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1 «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» акционерлік қоғамы
(«ҚазжолҒЗИ» АҚ) ДАЙЫНДАП ЕНГІЗДІ
2 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Автомобиль
жолдары
комитеті Төрағасының
2019
жылғы
«14» наурыздағы № 42 бұйрығымен БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛДІ
Акционерлік қоғамының
2018 жылғы
3 «ҚазАвтоЖол» ҰК»
«22» мамырдағы № 03/14-2-1087-И хатымен КЕЛІСІЛДІ
2022 жыл
4 БІРІНШІ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ
ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ

5 жыл

5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Құжат Қазақстан Республикасы нормативтiк – құқықтық актiлерiнiң
«Әдiлет» ақпараттық – құқықтық жүйесiнде және «InfoZhol –
http://infozhol.kad.org.kz» электронды мәлiметтер базасында қол жетiмдi

Осы ұсынымдарды Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің
рұқсатынсыз толықтай немесе ішінара қайта басып шығаруға, көбейтуге
және таратуға болмайды
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1 Қолдану саласы
1.1 Осы ұсынымдар көпір және су өткізгіш құбырлардың бетон,
темірбетон құрылымдарын тиімді жөндеуге арналған жаңа озық
материалдарды қолдану тәртібін орнатады. Әрбір нақты құрылыстағы талап
етілетін жөндеу түрі, жөндеу жұмыстарының көлемі оның нақты күйін
зерттеу және бағалау, сынау, ақаулар тізімдемесі және осы белгілердің
қажетті жөндеу түрімен салыстыруға мүмкіндік беретін құрылыстың күйін
көлем бойынша анықтаудан тұратын басқа да құжаттар негізінде белгіленеді.
Көрсетілген зерттеу және бағалау жұмыстары уәкілетті құзыретті ұйымдар
немесе қажетті біліктілігі мен тәжірибесі бар мамандар тарапынан
жүргізіледі.
1.2 Көлік құрылымын қайта салу оның даму сатысы болып табылады
және осы ұсынымдарда қарастырылмайды, бірақ құрылыстағы ақаулар мен
зақымдануларды жою материалдары мен технологиялық үдерістер
қолданылуы мүмкін.
1.3 Көлік құрылымын жөндеуде және күтіп ұстауда жұмыстар құрамына
төмендегілер кіреді:
- кіші зақымдануларды түзету: жарықшақтар мен бетонның ұсақ
кетіктерін, бетондағы қуыстар мен тесіктерді бітеу;
- көпір құрылыстарының темірбетон құрылымдарындағы ақауларды
жою: кетіктер мен қуыстарды бітеу, темірбетонды бөренелерді бітеу,
элементтер бөліктеріне арматура қосу және осы жерлерді бетондау арқылы
қалпына келтіру;
- бетон бетін гидрофобтау;
- бетон бетін агрессивті орта әсерлерінен қорғау;
- көпір тіреулерінің бетін торкреттеу;
- су өткізгіш құбырлардың зақымдануларын жою;
- көпір құрылыстарының темірбетон элементтерін нығайту.
1.4 Көлік құрылыстарын жөндеуде гидрооқшаулау қалпына келтіріледі,
сондай-ақ нормативтік талаптарды қаматамасыз ете арқылы құрылысты
пайдалануға берген мезеттен оны кезекті жөндеуге дейінгі кезеңде
құрылысты толығымен және оның элементтерінің тұтынушылық
қабілеттерін қалпына келтіру мақсатында күтіп ұстау кезіндегі құрылымдар
мен элементтердің ақауларын жойылады.
1.5 Зақымданған құрылымдарға жөндеу жұмыстарын жүргізу осы
құрылымдағы бетонының беріктік тобын (МЕМСТ 26633), аязға төзімділігі
бойынша қажетті маркасын (МЕМСТ 10060), су өткізбеушілігі бойынша
маркасын (МЕМСТ 12730.5) есепке ала отырып жүргізіледі.
1.6 Жөндеу жұмыстарын жүргізгенде міндетті түрде құрылым мен
пайдаланылатын жөндеу материалы үшін ортаның қауіптілік дәрежесіне
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қарай ортаның агрессиялығын және құрылымды пайдалану шарттары
ескеріледі.
1.7 Көлік құрылысында жөндеу жұмыстарын жүргізуді нақты бір
нысанға қатысты әзірленген жұмыстар жүргізу жобасына сәйкес жүзеге
асыру қажет.
2 Нормативтік сілтемелер
Осы ұсынымдарды қолдану үшін келесі сілтемелік нормативтік
құжаттар қажет:
ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004 Құрылыс құрылымдарын тоттан қорғау.
ҚР ҚНжЕ 5.03-37-2005 Салмақ түсетін және қоршау құрылымдары.
ҚНжЕ 2.05.03-84* Көпірлер және құбырлар. Жобалау нормалары.
ҚНжЕ 3.06.04-91 Көпірлер және құбырлар. Жұмыстарды жүргізу және
қабылдау ережелері.
ҚНжЕ II -25-80 Ағаш құрылымдар. Жобалау нормалары.
ҰСТ
70386662-002-2009
MACFLOW
илемделгіш
ұлғайтқыш
портландцементі.
ТШ 2291-009-0398419-2006 «Вилатеры» көбікполиэтиленді бұйымдары.
МЕМСТ 1184-80 Жалпақ және жартылай дөңгелек қашаулар.
Техникалық шарттар.
МЕМСТ 2695-83 Жапырақты тұқымдастардан жасалған араланған
материалдар. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 2768-84 Техникалық ацетон. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 7502-98 Металлды өлшегіштер. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 8267-93 Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау
жыныстарынан алынған шағыл тас пен қиыршық тас. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 8486-86 Қылқанжапырақты тұқымдастардан жасалған
араланған материалдар. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 8728-88 Пластификаторлар. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 8735-88 Құрылыс жұмыстарына арналған құм. Сынау әдістері.
МЕМСТ 8966-75 Р=1,6 МПa құбыр желілеріне арналған цилиндрлік
бұрандасы бар болат дәнекер бөліктер. Тік жалғастырғыштар. Негізгі
өлшемдер.
МЕМСТ 9463-88 Қылқанжапырақты тұқымдастардан жасалған дөңгелек
ағаш материалдар. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 9533-81 Күрекшелер, күректер және үшкір қалақтар.
Техникалық шарттар.
МЕМСТ 10060-2012 Бетондар. Аязға төзімділігін анықтау әдістері.
МЕМСТ 10180-2012 Бетондар. Бақылау сынамалар бойынша беріктігін
анықтау әдістері.
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МЕМСТ 10028-81 Капиллярлық шыны вискозөлшегіштер. Техникалық
шарттар.
МЕМСТ 10354-82 Полиэтиленді қабықшалар. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 14791-79 Құрылыстық қатпайтын герметиктейтін мастика.
Техникалық шарттар.
МЕМСТ 16436-70 Қол және электр пневматикалық машиналар.
Терминдер мен анықтамалар.
МЕМСТ 17624-2012 Бетондар. Беріктікті анықтаудың ультрадыбыстық
әдісі.
МЕМСТ 18105-2010 Бетондар. Беріктікті бақылау және бағалау
ережелері.
МЕМСТ 22904-93 Темірбетонды құрылымдар. Бетонның қалыңдығын
және арматураның орналасуын анықтаудың магнитті әдісі.
МЕМСТ 28498-90 Шыны сұйықтық термометрлер. Жалпы техникалық
талаптар. Сынау әдістері.
МЕМСТ 30535-97 Полимерлі желімдер. Көрсеткіштер номенклатурасы.
МЕМСТ 31383-2008 Бетон және темірбетон құрылымдарын тоттан
қорғау. Сынау әдістері.
МЕМСТ 32017-2012 Бетон құрылымдарын қорғауға және жөндеуге
арналған материалдар мен жүйелер. Жөндеу кезінде бетонды қорғау
жүйелеріне қойылатын талаптар.
МЕМСТ 32016-2012 Бетон құрылымдарын қорғауға және жөндеуге
арналған материалдар мен жүйелер. Жалпы талаптар.
МЕМСТ Р 52085-2003 Қалып. Жалпы техникалық шарттар.
МЕМСТ Р 52615-2006 Компрессорлар мен вакуумдық сорғыштар.
Қауіпсіздік талаптары. 2-бөлім. Вакуумдық сорғыштар.
МЕМСТ Р 53920-2010 Қапталған шере. Техникалық шарттар.
МЕМСТ Р ИСО 20474-1-2011 Жер қазатын машиналар. Қауіпсіздік.
1-бөлім. Жалпы талаптар.
МЕМСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 Қол электрлік машиналар. Қауіпсіздік
және сынау әдістері. 2-3-бөлім. Жұмыс аспабы айналмалы қозғалатын
ажарлағыш, дискілік ажарлағыш және жылтырататын машиналарға
қойылатын жеке талаптар.
3 Анықтамалар
Осы Ұсынымдарда тиісті анықтамалары бар келесі терминдер
қолданылады:
3.1 Бетон қоспасының тиксотроптық типі: Араластыру және езуде
жақсы жылжымалыққа және тыныш күйінде жоғары тұтқырлыққа ие бетон
қоспасы.
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3.2 Бетон қоспасының құйылмалы типі: Төсеу кезінде жоғары
жылжымалыққа ие бетон қоспасы.
3.3 Жөндеу материалдары: Бетон құрылыстарын жөндеу немесе қорғау
үшін композитке белгілі бір рецептпен жиналған құрамдар.
3.4 Құрғақ құрылыс қоспалары: Құрамында тұтқырғыштар,
толтырғыштар, түрлендіретін қоспалар бар және зауытта дайындалған құрғақ
қоспалар.
3.5 Қорғау: Құрылымда ақаулардың пайда болуының алдын алуға
немесе азайтуға бағытталған шаралар.
3.6 Жөндеу: Бетондағы ақауларды жоюға бағытталған шаралар.
3.7 Гидрофобтандыратын сіңіру: Бетонды су жұқпайтын бетті
қалыптастыру жолымен өңдеу, ұсақ тесіктер мен капиллярлар
толтырылмайды, бетон бетінде қабықша пайда болмайды.
3.8 Сіңдіру: Бетонды беттік кеуектілікті азайту үшін және бетті
орнықтыру үшін өңдеу, ұсақ тесіктер мен капиллярлар ішінара немесе
толығымен толтыралады.
3.9 Жамылғы: Бетон бетінде тұтас қорғаныш қабатты қалыптастыру
жолымен өңдеу.
4 Жасанды құрылыстарды жөндеуге арналған материалдар
4.1 Ақаулар мен бұзылулардың типін бағалау және жөндеу
материалын таңдау
4.1.1 Ақауларды және олардың қауіптілік дәрежесін бағалау тиісті
лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдар тарапынан жүргізіледі.
4.1.2 Зерттеу материалдары жөндеу жобасын жүзеге асыру үшін толық
мәліметтерден тұруы қажет. Оған бірінші кезекте төмендегілер кіреді:
- пайдалану ортасының құрылым материалдарына агрессиялылық
дәрежесін бағалау;
- бетонның немесе тас қалаудың бұзылуының тереңдігін анықтау
(құрылым бетінің жобалық күйінен әлсіремеген материалға дейінгі өлшемі);
арматура қимасының тоттану нәтижесінде алаңын жоғалтуын
анықтау;
- төсеме бөлшектер мен анкерлердің тоттану дәрежесін бағалау;
- қабаттың күйін және беріктігін толық бағалау.
4.1.3 Жөндеу материалын таңдауды қоса алғанда жөндеудің техникалық
шешімдерін әзірлеуді құрылыс материалдарын зерттеу негізінде жобалау
ұйымы жүзеге асырады.
4.1.4 Жөндеу материалын таңдағанда төмендегілерді ескеру қажет:
- жөндеу материалы мен жөнделетін құрылым материалының
үйлесімділігі;
8
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- құрылым элементінің көтергіш қабілетінің бүтіндігі және жоғалту
дәрежесі;
- бұзылулардың тереңдігі;
- пайдалану жағдайлары (температура тәртібі, ылғалдық, ортаның
агрессивтылығы, динамикалық әсерлер);
- эстетикалық талаптар;
- құрылымның орналасуы және жөндеуге қол жетімділік;
- орындауға жататын жұмыстар көлемі.
4.1.5 Жөндеудің техникалық шешімдерін әзірлеуде дұрыс таңдаған
жағдайда құрылымның қызмет ету мерзімін 30-40 жылға дейін ұзартатын
заманауи материалдар мен технологияларға да негізделу қажет. Қорғаныс
материалын қолдану саласы 1-кестеде келтірілген.
Жөндеу тәсілін таңдаудың негізгі ережелері: салмақ түсетін
құрылымның жөнделетін қабатының қалыңдығы 10 см-ден аспаса,
отырмайтын құрғақ арнайы жөндеу материалдарынан жасалған бетонды
(бұдан әрі – арнайы жөндеу бетондары деп баяндалады) қолдану қажет.
Минералды толтырғыштарды, цементті және суды араластыру арқылы сол
жерде дайындалатын бетондар мен ерітінділер талап етілетін жөндеу
қасиеттерін қамтамасыз етпейді:
- беріктікке тез ие болатын, отырмайтын және иілгіш, «ескі» бетонмен
ілінісу беріктігі жоғары үйлесімдік;
- арнайы жөндеу бетондары жұмыс көлемдері аз болғанда және жүкті өзі
түсіретін автомобильдер мен араластырғыштарда орындау қол жетімсіз
болғанда қолайлы;
- салмақ түсетін құрылымның жөнделетін қабатының қалыңдығы 10 смден көп болса, арнайы жөндеу бетондарын шағыл тасты қосу арқылы
(массасы бойынша 25 %-ға дейін) немесе отырмайтын және тез беріктікке ие
болатын арнайы отырмайтын цементі бар инертті материалдарды
араластырып, сол жерде дайындалатын бетондарды қолдану қажет.
Бетондарды дайындауға арналған шағыл тас пен қиыршық тас МЕМСТ 8276
талаптарына сәйкес келуі қажет. Шөгінді жыныстардан алынған ірі
толтырғыштарды пайдалануға болмайды. МЕМСТ 10060 сәйкес шағыл
тастың, қиыршық тастың және қиыршық тастан алынған шағыл тастың аязға
төзімділігі бетондардың талап етілетін аязға төзімділікке ие болуын
қамтамасыз етуі және F300 маркасынан төмен болмауы қажет.
- егер тік, көлденең немесе еңіс беттерді жөндеу қажет болса, жөндеу
жобасында қалыпсыз тиксотропты арнайы жөдеу бетондарын қолдануды
қарастыру қажет. Тиксотропты арнайы жөдеу бетондар қолмен (сылақ
күрекшелері, қалақшаларды қолданып), сондай-ақ дымқыл шашырату
тәсілімен жағылады, ол жұмыс көлемі көп болғанда торкреттеу тәсіліне
қарағанда басым тәсіл болып саналады. Дымқыл шашырату арқылы
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жөнделген бет құрылымының біркелкі болуын және қисықтық пайызын
минималды деңгейге дейін төмендетуге мүмкіндік береді;
- арматура қимасы тоттану нәтижесінде алаңын 10 %-дан көп жоғалтқан
жағдайда металл талшықтар қосылған құрғақ отырмайтын жөндеу
қоспаларынан жасалған арнайы жөндеу бетондар (фибрабетон) оңтайлы
жөндеу құрамы болып табылады.
Созылуға жоғары беріктігінің арқасында олар арматураның көтергіштік
қабілетінің төмендеуінің орнын толтырады.
1-кесте – Көпір құрылымдары мен су өткізгіш құбырларда
қорғаныс материалдарын қолдану саласы
Материалдар

Көлік құрылыстарының
темірбетон құрылымдары

Әсерлер

1 Бетонды бетті сіңдіру
Гидрофобтандырғыш
сіңірулер

Құрылымның әсерлерді ғана
сезінетін тік беті

Атмосфералық жауыншашын, көктайғаққа
қарсы реагенттер, ЖЖМ

2 Жамылғы

Жұқа қабатты жамылғылар,
құрғақ қабықшаның жалпы
қалыңдығы 500 мкм дейін

Қалың қабатты
жамылғылар, құрғақ
қабықшаның жалпы
қалыңдығы 3000 мкм дейін

10

Жарықшақтарға төзімді болу
Атмосфералық жауынталаптары қойылатын аралық
шашын, динамикалық
құрылым бөренелері, еңіс және
жүктемелер, С°2 әсерлер
көлденең беттер
Жарықшақтарға төзімді болу
талаптары қойылмайтын қоршау Атмосфералық жауынэлементтері, су үстіндегі
шашын UF, С°2 әсерлер
тіреулер, тік беттер

Жарықшақтарға төзімді
болу талаптары қойылатын
аралық құрылым бөренелері,
ферма асты алаңдар, су өткізгіш
құбырлардың темірбетонды
беттері, еңіс, көлденең және тік
беттер

Атмосфералық
жауын-шашын,
динамикалық
жүктемелер, С°2
әсерлер, UF
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4.1.6 Құрылымдардағы жарықшақтар белсенді және белсенді емес деп
бөлінеді.
Белсенді жарықшақтар жүктеме ықпалында және температураның
өзгеруінде ашылуын өзгертуі мүмкін. Белсенді еместер сыртқы әсерлерде
ашылуын өзгертпейді. Белсенді жарықшақтар құрылымның тұтастығын
қалпына келтіретін нығайтулар есебінен белсенді емес жарықшақтарға
айналуы мүмкін.
Белсенді жарықшақтарды жөндеу нұсқасы: оларды ашылуы өзгергенде
үзілмеген мастикамен толтыру, сондай-ақ термоилімді эластометр негізіндегі
деформациялық иілгіштігі жоғары шірімеген таспаларды жабыстыру.
Белсенді емес жарықшақтарды бетонмен жабысадын, бірақ сыртқы
әсерлерде ашылуын өзгертуді тоқтата алмайтын құрамдарды инъекциялау
арқылы бітейді. Талшықты жарықшақтарды бітеу үшін бетон бетінде
қорғаныс
жамылғысын
қалыптастыратын
бу өткізбейтін
иілгіш
жамылғыларды қолданады.
4.1.7 Егер бетон бетінде таяз белсенді емес жарықшақтармен бірге
сынықтар, қуыстар, қабыршықтандан және бетоны әлсіз жерлер болса,
жоғарғы бетті алып тастау немесе ауыстыру қажет. Бұл жұмыс түрін орындау
қорғаныс қабатын жөндеуге жатады және 5-тарауда қарастырылады.
4.1.8 Қатты тоттану белсендігі бар топырақта және суда есептік
температура - 40 °С төмен жағдайларда қолдануға болатын металл
гофрленген құбырлардың (МГҚ) құрама және монолитті науаларын және
темірбетон құбырлардың науа бөліктерін салуда және жөндеуде тозуға және
аязға төзімділігі жоғары полимер ерітінділер мен полимербетондарды
қолдануға болады.
4.2 Арнайы жөндеу бетондарына қойылатын талаптар
4.2.1 Салмақ түсетін құрылымдарды жөндеуге арналған арнайы жөндеу
бетондары автомобиль жолының көпір құрылыстары мен су өткізгіш
құбырларда қолдануға арналған белгілі тәртіпте келісілген техникалық
шарттар бойынша жасалған құрғақ отырмайтын жөндеу қоспаларынан
жасалуы қажет.
4.2.2 Арнайы жөндеу бетондарын құрылымдық жөндеуге арналған
(құрылым жұмысына жөндеу құрамын тарту) және құрылымдық емес
жөндеуге арналған (беттің кішігірім бұзылуларын (ұсақ тесіктер, тесіктер,
қуыстар, бетонның қорғаныс қабатын, құрылымның геометриялық
парамертлерін қалпына келтіру) қалпына келтіру) деп бөлу қажет.
4.2.3 Қалыңдығы 10 см-ге дейінгі үстінгі қабаттарда қолданылатын
арнайы жөндеу бетондары келесі талаптарға сәйкес келуі қажет.
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Қысуға төзімділік тобы:
- 24 сағаттан кейін - В15 төмен емес,
- 28 тәуліктен кейін - В45 төмен емес.
28 тәуліктен кейін «ескі» бетонмен ілінісу беріктігі - 2,0 МПа төмен емес.
Түйісу аймағының аязға төзімділігін сынағаннан кейін «ескі» бетонмен
ілінісу беріктігі - 2,0 МПа төмен емес.
Жұмсақ және қатты күйінде отыруына жол берілмейді.
Аязға төзімділігі - F300 төмен емес (МЕМСТ 10060 сәйкес).
Су өткізбеушілігі - W12 төмен емес.
Сульфатқа төзімділік коэффициенті - 0,9 кем емес.
Толтырғыштың ірілігі 3 мм-ге дейінгі қоспалардан жасалған
бетондардың төселу ыңғайлылығы конустың жайылуымен анықталады – 170
мм кем емез.
Толтырғыштың ірілігі 3 мм-ден жоғары қоспалардан жасалған
бетондарды төсеу ыңғайлылығы - 200 мм-ден аз емес, конустың шөгуімен
анықталады.
Арнайы жөндеу бетондары өздігінен тығыздалатын, төсеу кезінде
дірілдеткіштерді қажет етпеуі қажет. Жоғары қалыңдықтарды жөндеуде көп
дегенде түйреу қолданылады.
4.2.4 Құрылымдық жөндеуде қолданылатын арнайы фибрабетондар
4.2.3-тармақта көрсетілген талаптарға сәйкес келуі қажет және иілу кезіндегі
созылуға беріктігі кемінде келесіндей болуы қажет:
- 28 тәуліктен кейін - 5 МПа (50 кгс/см ) төмен емес.
Кейбір жаңдайларда құрылымдық жөндеуде қолданылатын арнайы
фибрабетондар 4.2.3-тармақта көрсетілген талаптарға сәйкес келуі қажет
және иілу кезіндегі созылуға беріктігі 28 тәуліктен кейін 10 МПа (100 кгс/см)
төмен болмауы қажет.
Теміржол көлігінің ашық құрылыстарында тотқа қарсы жамылғысы бар
металл талшықтарды немесе тотталмаған металл талшықтарды қолдану
қажет.
4.2.5 Құрылымдық емес жөндеуде қолданылатын арнайы жөндеу
бетондары келесі талаптарға сәйкес келуі қажет:
- қысу кезіндегі беріктік тобы: 28 тәуліктен кейін - В20 төмен емес;
- 28 тәуліктен кейін «ескі» бетонмен ілінісу беріктігі - 0,8 МПа төмен
емес;
- сыналғаннан кейін «ескі» бетонмен ілінісу беріктігі:
- түйісу аймағының аязға төзімділігі - 0,8 МПа төмен емес;
- қажетті аязға төзімділігі құрылыс өңіріне қарай жобалау ұйымы
тарапынан анықталады және F150 төмен борлмауы қажет;
- су өткізбеушілігі - W10 төмен емес.
4.2.6 Салмақ түсетін құрылымдарға жатпайтын балластта жүретін
темірбетон
астаулары
мен
басқа
да
құрылыс
элементтерін
12
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гидрооқшаулардың тегістеуші қабаттарына, қорғаныс қабаттарына арналған
арнайы жөндеу бетондары:
- қысуға беріктігінің тобы: 4 сағаттан кейін - 20 МПа төмен емес
(технологиялық «терезелерде» жұмыс істеу үшін), 28 сағаттан кейін - 60
МПа төмен емес;
- аязға төзімділігі - F300 төмен емес;
- төсеу қолайлылығы, конустың шөгуі бойынша анықталады - 150 мм төмен
емес.
4.2.7 Апатты жағдайлардағы жөндеу жұмыстары үшін нақты бір
жағдайларда арнайы бетондарға арналған құрғақ қоспаларды шығарушы
ұйым ұсынған құрамдарды қолдану қажет. Бұған өте тез қататын бетондар
(В10 тобы төсегеннен кейін 3 сағаттан кейін), қыста бетондауға арналған
құрамдар және басқалар жатады.
4.3 Арматура мен толтырғыштарға қойылатын талаптар
4.3.1 Жұмыстар жүргізілетін аймақтағы жұмыс жағдайы мен ең суық бес
күндегі сыртқы ауаның орташа температурасына байланысты есеп бойынша
орнатылатын темірбетон тіреулердің арматураларына арналған болаттың
маркасы ҚНжЕ 2.05.03-84* 3.33-тармақ 29-кестесіне сәйкес қабылдануы
қажет.
А-II тобындағы ВСт5пс2 маркалы арматура болатының білігінің
диаметрі төмендегідей мм-де болса, көпір тіреулерде қолдануға болады:
- 20 – арматурасы бар элементтер үшін, төзімділікке есептелмейді;
- 16 – сондай, төзімділікке есептеледі.
Барлық жағдайларда құрылымдық арматура ретінде A-I және
А-II топтарындағы ҚНжЕ 2.05.03-84* 3.33-тармақ 29-кестесінде көрсетілген
маркалы арматура болатын, сондай-ақ МЕМСТ 6727-80 бойынша
В-1 тобындағы тегіс арматуралық сымтемірді және Вр-1 тобындағы кезеңді
кескінді қолдануға болады.
4.3.2 Бетонға және бетон қоспаларын дайындауға арналған материалдар
ҚНжЕ 3.06.04 талаптарына сәйкес келуі қажет.
4.3.3 Бетондарды дайындауға арналған шағыл тас пен қиыршық тас
МЕМСТ 8276-93 талаптарына сәйкес келуі қажет. Шөккен жыныстардан
алынған ірі толтырғыштарды қолдануға болмайды. Шағыл тастың, қыиршық
тастың және қиыршық тастан алынған шағыл тастың аязға төзімділігі талап
етілетін аязға төзімділігі бар бетондарды алуды қамтамасыз етуі және
маркасы F300 төмен болмауы қажет.
4.3.4 Бетондарды дайындауға арналған құм МЕМСТ 8735-88
талаптарына сәйкес келуі қажет.
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4.3.5 Ірі және ұсақ толтырғыштар құрғақ болуы қажет (ылғалдығы
0,5 % көп емес). Толтырғыштардың карбонатармен (бор, мәрмәр, әктас),
қоспалармен (әктас, цемент) және металл тозаңдарымен (болат, мырыш)
ластанбауы қажет. Толтырғыштардың ылғалдығы 1 % көп болмауы қажет.
Құм мен толтырғыштардың қышқылға төзімділігі 97 % - 98 % төмен
болмауы қажет.
4.4 Бетон және темірбетон құрылымдарын тоттан екінші қайта
қорғауға арналған материалдар
4.4.1 Жасанды құрылыстардың темірбетон құрылымдары пайдалану
барысында құрылымдардың ұзақ мерзімділігіне кері әсер ететін ауа, қатты
және сұйық орталардың әсерлеріне ұшырайды. Пайдалану орталарын
агрессиялығының түрі мен дәрежесіне қарай жіктеу ЕЖ 28.13330 [1]
А.1-кестесінде келтірілген, олар әлсіз, орташа және өте агрессивті деп
бөлінеді.
4.4.2 ЕЖ 28.13330 [1] 5.3.1 тармақшасына сәйкес орталар ықпалдарының
агрессиялығына қарай келесі қорғаныс түрлерін қолдану қажет:
- темірбетонға қатысты құрылым бетін әлсіз аргессивті орталармен
түйіскенде бірінші немесе қажетіне қарай екінші қайтара;
- темірбетонға қатысты құрылым беті орташа және өте агрессиялы
орталармен түйіскенде екіншімен үйлесімде біріншіні және арнайы;
4.4.3 Жасанды құрылыстардың құрылыс құрылымдарының бетондарын
екінші қайтара қорғауға арналған материалдар МЕМСТ 32017 сәйкес келесі
тәртіпте таңдалады:
1) ЕЖ 28.13330 [1] бойынша пайдалану орталарының жіктелуі негізінде
құрылымның кернеулі күйін анықтау, ақауларды анықтау, олардың жіктелуі
және тозу себептерін бағалау;
2) осы бағалау негізінде – бетон құрылыстарын қорғау және жөндеу
қағидатын (қағидаттарын) анықтау;
3) қағидат (қағидаттар) анықталғаннан кейін – бір немесе бірнеше
қағидаттарды жүзеге асыру үшін қажетті әдісті (гидрофобтандырғыш сіңіру,
сіңіру немесе жамылғы) таңдау. Талап етілетін көрсеткіштер МЕМСТ 32017
1-кестесінде келтірілген.
4) диагностикалау негізінде қолданылатын материалдар мен жүйелердің
қосымша көрсеткіштері таңдалуы мүмкін.
4.4.4 2-кесте МЕМСТ 32017-2012 бойынша қорғау тәсілін анықтау үшін
қолданылатын қорғаныс материалдың типі мен нақты маркасын белгілеу
үшін қолданылатын негізгі қағидаттар және айтылған МЕМСТтің 3,4 және
5 кестелеріне сәйкес оларға қойылатын талаптар келтірілген.
4.4.5 EN 1504 стандарты 2-7 бөлімдерінің техникалық мәліметтері
9-бөлімде келтірілген қорғау және жөндеу қағидаттарына, әдістеріне сәйкес
14
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келетін материлдардың нақты бір тобының пайдалану сипаттамаларын
анықтайды.
2-кесте – Қорғау қағидаттарын анықтау және тиісті
әдістерді тағайындау
Қағидат және оның
қысқармасы
1 Агрессивті заттардың
кіріп кетуінен қорғау (PJ)

Әсер
Зиянды әсерін тигізетін
заттардың кіріп кетуін
азайту немесе алдын алу

Қорғау және жөндеу әдістері

2 Ылғалдықты реттеу (МС)

Бетондағы
ылғал
мөлшерін
белгілі
бір
мәндер ауқымында реттеу
және сақтау

1.1 Бетонды сіңіру
1.2 Жарықшақтарды жабып
тұратын қасиетке ие/ие емес бетті
жабу
1.3 Жарықшақтарды жергілікті
құрсау
1.4 Жарықшақтарды толтыру
1.5 Жарықшақтарды жіктерге
орналастыру
1.6 Сыртқы гидрооқшаулайтын
экрандарды тұрғызу
1.7 Гидрооқшаулайтын
мембраналарды жағу
2.1 Су жұқпайтын сіңіру
2.2 Бетті жабу
2.3 Бетті бүркеу
2.4 Электрхимиялық өңдеу

3 Бетонды қалпына келтіру
(CR)

Басында құрылым немесе
құрылым
элементін
жасайтын
бетон
қызметінің
бастапқы
пішінін қалпына келтіру

3.1 Ерітіндіні қолмен төсеу
3.2 Бетонды құю
3.3 Бетонды немесе ерітіндіні
шашырату тәсілімен жағу
3.4 Элементтерді ауыстыру

4 Құрылымдарды нығайту
(SS)

Бетонды
құрылымның
немесе
құрылыстың
көтергіш
қабілетін
арттыру немесе қалпына
келтіру

4.1 Сыртқы/ішкі артамуралық
біліктерді қосу/ауыстыру
4.2 Құрылымды бұрғыланған
тесіктерге химиялық бекітілетін
біліктерді орнату
4.3 Болат және көміртекті
таспаларды жабыстыру
4.4 Құрылымдық
бетонды/ерітіндіні қосу
4.5 Жарықшақтарды және бос
орындарды инъекциялау
4.6 Жарықшақтарды және бос
орындарды толтыру
4.7 Алдын ала кернеу –
арматураны бетонға керу
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2-кестенің жалғасы
5 Физикалық
(PS)

төзімділік

Физикалық
немесе
механикалық
әсерлерге
төзімділігін арттыру

6 Химиялық заттардың
әсерлеріне төзімділігі (RS)

Бетон бетінің химиялық
әсерлерден
болған
бұзылуларға төзімділігін
арттыру
Металлдың
бетондағы
енжар күйін ұстап тұруды
қамтамасыз ететін немесе
оны осындай күйге қайта
келтіретін жағдай жасау

7 Металлдың енжар күйін
сақтау немесе қалпына
келтіру (RP)

8
Меншікті
электр
кедергісін арттыру (JR)

Бетонның
ылғалдығы
төмендейтін
жағдайды
қалыптастыру

9 Катодтық бақылау (СС)

Арматураның
катодты
жерлері
анодты
реакцияны болдырмайтын
жағдайды қалыптастыру
Бетондағы арматураның
тоттануын тоқтататын
жағдайды қалыптастыру
Арматураның шамалы
анодты жерлері тоттану
реакциясын қабылдай
алмайтын жағдайды
қалыптастыру

10 Катодтық қорғау* (CR)
11 Анодты жерлерді
бақылау (CA)

*DIN EN 12696-1 Еуропалық стандартында келтірілген
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5.1 Түрлі жамылғыларды жағу
5.2 Бетонды сіңіру
5.3
Нығайталған
жоғарғы
қабатты қолдану
6.1 Түрлі жамылғыларды жағу
6.2 Бетонды сіңіру
6.3
Нығайталған
жоғарғы
қабатты қолдану
7.1 Бетонды/ерітіндіні қосымша
төсеу
тәсілімен
қорғаныс
қабатының қалыңдығын арттыру
7.2 Хлоридтермен ластанған
немесе карбондалған бетонды
ауыстыру
7.3 Электрхимиялық тәсілмен
карбондалған бетонның сілтілігін
қалпына келтіру
7.4
Диффузиялық
тәсілмен
карбондалған бетонның сілтілігін
қалпына келтіру
7.5 Электрхимиялық тәсілмен
бетонды хлоридтерден тазалау
7.6 Жамылғы немесе сіңіруді
жағу арқылы ылғал мөлшерін
шектеу
8.1
Жамылғыларды
жағу
көмегімен ылғалды азайту
8.2 Қаптау арқылы ылғалды
азайту
9.1. Сіңдіру немесе беттік
жамылғы жағу жолымен оттектің
кіруін азайту
10.1 Арматураға қажетті электр
шамасын келтіруді қамтамасыз
ететін жүйені салу
11.1 Арматураға құрамында
мырыш бар жамылғыларды жағу
11.2 Арматураға кедергі
типіндегі оқшаулағыш
жамылғыларды жағу
11.3 Бетонға арматура қаңқасына
жабысатын тотты
баяулатқыштарды жағу
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4.4.6 МЕМСТ 32017 сәйкес бетонды екінші қайта қорғаудың үш әдісі
бар – гидрофобтайтын сіңірулерді (гидрофобизатр) жағу, кіретін құрамдарды
қолдану және жамылғыларды жағу.
4.4.6.1 Гидрофобтайтын сіңіру – бұл су өткізбейтін әсері бар бетті алу
үшін бетонды өңдеу, сонымен бірге:
- ұсақ тесіктер мен капиллярлар ішінен жабылады, бірақ толмайды;
- бетонның бетінде қабықша болмайды;
- бетонның түрі өзгермейді немесе көтергіштік қабілетіне әсер етпейтін
кішігірім өзгерістер болады;
- әсер ететін заттар ретінде силондар немесе силоксандар болуы мүмкін.
Бетті гидрофобтайтын сіңірулер МЕМСТ 32017 сәйкес ену тереңдігіне,
суды капиллярлық сіңіру дәрежесіне, кезектесіп тоңу/еру циклдеріне
төзімділігі, кебу уақытына ие болуы қажет.
Бетонды қорғауға және жөндеуге арналған материалдарды қолданудың
жалпы ережелерін тағайындайтын МЕМСТ 32016 сәйкес гидрофобтайтын
сіңірулер бетонды капиллярлық ауысу және диффузия тәсілімен
атмосфералық ылғал бар ауадан тұратын агрессивті қосындылардың кіріп
кетуінен қорғау үшін қолданылады. Сондай-ақ, гидрофобизаторлар болаттың
тоттану үдерісінің таралуының алдын алу үшін меншікті кедергіні арттыру
мақсатында бетон мен тімербетонның ылғалдығын реттеу үшін де
қолданылады.
Гидрофобтайтын
сіңірулер
ретінде
қолданылатын
құрамдардың үлгілері 3-кестеде келтірілген.
4.4.6.2 Кіретін құрамдар – беттегі ұсақ тесіктерді азайту және бетті
нығайту үшін бетонды өңдеу үшін қажет, ұсақ тесіктер мен капиллярлар
ішінара немесе толығымен толтырылады.
Сіңірілетін-бітейтін құрамдар ену тереңдігіне, бетонның су
өткізбеушілігі және аязға төзімділігі бойынша
маркасын арттыру
дәрежесіне, өңделген бетонның желінуін төмендету дәрежесіне,
буөтімділікке ие болуы қажет.
МЕМСТ 32016-2012 сәйкес «сіңдіру» тобындағы материалдар бетонды
капиллярлық ауысу және диффузия тәсілімен атмосфералық ылғал бар
ауадан тұратын агрессивті қосындылардың кіріп кетуінен қорғау үшін
қолданылады. Сондай-ақ, материалдар бетонның және темірбетонның
физикалық төзімділігін арттыру мақсатында қолданылады. «Сіңдіру»
тобындағы материалдардың параметрлері 4-кестеде келтірілген.
4.4.6.3 Жабу – бұл бетон бетінде тұтас қорғаныс қабатын қалыптастыру
жолымен өңдеу. Қорғаныс қабатының қалыңдығы әдетте 0,1 мм-ден 5,0 ммге дейін болады.
Органикалық полимерлер, толтырғыш ретіндегі цементі немесе
полимері дисперсиясымен модифицирленген гидравликалық цементі бар
органикалық полимерлер тұтқырғыш бола алады.
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3-кесте - «Гидрофобтандырғыш сіңіргіштер» тобына кіретін
матераилдардың параметрлері (МЕМСТ 3201 сәйкес)
Атауы

MasterProtectН 303

MasterProtect8000 Cl

Белсенді зат

Силан

Силан

Қатты заттың мөлшері, %

20

25

Тығыздық, кг/л

1,01

0,88

Кіру тереңдігі, мм
Су сіңіргіштігін азайту
(ASTM С-642), %
'У шығын л/м2

1.5-10

50 мм-ден көп

50

50

0,1 -0,3

0,6

MasterProtect 8000 Cl гидрофобтандырғыш құрамы құрылымның ұзақ
мерзімділігін арттыратын, беттік силанды сіңірулер мен озық тотты
баяулатқыштар әрекетінен тұратын тиімді құрам. Бұл құрам бетонды
құрылымға ылғал мен хлоридтердің кіріп кетуіне жол бермейді және
арматураның тоттану үдерісін, сондай-ақ кезбе тоқтардың ықпалын
баяулатады.
4-кесте – «Сіңіргіш» тобына кіретін матераилдардың параметрлері
(МЕМСТ 32017)
Атауы
Сыртқы түрі
Бетонның су өткізбеушілігі бойынша маркасын
арттыру
MasterSeal® 501 өңделген бетонның су сіңіргіштігін
азайту

MasterSeal501
Сұр түсті минералды ұнтақ
Минимум 3 саты
40 - 50%-ға

Капиллярлық тартудағы су сіңіргіштігі, көп емес

0,2 кг/(м2 сағ.0,5)

Шығын кг/м2

1

Қысуға беріктегі, МПа
24 сағаттан кейін
28 тәуліктен кейін

6,8
38,7

MasterProtect 8000 Cl монолитті және құрама темірбетоннан жасалған
жаңа құрылымдарды қорғауда да қолданылады.
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Қорғаныс жамылғысы мен жүйелері бетонмен жабысуы, атмосфераға
төзімді, кезек-кезекпен тоңу/еру циклінен кейін адгезиясын сақтап қалуы
және қажет болғанда химиялық төзімді, сәндік қасиетке ие болуы, иілгіш,
желінуге төзімді болуы қажет.
МЕМСТ 32016-2012 сәйкес «сіңіру» тобындағы материалдар бетонды
қоршаған ортаның (ауа, топырақ, су және т.б.) капиллярлық ауысу және
диффузия тәсілімен атмосфералық ылғал бар ауадан тұратын агрессивті
қосындылардың кіріп кетуінен қорғау үшін қолданылады. Сондай-ақ
химиялық төзімділігі жоғары жамылғылар бетонды өте агрессивті ортадан
(қышқыл, сілті ерітінділері, органикалық майлар және көп атомды спирттер
және т.б.), бетонның ылғалдығын реттеу үшін және оның физикалық
төзімділігін, меншікті электр кедергісін арттыру үшін де қолданылады.
«Жамылғы» тобындағы материалдардың параметрлері 5-кестеде (қорғаныссәндік) және 6-кестеде (қорғаныс) келтірілген.
4.4.7 Айтылған материалдарды қолдану технологиясын, сапасын
операциялық бақылау, қауіпсіздік техникасы және қалдықтарды кәдеге
жарату ережелері материалдарға арналған нұсқаулақтар мен сипаттамаларда
көрсетілуі және өндірушілерге ұсынылауы қажет.
5-кесте - «Сіңіргіш» тобына кіретін материалдардың параметрлері.
Сәндік-қорғаныс жамылғылары (МЕМСТ 32017-2012 сәйкес)

Материалдың атауы

Негіз

MasterProtect 330 El

MasterProtect 320

Су негізіндегі акрилатты
Су негізіндегі
дисперсия
акрилатты дисперсия

Құрамдардың мөлшері
Жамылғы

1
иілгіш

1
қатты

Тығыздық, кг/л

1,4

1,35

Беттің түрі мен түсі

күңгірт, RAL бойынша
таңдау

жібек-күңгірт, RAL
бойнша таңдау

Масса бойынша қатты түйірлердің
мөлшері
Бетонға жабысуы, МПа
Капиллярлық ауысу коэффициенті,
кг/кВ мхч (’1/2)

60 %-дан кем емес
1,8
0,03

60 %-дан кем
емес
1,9
0,02
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5-кестенің жалғасы
Жамылғының буөткізгіштігі, м
(бетонның буөткізгіштігі Sd= 1,8м)

Sd= 2,1

Sd= 2,0

С02 кіріп кетуіне төзімділігі, м
(бетонның өткізгіштігі Sd= 6м)

Sd=140м

Sd= 118м

Негіздегі жарықшақтарды тоқтату:

0,4 мм кем емес

-

Тұрақты (D) және қысқа мерзімді (Е)
термотұрақтылық, С

(D) -40...+100

УК сәулеге тұрақтылығы

тұрақты

тұрақты

Беттің ылғалдығы, %

8 %-ға дейін

8 %-ға дейін

МЕМСТ 13015 бойынша беттің сапасы

А2-АЗ

А2-АЗ

Топырақты бет

бірінші қабатқа 10 %-ға
дейін су

бірінші қабатқа
10 %-ға дейін су

Әрбір ылғал қабаттың қалыңдығы, мкм

300

250

Қабаттар саны

2

2

Орташа шығын, кг/м2

0,6

0,5

Құрғақ қабықшаның қалыңдығы, мкм

450

300

(D) -40...+100

6-кесте - «Жамылғы» тобына кіретін материалдардың
параметрлері. Қорғаныс жамылғылары (МЕМСТ 32017сәйкес)
Материалдың атауы
Негіз
Құрамдарының мөлшері
Жамылғы
Дайын қоспаның тығыздығы, кг/л
Беттің түрі мен түсі

MasterSeal 577

MasterSeal 550

MasterSeal 588

минералды
су негізіндегі
су негізіндегі
негіздегі құрғақ полимерцементті полимерцементті
қоспа
қоспа
қоспа
1
2
2
қатты,
қалыңдығы
1,5 - 2,5 мм

иілгіштігі
орташа,
2-3 мм

иілгіш,
2 мм

2,08

1,9

1,8

күңгірт, ақ-сұр
және ақ

күңгірт, ақ-сұр

күңгірт, ақ-сұр, сұр
және ақ

Бетонға жабысуы, МПа

1,9

1,0

0,9

Капиллярлық ауысу коэффициенті,
кг/кВ мхч(’1/2)

<0,1

0,028

<0,1
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6-кестенің жалғасы
Жамылғының буөткізгіштігі, м
(бетонның буөткізгіштігі Sd= 1,8м)

Sd< 5

Sd= 3,95

Sd= 4,3

С02 кіріп кетуіне төзімділігі, м
(бетонның өткізгіштігі Sd= 6м)

Sd> 50

Sd= 150

Sd= 150

0,6 мм кем
емес

Негіздегі жарықшақтарды тоқтату:
Тұрақты (D) және қысқа мерзімді
(Е) термотұрақтылық, С
УК сәулеге тұрақтылығы
Беттің ылғалдығы, %
МЕМСТ 13015 бойынша беттің
сапасы
Топырақты бет
Әрбір ылғал қабаттың қалыңдығы,
мкм
Қабаттар саны
Орташа шығын, кг/м
Құрғақ қабықшаның қалыңдығы,
мкм
2

(D) -50...+100

(D) -40...+100

1,2 мм кем емес
(D) -50...+100

тұрақты

тұрақты

тұрақты

8%-ға дейін

8%-ға дейін

8%-ға дейін

А2-А6

А2-А6

А2-А6

қажет емес

қажет емес

қажет емес

1000- 1500

1000- 1500

1000- 1500

2

2

2

2,5-3,5

2,5-3,5

2,5-3,5

2000

2000

2000

4.5 Қалыппен жұмыс істеуге арналған материалдар
4.5.1 Қалып үшін қылқанды ағаштардан жасалған, негізінде қарағайдан,
ылғалдылығы 23 %-ға дейінгі II сұрыптағы шыршадан жасалған араланғн
материалдарды қолдану қажет.
МЕМСТ 8486, МЕМСТ 9463 және МЕМСТ 2695 бойынша III сұрыптың
талаптарына сәйкес келетін самырсын, сағызқарағай және жапырақты
тұқымдастар ағаштарын қолдануға болады. Мінбе үшін ылғалдылығы 35 %-ға
дейінгі шырша немесе самырсынды қолдануға болады. Қалқандарды, оның
ішінде қалқандардың қаңқаларын жасау үшін қолданылатын ағаштардың
ылғалдылығының айырмашылығы 5 % - 10 %-дан аспауы қажет.
Қалып элементтерін дайындау үшін қолданылатын ағаштарың беріктік
сипаттамалары (нормативтік және уақытша кедергісі) ағаш сұрыптарына
арналған ҚНжЕ II-25 2-қосымшасында келтірілген талаптарға сәйкес келуі
қажет.
4.5.2 Ағаш қалыптың элементтері үшін кесілген немесе шала кесіліп
араланған материлдарды қолдануға болады, егер цемент қоймалжыңы ағып
кетпесе және талап етілетін пішіндер мен құрылым бетінің тазалығы
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қамтамасыз етіледі. Бетонға тікелей қабысатын қалып тақтайының ені
15 см-ден аспауы ұсынылады. Тақтайлардың қалыңдығы 20 мм-кем емес
есебімен тағайындалады. Қалыптың қалыңдығы 40 мм жәе одан көп болғанда
шпунтьы тақтайларды қолдану ұсынылады.
4.5.3 Инвентарлық қалып қалқандарын дайындау үшін суға төзімді
қалыңдығы 7 мм-ден 20 мм-ге дейін шере, қалыңдығы 8 мм КАСТ-В
шыныпластик, СВАМ анизотропты шыныпластик, полиэфирлі жалпақ табақ
шыныпластик, ДСП-В ағашқатпарлы пластик қолданылады.
Шерелі қалқандардың бетінде арнайы қорғаныс қабықшаларын немесе
суға төзімді табақ синтетикалық материалдарды жапсырмаларды
қолданғанда қалыңдығы 10 мм-ден кем емес суға төзімділігі жоғары
ФБС маркалы шерелерді қолдануға болады.
Қалып элементтерін жабыстыру үшін қажетті беріктігі бар, суға төзімді,
биотөзімді және ұзақ мерзімді фенолды, резорцинді, фенолрезорцинді
желімдер қолданылады. Ағашты металмен жабыстыру үшін эпоксидті
желімдерді қолдану қажет.
4.5.4 Гидрооқшаулағыш және қалауларды тоттан қорғау қызметтерін
атқаратын қалып-қаптаулар үшін маркасы СтЗ төмен емес болат
қолданылады.
Бекіту элементтері маркасы Ст5 және одан жоғары маркалы болаттан
жасалуы қажет. Болат және аралас қалыптың элементтері мен бөліктерін
дайындау үшін илемделген болат және иілген кескіндер, сондай-ақ түрлі
қалыңдықтағы табақтық елемдер қолданылады. Серіппелі бекітулерді (тұтқа,
кляммер) жасау үшін 657, 55ГС маркалы болат қолданылады.
4.5.5 Ағаш қалыптардың болат элименттері үшін ҚНжЕ 2.05.03
құжатының 3 және 4-тарауларының талаптарына сәйкес келетін жолақ,
фасонды, табақты және арматуралық болаттар қолданылады. Металл
бөлшектеп ауыстыратын қалып үшін, ағаш қалыптығ бекіткіштері
менметаллды инвентарлық элементтері үшін болаттың маркасы жобда
көрсетілмеген болса, онда сынама қалыңдығына тең білік диаметрінің
айналасында 180 °С суық бүгу жолымен алдын ала сынау арқылы тегістелген
(маркаланбаған) болатты қолдануға рұқсат етіледі.
4.6 Жөндеу жұмыстарына арналған материалдарды таңдау
4.6.1 EN 1504 Еуропа стандартында материалдар мен жүйелерді
таңдау негізі 2-кестеде келтірілген қорғау мен жөндеудің 11 қағидатынан
тұрады. Олар бетонның бұзылуының химиялық, физикалық немесе
арматураның тоттануының электрхимиялық үдерістерінің алдын алуға
немесе тұрақтандыруға мүмкіндік беретін химия және физика заңдарына
негізделген. Материалды таңдауда жүргізілетін жөндеудің түрі
төмендегілерге ықпал етеді:
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бетон және темірбетон құрылымдарын күту шеңберінде косметикалық
жөндеу;
- құрылымның көтергіш қасиетін қалпына келтіруді талап етпейтін
ағымдағы жөндеу (профилатика, ЖЖЖ);
- ақауларды жою және жарықшақтарды бітеу;
- көтергіштік қабілетін қалпына келітіріп, құрылымдарды жөндеу;
- жобалық қасиетіне қарағанда құрылымдардың көтергіштік қабілетін
жақсарту арқылы құрылымдарды нығайту.
4.6.2 Айтылған стандартқа сәйкес жөндеу материалдары төрт сыныпқа
бөлінеді (7-кесте): 2 сынып – құрылымдық жөндеу үшін (R4 және R3);
2 сынып – құрылымдық емес жөндеуге (R2 және R1). Бұл сыныптар
құрылымдық және құрылымдық емес жөндеу деп бөлінеді, яғни жобада
жүктеменің берілуі немесе тек қана бетонның қорғаныс қызметін қалпына
келтіру тәсілдері қарастырылады.
Одан басқа, бетонды қорғауға және гидрооқшаулауға, сондай-ақ
бетонды жөндеуге және оқшаулауға арналған материалдар бар - жөндеу
материалдарының инъекциялық қоспалары.
4.6.3 Жөндеуге және жөндеу жұмыстарын жүргізу технологиясын
таңдауда ақаудың, зақымданудың (бетонның тоттануы, сынуы, жаншылуы,
қуысы, түрлі жарықшақтар және т.б.), олардың пайда болу себептері және
олардың құрылымның ұзақ мерзімділігі мен көтергіштік қабілетіне тигізетін
ықпалы үлкен әсер етеді.
Ең алдымен ақаулардың пайда болу себептерін жою және
құрылымдарды ылғалдандыру шаралары әзірленеді және орындалады,
құрылымды жөндеуге дайындау регламенті дайындалады: бұзылған бетонды
алып тастау, ашылған арматураны және қолданыстағы бетон бетін өңдеу
және т.б. Құрылымдан ылғалды алып тастау мүмкін болмаса, онда су болса
да бетонның жөнделетін құрылыммен ілінісуін, гидрооқшауларды
қамтамасыз ететін жөндеу материалдары таңдалады.
4.6.4 Құрылымның көтіргіштік қабілеті мен ұзақ мерзімділігіне ықпал
етпейтін жарықшақтар бетіне герметиктейтін материлдарды жағу арқылы
бітеледі. Жүктеме кезінде ашылауын өзгертетін жарықшақтар («ауа өтетін»
жарықшақтар) үзілуі 50 % болғанда салыстырмалы ұзартумен иілгіш
материалдармен бітеледі. Жүктемеде жарықшақтың ашылу ені 0,3 мм және
одан көп өзгергенде цемент негізіндегі қатты герметиктейтін құрамдармен
жарықшақтарды бекем бітеу жүзеге асырылады.
-
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7-кесте - EN1504 Еуропалық стандарт бойынша құрылымдық
жөндеуде және құрылымдық емес жөндеуде қолданылатын цемент
негізіндегі жөндеу материалдарының сипаттамалары
Жөндеу түрлерінде стандарттың талаптары
Сипаттаманың атауы

Құрылымдық жөндеу
R4 сынып

Қысуға беріктігі, МПа
Хлоридтер мөлшері, %
цемент массасынан
Карбондалуға төзімділігі
Жылулық қасиеттерінің
үйлесімділігі, тоңу/еру
Жылулық қасиеттерінің
үйлесімділігі, құрғақ
күйіндегі жұмыс циклдері
Серпімділік модулі, МПа
Жылжуға төзімділігі
Капиллярлық сіңіру,
кг/(м2-сағ.0,5)

R3 сынып

Құрылымдық емес жөндеу
R2 сынып

Ri сынып

>45

>25

>15

>10

< 0,05

<0,05

<0,05

<0,05

dк<бақылау бетонды

Талаптар жоқ

50 циклден кейінгі ілінісу күші
>2МПа

>1,5 МПа

Көзбен бақылау

>0,8 МПа

30 циклден кейінгі ілінісу күші
>2 МПа

>1,5 МПа

>20

>15

Көзбен бақылау

>0,8 МПа
Талаптар жоқ

I сынып>40 ылғал күйінде сынығындағы өлшем бірлігі
II сынып>40 құрғақ күйінде сынығындағы өлшем бірлігі
III сынып> 55 ылғал күйінде сынығындағы өлшем бірлігі
< 0,5
< 0,5
Талаптар жоқ

4.6.5 Жөндеу жобасын әзірлеуде жөндеу жұмыстарының барлық
түрлерінде технологиялық регламентті әзірлеу ұсынылады.
4.6.6 Көпір құрылымдарының бетон және темірбетон құрылымдарының
(аралық құрылымдар, жиекті қоршаулар, тіреулер және т.б.) бетін жөндеуде
келесі ақаулар жойылады:
- бетон бетінің қабыршықтануы;
- цементті тасты сілтіден айыру;
- қуыстар, бетонның кетігі, оның ішінде арматураның ашылуы;
- бетонның қорғаныс қабатының қабаттануы;
- жарықшақтардың (шөгу, күш, температуралық-шөгу, тік, еңіс және
т.б.) болуы.
4.6.7 Қорғау және жөдеу әдістеріне байланысты ұсынылатын жөндеу
құрамдары 8 және 9-кестелерде келтірілген.
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8-кесте - Ұсынылатын жөндеу құрамдары
Металл талшықтары жоқ бетондар (жөндеу құрамдары)

«БАСФ Құрылыс жүйелері»
ЖШҚ

Өндіруші

Тиксотропты Құйылмалы
Құйылмалы Тиксотропты
тез қататын тез қататын

MasterEmaco MasterEmaco
S 466
S

Master
Emaco Т
1100

Master
Emaco Т
1200 PG

Құйылмалы
өте тез
қататын

Гидробітеме

Арнайы
цементтер
және бетон
құрамдары

Master
Emaco Т545

Master
Sea590

Master
Emaco А640

MasterEmaco MasterEmaco
S 488 PG
S 488

MasterEmaco
S llOTix

MasterFlow MasterEmaco
928
N 900

MasterEmaco
S 105 PG

MasterEmaco
N 5100

«БАСФ Құрылыс
жүйелері» ЖШҚ

Өндірушілер

9-кесте - Ұсынылатын жөндеу құрамдары
Төсеме және арнайы анкерлерді
анкерлеуге,
түйістерді
тұтастыруға,
жаңа
ферма
асты
Құрамында талшықтар бар бетондар (жөндеу құрамдары)
алаңдарды
салуға
және
қолданыстағыны
жөндеуге
арналған құрамдар
Қатты
Иілгіш
Қатты металл
Тиксотропты
Полимер
металл
металл
талшығы бар
Цемен
иілгіш
металл
(синтетика)
талшығы бар талшығы
тез қататын
негізіндегі
талшығы бар
негізіндегі
бар
құйылмалы
құйылмалы
құйылмалы
MasterEmaco MasterEma MasterEmaco MasterEmaco
S 550 FR
co S 540 FR Т 1400 FR
S 560 FR

MasterFlow
920 AN

MasterFlow 928

MasterFlow
MasterEmaco
935 AN
А 640
MasterEmaco
T 1200 PG
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4.7 Жөндеу материалдарының атқарымдық сипаттамалары
4.7.1 Ұйым стандарты бойынша шығарылатын MasterEmaco арнайы
жөндеу бетондары келесі түрлерден тұрады.
4.7.1.1 Түрлі темірбетон және бетон элементтері мен құрылымдарын
(оның ішінде аралық темірбетон бөренелерді, аралық және ауыр тіреулерді,
су өткізгіш құбырлардың денелерін, темірбетон мұқабаларын салу)
құрылымдық жөндеуге арналған:
MasterEmaco S 466 - құйылмалы. Толтырғыштың максималды ірілігі –
10 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы – қалыңдығы 40 мм-ден 100
мм-ге дейінгі құрылымдық жөндеу.
MasterEmaco S 488 PG - құйылмалы. Толтырғыштың максималды ірілігі
– 3 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы – қалыңдығы 20 мм-ден 40
мм-ге дейінгі құрылымдық жөндеу.
MasterEmaco S 488 - тиксотропты. Толтырғыштың максималды ірілігі –
3 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы – қалыңдығы 20 мм-ден 40 ммге дейінгі төбелік, еңіс және тік беттік құрылымдық жөндеу. Үлкен
қалыңдықты алу қажет болғанда бетон екі немесе одан көп қабаттарда
жағылады.
MasterEmaco S 5400 - тиксотропты. Толтырғыштың максималды ірілігі –
2,5 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы – қалыңдығы 5 мм-ден 50
мм-ге дейінгі төбелік, еңіс және тік беттік құрылымдық жөндеу. Үлкен
қалыңдықты алу қажет болғанда бетон екі немесе одан көп қабаттарда
жағылады.
MasterEmacoТ 1100 - тез қататын тиксотропты.
Толтырғыштың
максималды ірілігі – 2,5 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы –
қалыңдығы 10 мм-ден 100 мм-ге дейінгі төбелік, еңіс және тік беттік
құрылымдық жөндеу. Технологиялық «терезелерде» және-10°С-ден +30°Сге дейінгі температураларда жұмыс істеуге арналған. Үлкен қалыңдықты алу
қажет болғанда бетон екі немесе одан көп қабаттарда жағылады.
MasterEmacoТ 1200 PG – тез қататын құйылмалы. Толтырғыштың
максималды ірілігі – 2,5 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы –
қалыңдығы 10 мм-ден 100 мм-ге дейінгі құрылымдық жөндеу.
Технологиялық
«терезелерде»
және
-10°С-ден
+30°С-ге
дейінгі
температураларда жұмыс істеуге арналған. Үлкен қалыңдықты алу қажет
болғанда бетон екі немесе одан көп қабаттарда жағылады немесе массасы
бойынша 25 - 30% шағыл тасты аралыстыру арқылы жағылады.
MasterEmacoТ 545 – өте тез қататын құйылмалы. Толтырғыштың
максималды ірілігі – 4 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы –
қалыңдығы 10 мм-ден 30 мм-ге дейінгі құрылымдық жөндеу. Технологиялық
«терезелерде» және -20°С-ден +30°С-ге дейінгі температураларда жұмыс
істеуге арналған. Үлкен қалыңдықты алу қажет болғанда бетон екі немесе
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одан көп қабаттарда жағылады немесе массасы бойынша 25 - 30% шағыл
тасты аралыстыру арқылы жағылады.
4.7.1.2 Су өткізгіш құбырлар мен тіреулер денелерінің салмақ түсетін
немесе қорғаныс бетонды қағанақтарын салуға арналған:
MasterEmacoА 640 - арнайы илемделгіш ұлғайтқыш тез қататын цемент.
Қуыстарды, жарықшақтарды және аркерлерді бекітуге арналған.
Отырмайтын бетонды әзірлеуге арналған.
MasterEmacoS105 PG – құйылмалы типтегі арнайы ұсақ түйірлі бетонды
құрам. Қалыпқа немесе көлденең бетке төсеу қалыңдығы 60 мм-ден 200 ммге дейін. Жөндеу құрамы ретінде қолданылмайды. Бетон сілемін төсеу
ретінде ғана қолданылады.
MasterEmacoS110 Tix – тиксотропты типтегі арнайы ұсақ түйірлі
бетонды қоспа. Қалыпқа немесе көлденең бетке төсеу қалыңдығы 20 мм-ден
40 мм-ге дейін. Жөндеу құрамы ретінде қолданылмайды. Торкреттеу
баламасы ретінде қолданылады.
Арнайы MasterEmaco жөндеу бетоны және бетон құрамдары қажет
болған жағдайда мәжбүрлемелі әрекеттегі бетон араластырғыштарда
дайындалады, ал қажет болғанда бетон сорғыштармен айдалады.
Балластта жүретін темірбетон астауларының гидрооқшаулайтын
жамылғыларын қорғау ретінде технологиялық «терезелерде» жұмыс істеу
үшін MasterEmacoТ 1100, басқа жағдайларда MasterEmacoS488 қолдану
ұсынылады.
4.7.1.3 Түрлі темірбетон және бетон элементтері мен құрылымдарын
(оның ішінде аралық темірбетон бөренелерді, аралық және ауыр тіреулерді,
су өткізгіш құбырлардың денелері,) құрылымдық емес жөндеуге арналған:
MasterEmaco N 5100 – тез қататын тиксотропты ерітінді. Толтырғыштың
максималды ірілігі 0,315 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы –
қалыңдығы 0,5 мм-ден 7 мм-ге дейінгі құрылымдық емес жөндеу.
Жағылғаннан кейін 4 сағаттан кейін бетондарға арналған бу өткізбейтін
қорғаныс құрамдармен бояу мүмкіндігі.
MasterEmaco N 900 – тез қататын тиксотропты. Толтырғыштың
максималды ірілігі – 0,63 мм. Басым қолданудың ұсынылатын саласы –
қалыңдығы 3 мм-ден 20 мм-ге дейінгі төбелік, еңіс және тік беттік
құрылымдық емес жөндеу. Үлкен қалыңдықты алу қажет болғанда бетон екі
немесе одан көп қабаттарда жағылады.
MasterSeal l590 – белсенді су келімін тоқтатуға арналған өте тез қататын
материал – гидробітеме.
4.7.1.4 Құрылымдық жөндеуге арналған арнайы фибрабетондар:
MasterEmaco S 540 FR – қатты металл талшықтары бар құйылмалы.
Толтырғыштың максималды ірілігі – 3 мм. Басым қолданудың ұсынылатын
саласы – қалыңдығы 20 мм-ден 60 мм-ге дейінгі құрылымдық жөндеу.
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MasterEmaco S 550 FR – иілгіш металл талшықтары бар құйылмалы.
Толтырғыштың максималды ірілігі – 3 мм. Басым қолданудың ұсынылатын
саласы – қалыңдығы 20 мм-ден 60 мм-ге дейінгі құрылымдық жөндеу.
MasterEmaco S 560 FR – иілгіш металл талшықтары тиксотропты.
Толтырғыштың максималды ірілігі – 3 мм. Басым қолданудың ұсынылатын
саласы – қалыңдығы 20 мм-ден 60 мм-ге дейінгі құрылымдық жөндеу.
MasterEmaco Т 1400 FR – сұйық металл талшықтары бар тез қататын
сұйық. Толтырғыштың максималды ірілігі – 2,5 мм. Басым қолданудың
ұсынылатын саласы – қалыңдығы 10 мм-ден 100 мм-ге дейінгі құрылымдық
жөндеу, технологиялық «терезелерде» және минус 10°С-ден 30°С-ге дейінгі
температураларда жұмыс істеуге арналған. Үлкен қалыңдықты алу қажет
болғанда бетон екі немесе одан көп қабаттарда жағылады немесе массасы
бойынша 25 %-дан 30 %-ға дейін шағыл тасты аралыстыру арқылы
жағылады.
MasterEmaco S 540 FR және MasterEmaco T 1400 FR (EmacoFastFibre)
басқа фибрабетондар қажет болғанда бетонсорғыштармен айдалады.
1-ескерту - MasterEmaco арнайы жөндеу бетондарын дайындауға арналған
отырмайтын құрғақ жөндеу қоспалары «БАСФ Құрылыс жүйелері» ЖШҚ өндіріледі.
MasterEmaco Т 545 және MasterSeal 590 басқалары.

4.7.1.5 Жылжымалы және жылжымайтын тірек бөліктерін монтаждауға,
ферма асты алаңдарын салуға және қалпына келтіруге, аралық
құрылымдарды алдағы уақытта монтаждауға, түйістерді тұтастыруға,
сондай-ақ түрлі жабдықтарды монтаждауға арналған:
MasterFlow928 - құйылмалы. Толтырғыштың максималды ірілігі –
2,5 мм. Үлкен қалыңдықты алу қажет болғанда бетон екі немесе одан көп
қабаттарда жағылады немесе массасы бойынша 25 %-дан 30 %-ға дейін
шағыл тасты аралыстыру арқылы жағылады.
MasterFlow 920 AN – полимер негізіндегі материал, орташа жүктеме
түсірілген анкерлерді орналастыруға арналған (нақты жүктеме материалға
арналған техникалық сипаттамада келтірілген).
MasterFlow 935 AN – полимер негізіндегі материал, орташа жүктеме
түсірілген анкерлерді орналастыруға арналған (нақты жүктеме материалға
арналған техникалық сипаттамада келтірілген).
4.7.1.6 Тас және бетон қалауларды цементтеуге, жарықшақтарды
инъекциялауға (жөндеуге) және отырмайтын бетонды әзірлеуге арналған:
MasterEmaco А 640 – арнайы илемдегіш ұлғайтатын тез қататынцемент.
Бос орындарды, жарықшақтарды толтыруға және анкерлерді бекітуге
арналған. Отырмайтын бетонды дайындауға арналған. Сипаттмалары 10кестеде келтірілген.
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4.7.1.7 Бетон және темірбетон құрылымдардың жарықшақтарын
инъекциялауға (жөндеуге) арналған:
MasterInject 1302 – эпоксид негізіндегі екі құрамды инъекциялық
шайыр. Инъекциялау әдісімен ені 0,2 мм-ден 1,0 мм-ге жарықшақтарды
жөндеу.
10-кесте - MasterEmaco A 640 цементінің негізіндегі
бетонның үлгілік құрамдары және олардың физика-механикалық
сипаттамалары

цемент

құм

шағыл тас

су

С/Ц

Конустың
шөгуі, см

Бетонның
тығыздығы кг/м3

1 тәулік

3 тәулік

7 тәулік

28 тәулік

Қысуға беріктігі, МПа

Құрамның
нөмірі

Материалдар шығыны, кг

1
2
3

350
400
450

760
730
700

1100
1095
1080

160
165
170

0,46
0,41
0,38

12,0
12,5
13,5

2370
2390
2400

30,1
32,3
37,2

-

-

75,0
81,3
92,3

4
5
6

473
655
408

1490
1386
897

897

197
220
175

0,57
0,44
0,43

13,0
12,0
-

2160
2260
-

11,0
13,0
19,7

27,1
38,0
-

33,5
47,3
42,7

34,9
49,5
63,3

MasterInject 1360 – бетон және темірбетон құрылымдардағы және тас
қалауларындағы жарықшақтарды жөндеуге арналған екі құрамды
тұтқырлығы төмен эпоксидті инъекциялайтын шайыр.
MasterInject 1330 – екі құрамды тұтқырлығы төмен полиуретанды
инъекциялайтын шайыр, тұрақты гидрооқшаулауға арналған иілгіш тығыз
матриалда қалыптастырады.
MasterInject 1776 – иъекциялауға арналған тұтқырлығы төмен акрилатты
құрам. Гидрооқшаулауды салуға және бетон мен тас қалауының ұсақ
тесіктерін толтырыуға арналған.
MasterInject 1777 – гидрооқшаулауға, темірбетон және тас құрылымдар
жіктерін жөндеуге арналған акрилат негізіндегі иілгіштігі жоғары
тұтқырлығы төмен инъекциялайтын гель.
4.7.1.8
Полимерерітініділері мен
полимербетондардың
дайын
жиынтықтары:
Кварцты құмы бар эпоксид шайыры негізіндегі MasterFlow 648
(құйылмалы тип), эпоксид негізіндегі шайыр MasterBrace ADH 1406
(тиксотропты тип).
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4.7.1.9 Қорғайтын құрамдар:
MasterProtect 8000 Cl - силан негізіндегі бір құрамды сіңіргіш құрам,
огранофункионалды тотты баяулатқыш.
MasterProtect Н 303 - су негізіндегі бетон бетін агрессивті атмосфералық
әсерлерден қорғауға арналған гидрофобизатор.
MasterProtect 330 El - атмосфералық әсерлерге тұрақты, бетон
құрылымдар мен тас қалауларына арналған сәнді қорғайтын иілгіш жамылғы.
MasterProtect 320 - атмосфералық әсерлерге тұрақты, бетон құрылымдар
мен тас қалауларына арналған сәнді қатты қорғайтын жамылғы.
MasterSeal 501 - бетонның құрылымын тығыздауға арналған цемент
негізіндегі кіріп еніп әрекет ететін құрам.
MasterSeal 550 – темірбетон және тас құрылымдарды, оның ішінде ауыс
сумен түйісетін құрылымдарды гидрооқшаулауға және қорғауға арналған
иілгіш полимерцементті жамылғы.
MasterSeal 577 - бетонды қорғауға арналған цемент негізіндегі жұқа
қабатты сәнді жамылғы.
MasterSeal 588 - темірбетон және тас құрылымдарды, оның ішінде ауыс
су және ақпа сумен түйісетін құрылымдарды гидрооқшаулауға және қорғауға
арналған иілгіш полимерцементті жамылғы.
MasterEmaco Р 5000 АР - бір құрамды, цементті, белсенді әрекет ететін
тотқа қарсы жамылғы.
4.7.2 Арнайы отырмайтын цемент негізіндегі арнайы жөндеу бетондары
4.7.2.1 Салмақ түсетін құрылымдарды жөндеу үшін қолданылатын
бетондардағы арнайы тұтқырғыш MasterEmaco А 640 цементі.
4.7.2.2 Илемдік ұлғайтатын MasterEmaco А 640 портландцементі
ҰСТ 70386662-002-2009 бойынша жасалады. Оны тұтқырғыш ретінде
қолданып, отырмайтын тез қататын, оның ішінде осы ережелердің
4.2.3-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін бетондарды алады.
MasterEmaco А 640 цементі 11-кестеде келтірілген талаптарға сәйкес
келеді.
11-кесте - MasterEmacoА 640 материалының сипаттамалары

Көрсеткіштің атауы

Сыныптағы цементке
арналған көрсеткіштер мәні

Қысуға беріктігі, МПа, кем емес, жасында:

30

-1 тәулік

30,0

- 28 тәулік

62,5

Цемент қамырының ағып кетуі, мм, кем емес

280
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11-кестенің жалғасы
Қату мерзімі:
басы, мин, ерте емес

30

соңы, сағат, кеш емес
1 тәулік жасында оргнаикалық күйінде сызықтық
ұлғаюы, %,

8
0,05

кем емес

0,05

көп емес

0,10

Су бөлгіштігі, %, көп емес

3,5

Су өткізбеушілігі, атм., кем емес

8

Аязға төзімділігі, циклер, кем емес
Табиғи радионукледтердің меншікті тиімді белсенділігі,
Бк/кг, көп емес
Сульфатқа төзімділік коэффициенті, кем емес

300
370
0,95

MasterEmaco А 640 цементіндегі бетондардың құрамы жергілікті
толтырғыштармен сынамаларды дайындау және сынау арқылы анықталады.
MasterEmaco А 640 цементіндегі бетон құрамдарының барлығы жеке
іріктелінеді және қажет болған жағдайда өндіруші зауыттың ұсынымдарын
алады.
5 Көпір құрылыстарының аралық құрылымдарының темірбетон
бөренелерін жөндеу
5.1 Бетонның бетін қорғау және бітеу
5.1.1 Бетонның бетін бітеу
5.1.1.1 Бетонды бітеу үшін келесі технологиялық шараларды жүзеге
асыру қажет:
- сіңдіру, яғни бетонға еніп, ұсақ тесіктерді тоқтататын сұйық
материалдарды қолдану;
- жарықшақтарды бітеп, бетке қорғайтын жамылғыны жағу;
- жарықшақтарды жергілікті бітеу.
5.1.1.2 Сіңдіру – бетонның жоғарғы қабатын нығайту және тығыздау
үшін бетонды өңдеу (1-сурет).
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1-сурет – Бетонды сіңдірумен қорғау сұлбасы
5.1.1.3 Сіңдіру ретінде MasterSeal 501, MasterProtect 8000 Cl құрамдары
қолданылады.
5.1.1.4 Бетонның қабыршықтануы кездесетін жоғарғы қабаттар
жамылғы қабатының бетінің су өткізбеушілігін арттыруға арналған, кейбір
материалдар оның беріктігін арттырады және жарықшақтарды жабып,
қорғау қызметін атқарады.
5.1.2 Дайындық жұмыстары
5.1.2.1 Дайындық жұмыстары жөнделетін бетті тығыз және тегіс
бетонға дейін ластанудан, шаңнан, цемент қоймалжыңынан, май
дақтарынан тазалаудан тұрады. Бет берік болуы және онда үшкір шығыңқы
жерлер болмуы қажет. Бетті тазалау механикалық щеткалармен,
қырғыштармен, шанышпалы пистолетпен, құмағызғыш, суағызғыш немесе
суқұмағызғыш қондырғылармен жүзеге асырылады. Бетті ең жақсы тазарту
дәрежесіне болып жұмыс қысымы 350 атм. төмен емес суағызғыш
қондырғыларды қолданғанда қол жеткізуге болады.
Бетонның капиллярлы арналар мен ұсақ тесіктерді ашу мақсатында
цемент қоймалжыңынан тазарту қорғайтын материалдың жамылғыға жақсы
енуі үшін қажет. Мұндай жағдайда бетті тазалаудан басқа бетонды суға сіңдіру
жасалады.
5.1.2.2 Перфораторды қолдану ұсынылмайды, себебі ол дайындалып
жатқан беттің беріктігіне кері әсерін тигізуі мүмкін.
5.1.2.3 Бет майлармен, битум дақтарымен, асфальтпен және басқа да
органикалық құрамдармен қатты ластанғанда беріктігі жеткілікті болған
бетон беттерін беттік-белсенді заттармен, сондай-ақ химиялық өңдеумен
үйлесімді 10 %-ды каустик содасының ерітіндісін щеткамен жағып және
оны қатты су ағынымен жуу арқылы механикалық тазартуға және майын
кетіруге болады.
5.1.2.4 Цемент сүтін кетіру үшін қышқылды қолданғанда бетонның
бетін сумен тазалап жуу және кептіру қажет.
5.1.2.5 Алаңы үлкен емес майлы дақтарды құрылым бетінен бензинде,
бензолда, ацетонда немесе басқа еріткіште шыланған шүберекпен кетіруге
болады.
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5.1.2.6 Тазаланғаннан кейін жөнделетін бет шаң мен ұсақ бөліктерден
тазарту үшін қысым астындағы таза сумен жуылады және беті сумен
қанығуы қажет. Бетті тазарту үшін суағызғыш қондырғы пайдаланылған
болса, бұл операцияны қолдану қажет емес. Су қалдықтары қысылған
ауамен немесе шүберекпен алынып тасталады.
5.1.2.7 Дайындалған жөндеу материалымен жақсы ілінісуі үшін кедірбұдырлықты қалыптастыратын шығыңқы және шұңқырлы жерлер болуы
қажет.
5.1.3 Сіңдіруді жағу технологиясы.
5.1.3.1 Сіңіргіш құрам щетканың, жаққыштың, резеңке қалақшаның
немесе бүріккіштердің көмегімен бір бағытта жағылады. Тозаңдату 3,6 бардан 5,0 бар-ға дейін қысым астында 3-4 мм шүмек арқылы жүргізіледі.
Жоғарғы қабаттарды үлкен қалыңдықтарда жаққанда әрбір қабат белгілі бір
беріктікке жеткенде кезекті қабаттармен жағылады.
5.1.4 Күту шаралары
5.1.4.1 Жағылғаннан кейін бір тәулік ішінде ылғалды күтім жасау
қажет.
5.1.5 Жарықшақтар бітелген немесе бітелмеген қорғаныш қабаты
5.1.5.1 Қорғаныш жамылғыны қалыптастыру – бетонның бетін тұтас
қорғаныш қабатын алу үшін өңдеу (2-сурет).
5.1.5.2 Қорғаныш жамылғысы ретінде MasterSeal 577, MasterSeal 550,
MasterSeal 588 құрамдары мен MasterProtect H303 гидрофобизаторы
қолданылады. Атмосфералық әсерлерге төзімділігін арттыру үшін
MasterProtect El және MasterProtect 320 сәндік жамылғылар қолданылады.

2-сурет – Тұтас қорғаныш қабаты арқылы бетонды қорғау сұлбасы
5.1.5.3 Бетонды осындай өңдеу арқылы алынған қорғаныш
жамылғысының қалыңдығы 0,1 мм-ден 5,0 мм-ге дейін болуы мүмкін,
кейбір жағдайларда қалыңдығы 5 мм жамылғы қажет етіледі. Бұл мақсаттар
үшін толтырғыш ретінде сумен араластырылған, полимер дисперсиясымен
модифицирленген цементі бар органикалық полимерлер негізіндегі
материалдар немесе ұсақ уақталған цемент ұсынылуы мүмкін.
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5.1.5.4 Бетон жамылғыларының бетіне қорғаныш жамылғыларын
бұзылуларың тереңдігі 0,1 мм-ден 1 мм-ге дейін болғанда және жамылғыда
ені 0,3 мм-ден 0,8 мм-ге дейінгі жарықшақтар болғанда төсеу қажет. Бұл
жағдайда қорғаныш қабат бетон бетінде ұсақ тесіктер мен капиллярларды су
кіріп кетуден толықтай немесе ішінара тоқтатын қабықшаны қалыптастыра
отырып, бітеу қызметін атқарады, бұл бетонның жоғарғы қабатын
нығайтады.
5.1.6 Дайындық жұмыстары
5.1.6.1 Дайындық жұмыстары 5.1.2.1–5.1.2.7 тармақтарына сәйкес
жүргізіледі.
5.1.7 Қорғаныш жамылғысын жағу технологиясы
5.1.7.1 Қорғаныш қабатын дайындық жұмыстары жүргізілгеннен кейін,
жарықшақтардың пайда болу және өршу себептері жойылғаннан кейін және
жарықшақтарды жою жұмыстары жүргізілгеннен кейін жағылады.
5.1.7.2 Ені 0,3 мм-ден 0,8 мм-ге жарықшақтар оларды цемент
суспензиясымен толтыру арқылы жойылады. Цемент-су суспензиясы 0,5-0,7
су-цемент арақатынасында суперилемдегішті қосу тәсілімен жасалады.
Суспензияны дайындау үшін аса жұқа дисперсті цемент қолданылады.
Щеткалардың көмегімен суспензия сіңу тоқтағанға дейін жағылады.
5.1.7.3 Қорғаныш жамылғысы ылғалданған негізге қолданылатын
материалдың түріне және жөнделетін беттің алаңына қарай қалақшалармен,
щеткалармен, білікшелермен немесе бүріккіштермен жағылады. Өңделіп
жатқан бетон бетінде олардың біркелкі жағылуын қадағалау қажет.
5.1.7.4 Сіңіргіштік қабілеті жоғары бетондар үшін ерітіндіні екі қабат
етіп жағу ұсынылуы мүмкін, бірінші қабат бір бағытта, екінші қабат
біріншісіне перпендикуляр етіп жағылады, кезекті қабаттар арасындағы
жағу аралығы таңдап алынған материал түріне байланысты болады.
5.1.7.5 Қорғаныш қабаттарын салу жұмыстарын қоршаған ортаның
және құрылымның температурасы +5 °С-ден +35 °С-ге дейін болғанда
жүргізу қажет.
5.2
Бетонның
қабыршықтануды жою

бетін

зақымданулардан

қорғау

және

5.2.1 Аралық құрылымдарың бетондарын қорғау үшін су сіңірмейтін
бетті қалыптастыру үшін MasterProtect H 303 және MasterProtect 8000 Cl
қолданылады.
5.2.2 Жөндеу алдында, бетонның бетінен ластаушы заттар: құм, шаң,
балшық, май, жарылмалар, үгінділер және т.б. алынып тасталады. Беттің
бетіне, алаңына және зақымданған жерлердің мөлшеріне қарай бетон бетін
дайындаудың келесі тәсілдері қолданылуы мүмкін:
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- механикалық өңдеу (щеткалар, кен балғасы, ажарлағыш және
фрезерлейтін машиналар);
- құм ағызып құрғақ және ылғал өңдеу;
- бытыралы ағынмен өңдеу;
- жоғары қысымды сумен өңдеу (2000 атм);
Тазалағаннан кейін бетонның бетін кептіру қажет.
5.2.3 Бет тегіс болмағанда бетон денесіндегі жарықшақтар мен бос
орындар толтырылуы және өңделетін бет MasterEmaco топтамасындағы
материалдармен жөнделуі қажет.
5.2.4 Қорғаныш жамылғысы жағылар алдында бетонның жасы 28
тәулікті құрауы қажет.
5.2.5 Материалға 5 % су қосуға болады, бірінші қабат тығыз бетон
негізіне жағылады. Екінші қабат жағылар алдында бірінші қабатты ауады
толығымен кептіру қажет. Қатаю уақыты климаттық жағдайларға
байланысты болады, ауа температурасы +10 °С және одан төмен болғанда 24 сағат, ауа температурасы +20 °С және одан жоғары болғанда - 4 сағат.
5.2.6 Қоршаған ортаның және негіздің температурасы + 5° С төмен
болғанда немесе 24 сағат ішінде + 5°С төмендеуі мүмкін болғанда
MasterProtect 320
және MasterProtect 330 El жағуға болмайды. Егер
температура +35°С жоғары болса, материал жағылу алдында бет ылғалдануы
қажет.
5.2.7 MasterProtect 320 және MasterProtect 330El материалдарын
жаққышпен, білікшемен немесе кәдімгі бүріккішпен жағу қажет. Сыртқы
түрі біркелкі болу үшін барлық беттерге жағудың бір әдісін қолдану қажет.
5.2.8 Бетонды агрессивті әсерлерден қорғау керек болғанда немесе оның
қызмет ету мерзімін арттыру қажет болғанда арнайы қорғайтын
жамылғыларды қолдану ұсынылады.
5.2.9 Иілгіш суға төзімді MasterSeal 588 жамылғысы берік суға қаныққан
бетон бетіне қоршаған ортаның температурасы 5 °С төмен болмағанда
щеткалармен, жаққыштармен, резеңке қалақшалармен, бүріккіштермен екі
қабат етіп жағылады. Тозаңдату жұмыстары диаметрі 3-4 мм шүмекпен
3,6 бардан 5,0 барға дейінгі қысыммен жүргізіледі. Қабат перпендикуляр
бағыттарда жағылады. Қабаттың қалыңдығы 1,0 мм-ден аспауы қажет.
Материалдың шығыны беттің бұдырлығына және қолданылатын жабдық
типіне байланысты болады және 2,5-тен 6 кг/м2 құрайды.
5.2.10 Сыртқы механикалық әсерлерге бейімделген беттерде
жамылғыны қолдану ұсынылмайды.
5.2.11 MasterProtect H303 гидрофобтандырғыш құрам шаңнан тазаланған
кептірілген бетке 1 м3 алаңға 0,3 литр есебімен беттің кеуектілігі мен кедір
бұдырлығына қарай жағылады.
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5.3 Пайдаланымдағы құрылымдар бетонының қорғаныс қабатын
жөндеу
5.3.1 Бетті дайындау.
Бетті дайындаудың тәсілі құрылымның бұзылу деңгейіне, түріне және
зақымданулардың көлеміне, сондай-ақ жөндеу үшін қолданылатын
материалдың түріне байланысты болады. Бетон беттерін дайындау тәсілін
таңдағанда оның үзелген бетонның беріктігін өзгертуге әсерін ескеру қажет.
5.3.2 Беттерді жөндеуге дайындау үшін жұмыс көлемі мен мердігер
ұйымның жабдықталуына байланысты келесі әдістердің біреуі қолданылады:
- қысымы 60-тан 70 МПа дейін көтерілетін су ағызатын қондырғының
көмегімен бетон мен арматураны тазалау;
- қысымы 35 МПа көтерілетін суқұм ағызғыш қондырғының көмегімен
бетон мен арматураны тазалау;
- Механикалық аспаптарды, жеңіл перфораторларды, шанышқы
пистолеттерді және метлалл щеткаларды қолданып, құм ағызатын
аппаратпен бетон мен арматураны тазалау. Бұл тәсілдер қолданылғаннан
кейін бет сумен жуылуы қажет.
5.3.3 Арматураны тот өнімдерінен тазалау кезінде біліктер мен «ескі»
бетон арасындағы саңылау 20 мм-ден кем болмауы қажет.
Егер балшықтан, ескі бояудан және әлсіреген бетоннан тазалағаннан
кейінгі ашылған бет майлармен, битуммен немесе басқа да заттармен сіңіп
қалған болса, онда оларды еріткіш құрамдармен, мысалы суға «fairy»
араластырып, жуу қажет.
5.3.4 «Ескі» бетон құрылымдық эелементінен қабыршықтана бөлінбеген
болса және «ескі» бетон қанағаттанарлық күйінде болса, бетті балшық пен
бояудан тазарту үшін қысымы 15-тен 20 МПа көтерілетін су ағызатын
қондырғыны немесе құмағызатын қондырғыны қолдану қажет.
5.3.5 Қорғаныш қабат пайдаланымдағы құрылымдарды жөндеу кезінде
де, салынып жатқан құрылымдардың геометриялық пішіндерін қалпына
келтіру кезінде де жөнделеді. Жөндеу құрамдарын төсеу алдында бетон беті
шаңнан тазартылуы және ылғалдануы қажет.
5.3.6 Зақымдану көлеміне қарай қорғаныш қабатты жөндеудің келесі
түрлері қолданылады:
- дара жарылмаларды, қуыстарды және басқа зақымдануларды бітеу;
- қорғаныш қабатын ішінара бітеу;
- қорғаныш қабатын толығымен ауыстыру.
5.3.7 Қорғаныш қабатының қасиеттері төмендегенде, арматурасы тот
басқанда немесе қорғаныш қабаты қабыршықтанып бөлінген жағдайда
ауыстырылады. Жаңа қорғаныш қабат темірбетон құрылымдарын жобалау
нормаларының талаптарына сәйкес келуі қажет.
5.3.8 Қорғаныш қабатын қалпына келтіру алдында бет балшықтардан,
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бояулардан, әлсіреген бетоннан және арматураның тоттануынан тазалауны
қажет. Жөндеу құрамдары «ескі» бетонның кедір бұдырлы ылғалданған
бетіне жағылады, беріктігі жөндеу жұмыстарын жүргізу жобасында
бекітілген шамалардан төмен болмауы қажет. Тазаланған арматурада
қараюлардың болуына рұқсат етіледі, бірақ тоттың жұмсақ өнімдері болмауы
қажет. Жөндеу үшін MasterEmaco N900, MasterEmaco S488 құрамдарын
қолдану ұсынылады.
5.3.9 Ақаулар мен зақымдануларды жөндеу жұмыстары екі тәсілмен
жүзеге асырылады: қалыпсыз және қалыппен. Кішігірім ақаулар қалыпсыз
жойылады. Үлкен және терең ақаулар бар жерлер қалып жасалып, бетон құю
арқылы жөнделеді. Мұндай жерлерді арматуралау қажет және қатқан жаңа
бетонды қадалармен бекіту қажет.
5.3.10 Қалыпты дұрыс орнатпағаннан, қаттылығы жеткіліксіз болғаннан
немесе сапасы төмен болғаннан пайда болған беттегі шығыңқы жерлерді
сындыру немесе тегістеу, одан кейін бетті ажарлау немесе сүрту қажет.
5.3.11 Қалыптың дұрыс тұмшаланбауынан пайда болған бетон немесе
ерітінді қатпарлары сындырылады, ал бет алдағы 5.3.10 тармақтың
ұсынымдарымен тегістеледі.
5.3.12 Ерітіндінің жеткіліксіз болуынан, қалыптың маңында сумен
ауаның жиналуынан, тиісті тығыздалмағаннан бетон бетінде пайда болған
қуыстар және сапасыз материалды кескеннен кейін арматурада бетонның
бітеліп қалуын ұсақ түйірлі бетонмен немесе полимер қоспалары бар
ерітінділермен бітейді.
5.3.13 Жұмыстарды орындағанда ақаулы жерлерді түзетудің дұрыс
әдістерін пайдалану қажет (3-сурет).
5.3.14 Бетон қоспасының қабатталуынан немесе цемент қамырының
ағып кетуінен бетон бетінде пайда болған шағыл тастарды сапасыз бетонды
арматура білігіне 2-3 см (немесе одан көп) тереңдікті алып тастау жолымен
жойылады. Пайда болған саңылаулар кәдімгі бетонмен, полимербитуммен
немесе ерітіндімен бітеледі. Бітеу тереңдігі 3 см-ден көп болса, қалып
жасалады.
а)

б)

а) дұрыс емес түзеті; б) дұрыс түзету

3-сурет – Ақаулы жерді түзету сұлбасы
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5.3.15 Тереңдігі 30 мм-ге дейінгі зақымданулар мен кетіктер қалыпсыз
жойылады. Тереңдігі 30 мм-ден жоғары зақымданулар мен кетіктер қалып
жасау арқылы жойылады.
Көлденең беттегі зақымданулар құйылмалы құрамдарды пайдаланып, ал
тік және еңіс беттердегі зақымданулар тиксотропты құрамдарды шашыратып
немесе қалыпқа құйылатын құйылмалы құрамдарды жағу арқылы жойылады.
5.3.16 Жөндеу кезінде жасалатын қалып белгілі бір талаптарға сәйес
келуі қажет. Бетонға қойылатын қалып материалының беті жөнделіп жатқан
құрыылым бетонының сипатына қарай таңдалады. Әдетте, қалып үнемі
ылғал күйінде болуы тиіс шпунтталған тақтаймен жасалады. Бетонның
жақсы сапасына қол жеткізуге мүмкіндік беретін қалып тінін қолдану
ұсынылады.
5.3.17 Қалып сенімді бекітіледі. Қалыпты орнатқанда және бекіткенде
жылжымалы бетонның немесе ерітіндінің ішкі қысымын, сондай-ақ бетон
қоспасын беру кезіндегі қысымды ескеру қажет.
Қалып тығыз болуы қажет, тесіктерден цемент қоймалжыңының ағып
кетуіне болмайды.
5.3.18 Жөндеу барысында негізінен қалыптың екі түрі қолданылады:
- екі жақты немесе бір жақты, тұтастырғыштармен бекітілетін тақтай
қалып (4 а, б суреті);
- жылжымалы, бағыт бойынша жылжыйтын тақтай немесе қарапайым
тақтай немесе шере қалып (5-сурет).

а) Екі жақты қалып;
б) Бір жақты тақтай қалып
1-құйылатын жер (кесіледі); 2- қалып құлыпы немесе сомын; 3-қатты қырлары; 4 –
қалып шересі немесе тақтай; 5 – тұтастырғыш; 6- тығын; 7- анкер

4-сурет - Тақтай қалып
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5.3.19 Тұтастырғыш ретінде ұшында бұрандасы немесе қалып құлыпы
бар диаметрі 12 мм алюминий біліктерді қолдану қажет. Тұтастырғыштар
арматураға тимеуі қажет. Қалыңдығы жеткілікті болғанда бір жақты қалыпта
ұсынылатын құрылым тұтастырғышы сыналы немесе басқа анкерлермен
анкерленеді. Қалыңдығы жеткіліксіз болғанда тұтастырғышты анкерлеу үшін
өтпелі тесіктер бұрғыладаны. Сонымен бірге, кіру тесігі бетон
жарылмасымен сүйемелденетінін ескеру қажет, сондықтан бұрғылауды
құрылымның қарама-қарсы тарапынан жүргізу қажет.

1- сыналы анкер; 2- қиғаш тақта; 3 – қалып шересі немесе болат табақ;
4 – тіреу; 5- ерітіндіні беру тесігі; 6 – арматуралық қаңқа

5-сурет – Жылжымалы тақтай немесе шере қалып
5.3.20 Қорғаныс қабатының қалыңдығындағы шығарылмайтын
тұтастырғыштарда қиылысу орындарында қалыпқа диаметрі 30 мм-ден 40
мм-ге дейін ағаш, пластмасса немесе пенопласт тығындары кигізіледі. Қалып
алынғанда тығындар алынады, тұтастырғыштар кесіледі немесе бетонның
қорғаныс қабатының қалыңдығына тең тереңдікке түсіріледі, қалған тесіктер
ерітіндімен толтырылады. Алынатын тұтастырғыштардан қалған тесіктер
инъекциялау арқылы ерітіндімен толтырылады.
5.3.21 Бағыттаушы кесектер немесе металл кескіндер бетон қабатының
қалыңдығы ескеріліп жөнделетін жерден тыс жерде құрылымға бекітіледі.
Кесектер анкерлермен, бұрандалармен немесе мырышталған шегемен
пластмасса тығындыларға кіргізіліп бекітіледі. Қажет болғанда кескіндер
көлденең тұтастырғыштармен байланыстырылады.
5.3.22 Ламинатталған шерені қолданғанда соңғысы жұмыс күйінде ағаш
сыналармен бекітіледі. Бұрыштары шабылады. Қалып ерітінді немесе бетон
қатқаннан кейін алынады, тазаладанады және алдын жөделген жерді 2-3 см
жабып қайта орнатылады.
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5.3.23 Қалыптағы бетонды күту жұмыстарын жобалық беріктігіне 70 %
жеткенде жүргізу ұсынылады. Қалыпты тез бөлшектеу қажет болғанда
(кемінде бір аптадан кейін) бетонды қабықша қалыптастыратын MasterKure
113 немесе MasterKure 114 қалыптарын бетонның жөнделген аймағына
жағып күту қажет.
5.3.24 Қалып алынғаннан кейін бетондау үдерісінде пайда болатын
бетонды дөңес (құю дөңесі) шабылуы (төменнен үстіне қарай) немесе алмас
дискпен кесілуі қажет. Қажет болғанда жөнделген бетонның бетіндегі
ықтимал ақаулар MasterEmacoN900 негізіндегі жөндеу ерітіндісімен бітеледі.
5.3.25 Арматурада, қалыпта және технологиялық жіктерді салу
орындарында, мерзімінен бұрын қатқан бетонда қатып қалған бетон қоспасы
цемент немесе полимерцемент ерітіндісін қолданып инъекциялау арқылы
жойылады. Инъекциялық ерітіндінің құрамы зерттеу барысында және
жөндеу жұмыстарының жобасын жасауда белгіленеді.
5.3.26 Агрессиялығы артқан ортада темірбетон құрылымдарды
қолданғанда қорғаныс қабатын қалпына келтіру алдында арматураны
MasterProtekt 300 материалынан жасалған қабықшамен жабу қажет.
5.4 Аралық құрылымдардың темірбетон бөренелерін құрылымдық
жөндеу
5.4.1 Бетон бетінде арматура ашылып және арматура қаңқасы тот басқан
айтарлықтай зақымданулар бар болса, жөндеу жұмыстары қалыппен
жасалады. Үлкен және терең ақаулар бар жерлер қалыппен ұсталып тұратын
бетонмен толтырылады. Мұндай жерлерді арматуралау қажет және қатқан
жаңа бетонды арнайы анкерлер мен қадалардың көмегімен бекіту қажет.
5.4.2 Пайдаланымдағы нақты бір темірбетонды аралық құрылымдардың
қорғаныс қабатын қалпына келтіру технологиясы келесіндей болуы мүмкін:
- зақымданған жерлерді дискті алмас арамен кескіндеу;
- зақымданған жерлерді қысымы 50 МПа су ағызатын қорндырғымен
алып тастау. Су ағызатын қондырғы қолданылған жерлерде электр немесе
пневматикалық аспаптарды қолдануға болмайды;
- арматураны тоттан қысымы 50 МПа су ағызатын қондырғымен
гидродинамикалық тазалау, су ағызатын қондырғыны қолдануға болмайтын
жерлерде шанышпалы пневмопистолеттерді қолданады;
- арматураны «тотты өңдегіш» типіндегі құрамды жаққыштың
көмегімен және пневмоәдіспен жағу арқылы химиялық тазарту;
- арматураға MasterProtekt 300 қорғаныс құрамын жағу;
- бетон 5 см тереңдікте алынған болса, жөндеу торымен қосымша
арматуралау;
- ескі бетонның бетін сумен қанықтыру;
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- ерітіндіні шашырату немесе торкретті (торкретті қордырғысымен) әдіспен
жағу. Жұмыстар көлемі аз болса, ерітінді күрекшемен жағылады;
- шашырату немесе торкретті әдіспен жағылғаннан кейін ерітіндіні
электрүтіктегішпен тегістеу;
- ерітіндіні жағу мен тегістеу арасындағы уақыт бөлігі ерітінді қатқанға
дейін созылады, яғни саусақтар бетті жеңіл іздерді қалдырғанға және беттен
төмен шөкпегенге дейін;
- одан кейін қабықша қалыптастыратын құрамдарды пайдаланып,
бетонды күту жұмыстары жүргізіледі.
5.4.3 Жөндеу кезінде MasterSeal S 488, MasterEmaco S 5400 тиксотропты
құрамдар, MasterEmaco S 466, MasterEmaco S 488 Р, MasterEmaco N 900
құйылмалы құрамдар қолданылады.
5.4.4 Көтергіштік қабелітен қалпына келтіруде немесе құрылымды
нығайтуда қосымша арматуралау қолданылады.
5.4.5 Қосымша біліктерді электрмен дәнекерлеу арқылы бекіту
ұсынылмайды, ал кернелген арматурада – тиім салынады.
5.4.6 Қосымша жұмыс және құрылымдық арматураны жобалық күйінде
бекіту үшін «ескі» бетонға бітелген болат анкерлерді қолдану қажет (6сурет). Анкерлер диаметрі 8 немесе 10 мм АII немесе АIII сыныбындағы
арматура шиыршық сымтемірбен немесе дәнекермен бекітілетін бос ұшы
иілген кезекті кескіннен жасалады. Бітеу тереңдігі біліктің диаметрі
жиырмадан аз болмауы қажет.
5.4.7 Саңылаудың диаметрі анкер орнатылатын диаметрден 6 мм-ге
үлкен алынады және тегіздегіш құрамдармен 50 % - 60 % толтырылады, одан
кейін оған білік бұрап кіргізіледі. Анкерлер үшін саңылауларды тік беттен
төменге қарап кесу ұсынылады (6,а сурет).
а)

б)

1 - анкер; 2 - арматура; 3 - MasterEmaco А 640 цемент ерітіндісі;
4 - MasterEmaco N 900 бетоны

6-сурет – Арматураны бекіту үшін анкерлерді орнату
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5.4.8 Төменге еңкейтіп жасалған саңылаулар үшін бекіту материалы
ретінде MasterEmaco A 640 цементінен жасалған ерітіндіні және 1:1
арақатынасында алынған ұсақ құмды қолдану қажет. Егер саңылаулар
көлденең немесе жоғарыға еңкейген болса, бекіту материалы ретінде
саңылаулардан ағып кетпейтін MasterEmaco N 900 тиксотропаты бетонды
қолдану қажет.
5.4.9 Жұмыс және қосымша арматурасы және «ескі» бетонды беті
немесе тас қалауы бар қосымша біліктер арасындағы саңылау 20 мм-ден кем
болмауы қажет. Монтаждағанда диаметрі 5 мм созба сымнан жасалған торды
беттен 10-15 мм арақашықтықта анкерлерді дюбелдермен қағудан басқасын
қолданып бекітеді.
5.4.10 Жөндеу үшін арнайы бетон типін (құйылмалы немесе
тиксатропты) таңдағанда келесілерді тескеру қажет. Бетондалатын
арматуралық біліктер аз болса, әдетте қалыпты қажет етпейтін тиксотропты
құрамдарды қолданған дұрыс. Егер арматуралық біліктер торы көп болса,
арматура білігі мен «ескі» бетон арасында саңылаулардың пайда
болмауының алдын алу үшін қалыпқа қысыммен берілетін құйылмалы
қоспаларды қолдану қажет.
5.4.11 Жүру бөлігінің монолитті тақтасының ақауларын жөндеу үшін
қалыптың қызметін 7-суреттегідей құрылымның өзі атқаруы мүмкін.
5.4.12 Қалыпқа сорғыштың көмегімен айдау технологиясы төбелік
бетпен жұмыс істегенде қолданылады. Қалыпты қолдану алдында қоспаны
төсеу кезінде ауа жиналуы мүмкін болған барлық беттерді өңдеу қажет
немесе ауа бұрғыш түтікті орнату қажет. Одан кейін жөндеу құрамы
дайындалады және 8-суреттегідей кеңістікке айдалады.
5.4.13 Тік бетпен жұмыс істегенде ерітінді төменнен жоғарыға қарай,
төбелік және көлденең бетте – бір ұшынан екінші ұшына қарай төселеді.
Беттің алаңы үлкен болғанда, кезең-кезеңімен, карталармен төсеу қажет. Бір
жазық төселіп, құрылымның бастапқы материалымен жабысуы қамтамасыз
етілгенде ерітінді екінші жазыққа беріледі.
5.4.14 Аралық құрылымдардың темірбетон бөренелері үшін ең көп
таралатын, сонымен бірге қауіпті ақау ол төменгі жұмыс арматурасының
тоттануы болап табылады, ол бетонның қорғаныс қабатын қабылдамаумен
сүйемелденеді. Бөренелерді жөндеу кезінде арматураның тоттану
салдарынан да, түсетін жүктеменің өсу салдарынан да нығайту қажет етілуі
мүмкін. 9-суретте бөренелердің төменгі бөліктерін жөндеудің үш нұсқасы
көрсетілген.
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а – жоғарғы арматура белбеуінің аймағындағы көлденең бетте жөндеу;
б - төменгі арматура белбеуінің аймағындағы төбелік бетте жөндеу;
в – көлденең бетте бетонды толың тереңдікте жөндеу;
1 – жөндеу құрамын беру; 2 – бақылауға ауаның кіруіне арналған тесік;
3 -дірілдеткіш; 4 - «ескі» бетон; 5 – қалып

7-сурет – Жөндеу құрамдарын қалыпқа төсеу

1 - шүмегі бар келтіретін құбыр желісі; 2 – шүмегі бар ауа шығатын құбыр;
3 – қалыпты анкермен бекіту; 4 - қалып; 5 – ұсақ шағыл тасы бетон (шағыл тастың
түйіршіктері 16 мм-ге дейін) немесе жөндеу ерітіндісі

8-сурет – Қысым астындағы сорғыштың көмегімен ұсақ шағыл
тасты жөндеу қоспасын қалыпқа төсеу
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1 - MasterEmaco (фибробетон) бетоны; 2 - қолданыстағы арматура;
3- арматураның қосымша біліктері; 4 – анкерлер; 5 – дәнекерлеуші тақтай

9-сурет – Салмақ түсетін төсемелерді жөндеу сұлбасы: а) қосымша
арматурамен нығайтусыз; б) және в) нығайтумен; г) қосымша және
қолданыстағы арматураны бөрене алдындағы тіреуге қосу
Біріншісі арматуралық біліктермен нығайтуды қарастырмайды. Тоттану
нәтижесінде қолданыстағы арматураның қима алаңы 5 % - 6 % дейін
төмендегенде қорғаныс қабаты MasterEmaco S 488PG немесе MasterEmaco S
488 бетондарымен қалпына келтіріледі. Арматура қимасының алаңы
5 % - 6 %-дан 10 % - 12 %-ға дейін төмендесе, құйылмалы MasterEmaco S 550
FR немесе тиксотропты MasterEmaco S 560 FR фибрабетондар қолданылады.
Екінші нұсқа төмен орналасқан қолданыстағы бөренені қосымша
арматура біліктермен нығайтуды қарастырады.
Үшінші нұсқаға сәйкес арматура біліктері бөрененің төменгі аймақтары
орналасатын құйылуларда (сөрелерде) орналастырылады.
Екінші және үшінші нұсқалар бойынша жөндегенде қорғаныс қабаты
MasterEmaco S 488 PG немесе MasterEmaco S 488 бетондарымен қалпына
келтіріледі.
Қосымша артамураны аралыққа анкерлермен бекітеді, тіреулерге 9 гсуретте көрсетілгендей жабыстырады
5.4.15 Қадалар мен бөренелерді жөндеу кезінде жаңа қорғаныс қабатын
бетондау жұмысстары қалыпты қолданып та, қолданбай да жүргізіледі.
Құрылыстың құрылымдық элементтерінің кішігірім дара зақымдануларды
жөндеуде қалыпсыз шашырату тәсілімен жағылатын тиксотропты
бетондарды (фибробетондарды) қолдану тиімсіз. Егер айтарлықтай
құрылымдар бірдей зақымдануларға ие болса, қалыпқа құйылатын жөндеу
құрамдарын қолдану қажет. Қалыпқа қысыммен жоғарыдан төменге қарай
айдалатын құйылмалы бетондарды қолдану сенімділігі жоғары сапалы
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жөндеуді қамтамасыз етеді.
5.4.16 Құрылымды нығайтып, айлақтағы төсеме тақталарының төменгі
бетіндегі қорғаныс қабатын қалпына келтіру 10-суретте көрсетілген.

1- MasterEmaco бетоны; 2- қолданыстағы арматураның ашылуы; 3- жаңа арматура;
4- анкерлер; 5- бетонды сыналауға арналған тесік; 6- ауа шығаруға және қалыптың толуын
бақылауға арналған тесік

10-сурет - Тақтаның төменгі бетінің қорғаныс қабатын қалпына
келтіру және және оны нығайту сұлбасы
Көрсетілген бұл нығайту тәсілін құрылымның иілулерді қабылдау
қасиетін арттырғанда қолданған тиімді. Қосымша арматура торы
анкерлермен бекітіледі; оларды 5.4.6-тармаққа сәйкес «ескі» бетонға бітеу
қажет. Жаңа қорғаныс қабаты қалыпқа төселетін MasterEmaco S 466
бетонынан жасалады. Бір тақта немесе қату шамасындағы құйылуға жататын
құрамның көлемі
бетон қатқанға дейін берілуі тоқтайтындай етіп
қолданылатын сорғыштың өнімділігімен келісілген болуы қажет.
Бетонды құю және ауаны шығару үшін тақтаның қарама-қарсы
бұрыштарында тесілген тесіктерді қолдануға болады. Егер ұзындығы 23 м-ге
дейінгі кішігірім алаңды құю қажет болса, сорғышты пайдаланбай құрамды
құю мүмкін.
5.4.17 Айлақ төсеме тақтасын нығайта отырып, оның жоғарғы бетінің
қорғаныс қабатын қалпына келтіру 11-суретте келтірілген. Нығайтудың
мұндай тәсілі беріктік есеп құрылымының жергілікті қыспақталуына алып
келетін құрылымның шоғырланған жүктеме әрекетінде пайда болатын
күштерді қабылдау қабілетін арттыру қажеттелігін көрсеткенде ұсынылады.
Нығайту (үстеме бетонды) үшін MasterEmacoA640 цементіндегі В30
сыныбындағы бетонды қолдану ұсынылады. Тіреулер үстінде, кері иілетін
аймақтарда қосымша арматураны анкерлерде бекіту қажет; тақта бетінің
қалған бөліктерінде армауралық торды дюбелдермен бекітуге болады.
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1 - MasterEmacoA640 цементіндегі бетон; 2 - жаңа арматура; 3 - анкерлер;
төсемдер

4–

11-сурет - Тақтаның жоғарғы бетінің қорғаныс қабатын қалпына
келтіру және және оны нығайту сұлбасы
5.4.18 Айлақ құрылымдарын жөндеуде және нығайтқанда тоттың алдын
алу үшін арматураға MasterEmaco P 5000 AP материалынан жасалған
қорғаныс жамылғысын жағу ұсынылады. Бұл жағдай құрылымның көп
зақымданған аймағындағы барлық арматура қорғалғанда сақталады. Мысал
үшін, MasterEmaco P 5000 AP құрамын 10-суреттің сұлбасы бойынша
темірбетон бөренелерінің тақталарын нығайтқанда пайдаланған тиімді.
Темірбетон бөренелерінің тақталарының төменгі беттерінің кішігірім
жерлерін зақымданулардан жойған жағдайда қорғаныс жамылғысын
арматураға жағу оны ұзақ мерзімді етпейді және ақталмайды.
5.5
Аралық
құрылымдардың
жарықшақтарын бітеу

темірбетон

бөренелерінің

5.5.1 Құрылымдардағы жарықшақтар белсенді және белсенді емес деп
бөлінеді: белсенді жарықшақтар жүктеме немесе температура ықпалында
ашылуын өзгертуі мүмкін; белсенді емес жарықшақтар сыртқы әсерлерде
ашылуын өзгертпейді. Белсенді жарықшақты құрылымның тұтастығын
қалпына келтіре отырып нығайту арқылы белсенді емес жарықшаққа
айналдыруға болады.
5.5.2 Жарықшақтарды бітеудің техникалық шешімдері негізгі үш
факторды таладу негізінде қабылданады:
- жарықшақтардың пайда болуы себебін (шөгу, күш, және т.б.);
- жарықшақтың сипаттамасы (ашылу шамасы, белсенділігі, сүзгілеудің
болуы және т.б.);
- жөндеуден кейін құрылымға қойылатын талаптар.
5.5.3 Белсенді емес жарықшақтар
5.5.3.1 Шөгу сипатына ие қыл жарықшақтар
46

ҚР Ұ 218-155-2019
Шөгу сипатына ие қыл жарықшақтар торы бар құрылымды жөндеу
тәсілі бетонның беттік қабатының беріктігі мен жалпы күйіне байланысты.
Егер ол әлсіз болса, оныда қабыршықтану басталған жерлер кездеседі,
жоғарғы қабатты 1-2 см тереңдікте алып тастау қажет және зақымдану
тереңдігі 2 см-ге дейінгі жөндеу нұсқауларына сәйкес ауыстыру қажет
(5.3.14-тармаққа қараңыз). Егер жоғарғы қабат әлсіз болмаса, 5.1.7-тармақта
қолдануға ұсынылған материалдары қолданып жөндеу тәсілі қолданылады.
5.5.3.2 Тереңдігі аз белсенді емес бір жақты жарықшақтар
Жөндеу жұмысы камераны жарықшақ бойымен кесуден (жіктерді сөгу)
және оны 12-суреттегідей жөндеу құрамымен бітеуден тұрады.
Камераның ені оның қабырғалары әлсіз емес бетоннан болатындай етіп
тағайындалады (ені 20 мм-ден кем болмауы қажет). Камераның тереңдігі
20-40 мм тең деп қабылданады.
Камера алмас дискісі бар кесу машинаның және перфоратордың
көмегімен «қарлығаш құйрығы» секілді кесіледі. Сөгілген жарықшақ су
ағызып өңделеді, артық ылғалдан қысылған ауамен немесе сорғышпен
тазаланады және жөндеу құрамымен толтырылады.
Ұсынылатын жөндеу құрамдары: MasterEmaco S 488 немесе
MasterEmaco N 900, MasterEmaco S 5400.

1 - жарықшақ, 2 – жөндеу құрамы

12-сурет – Таяз біржақты жарықшақтарды бітеу
5.5.3.3 Тереңдігі үлкен бір жақты белсенді емес жарықшақтар.
Жөндеу жұмысы камераны жарықшақ бойымен кесуден, оны жөндеу
құрамымен толтырудан және алдын тесілген теспе арқылы жөндеу
материалын инъекциялаудан тұрады.
5.5.3.4 Инъекцилау жұмыстарын ауа және құрылым сілемесінің
температурасы +5 °С төмен болмағанда жүргізу қажет, оңтайла теспература
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болып 10-15 °С шамасындағы температура саналады, 25 °С жоғары
температурада инъекциялайтын құрамның қату жылдамдығы артады, ол кіру
тереңдігін және қуыстың толу дәрежесін шектеуі мүмкін. Жұмыстар
жүргізгенде
жөнделіп
жатқан
құрылымға
динамикалық
әсерді
(технологиялық жабықтардың дірілі, автокөліктің өтуі және т.б.) болдырмау
қажет.
5.5.3.5 Қырлары қалың құрылымдарды жөндеу үшін инъекциялауға
арналған теспелер жарықшақтан екі жақта шахмат тәртібінде жарықшаққа
45°- 60° бұрышта 30 см-ден 50 см-ге дейін аралықта тесілген арна
жарықшақпен қиылысытаныдай етіп тесіледі. Қырлары жұқа құрылымдарда
инъекциялау нүктелерінің арасындағы оңтайлы арақашықтық құрылым
қалыңдығынан 0,6 құрайды. Теспе сағасынан жарықшаққа дейінгі аралық
жарықшақтың тереңдігіне қарай қабылданады (13-сурет). Тесілген тесікке
тықпалар бекітіледі. Металл қысқыш тықпаларды (көп мәртелік) қолдану
ұсынылады.
5.5.3.6 Камераларды кесу 5.5.3.2-т. сәйкес жүргізіледі.
5.5.3.7 Камера кесілгеннен кейін әрбір тспе арқылы жарықшақ сумен
жуылады. Жуу жұмыстары жарықшақ еңіс немесе тік орналасқанда кезеңкезеңімен жоғарыдан төменге қарай немесе көлденең орналасқанда бір
жағынан екінші жағына қарай жүргізіледі. Тықпа теспеге теспе арқылы жуу
басталғанға дейін бекітіледі. Егер теспе арқылы жуатын су жарықшаққа
келмесе (теспе жарықшақты қиып өтпеген), онда жөндеу құрамымен
тампондалады және оның қасынан бұрышы кіші басқа теспе тесіледі. Жуу
жумыстары теспелер мен жарықшақтардан таза су аққанға дейін жүргізіледі.
Жуылғаннан кейін камера жөндеу құрамымен бітеледі.
5.5.3.8 Жөндеу құрамы қажетті беріктікке жеткенде инъекциялау
алдында суға қанықтыру мақсатында жарықшақты сумен қайта жуу
жүргізіледі.
5.5.3.9 Бастапқы сатыда инъекциялауды 0,1 МПа қысымы шамасындағы аз
қысыммен жүргізіледі. Тік және еңіс элементтерді инъекциялау төменгі
тықпадан басталып, жоғарғы тықпамен аяқталады, көлденең элементтерде – бір
жағынан екінші жағына қарай жүргізіледі. Инъекциялау кезіндегі қысымның
шектік шамасы инъекциялайтын құрамның камера бітеуішінің астынан ағып
кету мүмкіндігімен шектеледі. Жоғары орналасқан (алдағы) тықпадан ауа
көпіршіктері жоқ бастапқы тығыздықтағы инъекциялайтын материал пайда
болғанда қолданылған тықпа жабылады және инъекциялау жоғарыда орналасқан
(келесі) тықпа арқылы жалғасады.
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1 - жарықшақ, 2 – жөндеу құрамы, 3 - бау, 4 – тықпа,5 – екінші кезектегі тықпа
(қажет болғанда)

13-сурет – Терең бір жақты жарықшақтарды бітеу
5.5.3.10 Құрам сіңбесе тықпа 2-3 минут қысыммен тексеріледі (қысым
астында ұстау) және келесі тықпа арқылы инъекциялау жалғасады. Біраз уақыт
өткеннен кейін инъекциялық материалдың тықпа қалпақшасы арқылы ағып кетуі
тексеріледі. Егер құрам ақпаса, тықпа жөндеуқұрамымен тампондалатын теспе
қуысынан алынып тасталады.
5.5.3.11 Инъекциялау үдерісінде инъекциялайтын құрамды қандайда бір
теспе арқылы беру қиындаса, онда инекциялауды тоқтату және оның қасынан
басқа бұрышпен екінші кезектегі теспе тесіледі және қайта инъекциялау
ұсынылады.
Ұсынылатын материалдар:
- жөндеу құрамдары: MasterEmaco S 488 немесе MasterEmaco N 900,
EmacoNanocrete R4.
- инъекциялайтын құрамдар: MasterEmaco А 640, MasterInject 1302,
MasterInject 1360 цементтерінің су суспензиялары.
5.5.3.12 Екі жақты кіретін белсенді емес тура жарықшақтар.
Жөндеу жұмысы камераны жарықшақ бойымен кесуден, оны жөндеу
құрамдарымен толтырудан және жөндеу материалын жарықшаққа
инъекциялаудан тұрады. Жөндеу сұлбасы 14-суретте келтірілген.
5.5.3.13 Камера бір жағынан кесіледі және камера 5.5.3-т. сәйкес жөндеу
құрамымен толтырылады. Бірінші төменгі (шеткі) теспе бұрғыланады
(5.5.3.2-т. қараңыз).
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1 - жарықшақ, 2 – жөндеу құрамы, 3 - теспе 4 – тықпа 5- екінші кезектегі теспе
(қажет болғанда)

14-сурет – Екі жақты кіретін белсенді емес тура жарықшақтарды
бітеу
5.5.3.14 Жөндеу құрамы қажетті беріктікке жеткенде теспе арқылы
боялған су (мысал үшін, марганец ерітіндісі бар) жарықшақты қарама-қарсы
тараптан орналасуын нақтылау үшін жіберіледі.
5.5.3.15 Камера қарама-қарсы тараптан екі жақтап бұрғыланады,
жарықшақтар жуылады, камера қарама-қарсы тарпынан бітеледі және 5.5.3.65.5.3.8-т. сәйкес қайта жуылады.
5.5.3.16 Инъекциялау 5.5.3.9-т. сәйкес бір жақтан жүргізіледі. Қарамақарсы жақтағы тықпадан инъекциялайтын құрам ағып кетсе, онда олар
бітеледі.
5.5.3.17 Инъекциялау жұмыстары аяқталғаннан кейін бір жағынан
қарама-қарсы тараптың бітелмеген тықпалары арқылы инъекциялауға өтеді.
Қажет болғанда екінші кезектегі теспелер бұрғыланады.
5.5.3.18 Инъекциялау аяқталғаннан кейін тықпалар шығарылады және
тесперелер жөндеу құрамымен тампондалады.
5.5.3.19 Ұсынылатын материалдар:
- жөндеу құрамдары: MasterEmaco S 488 немесе MasterEmaco N 900,
MasterEmaco S 5400.
- инъекциялайтын құрамдар: MasterEmaco А 640, MasterInject 1302,
MasterInject 1360 цементінің су суспензиялары.
5.5.3.20 Біржақты кіретін белсенді емес тура жарықшақтар.
5.5.3.20.1 Мұндай зақымданулары бар құрылымды жөндеу үлкен
тереңдігі бар белсенді емес біржақты белсенді емес жарықшақтарды
жөндеуге ұқсас. Осыған байланысты, инъекиялық құрамның үлкен
шығынына дайын болу қажет.
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5.5.3.20.2 Ұсынылатын материалдар:
- жөндеу құрамдары: MasterEmaco S488 немесе MasterEmaco N 900,
MasterEmaco S 5400.
- инъекциялық құрамдар: MasterEmaco А 640, MasterInject 1302,
MasterInject 1360 цементінің су суспензиялары.
5.5.3.21 Арынды сүзгілеудегі белсенді емес жарықшақтар
Құрылымға қойылатын талаптарға сәйкес жөндеудің екі нұсқасы бар:
цемент негізіндегі жөндеу құрамдарымен немесе полиуретанды инъекциялық
шайырмен жарықшақтарды бітеу
5.5.3.21.1 Цемент негізіндегі жөндеу құрамдарымен жарықшақтарды
бітеп жөндеу.
Жөндеу сүзгілеу ағынын тоқтатудан (дренаждау), жарықшақ бойымен
камераларды кесуден, оны жөндеу құрамымен толтырудан және сумен
толтырылған жөндеу материалын жрықшаққа инъекциялаудан тұрады.
5.5.3.21.2 Дренаж камераны кесу кезінде оны қалыптастыру барысында,
жөндеу ерітіндісімен толтыруда, жөндеу құрамының қажетті беріктікке ие
болу барысында жөнделу орнынан суды кетіруге арналған. Дренаж ретінде
5.5.3.2-т. сәйкес бұрғыланған бірінші кезектегі теспелер қолданылауы
мүмкін. Жұмыстарды жүргізу қолайлы болу үшін тықпаларға құбыршектерді
кигізуге болады.
5.5.3.21.3 Дренаж орнатылғаннан кейін жарықшақ бойымен камера
кесіледі және 5.5.3.6-5.5.3.7-т. көрсетілгендей жөндеу құрамы толтырылады.
Егер камераға судың келуін толық тоқтату мүмкін болмаса, онда оны
толтыратын жөндеу құрамы ретінде MasterSeal 550 қолдануға болады.
5.5.3.21.4 Одан кейін жұмыстар 5.5.3.6-5.5.3.10-т. сәйкес жүргізіледі.
Сонымен бірге жоғары орналасқан тықпа арқылы инъекциялауға өту ол
арқылы инъекциялайтын құрам бастапқы консистенциясында ағып
бастағанда жүргізіледі.
5.5.3.21.5 Нақты жағдайларға байланысты инъекциялық құрамның
сүзгілеу ағынының жылдамдығы аз аймақтарына келіп түсуін қамтамасыз
ететін дренажды орналастырудың басқа да тәсілдерін қолдануға болады.
5.5.3.21.6 Ұсынылатын материалдар:
- жөндеу құрамдары: MasterEmaco S 488 немесе MasterEmaco N 900,
MasterEmaco S 5400.
- инъекциялайтын құрам: MasterEmaco А640, MasterInject 1302,
MasterInject 1360 цементінің су суспензиясы.
5.5.3.22 Жарықшақтарды инъекциялайтын полиуретанды шайырлармен
толтырып жөндеу. Жөндеу жұмыстары сүзгілеу ағынын тоқтатудан,
жарықшақ бойымен камераларды кесуден, оны жөндеу құрамымен
толтырудан тұрады.
5.5.3.22.1 Жарықшақ бойымен шахмат тәртібінде тықпалар
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орналастырылатын қиылысатын теспелер бұрғыланады (13-суретті қараңыз).
Теспелер қадамы 30 см-ден 50 см-ге дейін тесіледі. Теспе мен жарықшақ
арасындағы аралық құрылымның қалыңдығы мен инъекциялық құрамға
қарай таңдалады. Төменгі (шеткі) тықпа ниппелмен жабдықталады.
Сорғыштың көмегімен екі құрамды құрамдарға арналған теспелер төменнен
(шеттен) бастап инъекциялайтын құрам беріледі, ол сумен түйіскенде
көбіршіктеніп жарықшақты толтырады және сүзгілеу ағынының жолын
жабады.
5.5.3.22.2 Жоғары орналасқан (кезектегі) тықпадан инъекциялайтын
материал ағып бастағанда тықпаға ниппель бекітіледі, оған сырғыштың
құбыршегі орнатылып, инъекциялау жалғасады. Реакцияның басталу уақыты
көп болмағандықтан, бұл операция өте тез орындалуы қажет.
5.5.3.22.3 Инъекциялау аяқталғаннан кейін тықпалар алынады және
теспелер жөндеу құрамымен тампондалады. Одан кейін жарықшақ бойымен
камера кесіліп, ол жөндеу құрамымен толтырылады (5.5.3.3-т. қараңыз).
5.5.3.22.4 Ұсынылатын материалдар:
- жөндеу құрамдары: MasterEmaco S 488 немесе MasterEmaco N 900,
MasterEmaco S 5400.
- инъекциялайтын құрам: MasterInject 1330 полиуретан шайырлары.
5.6 Белсенді жарықшақтар
5.6.1 Белсенді жарықшақты белсенді емес жарықшаққа айналдыру.
Белсенді жарықшақтар деформациялық жіктер құрылыс барысында
құйып бекітілгендіктен және ол жұмыс істемегендіктен пайда болады.
Мұндай жағдайларды жарықшақты деформациялық жік ретінде белсенді
түрінде қалдыру немесе жобалық деформациялық жіктердің қалыпты
жұмысын қамтамасыз ету, ал жік маңындағы жарықшақты белсенді емес
жарықшаққа айналдыру туралы шешім қабылдау қажет.
5.6.2 Белсенді жарықшақты көлденең анкерлермен «тігіп» белсенді емес
жарықшаққа айналдыру (15-сурет). Анкерлердің қадамы мен олардың
диаметрлері есеппен анықталады. Әдетте оны 40 -50 см тең етіп қабылдайды.
Қалыңдығы 20-25 см-ге дейінгі қаптама тақталарда диаметрі і 12 мм
аркерлер, ауыр құрылымдарды диаметрі 18 мм-ден 20 мм-ге дейін анкерлер
қолданылады. Анкерлер АII немесе
AIII тобындағы кезеңді кескінді
арматуралардан жасалады. Құрылым бетонының беріктігіне қарай анкерлерді
жарықшақтан әрбір тарапқа қарай бітеу ұзындығы оның диаметрімен 40-50
см теп тағайындайды. Диаметрі 12 мм анкерлерді орнатуға арналған
камералардың енін 18-20 мм етіп тағайындайды: мұндай анкерлер жобалық
күйінде MasterEmaco S 5400 немесе MasterEmaco N 900 жөндеу
құрамдарымен бекітіледі. Диаметрі d=18-20 мм анкерлер үшін камералар ені
40 мм етіліп кесіледі және MasterEmaco S488 жөндеу құрамымен
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толтырылады. Камераның тереңдігі қорғаныс бетон қабатының қажетті
қалыңдығын қамтамасыз етілетіндей етіп тағайындалады.
Одан кейін жарықшақ алын келтірілген белсенді емес жарықшақтарды
бітеу сұлбасының бірі бойынша бітеледі.

1 - жарықшақ, 2 - көлденеңанкер, 3 – жөндеу құрамы

15-сурет – Белсенді жарықшақты белсенді емес жарықшаққа
айналдыру сұлбасы
5.6.3 Белсенді жарықшақтарды бітеу оларды қату кезінде берік иілімді
массаны қалыптастыратын акрилат негізіндегі шайырлармен инъекциялаудан
және жарықшақтар сағасын полиуретанды герметиктермен бітеуден тұрады.
Жарықшақ бойымен шахмат тәртібінде тықпалар орналастырылатын
қиылысатын теспелер бұрғыланады (16-суретті қараңыз). Теспелер қадамы
30 см-ден 50 см-ге тең деп қабылданады. Теспе мен жарықшақ арасындағы
аралық құрылымның қалыңдығы мен инъекциялық құрамға қарай таңдалады.
Жарықшақ сумен жуылады.
5.6.4 Бір құрамды құрамдарға арналған инъекциялық сорғыштың
көмегімен төменгі (шеткі) теспе арқылы жарықшақтар инъекцияланады.
Жоғары орналасқан (кезекті) тықпадан инъекциялық материал пайда
болғанда қолданылатын тықпа қағылады және жоғарыда орналасқан (кезекті)
тықпа арқылы инъекциялау жалғасады.
5.6.5 Инъекциялық құрам қатқаннан кейін жарықшақ бойымен камера
кесіледі. Камераның ені 1...3 см, тереңдігі – еніне екі есе көп етіп
қабылданады. Камера сумен жуылады, кептіріледі және PCIE lastoprimer 110
немесе PCIE lastoprimer135 тегістеледі. Камераға көбіршіктенген
полиэтиленнен жасалған тесіктері жабылған, полиуретанды герметикпен
жабылатын тығыздаушы бау салынады. Герметиктің қалыңдығы камераның
енінен 0,7-0,75 етіп қабылданады.
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1 - жарықшақ, 2 - камера, 3 - теспе, 4 - тықпа, 5 – тығыздағыш бау,
6 – полиуретанды герметик

16-сурет – Белсенді жарықшақтарды бітеу сұлбасы
5.6.6 Ұсынылатын материалдар:
- эпоксид негізіндегі инъекциялық шайыр - MasterInject 1302,
MasterInject 1360;
- бір құрамды полиуретанды герметик MasterSea lNP 474;
- Вилатерм тығыздағыш бау.
6 Көпір құрылыстарының тіреулерін жөндеу
6.1 Жалпы ережелер
6.1.1 Көпір құрылысының тіреуін пайдалану сипаттамасына байланысты
оны төрт аймаққа бөлуге болады: су асты; мұз басу және мұз қату; ауыспалы
су деңгейі және тірек үсті.
6.1.2 Құрама, монолитті және құрама-монолитті тіреулердің ең көп
тараған ақаулар:
- түрлі аймақтардағы түрлі сипаттағы және бағыттағы жарықшақтар;
- бетонның қорғаныс қабатының бұзылуы, оның ішінде арматураның
ашылуы және тоттануы;
цемент
ерітіндісіннің
шаймалауны
және
бетон
бетінің
қабыршықтануы;
- кетіктер, қуыстар және басқа да технологиялық ақаулар, оның ішінде
құрылымның көтергіштік қасиетіне ықпал ететін ақаулар;
- тіреунің ауыр бөліктеріндегі температуралық-отыру жарықшақтары;
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- қаптаманың бұзылуы, құрама-монолитті құрылымдар бөренелері
арасындағы жіктерді толтыру ақаулары;
- құрылымның мұз кету және карч жүру аймақтарындағы желінулер
және басқа да механикалық зақымданулар;
- құрылымдардың су деңгейі ауыспалы аймақтардағы климаттық
ақаулар мен су әсерінен (мысал үшін, бетонның тоңып қалуы және металдың
тот басуы) пайда болған зақымданулар;
- құрылымның кемелер мен көліктердің басып кетуінен болған
зақымданулары.
6.2 Тіреулердің су астындағы бөліктерін, мұз қату және тоңу
аймақтарындағы элементтерін құрылымдық жөндеу
6.2.1 Көпір құрылыстарының су астындағы бөліктерін MasterEmaco
құрғақ қоспалардан немесе MasterEmaco А 640 цементінен жасалған арнайы
бетондермен жөндеу құрылым бөлігін алдын ала кептіруді талап етпейді.
6.2.2 Су астындағы бетон және темірбетон құрылымдарын жөндеудің
негізгі әдісі қалыптағы суды шығаратын жөндеу құрамдарымен толтырудан
тұрады. Жөнделетін бет әлсіз бетоннан, арматураның тоттануынан,
балшықтан және биологиялық кірлерден тазалануы қажет.
6.2.3 Жөндеу құрамын қалыпқа көп су арқылы лақтыруға болмайды.
Қалыпқа жөндеу құрамын берудің екі тәсілі ұсынылады (17-сурет).
Бірінші тәсіл қалып бетон немесе ерітінді сорғысының құбыршегі
қосылатын бір-біріне орналастырылған келтеқосқыштармен жабдықталуды
қарастырады. Қалыптың толуына қарай төменде орналасқан келтеқосқыштар
бітеледі және құбыршектер жоғарыда орналасқан келтеқосқыштарға
қосылады. Төменде орналасқан келтеқосқыш арқылы құйылған бетон
қатқанға дейін ауыстыру қажет. Бетондаудың ені және биіктігі бойынша
келтеқосқыштарды орналастыру осы жағдайға қарай анықталады.
Екінші тәсілде бетонды құюда бетонқұбыр қолданылады, оның төменгі
ұшы үнемі бетон қоспасында батырылып тұруы қажет. Қалыптың толуына
қарай бетонқұбырдың төменгі ұшы да көтеріледі.
Екі тәсілде де қамту енін бетондау бетонның төселу ыңғайлылығына
қарай (оны қамту ортасына бергенде) 3 м-ден 4 м-ге дейін шамасында
тағайындалады.
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а) келтеқосқыштар арқылы иілгіш құбыршек бойынша қалыпқа; б) төменгі ұшы
бетон массасына батырылған құбыр желісі бойынша, 1- құйылмалы бетонды жөндеу
қоспасы, 2- қалып, 3- бетонсорғыштың құбыршегі, 4-келтеқосқыш, 5-құбыр желісі

17-сурет – Су асты жөндеу жұмыстарында жөндеуге арналған
бетон қоспасын беру сұлбасы
6.2.4 Су астында бетондау кезінде арнайы бетондар массасының бос
бетін су шайып кетпейді және жылжымайтын судағы суцемент арақатынасы
артылмайды. Су астында қататын бетондардың беріктік сипаттамалары ауа
ортасындағы беріктікке жету сипаттамасы секілді.
Су ағыны бетон массасын шайып кетуі мүмкін. Оның алдын алу үшін
қақпасы бар қалыпты қолдану қажет (18-сурет).

1– құйылмалы жөндеу қоспасы, 2- қалып бүйірлері, 3- қалып қақпағы,
4- келтеқосқыш, 5- бақылау тесігі, 6- бетонсорғыштың құбыршегі

18-сурет – Ағын су жағдайларында көлденең орналасқан бетон
құрылымдарын жөндеу сұлбасы
6.2.5 Су астында жөндеу құрамын аз мөлшерде төсеу қажет болса,
жөндеу құрамы толтырылған ыдыспен сүңгуірді жабдықтау ұсынылады.
Ыдыстағы масса қол сорғыштың немесе компрессордан келетін қысылған
ауаның көмегімен алынады.
6.2.6 Тиксотропты жөндеу құрамдары су астында бетон бетіне қалыпты
қолданбай қысып шығару немесе сылау арқылы жағылады және тек қана
жылжымайтын суда қолданылады. Төселген жөндеу қурамы бірден су шайып
кетуден тығыздағыш баумен бітеу арқылы қорғалатын жіктерден басқалары
(19-сурет).
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1- қаптама тақта, 2- тиксотропты жөндеу құрамы, 3- Вилатерм тығыздағыш бауы.

19-сурет – Қаптама тақталар арасындағы жіктерді су ағыны
жағдайларында толтыру
6.2.7 Жөндеу материалдары:
- су асты бөліктеріне арналғна қалыпты қолданып, жөндеу құрамын
3 мм-ден 20 мм-ге дейін жағып тіреулердің бетін қалпына келтіруде
MasterEmaco N 900, 20 мм-ден 40 мм-ге дейін MasterEmaco S 488, 5 мм-ден
50 мм-ге дейін MasterEmaco S 55400, 40 мм-ден 100 мм-ге дейін және одан
жоғары жағып жөндеуде MasterEmaco S 466 қолданылады.
- қысқа уақыт ішінде қабаттарды 10 мм-ден 100 мм-ге дейін және одан
көп жағып жөндеуде MasterEmaco T 1200 PG қолданылады.
- су астындағы құрылымды қалпына келтіру шпунтталған қоршауда
қолданып жүргізілсе, арматура қаңқасын қорғау үшін MasterEmaco P 5000 AP
қолданылады.
- су астындағы құрылымды қалпына келтіру қалыңдығы 20 мм-ден
40 мм-ге дейінгі жөндеу құрамын қолданып жүргізілсе MasterEmaco S 488
қолданылады. Қысқа уақыт ішінде қабаттарды 10 мм-ден 100 мм-ге дейін
жағып жөндеуде MasterEmaco P 5000 AP қолданылады.
6.3 Мұз қату, тоңу, су деңгейі ауыспалы аймақтардағы тіреулерді
жөндеу
6.3.1 Тіреу білдіктерінің ұзындығы айтарлықтай болса, қисықсызықты
кескінді құрылымдарға (аралық ауыр тіреулер) қалып құрылымына және
қалыппен жұмс істеу жұмыстарына айрықша талаптар қойылады. Оңтайлы
жұмыс көлемін алу үшін бұзылған бетон белдігінде су жоқ болғанда құрғақ
жұмыстарды жүргізу оңтайлы, себебі арматураны тоттан тазалау, бетон
бетіне сіңірулерді (праймерлерді) жағу секілді су астында жүргізілетін
жұмыстар түрлерін жүргізу қиын әрі су астында бетондау және т.б.
жұмыстарды жүргізуді аталап етеді.
6.3.2 Осыларды ескере отырып, «құрғақ» жұмыстарды ұйымдастырудың
екі нұсқасы бар:
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- сабалық сулардың деңгейіне қарамастан шпунтты қоршаумен қорғау
жұмыстары жүргізіледі;
- сабалы сулардың минималды деңгейінде жұмыстар мінбелерде
жүргізіледі.
Бұл жаңдайларды жұмыстардың ұзақтығы су деңгейінің ауытқу
тәртібімен анықталатын болады, яғни бетондағы зақымданулар құрғақ
күйінде болатын уақыт.
6.3.3 Мұз қату және тоңу, сондай-ақ су деңгейі ауыспалы аймақтырдағы
тірек бөліктері мен элементтерін жөндеуде қалыпты пайдаланып тіреулердің
құрылымдық элементтерін қалпына келтіру үшін төмендегілер қолданылады:
- арматура қаңқасын қорғау үшін - MasterEmaco P 5000 AP;
- жөндеу құрамын 40 мм-ден 100 мм-ге дейін жағу үшін - MasterEmaco S
466;
- қысқа уақыт аралығында, жөндеу құрамын 10 мм-ден 100 мм-ге дейін
жағу үшін - MasterEmaco T 1200 PG.
6.3.4
Мұз қату және тоңу аймақтарындағы тіреулердің үстінгі
бөліктерін шпунтты қоршауды қолданып жөндеу:
- арматура қаңқасын MasterEmaco P 5000 AP көмегімен қорғау;
- қабаттарының қалыңдығы 5 мм-ден 50 мм-де дейін жөндеу
құрамдарымен бетті MasterEmaco S 5400 пайдаланып сылау;
- қысқа уақыт ішінде жөндеу құрамын 10 мм-ден 100 мм-ге дейін жағып
бетті MasterEmaco P 5000 AP пайдаланып сылау.
6.3.5 Таяз кішігірім зақымдануларды жөндеу үшін (талап етілетін
жөндеу материалының көлемі бойынша), оның ішінде су ағыны
жаңдайларында жөндеу үшін MasterSeal 550 құрамын қолдану ұсынылады.
Оны ауа ортасында дайындайды, одан кейін төсеу үшін сүңгуірге төсеу үшін
береді.
6.3.6 Су астында арматураларды бекітуге арналған анкерлер 5.4.7-т.
нұсқауларын басшылыққа ала отырып, бетонға ауа ортасында жұмыс
істегендей етіліп бітеледі. Қалыпты бекіту үшін 5.3.19-т. ұсынылған
анкерлерді қолдану қажет.
6.3.7 Тесіктерді тесу үшін жөнделетін жерді кескіндеу, әлсіз бетонды
алып тастау үшін су асты жөндеу жұмыстарын орындауға арналған пневмо
және гидрожетектері бар аспаптарды қолдану қажет. Бетті тазалау үшін су
ағызатын қондырғыларды қолдану ұсынылады.
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6.4 Тіреулердің су үстіндегі бөліктерін жөндеу
6.4.1 Тіреулер ішіндегі қуыстарды толтыру
6.4.1.1 Жарықшақтар арқылы қалауларды су шайып кетуде көпірлерді
пайдалану салдарынан туындайтын тіреулердің су астындағы немесе су
үстіндегі бөліктерінің қуыстарын толтыру жұмыстары келесілерден тұруы
қажет:
- дайындық жұмыстары;
- теспелерді бұрғылау және инъекциялық құрылғыларды монтаждау;
- қуыстарды теспелер арқылы инъекциялау;
- қорытынды жұмыстар.
6.4.1.2 Тіреулерді жөндеуді бастау алдында қосымша құрылғылардың
қалыптарды, жүзу құралдары мен мінбелерді, сондай-ақ оларды орластыру
орындарын жұмыстар жүргізу жобасына және ҚНжЕ 3.06.04 (6-тарау) сәйкес
әзірлеу қажет.
6.4.1.3 Өзен тіреулерін жөндеуде ҚНжЕ 3.06.04 (6.9-6.15 тармақтар) сәйкес
тіреу алдында жүзу құралдары бар алаңдарды ұйымдастыру және жұмысшылар
мен құрлыс материалдарын тасымалдау үшін көлікті дайындау қажет.
6.4.1.4 Тіреу бетонының жөнделетін беті қалып пен арматураны орнату
алдында балшықтан, цемент тозаңынан жақсылап тазалануы және сумен
жуылуы қажет. Жөнделетін тіреулерге адамдар мен техниканың қауіпсіз қол
жеткізуі қамтамасыз етіледі.
6.4.1.5 Бетон бетінің зақымданған жерлері балшықтан, цемент
тозаңынан жақсылап тазалануы және сумен жуылуы қажет. Бетон және
темірбетон элементерін жөндеуде әлсіз (жұмсақ және кеуекті) бетондар
алынып тасталуы (кесілуі) қажет. Бетонның беріктігін МЕМСТ 18105
бойынша анықтау қажет.
6.4.1.6 Арматура бетондалу алдында шаңнан, балшықтан, май
дақтарынан және қабыршықтанған тот құм ағызатын қондырғымен немесе
қолмен металл щеткалармен тазалануы қажет.
6.4.1.7 Жөндеу құрамы жағылар алдында бет тазалануы және
механикалық тәсілмен немесе қолмен жобалық құжаттамаға сәйкес
ылғалдануы қажет.
Ескерту – Бетон құбыршекпен су құйып ылғалдандырылады. Бетонды ылғал күйінде
ұстап тұру бетон бетіне ылғалданған шүберекті немесе поролонды бекіту (байлап немесе
жабысқақ таспамен) арқылы жүзеге асырылады.

6.4.1.8 Жөндеу жұмыстары басталар алдында пайдалану нұсқаулығы
бойынша жабдықтар мен механизмдердің болуын және жұмысқа
қабілеттілігін, сондай-ақ жұмыстар орындалатын алаңның тоқпен қамтамаыз
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етілгенін тексеру қажет.
6.4.1.9 Тіреулердің бүйірлі беттерінде теспелердің орналасатын
жерлерін бормен немесе жұмыстар жүргізу
жобасына сәйкес кейбір
жерлерде бояумен таңбалау қажет.
Ескерту – Кейбір теспе топтарының қажеттілігі сыртқы түрі бойынша сол жерде
нақтыланады. Мысал үшін, шығыңқы жерлері, жону орындарының іздері тіреу үішіндегі
қалаудың бұзылу көздерін көрсетеді.

6.4.1.10 Жұмыстарды көктемде немесе күзде жүргізген жағдайда бетон
қалауының температурасын өлшеу үшін арнайы теспелерді тесу қажет.
6.4.1.11 Теспелерді диаметрі 80 мм етіп тесу қажет.
6.4.1.12 Ауыр бетон тіреулерде теспелер жұмыстар жүргізу жобасының
нұсқауына сәйкес перфоратормен тесіледі, басқа тіреулерде – бұрғылау
станоктарымен тесіледі.
6.4.1.13 Теспелер шахмат тәртібінде 0,9 м-ден 1,5 м-ге дейінгі қадамда
орналасуы қажет.
6.4.1.14 Тіреулердің бүйірлі беттерінде теспелерді жиекке қарай 10 °С
кем емес еңіс етіп орналастыру қажет. Теспелердің ұзындығы 1,0 м-ден
1,5 м-ге дейін болады.
6.4.1.15 Бірінші кезекте теспелерді жобалық мөлшерінің 10 % тесу және
оларды меншікті су сіңіргіштікке сынау қажет.
6.4.1.16 Тіреуде барлық теспелер тесілгеннен кейін олар арқылы
қалауды 0,2 МПа қысымдағы сумен жуу қажет. Суды теспелерге орнатылған
түтіктер арқылы немесе теспе сағасына бекітілген инъекторлар арқылы аудау
қажет. Қалауды көлденең қатарлармен, жоғарғы қатардан төменге қарай,
ағып шығатын су мөлдір болғанға дейін жуу қажет. Одан кейін теспелерді
0,2 МПа қысымындағы қысылған ауамен үрлеу қажет және тығындық ағаш
тықпалармен жабу қажет, оларды тықпаны инъекциялау алдында алу қажет.
6.4.1.17 Теспелерді бұрғылау және инъекциялық жабдықтарды
монтаждау бойынша орындалған жұмыстар жасырын жұмыстарды
куәландыру актісімен рәсімделінеді.
6.4.2 Қуыстарды теспелер арқылы инъекциялау
6.4.2.1 Тіреулердің құрылымдық бүтіндігін инъекциялау әдісімен
қалпына келтіру үшін MasterEmacoS 488 жөндеу құрамы, жіктерді толтыру
үшін MasterEmacoS 488 PG жөндеу құрамы қолданылады.
6.4.2.2 Қуыстарды инъекциялау алдында тіреудің бетіндегі берілетін
ерітінді ағып кетуі мүмкін барлық жарықшақтарды, блоктар немесе қаптау
тастары арасындағы бос жіктерді бітеу қажет.
6.4.2.3 Бірінші бітеу қабатын инъекциялық құраммен оны қалақшаны
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қолданып жарықшаққа жағу арқылы орындау қажет. Бірінші қабат
жағылғаннан кейін кемінде 30 минуттан кейін күрекшемен МЕМСТ 14791
сәйкес герметиктейтін мастикадан жасалған екінші қабатты жағу және бетон
бетімен бірдей етіп тегістеу қажет.
6.4.2.4 Жабылған қабаттар қатқаннан кейін (24 сағаттан ерте емес)
инъекцияланған жарықшақтың саңылаусыздығын МЕМСТ 2768 бойынша
ацетонды қолданып немесе фурил сипитрін қолданып тексеру қажет
(өндірушінің техникалық шарттарын қараңыз). Кезек-кезекпен әрбіркелте
қосқышққа ацетонды немесе фурил спиртін айдап, көзбен бунақтарды
тексеру арқылы сынау қажет. Егер бунақ бар болса ол жер қайта бітеледі.
6.4.2. Тіреу қуыстарын жөндеу құрамымен теспелер арқылы
инъекциялауды төменнен жоғарыға қарай төменгі теспеден бастап жүргізу
қажет.
6.4.2.6 Жөндеу құрамын инъекциялау 0,1 МПа қысымында бастап,
ақырындап қыспаны 0,5-тен 1 МПаға дейін көтеру қажет.
6.4.2.7 Инъекциялау үдерісінің дұрыстығы жарықшақтар тығындағышы
және жоғарыда орналасқан теспелерді жабып тұратын тықпа арқылы будың
шығуы арқылы анықталады.
6.4.2.8 Егер қабылданған қысымда цемент ерітіндісінің сіңуі тоқтаса,
онда теспелер инъекцияланды деп саналады.
6.4.2.9 Жоғары қысымда ерітінді шығыны есептік шығыннан асып кетсе,
айдауды тоқтату қажет және қалаудың сыртына ерітінді ағып кеткен
жарықшақтардың орналасуын анықтау және 6.4.2.3- 6.4.2.4 сәйкес бітеу
қажет.
6.4.2.10 Егер ерітіндінің шығу көзін анықтау мүмкін болмаса, ерітінді
қатқанға дейін үзіліс жасау қажет, одан кейін саңылау бұрғыланып,
инъекциялау қайталанады.
6.4.2.11 Әрбір теспені инъекциялау нәтижелерін қуыстарды арнайы
инъекциялау журналына жұмыстар жүргізілген күнді, теспелердің нөмірі мен
сипаттамасын, цемент ерітіндісінің құрамын, айдаудың жұмыс қыспасын,
цемент ерітінідісінің шығынын, сондай-ақ жұмыстар жүргізілген кездегі ауа
температурасын көрсетіп жазу қажет.
6.4.2.12 Теспелер арқылы инъекциялау бойынша орындалған
жұмыстарды жасырын жұмыстарды куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет.
6.4.2.13 Жұмыстар аяқталғаннан кейін қалып пен мінбенің барлық
бөліктері демонтаждалады. Демонтаж алдында жөндеу құрамының немесе
бетонның жұмыстар жүргізу жобасында көрсетілген беріктікке ие болғанын
анықтау қажет.
6.4.2.14 Бетон бетін бетон қатпарынан және шығып тұрған монтажды
арматураны алмас дискісі бар бұрышажарлағыш машинамен кесу қажет.
6.4.2.15 Тіреу ішіндегі қуыстар мен жарықшақтарды инъекциялау
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жұмыстары аяқталғаннан кейін 5.1.1.1-т. сәйкес тіреудің сыртынан
жарықшақтарды бітеу, сондай-ақ блоктар арасындағы жіктерді сөгу қажет.
6.4.3 Бұзылған бетонды қалпына келтіру
6.4.3.1 Тіреулердің бұзылған бетонын қалпына келтіру жұмыстары
келесілерден тұруы қажет:
- дайындық жұмыстары;
- келесі операциялардан тұратын негізгі жұмыстар:
- әлсіз жне карбонданған бетонды алып тастау, қалып жұмыстары, бетон
жұмыстары, бетонды күту, жарықшақтарды инъекциялау және/немесе
гидроқорғау;
- қорытынды жұмыстар.
6.4.3.2 Тіреулердің жөнделетін бетонының беті қалып пен арматура
орналастырылғанға дейін балшықтан, цемент тозаңынан жақсылап тазалануы
және сумен жуылуы қажет. Жөнделетін тіреулерге адамдар мен техниканың
қаауіпсіз қол жеткізуі қамтамасыз етілген.
6.4.3.3 Бетон бетінің зақымданған жерлері балшықтан, цемент
тозаңынан жақсылап тазалануы және сумен жуылуы қажет. Бетон және
темірбетон элементерін жөндеуде әлсіз (жұмсақ және кеуекті) бетондар
алынып тасталуы (кесілуі) қажет. Бетонның беріктігін МЕМСТ 18105
бойынша анықтау қажет.
6.4.1.6 Арматура бетондалу алдында шаңнан, балшықтан, май
дақтарынан және қабыршықтанған тот құм ағызатын қондырғымен немесе
қолмен металл щеткалармен тазалнуы қажет.
6.4.1.7 Жөндеу құрамы жағылар алдында бет тазалануы және
механикалық тәсілмен немесе қолмен жобалық құжаттамаға сәйкес
ылғалдануы қажет.
Ескерту – Бетон құбыршекпен су құйып ылғалдандырылады. Бетонды ылған күйінде
ұстап тұру бетон бетіне ылғалданған шүберекті немесе поролонды бекіту (байлап немесе
жабысқақ таспамен)арқылы жүзеге асырылады.

6.4.3.6 Алмас дискісі бар аспаппен тіреулердің бұзылған бетондарын
қалпына келтіру жұмыстары басталар алдында жобалық құжаттамамен
ЖЖЖ сәйкес тереңдікте зақымданған жерлер кескінделуі қажет.
6.4.3.7 Орындалған дайындық жұмыстарын жасырын жұмыстарды
куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет.
6.4.4 Әлсіз және карбондалған бетонды алып тастау
6.4.4.1 Әлсіз және тез бұзылатын бетонды МЕМСТ 9533 сәйкес
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күрекшенің көмегімен жою және кетіру қажет.
6.4.4.2 Карбондалған бетонды және беріктігі жобалық беріктіктен төмен
бетоды МЕМСТ 16436 бойынша қол перфораторларымен немесе кезкелген
басқа аспаптармен кесу және жою қажет. Бетонның карбондалуын МЕМСТ
31383 бойынша анықтау қажет.
6.4.4.3 Әлсіз және карбондалған бетонды алу жұмыстарын жасырын
жұмыстарды куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет.
6.4.4.4 Қалып жұмыстары
6.4.4.4.1 Қалыпты жұмыстаржы жүргізу жобасына және МЕМСТ Р
52085 тлаптарына сәйкес дайындау қажет.
6.4.4.4.2 Қалып жұмыстары 4.5-т. талаптарына сәйкес жүргізілуі қажет.
6.4.4.4.3 Қалыпты орнату жұмыстарын жасырын жұмыстарды
куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет.
6.4.4.5 Бетон жұмыстары.
6.4.4.5.1 Бетон жұмыстарын ҚР ҚНжЕ 5.03 -37 (5-тарау) сақтай отырып
жүргізу қажет.
6.4.4.5.2 Сол жерде бетон қоспасын төсеуде оған жылжымалылығын
арттыру үшін су қосуға болмайды.
6.4.4.5.3
Арматурасы бұзылған, тоттанған немесе біліктері үзілген
үлкен бұзылуларда (тереңдігі 40 мм-ден астам) жұмыстар жүргізу жобасы
мен 5.4-т. сәйкес арматураның жобалық мөлшерін қалпына келтіру қажет.
6.4.4.5.4
Бетонның бұзылған жерлеріне бетонды төсеу тәсілі
құрылымның тұтастығын қамтамасыз етуі қажет. Әрбір жаңа бетон мөлшері
алдын төселген бетон қабаты қатқанға дейін төселуі қажет.
Ескерту – бетон қоспасының қатуының басталуы бетон қоспасына арналған ілеспе
құжатта көрсетіледі немесе МЕМСТ 310.3-76 (2-тарау) бойынша анықталады.

6.4.4.5.5
Бетон қоспасын төсеу кезіндегі узілісте бетондауды қайта
бастау алдын төселген бетон 1,5 МПа беріктігіне жеткенге дейін жүзеге
асырылады. Бетонның беріктігін МЕМСТ 10180 бойынша анықтау қажет.
6.4.4.5.6
Бетон қоспасын тығыздау талап етілетін тығыздық пен
біркелкілікті қамтамасыз етуі қажет. Тығыздалатын қабаттың қалыңдығы
тығыздау жабдығының сіңдіру тереңдігіне сәйкес келуі қажет.
6.4.4.5.7 Бетон қоспасын тығыздау үшін тығыздау жабдығы бетон
қоспасының төселу ыңғайлылығы бойынша маркасына, құрылым
геометриясына, қалып түріне және ақаулы жердің тіреуде орналасуына
сәйкес таңдалады.
6.4.4.5.8 Бетон қоспасын терең дірілдеткіштермен тығыздауда
дірілдеткіштердің арматураға, төсеме бұйымдарға, тартпаларға және басқа
арматураны бекіту элементтеріне тиіп тұруына жол берілмейді.
6.4.4.5.9 Бетон қоспасын дірілдетудің ұзақтығы бетон қоспасының төселу
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ыңғайлылығы бойынша маркасына, бетондалатын жердің кескіндемесіне,
арматуралау тәрежесі мен түріне, тығыздағыш аспаптың параметріне сәйкес
жұмыстарды жүргізу жобасында белгіленуі қажет. Тығыздаудың болжалды
ұзақтығын беттік дірілдетуде 20 с-тен 60 с-қа дейін, терең дірілдетуде -20 стен 40 с-қа дейін қабылдау ұсынылады. Қысқы кезеңде дірілдету ұзақтығы
25 %-ға артуы қажет.
6.4.4.5.10
Дірілдеткіштің бетон қоспасына бату тереңдігі алдын
төселген қабаттың тереңдігіне 5 см-ден 10 см-ге дейін тереңделуін
қамтамасын ету қажет. Тереңдікті дірілдеткіштердің орнын алмастыру қадамы
олардың әрекетінің бір жарым радиуысынан аспауы және дірілдеткіш түріне
қарай 15 см-ден 60 см-ге дейін болуы қажет.
6.4.4.5.11 Бетонды пішінді блоктар, қамтама блоктары және гранит
қаптамасы тастарының арасындағы жіктерді толтырудың бұзылуын қалпына
келтіру жұмыстары келесі операциялар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін:
- жіктердің ескі маткериалдарын балғаның, кескіштің немесе басқа
қолда бар аспаптармен алып тастау қажет;
- жіктерді қалған материалдан қысылған ауамен үрлеу арқылы тазалау;
- жіктерді су құйып ылғалдандыру және жіктерді ылғал паралон
немесе шүберекпен 6 сағат бойы толтырумен ылғал күйінде ұстау;
- жіктерді дайындаушы зауыттың техникалық шарттары бойынша
отырмайтын және жабысатын жаңа ерітіндімен күрекшенің көмегімен
толтыру;
- толтырылған жіктерді МЕМСТ 10354 сбойынша полиэтиленді
қабықшамен және МЕМСТ 20477 бойынша жабысқақ таспамен жабыстыру.
6.4.4.5.12 Орындалған бетон жұмыстарын жасырын жұмыстарды
куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет.
6.4.4.5 Қорытынды жұмыстар
6.4.4.6.1 Жұмыстар аяқталғаннан кейін қалып пен мінбенің барлық
бөліктері демонтаждалуы қажет. Демонтаж алдында жөндеу құрамының
немесе бетонның жұмыстар жүргізу жобасында көрсетілген беріктікке ие
болғанын анықтау қажет.
МЕМСТ Р МЭК 60745-2-3 бойынша бетон бетін бетон қатпарынан және
шығып тұрған монтажды арматураны алмас дискісі бар бұрышажарлағыш
машинамен кесу қажет.
6.4.4.6 Қатайып келе жатқан бетонды күту.
6.4.4.6.1 Қатайып келе жатқан бетонды күту жұмыстары НОСТРОЙ
ҰСТ 2.6.54-2011 (15-тарау) талаптарына сәйкес жүргізіледі.
6.4.4.6.2
Бетонды күту жұмыстарын жүргізгенде бетонды күту
журналын жүргізу қажет.
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6.5

Жарықшақтарды инъекциялау

6.5.1 Жарықшақтарды инъекциялаудың технологиялық операциялары
келесілерден тұруы қажет:
- Дайындық жұмыстары;
- инъекциялық жабдықтарды монтаждау, инъекциялық ерітінділерді
дайындау және жарықшақтарды инъекциялау;
- қорытынды жұмыстар.
6.5.2 Дайындық жұмыстары
6.5.2.1 Дайындық жұмыстарын жүргізгенде инъекцияланатын
жарықшақтарды таңбалау қажет. Таңбалау жарықшақта МЕМСТ 7502
бойынша өлшегіштің және бетон маркерімен жүргізіледі.
Ескерту – Жарықшақтарды таңбалау олардың орналасқан жерін көрсету үшін
жүргізіледі.

6.5.2.2 Жарықшақтармен қабысатын бетон бетін балшықтан және басқа
қоспалардан тазарту қажет, құрғақ, тақа шүберекпен шаңын сүрту немесе
қысылған ауамен үрлеу.
6.5.2.3 Жарықшақтарды инъекциялау жұмыстарын бастау алдында
ҚНжЕ 03.06.04 (6-тарау) сәйкес арнайы қосымша құралдар мен
қондырғыларды жөндеу қажет.
6.5.2.4 Теспелерді бұрғылау алдында МЕМСТ 2904 бойынша магнитті
әдіспен арматураның бетонда орналасуын оны зақымдаудың алдын алу үшін
анықталады. Арматуралық білікетердің кескінін тіреу бетонында бормен
белгілеу қажет.
6.5.3
Инъекциялық құрылғыларды жөндеу.
6.5.3.2 Инъекциялауға жататын жарықшақтарда 6.5.2.1-т. сәйкес
инъекциялау жүргізілетін келтеқосқыштарды орнату орнын таңбалау қажет,
келтеқосқыштар арасындағы арақашықтық төмендегідей болуы қажет:
- жарықшақтар 0,3 мм-ге дейін ашылғанда - 20 см-ден көп емес;
- жарықшақтар 0,3 мм-ден 0,5 мм-ге дейін ашылғанда – 20 см-ден 25 смге дейін;
- 0,5 мм-ден бастап ашылғанда – 40 см.
6.5.3.3 Теспелерді төсеме келтеқосқыштарды орнату арқылы тесу
қажет (мысал үшін, электр немесе пневматикалық перфораторлармен).
Теспелердің диаметрлері жобада көрсетілуі қажет.
6.5.3.4 Теспелерді тесу кезінде тесікті бұрғылау арқылы жарықшақтың
кеңістігіне түсу қажет. Бұрғылау кезінде арматураны зақымдауға болмайды.
6.5.3.5 Теспелерді бұрғылауда оларды жарықшақтардың шеттерін
бұзбай, сағасына жақын етіп тесу қажет. Құрылым бетонына жарықшақтың
ену тереңдігі ақаулар тізімдемесінде көрсетілуі қажет және тіреулердің
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зақымдануыжұмыстарды жүргізгенде, мысал үшін МЕМСТ 17624 бойынша
ультрадыбыстық әдіспен жұмыстарды жүргізгенде ескерілуі қажет.
6.5.3.6 Теспелер тесілгеннен кейін бетті бұрғылау кезінде пайда болған
үгінділерден үрлеу немесе өндірістік шаңсорғышпен тазарту қажет. Тесікті сумен
жжі жіне 0,5 МПа қысымдағы қысылған ауамен үрлеуге болады.
6.5.3.7 Келтеқосқыштарды бекіту тиімді болу
үшін бетон бетіне
МЕМСТ Р 53920 бойынша шереден келтеқосқыш үшін негіз дайындау қажет.
6.5.3.8 Ұзындығы 40 мм-ден 50 мм-ге дейінгі келтеқосқыш түтігін
шере тесігіне бітемей орнату қажет. Келтеқосқыш түтігінің астындағы шеге
негізінде инъекциялық құрамды жарықшаққа айдау үшін жарықшақ бойымен
арық (МЕМСТ 1184 бойынша қашауы бар) орнату қажет.
6.5.3.9 Келтеқосқыштарда бетонда бұрғыланған тесіктердің ену
тереңдігін шектегіштер болуы қажет.
Ескерту - Шектегіштер ағаштан, металлдан немесе басқа да материалдан тығырық
түрінде жасалуы мүмкін.

6.5.3.10 Келтеқосқыштың
бітеу
тереңдігі
құрылым
ішінде
жарықшақтың өршу кеңістігінен ауытқу мүмкіндігін болдырмау үшін және
құрам сорғыштан щшыққанда максималды қасымда (жұмыстар жүргізу
жобасында көрсетілген) құрамның жарықшаққа өту кезінде саңылаусыз
болуын қамтамасыз ету үшін минималды болуы қажет, бірақ жарықшақ
тереңдігінен 1/10 көп болмайды.
6.5.3.11 Теспенің тереңдігі бетонға жабыстырылған теспе бөлігінін
ұзындығынан 5-10 мм-ге көп болуы қажет.
6.5.3.12 Келте қосқыштың бетонға бітеу тереңдігін 10 мм-ге дейін
төмендетуді МЕМСТ 30535 бойынша тесікке желімді баспақтай түсу
жолымен жүзеге асыру қажет. Келтеқосқышты тесікке баспақтай түсу үшін
МЕМСТ 8966 бойынша диаметрі 9,5 мм-ден 12,7 мм-ге дейінгі дайын су
өткізгіш жалғастырғыштан жасалған қосындыны қолдану қажет. Сорғышқа
қосылған келтеқосқыштың бос бастиегі арналы құбыршектің салмалы
сомынның бұрандасына ұқсас бұрандаға ие болуы қажет.
6.5.3.13 Жарықшақтарды
инъекциялау
жұмыстары
келесі
технологиялардың бірі арқылы жүзеге асырылуы қажет:
- 6.5.3.14-т. сәйкес төменқысымды технология (инъекциялық құрамды
беру қысымы 0,3 МПа дейін);
- 6.5.3..15 - 6.5.3.18 тт. сәйкес қысымы жоғары технология (инъекциялық
құрамды беру қысымы 0,3 МПа көп).
6.5.3.14 Төменқысымды
технологияларда
инъекциялауда
келтеқосқыштарды келтеқосқыш негізінің бетонмен түйісетін бетіне өте тез
қататын құрамдағы желімді (мысал үшін, тез қататын бір құрамды циакринді
желім) енін 5 мм-ден асырмай жағу жолымен жабыстыру қажет.
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Келтеқосқышты ішіне келтеқосқыштың жалғама құбыры салынатын
металл бағыттаушы біліктерді орталандыру үшін жарықшақтың үстіне
орнатады (20-суретті қараңыз). Сонымен бірге келтеқосқыш негізінің
науашасы жарықшақтың бойымен бағытталуы қажет. Келтеқосқышты
бетонға бір-екі минут қысып ұстау қажет.

1- Бағыттаушы білік, 2- шектегіш, 3- келтеқосқыш, 4- шерелі негіз,
5- теспе, 6 - жарықшақ, 7- бетон денесі

20-сурет - Келтеқосқышты орнату сұлбасы
Келтеқосқыш орнатылғаннан кейін МЕМСТ 14791 бойынша
келтеқосқыш негізінің бетонмен түйісетін аймағының кескіні бойынша
герметиктейтін мастиканы сылау ақылы бітеу қажет.
6.5.3.15
Қысымы
жоғары
технологияларда
бетонға
жабыстырылатын келтеқосқыштың бөлігін МЕМСТ 2768 бойынша тазалау
және ацетонмен майдан таазарту қажет. Келтеқосқыштың тазаланған бетіне
МЕМСТ 14791 бойынша герметиктейтін мастиканы жағу қажет және одан
кейін тесіктің үстіне келтеқосқышты орнату қажет, ағаш немесе мыс төсеме
арқылы балғамен ұрып бетонға отырғызу қажет. Одан кейін МЕМСТ 14791
бойынша герметиктейтін мастикамен бетонның бетіне келтеқосқыштың
кескіні бойынша қосымша бітеу қажет.
6.5.3.16
Қысымы
жоғары
технологияларда
бетонға
жабыстырылатын келтеқосқыштың бөлігін МЕМСТ 2768 бойынша тазалау
және ацетонмен майдан таазарту қажет. Келтеқосқыштың тазаланған бетіне
МЕМСТ 14791 бойынша герметиктейтін мастиканы жағу қажет және одан
кейін тесіктің үстіне келтеқосқышты орнату қажет, ағаш немесе мыс төсеме
арқылы балғамен ұрып бетонға отырғызу қажет. Одан кейін МЕМСТ 14791
бойынша герметиктейтін мастикамен бетонның бетіне келтеқосқыштың
кескіні бойынша қосымша бітеу қажет.
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6.5.3.17 Жұмыстар орындағнаннан кейін 6.5.3.15-т. бойынша
МЕМСТ 2768 сәйкес келтеқосқышқа ацетонды айдау арқылы
келтеқосқыштың жарықшақпен байланысуын тексеру қажет. Ацетон
жарықшақтан ағып кетуі қажет.
6.5.3.18 Тексерілгеннен кейін 6.5.3.18-6.5.3.19 сәйкес келтеқосқыштар
арасындағы жарықшақты екі қабатпен бітеу қажет.
6.5.3.19 Бірінші бітеу қабаты күрекшенің көмегімен инъекциялық
құрамды жарықшаққа жағу арқылы орындалады. Бірінші қабаттың
жағылғанына кемінде 30 минут өткеннен кейін күрекшемен МЕМСТ 14791
бойынша герметиктейтін мастикадан жасалған екінші қабатты жарықшаққа
жағу қажет және бетонның бетімен бірдей етіп тегістеу қажет.
6.5.3.20 Жабылған қабаттар қатқаннан кейін (24 сағаттан ерте емес)
инъекцияланған жарықшақтың саңылаусыздығын МЕМСТ 2768 бойынша
ацетонды қолданып немесе фурил сипитрін қолданып тексеру қажет
(өндірушінің техникалық шарттарын қараңыз). Кезек-кезекпен әрбір
қысқақосқышққа ацетонды немесе фурил спиртін айдап, көзбен бунақтарды
тексеру арқылы сынау қажет. Егер бунақ бар болса ол жер 6.5.3.18-т.
бойынша қайта бітеледі.
6.5.3.21 Жарықшақ
кеңестігінің
саңылаусыз
болуын
әрбір
келтеқосқышқа 0,2 МПа төмен емес қысымда ауа айдау арқылы тексеруге
болады. Қалған келтеқосқыштар бұл уақытта ағаш бітеуіштермен жабулы
болуы қажет. Манометрдегі қысымның нөлге дейін түсу уақыты 30
секундтен кем болмауы қажет, бұл ақаулардың жоқтығын білдіреді. Нөлге 30
секундтен кеш түссе герметиктейтін қабатты сұйық сабын ерітіндісімен
жабып, бетон бетіне шағытан ауа бойынша (көпіршіктердің болуы)
ақауларды көзбен анықтайды. Анықталған ақаулар 6.5.3.18 сәйкес қайта
бітелу жолымен жойылады.
6.5.3.22 Инъекциялық қондырғыларды монтаждау жұмыстарын
жасырын жұмыстарды куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет.
6.5.4 Инъекциялық ерітінділерді дайындау.
6.5.4.2 Инъекциялық ерітінділерді 6.5.2.1-6.5.2.3 бойынша жұмыстар
орындалғаннан кейін дайындау қажет.
6.5.4.3 Инъекциялық ерітінділерді дайындау бойынша барлық
жұмыстар қоса берілетін нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.
6.5.4.4 Жарықшақтарды инъекциялау үшін инъекциялық ерітінділердің
аз мөлшері (5-10 литр) қажет болса, ерітіндіні қолмен тура құрылыс
алаңында дайындау қажет. Дайындау ыдысы ретінде көлемі аз полиэтиленді
ыдыстырда (мысал үшін, ауыз суының бөтелкелері) қолдануға болады.
6.5.4.5 Дайындалатын инъекциялық ерітіндінің мөлшері құрамды
сақтау уақытының шамасында жұмсалу қажеттілігімен байланысты болуы
қажет.
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Ескерту – Инъекциялық ерітіндіні сақтау уақыты дайындау нұсқаулығында
көрсетіледі, бірақ 2 сағаттан аспауы қажет.

6.5.4.6 Эпоксид шайырының негізіндегі инъекциялық ерітінділерді
МЕМСТ 10587 сәйкес қолдану қажет. Эпоксид шайырын қолданып
инъекциялық ерітінділерді дайындауда жұмыстарды келесі тәртіпте жүргізу
қажет: ыдысқа нұсқаулық бойынша қажетті эпоксид шайыры өлшеніп
салынады және бұранды саптамасы бар айналымы төмен (500 ай./мин)
бұрғымен біркелкі құрамға қол жеткізгенге дейін араластырады.
Қатайтқышты инъекциялық ерітіндіге қолдану алдында қосады және екі
минуттан кем емес уақыт аралығында араластырады.
6.5.4.7 Инъекциялық ерітінділерді дайындауда құрамдарды мөлшерлеу
үшін өлшеуіш ыдыс, 6.1.4.3 бойынша құрамды дайындауға арналған ыдыс,
МЕМСТ 28498 бойынша термометр және МЕМСТ 10028 бойынша
вискозөлшегіш болуы қажет.
6.5.5 Жарықшақтарды инъекциялау.
6.5.5.1 Инъекциялау жұмыстарын келесі жағдайларды жүргізу
ұсынылмайды:
- жаңбыр-шашынды ауа райында және ылғалдылық жоғары болғанда
(салыстырмалы ылғалдық 80 %-ға дейін);
Ескерту – Жаңбыр-шашынды ауа райында судың қатайтқышқа тигізетін кері
әсерінен құрамдардың жабысу қасиеті төмендейді.

-

төменгі температураларда (плюс 10 °С төмен);

Ескерту – Төменгі температураларда құрамдардың тұтқырғыштығы күрт өседі және
олар баяу қатады.

- қоршаған ортаның температурасы өте жоғары болғанда (қоршаған
ортаның температурасы плюс 40 °С жоғары болғанда).
Ескерту – Жоғары температураларда құрамдардың өміршеңдігі күрт төмендейді.

6.5.5.2 Инъекциялық ерітіндіні айдау МЕМСТ Р 52615 бойынша қысымды
келтеқосқыштар арқылы өнімділігі аз қол сорғыштармен жүргізіледі және алдағы
уақытта айдалғаннан кейін келтеқосқыш қысым астында бес минут ұсталады.
6.5.5.3 Инъекциялық ерітіндіні айдау жылдамдығын біртіндеп арттыру
қажет. Жұмыс қысымы 0,2 МПа дейін болады. Инъекциялық ерітіндінің
шығынын сорғыштың манометрінде тіркелетін қысымның төмендеуі бойынша
көзбен анықталады. Қысымды жұмыс шамасына дейін қалпына келтіруді
ерітіндінің іргелес келтеқосқыштан жыққанға дейінгі жалдамдығына қарай айдау
барысында үздіксіз жүргізіп тұру қажет.
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6.5.5.4 Айдау үдерісі барысында аралық келтеқосқыштар пайдаланылса,
онда көрсетілген теспелер ағаш тықпалармен ерітінді іргелес келтеқосқыштан
шығу уақытына дейін құрамның шығуын қарай жабылады. Құрам шықаннан
кейін 6.5.5.2-т. бойынша ұстап тұру қажет және одан кейін келесі келтеқосқышты
иеъекциялауға өту қажет.
6.5.5.5 Егер қоспаны айдау кезінде жарықшақтар толмаса (манометрдегі
қысымның күрт артуы), жарықшақ сағасынан келтеқоспаға жақын тереңдігі
20 мм-ге дейінгі еңіс тесік тесу қажет. Егер осы жағдайда құрам тесіктен шығып
кетпесе, жарықшақ өтімсіз деп есептелінеді және 6.6 сәйкес осы жер бітелуі
қажет.
6.5.5.6 Жарықшақтарды инъекциялау келесі тәртіпте жүргізілуі қажет:
- инъекциялық ерітіндіні инъектордың ыдысына құю;
- келтеқосқыштың жалғама құбырына қысымды құбыршекті кигізу,
- инъектордың қақпасына орналастырылған ауаға арналған жалғама
құбырмен пневмосорғышты қосу;
- ыдысқа қысым деңгейін сақтай отырып, 0,2 МПа дейінгі қысымда
ауаны айдау.
Инъекциялауды төменгі келтеқосқыштан жоғарыға қарай жиекке қарай
жүргізу қажет.
6.5.5.7
Инъекциялық ерітіндіні айдау аяқталғанын кейін әрбір
келтеқосқышты жоғарыда орналасқан кез келген келтеқосқыштан шыққан
ерітінді бойынша немесе айдалғанына 10 минут өткеннен кейін бағалау
қажет.
Ескерту
1 Құрамды келтеқосқышқа айдау уақыты жарықшақтың ашылу енімен,
тереңдігімен, құрылым бетонының температурасымен, құрамның ағуымен және т.б.
анықталады.
2 Айдау уақыты жарықшақтар параметрлерінің артуымен арта түседі,
жарықшақтардың параметрлерінің артуы қоршаған ортаның температурасына тікелей
байланысты.

6.5.5.8 Жарықшақта ауа кептелісін болдырмауы үшін қысымды
қосымша құбырлы келесі келтеқосқышқа ауыстыру кезінде айдаудың
алдында ауыспалы қысымды құбыршек инъекциялық құраммен толтырылған
болуы қажет.
6.5.5.9 Инъекциялық құрам герметиктейтін құрам арқылы үзілсе немесе
келтеқысқыш теспеден түсіп қалса, зақымдалған жерді ағаш бітеуіштердің
(тықпалардың) көмегімен қалпына келтіру қажет.
6.5.5.10 Инъекцияланған барлық жарықшақтар, сондай-ақ 0,3 мм-дейін
ашылған жарықшақтар және цементтің сілтітісізденуінен қатты заттармен
толып қалған және инъекциялық ерітінділер өтпейтін
жарықшақтар
МЕМСТ 14791 бойынша 6.2-т. сәйкес бітелуі қажет.
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6.5.5.11 Үзілістерде немесе жұмыс аяқталғанда жарықшақтарды
инъекциялау сорғыштары мен құбыршектерін МЕМСТ 2768 бойынша
ацетонмен жуу қажет.
6.5.5.12 Жарықшақтарды инъекциялау жұмыстарын орындауды
жасырын жұмыстарды куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет (6.5.3.21-т.
қараңыз).
6.5.6 Қорытынды жұмыстар
6.5.6.1 Ерітіндіні айдау аяқталғаннан кейін әрбір келтеқосқышқа ағаш
тықпаларды орнату қажет. Жұмыстар аяқталғаннан кейін кемінде 24 сағаттан
кейін
жарықшақтарға
инъекциялық
ертіндіні
айдауға
арналған
келтеқосқыштарды МЕМСТ Р МЭК 60745-2-3 бойынша бұрышажарлағыш
машинамен және МЕМСТ Р ИСО 7711-2 бойынша алмас дискісімен кесіп
бетон бетінен алып тастау қажет. Келтеқосқыштарды орнатқан іздерді жою
қажет (мысал үшін, цемент ерітіндісімен сылау).
6.6

Жарықшақтарды гидроқорғау

6.6.1 Жарықшақтарды гидроқорғау бойынша технологиялық жұмыстар
келесілерден тұруы қажет:
- дайындық жұмыстары;
- жарықшақтарды дайындау, жөндеу құрамдарын дайындау, жөндеу
құрамдарын жағу;
- қорытынды жұмыстар.
6.6.2 Жарықшақтарды дайындау
6.6.2.1 Бетонның қорғаныс қабаты шегінде жарықшақтар сағасы
бойымен аспаптардың көмегімен жырашықтарды кесу және оларды жөндеу
құрамымен толтыру қажет. Жырашықтардың ені жарықшақтың ашылуына
қарай анықталады. Жырашықтардың минималды ені 5 мм кем болмауы
қажет (21-суретті қараңыз). Жырашықтардың минималды тереңдігі
10 мм-ден төмен болмауы қажет.

1 – бетон денесі, 2 - жарықшақ, 3 – жарықшақтарды бөлу сызығы

21-сурет – Гидроқорғау кезінде жарықшақтарды дайындау сұлбасы
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6.6.2.2 Жырашықтарды шаңнан қысылған ауамен немесе қысымы 0,2
МПа жоғары компрессордың көмегімен тазалау қажет.
6.6.2.3 Жырашықтарды тазалау үшін компрессор қолданылса,
компрессорға конденсат пен майдың жырашыққа түсуін болдырмау үшін
оған сүзгі орнатылуы қажет.
6.6.2.4 Жырашықтардың кесу жұмыстарын жасырын жұмыстарды
куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет.
6.6.3 Жөндеу құрамдарын дайындау.
6.3.3.1 Жөндеу құрамдарын дайындау таңдап алынған жөндеу құрамына
қоса берілетін нұсқаулыққа сәйкес орындау қажет.
6.6.3.2 Жарықшақтарды бітеу үшін герметиктейтін мастикадан
жасалған жөндеу құрамдарын қолдану ұсынылады. Герметиктейтін
мастиканы дайындау үшін МЕМСТ 10587 бойынша нұқсаулыққа сәйкес
эпоксид шайырының қажетті көлемі, МЕМСТ 8728 бойынша илемдегіш және
МЕМСТ Р 50096 бойынша қатайтқыш қажет, оларды айналымы аз (500
ай./мин) бұранда саптамасы бар бұрғымен паста тәрізді біркелкі құрам
алынғанға дейін араластыру қажет, араластыру барысында 100-ден 200 ге
дейін массалық үлесте толтырғышты (мысал үшін, құм) қосу қажет.
6.6.4
Жөндеу құрамдарын жағу.
6.6.4.1 Жөндеу құрамы жағылатын бетон беті құрғақ, мұздан,
балшықтан, шаңнан тазаланған болуы қажет.
6.6.4.2 Бетон бетінің температурасы плюс 5 °С төмен болмауы қажет.
6.6.4.3 Жырашықтарды жөндеу құрамымен толтыру жұмыстары
күрекшенің немесе құрылыс-монтаждау пистолетінің көмегімен жүргізіледі.
Жөндеу құрамы жырашығы бойынша төменнен жоғарыға қарай жағылады.
6.6.4.4 Терең жарықшақтарды жөндеуде өндіруші зауыттың техникалық
шарттары бойынша, мысалы, ТШ 2291-009-0398419-2006 бойынша
тығыздағыш баулар қолданылады, олар МЕМСТ 11042 бойынша бекіністік
балғаның көмегімен жөндеу құрамы жағылғанға дейін қағылады.
МЕМСТ 6467 бойынша тығыздаушы резеңкені қолдануға болады. Баудың
диаметрі жырашықтың енінен 2 мм-ден аспауы қажет.
Тығыздаушы бауды қолданғанда жырашықтың тереңдігі 15 мм-ден
төмен болмауы қажет.
Ескерту - Жырашықтарды тығыздауды бауды бітегенде деформация нәтижесінде ол
үлкен көлемді алады.

6.6.4.5 Жарықшақтарды гидроқорғау жұмыстарын орындауды жасырын
жұмыстарды куәләндіру актісімен рәсімдеу қажет
6.6.5 Қорытынды жұмыстар
6.6.5.1
Жырашықтарда
жаңадан
төселген
жөндеу
құрамын
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МЕМСТ 10354 бойынша жабысқақ таспаның, полиэтилен қабықшалардың
көмегімен штрабтың енінен екі есе артадын кеңдікте жабыстыру арқылы
қорғау қажет.
6.7 Көпір тіреулерінің сөгілген жіктерін қалпына келтіру
6.7.1 Тас қалауының, көпір тіреулердің қаптамаларының және су
өикізгіш құбыр денелерінің жіктерін құрылым беті бойынша тұтастай
бұзылмаған күйіндеу ұстау қажет. Жіктердегі ескі ерітінді бұзылғанда ол
уақытылы жаңасына ауыстырылуы қажет. Бос жіктерді уақытылы бітемеу
кейбір тастардың түсіп қалуына және қалаудың қызмет мерзімін төмендетуге
алып келеді.
6.7.2 Жұмыстар сапасының жоғары болуы үшін жіктер әлсіз ерітіндіден
(құрылымы бұзылған) және балшықтан темір кескіштің, қашаудың және
қырғыштың көмегімен 3 см-ден 6 см-ге дейінгі тереңдікте жақсылап
тазаладаныды. Жіктерді 3 см-ден терең етіп сөгуге болмайды.
6.7.3 Темір кескішті жұқа жіктерде (қалыңдығы 10 мм-ге дейін),
қашауды қалың жіктерде қолданады. Қырғыштар түрлі зарттарды жою үшін,
сондай-ақ әлсіз, тез үгілетін ерітінділерді тазалау үшін қолданылды.
Тіреулердің қаптама тастарының бетінен ерітінді қалдықтарын сым тормен
тазалайды. Жіктерді тазалағанда қаптама тастырдың жіктерінің бұзылмауына
назар аудару қажет.
6.7.4 Әлсіз ерітінді алынғаннан кейін жікті сумен жуу және ерітіндінің
қалаумен жабысуын төмендететін басқа бөлшектерден тазалау үшін
қысылған ауамен үрлеу қажет.
6.7.5 Сөгілген жіктерді қалпына келтіру үшін MasterEmaco N 900 және
MasterEmaco N 5100 сондай-ақ MasterInject 1330 отырмайтын тез қататын
құрғақ қоспаларын қолдану ұснылады. MasterEmaco материалын төсеу
алдында жөнделетін бетті сумен жақсылап қанықтыру қажет.
6.7.6 Дымқылдату 3 сағат бойы 10-15 минут сайын жүргізіледі,
ерітіндіні жағу алдында су қалдықтары қысылған ауамен немесе шүберекпен
тазаладаныды. Жіктер су емес, ылғал болуы қажет.
6.7.7 MasterEmaco материалы күрекшемен немесе сөккіштермен
жағылады. Жіктер тегістелгеннен (үтіктелгеннен) кейін үстінен бу
өткізбейтін MasterSeal M 336 қорғаныш жамылғысымен жабылады.
6.7.8
MasterInject 1330 материалдары қол инъекторлары арқылы
жағылады (22-суретті қараңыз) .
6.7.9 Сөгілген жіктер тереңдігі 10 мм ойық пішінге ие болуы қажет.
Жік қабаттармен, әрбір қабатты тығыздай отырып толтырылады.
Жік терең болған жағдайда (6 см-ге дейін) тегістейтін күрекпен жік бойымен
сөккіштің терең емес (3-4 см) қозғалысында тығыздалады. Жік
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толтырылғаннан кейін және сөгілгеннен кейін ерітінді қатпары күрекшемен
алынып тасталады.

22-сурет – Жіктерді сөгу
6.8 Көпір құрылыстары тіреулерінің беттерін торкреттеу
6.8.1 Торкреттеу – көпір құрылыстары тіреулерінің беттеріне арнайы
цемент негізіндегі жөндеу құрамдарын бір немесе бірнеше қабат етіп
қысылған ауаның көмегімен жағу.
6.8.2 Ұсақ сыртқы жарықшақтары, арматурасы ашылған және қорғаныс
қабатының басқа да бұзылулары бар тіреулердің жарықшақталған, тас және
бетон қалаулары торкреттеуге жатады.
6.8.3 Қалау бетінде торкреттеу жұмыстары (бетон бетін дайындау,
құрғақ қоспаны дайындау, торкретті жағу және т.б.) инженерлік қалауларды
торкреттеудің технологиялық ережелеріне [2] сәйкес орындалады.
6.8.4 Бетон бетін дайындау.
6.8.4.1 Дайындау кезінде бұзылған бетон алынады, арматура тоттан
тазаланады (қажет болса қосымша арматура орнатылады), бет балшықтардан,
шаңнан, майдан, бояудан және т.б. тазаланады (жуылады, қысылған ауамен
үрленеді); тазаланған бет жаңа бетонның ескі бетонмен жақсы ілінісуі үшін
кедір-бұдырлы етіледі.
6.8.4.2 Торкрет жағылу алдында құрылымдар 10-15 МПа қысымды
сумен жуылады және қаныққанға дейін ылғалданады.
6.8.5 Жөндеу құрамын жөндеу.
6.8.5.1 Торкреттегі судың мөлшері құрғақ қоспаның салмағының
арақатынасы бойынша 12 - 13 % құрауы қажет (1 кг құрғақ қоспаға 120-130 мл
су). Дұрыс ылғалданған бетон массасы бетке жағылғанда майлы жылтырмен
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сипатталады. Судың жетіспеушілігі қабаттың бетінде құрғақ дақтар мен
жолақтарды қалдырады. Судың мөлшері артық болғанда торкрет сырғыйды.
6.8.6 Бетті торкреттеу
6.8.6.1 Тік орналасқан тіреулерді торкреттеу жұмыстары төменнен
жоғарыға қарай жүргізіледі. Егер жобалық шамасы айтарлықтай болса, онда
торкрет бірнеше қабаттарда жағылады.
Тіреудің беті айтарлықтай бұзылған болса немесе ол арқылы су қатты
сүзгіленсе, 3.2.1- т. [2] сәйкес торкреттеу құрылымнан анкерлерге жобалық
арақашықтықта дәнекерленген арматура торы арқылы жүргізіледі.
6.8.6.2 Қабаттар көп етіліп жағылса, диаметрі 6-12 мм ұяшықтары 10х10
және 15х15 см болат біліктерден дайындалған арматура торы қолданылады.
Қабаттар аз мөлшерде жағылса, резеңке ұяшығы бар сымды сылау торы
қолнылады.
6.8.6.3 Торкреттеу жұмыстары қабат қалыңдығы 4 см-ге дейін болғанда
төменнен жоғарыға қарай ені 1,5 м-ге дейінгі жолақтармен және 2 см-де
дейін – торсыз жүзеге асырылады. Бірінші толтыру беттен 0,9-1,0 м
арақашықтығында шүмекте алған кезде, қалғандары қатқаннан кейін 0,5 м
шамасындағы арақашықтықта жүргізіледі.
6.8.6.4 Торкреттің соңғы қабаты арматураны жабып тұратындай
қалыңдықта төселеді. Қажет болған жағдайда бетті сылауға арналған қабат
кемінде 12 сағаттан кейін, бірақ 24 сағаттан кеш емес аралығында жағылады.
Бұл қабаттың беті жағылғаннан кейін бірден сыланады.
6.8.7 Жөндеу материалдары:
- қалыңдыңы 60 мм-ге дейінгі қабатты торкреттеу үшін: MasterEmaco S
540 FR, MasterEmaco S 540 FR;
- қалыңдығы 60 мм-ден жоғары қабатты торкреттеу үшін: MasterEmaco S
466, MasterEmaco А 640 арнайы илемдегіш тез қататын цемент негізіндегі
бетон құрамдары.
7 Су өткізгіш құбырларды жөндеу
7.1 Жалпы ережелер
7.1.1 Тас және темірбетон құбырларында да көпір құрылыстарында
кездесетін ақаулар кездеседі: жік т.үптеуінің үгілуі, қаптаманың бұзылуы,
қалаудағы түрлі жарықшақтар, ерітінідінің сілтісізденуі, бетонның кетігі,
арматураның ашылуы. Бұл ақаулар мен зақымданулардың басым бөлігі тас
және темірбетон тіреулерін жөндеуде қолданылатын материалдар мен
тәсілдер негізінде түзетіледі (осы ұсынымдардың 6-тарауы).
Құбырларды жөндеу кезінде су деңгейінің көтерілуі мен үйінділердің
сырғуын болдырмау үшін құбырдың су өткізгіш қабілетінің төмендеуіне жол
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бермеу қажет. Қолданыстағы кіші су өткізгіш құрылыстардың су өткізгіштік
қабілеті алдағы пайдалану тәжірибесін ескере отырып есептелінуі қажет.
3 см-ден артық қабырғаларын және ішкі жағындағы күмбездерді ұлғайтуды
қарастыратын жөндеудің техникалық шешімдерін қолдануға болмайды.
7.1.2 Құбырларды жөндеу жарықшақтарды бітеуден және белсенді
жарықшақтарды осы ұсынымдардың 5.5-т. сәйкес белсенді емес
жарықшақтарға айналдырудан тұрады.
7.1.3 Құбырлардың қырлары мен күмбездері жөндеудің негізгі жалпы
әдісі болып оларды осы ұсынымдардығ 6-бөлімінде қарастырылған құрғақ
қоспалардан жасалған беріктігі жоғары су сіңірмейтін отырмайтын
бетондармен ішкі жағынан қаптаудан тұрады. Сонымен бірге, «ескі»
бетонның немесе қалаудың әлсіреген беттік қабатын 2 см-ден кем емес
тереңдікте алып тасталады. Отырмайтын беріктігі жоғары бетоннан
жасалатын қаптама қабатының қалыңдығын 4-5 см тең етіп қабылдау қажет.
7.1.4 Кірпіштен немесе табиғи тастан қаланған құбырларда қаптама
қабатының бетоны қолданыстағы құрылымға анкерлермен бекітілген
арматура торы бойынша жағылады (23-сурет). Қаптаманы қабырғалар мен
күмбездерді нығайту арқылы оларға желімделетін құрамды айдау арқылы
алмастыруға болады. Қаптама қабатқа қаптама қабаттың беріктігі 20 МПа
төмен емес беріктікке жеткенде орындалатын құрамды айдауға арналған
түтіктерді орнату қажет.
7.1.5 Темірбетон құбырдың қабырғалары мен күмбезін нығайту
қажеттілігі анықталса, қаптама қабат MasterEmaco S 540 FR, MasterEmaco S
540 FR фибрабетондарынан жасалуы мүмкін. Осы материалдан жасалған
қаптаманың ішкі беті қатқаннан кейін шығып тұрған талшықтардан тазалау
үшун сүртіп тазалануы қажет. Жөндеу жұмыстарының жобасында
топырақтың басым қысымы құбыр қырларының төменгі бөлігіне түсетіні
ескерілуі қажет. Оларды нығайтуды 23-суреттің сұлбасы бойынша дара
темірбетон құрылымын қолданып, науаларын жөндеумен қатар қолдану
ұсынылады.
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1 - MasterEmaco аранайы жөндеу бетоны немесе MasterEmaco арнайы бетон құрамы; 2 арматура; 3 - 010, А-Н немесе А-Ш арматурасы; 4 - MasterEmacoА 640 арнайы
цементіндегі отырмайтын бетон

23-сурет - Кірпіштен немесе табиғи тастан жасалған су өткізгіш
құбырларды жөндеу сұлбасы
7.1.6. Су өткізгіш құбырлардағы ашық металл құрылымдарын тоттан
қорғаудың негізгі құралы қалыңдығы 80 мкм көп емес мырышты жамылғы,
оның ішінде жөндеу кезінде – суық мырышталған жамылғыларды қолдану
қажет. Бетондалатын темал бөлшектері мен арматураны агрессивті ортада
тоттан қорғау үшін MasterProtekt 300 материалынан жасалған жамылғы
қолданылады.
7.1.7 Су өткізгіш құбырлардың ақаулары мен зақымдануларын жөндеу
жұмыстарына жіктер мен қуыстарды жөндеуден, жарықшақтарды бітеуден,
қырлары мен су ағыны үнемі ықпал ететін науаны жөндеу, ішкі темірбетон
қабықшаларын төсеу және гидрооқшаулауды жөндеу.
7.2 Жіктерді түптеу және қуыстарды бітеу
7.2.1 Қалаудың бұзылған және жайылған барлық жіктері ескі
ерітіндіден, балшықтан, шаңнан тазаланады және жуылады. Ескі ерітіндіні
кетіргеннен кейін қалаудан түсіп қалуы ықтимал тастар болса, оларды
тазалаудың алдында түсіріп тастау қажет. Жіктерді түптеу (бітеу) алдында
бет жақсылап ылғалдандырылады.
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7.2.2 Жіктерді түптеу MasterEmaco А 640 және MasterEmaco S 488
арнайы илемдегіш тез қататын цементтегі жөндеу құрамдарымен жүргізіледі.
7.2.3 Жөндеу құрамын келесі үйлесімділікте дайындайды: масса
босынша арақатынаста: 1 кг MasterEmaco S 488 құрғақ қоспасына
0,15 - 0,167 л су, 25 кг (қап) 3,78-4,2 л су қосылады.
7.2.4 Қолмен араластыру ұсынылмайды. Көп емес араластыруларда
шиыршық араластырғышы бар бұрғыны, көп мөлшерлі араластыруларда
араластырғышпен араластыру қажет.
7.2.5 Дайындалған жіктер қамыр тәрізді MasterEmaco S 488 ерітіндісімен
қолмен (күрекшенің көмегімен) немесе механикалық тәсілмен толтырылады.
7.2.6 Қолмен бітеу тәсілінде жікке мүмкін болған максималды
тереңдікке тығыздау арқылы төселеді; бірінші қабат қатқаннан кейін жік
Вилатерм тығыздағыш бауымен ары қарай толтырылады. Жіктің беті
сөккішпен өңделеді және 5-6 мм тереңдікте ойық түрінде пішінделеді.
7.2.7 Жұмыстарды жүргізу кезінде құрылымның MasterEmaco S 488
түйісетін ішкі бөлігінің беттік температурасы 5 оС төмен болмауы қажет.
Өңделген беттер 8 сағат бойы сумен ылғалданады.
7.2.4 Алаңы және тереңдігі кішігірім қуыстар мен кетіктер қолмен
MasterEmaco S 488 жөндеу құрамымен бітеледі. Бірінші қабат дайындалған
бетке тегістелмей жағылады. Бірінші қабат қата бастағанда екінші қабат та
тегістелмей жағылады. Тек соңғы қабат қана тығыздалады және қалақшамен
жақсылап тегістеледі.
7.2.5 Түсіп қалған дара тастар орнына қойылады, ажыратылады және
маңындағы жарықшақтар бітеледі. Егер тастар болмаса, олардың ойықтары
қалыпқа төселетін MasterEmaco А 640 арнайы цементінің негізіндегі
бетонмен толтырылады.
7.3 Су өткізгіш құбырлардың жарықшақтарын жөндеу
7.3.1 Сағасының бойымен белсенді емес жарықшақтар болған жағдайда
бетонның қорғаныс қабатының шамасында камера MasterEmaco бетонымен
толтыру үшін кесіледі. Камераның ені жарықшақтың ашылуына қарай
анықталады. Жарықшақтың минималды ені 4 мм. Жасалған жырашық
ластанулардан (шаң, балшық, цемент қабықшасы, мұнайөнімдері)
тазаланады; жарықшақтарды бітеу жұмыстарын бастау алдында
жырашықтың беті жақсылап ылғалдандырылады.
7.3.2 Егер белсенді жарықшақ болса, 5.6.2-т. сәйкес құрылымдың
тұтастығын қалпына келтіретін нығайту жұмыстарын жүргізу қажет.
7.3.3 Жарықшақтарды бітеу үшін MasterEmaco S 488 және MasterEmaco
N 900 жасалған жөндеу құрамдары қолданылады.
7.3.4
Ерітіндіні дайындау.
Ерітінді келесі пропорцияларды
дайындалады. Масса бойынша арақатынастарда: 25 кг (қап) MasterEmaco
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N900 материалына 4,0-4,5 л ауыз суы; 1 кг материалға 0,16-0,18 л ауыз суы,
ал MasterEmaco S 488 үшін 25 кг-ға 3,78 - 4,2 л ауыз суы қосылады.
Түйірлерсіз, біркелкі ерітіндіні алу үшін 2-3 минут араластырылады. Қолмен
араластыру тәсілін қолдану ұсынылмайды. Ерітіндінің қажетті құрамын алу
үшін максималды деңгейінің шамасында су үлкен пропорцияларда қосалады.
Көлемі көп емес ерітіндіні араластыру үшін арнайы саптамасы бар айналымы
төмен бұрғы қолданылады. Материалдың шығыны жөнделетін 1 м
жарықшаққа 1,08 кг құрғақ қоспа есебінде қабылданады. Ерітінді 20-30
минут ішінде қолданып біту мөлшерінде дайындалады. Ерітіндіге қосымша
су қосуға болмайды.
7.3.5 Дайындалған жарықшақтар қамыр тәрізді MasterEmaco S 488 және
MasterEmaco N 900 жөндеу ерітіндісімен қолмен (қалақшаның, күрекшенің
немесе қалақтың көмегімен) немесе механикалық тәсілмен толтырылады.
Бітелген жарықшақтарға тас қалаулардың жіктерін түптеуде қолданылатын
түптегіштің көмегімен ойыс пішін беріледі. Жұмыстарды жүргізу кезінде
құрылымның жөндеу құрамымен түйісетін ішкі бөлігінің беттік
температурасы 5 оС төмен болмауы қажет. 20 оС температурада дайын қоспа
60 минут ішінде пайдалып бітуі қажет.
7.4 Су өткізгіш құбырлардың ішкі бетін торкреттеу
7.4.1 Торкреттеу қалаудың бетін бұзылудан, мұз бен құмның соққы және
желіну әсерінен, ауадағы және судағы агрессивті қоспалардың ықпалынан,
тоңданудан қорғау үшін; бұзылған беттерді, сондай-ақ таяз қуыстары,
кетіктері және жарықшақтары бар беттерді қалпына келтіруде, құбырлардың
ауыр күмбездерін нығайтуда қолданылады.
7.4.2 Берктікті арттыру және ширау жарықшақтарынан қорғау үшін
торкреттеу қабаттын темалл тормен арматуралау қажет. Егер бетті құм мен
мұздық соққы әсерінен қорғау үшін және қолданыстағы құбырлар
элементтерін нығайту үшін қолданылса, торкрет қабатын арматуралау
міндетті.
7.4.3 Қалаудың беті торкрет қабатын жағу алдында балшықтан, шаңнан
және бояудан тазаланған болуы қажет. Қысылу салдарынан пайда болған
қабыршықтанған бөліктер алынып тасталуы қажет. Цемент қабықшасы пайда
болған, тегістеліп сүртілген және қатырылған қалаудың беті кедір-бұдырлы
болу үшін қырғыштармен, металл щеткалармен, кескіштермен егеледі немесе
құмағызғыш тәсілмен тазаланады.
7.4.4 Торкрет жағылғанға дейін қалаудың беті қысылған ауамен үрленеді
және қаныққанға дейін сумен сіңдіріледі.
7.4.5 Торкретті диаметрі 3-6 мм шаршы беті 50-100 мм арматурадан
жасалған торлармен жүзеге асырады. Тор тоқыма сыммен қалауға
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орнатылған анкерлерге бекітіледі. Диаметрі 8-10 мм ұштары иілген анкерлер
150-250 мм 15-20 мм тесіктерге цемент ерітіндісінің көмегімен орнатылады.
Анкерлер арасындағы арақашықтық 300-600 мм құрайды. Торды төсеудің
бетінен кемінде 10 мм орнату қажет (24-сурет).
7.4.6 Тереңдігі 5 см-ден жоғары қуыстар MasterEmaco S 488 немесе
MasterEmaco S 5400 жөндеу құрамдарыменбітеледі.
7.4.7 Құбыр бетін торкреттеу үшін MasterEmaco S 466
және
MasterEmaco S 5400 жөндеу құрамдары қолданылады.
7.4.8 Торкреттегі судың мөлшері құрғақ қоспаның салмағының
арақатынасы бойынша 12 - 13 % құрайды (1 кг құрғақ қоспаға 120-130 мл су).
Дұрыс ылғалданып, бетке жағылған бетон массасы майлы жылтыр береді. Судың
жетіспеушілігі бетте құрғақ дақтар мен жолақтарды қалдырады. Су көп болғанда
торкрет сырғыйды. Қоспада су жеткіліксіз болғанда торкреттің бетінде құрғақ
дақтар мен жолақтар пайда болады, торкреттелетін жерде көп шаң жиналады.

24-сурет – Металл тор бойынша торкреттен жасалған қабықша
7.4.9 Қалауды торкреттеуде құрылым жиымының және ауаның
температурасы 5 °С төмен болмауы қажет.
7.4.10 Ерітінді шүмекті солдан оңға және жоғарыдан төменге қарай
араластыру арқылы жағылады. Ерітіндіні жағудың әрбір үзілісі ерітіндінің
консистенциясына айтарлықтай әсер етпейді. Ол машина жұмыс істегеннен
бастап бірнеше уақыт өткеннен кейін қалпына келеді. Шүмектен жұмыс
бетіне дейінгі арақашықтақ 60-80 см. Шашқышты бетке қарай 60 0 - 90 0
бұрышта ұстау қажет. Кейбір жерлерде торкрет артығымен жағылған жерлер
қажет болған жағдайда ерітінді қатқанға дейін кесіліп алынады. Қабат
қалыңдығы жеткіліксіз болған жерлерде торкретті қосымша жағу үшін
белгіленеді. Торкрет пен оны жағу жұмыстарының көлемі орындалу
үдерісінде бақыладанды. Ол көзбен бақылаудан және торкретті жамылғыны
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қағып тыңдаудан тұрады.
7.4.11 Торкрет бетке қабат-қабатпен жағылады. Жамылғының
ұсынылатын қалыңдығы 10-40 мм құрайды. Бірінші қабат жағылғанда шүмек
торкреттелетін беттен 60-80 см аралығында ұсталады. Келесі қабаттарда
ұстап тұру арасы аз болады, бірақ 50 см-ден кем емес. Торкрет қабатының
минималды қалыңдығы 5-7 мм. Шашқышты бетке қарай 60 о - 90 о бұрышта
ұстау қажет. Арматура бойынша торкреттегенде арматура қуысын толтыру
үшін шүмек кішкене қисайтылады.
7.4.12 Торкреттеу биіктігі 1,0-1,5 м көлденең жолдармен беттің тұтастай
ені бойынша жағылады. Тік беттерді торкреттеу төменнен жоғарыға қарай
жүргізіледі.
7.4.13 Торкреттің және оны жағу жұмыстарының сапасы орындалу
барасында бақыланады. Ол көзбен бақылаудан және торкретті жамылғыны
қағып тыңдаудан тұрады. Торкреттің беті тегіс, 5-7 см көп емес шығыңқы
және ойман жерлерсіз болуы қажет.
7.5 Су өткізгіш құбырлардың науаларын жөндеу
7.5.1 Науа бөлігінің негізгі ақаулары болып төмендегілер саналады:
- қабырғаларының су ағу деңгейінде бұзылуы;
- науа бөлігінің қалауының бұзылуы;
- су жиналатын орындарды қалыптастырып, бөліктердің дұрыс
отырмауы немесе құбырдың орта бөлігінің отыруы;
- құбырдың созылуы.
7.5.2 Жөндеу жұмыстарының ерекшелігі үнемі немесе кезеңді әсер
ететін су ағынында орналасқан құбырлардағы суды бұру қажеттілігінде.
Мұндай құбырлардағы жұмыс орнын кептірудің негізгі тәсілдері:
- суды қосымша құбыр немесе науа арқылы бұру;
- құбыр алдында су жинағыштарды орналстыру, оны сорғыштармен
қайтара айдау;
- су өткізбейтін қалыпты қолдану.
Жұмыстар жүргізілетін жер кептірілгеннен кейін бетон төселеді.
7.5.3 Науаны жөндеу жұмыстары су мен балшық жиналып қалатын кері
еңістер мен қуыстардың болмауы үшін қиманың барлық ені бойынша және
телімнің барлық ұзындықтарында жүргізіледі
7.5.4 Су өткізгіш құбырлардың науаларын жөндеу үшін MasterEmaco S 466
және MasterEmaco S 488 PG дайындалатын жөндеу құрамдары қолданылады.
7.5.5 Жөндеу жұмыстары. Тас және бетон құбырдың наулары жөндеу
алдында бұзылған бетон қимасының ені бойынша толық тазаладаны. Жөнделетін
жердің ұзындығы бойынша қалып орналастырылады. Қалып су өткізбейтін
болуы қажет және анкерлермен және тіректермен бекітілуі қажет.
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7.5.6 1 м бетонды дайындау үшін 2250 кг MasterEmaco S 466 немесе 1950
кг MasterEmaco S 488 PG қажет. Бетон араластырғыштарда немесе 50 литрлі
ыдыстарда арнайы шиыршықты саптамасы бар аз айналымды бұрғының
көмегімен дайындалады. Араластырғышқа немесе ыдысқа қажетті судың
минималды көлемі құйылады, одан кейін араластырғыш іске қосылып тез және
үздіксіз MasterEmaco S466 немесе MasterEmaco S 488 PG қосылады. Бетон
қоспасының қажетті консистенциясына жеткенге дейін 3-4 минут
араластырылады. Бетонды ыдыстарда дайындау кезінде ыдыстарға араластыру
оңай болу үшін өлшемдермен салынады. Қажет болғанда көрсетілген
максималды шамасында су қосу,а болады. Қоспаға қайта су қосуға болмайды.
7.5.7 Бетон қоспасы үзіліссіз құйылады. Жөндеу құрамының ағуының
жоғары болуы оны дірілсіз төсеуге мүмкіндік береді. Орташа есеппен +15 оС
до + 25 оС температурада материал аққыштығын 1 сағат сақтайды. Одан
жоғары температураларда құрамның аққыштығы айтарлықтай төмендейді.
7.5.8 Қалыпты ауа температура және ылғал тәртібінде бетон қоспасы
құйылғаннан кейін 24 сағаттан кейін қалып алынады. Жөнделген аймақ
қажетті беріктік көрсеткіштеріне жеткенге дейін дірілден және жүктемеден
қорғалады. Науаның беті 3 тәулік бойы сумен ылғалданады.
7.5.9 Науаның бойлық пішінін түзетуде жаңа бетон төселіп, оның беті су
жиналатын жерлерді болдырмайды. Жаңа бетонның қалыңдығы 6-8 см-ден
кем болмауы қажет.
7.5.10 Құбырдың созылу белгілері байқалса, құбырдың ұзындығы
бойынша толығымен темірбетон тақталары орнатылып, экрандалады. Ол
үшін ескі науада диаметрлері 12-16 мм анкерлер орналастырылатын тесіктер
бұрғыланады. Анкерлер арасындағы арақашықтық 60-80 см. Анкерлерге
диаметрі 16-24 мм арматура байланады, созылу шамасына сәйкес арматура
арасындағы арақашықтық 15-30 см құрайды және бетон қоспасы төселеді.
Бетон қоспасы төселгеннен кейін науа бөлігіне қайта төселген науаны
белгілей отырып, келтіру және бұру арнасының белгілерін теңестіру қажет.
7.5.11 Егер су ағынының тұрмыстық шығыны мүмкіндік берсе, онда оны
ені 50-70 см тереңдігі 20-30 см науадағы тереңдікке жіберу қажет (25-сурет).
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25-сурет – Қабырғалардың төменгі бөліктеріндегі ойық тәрізді
жарықшақтарды бітеу
8 Тірек бөлігінің астындағы ферма табандарын жөндеу
8.1 Жалпы ережелер
8.1.1 Көпір құрылыстарының тірек бөліктерін тегістеу және жөндеу
үшін отырмайтын тез қататын құйылмалы модулі жоғары Masterflow 980
немесе Masterflow 928 бетон қоспасынан жасалған құйылмалы құрамдарды
қолданады. Құю қалыңдығы төмендегідей қалыңдықтарда болады:
- 40 – 100 мм Masterflow 980 үшін;
- 20 – 200 мм Masterflow 928 үшін.
8.1.2 Арнайы құрамдар жоқ болса, илемдегіш ұлғайтатын MasterEmaco
640 цементінен созғыштық беретін кешенді қоспалардан жасалған құрамдар
қолданылады.
8.1.3 Көпірдегі қозғалысты жаппай жөндеу жұмыстары жүргізілсе, өте тез
қататын MasterEmacoT 1200 PG құрамы қолданылады. Бұл құрам 10 мм-ден
100 мм-ге дейін құйылуы мүмкін, ерітіндінің өміршеңдік уақыты қоршаған
ортаның температурасына байланысты 15-25 минутты құрайды. MasterEmacoT
1200 PG қолдану температурасы, минус 10 оС-ден плюс 30 оС-ге дейінгі шамада
болуы қажет, ол температура оны апатты жағдайлар мен күзгі-қысқы кезеңдерде
қолдануға мүмкіндік береді.
8.1.4 Құйылмалы құрамдардың негізгі қасиеттері:
- қосымша созғыш қоспаларды қосусыз төсеу ыңғайлылығы;
- тез беріктенуі (1 тәуліктен кейін қысуға беріктеге 25 МПа,
28 тәуліктен кейін – 60 МПа);
- жоғары аязға төзімділік F300;
- тез қатуы: басталуы –30 минуттан кейін; аяқталуы – 8 сағат.
- жоғары су сіңдірмеушілік.
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8.2 Дайындық жұмыстары
8.2.1 Дайындық жұмыстары балшықтан, шаңнан, ЖЖМ іздерінен және
тірек бөлігінің ферма табанының бетон негізін сумен қанықтыру жұмыстары
келесі тәртіпте жүргізіледі:
- ірі қоқыстар қолмен алынады;
- тірек бөлігі көтеріледі;
- ферма табанының беті нивелирленеді;
- ұсақ қоқыстар, балшықтар және шаңдар су ағызғыш қондырғымен
алынады және сумен қанықтырылады;
- су қалдығын жою және бетті ауамен үрлеу.
8.2.2 Қажет болған жағдайда қалып орнатылады. Қалып 4.5-т. бойынша
талаптарына сәйкес келуі және ұзақ мерзімді болуын қамтамасыз етуі қажет.
Қалыптың ішкі беті агезивке қарсы өңделуі қажет. Қалып құйылма қоспа
ферма табаны тақтасының тіреуінен шығып тұратындай етіп орналасуы
қажет. Бұл шама жобамен анықталады және құйылма материалдың
минималды қалыңдығынан аз болмауы қажет.
8.3 Ерітіндіні дайындау және төсеу.
8.3.1 Тірек асты бөліктерді құюға арналған жөндеу құрамын дайындау
үшін
араластырғышқа
минималды
су көлемі құйылады және
араластырғышты үнемі араластыру арқылы ақырындап үздіксіз Masterflow
928 құрғақ қоспасы қосылады. Құрғақ қоспа толығымен қосылғаннан кейін
қоспа біркелкі болғанға дейін 3-4 минут араластырылады. Қажет болған
жағдайда тиісті консистенцияға жеткенге дейін су құйылып, тағы 2-3 минут
араластырылады.
8.3.2 Ерітінді тірек бөлігіндегі тесік арқылы немесе ферма табаны
үстінен бір жағы көтерілген тірек бөлігі арқылы қарама-қарсы тараптан қоспа
тірек бөліктің төменгі тақтасынан асып кетпейтіндей көлденең деңгейге
жеткенге дейін беріледі.
8.3.3 Қоспа үзіліксіз төселеді, себебі қоспаның өміршеңдік уақыты
шамамен бір сағатты құрайды (20 оС температурада), сондықтан,
дайындалған қоспаның толық төселуі қажет. Материалды қолмен немесе бір
жағынан ғана бетонсорғышпен төсеуге болады (ауа кірмеу үшін). Қоспаның
аққыштығының жоғары болуының арқасында ол қосымша дірілдерсіз, болат
икемді арқанды алдына-артына қозғалтып қана төселеді (26-сурет).
28
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1 – ферма табаны; 2 – тегістеуші қабат; 3 - қалып; 4 – тірек бөлік; 5 – анкер тақтасы;
6 – анкер бұрандамалары; 7 - сыналар; 8 – бетон қоспасы; 9 – иілгіш болат арқан (ұсақ
болат шынжырлар жиынтығы)

26-сурет – Тегістеуші қабатты салу сұлбасы
8.3.4 Жөндеу құрамы тері мен шырысшы қабықты тітіркендіретін
цементтен тұрады. Сондықтан, көзге кіріп кетуден және теріге тиіп кетуді
болдырмау қажет. Тітіркенген жағдайда зақымданған жерді сумен жақсылап
жуып, материалдың қасиеті туралы ақпарат беріп, дәрігерге көріну қажет.
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1 Область применения
1.1 Настоящие рекомендации устанавливают порядок применения новых
прогрессивных материалов для эффективного ремонта бетонных,
железобетонных конструкций мостовых и водопропускных труб. Требуемый
вид ремонта, состав и объемы работ по ремонту на каждом конкретном
сооружении устанавливают на основании обследования и оценки его
фактического состояния, испытаний, ведомостей дефектов и других
документов, содержащих оценку состояния сооружения в объеме,
позволяющем сопоставит это состояние с критериями соответствующего
вида ремонта. Указанные обследования и оценка производятся
уполномоченными компетентными организациями либо специалистами,
имеющими соответствующие квалификацию и опыт.
1.2 Реконструкция транспортного сооружения является этапом его
развития и в настоящих рекомендациях не рассматривается, хотя материалы
и технологические процессы по устранению дефектов и повреждений в
сооружении могут быть использованы.
1.3 При ремонте и содержании транспортных сооружений, в состав
работ входят:
- исправление мелких повреждений: заделка трещин и мелких сколов
бетона, пустот и каверн в бетоне;
-устранение дефектов железобетонных конструкций мостовых
сооружений: заделка сколов и раковин, заделка железобетонных балок,
восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим
бетонированием этих участков;
- гидрофобизация бетонных поверхностей;
- защита бетонных поверхностей от воздействия агрессивных сред;
- торкретирование поверхностей мостовых опор;
- устранение повреждений водоотводных труб;
- усиление железобетонных элементов мостовых сооружений.
1.4 При ремонте транспортных сооружений производят восстановление
гидроизоляции, а также устранение тех же дефектов конструкций и их
элементов, что и при содержании, имея целью восстановление
потребительских свойств сооружения в целом и его элементов,
соответствующих моменту сдачи сооружения в эксплуатацию после
строительства, с обеспечением нормативных требований на период до
очередного ремонта.
1.5 Ремонтные работы на поврежденных конструкциях производят с
учетом класса бетона по прочности в данной конструкции (ГОСТ 26633),
требуемых марок по морозостойкости (ГОСТ 10060), марок по
водонепроницаемости (ГОСТ 12730.5).
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1.6 При выполнении ремонтных работ в обязательном порядке
учитывают степень агрессивности среды и условия эксплуатации
конструкции, исходя из степени опасности среды для конструкции и
применяемого ремонтного материала.
1.7 Выполнение ремонтных работ на транспортных сооружениях
следует производить в соответствии с проектом производственных работ,
разработанном применительно к конкретному объекту
2 Нормативные ссылки
Для применения настоящих рекомендаций необходимы следующие
ссылочные нормативные документы:
СНиП РК 2.01-19-2004 Защита строительных конструкций от коррозии.
СНиП РК 5.03-37-2005 Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. Нормы проектирования.
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы. Правила производства и приемки
работ.
СНиП II -25-80 Деревянные конструкции. Нормы проектирования.
СТО
70386662-002-2009
Портландцемент
плостифицированный
расширяющийся MACFLOW.
ТУ 2291-009-0398419-2006 Пенополиэтиленовые изделия «Вилатеры»
ГОСТ 1184-80 Стамески плоские и полукруглые. Технические условия.
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.
ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические
условия.
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.
ГОСТ 8728-88 Пластификаторы. Технические условия.
ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.
ГОСТ 8966-75 Части соединительные стальные с цилиндрической
резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПa. Муфты прямые. Основные размеры.
ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические
условия.
ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия.
ГОСТ 10060-2012 Бетоны методы определения морозостойкости.
ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по
контрольным образцам.
ГОСТ 10028-81 Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические
условия.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
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ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная.
Технические условия
ГОСТ 16436-70 Машины ручные пневматические и электрические.
Термины и определения.
ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения
прочности.
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод
определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие
технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 30535-97 Клей полимерные. Номенклатура показателей.
ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от
коррозии. Методы испытаний.
ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта
бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте.
ГОСТ 32016-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта
бетонных конструкций. Общие требования.
ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52615-2006 Компрессоры и вакуумные насосы. Требования
безопасности. Часть 2. Вакуумные насосы.
ГОСТ Р 53920-2010 Фанера облицованная. Технические условия.
ГОСТ Р ИСО 20474-1-2011 Машины землеройные. Безопасность. Часть 1.
Общие требования.
ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к
шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с
вращательным движением рабочего инструмента.
3 Определения
В настоящих Рекомендациях применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1 Тиксотропный тип бетонной смеси: Бетонная смесь, обладающая
хорошей подвижностью при перемешивании и перемещении и высокой
вязкостью в состоянии покоя.
3.2 Наливной тип бетонной смеси: Бетонная смесь, обладающая
высокой подвижностью при укладке.
3.3 Ремонтные материалы: Компоненты, собранные по определенному
рецепту в композит для ремонта или защиты бетонных конструкций.
3.4 Смеси сухие строительные: Смеси сухих компонентов, содержащие
вяжущие, наполнители, заполнители, модифицирующие добавки и
изготовленные в заводских условиях.
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3.5 Защита: Меры, которые направленные на то, чтобы предотвратить
или уменьшить образование дефектов в конструкции.
3.6 Ремонт: Меры, которые направлены на устранение дефектов в
бетоне.
3.7 Гидрофобизирующая пропитка: Обработка бетона путем создания
водоотталкивающей поверхности, при этом поры и капилляры остаются не
заполненными, пленка на поверхности бетона не образуется.
3.8 Пропитка: Обработка бетона для уменьшения поверхностной
пористости и для упрочнения поверхности, поры и капилляры заполнены
частично или полностью.
3.9 Покрытие: Обработка путем создания на поверхности бетона
сплошного защитного слоя.
4 Материалы для ремонта искусственных сооружений
4.1 Оценка типа дефектов и разрушений и выбор ремонтного
материала
4.1.1 Оценка дефектов и степени их опасности производится
специализированными организациями, имеющими соответствующую
лицензию.
4.1.2 Материалы обследований должны содержать исчерпывающие
данные для выполнения проекта ремонта. Сюда, в первую очередь, входит:
- оценка степени агрессивности среды эксплуатации по отношению к
материалам конструкций;
- определение глубины разрушений бетона или каменной кладки
(размера от проектного положения поверхности конструкции до границы
неослабленного материала);
- определение потери площади сечения арматуры вследствие коррозии;
- оценка степени коррозии закладных деталей и анкеров;
- оценка состояния и прочности защитного слоя в целом.
4.1.3 Разработку технических решений ремонта, включая выбор
ремонтного материала, осуществляет проектная организация на основе
материалов обследования сооружения.
4.1.4 При выборе ремонтного материала следует учитывать:
- совместимость ремонтного материала и материала ремонтируемой
конструкции;
- степень целостности и потери несущей способности элементов
конструкций;
- глубину разрушений;
- условия эксплуатации (температурный режим, влажность и
агрессивность среды, динамические воздействия);
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- эстетические требования;
- расположение и ремонтно-доступность конструкции;
- объем подлежащих выполнению работ.
4.1.5 В ходе разработки технических решений ремонта следует также
ориентироваться на современные защитные материалы и технологии,
обеспечивающие, при условии правильного выбора, продление срока службы
конструкций до 30 - 40 лет. Область применения защитных материалов
представлена в таблице 1.
Основные положения выбора способа ремонта следующие: если
толщина ремонтируемого слоя несущих конструкций не превышает 10 см,
следует применять бетоны из специальных сухих ремонтных безусадочных
смесей (в дальнейшем изложении - специальные ремонтные бетоны). Бетоны
и растворы, приготавливаемые на месте смешивание минеральных
заполнителей, цемента и воды, не обеспечивают требуемых для ремонта
свойств:
- сочетания безусадочности и пластичности, повышенной прочности
сцепления со «старым» бетоном, ускоренного набора прочности;
- специальные ремонтные бетоны предпочтительны, также в случаях
небольших объемов работ и недоступности места их проведения для
самосвалов и миксеров;
- при толщине ремонтного слоя несущих конструкций свыше 10 см
следует либо использовать специальные ремонтные бетоны с добавлением
щебня (до 25 % по массе), либо бетоны, приготавливаемые на месте
смешением инертных со специальным безусадочным цементом,
обеспечивающим безусадочность и быстрый набор прочности. Щебень и
гравий для приготовления бетонов должны соответствовать требованиям
ГОСТ 8267. Применение крупных заполнителей из осадочных пород не
допускается. Согласно ГОСТ 10060 морозостойкость щебня, гравия и щебня
из гравия должны обеспечивать получение бетонов требуемой
морозостойкости и быть не ниже F300;
- если ремонту подлежат вертикальные, горизонтальные и наклонные
поверхности, проект ремонта может предусматривать применение
тиксотропных
специальных
ремонтных бетонов
без
устройства
соответствующей опалубки. Тиксотропные специальные ремонтные бетоны
наносят ручным способом (с применением штукатурной кельмы, шпателя), а
также методом мокрого набрызга, что является приоритетным методом при
выполнении больших объемов работ по сравнению с торкретированием.
Мокрый набрызг позволяет получить более однородную структуру
отремонтированной поверхности и уменьшить процент отскока до
минимального уровня;
- при значительной, свыше 10 % потере площади сечения арматуры
вследствие коррозии оптимальными ремонтными составами служат
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специальные ремонтные бетоны (фибробетоны), изготавливаемые из сухих
ремонтных безусадочных смесей с добавлением металлической фибры.
Благодаря высокой прочности на растяжение они компенсируют
снижение несущей способности арматуры.
Таблица 1 - Область применения защитных материалов на
мостовых сооружениях и водопропускных трубах
Материалы

Железобетонные
конструкции транспортных
сооружений

Воздействия

1 Пропитки бетонной поверхности
Гидрофобизирующие
пропитки

Вертикальные поверхности
конструкций, испытывающие
только воздействия

Атмосферные
осадки,
антигололедные
реагенты, ГСМ

2 Покрытия

Тонкослойные покрытия,
общая толщина сухой пленки
до 500 мкм

Балки пролетного строения,
наклонные и горизонтальные
поверхности, к которым
предъявляются требования по
трещиностойкости

Атмосферные осадки,
динамические нагрузки,
воздействие С°2

Элементы ограждения, опоры в
надводной части, вертикальные
поверхности, к которым не
предъявляются требования по
трещиностойкости

Атмосферные осадки,
UF, воздействие С°2

Балки пролетного строения,
подферменные площадки,
железобетонные поверхности
Толстослойные покрытия, водопропускных труб, наклонные
общая толщина сухой пленки
и горизонтальные и
до 3000 мкм
вертикальные поверхности, к
которым предъявляются
повышенные требования по
трещиностойкости

Атмосферные
осадки,
динамические
нагрузки,
воздействие С°2,
UF
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4.1.6 Трещины в конструкциях разделяют на активные и неактивные.
Активные могут изменять раскрытие под воздействием нагрузки и
изменений температуры. Неактивные не меняют раскрытия при внешних
воздействиях. Активные трещины могут обращаться в неактивные за счет
соответствующего усиления конструкции, восстанавливающего ее
монолитность.
Вариант ремонта активных трещин: наполнение их мастикой,
неподверженной разрывам при изменениях раскрытия, а также приклеивания
деформационных высокоэластичных, не подверженных гниению лент на
основе термопластичного эластомера.
Неактивные трещины герметизируют инъецированием в них составах,
склеивающегося с бетоном, но не способным предотвратить изменения
раскрытия при внешних воздействиях. Для герметизации волосяных трещин
используют защитные эластичные паропроницаемые покрытия, создающие
защитное покрытие на поверхности бетона.
4.1.7 Если на поверхности бетона наряду с неглубокими неактивными
трещинами имеются сколы, раковины, участки шелушения и ослабленного
бетона, поверхностный слой подлежит удалению и замене. Выполнение этого
вида работ относится к ремонту защитного слоя и рассматривается в главе 5.
4.1.8 Для устройства и ремонта сборных и монолитных лотков
металлических гофрированных труб (МГТ) и лотковой части
железобетонных труб, которые могут эксплуатироваться в условиях сильной
коррозионной активности грунта и воды при расчетных температурах ниже 40 °С, могут применяться полимеррастворы и полимербетоны, имеющие
высокую степень износостойкости и морозостойкости.
4.2 Требования к специальным ремонтным бетонам
4.2.1 Специальные ремонтные бетоны для ремонта несущих
конструкций должны выполняться из сухих ремонтных безусадочных
смесей, произведенных по техническим условиям, согласованным в
установленном порядке для применения на мостовых сооружениях и
водопропускных трубах автомобильной дороги.
4.2.2 Специальные ремонтные бетоны следует разделять для
конструкционного ремонта (вовлечение ремонтного состава в работу
конструкции) и для неконструкционного ремонта (восстановление
незначительных разрушений поверхности (поры, каверны, раковины,
защитных слоев бетона, восстановление геометрических параметров
конструкций).
4.2.3 Специальные ремонтные бетоны, применяемые в поверхностных
слоях толщиной до 10 см, должны отвечать следующим требованиям.
Класс прочности на сжатие:
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Р РК 218-155-2019
- через 24 часа - не ниже В15,
- через 28 суток - не ниже В45.
Прочность сцепления со «старым» бетоном через 28 суток - не ниже 2,0 МПа.
Прочность сцепления со «старым» бетоном после испытания на
морозостойкость контактной зоны - не ниже 2,0 МПа.
Усадка в пластичном и затвердевшем состоянии не допускается.
Морозостойкость - не ниже F300 (Согласно ГОСТ 10060).
Водонепроницаемость - не ниже W12.
Коэффициент сульфатостойкости - не ниже 0,9.
Удобоукладываемость для бетонов из смесей с крупностью наполнителя
до 3 мм, определяется по расплыву конуса - не меньше 170 мм.
Удобоукладываемость для бетонов из смесей с крупностью наполнителя
свыше 3 мм, определяется по осадке конуса - не меньше 200 мм.
Специальные ремонтные бетоны должны быть самоуплотняющимися, не
требующими применения вибраторов при укладке. Максимально, что может
быть использовано при ремонте больших толщин, это штыкование.
4.2.4 Специальные фибробетоны, применяемые для конструкционного
ремонта, должны отвечать требованиям, указанным в подпункте 4.2.3, и,
кроме того, должны обладать прочностью на растяжение при изгибе, как
правило:
- через 28 суток - не ниже 5 МПа (50 кгс/см ).
В специальных случаях специальные фибробетоны, применяемые для
конструкционного ремонта, должны отвечать требованиям, указанным в
подпункте 4.2.3, и, кроме того, должны обладать прочностью на растяжение
при изгибе: через 28 суток - не ниже 10 МПа (100 кгс/см).
На открытых сооружениях железнодорожного транспорта следует
применять металлическую фибру с антикоррозийным покрытием или
металлическую фибру, не подверженную коррозии.
4.2.5
Специальные
ремонтные
бетоны,
применяемые
для
неконструкционного ремонта, должны отвечать следующим требованиям:
- класс прочности на сжатие: через 28 суток - не ниже В20;
- прочность сцепления со «старым» бетоном через 28 суток - не ниже 0,8 МПа;
- прочность сцепления со «старым» бетоном после испытания на:
- морозостойкость контактной зоны - не ниже 0,8 МПа;
- требуемая морозостойкость определяется проектной организацией в
зависимости от района строительства и должна быть не ниже F150;
- водонепроницаемость - не ниже W10.
4.2.6 Специальные ремонтные бетоны для выравнивающих слоев,
защитных слоев гидроизоляции железобетонного корыта с ездой на балласте
и других элементов сооружений, не относящихся к несущим конструкциям,
должны отвечать следующим требованиям:
12
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- класс прочности на сжатие: через 4 часа - не ниже 20 МПа (для работы
в технологические «окна»), через 24 часа - не ниже 40 МПа, через 28 суток не ниже 60 МПа;
- морозостойкость - не ниже F300;
- удобоукладываемость, определяется по осадке конуса - не ниже 150 мм.
4.2.7 Для ремонтных работ в аварийных условиях следует применять
составы, рекомендуемые организацией-производителем сухих смесей, для
специальных бетонов применительно к конкретному случаю. Сюда входят
сверхбыстротвердеющие бетоны (класс В10 через 3 часа после укладки),
составы для бетонирования в зимних условиях и т.п.
4.3 Требования к арматуре и заполнителям
4.3.1 Марки стали для арматуры железобетонных опор, устанавливаемой
по расчету, в зависимости от условий работы и средней температуры
наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе производства
работ следует принимать в соответствии с таблицей 29 пункта 3.33
СНиП 2.05.03-84*.
Арматурная сталь класса А-II марки ВСт5пс2 допускается к
применению в опорах мостов, если диаметр ее стержней в мм не более:
- 20 - для элементов с арматурой, не рассчитываемой на выносливость;
- 16 - то же, рассчитываемой на выносливость.
В качестве конструктивной арматуры при всех условиях допускается
применение арматурной стали классов A-I и А-II и марок, указанных в
таблице 29 пункта 3.33 СНиП 2.05.03-84*, а также арматурной проволоки по
ГОСТ 6727-80 гладкой класса В-1 и периодического профиля Вр-1.
4.3.2 Материалы для бетонов и приготовления бетонных смесей должны
отвечать требованиям СНиП 3.06.04.
4.3.3 Щебень и гравий для приготовления бетонов должны
соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Применение крупного
заполнителя из осадочных пород не допускается. Морозостойкость щебня,
гравия и щебня из гравия должна обеспечивать получение бетонов требуемой
морозостойкости и быть не ниже F300.
4.3.4 Песок для приготовления бетонов должен соответствовать
требованиям ГОСТ 8735-88.
4.3.5 Крупный и мелкий заполнители должны быть сухими (влажность
не более 0,5 %). Не допускается загрязнение заполнителей карбонатами (мел,
мрамор, известняк), основаниями (известь, цемент) и металлической пылью
(стальной, цинковой). Влажность наполнителей должна быть не более 1%.
Кислотостойкость песка и наполнителей должна быть не ниже 97 % - 98 %.
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4.4 Материалы для вторичной защиты бетонных и железобетонных
конструкций от коррозии
4.4.1 Железобетонные конструкции искусственных сооружений в ходе
эксплуатации подвергаются агрессивным воздействиям воздушных, твердых
и жидких сред, которые негативным образом сказываются на долговечности
сооружений. Классификация среды эксплуатации по виду и степени
агрессивности воздействия приведена в СП 28.13330 [1] в таблице А.1, они
подразделяются на слабо-, средне- и сильноагрессивные.
4.4.2 Согласно подпункту 5.3.1 СП 28.13330 [1] в зависимости от
степени агрессивности воздействий среды следует применять следующие
виды защиты:
- при возможном контакте поверхностей конструкций со слабо
агрессивными средами по отношению к железобетону применять первичную
и, при необходимости, вторичную;
- при возможном контакте поверхностей конструкций со средне- и
сильноагрессивными средами по отношению к железобетону применять
первичную в сочетании со вторичной и специальную.
4.4.3 В соответствии с ГОСТ 32017 материалы для вторичной защиты
бетона строительных конструкций искусственных сооружений выбираются в
следующем порядке:
1) определение напряженного состояния конструкции, выявление
дефектов, их классификация и оценка причин износа на основании
классификации сред эксплуатации по СП 28.13330 [1];
2) на основании этой оценки - определение принципа (ов) защиты и
ремонта бетонных сооружений;
3 ) после определения принципа(ов) - выбор соответствующего метода
(гидрофобизирующая пропитка, пропитка или покрытие) для реализации
одного или нескольких принципов. Требуемые показатели указаны в таблице 1
ГОСТ 32017.
4) на основании диагностики могут выбираться дополнительные
показатели подлежащих использованию материалов и систем.
4.4.4 В таблице 2 приведены основные принципы вторичной защиты
бетона по ГОСТ 32017-2012, которые используются для определения метода
защиты и назначения типа и конкретной марки используемого защитного
материала и требований к ним согласно таблицам 3, 4 и 5 указанного ГОСТ.
4.4.5 Разделы стандартов технических данных EN 1504, части 2-7
определяют эксплуатационные характеристики конкретного семейства
материалов, которые соотносятся с принципами, методами защиты и
ремонта, описанными в части 9.
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Таблица 2 - Определение принципов защиты и назначение
соответствующих методов
Принцип и его аббревиатура

Воздействие

1 Защита от проникновения
агрессивных
веществ
(PJ)

Снижение или
предотвращение
проникновения
веществ, оказывающих
вредное воздействие

2 Регулирование влажности
(МС)

Регулирование
и
сохранение
содержания влаги в бетоне
в
пределах
определенного
диапазона значений
Восстановление
исходной формы в
функции
бетона,
изначально
составлявшего элемент
конструкции
или
сооружения
Повышение
или
восстановление
несущей способности
элемента
бетонной
конструкции
или
сооружения

3 Восстановление
(CR)

4 Упрочнение
конструкций
(SS)

бетона

Методы защиты и ремонта
1.1 Пропитка бетона
1.2 Покрытие поверхности,
обладающее/не обладающее
способностью перекрывать
трещины
1.3 Локальный бандаж трещин
1.4 Заполнение трещин
1.5 Обустройство трещин в швы
1.6 Возведение наружных
гидроизоляционных экранов
1.7 Нанесение гидроизоляционных мембран
2.1 Гидрофобная пропитка
2.2 Покрытие поверхности
2.3 Укрывание поверхности
2.4 Электрохимическая обработка
3.1 Укладка раствора вручную
3.2 Подливка бетона
3.3 Нанесение бетона или
раствора способом набрызга
3.4 Замена элементов
4.1 Добавление/замена
внутренних/внешних
арматурных стержней
4.2 Установка химически
закрепляемых стержней в
отверстия, пробуренные в
конструкции
4.3 Приклеивание стальных и
углепластиковых пластин
4.4 Добавление конструктивного
бетона/раствора
4.5 Инъектирование в трещины и
пустоты
4.6 Заполнение трещин и пустот
4.7 Преднапряжение — натяжение
арматуры на бетон

15

Р РК 218-155-2019
Продолжение таблицы 2
5 Физическая стойкость (PS)

Повышение стойкости
к физическому или
механическому воздействию

6 Стойкость к воздействию
химических
веществ (RS)

Повышение стойкости
бетонной поверхности
к
разрушениям,
вызванным
химическим
воздействием
Создание
условий,
при
которых
обеспечивается
поддержание
пассивного состояния
поверхности металла в
бетоне
или
ее
возвращение к такому
состоянию

7
Сохранение
или
восстановление
пассивного
состояния металла (RP)

8 Повышение электрического
удельного сопротивления (JR)

9 Катодный контроль (СС)

10 Катодная защита* (CR)

16

Создание
условий,
при
которых
происходит
уменьшение влажности
бетона
Создание
условий,
при
которых
потенциально
катодные
участки
арматуры не смогут
инициировать анодную
реакцию
Создание условий,
при которых при
останавливается
коррозия арматуры в
бетоне

5.1 Нанесение различных
покрытий
5.2 Пропитка бетона
5.3 Использование упрочненного
верхнего слоя
6.1 Нанесение различных
покрытий
6.2 Пропитка бетона
6.3 Использование упрочненного
верхнего слоя
7.1 Увеличение толщины
защитного слоя путем укладки
дополнительного количества
бетона/раствора
7.2 Замена загрязненного
хлоридами или
карбонизированного бетона
7.3 Восстановление щелочности
карбонизированного бетона
электрохимическим способом
7.4 Восстановление щелочности
карбонизированного бетона
диффузионным способом
7.5 Удаление хлоридов из бетона
электрохимическим способом
7.6 Ограничение содержания
влаги за счет нанесения покрытий
или пропитки
8.1 Уменьшение влаги с
помощью нанесения покрытий
8.2 Уменьшение влаги
посредством устройства
облицовки
9.1 Снижение доступа кислорода
путем пропитки или нанесения
поверхностного покрытия

10.1 Устройство системы,
обеспечивающей подведение к
арматуре соответствующего
электрического потенциала
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Окончание таблицы 2
11 Контроль за анодными
участками (CA)

Создание условий,
при которых
потенциально анодные
участки арматуры не
смогут принимать
участие в
коррозионной реакции

11.1 Нанесение на арматуру
цинкосодержащих покрытий
11.2 Нанесение на арматуру
изоляционных покрытий
барьерного типа
11.3 Нанесение на бетон
ингибиторов коррозии, которые
пенетрируют к арматурному
каркасу
*Освещается в Европейском стандарте DIN EN 12696-1

4.4.6 Согласно ГОСТ 32017 существует три метода вторичной защиты
бетона - нанесение гидрофобизирующих пропиток (гидрофобизаторов),
применение проникающих составов и нанесение покрытий.
4.4.6.1 Гидрофобизирующая пропитка - это обработка бетона для
получения поверхности с водоотталкивающим эффектом и при этом:
- поры и капилляры покрываются изнутри, но не заполняются;
- на поверхности бетона отсутствует пленка;
- вид бетона не изменяется или имеются небольшие изменения, не
влияющие на несущую способность;
- действующими веществами могут быть, например, силаны или
силоксаны.
Гидрофобизирующие
пропитки
поверхности
согласно
ГОСТ 32017 должны обладать: глубиной проникновения, степенью снижения
капиллярного всасывания воды, стойкостью к циклам попеременного
замораживания/оттаивания, временем высыхания.
Согласно ГОСТ 32016, определяющего общие правила применения
материалов для ремонта и защиты бетона, гидрофобизирующие пропитки
применяются при защите бетона от проникновения агрессивных соединений
из воздуха совместно с атмосферной влагой посредством капиллярного
переноса и диффузии. Также гидрофобизаторы применяются для
регулирования влажности бетона и железобетона и в целях повышения его
удельного сопротивления во избежание распространения коррозионных
процессов стали. Примеры составов применяемых в качестве
гидрофобизирующих пропиток представлены в таблице 3.
4.4.6.2 Проникающие составы - это обработка бетона для уменьшения
поверхностной пористости и для упрочнения поверхности, поры и капилляры
заполнены частично или полностью.
Пропиточно-кольматирующие составы должны обладать: глубиной
проникновения, степенью повышения марки по водонепроницаемости бетона
и морозостойкости, степенью снижения истираемости обработанного бетона,
паропроницаемостью, глубиной проникновения.
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Таблица 3 - Параметры материалов, входящих в группу
гидрофобизирующие пропитки» (согласно ГОСТ 3201)
Наименование

MasterProtectН 303

MasterProtect8000 Cl

Активное вещество

Силан

Силан

Содержание твердого вещества, %

20

25

Плотность, кг/л

1,01

0,88

Глубина проникновения, мм

1.5-10

Более 50 мм

Снижение водопоглощения
(ASTM С-642), %

50

50

0,1 -0,3

0,6

'У Расход л/м 2

Согласно ГОСТ 32016-2012 материалы из группы «пропитки»
применяются при защите бетона от проникновения агрессивных соединений
из окружающей среды совместно с атмосферной влагой посредством
капиллярного переноса и диффузии. Также материалы применяются в целях
повышения физической стойкости бетона и железобетона. Параметры
материалов группы «пропитки» представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Параметры материалов, входящих в группу «пропитки»
(ГОСТ 32017)
Наименование
Внешний вид

MasterSeal 501
Минеральный порошок
серого цвета

Повышение марки по водонепроницаемости бетона

Минимум 3 ступени

Снижение водопоглащения бетона, обработанного
MasterSeal® 501

На 40 – 50 %

Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более

0,2 кг/(м2 ч 0,5)

Расход кг/м2

1

Прочность на сжатие, МПа
через 24 часа
через 28 суток
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4.4.6.3 Покрытие - это обработка путем создания на поверхности бетона
сплошного защитного слоя. Толщина защитного слоя обычно составляет
от 0,1 до 5,0 мм. В особых случаях применения может потребоваться
толщина более 5 мм.
Вяжущими могут быть, например, органические полимеры,
органические полимеры с цементом в качестве заполнителя или с
гидравлическим цементом, модифицированным дисперсией полимера.
Гидрофобизирующий состав MasterProtect 8000 Cl является
эффективным составом, повышающим долговечность конструкции,
сочетающим в себе действие поверхностных силановых пропиток и
прогрессивных ингибиторов коррозии. Данный состав препятствует
проникновению влаги и хлоридов в бетонную конструкцию и значительно
замедляет процесс коррозии арматуры, а также воздействие блуждающих
токов.
MasterProtect 8000 Cl применяется также при защите новых конструкций
из монолитного и сборного железобетона.
Защитные покрытия и системы должны обладать адгезией к бетону,
атмосферостойкостью, сохранением адгезии к бетону после циклов
попеременного замораживания/оттаивания, паропроницаемостью и, при
необходимости, химической стойкостью, декоративными свойствами,
эластичностью, стойкостью к истиранию.
Согласно ГОСТ 32016-2012 материалы из группы «покрытие»
применяются для защиты от проникновения агрессивных соединений из
окружающей среды (воздуха, грунта, воды и т.п.) посредством механизмов
фильтрации, диффузионного и капиллярного переносов. Также покрытия с
повышенной химической стойкостью применяются для защиты бетона в
случае наличия сильноагрессивных сред (растворов кислот, щелочей,
органических масел и многоатомных спиртов и т.п.), для регулирования
влажности бетона и повышения его физической стойкости и удельного
электрического сопротивления. Параметры материалов группы «покрытие»
представлены в таблице 5 (защитно-декоративные) и таблице 6 (защитные).
4.4.7
Технология
применения
перечисленных
материалов,
операционный контроль качества, техника безопасности и правила
утилизации отходов должны быть указаны в технических руководствах и
описаниях на материалы и предоставлены производителем.
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Таблица 5 - Параметры материалов, входящих в группу «покрытия».
Декоративно-защитные покрытия
(согласно ГОСТ 32017-2012)
Название материала

MasterProtect 330 El

MasterProtect 320

Основа

Акрилатная дисперсия
на водной основе

Акрилатная дисперсия
на водной основе

Количество компонентов

1

1

Покрытие

эластичное

жесткое

Плотность, кг/л

1,4

1,35

Вид и цвет поверхности

матовый, выбор по RAL

шелковисто-матовый,
выбор по RAL

Содержание твердых частиц по массе

не менее 60 %

Адгезия к бетону, МПа

1,8

1,9

Коэффициент капиллярного переноса,
кг/квм-ч(’ 1/2)

0,03

0,02

Паропроницаемость покрытия, м
(паропроницаемость бетона Sd= 1,8м)

Sd= 2,1

Sd= 2,0

Стойкость к проникновению С02, м
(проницаемость бетона Sd= 6м)

Sd=140м

Sd= 118м

не менее 60 %

Перекрытие трещин на основании:

не менее 0,4 мм

Термостойкость постоянная (D) и
кратковременная (Е), С

(D) -40...+100

Стойкость к УФ излучению

устойчив

устойчив

Влажность поверхности, %

до 8 %

до 8 %

Качество поверхности по ГОСТ 13015

А2-АЗ

А2-АЗ

Грунтование поверхности

в первый слой
до 10 % воды

в первый слой
до 10 % воды

Толщина каждого мокрого слоя, мкм

300

250

количество слоев

2

2

Средний расход, кг/м2

0,6

0,5

Толщина сухой пленки, мкм

450

300
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Таблица 6 - Параметры материалов, входящих в группу
«покрытия». Защитные покрытия (согласно ГОСТ 32017)
Название материала
Основа
Количество компонентов
Покрытие
Плотность готовой смеси, кг/л
Вид и цвет поверхности
Адгезия к бетону, МПа

MasterSeal 577

MasterSeal 550

MasterSeal 588

сухая смесь на полимерцементн полимерцементная
минеральной
ая смесь на
смесь на водной
основе
водной основе
основе
1
2
2
жесткое,
средней
эластичное,
толщиной
эластичности,
2 мм
1,5 - 2,5 мм
2-3 мм
2,08
матовый,
светло-серый и
белый
1,9

1,9

1,8

1,0

матовый, светлосерый, серый и
белый
0,9

матовый,
светло-серый

Коэффициент капиллярного
переноса, кг/кВ мхч ('1/2)

<0,1

0,028

<0,1

Паропроницаемость покрытия, м
(паропроницаемость бетона
Sd= 1,8м)

Sd< 5

Sd= 3,95

Sd= 4,3

стойкость к проникновению С02, м
(проницаемость бетона Sd= 6м)

Sd> 50

Sd= 150

Sd= 150

перекрытие трещин на основании:
Термостойкость постоянная (D) и
кратковременная (Е), С

(D) -50...+100

не менее 0,6
мм

не менее 1,2 мм

(D) -40...+100

(D) -50...+100

Стойкость к УФ излучению

устойчив

устойчив

устойчив

Влажность поверхности, %
Качество поверхности по
ГОСТ 13015
Грунтование поверхности
Толщина каждого мокрого слоя,
мкм
количество слоев

до 8%

до 8%

до 8%

А2-А6

А2-А6

А2-А6

не требуется

не требуется

не требуется

1000- 1500

1000- 1500

1000- 1500

2

2

2

Средний расход, кг/м2

2,5-3,5

2,5-3,5

2,5-3,5

Толщина сухой пленки, мкм

2000

2000

2000
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4.5 Материалы для опалубочных работ
4.5.1 Для опалубки следует применять пиломатериалы из древесины
хвойных пород, в основном сосну, ель II сорта с влажностью до 23 %.
Разрешается применение древесины пихты, лиственницы и лиственных
пород, удовлетворяющих требованиям к III сорту по ГОСТ 8486, ГОСТ 9463 и
ГОСТ 2695. Для подмостей может применяться ель или пихта с влажностью
до 35 %. Влажность древесины, используемой для изготовления щитов, в том
числе каркасов щитов, не должна отличаться более чем на 5 % – 10 %.
Прочностные
характеристики
(нормативное
и
временное
сопротивления) древесины, применяемой для изготовления элементов
опалубки, должны соответствовать требованиям, указанным для сортов
древесины в приложении 2 СНиП II-25.
4.5.2 Для элементов деревянной опалубки разрешается применять
обрезные и полуобрезные пиломатериалы при условии, что будет исключено
вытекание цементного молока и будут обеспечены требуемые формы и
чистота
поверхностей
сооружения.
Ширина
досок
опалубки,
непосредственно прилегающих к бетону, рекомендуется не более 15 см.
Толщина досок назначается по расчету, но должна быть не менее 20 мм.
При толщине опалубки 40 мм и более рекомендуется применять шпунтовые
доски.
4.5.3 Для изготовления инвентарных опалубочных щитов используются
как правило, водостойкая фанера толщиной от 7 до 20 мм, стеклопластик
КАСТ-В толщиной 8 мм, анизотропный стеклопластик СВАМ, полиэфирный
плоский листовой стеклопластик, древеснослоистый пластик ДСП-В.
При использовании специальных защитных пленок или наклейке
листовых водостойких синтетических материалов на поверхность
фанерныхщитов
допускается
применение
фанеры
повышенной
водостойкости марки ФБС толщиной не менее 10 мм.
Для склеивания элементов опалубки следует применять клеи,
обладающие необходимой прочностью, водостойкостью, биостойкостью и
долговечностью: фенольные, резорциновые, фенольнорезорциновые. Для
склеивания древесины с металлом следует применять эпоксидные клеи.
4.5.4 Для опалубок - облицовок, выполняющих функции гидроизоляции
и защиты кладок от коррозии, должна применяться сталь марки не ниже СтЗ.
Элементы крепления должны выполняться из стали марки Ст5 и выше.
Для изготовления элементов и деталей стальной и комбинированной
опалубки используются стальные прокатные и гнутые профили, а также
листовой прокат различной толщины. Для изготовления пружинных
креплений (скоб, кляммер) используется сталь марок 657, 55ГС.
4.5.5 Для стальных элементов деревянных опалубок следует применять
полосовую, фасонную, листовую и арматурные стали, удовлетворяющие
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требованиям разделе 3 и 4 СНиП 2.05.03. Если для металлической разборнопереставной опалубки, креплений и металлических инвентарных элементов
деревянной опалубки, марка стали не указана в проекте, то разрешается
применять обезличенную (немаркированную) сталь, при условии
предварительного ее испытания путем холодного загиба на 180 °С вокруг
стержня диаметром, равным толщине образца.
4.6 Выбор материалов для ремонтных работ
4.6.1 В Европейском стандарте EN 1504 основу выбора материала и
систем составляют 11 принципов защиты и ремонта, приведенные в
таблице 2. Они основаны на химических и физических законах, которые
позволяют предотвращать или стабилизировать химические, физические
процессы разрушения бетона или электрохимические процессы коррозии
арматуры. На выбор материалов в большой степени влияет вид проводимого
ремонта:
- косметический
ремонт в рамках ухода за бетонными и
железобетонными конструкциями;
- текущий ремонт (профилактика, ППР), не требующий восстановления
несущей способности конструкций;
- устранение дефектов и заделка трещин;
- ремонт конструкций с восстановлением несущей способности;
- усиление конструкций с увеличением их несущей способности в
сравнении с проектной.
4.6.2 В соответствии с указанным стандартом ремонтные материалы
подразделяются на четыре класса (таблица 7): 2 класса - для
конструкционного ремонта (R 4 и R3); 2 класса - для неконструкционного
ремонта (R2 и R1). Эти классы затем подразделяются на конструкционный и
неконструкционный ремонт, то есть такие способы применения, где в
проекте должна рассматриваться передача нагрузки или наоборот, только
восстановление защитной функции бетона.
Кроме того, имеются материалы для защиты бетона и для
гидроизоляции, а также для ремонта и изоляции бетона - инъекционные
смеси ремонтных материалов.
4.6.3 Большое влияние на выбор материалов для ремонта и технологии
производства ремонтных работ оказывает вид дефектов, повреждений
(коррозия бетона, сколы, вмятины, раковины, полости, трещины различного
происхождения и т.п.), причины их появления и степень их влияния на
несущую способность и долговечность конструкции.
Прежде всего, разрабатываются и выполняются мероприятия по
устранению причин появления дефектов, и обводнения конструкций,
разрабатывается регламент производства работ по подготовке конструкции к
ремонту: удаление разрушившегося бетона, ремонт водоотводных систем,
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осушение конструкции, обработка обнаженной арматуры и поверхности
существующего бетона и т.д. При невозможности удаления влаги из
конструкции выбираются ремонтные материалы, обеспечивающие сцепление с
бетоном ремонтируемой конструкции, ее гидроизоляцию в присутствии воды.
Таблица 7 - Характеристики ремонтных материалов на цементной
основе при конструкционном ремонте и неконструкционном ремонте по
Европейскому стандарту EN1504
Требования стандарта при видах ремонта
Наименование
характеристики

Конструкционный
ремонт
Класс R4

Класс R3

Неконструкционный
ремонт
Класс R2

Класс Ri

Прочность на сжатие, МПа

>45

>25

>15

>10

Содержание хлоридов, % от
массы цемента

< 0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Стойкость к карбонизации
Совместимость тепловых
свойств, замерзание
/ оттаивание
Совместимость тепловых
свойств, циклы работы в
сухом состоянии
Модуль упругости, МПа
Стойкость к скольжению

Капиллярная абсорбция,
кг/(м2 -ч0,5)

dк меньше контрольного
Нет требований
бетона
Сила сцепления после 50 циклов
Визуальный
контроль
>2МПа
>1,5 МПа
>0,8 МПа
Сила сцепления после 30 циклов
>2 МПа

>1,5 МПа

>20

>15

>0,8 МПа

Визуальный
контроль

Нет требований

Класс I больше 40 ед.изм. при испытании
в мокром состоянии
Класс II больше 40 ед. изм. при испытании
в сухом состоянии
< 0,5
Нет
Класс <
III0,5
> 55 ед.изм. при испытании
в мокром
требований
состоянии

4.6.4 Трещины, не влияющие на несущую способность и долговечность
конструкции, заделывают нанесением на поверхность герметизирующих
материалов. Трещины, изменяющие ширину раскрытия под нагрузкой
(«дышащие» трещины), заделывают эластичными материалами с
относительным удлинением при разрыве более 50 %. При изменении
ширины раскрытия трещин под нагрузкой на 0,3 мм и более осуществляют
прочностную заделку трещин жесткими герметизирующими составами на
цементной основе.
4.6.5 При всех видах ремонтных работ при разработке проекта ремонта
рекомендуется разрабатывать технологический регламент.
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4.6.6 Ремонтом поверхностей бетонных и железобетонных конструкций
мостовых сооружений (пролетных строений, бордюрных ограждений, опор и
др.) устраняются следующие дефекты:
- шелушение поверхности бетона;
- выщелачивание цементного камня;
- раковины, сколы бетона, в том числе с оголением арматуры;
- отслоение защитного слоя бетона;
- наличие трещин (усадочных, силовых, температурно-усадочных;
вертикальных, наклонных и т.п.).
4.6.7 Рекомендуемые ремонтные составы в зависимости от методов
защиты и ремонта приведены в таблицах 8 и 9.
Таблица 8 - Рекомендуемые ремонтные составы
Бетоны (ремонтные составы) без металлической фибры

ООО «БАСФ Строительные системы»

Производитель

ТиксотропСпециальные
Наливной
Наливной
ный
Гидро- цементы и
Наливной Тиксотропный
быстротвер- сверхбыстробыстротверпломба бетонные
деющий
твердеющий
деющий
составы

MasterEmaco MasterEmaco
S 466
S 5400

Master
Emaco Т
1100

Master
Emaco Т
1200 PG

Master
Emaco Т545

Master
Master
Sea590 Emaco А640

MasterEmaco MasterEmaco
S 488 PG
S 488

MasterEmaco
S llO Tix

MasterFlow MasterEmaco
928
N 900

MasterEmaco
S 105 PG

MasterEmaco
N 5100
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Таблица 9 – Рекомендуемые ремонтные составы

ООО «БАСФ Строительные системы»

Производители

Бетоны (ремонтные составы) фибросодержащие

Наливной
с гибкой
металической
фиброй

Наливной
с жесткой
металической
фиброй

MasterEma MasterEma
co S 550 FR co S 540 FR

Наливной
быстротвердеющий
с жесткой
металической
фиброй

Составы для анкеровки закладных
и
специальных
анкеров,
омоноличивания
стыков,
устройства новых и ремонта
существующих
подферменных
площадок

Тиксотроп- На полимерной
ный
(синтетической)
с гибкой
основе
металлической
фиброй

MasterEmaco MasterEmac
Т 1400 FR
o S 560 FR

На цементной
основе

MasterFlow
920 AN

MasterFlow 928

MasterFlow
935 AN

MasterEmaco А
640

MasterEmaco T
1200 PG

4.7 Функциональные характеристики ремонтных материалов
4.7.1 Специальные ремонтные бетоны MasterEmaco, производимые по
стандарту организации включают следующие разновидности.
4.7.1.1 Для конструкционного ремонта различных железобетонный и
бетонный элементов и конструкций (в т.ч. пролетных железобетонных
балок, промежуточных и массивных опор, тела водопропускных туб,
устройство железобетонных рубашек):
MasterEmaco S 466 - наливной. Максимальная крупность заполнителя 10 мм. Рекомендуемая область преимущественного применения конструкционный ремонт толщиной от 40 до 100 мм.
MasterEmaco S 488 PG - наливной. Максимальная крупность
заполнителя - 3 мм. Рекомендуемая область преимущественного применения
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- конструкционный ремонт толщиной от 20 до 40 мм.
MasterEmaco S 488 - тиксотропный. Максимальная крупность
заполнителя 3 мм. Рекомендуемая область преимущественного применения конструкционный ремонт толщиной от 20 до 40 мм на потолочных,
наклонных и вертикальных поверхностях. При необходимости получения
большей толщины бетон наносится в два и более слоев.
MasterEmaco S 5400 - тиксотропный. Максимальная крупность
заполнителя 2,5 мм. Рекомендуемая область преимущественного применения
- конструкционный ремонт толщиной от
5 до 50 мм на потолочных,
наклонных и вертикальных поверхностях. При необходимости получения
большей толщины бетон наносится в два и более слоев.
MasterEmaco Т 1100 - быстротвердеющий тиксотропный. Максимальная
крупность заполнителя 2,5 мм. Рекомендуемая область преимущественного
применения - конструкционный ремонт толщиной от 10 до 100 мм на
потолочных, наклонных и вертикальных поверхностях для работы в
технологические «окна», а также при температурах от минус 10 °С до 30 °С.
При необходимости получения большей толщины бетон наносится в два и
более слоев.
MasterEmaco Т 1200 PG - быстротвердеющий наливной. Максимальная
крупность заполнителя 2,5 мм. Рекомендуемая область преимущественного
применения - конструкционный ремонт толщиной от
10 до 100 мм, для
работы в технологические «окна», а также при температурах от минус 10 °С
до 30 °С. При необходимости получения большей толщины бетон наносится
в два и более слоев, либо с добавлением щебня в количестве от 25 % до 30 %
по массе.
MasterEmaco Т 545 - сверхбыстротвердеющий наливной. Максимальная
крупность заполнителя 4 мм. Преимущественная область рекомендуемого
применения - конструкционный ремонт толщиной от 10 до 30 мм, для
работы в технологических «окна», а также при температурах от минус 20 °С
до 30 °С. При необходимости получения большей толщины бетон наносится
в два и более слоев, либо с добавлением щебня в количестве от 25 % до 30 %
по массе.
4.7.1.2 Для устройства несущих или защитных бетонных рубашек тела
водопропускных труб и опор:
MasterEmaco
А
640
специальный
пластифицированный
расширяющийся быстротвердеющий цемент. Для заполнения пустот, трещин
и крепления анкеров. Для изготовления безусадочного бетона.
MasterEmaco S105 PG - специальный мелкозернистый бетонный состав
наливного типа. Толщина укладки в опалубку или горизонтальные
поверхности от 60 до 200 мм. Не применяется как ремонтный состав.
Применяется только как укладка бетонного массива.
MasterEmaco S110 Tix - специальный мелкозернистый бетонный состав
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тиксотропного типа. Толщина укладки в опалубку или горизонтальные
поверхности от 20 до 40 мм. Не применяется как ремонтный состав.
Применяется только как альтернатива торкретированию.
Специальные ремонтные бетоны и бетонные составы MasterEmaco
приготавливают при необходимости в бетономешалках принудительного
действия и при необходимости перекачиваются бетононасосами.
В качестве защиты гидроизоляционного покрытия железобетонного
корыта с ездой на балласте рекомендуется использовать: для работы в
технологические «окна» MasterEmaco Т, в других случаях MasterEmacoS488.
4.7.1.3 Для неконструкционного ремонта различных железобетонный и
бетонный элементов и конструкций (в т.ч. пролетных железобетонных
балок, промежуточных и массивных опор, тела водопропускных труб):
MasterEmaco N 5100 - быстротвердеющий тиксотропный раствор.
Максимальная крупность заполнителя 0,315 мм. Рекомендуемая область
преимущественного применения - неконструкционный ремонт толщиной
от 0,5 до 7 мм на потолочных, наклонных и вертикальных поверхностях.
Возможность окраски паропроницаемыми защитными составами для бетона
через 4 часа после нанесения.
MasterEmaco N 900 - быстротвердеющий тиксотропный. Максимальная
крупность заполнителя 0,63 мм. Рекомендуемая область преимущественного
применения - неконструкционный ремонт толщиной от 3 до 20 мм на
потолочных, наклонных и вертикальных поверхностях. При необходимости
получения большей толщины бетон наносится в два и более слоев.
MasterSeal 590 - сверхбыстротвердеющий материал для остановки
активного водопритока - гидропломба.
4.7.1.4 Специальные фибробетоны для конструкционного ремонта:
MasterEmaco S 540 FR - наливной, с жесткой металлической фиброй.
Максимальная крупность заполнителя - 3 мм. Рекомендуемая область
преимущественного применения - конструкционный ремонт толщиной
от 20 до 60 мм.
MasterEmaco S 550 FR - наливной, с гибкой металлической фиброй
наливной. Максимальная крупность заполнителя - 3 мм. Рекомендуемая
область преимущественного применения - конструкционный ремонт
толщиной от 20 до 60 мм.
MasterEmaco S 560 FR - тиксотропный, с гибкой металлической фиброй.
Максимальная крупность заполнителя - 3 мм. Рекомендуемая область
преимущественного применения - конструкционный ремонт толщиной
от 20 мм до 60 мм.
MasterEmaco Т 1400 FR - быстротвердеющий наливной, с жесткой
металлической фиброй. Рекомендуемая область преимущественного
применения - конструкционный ремонт толщиной от 10 до 100 мм, для
работы в технологические «окна», а также при температурах от минус 10 °С
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до 30 °С. При необходимости получения большей толщины бетон наносится
в два и более слоев, либо с добавлением щебня в количестве от 25 % до 30 %
по массе.
Фибробетоны кроме MasterEmaco S 540 FR и MasterEmaco T 1400 FR
при необходимости могут перекачиваться бетононасосом.
Примечание 1 – Сухие ремонтные безусадочные смеси для приготовления
специальных ремонтных бетонов MasterEmaco производятся предприятием ООО «БАСФ
Строительные системы». Исключение составляют: MasterEmaco Т 545 и MasterSeal 590.

4.7.1.5 Для монтажа подвижных и неподвижных опорных частей,
устройства и восстановления подферменных площадок, для дальнейшего
монтажа пролетных строений, омоноличивания стыков, а также монтажа
различного оборудования следует применять:
MasterFlow 928 наливной. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм. Толщина применения от 20 до 200 мм. При необходимости получения
большей толщины бетон наносится в два и более слоев, либо с добавлением
щебня в количестве от 25 % до 30 % по массе.
MasterFlow 920 AN - материал на полимерной основе, для установки
анкеров, подверженных средним нагрузкам (уточнение нагрузок в
техническом описание на материал).
MasterFlow 935 AN - материал на полимерной основе, для установки
анкеров, подверженных средним нагрузкам (уточнение нагрузок в
техническом описании на материал)
4.7.1.6 Для цементации каменных и бетонных кладок, инъецирования
(ремонт) трещин и изготовления безусадочного бетона:
MasterEmaco
А
640
специальный
пластифицированный
расширяющийся быстротвердеющий цемент. Для заполнения пустот, трещин
и крепления анкеров. Для изготовления безусадочного бетона.
Характеристики указаны в таблице 10.
4.7.1.7 Для
инъецирования (ремонт) трещин бетонных и
железобетонных конструкций:
MasterInject 1302 - двухкомпонентная инъекционная смола на
эпоксидной основе. Ремонт трещин шириной от 0,2 до 1,0 мм методом
инъектирования.
MasterInject 1360 – двухкомпонентная низковязная эпоксидная
инъекционная смола для ремонта трещин в бетонных и железобетонных
конструкциях и каменной кладке.
MasterInject 1330 – двухкомпонентная низковязная полиуретановая
инъекционная смола, образует
эластичный плотный материал для
постоянной гидроизоляции.
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Таблица 10 - Примерные составы бетона на основе цемента
MasterEmaco A 640 и их физико-механические характеристики

цемент

песок

щебень

вода

В/Ц

Осадка конуса, см

Плотность бетона,
кг/м3

1 сут.

3 сут.

7 сут.

28 сут.

Прочность на сжатие,
МПа

Номер состава

Расход материалов, кг

1

350

760

1100

160

0,46

12,0

2370

30,1

-

-

75,0

2

400

730

1095

165

0,41

12,5

2390

32,3

-

-

81,3

3

450

700

1080

170

0,38

13,5

2400

37,2

-

-

92,3

4

473

1490

-

197

0,57

13,0

2160

11,0

27,1

33,5

34,9

5

655

1386

-

220

0,44

12,0

2260

13,0

38,0

47,3

49,5

6

408

897

897

175

0,43

-

-

19,7

-

42,7

63,3

MasterInject 1776 – низковязкий
акрилатовый состав для
инъектирования. Для устройства отсечной гидроизоляции и заполнения пор
бетона и каменной кладки.
MasterInject 1777 – высокоэластичный низковязкий инъекционный гель
на акрилатовой основе с быстрым временем реакции для гидроизоляции и
ремонта швов железобетонных и каменных конструкций.
4.7.1.8 Готовые комплекты полимеррастворов и полимербетонов:
На основе эпоксидной смолы с кварцевым песком MasterFlow 648
(наливной тип), MasterBrace ADH 1406 (тиксотропный тип) смола на
эпоксидной основе.
4.7.1.9 Защитные составы:
MasterProtect 8000 Cl - однокомпонентный пропиточный состав,
органофункциональный ингибитор коррозии на основе силана.
MasterProtect Н 303 - гидрофобизатор на водной основе для защиты
бетонных поверхностей от агрессивных атмосферных воздействий.
MasterProtect 330 El- эластичное защитное декоративное покрытие для
бетонных конструкций и каменной кладки, стойкое к атмосферным
воздействиям. Перекрывает трещины.
MasterProtect 320 - жесткое защитное декоративное покрытие для
бетонных конструкций и каменной кладки, стойкое к атмосферным
воздействиям.
MasterSeal 501 - состав проникающего действия на цементной основе
для уплотнения структуры бетона.
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MasterSeal 550
- эластичное полимерцементное покрытие для
гидроизоляции и защиты железобетонных и каменных конструкций, в том
числе контактирующих с питьевой водой.
MasterSeal 577 - тонкослойное декоративное покрытие на цементной
основе для защиты бетона.
MasterSeal 588
- эластичное полимерцементное покрытие для
гидроизоляции и защиты железобетонных и каменных конструкций, в том
числе контактирующих с питьевой и сточной водой.
MasterEmaco Р 5000 АР - однокомпонентное, цементное, активно
действующее антикоррозийное покрытие.
4.7.2 Специальные ремонтные бетоны на специальном безусадочном
цементе
4.7.2.1 Специальным вяжущим в бетонах, используемых для ремонта
несущих конструкций, является цемент MasterEmaco А 640.
4.7.2.2
Портландцемент
пластифицированный
расширяющийся
MasterEmaco А 640 изготавливают по стандарту организации
СТО 70386662-002-2009. Используя его в качестве вяжущего, получают
безусадочные быстротвердеющие бетоны, в том числе соответствующие
положениям п. 4.2.3 настоящих правил.
Цемент MasterEmaco А 640 отвечает требованиям, представленным в
таблице 11.
Таблица 11 - Характеристики материала MasterEmacoА 640

Наименование показателя

Значение
показателя для цемента
класса

Прочность на сжатие, МПа, не менее, в
возрасте:
1 сут

30,0

28 сут

62,5

Растекаемость цементного теста, мм, не менее

280

Сроки схватывания:
начало, мин, не ранее
конец, часов, не позднее
Линейное
расширение
в
состоянии в возрасте 1 сут., %

30
8
ограниченном

0,05

не менее

0,05

не более

0,10
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Продолжение таблицы 11
Водоотделение, %, не более

3,5

Водонепроницаемость, атм., не менее
Морозостойкость, циклов, не менее
Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, Бк/кг, не более
Коэффициент сульфатостойкости, не менее

8
300
370
0,95

Составы бетонов на цементе MasterEmaco А 640 подлежат определению
путем изготовления и испытания образцов с местными заполнителями.
Все подборы составов бетонов на цементе MasterEmaco А 640
осуществляются индивидуально и при необходимости необходимо получать
рекомендации завода изготовителя.
5 Ремонт железобетонных балок пролетных строений мостовых
сооружений
5.1 Защита и герметизация поверхности бетона
5.1.1 Герметизация поверхности бетона
5.1.1.1 Для герметизации бетона необходимо выполнить следующие
технологические мероприятия:
- пропитка, т.е. применение жидких материалов, которые проникают в
бетон и блокируют систему пор;
- нанесения защитного покрытия поверхности с заделкой трещин;
- локальное заделывание трещин.
5.1.1.2 Пропитка – обработка бетона для упрочнения и уплотнения
поверхностного слоя бетона (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема защиты бетона пропиткой
5.1.1.3 В качестве пропитки применяются составы MasterSeal 501,
MasterProtect 8000 Cl.
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5.1.1.4 Поверхностные слои, имеющие шелушение бетона
предназначены для повышения водонепроницаемости поверхностного слоя
покрытия, на ряду с чем некоторые материалы обеспечивают увеличения
его прочности и выполняют защитную функцию с перекрытием трещин.
5.1.2 Подготовительные работы
5.1.2.1 Подготовительные работы заключаются в очищении от грязи,
пыли, цементного молочка, масленых пятен ремонтируемой поверхности до
плотного и ровного бетона. Поверхность должна быть прочной и не иметь
острых выступов. Очистка поверхности производится механическими
щетками, скребами, игольчатым пистолетом, пескоструйной, водоструйной
или водопескоструйной установкой. Наилучшая степень подготовки
поверхности достигается при использовании водоструйных установок с
рабочим давлением не менее 350 атм.
Для необходимого удаления цементного молочка с целью вскрытия
капиллярных каналов и пор бетона для хорошего проникновения
защитного материала покрытия. В этом случае, помимо очистки
поверхности, происходит и насыщение бетона водой.
5.1.2.2 Не рекомендуется использование перфораторов, так как это
может отрицательно повлиять на прочность подготавливаемой поверхности.
5.1.2.3 При сильном загрязнении поверхности маслами, битумными
пятнами, асфальтом и другими органическими соединениями, бетонные
поверхности, обладающие достаточной прочностью можно очищать и
обезжиривать поверхностно-активными веществами, а также применять
механическую очистку, сочетаемую с химической обработкой, нанесением
10 %-ного раствора каустической соды с помощью щетки и последующей
промывкой сильной струей воды.
5.1.2.4 При использовании кислоты для удаления цементного молочка
поверхность бетона должна быть тщательно промыта водой и высушена.
5.1.2.5 Масляные пятна на небольшой площади бетонных конструкций
могут быть удалены с помощью ветоши, смоченной в бензине, бензоле,
ацетоне или в другом растворителе.
5.1.2.6 После очистки ремонтируемая поверхность должна быть промыта
чистой водой под давлением для удаления пыли и мелких частиц, а также для
насыщения поверхности водой. В случае если для подготовки поверхности
применяется водоструйная установка, данная операция не требуется.
Излишки воды удаляется сжатым воздухом или с помощью ветоши.
5.1.2.7 Подготовленная поверхность должна быть шершавой, иметь
выступы и впадины, создавая шероховатость для хорошего сцепления с
ремонтным материалом.
5.1.3 Технология нанесения пропитки
5.1.3.1 Нанесение пропиточного состава осуществляться с помощью
щеток, кистей, резиновых шпателей или распылителями в одном
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направлении. Распыление производится через сопло 3-4 мм под давлением
от 3,6 до 5,0 бар. В случае нанесения поверхностных слоев большой
толщины слои наносят последовательными слоями, после набора
определенной прочности каждого.
5.1.4 Мероприятия по уходу
5.1.4.1 После нанесения необходимо производить влажностный уход в
течение суток.
5.1.5 Защитное покрытие поверхности с заделкой трещин или без нее
5.1.5.1 Создание защитного покрытия – обработка поверхности
бетона для получения сплошного защитного слоя (рисунок 2).
5.1.5.2 В качестве защитного покрытия применяются составы
MasterSeal 577, MasterSeal 550, MasterSeal 588 и гидрофобизатор
MasterProtect H303. Для повышения стойкости к атмосферным воздействиям
применяются декоративные покрытия MasterProtect El и MasterProtect 320.

Рисунок 2 - Схема защиты бетона с помощью сплошного
защитного слоя
5.1.5.3 Защитное покрытие, получаемое в результате такой обработки
бетона, может иметь толщину от 0,1 до 5,0 мм, в некоторых случаях может
потребоваться покрытие толщиной более 5 мм. Для этой цели могут быть
рекомендованы материалы на основе органических полимеров с цементом в
качестве заполнителя или тонкомолотые цементы, затворенные водой,
модифицированные дисперсией полимеров.
5.1.5.4 Защитное покрытие на поверхности бетонных покрытий следует
устраивать при глубине разрушения от 0,1 до 1 мм, а также в том случае,
если на покрытии наблюдаются трещины, ширина которых составляет
от 0,3 до 0,8 мм. В этом случае защитный слой выполняет
герметизирующую функцию, создавая пленку на поверхности бетона,
которая полностью или частично блокирует поры и
капилляры от
проникновения воды, что упрочняет поверхностный слой бетона.
5.1.6 Подготовительные работы
5.1.6.1 Подготовительные работы выполняются согласно 5.1.2.1–5.1.2.7.
5.1.7 Технология нанесения защитного покрытия
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5.1.7.1 Защитное покрытие следует наносить после того, как проведены
подготовительные работы, устранены причины образования и развития
трещин и произведены работы по устранению трещин.
5.1.7.2 Устранение трещин шириной от 0,3 до 0,8 мм осуществляют
путем наполнения их цементной суспензией. Цементно-водную суспензию
готовят при водоцементном отношении 0,5-0,7 с добавлением
суперпластификатора. Для приготовления суспензии используют особо
тонкодисперсные цементы. С помощью щеток суспензию наносят и втирают
до прекращения впитывания.
5.1.7.3 Защитное покрытие наносится на увлажненное основание
шпателями, щетками, валиками или распылителями в зависимости от
применяемого материала и площади ремонтируемой поверхности. Следует
контролировать равномерность распределения его по поверхности
обрабатываемого бетона.
5.1.7.4 Для бетонов с высокой впитывающей способностью может быть
рекомендовано нанесения ремонтного раствора в два слоя, первый слой
наносится в одном направлении, второй слой следует наносить
перпендикулярно первому, время нанесение между последовательными
слоями зависит от выбранного материала.
5.1.7.5 Работы по устройству защитных слоев следует выполнять при
температуре окружающего воздуха и конструкции от 5 °С до 35 °С.
5.2 Защита поверхности бетона от повреждений и устранения
шелушения
5.2.1 Для защиты пролетных строений бетона по получению
водоотталкивающей поверхности применяются:MasterProtect H 303 и
MasterProtect 8000 Cl.
5.2.2 Перед ремонтом, с поверхности бетона удаляются загрязняющие
вещества: песок, пыль, грязь, жир, выколы, крошки и т.д. В зависимости от
вида поверхности, площади и количества поврежденных участков могут
применятся следующие способы подготовки бетонной поверхности:
- механическая обработка (щетки, отбойный молоток, шлифовальные и
фрезерные машины);
- пескоструйная сухая и мокрая обработка;
- дробеструйная обработка;
- обработка водой под высоким давлением (2000 атм);
После отчистки необходимо просушить поверхность бетона.
5.2.3 При неровной поверхности должны быть заполнены трещины и
пустоты в теле бетона и произведен ремонт обрабатываемых поверхностей
материалами серии MasterEmaco.
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5.2.4 Возраст бетона перед нанесением защитного покрытия должен
составлять - 28 суток.
5.2.5 Допускается введение до 5 % воды в материал, нанесение первого
слоя на плотные бетонные основания. Перед нанесением второго слоя
первый слой необходимо полностью высушить на воздухе. Время
отверждения зависит от климатических условий, при температуре воздуха
10 °С и менее составляет - 24 часа, а при температуре воздуха 20 °С и более
- 4 часа.
5.2.6 Нельзя наносить MasterProtect 320 и MasterProtect 330 El, когда
температура окружающей среды и температура основания ниже 5° С или
если температура может снизиться ниже 5 °С в ближайшие 24 часа. Если
температура выше 35 °С, поверхность перед нанесением должна быть
увлажнена.
5.2.7 MasterProtect 320 и MasterProtect 330El необходимо наносить
кистью, валиком, безвоздушным или обычным распылителем. Для получения
однородного внешнего вида необходимо использовать один метод нанесения
для всей поверхности.
5.2.8 В случаях, когда нужно защитить бетон от агрессивного
воздействия внешней среды или увеличить срок службы, рекомендуется
применять специальные защитные покрытия.
5.2.9 Эластичное водостойкое покрытие MasterSeal 588 наноситсяна
чистую прочную водонасыщенную поверхность бетона в два слоя при
температуре окружающей среды не менее 5 °С щеткой, кистью, резиновым
шпателем, распылителем. Распыление производится через сопло диаметром
3–4 мм под давлением от 3,6 до 5,0 бар. Слой наносится в перпендикулярных
направлениях. Толщина слоя не должна превышать 1,0 мм. Расход материала
зависит от шероховатости поверхности и типа применяемого оборудования и
составляет от 2,5 до 6 кг/м2.
5.2.10 Покрытие не рекомендуется применять на поверхностях,
подверженных внешнему механическому воздействию.
5.2.11 Гидрофобизирующий составом MasterProtect H303 наносится на
очищенную обеспыленную просушенную поверхность распылителем из
расчета 0,3 литра состава на 1 м 3 поверхности в зависимости от ее
пористости и шероховатости.
5.3 Ремонт защитного слоя бетона эксплуатируемых конструкций
5.3.1 Подготовка поверхности
Способ подготовки поверхности зависит от степени разрушения
конструкции, вид и объема повреждений, а также вида материала,
используемого для ремонта. При выборе способа подготовки бетонных
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поверхностей необходимо учитывать его влияние на изменение прочности
бетона на отрыв.
5.3.2 Для подготовки поверхностей к ремонту в зависимости от объемов
работ и оснащенности подрядной организации применяют один из
следующих методов:
- очистка бетона и арматуры с помощью водоструйной установки,
развивающей давление от 60 до 70 МПа;
- очистки бетона и арматуры с помощью водопескоструйной установки,
развивающей давление 35 МПа;
- очистка бетона и арматуры с помощью пескоструйных аппаратов,
воздействием механических инструментов, легких перфораторов, игольчатых
пистолетов и металлических щеток. После применения этих способов
очистки поверхности должны промываться водой.
5.3.3 При очистке арматуры от продуктов коррозии между стержнями и
«старым» бетоном необходимо обеспечить зазор не менее 20 мм.
Если обнаженная после очистки от грязи, старой краски и ослабленного
бетона поверхность пропитана маслами, битумом или другими подобными
веществами, ее следует промыть растворяющим их составом, например,
водой с добавлением «fairy».
5.3.4 При отсутствии отслоения «старого» бетона от массива
конструктивного элемента и когда «старый» бетон находится в
удовлетворительном состоянии, для очистки поверхности от грязи и краски
следует использовать водоструйную установку, развивающую давление
от 15 до 20 МПа или пескоструйную установку.
5.3.5 Ремонт защитного слоя
производят как при ремонте
эксплуатируемых конструкций, так и при восстановлении геометрической
формы возводимых конструкций. Перед укладкой ремонтных составов
бетонную поверхность необходимо очистить от пыли и увлажнить.
5.3.6 В зависимости от объема повреждений применяют следующее
виды ремонта защитного слоя:
- заделка отдельных выколов, раковин и других повреждений;
- частичная заделка защитного слоя;
- сплошная замена защитного слоя.
5.3.7 Замену защитного слоя производят в тех случаях, когда его
свойства снижены, арматура поражена коррозией или защитный слой
отслоился. Новый защитный слой должен удовлетворять требованиям норм
проектирования железобетонных конструкций.
5.3.8 Перед восстановлением защитного слоя поверхность должна быть
очищена от грязи, краски, ослабленного бетона и продуктов коррозии
арматуры. Ремонтные составы должны, наносится на увлажненную
шероховатую поверхность «старого» бетона, прочность которого должна
быть не ниже минимальной, установленной в проекте производства
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ремонтных работ. На очищенной арматуре допускаются затемнения, но не
должно быть рыхлых продуктов коррозии. Для ремонта рекомендуется
использовать составы MasterEmaco N900, MasterEmaco S488.
5.3.9 Ремонт дефектов и повреждений осуществляют двумя способами:
без установки опалубки и с установкой опалубки. Небольшие дефекты
устраняют без устройства опалубки. Большие и глубокие дефектные места
следует заполнять бетоном, удерживаемым; с помощью опалубки. Такие
места следует, при необходимости, армировать и новый бетон скреплять с
затвердевшим с помощью штырей.
5.3.10 Выступы на поверхности бетона из-за неправильной установки
опалубки, недостаточной ее жесткости или низкого качества необходимо
скалывать или стесывать с последующей шлифовкой или затиркой
поверхности.
5.3.11 Наплывы из бетона или раствора из-за недостаточной
герметичности опалубки скалывают, а поверхность выравнивают в
соответствии с рекомендациями предыдущего пункта 5.3.10.
5.3.12 Раковины на поверхности бетона, возникшие вследствие
недостатка раствора, скопления воды и воздуха вблизи опалубки,
недостаточного уплотнения и зависания бетона на арматуре после вырубки
некачественного материала заделывают мелкозернистым бетоном или
раствором с полимерными добавками.
5.3.13 При выполнении работ следует использовать только правильные
методы исправления дефектных мест (рисунок 3).
5.3.14 Щебенистость на поверхности бетона вследствие расслоения
бетонной смеси или вытекания цементного теста ликвидируют путем удаления
некачественного бетона на 2-3 см (или более) глубже арматурных стержней.
Образовавшиеся полости заделывают обычным бетоном, полимербетоном или
раствором. При глубине заделки более 3 см устраивают опалубку.
а)

б)

а) неправильное исправление; б) правильное исправление

Рисунок 3 - Схема исправления дефектного участка
5.3.15 Повреждения и сколы глубиной до 30 мм устраняют без
устройства опалубки. Повреждения и сколы глубиной более 30 мм устраняют
с устройством опалубки.
Повреждения на горизонтальных поверхностях устраняют с ис38
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пользованием наливных составов, а на вертикальных и наклонных
поверхностях - тиксотропными составами, наносимыми набрызгом или
наливными составами, заливаемыми в опалубку.
5.3.16 Устанавливаемая при ремонте опалубка должна удовлетворять
определенным требованиям. Поверхность материала опалубки, обращенную
к бетону, выбирают с учетом фактуры бетонной поверхности ремонтируемой
конструкции. Обычно заполнение опалубки выполняют из шпунтованной
доски, постоянно поддерживаемой во влажном состоянии. Рекомендуется
также применение опалубочной ткани, которая позволяет достичь хорошего
качества бетона.
5.3.17 Опалубку надежно закрепляют. При устройстве и креплении
опалубки необходимо учитывать внутреннее давление подвижного бетона
или раствора, а также давление при подаче бетонной смеси.
Опалубка должна быть плотной, утечка цементного молока сквозь щели
не допускается.
5.3.18 При ремонтах, в основном, применяют два вида опалубки:
- дощатая двухсторонняя или односторонняя, закрепляемая с помощью
стяжек (рисунок 4 а, б);
- дощатая передвижная опалубка, движущаяся по направляющим или
просто дощатая или фанерная опалубка (рисунок 5).

а) Двухсторонняя опалубка;

б) Односторонняя дощатая опалубка

1-заливочный выступ (срезается); 2- опалубочный замок или гайка; 3-ребра
жесткости; 4 – опалубочная фанера или доска; 5 – стяжка; 6- пробка; 7- анкер.

Рисунок 4 - Дощатая опалубка
5.3.19 В качестве стяжек следует использовать алюминиевые стержни
диаметром 12 мм, снабженные на конце резьбой или опалубочным замком.
Стяжки не должны касаться арматуры. В случае односторонней опалубки
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при
достаточной
толщине
ремонтируемой
конструкции
стяжки
заанкериваются с помощью клиновых или других анкеров. При
недостаточной толщине для анкеровки стяжки пробуривается сквозное
отверстие. При этом следует учитывать, что выходное отверстие
сопровождается выколом бетона, поэтому бурение отверстий следует
производить с
противоположной
стороны конструкции.

1- клиновый анкер; 2- планка скос; 3 –опалубочная фанера или стальной лист;
4 – распорка; 5- отверстие для подачи раствора; 6 – арматурный каркас

Рисунок 5 - Дощатая или фанерная передвижная опалубка
5.3.20 На неизвлекаемые стяжки в пределах толщины защитного слоя у
примыкания к опалубке одеваются деревянные, пластмассовые или
пенопластовые пробки диаметром от 30 до 40 мм. После снятия опалубки
пробки извлекаются, стяжки обрезаются или откусываются на глубине,
равной толщине защитного слоя бетона, оставшиеся отверстия заполняются
раствором. Отверстия, оставшиеся от извлекаемых стяжек, заполняются
раствором с помощью инъекции.
5.3.21
Направляющие
бруски
или
металлические
профили
устанавливают на конструкции за пределами ремонтируемого участка с
учетом толщины слоя бетона. Бруски крепятся анкерами, шурупами или
оцинкованными гвоздями, забиваемыми в пластмассовые пробки. При
необходимости профили соединяют поперечными стяжками.
5.3.22 При использовании ламинированной фанеры последняя
закрепляется в рабочем положении деревянными клиньями. Углы
скашиваются. Опалубка отделяется после схватывания раствора или бетона,
очищается и устанавливается вновь с перекрытием 2-3 см ранее
отремонтированного участка.
5.3.23 Уход за бетоном в опалубке рекомендуется производить до
набора им 70 % проектной прочности. При необходимости срочной разборки
(менее чем через одну неделю) опалубки для ухода за бетоном следует
применять пленкообразующими составами MasterKure 113 или MasterKure 114,
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наносимыми на поверхность бетона ремонтной зоны.
5.3.24 После снятия опалубки бетонный выступ, который образуется в
процессе бетонирования (заливочный выступ) должен быть вырублен (снизу
вверх) или срезан алмазным диском. При необходимости заделываются
возможные дефекты на поверхности отремонтированного бетона с
использованием ремонтного раствора на основе MasterEmaco N900.
5.3.25 Полости и пустоты в бетоне из-за зависания бетонной смеси на
арматуре, опалубке и в местах устройства технологических швов,
преждевременно схватившегося бетона, устраняют инъецированием с
использованием цементных или полимерцементных растворов. Состав
инъекционного раствора устанавливают при обследовании и составлении
проекта ремонтных работ.
5.3.26 При эксплуатации железобетонных конструкций в среде с
повышенной агрессивностью, перед восстановлением защитного слоя
арматуру следует покрыть пленкой из материала MasterProtekt 300.
5.4 Конструкционный ремонт железобетонных балок пролетных
строений
5.4.1 При наличии значительного повреждения поверхности бетона с
оголением арматуры и коррозией арматурного каркаса ремонт производится
с установкой опалубки. Большие и глубокие дефектные места следует
заполнять бетоном, удерживаемым с помощью опалубки. Такие места
следует армировать и новый бетон скреплять с затвердевшим с помощью
специальных анкеров и штырей.
5.4.2 Технология восстановления защитного слоя конкретных
эксплуатируемых железобетонных пролетных строений может быть принята
следующей:
- оконтуривание поврежденных участков дисковой алмазной пилой;
- удаление бетона на поврежденных участках водоструйной установкой
под давлением 50 МПа. В местах, где применить водоструйную установку
нельзя, используют электро - и пневмоинструмент;
- гидродинамическая очистка арматуры от ржавчины водоструйной
установкой под давлением 50 МПа, а в местах, где нельзя применить
водоструйную установку, используют игольчатый пневмопистолет;
- очистка арматуры химическим способом с нанесением состава типа
«преобразователь ржавчины» на поверхность арматуры с помощью кисти и
пневмоспособом;
- нанесение на арматуру защитного состава MasterProtekt 300;
- дополнительное армирование ремонтной сеткой, если бетон удален на
глубину более 5 см;
- насыщение поверхности старого бетона водой;
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- нанесение раствора набрызгом или методом торкретирования (с помощью
торкретной установки). При малых объемах работ раствор наносят кельмой;
- выравнивание слоя раствора после набрызга или торкретирования с
помощью электрогладилки;
- отрезок времени между нанесением раствора и разглаживанием длится
до тех пор, пока раствор не схватится, т. е. когда пальцы будут оставлять на
поверхности легкий след и не будут утопать ниже поверхности;
- далее осуществляют уход за бетоном с использованием
пленкообразующих составов.
5.4.3 При ремонте используют тиксотропные составы MasterSeal S 488,
MasterEmaco S 5400, и наливные составы MasterEmaco S 466, MasterEmaco
S 488 Р, MasterEmaco N 900.
5.4.4 Для восстановления несущей
способности или усиления
конструкции применяют дополнительные армирования.
5.4.5 Прикреплять дополнительные стержни электросваркой не
рекомендуется, а к предварительно напряженной арматуре - запрещается.
5.4.6 Для закрепления дополнительной рабочей и конструктивной
арматуры в проектном положении следует использовать стальные анкеры,
заделанные в «старом» бетоне (рисунок 6). Анкеры изготавливают из
стержней периодического профиля классов АII или АIII, диаметром 8 мм или
10 мм с отгибом на свободном конце, к которому крепят арматуру
проволочными скрутками или сваркой. Глубина заделки должна быть не
менее двадцати диаметров стержня.
5.4.7 Диаметр скважины принимают на 6 мм больше диаметра
вставляемого в нее анкера и наполняют закрепляющим составом на
50 % – 60 %, после чего ввинчивают в нее стержень. От вертикальных
поверхностей рекомендуется бурить скважины для анкеров с уклоном вниз
(рисунок 6 а).
а)

б)

1 - анкер; 2 - арматура; 3 - раствор цемента MasterEmaco А 640;
4 - бетон MasterEmaco N 900

Рисунок 6 - Устройство анкеров для закрепления арматуры
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5.4.8 В скважинах, выполненных с уклоном вниз, в качестве
закрепляющего состава следует использовать раствор из цемента
MasterEmaco A 640 и мелкого песка, взятых в соотношении 1:1. Если
скважина горизонтальная или выполнена с уклоном вверх, в качестве
закрепляющего состава используют тиксотропный бетон MasterEmaco N 900,
не вытекающий из таких скважин.
5.4.9 Зазор между дополнительными стержнями рабочей или
конструктивной арматурой и поверхностью «старого» бетона или каменной
кладки должен быть не менее 20 мм. В случае монтажа сетки из катанки
диаметром 5 мм и менее, допускается закреплять ее на расстоянии 10-15 мм
от поверхности, используя кроме анкеров пристрелку дюбелями.
5.4.10 При выборе для ремонта типа специального бетона (наливного
или тиксотропного) необходимо учитывать следующее. При малом
количестве арматурных стержней, подлежащих обетонированию, обычно
предпочтительным оказывается применение тиксотропных составов, не
требующих использования опалубки. Если имеет место густая сетка
арматурных стержней, целесообразно использовать наливной состав,
нагнетаемый в опалубку под давлением с тем, чтобы исключить образование
полостей между арматурными стержнями и «старым» бетоном.
5.4.11 Для ремонта дефектов монолитной плиты проезжей части
функцию опалубки может выполнить сама конструкция рисунок 7.
5.4.12 Технология нагнетания в опалубку с помощью насоса может быть
использованная при работе на потолочных поверхностях. Перед установкой
опалубки необходимо обработать все поверхности, где в процессе укладки
смеси может скопиться воздух, или установить воздухоотводящие трубки.
Затем осуществляется приготовление ремонтного состава и нагнетание его в
приготовленное пространство рисунок 8.
5.4.13 При работе на вертикальных поверхностях укладка раствора
производится снизу вверх, на потолочных и горизонтальных – от одного края
к другому. При больших площадях поверхности укладку раствора можно
производить поэтапно, картами. После заполнения одной плоскости и
обеспечения адгезии с исходным материалом конструкции, раствор подается
в другие плоскости.
5.4.14 Для железобетонных балок пролетных строений наиболее
распространенным и, одновременно, опасным дефектом является коррозия
нижней рабочей арматуры, сопровождаемая отторжением защитного слоя
бетона. При ремонте балок может возникнуть необходимость их усиления
как вследствие коррозии арматуры, так и в связи с возрастанием
воспринимаемых нагрузок. Соответственно, на рисунке 9 показаны три
варианта ремонта нижней зоны балок.
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а - ремонт на горизонтальной поверхности в зоне верхнего арматурного пояса;
б - ремонт на потолочной поверхности в зоне нижнего арматурного пояса;
в - ремонт бетона на полную глубину на горизонтальной поверхности;
1 - подача ремонтного состава; 2 - отверстие для контроля и выхода воздуха;
3 -вибратор; 4 - «старый» бетон; 5 - опалубка

Рисунок 7 - Укладка ремонтных составов в опалубку

1 -подводящий трубопровод с краном; 2 - труба для выхода воздуха с краном;
3 - анкерное крепление опалубки; 4 - опалубка; 5 - мелкощебенистый бетон (с
крупностью щебня до 16 мм) или ремонтный раствор

Рисунок 8 - Укладка мелкощебенистой ремонтной смеси в опалубку
с помощью насоса под давлением
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1 - бетон MasterEmaco (фибробетон); 2 - имеющаяся арматура;
3- дополнительные стержни арматуры; 4 – анкеры; 5 - соединительная планка

Рисунок 9 - Схемы ремонта, несущих настил:
а) без усиления дополнительной арматурой; б) и в) с усилением;
г) соединение дополнительной и имеющейся арматуры у опоры балки
Первый не предполагает усиления арматурными стержнями. При
снижении площади сечения имеющейся арматуры вследствие коррозии до
5 % - 6 % защитный слой восстанавливают бетонами MasterEmaco S 488PG
или MasterEmaco S 488. Если снижение площади сечения арматуры
составляет от 5 %-6 % до 10 %-12 %, для восстановления защитного слоя
используют фибробетоны: наливной MasterEmaco S 550 FRили
тиксотропный MasterEmaco S 560 FR.
Второй вариант предусматривает усиление балки дополнительными
стержнями арматуры, расположенными ниже существующих.
Согласно третьему варианту дополнительные стержни арматуры
размещают в приливах (полках), которыми снабжается нижняя зона балки.
При ремонте по второму и третьему вариантам защитный слой
восстанавливают
бетонами
MasterEmaco S 488 PG или MasterEmaco S 488.
Дополнительную арматуру в пролете крепят к анкерам, у опор приваривают к имеющейся через вставки как показано на рисунке 9 г.
5.4.15 Бетонирование нового защитного слоя при ремонте свай и балок
может выполняться как с применением опалубки, так и без нее. При
ремонтах отдельных повреждений на небольшом количестве конструктивных
элементов сооружения целесообразно использовать тиксотропные бетоны
(фибробетоны), наносимые набрызгом без опалубки. Если значительное
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количество одинаковых конструкций имеет одинаковые повреждения,
следует применять ремонтные составы, заливаемые в опалубку. Необходимо
иметь в виду, что использование наливных бетонов, нагнетаемых в опалубку
под давлением снизу вверх, обеспечивает высокое качество ремонта с
повышенной надежностью.
5.4.16 Восстановление защитного слоя бетона на нижней поверхности
плиты настила на причале, совмещенное с усилением конструкции,
иллюстрируется на рисунке 10.

1- бетон MasterEmaco; 2- обнажение существующей арматуры; 3- новая арматура;
4- анкеры; 5- отверстие для заклинки бетона; 6- отверстое для выпуска воздуха и
контроля наполнения опалубки

Рисунок 10 - Схема восстановления защитного слоя на нижней
поверхности плиты и ее усиления
Представленный здесь способ усиления целесообразно применять,
если необходимо увеличить способность конструкции к восприятию
изгибающих моментов. Дополнительная арматурная сетка крепится на
анкерах; их следует заделывать в «старый» бетон в соответствии с п. 5.4.6.
Новый защитный слой выполняют из бетона MasterEmaco S 466,
нагнетаемого в опалубку. Объем состава, подлежащего заливке в пределах
одной плиты или захватки, должен быть согласован с производительностью
используемого насоса так, чтобы подача бетона была закончена до начала
его схватывания.
Для заливки бетона и выпуска воздуха могут использоваться
отверстия, просверленные в теле плиты, в противоположных ее углах. Если
подлежит заполнению небольшое пространство протяженностью до 23 м,
может применяться заливка состава без использования насоса.
5.4.17 Восстановление защитного слоя на верхней поверхности плиты
причального настила, совмещенное с ее усилением, показано на
рисунке 11. Такой способ усиления рекомендуется в случаях, когда
прочностной расчет показывает необходимость увеличить способность
конструкции к восприятию усилий, возникающих при действии больших
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сосредоточенных нагрузок, способных вызвать местное продавливание
конструкции. Для усиления (набетонки) рекомендуется использовать бетон
класса В30 на цементе MasterEmacoA640. Над опорами, в зоне
отрицательных изгибающих моментов дополнительную арматуру следует
крепить на анкерах; на остальной части поверхности плиты может
использоваться пристрелка арматурной сетки дюбелями.

1 - бетон на цементе MasterEmacoA640 ; 2 - новая арматура; 3 - анкеры;
4 – подкладки

Рисунок 11 - Схема восстановления защитного слоя на верхней
поверхности плиты и ее усиления
5.4.18 При ремонте и усилении конструкций причалов для
предотвращении коррозии рекомендуется наносить на арматуру защитное
покрытие из материала MasterEmaco P 5000 AP, если это повышает
долговечность элемента сооружения. Данное условие будет соблюдено, когда
защищена вся арматура в наиболее подверженной повреждениям зоне
конструкции. Так, например, применение состава MasterEmaco P 5000 AP
целесообразно при усилении плит железобетонных балок по схеме
рисунка 10. В случаях, когда устраняются отдельные повреждения на
небольших участках нижней поверхности плит железобетонных балок,
нанесение защитного покрытия на арматуру не приведет к долговечности
элементов сооружения и, соответственно, будет неоправданным.
5.5 Заделка трещин железобетонных балок пролетных строений
5.5.1 Трещины в конструкциях делят на активные и неактивные:
активные могут изменять раскрытие под воздействием нагрузки или
температуры; неактивные не меняют раскрытие при внешних воздействиях.
Активную трещину можно превратить в неактивную соответствующим
усилением конструкции, восстанавливающим ее монолитность.
5.5.2 Техническое решение по заделке трещин применяется на основе
анализа трех основных факторов:
- причины образования трещины (усадочная, силовая, и т. п.);
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- характеристики трещины (величина раскрытия, активность, наличия
фильтрации и т. п.);
- требования к конструкции после ремонта.
5.5.3 Неактивные трещины
5.5.3.1 Волосяные трещины усадочного характера
Способ ремонта конструкции, на которой имеется сетка волосяных
трещин лее имущественно усадочного характера, зависит от прочности и
общего состояния поверхностного слоя бетона. Если он ослаблен, на нем
имеются участки начавшегося шелушения, поверхностный слой подлежит
удалению на глубину 1-2 см и замене в соответствие с указаниями по
ремонту повреждений глубиной до 2 см (см. п. 5.3.14). Если поверхностный
слой не ослаблен, способом ремонта является устройство защитного
покрытия из материалов, рекомендованных к применению в п. 5.1.7.
5.5.3.2 Неактивные односторонние трещины малой глубины
Ремонт заключается в нарезке камеры вдоль трещины (расшивка
трещины) и заполнении её ремонтным составом (рисунок 12).
Ширина камеры назначается такой, чтобы ее стенки были из
неослабленного бетона (ширина должна быть не менее 20 мм). Глубина
камеры принимается равной 20-40 мм.
Нарезка камеры производится в «ласточкин хвост» с помощью отрезной
машины с алмазным диском и перфоратора. Расшитую трещину подвергают
водоструйной обработке, удаляют сжатым воздухом или губкой избыточную
влагу и заполняют ремонтным составом.
Рекомендуемые ремонтные составы: MasterEmaco S 488 или
MasterEmaco N 900, MasterEmaco S 5400.

1 - трещина, 2 - ремонтный состав

Рисунок 12 -Заделка односторонних трещин малой глубины
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5.5.3.3 Неактивные односторонние трещины большой глубины.
Ремонт заключается в нарезке камеры вдоль трещины, заполнении ее
ремонтным составом и инъектировании ремонтного материала в трещину
через, заранее пробуренные шпуры.
5.5.3.4 Работы по инъектированию следует производить при
температуре воздуха и массива конструкции не ниже 5 °С, оптимальной
является температура в пределах от 10 °С до 15 °С, при температуре выше
25 °С скорость твердения инъекционного состава повышается, что может
ограничить глубину его проникания и степень заполнения им полостей. При
производстве работ следует исключили динамическое воздействие на
ремонтируемую конструкцию (вибрацию от технологического оборудования,
проезд автотранспорта и т.п.).
5.5.3.5 Для ремонта толстостенных конструкциях шпуры для
инъектирования пробуриваются, как правило, с двух сторон от трещины в
шахматном порядке под углом 45°- 60° к трещине с шагом от 30 до 50 см так,
чтобы пробуренный канал пересекал трещину. В тонкостенных конструкциях
оптимальной расстояние между точками инъектирования составляет, как
правило, 0,6 толщины конструкции, но не более толщины конструкции.
Расстояние от устья шпура до трещины (b) принимается в зависимости от
глубины трещины (рисунок 13). В просверленные отверстия закрепляются
пакеры.
Рекомендуется
использовать
металлические
разжимные
(многоразовые) пакеры.
5.5.3.6 Нарезка камеры производится согласно п. 5.5.3.2.
5.5.3.7 После нарезки камеры через каждый шпур производится
промывка трещины водой. Промывка ведется последовательно по высоте
сверху вниз при наклонном или вертикальном расположении трещины или
начиная с одной стороны, при горизонтальном расположении трещины.
Пакер закрепляется в шпуре перед началом промывки через шпур. Если через
шпур промывочная вода не поступает в трещину (шпур не пересек трещину),
то он тампонируется ремонтным составом, и рядом с ним пробуривается
другой шпур, под меньшим углом. Промывка ведется до тех пор, пока из
шпуров и трещины не пойдет чистая вода. После промывки производится
заделка камеры ремонтным составом.
5.5.3.8 После набора ремонтным составом достаточной прочности,
непосредственно перед началом инъектирования, производится повторная
промывка трещины водой с целью ее водонасыщения.
5.5.3.9 Инъектирование в начальной стадии следует производить под малым
давлением - около 0,1 МПа. В вертикальных и наклонных элементах инъектирование производится, начиная с нижнего пакера и заканчивая верхним, в горизонтальных - начиная от одного из краев. В процессе инъектирования давление
должно равномерно увеличиваться до величины не менее 1,5 МПа. Предельная
величина давления при инъектировании ограничивается возможностью
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вытекания инъекционного состава из-под заделки камеры. После появления
инъекционного состава исходной плотности без пузырьков воздуха из пакера,
расположенного выше нагнетаемого (последующего), используемый пакер
перекрывается, и инъектирование продолжают через выше расположенный
(последующий) пакер.

1 - трещина, 2 - ремонтный состав, 3 - шнур, 4 – пакер,
5 - шпур второй очереди (при необходимости)

Рисунок 13 - Заделка односторонних трещин большой глубины
5.5.3.10 При отказе в поглощении состава производится опрессовка пакера
(выдерживание под давлением) в течение 2-3 минут и инъектирование
продолжают через последующий пакер. Спустя некоторое время после
инъектирования производится проверка вытекания инъекционного состава через
колпачок пакера. Если состав не вытекает, пакер удаляется из полости шпура,
которая тампонируется ремонтным составом.
5.5.3.11 Если в процессе инъектирования подача инъекционного состава
через какой-либо шпур была затруднена, то завершении инъектирования
рекомендуется рядом с ним пробурить шпур второй очереди под другим углом и
произвести повторное инъектирование.
Рекомендуемые материалы:
- ремонтные составы: MasterEmaco S 488 или MasterEmaco N 900,
EmacoNanocrete R 4.
- инъекционные составы: водная суспензия цемента MasterEmaco А 640,
MasterInject 1302, MasterInject 1360.
5.5.3.12 Неактивные сквозные трещины с двухсторонним доступом.
Ремонт заключается в нарезке камер вдоль трещины с обеих сторон,
заполнении их ремонтным составом и инъектировании ремонтного материала в
трещину. Схема ремонта представлена на рисунке 14.
5.5.3.13
С одной стороны камера нарезается и заполняется
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ремонтным составом согласно п. 5.5.3. Пробуривается первый нижний
(крайний) шпур (см. п. 5.5.3.2).

1 - трещина, 2 - ремонтный состав, 3 - шпур. 4 - пакер,
5- шпур второй очереди (при необходимости )

Рисунок 14 - Заделка неактивные сквозных трещин с двусторонним
доступом
5.5.3.14 После набора ремонтным составом достаточной прочности
через шпур прокачивается подкрашенная вода (например, марганцовкой) для
уточнения расположения трещины с противоположной стороны.
5.5.3.15 Нарезается камера с противоположной стороны, пробуриваются все
шпуры с двух сторон, производится промывка трещины, заделка камеры с
противоположной стороны и повторная промывка согласно п. 5.5.3.6-5.5.3.8.
5.5.3.16 Инъектирование ведется с одной стороны согласно п.5.5.3.9.
При этом если через пакеры противоположной стороны происходит
вытекание инъекционного состава, то они глушатся.
5.5.3.17 После завершения инъекционных работ с одной стороны
переходят к инъектированию через незаглушенные пакеры противоположной
стороны. При необходимости могут пробуриваться шпуры второй очереди.
5.5.3.18 После окончания инъектирования пакеры вынимаются и шпуры
тампонируются ремонтным составом.
5.5.3.19 Рекомендуемые материалы:
- ремонтные составы: MasterEmaco S 488 или MasterEmaco N 900,
MasterEmaco S 5400.
- инъекционные составы: водная суспензия цемента MasterEmaco А 640,
MasterInject 1302, MasterInject 1360.
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5.5.3.20 Неактивные сквозные трещины с односторонним доступом.
5.5.3.20.1 Ремонт конструкций с такими повреждениями аналогичен
ремонту конструкций с неактивными односторонними трещинами большой
глубины. В связи с тем, что за конструкцией могут располагаться полости,
сыпучий грунт, необходимо быть готовым к значительно большему расходу
инъекционного состава.
5.5.3.20.2 Рекомендуемые материалы:
- ремонтные составы: MasterEmacoS488 или MasterEmaco N 900,
MasterEmaco S 5400.
- инъекционные составы: водная суспензия цемента MasterEmaco А 640,
MasterInject 1302, MasterInject 1360.
5.5.3.21 Неактивные трещины с напорной фильтрацией.
В зависимости от требований, предъявляемых к конструкции, возможны
два варианта ремонта: заполнение трещины инъекционным составом на
цементной основе или полиуретановой инъекционной смолой.
5.5.3.21.1 Ремонт с заполнением трещин инъекционным составом на
цементной основе.
Ремонт заключается локализации фильтрационного потока (устройстве
дренажа), нарезке камеры вдоль трещины, заполнении ее ремонтным
составом и инъектировании ремонтного материала в трещину, заполненную
водой.
5.5.3.21.2 Дренаж предназначен для отвода воды от участка нарезки
камеры на период ее формирования, заполнения ремонтным составом, набора
ремонтным составом необходимой прочности. В качестве дренажа могут
выступать шпуры первой очереди, пробуренные в соответствии с п. 5.5.3.2,
Для удобства производства работ на пакеры могут надеваться шланги.
5.5.3.21.3
После устройства дренажа вдоль трещины нарезается и
заполняется ремонтным составом камера, как это указано в п. 5.5.3.6-5.5.3.7.
Если не удается полностью избавиться от поступления воды в камеру, то в
качестве ремонтного состава для ее заполнения следует использовать
MasterSeal 550.
5.5.3.21.4 В дальнейшем работы проводятся в соответствии с
п. 5.5.3.6-5.5.3.10. При этом переход на инъектирование через выше
расположенный покер производится, когда из него начинает вытекать
инъекционный состав исходной консистенции.
5.5.3.21.5
В зависимости от конкретных условий возможны другие
варианты устройства дренажа, обеспечивающие подачу инъекционного
состава в зону с малыми скоростями фильтрационного потока.
5.5.3.21.6 Рекомендуемые материалы:
- ремонтные составы: MasterEmaco S 488 или MasterEmaco N 900,
MasterEmaco S 5400.
- инъекционные составы: водная суспензия цемента MasterEmaco А640
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,MasterInject 1302, MasterInject 1360.
5.5.3.22 Ремонт с заполнением трещины инъекционной полиуретановой
смолой. Ремонт заключается в перекрытии фильтрационного потока, нарезке
камеры вдоль трещины и заполнении ее ремонтным составом.
5.5.3.22.1 Вдоль трещины в шахматном порядке (см. рисунок 13)
пробуриваются подсекающие ее шпуры, в которые вставляются пакеры. Шаг
шпуров принимается равным от 30 до 50 см. Расстояние от шпуров до
трещины выбирается в зависимости от толщины конструкции и
инъекционного состава. Нижний (крайний) пакер оборудуется ниппелем.
При помощи насоса для двухкомпонентных составов в шпуры, начиная с
нижнего (крайнего), подается инъекционный состав который, вспениваясь
при контакте с водой, заполняет трещину и перекрывает путь
фильтрационному потоку.
5.5.3.22.2 При начале вытекания инъекционного состава из выше
расположенного (последующего) пакера, на пакере закрепляется ниппель, на
него переносится шланг насоса и продолжается инъектирование. Поскольку
время начала реакции незначительно, то данная операция должна
производиться максимально быстро.
5.5.3.22.3 По окончании инъектирования пакеры вынимаются и шпуры
тампонируются ремонтным составом. Далее вдоль трещины нарезается
камера, которая заполняется ремонтным составом (см. п. 5.5.3.3).
5.5.3.22.4 Рекомендуемые материалы:
- ремонтные составы: MasterEmaco S 488 или MasterEmaco N 900,
MasterEmaco S 5400.
- инъекционные составы: полиуретановые смолы MasterInject 1330.
5.6

Активные трещины

5.6.1 Перевод активной трещины в неактивную.
Активные трещины часто возникают вследствие того, что
деформационные швы были замоноличены при строительстве и не работают.
В таких случаях следует принять решение, что целесообразнее: оставить
трещину активной в роли деформационного шва или обеспечить нормальную
работу проектных деформационных швов, а трещину в районе шва обратить
в неактивную.
5.6.2 Перевод активной трещины в неактивную производится посредством
ее «сшивки» поперечными анкерами (рисунок 15). Шаг анкеров и их диаметр
определяется расчетом. Чаще всего его назначают равным
40-50 см.
В облицовочных плитах толщиной до 20-25 см обычно используют анкеры
диаметром, равным 12 мм, в массивных конструкциях – от 18 до 20 мм.
Анкеры выполняют из арматуры периодического профиля классов АII или
AIII. Длину заделки анкера в каждую сторону от шва в зависимости от
53

Р РК 218-155-2019
прочности бетона конструкции назначают равной 40-50 его диаметрам.
Ширину камер для установки анкеров диаметром 12 мм назначают равной
18-20 мм: такие анкеры закрепляют в проектном положении ремонтным
составом MasterEmaco S 5400 или MasterEmaco N 900. Для анкеров
диаметром от 18 до 20 мм нарезают камеры шириной 40 мм и заполняют их
ремонтным составом MasterEmaco S488. Глубина камеры назначается исходя
из обеспечения необходимой толщины защитного бетонного слоя.
Далее трещину заделывают по одной из ранее приведенных схем
заделки неактивных трещин.

1 - трещина, 2 - поперечный анкер, 3 - ремонтный состав

Рисунок 15 - Схема перевода активной трещины в неактивную
5.6.3 Заделка активных трещин заключается в их инъектировании
смолой на акрилатной основе, образующей при затвердевании прочную
эластичную массу, с последующей заделкой устья трещины полиуретановым
герметиком. Вдоль трещины в шахматном порядке пробуриваются
пересекающие ее шпуры, в которые вставляются пакеры (рисунок 16). Шаг
шпуров принимается равным от 30 до 50 см. Расстояние от шпуров до
трещины выбирается в зависимости от толщины конструкции и
инъекционного состава. Трещина промывается водой.
5.6.4 При помощи инъекционного насоса для однокомпонентных
составов через пакеры производится инъектирование трещины, начиная с
нижнего (крайнего) шпура. После появления инъекционного состава из
пакера, расположенного выше нагнетаемого (последующего), используемый
пакер зачеканивается, и инъектирование продолжают через выше
расположенный (последующий) пакер.
5.6.5 По завершении твердения инъекционного состава вдоль трещины
нарезается камера. Ширина камеры принимается равной 1-3 см, глубина удвоенной ширине. Камера промывается водой, просушивается, и грунтуется
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PCIE lastoprimer 110 или PCIE lastoprimer 135. В камеру закладывается
уплотнительный шнур из вспененного полиэтилена с закрытыми порами,
который перекрывается полиуретановым герметиком. Толщину слоя
герметика принимается равной 0,7-0,75 ширины камеры.

1 - трещина, 2 - камера, 3 - шпур, 4 - пакер, 5 - уплотнительный шнур.
6 – полиуретановый герметик

Рисунок 16 - Схема заделки активных трещин
5.6.6 Рекомендуемые материалы:
- инъекционная смола на эпаксидной основе - MasterInject 1302,
MasterInject 1360;
- однокомпонентный полиуретановый герметик MasterSea lNP 474;
- уплотнительный шнур Вилатерм.
6 Ремонт опор мостовых сооружений
6.1 Общие положения
6.1.1 В зависимости от специфики эксплуатации опору мостового
сооружения можно разделить на четыре зоны: подводную; зону ледостава и
промерзания; переменного уровня воды и надопорную.
6.1.2 Наиболее распространенными дефектами сборных, монолитных и
сборно-монолитных опор является:
- трещины различного характера и направленности в различных зонах;
- разрушения защитного слоя бетона, в том числе с оголением и
коррозией арматуры;
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- выщелачивания цементного раствора и шелушение бетонных
поверхностей;
- сколы, раковины и другие технологические дефекты, в том числе
влияющие на несущую способность конструкций;
- температурно-усадочные трещины в массивных частях опор;
- расстройство облицовки, дефекты в заполнении швов между блоками
сборно-монолитных конструкций;
- истирание и другие механические повреждения конструкций в зонах
воздействия ледохода и карчехода;
- повреждение конструкций в зоне переменного уровня воды,
вызванного климатическими дефектами и воздействием воды (например,
размораживанием бетона и коррозией металла);
- повреждения конструкций, вызванные навалами судов и наездами
транспорта.
6.2 Конструкционный ремонт подводной части опор и элементов,
находящихся в зоне ледостава и промерзания
6.2.1 Ремонт подводных частей мостовых сооружений специальными
бетонами из сухих смесей MasterEmaco или на цементе MasterEmaco А 640
не требует предварительного осушения частей сооружения.
6.2.2 Основной метод ремонта бетонных и железобетонных конструкций
под водой состоит в наполнении опалубки ремонтным составом,
вытесняющим из нее воду. Ремонтируемые поверхности должны быть
очищены от ослабленного бетона, продуктов коррозии арматуры, грязи и
биологических обрастаний.
6.2.3 Подача ремонтного состава в опалубку путем сбрасывания через
толщу воды не допускается. Рекомендуются два способа подачи ремонтного
состава за опалубку (рисунок 17).
Первый способ предусматривает, что опалубка
снабжается
расположенными друг на другом штуцерами, к которым присоединяется
шланг от бетоно- или растворонасоса. По мере наполнения опалубки
нижерасположенные штуцеры глушатся и шланга присоединяется к
вышерасположенным штуцерам. Переключение должно производится до
начала схватывания бетона, залитого через нижерасположенный штуцер.
Ширина захватки бетонирования и размещения штуцеров по высоте
определяется, исходя из этого условия.
При втором способе заливке бетона используется бетонопровод, нижней
конец которого постоянно утоплен в бетонной смеси. По мере наполнения
опалубки поднимается и нижней конец бетонопровода.
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При обоих способах бетонирования ширину захватки назначают в
пределах от 3 м до 4 м в зависимости от удобоукладываемости бетона (при
его подаче в середину захватки).

а) по гибкому шлангу через штуцеры в опалубке; б) по трубопроводу, нижней конец
которого опущен в бетонную массу 1- наливная ремонтная бетонная смесь, 2- опалубка,
3- шланг бетононасса, 4-штуцер, 5-трубопровод

Рисунок 17 - Схемы подачи наливной ремонтной бетонной смеси
при подводных ремонтных работ:
6.2.4 При бетонировании под водой свободная верхняя поверхность
массы специальных бетонов не размывается и не повышает водоцементное
отношение в неподвижной воде. Прочностные характеристики бетонов,
твердевших под водой, такие же, как при наборе прочности в воздушной
среде.
Водный поток может размывать бетонную массу. Для предотвращения
этого явления следует использовать опалубку с крышкой (рисунок 18).

1

- наливная ремонтная смесь, 2- борта опалубки,3- крышка опалубки,
4- штуцер, 5- контрольные отверстия, 6- шланг бетононасоса

Рисунок 18 - Схема ремонта горизонтально расположенных
бетонных конструкций в условиях водотока
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6.2.5 При необходимости укладки под водой небольшое количества
ремонтного состава рекомендуется снабжать водолаза наполненной им
емкость. Масса выдавливается из емкости с помощью ручного насоса или
сжатым воздухом, поступающим от компрессора.
6.2.6 Тиксотропные ремонтные составы наносятся подводой на
поверхность бетона вдавливанием или втиранием без применения опалубки
и могут использоваться только в неподвижной воде. Исключение составляют
швы между облицовочными плитами, где уложенный ремонтный состав
должен сразу защищается от размывания забивкой уплотнительного шнура
(рисунок 19).

1- облицовочная плитка, 2- тиксотропный ремонтный состав, 3-уплотнитнльный
шнур Вилатерм.

Рисунок 19 - Заполнение швов между облицовочными плитами в
условиях водного потока
6.2.7 Ремонтируемые материалы:
- при восстановлении поверхности опор с использованием опалубки для
подводных частей с нанесением слоев ремонтного состава от 3 до 20 мм
используют MasterEmaco N 900, от 20 до 40 мм MasterEmaco S 488,
от 5 до 50 мм MasterEmaco S 55400, а от 40 до 100 мм и более MasterEmaco
S 466.
- в случаях ремонта в сжатые сроки и при нанесении слоев от 10 до 100 мм
и более используют MasterEmaco T 1200 PG.
- если восстановление конструкций, находящихся в подводной части
производится с использованием шпунтового ограждения, то для защиты
арматурного каркаса применяют MasterEmaco P 5000 AP.
- при восстановлении конструкций подводной части опор с
использованием слоев ремонтного состава толщиной от 20 до 40 мм
применяют MasterEmaco S 488. В случае необходимости проведения
ремонтных работ в сжатые сроки и толщиной нанесения слоев от 10 до 100 мм
применяют MasterEmaco P 5000 AP.
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6.3 Ремонт опор в зоне ледостава и промерзания, переменного
уровня воды
6.3.1 Значительная протяженность полосы опор по длине, а также на
конструкциях с криволинейным очертанием (промежуточные массивные
опоры) выдвигают специфические требования к конструкции опалубки и
опалубочным работам. Предпочтительным для получения оптимального
количества работ является проведения работ насухо при отсутствии воды на
полосе разрушенного бетона, так как проведения под водой ряда вида работ
таких как отчистка арматуры от ржавчины, нанесения на бетонную
поверхность пропиток (праймеров) является проблематичным, требует
применение подводного бетонирования т. п.
6.3.2 С учетом этого для проведения работ «насухо» возможны два
варианта организации ремонтных работ:
- работы проводятся под защитой шпунтового ограждения независимо
от уровня меженных вод;
- работы проводятся с подмостей при минимальном уровне меженных
вод.
В этих условиях продолжительность работ будет определяться
режимом колебания уровня воды, т. е. временем, когда повреждения в бетоне
находятся в сухом состоянии.
6.3.3 При ремонте элементов или частей опор, находящихся в зоне
ледостава и промерзания, а также переменного уровня воды для
восстановление этих конструкционных элементов опор с использованием
опалубки применяют:
- для защиты арматурного каркаса - MasterEmaco P 5000 AP;
- для нанесения ремонтного состава толщиной слоев от 40 до 100 мм и
более - MasterEmaco S 466;
- в случае ремонта в сжатые сроки, для нанесения ремонтного состава
толщиной слоев от 10 до 100 мм - MasterEmaco T 1200 PG.
6.3.4
Ремонт поверхностей элементов опор в зоне ледостава и
промерзания с применением шпунтового ограждения:
- защита арматурного каркаса с помощью MasterEmaco P 5000 AP;
- штукатурка поверхности ремонтными составами толщиной слоев
от 5 до 50 мм с использованием MasterEmaco S 5400;
- в случае ремонта в сжатые сроки оштукатуриванием поверхности с
нанесением ремонтного состава толщиной слоев от 10 до 100 мм с
использованием MasterEmaco P 5000 AP.
6.3.5 Для ремонта небольших повреждений (по объему требуемого
ремонтного материала) на малых глубинах, в том числе в условиях водного
потока, рекомендуется использовать состав MasterSeal 550. Его готовят к
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применению в воздушной среде, после чего передают водолазу для укладки
на место.
6.3.6 Анкеры для крепления арматуры под водой заделывают в бетон так
же, как при работе в воздушной среде, руководствуясь указаниями в п.5.4.7.
Для крепления опалубки следует использовать анкеры, рекомендованные в
п.5.3.19.
6.3.7 Для сверления отверстий, оконтуривания ремонтируемых участков,
удаления ослабленного бетона следует применять инструменты с пневмо- и
гидроприводом, предназначенные для выполнения подводно-ремонтных
работ. Для очистки поверхностей рекомендуется использовать водоструйные
установки.
6.4 Ремонт надводной части опор
6.4.1 Заполнение пустот внутри опор
6.4.1.1 Работы по заполнению пустот внутри опор в надводной или
наземной части, образовавшихся при эксплуатации моста вследствие
вымывания кладки водой, поступающей, как правило, по трещинам, должны
включать:
- подготовительные работы;
- бурение шпуров и монтаж инъекционных устройств;
- инъектирование пустот через шпуры;
- заключительные работы.
6.4.1.2 До начала работ по ремонту опор следует соорудить вспомогательные устройства, опалубки, плавсредства и подмости, а также места их
устройства согласно проекту производства работ и требованиям СНиП 3.06.04
(раздел 6).
6.4.1.3 При ремонте речных опор необходимо организовать строительную
площадку у опор на плавсредствах и подготовить транспорт для перевозки
рабочих и стройматериалов в соответствии с требованиями СНиП 3.06.04
(пункты 6.9-6.15).
6.4.1.4 Ремонтируемые поверхности бетона опор должны быть перед
установкой опалубки и арматуры тщательно очищены от грязи, цементной
пыли и промыты водой. Обеспечен безопасный доступ к ремонтируемым
опорам людей и техники.
6.4.1.5 Поверхность бетона в местах повреждений должна быть
тщательно очищена от грязи, цементной пыли и промыта водой. При ремонте
бетонных и железобетонных элементов слабые (рыхлые и пористые) участки
бетона должны быть удалены (вырублены). Прочность бетона следует
определять по ГОСТ 18105.
6.4.1.6 Арматура перед бетонированием должна быть очищена от
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пыли, грязи, масляных пятен и отслаивающейся ржавчины с помощью
пескоструйной установки или вручную металлическими щетками.
6.4.1.7 Перед нанесением ремонтного состава поверхность должна быть
очищена и увлажнена механизированным способом или вручную в
соответствии с проектной документацией.
Примечание - Бетон увлажняют поливом водой из шлангов. Поддержка бетона во
влажном состоянии осуществляется путем закрепления (обвязыванием или липкой
лентой) на поверхности бетона смоченной ветоши или поролона.

6.4.1.8 До начала ремонтных работ следует проверить наличие и работоспособность оборудования и механизмов в соответствии с инструкциями по
их эксплуатации, а также проверить обеспечение электроэнергией площадки
выполняемых работ.
6.4.1.9 Разметку мест расположения шпуров на боковых поверхностях
опор следует производить мелом или краской в местах согласно проекту
производства работ.
Примечание - Целесообразность в необходимости некоторых групп шпуров
уточняется на месте по внешним признакам. Например, места высолов, следов выхода
протечек указывают на очаги разрушения кладки внутри опоры.

6.4.1.10 Для измерения температуры кладки бетона в условиях
производства работ весной или осенью следует пробурить специальные
шпуры.
6.4.1.11 Шпуры следует бурить диаметром не более 80 мм.
6.4.1.12 В массивных бетонных опорах шпуры следует бурить
перфораторами, в соответствии с указаниями проекта производства работ, в
остальных опорах - буровыми станками.
6.4.1.13 Шпуры должны быть расположены в шахматном порядке с
шагом от 0,9 до 1,5 м.
6.4.1.14 На боковых поверхностях опор шпуры следует располагать
наклонно к горизонту под углом не менее 10 °С. Длина шпуров должна быть
от 1,0 до 1,5 м.
6.4.1.15 В первую очередь следует пробурить 10 % от проектного числа
шпуров и испытать их на удельное водопоглощение.
6.4.1.16 После бурения всех шпуров в опоре необходимо через них
промыть кладку водой под давлением 0,2 МПа. Воду следует нагнетать по
трубкам, вставленным в шпуры, или через инъекторы, заделанные в устье
шпура. Промывать кладку опоры необходимо горизонтальными рядами,
начиная с верхних рядов и двигаясь к нижним, до тех пор, пока вытекающая
вода не станет прозрачной. После этого шпуры следует продуть сжатым
воздухом под давлением 0,2 МПа и закрыть деревянными пробками с паклей,
которые необходимо удалить только перед инъектированием данного шпура.
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6.4.1.17 Выполненные работы по бурению шпуров и монтажу
инъекционных
устройств
должны
быть
оформлены
актом
освидетельствования скрытых работ.
6.4.2 Инъектирование пустот через шпуры
6.4.2.1 Для восстановления структурной целостности опор методом
инъекций применяются ремонтные составы MasterEmacoS 488, а для
заполнения швов MasterEmacoS 488 PG.
6.4.2.2 Перед инъектированием пустот следует загерметизировать все
трещины на поверхности опоры, пустые швы между блоками или камнями
облицовки, через которые возможна утечка нагнетаемого раствора.
6.4.2.3 Первый герметизирующий слой необходимо выполнить инъекционным составом, путем втирания его в трещину с использованием
шпателя. Не ранее, чем через 30 минут после нанесения первого слоя и его
втирания в трещину, следует наносить шпателем второй слой из
герметизирующей мастики по ГОСТ 14791 и разровнять его заподлицо с
поверхностью бетона.
6.4.2.4 После отверждения нанесенных слоев (как правило, не ранее чем
через 24 часа) необходимо произвести проверку герметичности полости
инъектируемой трещины с использованием ацетона по ГОСТ 2768 или
фурилового спирта (см. технические условия изготовителя). Испытания
следует проводить при помощи нагнетания насосом последовательно в
каждый штуцер ацетона или фурилового спирта с визуальной фиксацией
протечек. В случае появления протечек эти места повторно герметизируются.
6.4.2.5 Инъектировать пустоты опор ремонтным составом через шпуры
следует последовательно снизу вверх, начиная с нижних шпуров.
6.4.2.6 Инъектировать ремонтный состав следует начинать при давлении
0,1 МПа постепенно повышая до величины от 0,5 до 1 МПа.
6.4.2.7 Правильность ведения процесса инъектирования следует
определять по появлению влаги, просочившейся через конопатку трещин и
пробки, закрывающие вышележащие шпуры.
6.4.2.8 Шпуры следует считать заинъектированными, если поглощение
цементного раствора при принятом давлении прекращается.
6.4.2.9 В случае расхода раствора, превышающего расчетный, при
невысоком давлении необходимо прекратить нагнетание, выяснить
местоположение трещин, через которые раствор вытекает за пределы кладки,
и загерметизировать их согласно 6.4.2.3- 6.4.2.4.
6.4.2.10 Если определить место утечки раствора не удается, необходимо
сделать перерыв в работе на время схватывания раствора, после чего
произвести разбуривание скважины и повторить инъектирование.
6.4.2.11 Результаты инъектирования каждого шпура следует заносить в
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специальный журнал инъектирования пустот с указанием даты производства
работ, номера и характеристики шпуров, состава цементного раствора,
рабочего давления нагнетания и расхода цементного раствора, а также
температуры воздуха во время производства работ.
6.4.2.12 Выполненные работы по инъектированию пустот через шпуры
следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ
6.4.2.13 После окончания работ необходимо демонтировать все детали
опалубки и подмостей. Начало демонтажа должно быть определено по
величине набранной прочности ремонтного состава или бетона, указанной в
проекте производства работ.
6.4.2.14 Необходимо произвести зачистку бетонной поверхности от
бетонных наплывов и срезать монтажные арматурные выпуски
углошлифовальной машинкой с алмазным диском.
6.4.2.15 После окончания работ по инъектированию пустот и трещин
внутри опоры следует произвести заделку трещин снаружи опоры согласно
п. 5.1.1.1, а также выполнить расшивку швов между блоками.
6.4.3 Восстановление разрушенного бетона
6.4.3.1 Работы по восстановлению разрушенного бетона опор должны
включать:
- подготовительные работы;
-основные работы, как правило, состоящие из следующих операций:
- удаление слабого и карбонизированного бетона, опалубочные работы,
бетонные работы, уход за бетоном, инъектирование и/или гидрозащита
трещин;
- заключительные работы.
6.4.3.2 Ремонтируемые поверхности бетона опор должны быть перед
установкой опалубки и арматуры тщательно очищены от грязи, цементной
пыли и промыты водой. Обеспечен безопасный доступ к ремонтируемым
опорам людей и техники.
6.4.3.3 Поверхности бетона в местах повреждений должны быть
тщательно очищены от грязи, цементной пыли и промыты водой. При
ремонте бетонных и железобетонных элементов слабые (рыхлые и пористые)
участки бетона должны быть удалены (вырублены). Прочность бетона
следует определять по ГОСТ 18105.
6.4.3.4 Арматура перед бетонированием должна быть очищена от пыли,
грязи, масляных пятен и отслаивающейся ржавчины с помощью
пескоструйной установки или вручную металлическими щетками.
6.4.3.5 Перед нанесением ремонтного состава поверхность должна быть
очищена и увлажнена механизированным способом или вручную в
соответствии с проектной документацией.
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Примечание - Бетон увлажняют поливом водой из шлангов. Поддержка бетона во
влажном состоянии осуществляется путем закрепления (обвязыванием или липкой
лентой) на поверхности бетона смоченной ветоши или поролона.

6.4.3.6 До начала работ по восстановлению разрушенного бетона опор
инструментом с алмазным диском следует оконтурить поврежденные
участки бетона на глубину в соответствии с проектной документацией и
ППР.
6.4.3.7 Выполненные подготовительные работы следует оформить актом
освидетельствования скрытых работ.
6.4.4 Удаление слабого и карбонизированного бетона
6.4.4.1 Слабый и легко разрушаемый бетон следует отбить и удалить при
помощи кельмы по ГОСТ 9533.
6.4.4.2 Карбонизированный бетон и бетон с прочностью ниже проектной
следует срубить и удалить ручными перфораторами по ГОСТ 16436 или
любым другим оборудованием. Карбонизацию бетона следует определять по
ГОСТ 31383.
6.4.4.3
Выполненные
работы
по
удалению
слабого
и
карбонизированного бетона следует оформить актом освидетельствования
скрытых работ
6.4.4.4 Опалубочные работы.
6.4.4.4.1 Опалубку следует изготавливать в соответствии с проектом
производства работ и требованиями ГОСТ Р 52085.
6.4.4.4.2 Опалубочные работы должны производиться в соответствии с
требованиями п. 4.5.
6.4.4.4.3 Выполненные работы по установке опалубки следует
оформлять актом освидетельствования скрытых работ
6.4.4.5 Бетонные работы.
6.4.4.5.1 Бетонные работы должны производиться с соблюдением
требований СНиП РК 5.03 -37 (Раздел 5).
6.4.4.5.2 На месте укладки бетонной смеси запрещается добавлять в нее
воду для увеличения ее подвижности.
6.4.4.5.3
В местах больших разрушений бетона (на глубину более 40
мм) с повреждением арматуры, коррозией или с разрывами стержней
необходимо восстановить проектное количество арматуры в соответствии с
проектом производства работ и требованиями раздела 5.4.
6.4.4.5.4
Способ укладки бетонной смеси на поврежденные участки
бетона должен обеспечить монолитность конструкции. Каждая новая порция
бетонной смеси должна быть уложена до начала схватывания ранее
уложенного слоя бетона.
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Примечание - Время начала схватывания бетонной смеси указывается в сопроводительной документации на бетонную смесь и ремонтные составы или определяется по
ГОСТ 310.3-76 (раздел 2).

6.4.4.5.5
В случаях перерывов при укладке бетонной смеси
возобновление бетонирования допускается производить по достижении
бетоном, уложенным ранее, прочности не менее 1,5 МПа. Прочность бетона
следует определять по ГОСТ 10180.
6.4.4.5.6
Уплотнение бетонной смеси должно обеспечивать
требуемую плотность и однородность бетона. Толщина уплотняемого слоя
должна соответствовать глубине проработки уплотняющего оборудования.
6.4.4.5.7 Для уплотнения бетонных смесей уплотняющее оборудование
должно
выбираться
с
учетом
марки
бетонной
смеси
по
удобоукладываемости, геометрии конструкции, вида опалубки и
расположения дефектного участка на опоре.
6.4.4.5.8 При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами не
допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, тяжи и
другие элементы крепления опалубки.
6.4.4.5.9 Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна
назначаться в проекте производства работ в зависимости от марки бетонной
смеси по удобоукладываемости, типа конфигурации бетонируемого участка,
степени и вида армирования, параметров уплотняющего оборудования.
Ориентировочную продолжительность уплотнения рекомендуется принимать
для поверхностных вибраторов величиной от 20 до 60 с, для глубинных от 20 до 40 с. В зимний период продолжительность вибрирования должна
быть увеличена на 25 %.
6.4.4.5.10
Погружения глубинного вибратора в бетонную смесь
должны обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на величину
от 5 до 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен
превышать полуторного радиуса их действия и составляет от 15 до 60 см в
зависимости от типа вибратора.
6.4.4.5.11 Работы по восстановлению разрушенного заполнения швов
между бетонными контурными блоками, блоками облицовки и камнями
гранитной облицовки должны выполняться с проведением следующих
операций:
- удалить старый материал швов при помощи молотка и зубила или
других доступных инструментов;
- очистить швы от остатков старого материала при помощи продувки
сжатым воздухом;
- увлажнить швы при помощи полива водой и поддерживать в
увлажненном состоянии путем заполнения швов смоченным поролоном или
ветошью не менее 6 часов;
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- заполнить швы при помощи шпателя новым раствором по
техническим условиям завода-изготовителя, не имеющим усадки и
обладающим адгезией;
- оклеить заполненные швы полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354
при помощи липкой ленты по ГОСТ 20477.
6.4.4.5.12 Выполненные бетонные работы следует оформлять актом
освидетельствования скрытых работ.
6.4.4.5 Заключительные работы
6.4.4.6.1 После окончания работ необходимо демонтировать все детали
опалубки и подмостей. Начало демонтажа должно быть определено по
величине набранной прочности ремонтного состава или бетона, указанной в
проекте производства работ.
Необходимо произвести зачистку бетонной поверхности от бетонных
наплывов и срезать монтажные арматурные выпуски углошлифовальной
машинкой по ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 с алмазным диском.
6.4.4.6 Уход за твердеющим бетоном.
6.4.4.6.1 Уход за твердеющим бетоном следует выполнять согласно
требованиям СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 (раздел 15).
6.4.4.6.2
При выполнении работ по уходу за бетоном следует вести
журнал ухода за бетоном.
6.5

Инъектирование трещин

6.5.1 Технологические операции при инъектировании трещин должны
включать:
- подготовительные работы;
- монтаж инъекционных устройств, приготовление инъекционных
растворов и инъектирование трещин;
- заключительные работы.
6.5.2 Подготовительные работы
6.5.2.1 При выполнении подготовительных работ следует произвести
разметку инъектируемых трещин. Разметку следует производить по границе
трещин при помощи рулетки по ГОСТ 7502 и маркера по бетону.
Примечание - Разметка трещин выполняется для обозначения их местоположения.

6.5.2.2 Поверхности бетона, прилегающие к трещинам, необходимо очистить от грязи и посторонних включений, протереть от пыли сухой, чистой
ветошью или продуть сжатым воздухом.
6.5.2.3 Перед началом работ по инъектированию трещин следует
смонтировать все необходимые специальные вспомогательные средства и
устройства согласно СНиП 3.06.04 (раздел 6).
6.5.2.4 Перед бурением шпуров необходимо определить магнитным
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методом по ГОСТ 22904 расположение арматуры в бетоне, чтобы исключить
возможность ее повреждения. Проекцию арматурных стержней следует
мелом нанести на бетон опор.
6.5.3 Монтаж инъекционных устройств.
6.5.3.2 На трещинах, подлежащих инъектированию, должна быть
произведена разметка мест установки штуцеров по 6.5.2.1, через которые будет
производиться инъектирование, расстояния между штуцерами должны
оставлять:
- при раскрытии трещин до 0,3 мм - не более 20 см;
- при раскрытии от 0,3 до 0,5 мм - от 20 до 25 см;
- при раскрытии от 0,5 мм - 40 см.
6.5.3.3 Следует произвести сверление шпуров под установку
накладных штуцеров (например, при помощи перфораторов электрических
или пневматических). Диаметр шпуров должен быть указан в проекте.
6.5.3.4 При сверлении шпуров необходимо попасть в плоскость
трещины высверливаемым отверстием. Повреждение арматуры при
сверлении не допускается.
6.5.3.5 Сверление шпуров необходимо производить как можно ближе к
устью трещины, не обламывая края трещины. Глубина проникновения
трещины в бетон конструкции должна быть отражена в ведомости дефектов
и повреждений опор должна быть уточнена при проведении работ, например,
ультразвуковым методом по ГОСТ 17624.
6.5.3.6 После высверливания шпуров их поверхность необходимо продуть
или очистить от крошки, образовавшейся при сверлении, с помощью
промышленного пылесоса. Допускается проводить промывку отверстий водой с
последующей продувкой сжатым воздухом под давлением не менее 0,5 МПа.
6.5.3.7 Для эффективности закрепления штуцера на поверхности бетона
следует изготавливать основание под штуцер из фанеры по ГОСТ Р 53920.
6.5.3.8 Трубку штуцера длиной от 40 до 50 мм следует установить в
отверстие фанеры без герметизации этого соединения. Под трубкой штуцера в
фанерном основании необходимо устроить канавку (стамеской по ГОСТ 1184)
вдоль трещины для направленной подачи инъекционного состава в трещину.
6.5.3.9 Штуцеры должны иметь ограничители глубины погружения в
просверленные отверстия в бетоне.
Примечание - Ограничители могут быть изготовлены из дерева, металла или других
материалов в виде шайбы.

6.5.3.10 Глубина заделки штуцера должна быть минимальной, не более
1/10 глубины трещины, для исключения возможности отклонения от плоскости
развития трещины внутри конструкции и обеспечения герметичности при прохождении состава в трещину при максимальном давлении (указанном в проекте
производства работ) на выходе состава из насоса.
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6.5.3.11 Глубина шпура под штуцер должна быть на 5-10 мм больше
длины вклеенной в бетон части штуцера.
6.5.3.12 Снижение глубины заделки штуцера в бетон до 10 мм следует
обеспечивать путем его впрессовывания с клеем по ГОСТ 30535 в отверстие.
Для впрессовывания штуцера в отверстие следует использовать соединения
из готовых водопроводных муфт по ГОСТ 8966 диаметром от 9,5 до 12,7 мм.
Свободная головка штуцера, обращенная к насосу, должна иметь резьбу, аналогичную резьбе накидной гайки напорного шланга.
6.5.3.13 Работы по инъектированию трещины должны быть выполнены
по одной из следующих технологий:
- низконапорная технология (давление подачи инъекционного состава
до 0,3 МПа) согласно 6.5.3.14;
- высоконапорная технология (давление подачи инъекционного состава
более 0,3МПа) согласно 6.5.3.15-6.5.3.18.
6.5.3.14 При низконапорной технологии инъектирования необходимо
производить наклейку штуцеров путем нанесения на контактируемую с
бетоном поверхность основания штуцера быстросхватывающегося состава
клея (например, быстро затвердевающий однокомпонентный циакриновый
клей) шириной не более 5 мм.
Штуцер следует установить над трещиной, используя для центрировки
металлический направляющий стержень, вставляемый внутрь патрубка
штуцера (см. рисунок 20). При этом желобок основания штуцера должен
быть направлен вдоль трещины. Штуцер необходимо прижать на одну-две
минуты к бетону.

1- направляющий стержень, 2- ограничитель, 3- штуцер, 4- фанерное снование,
5- шпур, 6 - трещина, 7- тело бетона

Рисунок 20 - Схема установки штуцера
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После установки штуцеров следует произвести их герметизацию путем
промазки по периметру зоны контакта оснований штуцеров с бетоном
герметизирующей мастикой по ГОСТ 14791.
6.5.3.15
При высоконапорной технологии поверхность части
штуцера, вклеиваемой в бетон, следует очистить и обезжирить ацетоном по
ГОСТ 2768. На очищенную поверхность штуцера необходимо нанести
герметизирующую мастику по ГОСТ 14791, затем над отверстием следует
установить штуцер и ударами молотка через деревянную или медную
прокладку впрессовать в бетон. Затем следует произвести дополнительную
герметизацию по периметру штуцера с поверхностью бетона конструкции
герметизирующей мастикой по ГОСТ 14791.
6.5.3.16 После выполнения работ по п.6.5.3.15 следует проверить
сообщаемость штуцера с трещиной путем нагнетания в штуцер ацетона по
ГОСТ 2768. При этом ацетон должен вытекать из трещины.
6.5.3.17 После проверки следует загерметизировать трещину между
штуцерами двумя слоями согласно 6.5.3.18-6.5.3.19.
6.5.3.18 Первый герметизирующий слой необходимо выполнить
инъекционным составом, путем втирания его в трещину с использованием
шпателя. Не ранее, чем через 30 минут после нанесения первого слоя и его
втирания в трещину, следует наносить шпателем второй слой из
герметизирующей мастики по ГОСТ 14791 и разровнять его заподлицо с
поверхностью бетона.
6.5.3.19 После отверждения нанесенных слоев (как правило, не ранее
чем через 24 часа) необходимо произвести проверку герметичности полости
инъектируемой трещины с использованием ацетона по ГОСТ 2768 или
фурилового спирта (см. технические условия изготовителя). Испытания
следует проводить при помощи нагнетания насосом последовательно в
каждый штуцер ацетона или фурилового спирта с визуальной фиксацией
протечек. В случае появления протечек эти места повторно герметизируются
согласно 6.5.3.18.
6.5.3.20 Допускается проверять герметичность полости трещины
воздухом путем его нагнетания в каждый штуцер при давлении не менее
0,2 МПа. Остальные штуцеры должны быть закрыты в это время
деревянными заглушками. Время падения давления на манометре до нуля
должно быть не менее 30 секунд, что свидетельствует об отсутствии
дефектных мест. В случае падения давления до нуля менее чем за 30 секунд
герметизирующий слой следует покрыть жидким раствором мыла и
визуально выявлять дефектные места по выходу воздуха на поверхность
бетона (наличие пузырей). Обнаруженные дефекты должны быть устранены
повторной герметизацией согласно 6.5.3.18.
6.5.3.21 В результате выполнения работ по монтажу инъекционных
устройств, следует оформлять акт освидетельствования скрытых работ.
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6.5.4 Приготовление инъекционных растворов.
6.5.4.2 Приготовление инъекционных растворов следует производить
только после выполнения работ по 6.5.2.1-6.5.2.3.
6.5.4.3 Все работы по приготовлению инъекционных растворов следует
производить по инструкции, прилагаемой к ним.
6.5.4.4 При малых (до 5-10 литров) единовременных потребностях в
инъекционном растворе для инъектирования трещин, раствор следует
готовить вручную непосредственно на строительной площадке. Тарой могут
служить небольшие по объему полиэтиленовые емкости (например, бутылки
для питьевых жидкостей).
6.5.4.5 Количество приготавливаемого инъекционного раствора
должно быть увязано с потребностью в нем в пределах времени сохранения
жизнеспособности состава.
Примечание - Время сохранения жизнеспособности инъекционного раствора
приводится в инструкции по его изготовлению, но составляет не более 2 часов.

6.5.4.6 Как правило, следует использовать инъекционные растворы на
основе эпоксидной смолы по ГОСТ 10587. При приготовлении
инъекционного раствора с использованием эпоксидной смолы работы
следует выполнять следующим образом: в емкость необходимо отмерить
требуемое по инструкции количество эпоксидной смолы, затем другие
компоненты, указанные в инструкции по приготовлению, и перемешать их
низкооборотистой (до 500 об/мин) дрелью с винтовой насадкой до
однородной консистенции. Отвердитель следует вводить в инъекционный
раствор непосредственно перед использованием инъекционного раствора с
последующим перемешиванием в течение не менее двух минут.
6.5.4.7 При приготовлении инъекционных растворов необходимо
иметь мерную посуду для дозировки компонентов, емкость для
приготовления состава по 6.1.4.3, термометр по ГОСТ 28498 и вискозиметр
по ГОСТ 10028.
6.5.5 Инъектирование трещин
6.5.5.1 Работы по инъектированию не рекомендуется вести:
- в дождливую погоду и в условиях высокой влажности (относительная
влажность до 80 %);
Примечание - В дождливую погоду из-за отрицательного действия воды на
отвердители резко снижаются адгезионные свойства составов.

-

при пониженных температурах (ниже плюс 10 °С);

Примечание - При низких температурах резко возрастает вязкость составов и они
медленно отверждаются.
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- при очень высоких температурах окружающей среды (температура
воздуха выше плюс 40 °С).
Примечание - При высоких температурах резко уменьшается жизнеспособность
составов.

6.5.5.2 Нагнетание инъекционного раствора следует производить через
напорные штуцера ручными насосами малой производительности по
ГОСТ Р 52615 с последующей выдержкой штуцера под давлением после
окончания нагнетания в течение пяти минут.
6.5.5.3 Скорость нагнетания инъекционного раствора следует увеличивать постепенно. Как правило, рабочим давлением является давление до
0,2 МПа. Расход инъекционного раствора следует определять визуально по падению давления, которое фиксируется на манометре насоса. Восстановление
давления до величины рабочего следует производить непрерывно в процессе
нагнетания, в зависимости от скорости подачи инъекционного раствора, до
момента его выхода из смежного штуцера.
6.5.5.4 Если в процессе нагнетания используются промежуточные шпуры,
то указанные шпуры следует закрывать деревянными заглушками по мере
выхода из них состава до момента его выхода через смежный штуцер. После
выхода состава следует выполнить выдержку по п. 6.5.5.2 и затем перейти к
инъектированию очередного штуцера.
6.5.5.5 Если при нагнетании состава не происходит заполнения трещины
(резкое повышение давления на манометре), необходимо просверлить наклонное
отверстие на устье трещины глубиной до 20 мм вблизи штуцера. Если в этом
случае не происходит истечения состава из отверстия, трещина считается
непроходимой и должна быть на этом участке загерметизирована согласно 6.6.
6.5.5.6
Инъектирование трещин следует производить в следующем
порядке:
- залить инъекционный раствор в емкость инъектора;
- надеть напорный шланг инъектора на патрубок штуцера;
- соединить пневмонасос с патрубком для воздуха, установленным
вкрышке инъектора;
- произвести нагнетание в емкость воздуха до давления 0,2 МПа,
поддерживая этот уровень давления.
Инъектирование необходимо вести от нижнего штуцера к верхнему
относительно горизонта.
6.5.5.7 Окончание нагнетания инъекционного раствора в каждый штуцер
следует оценивать по появлению инъекционного раствора в любом из выше
расположенных штуцеров или не ранее чем через 10 минут после начала
нагнетания.
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Примечания
1 Время нагнетания состава в штуцер определяется шириной раскрытия трещины,
ее глубиной, температурой бетона конструкции, текучестью состава и др.
2 Время нагнетания увеличивается с увеличением параметров трещин, в свою очередь
увеличение параметров трещины напрямую зависит от температуры окружающей среды.

6.5.5.8 Для исключения образования в трещине воздушных пробок при
перестановке напорного патрубка на очередной штуцер, перед продолжением
нагнетания переставной напорный шланг должен быть заполнен инъекционным составом.
6.5.5.9 В
случае
прорыва
инъекционного
раствора
сквозь
герметизирущий слой или выпадения штуцера из шпура необходимо
восстановить поврежденное место при помощи деревянных заглушек
(пробок).
6.5.5.10 Все заинъектированные трещины, а также трещины
раскрытием до 0,3 мм и трещины, внутреннее пространство которых
заполнено твердыми продуктами выщелачивания цемента и непроницаемы
для инъектирования, должны быть заполнены по 6.2 герметизирующей
мастикой по ГОСТ 14791.
6.5.5.11 При перерывах или при окончании работ по инъектированию
трещин необходимо промыть ацетоном по ГОСТ 2768 насос и шланги.
6.5.5.12 В результате выполнения работ по инъектированию трещин
следует оформлять акт освидетельствования скрытых работ (см. 6.5.3.21).
6.5.6 Заключительные работы.
6.5.6.1 После окончания нагнетания инъекционного раствора на каждый
штуцер следует установить деревянную пробку. Не менее, чем 24 часа после
завершения работ по нагнетанию инъекционного раствора в трещины
штуцеры следует удалить с поверхности бетона путем его срезки
углошлифовальной машиной по ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 с алмазным диском
по ГОСТ Р ИСО 7711-2. Следы от установки штуцеров необходимо
устранить (например, заштукатурить цементным раствором).
6.6

Гидрозащита трещин

6.6.1 Технологические операции при выполнении работ по гидрозащите
трещин должны включать:
- подготовительные работы;
- подготовка трещин, приготовление ремонтных составов и нанесение
ремонтных составов;
- заключительные работы.
6.6.2 Подготовка трещин.
6.6.2.1Вдоль устья трещины в пределах защитного слоя бетона необходимо нарезать штрабу при помощи инструментов и заполнить ее ремонтным
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составом. Ширина штрабы должна быть определена в зависимости от величины раскрытия трещины. Минимальная ширина штрабы должна быть не
менее 5 мм (см. рисунок 21). Минимальная глубина штрабы должна быть не
менее 10 мм.

1 - тело бетона, 2 - трещина, 3 - линии разделки трещины

Рисунок 21 -

Схема подготовки трещин при гидрозащите

6.6.2.2 Штрабу следует очистить от пыли сжатым воздухом при помощи
компрессора давлением не более 0,2 МПа.
6.6.2.3 При использовании для очистки штрабы компрессора, на
компрессоре должен быть установлен фильтр, предотвращающий попадание
конденсата и масла в штрабу.
6.6.2.4 В результате выполнения работ по нарезке штраб следует
оформлять акт освидетельствования скрытых работ.
6.6.3 Приготовление ремонтных составов.
6.6.3.1 Приготовление ремонтных составов следует производить в
соответствии с прилагаемой инструкцией для выбранного ремонтного
состава.
6.6.3.2 Как правило, для герметизации трещин рекомендуется
использовать ремонтные составы из герметизирующей мастики. Для
приготовления герметизирующей мастики следует необходимое по
инструкции количество эпоксидной смолы по ГОСТ 10587, пластификатора
по ГОСТ 8728 и отвердителя по ГОСТ Р 50096 перемешать низкооборотной
(до 500 об/мин) дрелью с винтовой насадкой до получения однородной
пастообразной консистенции, в процессе перемешивания следует добавить
наполнитель (например, песок) в количестве от 100 до 200 массовых частей.
6.6.4 Нанесение ремонтных составов.
6.6.4.1 Бетонная поверхность, на которую следует нанести ремонтный
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состав, должна быть сухой, очищенной от наледи, грязи, пыли.
6.6.4.2 Бетонная поверхность должна иметь температуру не ниже
плюс 5 °С.
6.6.4.3 Набивка штрабы ремонтным составом производится при помощи
шпателя либо строительно-монтажным пистолетом. Как правило, нанесение
ремонтного раствора должно производиться снизу вверх по штрабе.
6.6.4.4 При ремонте глубоких трещин необходимо использовать
уплотнительные шнуры по техническим условиям завода-изготовителя,
например, по ТУ 2291-009-0398419-2006, которые следует забивать в штрабу
при помощи шанцевого молотка по ГОСТ 11042 перед нанесением
ремонтного состава. Допускается использовать шнуры из уплотнительной
резины по ГОСТ 6467. Диаметр шнура должен превышать ширину штрабы
на 2 мм.
Глубина штрабы при использовании уплотнительного шнура должна
быть не менее 15 мм.
Примечание - При забивке уплотнительного шнура в штрабу в результате
деформации он занимает больший объем.

6.6.4.5 В результате выполнения работ по гидрозащите трещин следует
оформлять акт освидетельствования скрытых работ.
6.6.5 Заключительные работы.
6.6.5.1 Свежеуложенный в штрабу ремонтный состав следует защитить
путем оклейки ремонтной зоны при помощи липкой ленты полиэтиленовыми
пленками по ГОСТ 10354 на ширину, превышающую ширину штрабы в два
раза.
6.7 Восстановление расшивки швов мостовых опор
6.7.1 Швы каменной кладки и облицовки мостовых опор и тела
водопропускных туб необходимо содержать в исправности по всей
поверхности сооружений. Разрушенный старый раствор в швах должны
своевременно заменён новым. Несвоевременная расшивка пустых швов
приводит к вывалу отдельных камней и сокращения срока службы кладки.
6.7.2 Для обеспечения высокого качества работ швы тщательно
отчищают от слабого (с нарушенной структурой) раствора и грязи с
помощью пазовки, скарпеля и скребка на глубину от 3 до 6 см. Глубина
расшивки швов менее 3 см не допускается.
6.7.3 Пазовку применяют при тонких швах (толщиной до 10 мм),
скарпель - при большой толщине швов. Скребок используют для удаления из
швов различных частиц, а также слабого, легко выкрашивающего раствора. С
поверхности облицовочных камней опор остатки раствора удаляют
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проволочной щеткой. При отчистке швов необходимо обращать внимание на
то, чтобы не повреждались кромки облицовочных камней.
6.7.4 После удаления слабого раствора шва рекомендуется промыть
струей воды и продуть сжатым воздухом для удаления посторонних частиц,
ослабляющих адгезию раствора к кладке.
6.7.5 Для восстановления расшивки швов применяют безусадочные
быстро твердеющие сухие смеси MasterEmaco N 900 и MasterEmaco N 5100,
а также MasterInject 1330. Перед укладкой материалов MasterEmaco
необходимо тщательно пропитать ремонтируемую поверхность водой.
6.7.6 Смачивание производить каждые 10 - 15 минут в течение не менее
3-х часов, перед нанесением раствора излишки воды следует удалить сжатым
воздухом или ветащью. Швы должны быть влажными , но не мокрыми.
6.7.7 Материалы MasterEmaco наносятся келькой или расшивником.
После выравнивания (разглаживания) швы покрываются сверху
паронепроницаемыми защитными покрытиями MasterSeal M 336.
6.7.8 Материалы MasterInject 1330 наносится помощью ручных
инъекторов (см. рисунок 22) .
6.7.9 Расшитые швы должны иметь вогнутую форму глубиной 10 мм.
Шов заполняется слоями, равномерно уплотняя каждый из них. При
глубоком шве (до 6 см) раствор уплотняется трамбовочной лопаткой, при
неглубоком (3 - 4 см) - движением расшивника вдоль шва. После заполнения
и расшивки шва удаляют кельмой наплывы раствора.

Рисунок 22- Расшивка швов
6.8 Торкретирование поверхности опор мостовых сооружений
6.8.1 Торкретирование - способ нанесения на поверхность опор
мостовых сооружений одного или нескольких слоев ремонтного состав на
специальном цементе с помощью сжатого воздуха.
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6.8.2 Торкретированию подлежат трещиноватые, выветрившиеся
каменные и бетонные кладки опор, имеющие большое количество мелких
наружных трещин, обнаженной арматуры и другие нарушения защитного
слоя.
6.8.3 Работы по торкретированию поверхности кладки (подготовка
бетонной поверхности , приготовление сухой смеси, нанесение торкрета и
т.д.) должны выполняться в соответствии с Технологическими правилами
торкретирования кладки инженерных сооружений [2].
6.8.4 Подготовка бетонной поверхности
6.8.4.1 В подготовительный период удаляют разрушенный бетон,
очищают арматуру от ржавчины (при необходимости устанавливают
дополнительную арматуру), очищают поверхность от грязи, пыли, масла,
краски и т.п. (промывают, продувают сжатым воздухом); придают
очищенной поверхности шероховатость для лучшего сцепления нового
бетона со старым.
6.8.4.2 Перед нанесением торкрета поверхность конструкции промывают
водой под давлением 10 - 15 МПа и увлажняют до насыщения.
6.8.5 Приготовление ремонтного состава.
6.8.5.1 Количество воды в торкрете должно составлять 12 -13 % по
отношению к весу сухой смеси (120-130 мл воды на 1 кг сухой смеси).
Правильно увлажненная бетонная масса, нанесенная на поверхность,
характеризуется жирным блеском. Недостаток воды дает на поверхности
слоя сухие пятна и полосы. При избытке воды торкрет оплывает.
6.8.6 Торкретирование поверхности
6.8.6.1 Работы по торкретированию вертикально расположенных опор
производят снизу вверх. Если проектная толщина значительная, то торкрет
наносят несколькими слоями.
В случае значительного разрушения поверхности опор или сильной
фильтрации воды через нее торкретирование производят по арматурной
сетке, которую приваривают на проектном расстоянии от конструкции к
анкерам согласно п. 3.2.1 [2].
6.8.6.2 При нанесении значительных слоев используют арматурную
сетку, изготовленную из стальных стержней диаметром от 6 до 12 мм с
ячейками 10х10 см и 15х15 см. Для нанесения слоев малой толщины
используют проволочные штукатурные сетки с различной ячейкой.
6.8.6.3 Торкретирование осуществляют полосами шириной до 1,5 м
снизу вверх при толщине слоя до 4 см по сетке и до 2 см – без сетки.
Первый наброс производят при удалении сопла от поверхности на
расстоянии 0,9 – 1,0 м, а последующие после схватывания предыдущего – на
расстоянии около 0,5 м.
6.8.6.4 Последний слой торкрета укладывают толщиной, достаточной
для закрытия арматуры. Слой для затирки поверхности в случае
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необходимости наносят не ранее чем через 12 ч, но не позднее, чем 24 ч.
Поверхность этого слоя затирают сразу после его нанесения.
6.8.7 Рекомендуемые материалы:
- для торкретирования слоя толщиной до 60 мм: MasterEmaco S 540 FR,
MasterEmaco S 540 FR;
- для торкретирования слоя толщиной более 60 мм: MasterEmaco S 466,
бетонные составы на специальном пластифицированном быстротвердеющим
цементе MasterEmaco А 640.
7 Ремонт водопропускных труб
7.1 Общие положения
7.1.1 В каменных и железобетонных трубах встречаются такие же неисправности, как и в мостовых сооружениях из этих материалов:
выкрашивание расшивки швов, выветривание облицовки, различные трещины
в кладке, выщелачивание раствора, сколы бетона, оголение арматуры.
Значительная часть этих неисправностей и повреждений устраняется с
применением материалов и способов, используемых при ремонте каменных и
железобетонных опор (раздел 6 настоящих рекомендаций).
При ремонте труб не следует допускать снижения их водопропускной
способности во избежание подтопления и оползания насыпей.
Водопропускная способность действующих малых
искусственных
сооружений должна определяться расчетом с учетом опыта предыдущей
эксплуатации. Запрещается использовать технические решения ремонта,
предусматривающие наращивание стен и свода с внутренней стороны более,
чем на 3 см по сравнению с требуемой по расчету.
7.1.2 Ремонт труб должен предусматривать заделку трещин и
обращение активных трещин в неактивные в соответствие с указаниями
п 5.5 настоящих рекомендаций.
7.1.3 Основным общим методом ремонта стен и свода труб является их
облицовка с внутренней стороны высокопрочным водонепроницаемым
безусадочным бетоном из сухих смесей, рекомендованных в главе 6
настоящих рекомендаций. При этом ослабленный поверхностный слой
«старого» бетона или кладки должен быть удален на глубину не менее 2 см.
Толщину облицовочного слоя из высокопрочного безусадочного бетона
следует назначать равной 4-5 см.
7.1.4 В трубах из кирпичной кладки или естественного камня бетон
облицовочного слоя должен наноситься по арматурной сетке, закрепленной к
существующей конструкции на анкерах (рисунок 23). Облицовку следует,
как правило, совмещать с упрочением стен и свода закачкой в них
склеивающего состава. В облицовочный слой следует закладывать трубки
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для нагнетания указанного состава, выполняемого после набора
облицовочным слоем прочности не ниже 20 МПа.
7.1.5 Если выявлена необходимость усиления стен и свода
железобетонной трубы, облицовочный слой может выполняться из
фибробетона MasterEmaco S 540 FR, MasterEmaco S 540 FR. Внутренняя
поверхность облицовки из этого материала должна быть после схватывания
затерта с целью удаления выступающих фибр. В проекте ремонта должно
учитываться, что наибольшее внешнее давление от грунта приходится на
нижние части стен трубы. Их усиление рекомендуется совмещать с ремонтом
лотка, применяя единую железобетонную конструкцию по схеме рисунка 23.

1 - специальный ремонтный бетон MasterEmaco или специальный бетонный состав
MasterEmaco; 2 - арматура; 3 - анкера 010, А-Н или А-Ш; 4 - безусадочный бетон на
специальном цементе MasterEmaco А 640

Рисунок 23 -. Схема ремонта водопропускных труб из кирпича или
естественного камня
7.1.6 Основным
средством
защиты
от
коррозии
открытых
металлических конструкций в водопропускных трубах служат цинковые
покрытия толщиной слоя не более 80 мкм, в том числе при ремонте холодное оцинкование. Для защиты от коррозии в агрессивной среде
обетонируемые металлических деталей и арматуры должно применяться
покрытие из материла MasterProtekt 300.
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7.1.7 К работам по ремонту дефектов и повреждений водопропускных
труб относятся ремонт швов и раковин, заделка трещин, ремонт стенок и
лотка на постоянно действующих водотоках, устройство внутренних
железобетонных оболочек и ремонт гидроизоляции.
7.2 Расшивка швов и заделка раковин
7.2.1 Все выветрившиеся и растекавшиеся швы кладки очищают от
старого раствора, грязи, пыли и промывают. Если имеются камни, которые
после удаления старого раствора могут вывалиться из кладки, то их следует
расклинить до начала очистки. Перед выполнением работ по расшивке
(заделке) швов поверхность тщательно увлажняют.
7.2.2 Расшивка швов производится ремонтным составом на специальном
пластифицированным быстротвердеющим цементе MasterEmaco А 640 и
MasterEmaco S 488.
7.2.3 Ремонтный состав готовят в следующих пропорциях: соотношение
по массе: на 1 кг сухой смеси MasterEmaco S 488 добавляют 0,15 - 0,167 л
питьевой воды, на 25 кг (мешок) добавляют 3,78 л – 4,2 л воды.
7.2.4 Замешивание вручную не рекомендуется. Для небольших замесов
можно использовать дрель со спиральной мешалкой, для больших замесов
необходим миксер.
7.2.5 Подготовленные швы заполняют тестообразным раствором
MasterEmaco S 488 вручную (с помощью шпателя) или механизированным
способом.
7.2.6 При ручном способе раствор укладывается в шов на максимально
возможную глубину с уплотнением; после твердения первого слоя
производится дальнейшее заполнение шва с уплотнительным шнуром
Вилатерм. Поверхность шва разделывают расшивником и придают ему
вогнутую форму глубиной 5-6 мм.
7.2.7 В период производства работ температура поверхности внутренней
части конструкции, предназначенной для контакта с MasterEmacoS 488, не
должна быть ниже 5 оС. Обработанные поверхности увлажняют водой в
течение 8 ч.
7.2.4 Заделка раковин, сколов при небольших площадях и глубинах
повреждений
производится
вручную
ремонтным
составом
MasterEmaco S 488. Первый слой наносится на подготовленную поверхность
без заглаживания. После начала схватывания первого слоя наносится второй
и тоже без заглаживания. Только последний слой уплотняется и тщательно
заглаживается мастерком.
7.2.5 Отдельные вывалившиеся камни устанавливаются на место,
расклиниваются и производится заделка швов вокруг них. Если камней нет,
то ниши от них заполняются бетоном на основе специального цемента
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MasterEmaco А 640, укладываемым в опалубку.
7.3 Ремонт трещин водопропускных труб
7.3.1 В случае неактивной трещины вдоль ее устья в пределах
защитного слоя бетона нарезают камеру, чтобы заполнить ее бетоном
MasterEmaco. Ширину камеры определяют в зависимости от раскрытия
трещины. Минимальная ширина трещины 4 мм. Очищают полученную
штрабу от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов);
перед
выполнением работ по заделке трещин поверхность штрабы
тщательно увлажняют.
7.3.2 В случае активной трещины необходимо провести ремонтные
работы по усилению конструкции, восстанавливающую ее монолитность
согласно п. 5.6.2.
7.3.3 Для заделки трещин применяются ремонтные составы,
приготовленные MasterEmaco S 488 и MasterEmaco N 900.
7.3.4 Приготовление раствора. Раствор готовят в следующих
пропорциях. Соотношение по массе: на 25 кг (мешок) материала
MasterEmaco N900 добавляют 4,0 - 4,5 л питьевой воды; на 1 кг материала
2 добавляют 0,16 - 0,18 л питьевой воды, а для MasterEmaco S 488 расходуют
3,78- 4,2 л питьевой воды на 25 кг смеси. Перемешивают смесь в течение
2-3 мин для получения однородной массы, без комков. Не рекомендуется
применять ручной способ замешивания. Для получения необходимой
консистенции раствора воду добавляют небольшими порциями в пределах
максимального количества. Для затворения небольшого объема раствора
применяют низкооборотную дрель со специальной насадкой. Расход
материала составляет около 1,08 кг сухой смеси на 1 м ремонтируемой
трещины. Раствор готовит в количестве, которое можно использовать в
течение 20-30 мин. Запрещается повторно добавлять воду в раствор.
7.3.5 Подготовленные трещины заполняют тестообразным ремонтным
составом MasterEmaco S 488 и MasterEmaco N 900 вручную (с помощью
шпателя, кельмы или мастерка) или механизированным способом.
Заделанным швам придают вогнутую форму при помощи расшивника,
используемого для расшивки швов каменной кладки.
В
период
производства работ температура поверхности внутренней части конструкции,
предназначенной для контакта с ремонтным составом, не должна быть ниже
5 оС. При температуре 20 оС готовая смесь должна быть использована в
течение 60 мин.
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7.4 Торкретирование внутренней поверхности водопропускных труб
7.4.1 Торкрет применяется для защиты поверхности кладки от
выветривания, от ударного и истирающего действия льда и песка, от влияния
агрессивных примесей в воздухе и воде, от размораживания; при
восстановлении уже выветривающихся поверхностей, а также поверхностей,
имеющих неглубокие раковины, сколы и трещины, при усилении массивных
сводов труб.
7.4.2 Для увеличения прочности и предохранения от появления
усадочных трещин торкретный слой следует армировать металлической
сеткой. Армирование торкретного слоя обязательно, если торкретирование
производится для защиты поверхности от ударного воздействия песка, льда
или воды и усиление элементов существующих труб.
7.4.3 Поверхность кладки перед нанесением торкрета должна быть
очищена от грязи, пыли, краски. Выявленные путем простукивания
отслаивающиеся части кладки должны быть удалены. Поверхности кладки с
образовавшейся цементной пленкой, гладко затертые и зажелезненные,
следует обрабатывать для придания им шероховатости путем устройства
насечки скребками, металлическими щетками, зубилами или очистить
пескоструйным способом.
7.4.4 Перед нанесением торкрета поверхность кладки должна быть
продута сжатым воздухом и пропитывают бетонную поверхность водой до
насыщения.
7.4.5 Армирование торкрета производится сетками из арматуры
диаметром 3-6 мм со стороной квадрата 50-100 мм. Сетка крепится вязальной
проволокой к анкерам, заделанным в кладку. Анкера диаметром 8-10 мм с
загнутыми концами заделываются на глубину 150-250 мм в отверстия
диаметром 15-20 мм с помощью цементного раствора. Расстояние между
анкерами 300-600 мм. Сетку следует устанавливать не ближе 10 мм от
поверхности кладки (рисунок 24).
7.4.6 Раковины глубиной более 5 см следует предварительно заделать
ремониным составом MasterEmaco S 488 или MasterEmaco S 5400.
7.4.7 Для торкретирования поверхности труб применяются ремонтные
составы MasterEmaco S 466 и MasterEmaco S 5400.
7.4.8 Количество воды в торкрете должно составлять 12-13 % по
отношению к весу сухой смеси (120-130 мл воды на 1 кг сухой смеси).
Правильно увлажненная бетонная масса, нанесенная на поверхность,
характеризуется жирным блеском. Недостаток воды дает на поверхности
слоя сухие пятна и полосы. При избытке воды торкрет оплывает. При
недостатке воды в смеси на поверхности торкрета появляются сухие пятна и
полосы, а у места торкретирования скапливается иного пыли.
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Рисунок 24 - Оболочка из торкрета по металлической сетке
7.4.9 Торкретирование кладки производят при температуре массива
конструкции и воздуха не ниже 5 °С.
7.4.10 Раствор наносят перемешиванием сопла слева направо и сверху
вниз. Каждое прерывание процесса нанесения раствора незначительно влияет
на консистенцию раствора. Она нормализуется через некоторое время после
начала работы машины. Расстояние от сопла до рабочей поверхности
60-80 см. Разбрызгиватель держат под углом от 60о до 90о к поверхности.
Избыточно нанесенный толстый слой торкрета в отдельных местах при
необходимости срезают до схватывания раствора. В местах, где толщина
слоя недостаточна, делают пометки для дополнительного нанесения
торкрета. Количество торкрета и работ по его нанесению контролируют в
процессе выполнения. Он заключается в визуальном осмотре и регулярном
простукивании торкретного покрытия.
7.4.11 Торкрет наносят на поверхность послойно. Рекомендуемая
толщина слоя покрытия составляет 10-40 мм. Покрытие общей толщиной
более 50 мм укладывают не менее чем в два слоя. При нанесении первого
слоя сопло должно находиться на расстоянии 60-80 см от торкретируемой
поверхности. Последующие слои наносятся при меньшем расстоянии, но не
менее 50 см. Минимальная толщина слоя торкрета 5-7 мм. Разбрызгиватель
держат под углом от 60о до 90о к поверхности. При торкретировании по
арматуре сопло немного наклоняется для заполнения пустот за арматурой.
7.4.12 Торкретирование ведется горизонтальными полосами высотой
1,0-1,5 м по всей ширине поверхности. Торкретирование вертикальных
поверхностей производится снизу вверх.
7.4.13 Качество торкрета и работ по его нанесению контролируют в
процессе выполнения. Он заключается в визуальном осмотре и регулярном
простукивании торкретного покрытия. Поверхность торкрета должна быть
ровной и не иметь бугров или впадин больше 5-7 см.
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7.5 Ремонт лотков водопропускных труб
7.5.1 Основными дефектами лотковой части водопропускных труб
являются:
- разрушение стенок в уровне протекания воды;
- разрушение кладки лотковой части;
- неравномерная осадка секций или просадка средней части трубы с
образованием мест застоя воды;
- растяжка трубы.
7.5.2 Особенностью ремонтных работ является необходимость отвода
воды в трубах, расположенных на постоянно или периодически
действующих водотоках. Основными способами осушения места работ в
таких трубах являются:
- отвод воды по вспомогательной трубе или лотку;
- устройство накопителя воды перед трубой с последующей
перекачкой её насосами;
- применение водонепроницаемой опалубки.
После осушения места производства работ производится укладка
бетона.
7.5.3 Ремонт лотка выполняют на всей ширине сечения и на всей длине
участка, чтобы не было обратных уклонов и пазух, способствующих застою
воды и скоплению грязи.
7.5.4 Для ремонта лотков водопропускных труб применяются ремонтные
составы, приготовленные MasterEmaco S 466 и MasterEmaco S 488 PG.
7.5.5 Подготовительные работы. Перед ремонтом лотка каменной и
бетонной трубы очищают лоток на всей ширине сечения разрушенного бетона.
Установливают опалубку на длине ремонтруемого участка. Опалубка должна
быть водонепроницаемой, иметь надежное закрепление анкерами и подпорками.
7.5.6 Для приготовления 1 м
бетона необходимо 2250 кг
MasterEmaco S 466 или 1950 кг MasterEmaco S 488 PG. Бетон готовят в
миксере или в 50-литровых емкостях перемешиванием низкооборотной
дрелью со специальной спиральной насадкой. В миксер или емкость заливают
минимальное необходимое количество воды, затем включают миксер и быстро
и непрерывно засыпают MasterEmaco S466 или MasterEmaco S 488 PG.
Перемешивание ведут в течение 3-4 мин до получения равномерной
необходимой консистенции бетонной смеси. При приготовлении бетонной
смеси в емкостях сухую смесь вводят порциями, чем облегчается
перемешивание. При необходимости можно добавить воду в пределах указанной
максимальной величины. Запрещается повторно добавлять воду в смесь.
7.5.7 Бетонную смесь заливают непрерывно. Высокая текучесть
ремонтного состава позволяет укладывать его без вибрации. В среднем при
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температуре от 15оС до 25оС материал сохраняет текучесть 1 ч. При более
высоких температурах срок текучести состава значительно снижается.
7.5.8 При нормальном температурном и влажностном режиме опалубку
снимают через 24 ч после заливки бетонной смеси. Отремонтированную зону
защищают от вибрации или нагрузки до достижения требуемой прочности.
Поверхность лотка увлажняют водой в течение 3 суток.
7.5.9 При выправлении продольного профиля лотка укладывается новый
бетон, поверхность которого исключает возможность образования мест
застоя воды. Толщина слоя нового бетона должна быть не менее 6-8 см.
7.5.10 При наличии признаков растяжки трубы производится
экранирование, которое представляет собой устройство сплошной
железобетонной плиты на всю длину трубы. Для этого в старом лотке
пробуривают отверстия, в которые вставляются анкера диаметром 12-16 мм.
Расстояние между анкерами 60-80 см. К анкерам вяжется продольная
арматура диаметром 16-24 мм, расстояние между арматурой 15-30 см в
зависимости от величины растяжки и укладывается бетонная смесь. После
укладки бетонной смеси в лотковую часть необходимо уравнять отметки
подводящего и отводящего русел с отметками вновь уложенного лотка.
7.5.11 Если позволяет бытовой расход водотока, то желательно его
пропускать по углублению в лотке шириной 50-70 см и глубиной 20-30 см
(рисунок 25).

Рисунок 25 - Заделка нишеобразных трещин в нижней части
стенок
8 Ремонт подферменника под опорные части
8.1 Общие положения
8.1.1 Для выравнивания и ремонта опорных частей мостовых
сооружений применяют подливочные составы из
безусадочных
быстротвердеющих бетонных смесей наливного типа с высоким модулем
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упругости Masterflow 980 или Masterflow 928. Толщина заливки варьируется
в пределах:
- 40 – 100 мм для Masterflow 980;
- 20 – 200 мм для Masterflow 928.
8.1.2 При отсутствии специальных составов применяются составы, из
пластифицированного расширяюшегося цемента MasterEmaco 640 и
комплексной добавки предающей плстифицирующие свойства.
8.1.3 При производстве ремонтных работ без закрытия движения по мосту,
рекомендуется применение сверхбыстротвердеющего состава MasterEmacoT
1200 PG. Данный состав может заливаться на толщину от 10 до 100 мм, время
жизни раствора составляет 15 – 25 минут в зависимости от температуры
окружающей среды. Температура применения MasterEmacoT 1200 PG в пределах
от минус 10 оС до 30 о С, что позволяет использовать его при аварийных
ремонтах в осенне-зимний период.
8.1.4 Основные свойства подливочных составов:
- высокая удобоукладываемость, без введения дополнительных
пластифирующих добавок;
- быстрый набор прочности (прочность на сжатие через 1 сутки 25 МПа
через 28 суток - 60 МПа);
- высокая морозостойкость F300;
- быстрые сроки схватывания: начало – через 30 минут; конец – 8 часов.
- высокая водонепроницаемость.
8.2 Подготовительные работы
8.2.1 Подготовительные работы связаны с удалением грязи, пыли,
следов ГСМ и насыщением бетонного основания подферменника под
опорной части водой м выполняются по следующей последовательности:
- удаляется крупный мусор вручную;
- производится подъемка опорной части;
- производится нивилировка поверхности подферменника;
- удаляется мелкий мусор, грязи и пыли водоструйной установкой и
насыщение водой и насыщение водой;
- удаление остатков воды и продувка воздухом поверхности.
8.2.2 При необходимости, производится установка опалубки. Опалубка
должна отвечать требованиям прочности и долговечности согласно п.4.5.
Внутренная поверхность опалубки должна быть обработана антиагезивом.
Опалубка располагается таким образом, чтобы подливка в плане выступала
за опорную плиту подферменника. Эта величина определяется проектом и
должна быть не менее, минимальной толщины материала подливки.
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8.3 Приготовление и укладка раствора
8.3.1 Для приготовления ремонтного состава для подливки под опорные
части заливают в миксер минимальное количество воды и при постоянном
перемешивании миксера медленно и непрерывно засыпают сухую смесь
Masterflow 928. После того как засыпана вся смесь, перемешивание
продолжают в течение 3-4 минут до образования однородной массы. При
необходимости добавляют воду до достижения требуемой консистенции и
еще раз перемешивают миксер 2-3 минуты.
8.3.2 Раствор подают через отверстия в опорной части или с одной
стороны приподнятой опорной части поверх подферменника, пока с
противоположенной стороны смесь не достигнет горизонтального уровня, не
превышающего высоту нижней плиты опорной части.
8.3.3 Укладку смеси производят без перерывов, так как
жизнеспособность готовой смеси составляет, примерно, один час (при
температуре 20 оС), поэтому за это время весь объем должен быть уложен.
Укладку материала можно проводить вручную или с помощью
бетононасосов только с одной стороны (чтобы избежать захвата воздуха).
Благодаря хорошей текучести, укладка смеси производится без
дополнительного вибрирования, просто подвигая вперед-назад стальной
гибкий трос (рисунок 26).
28

1 - подферменник; 2 - выравнивающий слой; 3 - опалубка; 4 - опорная часть; 5 анкерная плита; 6 - анкерные болты; 7 - клинья; 8 - бетонная смесь; 9 - гибкий стальной
трос (набор мелких стальных цепей)

Рисунок 26 - Схема устройства выравнивающего слоя
8.3.4 Ремонтная смесь содержит цемент, вызывающий раздражение
кожи и слизистых оболочек. Поэтому следует избегать попадания в глаза и
контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места необходимо
тщательно промыть водой и обратиться к врачу, представив информацию о
свойствах материала.
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