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دليل الرتكيب:
املعاجلة العامة للخرسانة

 1.0مقدمة
 1.1معلومات أساسية

السطح العلوي المسامي
(السطح الذي سيتم
ترطيبه بالماء)

الكونكريت كانفاس ® Concrete Canvasهو جزء من فئة جديدة تمثل ثورة
في مجال مواد البناء ُيطلق عليها اسم «الحصائر األسمنتية االصطناعية
األرضية المركبة» (.)GCCM
وهو عبارة عن قماش مرن مشبع بمواد أسمنتية يتصلب عند إضافة الماء
ليشكل طبقة خرسانية رقيقة ,متينة,غير نافذة للماء ومقاومة للحريق.
في الحقيقة ،يمكن وصفه على أنه «خرسانة في لفة من النسيج» ،حيث
ُيستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات ،بما في ذلك تبطين حواجز
الحماية وقنوات المياه وحماية المنحدرات ومنع نمو األعشاب وإصالح
عبارات المياه والمعالجة العامة للخرسانة.
 1.2نطاق االستخدام

المزيج االسمنتي الجاف

النسيج ثالثي األبعاد

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

•تقدم هذه الوثيقة التوجيهات واإلرشادات الالزمة لتركيب الكونكريت كانفاس ( GCCM (CCلغرض المعالجة العامة للخرسانة
ً
فيزيائيا.
بطريقة تزيد من أمان وكفاءة وسالمة المواد
•يقدم الدليل التالي معلومات مفيدة لفنيي تركيب الكونكريت كانفاس  CCوعمالئه وموصفيه ،كما يقدم لمحة عن تقنيات التركيب
ألغراض المعالجة العامة للخرسانة.
ومعدة ألغراض التوجيه واإلرشاد فقط .قد
•تدل طبيعة الكونكريت كانفاس  CCمتعددة الجوانب على أن هذه الوثيقة غير شاملة ُ
تكون هناك حاجة إلى استثناءات لهذا المبدأ التوجيهي للتعامل مع الظروف الخاصة بالموقع و/أو المنتج.
•يعتمد أداء الكونكريت كانفاس بشكل كبير على جودة التركيب .تقع على أخصائي التركيب مسؤولية االلتزام بهذه المبادئ حيث
أمكن وكذلك مواصفات المشروع ورسوماته.

تبطين القنوات بالكونكريت كانفاس  -المعالجة العامة للخرسانة ،باوبيرن ،اسكتلندا ،المملكة المتحدة
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ،أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info/ :
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 2.0المواصفات وأساسيات التركيب
 2.1تحديد سماكة الكونكريت كانفاس الصحيحة
يتوفر الكونكريت كانفاس بـ  3سماكات5( CC5TM ،مم) ،و8( CC8TMمم) ،و13( CC13TMمم).
ً
خفيفا (والتي تعتمد على
•يمكن استخدام  CC5TMلصيانة المنحدرات أو القنوات في الحاالت التي يكون فيها جريان الماء
TM
ً
أيضا في
التطبيق  -اتصل بشركة  Concrete Canvas Ltdللحصول على المشورة والمساعدة) .يمكن استخدام CC5
األعمال المؤقتة.
•تعتبر  CC8TMالمادة القياسية المخصصة لمعالجة القنوات ويوصى بها ما لم تنطبق أي من الحاالت المذكورة أعاله أو أدناه.
•تستخدم  CC13TMعندما تكون القناة التي يجري معالجتها معرضة لمستويات عالية من الحطام أو عندما يتجاوز معدل تدفق
المياه  8.6م/ث أو عندما تكون األرض شديدة االنحدار أو غير ثابتة ،مما قد يسبب المزيد من الهبوط في المنشأ الخرساني
القائم.
نوع
الكونكريت
كانفاس

السماكة (مم)

عرض اللفة

الوزن الجاف
(كغ/م)2

لفات صغيرة
التغطية (م)2

طول اللفة
الصغيرة (م)

اللفة الكبيرة
التغطية (م)2

طول اللفة الكبيرة
(م)

CC5TM

5

1.0

7

10

10

200

200

CC8TM

8

1.1

12

5

4.55

125

114

CC13TM

13

1.1

19

-

-

80

73

الجدول  .1قياسات الكونكريت كانفاس

 2.2تحديد النسق الصحيح للفة الكونكريت كانفاس
يتوفر الكونكريت كانفاس في لفات كبيرة ,لفات صغيرة و لفات عريضة.
•اللفات الكبيرة تسرع عملية التركيب أكثر من اللفات الصغيرة ،و لكن يجب فردها باستخدام معدات رفع ثقيلة وعارضة معدنية.
تعتبر اللفات الكبيرة أكثر فعالية من اللفات الصغيرة من حيث استخدام المواد والنقل.
•بالنسبة للمواقع التي ال يناسبها ذلك ،يمكن استخدام لفات صغيرة يمكن حملها بواسطة األشخاص دون الحاجة إلى معدات
ثقيلة ما يناسب األعمال ذات النطاق األصغر وفي المناطق صعبة الوصول.
•يتوفر الكونكريت كانفاس في لفات عريضة تصل إلى  3مرات عرض اللفة القياسي .اتصل بشركة  Concrete Canvasلمزيد
من التفاصيل.

يتوفر الكونكريت كانفاس بلفات صغيرة وكبيرة وعريضة
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ،أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info/ :

:دليل الرتكيب
 العامة للخرسانةWidth
املعاجلة

Channel Characteristics

hannel Characteristics
Termination Trenches
at Leading and Trailing
Edges.
Depth

Depth

Angle (Ratio)
Angle

C Edge Locations

Angle
(Ratio)
الزاوية

CC Edge Locations

Crest

العرض
Width

Invert

القناة
مقطع
Profile

Depth
العمق

®

Termination
W
Termination
Trenches
at Leading
a
التركيب
وأساسيات
المواصفات
2.0
at Leading and Trailing Edges.
Profile
Edges.
 المصطلحات2.3
Anchor
Anchor
P
Side
(Slope)
Side (Slope) Trench
Trench
Depthالمصطلحات الخاصة
القمة
بالقناة

Profile

Invert
(Ratio)

®

Crest

Width

Channel Characteristics

Channel
Crest Characteristics

Invert
القناة
أرضية

SUBSTRATE
خندق
Anchor
(الجانبSlope) Trench
Side
التثبيت
)(المنحدر

في بدايةAngle
تثبيت
خنادق
Termination
Trenches
(Ratio)
at
Leading
and
Trailing
SUBSTRATE .ونهاية القناة
Edges.

CC
Edge
السفلية
الطبقة
SUBSTRATE

In

Locations

Direction
of المصطلحات الخاصة باتجاه تركيب الكونكريت
كانفاس
Waterflow

CC Edge Locations

اتجاه تدفقof
Direction
الماء
Waterflow

Leading
Edge

CC Layer

Leading
حافة
Edge
عليا

Leading
Edge

Direction of
Waterflow

CC
Joint
طبقة
CCكونكريت
Layer
كانفاس

Leading
Edge

CC Layer

Perimeter Edge

 كانفاسCC
كونكريت
وصلة
Joint
Perimeter
Edge

CC Joint

Trailing
Edge
Perimeter
Edge
Perimeter
Edge
الخارجية
الحدود

C Edge degrees of securement

TrailingCC Edge degrees
سفلى
Edge
Trailingحافة

of securement

Edge

Fixed
مردومةand
حافة
Free Edge
Captured
ومثبتة بوتدEdge

Captured
Edge
مردومة
حافة

CC Edge degrees of securement

CC Edge degrees of securement
Free Edge

المصطلحات الخاصة بتثبيت أطراف الكونكريت كانفاس
Fixed Free
and
حافة حرة
Edge
Captured Edge

Captured Edge

Fixed and
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 ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو، وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ. وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ
http://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info/ : ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة، أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع،ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ
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 2.0المواصفات وأساسيات التركيب
 2.4تثبيت الحدود الخارجية
من الضروري تثبيت الكونكريت كانفاس حول الحواف الخارجية بالكامل ،وذلك لمنع حركة المواد وتقليل تدفق الماء بين المادة والطبقة
السفلية التي يمكن أن تؤدي إلى رفعها.
أفضل طريقة لتأمين الحواف الخارجية للكونكريت كانفاس هي خندق التثبيت أو التثبيت الميكانيكي.
عند استخدام خندق التثبيت ،يجب أن تكون المواد المستخدمة في الردم «غير قابلة للتآكل» ،األمر الذي يعتمد على قوى التآكل
التي ستتأثر بها المواد الموجودة في خندق التثبيت على امتداد العمر التصميمي للمنشأُ .يفضل وجود خندق تثبيت مردوم بمواد
من األسمنت أو الخرسانة المصبوبة في المصارف القاطعة التي تجمع المياه الجارية المجاورة والتي تكون معرضة لخطر التعرية
كاف في حالة عدم وجود ماء يتدفق من فوق الخندق إلى القناة ( عندما
ٍ
(راجع الخيار (أ) أدناه) ،قد يكون ردم من التربة  /الركام
ً
منخفضا) .يجب أن يكون لخنادق التثبيت أبعاد ال تقل عن  150مم ×  150مم .كما يجب أن يتبع الكونكريت
يكون محيط دخول المياه
كانفاس مقطع القناة الخرساني الحالي بحيث يتم تثبيته على الهيكل القائم.
عند استخدام التثبيت الميكانيكي ,يفضل استخدام براغي خرسانة من الستانلس ستيل أو براغي وعزقات باإلضافة إلى صفيحة
تثبيت ستانلس ستيل والصق مانع تسرب/جوانة .يمكن تطبيق روبة أسمنتية لتغطية الحافة المقطوعة من الكونكريت كانفاس إلنشاء
شكل خرساني مثالي.
الخيار ب
الخيار أ
خندق مردوم بالخرسانة  -يوصى به عندما يتدفق الماء من خندق
التثبيت إلى القناة

مناسبا في حالة
خندق مردوم بالتربة /الركام مع وتد  -يكون ذلك
ً
وجود خطر منخفض لدخول المياه في المحيط

طبقة الكونكريت كانفاس  -بعد
الهيكل الحالي

طبقة الكونكريت كانفاس -
بعد الهيكل الحالي

خندق تثبيت مملوء
بالتربة/الركام

خندق تثبيت مملوء
بمواد أسمنتية

هيكل
خرساني
قائم

هيكل
خرساني
قائم

> 150مم

> 150مم
وتد
التثبيت

> 150مم

الخيار ج

صفيحة التثبيت  -يوصى به عندما يتدفق الماء من فوق خندق
التثبيت إلى القناة

الخيار د

ً
مناسبا في حالة وجود خطر منخفض
الحلقات المعدنية  -يكون ذلك
لدخول المياه في المحيط

حلقة قطر
معدنية مناسبة

صفيحة تثبيت

طبقة كونكريت
كانفاس

طبقة كونكريت
كانفاس

روبة أسمنتية
اختيارية

هيكل
خرساني
قائم

جوانة

تثبيت
مناسب

الصق مانع
التسرب
هيكل
خرساني
قائم

تثبيت
مناسب

الشكل  :1خيارات تثبيت الحدود الخارجية
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ،أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info/ :

دليل الرتكيب:
املعاجلة العامة للخرسانة

®

®

 2.0المواصفات وأساسيات التركيب
 2.4تثبيت الحدود الخارجية تابع...

الجدول .2

CC5TM

متطلبات نقاط التثبيت الميكانيكي الدنيا لـ CC5TM

عدد نقاط التثبيت  /عرض
الحد األدنى لـ  VRECلكل الحد األدنى لقطر حلقة
تباعد التثبيت (مم)
نيوتن)
(كيلو
تثبيت
الطبقة
التثبيت المعدنية (مم)

عند استخدام التثبيت الميكانيكي ،يجب أن
متساو عبر عرض
تكون التثبيتات متباعدة بشكل
ٍ
100
10
الكونكريت كانفاس ،مع نقطة تثبيت واحدة في
150
7
كل منطقة تراكب ،على بعد  50مم من حافة
300
4
الطبقة .يتم تحديد التباعد األدنى لنقاط التثبيت
ً
تبعا لقوة القص الموصى بها من قبل مصنع
450
3
المثبتات من جهة ( ،)VRECولمساحة سطح التثبيت
الجدول  .3متطلبات نقاط التثبيت الميكانيكي الدنيا لـ CC8
من جهة ثانية (الصفيحة ,قضيب التثبيت ,حجم
تباعد المثبتات
الحلقة المعدنية) .قوة القص الدنيا الموصى عدد نقاط التثبيت  /عرض
(مم)
الطبقة
بها  VRECونقاط التثبيت المطلوبة للحصول على
100
11
تثبيت محيطي كاف في خنادق التثبيت موضح
في الجداول 2و 3و .4
200
6

1.71
2.57
5.13
7.70

من المهم أن يتم تثبيت جميع األطراف الخارجية،
بما في ذلك الحواف العليا والحواف السفلى
ً
وفقا لهذا المستند التوجيهي.
لمزيد من المعلومات حول تثبيت الحدود الخارجية،
ُيرجى الرجوع إلى شركة Concrete Canvas Ltd
للحصول على الرسومات التفصيلية القياسية
المتعلقة بالمعالجة العامة للخرسانة.

الجدول .4

استخدم قضيب التثبيت
استخدم قضيب التثبيت

CC8TM

TM

5
3

15
35

الحد األدنى لـ  VRECلكل الحد األدنى لقطر حلقة
تثبيت (كيلو نيوتن) التثبيت المعدنية (مم)
1.88
3.77
4.71
9.42

250
500

15
25
40

استخدم قضيب التثبيت
CC13TM

متطلبات نقاط التثبيت الميكانيكي الدنيا لـ CC13TM

عدد نقاط التثبيت /عرض
الحد األدنى لـ  VRECلكل الحد األدنى لقطر حلقة
تباعد التثبيت (مم)
الطبقة
تثبيت (كيلو نيوتن) التثبيت المعدنية (مم)
11
6
5
3

 2.5التوصيل

2.66
5.33
6.66
13.32

100
200
250
500

15
25
40
استخدم قضيب التثبيت

يجب أن تتراكب طبقات الكونكريت كانفاس بمقدار  100مم كحد أدنى في اتجاه تدفق الماء ( وأن تكون متراكبة مثل بالطات األسقف)
ً
معا لضمان توصيل تام على طول كل وصلة .يمكن استخدام نقاط التثبيت الميكانيكية ،مثل براغي الخرسانة
وأن يتم تثبيتها
ً
المصنوعة من الستانلس ستيل أو البراغي والعزقات مع حلقة معدنية  15مم بحد أدني وفقا للمخطط أدناه .يلزم التثبيت بتباعد 500
مم على األقل على طول الوصلة ,أو أقل من ذلك في حال وجود شروط تحميل خاصة (راجع القسم  .)2.6على طبقات سفلية غير
ً
أيضا إلى نقاط تثبيت
مستوية في مناخات الطقس الحار حيث يمكن أن يحدث تموج لحواف الكونكريت كانفاس ،قد تكون هناك حاجة
إضافية في مواقع معينة لمنع فتح المواد المتراكبة وضمان اتصال تام مع الطبقة السفلية .هذا هو المنطق الذي يجب استخدامه
ً
تبعا لحالة الطبقة السفلية في الموقع .يرجى االتصال بشركة  Concrete Canvas Ltdللحصول على المشورة.
يمكن تقليل نفاذية الوصلة عن طريق تطبيق الصق مانع للتسرب معتمد من شركة  Concrete Canvasأو عن طريق ربط الوصلة
ً
حراريا قبل القيام بالتثبيت الميكانيكي .الرجاء مراجعة دليل مستخدم الكونكريت كانفاس :التوصيل والتثبيت لمزيد من المعلومات حول
™
طرق التوصيل هذه .لتطبيقات االحتواء ،يجب استخدام السي سي هايدرو .CC Hydro
نقطة تثبيت ميكانيكية من الستانلس ستيل ومزودة
بحلقة إحكام الربط  15مم على األقل

30-50mm
< 500mm

مانع تسرب اختياري
ليناسب متطلبات
النفاذية

>100mm

وصلة نموذجية
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ،أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info/ :

®

دليل الرتكيب:
الملحي
المحلول
اختبار
املعاجلة العامة للخرسانة

®

 2.0المواصفات وأساسيات التركيب
 2.6التثبيتات الوسطية
قد يكون من الضروري وجود تثبيتات وسطية إضافية لمقاومة شروط التحميل التالية:

أحمال القص الهيدروليكي :على سبيل المثال ،قنوات التبطين ذات الميل>  - %10راجع مالحظات دليل التصميم الهيدروليكي
للكونكريت كانفاس.
أحمال الرياح :على سبيل المثال في المواقع المكشوفة التي تتجاوز أطوال المنحدرات فيها  7أمتار  -راجع دليل تركيب
الكونكريت كانفاس :تبطين حواجز الحماية.
انكماش التجفيف :مثل تبطين القنوات التي يتجاوز فيها الميل الجانبي أو عرض أرضية القناة  5أمتار  -راجع القسم  2.6.1أدناه.

•
•
•

يمكن أن توفر شركة  Concrete Canvas Ltdورقة المواصفات لمواد الكونكريت كانفاس لحسابات المصممُ .يرجى االتصال بنا
للحصول على مزيد من التفاصيل.
أمتار)
القناة على 5
 2.6.1التصميم من أجل انكماش التجفيف (حيث يزيد طول المنحدر الجانبي أو عرض أرضية
X < 5m
X < 5m
وجود Xتثبيتات وسطية إضافية عند
لتخفيف اآلثار المحتملة النكماش التجفيف ،والذي قد يحدث في المنشآت كبيرة الحجم ،يلزم
< 5m
«نقطة تغير تقعر القناة» عندما تكون المسافة من نقطة تغير التقعر إلى التثبيت التالي أكبر من  5أمتار (راجع األشكال  2.4 - 2.1أدناه).
يجب أن تكون نقاط التثبيت موجودة على طول القناة وعلى بعد  100ملم من نقطة تغير التقعر .يجب أن تكون نقاط التثبيت متباعدة
متساو على عرض طبقة الكونكريت كانفاس ،مع نقطة تثبيت واحدة في كل تراكب ،على بعد  50مم من حافة الطبقة .ويجب
بشكل
ٍ
أن تكون نقاط التثبيت براغي ستانلس ستيل أو براغي وعزقات مستخدمة مع حلقات معدنية أو قضبان تثبيت من الستانلس ستيل.
ً
القسم  .2.4Xلذلك ،من المهم
الصلة في
يجب أن يكون إجمالي القص المقيد والحد األدنى من نقاط التثبيت محدد
< 5m
وفقا للجدول ذي X < 5m
< 5m
X < 5m
التثبيتX.وبالتالي ،قد يلزم
المصنعة لنقاط
التحقق من  VRECلكل نقطة تثبيت عند قوة خرسانة محددة من ورقة مواصفات الشركات
زيادة نقاط التثبيت على عرض الكونكريت كانفاس في حال وجود طبقات سفلية منخفضة الجودة5m
5mأو≥< Xعمق غرز منخفض حيث تكون
X < 5m
X < 5m
 VRECقد انخفضت.
< 5m
للتخفيفXمن اآلثار المحتملة النكماش التجفيف:
ترتيبات التثبيت الالزمة

X < 5m

X < 5m

100mm

100mm

X < 5m

X < 5m

X ≥ 5m

X < 5m

X < 5m

X ≥ 5m

X < 5m

تغير مقطع
القناة المقعر

X ≥ 5m

X < 5m

100mm

100mm

100mm

100mm

الشكل  2.1تثبيت األطراف الخارجية فقط
100mm

الشكل  2.2قاعدة القناة
مقطع القناة المقعر

100mm

X < 5m

 5م ,يتم التثبيت على بعد  100مم من تغير

X < 5m
X ≥ 5m

X ≥ 5m

X ≥ 5m
100mm

X ≥ 5m

X ≥ 5m

X ≥ 5m

100mm

X < 5m

X ≥ 5m
100mm

100mm

X ≥ 5m

X < 5m
100mm

100mm
X ≥ 5m

الشكل  2.3منحدر(جانب) القناة
مقطع القناة المقعر

X ≥ 5m

100mm

100mm

X ≥ 5m

100mm

التثبيت Xعلى بعد  100مم من تغير
 5م ,يتم
< 5m

100mm

X ≥ 5m
ومنحدر القناة
الشكل  2.4قاعدة القناة
جانبي تغير مقطع القناة المقعر

X ≥ 5m
على بعد 100مم من
 5م ,يتم التثبيت

100mm

100mm

≥ 5m
ً
وفقا للجدول ذي الصلة في القسم .2.4
نقاطXالتثبيت لكل متر طولي من القناة
يتم تحديد عدد
X ≥ 5m

X ≥ 5m
100mm

100mm

X ≥ 5m
®
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ،أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info/ :

X ≥ 5m
100mm

100mm

X ≥ 5m

®

®

دليل الرتكيب:
املعاجلة العامة للخرسانة

 2.0المواصفات وأساسيات التركيب
 2.6.1أمثلة تم تنفيذها لطريقة التثبيت

نقاط تثبيت 50
مم من الحافة

مثال  :1تثبيت طبقة  CC5TMعلى هيكل خرساني متصدع ذي
منحدر وأرضية <  5م( .راجع الشكل  .)2.1يمكننا تثبيت الحدود
الخارجية في خندق تثبيت أو بواسطة التثبيت الميكانيكي ,في
هذا المثال سنقوم بتثبيت الكونكريت كانفاس في خندق تثبيت
ً
وفقا للخيار (أ) في الشكل  .1فيما يخص التثبيتات
خرساني
الوسطية ,وبما أن المنحدر وأرضية القناة <  5م ،ال يلزم وجود
ً
دائما في
تثبيتات وسطية ،ولكن التثبيت الميكانيكي مطلوب
مناطق توصيل الكونكريت كانفاس (مناطق التراكب) .يجب أن
تتراكب الطبقات المتجاورة للكونكريت كانفاس بمقدار  100مم
(تكون مثبتة في اتجاه تدفق المياه) وأن يتم تثبيتها بإحكام
باستخدام نقاط تثبيت من الستانلس ستيل قطر رأسها  /الوردة
 15مم ،ومتوضعة على بعد  50 - 30مم من الحافة وبتباعد 500
مم كحد أقصى على طول الوصلة .هذا موضح في الشكل .3
مثال  :2تثبيت طبقة  CC5TMعلى هيكل خرساني متصدع له
أرضية عرضها >  5م (راجع الشكل  .)2.2يمكننا تثبيت الحدود
الخارجية في خندق تثبيت أو بواسطة التثبيت الميكانيكي ,في
هذا المثال سنقوم بتثبيت الكونكريت كانفاس بواسطة التثبيت
ً
وفقا للخيار (د) في الشكل  .1فيما يخص التثبيتات
الميكانيكي
الوسطية ,وبما أن أرضية القناة >  5م ,سنكون بحاجة إلى
تثبيتات وسطية في أرضية القناة لمقاومة انكماش التجفيف
ً
دائما
(100مم من نقطة تغير مقطع القناة المقعر) ,ويبقى
ً
مطلوبا (كما هو موضح في المثال
التثبيت في مناطق التوصيل
 .)1اقترح المصمم براغي مع عزقات ستانلس ستيل  M8من
طراز  ،R-HPTII-A4 “Dباإلضافة إلى حلقات إحكام الربط من
ً
وفقا لورقة
الستانلس ستيل للتثبيتات الوسطية والمحيطية.
المصنّ عة ،يبلغ حمل التثبيت الموصى به
مواصفات الشركات ُ
( )VRECلهذا النوع من التثبيت في الخرسانة المتصدعة (بافتراض
عمق غرز منخفض)  3.1كيلو نيوتن .وبالرجوع إلى الجدول  2في
القسم  2.4من هذا المستند ،للحصول على التثبيت  VRECالذي
يبلغ  3.1كيلو نيوتن ،يبلغ الحد األقصى لتباعد التثبيت  150مم
ويحتاج إلى حلقة إحكام ربط ستانلس ستيل بقطر  35مم على
األقل .يجب استخدام  7نقاط تثبيت لكل  1م من عرض طبقة
الكونكريت كانفاس مع نقطة تثبيت واحدة في منطقة التراكب,
على بعد  50مم من حافة الطبقة .يوضح الشكل  4ترتيب التثبيت.
بدال
بدال من ذلك ،يمكن استخدام قضيب تثبيت ستانلس ستيل ً
ً
من حلقات إحكام الربط البالغ قطرها  35مم.

الحواف الخارجية المثبتة
في خندق التثبيت
وصلة تراكبية  100مم

طول المنحدر
< 5أمتار

< 0.5م

نقاط تثبيت للتوصيل
ومزودة بحلقة إحكام الربط
البالغ قطرها  15مم

عرض أرضية
القناة < 5م

الشكل  .3التثبيت طبقا للمثال  1الذي جرى تنفيذه.

نقاط تثبيت 50
مم من الحافة

طول
المنحدر
< 5أمتار

نقاط تثبيت
الحواف الخارجية

وصلة تراكبية
 100مم

نقاط تثبيت لعرض
طبقة الكونكريت
كانفاس الواحد
برغي وعزقة M8
مزود بحلقة إحكام
ربط قطرها  35مم

التثبيتات الوسطية
النكماش التجفيف

< 0.5م

نقاط تثبيت للتوصيل
ومزودة بحلقة إحكام الربط
البالغ قطرها  15مم

عرض أرضية
القناة  5م

الشكل  .4التثبيت طبقا للمثال  2الذي جرى تنفيذه.

 2.7التصميم الهيدروليكي
باإلضافة إلى مراجعة متطلبات التثبيتات الوسطية من أجل مقاومة تحميل القص الهيدروليكي ،يجب على مصممي القنوات التي
ً
أيضا تفاصيل التصميم التالية:
ستتم صيانتها بمواد الكونكريت كانفاس أن يراجعوا
			

				
 -منافذ الفحص

 -نظام الصرف في الطبقة السفلية

لمزيد من الملعومات ،مالحظات دليل التصميم الهيدروليكي للكونكريت كانفاس.

®

© Concrete Canvas Ltd. 2019

+44 (0) 345 680 1908

info@concretecanvas.com

www

www.concretecanvas.com
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 3.0المبادئ األساسية األربعة لتركيب الكونكريت كانفاس

فيما يلي أساسيات التركيب األربعة والتي تساعدك على تنفيذ عملية تركيب ناجحة.
 .1تجنب الفراغات
ً
جيدا وثابتة
جهز الطبقة السفلية بحيث تكون مرصوصة
ً
ومستو.
جيوتقنيا ولها سطح أملس
ّ
ٍ
وس ّد الفجوات الكبيرة .تحقق من
•عند التركيب على التربة ،أزل أي نباتات أو صخور حادة أو ناتئة ُ
مالمسة الكونكريت كانفاس للطبقة السفلية للحد من تجسير وحت التربة أسفل الكونكريت كانفاس.
•عند التثبيت على طبقة خرسانية ,أزل أي مواد رخوة أو قابلة للتفتيت ،واقطع أي قضبان معرضة
للنتوء وسد أي فجوات أو تشققات كبيرة.

تجنَّ ب الفراغات

ِّ .2ثبت الكانفاس
تأكد أن المواد تم توصيلها في كل مناطق التوصيل وأن تلك المواد مثبتة في الطبقة السفلية.
ً
ً
نموذجيا يتحقق ذلك باستخدام
معا،
•التركيب :يجب توصيل طبقات الكونكريت كانفاس المتراكبة
براغي ستانلس ستيل باإلضافة مثبتة على مسافات منتظمة .يساعد وضع البراغي بصورة صحيحة
على تحقيق تالمس وثيق بين طبقات الكونكريت كانفاس ومنع انجراف الطبقة السفلية والحد من
نمو األعشاب المحتمل .يمكن استعمال الصق مانع التسرب بين الطبقات لتحسين النفاذية الوصلة.

ِّثبت الكانفاس

ً
معا دون تثقيب
يمكن استخدام "التوصيل الحراري" لتوصيل طبقات الكونكريت كانفاس
ً
أيضا من النفاذية الوصلة .للمزيد من خيارات التوصيل ،انظر دليل
الكانفاس .يحسن ذلك
مستخدم الكونكريت كانفاس :التوصيل والتثبيت.
•التثبيت :تستخدم األوتاد عند التركيب على التربة .عند التركيب على طبقات أسمنتية أو صخرية
يمكن توصيل طبقات الكونكريت كانفاس ً
معا وتثبيتها على الطبقة السفلية باستخدام براغي طابوق
أو مثبتات البراغي الخرسانية .يوصى باستعمال تركيبات ستانلس ستيل مع حلقة إحكام الربط (وردة).
 .3امنع دخول المياه والرياح
من الضروري منع دخول الماء أو الرياح بين الكونكريت كانفاس والطبقة السفلية ,على كامل محيط
الكونكريت كانفاس وبين الوصالت.
ً
نموذجيا يتحقق ذلك من خالل ردم الحواف الخارجية للكونكريت كانفاس
•عند التركيب على التربة،
بالكامل داخل خندق التثبيت.

امنع دخول المياه
والرياح

•عند التركيب على طبقات أسمنتية أو صخرية ،ينبغي إحكام الحواف الخارجية من خالل استخدام
مونة اسمنتية أو الصق مانع التسرب.
•ينبغي توصيل جميع طبقات الكونكريت كانفاس المتراكبة في اتجاه تدفق المياه.
رطب بشكل كامل
ِّ .4
ً
رطب الكونكريت كانفاس بطريقة صحيحة،
آخذا باالعتبار كمية المواد المستخدمة والظروف الجوية
ِّ
المحيطة.
ً
دائما من الترطيب من خالل معاينة السطح العلوي للكونكريت كانفاس.
•تحقق
•تأكد من ترطيب مناطق التراكب والمواد الموجودة داخل خندق التثبيت قبل أعمال الردم.
• ّ
ً
رطبا عند لمسه بعد عدة دقائق من الترطيب.
رش السطح المقوى باأللياف بالماء بحيث يبقى

رطب بشكل كامل
ِّ
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 4.0المنهجية
 4.1المعدات المطلوبة
كاف إلكمال المشروع.
ٍ
•يجب توفير كونكريت كانفاس
•قناع وقفازات سالمة.
•معدات تقطيع ،سكين إطباقي أو حلقة قاطعة.
•نقاط تثبيت ميكانيكية من الستانلس ستيل وحلقات إحكام
الربط ومفتاح ومثقب للتثبيت على المحيط وفي الوسط وفي
مناطق التراكب.
•مشابك تثبيت معدنية أو بالستيكية ومطرقة لتثبيتات محيط
خندق التثبيت في التربة).
•معدات الربط الحراري (إذا لزم األمر كبديل للتركيبات الميكانيكية
للوصلة) ُ -يرجى الرجوع إلى دليل استخدام الكونكريت كانفاس:
الربط الحراري..
•مصدر مياه.

التجهيزات الالزمة

ُيرجى االطالع على قائمة معدات الكونكريت كانفاس لمعرفة
التفاصيل كاملة .مخاطر غبار .البس معدات وقاية شخصية مالئمة.
راجع وثيقة .CC SDS
 4.2تجهيز الموقع
•قم بتحويل المجرى المائي (في حالة تبطين مجرى مائي مع
وجود مياه جارية).
•يجب إزالة الخرسانة المتكسرة واستخدام المونة االسمنتية
لملء الشقوق الكبيرة (أكبر من  50مم في أي اتجاه) إلزالة
ً
أيضا استخدام
الفراغات أسفل الكونكريت كانفاس .يمكن
قماش التكسية األرضي (جيوتيكستايل).
•يجب إزالة التربة الرخوة والصخور والحطام الخرساني والمزروعات.
•قم بحفر خندق التثبيت في أعلى القناة (الحد األدنى  150مم
×  150مم) إذا لم يتم تثبيت الكونكريت كانفاس على الهيكل
الحالي.
•احفر خنادق تثبيت عند بداية ونهاية القناة (بحد أدنى 150مم)
(إذا كنت لن تقوم بتثبيت الكونكريت كانفاس على منشآت
ً
مسبقا).
موجودة
 4.3تركيب الكونكريت كانفاس
•تحقق من طريقة التركيب الموصفة في المشروع (بشكل
طولي أو عرضي).
•ابدأ من أسفل مجرى القناة عند المصب واتجه ألعلى.
•عند تركيب الكونكريت كانفاس ،تأكد أن السطح المسامي
للكونكريت كانفاس موجه ألعلى وأن غشاء البي في سي
مالمس للهيكل.
•في حال التركيب بشكل عرضي قم بإدخال أطراف الكونكريت
كانفاس في خنادق التثبيت قبل قص المواد.
•تأكد من توصيل الحافة الخلفية للطبقة األولى من الكونكريت
كانفاس في الهيكل الحالي أو دفنها في خندق التثبيت لمنع
دخول الماء ومنع الحت أسفل الكونكريت كانفاس.

يجب إزالة الخرسانة المتكسرة واستخدام المونة االسمنتية لملء الشقوق الكبيرة

تأكد من وضع الكونكريت كانفاس مع التأكد من عدم وجود فراغات تحته

تثبيت الكونكريت كانفاس على الهيكل الحالي لمنع دخول المياه
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دليل الرتكيب:
املعاجلة العامة للخرسانة

 4.0تابع منهجية التركيب
 4.4الطبقات المتراكبة
•عند وضع طبقة الكونكريت كانفاس الالحقة ،تأكد من وجود
تراكب  100مم على األقل بين الطبقات في اتجاه تدفق المياه
ً
ً
تماما
أيضا أن المواد مالمسة
(مثل بالطات األسقف) وتأكد
للطبقات الخرسانية.
 4.5التوصيل والتثبيت
•واصل تثبيت المواد على طول الحدود الخارجية (أعلى
القناة) للقناة عن طريق تثبيت الكونكريت كانفاس في خندق
التثبيت أو عن طريق تطبيق نقاط التثبيت الميكانيكية ,قضيب
ً
وفقا
التثبيت والصق مانع التسرب/جوانة على الهيكل الحالي
لإلرشادات المذكورة أعاله.

تأكد من وجود تراكب بمقدار  100مم على األقل

•في حالة التوصيل عن طريق الربط الحراري ،قم بالربط قبل
الترطيب.
•قم بترطيب المواد أسفل مناطق الوصالت التراكبية للكونكريت
كانفاس ،وذلك في حالة التوصيل باستخدام نقاط التثبيت
قابال
الميكانيكية .بعد الترطيب يبقى الكونكريت كانفاس
ً
للتشغيل لمدة  2-1ساعة .قم بالتوصيل عن طريق إدخال نقاط
التثبيت الميكانيكية وحلقات التثبيت المعدنية في الفراغات
ً
وفقا للتوجيهات المذكورة أعاله ،بحوالي  50 - 30مم من حافة
الكونكريت كانفاس .تأكد من عدم وجود خلخلة في منطقة
التوصيل وأن كلتا الطبقتين متصلتان ببعضهما البعض.

قم بتركيب الكونكريت كانفاس في اتجاه تدفق الماء

•قم بتركيب التثبيتات الوسطية كما هو مطلوب لتحسين تطابق
الكونكريت كانفاس مع شكل المنشأ أسفله ,للحد من انكماش
التجفيف أو لمقاومة قوى القص الهيدروليكي كما هو مفصل
في التصميم.
•يجب الحرص خالل التركيب لتجنب اإلضرار بالكونكريت كانفاس.
في حالة تضرر الكونكريت كانفاس خالل التركيب وقبل الترطيب،
يجب إزالة الطبقة واستبدالها.
•من الضروري أن يتم تثبيت جميع أطراف الكونكريت كانفاس
(غير الموصولة مع بعضها) أثناء عملية التركيب خالل تنفيذ
المشروع لمنع تسرب الماء أسفل الكونكريت كانفاس مما قد
يؤدي إلى رفع المواد.

ترطيب أسفل الوصالت قبل التثبيت

•قم فقط بفتح ما يمكن تركيبه وترطيبه بالكامل قبل نهاية يوم
العمل لتقليل أي تأثيرات سلبية على التركيب و/أو على أداء
المنتج.
•في حالة استكمال التركيب في يوم العمل التالي ،قم بحماية
حافة آخر طبقة من الكونكريت كانفاس خالل الليل بغالف عازل
للماء لكي تتمكن من توصيل الكونكريت كانفاس عند العودة
للعمل.
•تأكد من توصيل حافة الطبقة العليا األخيرة من الكونكريت
كانفاس في الهيكل الحالي أو دفنها في خندق التوصيل لمنع
دخول الماء أسفل الكونكريت كانفاس.
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 4.0تابع منهجية التركيب
 4.6الترطيب
•بعد التثبيت والتوصيل ،رش الماء على الكونكريت كانفاس
لترطيبه.
•قم برش السطح المسامي عدة مرات حتى يتشبع الكونكريت
كانفاس بالكامل .سيتحول لون الكونكريت كانفاس في بادئ
األمر إلى لون داكن بعدها يتحول للون أفتح عندما يمتص
الماء.
عال على الكونكريت كانفاس
•ال تقم برش مياه ذات ضغط
ٍ
مباشرة حيث قد يؤدي ذلك إلى إزاحة األسمنت الجاف من
داخل الكونكريت كانفاس غير المتصلب.
•يمكن ترطيب الكونكريت كانفاس باستخدام مياه عذبة أو مالحة
كما أن الكونكريت كانفاس ممكن أن يترطب ويتصلب مباشرة
تحت الماء.
•يقوم الكونكريت كانفاس باستهالك الكمية المثالية من الماء
مهما زادت كمية الماء المضافة.
•يلزم كمية ماء تعادل  %50من وزن المادة كحد أدنى .على
سبيل المثال CC8 ،نحتاج  6لترات ماء لكل متر مربع.
•للتحقق من درجة كفاية الترطيب ،يجب أن يكون الكونكريت
مبتال عند لمسه بعد عدة دقائق من الترطيب.
كانفاس
ً
•ال تعتمد على هطول األمطار للترطيب.
•لتحديد إن كان الكونكريت كانفاس قد تم ترطيبه بشكل كاف،
ببساطة اضغط بإبهامك على الكونكريت كانفاس .إن ظهر ماء
عند الضغط على القماش ،فإنه قد تم ترطيبه بشكل كاف .وإن
لم يظهر ماء عند الضغط ،يجب رش المزيد من الماء.
•لمزيد من المعلومات حول الترطيب وأقصى درجة حرارة
لعمليات التركيب ،يرجى مراجعة دليل االستعمال الخاص
بالكونكريت كانفاس :الترطيب.

الترطيب

اختبار الترطيب باللمس

 4.7التصلب
•زمن تشغيل الكونكريت كانفاس هو  2-1ساعة بعد الترطيب
(إضافة الماء).
•اردم خندق التثبيت لتحصل على تثبيت جيد ولتسمح ألي مياه
سطحية بالجريان فوق خندق التثبيت إلى داخل قناة الكونكريت
كانفاس.
•يتصلب الكونكريت كانفاس في غضون  24ساعة ثم يصبح
ً
جاهزا لالستخدام.

تحقق من كفاية الترطيب ،وال تعتمد على األمطار

 4.8الصيانة واالصالح
ً
حدا أدنى من
•تتطلب القنوات المعالجة بالكونكريت كانفاس
الصيانة ،وتكون مقاومة للحت على المدى الطويل ،وتقلل من
ً
أيضا.
تشكل الطمي وتمنع نمو األعشاب
•في حالة اكتشاف وجود تضرر في المواد خالل التفتيش
الدوري ،يمكن تركيب رقعة على المساحة المتضررة بحيث تزيد
أبعاد الرقعة عن أبعاد المنطقة المتضررة بحوالي  150مم
في كل االتجاهات مع ربطها بمثبتات ميكانيكية وحماية حواف
القطع بواسطة مونة أسمنتية أو الصق مانع تسرب معتمد
للكونكريت كانفاس.
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