب ــت قلیای ــل خاصی ــه دلی ــی شــوند. ب ــن م ــن مشــکالتی در خصــوص دوام بت و همچنی
خورندگــی در بافــت هــای انســانی مثــال چشــم دارنــد. ایــن موضــوع هــم بــرای تمــاس مســتقیم )پوســت و چشــم( و هــم 
بــرای تمــاس بــا ذرات معلــق ایــن افزودنــی هــا در هــوا از نظــر تنفــس )ریــه( صــادق اســت. هــر چنــد ایــن افزودنــی هــا 
معمــوال رشــد مقاومــت اولیــه خوبــی ایجــاد مــی کننــد؛ ولــی مشــخصات نهایــی شــاتکریت بــه طــور معکــوس تاثیــر مــی 
پذیــرد. مثــال مقاومــت نهایــی بــه شــدت کاهــش مــی یابــد و نفــوذ آب از درون بتــن بــه راحتــی امــکان پذیــر خواهــد بــود. 
ایــن تاثیــر دیــر هنــگام، مشــکالت بعــدی را در مــورد سیســتم هــای زهکشــی بوجــود مــی آورد کــه ایــن سیســتم هــا بــا 

ــراوش کــرده از شــاتکریت، مســدود مــی شــوند. مایــع ت
دوام بــه طــور کلــی یــک مســاله بســیار مهــم اســت. متاســفانه در ایــن مــورد، بــه دلیــل مقــدار زیــاد یــون هــای قلیایــی کــه 

توســط زودگیــر بــه بتــن اضافــه مــی شــود، خطــر واکنــش قلیایــی سیلیســی ســنگدانه هــا افزایــش مــی یابــد.
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شکل 4-4: در هم کنش واکنش های آلومیناتی و سیلیکاتی
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زودگیر قلیایی بر پایه
آلومینات

زودگیر قلیایی بر
پایه سیلیکات

زودگیر فاقد
قلیایی

مشخصات

3 – 6 % 12 – 15 % 4 – 7 % محدوده مصرف

13 – 14 12 – 13 3 PHمقدار

20 % 12 % < 1 % مقدار Na2O معادل

++++ ++++ ++ مقاومت سریع در میزان مصرف ثابت

+ – – +++ مقاومت نهایی

++ – – +++ خاصیت آب بندی

– – – – – – رفتار نفوذ پذیری

– – – – +++ سالمت شغلی

– – – +++ ایمنی کار و حمل و نقل

- کاهش + بهبود

مالحظات کاربرد / تاثیر محصول نوع

برای فرآیند پاشش خشک و تر
کاهش کمتر مقاومت نهایی در مقایسه 

با بتن زودگیر نشده
ناسازگار با زودگیرهای قلیایی فلزات در 

تماس با این افزودنی ها باید از جنس
استیل زنگ نزن باشند

پایدار سازی باالی سر در تونل سازی
پایدار سازی سنگها و شیب ها

آستر کشی با کیفیت باال با شاتکریت
مقاومت اولیه خیلی باال

افزایش خاصیت آب بندی
کاهش مقدار محصوالت حاصل از 

شست و شو
سالمت و ایمنی بیشتر

Sigunit®-L AF افزودنی مایع زودگیر
شاتکریت فاقد قلیایی

Sigunit®-AF افزودنی پودری زودگیر
شاتکریت فاقد قلیایی

برای فرآیند پاشش خشک و تر
کاهش مقاومت نهایی در مقایسه با بتن 

زودگیر نشده
برای بافتهای انسانی خورنده می باشد

پایدار سازی باالی سر در تونل سازی
پایدار سازی سنگها و شیب ها

مقاومت اولیه خیلی باال
میزان بازگشت کمتر

بتن می تواند بر روی سطح زیرین
مرطوب هم پاشیده شود

Sigunit®-L افزودنی مایع زودگیر
شاتکریت قلیایی

Sigunit® افزودنی پودری زودگیر
شاتکریت قلیایی

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت

جدول 4-4: انواع مختلف زودگیرها و مشخصات اصلی آنها

جدول 4-5: انواع زودگیر سیکا Sigunit و کاربردهای اصلی آن
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از جــدول فــوق مشــخص مــی شــود کــه بــرای داشــتن یــک شــاتکریت بــادوام و بــا کیفیــت بــاال و بــا در نظــر گرفتــن ایمنــی 
نیــروی انســانی، بایــد فقــط از زودگیرهــای فاقــد قلیایــی اســتفاده کنیــم. زودگیرهــای فاقــد قلیایــی، ایمنــی و اهمیــت بهبــود 

یافتــه ای را در زمینــه هــای زیــادی ارائــه مــی دهنــد :

کارکردن ایمن
ــل  ــوا در فضــای تون ــق مضــر در ه ــوزآور و ذرات معل ــپری شــده س ــای اس ــه PH در حــدود 3 پاشــش آب ه ــه ب ــا توج ب

ــد. ــد ش ــدن و چشــمها وارد نخواه ــای ب ــه پوســت، مخــاط ه ــن آســیبی ب ــم داشــت و بنابرای نخواهی
محیط زیست ایمن :

بــا اســتفاده از زودگیرهــای فاقــد قلیایــی، مــواد بــا میــزان قلیائیــت بــاال بــه زمیــن و آب هــای زهکشــی شــده وارد نخواهــد 
. شد

حمل و جابجایی ایمن :
ــدازه گیــری مقــدار  ــا ان ــی کــردن از درون ظــروف و ی زودگیرهــای فاقــد قلیایــی در زمــان حمــل و نقــل، انبارکــردن، خال

ــاک نیســتند. مصــرف، خطرن
کیفیت بتن مطمئن :

اســتفاده از افزودنــی هــای زودگیــر فاقــد قلیایــی، اثــرات منفــی بــر روی فرآینــد ســخت شــدن بتــن را بــه حداقــل مــی رســانند و 
بنابرایــن تراکــم شــاتکریت و در نتیجــه دوام آنــرا بهبــود مــی بخشــند.

مصرف ایمن :
افزودنــی هــای زودگیــر فاقــد قلیایــی هیــچ مــاده محلــول قابــل حــل قلیایــی را بــه بتــن اضافــه نمــی کننــد. ایــن موضــوع 

باعــث کاهــش خطــر در آب هــای زهکشــی شــده خواهــد شــد.
زودگیرهــا بــه عنــوان فاقــد قلیایــی شــناخته مــی شــوند در صورتــی کــه کل قلیایــی معــادل وزنــی در زودگیــر، کمتــر 

از 1 درصــد باشــد.
محصوالتی به عنوان محصوالت بازی یا قلیایی شناخته می شوند که PH آنها بین 7 تا 14 باشد.

شکل 4-5: محدوده  PH برای زودگیرهای شاتکریت

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت
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4-2-2 افزودنی های کاهنده آب قوی
در کنــار افزودنــی هــای زودگیــر کننــده مخصــوص شــاتکریت، افزودنــی هــای کاهنــده آب قــوی )فــوق روان کننــده هــا( بــه 
عنــوان مهمتریــن افزودنــی هــای مــورد مصــرف در شــاتکریت مرطــوب، بــه حســاب مــی آینــد. بــرای اینکــه افزودنــی هــای 
زودگیــر شــاتکریت بــه طــور موثــر مصــرف شــوند؛ مقــدار آب در بتــن تــازه بایــد محــدود شــود. حداکثــر نســبت آب بــه مــواد 
ســیمانی عمومــا بــه مقــدار 0.5 محــدود مــی شــود. ولــی حداکثــر میــزان نســبت آب بــه مــواد ســیمانی زیــر 0.48 از نظــر 

عملکــرد و کیفیــت، بســیار مناســب تــر خواهــد بــود.

عــالوه بــر آن زمــان کارپذیــری و چســبندگی داخلــی بتــن تــازه، تحــت تاثیــر افزودنــی هــای کاهنــده آب شــدید قــرار مــی 
گیرنــد. ترکیبــات مــاده کاهنــده آب همچنیــن مــی توانــد بــر روی تاثیــر زودگیــر شــاتکریت در شــاتکریت تاثیــر بگــذارد. 
همــه مشــخصاتی کــه در زیــر آورده شــده، بــه شــدت تحــت تاثیــر فرموالســیون بتــن قــرار دارنــد کــه توســط افزودنــی 

هــای کاهنــده آب کنتــرل مــی شــوند : 

کاهش آب
- بدست آوردن روانی مورد نظر وقتی که مقدار آب موجود در بتن تازه به مقدار زیادی کاهش یافته است.

ثبات ایده آل برای بتن تازه : پخش شدگی در میز روانی بین 550 تا 650 میلیمتر
زمان کارپذیری

- ثبــات بتــن تــازه بایــد تــا یــک مــدت زمــان مــورد نیــاز، تــا حــد امــکان ثابــت بمانــد. زیــرا یــک بتــن نــرم و روان بــرای پمــپ 
پذیــری مــورد نیــاز اســت.

پمپ پذیری
- ویســکوزیته پاییــن )نرمــی و روانــی( باعــث بهبــود پمــپ پذیــری بتــن و همچنیــن پخــش یکنواخــت زودگیــر شــاتکریت 
)® Sigunit( در کل شــاتکریت؛ وقتــی کــه افزودنــی در دســتگاه مخصــوص در نــازل بــه بتــن اضافــه مــی شــود؛ خواهــد 

شــد.

مثال دو مثال یک نسبت آب به مواد 
سیمانی

300 kg/m3 CEM I 42.5 & 
125 kg/m3 fly ash (k=0.4)
175 liter/m3

425 kg/m3 CEM I 42.5 
212.5 liter/m3

حداکثر مقدار : 0.5

300 kg/m3 CEM I 42.5 & 
125 kg/m3 fly ash (k=0.4) 
161 liter/m3

425 kg/m3 CEM I 42.5 
195.5 liter/m3

حداکثر مقدار : 0.48

  

سیمانسیمان

سیمانسیمان

خاکستر بادی14آب
آب

خاکستر بادیآب
آب

جدول 4-6 : محاسبه مقدار آب موجود

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت

ــواد  ــه م ــودری در محاســبه نســبت آب ب ــای پ ــه ه ــن افزون ــه درصــد در نظــر گرفت ــی اســت ک ــی EN 206-1 ضریب ــه اروپای ــن نام ــب K در آیی 14 ضری
ســیمانی را تعییــن مــی کنــد. بســته بــه قــدرت تاثیــر هــر یــک از افزونــه هــا، در افزایــش خــواص مکانیکــی بتــن ایــن ضریــب تغییــر مــی کنــد. مثــال بــرای 
میکروســیلیس کــه قــوی تریــن پــوزوالن مــی باشــد ضریــب k برابــر 1 اســت. یعنــی کل مقــدار میکروســیلیس بــا ســیمان جمــع مــی شــود و در محاســبه 

نســبت آب بــه مــواد ســیمانی در نظــر گرفتــه مــی شــود
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سازگاری
- طبیعــت و تاثیــر افزودنــی هــای کاهنــده آب شــدید، زودگیرهــای شــاتکریت و هــر نــوع افزودنــی دیگــری؛ بایــد بــا یکدیگــر 
ســازگاری داشــته باشــد. بنابرایــن ایــن ترکیبــات بایــد قبــل از مصــرف، آزمایــش و توســط تولیــد کننــده افزودنــی و تولیــد 

کننــده بتــن تاییــد شــوند. ترکیــب تصادفــی محصــوالت مختلــف، ممکــن اســت نتایــج خیلــی نامعقولــی بدهــد.

ــرد  ــه عملک ــته ب ــف، بس ــای مختل ــا فناوریه ــوی ب ــده آب ق ــای کاهن ــی از افزودنیه ــواع مختلف ــن، ان ــوژی بت ــر تکنول از نظ
ــود دارد. ــودن آن وج ــب ب ــی آب و متناس کاهندگ

کاهنده های آب
- ظرفیــت کاهندگــی آب محــدود )بیــن 5 تــا 10 درصــد( و همچنیــن ترکیبــات شــیمیایی آنهــا، ایــن مــواد را بــرای مصــرف 

در شــاتکریت نامناســب کــرده اســت.
کاهنده های آب قوی

- دو نوع فناوری برای کاهنده های آب قوی وجود دارد که عبارتند از :
ــای  ــا زودگیره ــازگاری مناســب ب ــی آب خــوب و س ــا کاهندگ ــه ب ــنSMF( 16( ک ــنSNF( 15( و مالمی ــای نفتالی ــه ه پای
شــاتکریت، شــناخته مــی شــوند. بــرای انتخــاب افزایــش زمــان کارپذیــری و حداکثــر کاهــش آب، برخــی مواقــع محدودیــت 

هایــی وجــود دارد.
نســل جدیــد بــر پایــه پلــی کربوکســیالت هــاPCE( 17( کــه بــا مقــدار کاهــش آب بهینــه و اجــازه بدســت آوردن هــر نــوع 
زمــان کارپذیــری، شــناخته مــی شــوند. واکنــش بیــن ایــن نــوع از محصــوالت کاهنــده آب قــوی و زودگیرهــای شــاتکریت 

تــا حــدودی پیچیــده تــر اســت. بنابرایــن ایــن محصــوالت بایــد بــرای ایــن منظــور، بــه طــور ویــژه ســازگار شــوند.
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تاثیر پتانسیل
کاهش آب

پایه شیمیایی نوع افزودنی
کاهنده آب

نیروهای الکترواستاتیکی 5 % -10 % کربوهیدرات ها / لیگنو
سولفونات ها

کاهنده آب

نیروهای الکترواستاتیکی 5 % -25 % نفتالین ها و مالمین ها کاهنده شدید آب

خاصیت دفع مربوط به حالت قرار گیری 
ملکولها در فضا

10 % -40 % پلی کربوکسیالت اترها کاهنده شدید آب

جدول 4-7 : انواع کاهنده های آب

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت

15 Sodium Naphthalene Formaldehyde  16 Sodium Melamine Formaldehyde  17 Poly Carboxylate Ether
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)PCE( مشخصات و مزایای فناوری پلی کربوکسیالت اتر
مهمتریــن و اصلــی تریــن ویژگــی فنــاوری فــوق روان کننــده هــای بــر پایــه پلــی کربوکســیالت اتــر، امــکان طراحــی یــک 

پلیمــر هــدف بــرای بدســت آوردن مشــخصات خــاص مــورد نظــر در بتــن مــی باشــد.

ــا گــروه هــای کربوکســیل، مســوول اصلــی بدســت آوردن کاهــش آب و  قســمت اول ســاختار ملکولــی یعنــی زنجیــر اصلــی ب
اســالمپ اولیــه زمــان اختــالط مــی باشــد. قســمت دوم ســاختار ملکولــی یعنــی زنجیرهــای جانبــی، مشــخص کننــده توانایــی 
نگهــداری اســالمپ فــوق روان کننــده اســت کــه بــا افزایــش تعــداد ایــن زنجیرهــای جانبــی تاثیــر مــی پذیــرد. فاکتــور بحرانــی، 
فضــای محــدود گروههــای کربوکســیل و زنجیرهــای جانبــی بــر روی زنجیــر اصلــی اســت. فقــط یــک گــروه کربوکســیل یــا یــک 
زنجیــر جانبــی مــی تواننــد در یــک مــکان قــرار بگیرنــد. ایــن موضــوع یــک محدودیــت تکنولــوژی را مشــخص مــی کنــد کــه باعث 
مــی شــود ســه نــوع مختلــف پلیمر وجــود داشــته باشــد. پلیمرهــای کاهنــده آب، کنتــرل کننده اســالمپ و حفــظ کننده اســالمپ.

شکل 4-6 : جذب پلیمرها )زنجیر اصلی( بر روی ذرات سیمان

شکل 4-8 : بهـبود کارپـذیـری به دلـیل مـوقعـیت قرار گرفتن 
ملکول ها در فضا 

شکل 4-7 : جزییات جذب پلیمرها )زنجیر اصلی( بر روی ذرات 
سیمان

شکل 4-9 : جزییات بهـبود کارپـذیـری به دلـیل موقـعیت قـرار 
گرفتن ملکول ها در فضا

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت
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4-2-3 پایدارکننده های ثبات / دیرگیرکننده ها

شــاتکریت معمــوال در تونــل ســازی و معــادن اســتفاده مــی شــود. در جایــی کــه بیشــترین چالــش هــای اجرایــی وجــود دارند 
و بنابرایــن مثــال زمــان کارپذیــری بتــن بایــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت، انعطــاف پذیــر باشــد. ایــن مهــم بــا شــاتکریت 
بدســت مــی آیــد. زیــرا شــروع و ســرعت هیدراســیون مســتقال بــا زودگیــر شــاتکریت اضافــه شــده در نــازل، کنتــرل مــی 
شــود. در نتیجــه، کارپذیــری مــی توانــد بــرای ســاعت هــای زیــادی افزایــش یابــد. بنابرایــن ســایر چالــش هــای اجرایــی 
مثــل تولیــد بتــن، حمــل و نقــل آن، زمــان هــای انتظــار، بتــن ریــزی و زمــان هــای اســتراحت مــی توانــد بــه خوبــی برنامــه 

ریــزی و کنتــرل شــود.

Sika®Tard - 930 محصول

محصــوالت پایــدار کننــده ثبــات بــرای شــاتکریت، مثــل Sika®Tard - 930تقریبــا هــر میــزان زمــان کارپذیــری را کــه 
ــوع ســیمان، کل  ــه بچینــگ، ن ــژه معمــوال بســته ب ــر وی ــان موث ــد. زم ــا فراهــم مــی کن ــرای م ــم ب ــم انتخــاب کنی بخواهی

ــی دارد. ــوط و شــرایط دمای چســباننده هــای موجــود، مقــدار آب مخل
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میزان مصرف پیشنهادی محصول زمان کارپذیری مورد نیاز

بستگی به نسبت آب به سیمان مورد نظر دارد
0.8 – 1.5 %

Sika ® ViscoCrete ®-SC 1 تا 3 ساعت

0.8 – 1.5 % 

0.2 – 0.4 % 
Sika  ® ViscoCrete ®-SC 
SikaTard ®-930

4 ساعت

0.8 – 1.5 % 

0.4 – 0.6 %
Sika  ® ViscoCrete ®-SC 
SikaTard ®-930

8 ساعت

0.8 – 1.5 %  

0.6 – 0.8 %
Sika ® ViscoCrete ®-SC 
SikaTard ®-930

12 ساعت

SikaTard ®-930  جدول4-8 : افزایش زمان کارپذیری با استفاده از محصول

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت
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4-2-4 پایدار کننده های مخلوط
نرمــی و پمــپ پذیــری، بــه عنــوان دو مــالک ســنجش کلیــدی بــرای ارزیابــی مناســب بــودن بتــن تــازه و شــاتکریت بــرای 

کاربــرد مــی باشــد.
نرمی

نرمــی بتــن نبایــد بــا روانــی آن اشــتباه شــود. نرمــی بــه عنــوان چســبندگی )ویســکوزیته( بتــن تــازه تعریــف مــی شــود. بتــن 
نرمتــر در تبدیــل کننــده جریــان بتــن در نــازل راحــت تــر و کامــل تــر جــدا مــی شــود و بــه دلیــل یکنواختــی و کفایــت 

بتــن، افزودنــی زودگیــر بــه خوبــی مــی توانــد در آن تزریــق و پخــش شــود.

روانی
ــر آنکــه  ــر مــی گــذارد. عــالوه ب ــراک میکســرها در زمــان حمــل و نقــل تاثی ــر شــدن کامــل ظرفیــت ت ــر روی پ ــی ب روان
مهمتــر از آن، بــر روی درجــه پــر شــدن ســیلندرهای پمــپ بتــن در زمــان مکــش و در نتیجــه کفایــت پمــپ پذیــری تاثیــر 

مــی گــذارد.

شکل 4-10 : زمان کارپذیری برای مخلوط های شاتکریت تر

4.موادتشکیل دهنده شاتکریت
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پمپ پذیری
هــر دو مشــخصه )نرمــی و روانــی( همــراه بــا هــم بــرای ارزیابــی پمــپ پذیــری بتــن، اوالً بــرای ســرعت پمپــاژ و ثانیــاً بــرای 

میــزان انــرژی مــورد نیــاز پمــپ، ضــروری هســتند.

بــرای کنتــرل مشــخصات بتــن تــازه، افزودنــی هــای ویــژه ای مــی توانــد بــه بتــن اضافــه شــود تــا روانــی، نرمــی و پمــپ 
پذیــری بتــن کنتــرل شــود. عــالوه بــر آن، از ایــن طریــق فرموالســیون بتــن هــم تصحیــح و اصــالح مــی شــود. بــه کمــک 

همــه ایــن مــوارد، معمــوال بهینــه ســازی پایــداری مخلــوط انجــام مــی گیــرد.

مقدار ریزدانه های موجود در بتن

ــر  ــه هــا ب ــن ریزدان ــر مکعــب بتــن و حجــم ای ــر حســب کیلوگــرم در مت ــر از 0.125mm ب ــه هــای کوچکت مقــدار ریزدان
حســب لیتــر در متــر مکعــب، فاکتورهــای تعییــن کننــده ای هســتند. مقــدار حداقــل مــورد نیــاز بســته بــه روش و مســافت 

تحویــل بتــن، حداکثــر انــدازه درشــت دانــه و نــوع ســنگدانه هــا )شکســته یــا گــرد گوشــه( دارد.

Sika® Stabilizer محصول

پایــدار کننــده هایــی مثــل محصــول Sika® Stabilizer چســبندگی داخلــی مخلــوط بتنــی را بهبــود مــی بخشــند و یــک 
مخلــوط یکنواخــت و پایــدار تولیــد مــی کننــد. پایــدار کننــده هــا معمــوال در زمانــی اســتفاده مــی شــوند کــه بتــن تــازه 

تمایــل بــه جدایــش داشــته باشــد و ایــن حالــت بــا اعمــال تغییــرات در طــرح اختــالط، قابــل اصــالح نباشــد.

Sika® Pump محصول

همانطــور کــه نــام آن نشــان مــی دهــد؛ افزودنــی هــای بهبــود دهنــده پمــپ پذیــری مثــل Sika® Pump بــرای بهبــود 
پمــپ پذیــری در فرآینــد پاشــش مرطــوب بــه روش جریــان چــگال، کاربــرد دارنــد. همانطــور کــه ایــن محصــوالت پمــپ 
پذیــری بتــن را بهبــود مــی بخشــند؛ روانــکاری لولــه هــا را هــم بهبــود مــی دهنــد و بنابرایــن پــر بــودن لولــه هــا تضمیــن 

مــی شــود و از ایــن طریــق انــرژی مــورد نیــاز و فشــار پمــپ کاهــش مــی یابــد.

SikaPump ® شکل 4-11 : با استفاده از محصول
فشار پمپ یکنواخت و مداوم

SikaPump ® شکل 4-12 : بدون استفاده از محصول
فشار پمپ غیر یکنواخت
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4.موادتشکیل دهنده شاتکریت

مالحظات کاربرد / تاثیر محصول نوع

اضافه شدن در نازل بتن ریزی بدون استفاده از قالب Sigunit ® زودگیر کننده

بهترین تاثیر در صورت اضافه
شدن بعد از آب بتن

بهترین میزان مصرف، بسته به
نوع سیمان دارد

برای مشخصات ویژه، آزمایشات
پیش از مصرف با سیمان و
سنگدانه ها ضروری است

کاهش آب زیاد
کارپذیری بهتر

زمان کارپذیری کنترل شده
افزایش سریع در مقاومت

مشخصات بهتر از نظر جمع
شدگی و خزش
آب بندی بهتر

Sika ®ViscoCrete ® SC فوق روان کننده

کارپذیری قابل تنظیم
در فاز دیرگیری نیازی به تمیز

کردن پمپ و لوله ها نیست.

SikaTard ® دیرگیر کننده

در بچینگ اضافه می شود
عمل آوری بهینه ضروری است
زیرا میکروسیلیس باعث خشک
شدن سریع سطح بتن می شود.

بهبود یکنواختی بتن تازه
آب بندی بسیار بهتر

بهبود چسبندگی بین سنگدانه ها
و سیمان سخت شده

مقاومت باال در برابر یخبندان و
یخ و ذوب متوالی

بازگشت مالت کمتر

SikaFume ® میکروسیلیس

مانند میکروسیلیس عالوه بر موارد مربوط به
میکروسیلیس:

کاهش آب قابل توجه
برای کیفیت بسیار باال

Sikacrete  ®-PP1 میکروسیلیس
اصالح شده 

پلیمری

اضافه کردن محصول، باعث
افزایش توان ورودی میکسر و

ثبات بتن می شود

بهبود یکنواختی و چسبندگی
داخلی برای مخلوط های بتنی

نامناسب
افزایش خروجی پاشش با مصرف

انرژی کمتر، حتی برای
مخلوط های شامل سنگدانه های

شکسته

SikaPump  ® 
Sika  ®Stabilizer

افزودنی پمپ و
پایدار کننده

مخلوط روانکار نباید به سطحی
که قرار است بتن به آن پاشیده

شود پاشیده شود.

کاهش مقاومت سایشی لوله ها و
شلنگ ها

جایگزین دوغاب سیمان برای
آغاز پمپاژ

SikaPump ®-Start  1 روانکار

جدول 4-9 : جدول خالصه افزودنی های شیمیایی در شاتکریت
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ایــن فصــل تمامــی ویژگــی هــای مــورد نظــر بــرای بتــن و مــالت پاششــی را بــه شــکل ســاده و قابــل درک توضیــح مــی دهــد. 
بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات، مصالــح بــه درســتی مــی تواننــد انتخــاب شــوند. بطــور کلــی ایــن شــامل انتخــاب بیــن روش 
پاشــش خشــک و تــر، طــرح اختــالط صحیــح و انتخــاب درســت میــزان رشــد اولیــه مقاومــت و دوام شــاتکریت بــر اســاس 

ویژگــی هــای مــورد نظــر مــی باشــد.

5-1 رشد مقاومت در سنین اولیه

ویژگــی هــای مختلفــی بــرای رشــد مقاومــت در ســنین اولیــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه بــه شــدت بســته بــه محــل 
مصــرف شــاتکریت دارد. در عیــن حــال بایــد بیــن مــوارد زیــر تمایــز داده شــود :

رشد مقاومت در سنین خیلی ابتدایی در محدوده چند دقیقه تا در حدود 1 ساعت
رشد مقاومت در سنین اولیه در محدوده حدود 1 ساعت تا حداکثر یک روز

پــس از آن، یــک رشــد مقاومــت معمولــی ماننــد بتــن هــای معمــول ســازه ای مــورد نظــر اســت. رشــد مقاومــت تحــت تاثیــر 
فاکتورهای مشــابهی قــرار دارد:

نوع سنگدانه ها
نوع و مقدار سیمان

مقدار آب
دمای بتن و محیط )محل پاشش بتن و محیط اطراف(

ضخامت الیه
بــرای شــاتکریت، یــک مــورد موثــر بســیار مهــم وجــود دارد کــه زودگیــر کننــده اســت کــه باعــث رشــد شــدید مقاومــت 

از چنــد دقیقــه اول تــا چنــد ســاعت اول مــی شــود.

ــرای دوغــاب ریــزی و پــر کــردن  ــرای پایــدار ســازی اســتفاده مــی شــود. ولــی برخــی مواقــع هــم ب شــاتکریت معمــوال ب
حفــره هــا مصــرف مــی شــود. معمــوال بــرای نگهــداری ســنگ و خــاک و پاشــش در بــاالی ســر، ویژگیهــای مرتبــط بــا رشــد 

مقاومــت در ســنین خیلــی ابتدایــی بحرانــی و مهــم اســت.

رشد مقاومت در سنین خیلی اولیه
در دقایــق اولیــه بعــد از اســتفاده از شــاتکریت، مقاومــت چســبندگی بســیار تعییــن کننــده اســت. تخمیــن میــزان هــوای 
مــورد نیــاز بــرای پاشــش در ایــن زمــان تاثیــر بســیار زیــادی دارد. ایــن موضــوع تعییــن کننــده ســرعت اســتفاده )ضخامــت( 
اســت. پیامــد مقــدار هــوای ناکافــی، عــدم تراکــم مناســب بتــن مــی باشــد کــه بــه صــورت تاثیــر منفــی در مقاومــت نهایــی 
شــاتکریت خــود را نشــان مــی دهــد. هــوای اضافــی هــم گــرد و خــاک و بازگشــت مــالت زیــاد، تولیــد مــی کنــد. ازدســت 
دادن ســیمان و ذرات افزودنــی زودگیــر کننــده در گــرد و خــاک زیــاد در واقــع از دســت دادن ترکیبــات بســیار مهمــی بــرای 
ــرای بهداشــت شــغلی )محافظــت از ســالمت افــراد( آزاد شــدن گــرد و خــاک  بهینــه ســازی رشــد مقاومــت مــی باشــد. ب

همچنیــن بایــد تــا جایــی کــه امــکان دارد کاهــش یابــد.
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5.مشخصات مورد نیاز برای شاتکریت 
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در هــر مــورد امــکان اعمــال شــاتکریت بیــش از ظرفیــت جــذب ســطح، حتــی بــه عنــوان نیــروی کششــی اولیــه بــر روی 
ســطح  وجــود نــدارد. رشــد مقاومــت در ســنین خیلــی اولیــه مشــخص کننــده ســرعت پیشــرفت کار و بنابرایــن عملکــرد 

پیمانــکار مــی باشــد.

رشد مقاومت در سنین اولیه

یــک مقاومــت فشــاری قابــل توجــه پــس از حــدود یــک ســاعت بدســت مــی آیــد. ( در مــوارد ویــژه، در پایــدار ســازی ســریع 
ــاالی ســر اســت. رشــد مقاومــت در  پــس از چنــد دقیقــه) ایــن رشــد مقاومــت تعییــن کننــده پیشــرفت کار پاشــش در ب

ســنین اولیــه مشــخص ننــده پیشــرفت در کار تونــل ســازی اســت.

5-2 مقاومت نهایی

ــاتکریت اســت؛  ــه مخصــوص ش ــه ک ــت در ســنین اولی ــی و رشــد مقاوم ــی ابتدای ــت در ســنین خیل ــار رشــد مقاوم در کن
همچنیــن مشــخصات مکانیکــی مــورد نظــری هــم بــرای شــاتکریت ســخت شــده وجــود دارد. همانطــور کــه ایــن مشــخصات 
بــرای بتــن معمولــی عمومــاً بعــد از 28 روز مــورد نظــر اســت. ســطح مقاومــت فشــاری بــر اســاس مهندســی و مشــخصات 
مــورد نظــر طراحــی، تعییــن مــی شــود. مقاومــت فشــاری بــا اســتفاده از مغــزه هایــی کــه از ســازه یــا پانــل هــای شــاتکریت 
تهیــه مــی شــود بدســت مــی آیــد. نمونــه هــای مکعبــی از بتــن پیــش از پاشــش هــم برخــی مواقــع بــرای کنتــرل اســتفاده 
مــی شــود. ولــی آن هــا نمــی تواننــد نتایــج بامعنایــی بــرای کاربــرد شــاتکریت ارائــه دهنــد. زیــرا مشــخصات مکانیکــی مــی 
توانــد بــه میــزان قابــل توجهــی بــر اســاس فرآینــد پاشــش تغییــر کنــد. نــوع افزودنــی زودگیــر کننــده و مهــارت نیــروی 
انســانی، مــی توانــد تاثیــرات زیــادی بــر مقاومــت نهایــی بدســت آمــده داشــته باشــد. شــاتکریت معمــوال بــه عنــوان یــک 
الیــه نــازک باربــر طراحــی مــی شــود. بنابرایــن بایــد خاصیــت باربــری همــراه بــا شــکل پذیــری داشــته باشــد. ایــن خاصیــت 
مــی توانــد بــا اســتفاده از شــبکه آرماتــور بنــدی، تامیــن شــود. ولــی اســتفاده از الیــاف بــرای بتــن و مــالت پاششــی بــرای 
ــا  ــح ب ــه عنــوان یــک مصال ــا الیــاف فــوالدی ب ــده آل اســت. شــاتکریت مســلح ب ــر شــدن ایــن مــاده، بســیار ای شــکل پذی

عملکــرد بــاال و باربــری بســیار مناســب شــناخته مــی شــود.

مشــخصات شــاتکریت توســط نمونــه هایــی تعییــن مــی شــود کــه مســتقیما از ســازه بدســت مــی آینــد و یــا نمونــه هایــی از 
پانــل هــای شــاتکریت کــه بــه مــوازات کار، بــرای نمونــه و در شــرایطی بــا حداکثــر شــباهت ســاخته مــی شــوند. ســپس بــا اخذ 
نمونــه هایــی بــدون تخریــب ســازه ادامــه مــی یابــد. پانــل هــای تهیــه شــده از شــاتکریت بــه روش فــوق، همچنیــن بــه عنــوان 

صفحــه آزمایــش بــرای تعییــن مقاومــت کششــی و شــکل پذیــری شــاتکریت مســلح اســتفاده مــی شــوند.

5.مشخصات مورد نیاز برای شاتکریت
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سطوح کاربرد توصیه شده شرایط محیطی در 
معرض18

کالس مقاومت فشاری SC کالس شاتکریت

پر کردن شکاف ها و درزها X0 C16/20 SC 1

پایدار سازی و محافظت سریع X0 C25/30 SC 2

الیه های بعدی حفاظ موقتی، به ترتیب به
عنوان الیه اول بعد از محافظت اولیه سریع اگر

مشخصات ویژه ای مورد نظر نباشد

XA1, XD1 C25/30 SC 3

محافظت اولیه برای آسترکشی تک الیه ای،
مسلح شده

XA1, XD1 C30/37 SC 4

محافظت اولیه برای آسترکشی تک الیه ای،
مسلح شده

XA2, XD1 XA2, XD1 SC 5

آستر کشی برای آسترکشی تک الیه ای، مسلح
و یا غیر مسلح

XA1, XD1, XC3, 
XF3

XA1, XD1, XC3, 
XF3

SC 6

آستر کشی برای آسترکشی تک الیه ای، مسلح
و یا غیر مسلح

XA1, XD3, XC3, 
XF4

XA1, XD3, XC3, 
XF4

SC 7

SC 6 

SC 7

SC 3 

SC 4

SC 5

SC 1

SC 2

شکل 5-1 : کالسهای مختلف شاتکریت با توجه به استاندارد SN 531 198 )سوئیس(

جدول 5-1 : کالس های مختلف شاتکریت با توجه به استاندارد SN 531 198 )سوئیس(

5.مشخصات مورد نیاز برای شاتکریت
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5-3 شاتکریت مسلح با الیاف
شــاتکریت مســلح بــا الیــاف، امــروزه بســیار پــر اهمیــت تــر از قبــل شــده اســت و ایــن بخاطــر رشــد تولیــد الیــاف جدیــد تــر 
و موثــر تــر، در دســترس بــودن گســترده و درحــال ازدیــاد و شــامل شــدن در اســتانداردهای مختلــف مــی باشــد. ایــن الیــاف 
مــی تواننــد یــک ترکیــب کامــل بــا شــاتکریت درســت کننــد. هماننــد بتــن معمولــی، شــاتکریت یــک مــاده تردشــکن بــا 
مقاومــت خمشــی و کششــی محــدود، ولــی مقاومــت فشــاری خیلــی خــوب اســت. مســلماً امــکان پذیــر اســت کــه شــاتکریت 
را بــا آرماتورهــای معمولــی مســلح کنیــم ولــی در ایــن حالــت، اجــرای کار نیازمنــد نیــروی انســانی زیــاد و بنابرایــن زمــان 
بــر خواهــد شــد. لــذا فقــط در جاهایــی کــه ایمنــی بســیار بحرانــی اســت؛ امــکان پذیــر مــی باشــد. همچنیــن میلگردهــای 
ــتفاده از  ــه اس ــتند ک ــی هس ــا دالیل ــتند. اینه ــگ نیس ــاتکریت هماهن ــر ش ــکل پذی ــای ش ــه ه ــا الی ــی ب ــه خوب ــوالدی ب ف

شــاتکریت مســلح بــا الیــاف را قابــل توجــه مــی کننــد. مزایــای اصلــی آن عبارتنــد از :

شکل 5-3 : الیاف فوالدی برای بهبود جذب انرژی بتن

جدول 5-2 : انواع الیاف و مشخصات آنها

شکل 5-2 : پخش مناسب الیاف در بتن

 Ø
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 >
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x بهبود چسبندگی)آب انداختگی(
x کاهش ترک خوردگی ناشی از نشست پالستیک
x کاهش ترک های ناشی از جمع شدگی پالستیک
x افزایش مقاومت سایشی و ضربه ای
x افزایش مقاومت خردشدن و ورق شدن
x کاهش نفوذ پذیری
x افزایش مقاومت در برابر خرد شدن ناشی از انفجار )آتش(

x x کنترل ترک در طوالنی مدت
x x افزایش مقاومت در برابر خستگی و تاثیرات محیطی
x x بهبود شکل پذیری قبل از ترک )جذب انرژی(
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بــه طــور کلــی همــه انــواع الیــاف از نظــر جنــس، بــرای کاربــرد در شــاتکریت مناســب هســتند. وقتــی کــه بتــن در تونــل 
ســازی اســتفاده شــود؛ الیــاف فلــزی مناســب تریــن هســتند. الیــاف کربــن مشــخصات ایــده آلــی دارنــد؛ ولــی بــرای اســتفاده 
در شــاتکریت کامــال غیــر اقتصــادی هســتند. الیــاف شیشــه فقــط بــرای زمانــی کــه از شــاتکریت ریــز دانــه اســتفاده مــی 
ــاف  ــدت داشــته باشــند. الی ــار دراز م ــی خاصــی از نظــر رفت ــی های ــد ویژگ ــن صــورت بای شــود، مناســب هســتند و در ای
پلیمــری معمــوال بــرای تعمیــرات بتــن اســتفاده مــی شــوند. زیــرا آنهــا چســبندگی داخلــی بتــن را بهبــود مــی دهنــد و از 
بــروز تــرک هــای ناشــی از جمــع شــدگی در زمــان رشــد مقاومــت در ســنین اولیــه جلوگیــری مــی کننــد. الیــاف پالســتیکی 
بــه طــور کلــی مقاومــت بتــن را در برابــر آتــش بهبــود مــی دهنــد. نســل هــای جدیــد الیــاف پالســتیکی اکنــون در مــواردی 

کــه قبــال از الیــاف فلــزی اســتفاده مــی شــده هــم اســتفاده مــی شــوند.

الیــاف فلــزی از مســلح کــردن بــا آرماتــور و شــبکه بنــدی آرماتورهــا از نظــر عملکــرد قیمتــی تقریبــا در همــه مــوارد پیشــی 
گرفتــه اســت.

راهنمایی های کلی زیر برای شاتکریت مسلح با الیاف قابل استفاده است :
از نظر ثبات، بتن تازه باید نرم تر باشد تا شاتکریت مسلح شده با الیاف قابلیت پمپاژ داشته باشد.

بــا توجــه بــه ســطح مخصــوص بیشــتر، روانــکاری و الیــه چســباننده بیشــتری نیــاز اســت و بنابراین مقــدار کل چســباننده 
هــا بایــد افزایــش یابد.

مشخصات مرتبط با چسبندگی با استفاده از میکروسیلیس بهبود می یابد.

EN 14488 - 5 شکل 5-4 : منحنی بار - تغییر شکل برای شاتکریت مسلح با الیاف فوالدی
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زمــان اضافــه کــردن الیــاف بســته بــه نــوع الیــاف دارد و اگــر مشــکلی بوجــود آیــد؛ مــی توانــد تغییــر کنــد )مثــال گلولــه 
) ن شد

بــه یــاد داشــته باشــید کــه الیــاف نیــز در اثــر ضربــه بازگشــت مــالت ممکــن اســت از دســت برونــد. بنابرایــن میــزان 
آنهــا در بتــن اجــرا شــده، بــرای کفایــت شــاتکریت تعییــن کننــده اســت نــه مقــدار تئــوری الیــاف فلــزی کــه در بتــن 

مصــرف کــرده ایــم.

کاربرد برای زمین زیر / شرایط سنگ ها )J( جذب انرژی برحسب ژول
25mm برای خمش حداکثر

کالس جذب انرژی

سخت و محکم 500 E500

متوسط 700 E700

سخت 1000 E1000

EN14487-1 جدول 5-3: کالس های جذب انرژی با توجه به

EN 14488-5 شکل 5-5 : آزمایش جذب انرژی برای شاتکریت مسلح با الیاف بر اساس
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5-4 شاتکریت با مقاومت افزایش یافته در برابر آتش

افزایــش مقاومــت بتــن یــا مــالت پاششــی در برابــر آتــش، مــی توانــد بــا یــک فرموالســیون پیچیــده بهبــود یابــد. ایــن مــواد 
معمــوال تحــت عنــوان مــالت هــای آمــاده بــه فــروش مــی رســند و بســیار گــران قیمــت هســتند. در ایــن صــورت مقاومــت 
در برابــر هــر نــوع آتــش، واقعــا بدســت مــی آیــد. بــرای بدســت آوردن ایــن فرمــول هــا تمامــی ترکیبــات بایــد بــر اســاس 

مقاومــت در برابــر آتــش انتخــاب شــوند کــه نتیجــه آن بــرای ســنگدانه هــا قــرار دادن در محلــول هــای ویــژه ای اســت.
ــا اســتفاده از یــک مــالت پوشــش  ــر ب ــه روشــی ارزان ت ــد ب ــر آتــش، همچنیــن مــی توان از طــرف دیگــر مقاومــت در براب
دهنــده تامیــن شــود. بــا اضافــه کــردن یــک نــوع الیــاف پالســتیکی مخصــوص )پلــی پروپیلــن19 (، کنتــرل دمــا در محــدوده 

یــک الیــه نــازک مــی توانــد تضمیــن شــود کــه البتــه بعــد از آتــش ســوزی بایــد ایــن الیــه، جایگزیــن شــود.
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شکل 5-6 : خرابی در اثر دمای باال، در بتن محافظت نشده در برابر آتش

شکل 5-7 : آزمایش مقاومت در برابر آتش برای شاتکریت

5.مشخصات مورد نیاز برای شاتکریت

19 Poly Propylene (PP)
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5-5 دوام و پایایی

ــن  ــر مــی گــذارد و همچنی ــر تمامــی مشــخصات بتــن ســخت شــده تاثی ــه شــدت ب ــی ب ــوط بتن ــک مخل ــدار آب در ی مق
ــدار آب در  ــش مق ــن شــکل، کاه ــه همی ــم ب ــاتکریت ه ــن اســت. در ش ــرای دوام بت ــده، ب ــن کنن ــور تعیی ــن فاکت مهمتری
مخلــوط باعــث افزایــش دوام مــاده نهایــی خواهــد شــد. ولــی بــه شــرطی کــه بــا عمــل آوری کافــی همــراه شــود. معیــار 
انــدازه گیــری، نســبت آب بــه ســیمان یــا نســبت آب بــه مــواد ســیمانی اســت. رعایــت ایــن نســبت بــه شــدت وابســته بــه 
ســنگدانه هــا اســت و محدودیــت هایــی بایــد بــرای مقــدار آب بســته بــه ســنگ هــای موجــود در بســتر در نظــر گرفتــه 

شــود.

نسبت آب به سیمان کمتر از 0.55 برای بتن هایی با مشخصات و ویژگی هـای پایین
نسبت آب به سیمان کمتر از 0.50 برای بتن هایی با مشخصات و ویژگی هایی متوسط

نسبت آب به سیمان کمتر از 0.46 برای بتن هایی با مشخصـات و ویژگی هـای باال

در کنــار مقــدار آب موجــود، ســنگدانه هــا و چســباننده هــا هــم طبیعتــا بــر دوام تاثیــر مــی گذارنــد. شــاتکریت همچنیــن 
ــا زودگیــر شــاتکریت و یــا ســیمان هــای ویــژه  تحــت تاثیــر رشــد ســریع مقاومــت و گیــرش ســریع اســت کــه معمــوال ب
کنتــرل مــی شــود. زودگیرهــای شــاتکریت قدیمــی مقاومــت نهایــی بتــن را کاهــش مــی دهنــد. ایــن یــک دلیــل دیگــر بــرای 
اولویــت مصــرف زودگیرهــای فاقــد قلیایــی بــرای تولیــد شــاتکریت بــادوام مــی باشــد. اســتفاده از میکروســیلیس همچنیــن 
باعــث تراکــم بیشــتر ریزســاختار بتــن و افزایــش چســبندگی بیــن ســنگدانه هــا و ماتریــس ســیمان ســخت شــده مــی شــود 
کــه اینهــا هــر دو دوام را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش مــی دهنــد. شــاتکریت کــه صحیــح فرمــول بنــدی شــده باشــد؛ 

درســت ماننــد بتــن معمولــی ظرفیــت داشــتن همــه ویژگــی هــای مرتبــط بــا دوام را دارد.

ماننــد بتــن ریــزی بتــن هــای معمولــی، بــرای شــاتکریت هــم مناســب بــودن کیفیــت نهایــی بتــن بســته بــه مناســب بــودن 
کیفیــت عمــل آوری دارد. از طــرف دیگــر عمــل آوری در اینجــا مشــکل تــر اســت. بیشــتر بــه ایــن دلیــل کــه خشــک شــدن 
و آبکشــی بــر روی ســطح شــاتکریت در ســاعات اولیــه شــدید اســت و بایــد روی آن بــا پوشــش مخصــوص پوشــانیده شــود. 
مرطــوب کــردن معمــول ســطح کمــک کننــده اســت؛ ولــی انجــام مــداوم آن در مقطــع تونــل بســیار مشــکل مــی باشــد. 
همچنیــن پوشــش دادن بــه عنــوان مثــال بــا یــک ماشــین متحــرک عمــل آوری بــرای ســازه هــای شــاتکریت مشــکل اســت. 
محصــوالت جدیــدی کــه بــه عنــوان محصــوالت عمــل آوری داخلــی شــناخته مــی شــوند؛ مــی تواننــد بــه شــاتکریت در 

زمــان تولیــد اضافــه شــوند و در زمــان مــورد نیــاز عمــل آوری را انجــام دهنــد.

5.مشخصات مورد نیاز برای شاتکریت
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ماننــد هــر نــوع فعالیــت انســانی، کیفیــت شــاتکریت بــه شــدت وابســته بــه نیــروی انســانی اســت. در ایــن مــورد، کارگــر 
اســتفاده کننــده از نــازل و مســوول شــیفت بســیار مهــم هســتند. هیــچ یــک از ویژگــی هــای از قبــل تعییــن شــده بدســت 
نمــی آینــد مگــر آنکــه آنهــا در محــل پــروژه بــه خوبــی انجــام شــوند. در ایــن مــورد اپراتورهــا بایــد در شــرایط مناســبی از 

نظــر کاری قــرار داشــته باشــند.
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محصول مواردی که باید انجام شود پارامتر هدف
Sika ®ViscoCrete ® SC 
SikaFume ®

کاهش مقدار آب مخلوط
استفاده از میکروسیلیس

برای افزایش مقاومت  فشاری

Sika ®ViscoCrete ® SC 
SikaFume ®

کاهش مقدار آب مخلوط
استفاده از میکروسیلیس

برای بهبود آب بندی

Sika ®ViscoCrete ® SC 
SikaFume ®

کاهش مقدار آب مخلوط
استفاده از میکروسیلیس

برای افزایش مقاومت در برابر یخبندان

Sika ®ViscoCrete ® SC
SikaFume ®

Sigunit ®-L AF

کاهش مقدار آب مخلوط
اســتفاده از ســیمان ضــد ســولفات همــراه 
ــانیدن  ــل رس ــه حداق ــیلیس ب ــا میکروس ب

میــزان مصــرف زودگیــر کننــده

برای افزایش مقاومت در برابر سولفات

Sika ®ViscoCrete ® SC

Sigunit ®-L AF

اســتفاده  مخلــوط  آب  مقــدار  کاهــش 
 Na2O ــدار ــا مق ــی ب ــباننده های از چس

ــادل مع
ــدون  پاییــن اســتفاده از ســنگدانه هــای ب
ــل  ــه حداق ــی ب ــش قلیای ــیل واکن پتانس

ــر ــرف زودگی ــزان مص ــانیدن می رس

برای افزایش مقاومت در برابر واکنش
قلیایی سنگدانه ها

جدول 5-2: مواردی که مشخصات شاتکریت را تغییر می دهند و برای بدست آوردن دوام باال مناسب هستند

5.مشخصات مورد نیاز برای شاتکریت
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6. شاتکریت مرطوب)تر(

منظــور از شــاتکریت تــر، انتقــال یــک بتــن آمــاده شــامل ســنگدانه هــا، ســیمان، آب و افزودنــی هــای مخصــوص شــاتکریت 
ــر  ــوا و زودگی ــا ه ــرای پاشــش، شــاتکریت مرطــوب ب ــی باشــد. ب ــروژه م ــه محــل پ ــر ب ــوط کارپذی ــک مخل ــه صــورت ی ب
شــاتکریت مخلــوط مــی شــود و در ســطح مــورد نظــر پاشــیده مــی شــود. شــاتکریت مرطــوب، مــی توانــد بــه دو روش جریان 

چــگال و جریــان باریــک پاشــیده شــود. روش جریــان چــگال، جدیــد تریــن روش اســت و عملکــرد باالیــی دارد.

6-1 کاربردها

شــاتکریت مرطــوب همیشــه وقتــی کــه کیفیــت بــاال و همچنیــن میــزان خروجــی باالیــی از بتــن مــورد نظــر اســت؛ اســتفاده 
مــی شــود. ایــن فرآینــد از گذشــته بــه عنــوان مشــهور تریــن، در تونــل ســازی مکانیکــی شــناخته مــی شــود. نهایتــاً انتخــاب 

فرآینــد پاشــش، بــر اســاس انتخــاب پیمانــکار خواهــد بــود.

مهمترین کاربردها برای شاتکریت مرطوب عبارتند از :

کارهای شاتکریت با نیاز به خروجی بتن باال
بهبود قابل توجه در شرایط و محیط کار

دوام باالتر با توجه به کنترل مقدار آب در مخلوط بتنی

6-2 مزایا

ــه روش مرطــوب، بخــش هــای مختلفــی را پوشــش مــی دهــد. روش مرطــوب جدیدتریــن و  ــای فرآینــد شــاتکریت ب مزای
موثــر تریــن روش مــی باشــد.

افزایش خروجی پاششی تا 25 متر مکعب بر ساعت در برخی موارد
بازگشت مالت به میزان دو تا چهار برابر کاهش می یابد

بهبود قابل توجه شرایط در محیط کار با توجه به تولید کمتر گرد و خاک
کاهش هزینه های مربوط به خوردگی در تجهیزات مرتبط

نیاز به هوای کمتر در زمان پاشش
شاتکریت با کیفیت باالتر )با میزان آب ثابت(

فرآینــد شــاتکریت بــا روش جریــان چــگال، نیازمنــد کار بیشــتر در ابتــدا )شــروع کار( و پایــان کار)تمیــز کاری( در مقایســه 
بــا روش خشــک مــی باشــد. همچنیــن مــدت زمــان کار در طــول تولیــد از پیــش تنظیــم مــی شــود و شــاتکریت بایــد در 

طــول آن زمــان پاشــیده شــود. زیــرا در غیــر ایــن صــورت باقــی مانــده بتــن از بیــن خواهــد رفــت.
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6. شاتکریت مرطوب)تر(

6-3 طرح اختالط شاتکریت مرطوب

طــرح اختــالط شــاتکریت مرطــوب، بســته بــه ویژگــی هــا و مشــخصات مــورد نیــاز و کارپذیــری مــورد نظــر دارد و یــا بــه 
عبــارت دیگــر بــا پارامترهــای زیــر مشــخص مــی شــود:

مشخصات هدف مورد نظر برای بتن )مقاومت فشاری / دوام(
شرایط محلی استفاده از بتن )روش جابجایی / شرایط دمایی(

شرایط مورد نظر برای پاشش بتن )مقاومت خیلی ابتدایی و رشد مقاومت در سنین اولیه(
مسائل اقتصادی مخلوط شاتکریت مرطوب

بــر اســاس تمــام پارامترهــای فــوق، نــوع ســیمان و مقــدار آن ، نــوع ســنگدانه هــا و دانــه بنــدی آنهــا، مقــدار آب مخلــوط و 
نــوع و مقــدار افزودنــی هــای شــاتکریت انتخــاب مــی شــوند و بــا آزمایــش کــردن بــه قطعیــت مــی رســند و پــس از بدســت 

آوردن پارامترهــای هــدف، اصــالح مــی شــوند. نمونــه بــارز فرمــول بنــدی شــاتکریت مرطــوب در زیــر آورده شــده اســت.

از نظــر انــدازه ذرات ســنگدانه هــا، ســنگدانه هــای محلــی در دســترس مهمتریــن فاکتــور بــرای تعییــن دانــه بنــدی هســتند. 
منحنــی دانــه بنــدی کــه بهتریــن انطبــاق را بــا مشــخصات مــورد نظــر از قبــل تعییــن شــده داشــته باشــد؛ بایــد بــا انجــام 
آزمایــش بدســت آیــد. جایگزیــن کــردن ســنگدانه هــا فقــط در مــوارد اســتثنایی و در زمانــی کــه از نظــر اقتصــادی )حمــل 
و نقــل مقادیــر زیــاد( توجیــه پذیــر باشــد، ممکــن اســت. شــکل زیــر یــک مثــال بــرای تعریــف منحنــی دانــه بنــدی بــر 

اســاس ترکیبــات در دســترس اســت.

تاثیر ]kg/m3[ نوع مقدار ماده تشکیل دهنده

رشد شدید مقاومت
پمپ پذیری مناسب

چسبیدن به سطح زیرین پس از
پاشش

400 سیمان چسباننده 

فرآیند هیدراسیون
پمپ پذیری مناسب

192 - آب

ساختار دانه ای بتن
به دلیل بازگشت مالت، حداکثر اندازه
دانه ها به 8 میلیمتر محدود می شود

1718 0 – 8 mm سنگدانه ها

کاهش مقدار آب مورد نیاز
افزایش کارپذیری

4 Sika ® ViscoCrete ® SC فوق روان کننده

2310     ---- وزن در متر مکعب

تسریع رشد مقاومت
بتن ریزی بدون استفاده از قالب

24 Sigunit ®-L AF زودگیر کننده

جدول 6-1: ترکیبات شاتکریت و تاثیرات آنها
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Liters kg/L kg نسبت طرح اختالط برای 1m3شاتکریت

1000 طرح اختالط

127 3.15 400 سیمان

192 1.00 192 0.48 آب

40 0.00 0 4 % هوا

641 2.68 1718 100 % سنگدانه ها

385 2.68 1031 60 % 0-4mm ماسه

256 2.68 687 40 % 4-8mm درشت دانه

192 آب

41 1.00 1031 4 % رطوبت ماسه

14 1.00 687 2 % رطوبت درشت دانه

137 آب اضافی

افزودنیها

4 1.10 4 1 % Sika® ViscoCrete®-SC

17 1.40 24 6 % Sigunit ®-L AF

جدول 6-2 : طرح اختالط برای شاتکریت مرطوب

شکل 6-1 : ترکیبات تشکیل دهنده طرح اختالط شاتکریت شن و ماسه، آب، سیمان، فوق روان کننده

6. شاتکریت مرطوب)تر(
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m3 / حجم
1000L:2310بتنkg:بتن

2119kg: شاتکریت 897L: شاتکریت

4L:4فوق روان کنندهkg: فوق روان کننده

17L:10زودگیرL:هوا

40L:هوا

184L:آب
184kg:آب

384kg:سیمان 24kg:زودگیر

122L:سیمان

577L:1546سنگدانه هاkg:سنگدانه ها

2362kg/m3

شاتکریت قابل اجرا

2310kg/m3

بتن تـازه
4kg:فوق روان کننده 4L:فوق روان کننده

641L:سنگدانه ها

برگشت سنگدانه ها (حجمى)  10٪-
از دست دادن سیمان (وزنى)     4٪-
فشردگى بتن (حجمى)      3٪-
زودگیر شاتکریت (وزن سیمان)    6٪+

1718kg:سنگدانه ها

فرآیند پاشش

192kg:آب
192L:400آبkg:سیمان

127L:سیمان

1718kg:سنگدانهها

192kg:آب

سیمان:

1718k ا ا گ

فووق روانک

184kg:آب
4kg:سیمان زودگیر:

g1546kg:سنگدانه ها

فوق روانک

24kg

فو

سی

641L:سنگدانهها

س

40L:هوا
آب

فوفوق روان

س

577L:سنگدانه ها

هوا:10Lزودگ
آ

577L ا ان گ

فوق روان ک

1777L گیر:171717Lگ

فو

11

m3 / وزن

ب 
طو

مر
ش 

اش
پ

شکل 6-5: توازن مواد بر اساس حجم پس از پاشش

شکل 6-3: ترکیبات طرح اختالط بر اساس حجم

شکل 6-4: توازن مواد بر اساس وزن پس از پاشش

شکل 6-2: ترکیبات طرح اختالط بر اساس وزن

6. شاتکریت مرطوب)تر(
6-4 توازن مواد در شاتکریت مرطوب
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طرح اختالط پیشنهادی

مقدار نوع ترکیبات

400 kg CEM I سیمان

1718 kg 0 – 8 mm سنگدانه ها

192 kg ---- آب

1 % Sika ®ViscoCrete ® SC فوق روان کننده

6 % Sigunit ®-L AF افزودنی زودگیر

مقاومت اولیه باالتر

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

افزایش سرعت کسب مقاومت اولیه CEM l + 30 kg
افزایش سرعت کسب مقاومت اولیه Sigunit ®-L AF + 2 % 

مقاومت نهایی باالتر

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

افزایش چگالی SikaFume ® + 20 kg
کارپذیری بهتر / کاهش نیاز به آب Sika ®ViscoCrete ® SC + 0.2 % 

افزایش چگالی آب - 15 kg

زمان کارپذیری بیشتر

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

تاخیر در واکنش هیدراسیون SikaTard ® + 0.3 % 

پمپ پذیری بهتر

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

روانکاری ماسه ریز/پودر سنگ/خاکستر بادی + 30 kg
افزایش چگالی SikaPump ® + 0.5 % 

کارپذیری بهتر / کاهش نیاز به آب Sika ®ViscoCrete ® SC + 0.2 % 

I دوام باالتر

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

افزایش چگالی آب - 15 kg
کارپذیری بهتر / کاهش نیاز به آب Sika ®ViscoCrete ® SC + 0.2 % 

I I دوام باالتر

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

افزایش چگالی SikaFume ® + 30 kg
کارپذیری بهتر / کاهش نیاز به آب Sika ®ViscoCrete ® SC + 0.2 % 

افزایش سیمان

میکروسیلیس

فوق روان کننده

دیرگیر کننده

ریزدانه ها

افزودنی پمپ

آب

فوق روان کننده

میکروسیلیس

فوق روان کننده

فوق روان کننده

آب

افزایش افزودنی زودگیر

6. شاتکریت مرطوب)تر(

6-5 طرح اختالط های ویژه برای  شاتکریت مرطوب

جدول 6-3: طرح اختالط پیشنهادی

جدول 6-5: تغییرات در طرح اختالط برای بدست آوردن ویژگیهای خاص
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طرح اختالط پیشنهادی

مقدار نوع ترکیبات

400 kg CEM I سیمان

1718 kg 0 – 8 mm سنگدانه ها

192 kg ---- آب

1 % Sika ®ViscoCrete ® SC فوق روان کننده

6 % Sigunit ®-L AF افزودنی زودگیر

پارامتر های پیشنهادی

600 mm پخش شدگی در میز روانی

20 °C دما

4% میزان هوا

J2 (EN206-1) عملکرد مقاومتی

2 hrs زمان کارپذیری

0.48 نسبت آب به سیمان

I افزایش شکل پذیری

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

افزایش جذب انرژی Hooked L=35 mm, Ø 0.5 mm + 30 kg
کارپذیری بهتر Sika ®ViscoCrete ® SC + 0.2 % 

I I افزایش شکل پذیری

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

افزایش جذب انرژی PP L=50 mm, Ø 0.5 mm + 10 kg
کارپذیری بهتر Sika ®ViscoCrete ® SC + 0.2 % 

بهبود مقاومت در برابر آتش

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

کاهش فشار حاصل از تبخیر PP L=6 mm, Ø 0.04 mm + 2 kg
کارپذیری بهتر Sika ®ViscoCrete ® SC + 0.2 % 

 I بهینه سازی قیمت

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

کاهش قیمت CEM I - 70 kg
جایگزینی پودر سنگ آهک / خاکستر بادی + 70 kg

I Iبهینه سازی قیمت

تاثیر محصول تغییر در طرح اختالط

کاهش قیمت CEM I - 400 kg
جایگزینی CEM II + 400 kg

الیاف فلزی

PP الیاف

PP الیاف

سیمان

سیمان

فوق روان کننده

فوق روان کننده

فوق روان کننده

افزونه های پودری

سیمان آمیخته

جدول 6-4: پارامترهای بهینه برای شاتکریت

ب 
طو

مر
ش 

اش
پ
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0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16

100
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0

0 – 8 mm
EN 12620 
EN 12620 

0.063

باال

پایین
بهینه براى جریان چگال

رى
بو

د ع
رص

د

اندازه الک

جدول 6-6: پیکر بندی بهینه منحنی دانه بندی

شکل 6-6: منحنی دانه بندی بهینه و محدودیت های آن

اندازه ی الک و عبور از الک

نوع دانه 
بندی

نسبت در 
مخلوط

16
 m

m

8 
m

m

4 
m

m

2 
m

m

1 
m

m

0.5
 m

m

0.2
5 

m
m

0.1
25

 m
m

0.0
63

 m
m

100 % 100 % 97 % 82 % 48 % 38 % 18 % 7 % 3 % 0 – 4 
mm

60 %

100 % 97 % 6 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 – 8 
mm

40 %

100 % 98.8 % 60.6 % 50.0 % 29.2 % 22.8 % 10.8 % 4.2 % 1.8 % 0 – 8 
mm

100 %

 از
ری

عبو

 از
ری

عبو

 از
ری

عبو

 از
ری

عبو

 از
ری

عبو

 از
ری

عبو

 از
ری

عبو

 از
ری

عبو

 از
ری

عبو

6. شاتکریت مرطوب)تر(

6-6 منحنی دانه بندی سنگدانه ها برای شاتکریت
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6-7 تضمین کیفیت
یــک برنامــه تضمیــن کیفیــت بایــد توســط پیمانــکار تهیــه شــود. ایــن برنامــه بایــد بخشــی از آزمایشــات تعییــن صالحیــت 
)آزمایشــات اولیــه( وی باشــد. ایــن کار همچنیــن بــرای تضمیــن کیفیــت صحیــح الزم اســت. برنامــه تضمیــن کیفیــت بایــد 
شــامل تمــام مــوارد وابســته بــه کیفیــت و پارامترهــای قابــل اطمینــان منطقــی باشــد و بایــد بــه روشــی کامــاًل قابل اســتفاده 
برنامــه ریــزی شــده باشــد کــه کارکــرد اقتصــادی را هــم در بــر بگیــرد. نتیجــه آن اســتفاده کاربــردی از ایــن برنامــه خواهــد 

بــود. برنامــه تضمیــن کیفیــت بایــد کل فرآینــد را بــه خوبــی تعریــف کنــد. 

ب 
طو

مر
ش 

اش
پ

دفعات تکرار پارامترهای آزمایش مرحله فرآیند

برای هر محموله
متناوب

رطوبت
منحنی دانه بندی

اندازه ذرات

سنگدانه ها ترکیبات

برای هر محموله مستندات محموله سیمان / افزونه های پودری

برای هر محموله مستندات محموله افزودنی ها

با توجه به برنامه نگهداری و تعمیرات توزین / اختالط و هم زدن بچینگ تولید بتن

هر بچ یکنواختی تولید
طرح اختالط

تولید بتن

متناوب مقدار آب موجود
چگالی بتن تازه
دما )بتن / هوا(

ثبات
مقدار هوا

آزمایش بتن تازه

با توجه به برنامه نگهداری و تعمیرات نگهداری و تعمیرات تجهیزات حمل حمل و نقل

با توجه به برنامه نگهداری و تعمیرات
روزانه

نگهداری و تعمیرات
میزان مصرف زودگیر

واحد شاتکریت استفاده نهایی

با توجه به برنامه آزمایشات ثبات
رشد مقاومت

مقاومت نهایی
دوام و پایایی

شاتکریت

جدول6- 7 : چک لیست کنترل کیفیت برای شاتکریت

6. شاتکریت مرطوب)تر(
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7. شاتکریت خشک

7. شاتکریت خشک

فرآینــد شــاتکریت بــه روش خشــک بــه معنــای انتقــال )حمــل و نقــل( شــاتکریت آمــاده، شــامل ســنگدانه هــا، ســیمان وهــر 
نــوع افزودنــی مخصــوص شــاتکریت ولــی بــدون آب مــی باشــد. ایــن فرموالســیون آمــاده، مــی توانــد کامــال خشــک )خشــک 
ــرای فرآینــد پاشــش، شــاتکریت خشــک  ــت موجــود در ســنگدانه هــا باشــد. ب ــا رطوب ــا کمــی مرطــوب ب شــده در آون( و ی
ــا آب و زودگیــر شــاتکریت مخلــوط مــی شــود و ســپس بــه محــل مــورد نظــر پاشــیده مــی شــود. بجــز افزودنــی هــای  ب
زودگیــر شــاتکریت، ســیمان هــای زودســخت شــونده ویــژه کــه در مــدت زمــان خیلــی کوتاهــی پــس از مرطــوب شــدن بــا 
آب مــی گیرنــد، مــی تواننــد در فرآینــد پاشــش خشــک مصــرف شــوند. فرآینــد جریــان باریــک بــرای شــاتکریت خشــک 
بایــد اســتفاده شــود. شــاتکریت خشــک فرآینــدی اســت کــه بــا موفقیــت هــای زیــادی همــراه بــوده و بــه طــور مــداوم رشــد 

و بهبــود پیــدا کــرده اســت.

7-1 کاربردها

ــر و خروجــی بتــن کمتــر مــورد نظــر اســت اســتفاده مــی شــود. همچنیــن  شــاتکریت خشــک همیشــه وقتــی کــه مقادی
وقتــی کــه مقاومــت خیلــی ابتدایــی بــاال ضــروری اســت. بــه عنــوان مثــال بــرای آب بنــدی اولیــه در برابــر نفــوذ آب شــدید 
بــه کمــک اســپری کــردن، بایــد از ایــن روش اســتفاده شــود. نهایتــاً روش پاشــش بتــن، توســط پیمانــکار انتخــاب مــی شــود.

کاربردهای شاتکریت خشک و بتن آماده مخلوط شده برای پاشش عبارتند از :
تعمیرات بتن

آب بندی اولیه در برابر نفوذ آب
کارهای پاششی معمولی

کارهای آب بندی
انتخاب منطقی این روش در جایی که وابستگی به زمان وجود ندارد

7-2 مزایا

ــه انعطــاف پذیــری آن برمــی گــردد. ایــن روش ســنتی اســتفاده از شــاتکریت اســت کــه در  مزایــای شــاتکریت خشــک، ب
همــه جــای دنیــا بــه خوبــی شــناخته شــده اســت.

مقاومت خیلی اولیه باال برای آب بندی اولیه و پایدار سازی
زمان نگهداری تقریبا نامحدود برای مصالحی که در سیلوها نگهداری می شوند.

بدون از بین رفتن بتن
بــا شــاتکریت خشــک ، مســائل اقتصــادی بــا مقادیــر زیــاد بازگشــت مــالت و تولیــد گــرد و خــاک و هزینــه زیــاد ســایش 

تجهیــزات مشــخص مــی شــود.
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7-3 طرح اختالط شاتکریت خشک

طــرح اختــالط شــاتکریت خشــک ماننــد قبــل، بســته بــه ویژگــی هــای مــورد نظــر دارد. بجــز ویژگــی هــای مــورد نظــر از 
نظــر مقاومــت اولیــه، بهینــه ســازی هایــی از نظــر تولیــد گــرد و خــاک و میــزان بازگشــت مــالت نیــز بــرای اقتصــاد کاربــرد 
ــوع ســنگدانه هــا و  ــوع ســیمان و مقــدار آن، ن شــاتکریت خشــک، ضــروری اســت. در نتیجــه ایــن پارامترهــا اســت کــه ن
دانــه بنــدی آنهــا، مقــدار آب موجــود در ســنگدانه هــا و نــوع و مقــدار مصــرف افزودنــی هــای مخصــوص شــاتکریت بایــد از 
طریــق آزمایــش و یــا اصــالح مقادیــر، پــس از ســنجش پارامترهــای هــدف انتخــاب شــوند. یــک نمونــه کلــی از فرموالســیون 

شــاتکریت خشــک بــا جزئیــات در ادامــه آمــده اســت.

ــدی  ــه بن ــاب دان ــرای انتخ ــور ب ــن فاکت ــی مهمتری ــترس محل ــای در دس ــنگدانه ه ــا، س ــنگ ه ــدازه ذرات س ــورد ان در م
ســنگدانه هــا مــی باشــند. منحنــی دانــه بنــدی کــه بهتریــن تطابــق را بــا ویژگــی هــای مــورد نظــر داشــته باشــد؛ بایــد از 
طریــق آزمایــش بــا اســتفاده از مــواد در دســترس بدســت آیــد. مــالت هــای آمــاده خشــک شــده در آون کــه توســط تولیــد 
کننــدگان شــاتکریت خشــک عرضــه مــی شــود؛ اغلــب بــه عنــوان شــاتکریت خشــک مصــرف مــی شــوند. ایــن مــالت هــای 
پاششــی در کیســه هــا، یــا بــا اســتفاده از تجهیــزات مرتبــط بــا ســیلو تامیــن مــی شــوند و قبــل از اســتفاده در ســیلوها انبــار 

مــی شــوند. بنابرایــن در اینجــا وابســتگی بــه ســنگدانه هــای در دســترس محلــی وجــود نخواهــد داشــت.

7-4 رطوبت موجود در سنگدانه ها
در فرآینــد خشــک، رطوبــت موجــود در ســنگدانه هــا از نظــر تولیــد گــرد و خــاک و حمــل و جابجایــی بســیار مهــم اســت. 
اگــر مــواد بیــش از حــد خشــک باشــند؛ مقادیــر زیــادی گــرد و خــاک تولیــد خواهــد شــد. از طــرف دیگــر اگــر مــواد بیــش از 
حــد مرطــوب باشــند؛ گیرکــردن )کلوخــه شــدن( در زمــان حمــل و جابجایــی اتفــاق خواهــد افتــاد. مقــدار رطوبــت موجــود 
در ســنگدانه هــا بایــد بیــن%2 تــا %5 باشــد و بــا میــزان رطوبــت موجــود در مــواد دانــه ای کنتــرل مــی شــود و یــا بــا رطوبــت 
اضافــه شــده بــه روش هــای خــاص تشــخیص داده مــی شــود. مخلــوط هــای خشــکی کــه بــه صــورت محلــی در بچینــگ 
تولیــد مــی شــوند، همیشــه مقــداری رطوبــت موجــود در ســنگدانه هــا دارنــد زیــرا ســنگدانه هــا فقــط بــا تــالش و کوشــش 
بســیار زیــادی مــی تواننــد کامــال خشــک شــوند. مــالت هــای آمــاده خشــک شــاتکریت کــه در کارخانجــات تولیــد کننــده 
آمــاده مــی شــوند؛ ماننــد گــرد و خــاک خشــک هســتند و بایــد قبــل از اســتفاده اندکــی مرطــوب شــوند تــا میــزان گــرد و 

خــاک را بــه حداقــل برســانند.
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55 %              (0 – 4 mm)
45 %              (4 – 8 mm)

25 %  1.35

+ =

 + Sigunit®-L

SikaTard®-930

سـنگدانـه هـا سیمـان بتن

میزان بازگشت
(شاتکریت)

آب

تراکـم
فـاکتور

شاتکریت

مـاسه
شـن

800 L

280 kg 1000 L

250 L

555 L

195 L
1 kg

سیمان از دست رفته (وزنى) %10= بازگشت (حجمى) 25%  .1

سیمان از دست رفته - مقدار سیمان
مقدار سیمان در بتن پاشیده شده

1

=
حجم بتن پاشیده شده

0.9 x 280 kg/m3 x 1000L

555L
= 454 kg/m3 

شکل 7-1: باالنس مواد در شاتکریت خشک

شکل 7-2: مقدار سیمان موجود در بتن پاشش خشک

7. شاتکریت خشک

7-5 توازن مواد در شاتکریت خشک
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8 . نحوه ی اجرای  شاتکریت

8-1 ایمنی
ایمنــی یــک مفهــوم مهــم بــرای صنعــت ســاختمان بــه حســاب مــی آیــد. ولــی بــرای ســاخت و ســاز بــا شــاتکریت بســیار 
مهمتــر اســت. زیــرا ایــن کار ترکیبــی از قــدرت زیــاد ماشــین آالت )هیدرولیــک، پنوماتیــک، الکترونیــک( بــا یــک روش کار 
جدیداســت کــه بتــن را در هــوا تزریــق مــی کنــد. کاربــران آن و انســان هایــی کــه در نزدیکــی آن هســتند؛ بایــد محافظــت 

شــوند. خطــرات عبارتنــد از : 

حمــل و نقــل شــاتکریت در ماشــین آالت بــزرگ معمــوالً در فضاهــای محبــوس و بــا روشــنایی بســیار کــم: احتیــاط هــای 
شــخصی شــامل ایســتادن در محــل هــای کامــال واضــح، پوشــیدن لبــاس هــای بــا قابلیــت دیــد بــاال، سیســتم نــور کافــی 

در وســیله نقلیــه)و تمیــز کــردن آن(، داشــتن ســیگنال دنــده عقــب بــرای ماشــین آالت بایــد رعایــت شــود.
ــه، تجهیــزات  ــه تســمه نقال ــرای عــدم دسترســی ب ــرده هــای محافــظ ب ــه(: ن ــه حمــل کننده)تســمه نقال انتقــال بتــن ب

ــه درون چشــم( شــخصی محافظــت کننــده )مهــم : محافظــت از پاشــیدن بتــن ب
حمــل و جابجایــی شــاتکریت، هــوا و زودگیــر بــه محــل کار : ســرویس درســت و صحیــح تجهیــزات بــا توجــه بــه برنامــه 

نگهــداری و تعمیــرات) خصوصــا کنتــرل لولــه هــا و شــلنگ هــای انتقــال دهنــده بتــن(، آمــوزش فنــی درســت بــه
ــرای محیــط  ــردازی کافــی ب کارگــران در خصــوص مکانیــک ماشــین آالت، تجهیــزات شــخصی محافظــت کننــده، نورپ

پــروژه
اســپری کــردن شــاتکریت در محــل مــورد نظــر : تجهیــزات شــخصی محافظــت کننــده )عینــک هــای مقــاوم در برابــر 
ضربــه، کاله ایمنــی، دســتکش، دســتگاه کمــک تنفــس، محافــظ گــوش، چکمــه هــای ایمنــی، لبــاس ایمنــی بــرای تمــام 
بــدن(، عــدم ورود بــه مناطــق محافظــت نشــده کــه تــازه بتــن پاشــی شــده انــد، نورپــردازی کافــی افــرادی کــه مســئول 
نیســتند نبایــد در اطــراف مناطــق اســتفاده از شــاتکریت قــرار گیرنــد. در غیــر ایــن صــورت آنهــا هــم بایــد ماننــد پرســنل 

مســوول، از همــان تجهیــزات ایمنــی اســتفاده کننــد.

خطرنــاک تریــن مســاله بــی شــک خطــر ریــزش شــاتکریت و یــا دیوارهــای زیریــن آن بــر روی کارکنــان، اســتفاده غلــط از 
تجهیــزات الکتریکــی، هیدرولیــک و یــا بــادی و نصــب و اســتفاده بــدون دقــت از آن هــا، و خصوصــاً فرامــوش کــردن اســتفاده 

از تجهیــزات محافظــت کننــده شــخصی مثــل عینــک هــای ضــد ضربــه مــی باشــد.
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8-2 سطح زیرین شاتکریت
چســبندگی بیــن شــاتکریت و ســطح زیریــن، فقــط مــی توانــد بــه خوبــی کیفیــت دو ســطح تمــاس بســتگی داشــته باشــد. 
بــا توجــه بــه مقــدار چســباننده موجــود در بتــن و ســرعت ضربــه جــت، شــاتکریت دارای شــرایط مناســبی بــرای داشــتن 
ــدی  ــور کلی ــاً فاکت ــن شــاتکریت عموم ــی ســطح زیری ــر تمــاس، یعن ــن ســطح دیگ ــاال اســت. بنابرای ــت ســبندگی ب مقاوم
بــرای چســبندگی اســت. در خصــوص پوشــش ســطحی بتنــی، بایــد ســطح زبــر شــود کــه ایــن کار معمــوال بــا اســتفاده از 
شــاتکریت زیرالیــه تامیــن مــی شــود. همچنیــن ســطح بایــد از قطعــات جداشــونده و سســت بــا چســبندگی پاییــن، تمیــز 
شــود. ضمنــا ســطح بایــد مرطــوب شــود تــا از خشــک شــدن محــدوده چســبندگی بخاطــر اثــر جــذب کنندگــی بتــن نیــز 
جلوگیــری شــود. ایــن شــرایط بایــد بــرای مقاطــع تــازه خاکبــرداری شــده رعایــت شــود. نیــروی مــورد نیــاز بــرای تمیــز 
ــه  ــه آب ســطح، بســته ب ــاز ب ــه چســبندگی داخلــی بیــن ســنگ هــا در ســطح زیریــن و مقــدار نی کــردن ســطح بســته ب

رطوبــت داخلــی ســنگ هــای موجــود دارد. ســطح زیریــن شــاتکریت همیشــه بایــد از گــرد و خــاک پــاک شــود.

سطح تماس را تمیز کنید )گرد و خاک / قطعات جدا شونده و سست(
سطح زیرین را مرطوب کنید ) با توجه به میزان جذب سطح زیرین(

مالت یا بتن را به درستی به سطح بپاشید )عمود بر سطح(

بــرای بهینــه ســازی کار، ســطح زیریــن مــی توانــد بــا هــوای فشــرده تمیــز شــود کــه ایــن هــوا ممکــن اســت از دســتگاه 
شــاتکریت تامیــن شــود. ســپس بایــد بــا آب روان شســته و مرطــوب شــود. ایــن کار بایــد فــورا قبــل از پاشــش انجــام شــود؛ 
تــا از تشــکیل الیــه عایــق از گــرد و خــاک کــه ســریعا شــکل مــی گیــرد جلوگیــری شــود. در صورتــی کــه شــاتکریت قــرار 
باشــد بــه صــورت الیــه الیــه پاشــیده شــود نیــز بایــد بــه همیــن روش عمــل شــود. در صورتــی کــه نفــوذ آب بــه مقــدار زیــاد 

موجــود باشــد؛ آب بنــدی قبلــی و یــا هدایــت آب از طریــق کانــال هــای زهکشــی الزم و ضــروری اســت.

8 . نحوه ی اجرای  شاتکریت
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8-3 پاشش

شــاتکریت یــا بــه صــورت الیــه ای، یــا بــه صــورت پاشــش مجــدد بــر روی یــک محیــط بــه صــورت پشــت ســر هــم و یــا 
بــه صــورت پاشــش بــا یــک فاصلــه توقــف اجــرا مــی شــود. پــس از یــک مــدت طوالنــی توقــف، ســطح بایــد مجــددا تمیــز و 

مرطــوب شــود. مقــدار بتنــی کــه مــی توانــد در یــک مرحلــه پاشــیده شــود بــه فاکتورهــای مختلفــی بســتگی دارد :
مقاومت چسبندگی مخلوط شاتکریت

طبیعت سطح زیرین که قرار است بتن بر روی آن پاشیده شود
فرآیند پاشش

مقدار خروجی شاتکریت
جهات پاشیدن بتن )به سمت باال یا افقی(

موانع موجود )آرماتور بندی / آب(
فاصله بین نازل و سطح زیرین که بتن بر روی آن پاشیده می شود

روش های مختلفی برای جهت های مختلف پاشیدن بتن مورد نیاز است.
وقتــی کــه پاشــش بتــن بــه ســمت پاییــن باشــد؛ الیــه هایــی بــا هــر میــزان ضخامــت مــی توانــد پاشــیده شــود. مطمئــن 

شــوید کــه مــالت برگشــتی نیــز کامــاًل در شــاتکریت غــرق و مدفــون شــود و ذرات آن بــر روی ســطح باقــی نمانــد.

وقتــی کــه پاشــش بتــن بــه صــورت افقــی انجــام شــود. ضخامــت مــورد نظــر بایــد بــه الیــه هــای نــازک تــر تقســیم بنــدی 
شــود و یــا بــرای الیــه هــای ضخیــم، کل ضخامــت بایــد بــه صــورت شــیب دار از پاییــن بــه بــاال پاشــیده شــود. در اینجــا 

هــم مــالت برگشــتی بایــد قبــل از پاشــش الیــه هــای بعــدی از ســطح زیریــن تمیــز شــود.

وقتــی کــه پاشــش بتــن در بــاالی ســر انجــام مــی شــود وزن مــواد و چســبندگی شــاتکریت در برابــر یکدیگــر عمــل مــی کننــد. 
بنابرایــن الیــه هــای نــازک تــری بایــد پاشــیده شــود. بــه عنــوان یــک قانــون کلــی، خروجــی شــاتکریت کمتــر و الیــه هــای 
ــر، مــالت برگشــتی کمتــری ایجــاد خواهــد کــرد و نتیجــه نهایــی بهتــری مــی دهــد. مــالت برگشــتی در اینجــا  ــازک ت ن

مســاله ای )بــرای ســطح بتــن( ایجــاد نمــی کنــد.

ــه حداکثــر  ــن کار باعــث ب ــی پاشــیده شــود. ای ــا بتــن قبل ــن و ی ــر روی ســطح زیری ــه مناســبی ب ــا زاوی ــد ب شــاتکریت بای
رســانیدن چســبندگی و تراکــم و بــه حداقــل رســانیدن مقــدار مــالت برگشــتی مــی شــود. بتــن یــا مــالت پاششــی یــا بــه 
ــره ای در طــول کل ســطح پاشــیده مــی شــود.  ــا حرکــت دای ــا اســتفاده از ماشــین آالت خــاص، ب ــا ب صــورت دســتی و ی
پاشــش بتــن بــر روی آرماتــور بنــدی بــه صــورت ویــژه مشــکل اســت و نیازمنــد تجربــه کافــی اســت. زیــرا بوجــود آمــدن 
ــا اســتفاده از شــاتکریت  ــروز ایــن مشــکل ب حفــره تحــت تاثیــر ســایه هــای حاصــل از پاشــش بســیار مرســوم اســت. از ب

مســلح بــا الیــاف فلــزی مــی تــوان جلوگیــری کــرد.

فاصلــه بهینــه بــرای پاشــش، بیــن 1.2 تــا 1.5 متــر اســت. ولــی اغلــب بیــن 1 تــا 2 متــر رعایــت مــی شــود. در فاصلــه هــای 
بیشــتر بازگشــت مــالت و تولیــد گــرد و خــاک افزایــش مــی یابــد و کفایــت کار پاییــن مــی آیــد.
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پارامتر

x x x x 400 – 500 kg/m3 چسباننده

طرح  
اختالط

x x x x x
0 – 4 mm 60 از% 
4 – 8 mm 40 از% 

0.125 mm                4– 9 %
سنگدانه ها

x x x x x                                                                                                    w/b 0.45 – 0.50 آب

x x x x x x 0.8 – 1.2 % فوق روان کننده

x x x x
5 – 8 %  

بدون قلیایی 
افزودنی زودگیر

x x x x x
550 – 650 mm

در حداقل 2 ساعت
پخش در میز 

روانی

xبتن تازه x x x x
180 – 220 mm

در حداقل 2 ساعت
اسالمپ

x x x 3 – 8 % مقدار هوا

x x x 15 – 25 °C دما

x x x x x
 75 % _>

خروجی ازحداکثر عملکرد خروجی

xکاربرد x x 1.5 – 2 m فاصله

x x x 90° زاویه

x x x x x 4 – 5 bar هوا

x x تمیز و خشک سطح زیرین

شرایط
x x  10 °C < دما

x x x x x x x آموزش کافی کارگر پاشنده

x x x x x x نگهداری درست تجهیزات

8-3-1 پارامتر های توصیه شده برای پاشش مرطوب
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پارامتر

x x x x 400 – 500 kg/m3 چسباننده

طرح  
اختالط

x x x x x
0 – 4 mm 60 از% 
4 – 8 mm 40 از% 

0.125 mm                4– 9 %
سنگدانه ها

x x x x x                                                                                                    w/b 0.45 – 0.50 آب

x x x x x x 0.8 – 1.2 % فوق روان کننده

x x x x
5 – 8 %  

بدون قلیایی 
افزودنی زودگیر

x x x x x
550 – 650 mm

در حداقل 2 ساعت
پخش در میز 

روانی

xبتن تازه x x x x
180 – 220 mm

در حداقل 2 ساعت
اسالمپ

x x x 3 – 8 % مقدار هوا

x x x 15 – 25 °C دما

x x x x x
 75 % _>

خروجی ازحداکثر عملکرد خروجی

xکاربرد x x 1.5 – 2 m فاصله

x x x 90° زاویه

x x x x x 4 – 5 bar هوا

x x تمیز و خشک سطح زیرین

شرایط
x x  10 °C < دما

x x x x x x x آموزش کافی کارگر پاشنده

x x x x x x نگهداری درست تجهیزات
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شکل 8-2: پرکـردن مقـاطعی که اضـافـه
خاکبرداری شده اند

شکل 8-4: جـدا کـردن گـرد و خـاک با
هــای  توقــف  از  پــس  آب  از  اســتفاده 

طوالنــی تــر

شکل 8-6: نحــوه درسـت گـرفـتن نـازل 
هوای بیش از حد باعث بازگشت مالت زیاد و
خـروجی خیلی زیـاد بـاعث تورق می شود

شکل 8-1: تمـیز کـردن سـطح زیریـن از
گـرد و خاک، با استفاده از آب

شکل 8-3: الیه اول شاتکریت به عنوان 
اولـین پایـدار کـننده خـاکـبـرداری و پل 
چسـباننـده برای الیه دوم بتـن

شکل 8-5: الیه دوم شاتکریت به عنوان
پایدار کننده خاکبرداری و معموال همراه با
مسلـــح شـدن بـا آرمـاتـورهـای فـوالدی

8-3-2 قوانین کاربردی پاشش

8 . نحوه ی اجرای  شاتکریت
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8-4 پیکربندی نازل
منظــور از پیکــر بنــدی نــازل، روشــی اســت کــه عناصــر مــورد نیــاز بــرای پاشــش بتــن، بــه جــت شــاتکریت تزریــق مــی 

شــوند. عناصــر زیــر بــا فرآیندهــای مختلــف، قبــل از پاشــش بتــن تزریــق مــی شــوند:

پیکــر بنــدی نــازل، بســته بــه فرآینــد و انتخــاب زودگیــر کننــده دارد. زودگیــر هــای قلیایــی بهتــر اســت حــدود 2 تــا 5 
متــر پشــت نــازل افــزوده شــوند. زیــرا آنهــا نیازمنــد یــک زمــان واکنــش کافــی هســتند و در ایــن صــورت نتایــج بهتــری 
در خصــوص مقاومــت در ســنین اولیــه بدســت مــی آیــد. بــا توجــه بــه غیــر مــداوم بــودن جریــان بتــن بــه دلیــل پمــپ 
ــق  ــد. تزری ــل آزاد مــی کنن ــق ســوزاننده در هــوای تون ــه آب و ذرات معل ــک م ــی ی ــر هــای قلیای هــای دو ســمتی، زودگی
درســت در فاصلــه 2 تــا 5 متــر قبــل از نــازل، جبــران ایــن تپــش ناشــی از پمــپ را مــی کنــد و باعــث چســبیدن زودگیــر 
بــه بتــن مــی شــود. ایــن کار باعــث کاهــش چشــمگیر گــرد و خــاک خواهــد شــد. مســاله بخــارات ســوزاننده و ذرات معلــق 
بــا اســتفاده از زودگیرهــای فاقــد قلیایــی حــذف مــی شــود. ایــن مــواد نیــز کامــال فعــال هســتند و بایــد در جلــو نــازل بــه 
بتــن اضافــه شــوند. نتیجــه آن، زمــان کوتــاه تــر بــرای جــت شــاتکریت و کاهــش میــزان گــرد و خــاک اســت. نــازل، جــت 
ــا  ــد ت ــاال طراحــی شــده ان ــا کیفیــت ب بتــن را متراکــم مــی کنــد و مســوول پیکربنــدی فرآینــد پاشــش اســت. نازلهــای ب
ذرات بتــن را بــدون از دســت رفتــن بــه ســطح مــورد نظــر بپاشــند. بــه طــور همزمــان تمامــی ذرات بایــد در مقطــع جــت، 

بــه درســتی پخــش شــده باشــند.

شاتکریت خشک با فرآیند
جریان باریک

شاتکریت مرطوب با فرآیند
جریان باریک

شاتکریت مرطوب با فرآیند
جریان چگال

  آب )به عنوان حامل(

  زودگیر کننده مخصوص شاتکریت )آب به    

عنوان حامل است(

  هوا به عنوان حامل زودگیر کننده

  زودگیر کننده مخصوص شاتکریت

 هوا به عنوان حامل بتن و زودگیر کننده

 زودگیر کننده مخصوص شاتکریت

 

شکل 8-7: پخش نامناسب ذرات در مقطع جت بتن

جدول 8-2: ترکیباتی که به نازل اضافه می شود

شکل 8-8: پخش مناسب ذرات در مقطع جت بتن

جرا
ا
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نــازل اســپری کننــده، یکــی از مهمتریــن تجهیــزات بــرای سیســتم پاشــش بتــن اســت و همچنیــن مهمتریــن قســمت در 
معــرض ســایش در فرآینــد پاشــش بتــن مــی باشــد. اختــالط درســت و صحیــح هــوا، بتــن و زودگیــر شــاتکریت در درون 
نــازل، اتفــاق مــی افتــد. مزایــای مختلفــی بــا اســتفاده ازمفاهیــم جدیــد در خصــوص نــازل هــا رشــد و توســعه یافتــه اســت. 
ــه  ــوط ب ــه طــور همزمــان قوانیــن مرب ــه خروجــی اجــازه مــی دهــد کــه میــزان مصــرف هــوا بهینــه شــود. ب کاهــش دهان
مراقبــت از ســالمت هــم اکیــداً بایــد رصــد شــود. یــک مزیــت دیگــر در مــورد گیــر کــردن نــازل اســت کــه کامــاًل جــدا از 
تزریــق کننــده اســت. بدیــن ترتیــب جلــو بروزگرفتگــی در خروجــی نــازل کــه هــوا و زودگیــر کننــده بــه جریــان بتــن تزریــق 
مــی شــود، گرفتــه مــی شــود. نــازل کــه قطعــات آن جــدا شــده باشــد مــی توانــد تمیــز شــود و مجــدداً راه انــدازی شــود. 
بــه خاطــر پاییــن نگــه داشــتن هزینــه ســایش قطعــات، نــازل هــا بــا حداقــل اســتفاده از مــواد و بــا روش هــای تولیــد ســاده 

تولیــد مــی شــوند.

شکل 8-9: نازل برای روش جریان باریک

شکل 8-10: نازل برای روش جریان چگال
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8-5 روش های اندازه گیری

مقاومــت فشــاری اولیــه و ابتدایــی شــاتکریت مثــال در حــدود 24 ســاعت بــا اســتفاده از روش هــای غیــر مســتقیم انــدازه 
گیــری مــی شــود کــه بــا عناویــن نفوذســنج و میــخ هیلتــی شــناخته مــی شــوند. هــر دو روش، همبســتگی بیــن مقاومــت 
فشــاری بتــن و نفــوذ یــک نــوع میــخ را مــی ســنجند. جــدای از هــر نــوع توصیــه ای، چــون ایــن توصیــه هــا از دســتورالعمل 
ــا قوانیــن محلــی )بروشــور شــرکت هیلتــی و EN 14488-2 وغیــره( اســتخراج شــده، فــرد  هــای همیــن روش هــا و ی
بایــد در ذهــن خــود داشــته باشــد کــه هــر نــوع همبســتگی کلــی کــه ایــن تاثیــر را نشــان مــی دهــد؛ فقــط مــی تــوان یــک 
تقریــب و تخمیــن باشــد. بنابرایــن نتایــج حاصــل از ایــن روش هــا بســتگی بــه طــرح اختــالط بتــن و نــوع ســنگدانه هــای 

مصرفــی )8mm-0( دارد و الزامــاً مشــخص کننــده مقادیــر دقیــق مقاومــت فشــاری نمــی باشــد.

کل اندازه گیری مقاومت فشاری در شاتکریت نیازمند سه روش است :

شکل 8-11: روش هایی برای اندازه گیری رشد مقاومت بتن

جدول 8-3: روش های اندازه گیری رشد مقاومت

جرا
ا

زمان مقاومت تجهیزات روش روش . . .

0 – 3 h  1.5 MPa نفوذ سنج نفوذ سوزن مقاومت 
اولیه

1

3 – 24 h 3 – 20 MPa SCT-450 DX هیلتی هدایت گل میخ مقاومت در 
سنین کم

2

1 – 28 d 5 – 100 MPa دستگاه سنجش مقاومت فشاری مغزه گیری مقاومت 
نهایی

3
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8-5-1 روش نفوذ سوزن

نتایــج ایــن روش، از نیرویــی محاســبه مــی شــود کــه نیــاز اســت تــا یــک ســوزن 3 میلیمتــری بــه مقــدار 15 میلیمتــر در 
نمونــه نفــوذ کنــد. ســر ســوزن زاویــه ای 60 درجــه دارد. بــا اســتفاده از ایــن روش شــخص مــی توانــد مقاومــت هــای تــا 

حداکثــر حــدود Mpa 1/5 را محاســبه کنــد.

8-5-2 روش هدایت گل میخ

ــه دار محاســبه مــی شــود کــه  ــا اســتفاده از نفــوذ گل میــخ دندان ــا 20 مــگا پاســگال، ب مقاومــت هــای فشــاری بیــن 3 ت

بــه درون الیــه شــاتکریت هدایــت مــی شــود. میــزان عمــق نفــوذ، بــا توجــه بــه منحنــی کالیبراســیون دســتگاه، مقاومــت 

فشــاری را محاســبه مــی کنــد.

( Mecmesin AFG 1000 ) شکل 8-12 : اندازه گیری میزان نفوذ در شاتکریت تازه با استفاده از یک نفوذ سنج دیجیتال

شکل 8-14/13 : نفوذ گل میخ در شاتکریت جوان با استفاده از دستگاه   Hilti DX  450 -SCT سمت راست و اندازه گیری میزان نفوذ 
گل میخ
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8-5-3 روش مغزه گیری

ــا توجــه بــه اســتاندارد EN 12504-1 »آزمایــش بتــن در  ــا اســتفاده از مغــزه هــای بتنــی ب مقاومــت فشــاری نهایــی، ب
ســازه هــا« بدســت مــی آیــد.

)EN14487-1( 8-5-4 کالس های مقاومت فشاری

ــر زمیــن رشــد  ــره هــای زی ــل هــا مصــرف مــی شــوند. خصوصــا در حف ــروزه در ســاخت تون بخــش عمــده شــاتکریت، ام
مقاومــت اولیــه یــک نقــش حیاتــی را ایفــا مــی کنــد. شــاتکریت بایــد در الیــه هــای ضخیــم، بــه ســرعت پاشــیده شــود کــه 
ایــن الیــه هــا شــامل بــاالی ســر هــم مــی شــوند. در نتیجــه مقاومــت شــاتکریت تــازه پاشــیده شــده، بــه ســه کالس تقســیم 

(EN 14487 بــا توجــه بــه( J3 و J2 و J1 مــی شــود

جرا
ا

شکل8-15/16 : مغزه های گرفته شده از شاتکریت و اندازه گیری مقاومت فشاری آنها
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شــاتکریت کالس J1 بــرای کار کــردن در الیــه هــای نــازک و روی ســطوح خشــک مناســب اســت. ویژگــی هــای ســازه ای 
خاصــی بــرای ایــن نــوع از شــاتکریت در طــول ســاعات اولیــه پــس از پاشــش مــورد نظــر نیســت.

ــر مــورد نظــر اســت، اســتفاده مــی  ــاه ت ــر در مــدت زمــان کوت ــی کــه الیــه هــای ضخیــم ت شــاتکریت کالس J2 در زمان
شــود. ایــن نــوع از شــاتکریت، مــی توانــد در بــاالی ســر هــم پاشــیده شــود و حتــی در شــرایط ســخت مثــل شــرایط وجــود 
جریــان آب خفیــف و شــرایط اضطــراری کار پشــت ســر هــم، مثــل کنــده کاری و دمیــدن هــوا هــم قابــل اســتفاده اســت.

شــاتکریت کالس J3 در مــوارد وجــود ســنگ هــای خیلــی شــکننده و یــا جریــان آب قــوی اســتفاده مــی شــود. بــه دلیــل 
ــن از  ــد. بنابرای گیــرش ســریع، مقــدار بیشــتری گــرد و خــاک و مــالت برگشــتی در زمــان اســتفاده از آن بوجــود مــی آی

شــاتکریت کالس J3 فقــط در مــوارد خــاص اســتفاده مــی شــود.

8 . نحوه ی اجرای  شاتکریت
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پایین
نامناسب

بد
بد

تجربه کارگر نازل
فرآیند پاشش 

طراحى اختالط بتن
شرایط

باال
مناسب
خوب
خوب

8-6 مالت برگشتی

کاهــش مقــدار مــالت برگشــتی در طــول فرآینــد پاشــش، یکــی از پیچیــده تریــن چالــش هــا در فرآینــد پاشــش بتــن اســت. 
تاثیــرات، بســیار گوناگــون اســت. بــه طــوری کــه کنتــرل سیســتماتیک، بســیار پیچیــده مــی شــود. مهمتریــن فاکتــور مســلماً 
کارگــر نــازل مــی باشــد. توانایــی هــای فنــی و تجربــه او بــه شــدت بــر مقــدار مــالت برگشــتی تاثیــر مــی گــذارد. ایــن موضــوع 
یکــی از مهمتریــن مســائل در اقتصــاد و تجهیــز کارگاه مــی باشــد. زیــرا هــر تــن مــالت برگشــتی معــادل دو برابــر شــدن میــزان 

کار اســت.

فاکتورهای تاثیر گذار بر مقدار مالت برگشتی :

تجربه و توانایی های فنی کارگر نازل
جهت پاشش )باال، پایین، افقی(

پارامترهای پاشش )فشار هوا، نازل، مقدار خروجی پاشش(
فرآیند پاشش )فرآیند پاشش خشک / مرطوب(

طرح اختالط شاتکریت )سنگدانه ها، منحنی دانه بندی، افزودنی زودگیر، الیاف، چسباننده ها(
عملکرد شاتکریت )مقاومت خیلی اولیه، مقاومت چسبندگی، ضخامت الیه ها(

شرایط سطح زیرین )میزان همواری، چسبندگی(

جرا
ا

شکل 8-18 : تاثیرات عوامل مختلف بر روی مالت برگشتی
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میــزان مــالت برگشــتی در طــول فرآینــد پاشــش تغییــر مــی کنــد. در دقایــق اولیــه، غالبــا مقــدار بیشــتری ســنگدانه هــا 
برگشــت مــی شــوند. زیــرا ابتــدا بایــد یــک الیــه چســباننده بــر روی ســطح زیریــن کــه بتــن پاشــیده مــی شــود، شــکل گیرد. 
ســپس در زمــان پاشــش بتــن، تمامــی ترکیبــات موجــود در مخلــوط بتنــی برگشــت مــی شــوند. مقــدار مــالت برگشــتی بــا 

توجــه بــه مقاومــت چســبندگی شــاتکریت مــی توانــد بــه خوبــی کنتــرل شــود.

مقدار مالت برگشتی
بــدون انــدازه گیــری جداگانــه مــالت برگشــتی تحــت شــرایط رایــج در محــل پــروژه، مقــدار ایــن مــالت بــه ســختی ممکــن 

اســت تخمیــن زده شــود :

مالت برگشتی در شاتکریت خشک 20 تا 30 درصد برای کار کردن در شرایط عمودی باالی سر
مالت برگشتی برای شاتکریت مرطوب 5 تا 15 درصد برای کار کردن در شرایط عمودی باالی سر

مصرف مجدد
بــه طــور کلــی مــالت برگشــتی شــاتکریت یــک بتــن قابــل بازیافــت بــا تمامــی ترکیبــات اولیــه موجــود در آن مــی باشــد. بــا ایــن 
وجــود مــی توانــد بــا شــرایط موجــود در کارگاه آلــوده و یــا ترکیــب شــود. ماننــد بتــن ســازه ای، مقــدار کمــی در حــدود حداکثــر 
10 تــا 20 درصــد شــاتکریت برگشــت شــده، مــی توانــد در صــورت جمــع آوری صحیــح بــدون ایجــاد مشــکل مجــددا اســتفاده 

. د شو

8-7 افزایش مقدارگرد و خاک
گــرد و خــاک در هــر نــوع شــاتکریت ایجــاد مــی شــود. ولــی نــوع و مقــدار ایــن گــرد و خــاک مــی توانــد بســیار متفــاوت 
باشــد. یــک مســاله بســیار مهــم در خصــوص شــاتکریت خشــک وجــود دارد. زیــرا ترکیبــات تشــکیل دهنــده، طبیعتــاً تمایــل 
بــه شــکل دادن گــرد و خــاک دارنــد. مقــدار گــرد و خــاک ایجــاد شــده مــی توانــد بــا روش هــای مناســب کاهــش یابــد. 

مــواردی کــه مــی توانــد مقــدار گــرد و خــاک را بــرای شــاتکریت خشــک کاهــش دهــد، عبارتنــد از :

استفاده از سنگدانه های کمی مرطوب شده ) بجای سنگدانه های خشک شده در هوا(
پوشانیدن سیستم حمل و نقل و جابجایی

ــه   ــازل) هــوا )بــه حداقــل رســانیدن(، آب، افزودنــی زودگیــر )ب تنظیــم صحیــح و هدایــت درســت و همزمــان پارامترهــا در ن
حداقــل رســانیدن( (

انتقال مواد با میزان ارتعاش کم
استفاده از زودگیر کننده های فاقد قلیایی

6 h/m3 استفاده از اصالح کننده های پاشش، برای خروجی بیش از
استفاده از افزودنی های مخصوص شاتکریت برای اصالح گرد و خاک موجود در مصالح
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بــا وجــود تمــام ایــن مــوارد، دو تــا چهــار برابــر گــرد و خــاک بیشــتر بــا روش شــاتکریت خشــک، نســبت بــه روش مرطــوب 
ایجــاد مــی شــود. بــرای بهبــود بیشــتر ایمنــی، فقــط از افزودنــی هــای زودگیــر شــاتکریت فاقــد قلیایــی بایــد اســتفاده شــود.

8-8 سایه های ایجاد شده در اثر پاشش
حفــره هــا در بتــن هــای پاشــیده شــده مثــال پشــت آرماتــور بنــدی، مهمتریــن مســاله در تعمیــرات بــا مالت های پاششــی اســت 
و همچنیــن یــک چالــش، در ســازه هــای شــاتکریت معمــول مــی باشــد. فقــط یــک کارگــر بــا تجربــه نــازل مــی توانــد ایــن ســایه 
هــای ایجــاد شــده در اثــر پاشــش را بــا انتخــاب درســت مراحــل پاشــش بــه حداقــل برســاند. اهمیــت کارگــر نــازل بــه عنــوان 

مهمتریــن معیــار بــرای یــک شــاتکریت بــا کیفیــت، ضــروری اســت.

8-9 اتوماسیون و مکانیزه کردن
هــر نــوع کار یــا مرحلــه ای کــه بــه طــور ثابــت تکــرار شــونده اســت؛ بــا اتوماســیون بهبــود پیــدا مــی کنــد. بیــش از 100 
ســال پیــش مــالت آنــی گیــر Sika ® -1 بــا اســتفاده از دســت بیــن درزهــای دیوارهــای بنایــی ســاخته شــده بــا الشــه 
ســنگ توســط کارکنــان ســازنده تونــل هــا فشــرده مــی شــده اســت. در حالــی کــه ایــن روزهــا مقادیــر زیــادی از بتــن و 
مــالت پاششــی بــا کیفیــت اصــالح شــده بــا افزودنــی هــا، بــا اســتفاده از متخصصیــن بــه تعــداد کــم مــی توانــد در مقیــاس 
صنعتــی توســط ماشــین آالت صنعتــی و سیســتم هــای پاشــش بتــن بــا عملکــرد بــاال، بــه ســرعت اســتفاده شــود. مکانیــزه 
کــردن، بــه خوبــی در فنــاوری شــاتکریت پیشــرفت کــرده و هــر نــوع کار از تولیــد، تــا کاربــرد را پوشــش داده اســت. آینــده 
در اتوماســیون بیشــتر در ســال هــای پیــش رو اســت. خصوصــاً بــرای آســان کــردن کار بلنــد کــردن و جابجــا کــردن اپراتــور 
ــور در کار شــاتکریت تمرکــز کنــد و او را  ــه اپرات ــر تجرب ــد ب جــت بتــن، اتوماســیون بســیار مــورد توجــه اســت. هــدف بای
از مراحــل پشــت ســر هــم مکانیکــی زیــاد کــه مــی توانــد مکانیــزه و اتوماتیــک شــود راحــت کنــد. بــرای مناســب بــودن 
سیســتم هــا بــرای کار تونــل، تمامــی فنــاوری هــا و توســعه هــای جدیــد بایــد در طراحــی، محکــم و قــوی و از نظــر شــکل 

تــا حــد امــکان ســاده باشــند کــه بتواننــد شــانس حفــظ شــدن در شــرایط ســخت تونــل را داشــته باشــند.

8 . نحوه ی اجرای  شاتکریت
جرا

ا
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فرآینــد پاشــش، بتــن بــه عنــوان جابجایــی بتــن یــا مــالت پاششــی از جابجــا کننــده آن مثــال وســیله حمــل کننــده تــا 
نــازل و پاشــش آن بــه محــل مــورد نظــر تعریــف مــی شــود. مــا مشــاهده کردیــم کــه تمایزاتــی بیــن شــاتکریت خشــک و 
تــر وجــود دارد. ایــن تمایــزات همچنیــن در مــورد فرآیندهــا نیــز وجــود دارد. زیــرا فرآیندهــا بایــد بــا توجــه بــه مشــخصات 

مــواد، بــه روش هــای متفــاوت حمــل و پاشــش تقســیم شــوند. 

هــر دو فرآینــد، مزایــا و معایــب خــاص خــود را دارنــد کــه بــر اســاس آن هــا انتخــاب مــی شــوند. ایــن مشــخصات از نظــر 

سیســتم و در ویژگــی هــای کلــی، در جــدول زیــر مقایســه شــده اســت.

تزریق اضافی 
در نازل

روش انتقال  ماده جابجا کننده سیستم
جابجایی

شرایط مواد ماده

آب جریان باریک
)انتقال با هوا(

هوا روتور )بادی( ــده  ــک ش خش
آون در 

اسپری
)مخلوط آماده(

آب + افزودنــی 
ــر زودگی

جریان باریک
)انتقال با هوا(

هوا روتور )بادی( رطوبت طبیعی بتن خشک

هــوا + افزودنــی 
زودگیــر

جریان باریک
)انتقال با هوا(

هوا روتور )بادی( مرطوب بتن

هــوا + افزودنــی 
زودگیــر

جریان باریک
)انتقال با فشار(

بتن پمپ
)هیدرولیکی(

مرطوب بتن

خشک مرطوب

متعادل پایین تشکیل گرد و خاک

متعادل پایین مالت برگشتی

متوسط باال مقدار خروجی پاشش

پایین باال هزینه تجهیزات

مقادیر متوسط
سطح مقطع کوچک

مقادیر باال
سطح مقطع بزرگ

جدول 9-2 : مالک های سنجش کلی برای انتخاب روش پاشش

 9. فرآیند پاشش



69

جریان باریک جریان  چگال

ده
آما

ت 
مال

 / 
ور

روت

ت 
طوب

ا ر
ن ب

 بت
ر /

تو
رو

عی
طبی

تن
/ ب

ور 
روت

تن
/ ب

پ 
پم

ویژگی های مورد نظر در انتقال
x x (1 200m< مسافت جابجایی
x x x (1 200m – 40 مسافت جابجایی
x x x x 40m> مسافت جابجایی

x x 10 h/m3< مقدار خروجی
x x x x 10 h/m3 – 3 مقدار خروجی
x x 3 h/m3> مقدار خروجی

x x (1 100m< ارتفاع جابجایی
x x x (1 100m – 20 ارتفاع جابجایی
x x x x 20m> ارتفاع جابجایی

شرایط محل پروژه
x x x کار کردن با وقفه های زیاد
x x x (2 x (2 نیاز به عملکرد مقاومتی خیلی باال
x )نفوذ آب / دمای پایین / ... (

نوع کاربرد
x تونل سازی

x x پایدار سازی شیب
x x x پایدار سازی ترانشه

x x نوسازی و بهسازی
x x ساخت هنری
x آب بند سازی و محافظت

 مناسب =X         مقدار زیاد مواد از دست رفته =(1      بتن دیرگیر شده =(2

ند
رآی

ف
 9. فرآیند پاشش

ده
 ما

ت /
یزا

جه
ت

جدول 9-3 : فرآیندهای پاشش مختلف و موارد کاربرد آنها
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مخلوط تر

تغذیه هیدرولیک

پمپ پاشش بتن

هوا پمپ اندازه گیر

زودگیر مایع

9-1 فرآیند جریان چگال
وقتــی کــه مقادیــر قابــل توجهــی بتــن بایــد پاشــیده شــود، بتــن در طــول لولــه هــا بایــد بــه صــورت یــک جریــان چــگال، بــه 
ســمت نــازل پمپــاژ گــردد. در آنجــا بــا اســتفاده از هــوای فشــرده از هــم جــدا مــی شــود. افزودنــی زودگیــر هــم بــه بتــن در 
زمــان اضافــه شــدن هــوای فشــرده، افــزوده مــی شــود. نــازل، مخلــوط بتــن و زودگیــر کننــده را بــه جــت شــاتکریت تبدیــل 
مــی کنــد. بــا توجــه بــه میــزان خروجــی بــاال، ایــن روش بــرای پایــدار ســازی خاکبــرداری در تونــل هــا از یــک طــرف و از 

طــرف دیگــر بــرای پایــدار ســازی حفــره هــای بــزرگ اســتفاده مــی شــود.

تفــاوت اصلــی بــا بتــن پمپــی معمولــی، نیــاز بــه ایــن ویژگــی اســت کــه حالــت تنــاوب و کــم و زیــاد شــدن در پمپــاژ بایــد 
بــه حداقــل مقــدار ممکــن در طــول جابجایــی بتــن برســد. تــا یــک حالــت پاشــش ثابــت در نــازل بدســت آیــد. روش هــای 
مختلفــی بــرای بهبــود ســرعت انتقــال بتــن و کاهــش اختــالل وجــود دارد کــه بــه کمــک آنهــا مــی تــوان بــه هــدف فــوق 

رســید.

هــوای فشــرده بــا اســتفاده از یــک کمپرســور هــوا و از طریــق یــک لولــه جداگانــه بــه نــازل مــی رســد. واحــد انــدازه گیــر، 
افزودنــی زودگیــر را هــم توســط یــک لولــه جداگانــه بــه نــازل مــی فرســتد. مقــدار مصــرف زودگیــر بــا مقــدار بتــن تنظیــم 

مــی شــود. بنابرایــن یــک مقــدار از قبــل تعییــن شــده از زودگیــر شــاتکریت بــه صــورت ثابــت بــه بتــن اضافــه مــی شــود.

بــرای انتقــال و جابجایــی بتــن و فرآینــد پاشــش مرطــوب بــه روش جریــان باریــک، ماشــین هــای روتــوری ویــژه ای مــورد 
نیــاز اســت.

 9. فرآیند پاشش

شکل 9-1 : فرآیند جریان چگال برای شاتکریت مرطوب
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9-1-1مزایا

مزایــای فرآینــد پاشــش مرطــوب بســیار زیــاد و متفــاوت هســتند. پاشــش مرطــوب، مــدرن تریــن و بــا کفایــت تریــن روش 
بــرای پاشــش بتــن، در مقایســه بــا فرآینــد پاشــش خشــک اســت.

ظرفیت باالتر خروجی شاتکریت تا h/m3 25 در برخی موارد
مقدار مالت برگشتی در حدود 2 تا 4 بار کاهش می یابد.

بهبود بسیار زیاد در شرایط کاری به خاطر کاهش گرد و خاک تولیدی
کاهش هزینه سایش در تجهیزات شاتکریت

کاهش مصرف هوا در زمانی که از روش جریان چگال استفاده می کنیم.
بهبود کیفیت شاتکریت )مقدار آب ثابت(

شــاتکریت مرطــوب، بــا روش جریــان چــگال نیازمنــد کار بیشــتر در ابتــدا )شــروع( و انتهــا )تمیــز کاری( در مقایســه بــا روش 
خشــک اســت. همچنیــن زمــان کار از قبــل، در زمــان تولیــد تنظیــم مــی شــود و شــاتکریت بایــد در همــان زمــان کامــاًل 

تمــام شــود در غیــر ایــن صــورت مقــداری بتــن از بیــن خواهــد رفــت.

کاربردهای ایده آل برای شاتکریت مرطوب بر اساس مزایای این فرآیند است :

مقدار خروجی زیاد یا خیلی زیاد بتن
در نظر داشتن دوام باال

9. فرآیند پاشش
ند

رآی
ف
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9-1-2 ماشین آالت برای فرآیند جریان چگال

روش هــای دســتی و مکانیکــی بــرای فرآینــد پاشــش مرطــوب، اســتفاده مــی شــود. ولــی بــه طــور ســنتی شــاتکریت مرطوب 
بــا ماشــین آالت خــاص پاشــیده مــی شــود. خروجــی بتــن زیــاد و مقطــع بــزرگ، باعــث مــی شــود کــه نیــاز بــه مکانیــزه 
شــدن کار وجــود داشــته باشــد. سیســتم هــای پاشــش بتــن بــا پمــپ هــای مضاعــف، مهمتریــن ماشــین هــای مــورد کاربــرد 
بــرای مخلــوط هــای مرطــوب هســتند. بــر خــالف پمــپ هــای بتــن معمولــی، ایــن سیســتم هــا بایــد توانایــی تولیــد یــک 
جریــان ثابــت بتــن را کــه تــا حــد امــکان یکنواخــت و بنابرایــن مــداوم باشــد داشــته باشــند؛ تــا پاشــش یکنواخــت بتــن 

تضمیــن شــود.

توضیح کلی پمپ های دو پیستونی پوتزماستر
ــا اســتفاده از موتورهــای الکتریکــی و یــا دیــزل و توســط پمــپ هــای روغــن  پمــپ هــای بتــن بــه صــورت هیدرولیکــی ب
کار مــی کننــد. پیســتون هــای هدایــت کننــده بــه صــورت هیدرولیکــی در طــول ســیلندرها حرکــت مــی کننــد. آنهــا بــا 
سیســتم کشــش و فشــار عمــل مــی کننــد. پیســتون معکــوس، یــک حالــت مکــش حاصــل از خــال ایجــاد مــی کنــد کــه 
مــواد را بــه داخــل ســیلندر مــی مکــد. بــه طــور همزمــان پیســتون فشــار دهنــده، مواد)شــاتکریت( را بــه داخــل ســیلندر و 
نهایتــاً بــه لولــه انتقــال، فشــار مــی دهــد. در پایــان مرحلــه، جهــت کار برعکــس مــی شــود. بــه طــوری کــه لولــه دوراهــی 
راه را برعکــس و پیســتون هــا بــر عکــس حالــت قبــل بــه حرکــت در مــی آینــد. پمــپ مــادر شــامل ســیلندر هدایــت کننــده 
هیدرولیکــی، ســیلندرهای هدایــت بتــن و پیســتون هــا، تانــک آب بیــن ایــن دو، هاپــر بتــن بــا همــزن، لولــه دوراهــی، اهــرم 

و ســیلندر برعکــس بــرای لولــه دوراهــی مــی باشــد.

Sika®-PM702Dشکل 9-3 : ماشین شکل 9-4 :پمپ پوتزماستو دو پیستونی 
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مخلوط خشک /  تر

تغذیه بادى

ماشین پاشش بتن

ده
شر

ى ف
هوا

آب / هواپمپ اندازه گیر

زودگیر مایع

9-2  فرآیند جریان باریک

ماشــین هــای روتــوری، بتــن را بــا اســتفاده از نیــروی بــاد )جریــان باریــک( بــه حرکــت در مــی آورنــد. بنابرایــن در نــازل، 
بتــن نبایــد بیــش از حــد از هــم جــدا شــود. مزیــت ایــن روش ایــن اســت کــه هــم شــاتکریت خشــک و هــم شــاتکریت 
مرطــوب بــا ایــن روش مــی تواننــد پاشــیده شــوند. از آنجــا کــه ماشــین هــای پاشــش، بــرای فرآینــد جریــان باریــک، بــه 
طــور قابــل مالحظــه ای کوچکتــر از ماشــین هــای قابــل اســتفاده بــرای فرآینــد جریــان چــگال هســتند؛ ایــن روش بــرای 

اســتفاده در تعمیــر و بهســازی اســتفاده مــی شــود کــه محدودیــت هــای فضــای کار ممکــن اســت موانعــی ایجــاد کنــد.
ــدار  ــی شــود. مق ــه م ــازل اضاف ــه ن ــه ب ــای جداگان ــه ه ــر، توســط لول ــدازه گی ــا اســتفاده از واحــد ان ــاتکریت ب ــر ش زودگی
مصــرف، بــا مقــدار بتــن تنظیــم مــی شــود. بنابرایــن مقــداری تنظیــم شــده از زودگیــر شــاتکریت همیشــه اضافــه مــی شــود. 
در روش پاشــش خشــک، زودگیــر کننــده مــی توانــد بــا ســیمان هــای خــاص زودگیــر جایگزیــن شــود. ایــن ســیمان هــا در 

مــدت زمــان کوتاهــی پــس از مرطــوب شــدن بــا آب ســخت مــی شــوند.

ند
رآی

ف

شکل 9-4 : فرآیند جریان باریک برای شاتکریت خشک یا مرطوب 
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9-2-1  مزایا

ــری آن خالصــه مــی شــود. ایــن روش ســنتی اســتفاده از  ــه شــاتکریت خشــک بیشــتر در انعطــاف پذی ــوط ب ــای مرب مزای
شــاتکریت اســت کــه در همــه جــای جهــان بهتــر شــناخته شــده اســت.

مقاومت خیلی ابتدایی حداکثری برای آب بندی اولیه و پایدار سازی
تقریبا مدت زمان نامحدود برای نگهداری مواد در سیلوها

هدر رفت بتن وجود ندارد

بــا شــاتکریت خشــک، مســائل اقتصــادی معمــوال بــا مقــدار مــالت بازگشــتی، تولیــد گــرد و خــاک و هزینــه ســایش ماشــین 
آالت مشــخص مــی شــود.

کاربرد ایده آل برای شاتکریت خشک و مالت آماده از مزایای این فرآیند حاصل می شود:

تعمیرات بتن
آب بندی اولیه در زمان نفوذ آب شدید

کارهای پاششی متوسط
جاهایی که وابستگی به زمان وجود ندارد

9-2-2 ماشین آالت برای فرآیند جریان باریک

ــرا شــاتکریت خشــک در اکثــر  ــرای فرآینــد پاشــش خشــک اســتفاده مــی شــوند. زی پاشــش دســتی و ماشــینی هــر دو ب
کارهــا، امــا بــا خروجــی کمتــر، کاربــرد دارد. کارکــردن بــه صــورت دســتی توســط کارگــر نــازل، مهمتــر از روش پاشــش بتــن 
مرطــوب مــی باشــد. همانطــور کــه توضیــح داده شــد؛ مخلــوط هــای خشــک معمــوال بــا ماشــین هــای روتــوری اســتفاده 

مــی شــوند کــه تفــاوت آنهــا در مقایســه مســتقیم عبارتســت از :

)h/m3( خروجی شاتکریت
کاربردها )خشک/مرطوب/هر دو(

نیروی هدایت کننده )بادی / الکتریکی(
اندازه واحد پاشنده )ابعاد / وزن / آسودگی(

کنترل )دستی / بخشی اتوماتیک(
کارکردن با دستگاه )روی واحد / کنترل از راه دور(

دستگاه های اضافی )واحد اندازه گیر / تجهیزات تمیز کننده(

 9. فرآیند پاشش
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257.014

1
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5

3

2

6

7

ند
رآی

ف

 Avila ® - 273 شکل 9-6 :ماشین

شکل 9-5 :کلیات کارکرد ماشین های روتوری

Aliva ®توضیحات کلی ماشین های روتوری

مــاده پــر شــده در هاپــر پمــپ )7( بــه ســمت محفظــه روتــور 
لغزانیــده مــی شــود )6( بــا چرخیــدن روتــور )2( و اتصــال هــوا 
از بــاال  )1( مــواد بــه ســمت محفظــه تخلیــه رانــده مــی شــوند 
ــه خروجــی  ــه لول ــواد ب ــن )3( م ــوای از پایی ــا کمــک ه )5( ب
هدایــت مــی شــوند )4( از ایــن طریــق مــواد بــه صــورت یــک 
ــه در  ــوند ک ــی ش ــت م ــش هدای ــازل پاش ــه ن ــک ب ــار باری بخ

آنجــا افزودنــی هــای مــورد نیــاز بــه آن اضافــه مــی شــود.

ــرای  ــد. ولــی هنــوز مســیر ب ماشــین هــای روتــوری از نظــر طراحــی، ثابــت و محکــم هســتند و پیشــینه ای طوالنــی دارن
توســعه وجــود دارد. ایــن مســیر بــر مــوارد زیــر تمرکــز داد :

افزایش مقاومت قطعات در برابر سایش
بهبود محافظت در برابر گرد و خاک

پر شدن بهتر و کامل تر محفظه
افزایش خروجی شاتکریت در برخی از بازارها

9. فرآیند پاشش
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10-1 سیستم پاشش بتن سیکا پوتزماستر

ــا  ــر ب ــر روی تریل ــل حمــل و واحدهــای نصــب شــده ب ــات هــای پاشــش قاب ــزات شــاتکریت، شــامل روب محصــوالت تجهی
ــه مــی دهنــد، مــی  ــه مــا ارائ ــر ســاعت را ب ــا 30 متــر مکعــب ب ــا 17 متــر کــه عملکــرد پاششــی ت محــدوده دسترســی ت

باشــند.

Sika®-PM 307 10-1-1 ماشین

ماشــین شــاتکریت متحــرک متصــل بــر روی کامیــون کــه بــرای پاشــش بتــن بــه صــورت اتوماتیــک در کارهــای زیــر زمینــی 
ــرای مقاطــع تونــل کوچکتــر و پایــدار ســازی شــیبها ایــده آل  طراحــی شــده اســت)فرآیند خشــک و تــر(. ایــن ماشــین ب

اســت.

Sika®-PM 4207 10-1-2 ماشین

ــادن طراحــی شــده اســت.  ــای ســخت در مع ــرای کاره ــه طــور خــاص ب ــم و فشــرده، ب ــن محک ــن ماشــین پاشــش بت ای
بازوهــای پاشــنده بتــن بــا دسترســی عمــودی 9 متــر بــرای کار در مقاطــع متوســط و کوچــک طراحــی شــده انــد. پمــپ 
ــکان اســتفاده از  ــا ام ــرار دارد. ب ــر روی آن ق ــاژ h/m3 20 ب ــوان پمپ ــر ت ــا حداکث بتــن دو پیســتونی پوتزماســتر P715 ب

ــر مــی شــود. ــر و مســتقل ت ــل حرکــت ت ــرد قاب کمپرســور مارپیــچ در سیســتم، ماشــین در زمــان کارب

  Sika®-PM 500 10-1-3 ماشین

ایــن اولیــن سیســتم شــاتکریت تولیــد شــده بــا همــکاری دو شــرکت ســیکا و پوتزماســتر مــی باشــد. بــا دسترســی عمــودی 
17 متــر ماشــین Sika®-PM 500 بــرای مقاطــع تونلــی متوســط و بــزرگ، حفــره هــا و غارهــای بــزرگ و شــیب هــای 
تنــد قابــل اســتفاده اســت. بــازوی اتوماتیــک پاشــش بتــن اجــازه مانــور پذیــری بهینــه را مــی دهــد. پمــپ بتــن دو پیســتونی 

پوتزماســتر BSA 1005 بــا حداکثــر ظرفیــت پمپــاژ h/m3 30 روی دســتگاه قــرار دارد.

  Sika®-PM 5312 10-1-4 ماشین
ایــن ماشــین فشــرده بــرای نصــب بــر روی یــک کامیــون 2 یــا 3 محــوره طراحــی شــده اســت کــه حمــل و نقــل و حرکــت 
آنــرا در جــاده هــا و داخــل ســایت پــروژه آســان مــی کنــد. نــوع طراحــی آن بــه کاربــر دســترس پذیــری کامــل بــه اجــزای 
مختلــف را مــی دهــد و نگهــداری آنــرا آســان تــر مــی کنــد. بــازوی پاشــش بتــن دسترســی عمــودی 14 متــر دارد و حداکثــر 

ظرفیــت پمــپ بتــن روی دســتگاه h/m3 30 مــی باشــد.

Sika®-PM 702 10-1-5 ماشین
ــا اســتفاده از فرآینــد پاشــش  ــرای پاشــش بتــن دســتی، ب ــا پمــپ بتــن دو پیســتونی فشــرده ب ایــن دســتگاه، ماشــینی ب
ــه  ــا شاســی قابــل حرکــت و پمــپ افزایــش افزودنــی مایــع، قابــل ارائ مرطــوب بــه روش جریــان چــگال مــی باشــد کــه ب

اســت.

10 . تجهیزات پاشش بتن
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10 . تجهیزات پاشش بتن 
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 Sika ®-PM 4207 شکل 10-1 :ماشین

 Sika ®-PM 500 شکل 10-2 :ماشین

 Sika ®-PM 5312 شکل 10-3 :ماشین



78

Aliva® 10-2 ماشین آالت پاشش بتن

ماشــین هــای پاشــش بتــن Aliva و سیســتم هــای مرتبــط بــا آن، توســط شــرکت ســیکا طراحــی شــده انــد تــا ضمــن 
ــن  ــال بت ــرای انتق ــور ب ــا از سیســتم روت ــن ماشــین ه ــند. ای ــل انعطــاف باش ــا دوام و قاب ــم، ب ــی الزم، محک داشــتن کارآی
ــازک بــه  ــا اســتفاده از هــوای فشــرده بــه صــورت یــک الیــه ماننــد بخــار ن اســتفاده مــی کننــد. مخلــوط خشــک بتــن، ب
ســمت نــازل هدایــت مــی شــود. در آنجــا آب بــه همــراه هــر نــوع مــاده افزودنــی مایــع ماننــد افزودنــی هــای زودگیــر کننــده 
مــی توانــد بــه بتــن اضافــه شــود. بــا توجــه بــه انــرژی کــم در زمــان پاشــش، فرآینــد پاشــش جریــان باریــک مــی توانــد 
بــرای پاشــش دســتی هــم اســتفاده شــود. صفحــات خــود روانــکار کننــده ماشــین هــای Aliva اصطــکاک را در ماشــین 

آالت کاهــش مــی دهــد و بنابرایــن قیمــت نهایــی کاهــش مــی یابــد.

Aliva®- 237 10-2-1 ماشین

ماشــین AL-237 یــک ماشــین پاشــنده بتــن فشــرده بــرای پاشــش خشــک و همچنیــن مــوارد اســتفاده از مــالت مرطــوب 
بــه میــزان کــم مــی باشــد. ارتفــاع کــم هاپــر دســتگاه، اجــازه اســتفاده از مــواد از قبــل بســته بنــدی شــده بــا میــزان کــم 
ــور  ــرای روت ــه راحتــی مــی دهــد. مجموعــه FC )تغییــر دهنــده فرکانــس( یــک مجموعــه نامحــدودی از ســرعت را ب را ب
فراهــم مــی کنــد و بنابرایــن ظرفیــت مناســب بــرای هــر میــزان انتقــال بتــن و بــرای هــر نــوع کار را فراهــم مــی کنــد. بــا 
محــدوده ظرفیــت انتقــال از 0.4 تــا 4 متــر مکعــب بــر ســاعت ماشــین AL-237 بــرای همــه کارهــای شــاتکریت خشــک 

مناســب مــی باشــد.

Aliva®- 257 10-2-2 ماشین

ماشــین Aliva® - 257 یــک ماشــین کلــی بــرای پاشــش بتــن بــه روش خشــک و تــر بــا روش جریــان باریک مــی باشــد. طراحی 
بســیار فشــرده ماشــین کــه بــر ابعــاد، وزن و عملکــرد آن تاکیــد دارد؛ آنــرا بــا فقــط کمــی بیــش از 600 کیلوگــرم وزن و 
 AL-257 بــا ابعــادی بــه کوچکــی یــک ماشــین کوچــک شــاتکریت خشــک معرفــی کــرده اســت. بــا ایــن حــاالت ماشــین
بــرای هــر محــل پــروژه ای مناســب مــی باشــد و کار و نصــب آن بســیار آســان اســت. بــا میــزان ظرفیــت خروجــی 0.7 تــا 
9.6 متــر مکعــب بــر ســاعت )بــا ســه انــدازه روتــور( ایــن ماشــین بــرای کارهــای کوچــک تعمیــرات بتــن تــا پایــدار ســازی 

شــیبهای بــزرگ مــی توانــد مناســب باشــد.

Aliva® - 267 10-2-3 ماشین

ــان باریــک  ــا فرآینــد جری ــر ب ــرای پاشــش بتــن خشــک و ت ماشــین AL-267  یــک ماشــین چنــد منظــوره اســت کــه ب
مــی توانــد اســتفاده شــود. ســاختمان کوچــک ایــن ماشــین، آنــرا بــرای هــر نــوع نیــازی مناســب مــی کنــد. بــا ظرفیــت 
خروجــی 4 تــا 21 متــر مکعــب بــر ســاعت دامنــه کاربردهــا مــواردی مثــل تونــل ســازی، معــدن و پایــدار ســازی ســنگ و 

شــیب هــا را شــامل مــی شــود.

10 . تجهیزات پاشش بتن 
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10 . تجهیزات پاشش بتن 
م 

تـ
س

ـی
س

 Aliva ®-267 شکل 10-6 :ماشین
با مجموعه اندازه گیر میزان مصرف افزودنی 

 Aliva ®-257 شکل 10-5 :ماشین

 Aliva ®-237 شکل 10-4 :ماشین
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)TBM( برای دستگاه حفر تونل Aliva 10-3 ربات شاتکریت

همــراه بــا روش ســنتی حفــر کــردن و دمیــدن هــوا و حفــر کننــده هــای اســتاندارد، حفــاری بــا ماشــین TBM اکنــون یکــی 
از مــدرن تریــن روش هــای حفــر تونــل مــی باشــد. ماشــین TBM معمــوالً ســنگ هــا را بــا چرخــش و ضربــه زدن مــی کنــد 
و جــدا مــی کنــد. انــواع متفاوتــی از TBM اســتفاده مــی شــود کــه بــا توجــه بــه شــرایط زمیــن شــناختی و هیدرولیکــی و 

یــا مقــدار بزرگــی تونــل انتخــاب مــی شــود.

به طور اساسی حفاری تونل با TBM همیشه روش مشابهی را دنبال می کند.
الف( مقطع کار با استفاده از کنده کاری دستی و یا چرخ های برش دهنده آماده می شود.

ب( سنگ های کنده شده از محل جدا و به روی سطح آورده می شوند.
ج( کارهای پایدار سازی انجام می شود و همچنین دیواره های تونل باید آستر کشی شوند.

در طــول فــاز پایــدار ســازی )ج( یــا از قطعــات پیــش ســاخته مخصــوص تونــل )واحــد هــای پیــش ســاخته بتنــی( و یــا از 
شــاتکریت همــراه بــا آرماتــور بنــدی، مــی توانــد اســتفاده شــود.

 TBM بــرای پایــدار ســازی بــا اســتفاده از شــاتکریت، تجهیــزات رباتیــک شــاتکریت طراحــی و تولیــد شــده انــد کــه بــر روی
ســوار شــوند و همــراه آن کار کننــد. ایــن تجهیــزات و سیســتم هــا کامــال توســط Aliva طراحــی، توســعه و نصــب شــده انــد.

  TBM  برای نصب بر روی Aliva ® شکل 10-7 : ماشین های شاتکریت رباتیک

10 . تجهیزات پاشش بتن 
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Aliva ® 10-4 واحد های اندازه گیری میزان مصرف

ــرای اضافــه کــردن افزودنــی زودگیــر اســتفاده مــی شــوند. بــرای تضمیــن کیفیــت  واحــد هــای انــدازه گیــر مخصــوص، ب
گیــرش شــاتکریت، اصالحــات الزم بــرای میــزان مصــرف افزودنــی کــه بایــد بــا میــزان بتــن خروجــی تنظیــم شــود؛ بایــد 
انجــام گیــرد. بــه زبــان دیگــر واحــد انــدازه گیــر، بایــد بــا میــزان بتــن خروجــی تنظیــم و هماهنــگ شــود. همچنیــن واحــد 
ــزان  ــد. )می ــته باش ــتفاده را داش ــورد اس ــای مصــرف محصــوالت م ــه محــدوده ه ــت پوشــش کلی ــد قابلی ــر، بای ــدازه گی ان

حداکثــر و حداقــل مصــرف ضربــدر مقــدار ســیمانی کــه در شــاتکریت موجــود اســت(

 توضیح کارکرد واحد اندازه گیر ® Aliva برای افزودنی های زودگیر کننده

 افزودنــی مایــع زودگیــر توســط یــک لولــه مکنــده بــه داخــل پمــپ رانــده مــی شــود. یــک لولــه مخصــوص بــا دو خــط 
کــش بــر روی یــک روتــور، فشــرده شــده اســت. مــواد موجــود در لولــه بــا حرکــت روتــور جابجــا مــی شــوند. در خروجــی 
پمــپ، افزودنــی بــه شــیر خروجــی اضافــه مــی شــود و بــا آب و یــا در صــورت نیــاز هــوا مخلــوط مــی شــود. یــک ســوئیچ 
کنتــرل فشــار از وارد شــدن بــار بیــش از حــد بــه پمــپ و لولــه هــا در صورتــی کــه یــک گرفتگــی در خــط موجــود باشــد؛ 
جلوگیــری مــی کنــد. بــرای کارهــای کوچــک، افزودنــی مــی توانــد بــا دســت، بــه صــورت پــودری اضافــه شــود. ولــی ایــن 

یــک روش انــدازه گیــری کنتــرل شــده نیســت و بــرای کارهــای بــزرگ نمــی توانــد اســتفاده شــود.

م 
تـ

س
ـی

س

  Aliva ®-403.6 شکل 10-9 :دستگاه تنظیم خودکار شکل 10-8 :برش مقطع شماتیک پمپ فشار

10 . تجهیزات پاشش بتن 
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Distance l ≥ 10t

r ≥ 5t

t ≤
 2

0 
cm

1-11 محصول ®Sikaplan – غشا آب بند

بــرای جلوگیــری از هزینــه اضافــی ناشــی از قالــب بنــدی بتــن، بــرای آســتر کشــی تعریــض تونــل مــی تــوان از شــاتکریت 
اســتفاده رد. در ایــن روش، شــاتکریت مســتقیماً بــر روی یــک غشــا آب بنــد پلیمــری، پاشــیده مــی شــود. بــرای بــه حداقــل 
رســانیدن بازگشــت مــالت، شــبکه ای از ســیم هــای نــازک بــر روی غشــا آب بنــد پلیمــری خوابانیــده و بــه روش خاصــی 

محکــم مــی شــود.
غشــا آب بنــد پلیمــری خــود بــر روی یــک الیــه آب بنــد ســاخته شــده از شــاتکریت، محکــم مــی شــود. ایــن الیــه انتقــال 
ــه  ــد بــدون چروکیدگــی ب ــا غشــا آب بنــد پلیمــری بتوان دهنــده آب بنــد، بایــد ســطح ناصــاف زیریــن را مســطح کنــد؛ ت
خوبــی و محکــم بــر روی ســطح بچســبد. تعــدادی نــکات فنــی مهــم  بــرای اجــرای الیــه انتقــال دهنــده آب بنــد، وجــود 
دارد: بــدون پیــش زدگــی )بــدون الیــاف فــوالدی(، حداکثــر انــدازه ســنگدانه کمتــر از 8 میلیمتر،حداکثــر انــدازه ی ســنگدانه 
کمتــر از 8 میلیمتــر، کالس مقاومــت فشــاری c 25/30 و حداقــل ضخامــت الیــه بیــش از 50 میلیمتــر . در شــکل 11-1 

ناهمــواری قابــل قبــول بــرای الیــه آب بنــد نشــان داده شــده اســت.

11. آب بنـدي

شکل 11-2 :پوشش محصول ®Sikaplan با شاتکریت

EAG-EDT  شکل 11-1 :ناهمواری قابل قبول برای الیه آب بند با توجه به
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Sika® Shot - 3 و FlexoDrain W 11-2 محصوالت

مقاطــع FlexoDrain W اساســاً بــرای اســتفاده در کارهــای تونــل طراحــی شــده انــد؛ تــا بتواننــد آب را از داخــل ســنگ 
ــه هــای شــبکه ای و کلکتورهــا، یــک  ــا ســایر تجهیــزات زهکشــی، مثــل لول هــا جمــع آوری و زهکشــی نماینــد. همــراه ب
سیســتم زهکشــی آب در هــر انــدازه ای مــی توانــد پشــت ســطح ورودی و همچنیــن در انتهــای پوســته تونــل شــکل گیــرد. 
مقاطــع FlexoDrain W بــر روی ســطح بــا بولــت هــای فــوالدی محکــم مــی شــوند و ســطح، مــی توانــد بــه آســانی بــا 

اســتفاده از شــاتکریت آســتر کشــی شــود.

ــک  ــن محصــول، ی ــد شــود. ای ــتفاده از محصــول Sika® Shot-3 آب بن ــا اس ــد ب ــی توان ــوذ آب م ــر نف ــن ت  ســطوح پایی
مــالت آمــاده بــا مقاومــت اولیــه بســیار بــاال مــی باشــد. ایــن مــالت مخصــوص بســته بنــدی شــده آب بنــد، بــا روش پاشــش 

خشــک اســتفاده مــی شــود. 

مقاطــع FlexoDrain W همچنیــن مــی تواننــد مســتقیما بــر روی ســنگ هــا بــا پاشــش مــالت Sika® Shot-3 محکــم 
شــوند.

دي
نـ

 بـ
ب

آ
11. آب بنـدي

   Sika® Shot-3 با مالت FlexoDrain W شکل 11-3 :محکم کردن مقاطع
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رفع عیب هدف دلیل مشکل

منحنی دانه بندی یکنواخت بهینه سازی ماتریس، با اصالح طرح اختالط تراکم

450kg/m3 مقدار ریزدانه ها بیش از

استفاده از افزونه های پودری

فاصله نازل 1.5 تا 2 متر افزایش انرژی فشرده سازی

فشار هوا 3.5 تا 4.5 بار

تمیز کردن سر پاشنده بتن

کنترل میزان مصرف زودگیر بهبود فرآیند گیرش و سخت شدن بتن عکس العمل

کاهش مقدار آب

افزایش مقدار سیمان

افزایش مقدار زودگیر کننده

تغییر نوع زودگیر

استفاده از سیمان با C3A زیاد

استفاده از سیمان با نرمی باالتر

کاهش میزان ریزدانه ها کاهش چسبندگی مخلوط کردن

افزایش مقدار آب

تغییر نوع فوق روان کننده

کاهش میزان مصرف فوق روان کننده

نگهداری ماشین آالت افزایش یکنواختی مخلوط

فشار هوا 3.5 تا 4.5 بار

استفاده از چرخاننده نازل پاشش بتن

تمیز کردن سر پاشنده بتن

کاهش خروجی بتن افزایش میزان پر شدن سیلندر ارتعاشات

F6-F5 استفاده از بتن خود جاری شونده

نگهداری ماشین آالت

افزایش دمای بتن بهبود فرآیند گیرش و سخت شدن بتن شرایط

استفاده از w/c پایین تر

افزایش میزان مصرف زودگیر

استفاده از سیمان با C3A باالتر

استفاده از سیمان نرم تر

جلوگیری از کاهش دمای بتن

جدول 12-1 :مشکالت مربوط به عملکرد

12-راهنمای عیب یابی
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رفع عیب هدف دلیل مشکل

منحنی دانه بندی یکنواخت افزایش پمپ پذیری گیر کردن

افزایش مقدار ریزدانه ها

افزایش مقدار آب )بدون آب انداختگی(

افزایش میزان مصرف فوق روان کننده

استفاده از محصول Sika ® Pump )بهبود کارپذیری(

) 10 h/m3>( کاهش میزان خروجی بتن

اســتفاده از محصــول SikaPump® Start-1 )یــا مخلــوط 
روانســاز اولیــه(

افزایش حباب های هوا در بتن

اســتفااده از محصــول ®SikaTard )بهبــود زمــان کارپذیری 
) بتن

افزایش زمان اختالط برای الیاف

اصالح اشتباهات با توجه به راهنمای رفع عیب آنالیز غلط با توجه به راهنما سوء عملکرد

12-2 : مشکالت مربوط به پمپ پذیری 
جدول 12-2 :راهنمای رفع عیب برای مشکالت پمپ پذیری شاتکریت

12-راهنمای عیب یابی
بی

 یا
ب

عی
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سیکا در یک نگاه

ــاز  ــش آغ ــال پی ــش از 100 س ــیکا بی ــت س ــتان موفقی داس
شــد، وقتــی کــه کســپر وینکلــر- یــک متفکــر را کــه یــک 
افزودنــیSika-1 بلندپــرواز- محصــول بتــن آب بنــد کننــده 
ســریع اســت اختــراع کــرد، و ایــن محصــول بــرای آب بنــدی 
تونــل گاتهــارد بــه کار گرفتــه شــد. اختــراع او ایــن امــکان 
ــا  ــد ارتبــاط ب ــا بتوان ــه شــرکت راه آهــن ســوئیس داد ت را ب
اهمیــت بیــن شــمال و جنــوب اروپــا را مجهــز بــه سیســتم 
بــرق کنــد. پــس از آن ســیکا تبدیــل بــه یــک شــرکت موفق، 
پیشــرو و نــوآور در بخــش محصــوالت شــیمی خــاص شــد و 
ــی  ــد محصوالت ــا و تولی ــق راه حــل ه ــه خل ــروز ب ــه ام ــا ب ت
ــت  ــای تقوی ــتم ه ــری، سیس ــرزه گی ــدی، ل ــرای درز بن ب
کننــده و محافظــت کننــده در بخــش ســاختمان و همچنیــن 
در صنایــع تولیــدی )خــودرو ســواری، اتوبــوس، کامیــون، راه 
آهــن، انــرژی هــای خورشــیدی و بــادی و محصــوالت نمــای 
ســاختمان( پرداختــه اســت. خطــوط تولیــد کارخانــه هــای 
ــاال، مــات  ــا کیفیــت بســیار ب ــی هــای بتــن ب ســیکا، افزودن
هــای تخصصــی، درزگیــر هــا، چســب هــای صنعتــی،  لــرزه 

گیرهــا و  مــواد تقویــت کننــده، سیســتم هــای مقاوم ســازی 
ســاختمان، کــف پــوش هــا و پوشــش هــای صنعتــی و انــواع 
سیســتم هــای آب بنــدی و حفاظــت از ســطوح ســقف هــا 
را شــامل مــی شــود. بــا اجــرای موفــق ایــن محصــوالت در 
ــه  ــل ب ــز، ســیکا تبدی ــش برانگی ــروژه هــای متعــدد و چال پ
برنــد مــورد اعتمــاد متخصصــان در تمــام دنیــا شــده اســت.  
ــا،  ــور در دنی ــش از 90 کش ــور در بی ــا حض ــیکا ب ــروز س ام
ــان،  ــتیبانی از مهندس ــتای پش ــود در راس ــت خ ــه حرک ب
معمــاران، پیمانــکاران، کارشناســان، تولیــد کننــدگان و 
ســایر متخصصــان بخــش صنعــت و ســاختمان ادامــه مــی 
دهــد، تــا شــهرت جهانــی خــود را بــه عنــوان یــک برنــد و 
ــابقه حضــور  ــیکا س ــد. س ــظ کن ــاد حف ــل اعتم شــریک قاب
ــا  ــن 1960 ت ــازه ی بی ــران را دارد، و در ب ــاله در ای 70 س
ــال  ــت. و از س ــرده اس ــکاری ک ــی هم ــش مل ــا کف 1980 ب
ــر  ــا دفت ــوان تنه ــه عن ــیان ب ــیکا پارس ــرکت س 1384 ، ش
رســمی ســیکای ســوییس در ایــران فعالیــت خــود را آغــاز 

کــرده اســت.

بیش از

100 سال 
تجربه و تخصص برای 

اطـمینـان خـاطـر کـامل مشـتریـان

حضـور جهـانی در

بیش از90 کشـور 
در تمام قـاره هـا

برای به اشتراک گذاشتن تخصص جهانی و پاسخگویی محلی)کشوری( 
به نیاز کسب وکارها

بیش از

17.000 نیروی انسانی متعهد 
بـرای پشـتیبانی از مشـتریان در هرزمـان و در هـرمـکان

بیش از

 170 کارخانه تولیدی 
در دنیا

برای پاسخگویی بهتر به نیازهای محلی)کشوری( و 
ارائه  محصوالت با کیفیت برتر

یک شـبکه شامل

 20 مرکز تکنولوژی جهانی
برای خلـق هوشمندترین راه حل ها با  استفاده

از پیشرفته ترین تکنولوژی ها 
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7 بازار هدف سیکا

ــازار هــدف فعالیــت مــی کنــد - افزودنــی هــای بتــن، آب بنــدی، کــف پــوش هــا و پوشــش  ســیکا در هفــت ب
هــای  صنعتــی، چســب هــا و درزبندهــا، تعمیــر، ترمیــم و محافظــت، صنعــت - و بــا ارائــه محصــوالت و سیســتم 
هــای نوآورانــه، بــرای مشــتریانش کارایــی، تــداوم و زیبایــی و امنیــت را درســازه و ســاختمان، امکانــات زیرســاختی 
و تاسیســات و همچنیــن وســایل نقلیــه فراهــم مــی کنــد. چــه شــما در حــال ســاخت یــک ســازه بــرای آینــده 

ــک  ــر ی ــول عم ــردن ط ــاال ب ــد ب ــه قص ــید و چ باش
ســازه ی ســاخته شــده را داشــته باشــید ســیکا 
ــوژی پیشــرفته  ــا تکنول ــی ب ــرای شــما راه حــل های ب
و سفارشــی، متناســب بــا نیازهــای خــاص پــروژه تــان 
ارائــه مــی دهــد. محصــوالت مــا همیشــه بــا آخریــن 
اســتانداردها و قوانیــن صنعــت تطابــق دارد و بــه شــما 
ــن  ــا تامی ــه ب ــد ک ــی ده ــر را م ــان خاط ــن اطمین ای

ــل اعتمــادی همــکاری مــی کنیــد. کننــده ی قاب

CONCRETE                                     افزودنی های بتن 

WATERPROOFING                                   آب بندی 

ROOFING             سیستم های آب بندی و حفاظت از سقف

SEALING & BONDING                چسب ها و درزبند ها 

REFURBISHMENT                   تعمیر، ترمیم و محافظت

INDUSTRY                                                 صنعت




