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 (Waterproofing Membranes)غشاهاي ضدآب 

 

        ، نازك ياراللهيسوگل برجيان

          شركت رزينفام    
    

  مقدمه -1

 است كه صنايع ساختماندر مصرفي امروزه بتون پركاربردترين ماده 

 با توجه بهاست، با اين وجود  زيادعموماً  آنگرچه استحكام 

و  بحار آب همواره در معرض نفوذ رطوبت و، طبيعت متخلخل

 CO2به عنوان مثال (عالوه بر اين انواع اسيد ها . قرار دارد هانمك

موجب و نفوذ كرده به داخل بتون توانند نيز مي) و غيره SO2و 

 همراه بااين پديده  .موجود در بتون شوندمواد سيماني  pH كاهش

ه عمق بتون، بمهاجرت كلرايد و ساير نمك هاي محلول در آب 

 .داخل بتون خواهد شدفلزي  هايزهسا ي شديدموجب خوردگ

از  هاي مختلفروشتوسط بنابراين همواره سعي بر اين بوده تا 

  . نفوذ آب، بخار آب، اسيد و غيره به داخل بتون ممانعت شود

ها، مانند التكس( برخي مواد افزودني اضافه كردن، هايكي از روش

نفوذ آب و  كاهشجهت  به مخلوط بتون )استئارات كلسيم و غيره

تنها در از آن اين روش، زياد هاي دليل هزينه هاما ب .باشدمينمك 

. شودها استفاده ميها و پاركينگهمچون عرشه پل ي ويژهكاربردها

قابليت حفاظت از اليه  هاي بتنيگونه اختالطعالوه بر اين، اين

هاي فشاري و در مواردي كه نيرون را نداشته سطحي بت

اين مواد  اختالط، ور داشته باشنداتيك مستقيم حضهيدرواست

در بتن شوند؛ بنابراين در نفوذ رطوبت مانع از توانند نمي افزودني

ضروري خواهد غشاهاي ضدآب محافظ چنين مواردي استفاده از 

 .بود

توضيح مختصري درباره انواع مختلف غشاهاي ضدآب ادامه در 

 وبسپارهاي امولسيوني  بر پايهداده شده و سپس غشاهاي ضدآب 

  .شرح داده شده است هاهاي آنويژگي
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-توان به دو دسته كلي تقسيمد را ميوانواع غشاهاي ضدآب موج

  :بندي نمود

  شده ورقه هاي غشايي از پيش ساخته

ها عموماً قير اصالح شده با الستيك هستند كه روي اين ورقه

به  .اندشده به عنوان نگهدارنده اعماليلن اتهايي از جنس پليشبكه

ك به يك اليه نازها بر سطح اين ورقه ،دليل چسبندگي زياد قير

   . عنوان محافظ چسبانده شده است

ميليمتر و به صورت  2تا  1بين  هايمحصوالت در ضخامتاين 

توان ها نيز مياين ورقهثبات ابعادي براي بهبود  .شوندارائه مي رول

قير اصالح  دهبا توجه به طبيعت چسبن .اف شيشه استفاده كرداز الي

به يكديگر ا هآننواحي اتصال ها در رول پيوستگي ،الستيكشده با 

   .شودمي حاصل

  با قابليت اعمالهاي پوششي سامانه

ي وسيعي از ساخت بناها و ترميم بناهاي قديمي، گسترهدر 

- ساخته، بلوك غشاهاي ضدآب به طور مستقيم روي بتن از پيش

ي ترين كاربردهااز مهم. شوندها اعمال ميهاي بتني، آجرها و سنگ

ها،  ها، پلدر ساختمان توان به زيرسازي ديوارهامي هااين سامانه

از  .ها اشاره كردها و پاركينگها، سيلوبالكن ها، تونل ها، زيرزمين

ه اصالح شدقيرهاي امولسيوني  توان بهميها اين سامانهترين مرسوم

، پايهحاللالستيك مصنوعي هاي آسفالت و با التكس، محلول

 شوندهخودپخت جزئيغشاهاي مايع دو جزئي وهاي دو اپوكسي

هاي مالت و جزئيتك پايهآبپذير انعطافهاي پوششقير،  فاقد

  . داشاره كر )جزئيتك يا دو(انعطاف پذير رقيق سيماني 
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-و يا به صورت پوششهاي سيماني اين غشاها يا به صورت مالت

هاي پوششي سامانههر دو نوع اين . هاي مايع فاقد سيمان هستند

و، متوسط قلم) ميليمتر 3تا  1 بين(عموماً با ضخامت يكنواخت 

بايد توجه موارد  همهدر  .شوندغلتك، ماله و يا اسپري اعمال مي

 چسبندگي قوي، در برابر آب غشامقاومت زياد عالوه بر كه  شود

آب از  فوذتا از ن وجود داشته باشد آيندسطح زيرپوشش و  بين

همچنين غشاهاي ضدآب . و اطراف غشا جلوگيري شود داخل

به (در برابر مواد شيميايي  بايدكاربردشان نوع كننده با توجه به 

اده در ، هنگام استفبودهمقاوم ) ها و اسيدهاعنوان مثال روغن

و  كردهپذيري خود را حفظ انعطافي كاربردي حرارتمحدوده بازه 

 مقاومها اي هيدرواستاتيكي حتي در محل تركفشاره برابردر 

كه به عنوان اليه خارجي به همراه رنگدانه استفاده در صورتي .باشند

مقاومت نيز چي شدن شوند بايد نسبت به شرايط آب و هوايي و گ

 .داشته باشند

در اند، هاي سيماني در مقاالت قبلي رزينفام توضيح داده شدهمالت

   .شودهاي فاقد سيمان پرداخته مياين مقاله به توضيح پوشش
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  غشاهاي ضدآب فاقد سيمان -3-1

هاي محدوديت پايه،هاي آبر پوششپايه مانند سايآبهاي غشااين 

ها نيز آسان تجهيزات اعمال آنپاكسازي محيطي نداشته و زيست

ها شود كه پايداري اين پوششبرخي از مواقع تصور مي .است

زمان  نسبت به انواع حاوي سيمان كمتر بوده و ممكن است به مرور

فرسايش و تخريب شده و  به ويژه در شرايط مرطوب دچار

     همچنين تصور ؛ي كاربردي خود را از دست بدهندهاقابليت

شود كه اين محصوالت مقاومت كمتري در برابر نفوذ بخار آب مي

    بااما قابل ذكر است كه بسپارهاي امولسيوني  .داشته باشند

-بكار برده مي غشاها خت اينسا هاي مطلوب به تازگي درويژگي

  . هيچ يك از مشكالت مذكور را ندارندكه  شوند

ها بسيار به نحوه، شرايط و ضخامت اعمال مقاومت اين پوششالبته 

جهت جلوگيري از ايجاد مشكل حين و پس از وابسته بوده و 

  :نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرند هاآناعمال 

هر گونه آلودگي در سطح زيرآيند موجب كاهش  - 

 .شودچسبندگي غشا مي

در صورت مرطوب بودن زيرآيند، زمان بيشتري براي  - 

هاي مطلوب، يابي به ويژگيخشك شدن غشا و دست

 . مورد نياز است

در صورت وجود نايكنواختي در زيرآيند، بايد دقت شود  - 

    .شودد كه در كليه نواحي حداقل ضخامت مورد نياز ايجا

پذيري و انعطافپايين  Tgداراي انتخاب شده بسپار امولسيوني اگر 

ايجاد شده در هاي ريز مناسب باشد، حتي در دماهاي كم نيز ترك

  . بتن توسط پوشش گرفته خواهند شد

هاي يكنواخت، بدون اليه ،پخت ها پس ازاين پوششگرچه 

را تشكيل بندي شده شدگي و آبشكاف، مقاوم در برابر سوراخ

  . دارندنيز قابليت تراوايي بخار آب را دهند،  اما مي

در كشورهاي اروپايي، غشاهاي موجود امروزه بر طبق قوانين 

قابليت   - C °20 تا دمايبايد ضدآب اعمال شده روي سطوح بتني 

. هاي ريز ايجاد شده در بتن زيرين را داشته باشندگرفتن ترك

داراي هاي كمتر كه  Tgامولسيوني با بنابراين به تدريج بسپارهاي 

 ي حاصل در بتن در دماهاي كمترهاي مويترك پركردن قابليت

نيز در مورد غشاهاي حاوي در صنعت . اندوارد بازار شده ،هستند

بسپار هاي حاوي مقادير بيشتري از سيمان، استفاده از سامانه

مقايسه  در) 0.8 >نسبت بسپار امولسيوني به سيمان >1( امولسيوني

  . تر شده استغشاهاي قديمي مرسومبا 
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-هاي آبهاي پوششبندي اين غشاها مانند ساير فرمولدر فرمول

هاي موردنياز در ها و ساير افزودنيها، رنگدانهتوان از پركنپايه مي

. فاده نمودبسپار امولسيوني مناسب است به همراهپايه هاي آبپوشش

ها را از ها و رنگدانهتوان پركنالبته در بسياري از موارد نيز مي

هاي فرمول حذف كرده و بسپار امولسيوني همراه با افزودني

  .موردنياز به عنوان غشاي محافظ استفاده شود

بسپارهاي امولسيوني مناسبي كه امروزه براي ساخت اين غشاها 

ه التكس استايرن بوتادين و يا شوند عموماً بر پاياستفاده مي

   .بسپارهاي امولسيوني استايرن اكريليك هستند

بندي در صورت تمايل جهت كسب اطالعات بيشتر درباره فرمول

  .گو خواهد بوداين غشاها، بخش خدمات فني شركت رزينفام پاسخ

 هاي آزمونروش  -5

 ارزيابي استحكام در برابر ايجاد شكاف، استحكامطور كلي به

انواع غشاها اعم از  كششي، ثبات ابعادي و توانايي ضدآب بودن

 هاي از پيش ساخته بر اساس استانداردهاي مايع و ورقهپوشش

ASTM D 4068 شايان ذكر است استحكام برشي . شودانجام مي

كننده ت سيماني اعمال شده بر غشاي ضدآبو مالي كاشي سراميك

  .شودي مينيز بر اساس همين استاندارد ارزياب

  در برابر نفوذ آب و بخار آبمقاومت 

 ASTM E بر اساس استانداردبخارآب  مقاوت غشاها در برابر نفوذ

مانند كه كاسهبراي انجام آزمون از ظرف . شودسنجيده مي 96

از طريق  شده وحاوي مقدار مشخصي آب مقطر است استفاده 

  . شودمي گيري وزن، ميزان نفوذ بخار از غشا تعييناندازه

تحمل فشار  آن در تواناييغشا در واقع توسط  ضدآب بودن ويژگي

براي انجام آزمون . شودبررسي ميسانتيمتري  60بارهيدرواستاتيكي 

اين دستگاه . شوداستفاده مي 1از دستگاه نشان داده شده در شكل 

فيلم غشا در انتهاي  است كه) J )J-Tubeيك لوله به شكل 

 مترسانتي 60 از ارتفاعدقت ، سپس آب بهنصب شده خميده آن

  .شودشا وارد لوله ميباالي سطح غ

در بررسي مقاومت غشا در برابر نفوذ آب، مشاهده هر گونه 

 48در ) حتي تشكيل يك قطره( غشابر سطح  ترشدگي يا رطوبت

غشا از نظر و  بودهساعت اوليه آزمايش، نشاني آشكار از نفوذ آب 

  .شودشناخته ميآب مردود  مقاومت در برابر نفوذ
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  گيري مقاومت به نفوذ آب غشاجهت اندازه J-Tubeدستگاه  -1شكل

  هاي ريز بتنقابليت غشاها در پر كردن ترك

 ASTM C قابليت غشاهاي ضدآب مايع از استانداردبراي بررسي  

بر سطح بر طبق اين استاندارد نمونه غشا . شوداستفاده مي 1305

روز در  14بتن حاوي ترك اعمال شده و پس از قرارگيري به مدت 

 ،C °70 روز در كوره با جريان هوا به دماي 7شرايط استاندارد و 

- هاي برنامهپس از گذراندن دوره شده ودر دستگاه آزمون قرار داده 

دوره كشش با سرعت مشخص در  10شامل (ريزي شده در دستگاه 

  .خواهد شدغشا بررسي ، عملكرد )دماي كم
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