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CC HydroTM - الخواص األساسية

ما هو؟

CC HydroTM - مزايا االستخدام

الحل الشامل )الكل في واحد(
يجمع السي سي هايدرو بين النفاذية غشاء التبطين وحماية وديمومة الخرسانة، مما يقلل 

الوقت المستهلك في التركيب ويبسط األعمال اللوجيستية.

ال يحتاج غطاء علوي
الحفر  أعمال  إلى  الحاجة  يلغي  مما  واقي.  علوي  غطاء  هايدرو  سي  السي  يتطلب  ال 

اإلضافية, ومعالجة المخلفات الملوثة ونقل مواد الردم المكلفة.

يحافظ على الطاقة االستيعابية )الحجم(
جزء من  أي  الحالية دون خسارة  التضاريس  السي سي هايدرو مباشرًة على  تركيب  يمكن 
التكاليف ويخفض  التجديد، ويوفر في  )الحجم( في مشروعات أعمال  الطاقة االستيعابية 

زمن إنجاز المشاريع بشكل ملحوظ. 

تقليل تكاليف دورة الحياة
يوفر السي سي هايدرو وسيلة لمنع نمو األعشاب مما يخفف من تكاليف الصيانة الدائمة 
بالتربة. يعمل أيضًا السي سي هايدرو على تقليل تكاليف نهاية دورة  لألنظمة المغطاة 

الحياة المرتبطة بمعالجة أي غطاء علوي ملوث.

الالنفاذية العالية
BS- لـ  طبقًا  مستقلة  بصورة  اختباره  تم  وقد  ممتازة  بالنفاذية  هايدرو  سي  السي  يتمتع 

EN-1377 وتبين أنه يمتلك قابلية توصيل هيدروليكية أفضل من 10X1-11 م/ث.

الديمومة
التبطين األرضي  يتمتع السي سي هايدرو بسطح صلب قوي، يعمل على حماية غشاء 
من الثقب والتآكل والعوامل الجوية ومن الحيوانات الثاقبة للتربة والتدهور بسبب األشعة 

فوق البنفسيجية. 

المقاومة الكيميائية
تبين أن السي سي هايدرو يتمتع بمقاومة ممتازة لمجموعة كبيرة من الكواشف الكيميائية، 

بما في ذلك الهيدروكربونات، والمواد المتحللة و المواد الحمضية المرتشحة.

الوصالت القابلة لالختبار
حرارّيًا مع قناة هواء  الوصالت  بلحام  بارز يسمح  لحام  السي سي هايدرو شريط  يتضمن 

ثنائية أو ثالثية المسار إلجراء اختبار ضغط الهواء السريع والبسيط في الموقع. 

CC HydroTM - مقطعي عرضي

CC HydroTM - لفة كبيرة

السي سي هايدرو )CC Hydro )CCH حاجز أسمنتي اصطناعي أرضي مركب GCCB هو 
منتج ثوري جديد يستخدم في تطبيقات االحتواء من شركة Concrete Canvas. يجمع المنتج 
بين تكنولوجيا الحصائر األسمنتية االصطناعية األرضية المركبة وغشاء تبطين أرضي عالي 
الكتامة ومقاوم للمواد الكيميائية. يوفر غشاء التبطين األرضي بطانة عالية األداء مع وصلة 
األرضي  الغشاء  يتضمن  الجودة.  مضمونة  احتواء  تطبيقات  على  للحصول  لالختبار  قابلة 
المسار إلجراء  أو ثالثية  ثنائية  حرارّيًا مع قناة هواء  الوصالت  بربط  بارز يسمح  لحام  شريط 

اختبار ضغط الهواء في الموقع.

طويلة  حماية  ليوفر  بالترطيب،  يتصلب  المرن،  األرضي  األصطناعي  األسمنتي  الحصير 
المدى لغشاء التبطين األرضي من الثقب والتآكل والعوامل الجوية والتدهور بسبب األشعة 
بالخرسانة  للتغطية  الحاجة  القوي الصلب  البنفسيجية. يلغي هذا السطح األسمنتي  فوق 
أو التربة أو الركام، والتي تفرض عادًة مع أنظمة التبطين التقليدية. يتوفر السي سي هايدرو 
)5 و 8مم( ويستخدم في مجموعة كبيرة من تطبيقات احتواء  CCH8TMو CCH5TM  بسماكتين

السوائل )التطبيقات التي تتطلب ال نفاذية عالية(.

Pre-marked
guide lines
for alignment

CC HydroTM - عينات

مدعم بغشاء أرضي مقاوم 
للمواد الهيدروكربونية

)الطبقة  داعمة  بالستيكية  طبقة 
العازلة للماء( )بي في سي(

المزيج االسمنتي 
الجاف

النسيج ثالثي األبعاد

 خطوط إرشادية 
مطبوعة مسبقًا

السطح العلوي المسامي )السطح 
الذي سيتم ترطيبه بالماء(
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CC HydroTM - تطبيقات

عزل حواجز الحماية

تبطين القنوات

عزل البحيرات الضحلة )األهوار(

أخرى

يمكن استخدام السي سي هايدرو لتوفير بطانة ذات ديمومة عالية، مقاومة كيميائيًا, وذات النفاذية عالية لتطبيقات االحتواء الثانوية. كونه يجمع بين مرونة غشاء التبطين 
األرضي وحماية وصالبة الخرسانة، يمكن استخدام السي سي هايدرو لعزل حواجز الحماية والسواتر الترابية في مجموعة كبيرة من القطاعات منها البتروكيماويات, الهضم 

الالهوائي ومخلفات المناجم. تقوم شركة كونكريت كانفاس بتوريد السي سي هايدرو إلى 7 من 10 من أكبر مشغلي حقول النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.

يمكن فرد لفات السي سي هايدرو بسرعة لتوفير قنوات ذات النفاذية عالية ولعزل المجاري أو القنوات في محطات التصريف أو الري أو محطات توليد الكهرباء؛ موفرًا 
خصائص تدفق مماثلة للخرسانة الناعمة )معامل مانينغ = 0.011( ومقاومة تآكل أعلى بـ 5 مرات من األسمنت البورتالندي العادي.

يوفر السي سي هايدرو حاًل اقتصاديًا ألنظمة االحتواء لعزل بحيرات الماء الضحلة )األهوار(؛ وتوفير مقاومة ممتازة للثقب، وحماية ضد األشعة فوق البنفسجية وديمومة 
على المدى الطويل.

يمكن استخدام السي سي هايدرو في مجموعة كبيرة من تطبيقات االحتواء، سواء كان ذلك بناء جديد أو إصالح بنية تحتية حالية.**



ورقة البيانات

 Concrete Canvas Ltd.
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Concrete Canvas:
Fibre cement sheet

NT
Oversize sheets

Class 1, Category A
Reaction to Fire B-s1,d0

خواص CC HydroTM GCCB ما بعد التصلب

خواص CC HydroTM GCCB ما بعد التصلب

CC HydroTM GCCB -الخواص الفیزیائیة*

المقاومة
والمقاومات   .CC  - الخرساني  للقماش  األساسیة  الخصائص  إحدى  ھي  جًدا  العالیة  المبكرة  المقاومة  إن 

والخصائص النموذجیة على النحو التالي:

مقاومة اإلنضغاط تستند إلى طریقة االختبار المعیاریةASTM C109 – 02 (التشقق األولي)
 •40 10 أیام مقاومة اإلنضغاط عند الفشل (وحدة الضغط میغا باسكال) 

ASTM D8058  مقاومة االنحناء
 •4.0 یوم واحد تصدع مبدئي متوسط (وحدة الضغط میغا باسكال)  (1 قدم مربع) 
 •0.4-0.3 یوم واحد انحراف مبدئي متوسط (وحدة الضغط میغا باسكال)  (1 قدم مربع) 
 •13.0 یوم واحد تصدع نھائي متوسط (وحدة الضغط میغا باسكال)  (2 قدم مربع) 

قوة الثقب

يتم الترطيب وفقًا لدليل ترطيب القماش الخرساني® 

معلومات أخرى

المنتج
السماكة 
االسمیة 
للخرسانة 

(مم)

سماكة غشاء 
التبطین (مم)
EN1849

سماكة الحاجز اإلسمنتي 
االصطناعي األرضي 

الكاملة (مم)
EN1849

مقاس اللفة 
الكبیرة (م2)

عرض 
اللفة

CCH5TM51.26-1.1461501.0

CCH8TM81.26-1.1491001.0

المنتج
الكتلة (غیر متصلب)

كغ/م2
EN1849 (متوسط)

الكثافة (غیر متصلب) 
(غ/سم3)

EN1849 (متوسط)

الكثافة (متصلب )
(غ/سم3)

CCH5TM81.4335%-+30
CCH8TM131.4335%-+30

* أحیانا قد تصادف ما یسمى بالعیب العرضي (وھو عیب في القماش بعرض أقل من 100مم باتجاه عرض اللفة) في اللفات الكبیرة. 
ھذا العیب ال یمكن تالفیھ وسببھ عملیة التصنیع، وعند وجوده سنقوم بوضع عالمة بلون أبیض واضح بجانبھ، وال یمكن أن یوجد أكثر 
من عیب واحد في أي لفة كبیرة.  یفضل عمل وصلة تراكبیة في منطقة العیب العرضي حیث ان المواد في ھذه المنطقة لن تصل قیم 
القوة المحددة في الئحة المواصفات. والحد األقصى للقماش غیر القابل لالستخدام بسبب أي عیب عرضي ھو 100 مم. ال توجد عیوب 

عرضیة في اللفات الصغیرة.

* قیم داللیة

**یجب عدم استخدام CC Hydro في الحاویات الرئیسیة التي تحتوي سوائل قد تضر 
بالبیئة.

CC HydroTM GCCB - بیانات المواد

التصلب
زمن التشغیل قبل بدایة التصلب   
1-2 ساعة حسب درجة الحرارة المحیطة

یتصلب القماش الخرساني لیصل نسبة %80 من قوتھ التي سیكتسبھا بعد 28 یوًما خالل 24 ساعة بعد 
الترطیب.

طریقة الترطیب
رش السطح المسامي بالماء إلى أن یحافظ على رطوبتھ عند لمسھ بعد عدة دقائق من الترطیب. 

أعد رش القماش الخرساني مرة أخرى بعد ساعة واحدة إذا:
 •CCH5TM كنت تقوم بتركیب
كنت تقوم بالتركیب على منحدر شدید المیول أو شاقولي• 

مالحظات:
 یوصى دائما باستخدام كمیات كبیرة من الماء. یتصلب القماش الخرساني المائي تحت الماء وفي میاه • 

البحر.
 یجب ترطیب القماش الخرساني المائي حسب المنھج المشروح أعاله. على سبیل المثال، ال تعتمد على • 

میاه األمطار أو ذوبان الثلوج. 
 استخدم فوھة الرش للحصول على أفضل النتائج (انظر قائمة معدات CC HydroTM). ال تقم برش میاه • 

ذات ضغط عاٍل على القماش الخرساني المائي مباشرة حیث قد یؤدي ذلك إلى إزاحة االسمنت الجاف 
من داخل القماش الخرساني غیر المتصلب. 

 زمن تشغیل القماش الخرساني 1-2 ساعة بعد الترطیب بالماء. ال تقم بتحریك أو نقل القماش الخرساني • 
المائي عندمایبدأ بالتصلب. 

ینخفض زمن التشغیل في األجواء الحارة ویزداد في المناخات شدیدة البرودة.• 
یتصلب القماش الخرساني المائي خالل 24 ساعة ویواصل اكتساب قوتھ بمرور الوقت.• 
 إذا لم یتم ترطیب القماش الخرساني المائي بشكٍل كاٍف، أو جفت المیاه المستخدمة للترطیب خالل أول 5 • 

ساعات من الترطیب، قد یتأخر التصلب وتنخفض قوة القماش الخرساني. إذا تأخر التصلب تجنب تحمیل 
القماش الخرساني وقم بإعادة الترطیب باستخدام كمیات كبیرة من الماء. 

راجع دلیل ترطیب القماش الخرساني للحصول على تعلیمات التركیب في درجات حرارة منخفضة أو األجواء 
الجافة.

 تحدث أجواء درجات الحرارة المنخفضة عندما تكون درجة حرارة سطح األرض بین 0 و5 درجات مئویة أو تنخفض تحت 0 درجة • 
مئویة في الـ 8 ساعات األولى بعد الترطیب.

 وتحدث ظروف التجفیف في حال وجود واحد أو أكثر مما یلي: درجة حرارة عالیة (أعلى من 22 درجة مئویة), ریاح (أسرع من 12 كم/• 
ساعة)، أشعة شمس قویة أو رطوبة منخفضة (أقل من 70%).

الثقب الثابت
EN ISO 12236
(المتوسط األعظمي)

الثقب الدینامیكي
EN ISO 14574
(المتوسط األعظمي)

CCH5TM3.6kN6.9kN

CCH8TM4.45kN11.1kN

التفاعل مع الحریق
:(Euroclass B) "حصل على اعتماد بالفئة األوروبیة "ب CC - القماش الخرساني

 •  B-s1, d0  1:2007+A1:2009-BS EN 13501

عدم النفاذیة**
7.5x10-13     (متر/ثانیة) المیاه -  EN BS 1377
1.6x10-12    (متر/ثانیة) الدیزل -  EN  BS 1377
<15 غ (ساعة-م2)  ASTM D-814

اختبار التعمیر (العمر المتوقع 50 سنة بحد أدنى)
200 دورة اختبار تجمید-تذویب (ASTM C1185) ±20 درجة مئویة 
100 دورة اختبار تجمید-تذویب (BS EN 12467:2004) ±50درجة مئویة 
50 دورة  (BS EN 12467:2004) اختبار غمر-تجفیف
50 دورة  (BS EN 12467:2004)اختبار حرارة -أمطار

أخرى
(ASTM C-1353) مقاومة التآكل

• 0.15 تقریباً 7.5 مرة أكبر من االسمنت البورتالندي العادي (17 میغا باسكال) (مم/1000 دورة) 

n = 0.011  (ASTM D6460) قیمة (ُمعامل) مانینغ

اجتیاز  (DD CEN/TS 14416:2005) اختبار مقاومة الجذور

 (BS EN 14414) المقاومة الكیمیائیة
اجتیاز • األحماض  (بي اتش 1 )  (56 یوماً من الغمر عند درجة حرارة °50مئویة) 
اجتیاز • القلویات (بي اتش 13 ) (56 یوماً من الغمر عند درجة حرارة °50مئویة) 
اجتیاز • الھیدروكربونات (56 یوماً من الغمر عند درجة حرارة °50مئویة) 
مقاومة الكبریتات (غمر لمدة 28 یوم عند درجة حموضة 7.2)   اجتیاز •

حمایة خطوط األنابیب من الصدمات 
اجتیاز • 31G MTSA (CC13TM فقط) 

معامل التمدد الحراري
• 0.015-0.012  α (mm/mk)


