آرمالت ARMELAT
(پَؿؾ وفّای ػخت كٌؼتی)
اگشچِ تشویثات ػٌگذاًِ (ؿي ٍ هاػِ) تِ ّوشاُ ػیواى ٍ آب تَدُ یىپاسچِ تتي سا تـىیل هیدّذ ٍ پاسُای ًیاصّای ػاصُ
سا ّواًٌذ هماٍهت فـاسی ( )Compressive Strengthیا خوـیی ( )Flexural Strengthسا پاػیخگَ اػیت ،لییىي دس
تخؾ وفػاصی كٌایغ ٍ هماٍهت ػایـی (ٍ )Abrasionیظگیّیای الصم سا تیمهیي ًوییػیاصد ٍ تشعیش وٌٌیذُ ًیاصّیای
كاحثاى پشٍطُ ًیؼت ٍ اًتظاسات عشاحاى پشٍطُّای كٌؼتی سا تشآٍسدُ ًویوٌذ.
ٍاطُ آرمالت وِ تَػظ تاًیاى آى اتذاع ٍ اػالم ؿذُ اص تشویة دٍ ولوِ آسهِ ٍ هالت تَجَد آهذُ اػت .اگشچِ دس تشویثات ٍ
تَلیذ هحلَل آسهالت اص هیلگشد ٍ داًِّای فلضی اػتفادُ ًویگشدد ،لیىي اًتخاب ػختداًِّایواًی هاًٌذ گشاًیت ،وَاستضیت،
گشًٍا ٍ پاسُای هَاد ؿیویائی ٍ ػیواى تَاًؼتِ اػت ،هماٍهت فـاسی  ٍ 80 MPaهماٍهت خوـی  100 MPaسا تِ آسهالت
تذّذ .وؼة خلَكیات تاال (هماٍهت فـاسی ٍ خوـی) دٍام ٍ پایذاسی الصم سا تِػٌَاى یه پَؿؾ هماٍم دس تشاتش ػایؾ
) (Abrasion Resistanceتِ آسهالت دادُ ٍ آى سا دس همایؼِ تا تتي ٍ دیگش پَؿؾّا هتوایض ػاختِ اػت ٍ ویفیت هغلَتی سا
ایجاد هیوٌذ .آسهالت اص گشاًَلّایی تا لغش  0/75تا  10هیلیهتش ٍ ػختی  6تا  8دس همیاع هَع ( )Mohsتَلیذ هیگشدد.

يیژگیَا
■ هماٍهت فـاسی ٍ ػایـی فَقالؼادُ

■ ػذم تَلیذ گشدٍغثاس

■ پایذاسی دس حشیك ،غیشلاتل اؿتؼال

■ ووتشیي ًفَرپزیشی

■ اػتماهت الصم دس تشددّای ػٌگیي

■ فالذ جوغ ؿذگی Non Shrink

■ ػذم لغضًذگی Non Slip

■ داسای عیف سًگّای هؼذًی

■ پایذاسی ًؼثی دس تشاتش اػیذ ٍ للیاّای ضؼیف

■ ًظافت ػْل ٍ آػاى

تِهٌظَس آگاّی اص ػایش ٍیظگیّای آسهالت گضاسؽ آصهَىّای هشوض تحمیمات ساُ ،هؼىي ٍ ؿْشػیاصی سا اص دفتیش هشویضی
ؿشوت آسهالت هغالثِ فشهائیذ.

مًارد مصرف
■ وفػاصی كٌایغ ػٌگیي

■ پاسویٌگّای ػوَهی ٍ عثماتی

■ اپشٍىّا (هحَعِ تَلف َّاپیوا)

■ تشهیٌالّا ٍ تاساًذاصّا

■ واسخاًجات ٍ اًثاسّای كٌایغ ًظاهی

■ واسخاًجات تَلیذوٌٌذُ لغؼات خَدسٍ

■ ًیشٍگاُّا ٍ واسخاًجات پتشٍؿیوی

■ هحَعِ تغزیِ ػَخت خَدسٍّا

■ هؼیش سفتٍآهذ ػوَهی دس پاسنّا

■ ػىَّای هتشٍ ٍ ساُ آّي

میسان مصرف
لاتلیت هلش دس ضخاهت
حذالل ضخاهت
ّش یه هیلیهتش ضخاهت

10 ~25
10
2/2

هیلیهتش
هیلیهتش

هتشهشتغ /ویلَگشم

مشخصات فىی
يیژگی

مشخصٍَا

ٍصى هخلَف تَدُای gr/cm3

1/65-1/85

ٍصى هخلَف حمیمی gr/cm3

2/8

اتؼاد داًِّا mm

تًضیحات

ASTM C 188
BS EN 13813 & DIN4226 Part 1

لاتلیت تَلیذ سًگ

داسد

خاوؼتشی ،ػفیذ ،صسد ،لشهض ،آتی ،ػثض ٍ ...

هماٍهت فـاسی MPa

80-85

ASTM C 109

هماٍهت خوـی MPa

10

ASTM C 87 , BS 1881

همذاس ػایـی cm3 /50 cm2

1/8

اًثاسؽ ٍ ًگْذاسی

 4هاُ

DIN 52108
ّواًٌذ ػیواى ٍ دس فضای خـه ٍ تذٍى تاتؾ آفتاب

فرايری آرمالت در َىگام مصرف
ّش  100ویلَگشم آسهالت (گشاًَل) تا  11الی  12لیتش آب دس تتًَیش هٌاػة هخلَط هیؿَد .ایي تغییش همذاس آب تِ ؿشایظ آب
ٍ َّایی هحیظ تؼتگی داسد .هلش تیؾ اص حذ هزوَس تِ ٌّگام ػاخت آسهالت ؿذیذاً تش هـخلات فٌی هحلَل تمثیش هی-
گزاسد.

اجرا
دس پیشٍی اص ٍ ACI 302 – 1 R-89 ٍ ACI 201 – 2R77جَد تتٌی تا عشح اختالط هتٌاػة الضاهی اػتً .ؼثت آب تِ
ػیواى ،همذاس ػیواى ٍ هیضاى سٍاًی تتي تؼتش تایذ هغاتك تا اػتاًذاسد ٍ همادیش صیش تاؿذ:
ػیواى :حذالل  320ویلَگشم دس هتشهىؼة
ًؼثت آب تِ ػیواى :حذاوثش  – 0/5حذالل 0/4
اػالهپ :هغلَب  75هیلیهتش
هماٍهت :حذالل  30هگا پاػىال

وحًٌ اجرا
-1آرماتًرتىذی
تا تَجِ تِ ؿشایظ پشٍطُ ٍ صهاىتٌذی ػولیات ػاختواًی ،دس ّش هشحلِ آسهاتَستٌذی ( )15@8الصم اػت آسهاتَستٌذی وف
عثك ًمـِّای اجشایی تش سٍی خشنّای پالػتیىی ( )spacerاًجام گشدد ٍ ًحَُ واسگزاسی خشنّا تِگًَِای تاؿذ وِ

ؿثىِ آسهاتَس تحت ٍصى واسگش ٌّگام تتيسیضی جاتجایی ًذاؿتِ تاؿذ .سػایت پَؿؾ تتي سٍی هیلگشد ( )coverحذالل 7
ػاًتیوتش هغاتك آئیي ًاهِ.
 -2قالةتىذی
وف ّش هحَعِ اجشایی تشحؼة ػولیات اجشا ،ؿوالی/جٌَتی یا ؿشلی/غشتی تِ ػشم حذاوثش  3هتش تَػظ پشٍفییل لیَعی
تِ ػٌَاى لالة تتي تمؼین هیؿَد .دس كَست ًذاؿتي هحذٍدیت ػومی ،تشای ثاتت ًگِ داؿتي لالة (لَعی) اص هیلگشدّایی
وِ اص لثل آهادُ ؿذُ ،اػتفادُ هیگشدد( .الثتِ دس كَست لضٍم هی تیَاى اص سٍؽ ّیای جیایگضیي اػیتفادُ ًویَد) .لالیةّیا
تِكَستی تشاص هیگشدًذ وِ تشاص سٍی لالة (لَعی) هٌغثك تش تشاص اجشا تاؿذ.
 -3اجرای تتهریسی كف
دس ایي هشحلِ تا تَجِ تِ اجشای لالةتٌذیّا تِكَست ًَاسی ،تتي تا ٍیظگی هماٍهت حذالل  30هگاپاػىال تِكَست آهیادُ
تَػظ تشان هیىؼش حول ٍ تا لشاسگیشی هیىؼش دس هجاٍست پوپ تتي ،تِ داخل لالةّا تخلیِ هیگشدد ،لثل اص تیتيسییضی
تشاص لالةّا تَػظ ًمـِتشداس وٌتشل ًْایی هیؿَد .ػولیات تتيسیضی تِ كَست یه خظ دس هییاى كیَست هییگییشد ٍ تیا
سػایت ّوپَؿاًی هیلگشدّاً ،ؼثت تِ اجشای تتيسیضی دس خغَط خالی الذام خَاّذ ؿذ .دس هشحلیِ تؼیذی جْیت اجیشای
دسصّای اجشایی ٍ اًثؼاعی ( )Construction Joint & Expansion Jointتا سػایت فَاكل تؼییيؿذُ ٍ ّوچٌیي تیا دس
ًظش گشفتي هشاحل تؼتي آسهییاتَس وِ لثل اص تتيسیضی اًجامؿذًُ ،ؼثت تِ اداهِ تتيسیضی الذام خَاّذ ؿذ.
 -4اجرای آرمالت ي پرداخت سطح وُایی
پ یغ اص سیخییتي تییتي دس هحییل هییَسدًظش ،تییشاص ٍ ؿوـییِ ًوییَدى سٍی تییتي تییِكییَست اسُوـییی ٍ تییًِحییَی اًجییام
هیگشدد وِ ػغح توامؿذُ تِاًیذاصُ ضیخاهت الییِ آسهیالت پیاییيتیش اص ػیغح تویامؿیذُ ًْیایی ویفػیاصی تاؿیذ ٍ
پییغ اص آهییادُػییاصی ٍ اجییشای الیییِ آسهییالت ٍ ؿوـییِوـییی ٍ گزؿییت صهییاى گیییشؽ الصم ،هالییِ پشٍاًییِای تییا ػیییٌی
جْییت تؼییغیح ػییغح ًْییایی وییاس اًجییام ٍ پییغ اص گزؿییت صهییاى هییَسدًیییاص ،هالییِ پشٍاًییِای تییذٍى ػیییٌی جْییت
پشداخت ًْایی دس چٌذیي هشحلِ هتَالی تش سٍی ػغح واس اػوال هیگشدد.
 -5اجرای ترش ريی سطًح تمامشذٌ كف
پغ اص اتوام ػولیات تتي ٍ وفػاصی ،تِ هٌظَس وٌتشل تشنّاى احتوالى دس ػغح ،هحل اضالع اػیلةّیا ویِ دس ًمـیِ
هـخق گشدیذُ تا واتش ( )cutterتا ػشم  3تا  5هیلیهتش ٍ ػوك حذٍد  30هیلیوتش تشؽ دادُ خَاّذ ؿذ .الصم تیِ رویش
اػت وِ ایي ػولیات (اجشای دسصّای اجشایی) پغ اص گزؿت هذتی اص اتوام واس تشحؼة فلَل واس ٍ دهاى هحییظ اًجیام
خَاّذ ؿذ.

 -6سابزوی
پیغ اص اتویام ػولییات اجشاییی ٍ تیا تَجیِ تیِ ؿیشایظ هحییظ (حیذٍد  10سٍص تؼیذ) ػولییات ػیابصًیی سٍی پَؿیؾ
آسهییالت اجییشا هیییگییشدد .ایییي ػوییل تاػییش تشداؿییتِ ؿییذى ؿیییشُ ػیییواى ٍ ًوایییاى ؿییذى ػییٌگذاًِّییای آسهییالت
هیؿَد.
 -7پر ومًدن درزَای سطح
دس پایاى واس دسصّای ػشضی ایجادؿذُ ٍ دسصّای عَلی تٍِجَد آهذُ تا هَاد پشوٌٌذُ ( )Armoflexوِ تش پییییایِ
پلییَستاى هیتاؿٌذ پشگشدیذُ ٍ تٌذوـی هیگشدد.

تستٍتىذی
آسهالت دس تؼتِتٌذی  25ویلَگشهی ٍ تش سٍی پالت لاتل تحَیل اػت.

اوثارش ي وگُذاری
ّواًٌذ ػیواى پشتلٌذ ٍ دس فضای ػشپَؿیذُ دٍس اص تاتؾ هؼتمین ًیَس خَسؿییذ ٍ سعَتیت تیِ هیذت حیذاوثش  4هیاُ .اص
لشاسدادى تیؾ اص  6ویؼِ سٍی یىذیگش خَدداسی ؿَد.

سريیس ي پشتیثاوی
واسؿٌاػاى ؿشوت تَلیذی ٍ كٌؼتی آسهالت آهادگی داسًذ ،تِهٌظَس هـاٍسُ ٍ ػَْلت دس تلوینگیشی ٍ اًتخیاب پَؿیؾ
هٌاػة وفػاصی كٌؼتی دس هحل پشٍطُ حضَس یافتِ ٍ پغ اص تاصدیذ عشحّای پیـٌْادی خَد سا اسائِ ًوایٌذ.

