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 .تناول ىذا البحث أثر الموالس كمادة مضافة عمى الخمطات الخرسانية

ومن خالل التجارب المعممية التي أجريت في ىذا المجال وجدنا أنو عمىى الىرغم مىن األثىر الفعىال 

 مبي عمى مقاومة الخمطة الخرسانية.لمموالس كمادة مبطئة لزمن الشك إال أنو يؤثر تأثير س
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Abstract 

 

This research deals with the impact of molasses as an additive to 

admixtures concrete. 

Through  laboratory tests conducted in this field we found that in spite of 

the effective impact of  molasses as a slowed down the time of  

hardening, but it have negative effects on mixture concrete resistance.  
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The higher the  proportion of  molasses large decrease in mixture 

concrete  resistance is happening compared to mixture standard 

resistance. 
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 اآلية
 
 

 ق ال تعالى : 
 

َوَتْنحُِتوَن ِمَه اْلجِبَاِل )

( 941ُبيُوًتا َفاِرِهيَه )

َفاتَُّقوا َّللاََّ َوَأِطيُعونِ 

( َوَل ُتِطيُعوا َأْمَر 951)

 ((959اْلُمسِْرِفيَه )
 

   
 

 (  959- 941االية )-سورة الشعراء
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 االهداء
 .... وسويداء قمبهم لنا متربعا ..الى من كانت حدقات أعينهم لنا مرتعا 

 ...وهمسات حكمتهم لنا مرجعا 

 ئناابا إلى 

 الى من احاطتنا بحنان ال ينضب ومحبة ال تجدب... 

 الى أمهاتنا الحبيبات 

 الى الذين أستمهمنا من نظرتهم معنى االمل ومن دقات قموبهم ماهية المودة... 

 ننااخو إلى إ 

 الى من كانوا لنا سندا وفيا وخير ونيس في اسعد المحظات وأجممها ...  

 الى أصدقائنا

 والتفاني...دفق ... التوجه العطاء المت

 اساتذتنا 

 ...الوجدان اسخة فيإليك يا قمعة العمم الر  

 ان اإلسالميةجامعة أم درم 



iii 

 

 عرفانر والالشك
 أوتيت كل بالغة **** وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر ولو أنني

 **** ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر مقصرالما كنت بعد القول إال 

بخالص الشكر ووافر االمتنان عمى ما بذلت من   أ/معاذ عثمان بشارة ايضا يسرنا أن نتقدم لكو 

ونحن العارفين لفضمك المستضيئين بقدرك  ن حسناتك...جيد وتحممت من مشقة جعميا اهلل في موازي

وقد حررنا ىذه السطور بمسان االمكان ال بقمم التبيان ... سائمين  عن القيام بالشكر...العاجزين 

وأن يرزقنا واياك الفردوس االعمى من الجنان  ن...المولى عز وجل أن يجعمنا واياك من أىل القرآ

 اسرة قسم الهندسة المدنيةونخص بالشكر  ألسرة كمية العموم الهندسيةكما نتقدم بالشكر والعرفان 

بيت طيبة وتمونت فرحا وأمال تزينت سماءنا بآللئي األنجم الالمعة وتوشحت بوشاح حيث القموب تشا

 القوافيالفرح والسرور وىمت بشائر طيور المحبة ترفرف نشوة بقدومك وتعانقت حروف 

 كبعطر  ترحيبا

 م/عثمان ابراهيموباألخص  معامل شركة  زمكريت لمخرسانة الجاهزةونخص بالشكر أيضا 

 ميزان حسناتكم فينكم جعميا اهلل نياية مسيرتنا الطالبية بفضل من اهلل ثم م نابأقالمونحن نخط 
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 صالمستخم
 

تنااااااول ىاااااذا البحاااااث بشاااااكل عاااااام الخرساااااانة كماااااادة أساساااااية لمبنااااااء وكااااال مكوناتياااااا مااااان اسااااامنت     
خااااااااواص .وتناااااااااول أيضااااااااا    وماااااااااء خمااااااااطحصااااااااى    –)رماااااااال ركااااااااام بنوعيااااااااة  و)بكاااااااال انواعااااااااو   

 .ة الخرسان
 نة في حالتييا الطازجة والمتصمدة,مع درسة تأثير المواد المضافة عمي خواص الخرسا    

 وتااااام عمااااال خمطاااااة خرساااااانية قياساااااية )بااااادون مضااااااف  وخمطاااااات اخااااار  بالمضااااااف لمعرفاااااة تاااااأثيره
عماااااااي الخاااااااواص , وتااااااام عمااااااال اختباااااااار التحميااااااال لممكعباااااااات لمعرفاااااااة المقاوماااااااو لمخرساااااااانو العادياااااااو 

 قارنة النتائج المتحصل عمييا.والخرسانو بالمضاف ,  وتمت م
ات الضاااااروريو التاااااي يجاااااب اخاااااذىا أيضاااااا  عماااااى بعاااااال التوصااااايات والمالحظااااا كماااااا احتاااااو  البحاااااث

 .أ  اختبار ليا  ءبعين االعتبار عند استخدام الخرسانو او عند اجرا
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Abstract 

 

 

 
   This research tackled concrete ingeneraly as a main material for building 

and its component (cement and type of it) , aggregate in tow type (gravel , 

sand ) mixing water ,and tackled too properties of concrete. 

   With study of effect of admixtures in properties of concrete in to type fresh 

and hardness condition. 

   And standard mix concrete was made ( without admixtures ) and other mix 

for knowing it's effect on the properties.  made    

 

 load test of  cubes was made for concrete without admixture and  with 

admixture, and it was compared with the results obtained. 

Find also on some of the recommendations and the necessary observations 

that must by taken into account when using concrete or when conducting 

any test her as contained.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 قائًح انًحرىٌاخ 

  

 انظفحح انًىضىع انرقى
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 Ii اإلهــــــــــــــــــــذاء ب

 Iii انشكـــــر وانؼــــرفاٌ ج

 Iv ضانًطرخه د

 Vi قائًح انًحرىٌاخ  ِ

 Viii فهرش االشكال و

 Ix فهرش اندذاول  ز
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 ولالباب األ 

 المقدمة -1

 مقدمة  -  

في هذا البنياف هو الركاـ الذي يتماسؾ مع بعضػ   كبراف يتركب مف عدة مواد والجزء األالخرسانة هي بني

نتيجػة التفاعػؿ  المغمفة لمركاـ والتػي تتصػمد اإلسمنتيةمة الحجرية وذلؾ بفعؿ العجينة في صورة شبيهة بالكت

حػواؿ نػة لمخرسػانة ابػالحجـي فػي أامػب األوالماء ونسب توزيع المواد المختمفة المكو  سمنتالكيمائي بيف اال

 هي:

 فرااات سمنتعجينة اال كبير و صغيريركاـ ا
(60 –       (30 –       (1 –      

 

مػػف  ي 3/2 -4/3اويتضػ  مػػف ذلػػؾ أف الركػػاـ هػو المكػػوف األساسػػي لجسػػـ الخرسػانة حيػػث يحتػػؿ حػػوالي 

 حجـ الخرسانة. 

إلى أن  يعمؿ عمػى تلميػؿ التغيػر الحجمػي لمخرسػانة النػات  مػف  ضافةباإل والركاـ يعتبر مادة رخيصة نسبياً 

فتلػـو بوظيفػة فعالػة  سػمنتعجينػة االأمػا  .سػمنتعجينػة اال عمميتي الشؾ والتصمد ومف تغير الرطوبة فػي

عطػاء الخرسػانة الملاومػة المطموبػة ومػؿء الفرا اػات بػيف حبيبػات الركػاـ وذلؾ بإيجاد التماسؾ بيف الركاـ وا 

 الصب. أثناءنزالؽ الركاـ إوتسهيؿ 

 مشكمة البحث  - 

والمتطمبػػػات الخرسػػػانية وذلػػػؾ  اػػػراضكسػػػابها ميػػػزات جديػػػدة تتناسػػػب مػػػع األا  تحسػػػيف خػػػواص الخرسػػػانة و 

 .موالسلا إستخداـب

 البحث أىداف 3  -

   ها عمى خواص الخرسانة.أثر المختمفة و  ضافاتاإل أنواعالتعرؼ عمى 
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  موالسال إستخداـخرسانية عف طريؽ تحسيف ملاومة الخمطة ال. 

  لى الملاومة اللصوى.إها لموصوؿ إتباعالتي يتـ  اتختبار معرفة اإل 

 البحث  ةمنيجي 1-4 

 .الحصوؿ عمى المصادر المحتوية عمى مادة البحث 

  صػػوؿ عميهػػا نسػب المػػواد التػػي تػـ الح أوعمػؿ خمطػػة خرسػػانية تجريبيػة مػػف ايػػر مػادة مضػػافة بكميػػات

 28ايػاـ و 7و أيػاـ 3ت مػف هػذا الخمطػة لمعرفػة ملاومػة الضػغط عنػد مكعبػا   أخذمتصميـ و لكنتيجة 

 يوـ. 

    مكعبػات مػف كػؿ خمطػة لمعرفػة ملاومػة  9 أخػذبنسب مختمفة مف المػوالس و  خمطتاف خرسانيتافعمؿ

 الموالس. تأثيرالضغط و 

  الضغط لكؿ خمطة خرسانية لمعرفة ملاومة الضغط لها. اتإختبار  إجراء 

 ىيكل البحث 1-5

 . ضافاتعف الخرسانة واإل ةعام ملدمة وؿباب األال وؿاتن

هػػػػا أنواعو  ضػػػػافاتاإلو  ومكوناتهػػػػا وخواصػػػػهاالخرسػػػػانة أهميتهػػػػا  يشػػػػمؿالجانػػػػب النظػػػػري و  البػػػػاب الثػػػػانيو 

ستخدامو   اتها وتطبيلاتها. ا 

 وتدويف النتائ . نة المعممية لمخرسا اتختبار اإل الثالث يشمؿالباب ما أ

جػػراءو  التػػي تػػـ عممهػػا اتختبػػار اإل نتػػائ  مناقشػػة وؿاتنػػ والبػػاب الرابػػع الالزمػػة لهػػا وملارنتهػػا مػػع  الحسػػابات ا 

  نتائ  الخمطة اللياسية.

 .اتحللخاتمة والتوصيات والمراجع والمميحتوي عمي ا الباب الخامسما أ
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 الباب الثاني

 النظري طاراإل -2

  مقدمة  - 

ت فػػي إسػتعممالخرسػانة العاديػػة فػي التػاريح مػػف حػوالي ألفػي عػػاـ وقػد  إسػتعمؿمػػف  أوؿيعتبػر الرومػاف هػـ 

مكانمعظـ مبانيهـ لسهولة تشكيمها و   .بسيطاً  تنفيذها بعمالة مدربة تدريباً  يةا 

وعنػػد  ،لػػيهـإإضػػافة المػػاء مػػع  سػػمنتواال أوليػػة مكونػػة مػػف الرمػػؿ والػػزلطالخرسػػانة هػػي مخمػػوط مػػف مػػواد 

 نهـ تسمى زمف الشؾ. تتـ عممية تماسؾ بي خمطهـ جيداً 

 شػكؿ صػمد ومتػيف مػع الػزمف تػدريجياً  أخػذ، فهػي تخػرىولمخرسانة خصائص كثيرة تمتاز بها عف المواد األ

وتبدأ بالشؾ االبتدائي وتنتهي بالشؾ النهػائي. كػذلؾ فهػي شػديدة الملاومػة لمضػغط ولكنهػا فػي نفػس الوقػت 

فػػػي األمػػػاكف التػػػي تحػػػدث فيهػػػا  بػػػداً أال تسػػػتخدـ فػػػي ملاومتهػػػا لمشػػػد لػػػذلؾ فالخرسػػػانة العاديػػػة  ضػػػعيفة جػػػداً 

  .شدإجهادات 

التػي يػتـ  يالبالسػتيؾو الخشػب  ،المعػادف ،الطػوباتختمؼ الخرسانة بشكؿ أساسي عػف بليػة المػواد الجػاهزة 

مهنػدس المشػرؼ الػذي يسػتطيع الفي المكػاف المناسػب فػي كونهػا تحتػاج إلػى  اووضعه االمالئـ منه إختيار

ف أصػػناعتها والبػػد نسػػبة لملاومتهػػا و العديػػدة المختمفػػة بال شػػتراطاتف يصػػممها ويراقػػب تصػػنيعها ضػػمف اإلأ

 ومراقبة وجودة الخرسانة. إختياريكوف لدي  إلماـ جيد بطرؽ 

 
 صب الخرسانة يوضح ( - شكل )
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 أىمية الخرسانة  - 

 :مػػف  سػػمنتاأل ةلصػػناع ةالخػػاـ الالزمػػحيػػث يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى الركػػاـ والمػػواد  تػػوافر المػػواد الخػػاـ

 الكسارات بتكاليؼ قميمة وفي معظـ المناطؽ.

 .سهولة صناعتها وتشكمها 

  ملاومػػة عاليػػة لمضػػغط: تعػػد الخرسػػانة ذات ملاومػػة عاليػػة للػػوى الضػػغط بينمػػا تعػػد ضػػعيفة الملاومػػة

، والخرسػػانة التػػي نسػػبيًا بالنسػػبة لمشػػد لهػػذا السػػبب يضػػاؼ حديػػد التسػػمي  لمخرسػػانة لملاومػػة قػػوة الشػػد

تحتوي عمى حديد تسمي  تسمى بالخرسانة المسمحة، بينما الخرسانة التي ال تحتوي عمػى حديػد تسػمي  

 تسمى بالخرسانة العادية.

 خرىملاومة العوامؿ الجوية: تعد الخرسانة جيدة الملاومة لمعوامؿ الجوية ملارنة مع المواد األ. 

 كالخشػػب والحديػػد  خػػرىلاومػػة لمحرائػػؽ ملارنػػة مػػع المػػواد األملاومػػة الحريػػؽ: تعػػد الخرسػػانة جيػػدة الم

 وايرها .

 ميزات الخرسانة والخرسانة المسمحة  - 

 يمكف حصر هذا الميزات فيما يأتي: 

 مختمفػػة لمخرسػػانة تبعػػًا  أشػػكاؿ: ُتصػػب الخرسػػانة الطريػػة فػػي قوالػػب لمحصػػوؿ عمػػى سػػتخداـمرونػػة اإل

 لشكؿ اللالب المستخدـ.

 وصػػػالت  أثرالصػػػيانة: تحتػػػاج المنشػػػيت المعدنيػػػة إلػػػى أعمػػػاؿ الطػػػالء الػػػدوري، وتتػػػأعمػػػاؿ  إقتصػػػادية

المنشيت الحجرية بالصليع عادة، في حيف ال تحتاج منشيت الخرسانة المسػمحة األساسػية إلػى أعمػاؿ 

 الصيانة. 

  بليػة  ًا بتغيػر تطبيػؽ الحمػوالت الحيػة عميهػا مػفأثر تػ أقػؿملاومة الحموالت الطارئة: الخرسانة المسمحة

 ملاومة تخضع  قؿمواد اإلنشاء، وذلؾ بسبب وزنها الذاتي المرتفع. بمعنى أف األجزاء األ
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 لتشوهات كافية لنلؿ اللوى إلى األجزاء األكثر ملاومة. 

 ية الحصوؿ عمى قطع مسبلة الصػنع: يمكػف تنفيػذ اللطػع الخرسػانية مسػبلة الصػنع فػي المعمػؿ، إمكان

 . ثـ يجري تجميعها في موقع العمؿ

   عيوب الخرسانة  - 

 كما هو الحاؿ في جميع مواد البناء، فإف الخرسانة المسمحة تبدي عددًا مف العيوب أهمها: 

 الوزف الذاتي المرتفع.  

  . الحاجة إلى الدقة في كمية حديد التسمي  وطريلة ربط 

  إلػػػى أعمػػػاؿ التػػػدعيـ والتػػػربيط،  إضػػػافةاالبػػػًا مػػػا يتطمػػػب تصػػػنيع اللالػػػب الػػػالـز لمصػػػب وقتػػػًا طػػػوياًل

 وضرورة بلاء اللالب حتى تحصؿ الخرسانة عمى الملاومة الكافية. 

  صػػػب الخرسػػانة وحمايتهػػا بعػػد ذلػػؾ مػػف الصػػليع أو مػػػف  أثنػػاءالكافيػػة فػػي  حتياطػػاتاإل أخػػذضػػرورة

 الجفاؼ السريع. 

  الخرسانة  أنواع  - 

i .:تحػػت  الخرسػػانيةوهػػي خرسػػانة بػػدوف أي حديػػد تسػػمي  وتسػػتخدـ فػػي أعمػػاؿ الفرشػػات  الخرسػػانة العاديػػة

 .إلجهادات شد وعمؿ األرضيات والسدود ةالغير معرض الخرسانيةوعمؿ الكتؿ  واألرصفةاألساسات 

ii .إجهػادات الشػد وهػذا النػوع  ةيػد تسػمي  لملاومػويشترؾ معهػا حد ةعادي ةوهي خرسان :المسمحة الخرسانة

ستخداماً  مف الخرسانة هو األكثر شيوعاً    .تنفيذا ورخص تصنيع  ةفي العالـ وذلؾ لسهول وا 

iii .يػػػػتـ إكسػػػػابها إجهػػػػادات ضػػػػغط قبػػػػؿ تحميمهػػػػا وهػػػػذا  ةعاديػػػػ ةوهػػػػي خرسػػػػان اإلجهػػػػاد: ةسػػػػابل ةالخرسػػػػان

حمػػاؿ وبالتػػالي ال نحتػػاج الػػى حديػػد مػػف تػػأثير األ ةبمالشػػاة إجهػػادات الشػػد الناتجػػ ةاإلجهػػادات تكػػوف كفيمػػ

  تسمي .
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iv .صمبها في المصنع ثـ بعد ذلؾ وتعال  حتى تماـ ت الخرسانةتصب  الصبي: ةاسابل الجاهزة الخرسانة

 واألعمػدةاإلجهػاد وتشػمؿ البالطػات  ةأو سػابل ةأو مسػمح ةعاديػ ةيمكف أف تكوف خرسان ة،الى المنشأ تنلؿ

 والساللـ. الخرسانيةوالحوائط والبمكات 

v . والتػي  المتاحػة المحميػةيمكػف الحصػوؿ عميهػا بإسػتخداـ المػواد  خرسػانةوهػي  الملاومػة: عاليةالخرسانة

 أخػػرى ةضػػافإ ةالملاومػػة تحتػػوي عمػػى مػػاد عاليػػة الخرسػػانةإال أف  التلميديػػة الخرسػػانة ةتسػػتخدـ فػػي صػػناع

 اللابميػػػةمػػػع الحصػػوؿ عمػػػى نفػػس  ةوذلػػػؾ حتػػى يمكننػػػا تلميػػؿ مػػػاء الخمػػط الػػى أقصػػػى درجػػ وهػػي الممػػدنات

  .عالية ةلمتشغيؿ وبالتالي الحصوؿ عمى ملاوم

 خمط الخرسانة  - 

مػواد عضػوية  أيلػذلؾ يجػب تنظػيفهـ مػف  الػزلطقبؿ خمط مواد الخرسػانة يجػب التأكػد مػف نظافػة الرمػؿ و 

و أ الطػػيفهـ ألف وجػػود نسػػب كبيػػرة مػػف إسػػتعمالو اسػػمهـ بالمػػاء قبػػؿ ذلػػؾ بهػػزهـ فػػي المنخػػؿ عاللػػة بهػػا و 

كؿ و صدى الحديد الموجود فيها ويضعؼ يفي الخرسانة يسبب ت الفوسفاتو أ مالحاألو أالمواد العضوية 

 . مف قوتها

 بطريلتيف رئيسيتيف:  ية لمخرسانة عموماً ولويتـ خمط المواد األ

i. الخمط اليدوي 

 عػف الرطوبػة، يػتـ خمػط الخرسػانة بعد تنظيؼ الرمؿ والػزلط، تخػزف المػواد فػي مكػاف مناسػب بػالموقع بعيػداً 

 الجاروؼ وذلؾ لخمط كميات قميمة مف الخرسانة.  إستعماؿبطريلة  يدوياً 

ii. :الخمط الميكانيكي 

بالنسب المطموبة في خالطػات ذات سػعة مناسػبة مػع تناسػب حجمهػا بمعػدؿ  تخمط الخرسانة ميكانيكياً     

النلػػؿ والصػػب لمعمميػػة وتسػػتعمؿ الخالطػػات فػػي موقػػع العمػػؿ ويتناسػػب عػػدد الخالطػػات مػػع نػػوع وطبيعػػة 

 لعمؿ ومع كميات الخرسانة المطموبة.ا

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 خالط ميكانيكي في الموقعيوضح  ( - شكل )

   سمنتاال 2-7

رابػط هيػدروليكي أي مسػحوؽ ايػر  ((BS12:1978كما ورد فػي المواصػفات البريطانيػة  سمنتتعريؼ اال

وتحتفظ  ماهةقادرة عمى التحمؿ والتصمب بفعؿ تفاعالت اإل عجينةعضوي ناعـ، عند خمط  بالماء يكوف 

 بصالبتها وقوتها حتى عند امرها في الماء. 

الكالسيوـ الحاوية عمي الطفؿ تنت  مادة تتصمب بالماء واير منحمة، ولما كاف  أحجار ن  عند طحفأوجد 

 بورتالند.  اسمنتسـ إالنات  يشب  أحجار بورتالند في الموف والخصائص أطمؽ عمي  

 يتلػدـ ورقػ ىعػف مػد هاماً  راً شلتي تعطى مؤ الهامة وا ستراتيجيةاإلمف الصناعات  سمنتتعتبر صناعة اال

 المتزايد مف هذا السمعة يدؿ داللة واضحة عمى نمو الحركة العمرانية والحضارية. ستهالؾالبمد فاإل

 البورتالندي سمنتاال أنواع 2-7-1

 تختمؼ باختالؼ المركبات الكيميائية لها: أنواعالبورتالندي تحت عدة  سمنتيتوفر اال

 البورتالندي العادي سمنتاال: 

 خػرىالخاصػة األ نػواعاأل ستخداـيستعمؿ هذا النوع في كافة المجاالت اإلنشائية وذلؾ لعدـ وجود حاجة إل

 ة ػحيث يستخدـ في اتبميط الطرؽ، وبناء أرصفة الطرؽ، واألبنية الخرساني سمنتمف اال

ستعماالالمسمحة، والخزانات والمستودعات وأنابيب المياا و   ت أخريي.ا 
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 البورتالندي سريع التصمد سمنتاال: 

عاليػػة فػي الخرسػػانة بعػػد الصػب ويسػػتعمؿ فػػي الحػػاالت  نضػػغاطيةإا النػػوع يسػػتعمؿ فػي حالػػة طمػػب قػوة هػذ

 التي يتطمب فيها رفع اللوالب بأسرع وقت، وعند الصب في المناطؽ ذات المناخ البارد. 

 البورتالندي منخفض الحرارة سمنتاال: 

والغايػػة مػػف هػػذا  يػػرة كالسػػدودلممنشػػيت الخرسػػانية ذات الكتػػؿ الخرسػػانية الكب سػػمنتينػػت  هػػذا النػػوع مػػف اال

 .  العاديالبورتالندي  سمنتتفاعؿ اال أثناءهي تخفيض ملدار الحرارة المولدة  سمنتالنوع مف اال

 مالحلألالبورتالندي المقاوم  سمنتاال: 

الشػديدة، لػذا يسػتعمؿ  مػالحات األتػأثير فػي المنشػيت الخرسػانية المعرضػة ل سػمنتيستخدـ هذا النػوع مػف اال

عاليػة، إف سػرعة تصػمد  مػالحفي كافة المناطؽ المالمسة لمتربة والميػاا األرضػية التػي تكػوف فيهػا نسػبة األ

 البورتالندي العادي. سمنتمف سرعة تصمد اال أقؿ سمنتهذا النوع مف اال

 البورتالندي المعدل سمنتاال: 

ذو ملاومػة  البورتالنػدي العػادي وأيضػاً  سػمنتمػف اال أبطأوتفاعم   ماهةاإل أثناء أقؿرارة هذا النوع يطمؽ ح

مػػػا اكػػػدعامات    فػػػي المنشػػػيت التػػػي تكػػػوف كبيػػػرة الحجػػػـ نوعػػػاً إسػػػتعمال مكػػػافوباإل مػػػالحات األتػػػأثير ل أعمػػػى

الصػػب فػػي المنػػاخ  أثنػػاءدرجػػات الحػػرارة وخاصػػة  إرتفػػاعالجسػػور والجػػدراف السػػاندة الضػػخمةي وذلػػؾ لتلميػػؿ 

  الحار.

 سمنتصناعة اال  - - 

عجينػػػة. هػػػذا  يتنلػػػؿ لطػػػواحيف الخػػػاـ لتعطػػػو طينػػػة بحريػػػةي  –يػػػتـ تجهيػػػز المػػػواد الخػػػاـ احجػػػر جيػػػري  -

نتػاج الكمنكػر. عنػد الحػرؽ تتحمػؿ الكربونػات  العجينة الناتجة تغذى بها األفراف الدوارة لتػتـ عمميػة الحريػؽ وا 

 درجة مئوية.    -    عند درجة ا

CaCO                                   CaO+CO                                    
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عنػػد رفػػع درجػػة الحػػرارة  ،خػػرىكاسػػيد األكسػػيد األساسػػي الػػذي يتفاعػػؿ مػػع األينػػت  أكسػػيد الكالسػػيـو وهػػو األ

كا ويتكػوف مونيػات الكالسػيـو وثالثػي كمسػات السػيميأحديػد  ،مونيػات الكالسػيوـأ ،تتشكؿ سيميكات الكالسػيوـ

 الكمنكر بمون  األسود المخضر. 

ي عمػػى التػوالي إلنتػػاج    : ويضػاؼ لػ  الجػػبس بنسػبة ا سػػمنتبعػد تكػويف الكمنكػػر ينلػؿ إلػػى طػواحيف اال

 والذي يكوف جاهز لمتعبئة. سمنتمادة اال

 المواد الخام  - - 

السػيميكا واألمونيػا والحديػد المواد التي تحتوى عمػى الكالسػيوـ وتمػؾ التػي تحتػوى عمػى نسػبة عاليػة مػف  هي

 اوهي الصيغة األساسية لمحجر الجيري والطيفي.

 تي:وتضـ المواد الخاـ اآل

 :تنتشر كربونات الكالسيـو في الطبيعة بشكؿ واسع الحجر الجيري.  

 :وتتكػوف نتيجػة لتجويػة المعػادف اللمويػة والترابيػة الحاويػة  سػمنتفػي صػناعة اال وهي هامة جػداً   الطفمة

 .سيميكات االلمنيـو وهي المركب الرئيسي لمطفمةعمى 

 نػػواعلخمػػط األ الخمػػطبالكاشػػطات وتجميعهػػا ونلمهػػا لماكينػػة  هػػايػػتـ حفر و تتبػػايف التراكيػػب الكيمائيػػة لمطفمػػة 

رسالها لطواحيف المواد الخاـ.  المختمفة بالنسب المطموبة وا 

  يػة بالنسػب ولكيميائية في خمطة المواد األية الحصوؿ عمى مكونات إمكانالمادة الملومة: في حالة عدـ

 مواد ملومة.  إستعماؿالمطموبة يمكف 

 حرؽ المواد الخاـ: 

نسػبة ممكنػة  أقػؿعممية الكمنكرة هي إنتاج الكمنكر الجيػد عػالي الجػودة فػي منطلػة الحػرؽ أي يحتػوي عمػي 

 .ي    –   مف الحجر الجيري ا
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 المكونات المعدنية في الكمنكر:

 ول  خواص هيدروليكية جيدة  سمنتهو المكوف الرئيسي لال :Ca  Si) ا سيميكات الكالسيوـثالثي  -

–  ا%البورتالندي العػادي بػيف  سمنتوتتراوح نسبت  في اال سمنتتعتمد نسبت  وفعاليت  عمى قوة اال

 .ي  

 . Ca Si)اثنائي سيميكات الكالسيـو  -

عنػد خمطػ  بالمػاء وهػػو  سػمنتكبيػر عمػي نوعيػة اال تػػأثيرلػ  : Ca  Al)اثالثػي سػيميكات األلمونيػـو  -

  .ي9–10ا%بالماء تكوف نسبت  ما بيف  إماهت سريع التفاعؿ ويطمؽ حرارة عالية عند 

        نسػػػػبت  مػػػػا بػػػػيف ماهػػػػةباعػػػػث لمحػػػػرارة عنػػػػد اإل :Ca  AF)الومنيػػػػات الحديػػػػد أربػػػػاعي سػػػػيميكات  -

 .ي5-12ا%

 سمنتخواص اال  2-7-4

 : الكيميائيةالخواص  2-7-4-1

مػف تطػابؽ التركيبػة الكيميائيػة لممػواد  لمتأكػدة عنػد كػؿ مرحمػة تصػنيع وذلػؾ عػاد ىليؿ الكيمائية تجػر االتح

عمػى المػادة النهائيػة  ى. كما أف التحاليؿ تجػر سمنتالخاـ لمتطمبات اإلنتاج والتركيبة النهائية لمكمنكر واال

 لمتأكد مف جودة اإلنتاج ومطابلتها لممواصفات. سمنتالمصنعة أال وهي اال

 :الخواص الفيزيائية 2-7-4-2

i. بلدر ما يكوف سمنتهي خاصية فيزيائية تحدد مدى نعومة اال: االمساحة السطحية النوعيةي النعومة .

 .أكبرمطحونًا أكثر بلدر ما تكوف المساحة السطحية النوعية  سمنتاال

ii. 2.9)بػ البورتالندي تلدر  سمنت: كثافة االسمنتكثافة اال –      g/    وتحدد بإستخداـ جهاز ،

  .بموري
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iii. :كيميائيًا مع الماء ثـ بعد مرور ساعة أو أكثر يبدأ العجيف في إظهار  سمنتيتفاعؿ اال زمف الشؾ

هذا الوقت المنلضي بيف بداية خمط الماء  .سـ بداية زمف الشؾإعبر عن  بيي ولشيء مف التماسؾ األ

زمف الشؾ وهو مهـ جدًا بالنسبة لعممية تشغيؿ  صطالحاً إوبداية الشؾ هو ما نسمي   سمنتمع اال

الخرسانة اخمطها تحميمها ثـ رفعها أو ضخها وكذلؾ وضعها أو صبها في المكاف المعد لها وكذلؾ 

نهاء الشغؿ أي تشطيبهاي.  هزها وا 

درجة الحرارة ولذلؾ ال يلع تحديدا إال ونعومت  وكمية الماء و  سمنتيختمؼ زمف الشؾ عمى حسب نوع اال

جهاز  إستعماؿي وب℃  عمى عجيف قياسي معد حسب نسبة الماء المثالية وفي درجة حرارة محددة ا

 فيكات.

صب  كتمة واحدة وهذا ما نسمي  نهاية زمف تي حتى ماهةبعد بداية زمف الشؾ يتواصؿ تماسؾ العجيف ااإل

 .الشؾ

iv.  توجد نسبة معينة مف الجير الحر،  سمنتفي مادة اال والمغنيسيوـ والجبس:التمدد النات  عف الجير

 سمنتمف الجير الذي يسبب التمدد الداخمي في اال أخرىكما أف التفاعالت الكيميائية تولد نسبة 

كبريتات" ليعطي عناصر المتصمد. كما يمكف لهذا الجير الحر أف يتفاعؿ مع عناصر كيميائية "كال

 نتفاخ كبير يمكف أف يؤدي إلى تفكؾ الخرسانة.   إجديدة ذات 

 الخواص الميكانيكية 2-7-4-3

i. يعني ترسب الخرسانة الطرية االطازجةي قبؿ التصمد ونزوؿ المواد سمنتطرد انزؼي الماء مف اال :

رتفاعالصمبة إلى أسفؿ و  . وتؤثر هذا العممية عمى تجانس الخرسانة أعمىإلى  المزاحماء الخمطة  ا 

 ملاومتها.وعمى 

ii.  قياسي موض  في المواصفات، تجهز ثالثة  إختبارالملاومة: تحدد ملاومة الضغط والثني في

 بنسب محددة كما هو مبيف في الجدوؿ التالي: سمنتاال مونةمنشورات مف 
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 :كمية المواد المستعممة لمحصوؿ عمى المونة اللياسية لصنع المنشوراتيوض  ي  - جدوؿ رقـ ا

 ي حسبgالمواد المستعممة في خمط المونة اللياسية ا كمية نوع المادة
 مواصفات أمريكية مواصفات أوروبية

         سمنتاال
           الرمؿ
         الماء

  

iii. مػػف مجمػػوع حجػػـو  أقػػؿيكػػوف حجػػـ نػػوات  التفػػاعالت الكيميائيػػة فػػي المػػاء عػػادة  واالنتفػػاخ: نكمػػاشاإل

والرمؿي وينت  التخمص في هذا الحالة بفعؿ دخوؿ جزء مف الماء في  سمنتالمواد االصمية االماء واال

 نكمػػػاشفيػػػزداد اإل سػػػمنتتركيػػػب الشػػػبكة البموريػػػة وتػػػرتبط هػػػذا الخاصػػػية بمعامػػػؿ نسػػػبة المػػػاء إلػػػى اال

رتفاعالكيميائي مع مرور الزمف و   نسبت . ا 

iv. :مؿ أجػزاء مرنػة الزحؼ هو انضغاط المادة عمى بعضػها الػبعض تحػت حمػؿ ثابػت ومسػتلر يشػ الزحؼ

ي  - ا  ف الزحؼ في الخرسانة في الجو الجػاؼ يكػوفأترتبط بعدة مؤثرات ولهذا يالحظ  لدنة أخرىو 

ضػػػػعاؼ الزحػػػػؼ فػػػػي الظػػػػروؼ الرطبػػػػة ويسػػػػتمر لفتػػػػرات طويمػػػػة ولػػػػ  عالقػػػػة وثيلػػػػة بمعامػػػػؿ المرونػػػػة أ

  .والملاومة

 الركام  - 

ف يكوف مف أالخرسانة الخفيفة يمكف  أنواعحجار طبيعية أو معادف وفي بعض أيتكوف ركاـ الخرسانة مف 

المواد العضوية وحبيبات ذات ملاسات مالئمة لصناعة الخرسانة ويستعمؿ كخميط مف حبيبات ذات ملاس 

  .واحد أو ملاسات مختمفة

 أنواع الركام 2-8-1

 الركام الكبير  2-8-1-1

 . 4mmمف  أكبر  احصى، حصى خشفي ويكوف عادة أنواعالحصى ب يشمؿ
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 الركام الصغير  2-8-1-2

 .  4mmمف أقؿخشفي ويكوف عادة  ،  اناعـأنواعيشمؿ الرمؿ ب

 الركام الشامل  2-8-1-3

 وهو خميط مف الركاـ الصغير والكبير.

  لمركام التدرج الحبيبي 2-8-2

 عػػػف بعضػػػها الػػػبعض طبلػػػًا لملاسػػػاتها بواسػػػطةهػػػو تعيػػػيف توزيػػػع الحجػػػـ الطبيعػػػي لمركػػػاـ بفصػػػؿ حبيباتػػػ  

ا هػػأكبر فػػوؽ بعضػػها الػػبعض بحيػػث يكػػوف  ةاس فتحاتهػػا وموضػػوعمجموعػػة مػػف المناخػػؿ مرتبػػة حسػػب ملػػ

 .عمىملاسًا مف األ

الركاـ عميها ويحدد الوزف المحجوز عمى كؿ منخؿ ثـ تحسب النسبة المئوية لوزف الركاـ المار مف  يوضع

ف عػػهػػذا العالقػػة  رة المئويػػة لمركػػاـ المػػار منػػ  لتعبػػف ملػػاس المنخػػؿ والنسػػبكػػؿ منخػػؿ وتوضػػع العالقػػة بػػي

 توزيع الحجـ الطبيعي لمركاـ وتدرج  الحبيبي.

 : التدرج الحبيبي المنلطع

 هو التدرج الحبيبي الذي ينلص  ملاس أو عدة ملاسات مف الحبيبات.

 التقسيم العام لمركام 2-8-3

 المختمفة التالية:يلسـ ركاـ الخرسانة إلى االقساـ 

 بالنسبة لوزنو 2-8-3-1

            .ركاـ ثليؿ -

          .ركاـ عادي -

 ركاـ خفيؼ. -
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 بالنسبة لمساميتو 2-8-3-2

 العادي والثليؿ. الركاـركاـ كثيؼ التركيب االبناءي مثؿ  -

 ركاـ مسامي التركيب مثؿ الركاـ الخفيؼ. -

 طبقًا لمنشئو )أصمو( 2-8-3-3

        .ركاـ طبيعي -

 ركاـ صناعي. -

 بالنسبة لشكل حبيباتو 2-8-3-4

 .ركاـ مدور -

 اير منتظـ. -

 زاوي. -

 مفمط . -

    .حصوي -

 بالنسبة لطريقة تجييزه  2-8-3-5

 ركاـ بملاسات  الطبيعية اركاـ طبيعيي. -

 ركاـ جرى تكسيرا ميكانيكيًا اركاـ كسارةي.  -

 بالنسبة لمقاس حبيباتو:

 رمؿ ناعـ جدًا.  -

 رمؿ خشف. -

 رمؿ ناعـ.  -

 حصى خشف. -

 حصى. -
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 األساسية لصالحية الركام لمخرسانة شتراطاتاإل  - - 

 عامة إشتراطات 2-8-4-1

سس التصميـ والتنفيذ مواصفات خاصة لمركاـ المستخدـ في الخرسانة بالنسػبة لمخػواص أ إشتراطاتتصنع 

 التالية:

 تكويف الركاـ الجيولوجي. -

 خموا مف الشوائب. -

 ملاومت . -

 حبيبات .شكؿ  -

 .ستهالؾثبات  ضد التجمد واإل -

 متطمبات عامة في الركام المستخدم في الخرسانة 2-8-4-2

 الماء.  تأثيرال يميف الركاـ أو يتحمؿ تحت أ -

إلػػى مركبػػات ضػػػارة وال يلمػػؿ مػػف حمايػػة حديػػػد التسػػمي  ضػػد التيكػػػؿ  سػػػمنتال يتحػػوؿ مػػع مكونػػات االأ -

 والصدأ.

ف تكػػوف هػػذا الحبيبػػات صػػمدة وقويػػة أبيبػػات الركػػاـ الصػػغيرة والكبيػػرة و ف يتكػػوف ركػػاـ الخرسػػانة مػػف حأ -

 ونظيفة.

مػا يمكػف ممػا يسػاعد  أقػؿتكػوف مسػاحت  السػطحية و أف يكوف الركاـ خشػف قػدر المسػتطاع قميػؿ المسػاـ  -

 عمى تلميؿ كمية المياا الضرورية لعممية التشغيؿ.

ال تسوء عممية أمكف في الحدود المسموح بها بشرط ما ي أكبرلمركاـ  كبراأل عتباريف يكوف الملاس اإلأ -

 .الخرسانة خمط ونلؿ وتشغيؿ وخبث ودمؾ

مف أصغر مسافة بيف التسمي   أقؿي   -   ا%كوف ملاسات حبيبات معظـ كمية الركاـ الشامؿ تأف  -

 .كاممة بكؿ قضباف التسمي  إحاطةمف سمؾ الغطاء الخرساني حتى تحيط الخرسانة  أقؿو 
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 الركام:خواص  2-8-5

i. :ت سػػػتعماالتكػػػوف الحجػػػارة المسػػػتهمكة بفعػػػؿ عوامػػػؿ الطبيعػػػة ايػػػر صػػػالحة إل منشأأأل الصأأأخور والحجأأأارة

الخرسػػانة وكػػذلؾ الحجػػارة الجيريػػة المحتويػػة عمػػى الطػػيف والمػػواد الناعمػػة والطفػػؿ الجيػػري والشػػظايا الطينيػػة 

ف تعمػػؿ عمػػى تخفػػيض ملاومػػة أيمكػػف  نػػواعكثيػػرة المسػػاـ كػػؿ هػػذا األالرمػػؿ الرخػػو  أنػػواع لؾوسػػواها وكػػذ

 مف قيمتها المتوقعة.    الخرسانة إلى قيمة قد تصؿ إلى 

ii. تساعد زيادة ملاومة ضغط الحبيبات عمى تحسػيف ملاومػة ضػغط الخرسػانة وخواصػها  ات:بمقاومة الحبي

 .خرىاأل

 :يسمنتالحجارة والحجر اال أنواعملاومة الضغط لبعض  يوض  ي2 -جدوؿ ا

    /kgمقاومت الضغظ  وىع الحجارة  الركام  

 رغرا ركام خرساوت األ

 العامت

 الحجر الجٍري

 جراوٍت

 جابرو

 بازالت

   –     

     –      

     –      

    –      

 الحجر الخفاف ركام خرساوت خفٍفت

 الحجارة الطٍىٍت المىتفشت

 الحجارة الخفٍفت المصىعت

 مه خبث المعادن

    –    

  –     

  –     

ً حسب سمىتالحجر اال

  سمىتوسبت الماء إلى اال

ٌىماً مع معالجت    وبعذ 

 رطبت

البىرتالوذي سمىتاال     –     

 

iii.  عػادة بالنسػبة لمشػكؿ والسػط  تكوف الموجودة في الركاـ  ختالفاتبعض اإل السطح: –المقاس  –الشكل

ممػس مفيػػدة الحبيبػات ذات السػط  األالمناسػػبة لركػاـ الخرسػانة و  شػكاؿالمكعػب أفضػؿ األيعتبػر   ،والملػاس

  التحسػػيف عمميػػة تشػػغيؿ ودمػػؾ الخرسػػانة، وتعتبػػر الحبيبػػات التػػي تلػػؿ نسػػبة سػػمكها إلػػى طولهػػا عػػف 
 
ي  

 حبيبات اير مناسب. 
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 المواد الضارة  - - 

 ضرار التالية:هي المواد التي تؤدي إلى أحد األ

i.  الخرسانة.مواد ضارة بتصمد وتصمب 

ii. .مواد تساعد عمى تشلؽ وتصدع الخرسانة 

iii. .مواد تخفض كثافة وملاومة الخرسانة 

iv. . مواد تؤثر عمى حماية حديد التسمي 

يتوقؼ مدى ضرر هذا المواد بالخرسانة عمى كمية وتوزيع كؿ مف المواد المترسبة والعضوية أو تمؾ التي 

يرتبط قبوؿ الركاـ و  ،ؽ أو المؤدية إلى تيكؿ الخرسانةيأو تكوف قابمة لمحر  نكماشتساعد عمى التمدد أو اإل

 المادة الالحمة. ةمف عدم  بنوعي

 المواد العضوية 2-8-6-1

زجاجػة قياسػية  إسػتخداـالالـز لمتأكد مف عدـ وجود هذا المواد بنسبة ضارة عػف طريػؽ  ختباراإل إجراءيتـ 

ليها محموؿ هيدروكسيد إالحظ لوف الماء في الركاـ ويضاؼ يو  اً وضع فيها الركاـ وتمأل بالماء وتغمؽ جيدي

عتبػػػر الركػػػاـ خاليػػػًا مػػػف المػػػواد العضػػػوية ألمػػػوف صػػػافيًا أو يميػػػؿ إلػػػى الصػػػفرة ذا كػػػاف اإـو اللمػػػوي فػػػالصػػػودي

 ال يشمؿ التأكد مف عدـ وجود المواد السكرية الضارة. ختبارهذا اإل ،الضارة

 لخرسانةالمواد الضارة بتصمب وبتصميد ا 2-8-6-2

يػػتـ التأكػػد مػػف عػػدـ وجػػود هػػذا المػػواد بأفضػػؿ طريلػػة وهػػي عمػػؿ خمطػػات خرسػػانية بركػػاـ معػػروؼ بجودتػػ  

يومػػػًا فػػػاذا كانػػػت ملاومػػػة    و  مكعباتهػػػا بعػػػد  إختبػػػار ىمماثمػػػة مػػػف الركػػػاـ المشػػػكوؾ فيػػػ  يجػػػر  أخػػػرىو 

يحتػػػوي عمػػػى مػػػواد ف الركػػػاـ أدؿ ذلػػػؾ عمػػػى  وؿمػػػف األ   الخرسػػػانة المشػػػكوكة فػػػي ركامهػػػا تلػػػؿ عػػػف % 

 ضارة.

 المواد المترسبة )الناعمة جدًا(  2-8-6-3

 قد تعمؿ عمى زيادة و  0.063mm وتلؿ عفتكوف عادة مف الطيف أو طحيف الحجارة االناعـ جدًاي 
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تساعد عمى سد الفرااات في  ويظهر ضررها و ت قميمة موزعة في الركاـ الناعـ ملاومتها عندما تكوف بكميا

 .اإلسمنتية المونةمف الماء و  أكبرتتطمب كمية و كميات كبيرة تكوف بواضحًا عندما 

 مركبات الكبريت 2-8-6-4

تسبب المركبات الكبريتية إذا وجدت بكميات كبيرة تحت ظروؼ معينة إلى تمديػدات داخميػة كبيػرة وبالػذات 

فػي وجػود المػاء عنػدما تكػوف مػف العناصػر اللابمػة لمػذوباف  عندما توجد مع الركاـ النػاعـ وتتفاعػؿ وتتأكسػد

 ها دوف أي تخوؼ.إستعمالما بالنسبة لمعناصر اير اللابمة لمذوباف في الماء فيمكف أ ،في 

 الرطوبة 2-8-6-5

يلصػػد بالرطوبػػة المػػاء المتواجػػد قػػرب سػػط  الحبيبػػات أو عمػػى السػػط  نفسػػ  وال يلصػػد بهػػا المػػاء الػػداخمي 

 .التصنع أثناءالذي ال يسبب مشكمة كبيرة 

 الكثافة  - - 

i. :تستخدـ في تحويؿ النسب الحجمية إلى نسب وزنية ولحساب الفرااات في الخمػيط   الكثافة الظاىرية

 ؼ عمى تجانس تصنيع الركاـ الخفيؼ.الركامي المدموؾ ولمتعر 

ًا كبيرًا فتنخفض قيمػة الكثافػة الظاهريػة فػي وجػود كميػة بسػيطة مػف تأثير تؤثر الرطوبة في الكثافة الظاهرية 

 الحبيبات مع بعضها البعض. إلتصاؽالرطوبة ألنها تمنع 

ii. :وتسػػتخدـ فػػي حسػػػاب الخمطػػات الخرسػػانية بػػػالوزف وتػػرتبط بعالقػػة وثيلػػػة  الكثافأأة النوعيأأة لمحبيبأأأات

 بنوعية مركبات مادة الركاـ وكذلؾ نسبة الفرااات الموجودة في حبيبات .

iii. :تستخدـ في حساب فرااات حبيبات الركاـ أو الفرااات بيف حبات الركاـ  الكثافة. 

 ماء الخمط 2-9

 اء الخمط فة موظي 2-9-1

 يمثؿ ماء الخمط أحد العناصر الهامة واألساسية في الخرسانة حيث يلـو بالوظائؼ الرئيسية اآلتية: 
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  التػػي تعتبػػر المػػادة الفعالػػة فػػي الخرسػػانة  سػػمنتوتفاعمػػ  مكونػػًا عجينػػة اال سػػمنتاال إماهػػةيعمػػؿ عمػػى

حتػاج يثـ نهائيًا وبعد ذلؾ تتصمد و  ياً بتدائإحبيبات الركاـ وذلؾ بعد أف تشؾ  والتي تعمؿ عمى تماسؾ

 .إماهت مف الماء وذلؾ إلتماـ  مف وزن  تلريباً     إلى  سمنتكؿ جزء مف اال

  حبيبػات الركػاـ  إمتصػاصيعمؿ الماء عمى بمؿ الركاـ وهو بػذلؾ يحيطػ  بطبلػة مػف المػاء تحػوؿ دوف

 .ماهةلمماء الالـز لعممية اإل

 المكنػات فهػو بػذلؾ يسػاعد عمػى جعػؿ الخرسػانة قابمػة لمتشػغيؿ  فػي  يلوـ الماء بمػا يشػب  فعػؿ التشػحيـ

بتلميػؿ المػاء المسػتخدـ  دائمػاً  ىوعندما يتبخر هذا الجزء مف الماء يترؾ فرااات بالخرسانة لذلؾ يوصػ

تيجة الفرااات الناشئة عف ممحوظ في الملاومة النهائية وذلؾ ن ؤدي إلى نلصي الذي بغرض التشحيـ

 أف يحتؿ مكانًا في الخرسانة. ماء الخمط  بعدتبخر 

ي. وهنػػاؾ طريلػػة أخػػري قديمػػة W/Cا سػػمنتويؤخػػذ مػػاء الخمػػط فػػي العػػادة عمػػى هيئػػة نسػػبة بػػيف المػػاء واال

ي ونتائ  هذا الطريلة سمنتالماء بنسبة مئوية مف الوزف الكمي لمعناصر الجافة االركاـ واال أخذتنص عمى 

عػػف طريػػؽ عػػدد الشػػكائر اوزف  سػػمنتمػػاكف ضػػبط كميػػة االإل أفضػػؿى ولػػليسػػت جيػػدة كمػػا أف الطريلػػة األ

 ي.  kg 50سمنتالشيكارة الواحدة مف اال

ذا  سمنتمف وزف اال     -    مف تتراوح  سمنتتحاد الكيمائي مع االإف كمية ماء الخمط الالزمة لإل وا 

ؿ األمػػر الػػذي وبالتػػالي تكػػوف صػػعبة التشػػغي جددذاً ت تمػػؾ الكميػػة فإنهػػا تعطػػي خرسػػانة طازجػػة جافػػة سػػتعممأ

يػػات لتسػػهيؿ عمم أخػػرىكميػػة مػػاء  إضػػافةفمػػذلؾ يمػػـز ، تواجػػد الفرااػػات وبالتػػالييػػؤدي إلػػى صػػعوبة الػػدمؾ 

يػػادة المػػاء فػػي كميػػة ممكنػػة لموفػػاء بهػػذا الغػػرض نظػػرًا ألف ز  أقػػؿكػػوف بالخمػػط والصػػب والػػدمؾ عمػػى أف ت

 ؤدي إلى ضعؼ الملاومة لألحماؿ.تالخمطة الخرسانية 

 نوع ماء الخمط   - - 

مف المواد الضػارة مثػؿ الزيػوت واألحمػاض واللمويػات  خالياً  لخرسانة نظيفاً ايكوف الماء المستعمؿ في خمط 

متمفًا عمى الخرسانة أو حديد التسػمي  ويمكػف  اً تأثير التي قد تؤثر  خرىوالمواد العضوية والمواد األ مالحواأل
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ذا كانػػت ملاومػػة الضػػػغط بعػػد ا إسػػتعماؿ  ي يومػػػاً  -  المػػاء ايػػػر الصػػال  لمشػػرب فػػػي خمػػط الخرسػػػانة وا 

مف ملاومة الضػغط لعينػات مماثمػة  قؿي عمى األ   لمعينات التي يستعمؿ في خمطها هذا الماء تساوي ا

خمػط كمػاء لم سػتخداـجهزت بماء خمط صال  لمشرب. ويوجد راي شائع أف الماء الصال  لمشرب يصم  لإل

فػػي الخرسػػانة ويالحػػظ أف عكػػس ذلػػؾ ايػػر صػػحي  بمعنػػى أف المػػاء ايػػر الصػػال  لمشػػرب ال يشػػترط أف 

وايػػر  ايػػر المموثػػة بالمخمفػػاتالمائيػػة  وؿافميػػاا األنهػػار والجػػد ،يكػػوف ايػػر صػػال  لمخرسػػانة بػػؿ قػػد تصػػم 

 تصم  كماء خمط لمخرسانة.    ممحية المذاؽ

 مػالحوالمػواد الناعمػة والمػواد العضػوية واألحمػاض واللمويػات واألويجب أال يحتوي ماء الخمط عمى الطيف 

حػػواض أالطػػيف بعػػد ترسػػيب الطػػيف فػػي  عمػػى يالمػػاء المحتػػو  إسػػتخداـوجميعهػػا ضػػارة بالخرسػػانة. ويمكػػف 

ا تػأثير مػف ضػيلة  اتختبػار المذاؽ الممحػي بعػد تحميمػ  والتأكػد باإل والماء ذ إستخداـلمتخمص من  كما يمكف 

 عمى:

 بسػػػط   الذاتيػػػة تزهيػػػراً  مػػػالححيػػػث تسػػػبب األ :امظهػػػر سػػػط  الخرسػػػانةي لملاومػػػة لمخرسػػػانةخاصػػػية ا

 الخرسانة.

 : تتعػػرض الخرسػػانة المسػػمحة لحالػػة  ماالذاتيػػة عنػػد مػػالححيػػث توجػػد األ خاصػػية صػػدأ حديػػد التسػػمي

مػػاء البحػػر كمػػاء خمػػط  إسػػتعماؿالتحميػػؿ الكهربػػي التػػي تسػػبب صػػدأ حديػػد التسػػمي  لػػذلؾ ال يوصػػى ب

  عنػػد الضػػرورة فػػي الخرسػػانة العاديػػة بشػػرط العنايػػة بالػػدمؾ إسػػتخداملمخرسػػانة المسػػمحة لكػػف يمكػػف 

 لمحصوؿ عمى خرسانة كثيفة.

 المواد الضارة في ماء الخمط 2-9-3

ف ات ضارة بالخرسانة وذلؾ عند وجودها فػي مػاء الخمػط منهػا الطػيتأثير هناؾ بعض المواد التي تؤدي الي 

 ..الح.واللمويات واألحماض والمواد العضوية واألصباغ والفضالت . مالحوالمواد الرسوبية والزيوت واأل

 

  الطين والمواد الرسوبية 2-9-3-1
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إلػى أف  ذلػؾ حجمهػا ويعػزى يسبب الطيف والمواد الرسوبية نلصًا ممحوظًا في ملاومة الخرسانة وعػدـ ثبػات

ي ويغمػػػؼ أيضػػػا حبيبػػػات الركػػػاـ ويحػػػوؿ دوف ماهػػػةااإل سػػػمنتالطػػػيف نفسػػػ  يػػػؤخر التفاعػػػؿ بػػػيف المػػػاء واال

المػاء فيػؤدي  إمتصػاصإلػى قػدرة الطػيف عمػى  ضػافةهػذا باإل سػمنتالتماسؾ الكامؿ بيف الركاـ وعجينة اال

نكماشحدوث تغيرات في الحجـ و إلى   قد يؤدي إلى تشللات. ا 

  المواد العضوية  2-9-3-2

كما أنها قد تكوف  سمنتتغميؼ حبيبات الركاـ وتسبب في نلص التماسؾ بينها وبيف عجينة اال تعمؿ عمى

 تنمػو  وتظهػر التشػللات عمػى هيئػة مجموعػة مػف التشػللات الشػعرية  ،سببًا فػي تشػلؽ الخرسػانة ثػـ تفتيتهػا

ال يلتصر ضرر هذا التشللات عمى الخرسانة نفسها بؿ قد يمتد الضػرر إلػى إلى شروخ وتصؿ إلى تفتت و 

بػػذلؾ  أثرات فتتػػطػػار كػػؿ اإليوالطػػرؽ قػػد تػػؤدي هػػذا الشػػروخ إلػػى تايػػر الخرسػػانة فمػػثاًل فػػي الممػػرات الجويػػة 

 . أخرىوأجزاء  آليات أثرالسرعة كما تت

  مالحاأل 2-9-3-3

ات ضػػارة عمػى الخرسػػانة وبعضػها قػػد تػأثير وفػػي بعػض األحيػػاف الكربونػات لهػػا  مثػؿ الكبريتػػات والكموريػدات

بعػػػض  إتخػػػاذمػػػاء البحػػػر فػػػي خمػػػط الخرسػػػانة مػػػع  إسػػػتخداـيتسػػػبب فػػػي تزهيرهػػػا، وبعػػػض األحيػػػاف يسػػػم  ب

 مالحلحركػة المػاء المحمػؿ بػاألعمػى سػطحها نتيجػة  مػالحأن  يتسبب في ظهور بعػض األ مع حتياطاتاإل

 .تجاا السط 

 ن ماء الخمطلمالحظات بش  2-9-4

عػػف مصػػادر الميػػاا التػػي تحمػػؿ الشػػوائب والمػػواد الضػػارة ومػػف هػػذا المصػػادر المجػػاري التػػي  بتعػػاديجػػب اإل

تحمؿ كميات مركزة مف المػواد العاللػة والمجػاري التػي تحمػؿ الفضػالت الصػناعية والمنزليػة واآلبػار اللريبػة 

رة فػػي التربػػة اللمويػػة ويمكػػف الكشػػؼ بسػػهولة عػػف وجػػود مػػف المنػػاجـ والبحيػػرات الصػػغيرة واللنػػوات الصػػغي

وفػػي أامػػب  .بعػػض الشػػوائب والمػػواد الضػػارة مثػػؿ الزيػػوت والمػػواد العضػػوية التػػي تطفػػو عمػػى سػػط  المػػاء
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معرفػػة نػػوع كػػد مػػف خمػػو المػػاء مػػف الشػػوائب أو أو تحاليػػؿ كيميائيػػة لمتأ اتإختبػػار  جػػراءاالحيػػاف يضػػطر إل

 .و قموياً ألمعرفة ما إذا كاف الماء حمضيًا أوراؽ عباد الشمس  إستخداـالمواد العضوية ويمكف 

لػػػي معرفتهػػػا عنػػػد تحديػػػد صػػػالحية مػػػاء الخمػػػط إتػػػائ  الهامػػػة التػػػي يحتػػػاج المهنػػػدس وفيمػػػا يمػػػي بعػػػض الن

 لمخرسانة:

  كماء لخمط الخرسانة.إستخدامال يعتبر لوف الماء أو رائحت  دلياًل قاطعًا عمى مدى صالحية   

  كثيػػػرة مػػػف المػػػاء الممػػػوث فػػػي خمػػػط الخرسػػػانة وقػػػد ال تنػػػت  عنػػػ  ضػػػرر ظػػػاهر  أنػػػواع إسػػػتعماؿيمكػػػف

هػذا المػاء أف  إسػتخداـلمخرسانة المسمحة وذلؾ عكػس مػا يصػورا بعػض المهندسػيف ويشػترط لمسػماح ب

 الالزمة. اتختبار اإل إجراءيكوف التموث الموجود ب  اير مركز لدرجة واضحة كما يشترط 

  و الخرسػانة أ سػمنتف يتمػؼ االأ  كمػاء خمػط دوف إسػتعمالمف قبؿ كماء مغمي يمكف  ـستخدأأي ماء

 و الخرسانة المسمحة.أ

 مف%  أقؿتلمؿ الشوائب اآلتية ملاومة الخرسانة المسمحة ب  . 

.    الماء المحتوى عمى -  صوديـو

 .  الماء المحتوى عمى كبريتات بنسبة ال تتجاوز  -

 الفحـ.ماء المناجـ باستثناء مناجـ  -

 بس.جماء الطممبات في محاجر ال -

 مف مصانع الصابوف. الماء العادـ  -

.  مف % أقؿماء البحر الذي يحتوي عمى  -  كموريد الصوديـو

 مخرسانة: لها كماء خمط ستخداماآلتية مف الماء إل نواعال تصم  األ

  مالحأو أكثر مف األ     ماء البحر الذي يحتوى عمى. 

  أو أكثر مف محموؿ الكبريتات.    الماء الذي يحتوى عمى 

 الماء الذي يحتوى عمى أكثر مف   .  كموريد الصوديـو
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 .الماء العادـ مف المدابغ والمصانع الكيماوية ومصانع المعادف 

  نهيػػار التػػاـ فػػي ملاومػػة الخرسػػانة حيػػث تمنػػع يتسػػبب عنهػػا اإلالتػػي المػػاء المحتػػوى عمػػى مػػواد سػػكرية

 مف الشؾ. سمنتاال

 مف مصانع فحـ الكوؾ. الماء العادـ 

وقػد     عتبار الحد الملبوؿ لمنلص في ملاومػة الضػغط فػي المونػة والخرسػانة هػو إوبصفة عامة يمكف 

 الالزمة . حتياطاتاإل إتخاذقصى مع أكحد      يتجاوز بعض المهندسيف ويزيد هذا الحد إلى 

 مشاكل ماء الخمط 2-9-5

فرا وال تظهػػر هػذا المشػػاكؿ فػػي المػػدف الصػػال  لمخرسػانة ومػػدى تػػو مػػط توجػد مشػػاكؿ كثيػػرة بالنسػبة لمػػاء الخ

نتيجػػة تػػوفر الميػػاا الصػػالحة لمشػػرب ولكنهػػا تظهػػر فػػي الصػػحاري ومنػػاطؽ نػػدرة الميػػاا العذبػػة حيػػث يمػػـز 

 البحث عف مياا صالحة في المناطؽ المناخية.

حيػػث تتػػراوح نسػػبة المػػاء إلػػى الميػػاا الالزمػػة لمخرسػػانة يعتبػػر مشػػكمة تلابػػؿ المهنػػدس  كمػػا أف تحديػػد كميػػة

  وتتوقؼ عمى ما يأتي: .ي   -    المستخدمة في الخمطات الخرسانية بيف ا سمنتاال

i.   ًمعينًا لغرض معيف درجة التشغيؿ المطموبة لمخرسانة الطازجة التي تتطمب قواما. 

ii.   مف الخرسانة المسمحة أقؿفخرسانة رصؼ الطرؽ تحتاج إلى ماء خمط  ،نوع العمؿ الهندسي نفس 

وبالتػالي نسػبة  ،سػمنتأي مػدى انػي الخمطػة الخرسػانية باال الموجودة بالخمطػة الخرسػانية سمنتكمية االو 

  .سمنتالركاـ إلى اال

iii.  مػف المػاء  أقػؿالهػزازات الميكانيكيػة يحتػاج إلػى كميػة  إسػتخداـلػدمؾ الميكػانيكي باالخرسػانة ف طرقة دمؾ

 .عف تمؾ لو كاف الدمؾ يدوياً 

iv.  . نوع الركاـ ومدى تدرج  الحبيبي وملدار مساحت  السطحية وأقصى ملاس ل 

v.  درجة حرارة الجو وملدار رطوبت  النسبية.  

 :ومف المالحظ أف زيادة ماء الخمط تؤدي إلى
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  .لمخرسانة الطازجة حبيبي  إنفصاؿحدوث   -

 خرسانة متصمدة ذات فرااات.  -

 الحديثة الصب.صعوبة وصؿ الخرسانة اللديمة بالخرسانة  -

 صعوبة صب الخرسانة في األجواء شديدة البرودة. -

 وجود طبلة ترابية بسط  البالطات الخرسانية. -

  الخرسانة بالنسبة لكمية ماء الخمط أنواع 2-9-6

 تبعًا لكمية ماء الخمط كما يمي: يختمؼ نوع الخرسانة   

 خرسانة جافة القوام  2-9-6-1

 قميمة بدرجة ممحوظة وتعطي لذلؾ خرسانة جافة اللواـ.وتحدث إذا كانت كمية الماء 

 خرسانة لدنة القوام  2-9-6-2

ذا زادت كميػة المػاء عػف هػذا  سػمنتوفيها تكوف نسبة الماء إلػى اال  مناسػبة وتعطػي خرسػانة لدنػة اللػواـ وا 

 والجاؼ.أما إذا قمت فإنها تعطي قوامًا بيف المدف  ها تعطي قوامًا بيف المدف والطريالنسبة فإن

 خرسانة مبتمة القوم  2-9-6-3

لػواـ ضػعيفة الملاومػة يظهػر إذا زادت كمية المياا عف الحد المناسب فػإف الخرسػانة الناتجػة تكػوف منهػارة ال

 .يالنض االحبيبي  نفصاؿبها اإل

 ت الماء في الخرسانةإستعماال 2-9-7

  الماء في غسل الركام إستخدام 2-9-7-1

عمميات اسؿ حبيبات الركاـ والتي تكوف عادة بغرض إزالة المغمفات الممتصلة  يستخدـ الماء الصال  في

والمواد العضوية والتي تعمؽ بأسط  الحبيبات. ويالحظ أف  مالحمف الغريف والطيف والمواد الناعمة واأل

ء هذا الما إستعماؿضرار تفوؽ تمؾ التي تنشأ عند أقد يؤدي إلى  ماء اير صال  لغسؿ الركاـ إستعماؿ
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ف كاف  لتصاؽفي الخمط وذلؾ ألنها تساعد عمى تكويف المغمفات السميكة التي تمنع اإل وتلمؿ التماسؾ وا 

 الملارنة.                        اتإختبار مف الصعب وضع حدود فاصمة في ذلؾ إال بمساعدة 

  الماء في معالجة الخرسانة إستخدام 2-9-7-2 

في ماء  مالحتغير لوف الخرسانة فإف وجود الطيف والزيوت والليـ المتوسطة مف األ استثناء إحتماؿتـ إذا 

المعالجة قد ال تؤثر بشكؿ أو بصورة ضارة عمى جسـ الخرسانة. ومع ذلؾ فيجب معالجة الماء المحتوى 

مجموعة مف  إجراءإال بعد   إستخدامعمى األحماض أو المركبات العضوية بكؿ حذر حيث يفضؿ عدـ 

 بغرض تحديد مدى صالحيت  كماء لممعالجة. اتختبار اإل

 خواص الخرسانة   -  

 فتراضي بالمراحؿ الثالثة التالية:إنتهاء عمرها اإلالماء لها وحتى  إضافةتمر الخرسانة مف لحظة 

 الخرسانة الطازجة   -  - 

الماء إلى مكونات الخرسانة الجافة وحتى لحظة حدوث زمف  إضافةهي الخرسانة التي تبدأ مف لحظة 

 أربعة خواص رئيسية:  ، ولهاالشؾ االبتدائي

 قوام الخمطة الخرسانية 2-11-1-1

سانية عف درجة بمؿ الخرسانة فمثاًل يلاؿ خرسانة جافة اللواـ أو صمبة اللواـ أو يعبر قواـ الخمطة الخر 

للوؿ بأف قواـ الخرسانة يعبر عف السيولة النسبية لمخرسانة أي أن  يبيف لدنة اللواـ أو رخوة اللواـ ويمكف ا

 النسبة بيف كمية ماء الخمط وكمية المواد الجافة بالخرسانة.

i. :الغرض مف تحديد اللواـ 

 .هو ضماف الحصوؿ عمى خرسانة ذات درجة سيولة أو لدونة تتناسب مع مختمؼ األعماؿ اإلنشائية

 

ii.  اللواـ:العوامؿ التي تؤثر عمى 
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  .نسب مكونات الخرسانة 

 يسمنتالسطحية لاللمساحة اا سمنتنعومة اال. 

 لمركاـ.  كبرري األاػإلعتبس ااػلملا 

 الهبوط إختبار إجراءمف خمط الخرسانة وبيف  نتهاءالزمف بيف اإل.  

 حرارة الجو.  

 ضافاتاإل.  

iii. :طرؽ تعييف اللواـ 

 :الطازجة وهيتعييف قواـ الخرسانة يوجد ثالث طرؽ رئيسية ل

 .Slump testهبوط الخرسانة الطازجة بعد إزالة قالب التشغيؿ • 

 .Flow testبٍتر هتزازات تردد الخرسانة الطازجة بعد تعرضها لإل نسيابإ• 

  .Ball penetration test وزن  تأثيرختراؽ جسـ معدني لمخرسانة تحت إ• 

 القابمية لمتشغيل  2-11-1-2

ة الخمطػػة ولػػاخاصػػية الخرسػػانة الطازجػػة التػػي تبػػيف السػػهولة التػػي يمكػػف بهػػا صػػب ومنقابميػػة التشػػغيؿ هػػي 

 الحبيبي.  نفصاؿتبيف درجة تجانسها وملاومتها لإل الخرسانية كما

i .:العوامؿ التي تؤثر عمى اللابمية لمتشغيؿ 

  .الركاـ: ملاس الركاـ وزيادة وزف الرمؿ تزيد مف االحتكاؾ وبالتالي تزيد مف صالبة الخمطة 

 رشكؿ حبيبات الركػاـ: الحبيبػات المػدورة أكثػر قابميػة لمتشػغيؿ بينمػا الحبيبػات الزاويػة والمفمطحػة والغيػ

 منتظمة صعبة التشغيؿ. 

 حالة السط : تلؿ درجة التشغيؿ بسبب خشونة السط  مثؿ حالة األحجار المكسرة. 

 ؿ التشغيمية.محتكاؾ الداخمي بينها وتلية مف حركة الحبيبات وتزيد مف اإلالمسامية: تلمؿ زيادة المسام
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 ذلػػػؾ يكػػػوف أفمكػػػف ييبػػػات يلمػػػؿ مػػػف اللابميػػػة لمتشػػػغيؿ و زديػػػاد حجػػػـ الحبإ: كبػػػراأل عتبػػػاريالملػػػاس اإل

 عمى كيفية صب الخرسانة وطبيعة المنشأ. معتمداً 

 سمنتاال : 

عمػػى التشػػغيمية نتيجػػة تغيػػر درجػػة حػػرارة التشػػحيـ فػػي كػػؿ  سػػمنتنوعػػ : حيػػث تػػؤثر طػػرؽ صػػناعة اال

 نوع.

 يزيد مف درجة تشغيؿ الخرسانة. سمنتنعومت : زيادة نعومة اال

حيػػث تػػؤثر هػػذا النسػػبة عمػػى اللابميػػة لمتشػػغيؿ بػػدرجات  سػػمنتخػػواص العجينػػة: نسػػبة الركػػاـ إلػػى اال

 متفاوتة  

  :الماء 

عمػػى اللابميػػة لمتشػػغيؿ أمػػا فػػػي  كبيػػراً  اً تػػأثير فػػإف زيػػادة المػػاء ال يػػؤثر  سػػمنتفػػي الخمطػػات الفليػػرة باال

 كبير وحساس عمى اللابمية لمتشغيؿ. تأثيرالخمطات الغنية فإف زيادة الماء لها 

 ا نتسمنسبة الماء إلى االW/ C :ي  

تعطػػي خرسػػانة جافػػة وزيػػادة هػػذا النسػػبة لدرجػػة معينػػة ينػػت  عنهػػا  سػػمنتصػػغر نسػػبة المػػاء إلػػى اال

قابميػػة  تخرسػػانة لهػػا درجػػة تشػػغيؿ أفضػػؿ ولكػػف الزيػػادة الكبيػػرة فػػي نسػػبة المػػاء ينػػت  عنهػػا خرسػػانة ذا

 لسيولتها.  تشغيمية رديئة نظراً 

 عمػػػػى تحسػػػػيف درجػػػػة التشػػػػغيؿ لمخرسػػػػانة بػػػػدرجات متفاوتػػػػة وأهػػػػـ هػػػػذا  ضػػػػافات: تعمػػػػؿ اإلضػػػػافاتاإل

 الممدنات، بودرة الحجر الجيري والمواد الجيالتينية. ضافاتاإل

ii .:طرؽ تعييف قابمية الخرسانة لمتشغيؿ 

 توجد عدة طرؽ لتعييف اللابمية لمتشغيؿ ومف أهمها: 

  عامؿ الدمؾ  إختبارطريلةCompacting Factor Test 

  طريلة في بيV-B Test 
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 الحبيبي(  نفصالنعزال الحبيبي )اإل اإل  2-11-1-3

ويمكػف تحسػيف  جػداً  ةإذا كانػت تمػؾ الخمطػة جافػ سػمنتفػي بعػض الخمطػات الفليػرة لال نفصاؿاإلينت  هذا 

 بعض الماء.  إضافةالتماسؾ ب

خػالؿ مجػرى مائػؿ يشػجع عمػى ات عاليػة ومرورهػا مػف إرتفاعػسػلاط الخرسػانة مػف إ فػاف أخػرىومف ناحية 

 مناولػػةالطػػرؽ السػػميمة فػػي  إتبػػاعحبيبػػي وذلػػؾ ب إنفصػػاؿحتمػػاؿ حصػػوؿ إيمكػػف تلميػػؿ ، نفصػػاؿحػػدوث اإل

 خمط ونلؿ وصب الخرسانة.و 

 و النزف أالنضح  2-11-1-4

لػى سػط  إ رتفػاعالحبيبي حيػث يكػوف فيػ  ميػؿ جػزء مػف المػاء فػي الخمطػة لإل نفصاؿاإل أنواعهو نوع مف 

تفػػاظ بكػػؿ مػػاء الخمػػط عنػػد حالمحتويػػات الصػػمبة فػػي الخمطػػة لإل ةالخرسػػانة الطريػػة ويحػػدث ذلػػؾ لعػػدـ قابميػػ

 سفؿ. ألى إالترسيب 

 الخرسانة الخضراء  2-11-2

 وهى الخرسانة المتكونة بالفترة مف بداية شؾ االسمنت وحتى بداية تصمد الخرسانة.

 الخرسانة المتصمدة   -  - 

الملاومػة فتراضػي وتمتػاز هػذا المرحمػة بأنهػا بدايػة زيػادة مد الخرسػانة وحتػى نهايػة عمرهػا اإلوهي تبدأ بتصػ

 ومف خواصها: .الرئيسية وملاومة الضغط

 المقاومة  2-11-3-1

 ، ملاومة وهي ا ملاومة الضغط، ملاومة الشد أنواعإلى ثالثة  خرسانيةتنلسـ الملاومة في الخمطة ال

 :تيالتماسؾ ي وتفصؿ كاآل

 

i .ملاومة الضغط:  
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ف ملاومػػػة الضػػػغط هػػػي أهػػػـ خػػػواص الخرسػػػانة المتصػػػمدة عمػػػى اإلطػػػالؽ وهػػػي تعبػػػر عػػػف درجػػػة جودتهػػػا إ

 خػػرىوصػػالحيتها، وملاومػػة الضػػغط هػػي الملاومػػة األـ لمخرسػػانة حيػػث أف معظػػـ الخػػواص والملاومػػات األ

واللػػػص والتماسػػػؾ مػػػع حديػػػد التسػػمي  تتحسػػػف وتزيػػػد بزيػػػادة ملاومػػػة الضػػػغط والعكػػػس  نحنػػػاءمثػػؿ الشػػػد واإل

 صحي .

 
 الضغط ةفي مقاوم سمنتالماء الى اال ةبين نسب العالقةيوضح  (3-2شكل )

ii .الشد:  ملاومة 

 :تجربة الشد جراءا طرؽ ي إل أنواعهنالؾ ثالثة 

 العينات األسطوانية. إستعماؿما يتـ  ةوعاد ةوهي الشد عمى العينة مباشر  الطريلة المباشرة: -

  .األسطوانات إستخداـويتـ فيها  نفالؽ:طريلة اإل -

 .ي          المنشورات ملاسا  إستعماؿيتـ فيها  نلاط: أربعةعمى  نحناءاإل تجربة -

iii .نحناءاإل ملاومة : 

 .العينات عمى شكؿ منشورات إستعماؿو بأ رتكازإعمى ثالثة نلاط  تكوف دائماً  نحناءاإل ةتجرب

 

 الفراغات 2-11-3-2
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 مف المساـ يمكف تمييزها كما يمي: أنواعوجد ثالثة ت

iالفرااات الهوائية .:  

الهػواء المحبػوس  إضػافاتومنها الصغير جدًا وهو عادة ما يتـ تكوين  صناعيًا داخؿ الخرسانة عف طريؽ 

لزيادة اللابمية لمتشغيؿ وتحسيف الملاومة ومنها المساـ الهوائيػة الكبيػرة ايػر المنتظمػة وهػي تنشػأ عػادة عػف 

 عيوب الصب والدمؾ لمخمطة الخرسانية والمساـ الهوائية .

ii .المساـ الجيالتينية:  

 اإلسػمنتيةحيػث تتصػمد العجينػة  ماهػةالمساـ عمى اإلطالؽ وتتكوف بعػد عمميػة اإل أنواعوهي أدؽ وأصغر 

 مكونة جسمًا صمبًا متجانسًا. هذا الجسـ الصمب ب  نسبة عالية مف الفرااات الداخمية.

iii .المساـ الشعرية:  

والمػػاء ويسػػمى المػػاء الموجػػود فػػي  سػػمنتمػػع المػػاء مباشػػرة يحػػدث تكتػػؿ لحبيبػػات اال سػػمنتبعػػد خمػػط اال

ويتػرؾ مكانػ  خاليػًا  سػمنتحتػى يحػدث لػ  تفاعػؿ كامػؿ مػع اال، الشػعريت داخؿ هذا التكتػؿ بالمػاء الفرااا

 مكونًا المساـ الشعرية.

   ضافاتاإل  -  

لغػػػػػرض تعػػػػػديؿ خػػػػػواص الخرسػػػػػانة ولجعمهػػػػػا أكثػػػػػر مناسػػػػػبة لمعمػػػػػؿ الػػػػػذي تؤديػػػػػ  أو  ضػػػػػافاتتسػػػػػتخدـ اإل

 مثؿ التوفير في الطاقة. أخرى اراضإلقتصادياتها أو أل

، ويمكػػف تلسػػيـ كيماويػػات مػػف اػػرض امبهػػا أكثػػرأرًا فػػي تركيبهػػا الكيميػػائي وتػػؤدي كثيػػ ضػػافاتتبػػايف اإلتو 

حي ا عمػػى الشػػد السػػطتػػأثير ب سػػمنتلحظيػػًا عمػػى جهػػاز اال وؿيػػؤثر النػػوع األإلػػى نػػوعيف  عمومػػاً  ضػػافاتاإل

ى األيونيػة ويػؤثر عمػ  ، أما النوع األخر فيػتحطـ إلػى مكوناتػسمنتنجذاب إلى سط  حبيبات االاإللمماء وب

 .والماء بعد مرور بضع دقائؽ سمنتالتفاعؿ الكيميائي بيف مركبات اال

   ضافاتشروط اإل 2-11-1
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 محللة لألماف الخرساني المطموب.  

  التكاليؼ. إقتصاديةيجب أف تكوف 

 عمي الخمط. تأثيرال يكوف لها  و ال تكوف مضرة لمخمطة الخرسانية أو المبنىيجب أ 

 الخرسانية  ضافاتاإل 2-11-2

ها فػػي عمميػػة الخمػػط بػػالموقع أو فػػي محطػػات إسػػتخدامات عديػػدة سػػواء كػػاف إسػػتخدام خرسػػانيةال ضػػافاتلإل

 ضػافاتـ اإلاسػتخدإوتطػور  .الخمط المركزية أو في مصانع الخرسػانة الجػاهزة أو الخرسػانة سػابلة اإلجهػاد

حيػػػث دخمػػػت فػػػي صػػػناعة مػػػواد البنػػػاء كمصػػػانع الطػػػوب والػػػبالط لتلميػػػؿ الهالػػػؾ أو لمحصػػػوؿ عمػػػى  أيضػػػاً 

الخاصػة بالحصػوؿ  ضافاتاإل إستخداـعالية أو لموفاء بالطمبات السريعة حيث يتـ  إجهاداتنوعيات ذات 

 مبكرة لهذا العناصر. إجهاداتعمى 

  ضافاتاإل ستخدامالمجاالت المنتشرة إل 2-11-3

    .تبطئ شؾ الخرسانة 

 .الحصوؿ عمى تشغيمية جيدة لمخرسانة خاصة عند صعوبة الحصوؿ عمى ركاـ جيد 

 .الحصوؿ عمى خرسانة صماء ملاومة لنفاذية المياا 

  جهاداتالحصوؿ عمى خرسانة ذات معامؿ مرونة عالية و  تماسؾ كبيرة. ا 

 
 ممدف إضافةبدوف ممدف                                                 

 المتكتمة سمنت( يوضح دور الممدنات في فصل و تشتيت حبيبات اال - شكل )
 أنواع اإلضافات 2-11-4
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  لزيادة مقاومة التشغيل إضافات 2-11-4-1

لحبيباتها وهذا يساعد  إنفصاؿسهولة نلؿ الخرسانة وسهولة صبها دوف حدوث  ضافاتالغرض مف هذا اإل

بالتػػالي عمػػى عػػدـ حػػدوث تعشػػيش بالخرسػػانة ومػػا ينػػت  عنػػ  مػػف ضػػعؼ الخرسػػانة وتيكمهػػا وحػػدوث صػػدأ 

 الحديد نتيجة تسرب الكموريدات خالؿ مساـ التعشيش.

 هذا النوع إلى قسميف: إضافاتوتنلسـ  -

 مواد البودرة التي تضاؼ لمخرسانة قبؿ الخمط.: هو الوؿاللسـ األ

 السائمة التي تضاؼ لماء الخمط. ضافاتاللسـ الثاني: هو اإل

 اليواء المحبوس  إضافات 2-11-4-2

حيث أف الخرسانة المصممة بإنتاج الهواء المحبوس  ضافاتحدث اإلأالهواء المحبوس مف  إضافاتتعتبر 

 بداخمها تعطيها الخواص التالية:

 .ملاومة عالية لمعوامؿ الجوية والجميد 

 .زيادة قابمية التشغيؿ 

 .زيادة التحمؿ مع مرور الوقت 

 الحبيبي. نفصاؿتلميؿ اإل 

 .إنتاج خرسانة حليلية 

  .تلميؿ الماء خمط 

ناطؽ الباردة في خرسانة الطرؽ في الم ضافاتإلاوهذا النوع مف  إستخداـوقد بدأ ظاهرًا في اآلونة األخيرة 

 وتنلسـ المواد التي تضاؼ إلى الخرسانة لهذا الغرض إلى قسميف: ،ت الهامةيالمنشوفي 

 : المواد التي تضاؼ إلحداث رااوي: أوالً 

 ف أابوف السمفونيؾ ويجب نتاجات الطبيعية وصالخمط فتحدث رااوي مثؿ اإل أثناءهي مواد تضاؼ 

 .    إلى      ميمية و تتراوح بيف صتضاؼ بنسب محددة وحسب الخمطة الت
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 ثانيًا: المواد التي تضاؼ إلحداث الغاز المحبوس:

.  هي مواد تحدث ااز مثؿ ااز الهيدروجيف أو مسحوؽ الزنؾ واأللمونيـو

 
 الصقيع مقاومةاليواء المحبوس في تحسين  إضافات تلثير( يوضح 5 -شكل )

 سرعة الشك  إضافات 2-11-4-3

لهػػػا  ضػػػافاترع الشػػؾ وهػػػذا اإلسػػػتصػػػمد الخرسػػانة وبالتػػػالي تزيػػد مػػػف تلمػػػؿ مػػف زمػػػف الشػػػؾ وت إضػػػافاتهػػي 

 المميزات اآلتية:

 .الحصوؿ عمى ملاومة مبكرة لمخرسانة 

 .فؾ الفـر مبكرًا 

 .تلميؿ المعالجة لمخرسانة 

 .ملاومة الصليع 

 ضػػػافاتاإل إسػػػتخداـ ـمػػػف أشػػػهر المػػػواد المسػػػتخدمة فػػػي ذلػػػؾ هيدروكموريػػػد الكالسػػػيـو ولكػػػف ينصػػػ  بعػػػد

 ى ذلؾ الكموريد لما يسبب  مف أضرار كثيرة عمى حديد التسمي .المحتوية عم

 لهذا الغرض مف المركبات العضوية أو السيميكات. أخرىتوجد مواد 

ميمية صػػػػات التطػػػػمخب مػػػػع عمػػػػؿ الف تكػػػػوف النسػػػػب مدروسػػػػة جيػػػػدًا حسػػػػب زمػػػػف الشػػػػؾ المطمػػػػو أيجػػػػب 

الصػػب مثػػؿ تغطيػػة الخرسػػانة فػػي األجػػواء الحػػارة لتجنػػب التصػػمب قبػػؿ الوقػػت  أثنػػاءحتياطيػػات الالزمػػة اإلو 

حسب الخمطة التصميمية       إلى      تضاؼ هذا المواد لماء الخمط بنسب تتراوح مف  المناسب.
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ويجب التأكد مػف تػاريح الصػالحية واإلنتػاج والعنايػة بػالتخزيف الجيػد بعيػد عػف حػرارة الشػمس والرطوبػة مػع 

 لتوريدات لمعينات المعتمدة.مطابلة ا

 تبطئ الشك  إضافات 2-11-4-4

حيث تكػوف  الحديثة الهامة التي تستخدـ في عربات خمط الخرسانة وفي صب آبار البتروؿ ضافاتمف اإل

الشػػػؾ محسػػػوبة وبجرعػػػات مدروسػػػة حسػػػب الخمطػػػات  ةتبطئػػػ إضػػػافاتف تكػػػوف أاألعمػػػاؿ الكبيػػػرة ويجػػػب 

فػػي األجػػواء الحػػارة  ضػػافات، تسػػتخدـ هػػذا اإلالمطموبػػة وزمػػف الشػػؾ المحػػدد جهػػاداتالتصػػميمية وحسػػب اإل

 خوفًا مف الشؾ االبتدائي السريع.

عمػػى السػػط   ضػػافاتسػػتخدمت أيضػػا فػػي الخرسػػانة ذات الػػزلط البػػارز حيػػث يػػتـ وضػػع كميػػة مػػف هػػذا اإلأ

تلميػػػؿ الشػػػؾ  تإضػػػافاالمطمػػػوب ظهػػػور هػػػذا الػػػزلط كنػػػوع مػػػف الػػػديكور، مػػػف أشػػػهر المػػػواد المسػػػتخدمة فػػػي 

السػػكر والعسػػؿ  إسػػتخداـالحبيبػػي وكبريتػػات النحػػاس ومنتجػػات السػػمولوز مثػػؿ المػػوالس والنشػػا وال ينصػػ  ب

حسػػػب الخمطػػػة التصػػػميمية  سػػػمنتمػػػف وزف اال       -       نسػػػب تتػػػراوح مػػػفبوتضػػػاؼ هػػػذا المػػػواد 

د مػػػف جػػػودة التخػػػزيف ومطابلتهػػػا لمعينػػػات مػػػع التأكػػػ ضػػػافاتمػػػع ضػػػرورة صػػػالحية اإل سػػػتخداـالمناسػػػبة لإل

 ة وتاريح اإلنتاج والصالحي

 
 تبطئ الشك عمى مقاومة الخرسانة لمضغط إضافات تلثير يوضح ( - شكل )

  منع نفاذية المياه إضافات 2-11-4-5
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 ضػػافات، تعتمػػد فكػػرة هػػذا اإلنفاذيػػة الميػػاالاليػػة التػػي تعطػػي لمخرسػػانة ملاومػػة ع ضػػافاتمػػف أهػػـ وأقػػدـ اإل

مثػػؿ سػػميكات الصػػوديـو ا مػػاء الزجػػاج ي أو  سػػمنتعمػػى سػػد الفرااػػات الداخميػػة عػػف طريػػؽ تفاعمهػػا مػػع اال

يجب إف تكوف جرعة هذا . سميكات البوتاسيوـ وقد تستخدـ مواد مالئ  لتلوـ بهذا الدور أو الجير أو الخبث

مػع  سػمنتي مػف وزف اال     –(   المواد بنسب محددة حسب الخمطة التصػميمية وهػي تتػراوح مػف % 

 .توريدات لمعينة المعتمدة المجربةمراجعة الصالحية واإلنتاج والتخزيف ومطابلة ال

  والتغيير الحجمي نكماشتقميل اإل  إضافات 2-11-4-6

ف ألميػػؿ حػػدوث الشػػروخ بالخرسػػانة يجػػب معالجػػة تمػػدد الخرسػػانة نتيجػػة الحػػرارة مػػف األمػػور الهامػػة كػػذلؾ ت

 باالتي: ينص يحظى بعناية المهندسيف ولمنع ذلؾ 

 ركاـ متدرج تدرج جيد. إستعماؿ 

 ومياا حسب الخمطة التصميمية. اسمنتكمية  إستعماؿ 

الفرااػػػات الهوائيػػػة وتعػػػادؿ هػػػذا الزيػػػادة  بمػػػؿءوجػػػد بعػػػض المػػػواد الكيميائيػػػة التػػػي يزيػػػد حجمهػػػا باألكسػػػدة ت

 الخرسانة فتزيد مف قوتها. إنكماشالحجمية 

   تموين الخرسانة إضافات 2-11-4-7

يمكػف تمػػويف الخرسػػانة باألكاسػػيد المختمفػة خاصػػة فػػي الخرسػػانة سػػابلة التجهيػز حيػػث يكػػوف السػػط  ناعمػػًا 

  .لنهائي اير محتاج لمتشطيبف يكوف سط  الخرسانة اأالشدات المعدنية وبالتالي يمكف  ستخداـنظرًا إل

 تقميل ماء الخمط  إضافات 2-11-4-8

  .ابمية جيدة لمتشغيؿ وقواـ مناسبيعطي لمخرسانة ق ضافاتالنوع مف اإل هذا

 مضادة لمبكتيريا  إضافات 2-11-4-9

 لها  تسببفي الخرسانة األرضية وخرسانات الحوائط التي توجد فيها البكتريا التي  ضافةتستخدـ هذا اإل

 مضاد لمبكتيريا. اسمنتالنات  يسمى  سمنتفإف اال سمنتاال أنواعضافتها ألي نوع مف إالتيكؿ، وعند 

 ومف مميزاتها تكوف ذات تركيز وقوة لمنع النشاط الحيوي لمكائنات الدقيلة كالبكتيريا والعفف.
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 مادة البيتومين  إضافة 2-11-4-11

هذا المادة لهػا دور فػي حمايػة المنشػيت مػف المػؤثرات الخارجيػة كالرطوبػة واألمطػار والميػاا الجوفيػة وذلػؾ 

 والكبريتات. مالحلتالفي األ

 كموريد الكالسيوم  إضافة 2-11-4-11

ات مفيػػػدة كثيػػػرة عمػػػى بعػػػض خػػػواص الخرسػػػانة الطازجػػػة تػػػأثير كموريػػػد الكالسػػػيـو لمخرسػػػانة لػػػ   إضػػافاتإف 

 والمتصمدة.

 كموريد الكالسيوـ عمى الخرسانة: أثرتوضي   -

i. :ا عمػى ملاومػة التماسػؾ تػأثير بتػدائي وكػذلؾ في زمف الشػؾ اإل نخفاضاً إيالحظ  الشؾ االبتدائي والنهائي

كموريػػػد الكالسػػػيـو لمخمطػػػة  إضػػػافةبػػػيف الحديػػػد والخرسػػػانة عنػػػد درجػػػات الحػػػرارة العاديػػػة والمنخفضػػػة عنػػػد 

 .سمنتمف وزف اال   الخرسانية بنسبة 

 ii . تلميؿ الملاومة النهائيػة وهػذا ميػزة الملاومة المبكرة: يكسب كموريد الكالسيـو الخرسانة ملاومة مبكرة بدوف

 هامة ألسباب عديدة منها:

 ات إلى النصؼ.تلميؿ زمف فؾ الشد 

 المبكر لممبنى. ستعماؿيؤدي سرعة فؾ الشدات إلى اإل 

iii.  ات الجو البارد والرطب:تأثير الحماية مف 

 الزمػػة عنػػد درجػػة نسػػبة زيػػادة ملاومػػة الخرسػػانة بدرجػػة الحػػرارة حيػػث تكػػوف الملاومػػة اللصػػوى ال أثرتتػػ

 تغير واض  في الملاومة إذا انخفضت درجة الحرارة.يالحظ كما  ℃      الحرارة 

 إلػػػى زيػػادة الملاومػػػة المبكػػرة وللػػػد أظهػػرت التجػػػارب زيػػػادة  ضػػافةتزيػػد الملاومػػػة النهائيػػة لمخرسػػػانة باإل

 في فترة ثالث سنوات.   ملدارها 

  ا  سمنتحتفاظ بنسبة الماء إلى االالتشغيؿ لمخرسانة الطازجة مع اإل زيادة قابميةw/c .ي 

   .زيادة ملاومة سط  الخرسانة لمتيكؿ 
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  الخمط ويساعد عمى تسهيؿ عممية الخمط مع الماء. أثناءيلمؿ فلداف الرطوبة 

: إضافة إستخداـعتبار عند اإل ف تؤخذ فيأمالحظات البد   كموريد الكالسيـو

  المػاء إلػى كموريػد الكالسػيوـ حيػث أف صػب المػاء  إضػافةيضاؼ كموريد الكالسيـو إلى الماء وال يجب

 عمى كموريد الكالسيـو سوؼ ينت  عن  تكوف طبلة سطحية جافة مف الصعب إذابتها.

 زيد عف الحد المطموب.تال أكموريد الكالسيـو و  ضافةمراعاة النسب الالزمة إل 

  .يستخدـ كموريد الكالسيوـ عمى هيئة محموؿ أو بودرة امسحوؽي 

 كموريد الكالسػيـو بهيئػة البػودرة فإنػ  يجػب إضػافت  لمخرسػانة قبػؿ تفريػغ الخرسػانة مػف  إضافةالة في ح

 الخالطة بمدة كافية لضماف توزيع  بانتظاـ عمى أجزاء الخمطة.

 الجاؼ. سمنتيجب عدـ حدوث تالمس بيف كموريد الكالسيـو واال 

   في المناطؽ الحارة يجب تغطية الخرسانة.إستعمالعند   

 المعدنية ضافاتاإل 2-11-5

كميػػات كبيػػػرة نسػػبيًا بمعػػػدؿ بمنفصػػمة تضػػػاؼ إليهػػا المعدنيػػػة لمخرسػػانة مػػف مػػػواد دقيلػػة  ضػػافاتتتكػػوف اإل

ها حراريػػًا أو فػػي حالتهػػا البورتالنػػدي . وتعتبػػر البوزالنػػا بعػػد تنشػػيط سػػمنتمػػف وزف اال     إلػػى     

التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي أجػػػزاء كبيػػػرة مػػػف المعمػػػورة إلقتصػػػادياتها ، إال إف المػػػواد  ضػػػافاتمػػػف تمػػػؾ اإل األصػػػمية

 المعدنية في الخرسانة. ضافاتالناتجة بجانب إنتاج الصناعات أصبحت المصدر الرئيسي لتمؾ اإل

 التفاعل البوزالني  2-11-5-1

ف التفاعػػؿ بطػػئ، أهػػا أولالبػػوزالني مػػف ثالثػػة مظػػاهر لمتفاعػػؿ البػػوزالني  سػػمنتسػػتنت  المعنػػى العممػػي لالأ

مهػـ عمػى تحمػؿ المونػة المماهػة ضػد  تػأثيرالتفاعؿ مستهمؾ لمجير ولػيس منػت  لمجيػر والػذي لػ   أف ثانيها

ذو كفػػاءة عاليػػة فػػي  الحديػػدي سػػمنتالبػػوزوالني واال سػػمنتنػػات  التفاعػػؿ لال أفثالثهػػا  ،البيئػػات الحامضػػية

إلػػى السػػيميكا  ضػػافة. وباإلالملاومػػة ويلمػػؿ النفاذيػػة لهػػا تػػالي فهػػو يحسػػفمػػؿء الفرااػػات الشػػعرية الكبيػػرة وبال
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يونػػػات أجػػػود هيدروكسػػيد الكالسػػيـو و لمونيػػا نشػػػطة والتػػي فػػي و أ، فػػاف الخبػػث والبوزوالنػػػت ينتجػػاف النشػػطة

 .يةاسمنتالكبريتات تعتبر مواد 

 المعدنية ضافةتقسيمات اإل 2-11-5-2

 األصػػؿ امثػؿ الرمػاد المتطػػاير مػنخفض الكالسػيوـي وبعضػػاً  المعدنيػة بػوزوالني ضػػافاتيوجػد بعػض مػف اإل

إال إف بعضػػًا منهػػا يمتمػػؾ كمتػػا الخاصػػيتيف  الي المحبػػب،الحديػػد العػػ أفػػرافية مثػػؿ خبػػث اسػػمنتمنهػػا لػػ  قػػدرة 

  .لرماد المتطاير عالي الكالسيوـ ياوالبوزوالنية ا اإلسمنتية

 إلى: ضافاتوتنلسـ اإل

 :مواد طبيعية 

وهي تمؾ المواد التي أنتجت خصيصًا كمادة بوزوالنية ويشمؿ إنتاجها وتكسػيرها وتنعيمهػا وفصػؿ حبيباتهػا 

 ط حراري لمكوناتها.وقد يحصؿ تنشي

 :مواد بجانب اإلنتاج 

وهػػي تمػػؾ المػػواد الناتجػػة بجانػػب اإلنتػػاج ولػػيس المنػػت  الرئيسػػي لمتصػػنيع وقػػد يسػػتدعي األمػػر لتمػػؾ المػػواد 

 معدنية.  إضافاتها كإستخدامثؿ تجفيفها أو طحنها قبؿ إعداد خاص لها م

 :الرماد المتطاير 

بػػودرة الفحػػـ فػػي مصػػانع الطاقػػة الحديثػػة يمػػر الفحػػـ خػػالؿ منطلػػة حػػرارة عاليػػة فػػي األفػػراف،  حتػػراؽإلعنػػد 

ويحتػػرؽ الكربػػوف والمػػواد المتطػػايرة بينمػػا تنصػػهر معظػػـ المػػواد المعدنيػػة مثػػؿ الطػػيف والكػػوارتز عنػػد الحػػرارة 

تكػػورة زجاجيػػة وقػػػد حػػرارة، حيػػث تتجمػػد كجزيئػػات م قػػؿالعاليػػة، وتنتلػػؿ المػػواد المنصػػهرة إلػػى المنػػاطؽ األ

ت والػذي يمكػف فصػم  امبها يتطػاير مػع تيػار الغػازاأإال إف  يتراكـ جزء مف المواد الفمزية مكونة رماد سفمي

 لكتروستاتيكية. إبواسطة فالتر 

 

 خبث األفراف العالية:  
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مػػور عنػػدما يبػػرد خبػػث حديػػد الزهػػر بػػبطء ، فػػاف النػػات  الكيميػػائي لهػػذا الخبػػث يكػػوف عمػػى هيئػػة ميمػػيف متب

والذي ال يتفاعؿ مع الماء في درجة الحرارة العادية أما إذا طحف ناعمًا جدًا ، فاف المادة سوؼ يصػب  لهػا 

 ية وبوزالنية ضعيفة.اسمنتخواص 

 رماد قشارة األرز:  

ينػػػت  اػػػالؼ األرز خػػػالؿ عمميػػػات بشػػػر اللشػػػرة لػػػألرز الخػػػاـ ، ويعتبػػػر الػػػتخمص مػػػف اػػػالؼ األرز احػػػد 

ي مػف اػالؼ 200kgمضارب األرز ، وينػت  كػؿ طػف واحػد مػف األرز الخػاـ حػوالي االمشاكؿ التي تلابؿ 

حتراؽ اير محكـ ل  في األفراف الصناعية عمػى إعد حرق  في أفراف مفتوحة أو عند األرز ويحتوي الرماد ب

 .ي الدقةكميات وفيرة مف السيميكات المعدنية اير النشطة والتي يمـز طحنها إلى جزيئات ااية ف

 المعدنية ضافاتاإل إستخدامفوائد  2-11-5-3

 تحسيف التشغيمية.   

 .التحمؿ ضد الشروخ الحرارية 

 لتحمؿ ضد المهاجمة بالكيمياوياتا . 

المعدنيػػة ينػػت  تفاعػػؿ قػػادر عمػػى امػػؽ حبيبػػات الجػػؿ فػػي الخرسػػانة وبالتػػالي  ضػػافاتاإل إضػػافةوحيػػث إف 

 خفض النفاذية.

 ضافاتتطبيقات اإل 2-11-6

 الخرسانة الخاصة بالمضخات واألماكن الضيقة لمتعشيش  2-11-6-1

  ستخداـمف حجـ اإل    تستخدـ الخرسانة الجاهزة في معظـ بمداف العالـ بنسبة تزيد عف. 

  وفػػي األعمػػاؿ الهامػػة والكبػػاري والخرسػػانات سػػابلة الصػػب وسػػابلة اإلجهػػاد تسػػتخدـ الخرسػػانة الجػػاهزة

 لكفاءة عالية .

  اللواـ وتحديد نسبة الماء بدقة. إختبارف يراعي عمؿ أيجب 



42 

 

  خػػػرىاأل ضػػػافاتتلميػػػؿ المػػػاء واإل إضػػػافات إسػػػتخداـيراعػػػي فػػػي الخمطػػػة التصػػػميمية لمخرسػػػانة الجػػػاهزة 

 الالزمة حسب الموقع عف محطة الخمط. 

 العالية جياداتالخرسانة ذات اإل 2-11-6-2

 العالية في الخرسانة سابلة اإلجهاد جهاداتيستخدـ هذا النوع مف الخرسانة ذات اإل. 

 كػذلؾ  سػمنتالركػاـ كبيػرة مػع اال إلتصػاؽف تكػوف قػوة أة عاليػة يمػـز لمحصوؿ عمى خرسانة ذات ملاومػ

 إضػػػافات إسػػػتخداـف تكػػػوف نسػػػبة مػػػاء الخمػػػط قميمػػػة وهػػػذا يعتمػػػد عمػػػى الخمطػػػة الصػػػحيحة ويمػػػـز أيمػػػـز 

 .ربسو 

  عالية. إجهاداتتلميؿ الماء مفيدة لمحصوؿ عمى خرسانة ذات  إضافاتكذلؾ 

 الخرسانة المستخدمة في الموانئ والمنشآت البحرية: 2-11-6-3

  الخرسػػانة المسػػتخدمة فػػي المنشػػيت البحريػػة تتعػػرض لضػػغط وحركػػة األمػػواج التػػي تسػػبب أيضػػا أحمػػاؿ

 الناتجة عف ذلؾ. جهاداتديناميكية وصدمات واإل

  والكبريتػػػات الموجػػػودة بالميػػػاا كمػػػا  مػػػالحاألمػػػواج فػػػي أحػػػداث تيكػػػؿ ونحػػػر نتيجػػػة األتسػػػبب أيضػػػا هػػػذا

 ذلؾ. بمؿ والجفاؼ المتكرر وما ينت  عفتتعرض أيضا لم

  عاليػػة ونفاذيػػة  إجهػػاداتتػػرتبط قػػوة تحمػػؿ الخرسػػانة مػػع الػػزمف بعػػدة عوامػػؿ منهػػا ضػػرورة كونهػػا ذات

 لممياا. 

  المواصفات اآلتية:يمـز إف يكوف هذا النوع مف الخرسانة ب 

 . kg/cm 450 ملاومة الضغط ال تلؿ عف  -

 .      ال تلؿ عف  سمنتنسبة الماء إلى اال -

 % معتمدًا عمى حجـ الركاـ. % إلى  نسبة الهواء المحبوس مف  -

 . cm 4 اللواـ -
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 الخرسانة المصبوبة تحت الماء: 2-11-6-4

 .تستخدـ الليسونات لصب الخرسانة تحت الماء 

  منسوب مطموب لمخرسانة. أقؿسية تصؿ إلى أنابيب ر أالليسوف مف يتكوف 

  جهاد الخرسانة المستخدمة في هذا النوع مف المنشيت سػواء كانػت كبػاري أو سػدود أو مػواني أو إيصؿ

ركػاـ  إسػتخداـمػع  cm 2وهبػوط قػدرة   kg/cm 400منشيت بحرية أو منشيت في المياا العذبة إلػى 

  .تلميؿ مياا الخمط والهواء المحبوس إضافات إستخداـمع  4cmصغير متدرج ال يزيد عف 

 الخرسانة المعرضة لممياه تحت ضغط ىيدروستاتيكي 2-11-6-5

اا.والخرسػانة نهػا خرسػانة معزولػة ضػد الميأساس أرضة لضغط هيدروستاتيكي توصؼ عمى الخرسانة المع

ضػػافاتتلميػػؿ مػػاء الخمػػط و  إضػػافاتف يكػػوف بهػػا أفػػي هػػذا الحالػػة يجػػب  سػػوبر تكػػوف نسػػبة تخفػػيض مػػاء  ا 

ضافاتو    إلى %   الخمط مف %  عالية . إجهاداتتلميؿ ماء الخمط تنت  خرسانة فورية ذات  ا 

 الخرسانة المستخدمة في الحوائط المرتفعة والمائمة 2-11-6-6

 ات تنلسـ إلى قسميف: ستخدامالخرسانة الجاهزة المستخدمة في مثؿ هذا اإل

 التكويف االنشائي.: لتحليؽ وؿاأل

 الثاني: لتحليؽ الشكؿ المعماري.

 خرسانة المضخات 2-11-6-7

كمػػا ية لمكونػػات الخرسػػانة إنفصػػالف يحػػدث بهػػا ألػػؿ الخرسػػانة لمسػػافات بعيػػدة ممكػػف ف نأمػػف المعػػروؼ 

نػػػد صػػػب ف تحػػػدث هػػػذا الظػػػاهرة مػػػف الصػػػب المباشػػػر مػػػف الخالطػػػات إلػػػى الشػػػدة كمػػػا يحػػػدث عأيمكػػػف 

  ات.ساساأل

  المادة المضافة التي تم إستخداميا في الخمطات الخرسانية )الموالس( 2-11-7
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 مستخمص مف السكر يستخدـ لتمديد زمف الشؾ  الوصف:

 المزايا:

i. . النلؿ لممسافات الطويمة 

ii. . ضح الخرسانة 

iii. . الصب في المناخات الحارة 

iv. نخفاض النفاذية .إ 

 مريكية .الجمعية األ نواع االسمنت ومعاييرمع كافة أ متوافؽ :التوافق -

 و في براميؿ.أمتوفرة بكميات كبيرة  التغميف:التعبئة و  -

 افي الخرسانة العادية الجرعات مػ المىالسينبغي في تحديد الجرعة المثمي مف جرعات  الجرعة : -

 ي0.05-0.025ا %بيف 

 . الصحة ىعم وأمف الحريؽ خطر  ليس ب  حتياطات السالمة :إ -
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 التجارب المعممية
 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث



46 

 

 التجارب المعممية -3

 مواد الخرسانة اتإختبار نتائج  3-1

 الركام الكبير  تجارب 3-1-1

      .التحميؿ المنخمى لعينة مف الركاـ حسب المواصفات البريطانية إختبار إجراء تـ

 :مف الركاـ ةلمنخمي لعينالتحميؿ اي يوض  نتائ  1-3الجدوؿ ا
 

 نسبة 
 األنعـ

الوزف الكمي  المار
 المحجوز

الوزف المحجوز 
 بكؿ ارباؿ

 ملاس 
 الغرباؿ

100% 2000 0 0 75 
100% 2000 0 0 63 
100% 2000 0 0 37.5 
100% 2000 0 0 25 
87.05% 1741 259 259 19 
5.8% 117.5 1882.5 1623.5 12.5 
0.15% 3 1997 114.5 9.5 
0% 0 2000 3 4.76 
0% 0 2000 0 pan 

 

: متصاصنسبة اإل  

       =     متصاصنسبة اإل

   
      

 :تيكاآلمف الركاـ وكانت النتائ   ةلعين متصاصتجربة اإل إجراءتـ 

 :متصاصي يوض  نتائ  نسبة اإل2-3جدوؿ ا

     gm  العينةوزف (w )  

     gm  وزف العينة بعد التجفيؼ(w )  
  متصاصنسبة اإل     

:يالوزن النوع  
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:تياآلمف الركاـ وكانت النتائ  ك ةتجربة الوزف النوعي لعين إجراءـ ت  

:يوض  نتائ  الوزف النوعي لمركاـ ي3-3جدوؿ ا  
 

 وزافاأل ي1العينة ا ي2العينة ا ي3العينة ا
 ( w) والسدادةوزف المخبار  450 450 450
 ( w) تربة+ال سدادةوزف المخبار وال 750 750.5 750.5
 ( w)+الماء  التربة+ سدادةوزف المخبار وال 1431 1428 1430.5
 ( w)+الماء  سدادةوزف المخبار وال 1241.5 1240.5 1240.5

%2.719  %2.67  %2.71  GSالوزف النوعي  
 المتوسط      

  

:تجارب الركام الصغير 3-1-2  

:التحميل المنخمى  

:لمرمؿ ي يوض  التحميؿ المنخمي4-3جدوؿ ا  

 االقطار 
(mm) 

 المتبلية وزافاأل
(gm) 

 التراكمية وزافاأل
(gm) 

 المار
(gm) 

 نسبة االنعـ 
 ا%ي

4.75 5 5 995 99.5 
2.36 10 15 985 98.5 
1.18 148 163 837 83.7 
0.600 476 639 361 36.1 
0.300 282 921 79 7.9 
0.150 70 991 9 0.9 
Pan 9 1000 0 0 

 

 

 :طميالطين والتحديد نسبة 
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       نسبة الطمي والطيف =    

   
      

 :ينسبة الطيف والطمي يوض  5-3جدوؿ ا

500 gm  عينةوزف ال (w ) 
485 gm بعد التجفيؼ عينةوزف ال (w ) 

 نسبة الطمي والطيف    
 

 : نوعيالوزن ال

 :لمرمؿ نوعيي يوض  نتائ  الوزف ال6-3جدوؿ ا

 وزافاأل ي1العينة ا ي2العينة ا ي3العينة ا
 ( w) والسدادةوزف المخبار  161.5 161.5 161.5
 ( w) تربة+ال سدادةوزف المخبار وال 385 385 385
 ( w)+الماء  التربة+ سدادةوزف المخبار وال 818.5 818 819
 ( w)+الماء  سدادةوزف المخبار وال 682 682 682
 GSالوزف النوعي  %2.56 %2.55 2.58%

 المتوسط %    
 

 :سمنتتجارب اال  3-1-3

 :القوام

حيػث تػـ التوصػؿ إلػى اللػواـ المناسػب عنػد نسػبة  سمنتمف اال gm 400مف الماء مع  gm 120تـ خمط 

 . mm 6وكانت قراءة جهاز فيكات     

 : يوالنيائ يبتدائتحديد زمن الشك اإل

 :يوالنهائ يبتدائاإلي يوض  قراءات تجربة زمف الشؾ 7-3جدوؿ ا

 زمف بداية التجربة بتدائياإلزمف بداية الشؾ  يزمف بداية الشؾ النهائ
12:12 10:32 9:12 

 خطوات تصميم الخمطة الخرسانية  3-2



49 

 

ومتوسػط      ووزف نػوعي  mm 20كبيػر  إعتبػاريركػاـ ذو ملػاس  إسػتخداـتـ تصميـ خمطة خرسػانية ب

ونسػبة الركػاـ الصػغير المػار مػف الغربػاؿ  mm (60 - 30)وهبػوط ملػدارا   N/mm 25ملاومػة إنضػغاط 

     𝜇 ي. 1   هي ا 

 -: الحسابات التالية إجراءتـ وبطريلة التصميـ البريطاني 

 180/0.53= سمنت=كمية الماء / نسبة الماء الى اال سمنتكمية اال

= kg/m  339.6  

 +كمية الماء ي سمنتاكمية اال –الوزف الكمى لمركاـ = كثافة الخرسانة 

  kg/m 1910.4=   ي180+339.6ا-2430=

  kg/m  840.576  = 1910.4* 0.44كمية الركاـ الصغير = 

  kg/m  1069.84 = 840.576-1910.4كمية الركاـ الكبير =

 :  kg/m)امكونات الخمطة المصممة المرجعية  أوزافي يوض  8-3جدوؿ ا

 الماء الركاـ الرمؿ سمنتاال
339.6 840.576 1069.84 180 

 

                              w/cي مكعب بثبات  9لعدد ا ي15×15×15ا cm  أبعادب إختبارتـ صب مكعبات 

  ختبارذج اإلنما 3-3

قياسػػية  أبعػػادنمػػاذج قوالػػب مكعبػػة مفػػردة الشػػكؿ مػػف الحديػػد الصػػمب بعػػد نظافتهػػا ودهنهػػا وب إسػػتعماؿتػػـ 

cm ي .15×15×15ا 

بكميػػة تكفػػى لمػػؿء  نسػػب معينػػة مػػف المػػوالس إضػػافةب هػػاإختبار تؤخػػذ عينػػة مػػف الخرسػػانة المصػػممة المػػراد 

جػػػراءو مكعبػػػات  9عػػػدد  الكسػػػر لمخرسػػػانة  إختبػػػار إجػػػراءي يػػػـو وتػػػـ 3،7،28ملاومػػػة الضػػػغط لهػػػا لمػػػدة ا ا 

  .مكعبات لكؿ فترة محددة 3جة بعدد المتصمبة النات
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 النتائج ومناقشتياتحميل  -4

 المقدمة 4-1

لػػى الخمطػػة الخرسػػانية ومناقشػػة رسػػانة تػػـ إضػػافة العديػػد مػػف النسػػب إالمػػوالس عمػػى خػػواص الخ أثػػرلدراسػة 

  . نتائجها باستخداـ جهاز الكسر

 ات مواد الخرسانة إختبار تحميل نتائج  4-2

 ات الركام الكبير إختبار تحميل نتائج   4-2-1

 التحميؿ المنخمى :

 ي بواسطة المواصفات البريطانية يتـ تحديد اللطر االعتبارى 1- مف جدوؿ ا

  BS 882:1992ي يوض  تحديد اللطر االعتبارى لمحصى بواسطة المواصفات البريطانية 1-4جدوؿ ا

Percentage by mass passing BS sieves for nominal size  

 

sieve

s size 

mm 

Single-sized aggregate Graded aggregates 

15 mm
a 

10 mm 14 mm 20 mm 40 mm 14 mm to 

5mm 

20mm to  

5mm 

40 mm to 

 5mm 

                     

       85 to 100      90 to 100      

      85 to 100 0 to 25     90 to 100 35 to 70      

      85 to 100 0 to 25     90 to 100 35 to 70      

     85 to 100 0 to 70  90 to 100 40 to 80 25 to 55      

    85 to 100 0to 50 0 to 25 0 to 5 50 to 85 30 to 60 10 to 40      

45to 100 0 to 25 0 to 10 0 to 5  0 to 10 0 to 10 0 to 5     

0 to 30   to 5            

a Used mainly precast concrete products 

 

 ممـ   21مف المواصفات البريطانية أعالا نجد أف اللطر اإلعتباري لمركاـ الكبير هو 

 : النوعيالوزف 
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 .%     لمركاـ هو  النوعيف الوزف مف التجربة وجد أ-

 .ي2  -   يتراوح بيف ا النوعيحسب المواصفات البريطانية الوزف -

 متصاص :نسبة اإل

  .%    هيمتصاص مف التجربة وجد أف نسبة اإل-

 .% متصاص  عف البريطانية يجب أال تزيد نسبة اإلحسب المواصفات -

 تحميل نتائج تجارب الركام الصغير 4-2-2

 : يالتحميؿ المنخم

 . ي بواسطة المواصفات البريطانية يتـ تصنيؼ الرمؿ4- مف جدوؿ ا

 BS 882:1992ي يوض  تصنيؼ الرمؿ بواسطة المواصفات البريطانية  -4جدوؿ ا

sieves size 

mm 

Percentage by mass passing BS sieves for nominal size 

Overall limits Additional limits for grading 

C M F 

10.00 mm        

5.00mm 89 to 100    

2.36mm 60 to 100    to 100 65 to 100 80 to 100 

1.18mm 30 to 100 30 to 100 45to 100 70 to 100 

600m 15 to 100 15 to 54 25 to 80 55 to 100 

300m 5 to 70 5 to 40 5 to 48 5 to 70 

    0 to 15
a 

   

a Increased to 20% for crushed rock fines , except when they are used for heavy duty floors 

 

 .(M)مف المواصفات البريطانية أعالا نجد أف تصنيؼ الركاـ الصغير 

 : يتحديد نسبة الطيف والطم

 .%  يف نسبة الطيف والطممف التجربة وجد أ-

 .% عف  يتزيد نسبة الطيف والطمحسب المواصفات البريطانية يجب اال -

 : يالوزف النوع
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 .     ف الوزف النوعي لمرمؿ هو أ التجربةوجد مف -

 .ي2  -   ف يتراوح بيف االوزف النوعي لمرمؿ يجب أ البريطانيةحسب المواصفات -

 تحميل نتائج تجارب االسمنت  4-2-3

 اللواـ :

% ماء لكؿ 30هي  قياسيات قواـ ذلمحصوؿ عمي عجينة  فضؿ لالسمنتمف التجربة وجد أف اللواـ األ-

  .جـ اسمنت 400

 .ي %  -  ف تتراوح نسبة الماء بيف احسب المواصفات البريطانية يجب أ-

 تحديد زمف الشؾ االبتدائي والنهائي :

   2 ، وزمف الشؾ النهائي هو    12بتدائي هو وجد أف زمف الشؾ اإل التجربةمف -

وزمػف الشػؾ النهػائي ال  ،دقيلػة   4ال يلؿ عػف أحسب المواصفات البريطانية زمف الشؾ االبتدائي يجب -

 ساعات.  1يزيد عف 

 الضغط لمخرسانة إختبارنتائج  4-3 

  :مف وزف االسمنت 0.05بنسبة يموالسالضغط لمخرسانة بالمضاؼ ا إختبارنتائ  ي يوض  3-4جدوؿ ا

 :يوـ 3الكسر في 

وزن مكعب  تارٌخ الكسر تارٌخ الصب الرقم

 (kg) ختباراإل

قىي الضغظ 

(kN) 

اجهاد 

 ⁄    الضغظ

1 2016/5/8 2016/5/11 7.8 0 0 

2 2016/5/8 2016/5/11 7.8 0 0 

3 2016/5/8 2016/5/11 7.4 0 0 

   المتىسظ  

    ⁄ 
0 

 

 يوـ: 7الكسر في 

اجهاد قىي الضغظ وزن مكعب  تارٌخ الكسر تارٌخ الصب الرقم
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 ⁄    الضغظ (kN) (kg) ختباراإل

1 2016/5/8 2016/5/15 8.4 58       

2 2016/5/8 2016/5/15 8.3    2.844 
3 2016/5/8 2016/5/15 8.35    2.75 
   المتىسظ  

    ⁄ 
2.27 

 

 يوـ: 28الكسر في 

وزن مكعب  تارٌخ الكسر تارٌخ الصب الرقم

 (kg) ختباراإل

الضغظ قىي 

(kN) 

اجهاد 

 ⁄    الضغظ

1 2016/5/8 2016/6/5 8.3 68      
2 2016/5/8 2016/6/5 8.4         
3 2016/5/8 2016/6/5 8.4        
   المتىسظ  

    ⁄ 
3.256 

 

 مف وزف 0.025بنسبة  يالموالسبالمضاؼ ا لمخرسانةالضغط  إختبارنتائ  ي يوض  4-4جدوؿ ا

 :االسمنت

 يوـ: 3الكسر في 

وزن مكعب  تارٌخ الكسر تارٌخ الصب الرقم

 (kg) ختباراإل

قىي الضغظ 

(kN) 

اجهاد 

 ⁄    الضغظ

1 2016/5/23 2016/5/26 7.55 0 0 
2 2016/5/23 2016/5/26 7.8 0 0 
3 2016/5/23 2016/5/26 7.65 0 0 
   المتىسظ  

    ⁄ 
0 

 

 يوـ: 7الكسر في 

اجهاد قىي الضغظ وزن مكعب  الكسرتارٌخ  تارٌخ الصب الرقم
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 ⁄    الضغظ (kN) (kg) ختباراإل

1 2016/5/23 2016/5/30 8.25 78   4  

2 2016/5/23 2016/5/30 8.3 80 3.55 
3 2016/5/23 2016/5/30 8.35 80 3.55 
   المتىسظ  

    ⁄ 
3.52 

 

 يوـ: 28الكسر في 

وزن مكعب  تارٌخ الكسر تارٌخ الصب الرقم

 (kg) ختباراإل

قىي الضغظ 

(kN) 

اجهاد 

 ⁄    الضغظ

1 2016/5/23 2016/6/20 8.4 100 4 44 

2 2016/5/23 2016/6/20 8.35 120 5.33 
3 2016/5/23 2016/6/20 8.3 132 5.866 
   المتىسظ  

    ⁄ 
5.21 

 

 :الضغط لمخرسانة بدوف مضاؼ إختبارنتائ  ي يوض  5-4جدوؿ ا

 يوـ: 3الكسر في 

وزن مكعب  تارٌخ الكسر تارٌخ الصب الرقم

 (kg) ختباراإل

قىي الضغظ 

(kN) 

اجهاد 

 ⁄    الضغظ

1 2016/5/4 2016/5/8 8.35 360 16 
2 2016/5/4 2016/5/8 8.4 384 17.06 
3 2016/5/4 2016/5/8 8.15 408 18.13 
   المتىسظ  

    ⁄ 
17.06 

 

 

 يوـ: 7الكسر في 

اجهاد قىي الضغظ وزن مكعب  تارٌخ الكسر تارٌخ الصب الرقم
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 ⁄    الضغظ (kN) (kg) ختباراإل

1 2016/5/4 2016/5/11 8.35 360 16 
2 2016/5/4 2016/5/11 8.4 384 17.06 
3 2016/5/4 2016/5/11 8.15 408 18.13 
   المتىسظ  

    ⁄ 
17.06 

 

 

 يوـ: 28الكسر في 

وزن مكعب  تارٌخ الكسر تارٌخ الصب الرقم

 (kg) ختباراإل

قىي الضغظ 

(kN) 

اجهاد 

 ⁄    الضغظ

1 2016/5/4 2016/6/1 8.25 568     4 

2 2016/5/4 2016/6/1 8.30 572 25.42 
3 2016/5/4 2016/6/1 8.35 560 24.88 
   المتىسظ  

    ⁄ 
25.18 

 

 

 :الضغط إختبارتحميل نتائج  4.4

 : ي1.15الضغط لمخرسانة المضاؼ إليها الموالس بنسبة ا إختباريوض  نتائ  ي    جدوؿ ا

 ( N/mm)الملاومة المميزة متوسط  المعالجة باألياـ

   يـو  

      يـو  

       يـو 2 
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 ي1.15لمخرسانة المضاؼ إليها الموالس بنسبة ا الضغط إختباري يوض  نتائ  1. الشكؿ ا

 : ي1.125الضغط لمخرسانة المضاؼ إليها الموالس بنسبة ا إختباريوض  نتائ  ي    جدوؿ ا
 ( N/mm)متوسط الملاومة المميزة  المعالجة باألياـ

   يـو  

      يـو  

 1    يـو 2 
 

 
 ي1.125ي يوض  نتائ  الكسر لمخرسانة المضاؼ إليها الموالس بنسبة ا2. الشكؿ ا
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 : الضغط لمخرسانة بدوف مضاؼ إختباريوض  نتائ  ي    جدوؿ ا
 ( N/mm)متوسط الملاومة المميزة  المعالجة باألياـ

     1 يـو  

     1 يـو  

 12    يـو 2 
 

 

 ي يوض  نتائ  الكسر لمخرسانة بدوف مضاؼ3. الشكؿ ا

 :يوـ 28و  7،  3يوض  العالقة بيف نسب الموالس والملاومة المميزة في ي   2جدوؿ ا

 نسب الموالس

 أيام المعالجة 

 المقاومة المميزةمتوسط 

 يوم 82 يوم 7 يوم 3
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  يوـ 28و  7،  3العالقة بيف نسب الموالس والملاومة المميزة في  ي يوض 4. الشكؿ ا

 

 

 

 

 مناقشة النتائج 4-4

مع ثبػات  الموالس ي يـو لمخمطات المحتوية عمى - -  ملاومة الضغط ألعمار  ا إختبارمف  وجد -

عنػد زيػادة نسػبة المػوالس فػي لخمطػة الخرسػانية اللياسػية عػف ملاومػة ا لػؿف الملاومػة تأ مػاء االسػمنت

  .الخمطة الخرسانية

الخمطػة اللياسػية ملارنػة ب الملاومػة فػإفمػف المػوالس كنسػبة مػف االسػمنت  0.05وجد أن  عند إضافة   -

يػػػػػـو تلػػػػػؿ بنسػػػػػبة  28% وعنػػػػػد 86.69يػػػػػـو تلػػػػػؿ بنسػػػػػبة  7% وعنػػػػػد 100يػػػػػـو تلػػػػػؿ بنسػػػػػبة  3عنػػػػػد 

87.069.% 

 3ملارنػة بالخمطػة اللياسػية عنػد  الملاومػةفػإف مف الموالس كنسبة مػف االسػمنت  0.025 إضافةوعند  -

 %.79.3ة يـو تلؿ بنسب 28% وعند 79.367يـو تلؿ بنسبة  7% وعند 100يـو تلؿ بنسبة 
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 الباب الخامس

 الخالصة والتوصيات
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 الباب الخامس

 الخالصة والتوصيات -5

 الخالصة   -1

التػي أجريػت عمػى  اتختبار ومف خالؿ اإلة جريت عمى الخمطة الخرسانيأالتي مف خالؿ التجارب المعممية 

كمػػادة مضػػافة أنػػ  عمػػى الػػراـ مػػف تمديػػد زمػػف الشػػؾ فإنػػ  يحػػدث نلصػػاف  المػػوالس إسػػتخداـنفػػس الخمطػػة ب

 ا النلص بتلميؿ نسبة الموالس.ذكبير في قوة الضغط وتلؿ نسبة ه

 3ملارنة بالخمطة اللياسية عند  الملاومة فإفمف الموالس كنسبة مف االسمنت  0.05وجد أن  عند إضافة 

 %.87.069يـو تلؿ بنسبة  28% وعند 86.69يـو تلؿ بنسبة  7% وعند 100يـو تلؿ بنسبة 

يػـو  3ملارنػة بالخمطػة اللياسػية عنػد  الملاومػةفػإف مف الموالس كنسبة مف االسػمنت  0.025 إضافةوعند 

 %.79.3يـو تلؿ بنسبة  28% وعند 79.367يـو تلؿ بنسبة  7% وعند 100تلؿ بنسبة 

 

  التوصيات  - 

 عمى الخمطات الخرسانية. إجراء دراسات مستفيضة حوؿ تأثير الموالس 
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Fig 1 
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Table (1) multiples of standard deviation for deferent defective rates 

Defective rate % K 

1  1.28 

5 1.64 

2.5 1.96 

1 2.33 
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 ي2ممحؽ ا
حيم حمن الرَّ  بسم هللا الرَّ

 

Table 1 Concrete mix design form 
 

Stage Item     Reference &         Values 
      Calculation 
1 1.1 Characteristic strength  specified                                    25 N/mm2 at 28 days 
                                                  Proportion defective 5% 
 1.2 Standard deviation                 Fig.3                                            8 N/mm2 or no data…/… N/mm2 
 1.3 Margin        C1                                         (K = 1.64) 1.64 x 8 =  13.12     N/mm2  
 1.4 Target mean strength      C2                                                      25 + 13.12  = 38.12 N/mm2 
 1.5 Cement Type              specified                                                                       OPC 
 1.6 Aggregate Type: coarse                                                        Uncrushed  
             : fine                                                        Uncrushed 
 1.7 Free-water/cement ratio            Table 2 & Fig 4                                     .53   -  Use the lower value 
 1.8 Max free-water/cement ratio specified                         .65 

 
2 2.1 Slump or V-B              specified                           slump 30 – 60 mm or V-B …/…..s  
              2.2 Max. aggregate size             specified                                               20 mm  
              2.3 Free-water content               Table 3                                                                                  180 kg/m3 

 

3 3.1 Cement Content                   C3                                                            18  ÷  .53   339.6 kg/m3 
 3.2 Max. cement content  specified                                        55  kg/m3 
 3.3 Min. cement content  specified                275kg/m3 Use if greater than item3.1 
                                      and calculate item 3.4  

              3.4 Modified free-water/cement ratio                                           ………/…….÷……/……. ………/………... 

 
4 4.1 Relative density of agg (SSD)                                                2.69 known/assumed 
  4.2 Concrete density              Fig. 5                                            2430 kg/m3 
 4.3 Total agg. Content                              C4                                             2430 – 180 – 339.6 = 191 .4 kg/m3 

 

5 5.1 Grading of fine agg.                BS882                                   % passing 600m  36.1 
 5.2 Proportion of fine agg.  Fig.6                                 44 % 
 5.3 Fine agg. Content                   C5                                       191 .4 x 0.44    =  84 .576 kg/m3  
 5.4 Coarse agg. Content                  C5                                      191 .4 – 84 .576 = 1 69.84 kg/m3 

  
      Cement               Water             Fine Agg.      Course Agg. 
Quantities            (kg)      (kg)      (kg)               (kg) 
Per m3 (to nearest 5kg)                                      339.6               18                     84 .576                      1 69.84 
Per trail mix of  0. 4 5 m3                                    11.862             6.288                 29.362                         37.7  

 
OPC: Ordinary Portland Cement; SRPC: Sulfate Resisting Portland Cement;  
RHPC: Rapid Hardening Portland Cement.  
Relative density = Specific gravity. 
SSD: Saturated-Surface Dry      
  

 


