
يةالمنشآت المائ/المشاكل الشائعة فى المنشآت

:مشاكل رشح الماء من الداخل أو الخارج

Water InfiltrationWater Leakage



تلف ونحر السطح

تلف وعيوب الخرسانة

Surface Erosion



تلف و مشاكل الفواصل

تلف وعيوب الخرسانة

مادة غير مناسبةأركان الفواصل



صدأ حديد التسليح

Corrosion 



Concrete under 

attack

Chlorides

Water

Carbonation

Alkali Silica 

Reaction Temperature

Abrasion

Impact

Chemicals

(Acids, solvents...)

+ Errors made during design  or  Construction



 تعريفDefinitions

:Protectionالحماية 

هو المحافظة على المنشأ الخرسانى على وضعه 

التآكل الحالى وتقليل التأثيرات المؤدية الى التلف و

.فى المستقبل

:Strengtheningالتدعيم و التقوية 

مية هى عملية اعادة القدرة الستيعاب االحمال التصمي

ادة قوة و أو زي, االصلية للعناصر االنشائية الضعيفة 

.قدرة جزء أو عنصر من المنشأ

* ACI-546R



 تعريفDefinitions

Repair:

Before

After



Principal’s of Repairs
Repair Technology

مبادئ و أسس أعمال الترميم للمنشآت

تكنولوجيا ترميم الخرسانة



التشخيص

:ة األولى الختيار مونة الترميم  الخطو

تحديد األسباب  ومدى  الّضرر  •

فحص و َتحليل نوعية  الخرسانة التى قد تبدو سليمة•

ى هل االستبدال واالزالة  بدالً م• ن التحليل المالى واإلقتصاد 

االصالح و الترميم الكامل

متانة أَْن يتم اَختياَر نظام أعمال الترميَم األكثر< =

و تحمل لكْى ُيَنّفذُ 



مواد الترميم

دهانات حماية حديد التسليح من الصدأ-1

المواد الرابطة-2

الترميممون-3



مواصفات

أدهانات حماية حديد التسليح من الصد

.ذات خواص حماية ووقاية طبيعية•

.تعطى حماية من مهاجمة الكلوريدات•

.تعطى حماية من مهاجمة ثانى أكسيد الكربون الكربنة•

.مقاومة لنفاذ االوكسجين و الماء•

.قادرة على تقليل معدل الصدأ•

.تحسن من قوة التماسك بين الحديد و مونة الترميم التالية•

108سيكا توب ارماتيك 

110سيكا توب ارماتيك 

سيكا زنك ريتش



Using Corrosion Inhibiting Impregnation :

Using Sika Ferrogard -903:

Used in new and Existing constructions

•Sika Ferrogard -903 is a corrosion 
inhibiting , emulsion-type impregnation 
for concrete .

•Sika Ferrogard -903 penetrates the 
concrete by liquid and vapour diffusion.

•Sika Ferrogard -903 has a high affinity 
to steel and forms a protective film on 
the steel surface .

• Sika Ferrogard -903 suitable for 
treatment of reinforcing steel which is 
corroding or in danger of being corroded 
in areas without any visible concrete 
defects .



.ذات قوة التصاق ممتازة•

ة قدرة على ملئ الفراغات السطحية مما يزيد مساحذات•

.االلتصاق على خط التماس
.تمنع فقد السائل من مونة الترميم الى داخل السطح•

.ذات زمن صالحية تشغيل طويل•

.متوافق مع سطح الخرسانة•

ح له القدرة على نقل االحمال كاملة من مونة الترميم الى السط•

.الخرسانى

مواصفات

المواد الرابطة

110سيكا توب ارماتيك 

32سيكا ديور/ 121سيكا توب 

سيكاالتكسمونة  



.يعمل مع الخرسانة الموجودة•

.يعمل على حماية حديد التسليح•

.متوافق مع الخرسانة القائمة•

.ذات معاير مرونة مساوى أو أقل قليال من الخرسانة•

.له مقاومة  للكلوريدات وثانى أكسيد الكربون•

(.منفذ لبخار الماء)يسمح بتنفس الخرسانة •

مواصفات

الترميممون

122سيكا توب 

سيكا ريب

سيكاالتكس

سيكا جراوت



<45 degree

90 degree

خطأ مكنم ضلمف

SURFACE PREPARATION

CLEARLY DEFINED EDGES 
AT ANGLE  > 45 DEGREE

45 degree



الترميم و االصالحنمنتجات و مو

الخرسانة كمادة ترميم-1

(  شوت كريت)مدفع الخرسانة-2

خرسانة شوت كريت 

مونة الشوت كريت الجاهزة

الجاهزةمون الترميم -3

مون الترميم االسمنتية3-1
.مون الترميم االسمنتية التقليدية3-1-1

المون البوليمرية االسمنتية المعدلة-3-1-2

مون الترميم االيبوكسية  -3-2

االيبوكسية-الترميم االسمنتيةمون -3-3



تقنيات الترميم

مونة ترميم  

(: 1)االسلوب رقم

-:عمق الترميم صغير فى بالطة افقية

مضاف اليها1:3مونة اسمنتية من الرمل واالسمنت :مونة الترميم

3:1مع الماء سيكاالتكس

امونة أسمنتية بقوام الروبة من االسمنت مضاف اليه: مادة رابطة

1:1و الماء بنسبة سيكاالتكس



مادة رابطة

مونة الترميم

تقنيات الترميم

(: 2)االسلوب رقم

-:عمق الترميم كبير فى بالطة افقية
مونة بوليمرية اسمنتية معدلة :  مونة الترميم

مونة سيكاالتكس/سيكا ريب /122سيكا توب 

110سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية : مادة رابطة

121سيكا توب مونة بوليمرية اسمنتية معدلةأو

سيكاالتكسمن االسمنت مضاف اليهاأو مونة اسمنتية 

1:1و الماء بنسبة 



108سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية بوليمرية  : مانع للصدأحديددهان لل

110سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية أو  

سيكا زنك ريتشأو دهان أيبوكسى عنى بالزنك

تقنيات الترميم
(: 3)االسلوب رقم

-:عمق الترميم كبير مع وجود حديد تسليح مكشوف

110سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية : مادة رابطة

121سيكا توب مونة بوليمرية اسمنتية معدلةأو

سيكاالتكسمضاف اليهاأو مونة اسمنتية
مونة /سيكا ريب /122سيكا توب مونة بوليمرية اسمنتية معدلة : مونة الترميم

سيكاالتكس

بى أر105سيكا سيل/107سيكا توب دهانات بوليمرية اسمنتية معدلة : دهان حماية



تقنيات الترميم

(: 4)االسلوب رقم

-:عمق الترميم كبير ورأسى مع وجود حديد تسليح مكشوف

وب سيكا تمونة أسمنتية بوليمرية  :دهان للحيد مانع للصدأ

سيكا توب أو مونة أسمنتية أيبوكسية 108ارماتيك 

ريتشزنكسيكاأو دهان أيبوكسى عنى بالزنك110ارماتيك 

110سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية : مادة رابطة

(أختيارية)

مونةجراوت اسمنتية غير منكمشة: مونة الترميم

114سيكا كريت / 200سيكا جراوت / 214سيكا جراوت 

دهانات بوليمرية اسمنتية معدلة : دهان حماية

بى أر105سيكا سيل/ 107سيكا توب 



تقنيات الترميم
(: 5)االسلوب رقم

-:عمق الترميم كبير ورأسى مع وجود حديد تسليح مكشوف
:دهان للحيد مانع للصدأ

108سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية بوليمرية  

110سيكا توب   ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية أو 

سيكا زنك ريتشأو دهان أيبوكسى عنى بالزنك

110سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية : مادة رابطة

32سيكا ديور أو مونة أيبوكسية 

جراوت اسمنتية غير منكمشةمونة: مونة الترميم

111سيكا توب / 200سيكا جراوت / 214سيكا جراوت 

دهانات بوليمرية اسمنتية معدلة : دهان حماية

بى أر105سيكا سيل/ 107سيكا توب 

حقن و ضخ مونة الترميم



تقنيات الترميم
(: 6)االسلوب رقم

-:عمق الترميم كبير ورأسى مع وجود حديد تسليح مكشوف

: دهان للحيد مانع للصدأ

108سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية بوليمرية  

110سيكا توب   ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية أو 

سيكا زنك ريتشأو دهان أيبوكسى عنى بالزنك

110سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية : مادة رابطة

32سيكا ديور أو مونة أيبوكسية 

خرسانة شوت : مونة الترميم

مونة الشوت كريت كريت

الجاهزة
دهانات بوليمرية اسمنتية معدلة : دهان حماية

بى أر105سيكا سيل/ 107سيكا توب 



تقنيات الترميم
(: 7)االسلوب رقم

-:تدعيم وتقوية العناصر االنشائية بالتقميص

قمصان الخرسانة المسلحة



> w/cكجم و 400< أسمنت :خرسانة القميص  0,45

163سيكامنت مع أضافة 

تقنيات الترميم

-:تدعيم وتقوية العناصر االنشائية

108سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية بوليمرية  : دهان للحيد مانع للصدأ

110سيكا توب   ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية أو

ريتشزنك سيكا بالزنكأو دهان أيبوكسى عنى 

110سيكا توب ارماتيك مونة أسمنتية أيبوكسية : مادة رابطة

32سيكا ديور أو مونة أيبوكسية 

دهانات بوليمرية اسمنتية معدلة : دهان حماية

بى أر105سيكا سيل/ 107سيكا توب 

31سيكا ديور مونة أيبوكسية : تزريع االشاير



تقنيات الترميم
(: 8)االسلوب رقم

-:تدعيم وتقوية العناصر االنشائية بالبوليمرات المسلحة بااللياف



تقنيات الترميم
(: 8)االسلوب رقم

-:تدعيم وتقوية العناصر االنشائية بالبوليمرات المسلحة بااللياف



Surface Injection by SIKADUR 52

Crack Filler

SIKADUR 31
Cap Seal

SIKADUR 52

تقنيات الترميم
-:الحقن السطحى للشروخ االنشائية



تقنيات الترميم
-:الحقن السطحى للشروخ االنشائية

Surface Injection by SIKADUR 52

للشروخ ذات عرض 

مم5الى -5,



Deep Injection by SIKADUR 52

Crack Filler

SIKADUR 52

Injection Holes

تقنيات الترميم
-:الحقن العميق للشروخ االنشائية



Fixation of dowels and starter bars.

•Sika Dur 31 CF (V/H)

•Sika Dur 42 (V)

•Sika Grout 200/214 (V)

Horizontal Tie

H

Vertical Tie

V



Anchoring Fixation:

Tie depth (Ld) : (10-12 ) Øs

Tie Diameter (ØH) : For Sikadur 31 (Øs + (2-4 mm))

For Sikadur 42 (Øs + 7 mm)

For Sika grout 200/214 (Øs + 18 mm)



الخالصة

ة ّنوعية العمل  قد تبدو عمليُة الترميم و الّتصليَح سهلَة لكن جود

.والمتانة مع التحمل مع الزمن تعتمد على عوامل عديدة

:بار  هذا اإلختيار  َيج ُب َأْن َيْأخَذ في اإلعت
أسباب التلف والعيوب  •

نوعية ّتحضير السطح المناسبة•

مدى تأهيل وامكانيات المقاول المنفذ لالعمال•

العوامل و الظروف الجوية و البيئية المحيطة•

تكلفة الترميم و الّتصليح  •



























































  ِ Agenda:
مقدمة اعمال العزل•

عزل المنشآت •

جودة الخرسانة•

عزل الفواصل واماكن اختراق المواسير •

طبقة العزل النهائية•

انظمة العزل•

البيتوميني•

االسمنتي•

االيبكسي•

االغشية المرنة•



العزلاعمال مقدمة 

علي خرسانة غير منفذه للمياهالخطوات للحصمل•

(اضافات الخرسانة)جودة الخرسانة –

تحضير السطح –

اختيار نظام العزل–

التنفيذ السليم لنظام العزل–



مفهوم عزل المياة للمنشآت

:المنشأداخل خفظ المياه 

الخزانات•

حمامات السباحة•

محطات صرف و تحلية المياه•

انابيب المياه•

السدود•

:المنشأ خارجخفظ المياه 

البدروم و الجراجات تحت سطح االرض•

االنفاق•

المنشآت المعرضة للمياه•

الخزانات تحت سطح االرض•

منشآت المواني•



ضغط الماء

أنواع العزل المختلفة للمنشآت

P

عزل تحت ضغط مياه 

هيدروستاتيكى من خارج المنشأ

الى الصرف

P

ضغط الماء

عزل تحت ضغط مياه 

هيدروستاتيكى من داخل المنشأ

عزل لرشح مياه  من خارج 

المنشأ

عزل لرشح مياه  من داخل 

المنشأ

الى الصرف



أعمال العزل للمنشآت الخرسانية الحاجزة للماء

تكنولوجيا صناعة الخرسانة

تكون الخرسانة عالية الجودة الكثيفة قليلة  الفراغات و المسام

ذات قدرة  أكبر لعزل الماء

:والخرسانة الجيدة يجب أن تكون

خلطتها التصميمية جيدة من حيث •

سبة مراعاة نسبة االسمنت الدنيا و كذلك ن

.W/Cالماء الى االسمنت القصوى 

لشدات و الفرم والدمك و امراعاة أعمال •

المعالجة    



أعمال العزل للمنشآت الخرسانية الحاجزة للماء

تكنولوجيا صناعة الخرسانة

:الخرسانة عالية الجودة تحتاج مايلى

:  اضافات الخرسانة المناسبة•

(  بالستوكريت أن)المانعة للنفاذية •

(.نتسيكام)و الفائقة التشغيلية( بالستيمنت)الملدنات •

(  سيكا فورم أويل)و ( سيبارول)دهانات الشدات و الفرم •

(   أنتيسول) مركبات المعالجة •



أعمال العزل للمنشآت الخرسانية الحاجزة للماء

تفصيالت و طرق معالجة الفواصل•

مكونات نظام العزل للمنشآت



:عزل الفواصل واماكن اختراق المواسير

:المواد المستخدمة في الفواصل 

A. Water Bars.

B. Swellable sealant 

C. Joint Flex.

D. Joint Combiflex



A. Water Bars.

Water bars® is used to :

• Seal construction and expansion joins in water 

retaining structures such as reservoirs, water towers, 

dams, spillways, canals, swimming pools. Sewage 

tanks etc… 

• AS well as to keep water out of concrete structures 

such as basements, underground car parks, tunnels, 

subways retaining walls etc….

V-Type and AR-Type water bars :

Used in Construction joints only

O-Type and DR-Type water bars :

Used in Expansion joints.



Fig (1)

Water stop types used 

inside concrete 

sections

Fig (2)

Water stop types used 

outside concrete sections



تسرب المائىقطاعات مانعأختيار

الوتر ستوب

Inside:

Surface



Water stop type V

Fig. (3)

Water stop type 

V fixed



Fig. No. (7)

Expansion or movement joint 

with O type water stop



Fig. No (8)

Surface expansion 

Water stop



Fig. (9)

T Section for construction joint



B. Swellable sealant 

Swellable sealant used in construction joints 

Swelling is quick enough to stop water in few hours when a 

completely dry structure is filled with water 



10 mm

10 mm
10 mm

16 mm

16 mm
16 mm

Area = 43.30 mm2 Area = 110,85 mm2

Free expansion is greater than 100% after 7 days water inmersion

Swell and the Rubber Profile :

Rubber 

profile

Swell

Water can pass ! Water doesn’t pass !



C. Joint Flex :

Polyurethane moisture curing Sealant used in construction 
and expansion joints.

Joint Sealants should be designed to last many years and consideration given to 

Environmental Exposures. The selection criteria include:

-Climate Exposure  -Chemical Resistance  -Compatability  

-Colour Choice       - UV Radiation      -Traffic ability 

-Curing Times        - Submersion         - Ease of use



: فواصل التمدد •

فلكس•



D. Joint Combiflex :

A high performance joint sealing system for 
irregular or high movement joints, based on 
Hypalon flexible sheeting and epoxy resin 
used in construction and expansion joints.

Expansion Joint Construction Joint



: فواصل التمدد •

كومبيفلكس•



اختراق المواسير

Pipe entries

With Combiflex

Recess

Combiflex







أعمال العزل للمنشآت الخرسانية الحاجزة للماء

تفصيالت و طرق  معالجة الفواصل

اصل لعالج فواصل الصب االنشائية و فواالساليب 

:التمدد و الهبوط

:  فواصل الصب االنشائية•

(  V-ARالنوع )بارز وتر •

كومبفليكس•

سويالبل•

:فواصل التمدد والهبوط•

(O-DRالنوع )بارز وتر •

كومبفليكس•

فلكس   •



:خطوات العزل

الفحص المبدئى و االختبار

الترميم والعالج

تطبيق نظام العزل



DOUBLE SAFETY SYSTEM 

FOR
WATERPROOFING OF SWIMMING POOLS & TANKS

المزدوج عزلنظام 
للخزانات الخرسانية و حمامات السباحة

بأستخدام الدهانات االسمنتية



أللمنشلرئيسيةاالعزل طبقة

المسلحةالخرسانة

فواصل الصب االنشائية

اختراقات المواسير

للخزانات/ مكونات نظام العزل للمنشآت



RC FLOOR 
الخرسانة المسلحة

Tie Rodsزراجين

Honeycomb تعشيش

Cold Joints

فواصل صب

Pipe penetrations

اختراق مواسير
Cracks & Hair 

Cracks شروخ

الفحص المبدئى و االختبار•

نظام العزل المزدوج

مرحلة الترميم والعالج



RC FLOOR

4cm

7-10 cm

برايمر+ سيكا فلكس 

108/110سيكا توب 

:مونة رابطة •

التكسسيكاروبة

:مونة ترميم أسمنتية•

سيكاالتكسمضاف اليها

نظام العزل المزدوج

مرحلة الترميم و العالج

تعشيش

فواصل صب اختراق مواسير
شروخ

زراجين



نظام العزل المزدوج

مرحلة العزل

RC FLOORخرسانة االرضية

  
ط
وائ
ح
 ال
نة
سا
ر
خ

107سيل توب / 105سيل سيكا: طبقة العزل الرئيسى

تمع االسمنسيكا بوند/ سيكاالتكسمستحلب من : مونة الربط

1سيكا /سيكاعازلةمضاف اليه : بياض أسمنتى عازل

سيكاالصقة/121سيكاتوب/ مونة سيكاالتكس: لصق السيراميك من

سيكا تايل جراوتمن : سقية العراميس



نظام عزل الخزانات الخرسانية 

بأستخدام الدهانات االيبوكسية

EPOXY SYSTEMS

FOR

WATERPROOFING OF TANKS



RC FLOOR 
الخرسانة المسلحة

Tie Rods زراجين

Honeycomb تعشيش

Cold Joints

فواصل صب

Pipe penetrations

اختراق مواسير
Cracks & Hair 

Cracks شروخ

الفحص المبدئى و االختبار•

نظام العزل بالدهانات االيبوكسية

مرحلة الترميم والعالج



RC FLOOR

4cm

7-10 cm

برايمر+ سيكا فلكس 

108/110اروماتيكسيكا توب

:مونة رابطة •

سيكا /110اروماتيك  سيكا توب 

32ديور

31/41سيكا ديور :مونة ترميم •

تعشيش

فواصل صب اختراق مواسير
شروخ

زراجين

نظام العزل بالدهانات االيبوكسية

مرحلة الترميم والعالج



RC FLOOR

نظام العزل بالدهانات االيبوكسية

مرحلة العزل

Primer Coat- Sika Floor 94 primer

1st Coat -Sika Gard 62 

or

Sika Gard PW

2nd Coat -Sika Gard 62 

or

Sika Gard PW



نظام عزل الخزانات الخرسانية 

بأستخدام االغشية المرنة

Flexible Membrane System
FOR 

WATERPROOFING OF TANKS



Substrate

سيراميك

السيراميكمونة  رمل

العزل

حمايةلباد

الحماماتعزل

PVCباالغشية المرنة من 

ميكانيكىتثبيت



Waterproofing Layer


