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 قال تعالى: 

 هافف  لااافف  ُوسْففهااا  ِإل   ًاْفسًفف ُيكالِّففُ  هللا ُ  لا )

 لا  اْكتاساففتاْ  باب ٌافف  هافف  واعالاْياافف  كاساففتا ْ 
 باب ٌافف  أاْخطاأًْافف  أاوْ  ً ِسففيٌا  ِإى ُتؤااخِففْنًا 

 عالاف  حاواْلتاف ُ  كاواف  ِإْصفًرا تاْحِوفْْ عالاْيٌاف  والا 
 هاف  والا ُتحاوِّْلٌاف  باب ٌاف  قاْتِلٌاف  ِهفي ال فِنييا 

ٌاف  طا قاف ا  لا  ٌاف  وااْغِففرْ  عاٌ ف  وااْعف ُ  ِبف ِ  لا  لا
 عالافف  فا ًُصففرًْا  هاْولاًافف  وااْبحاْوٌاففأ أاًفف ا 

 (  اْلكا ِفِرييا  اْلقاْومِ 

 صدق اهلل العظيم                

 

 

 (682سورة البقرة اآلية )                                                        

 

 

 

 



 داءــاإله
 

 بعفوك.. تطيب األخرة اال حظات اال بذكراك ...والمتطيب ال الهي ال
 برؤيتك وال تطيب الجنة اال

 اهلل جل جالله

 العالمين الى من بمغ الرسالة ...وادى األمانة ونصح األمة ...الى نبي الرحمة ونور
 سيدنا محمد صمى اهلل عميه وسمم

 الحنان والتفاني الى مالكي في الحياة ..الى معنى الحب والى معنى
 الى بسمة الحياة وسر الوجود.. الى من كان دعائها سر نجاحي

 وحنانها بمسم جراحي الى اغمى الحبايب
 امي الحبيبة 

 الى من كممه اهلل بالهيبة والوقار ...الى من عممني العطاء دون انتظار
 الى من احمل اسمه بكل افتخار ...وارجو اهلل ان يمد في عمرك لترى

 قد حان قطافها بعد طول انتظار...وستبقى كمماتك نجوم ثمارا
 اهتدي بها اليوم وفي الغد والى األبد

 والدي العزيز

 إلى العقول النيرة والقموب الحنونة
 أفراحي واتراحي وأعانوني  شاطرونيإلى من 

 بقموبهم وعقولهم سندي وعضدي 
 أخواني وأخواتي 

 درر وعبارات من اسمىالى من عممونا حروف من ذهب وكممات من 
 عممهم حروفا وفكرهم اواجمى عبارات العمم ...الى من صاغوا لن

 منارة تنير لنا سيرة العمم والنجاح
 الى اساتذتي الكرام 

 سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح واألبداع االى من سرن
 زمالئي وزميالتيالى 

 



 الشكـر والعرفـان
 

ضثافة جديثدة فثي ي نتمنثى أن يكثون إذا البحثث الثذي وفقنا إلتمام هذال الشكر أواًل هلل العمي القدير

  .ا المجالذه

 ناسثاتذتأال وهثم أجثل رفعتنثا أالطريق لنا ومن  إنارةجل أمقدم الى الشموع التي تحترق من والشكر 

ن أو ن ينفث  اهلل بكثم عبثاد  أ نتمنىحترام والتقدير و كل الحب واإل افمكم من قسم الهندسة المدنيةفي 

  .منياتكم جميعاً أتتحقق 

 ونخص بالشكر والتقدير

 أ . محمد يسرى مصطفى

 وخير معين لنا في جمي  مراحل البحث. ين كان وهجاً ذال
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 الفصل األول

 المقدمة .1

 -مقدمة: 1.1 

دماس مػػقمػػبدادة ػػقدة اػػرفدة كاػػر فدرساػػتدة هر ػػساقدف سيػػدد رػػلدفاػػؼداػػ فدمػػ ةددة ااػػس دة هػػر د رساػػتد

  هسدإعفاسريسد  ـدفرفدياس ؾدطرؽدمك اقد فصم ـددةرا ردقدفكفاردق مد2ر ـ/ ـ041ة ضغطدة فلدفصؿدإ ىد

 د ماتمفدة دمهفلفقأ س  بد لفصم ـدة مهفلفقدرذ ؾد ـد رفدياسؾدة ا ةعدة دهر سا قد الدهلطق

مفدة هر ساقدمثؿدة هر ساقددمهفلفقرمسدأاهد ـد رفدياسؾدة ا ةعدة دة مفا عق ة فلدفاس بدة غرةضد

 ةإل هسد.دقة صبدأ د ساادق ساادقذةتدة ه ة دة محا سدأ دة هر سادهر ساق ة دة هف فق

أفدياس ؾدعالققدا فددAbramsفاؼدة هر ساقدة ث رةدة   ىدح ثدإرصاسعقدد اهدتدـ0101 اهدفلد

دا اقة ضغطدفز دددرؿدمسدقلتددماس مقأفدة مس داس هلطقد قددة ضحددقاقد ا اماس مقدة ضغطد لهر س

 )ـ/س(.د ماتة مس د أل

دفظهػػػرد اػػػسد هفرةعػػػستد د ػػػدةداكلػػـدأفدفرا     ػػػسدة ااػػػس دفػػلدفاػػػدـد امػػػ دمف ةصػػؿد فػػػلدرػػػؿد ػػـ  إرفاػػسفستد ةت

أحػددة مػ ةرددداغرضدفط  ردرسفهدة   سئؿد ة فاا ستدة فلدف فهدمهسدفلدمهفلػؼدة م ػسالتدفػلدةإلااػس ةتد.

مهـد دة"ددعس م س"د ة ذيد لكبدد ردمفدة  قة ا  لد فس ر فد كفاردمفدأيـدة فاا ستدة دس ـة ا ئ قد ة مكر ؼدا

 تد ة عمسؿدة هاد  ق.فلدة مااآ

ف  دداح ثدرث رةدح ؿديذةدة ا عدمفدة هر ساقداس رغـدمفدأفدحا استدة فل فدة صاسعلدرساتدد  رفدال

د لفل فدفلدذ ؾدة  قتد ـدفرفدما كهد ا  عدإ فكمس هسد.دقة كس  دقمكر فهدماذدة هم  استدإالدأفدة رلف

ة مر اػستد ة هلػطد رفس ةدة هر ساقد فطلبدإ ػرة دةالهفاػسرةتدعل هػسدةافػدة  دمػفدمرحلػقدف ه ػزد   دة  ضمسف

عس  ق.د فف ددةهفاسرةتدة هر ساقدأ ضس دإل  سددة حل ؿد يدماسرؿدإااػسئ قدماس مقد ة فصلبد لحص ؿدعلىد

    .فظهردم فااال د ضمسفدة رفس ةدةالقفصسد قد فال ؿدفرلفقدة ص ساقدة م فاال ق



  

 

 -الهدف من البحث: 2.1

دد: هدؼديذةدة احثدإ ل

 ةتدعزؿدحرةريد  ػدد مرػفدإ ػفهدةمهسدفػلدفصػا بدة  حػدةتدة ااسئ ػق دمػبدإافسجدهر ساقدهف فقدة  زفدذ

ة فرر ػػزدعلػػىدة  ساػػبدةإلقفصػػسديدفػػػلدإافػػسجديػػذةدة اػػ عدمػػفدة هر ػػػساقدمػػفدمػػ ةددمفػػ فرةدد ا قػػؿدرلفػػػقد

د ػماتاػس فل فددرا ػاقدمػفد زفدة دراق دح ثدفـدإ فهدةـدحا استدة اػ  لد ػفس ر فدة مكػر ؼدمحل ػس دمم

د  فـدعمؿدةهفاسرةتد فحل ؿد فا  ـدافسئجدة ر ر.دد كزؿدة حرةري. غرضدفح  فدهسص قدة

 -:منهجية البحث 3.1 

  ضػػػسفستد مرةحػػػؿدهفاسرةفهػػػسد أاػػػ ةعدةإل   ػػػقدعػػػفدهصػػػسئصدمر اػػػستدة هر ػػػساقد ةتد مػػػبدة مكل مػػػستدة

م ػػػقدة مفػػػ فرةد ة درة ػػػستد ػػػففسدةدمػػػفدة مرة ػػػبدة كلة هر ػػػساقد أاػػػ ةعدةإلهفاػػػسرةتدة مكمل ػػػقد لهر ػػػساقد ةإل

 ة هاػػػرةتدمػػػفددةهػػػؿد هػػػسرجدمػػػفدة ف ػػػسربدة  ػػػسااقد دة احػػػسثدة مااػػػ رةد دم ػػػالتد أ رةؽدعلم ػػػقد د

دافرات.ة   دةفد د مفدم ةقبدعلم قدمفدةإل

 اكػػػسددمكملػػػلدعلػػػىدعاسصػػػردهر ػػػسا قدمركاػػػقدا هفاػػػسردإ ػػػرة دإCm(01×01×01دد هلطػػػقدهر ػػػسا قد)

 ػػػػفهدةـدة مضػػػػسؼدة اػػػػ  لد ػػػػفس ر فد اا ػػػػبدمحػػػػددةددددددددددددددد ا ػػػػس د فػػػػؽدة طر اػػػػقدة ار طسا ػػػػقد ا قدف ردمممصػػػػ

دافثا ػػتدا ػػاقدد22 دد   ةت ػػىدأعمػػسردمهفلفػػقد)د ػػمات(دمػػفد زفدة                  ) (د ػػـ 

W/C)دهفاسردة ر ر.فط ردماس مقدة هر ساقدة مفصلاقدا  فهدةـدإ(د مفساكقد

 اضػػغسطدة هر ػػساقدمػػبدة ا ػػبد ة ماسراػػقداػػ فدمػػد دفطػػ ردماس مػػقدإدة مكمل ػػقدهفاػػسرةتفحل ػػؿدافػػسئجدةإل

 ة  زا قد لمضسفستدة  زا قد  ألعمسردة ما اقدأعاله.

د

د

 -:تبويب البحث 4.1



  

 

د-رمسد لل:يلد ف  ؼديذةدة احثدمفدهمسدفص ؿد د

 ة فصؿدة  ؿ:ددة مادمق 

دة احث.فا  بديم قد ماه  قد أمادمقدعسمقدعفدة احثددفاس ؿ

 ة فصؿدة ثسال:ددة درة قدة اظر قد. 

 دد: مكمل قد فامؿرةتدةسةإلهفاة ثس ث:ددة فصؿ

 إهفاسرةتدة م ةدد)ة ررسـد ة  ماتد ة رمؿ(.د 

 .إ  سددة ماس مقدة مم زةد ف ض حدافسئجدة ر ر 

 ة افسئجد ماسقافهسة رةاب:دددة فصؿ. 

  ة هسمس:ددة هالصقد ة ف ص ست.دفصؿة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال

 الدراسة النظرية

 

 

 

 

 
 

د

 

 الفصل الثاني



  

 

 . الدراسة النظرية2

 -مقدمة: 1.2

مثؿدة    ردد دقة مهفلفدةإلااسئ قف فكمؿدفلدعمل هدة ااس د لكاسصرددإااسئ قدمسدةيلددة هر ساق

 ة ررسـدد يلدعاسرهدعفدهل طدمفدة ررسـدة را رد)ة حصى(د. ة ا ةعدد ة  س ستد غ ريسد ة عمدة

دة هر ساقفكاديسدف مىدد ماتمثؿدة دقالحمدةمسددقز جدمبداكضهدة اكضدا ة طممدة اسعـ)ة رمؿ(

 .ق  مافة 

 ة مػػس دد ػػمات ة د)ة ررػػسـدة را ػػرد ة اػػسعـ(دمػػفدهلػػ طدمػػفدة حصػػىدقمصػػاكدةيػػلدمػػسدد ق ػػمافة دة هر ػػساق

فلدة مرةحؿد داقددقفلدحس دة هر ساقفر فدد لحص ؿدعلىده ةصدمك اق دإضسف قفضسؼدإ  هسدم ةددد أح ساس د

د  ة اػ دة   ىداح ثد مرفدصاهسد  ضكهسدفلدق ة بد فار ؿدرفلهدصلاقد سفػهدقػسدرةدعلػىدفحمػؿدة حمػسؿد

 .ة  ةقكقدعل هس

د غ ريػػسأ دة هاػػبدأ دة اال ػػف ؾدأ ددفهفلػػؼدة هر ػػساقدعػػفداا ػػقدة مػػ ةددة  ػػسيزةدرس حد ػػد  اهػػسدد ة  م ا ػػـ 

فكفمػددعلػىدمكرفػقدمر اسفهػسدد  فطلػبدفصػا كهسداػر طدمك اػه دة حػسالت.فصابد فصبداس م قبدفػلدمكظػـد

 ة ػػفحرـدامػػد ددماهػػسددة حفػػىد مرػػفدةإل ػػففسدداسف ػػق ه ةصػػهسد ة ك ةمػػؿدة فػػلدفػػؤثردعلػػىدهػػ ةصدة مػػ ةددة 

 قػػدرفهسدعلػػىدماس مػػقدة ظػػر ؼد ة ك ةمػػؿدة فػػلددتدة م ػػفهدمقدف هػػس ح فهسد لا ػػسـدا ظ ففهػػسدفػػلدة مااػػآصػػال

دثاس دإ فكمسؿدة ماا ة.ففكرضدإ  هسدأ

-51 ارؿدة ررسـدح ة لد) د دفرةفدهسصققد م ةدد  ر قد فـدحرقهسدا ة طهدأمفدم ةددط ا د مات فر فدة 

د   .ر سا قدأثاس دة هلطد ة ااؿد ة صبة هلطقدة هدة هلطقد  كطلددر قدمفدة ل  اقدفلمفد%(د51

د

د

 -في اإلنشاء: ةالخرسان ةأهمي 2.2



  

 

إااػػس دة م ػػسرف ددةإلا ػػسفد  ػػفكمؿدة صػػه ردفػػلدعمل ػػقدفاػػددرػػسفدماػػذدة اػػدـ  اػػددفطػػ رتدمػػ ةددة ااػػس د

مفدة ط فد ة   ردإ ىددهل طس دد أ فكمؿدأ ضس ددا فدة صه رد ة ح سر دقالحمدة فكمؿدة ط فدرمسد اكديسدأ

دة هر ػساقدقفػلدصػاسعدة م ػفهدـدحس  ػس دد ػمات ألإ ػىدأفد صػلتددقحمػالفصا بدة مػ ةددة قدأفدفط رتدعمل 

د هس.دقعللدفحمؿدة ا  دة مكرضدقسدرةد) ففسعؿدمبدة مس ( دي در   ر قدالحمقدمسدةر

 -في ما يمي: إنشائية مادةك خرسانةتكمن أهميه ال 1.2.2 

 :مػػفدد ػػمات صػػاسعهدة دقة الزمػػمرػػفدة حصػػ ؿدعلػػىدة ررػػسـد ة مػػ ةددة هػػسـدح ػػثد دفػػ ةفردة مػػ ةددة هػػسـ

  فلدمكظـدة ماسطؽ.دقةتدافرس  ؼدقل لة ر سرد

   صاسعفهسد فارلهسدق ه. 

 دة ماس مػػقدعس  ػػقد اػػ  دة ضػػغطدا امػػسدفكػػددضػػك فقدماس مػػقفكػػددة هر ػػساقدذةتددضػػغط: لدقعس  ػػدماس مػػق

ة فػػلدد ة هر ػػساقدة اػػد دةقػػ ددة  ػػابد ضػػسؼدحد ػػددة ف ػػل حد لهر ػػساقد ماس مػػق هػػذةدد لاػػددقاس ا ػػادا ػػا س د

 يدعلػىدحد ػددف ػل حد فلدالدفحفةدة هر ساقدا امسد  يدعلىدحد ددف ل حدف مىداس هر ساقدة م لحقفحف

 .ف مىداس هر ساقدة كسد ق

 مبدة م ةددة هر .دقدماسراق لك ةمؿدة    دفكددة هر ساقد  دةدة ماس مقد:ماس مقدة ك ةمؿدة    ق 

 مػػبدة مػػ ةددة هػػر درس هاػػبد ة حد ػػدددمػػقد لحرةئػػؽدماسراػػقة ماس ددفكػػددة هر ػػساقد  ػػدةدة حر ػػؽ:دماس مػػق

  غ ريسد.

 -عيوبها: ..2.2 

 قدا ا س دماس مفهسد لاددضك ف. 

  د داػػقدق دق ة فػػلدف ػػابداػػر خداػػكر دمػػفدةإلارمػػسشداس  فػػسؼدأ دة رط اػػقداسف ػػقة حررػػقدة مالفسفهػػسد لػػـز

 .مفاسعدةأ دعمؿد صالتدعلىدم سحستدد  ضبدحد ددة ف ل حدماس ب

 اهسد   تدمصمفقدادر ستدمففس فقدف محداافسذدة   ةئؿد ة غسزةت .    
 



  

 

 -الخرسانية: خمطةال ..3

 -ة هر سا قدعسدةدعلى:دهلطقفحف يدة 

  ماتة . 

 .ة ررسـ 

 . ة مس 

 .ةإلضسفست 

   ؼدافحدثدعاهسداس ففص ؿ:

 Cement -:سمنتاأل 1.3.2

ة فػلدفكمػؿدد ق مافة فارؿدعاددففسعلهسدمبدة مس دة م اقددة فلدي دفلؾدة مسدةدة اسعمقدة دةراقدة ل ف 

د فد  ػـدصػلبدمفمس ػؾد  ػمىداس هر ػساق فرػ  دمػبداكضػهسدة ػاكضدالحمهػسعلىدراطدحا استدة حصىد ف

 ة الحمقدة فلدفكمؿدعلىدإر سبدماس مقد لهر ساقد.دمسدة ة مس دة د مات طلؽدعلىدة 

ذهدفػػرةفدهسصػػقداح ػػثد كػػسددفرر ػػبديػػأدقمػػفدمػػ ةددط ا ػػقد مػػ ةدد  ر ػػقد ػػفـدحرقهػػسدا ة ػػطد ػػمات فرػػ فدة 

 اكددفار ديسد ػفـدطحاهػسد   ضػسؼدإ  هػسدة  ػاصد فػ ه رددرلارر ف مىدة دة مر استداكددة حرؽد فارؿدمسدة

 [2])زمفدة اؾ(.دة فصلب

 Types of Cement -:سمنتأنواع األ 1.1.3.2

  سدي:ة ا رفالاديدة كد ماتة 

د ػػػماتمػػػفديػػذةدة اػػػ عدمثػػػؿدة دمهفلفػػػق ياػػػسؾدأصػػاسؼدد  ػػفهدـدفػػػلدأعمػػػسؿدةإلااػػس ةتدا  ػػػهدعػػػسـ 

اػسردآاسردة افر ؿددة م فهدـدفلدفاط فدآدأ ماتة ا ضدة ذيد حف يدعلىدا اقدأقؿدمفدأر  ددة حد د ؾد د

د أصاسؼدأهر دذةتدإ فهدةمستدهسصق.د ر بدة اؾد مات ة د ة افر ؿ

  دة ا رفالاديدة مفصلبدفلددر هدد ماتة د: لرار فستحرةرةدعس  قد ة ماسـ 



  

 

دة مكرضقد ف ث رةتدمف  طقدمفدة رار فست.دة هر سا ق  فهدـدفلدةإلااس ةتد

  ر بدة فصلب:د ماتة  

دفػلدة   ػر بدة فصػلبدد ػماتا اقدة ح ردة   ريدإ ىدة  ػ لر ستد ا ػاقد ػ ل ر ستدثالثػلدة رس  ػ ـ 

دممػسة كػسديدد ػماترمػسد فصػؼدادر ػقداك مػهدأراػردمػفدة دة كػسدي د ػماتفر فدأراردمػفدمث الفهػسدفػلدة 

 .حرةرة ؤديدة ىد رعقدة فصلبد ف  دد ر بد ل

 ا رفالاديدماهفضدة حرةرة:دأ مات 

د أ  ما ستددا اق حف يديذةدة ا عدعلىد دممػسد ثالثلدة رس    ـماهفضقدمفدرار فستدثالثلدة رس   ـ 

  ؤديدإ ىدإاهفسضدفلدة حرةرةدة مف  دة.

  د لرار فست:د ماتة  -ة ماسـ 

  فصػؼدااػدرةدد ة رس  ػ  ـلػىدا ػاقدماهفضػقدمػفدأ  ما ػستدثالثػلدعد ػمات حف يديذةدة ا عدمػفدة 

 ػػذ ؾدفهػػ ددفػػلدصػػاسعفه دم ػػفهدمقا ػػابدة كمل ػػستدة دأ د هأراػػردعلػػىدة ماس مػػقدة رار فػػستدا ػػابدمر اسفػػ

دد      فهدـدفلدة حسالتدة فلدففطلبدماس مقدعس  قد لرار فست.

 -سمنت:الخواص الطبيعية والميكانيكية لأل 2.1.3.2

 دد-ة  مات:اك مقدFinenessدد

فؤثرداك مقدة  ماتدفلد رعقدة فم ؤ دفس ز سدةدفلدة اك مقدفؤديدإ ىدز ػسدةد ػرعقدففسعػؿدة  ػماتد

 رذ ؾد رعقدفلدإامس د ز سدةدق ةدة  ماتد هسصقد أل سـدة   ىدمفدة ففسعؿ د ة اك مقدفكفاردأحددأ اسبد

قؼدإ ىدحددرا ردمبدح ـد قدة ففسعؿدمبدة مس دفف دز سدةدق ةدة  ماتدة ا رفالاديد ر بدة فصلب.د فدعمل

 مات د أفدة البدة دةهللد لحا اػستدة هاػاقدمػفدة  ػماتد ؤهػذد ػا ةتد لففسعػؿدمػبدة مػس د قػددحا استدة 

 صػػؿدة مػػردإ ػػىدأفديػػذهدة حا اػػستدة هاػػاقدقػػددالدفففسعػػؿدإطالقػػس دمػػبدة مػػس د رلمػػسدزةدتدة اك مػػقدرلمػػسدزةدد

ة ررسـد فكمؿدز سدةدة اك مػقدعلػىدثاػستدة ح ػـد فح ػفدمػفدقسال ػقدة فاػغ ؿد اهػسددفغط قد ة م ةددة هااقدفل

د   د(bleeding).  ؼدفكمؿدعلىدإااسصدرم قدة مس د فالؿدمفدمادةردظسيرةدة ضخدد



   

 

  د- مات:ثاستدةSoundness of Cementدد

ماس مفهد لز سدةدة ح م قدة فلدفحدثدف هداكددفصلاهد ة فػلدفػؤديدز سدفهػسدإ ػىدد اصدداثاستدة  مات

دد-فلؼدة م اقدأ دة هر ساق.دإفد ابديذهدة ز سدةدة ح م قد ك ددإ ى:

 ز سدةدرار فستدة رس    ـدة مسئ قد)ة  اص(دارم ػقدأرثػردمػفدة فػلدفففسعػؿدمػبدة مررػبدC Aأثاػس دففػرةدد

ااػرؿداطػود   ػابدعػدـدة ثاػست.د  هػذةدة  ػابدفحػدددة م ةصػفستدة ف مددفػ فدة  ػاصدة فػسئضد فمػددد

 ة ا س  قدرم قدة  اصدة  ة بدإضسففهدإ ىدة رلارر.د

 ة م ةددة هسـدة م ض عقدفلدة فرفد حس  قدعلىد  ردأرثردمفدة ذيد فحددمبدة رس ػ ددة حسمضػ قدفػ فد

 داصػػ رةداط ئػػقد ػػدة د أفدة فػػسئضد ااػػىداحس ػػقدحػػرةد  حفػػرؽدااػػدةددةهػػؿدة فػػرف د ة   ػػردة محػػر ؽد فم ػػ

اػػػسفجدةإلمسيػػػقد اػػػغؿدح مػػػس دأراػػػردمػػػفدح ػػػـدة  ر ػػػ ددة صػػػللدف حصػػػؿدة فمػػػدد د ة مكسد ػػػقدف ضػػػحد

 ة ففسعؿ.د

CaO + H O = Ca (OH)                                            

 اطر اػػقددقػػدد اػػفجدعػػدـدثاػػستدة  ػػماتدعػػفد  ػػ ددة مغا  ػػ سدة حػػرةد ة فػػلدفرػػ فدااػػرؿدمفالػػ رد فففسعػػؿ

سثلػػقد ففسعػػؿدة   ػػردة حػػر.دأمػػسدة مغا  ػػ سدة م  ػػ دةدفػػلدة ز ػػسجدالدف ػػابدعػػدـدثاػػستدة  ػػماتداظػػرة دمم

  ة مكسد قددف ضحدة ففسعؿ. ر اهسدغ ردمفال رةد ففم  داص رةد ر كقدمفح  قدإ ىدة حس قدة م فارةد

MgO + H O = Mg (OH)                     

 ر فدم   دة دا فدة ال رةتدمبدة مرراستدة هر د  ر فدمكرضس د زئ ػس د لمػس دقاػؿدددة   ردة حردفلدة رلارر

د    ففرةدف مددع  اقدة  مات.

د

د

 Aggregate -:الركام 2.3.2



   

 

ة رمسؿدة طا ك قدأ دغ ريسد يذهدفلحـداكضهسدمبددحا استدة م ةددة صهر قدأ دة ح ر قدأ ي دم م عد

%(دمػػػفدمر اػػػستد51-51 فاػػػر ؿد  ػػػـدصػػػلبد اػػػرؿدة ررػػػسـدحػػػ ة لد)د ق ػػػمافاكػػػضدا ة ػػػطقدة هلطػػػقدة 

ة هر ػػػساقد اس فػػػس لدفػػػ فدهػػػ ةصدة ررػػػسـدفػػػؤثردعلػػػىدهػػػ ةصدة هر ػػػساقد ا ع فهػػػسد  الاػػػددمػػػفدفػػػ ةفرداػػػر طد

 ه ةصدمك اقدد لررسـدة م فكمؿدفلدة هر ساقدمثؿدماسسدحا اسفهد فدر هد ا اقدة ررػسـدة را ػردة ػىدة ررػسـد

مفصسصهد لمدة اسعـ  د     رثسففهد  زاهدة ا علد ارؿدحا اسفه...ة خ.د اس ررسـ ا اقدة رط اقددس   ةت

 -:أنواع الركام 1.2.3.2

 ررػسـداػسعـد(fine aggregate)(دماهػسدهػالؿد011د–د11 يػ دم م عػقدمػفدة حا اػستدة فػلد مػرد)د%

د.(sand)   مىداس رمؿددmm 4.76ة مدهؿدة ا س لد

 ررسـدهافد(coarse aggregate)(دماهػسدهػالؿد011-11 ي دم م عقدة حا اػستدة فػلد حف ػزد)د%

د.(gravel)   مىداس حصىددmm 4.76ة ماهؿدة ا س لد

 ة ررسـدة هل طدد(mixture aggregate)ي دهل طدمفدة ررسـدة صغ رد ة را ر.د  

  الركام: خصائص 2.2.3.2

 -ة فلد  بدف فريسدفلدة ررسـدة ذيد فـدإهف سره:ة هصسئصد

 ة حا ال.ة فدرجد 

 .دة مفساق

 .دارؿدة حا استد ق ةـد طحدة حا است

 دة  طح.دقةإلمفصسصد رط ا

 .د حدةدة  زفد ة فرةغست

 .ماس مقدةإلازالؽ    
 

   :شروط ومواصفات اختيار الركام في الخمطة 3.2.3.2



   

 

 دأفدالد ف ثردة ررسـدأ د فحلؿدفحتدف ث ردة مس دة م   ددفلدة هر ساقد الد فح ؿدمػبدمر اػستدة  ػمات

دإ ىدمرراستدضسرةد الد الؿدمفدحمس قدحد ددة ف ل حدضددة ف رؿد ة صدأ.

 أفد رػػ فدررػػسـدة هر ػػساقدحس  ػػس دعلػػىدحا اػػستدررػػسـدرا ػػرةد صػػغ رةد ضػػمفدة فػػدرجدة ا س ػػلد أفدفرػػ فد

ديذهدة حا استدصلاقد ق  قد غ ردرق اقدأ دمفلطحق.

  سحقدة  طح قدأقؿدمسد مرػفد فصػاحدأفد ر فدة ررسـدقدردةإلمرسفدهافد قل ؿدة م سـدحفىدفر فدة م

رم قدة مالطدة  مافلدة ضر ر قد فغل ؼدة حا استدأقؿدممسد  ػسعددعلػىدفال ػؿدرم ػقدة مػس دة ضػر ر قد

د كمل قدة فاغ ؿد  ؤديدإ ىدهر ساقدمفمس رقد رث فقدة فرر ب.د

 ة راػرد لررػسـدأراػردمػسد رػ فدفػلدة حػد ددة م ػم حداهػسدااػرطدأفدالد ػؤثرددأفد ر فدة ماسسدةإلعفاػسري

علػػىدعمل ػػقدة هلػػطد ة ااػػؿد ة فاػػغ ؿد ة صػػبد دمػػؾدة هر ػػساقد أفدالد ز ػػددة ماػػسسدةإلعفاػػسريدة راػػرد

دمفدأقؿد مؾد ماطبدأيدعض دهر سال.دد1221 لررسـدعفد

 د(دأقػػؿدمػػفد أصػػغردم ػػسفقداػػ فد21-د51أفدفرػػ فدماس ػػستدحا اػػستدمكظػػـدرم ػػقدة ررػػسـدة اػػسمؿد)د%

ة ف ل حد أقؿدمفد مؾدة اطسعدة هر سالدحفػىدفحػ طدة هر ػساقداس رسمػؿد اضػاسفدحد ػددة ف ػل حد فمػألد

د   دد    م بدة ررسفد ة ز ة سد الد حدثدإافصسؿدحا الدف هس.
 

 Water  -الماء: 3.3.2

 عمل ػػستدة هلػػطد ة فاػػغ ؿدد ػػماتد ة ررػػسـد لاػػد دفػػلدعمل ػػقدة ففسعػػؿيػػ دة مػػس دة ػػذيد ضػػسؼدإ ػػىدة 

 ة صبد ة دمؾ د  مثؿدمس دة هلطدأحددة كاسصردة مهمقد ة  س  قدفلدة هر ساقدإذدأفدرم قدة مس دة الزمػقد

دةدد(دمػػػفد زفدة  ػػػماتد  رػػػفدعاػػػددة هلػػػطدفػػػزدد%5221د–د25د إلفحػػػسددة ر م ػػػسئلدمػػػبدة  ػػػماتدحػػػ ة لد)

 سفػػقد ػػدة د  ف ػػه ؿدعمل ػػقدة هلػػطد ة صػػبدد(fresh concrete)ة طسز ػػقددة ا ػػاقدحفػػىدالدفرػػ فدة هر ػػساق

د ة ػػدمؾدعلػػىدأفدفرػػ فدأقػػؿدرم ػػقدممراػػقد فحا ػػؽدة غػػرضد ففػػرة حدة رم ػػقدة ماس ػػاقد كمل ػػقدة فاػػغ ؿداػػ فد)

 ػػػفهدةـدرم ػػػقدمػػػس دأقػػػؿدمػػػفدة رم ػػػقدإلعف سد ػػػقدفػػػلدحس ػػػقدإ ػػػماتد لهلطػػػستدة(دمػػػفد زفدة د1241د–د1211



   

 

دةهػػؿدد(voids) سفػػقد صػػكاقدة ػػدمؾدممػػسد ػػؤديد فرػػ  فدة فرةغػػستددة مطل اػػقد لفاػػغ ؿدفػػ فدة هلطػػقدفرػػ ف

فدز ػسدةدمػس دة هلػطد ػؤديدإ ػىد ة هر ساقد اس فس لدفضكؼدة هر ساقدة مفصلدةد فاػؿدماس مفهػسد د م مفهػس د ةت

أضرةردفلدماس مقد د م مقدة هر ساقدة مفصلدةد  لحص ؿدعلىدة ه ةصدة مطل اػقد اسال ػقدة فاػغ ؿدة  ػهلقد

د    .م ةزاقدا فدرم قدة مس د قسال قدة فاغ ؿدة مطل اقالاددمفدعمؿد

دد-  ا ـدة مس داس  ظسئؼدة رئ   قدةآلف ق:

 كمؿدعلػىدإمسيػقد (hydration)د ػماتدة فػلدفكمػؿدعلػىدفمس ػؾمر اػس دع  اػقدة د ػماتد ففسعلػهة د

 ػماتد  حفػسجدرػؿد ػز دمػفدة دددذ ػؾدففصػلدافػدةئ س دثػـداهسئ ػس د اكػحا استدة ررسـد ذ ؾداكػددأفدفاػؾدإ

دمفد زاهدفار اس دمفدة مس دإلفمسـدففسعؿدةإلمسيق.د125إ ىد

 دفحػػ ؿدد فدإ كمػػؿدعلػػىدالػػؿدة ررػػسـد  ح طػػهداطااػػقدمػػفدة مػػس د مفصػػسصدحا اػػستدة ررػػسـد لمػػس دة ػػالـز

د كمل قدةإلمسيق.د

 دة مػػػس دامػػػسد اػػػاهدفكػػػؿدة فاػػػح ـد فػػػلدة مر اػػػستدفهػػػ داػػػذ ؾد  ػػػسعددعلػػػىد كػػػؿدد(lubrication) اػػػـ 

ة هر ساقدقسالقد لفاغ ؿد عاػدمسد فاهػرديػذةدة  ػز دمػفدة مػس د فػرؾدفرةغػستدفػلدة هر ػساقد ػذ ؾد  صػىد

دةئمس دافال ؿدة مس دة م فهدـداغرضدة فاح ـدإ ىداهس فهدة صغر د اهدةإل رةؼداس مس د غػرضدفح ػ فد

 د     اهسئ قدا ابدة فرةغستدة اسف قدمفدفاهردمس دة هلط.قسال قدة فاغ ؿد ؤديدإ ىدفال ؿدة ماس مقدة

  Admixtures -:اإلضافات 4.3.2

 مػػس دة هلػػطد فػػلداكػػضدة ح ػػسفدف ػػفهدـداكػػضدةإلضػػسفستدد ػػماتففررػػبدة هر ػػساقدمػػفدة ررػػسـد ة 

 ة ر م سئ قداغرضدفح  فداكضدة صفستدة مك اقدفلدة هر ساق.

قدأثاس دعمل قدة هلطدة هر سا د ة مس دفضسؼدإ ىدة هلطقد مات ة دةإلضسفستديلدم ةددغ ردة ررسـ

    .اغرضدإعطس دة هر ساقدة طسز قدأ دة مفصلاقده ةصدمك اقدمطل اقدارم ستدصغ رةد دة د

 -:ضافيةأنواع المواد اإل 1.4.3.2 

 د.مس دة هلطدم ةددإضسف قد فح  فدقسال قدة فاغ ؿد فال ؿدرم ق 



   

 

 له ة .دم ةددإضسف قدحسا ه  

 فكمؿدعلىدفال ؿدزمفدة اؾدإضسف قم ةدد. 

 فكمؿدعلىدز سدهدزمفدة اؾدم ةددإضسف ق. 

 د    . قدة هر ساق م ةددم سعدةد مكس    
 

 -:تصميم الخمطة الخرسانية 4.2

مػػ ةددة هلػػطدة ماس ػػاقد فاػػػد ردرم سفهػػسدة ا ػػا قداهػػدؼدإافػػسجدهر ػػساقدا قػػؿدرلفػػػقدديػػلدعمل ػػقدإهف ػػسر

.دفكػددمػػفدأيػػـد    حسصػلقدعلػػىدة حػػددة داػىدمػػفدهػػ ةصدمك اػقد اصػػ رةدهسصػػقدة اػ ةـد ة ماس مػػقد ة مفساػػقد

قفصسد ستدة ماػر ع د ذ ػؾد رػ فدا  ػفهدةـدا ػبدثافػتدفسعل فهػسد ة ك ةمؿدة فلدفؤثردعلىد  دةدة هر ساقد ةت

مػػفدة هاػػرةد ف ػػمىداس ا ػػاقدة  ضػػك قدأ دقػػدد رػػ فداطػػرؽدح ػػسا قدماا ػػقدعلػػىدأ ػػسسدفاػػلدففضػػمفدهػػ ةصد

افرةطستدة فػلدففطلاهػسدهطػ ةتدصػاسعقدة هر ػساقد ه ةصدة مطل اقدفلدة هر ساق د ةإلة م ةددة م فهدمقد ة

تدة هر ػػساقد ذ ػػؾدمػػبدمرةعػػسةدة فرػػس  ؼدةإلقفصػػسد قدح ػػبداػػ عدة كمػػؿدةإلااػػسئلدة مطلػػ ب.د فح ػػبدمر اػػس

.د  فصم ـدة هلطستدة هر ػسا قدذةتدة  ػ دةدة كس  ػقد هػسد   اا بد زا قدأ دح م قد أل ماتد ة ررسـد ة مس د

دد-ةعفاسرةتدأ س  قد يلد:

  فامؿدرلفقدة م ةدد ة مكدةتد أ  ردة كمؿ.دد:دcostة رلفقد -

 ػػماتد ة رمػػؿد:دفحػػدددة م ةصػػفستدة هسصػػقداس هر ػػساقدا ػػبدرػػؿدمػػفدة specificationة م ةصػػفستد -

فدةإلف سيستدة حد ثقد لم ةصفستدأقؿدفحد دة دإذدأاهسدفضبدة حد ددة ػدا سد ة فػلدقػددفغطػلد  ة حصى د ةت

 عددة دمفدة ه ةصد ماهسدد يل:

 عفاسرةتدةإلااسئ ق.د إلداضغسطد ة ذيد ر فدمهمس د مقدةإلة حددة داىد ماس 

 ة حددة علىد ا اقد(W/C)اظر ؼد   قدمك اق. ماتدأ دة حددة داىد محف  دة د  

 .ة حددة داىد محف  دة ه ة دة ماص دداغرضدإعطس دمفساقدرسف ق 



   

 

  ارمسشدعاددف ث ردة   دة  سؼ.اتدة علىد فالفلدحص ؿدفاااستدةإل ممحف  دة 

  ماتدة علىد فالفلدة فاااستدة اسف قدمفدة حرةرةدفلدة رفؿدة هر سا قدة ضهمق.محف  دة  

 د لمااآتدة مفر اقدمفدرفؿدهر سا قدضهمق.ة حددة داىد لرثسفقد   
 

     -:ختيار نسب الخمطالعوامل المؤثرة في إ ..1.4

 ة ماس مقدStrengthد 

 ة   طرةدة ا ع قددQuality controlد 

 ة مفساقددDurabilityد 

 قسال قدة فاغ ؿددWorkabilityد 

 ة ماسسدة قصىد لررسـددMaximum size of aggregateد 

 فدرجد ا عدة ررسـددGrading and type of aggregateدد

   -من الخرسانة: (ة)الخاص مختمفةاألنواع ال ..5

 ماهس:دف  ددأا ةعدعد دة

  Plane Concrete-الخرسانة العادية: ..1.5

فحػػػتدة  س ػػػستدد ػػػفهدـدفػػػلدأعمػػػسؿدة فراػػػستدة هر ػػػسا ق يػػػلدهر ػػػساقداػػػد فدأيدحد ػػػددف ػػػل حد فدددددد

 ماس مفهػػػسددإل هػػػسدةتداػػػدد عمػػػؿدة رضػػػ ستد ة  ػػػد د دة رفػػػؿدة هر ػػػسا قدة غ ػػػردمكرضػػػق ة رصػػػفقد عمػػػؿد

مػفدأ لػهد  مرػفدفح ػ فداكػضدة هػ ةصددح بدة غرضدة م فهدمقد2ر ـ/ ـد(د211-011دففرة حدا فد)

 ة فآرؿدرمسددقماس مقد ك ةمؿدة فكر دأ  لرار فستددأفدفر فدماس مقدمثال ددضدةإل فهدةـ ف هسد رلدفاس بدغرد

د    ة مصدةتدة احر ق.دفلدحس ق

  Reinforcement Concrete-: الخرسانة المسمحة ..2.5



   

 

ة اػ عدمػفدة هر ػساقديػ دإ هسدةتدة ادد يػذةددددف ل حد ماس مق  يلدهر ساقدعسد قد  افرؾدمكهسدحد

 صػػبدفػػلدة م قػػبد  مرػػفدأفدد.هفاف ػػذهد رهػػصدفصػػا كدفػػلدة كػػس ـد ذ ػػؾد  ػػه  قد ةت ػػفهدةمس ددة رثػػرداػػ  عس د

د(equilibrium  ااغػػػلدفحا ػػػؽدةإلفػػػزةفد)دة مصػػػابد كمػػػؿد حػػػدةتدهر ػػػسا قد ػػػسيزةأ د صػػػبدفػػػلددماساػػػرة

رػػ دةتد ة حد ػػدد مكظػػـدداػػ فدرػػؿدمػػفدة هر ػػساقاػػ فدةإل هػػسدةتد ةإلافكػػسالتدد(compatibility)د ة ف ةفػػؽ

أمػػػسدد رػػػؿدقػػػ  دة اػػػددة مػػػؤثرةفػػػس لدفػػػ فدة حد ػػػدد فحمػػػؿد لاػػػدد اس دة هر ػػػساقدماس مػػػقدة فصػػػم ـدفهمػػػؿدفمسمػػػس د

د    .ضغطدفففحمؿدق ةدهر ساقة 

 Pre stressed Concrete -اإلجهاد: الخرسانة سابقة ..3.5

امالاػسةدفرػ فدرف لػقد فـدإر ساهسدإ هسدةتدضغطدقاؿدفحم لهسد يذهدةإل هػسدةتدد يلدهر ساقدعسد ق

ة ىدحد ددف ل حدح ثدفر فدة محصلقدة اهسئ قدداحفسجدمفدف ث ردة حمسؿد اس فس لدالداسف قة دإ هسدةتدة اد

إ هػػسدةتدضػػغطد اس فػػس لدد يػػلدغس اػػس دد(دة فاػػغ ؿد)د إل هػػسدةتدعلػػىدطػػ ؿدة اطػػسعدة هر ػػسالداكػػددة فحم ػػؿ

 لضػغطدففػرة حددماس مػقدعس  ػق ااس دعل هد  بدأفدفر فدة هر ساقدذةتددقسدرةدعلىدفحملهس.دفر فدة هر ساق

دة فاػػػغ ؿ.دةت هػػػسدةت دفحمػػػؿدإ هػػػسدةتدضػػػغطدة فصػػػا بدد مراهػػػسد ذ ػػػؾدحفػػػىد2ر ـ/ ػػػـد(511-511)داػػػ ف

 يػػػلدعاػػػسرهدعػػػفدد(tendons ػػػسااهدةإل هػػػسددف ػػػمىدرػػػساالتد)دهر ػػػساقفػػػلدة د أ ػػػ سخدة صػػػلبدة م ػػػفهدمق

د(.bars)دأ دقضػػػاسفدمػػػفدة صػػػلبد(strands ػػػالؾد)مػػػفدم م عػػػقدأد دحاػػػسؿددم د  ػػػقأد(wires)د ػػػالؾأ

ـدفلدة راسريد ة م ف دعستد إل فهدةد يلدماس اقعس  قد ألحمسؿدد فمفسزداالقدة ار خدة  طح قدمبدماس مق

د    ة فلغرةؼ.دمثؿدفلارستدة  رؾدة حد د قد أعمدةدة مسئ قد ة  حدةتدة  سيزة

 Pre-cast Concrete-الصب(: )سابقة الخرسانة الجاهزة ..4.5

فد مرػفدأفدفرػ ددة ىدة مااػ دفااؿ فكس جدحفىدفمسـدفصلاهسدفلدة مصابدثـداكددذ ؾددفصبدة هر ساق

دة االطػػػستد ة عمػػػدةد ة حػػػ ةئطد ة الرػػػستدة هر ػػػسا قةإل هػػػسدد فاػػػمؿددأ د ػػػسااقدهر ػػػساقدعسد ػػػقدأ دم ػػػلحق

د     ة فلارستد  حدةتدة   ةرد ة  ال ـ.

 Light Weight Concrete -الوزن: خفيفة الخرسانة ..5.5



   

 

إ ػفهدةمهسدفال ػؿد زفدة مااػ د اس فػس لدفال ػؿد ة غػرضدمػفدد2ر ػـد/ـ2111ؿد زاهسدعػفد يلدة فلد ا

فػػػلدة ػػ زفد كلفهػػسدفحفػػؿددهف فػػػقدكلم ػػػقدة مفػػ فرةدفػػلدة هر ػػساق ة دة ماػػسفبدةإلقفصػػسد قدفرػػس  ؼدة  س ػػستد.

د    تد ةإلقاسؿدعلىدفاف ذيسدفلدةزد سددم فمر.فلدااس دة مااآدة  ا ةتدةاله رةدمرساقدعس  ق

 High Strength Concrete -المقاومة: الخرسانة عالية ..6.5

  مرفدد2ر ـ/ ـ0411 قددفصؿدأ دفز ددعفدد2ر ـد/ ـ511فز ددعفدد يلدة هر ساقدذةتدماس مق

دف ػػػػػفهدـدفػػػػػلدصػػػػػاسعقدة هر ػػػػػساقدة فال د ػػػػػقد ة فػػػػػلد ؿدعل هػػػػػسدا  ػػػػػفهدةـدة مػػػػػ ةددة محل ػػػػػقدة مفسحػػػػػقة حصػػػػػ

أهػػر دد قضػػسفإد يدعلػػىدمػػسدةقدعس  ػػقدة ماس مػػقدفحفػػ مػػس دإالدأفدة هر ػػسادأ ػػماتمػػفدررػػسـد دد(2ر ـ/ ػػـ21)

مبدة حص ؿددق ذ ؾدحفىد مرااسدفال ؿدمس دة هلطدة ىدأقصىددر د(super plasticizers)د يلدة ملداست

غاػػسرددمػػسدةمثػػؿددقزالا ػػ دأمػػسدة مػػ ةددة اد.عس  ػػقدماس مػػقعلػػىدافػػسدة اسال ػػهد لفاػػغ ؿد اس فػػس لدة حصػػ ؿدعلػػىد

د.الدف  ددفلدرؿدمفدا علدة هر ساقدفاددف  ددأ د(silica fumeة  ل رسد)

 فلدة م ةددةدإهف سردم م عقي ددهذهدفلدةإلعفاسردعاددإافسجدهر ساقدعس  قدة ماس مق  بدأدل أفدأيـدا

دد    . ؿدة مطل اق لفاغدة ماس مقد ة مفساقد رذ ؾدة اسال قد  دةد هسددفف ساسدمبداكضهسد فكطلدهر ساق

د-ة فلد اؽدذرريسد يل:د  ؼدافحدثدعفدإحد دأا ةعدة هر ساق د

 Light Weight Concrete -:الوزن خفيفةالخرسانة  ..6

دعسمسد11ماذدأرثردمفددفلدأمر رسد5ـ/ر ـد(2111-2211 اددأ فهدمتدة هر ساقدة هف فقدة فلدفزفد)ددد

يدة  ظ فػقدة مطل اػػقد أفدقػدرفهسدعلػلدفحمػؿدة ضػغطدف هػسد   ػتدق  ػقدرمػػسدفػلدة هر ػساقدة كسد ػقد راهػسدفػؤد

فضػؿدمػفدة حد ػدد فا  ػقدة ااػس د ففطلػبدأ س ػستدأصػغرد حمس فهػسدأدة رث ػردإ ػىاهسدالدفحفػسجد مفدمزة سيسدأ

رثػػػردمػػػفدة هر ػػػساقد مرػػػفدأفدفرلػػػؼدأد كلهػػػسدمػػػسدةدعسز ػػػقد.دممػػػسيم ػػػقدة حر ػػػؽد يػػػلدة م ػػػزةدة رثػػػردأضػػػدد

فاػسردفال ػؿد زفدة ااػػس دعذةدأهػذاسدفػػلدةإلة ااػس دة رل ػػقدفرػ فدأقػؿدإة مهل طػقداس رمػؿد ة حصػلد  رػػفدفرػس  ؼد

د لدفال ؿدة كمس قد ة كزؿدة حرةريدة   دد ألاا قد.إضسفقدإ



   

 

د.ي ةئ قد ة رمؿد ة ه ة دة ذيد ر فدعللدارؿدحا استدأ فاسعستد ماتر فدمفدة ة هر ساقدة هف فقدفف

 رذ ؾدد ة ه ة د ة رمؿد ماتة هر ساقدا هفالؼدا اقدة د فهفلؼدق ةدد  دعض  قفافجدمفدم ةددر م سئ قدأ

د    .ة مس دف هس

د-فا ـدة هر ساقدهف فقدة  زفدإ لد:

 Foam Concrete -الخرسانة الرغوية : ..1.6

ة فػػلدفاػػؿدرثسففهػػسدعػػفدرثسفػػقدد فػػقد ة فػػلدفكػػرؼدعلػػلدأاهػػسدة هر ػػساقأاػػرسؿدة هر ػػساقدة هفد يػػلدإحػػد

مسدرثسفقدة هر ساقد(دأ5ـ/ر ـ2111-2211)دا فففرة حدة كسد قددهر ساقفدرثسفقدة هر ساقدة كسد قد ح ثدأة 

 يػلدعاػسرةدعػفدهلطػقدد.5ـ/ر ػـد(2111-0211فدففػرة حداػ فد)ة رغ  قد مرفدأة هر ساقددف هسدة هف فقدامس

 ة رمػػؿد اكػػضدة مػػ ةددة ر م سئ ػػقدة مضػػسفقد ة فػػلدفهلػػطدفػػلدهالطػػقدعسد ػػقد فضػػخدامضػػهقدد ػػماتمػػفدة 

إحدةثدفاسعستدي ةئ قددةهؿدة هلطقد ذ ؾدا دهسؿدرم قدمفدة هػ ة دأ ددى إهسصقدح ثدفؤديديذهدة كمل قد

ممػسد قد ػمافة ك  اػقدة دلػؤةداس غػسزدأ دة هػ ة دفػلملماح ػثد اػفجدمػفدذ ػؾدفرػ فدهال ػسدد أثاػس دضػههسة غسزد

 ففكلؽدرثسفقدة هر ساقددددددددددددددفدففصلبد ز سدةدح مهسد هفقد زاهسد ؤديدإ لدإاهفسضدرثسففهسداكددأ

 cellularدقاس هر ػػساقدة هل  ػػد" ضػػس ف ػػملديػػذهدة هر ػػساقدأد.فرر اهػػسداسف ػػقدارم ػػقدة هػػ ة دة ػػدةهؿدفػػلة 

concrete))دأ د(ة هر ساقدة غسز قدgas concrete)د(أ دة هر ساقدة م سم قدpore concrete.)د

ة ػػ زفدذةتد ػػطحدأملػػسدداهػػسدهف فػػق ػػ ؿدفػػلدة  ػػاؼداظػػرةد ف ػػفكمؿديػػذهدة هر ػػساقدعػػسدةدفػػلدصػػاستدة م

اهػسدففمفػبدز ػسدةدة كػزؿدة حػرةريد أل ػطحدح ػثدأدإ ػى اسعـدإضسفقدإ لد   ددة فرةغستددةهلهسد ة ػذيد ػؤديد

دق ضػػػك فدقإالدأفدة هر ػػػساقدة رغ  ػػػقدذةتدة رثسفػػػقدة ماهفضػػػقدفكفاػػػردياػػػد.اهػػػ ةصدعس  ػػػقد لكػػػزؿدة حػػػرةريد

 عمػػسؿداػػاكضدةد ػػثدأاػػهد مرػػفدأفد ػػؤديدة ا ػػسـدحد اكػػدهدرا ػػرةدأثاػػس دة فاف ػػذد مػػسدق  ػػذ ؾدفحفػػسجدإ ػػلدعاس ػػ

د    .إ لدة فر رد ة فصدعستد ةإلاضغسطدف قهس
 



   

 

د
د(د  ضحدة هر ساقدة رغ  ق022ارؿد)

 -نة الرغوية:يزات إستخدام الخرسامم ..1.1.6

 - زةتد:ملم مفدأيـديذهدة 

 إ ػفهدةمهسدفػلددافػسدة م ػسؿد ة فػلد مرػفدد فـدماسرافهسدمبدة مػ ةددة هػرددإقفصسد قدإذةدمسد ذةتد د د

 - ذ ؾد أل اسبدة ف ق:

  ةت ػلدفال ػؿدأاكػسددة  س ػستد رم ػستدة حد ػدد درغ  ػقد ػؤديدإ ػلدفال ػؿد زفدة مااػ ةدإ فهدةـدة هر ساقدة

إ ػلدأاهػسدفػؤديدإ ػلدفهف ػؼدة حمػؿدداسإلضػسفقدة م فهدمقد ذ ؾدمػفدهػالؿدعمػؿدفصػم ـدأرثػردفكس  ػق 

ذةتدة ماػػػسطبددكمسؿدة كاسصػػردة هر ػػػسا قدةإلااػػسئ قدة حسملػػق ػػفز ػػػسدةدإد ػػؤديدإ ػػلددممػػػسعلػػلدة   ػػ رد

مث لػػهدمػػػفدد علػػلدة ػػػرغـدمػػفدأفد ػػػكردة مفػػردة مركػػػبدمػػفدة هر ػػساقدة رغ  ػػػقد اػػسربد ػػػكرددة صػػغ رةد

 إالدأفدفرلفقدة ماا دةإل مس  قدفاؿ.ة هر ساقدة كسد قد

 21إ ػػلدفال ػػؿدافاػػستدة ااػػؿد ذ ػػؾد فدة رم ػػقدة فػػلدفػػ رددإ ػػلدة م قػػبدفاػػؿداا ػػاقد)د  ػػؤديدإ ػػفهدةمهس-

 %(دمفدة رم قدة الزمقدح ثد  فكسضدعفديذهدة رم قداس ه ة دة ذيد فـدف   دهدفلدة م قب.51

 إفدإ ػػػػفهدةمهسدفػػػػلدة  ػػػػزة دم ػػػػااقدة صػػػػابد فػػػػلدة ماػػػػسالدة ااػػػػر قد فطلػػػػبد  ػػػػ ددرةفكػػػػستدذةتدقػػػػدرةد

 هددأقؿدأثاس دعمل قدة صب.  دا ا س ددقماهفض



   

 

  ػػفـدفػػ ف ردة طسقػػقددفػػلدة فدفئػػقددد ػػزةتدة كػػزؿدة حػػرةريدة   ػػدةد ة هر ػػساقدة رغ  ػػقملمرمػػسدأاػػهد اف  ػػقد 

  ة فار د.

 عمس ػػقدقل لػػقد ذ ػػؾد فددذةتدإافس  ػػقدعس  ػػقدح ػػثد مرػػفد ا ػػه  قدرفػػبدةإلافس  ػػقدمػػفدهػػالؿدإ ػػفكمسؿ

  فهدةمهسدالد حفسجدإ لدمكدةتدإضسف ق.إ

 فػ حد هػسداس ػده ؿدفػلددممػس  سا قد قسال قد لفاػغ ؿدعس  ػقداذةتدإداهس ةإل فهدةـد ة فار ؿد ذ ؾد هلقد 

  م سفستدد عم د س ددة ف  ةتد ة ففحستدد فدأيدعاس دأ د هدد اارؿد لسدرمسدأاهد مرفدضههسدأفا س د

درمػػػسدأاػػػهد مرػػػفد(segregationأ دةإلافصػػػسؿدة حا اػػػلد) (bleedingد فدحػػػد ثدة اضػػػحد)دقط  لػػػ

زة فهػػسدا ػػه   اا ة ػػبد ا اػػرسؿداهسدإ ػلدذ ػػؾدصػػدإضػػسفقد.اكػددفصػػلاهسد امكػػدةتدعس  ػػقدقة فكسمػؿدمكهػػسد ةت

 .مهفلفق

 فػػسزددالدففطلػػبدعمل ػػستدرجدأ ددمػػؾدأثاػػس دة صػػبد الدففطلػػبدملم ة صػػ تدااػػرؿددحػػرةرة لدق ػػمػػسدةدعسزد

 .إضسف قدأ دهسصقداكددة صبدقأيدمكس  

 دد ة حر ػػؽدماس مػػققد كهسد  هػػسدهسصػػ دةدفصػػامػػسدةدغ ػػردضػػسرةد صػػد اقد لا ئػػقد  مرػػفدإعػػس  رػػذ ؾدفاػػسـ 

    ة ظر ؼدة    قدة مهفلفق.
 

 -مجاالت إستخدام الخرسانة الرغوية:  ..2.1.6

 د-:ردـدة هاسدؽد أعمسؿدف   قدة طرؽTrench/ Reinstatementد 

 ػىددمػؾدإفحفػسجددفكفاردة هر ساقدة رغ  قدمسدةدمثس  قد مؿ دة هاسدؽد أعمسؿدة حفػردة مهفلفػقدفهػلدال

 الد حػدثدأيدياػ طدف هػسدد  ة هاػسدؽدااػرؿدفػسـأ درجداهالؼدة م ةددة هر دح ثدأاهسدفمألدأعمسؿدة حفػرد

د ااس دة طرؽدأ دطااقدة  سسد فر فديػذهدة طػرؽدأهػؼد زفد الدةرمسد مرفدإ فهدةمهسدراسعددد.اكددصاهس

 ف ػػفهدـدأ ضػػس"دفػػلدااػػس ددأ ػػسس.دقطااػػرد حػػدثدف هػػسدياػػ طدماسراػػقداػػس طرؽدة فػػلدف ػػفهدـدة ح ػػردة فال ػػدي

 ددفظهردأثاس دااس دة افسؽ. ة ف س  ؼدة فلدقة افسؽدمفدهالؿدإ فهدةمهسدفلدمؿ دة فرةغستد

 :ة  درةف- 



   

 

فاػػػغ ؿدعس  ػػػقدف ػػػفهدـدرمػػػسدةدمس ئػػػقدحفػػػىدفػػػلدة مػػػسرفدذةتدة ففحػػػستددق  هػػػسدقسال ػػػدقرمػػػسدأاهػػػسد ػػػسئل

 .ة فلد صكبدة  ص ؿدأ  هسددةة صغ رد

 ة  اؼ:ة رض ستد د- 

  صاستدة م الفد.دقف فهدـدركسزؿدحرةريد أل اؼد فلدأعمسؿدة ف   

 :ة فهدةمستدمهفلفق- 

 ؽد ة د ر رةتدة هسر  ق.دفلدأعمسؿدفا  ؽدة حدةئ -

 ة طسئرة.دأ دة ررةدقفلدااس دمالعبدة فاسد ررةدة  ل -

  فا  فهسد مابدإازالقهسد.دفراقفلدحافدة  -

 .ق هلؼدة  درةفدةإل فاسد د مرفدإ فهدةمهسدادؿدة ردـ -

    ااس دة ماسالدة اد مق.دةإلعسد -
 

 -الخصائص الفيزيائية لمخرسانة الرغوية: ..3.1.6

ا هرددة مردة ذيد ؤثرداارؿدأ د اهسدففصؼداالهدرثسففهسزداارؿدعسـدف فدة هر ساقدة رغ  قد  هفقد د

ة حرةر ػػقد مكسمػػؿدفمػػدديسدة طػػ  لد مكػػسمالتددعلػػىدهصسئصػػهسدة هػػر درماس مفهػػسدة م رسا ر ػػقد ة م صػػل قد

 ياس ؾدمػؤثرةتدد ة كزؿدة ص فلد ماس مفهسد لظر ؼدة    قدة مهفلفق.دقةإلارمسشداس  فسؼد ة فمزؽد ة مر ا

ـدأمػػسدا ػػاقدح ػػدة محفػػ  دة هػػ ة .دإ ػػىة مػػذر رةدف ضػػسفقددصفػػلدرػػؿدهسصػػ قدمػػفدة هصػػسئدعد ػػدةدفلكػػبدد رة د

دهر ػساق هصػسئصدة دقعلػىدا ع ػدفػ ث ر هػسدد فدة مؤثرةتدة هر دة فس  ػقفد ة فرةغستدفلدة هر ساقد ف ز كهس

د-ة هف فقدة ماف ق:

 ا عدة ررسـدة م فهدـد ه ةصهد فدر ق. -

 إ ىدة مس .د ماتا اقدة  -

 إ ىدة ررسـ.د ماتة دا اق -

 در قدة دمؾ. -



   

 

.هسص قدة فاغ ؿد ة ا ةـ -
د    

 -:ةطريقة إنتاج الخرسانة الرغوي  ..4.1.6

دقة هف فػػدهر ػػساقارثسففهػػسدة ماهفضػػقدفاػػؿدعػػسدهدعػػفدأاػػ ةعدة دقة اػػ عدمػػفدة هر ػػساقدة هف فػػ فم ػػزديػػذةد

   كلهسدماس اهداارؿدهسصدإل فكمسالتدة كزؿدة حرةريدفلدة ااس .دممسة هر د

ة دة اػ ةعدة هػر ددقة كسد ػدهر ػساقإذةدمػسدق راػتداس دقماهفضػدق هػسدماس مػقدم رسا ر ػدهر ػساقرمسدأفديذهدة 

ـ(.دح ثد0121فلدة    ددفلدعسـ)دةةعد  ؿدمرد هفردردقة رغ  دهر ساق قدد  لتدة د قة هف فدهر ساقمفدة 

ففكلؽدرثسفهدة هر ػساقدة اسف ػقددة هر د ة رث ردمفدالدةفدة كس ـ.دة  را قفلدة د ؿددقإافاردإ فكمس هسدا رع

فػلددة غسز ػقأ ددة ه ةئ ػق ػسدسجدة هال ياس ػؾدعػدةد  ػسئؿدإلافػدف هس دة م زعقاح ـدة هال سد ة م سمستدة ه ةئ قد

 - مرفدإ مس هسداس طرؽدة فس  ق:دة رغ  قدهر ساقة 

 دإ فكمسؿدة م ةددة رةغ ق(foaming agents).د

 د لهر ساقدرس م ةددة حسا قد له ة دة مضسفقإ فكمسؿدة م ةددair entraining agents)). 

   لغسزةت.دةم  ددقإحدةثدففسعالتدر مس  

دFoaming Agentد-ة م ةددة رةغ قد:إ فكمسؿدد-:أ ال د

ة هر ػسا قدح ػثددهلطق ىدة إدقمك ادا اقاكددفهف فهسداس مس دادقم ةددرةغ دإضسفقفلديذهدة طر اقد فـد

  مرػػفدإافػػسجدهر ػػساقدرغ  ػػقدا ضػػسفقدد.5/ـدر ػػـد(0211-511ارثسفػػقدففػػرة حداػػ فد)دهر ػػساق مرػػفدإافػػسجد

فلديذهدة حس ػقدد (foaming agents)ػد ف حدإ فهدةـدة د)ة هافد ة اسعـ(دإ ىدة هلطقدح ثدة ررسـدة هف ؼ

رػفدإ ػفهدةمهسدر ػدرةفدملممفدإافسجدهر ساقدفمفسزداماس مػقدعس  ػقد هسصػ قدعػزؿدحػرةريد  ػدةدة فػلدمػفدة 

 إااسئ قدعسز ق.

 -أا ةعدة م ةددة رةغ ق:

د ػػػماتة  اػػفرطدفػػلدة مػػ ةددة رةغ ػػقدةالد رػػػ فد هػػسدأيدفػػ ث ردر م ػػسئلدعلػػػىدمر اػػستدة هر ػػساقدمػػفد

ددددددددددرمػػػػػسدأاػػػػػهدمػػػػػفدة ضػػػػػر ريدأفدفرػػػػػ فدد. ةالدفففسعػػػػػؿدمكهػػػػػسدر م سئ ػػػػػس دد ة رمػػػػػؿد ة ررػػػػػسـدإضػػػػػسفقدة ػػػػػىدة مػػػػػس  



   

 

ةد لرغػ ددقة مر اػدق(دامكاىدأفدة فاسعستدة ه ةئ ػstable foam)دة اسف قدعفدإ فهدةـديذهدة م ةددثسافقدةة رغ د

ح ػػثدأفدةإلهػػفالؼدة ال ػػؿدفػػلدرثسفػػقدد هر ػػساق. فصػػلددةدقة ففػػرةدة الزمػػدق ذ ػػؾدط لػػدق ة فهاػػـدا ػػرع لفلػػؼد

 .ة رغ ةاكددة هلطد دؿدعلىدثاستدد دق اق(د41ة هر ساقدة طسز قدهالؿد)

 -:ة رةغ قا عسفدمفدة م ةددة مضسفقد ياس ؾدد

iد-:قإصطاسع درةغ قم ةدد.دSynthetic Foaming Agents 

 : مفدأارزدصفسفهس

 . فردأ دأقؿ رةـد/د41داسف قة درغ ةرثسفقدة  -

 .5 ـ/د رةـد(020-0)دمفدة مررزةرثسفقدة مسدةدفلدحس فهسد -

 .ذةتد  فدافسؼدمسئؿدة ىدة صفرة -

 .دقا ه  د(0441)دا اقاس مس دادهلطقادرغ ة مرفدإافسجدة  -

 اس مس .دقط  لقدفلدحس فهسدة مهففدة مرفدةإلحففسظداصالح فهسد إل فكمسؿد ففرد -

iiد-عض  قدأ دار ف ا ق:درةغ قم ةدد.د Organic Foaming Agentsد

د- مفدأارزدصفسفهسد:دق  فـدإافس هسداارؿدرئ  لدمفدااس سدة ح  ةاستدة مفحلل

د. رةـ/ فرد(011-51)داسف قة درغ ةة دقرثسف -

د.5 رةـ/ ـد(022-020فلدحس فهسدة مررزةد)دمسدةرثسفقدة  -

د.افسذةدقذةتد  فداالددةرفدذ درةئح -

 .مفدة زمفدد فدأفدففلؼدفلدحسؿدعدـدفهف فهسداس مس دق مرفدةإلحففسظداهسد مدهدط  ل -

 (د0451،0441)دا اقاس مس دادمسدةفلدحسؿدفهف ؼدة دةقص رددةففحلؿداكددففرد -

دة رغ  ػقدهر ػساق  ػفـدإافػسجدة هال ػسدمػفدة د. إل ػفكمسؿدهسصػقدافكػؿدة حػرةرةددق فصاحدغ ردصػس ح -

 -ا حد دطر اف ف:درةغ قة دمسدةا ة طهدة 

  ؽ:اارؿدم ادرغ ةإافسجدة-Per Formed Foam  



   

 

ة هر ػػساقدة اسف ػػقددح ـدمػػفاػػس د%21ستدفصػػؿدة ػػىدم ػػسمدا ػػاقعلػػىددق حصػػ ؿداهػػذهدة طر اػػ مرػػفدة

 -:رسآلفلح ثدففـدعمل هدة هلطدد فردم سمستد رؿدمفردمركب(د211)

 .مك اقدا اقادرةغ قة دمسدةفهفؼدة  -

يػػ ة دمضػػغ طد لم  ػػدد  ػػسعددعلػػىدإافػػسجددق ذ ػػؾدا ضػػسفدرغػػ ة ػػفـدإدهس هػػسدفػػلد هػػسزدهػػسصدم  ػػدد ل -

 دق.ة مطل ادرغ ةة 

دفلدة هل طد  دة ددرغ ة فمزجدة د.ة هر سا قدهلطقإ ىدة درغ ةمفدة  هسزدة م  دد لداسف قة درغ ةفضسؼدة  -

 س هسدرثسفػقدة هر ػساقدة مرغػ بدارم ستدمك اقدفحدددعلىدأدهلطقإ ىدة درغ ةح ثدفضسؼدة د اكاس ق 

فاػدأدد ىدة هل طدقاػؿدأفةدإمفدة  هسزدة م  ددماسارددة هسر قدرغ ةل دقاسإلضسفدرؿدذ ؾدة حص ؿدعل هس.

 افادةفده ةصهسدة رغ  ق.

  د-ة هلطدة م رسا رل:دقا ة طدرغ ةإافسجدة Mix Foaming 

ة هلػطددقح ػثدفػفـدعمل ػد هر ػساقاػس ح ـدمػفدة د%51إ ػىدطر اػقاهػذهدة دقة هال ػسدة ه ةئ ػدا ػاقفصػؿد

 -:رسآلفلة م ةددح بدف ص ستدمكهددة هر ساقدة مر رلددإضسفق ففسابد

 د.فلدة هالطدقف ضبدرم قدة رمؿدأ دة ررسـدة الزم -

 .قة الزمد ماتة دقفضسؼدرم  -

 . لذ اسفدفلدة مس د رةددإضسففهسددقمهس  طددقسالدق ضسؼدة مس دة ضر ريد لهلطدفلدة هالطدمبدأ  -

 .أ داكددفهف فهسداس مس دةرزدفلدحس فهسدة مرددرةغ قة دمسدةة دق فـدإضسف -

  ػدد ذ ػؾدحفػىد ػفـدف   ػدددة هلػطدااػرؿدق ة مػس دعلػىدأفدفػفـدعمل ػد مات ىدهل طدة قدإمك ااا بدد -

 .ةة هلطدماسارددقهالؿدعمل درغ ةة 

 Air Entraining Agents  د-: له ة دقإ فكمسؿدة م ةددة مضسفقد لهر ساقدرس م ةددة حسا د-:"ثسا س



   

 

دإ ػػىفضػػسؼدد ػػسئؿدر مػػس يد يػػلدمػػ ةددمضػػسفقد لهر ػػساقد م  ػػدةد لهػػ ة .يػػلدمػػ ةددفرػػ فدعلػػلداػػرؿد

ح ػػثد رػػ فدة اػػسفجداكػػددإضػػسفقدة مػػ ةددة حسا ػػقد لهػػ ة دهر ػػساقدهف فػػقددة هلطػػقدة هر ػػسا قدرمػػسدذرػػرد ػػسااس.

دمفدح مهس.د%51دىإ د فلدحسالتداسدرةد%21فصؿدف هسدا اقدة ه ة دة م  دةدة ل

 -دةد لغسزةت:ة ففسعالتدة ر مس  قدة م  د-ثس ثس:

فكفمدديذهدة طر اقدإلافسجدة هر ػساقدة رغ  ػقدعلػلدإضػسفقداكػضدة مػ ةددعلػلداػرؿدم ػسح ؽدفففسعػؿد

  ػفـدد ق ػمافةإلاح ثدفطلؽدة غسزةتدة فلدفكمؿدعللدافخدة ك  اقدد.د ق مافةإلمبدمر استدة هلطقددر مس  س د

 ة ففسعؿدا   ددة مس دضمفدرفلقدة هر ساقدة طسز قدهالؿدعمل قدة هلط.

دإ لدة هلطقد ح ثدد ق مافةإل مفدأيـدة طرؽدة م فكملقدفلديذةدة م سؿديلدإضسفقدم ح ؽدةال م ا ـ 

 -ففـدعمل ستدةإلافسجدعللدة اح دة فس ل:

ددإضسفقمس د ة رمؿد ة د مات فـدمزجدة مر استدة  س  قدة فلدفحف يدعللدة  - إ ػلدم ػح ؽدة  م ا ػـ 

 فلدة هالطدة مررزي.

 ة فلدفر فدعللدارؿدع  اقد سئلقدفلدق ة بدرا رةداح ػثد مػألددة هلطقداكددة مزجدماسارةد فـدصبد -

 ة مز جد ز دمفديذهدة ا ة ب.

دمػػبدة   ػػردة مف  ػػددعػػفدةإلمسيػػ - د ما ػػستمػػفدة ففسعػػؿدأ  اػػفجدد(hydration)قد حػػدثدففسعػػؿدة  م ا ػػـ 

د غسزدة ه در   فدة ضر ريد فر د  . فدة هال سدة م سم قدفلدة هر ساقة رس   ـ 

د ف ر بدعمل ػقدةإلمسيػقد ف   ػددة ه ػدر   فد -  مرفدإضسفقدي در ر  ددة ص د  ـدمبدم ح ؽدة  م ا ـ 

د فار ؿدة هال س.  ة الـز

 اس فصلب.داف  قد هذةدة ففسعؿد حدثدإاففسخد لك  اقد فادأدفدر   س د -

فـدفاط ػػبدمحفػػ يدة ا ة ػػبداطر اػػقدأف مسف ر ػػقدإ ػػلدة طػػ بدأ دة ال رػػستدا اكػػسددمك اػػقدح ػػثداكػػددذ ػػؾد ػػ -

   هؿدة فاط ب.د ر فدة اس بدالد زةؿد  اس د



   

 

اػػػرسؿدة ماف ػػػقدفػػػلد هػػػسزدةإل اػػػسعد فهػػػرجدماػػػهدة اطكػػػقدة مصػػػاكقدمػػػفدة هر ػػػساقدة هل  ػػػقد ػػػفـدإ اػػػسعدة  -

  إل فكمسؿدة ماسار.دقا ارس هسدة اهسئ قدة اسال

دام ح ؽدة هسرص فدأ دة زاؾ.رمسد د     مرفدةإل فكسضقدعفدم ح ؽدة  م ا ـ 

 -مكس  رد لرثسفست:

ددة هر ساقدة رغ  قدا هفالؼدرثسففهسدفهفلؼدطرؽدإ فغال هسدح بدة غرضدة مطل بدااسئه.

د      ضحداكضدة رثسفستد لهر ساقدة رغ  ق:د(022)دة  د ؿ

 5ـدر ـ/د511-111

فػػػػػػلددة رثسفػػػػػػقف ػػػػػػفهدـدمػػػػػػبديػػػػػػذهد
 ة كػزؿدضػدددة رضػ ست دة  اؼد

  ة ص ت.دحرةرةة 

 5ـدر ـ/511-511مف

فػػػػػلدة كػػػػػزؿدة حػػػػػرةريددة رثسفػػػػػقمػػػػػبديػػػػػذهددة رغ  ػػػػػقدهر ػػػػػساقف ػػػػػفهدـدة 
 ػػػا ؼدد  حػػػستدد رػػػ ردة  ػػػا ؼ دمػػػفدة حرةئػػػؽد د ة حمس ػػػق ة صػػػ فلد

 ة كزؿ.

د5ـدر ـ/د511-111
دهر ػػػساقف ػػػفهدـد صػػػاسعهدرفػػػؿدة 

ردئ أ ػػ ةحدة  ػػدرةفد ة  ػػفسدة  ػػسيزة
  لفا  ـدا فدة غرؼ.

 5ـدر ـ/511-0111

  حػستدد(ة حسملػق غ ػرددة حسملػق لااستدة ااػس د)دة رثسفقدـدمبديذهدف فه
دة  ػػسيزة  رػػؿدة ا ػػ تدد ق ة غ ػػردم ػػلحدةمكػػززدد غ ػػرد ة م ػػلحقد مكػػززة

  رذ ؾدفلدمؿ دة فرةغستد ة  طحد ة رض ست.

د5ـدر ـ/0111-0211
دة هر ػػػػػػسا قف ػػػػػػفهدـدفػػػػػػلدة رفػػػػػػؿد

 لماػػػػػػػػػػسالددة هسر  ػػػػػػػػػػق ة ل حػػػػػػػػػػستد
 ف ػػػػػػػػػا ؼددة مكمسر ػػػػػػػػػقد ة زهرفػػػػػػػػػق
 ة ط ةاؽ.

د5ـدر ـ/0111-0411
 غ ػرددة حسملػق أ ػ ةحدة  ػدرةفددة  ػسيزةد ألاا ػقدة رثسفقف فهدـدمبديذهد

  ة  سيزةدة مكمسر قد ة زهرفقدة حسملق

د5ـدر ـ/0211-0511
دة  ػػػػػػػسيزةف ػػػػػػػفهدـدفػػػػػػػلدة  ػػػػػػػ ةحد

 ة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةئؽد غ ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفد
 ة هر .دةإل فهدةمست

د5ـدر ـ/0411-0511
 لاالطػػستد غ ريػػسدمػػفدعاسصػػردااػػس دة  ػػدرةفددة رثسفػػقف ػػفهدـدمػػبديػػذهد

 ةة فلدففطلبدأعلىدق ددة حسملق

 -خرسانة الركام الخفيف : ..5.1.6

م ةددأ   قدمهفلفقدمفدة ررػسـدهف ػؼدة ػ زفدح ػثد حفػ يدة ررػسـداف ػهدد فافجديذهدة هر ساقدا  فكمسؿ

فػلديػػذهدة حس ػػقدعلػلدهال ػػسدي ةئ ػػقد م ػسمستدفػػؤديدإ ػػلدةاهفػسضدرثسفػػقدة هر ػػساقدة ماف ػقدماػػهد ة فػػلدفاػػؿد



   

 

اػدمجدة اػ ع فددهف فػقرمػسد مرػفدإافػسجدهر ػساقدد.ة محف  قدعللدة ررػسـدة فال ػديعفدرثسفقدة هر ساقدة كسد قد

دد.قدة رغ  قداررسـداسعـدهف ؼدة  زفاسإل فكسضقدعفدة رمؿدة طا كلدة ذيد دهؿدفلدفرر بدة هر سا ذ ؾد

 -:هر ساقدة ررسـدهف ؼدة  زفدديـدمزة سد ف ةئد مرفدفله صدأ

 فال ؿدة ثاسؿدة م فقدفلدة اا قدة هر سا قد  كالديذةدفال ؿدا اقدحد ددة ف ل حدة م فهدـدف هس. -

 مػػسدفمفػػسزداػػهدهر ػػساقدة ررػػسـدة هف ػػؼدمػػفدد فال ػػؿدفرػػس  ؼدة فدفئػػقد ة فار ػػدداظػػرة دفػػ ف ردة رةحػػقدة  ػػرا قد -

مفصسصس ددحرةر س ددرهسدعزال دإمفال  .مفدة هر ساقدةإلعف سد قعللد لص تدأد ةت

رةد ػػػؤديدإ ػػػلدفال ػػػؿدفرلفػػػقدا ػػػسدممػػػسة كمػػػ ديد ة  ػػػساالدعلػػػلدق ة ػػػبدة صػػػبدد)ة ضػػػغط(دفال ػػػؿدة  هػػػد -

 .ة ا ة ب

فػػلدة ػػدر ستدة حرةر ػػقددة اسف ػػقدمػػفدحػػد ثدحرةئػػؽد د م مػػقديػػذهدة هر ػػساقدفال ػػؿدة ضػػرةرد ة مهػػسطر -

 ة كس  قدماسراقداس هر ساقدة كسد ق.

اػحدفػلدددف ف ردررسـدمطساؽد لم ةصفستد مرفدإ فهدةمهدفلدة ماسطؽدة فػلدفكػسالدمػفدعػدـدفػ ف ردأ د -

 .ة ررسـدةإلعف سدي

ددد    .فال ؿدة كزؿدة حرةريد -

 -: الرفيعة الموادخرسانة خالية من         

د  فهدـدف هسدة ه ة دعفدطر ؽدإضسفقدم ةددرغ  قدأ د ة ررسـدة را ردفاطد أح ساس دد ماتففر فدمفدة 

د.ز طدأ دأح سردمر رةدأ دررسـدهف ؼد ة ررسـدة را رد مرفدأفد ر فقدمفدة ررسـ دا  فكمسؿدفدر ستدهسص

%د يػذةدة اػ عد1ففكديدا اقدة مسردمفدة ماهؿدة صػغ ردعػفدد الدملـد(21-01  احصردفدرجدة ررسـدا فد)

2درثسفقدففرة حدا فد)دمفدة هر ساقدذ 
 
4د-د

 
 يػذةدد(درثسفقدة هر ساقدة فال د قدة مصا عقدمػفدافػسدة ررػسـد.د

    .اس ا اقد محف يدة مس ة ا عد حفسجدإ لدفصم ـددق ؽد هص صسد
 

 )الفمين( -البولي ستايرين: ..7



   

 

مررػػبدعضػػ يددمػػفدعمل ػػقدة المػػرةد ل ػػفس ر فدة هػػسـد يػػ د(poly styrene)د ػػفس ر ف اػػفجدة اػػ  لد

أفدإ ػفهدةمهسددمكر ؼد مفدفص لقدة افر ر مس  ستد فصػاؼديػذهدة مػسدةدمػفدعػ ةزؿدة در ػقدةال  ػلدعس م ػس د

د.دمقدح ثدففم زداكدةدهصسئصدمفم زة سئددفلدأغلبدة د ؿدة مفا

مػفدففسعػؿدةإل ثلػ فد ة ااػز فدة فالػرد ذ د ل ػلقدط  لػقدهط ػقدفاػفجدا   مردعد ـدة طكـد ة رةئحقد عد ـدد ي 

ساا ػقدرا ػرةدذةتداػرؿدة ػز د ر فدة م امردة اسفجدا ة طقديذهدة المرةدا   مردعمالؽدذ دم م عػستد دح ث

د.فسرف ؿ

دإ لدإافس هدفلدارؿدال ريدقس لد  هؿدة فار ؿ.دةف صل ددىاحسثدة كلمس دعل هدحف قددففساكتدأ

د
د(د  ضحدحا استدة ا  لد فس ر ف222ة ارؿد)

د

 -خواص البولي ستايرين: ..1.7

ديـدهصسئصه:مفدأ

 عسزؿد لحرةرةد فر  اهدة هل يدة ذيد كمؿدعللدطرددة حرةرةد فصلاهسد رؿديذةدح بدرثسففهس. -



   

 

 عسزؿدص فلد مفصدة صدمستد  ؤديدإ لدإاهفسضدق ةدة ص تد إلار سر. -

 .مسدةدهف فقدة  زفد  هلقدة حمؿد ة ااؿدرمسدأاهسدففحمؿدق ةدةإلاضغسط -

 ةحد لمااػلدهسصػقدعاػددإ ػفهدةمهسدرػ  دة ا ئ ػقف سيـديذهدة مسدةدفلدفػ ف ردإ ػفهالؾدة طسقػقد ة مكس  ػقد -

اهػسدف ػفهدـدإ ػىدأة ػدةهؿداسإلضػسفقددإ ػىضرةتد مابدإافاسؿدة ص تدفلدعزؿدقسعستدةإل فمسعد ة محس

 رطااقدزةئدةد لكزؿدة حرةري.فلدة  طحد

إلمفصػػسصد لرط اػػق د ػػه  قدمػػاهفضدةد فػػسزةملمذ دهػػ ةصدرهراسئ ػػقد دقساػػؿد لر ػػر دعػػس لدة صػػالاق -

عػػد ـدة لػػ فد ػػذةد  ػػمحداػػس فل  فدة اػػفسؼد ة اصػػؼداػػفسؼد ددذ د ػػطحدأملػػسرهػػ صدة ػػثمف دد ة فصػػا ب

     ة مكفـ.
 

 -فوائد خرسانة البولي ستايرين: ..2.7

 لكػزؿدة حػرةريدماسراػقدمػبدة مػ ةددتد مسدففمفبداهدمفدمػسدةدة اػ  لد ػفس ر فدةريد لمااآز سدةدة كزؿدة حرد -

 ةإلااسئ ق.

د حد ػددف ػل حدأقػؿدماػسطبدفصػم م قد ؤديدإ لدفال ؿدة فرلفقد ذ ػؾدا  ػفهدةـدممسفال ؿدة حمسؿدة م فقد -

 فهدـدفلدة هر ساقدةإلعف سد قد.مفدفلؾدة فلدف 

د      سيـدفلدفال ؿدة فل ثدة ا ئل.دممسأ دة فل فدمفدة افس ستددإ فهالؾدمسدةدة ا  لد فس ر ف -

اػ فدف ػهدإمرسا ػقدداحثػس دد( Kohling) ػر دأد0111 هر ساقدة فلػ فدفػلدعػسـد قدف ز سئفمتددرة قدة ه ةصدة 

د Maura)أ ػفافجدد0152فػلدعػسـدد. فهدةـدة ا  لد فس ر فدفلدصاسعقدهر ػساقدذةتدعػزؿدحػرةريدعػس لإ

-125)فرػ فدامػد دد5ر ػـد/ـ(دد451-251)دة هر ػساقدارثسفػستدففػرة حداػ فددهةإلاضغسطد هذدماس مقأفدد(

د.م اسداس رسؿد(د1255-125)دم اسداس رسؿدا امسد فرة حدمكس ردة ر ردا فد(د225

مكػس رددةإلاضػغسط دماس مػقددمثػؿدة رثسفػق دهر ػساقهػ ةصديػذهدة د(د Partonالحػظدأفد)د0122 فػلدعػسـد

دددة حرةري.ة كزؿد ددة ر ر



   

 

مػػبدة رثسفػػقددةإلاضػػغسطد ةإلاثاػػس دففاس ػػبدطرد ػػس ددماس مػػقاػػ فدد(دSussman-Ritchireدأ ػػفافجدرػػؿدمػػفد)

مػفدقاػؿددأ ضػس د قػددا قاػتديػذهدة ظػسيرةددضدة رثسفق.  الحظدحد ثدإاهفسضدفلديذهدة ه ةصدعاددإاهفس

(Cook)فلكبدد ماتة مس د ألمكظـدة حمسؿد أفدا اقددففحمؿد ق مافةإلة رةاطقددمسدةا فدة ح ثدأ فافجدد

فلػ فدرا ػاقدمػفد زفدة دفمتدعمل ػقدإضػسفقدد.عدمفدة هر ساقيذةدة ا دردة رثردأيم قدفلدفحد ددماس مقدة د د

 رػػسفدة ماف ػػقددة هػػ ةصدة م رسا ر ػػقد ة رثسفػػقدد لهر ػػساقعلػػىد فمػػتددرة ػػقددفػػ ث رديػػذهدةإلضػػسفقدد ػػماتة 

داضغسطد ةإلاثاس د فال ؿدفلدة رثسفق.دةإلىدماس مقدعلدف ث رد لالإلضسفقد فلؾدة

هف ػػؼدعلػػىدة فلػػ فدرررػػسـددقة حس  ػػد  مردمطػػسطدة  ػػفس ر فدإ ػػىدة هر ػػساقاػػ ددقػػسـدة حػػد ثلد آهػػر فدا ضػػسفق

دة  زف.دإلافسجدهر ساقدهف فقددة  زفدفلدمحس  ق

ة هر ػػساقددة كسد ػػقدأد دإ ػػىد ػػىدمػػفديػػذهدة درة ػػقددأفدإضػػسفقددة فلػػ فدإدسرتدة افػػسئجدة مهفار ػػقدة مفحصػػلقأاػػ

فػػلددة فهفػػ ضدة مر ك ػػقدالغػػتدا ػػاقدد اماسراػػقدة هلطػػقدةإلاضػػغسطد ةإلاثاػػس فال ػػؿدة رثسفػػقد فال ػػؿدماس مػػقد

د ؾدأفدماس مػػػػػػقد ػػػػػػ ـ د  ػػػػػػ حظدرػػػػػػذد22رد%داكمػػػػػػ5221د  لرثسفػػػػػػقدد% 1125ةإلاضػػػػػػغسطدحػػػػػػ ة لدماس مػػػػػػقد

دااا ػػػقددملح ظػػػقدماسراػػػقفػػػزدةدداصػػػ رةدد%1ة هػػػ ةصد لهر ػػػساقدة مطػػػ رةداػػػس ا   مرداا ػػػاقدد اا ػػػقدةإلاضػػػغسط

د[ ] عدةدة مر ك ق.دذهدة درة قفح صقداهة هلطستدة م

د

د

د

د

د

د

د    -ا فدررسـدة ا  لد فس ر فد ة ا ةعدة هر د لررسـ:دماسراقدد ضح د(222)د د ؿ



   

 

د5ة رثسفقدر ـد/ـدا عدة ررسـ
د521-022دااسرهدة هاب
د211-051دا رال ت
د0411-111دا ر ل است
د0211-0111دال فسغ

د0111-211دة ط فدة مفمدد
د221-421د ر ر س

د051دف ر  ر ال ت

د511-111دقا ردة رز
د21-01دا  لد فس ر ف

دد

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 االختبارات المعممية

 

 

 
 الفصل الثالث



   

 

 . االختبارات المعممية3

 -إختبارات المواد: 1.3

 -تجارب الركام: 3...1

  Gradation of Aggregate  -التدرج الحبيبي لمركام: 1.1.1.3

دهفاسردة فدرجدة حا الد لررسـد(د  ضحدة ماسهؿدة ا س  قدإل025ؿد) د د

 

  حدمفدة صلبدة طريدمثابداثا بدمراكقدقطرد
د لررسـدة را رد300mm د411ة ماهؿد

ا  جداارلدأ الؾدمظفرةداففحستدمراكقدقطرد
دررسـدصغ ردد511-211دmmة ماهؿد

د5251د51
د2255د55
د025د11

د0202د5521
د1221د2521
د12511د01

د12421د0522
د125د121
د12202د525
د1201د4251
د12151د

دد0.063mm*د مرفدفلداكضدة فطا استدة فهدةـدة ماهؿد
د

داس فهدةـدة مكسدالتدة فس  قدفـدإ  سددة فدرجدة حا الد لررسـ:

       
المار

الكلي
  نسبة األنعم 

الكلي التراكمي  المار 

د
د

 (د  ضحدافسئجدف راقدة فدرجدة حا ال:د225 د ؿد)
د



   

 

 ا اقدة اكـ% ة مسر ة  زةفدة فرةرم ق ة  زفدة مفاال ة قطسر

mm in 
د     5521 1 1 0111 011 

د     21 02521 02521 25521 25251 

د     01 02221 515 514 51241 

د    0221 540 145 15 1251 

د    121 12 111 0 120 

د    525 0 0111 1 1 

Panد pan 1 0111 1 1 
د

د

دد:BS 882:1992ة م ةصفستدة ار طسا قددا ة طقفحد ددة اطردةالعفاسريد لحصلد(د  ضحد525 د ؿد)
Percentage by mass passing BS sieves for nominal size sieves 

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 

                ددد

      to 100      90 to 100 85    ددد

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

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

      to 25 0 to 5 50 to 85 30 to 60 10 to 40 0د0to 50دto 100 85د   

45to 100 0 to 250د to 100د to 5  0 to 10 0 to 10 0 to 5     

0 to 300د to 5دد          

a Used mainly precast concrete products 

د

د-ة هالصق:

دد-  ددمفدة ف راقدأفد:

 ة اطرددملـد41أفدة اطردة رارد لررسـدي ددBS5328-1 And BS8110علىدح بدة مد اقدة ار طسا قد

د.ملـد21ة صغرد لررسـد

د

 Absorption of Aggregate  -تجربة اإلمتصاص لمركام: 2.1.1.3



   

 

داس فهدةـدة مكسد قدة فس  قدفـدإ  سددا اقدةإلمفصسص:

 2     
  

       

د. زفدة ك اقداس  رةـدد دددد  

د.مفصسصداس  رةـاكددةإل زفدة ك اقددد دددد2 

دا اقدةإلمفصسصد=دد

 

   
            

د(د  ضحدافسئجدف راقدةالمفصسص:425 د ؿد)

د رةـ0111 W  

  W  رةـ0115

5 W  - W   

دا اقدةإلمفصسص 125%
د

 -ة هالصق:

 %.125  ددمفدة ف راقدأفدا اقدةإلمفصسصديلد -

 د.%5دالدففكد دة ار طسا قدح بدة م ةصفستدة ا س  قدةإلمفصسصا اقد -

 

 -تجربة الوزن النوعي لمركام:  3.1.1.3

داس فهدةـدة مكسد قدة فس  قدفـدإ  سددة  زفدة ا علد لررسـ:

    
 2     

( 4    )  (    2)
       

  

د. زفدة مهاسردفسرغدد دددد  



   

 

د. زفدة مهاسرد+د زفدة ك اقدد دددد2 

د. زفدة مهاسرد+د زفدة ك اقد+د زفدة مس دد دددد  

دد. زفدة مهاسرد+د زفدة مس دد دددد4 

 -(:0ة ك اقدرقـد)

 (:0  ضحدافسئجدف راقدة  زفدة ا علد لررسـد ك اقدرقـد)د(125 د ؿد)

د رةـد44121 W  

  W  رةـد21121

  W  رةـد0121

  W  رةـد0242

د

           

(          )  (          )
           

د

د-(:2)دة ك اقدرقـ

 (:2  ضحدافسئجدف راقدة  زفدة ا علد لررسـد ك اقدرقـد)د(525 د ؿد)

  W  رةـد   

د رةـد11021 W  

  W  رةـد0125

د رةـد0211 W  

د

         

(        )  (          )
           

د

د

د-(:5)دة ك اقددرقـ



   

 

 (:5  ضحدافسئجدف راقدة  زفدة ا علد لررسـد ك اقدرقـد)د(525 د ؿد)

  W  رةـد412

د رةـد11021 W  

  W  رةـد0150

  W  رةـد0212

 
 

         

(        )  (          )
           

 

            
            

 
       

د-ة هالصق:

د%.د2254  ددمفدة ف راقدأفدة  زفدة ا علد لررسـدي د
د

 -تجارب الرمل : 3...2

 Gradation of Sand :التدرج الحبيبي لمرمل 1.2.1.3

داس فهدةـدة مكسدالتدة فس  قدفـدإ  سددة فدرجدة حا الد لرمؿ:
 

       
المار

الكلي
  نسبة األنعم 

الكلي التراكمي  المار 

 (د  ضحدافسئجدف راقدة فدرجدة حا الد لرمؿ:225 د ؿد)
د

 ة اكـ%دا اق ة مسر ة فرةرم قدة  زةف ة  زفدة مفاال ة قطسر

4251 5 5 11421 1124 

2255 05 22 15221 1522 

0202 02421 21521 514 51255 

511 45221 551 55021 55205 

د.1    511 11521 14 12511 

011    12121 00 02111 

Pan    011121 1 1 

دد:د         BSة م ةصفستدة ار طسا قددا ة طقدرمؿ (د  ضحدفصا ؼدة125 د ؿد)
 

د Percentage by mass passing BS sieves for nominal size 



   

 

sieves size 

mm 

Overall limits Additional limits for grading 

C M F 

10.00 mm        

5.00mm 89 to 100    

2.36mm 60 to 100 60 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 

د

 -ة هالصق:

د.(Zone2)  ددمفدة ف راقدأفدقطردة رمؿدي 
د

 -:لمرمل تجربة الوزن النوعي  2.2.1.3

داس فهدةـدة مكسد قدة فس  قدفـدإ  سددة  زفدة ا علد لرمؿ:

    
 2     

( 4    )  (    2)
       

د. زفدة مهاسردفسرغدد دددد  

د. زفدة مهاسرد+د زفدة ك اقدد دددد2 

د. زفدة مهاسرد+د زفدة ك اقد+د زفدة مس دد دددد  

دد. زفدة مهاسرد+د زفدة مس دد دددد4 

د

د

 -(:0)دة ك اقدرقـ



   

 

 (:0(د  ضحدافسئجدف راقدة  زفدة ا علد لرمؿد ك اقدرقـد)0125 د ؿد)

  W  رةـد052

  W  رةـد50221

  W  رةـد151

  W  رةـد512

دد

         

(       )  (         )
           

 -(:2)دة ك اقدرقـ

 (:2ة  زفدة ا علد لرمؿد ك اقدرقـد)(د  ضحدافسئجدف راقد0025 د ؿد)

  W  رةـد052

  W  رةـد502

  W  رةـد152

  W  رةـد51521

د

       

(         )  (       )
           

د

 -(:5)دة ك اقدرقـ

 (:5(د  ضحدافسئجدف راقدة  زفدة ا علد لرمؿد ك اقدرقـد)0225 د ؿد)

د رةـد05221 W  

  W  رةـد50221

  W  رةـد15521

  W  رةـد51521

د

           

(           )  (           )
           



   

 
د

            
            

 
      

 -ة هالصق:

د%.225د  ددمفدة ف راقدأفدة  زفدة ا علد لرمؿدي 

  Determine The Percentage of Clay and Silt تحديد نسبة الطين والطمي:  3.2.1.3 

دا اقدة طملد ة ط ف:اس فهدةـدة مكسد قدة فس  قدفـدإ  سدد

     2
  

       

د. زفدة ك اقداس  رةـدد دددد  

د. زفدة ك اقداكددة ف ف ؼداس  رةـدد دددد2 

        

   
            

 

 (د  ضحدافسئجدف راقدا اقدة طملد ة ط ف:0525 د ؿد)

  W  رةـد111

  W  رةـد422

دا اقدة طملد ة ط ف% 224%
د

د

 -ة هالصق:

د%.224ة ف راقدأفدا اقدة طملد ة ط فديلد  ددمفد -

 د.%5دالدففكد دة ار طسا قدة طملد ة ط فدح بدة م ةصفستدة ا س  قا اقد -

 

 Cement Tests -تجارب االسمنت: 3.1.3

 Consistence of Standard Past -:القوام القياسي 1.3.1.3



   

 

 ـدمفدةال ماتدح ثدأفدقرة ةد هسزدد411 ـدمفدة مس دمبدد021فـدة ف صؿد لا ةـدة ماس بدعاددهلطد

دملـد(.دد5ف رستدرساتد)د

 Initial And Setting Time Test   -:إختبار زمن الشك اإلبتدائي والنهائي 2.3.1.3

 د(د  ضحدافسئجدف راقدزمفدة اؾدةإلافدةئلد ة اهسئل:0425 د ؿد)

دزمفدة اؾدة اهسئلدزمفدة اؾدةإلافدةئلدة مس دزمفدإضسفق
د     د02412د01455

 

 -ة هالصق:

ددق اق.د21  ددمفدة ف راقدأفدزمفدة اؾدةإلافدةئلدحدثداكدد سعقد د-

  سعستد اصؼ.د5ة اهسئلدحدثداكدددة اؾد  ددمفدة ف راقدأفدزمفدد-

 -يزة:ممإيجاد المقاومة ال  2.3

 : المضاف )الفمين(خالية من الخرسانة  3...1

     
 

 
 

دح ثدأف:

 (.د2)دا  فف/دملـ=دماس مقدةالاضغسطدد    

Pد)دا  ففد(.=دة حمؿدة م لطدعاددة فاؿدد

Aد(.د2)دملـ=دة م سحقدة مكرضقد لحمؿدد

د

د

د:أ سـد5ة هس  قدمفدة فل فدهالؿد(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقد0125 د ؿد)

د زفدة مركبدرقـ
د(ر ـ)

دفسر خدة ر ردفسر خدة صب
د

  Pة ا ة

د)ر ل دا  فف(
دFcuة ماس مقدة مم زةد
 (2)ا  فف/دملـ



   

 

د01211د511د1/2د4/25د222د0
د05252د501د1/2د4/25د222د2
د05د551د1/2د4/25د225د5

د01200 ة ماس مقدة مف  طق
 

 

د:أ سـد22ة هس  قدمفدة فل فدهالؿد(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقد..05 د ؿد)

د زفدة مركبدرقـ
د(ر ـ)

دفسر خدة صب
د

  Pة ا ةدفسر خدة ر ر

د)ر ل دا  فف(
دFcuة ماس مقدة مم زةد
 (2)ا  فف/دملـ

د21د411د1/24د4/25د..2د0
د05252د411د1/24د4/25د225د2
د21221د152د1/24د4/25د221د5

د21210 ة ماس مقدة مف  طق
د

 -الخرسانة مضاف إليها الفمين : 3...2

 ة فس  ق:فـدإضسفقدة فل فداس ا بد

د-:%د221إضسفقدة فل فداا اقدد

د:أ سـد5هالؿدد%(221(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)..05 د ؿد)
درقـ
د

د زفدة مركب
د(ر ـ)

دفسر خدة صب
د

دفسر خدة ر ر
د

  Pة ا ة

د)ر ل دا  فف(
دFcuة ماس مقدة مم زةد
 (2)ا  فف/دملـ

د5221د52د1/5د1/0د521د0
د5252د55د1/5د1/0د5د2
د5251د20د1/5د1/0د5د5

د5251 ة ماس مقدة مف  طق
د

د  ـ:د22%(دهالؿد221(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)0225 د ؿد)
درقـ
د

د زفدة مركب
د(ر ـ)

دفسر خدة صب
د

دفسر خدة ر ر
د

  Pة ا ة

د)ر ل دا  فف(
دFcuة ماس مقدة مم زةد
 (2)ا  فف/دملـ



   

 

د424د011د1/22د1/0د424د0
د124د022د1/22د1/0د124د2
د121د024د1/22د1/0د121د5

د120 ة ماس مقدة مف  طق
د

د-%د:..1إضسفقدة فل فداا اقد

د:دأ سـد5هالؿدد%(121(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)..01 د ؿد)

درقـ
د

د زفدة مركب
د(ر ـ)

دفسر خدة صب
د

دفسر خدة ر ر
د

  Pة ا ة

د)ر ل دا  فف(
دFcuة ماس مقدة مم زةد
 (2)ا  فف/دملـ

د5254د052د1/25د1/20د2د0
د02212د252د1/25د1/20د2.4د2
د05252د512د1/25د1/20د2.5د5

د00204 ة ماس مقدة مف  طق
د

:دد22%(دهالؿد121(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)2125 د ؿد) د ـ 

د زفدة مركبدرقـ
د(ر ـ)

دفسر خدة صب
د

دفسر خدة ر ر
د
د

  Pة ا ة

د)ر ل دا  فف(
دFcuة ماس مقدة مم زةد
 (2)ا  فف/دملـ

د02244د221د5/05د1/20د222د0
د01242د255د5/05د1/20د220د2
د05210د514د5/05د1/20د521د5

د02204 ة ماس مقدة مف  طق
د

د

د

د-%د:1221إضسفقدة فل فداا اقد

د:دأ سـد5هالؿدد%(1221ة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)(د  ضحدافسئجدة ر رد..20 د ؿد)



   

 

د زفدة مركبدرقـ
د(ر ـ)

دفسر خدة صب
د

دفسر خدة ر ر
د

  Pة ا ة

د)ر ل دا  فف(
دFcuة ماس مقدة مم زةد
 (2)ا  فف/دملـ

د0424د524د1/25د1/20د2د0
د02215د212د1/25د1/20د221د2
د05252د512د1/25د1/20د225د5

د05252 ة ماس مقدة مف  طق
د

:دد22%(دهالؿد1221(د  ضحدافسئجدة ر ردة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)2225 د ؿد) د ـ 

د زفدة مركبدرقـ
د(ر ـ)

دفسر خدة صب
د

دفسر خدة ر ر
د
د

  Pة ا ة

د)ر ل دا  فف(
دFcuة ماس مقدة مم زةد
 (2)ا  فف/دملـ

د01255د444د5/05د1/20د224د0
د01245د542د5/05د1/20د2201د2
د04251د552د5/05د1/20د222د5

د05254 ة ماس مقدة مف  طق
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د

د

د

د

د

د

 الفصل الرابع



   

 

 . تحميل النتائج ومناقشتها4

 :المضاف )الفمين(ميل نتائج الكسر لمخرسانة خالية من تح 1.4

د
د ـ د22أ سـد دد5(د  ضحدفحل ؿدافسئجدة ر رد لهر ساقدة كسد قدهالؿد024ة ارؿد)

دأقػػػؿدمػػػفدة ماس مػػػقدد22  ػػددأفدة ماس مػػػقدة مم ػػػزةدة مف  ػػطقد لهر ػػػساقدمػػػفدغ ػػػردإضػػسفقدة فلػػػ فدهػػػالؿد  ػػـ 

د%(.دد0121ة فصم م قداا اقد)

د

د

د

د

 :%(2.5المضاف إليها الفمين )تحميل نتائج الكسر لمخرسانة  ..2



   

 

د
د%(221(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)224ة ارؿد)

أ ػسـدأقػؿدمػفدد5%(دهػالؿد221  ددأفدة ماس مقدة مم زةدة مف  ػطقد لهر ػساقدة مضػسؼدإ  هػسدة فلػ فداا ػاقد)

اا ػاقددمفدغ ردإضسفقدة فلػ ف%(د أقؿدمفدة ماس مقدة مف  طقد لهر ساقد2424اا اقد)دة فصم م قة ماس مقد

د%(.2121)

مػفدمػفدة ماس مػقدة مف  ػطقد لهر ػساقد أقػؿدد%(5125اا ػاقد)مفدة ماس مقدة فصم م قد  ـدأقؿدد22 هالؿد

دد.%(5421اا اقد)دغ ردإضسفقدة فل ف

د

د

د

د

 :%(5.5المضاف إليها الفمين )تحميل نتائج الكسر لمخرسانة  ..3



   

 

د

 
د%(   (د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)..5ة ارؿد)

 

أ ػسـدأقػؿدمػفدد5%(دهػالؿد121  ددأفدة ماس مقدة مم زةدة مف  ػطقد لهر ػساقدة مضػسؼدإ  هػسدة فلػ فداا ػاقد)

اا ػاقددمفدغ ردإضسفقدة فلػ ف%(د أقؿدمفدة ماس مقدة مف  طقد لهر ساقد1124ة ماس مقدة فصم م قداا اقد)

د%(.4425)

مػفد%(د أقػؿدمػفدة ماس مػقدة مف  ػطقد لهر ػساقد1024  ـدأقؿدمفدة ماس مقدة فصم م قداا ػاقد)د22 هالؿد

دد%(.د5125اا اقد)دغ ردإضسفقدة فل ف

 

 

 

 :%(5.25المضاف إليها الفمين )تحميل نتائج الكسر لمخرسانة  4. 



   

 

 

 
د%(د1221(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)4. ة ارؿد)

 

أ سـدأقػؿدمػفدد5%(دهالؿد1221  ددأفدة ماس مقدة مم زةدة مف  طقد لهر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فداا اقد)

اا ػاقددمفدغ ردإضسفقدة فلػ ف%(د أقؿدمفدة ماس مقدة مف  طقد لهر ساقد4125ة ماس مقدة فصم م قداا اقد)

د%(.5025)

مػفدمػفدة ماس مػقدة مف  ػطقد لهر ػساقد%(د أقػؿد5524  ـدأقؿدمفدة ماس مقدة فصم م قداا ػاقد)د22 هالؿد

د%(.د0522اا اقد)دغ ردإضسفقدة فل ف

 

 

 



   

 

%( مع 5.25%، 5.5%، 2.5المضاف إليها الفمين )نتائج الكسر لمخرسانة  مقارنة 5. 
 :الخالية من المضاف )الفمين(الخرسانة 

 

 

د(د  ضحدافسئجدة ر رد لهر ساقدة كسد قد ة هر ساقدة مضسؼدإ  هسدة فل فد1. ة ارؿد)

دمػػػػب%(د ةت  ػػػػسددة ماس مػػػػقدة مم ػػػػزةد هػػػػسد ماسرافهػػػػسد5.22% د5.2% د2.2اس ا ػػػػبد)دعاػػػػددة ػػػػفهدةـدة فلػػػػ ف

%دفكطػػلدماس مػػقد5.22  ػػددأفدة ػػفهدةـدا ػػاقدة فلػػ فددمػػفدغ ػػردإضػػسفقدة فلػػ فة ماس مػػقدة مم ػػزةد لهر ػػساقد

 اس فػس لدرلمػسدقلػتدا ػاقدد مػفدغ ػردإضػسفقدة فلػ فدأعلىدمفداا قدة ا بد  راهسدأقػؿدمػفدماس مػقدة هر ػساقد

دددة فل فدزةدتدة ماس مق.د

درلمسدزةدتدأ سـدة مكس  قدزةدتدة ماس مقدة مم زةد لهر ساق.

 

 

 

 



   

 

%، 0.2%، 5.2%، 0المضاف إليها الفمين بنسب ) مقارنة بين أوزان المكعبات 4.6
   ( يوم:52،  7%( خالل أيام المعالجة )0.52

 

 
 

د(د  ضحدماسراقدا فدأ زةفدة مركاستد . ة ارؿد)

د

د

د

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 الخالصة والتوصيات
 

 

 

 

 

 



   

 

 الفصل الخامس

 الخالصة والتوصيات. 5
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حيم حمن الرَّ  بسم هللا الرَّ
 

Table 1 Concrete mix design form 
 

Stage Item     Reference &         Values 

      Calculation 
  1.1 Characteristic strength  specified                 25 N/mm

 
 at 28 days 

                                Proportion defective  5% 

 1.2 Standard deviation                 Fig.1                             8 N/mm
 
 or no data……… N/mm

 
 

 1.3 Margin        C1                             (K = 1.64) 1.64 x 8 =  13.12     N/mm
 
  

 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 1 & Fig 2                          0.53 - Use the lower value 

 1.8 Max free-water/cement ratio specified                                       

 

  2.1 Slump or V-B   specified         slump 30 – 60 mm or V-B 

……  s 2.2 Max. aggregate size  specified            40 mm  

2.3 Free-water content               Table 2                                        160 kg/m
 
 

 

  3.1 Cement Content                 C3                                   ÷         01.88 kg/m
 
 

 3.2 Max. cement content  specified               550 kg/m
 
 

 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             …………… ÷…………  ………………    

 

  4.1 Relative density of agg.             (SSD)               2.64 known/assumed 

  4.2 Concrete density              Fig. 3                 2440 kg/m
 
 

 4.3 Total agg. Content               C4                      2440 – 160 – 301.88 = 1978.12 kg/m
 
 

 

  5.1 Grading of fine agg.   BS882               % passing 600m  36.131 

 5.2 Proportion of fine agg.  Fig.4                 

 5.3 Fine agg. Content    C5                          1978.12 x 0.37 =  731.904 kg/m
 
  

 5.4 Coarse agg. Content              C5                       1978.12 – 731.904 = 1246.21 kg/m
 
 

 

      Cement Water  Fine Agg.  Course 

Agg. 

Quantities       (kg)     (kg)      (kg)        (kg) 

Per m
 
 (to nearest 5kg)                                                                                           

Per trail mix of  0.15 m
 
                                                                                                     

 

OPC: Ordinary Portland Cement; SRPC: Sulfate Resisting Portland Cement; 

RHPC: Rapid Hardening Portland Cement.  

Relative density = Specific gravity. 

SSD: Saturated-Surface Dry      

  

د


