اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج

HYDRAUMEDIA

الخرسانة المنفذة للماء

هو احلل االمثل لإدارة املياه ال�سطحية والأمطار ال�شديدة وهو يحتوي على
فراغات من  %30-15وبالتايل ي�سمح للمياه باملرور مبا�شرة من خاللها.
�أماكن الإ�ستخدام:
• مواقف ال�سيارات
• ال�شوارع و حواف الطرق .
• ال�ساحات واملمرات .
• املناطق الرتفيهية .
امليزات:
• ميكن �أن ت�شكل جزء فعال من نظام �ضبط تكلفة �صرف مياه الأمطار .
• تقلل احلاجة �إىل برك الرت�سيب واملناهل و�أنظمة �إدارة مياه الأمطار.
• ت�سمح برفع فعالية تطوير الأرا�ضي .
• تخفف من تلوث ال�سطح .
اخلوا�ص  /املميزات الفنية:
• التهدل S2 , S3
• وزن اخلر�سانة اقل ب  % 75من وزن اخلر�سانة التقليدية .
• قابلية الت�شغيل متتد ملدة  90دقيقة .
• مقاومة ال�ضغط من Mpa 10-25
• مقاومة الك�سر باالنحناء من Mpa 1-3
• نفاذية عالية .
• تتوفر بالوان خمتلفة .
• مقاومة النحت والت�آكل .

مميزات ال�سالمة :
• تقلل من وهج وبريق الأر�صفة املبلله بالأمطار .
• مينع جتمع املياه من االمطار الغزيرة .
• تقلل من ت�أثري اجلزر احلرارية وانعكا�س ال�ضوء .

"نهدف �إىل تقدمي جتربة مميزة لعمالئنا ،من خالل تقدمي �أف�ضل اخلدمات،
واجلودة العالية ،وااللتزام بامل�س�ؤولية ،والقيم"

تو�صيات عامة
يجب اتباع القواعد العامة يف تنفيذ ومعاجلة اخلر�سانة كما
هو احلال يف اخلر�سانة التقليدية
الت�صميم :
هناك نوعان من العوامل لتحديد �سماكة اخلر�سانة :
• اخلوا�ص الهيدروليكية مثل النفاذية ون�سبة الفراغات
• اخلوا�ص الأن�شائية مثل مقاومة ال�شد
حتديد خ�صائ�ص املواد املنا�سبة وال�سماكة املنا�سبة
من اجل :
• متطلبات هيدروليكية
• االحمال املتوقعة
• ال�سمك املطلوب يحدد ح�سب املتطلبات الفنية لهذه الغاية
حت�ضري طبقة االر�ض التحتية :
• ا�ست�شارة مهند�س جيولوجي.
• دعم الرتبة التحتية
• دمك طبقة الرتبة بحيث ال تقل الكثافة احلقلية عن 90
 %95من الكثافة املخربية• زيادة الدمك �أثناء التنفيذ يقلل النفاذية
التنفيذ :
• �سهلة ال�صب
• تختلف عن اخلر�سانة التقليدية
• قابلية الت�شغيل املنخف�ضة وزمن ال�شك الق�صري يتطلب
تعامال خا�صا �أثناء التنفيذ.

النقل :
• يجب التاكد من مكان ال�صب والطريق املو�صلة ملكان
ال�صب قبل البدء بالتحميل .
ال�صب :
• يجب االنتهاء من ال�صب خالل  90دقيقة
• الفح�ص والك�شف على املوقع بالنظر قبل بدء التوريد .
• يجب ان يكون ال�صب متوا�صال وبدون م�ضخة
• ميكن �أن ي�صب �آليا
الدمك :
• الدمك با�ستخدام مداحل من احلديد ملن�سوب جوانب
الطوبار.
• طبقة اخلر�سانة قبل الدمك يجب ان تكون �أعلى مقدار -15
mm 20فوق املن�سوب النهائي املطلوب
• ال ي�ستخدم الرجاج على �سطح اخلر�سانة .
• مينع ا�ستخدام املالج �أو الهليوكبرتلت�سوية ال�سطح
الفوا�صل :
• امل�سافة بني الفوا�صل ال تزيد عن  6مرت
• عمق الفا�صل  1/4عمق البالطة �أو �أكرث قليال
• ت�شكيل الفوا�صل مبا�شرة بعد الدمك ( يف�ضل ا�ستخدام
بروفيالت الفوا�صل امل�سبقة )

الفارج العراق للخرسانة والحصى

�شارع مام ،حي العدالة ،املنطقة ال�صناعية اجلنوبية
اربيل  -العراق
هاتف+964 750 334 5810 :
+964 750 231 8463

الأيناع واحلماية :
• ر�ش �سطح اخلر�سانة باملاء ب�شكل رذاذ خالل  20دقيقة
بعد الدمك .
• تغطية وجه ال�صب بغطاء بال�ستيكي بعد الر�ش برذاذ
املاء مبا�شرة وتركها ملدة  7ايام
• ميكن ا�ستخدام مواد الأيناع اخلا�صة CURING
COMPOUNDS

ال�صيانة :
• تتطلب حدا �أدنى من ال�صيانة
• ت�صميم املوقع لتقليل تدفق الرتبة
• ا�ستخدام تقنية ال�شفط (فاكيوم) لل�شوائب والعوالق
�سنويا �أو ح�سب احلاجة .
• ميكن ا�ستخدام �ضغط عايل من املاء للتخل�ص من
ال�شوائب والعوالق
احتياطات ال�سالمة :
• تو�صي الفارج و تلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيني
با�ستخدام ادوات ال�سالمة العامة مثل النظارات الواقية
للعني،اخلوذة ،القفازات وحذاء ال�سالمة عند �صب
اخلر�سانة.

