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 Concreteالخشسايت 

 نبذة تاريخية:
بعد حؾالي خسدة وعذرون عاماا   0581يرجع استخدام الخرسانة السدمحة إلى حدود عام  

 Aspdinن دي)أي االساسشا االعتاااديم ماؽ  رام السيشادس اساردعمى اكتذاا  الداسشا الرؾرن نا
 في انكمترا.
ونادرججاا  ماع نظاؾر اساالالن االنذااخ السختم اة  0011مشا  عاام  ةادت اىساة الخرساندز او د 

 حتى اضحا السادة االولى في االنذاخ في معغؼ انؾاع االنذاخات الحديثة.
 

 تعريفيا ومكهناتيا: -الخرسانة
حجاااارة السةدااارة أو الخرساااانة ىاااي ماااادة طرجاااة نعسااام ماااؽ خمااال الداااسشا والسااااخ والرمااام وال 

 , وجت اعم الدسشا مع الساخ مةؾنا  كتمة صمبة كالحجارة.ةالحرى أو أي مادة اخرى مذابي
يذةم الركام اكثر مؽ ث ث ارباع حجؼ الخرسانة ونغمف حرالبات الركام )الرمام والحراىم 

ةم بعجالشااة الدااسشا التااي نااربل الكتماااة كميااا بعااد نراامريا, ومااؽ خاااؾاص الخرسااانة انيااا ن خاا  الذااا
السظمؾب عشد صريا بالقؾالن, والخرسانة الجالدة نتحسم  ؾة الزغل بذةم جالاد ولكاؽ نشكدار عشاد 
نعرضيا لقؾى شد  مالمة ندراا  ل لػ يزا  ليا الحديد في االماكؽ السعرضة لقؾى شد وندسى فاي 

 ى ه الحالة خرسانة مدمحة.
 مرطمحات عمسية:

 نتكؾن الخرسانة مؽ:
ماااااااؾاد مزاااااااافة , airىاااااااؾاخ , Gravelحراااااااى  ,sandرمااااااام , waterمااااااااخ  ,cementساااااااسشا 

admixtures. 
 .: نتكؾن مؽ الدسشا والساخمCement Paste) عجالشة الدسشا

 .: نتكؾن مؽ الدسشا والساخ والرمممMortar) الس ط )السؾنة أو الكاسةم 
 : نتكؾن مؽ الدسشا والساخ والرمم والحرىمConcrete) الخرسانة

 عمى ال جؾات اليؾائاة داخم كتمتيا بعد الترمن.كم ى ه السركبات نحؾي 
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 أيواع الخشسايت:

وىي الخرسانة التي يتؼ اعدادىا مؾ عااا  وصاريا  (:Plain Concrete). الخرسانة االعتيادية 1
 في  ؾالن مثم الظرق والددود والداحات وغالرىا.

ؼ تالتاااي ياااالخرساااانة  ىاااي(: Pre-Fabricated concrete). الخرساااانة مداااتصة التراااشي 2
اعاادادىا فااي معاماام خاصااة بعالاادة عااؽ السؾ ااع ونشقاام فااي ساااارات خاصااة لرااريا فااي السؾا ااع أو 

 نرن في السعسم ونشقم بعد نرمريا لتركالن في السؾ ع.
وىااي خرسااانة حاوجااة عمااى  زاابان مااؽ  (:Reinforced concrete). الخرسااانة السداامحة 3

والجدااؾر واالعساادة واي مةااان نتظماان  ااؾى الحديااد مدفؾنااة داخميااا وىااي ندااتعسم النذاااخ الدااقؾ  
 عالاة لمذد والزغل.

وىاي خرساانة مدامحة نكاؾن نحاا (: Pre-Stressed concrete). الخرسانة مدتصة الجيا  4
الستؾ اااع فاااي الرشااااخ وىااا ا يجعمياااا ناااتسةؽ ماااؽ حسااام اجياااادات اعماااى ماااؽ  لإلجيااااداجيااااد معااااكس 

فااي معاماام خاصااة ونحتاااج إلااى اياادي مااااىرة الخرسااان السداامحة االعتااديااة وجااتؼ اعاادادىا مداابقا  
 .إلنتاجياوطرق فشاة خاصة 
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 Cementالسهًج 

مااع الساااخ, وىاا ا يجعمااو  ااادرا   وعشااد خمظاا كاوصااون  نساسااةاواص ىااؾ مااادة نستمااػ خااؾ  الدااسش : 
 عمى ربل حرالبات الركام في كتمة واحدة متراصة.

 :تكهن عمى نهعين Cement )السهاد الرابطة(  السهاد الدسشتية

 :( مثلHydrolicمائي ) ( مثل:Non Hydrolicال مائي )

 مPortland Cementالدسشا الرؾرن ندي ) مLimesالشؾرة )

 مNatural cementالدسشا الظراعي ) مGypsumsالجبس )
 مSuper sulphat cementالدسشا ذو السقاومة العالاة لمكررجتات ) مPlasters) الجصالرؾرك أو 

 مExpanding cementالدسشا التسددي ) 

 مigh Alumina cementالدسشا عالي االلؾمالشا ) 

ال رق بالؽ الدسشا السائي وال مائي أنو عشد طحؽ وندخالؽ الدسشا ال مائي فاسةؽ اعاادة 
 اعاام نفالزجاااوي أمااا الدااسشا السااائي فيااؾ يت اعاام مااع الساااخ  ناارابل اسااتخدامو الن نرابظااو مااع الساااخ

 مةؾنا  مؾاد جديدة. كاساوي 
 

  (:Portland Cement) ي هرتالنبالدسش  ال
ي ماؽ  رام الرشاااخ االنكمالازي جؾزجاد اسارالدن عااام دالدااسا الرؾرن نا فاكتذا نباذة تاريخياة:

وساسي بالسداشا الرؾرن نادي لمذابو الؾاضام لمداسشا السترامن ماع الحجاارة السؾجاؾدة فاي  0581
 .بإنكمترا دجزجرة بؾرن ن

 
 الهواد االوليت الهكويت للسهًج البوسحاليوي:

 ان الدسشا الرؾرن نؾي يتكؾن بذةم اساسي مؽ السؾاد التالاة:
م Limeالظباشالري وىي مردر لمجالار ) الجالري  الحجر مثم الحجر الجالري أومهاد كمدية:  -0

 م.Caoاي )
م وااللؾمشااا Sio2لمداالماةا )مثم االحجار الظالشاة الرخؾة أو الظاالؽ وىاي مرادر  مهاد طيشية: -8

(Al2O3.م 
 كساااا نحاااؾي الساااؾاد االولااااة السزاااافة )الكماااس والظاااالؽم عماااى ندااابة  مالماااة ماااؽ الحدياااد بذاااةم 

(Fe2 O3( م, وجزا  الجبسCaso4. 2H2O.م لمدسشا لتعديم و ا التساسػ 
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  (Manufacture of Port land Cement) ي: طرق صشاعة الدسش  البهرتالن
 لرشاعة الدسشا الرؾرن ندي ىسا: رئادتالؽ ىشاك طرجقتالؽ

 يتؼ فاليا طحؽ ومزج السؾاد االولاة بؾجؾد الساخ. :(Wet Processالطريصة الرطتة ) -0
 .االولاة بحالتيا الجافةالسؾاد يتؼ فاليا طحؽ ومزج  :(Dry Processالطريصة الجافة ) -8
 ان اختاار احدى ىانالؽ الظرجقتالؽ يعتسد عمى: 
الرطؾبة السؾجؾدة في السؾاد االولاة السدتخرجة مؽ السقالع, فت زام الظرجقاة الرطباة اذا ندبة  -0

كانا ى ه الشدبة عالاة وندتعسم الظرجقاة الجافاة اذا كاناا الساؾاد الخاام صامدة لدرجاة انياا ال 
 ن تا الساخ.

 ساخ في الخمال.درجة حرارة الجؾ, فت زم الظرجقة الجافة في الرمدان الباردة خؾفا  مؽ نجسد ال -8
 نؾفر الساخ, حالث ندتعسم الظرجقة الجافة في حالة شحة الساخ ال زم لعسماة الخل. -3

 وفاسا يمي خظؾات صشاعة الدسشا بيانالؽ الظرجقتالؽ:
 (:Wet Processالطشيقت الشطبت )

نداتخرج ىا ه الساؾاد االولااة ونشقام  ب حرايا . بعد الت كاد ماؽ مةؾناات الساؾاد االولااة فاي السقاالع0
 إلى السعسم بالعربات أو االحزمة الشا مة.

. نظحؽ السؾاد االولاة ونخمل بؾجؾد الساخ حدان الشدان السحاددة إلاى أن نرابم بذاةم عجالشاة 8
 م.Slurry%م, ندسى الس ط )81 -38رخؾة محتؾى الساخ فاليا )

ل السداتسر وجخخا  مشياا نسااذج ل حرايا م في خزانات خاصاة ماع الخماSlurry. يح ظ الس ط )3
كاساائاا  والت كد مؽ د ة ندن الخمل وجتؼ نعديم ىا ه الشدان بحالاث يةاؾن السا ط الخاارج ماؽ 

 الخزانات بحدن الشدن السظمؾبة.
م وىاؾ بباارة عاؽ اساظؾانة معدنااة كرالارة Rotary kiln. يسرر الس ط ماؽ أعماى ال ارن الادوار )1

متار مبظشاة ماؽ الاداخم بظاابؾق م 011-811)وطؾليا حؾالي مترم 3.8 -5.8) ظرىا حؾالي
 ال ي يسالم  ماا    عاؽ االفاو. وجسارر الاش ل أو الغااز الظؾلي ناري وندور ببظخ حؾل محؾرىا

م. وجتحارك الساا ط ماؽ أعمااى م 0811 -0111)اسا م ال اارن الادوار لاحتارق بدرجااة حارارة إلاى
ذ يتؼ فقدان السااخ الزائاد ثاؼ يتحارر غااز إاا . ال رن إلى االس م حالث نرن ع درجة الحرارة ندرجج

م ثااؼ يراادأ الجالاار والدااالماةا وااللؾمالشااا باالنحاااد مةؾنااة مركبااات CO2ثاااني أوكدااالد الكاااربؾن )
% مؽ السادة الجافاة إلاى ساائم, ثاؼ 31 -81جديدة ونتاجة الحرارة العالاة اس م ال رن نتحؾل 

 م.Clinkerممؼ ندسى الكمشكر )م 88 -3)كتم إلى كرات  ظرىا بالؽتنردأ بعدىا السادة بال
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 م.Clinker coolers. يسرر الكمشكر في مرردات خاصة ندسى مرردات الكمشكر)8
م. وفائاااادة الجااابس ىاااؾ مشااااع Gypsum. يظحاااؽ الكمشكااار إلاااى الشعؾمااااة السظمؾباااة ماااع الجااابس )6

م %6-8) م لإلساسشا عشااد اضاافة الساااخ الااو. وجزااا Flash Settingالتساساػ ال جاائي )
 مؽ الؾزن الكمي.

م وجخاارج الدااسشا الشاااعؼ نحااؾ Seperator. ياادفع الدااسشا بتاااار ىااؾاخ نحااؾ فاصاامة )غربااالم )5
 خزان الدسشا ونعاد الد ائو الخذشة إلى الظاحؾنة ثؼ ي حص الدسشا الشانج.

 كغؼ أو يجيز بؾاسظة نا  ت خاصة. 81. يعب  الدسشا في أكااس خاصة سعة 5
 

 :cessDry Proالطشيقت الجافت 

ندااتخرج ىاا ه السااؾاد ونشقاام إلااى  ب حراايا بعااد الت كااد مااؽ مةؾنااات السااؾاد االولاااة فااي السقااالع -0
 السعسم.

 ندحو السؾاد االولاة ونخمل حدن الشدن السحددة. -8
 م.Raw Mealم وجحؾل إلى مدحؾق ناعؼ يدسى بد الو الخام )خيج ف السدحؾق وجش -3
م حالاث ياتؼ نراحام ندان الخمال مااع Blending siloيح اظ ىا ا الاد الو فاي خازان الخمال ) -1

 استسرار خمل الد الو لمسحافغة عمى نجاندو.
م وجزاا  لاو فاي الؾ اا Rotating dishدوار ) حؽعماى صا الستجاانس د الاو الخااميؾضاع  -8

 ممؼ. 08% مؽ وزنو وبي ه الظرجقة ستتكؾن كرات صمبة  ظرىا حؾالي 08ن دو ماخ بسقدار 
داخااام شاابةة  زاابان حديديااة مداااخشة مداابقا  بؾاسااظة الغااازات الدااااخشة نحسااص ىاا ه الكاارات  -6

 الخارجة مؽ ال رن.
 .م5-1ندمدم) ندخم الكرات إلى ال رن الدوار. والعسماات التالاة نكؾن مساثمة لمظرجقة الرطبة -5
 

 الخشكيب الكيهياوي للسهًج البوسحاليذي:

الؾصؾل إلى حالة التؾازن الكاسااوي, ندتسر الت اع ت الكاسااوجة داخم ال رن الدوار لحالؽ 
 لكمشكااار الشاااانج يحتاااؾي عماااى اربعاااة مركباااات رئادااااة كساااا مراااالؽ فاااي الجااادولاونتاجاااة لااا لػ فاااان 

 م.0ر ؼ ) 
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 ( السركتات الرئيدية لمدسش  البهرتالنهي 1ج ول رقم )
 التركيب الكيسياوي  الرمز أسم السركب

 Tricalcium Silicate C3S 3 CaO. SiO2سماةات الكالدالؾم الث ثي 

 Dicalcium Silicate C2S 2  CaO. SiO2سماةات الكالدالؾم الثشائي 

 Tricalcium Aluminate C3A 3 CaO. Al2O3الؾمالشات الكالدالؾم الث ثي 
 Tetra calcium Alumino Ferrite C4AF 4 CaO. Al2O3.Fe2O3الؾمالشات الكالدالؾم الرباعي الحديدي 

% مؽ الدسشا والبكااة ىاي كسااات  مالماة ماؽ الجابس 08 -01نذةم ى ه السركبات حؾالي 
والسغشادااااااا والشاااااؾرة الظماقاااااة غالااااار الستحااااادة والداااااالماةا السترماااااؾرة واكاساااااالد الرؾناساااااالؾم والراااااؾديؾم 

 )القمؾجاتم, وك لػ أكاسالد التالتانالؾم والسشغشالز والكررجا وال د ؾر بشدن  مالمة جدا .
ه السركبااات االربعااة يت اعاام مااع الساااخ بداارعة مختم ااة وليااا  ابماااة مختم ااة كاام واحااد مااؽ ىاا 

 .عمى الت اعم مع االم ح الكررجتاة إن وجدت وكميا نت اعم ن اعم باعث لمحرارة مع الساخ
 

 ي:ذااليواع الشئيسيت للسهًج البوسحالي

 م:8االنؾاع الرئاداة لمدسشا الرؾرن ندي ىي كسا مرالؽ في الجدول ر ؼ )
 

 ( االنهاع الرئيدية لمدسش  البهرتالن ي2ج ول رقم )
 رمزه نهع الدسش 

 يالدسشا الرؾرن ندي االعتااد .0
Ordinary Portland cement (O.P.C) 

Type I 

 م لألم حالدسشا الرؾرن ندي السعدل )معتدل السقاومة  .8
Modified Portland Cement (M.P.C) 

Type II 

 الرؾرن ندي سرجع الترمنالدسشا  .3
Rapid Hardening Portland cement (R.H. P. C) 

Type III 

 الدسشا الرؾرن ندي واطئ الحرارة .1
Low Heat Portland Cement (L.H. P. C) 

Type IV 

 الدسشا الرؾرن ندي السقاوم لألم ح الكررجتاة .8
Sulphate Resisting Portland cement (S. R. P. C) 

Type V 

 . الدسشا الرؾرن ندي االباض6
 White Portland cement (W.P.C) 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ساااعة فاااي معغاااؼ السشذااا ت ايداااتعسم ىااا ا الشاااؾع براااؾرة و  تالنااا ي االعتياااادي:ر الداااسش  البه . 1
 الكتماة.الكررجتات, كسا ال يرمم لمربات  ألم حالخرساناة الغالر معرضة 

ات, وك لػ يشاتج ترجرالك ألم حيستاز ى ا الشؾع بسقاومة معتدلة  الدسش  البهرتالن ي السع ل:. 2
حاارارة معتدلااة عشااد ن اعمااو مااع الساااخ ا اام مااؽ الشااؾع االول لاا لػ يدااتعسم فااي السشذاا ت التااي 

فاااو نتظمان حارارة ن اعام معتدلاة أو االمااكؽ السعرضااة لشدان معتدلاة ماؽ اما ح الكررجتاات. و 
% 61يةؾن معدل سرعة اكتداب السقاومة مساثم لمدسشا الرؾرن ندي االعتاادي. يتكؾن مؽ 

 % سسشا بؾرن ندي اعتاادي.11سسشا بؾرن ندي مشخ ض الحرارة و
السبةارة  يستااز ىا ا الشاؾع بزجاادة معادل اكتدااب السقاوماة الدسش  البهرتالن ي سري  الترمب:. 3

 م ايام نعادل السقاومة التي يحققيا الشؾع االول3و مقاومة في )فيؾ يحق الشؾع االول أسرع مؽ
 م ايام لش س ندبة الساخ/ سسشا, وجدتعسم ى ا الشؾع مؽ الدسشا في:5في )

. عشدما يراد الحرؾل عمى مقاومة مبةرة عالاة, مث   عشد ما يراد رفع القؾالن الخذراة مبةرا  أو 0
 ؾجمة مثم الظرق الدرجعة ومدارج الظائرات وغالرىا.في السؾا ع التي ال يسةؽ غمقيا لسدة ط

. فااي صااشاعة الرمؾكااات الخرساااناة والؾحاادات الجاااىزة كااي يسةااؽ نقاام ىاا ه السشتجااات بعااد فتاارة 8
  رالرة مؽ صريا.

. يدتعسم في الجؾ البارد وذلػ الن حرارة االماىة العالاة والسبةرة التي يحققيا ى ا الشؾع مقارناة 3
ظاؾر مقاوماة يانجساد الساخ داخم مدامات الكؾنكرجا وندسم لمدسشا باان بالشؾع االول نسشع 

 كافاة  رم حرؾل االنجساد.
خسة أو الجاؾ الحاار زاي زم عدم استعسال ىا ا الشاؾع ماؽ الداسشا فاي الكتام الخرسااناة ال

الن حااراة الت اعاام الكرالاارة الشانجااة نااخدي إلااى حاادوث اجيااادات شااد داخاام الخرسااانة نتاجااة نسااددىا 
 نذقو الخرسانة ونم يا.ندرن 

حاراة ن اعام ا ام ماؽ الشاؾع االول  بإنتاجيستاز ى ا الشؾع : الدسش  البهرتالن ي واطيء الحرارة. 4
وكااا لػ نتظاااؾر السقاوماااة بسعااادل ا ااام ماااؽ الشاااؾع االول, يداااتعسم ىااا ا الشاااؾع فاااي صااان الكتااام 

خظالاارة لياا ا خسة كالداادود والتااي يسةااؽ ان يداارن ارن اااع حرارنيااا إلااى شااقؾق زااالخرساااناة ال
يجاان نحديااد كساااة حاارارة االماىااة باسااتعسال ىاا ا الشااؾع مااؽ الدااسشا, وكاا لػ عشااد الراان فااي 

 الجؾ الحار وفي السذارجع بظالئة الرن أو عشد ضخ الخرسانة لسدافة طؾجمة.
يذاابو ىا ا الشاؾع االول عادا ان لاو ندابة ا ام  :الدسش  البهرتالن ي السصاوم لالمالح الكبريتية. 5

السركن اكثر السركبات االسسشتاة ن ثرا    ام وذلػ الن ىC3Aت الكالدالؾم الث ثي )مؽ الؾمالشا
نت اعم اما ح الكررجتاات ماع الؾمالشاات الكالداالؾم السائااة ) رام نحؾلياا إلاى الحالاة , بالكررجتات
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مةؾناة  Ca(OH)2م, كساا نت اعام الكررجتاات ماع C3Aالسدتقرةم وىي نانج االماىة لمسركان )
الت اعاام فااي الحااالتالؽ ىااؾ مااؾاد اكراار حجسااا  مااؽ السااؾاد الداخمااة لمت اعاام, ىاا ه  الجاابس ونتااائج

الزجاااادة فاااي الحجاااؼ ندااارن ن تاااا الخرساااانة, لااا لػ يداااتعسم ىااا ا الشاااؾع اذا نعااارض الكؾنكرجاااا 
 الكررجتات سؾاخ كان مردرىا الرمم السدتخدم أم التربة أم السااه الجؾفاة. ألم ح

يداتعسم فاي صاشاعة ىا ا الشاؾع ماؽ الداسشا الرؾرن نادي ماؾاد  الدسش  البهرتالن ي االباي::. 6
م والتي نحؾي عمى ندن Chalkاولاة نكاة مثم الظالؽ االباض والحجر الجالري الظباشالري )

 مالمة مؽ اوكدالد الحديد واوكدالد السشغشالز والتي نعظي الدسشا لؾناو الرماادي الا ي يتسالاز باو 
ونظرالاااو الكاشاااي السؾزايااااػ والعااااادي أو  يداااتعسم الداااسشا االبااااض بذاااةم واساااع فاااي انتااااج

 لتغظاة الؾاجيات او نرماؼ االثار وعسم التساثالم والشافؾرات وغالرىا.
 ( ندب السركتات الكيسيائية االساسية في االنهاع الرئيدية من الدسش  البهرتالن ي3ج ول رقم )

 C3S C2S C3A C4AF نهع الدس  البهرتالن ي

 5 08 88 10 االعتاادي الدسشا الرؾرن ندي -0
 08 6 80 16 الدسشا الرؾرن ندي السعدل -8
 5 08 08 86 الدسشا الرؾرن ندي سرجع الترمن -3
 03 8 16 31 الدسشا الرؾرنمشدي واطيخ الحرارة -1
 08 1 36 13 الدسشا الرؾرن ندي السقاوم ل م ح -8
 %م5عؽ )ال يزجد 5 08 88 10 الدسشا الرؾرن ندي االباض -6

 

 ايوع اخشى نى السهًج البوسحاليذي:

نتكااؾن ىاا ه االنااؾاع مااؽ أحااد انااؾاع الدااسشا الرؾرن ناادي الرئاداااة مزااافا  إلاااو مااادة اخاارى 
 نظحؽ مع الكمشكر ومشيا:

ع ىاااا ا الدااااسشا مااااؽ طحااااؽ كمشكاااار الدااااسشا شيرااااخبااااف االفااااران:  -. الدااااسش  البهرتالناااا ي1
م. والخراث ىاؾ بباارة عاؽ Blast- Furnace Slagالرؾرن نادي ماع حرالباات خراث االفاران )

 فزااا ت صاااشاباة نانجاااة ماااؽ افاااران صاااشاباة الحدياااد الزىااار. حاااددت السؾاصااا ات الررجظانااااة
(B.S. 146: 1973مااؽ الااؾزن الكمااي, امااا السؾاصاا ة 68الحااد االعمااى لشداابة الخرااث  م %

الكماي  %م مؽ الؾزن 51 -88م فحددت ندبة الخرث بالؽ )ASTM c545- 83aاالمرجةاة )
م. يستاااز ىاا ا الدااسشا بحاارارة اماىااة Blast- Furnacc cementالدااسشا خرااث االفااران )

)ن اعمم ا م مؽ الحرارة التي يشتجيا الدسشا العادي, كسا يستاز بسقاومة اعمى لمكررجتات, لا ا 
 ة لساخ البحر.ضي زم استعسالو في الخرسانة الكتماة أو الخرسانة السعر 
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الداااسشا يراااشع ماااؽ خمااال الداااسشا الرؾرن نااادي ماااع   اىااا :الباااهزوالني . الداااسش  البهرتالنااا ي2
ةاة أو سااماةاة الؾمالشاااة ال نسمااػ لؾحاادىا ام. والرؾزوالنااا ىااي مااؾاد ساامPozzolanaالرؾزوالنااا )

صااا ات رابظاااة ولكاااؽ عشااادما نظحاااؽ ناعساااا  وبؾجاااؾد السااااخ نت اعااام ماااع ىالدروكداااالد الكالداااالؾم 
Ca(OH)2 لتكااؾجؽ مركبااات ذات خااؾاص اسااسشتاة, ونرااشف ااديااة تفااي درجااات الحاارارة االع

ؾزوالنااا طراعاااة كالرماااد الرركاااني وبؾزوالنااا صااشاباة كااالظالؽ السحااروق ورماااد بالرؾزوالنااا إلااى 
 ال حؼ.

نكاااؾن  مالمااة فاااي  لااو يدااتعسم ىاا ا الداااسشا فااي نذااالالد الخرساااانة الكتماااة الن حااارارة االماىااة
الكررجتاااة فاعتسااد عمااى نااؾع الرؾزوالنااا السزااافة  لألماا حاالعسااار السبةاارة لمخرسااانة, امااا مقاومتااو 

 فيشاك بؾزوالنا سالئة السقاومة ل م ح الكررجالتاة واخرى جالدة السقاومة ليا.
الداسشا باالؽ  فاي م محتاؾى الرؾزوالنااASTM c595- 76حاددت السؾاصا ات االمرجةااة )

رااام إلاااى بشدااابة ن ىام فتحاااددB.S. 4627: 1970%م, اماااا السؾاصااا ة الررجظانااااة )08-11)
 %م مؽ وزن الدسشا الرؾزوالني.81)
ماؽ اضاافة ماؾاد ممؾناة إلاى الداسشا اثشااخ  داسشااليحزر ى ا  . الدسش  البهرتالن ي السمهن:3

طحاااؽ الكمشكااار وجداااتعسم الداااسشا االبااااض اذا ارجاااد الحراااؾل عماااى الاااؾان فانحاااة فاااي حاااالؽ 
 يدتعسم الدسشا العادي اذا ارجد الحرؾل عمى سسشا غامو.

اكاسااالد الحديااد, كسااا يةسااؽ  بإضااافةي شااؾل عمااى المااؾن االحساار واالصاا ر والريسةااؽ الحراا
الحرؾل عمى المؾن االخزر مؽ اضافة اكاسالد الكروم, اما االلؾان الرمادية والرصاصاة الغامقة 

 فاسةؽ الحرؾل عماليا مؽ اضافة الكربؾن االسؾد.
 (: .Extra Rapid Hardening P. C. الدسش  البهرتالن ي سري  الترمب السستاز )4

م وىااؾ مااادة معجمااة مااع كمشكاار CaCl2دااسشا مااؽ طحااؽ كمؾرجااد الكالدااالؾم )ليحزاار ىاا ا ا
% مااؽ وزن 8الدااسشا ساارجع التراامن, ونداابة كمؾرجااد الكالدااالؾم السزااافة يجاان ان ال نزجااد عااؽ 

 الدسشا سرجع الترمن.
لزاروري صان باستعسال ى ا السادة نزداد سرعة عسمااة التجساد والترامن لا لػ يةاؾن ماؽ ا

م دقاقااة مااؽ لحغااة اضااافة الساااخ, ونغاارا  لكااؾن كمؾرجااد 81خاا ل ) وىاا ا الشااؾع مااؽ الدااسشا ورصاا
ع يجن االنتباه إلى خزن ى ا الشؾع مؽ الدسشا في مةان جا  ول تارة ال نزجاد عاؽ االكالدالؾم متس

مااػ شااير واحااد وذلااػ لعاادم نم ااو, ان ساارعة التراامن والتجسااد يراااحريا انبعاااث حاارارة اعمااى مااؽ ن
 السشبعثة مؽ الدسشا سرجع الترمن, ل لػ يةؾن ى ا الدسشا مشاسن ل ستعسال في الجؾ البارد.

 :. الدسش  ذو السصاومة الستكرة العالية والفهق االعتيادية5
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 (Ultra High Early Strength P. C.) 
شاتج الشؾع مؽ الدسشا ال يحتؾي عماى اياة اضاافة, ولكاؽ التظاؾر الدارجع فاي السقاوماة ي  اى

/كغااؼم. وجرااشع ىاا ا الدااسشا 8م011 -511عااؽ الشعؾمااة العالاااة جاادا  لمدااسشا والتااي نتااراوح بااالؽ )
عؾمااة ب راام الااد ائو الشاعسااة عااؽ الدااسشا ساارجع التراامن بؾاسااظة جياااز فراام وبداارن ىاا ه الش

 : العالاة يستاز ى ا الدسشا بسا ي ني
 .مقارنة بالدسشا االعتاادي م واطئةBulk Densityنكؾن كثافتو الكماة ) -أ

 يتمف بدرعة عشد نعرضو لمجؾ. -ب
نكااؾن عسماااة االماىااة لااو ساارجعة وىاا ا يداارن زجااادة انبعاااث الحاارارة فااي االو ااات السبةاارة و لااى  -ج

 زجادة سرعة نظؾر السقاومة.
يداااتعسم ىااا ا الداااسشا فاااي انتااااج الخرساااانة السدااابقة الجياااد, وان االنكسااااش والزحاااف ليااا ا 

 الرؾرن نؾي االعتاادي. لإلسسشاختمف كثالرا  عؽ نمػ الشانجة عؽ االستعسال الدسشا ال ن
 

يراشع ىا ا : (Anti-bacterial Portland cementالسمهًج البوحاليموي الهقماول للبكخشيما ) .6
الداااسشا ماااؽ طحاااؽ كمكشااار الداااسشا االعتااااادي ماااع عامااام مقااااوم لمبةترجاااا وماااانع لتخسااار االحاااااخ 

مرااانع االغ يااة عشاادما نت اعاام  ألرضااااتواضااحا  فااي الخرسااانة  ترجاااالبة السجيرجااة. يغياار فعاام
االحساااض العزااؾجة مااع مةؾنااات الدااسشا فتاا يريا وجتبااع ذلااػ التخساار ب عاام البةترجااا بؾجااؾد الساااخ 
ي زاام اسااتعسال ىاا ا الدااسشا فااي احااؾاض الدااباحة وفااي ارضاااات وجاادران مرااانع االغ يااة مثاام 

 مرانع االلبان ونعرئة الس كؾالت.
مااؽ : (Hydrophobic Portland cementلسممهًج البوسحاليممذي ايممش الهممالو) للهمما  )ا .5

السعاارو  عااؽ االسااسشا انااو يتمااف وجتكتاام اثشاااخ الخاازن الاارديخ بداارن امتراصااو لمرطؾبااة مااؽ 
الجاااؾ, ولمتغمااان عماااى ىااا ه الغااااىرة نظحاااؽ ماااؾاد معالشاااة ماااع الداااسشا الرؾن نااادي االعتااااادي اثشااااخ 

قة صادة لمساخ حؾل حرالبات الدسشا, واكثر ىا ه الساؾاد فعالااة ىاي صشاعتو وى ه نذةم طبقة رقا
%م إلااااى كمكشااااار الداااااسشا 1.1 -1.0م اذ يزااااا  بشدااااابة )Oleic Acidحااااامض االولالااااااػ )

 الرؾرن ندي عشد الظحؽ.
الدسشا السعامم بي ه الظرجقة يسةؽ خزنو ل ترة طؾجمة بدون ان يتمف, وان الغذاخ الستكؾن 

حظؼ اثشاااخ عسماااة خماال الخرسااانة وباا لػ يسةااؽ اسااتعسال ىاا ا الدااسشا حااؾل حرالبااات الدااسشا ياات
بذةم طراعي ولكؽ يحدث بعض الشقران فاي مقاوماة الخرساانة فاي االو اات السبةارة جادا  مقارناة 

 بالدسشا الرؾرن ندي االعتاادي.
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يحزار ىا ا : (Waterproof Portland cementالسمهًج البوسحاليمذي الهماين لً مار الهما  ) .5
الدسشا مؽ اضافة مؾاد معالشة مانعة لش ااذ السااخ خا ل الكتماة السترامبة, نزاا  ىا ه إلاى كمشكار 
الدااسشا الرؾرن ناادي االعتاااادي اثشاااخ طحشااو ونعظااي لمدااسشا خاصاااة عاادم ن اذيااة الدااؾائم, كسااا 

 ندرن نقمالم مقاومة خرسانتو, وجسةؽ التغمن عمى ذلػ بزجادة محتؾى الدسشا في الخمظة.
 

يداااتعسم ىااا ا الداااسشا فاااي نحزاااالر مؾناااة الرشااااخ : (Masonry Cementإسمممهًج البًممما  ) .0
السدتعسمة في ربل الظابؾق او الرمؾك أو غالرىا الن لدونتيا ن ؾق لدونة مؾنة الدسشا الرؾن نادي 

نعااد باسااتعسال ماااخ  مالاام وججاان ان نحااافظ عمااى  ألنيااااالعتاااادي. يحتاااج الرشاااخ إلااى مؾنااة لدنااة 
 فترة طؾجمة. لدونتيا

يعاد ىا ا الدااسشا بظحاؽ كمشكار احااد اناؾاع الداسشا مااع ماؾاد اخارى ممدنااة, فااسةؽ اسااتعسال 
الدااسشا الرؾرن ناادي االعتاااادي أو الدااسشا الرؾرن ناادي الرااؾزوالني أو الدااسشا الرؾن ناادي خرااث 

ي أو االفاااران, اماااا الساااؾاد السمدناااة فياااي رباااار الحجااار الجالاااري او رباااار الحجااار الجالاااري الظباشاااالر 
 الرؾزوالنا أو الظالؽ أو الجبس.

يدااتخدم ىاا ا الدااسشا لسماايخ ال داام بااالؽ : (Oil well cementاسممهًج االرمماس الً طيممت ) .01
مااؽ طبقااات االرض التااي  أو الااش ل االنابالاان ال ؾالذيااة وجاادران الرئاار لسشااع نداارب الساااخ أو الغاااز

 خ ل ى ه ال دم. يانحتؾج
دي بعاااد اضاااافة ماااؾاد بحالاااث يةاااؾن لاااو القابمااااة عماااى يداااتخدم الداااسشا الرؾرن نااادي االعتااااا

م ساعات ومقاومة الزغل وارن اع درجة الحرارة. كسا يجان ان يترامن بدارعة 3الزخ إلى حد )
 التساسػ.بعد 

 

 االيواع الهخخل ت للسهًج )الهائي(:

 و د سرو شرحُو. :(Portland Cementالدسش  البهرتالن ي ) -1
يراااشع الداااسشا الظراعاااي بتعااارجض احجاااار  (:Natural Cementالداااسش  الطبيعاااي ) -2

م الحاوجااة Clayey Limestoneالدااسشا الظراعاااة الستكؾنااة مااؽ الحجاار الجالااري الظالشااي )
عمى ندن كافاة مؽ االلؾمالشا والدماةا ) مركبات الظالؽم إلى حرارة ندرن نبخر الساخ ون كػ 

واكداادة مركبااات الحدياادوز إلاااى أو انحاا ل كاربؾنااات الكالدااالؾم والسغشادااالؾم وطاارد القمؾجااات 
اكاسالد الحدياد ثاؼ انحااد اكاساالد الكالداالؾم والسغشاداالؾم ماع الداماةا وااللؾمشااا لتكاؾجؽ ساماةات 

القدرة عمى الترمن بؾجؾد الساخ. وجتؼ عسماة التكماس  لياالكالدالؾم والؾمالشات الكالدالؾم التي 
كمشكار  إلنتااجت الحارارة ال زماة )نعرجض االحجار إلى الحارارةم بادرجات حارارة ا ام ماؽ درجاا
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م فاااي الداااسشا C3Sالداااسشا الرؾرن نااادي االعتااااادي مساااا ياااخدي إلاااى  ماااة محتاااؾى السركااان )
ىشاااك اخت فااات كرالاارة فااي خااؾاص الدااسشا الظراعااي  , إنالظراعااي لاا لػ يةااؾن نراامبو بظالئااا  

. ونتاجاااة وذلاااػ بدااارن االخت فاااات الكرالااارة فاااي الساااؾاد الخاااام, السشاااتج فاااي االمااااكؽ السختم اااة
 السؾاص ات الجالدة لمدسشا الرؾرن ندي فقد اصبم استعسال الدسشا الظراعي  ما   جدا .

 
يرااشع ىاا ا : (Super-Sulphate cement)الدااسش  ذو السصاومااة العاليااة لمكبريتااات  -3

 الدسشا مؽ طحؽ وخمل السؾاد اآلناة:
 %م.58-51م بشدبة )Blast-Furnace Slagأ. حراات خرث االفران )

 %م.08-01ب. كررجتات الكالدالؾم )بذةم جبس محروق خالي مؽ جزجئات الساخم ندبة )
 %م.8االعتاادي بشدبة ) ؾرن نديالر ج. كمشكر الدسشا

 يدتعسم ى ا الدسشا في:
الكتاام الخرساااناة الزااخسة الن حاارارة اماىتااو  مالمااة ا اام مااؽ حاارارة اماىااة الدااسشا الرؾرن ناادي  -أ

 واطيخ الحرارة.
يقاااااوم التركالااااز العااااالي  ألنااااواالراضااااي السمؾثااااة وذلااااػ  األسااااس فااااي نذاااااخ السجاااااري أوفااااي ا -ب

 لمكررجتات السؾجؾدة في التربة أو السااه الجؾفاة.
م. ومااااؽ 81معااادل ساااارعة التراااامن لياااا ا الدااااسشا ياااازداد بارن اااااع درجااااة الحاااارارة و لااااى حااااد 

م اياااام وذلاااػ الن 1الزاااروري معالجاااة الخرساااانة الحاوجاااة عماااى ىااا ا الداااسشا لسااادة ال نقااام عاااؽ )
الج ا  الا ي يحرام  رام اواناو يدارن طبقاة ىذاة عماى ساظحيا وخاصاة فاي الجاؾ الحاار وجبقاى 

 سسػ ى ه الظبقة ثابتا  مع الؾ ا.
مااااؽ السعاااارو  عااااؽ خرسااااانة الدااااسشا  (:Expanding Cement) الدااااسش  التساااا دي -4

انيا نعاني انكساشاا  اثشااخ الج اا , وىا ا االنكسااش يدارن نذاقو الكتماة الخرسااناة فاي  الرؾرن ندي
االعساااار السبةااارة. لسعالجاااة ىااا ه الغااااىرة نزاااا  امااا ح الكررجتاااات ماااع مركباااات االلسشالاااؾم والتاااي 
ندرن نسدد عجالشة الدسشا )كسا مر في ن ثالر ام ح الكررجتات عمى الخرسانةم ولكسؽ يتؼ ايقا  

وحراره فاي االعساار السبةاارة جادا  لسشاع التسادد ماؽ اناا   الخرساانة. يتكاؾن ىا ا الدااسشا  الت اعام
 مؽ:

 م جزخ مشو.011أ. الدسشا الرؾرن ندي االعتاادي )
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م وىااؾ كررجتااات الكالدااالؾم والؾمالشااات الكالدااالؾم التااي Expanding agentعاماام نسااددي ) -ب
الكالدالؾم السائاة والتي ندرن نسدد عجالشة الدسشا  شاتالنت اعم بؾجؾد الساخ لتكؾن سم ؾ الؾم

 شات الكالدالؾم السائاة.الم جزخ مؽ سم ؾ الؾم81 -5يزا  )
نقاؾم باساتي ك م يدتعسم عادة خرث االفران العالااة كساادة مثرتاة إذ Stabilizerمادة مثرتة ) -ج

مشااو لمحرااؾل  م جاازخ08كررجتااات الكالدااالؾم ال ائزااة مؾصاامة التساادد إلااى نيايتااو, وجدااتعسم )
بشداان دقاقااة جةااؾن مااؽ الزااروري اضااافة السركبااات السةؾنااة لمدااسشا . و عمااى نساادد مشاساان

 لت ادي نذقو الخرسانة.
 High) أو )الدااسشا عااالي االلؾمالشااا :(Aluminous Cement) الدااسش  االلااهميشي -5

Alumina Cement),  الدااسشا مااؽ صااير الحجاار الجالااري الظباشااالري مااع احجااار  ىاا ا يرااشع
الرؾكدايا )صخؾر غشاة بااللؾمالشام إلى درجة الداالؾلة ثاؼ يظحاؽ كمشكار الداسشا عاالي االلؾمالشاا 

/غاااؼم و اااد حاااددت 8ساااؼ 3811 -8881ذو الماااؾن الرماااادي الاااداكؽ إلاااى أن نرااام نعؾمتاااو باااالؽ )
 .%م38م الحد االدنى لسحتؾى االلؾمشاا با )B. S 915السؾاص ة الررجظاناة )

 يدتعسم ى ا الدسشا في:
 م الس اب في الساخ.CO2صشاعة االنابالن الشا مة لمساخ الرافي النو ال يت ثر بغار ) -أ

انتااااااج الخرساااااانة السعرضاااااة لمكررجتاااااات, وسااااارن مقاومتاااااو لمكررجتاااااات أناااااو ال يحتاااااؾي عماااااى  -ب
 ي لجاام االلؾمالشااا نااؾانج االماىااة وكاا لػ بداارن التاا ثالر الااؾا Ca(OH)2ىالدروكدااالد الكالدااالؾم 

 الخامم الستكؾن اثشاخ االماىة.
انتاج الخرسانة وصبو في االجاؾاخ البااردة بدارن حارارة االماىاة الكرالارة السشبعثاة عشاد الت اعام  -ج

 والتي نسشع انجساد الساخ في السدامات الذعرجة لمخرسانة.
سااعةم وىا ا يرااحبو  81% مؽ مقاومتو الشيائاة بعسر )51الدسشا يحرم عمى   ان ىإ

الكتاااام  فاااايساااااعةم االولااااى لياااا ا ال يدااااتعسم ىاااا ا الدااااسشا  81الااااا) خاااا ل كرالاااار لمحاااارارةانبعاااااث 
الخرساناة الزخسة. كسا ال يجؾز استخدامو في االجؾاخ الحارة وشبو الحارة الن ى ا الدسشا ي قد 

مم سؾاخ كان ارن ااع الحارارة اثشااخ فتارة 38جزخا  مؽ مقاومتو عشدما نكؾن حرارة السحال أعمى مؽ )
 سد أو الترمن أو بعدىا.التج

م. دة الراؾ خرسانة ى ا الدسشا مقاومة لمرير ولمت ثالر الكاساااوي ونقااوم انتقاال الحارارة و ا
و ف استعسالو في بعض الدول االوربااة لحراؾل انيااار فاي لااكام بعاض االبشااة التاي اساتعسم أ

 في انذاخىا بعد فترة طؾجمة مؽ الزمؽ.
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 (mentProperties of Ceخصائص السهًج )

 

أن الخظؾة الشيائاة في صشاعة الدسشا ىاي طحاؽ الكمشكار السخماؾط ماع : (Finenessالشعهمة )
الجاابس والن عسماااة االماىااة نراادأ بدااظؾح حرالبااات الدااسشا لاا لػ حااددت السؾاصاا ات الحااد االدنااى 

ونقااااس الشعؾماااة بسجسؾعاااة السدااااحة الداااظحاة لحرالباااات الداااسشا  ,السداااسؾح باااو لشعؾماااة الداااسشا
التااا ثالرات إن  / كغاااؼم.8/غاااؼم أو )م8السؾجاااؾدة فاااي وحااادة وزن واحااادة ونقااااس الشعؾماااة بؾحااادة )ساااؼ

 :ىي االيجاباة لشعؾمة الدسشا
 اىة بزجادة الشعؾمة وعماو نزداد السقاومة السبةرة لمدسشا.يزداد معدل سرعة االم -أ

الشاعؼ يتسةؽ مؽ نغظاة سظؾح حرالبات الركام بذاةم افزام ولا لػ يةاؾن الت صاو الدسشا  -ب
 بالؽ الدسشا والركام والتساسػ بالؽ حرالبات الدسشا افزم وى ا يدرن زجادة السقاومة.

 الشعؾمة العالاة نحدؽ  ابماة التذغالم لمخمظة الخرساناة ونزجد مؽ نساسةيا. -ج
 :ىي الت ثالرات الدمراة لشعؾمة الدسشا

 كم ة الظحؽ نزداد بزجادة الشعؾمة السظمؾبة. -أ
الدسشا ذو الشعؾمة العالاة يتعرض الماىة جزئاة اكرر اثشاخ الخزن الرديخ وجتمف اسرع مؽ  -ب

 غالره.
 .زجادة الشعؾمة نتظمن زجادة كساة الجبس السزافة لتجشن التساسػ ال جائي -ج

م Wagner Turbidimeterؾرة )ياتؼ قاااس نعؾماة الداسشا بعادة طارق مشياا طرجقاة العةا 
ممااااؼم حداااان السؾاصاااا ة  1.101م ذو فتحااااة )051ا اسااااتخدام السشخاااام )ر ااااؼ  ياااا, ومشلمعااااالؼ واكشاااار

, ومشيااا كاا لػ مASTM)ممااؼم حداان مؾاصاا ة 1.158م ذو فتحااة )811أو السشخاام )ر ااؼ  العراقاااة
 م حدن القانؾن اآلني:Blaineاستخدام طرجقة ن اذية اليؾاخ بجياز بمالؽ )

F=C√                  F= الشعؾمة      C=  ثابا الجياز             t= الزمؽ 
 م مع مزخة ىؾاخ وخماة لؾضع الدسشا.Uيتكؾن الجياز مؽ انرؾبة عمى شةم حر  )

والزمؽ  48 .333أوجد نعؾمة نسؾذج مؽ الدسشا إذا عمسا أن ثابا جياز بمالؽ السدتعسم مثال:
 ثاناة. 61ال زم لشزول الدائم ىؾ 

 
عجالشااة  إلنتااجىااؾ ندابة الساااخ/ ساسشا ال زمااة :  (Normal Consistency) الصاهام الكياسااي

ذات  اؾام قااساي والتاي نداتعسم لتعالاالؽ زماؽ التساساػ االبتادائي والشياائي ول حاص الثباات لعجالشااة 
م حالااث نكاااؾن Vicat Apparatusالدااسشا. يحداان القاااؾام الكااسااي باسااتعسال جيااااز فاةااات )
ممااؼم بعااد اربعااة  01ممااؼم لسدااافة ) 01العجالشااة قااساااة عشاادما يختر يااا ماارود الجياااز ذو القظاار )
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الساخ إلى الدسشا ونكؾن ندبة ماخ/ سسشا التي انتجا ى ه العجالشة ىي القؾام د ائو مؽ اضافة 
ة اذا خازن الزمؽ عشد خازن الداسشا خاصا مرور مع القؾام الكااسي ختمف, يالكااسي لي ا الدسشا

 :ختمف باخت   العؾامم اآلناةي ؾوى %38 -88بالؽ  عادة جتراوح القؾام الكااسيو بذةم رديخ. 
 . التركالن الكاسااوي لمدسشا.0
 . نعؾمة الدسشا8
 . درجة الحرارة والرطؾبة.3
 . طرجقة ومدة خزن الدسشا.1
 

عشاد خمال الداسشا  (:Initial and Final Setting Time) زمان التساساا االبتا ائي والشياائي
بالساخ نتكؾن عجالشة الدسشا ى ه العجالشة نردأ ب قدان لدونتيا بعد فترة مؽ الزمؽ حالث نردأ عسمااة 

م بعاد ذلاػ نداتسر عسمااة التساساػ Initial settingالتساساػ وىا ا ماا يداسى التساساػ االبتادائي )
االصاابع حالاث نكاؾن  اد  وفدان العجالشة لمدونتيا حتى نتساسػ كماا  بحالث يسةؽ ان نتحسم ضاغل

لا لػ يعار  زماؽ  م.Final settingفقدت لدونتيا كماا  وى ا ما يدسى التساساػ الشياائي لمعجالشاة )
التساساااػ االبتااادائي باناااو الااازمؽ ماااؽ لحغاااة اضااااافة السااااخ لمداااسشا إلاااى لحغاااة حااادوث التساسااااػ 

إلى لحغة حادوث االبتدائي, وزمؽ نساسػ الشيائي ىؾ الزمؽ مؽ لحغة اضافة الساخ إلى الدسشا 
 التساسػ الشيائي.

نترالؽ اىساة زمؽ التساسػ في االعسال الخرساناة في ضرورة بقاخ الكتمة الحديثة الخمل في 
الخرساانة, ولكاؽ ىا ا الازمؽ يجان ان ال  صن ور صاعسمااات نقام و  إلنساامنة ل ترة كافاة و حالة لد

مبةااارة معقؾلاااة الن عسمااااة ن الخرساااانة يجااان ان نحقاااو مقاوماااة يظاااؾل اكثااار ماااؽ الااا زم وذلاااػ ال
م حالاث نازداد Hardeningاكتداب السقاومة نردأ بعد نسام عسماة التساسػ وى ه نداسى الترامن )

 السقاومة السةتدبة مع الزمؽ.
ان زمااؽ التساسااػ يعتساااد عمااى التركالااان الكاسااااوي لمداااسشا, وعمااى درجاااة الحاارارة, ورطؾباااة 

انة, يتؼ قااس زمؽ التساسػ االبتدائي والشيائي الجؾ وعمى كساة ماخ العجالشة السدتعسمة في الخرس
حااددت باسااتعسال جياااز فاةااات ولكااؽ باعتساااد اباارنالؽ مختم تااالؽ لمتساسااػ االبتاادائي والشيااائي. و ااد 

دقاقااةم وزمااؽ  18السؾاصاا ة الكااساااة العراقاااة ان زمااؽ التساسااػ االبتاادائي يجاان ان ال يقاام عااؽ )
 عاتم.سا 01تساسػ الشيائي يجن ان ال يزجد عؽ )لا

الدسشا إضافة الساخ إلى 
زمؽ
 نساسػ ابتدائي  ←

زمؽ
نساسػ نيائي   ←

زمؽ
 الترمن وزجادة السقاومة.  ←
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وجقراااد باااو التسااادد الحجساااي الااا ي يحرااام فاااي عجالشاااة الداااسشا بعاااد : (Soundness)الثتاااات 
ة بنساساةيا الن ىا ا التسادد ان زاد عااؽ الحاد السقراؾل  ااد ياخدي إلاى نساازق عجالشاة الداسشا الستراام

 ى ا التسدد ىي: واسباب
وىؾ اوكداالد الكالداالؾم الحار وىاي الكسااة الستبكااة مشاو : (CaO)أ. الجير الحر )الشهرة الطميصة( 

بعد انحاده مع اكاسالد الدالماةؾن وااللسشالؾم والحديد لتكاؾجؽ مركباات الداسشا, وجتساا  بؾجاؾد السااخ 
 وىؾ اكرر حجسا  مؽ اوكدالد الكالدالؾم. Ca(OH)2)الشؾرة السظ  ةم  السظ  فالتحؾل إلى الجالر 
وىي مؽ الذؾائن السؾجاؾدة فاي الساؾاد الخاام الداخماة فاي صاشاعة : (MgO) ب. السغشيديا الحرة

الشااانج ىااؾ اكراار حجسااا ماااؽ  Mg(OH)2الدااسشا وىااي نتسااا  ابظاا  مااؽ اوكدااالد الكالدااالؾم ولكااؽ 
Ca(OH)2  لكشاو ياخدي بالشياياة إلاى ل لػ فان ناثالره يغير بعد و ا طؾجم ماؽ صان الخرساانة و

 ن تا الخرسانة اذا كانا ندرتو كرالرة.
التساساػ ومشاع التساساػ  ايزاا  الجابس لتعاديم و ا: (2H2O CaSo4) الجتس الفائ: -ج

م ولكؽ كساة الجبس اذا كانا كثالرة بقي جازخ مشاو طماقاا  بعاد C3Aال جائي ال ي يدربو السركن )
 جدا  محدثا  عدم الثبات.صن الخرسانة وى ا يتسدد حجسو بذةم بظيخ 

 يتؼ فحص الثبات بظرجقتالؽ ىسا:
وججان ان ال  نماوم وجقاس التسدد باستعسال جياز لاو شااLe- Chatelier) لاو شانماوطرجقة  -أ 

 ممؼم. 01يزجد نسدد الدسشا الس حؾص بي ه الظرجقة عؽ )
االونؾكماااد و ااد م )السحسااؼم ياتؼ ال حااص باسااتعسال جيااز Autoclaveب_ طرجقاة االونؾكالمااف )

لعجالشااااااة الدااااااسشا  م ان ال يزجااااااد التساااااادد0051م لعااااااام )8نرااااااا السؾاصاااااا ة العراقاااااااة ر ااااااؼ )
 ونحدن مؽ القانؾن: %م1.5عؽ ) الس حؾصة بي ه الظرجقة

% ∆L= 
     

  
× 100 

م ساااؼ وطؾلاااو بعاااد 83.8احدااان ندااابة التسااادد لشساااؾذج إذا عمساااا أن طؾلاااو  رااام ال حاااص ) مثاااال:
 ثؼ  ارن ذلػ مع حدود السؾاص ة.م سؼ, 83.68ال حص )
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نحااادد : (Compressive Strength)قاااهة التحسااال االنزاااغاطية )السصاوماااة االنزاااغاطية( 
باسااتعسال مةعبااات مااؽ مؾنااة الدااسشا نعااد  لإلسااسشاالسؾاصاا ات قااااس  ااؾة التحساام االنزااغاطاة 

 عسااااار بون حااااص السةعبااااات م%2.75:1/15.8)باسااااتعسال رماااام قااسااااي ونداااابة خماااال ثابتااااة ىااااي
لألنااؾاع  محااددة, و ااد حااددت السؾاصاا ات العراقاااة الحااد االدنااى السقرااؾل لقااؾة التحساام االنزااغاطاة

 .السختم ة مؽ الدسشا الرؾرن ندي
ان  ااااؾة التحساااام االنزااااغاطاة ىااااي اكراااار  ااااؾة ضااااغل ندااااتظاع وحاااادة السداااااحة مااااؽ الؾجااااو 

ذام و داسة  ان ن السعرض لمزغل نحسمو. ل لػ ياتؼ فحاص السةعباات بتعرجزايا لقاؾة ضاغل إلاى
رضا لمزغل. يتؼ اعداد وفحص ى ه السةعباات كساا عاعمى  ؾة ضغل عمى مداحة الؾجو التي ن

حددت السؾاص ات ذلػ وجذترط في الدسشا أن ال نقم مقاومتو عؽ ما حددنو السؾاص ات لسعدل 
 ث ث نساذج.

ثااة مةعبااات فااي فحااص الزااغل لشسااؾذج مااؽ الدااسشا الرؾرن ناادي االعتاااادي نااؼ فحااص ث  مثااال:
م ساؼ والقاؾة ال زماة لكدار السةعباات ىاي 8م أيام وكان طؾل ضمع كم مةعن ىاؾ )3بعسر )

م كغااااؼ عمااااى التااااؾالي, احداااان السقاومااااة االنزااااغاطاة لياااا ا الشسااااؾذج 1088, 1181, 3011)
 و ارنيا مع السؾاص ة العراقاة.

 
ىاي أعماى  اؾة شاد يسةاؽ لؾحادة السدااحة نحسمياا. حالاث : (Tensile Strength) مصاوماة الذا 

بسؾناة الداسشا الساراد فحراو و اد حاددت السؾاصا ات طرجقاة  م5بذاةم ر اؼ ) رن  ؾالن خاصةن
م لعااام 8وال حااص وعساار الشساااذج عشااد ال حااص وحااددت السؾاصاا ة العراقاااة ر ااؼ ) الاارصالراان و 

سااارجع الترااامن لسعااادل ثااا ث م حاااد ادناااى لتحسااام الذاااد لشسااااذج بعسااار ياااؾم واحاااد لمداااسشا 0051)
, والرمم الكااسي يجان ان يةاؾن لاو نادرج معاالؽ حدان م%48.5/ 3:1)نساذج, وندبة الخمل ليا 

 الجدول اآلني:
 الشدبة %  ظر الحرالبة )ممؼم

1.18< 0 

0.6-1.18 4-2 

0.3- 0.6 72-70 

0.15- 0.3 28-26 
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ىي الحرارة الشانجة مؽ ن اعم الدسشا حرارة االماىة :  (Heat of Hydration) حرارة االماىة
شا سمااااع الساااااخ, الن ىاااا ا الت اعاااام ىااااؾ ن اعاااام باعااااث لمحاااارارة حالااااث ان الغاااارام الؾاحااااد مااااؽ الداااا

م ساعرة حرارجاة عشاد ن اعماو ماع السااخ, واذا اعتررناا 011 -51الرؾن ندي االعتاادي يظمو ما باالؽ)
 اداة نظمو اآلني:% فان بكاة انؾاع الدسشا الرؾرن ندي الرئ011ى ه الكساة 

 .السعدل% لمدسشا الرؾرن ندي 51-58
 % لمدسشا الرؾرن ندي الدرجع الترمن.081
 الحرارة. واطئ% لمدسشا الرؾرن ندي 61 -11
 .الكررجتاة لألم ح% لمدسشا الرؾرن ندي السقاوم 58 -61
 

الاؾزن الشااؾعي ىاؾ الشداابة باالؽ كثافااة الساادة إلااى كثافااة : (Specific Gravity)الاهزن الشااهعي 
الرئادااااااة ماااااؽ الداااااسشا  لألناااااؾاعم وكااااا لػ ىاااااؾ 3.08السااااااخ وىاااااؾ لمداااااسشا االعتااااااادي حاااااؾالي )

يداات اد مااؽ  .م8.01الرؾرن ناادي. امااا لمدااسشا الرااؾزوالني والدااسشا خرااث االفااران فاةااؾن حااؾالي )
, وقااس حجؼ العجالشاة باساتعسال أساظؾانة اةالؾزن الشؾعي في حدابات نراماؼ الخمظات الخرسان

 . حجساة زجاجاة فاليا كساة مؽ الكالروسالؽ
حجاااؼ الكالروساااالؽ ماااع الداااسشا  م3ساااؼ381غاااؼم حجاااؼ الكالروساااالؽ)81وزن عالشاااة الداااسشا ) :مثاااال

  .م ما ىؾ الؾزن الشؾعي لي ا الدسشا3سؼ366)
 

الشسااؾذج بعااد ندااخالشو إلااى ىااؾ ال قاادان فااي وزن  :(Loss on Ignition) الفصاا ان عشاا  الحاارق 
 م وجحدث ال قدان نتاجة:°م0111)

  .م مؽ الكاربؾنات السؾجؾدة في الشسؾذجCO2أ. الكربشة اي نحرر غاز ثاني اوكدالد الكاربؾن )
2 CO3              2 CO2+O2 

 م مؽ الجؾ.Mgoم والسغشاداا )CaOب. فقدان الساخ السستص مؽ  رم الجالر )
 م.CaSo4. 2H2Oالداخم في نركالن الجبس ) ج. فقدان جزخ مؽ الساخ

الداسشا  ألناؾاعم أن ال يزجد ال قدان عشد الحارق 0051م لعام )8حددت السؾاص ة العراقاة )
 .%م مؽ وزن العالشة الس حؾصة1ن ندي الرئاداة عؽ )ر الرؾ 
, احدان ندابة ال قادان لحرق اغؼ بعد  15.8غؼ  رم الحرق ووزنيا  81وزن عالشة الدسشا  :مثال 

  عشد الحرق لي ه العالشة.
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غالار  الداسشا ىي ذلػ الجزخ ماؽ نساؾذج: (Insoluble Residue) السهاد غير الصابمة لمذوبان
م, ونتكؾن برؾرة رئاداة مؽ الدالمكاا الحرة الغالار داخماة HCIال ائن في حامض اليالدروكمؾرجػ )

مادى اكتساال نكاؾن  في نركالن مركبات الدسشا القابمة لم وبان في ىا ا الحاامض وىاي دلالام عماى
الرئادااة ماؽ  لألناؾاع%م 5.1مركبات الدسشا. حددت السؾاص ة العراقاة ان ال نزجد ندرتيا عاؽ )

 الدسشا الرؾرن ندي.
غااؼ, احداان نداابة  م0.2)غااؼ ووزن السااؾاد غالاار ال ائبااة 02وزن عالشااة الدااسشا  راام االذابااة  مثااال:

 العراقاة.السؾاد غالر القابمة لم وبان و ارنيا مع السؾاص ة 
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 Concrete Aggregatesسكال الخشسايت 

يذااااةم الركااااام حااااؾالي ث ثااااة ارباااااع الكتمااااة الخرساااااناة لاااا لػ فااااان لشؾباااااة وخااااؾاص الركااااام 
نااا ثالر كرالاااار عماااى نؾباااااة الخرساااانة الشانجااااة, والركاااام ىااااؾ الساااادة السالئااااة ضاااسؽ كتمااااة  السداااتعسم

 صمبة.ؼ ربظيا بعجالشة الدسشا لتكؾجؽ كتمة تالخرسانة والتي ي
الركااااااام الشاااااااعؼ يتاااااا لف الركااااااام مااااااؽ حرالبااااااات متدرجااااااة فااااااي الحجااااااؼ, الشاعسااااااة مشيااااااا ىااااااي 

(Fineaggregate الركاام الخذاؽ ) والخذاشة مشياا ىايمCoarse Aggregate,وججان نحدياد  م
م ركام نااعؼ Sandولمخرسانة االعتاادية ندتعسم الرمم ) ,ضسؽ الكتمة الخرساناة كٌم مشيساندبة 

 .ركام خذؽم Gravelوالحرى )
 والركام الجالد يستاز باآلني:

أ. عدم ن ثره بالعؾامم الجؾجة بديؾلة أي يستاز بسقاومة لمعؾامم الجؾجة )متانةم كالحرارة والرطؾباة 
 واالنجساد وغالرىا.

 ب. ان يستاز بسقاومة مشاسبة لمقؾى السخثرة عماو.
 ج. ال يحرم ن اعم ضار بالؽ معادن الركام ومركبات الدسشا.

 بة الذؾائن فاو  مالمة أو معدومة بحالث ال نخثر عمى خؾاص الخرسانة الشانجة.د. ند
 

 (:Aggregates of Classificationحصًيف الشكال )

 يسةؽ نرشاد الركام كاآلني:
 ترشيف الركام بالشدتة لمسصاس -1

السدااتعسم فااي الخرسااانة بااالؽ بزااع سااشتاسترات إلااى  ) ظاار الحرالباااتم يتااراوح مقاااس الركااام
م. Gradingجااازخ ماااؽ مائاااة ماااؽ الداااشتاستر, وجعااار  التؾزجاااع الحجساااي لحرالباااات الركاااام بالتااادرج )

م وىاؾ الركاام الا ي يتبقاى .Coarse aggوجقداؼ الركاام إلاى جازخيؽ رئاداالالؽ ىساا الركاام الخذاؽ )
م أو .Fine aggم, امااا الركاام الشااعؼ )مماؼ 4.75عماى السشخام الاا ي طاؾل ضامع فتحتااو السربعاة )
الركااام الشاااعؼ ممااؼم, والركااام الحاااوي عمااى  4.75فيااؾ الركااام الاا ي يعراار مااؽ السشخاام ذو ال تحااة )

 م.All-in aggregateسؾجا  يدسى الركام الذامم ) والركام الخذؽ
  هترشيف الركام ندتة إلى مشذأ -2

 إلى هيرشف الركام ندبة إلى مشذ 
  



21 

ان حرالبااات الركااام الظراعااي نشذااا مااؽ انااؾاع الرااخؾر : (.Natural Aggالطبيعااي )أ. الركااام 
السؾجاااؾدة عماااى االرض والتاااي نت تاااا ونتجااازأ ب عااام عؾامااام التجؾجاااة )التعرجاااةم التاااي نتعااارض لياااا 

ام. ونكاااؾن كاااالراااخؾر أو نتاجاااة التكداااالر الراااشاعي ليااا ه الراااخؾر إلاااى السقاساااات السظمؾباااة لمر 
ؾعااة مااؽ السركبااات الكاساائاااة متحاادة مااع بعزاايا, وجسةااؽ نقداااؼ الرااخؾر خمااال طراعااي مااؽ مجس

 الرخؾر السؾجؾدة عمى سظم االرض إلى ث ثة ا دام رئاداة ىي:
والتااي عياارت عمااى  لااألرضاالصاام مااؽ القماان الدااائم  فااي * الرااخؾر الشارجااة أو الرركاناااة وىااي

 ونرمرا. االرض سظم
ات بااسااظم االرض ونشذاا  مااؽ نرساان حرال * الرااخؾر الرسااؾباة وىااي اكثاار الرااخؾر انتذااارا  عمااى

الرماااام والحرااااى فااااي مجاااااري االنيااااار والبحالاااارات والبحااااار وغالرىااااا مااااؽ السدااااظحات السائاااااة 
 ونساسةا فاسا بالشيا ب عم الزغل والحرارة مةؾنة صخؾرا .

 يؽصخؾر نارجة أو رسؾباة نعرضاا إلاى ضاغل وحارارة شاديد باألصم* الرخؾر الستحؾلة وىي 
نياا ثاؼ عيارت عماى ساظم االرض مةؾناة ماا يداسى اركالريا وكرارت بمؾر داخم االرض فتغالر ن

الرااخؾر الستحؾلااة, ونكااؾن العشاصاار الكاسااوجااة فاليااا ن داايا فااي الرااخؾر االصااماة مااع نغالاار 
 في نركالريا.

 وىؾ الركام السشتج صشاباا  وجذسم:: (.Artificial Aggب. الركام الرشاعي )
ركااام مثاام ركااام الظااالؽ السشاات خ السشااتج بعسماااة  اجإلنتاا* ركااام مشااتج مااؽ عسماااات نرااشاع نيااد  

وىاااااااؾ مراااااااشع ماااااااؽ الساااااااادة السعروفاااااااة نجارجاااااااا   أو ركاااااااام الرؾلداااااااتايرجؽ السعالجاااااااة الحرارجاااااااة,
 با)الدتايروبؾرم, وغالرىا كثالر.

* ركااام نااانج بذااةم عرضااي مااؽ الرااشاعات بذااةم فزاا ت صااشاباة ندااتعسم مباشاارة أو نكداار 
ثم الركام الشانج مؽ خرث افاران صاير السعاادن, او ركاام  رم ذلػ لتكؾن بالسقاس السظمؾب م

م وىؾ مخم ات حرق ال حؼ في محظات نؾلالد الظا ة الكيربائااة, وغالرىاا Cindersالدشدرس )
 كثالر.

 : ترشيف الركام ندتة لهزنو الشهعي -3
 إلى ث ثة اصشا  ىي: يرشف الركام ندبة لؾزنو الشؾعي

 م.8.58م يةؾن وزنو الشؾعي اكرر مؽ ).Heavy Weight Aggأ. ركام ثقالم الؾزن )
-8.58وجةااؾن وزنااو الشااؾعي مااا بااالؽ )م .Normal Weight Aggب. ركااام اعتاااادي الااؾزن )

 م.8.1
 م.8.1م وجةؾن وزنو الشؾعي ا م مؽ ).Light weight Aggركام خفاد الؾزن ) -ج
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 :(Sampling of Agg.كي يت أخز عيًاث ال حص للشكال )

السااا خؾذة ماااؽ اي كسااااة ماااؽ الركاااام يجااان ان نسثااام الكسااااة بذاااةم صاااحام, والن ان العالشاااة 
الركام عشد ن رجغو في السؾ ع يش رم الن الحرالبات الخذشة نتدحرج لسدافة ابعاد فتتركاز الحرالباات 
الخذشة في جؾانن الكسااة بالشساا نتركاز الشاعساة فاي الؾسال لا لػ يجان نجسااع العالشاة ماؽ الجياات 

حاددت  بحالث نجسع العالشة مؽ عذرة مشاطو مختم ة مؽ الكؾمة, كسا ؽ الؾسلالسختم ة لمكساة وم
الحاد االدناى لاؾزن الشساؾذج السا خؾذ ماؽ اي كسااة ماؽ الركاام  م18/0051ر ؼ ) العراقاة ةالسؾاص 

 كسا في الجدول اآلني:
 ( الح  االدنى لهزن العيشات السأخهذة من الركام4ج ول رقم )

الح  االدنى لهزن الشسهذج  السصاس االقرى نهع السادة
 الرئيدي )كغم(

 88اصغر مؽ  .ممؼ أو اكرر 88 الركام الخذؽ
 ممؼ 1.58ممؼ واكرر مؽ 

81 
88 

 03 ممؼ أو أصغر 1.58 الركام الشاعؼ

والن كساة ى ه العالشة كرالرة ال يسةؽ فحرايا كمياا لا لػ يخخا  مشياا كسااة مشاسابة ا ام مشياا 
العالشة الكرالرة وفاليا ندبة الحرالبات الخذشة والشاعسة ن دايا فاي ولكؽ يجن ان نحسم ن س خؾاص 

 طرجقتالؽ: بإحدى إلى الؾزن السظمؾب الكساة االصماة, وجتؼ اخترار العالشة
وجاتؼ خمال الركاام بذاةم جالاد )خمال العالشاةم ثاؼ ي ارش بذام : (Quarteringأ. التصديم الربعي )

يدااتبعد مشياا  دااسان متقاااب ن  ظرجااا  وججسااع  ارص بدااسػ واحااد وجقدااؼ إلاى اربعااة ا دااام متداااوجة 
االخران وجخمظان وجعاد نذاةالميسا بذاةم  ارص بداسػ واحاد ثاؼ يقداؼ مارة اخارى إلاى اربعاة ا داام 

 يختار اثشان متقاب ن  ظرجا  وىة ا لحالؽ الحرؾل عمى عالشة بالؾزن السظمؾب.
 دااسالؽ باسااتخدام جياااز وفاااو يااتؼ خماال العالشاااة ثااؼ نقدااؼ إلااى : (Riftingب. التصداايم الشراافي )

رفاااة خاصاااة ناااؾزع الركاااام عماااى غن رجااال العالشاااة فاااي القاساااسة باساااتخدام م ؼ اساااسة العالشاااات حالاااث يااات
العاارض الكاماام لمقاسااسة وجااتؼ نجساااع الشراا الؽ فااي اناااخيؽ يؾضااعان نحااا القاسااسة. حالااث ييساام 

ثم لكساة احدىسا وجعاد نقداؼ االخر وىة ا لحالؽ الؾصؾل إلى الؾزن السظمؾب لم حص وجةؾن مس
 الركام االصماة.
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 (Properties of Aggregateخصائص الشكال )

 (Particle Shape of surface Textureشكل الحبيتات والسمسس الدطحي لمحبيتات )
أو زاوجااااا , و رااااد  يقرااااد بذااااةم الحرالبااااات ان كااااان شااااةميا كروجااااا  او ر ائكاااااا  او مدااااتظاال  

بااالسمسس الدااظحي ان كااان خذااشا   كسااا ىااؾ فااي الحرااى السةداار او ناعسااا  كسااا ىااؾ فااي الحرااى 
 الظراعي.

الركاام   حرالباات ة ساظحاة وا ام فراغاات باالؽحان الحرالبات ذات الذةم الكروي ليا ا م مداا
الاث نحتااج االخارى, وكا لػ الحاال فاي الحرالباات ذات السمساس الداظحي الخذاؽ ح لألشاةال خ فا  

الحرالبات غالر الكروجة وذات السمسس الخذؽ كساة اكرار ماؽ السااخ لترطالان ساظحيا وزجاادة  ابمااة 
ذات  ابماة نذغالم اوط , كسا نحتاج إلى كساة سسشا اعمى لمح اظ عمى ندبة مااخ/  ألنيانذغالميا 

الركااام  سااسشا ثابتااة ولتغماااد السداااحة الدااظحاة كميااا بعجالشااة الدااسشا. ىاا ا الكاا م يشظرااو عمااى
 الشاعؼ والخذؽ.

 
 (Strength of Aggregateنقاونت الشكال )

ىي مقاومة الركام لمقؾى الؾا عة عماو نتاجة االىسال السدمظة عمى الخرسانة ونحسمياا دون 
كساا يجان عماى الركاام  ,ساالححدوث فذم الن ذلػ يخدي إلى فذام الخرساانة فاي مقاوماة ىا ه اال

انجسااد السااخ داخام مداامانيا الن الاثمج اكرار حجساا  ماؽ السااخ فااذا ومة  ؾى الذد الشانجة عاؽ امق
كان الركام مذبعا  وجساع مدامانو الداخماة مسمخة بالساخ فان نسدد الساخ حالؽ نحؾلو إلى ثمج سرن 
 ؾى شد عمى الركام و د نتكؾن ى ه القاؾى عماى شاةم دورات ماع نعا ان االنجسااد والا وبان نتاجاة 

وبالتااالي ان فذاام الركااام فاااي مقاومااة ىاا ه القااؾى  ااد نداارن فذاام الخرساااانة  نغالاار درجااات الحاارارة
لااا لػ يجااان ان نكاااؾن لمركاااام مقاوماااة معقؾلاااة متشاسااابة ماااع السقاوماااة السظمؾباااة ماااؽ , السةؾناااة مشاااو

ؾجة التاي احاد بعادييا ثا ث را مظحاة أو العسكسا ان وجؾد ندبة عالاة ماؽ الحرالباات ال. الخرسانة
 ي مقاومة الركام.اضعا  االخر ندرن ضعف ف

 
 (Grading of Aggregateحذسج الشكال )

ان مقاااس الركااام لااو ناا ثالر عمااى نداابة الخماال و ابماااة التذااغالم والسداااماة ونقمااص الخرسااانة 
وا تراااد الخمظااات, فالرماام الشاااعؼ فااي الخمظااة يحدااؽ  ابماااة التذااغالم لمخمظااة ولكشااو يحتاااج كساااة 

حتيا الدااظحاة اعمااى وبالتااالي نكااؾن الخمظااة غالاار اكراار مااؽ الدااسشا لتغماااد الحرالبااات الن مدااا
ا ترادية, والرمم الخذؽ اكثر ا تراادية ولكاؽ الخظاة ا ام نذاغالماة ونحتااج لزجاادة السااخ لتحداالؽ 
التذااغالماة. وبرااؾرة عامااة نعظااي السجاااماع )الركااامم الستاادرج نتااائج مرضاااة جاادا  اي خمظااة ذات 
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م مداااماة الن الحرالبااات الشاعسااة نسااأل ال راغااات  ابماااة نذااغالم مقرؾلااة وا ترااادية فااي الدااسشا وا اا
حرالبااات  بااالؽ الحرالبااات الخذااشة فتعظااي خمظااة ذات كثافااة اعمااى ومقاومااة اعمااى مااؽ الخمظااة ذات

الركام بالسقاس الؾاحد, ل لػ حددت السؾاص ات حدودا  لتدرج الركاام حالاث ياتؼ فرامو عماى مشاخام 
ندعى )التحمالم السشخميم وىي عسمااة فرام  ذات فتحات مربعة إلى مقاسات مختم ة وى ه العسماة

م قااسااة وجدااسى كاام مشخام بظااؾل ضاامع فتحتاو وعااادة يةااؾن خااالركاام إلااى مقاساات باسااتعسال مشا
وضاع انااخ اسا م السشاخام لتجسااع  ماع السشخم ذو ال تحة االكرر في االعمى واالصغر في االس م

و ااد حااددت السؾاصاا ة  نحتااو السشخاام الاا ي فتحااة كاام مشخاام فتحتااو عااادة ضااعفالسقاااس الشاااعؼ و 
م مؾاصا ات نادرج الركاام والسشاخام الكااسااة السعتسادة فاي 0051م لعاام )18الكااساة العراقاة ر ؼ )

 عسماة التحمالم السشخمي.
 بظرجقاااة التقدااااؼ الربعاااي أو الشرااا ي السشخماااي باختراااار عالشاااة الركاااام التحمالااام ياااتؼ فحاااص

كغااؼم ونرنالاان السشاخاام مااؽ 0-1.8ماام )كغااؼم والر  8-8الحرااى بااالؽ ) وزن نسااؾذج بحالااث يةااؾن 
-01ر ووضاع العالشاة عماى السشخام االكرار ونؾضاع السشاخام فاي اليازاز لسادة )غاالكرر إلاى االصا

 .جدولفي دقاقةم ثؼ نرنن الشتائج  08
 ( نسهذج حداب التحميل السشخمي5ج ول رقم )

مصاس 
 السشخل

وزن الستتصي 
 )غم(

ندتة الستتصي 
)%( 

ندتة الستتصي 
 )%(السجتس  

ندتة السار 
 السهاصفات )%( )%(

 011 011 1 1 1 ممؼ01
 011-01 05 8 8.1 6 ممؼ1.58
 011-58 55 08 01.0 30 ممؼ8.36
 01-88 55 88 0.5 31 ممؼ0.05
 80-38 80 10 00.8 80 ممؼ1.6
 31-5 81 56 31.0 015 ممؼ1.3
 01-1 5 03 05.3 83 ممؼ1.08

   011 6.5 80 اناخ 
     315 السجسؾع

ياتؼ جساع االوزان فاي الحقام االول إليجااد مجساؾع الشساؾذج ثاؼ يحدان الحقام الثااني ماؽ  ثؼ
 حدن القانؾن:  دسة كم وزن عمى مجسؾع الشسؾذج

وزن  الستبقيندبة الستبقي= 
وزن  الشسؾذج

× 011 
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 ثؼ يحدن الحقم التالي مؽ القانؾن:
 الشدن السشاخم االعمى.ندبة الستبقي الستجسع= ندبة الستبقي عمى السشخم+ مجسؾع 

 ثؼ نحدن ندبة السار مؽ كم مشخم حدن القانؾن:
 ندبة الستبقي الستجسع. -011ندبة السار= 

 Maxiuma* مؽ جدول التحمالم السشخمي لمركام الخذؽ يسةؽ حداب السقاس اال راى لمركاام )

Agg.Size, الستبكاااة م وىااؾ مقاااس اكراار حرالبااة فااي ذلااػ الركااام ونحداان مااؽ نحديااد الشداان
السشخاام االعمااى مااؽ  فتحاة %م وجةااؾن السقااس اال رااى لمركااام ىااؾ08الستجسعاة االكراار مااؽ )

 حددت. متبكاة متجسعة  م ندبةألالسشخم السقابم فتحة 
 م مؽ جدول التحمالم السشخمي:Fineness Modulus* كسا يسةؽ حداب معامم الشعؾمة )

مجسؾع الشدن الستبكاة الستجسعة عدا االناخ=  لمركام الشاعؼ معامم الشعؾمة
   

. 

مجسؾع الشدن الستبكاة الستجسعة عدا االناخمعامم الشعؾمة لمركام الخذؽ= 
   

  +811. 
 :ال ائدة مؽ معامم الشعؾمة

 . يدل ى ا السعامم عمى متؾسل مقاس الركام وجحدن بالترقاؼ مؽ السشخم االنعؼ.0
 نة الركام.. قاسة السعامم نزداد بزجادة خذؾ 8
 . ي الد معامم الشعؾمة في نحديد ال رق بالؽ ركام السردر ن دو.3
 . يدتعسم ى ا السعامم في بعض طرق نرساؼ الخمظات الخرساناة.1
 

 (.Dleterious Substances in Agg) في الشكال الهواد الضاسة

الساؾاد الزاارة ونداريا السداسؾحة  0051م لعاام 18حددت السؾاص ة الكااساة العراقااة ر اؼ )
في الركام, نعترر الساؾاد مثام بالرجاا الحدياد وال حاؼ والساةاا والظاالؽ الرا حي والجدااسات الر ائكااة 

دات جااوالسدااتظالة والشاعسااة جاادا  واالصااؾا  والسااؾاد العزااؾجة واالماا ح القابمااة لماا وبان مثاام الكمؾر 
والكررجتااات وغالرىااا التااي نااخثر عماااى الستانااة أو القااؾة أو عمااى فاااؾالذ التداامام أو التااي نت اعاام ماااع 

وجسةاؽ نراشا يا كساا م Ko, NaOالقمؾجات السؾجؾدة في الدسشا )أكاسالد الرؾناساالؾم والراؾديؾم 
 ي ني:
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السااؾاد  وىااي مااؾاد نانجااة مااؽ انحاا ل أو نع ااؽ(: Organic Materials)السااهاد العزااهية  -أ
حمام تمع الركام وليا  ابماة عمى امتراص الساخ واالنت اح كساا ن أو الحالؾاناة والتي نختمل الشباناة

الماىااة ألنيااا نسااتص الساااخ امااع الاازمؽ ناركااة فراغااات فااي جدااؼ الكؾنكرجااا كسااا نااخثر عمااى عسماااة 
عمى مؾاد عزؾجة ال زم ليا, و د حددت السؾاص ة ان الخرسانة أو السؾنة السعدة مؽ ركام يحؾي 

م 5%م مااؽ متؾساال مقاومااة االنزااغاط لمسةعبااات الكااساااة بعساار )08ان ال نقاام مقاومتيااا عااؽ )
 .والسعدة مؽ ركام نغاد ايام
لسدسؾح الما ح الكررجتاات فاي الركاام احددت السؾاص ة أن الحد االعمى : مالح الكبريتية اال -ب

امااا فااي الركااام الشاااعؼ فقااد نراوحااا بااالؽ م SO3بذااةم ثالااث اوكدااالد الكررجااا ) %م 1.0الخذااؽ )
م فاااي السؾاصااا ة, أن 0حدااان ناااؾع السشذااا  و اااد حاااددت الشدااان فاااي الجااادول ر اااؼ ) م0.1% -1.8)

م مةؾنة مركباات Ca(OH)29,  C3Aاالم ح الكررجتاة نخثر عمى الخرسانة الشانجة لت اعميا مع )
 اكرر حجسا ومؽ ثؼ نمف الخرسانة.

لاؾ احتاؾى الركاام عماى ماؾاد كاسااوجاة  ابماة لمت اعام ماع :   الصمهيااتالسهاد الصابمة لمتفاعل م -ج
م ال يجاؾز اساتخدام ىا ا الركاام Ko, NaO مؾجاات الداسشا وىاي اكاساالد الرؾناساالؾم والراؾديؾم )

 إلعداد الخرسانة أو السؾنة أو يدتخدم فقل مع الدسشا واطيخ القمؾجات.
والعؾالاو االخارى التاي نمتراو عماى ساظم الركاام وىي الظالؽ الشاعؼ والغباار : السهاد الخفيفة -د

ونزااعف مااؽ ناارابل )ن صااوم عجالشااة الدااسشا مااع سااظؾح حرالبااات الركااام مسااا يقماام مااؽ مقاومااة 
الخرساااانة الشانجاااة. و اااد حاااددت السؾاصااا ة العراقااااة الحاااد االعماااى ليااا ه الساااؾاد فاااي الركاااام الشااااعؼ 

 م فاليا.8%م كسا ورد في الجدول ر ؼ )0والخذؽ )
ا نحااا تاة أو فحسااة ساارجعة الت راوىاي كتاام طالشااة او خذاا: تاال الزاا يفة الصابماة لمتفتاا الك -ىاا

ناا ثالر الغاارو  الخارجاااة السحاظااة بيااا مسااا يزااعف الخرسااانة الحاوجااة ليااا و ااد حاادد الجاادول ر ااؼ 
%م فااااي الركااااام 0و)%م الركااااام الخذااااؽ 8م فااااي السؾاصاااا ة العراقاااااة نداااارتيا أن ال نزجااااد عااااؽ )8)

 الشاعؼ.
وىاي الغارجؽ والظاالؽ والغباار أي كام الساؾاد الشاعساة : مايكرون( 75السارة من مشخل ) السهاد -و

جدا السؾجؾدة في الركام وى ه نتظمان زجاادة محتاؾى الداسشا فاي الخمظاة الخرسااناة لاقاؾم بتغمااد 
سظؾح ى ه الحرالبات الن مداحتيا الداظحاة نكاؾن كرالارة نغارا  لشعؾمتياا كساا  اد نمتراو بحرالباات 

نزااعف مااؽ ن صااقيا مااع عجالشااة الدااسشا. نذااسم ىاا ه السااؾاد جاازخا  مااؽ السااؾاد الخفا ااة الركااام و 
ماايةرونم. حاددت السؾاصا ة ان ندابة  58والكتام الظالشااة التاي مار ذكرىاا والتاي نكاؾن انعاؼ ماؽ )

%م 08%م فاي الرمام الظراعاي, وعاؽ )8%م في الركام الخذؽ, وعاؽ )3ى ه السؾاد ال نزجد عؽ )
 م مشيا.8لسةدر, كسا حدد في الجدول ر ؼ )في الركام الشاعؼ ا
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 (Porosity and Absorption of Aggregatesالهسانيت واالنخصاص للشكال )

ن حرالبات الركام نحؾي عمى مدامات مختم ة السقاسات ونختمف شة   وحجسا , حدن نؾع إ
الركااااام, بعااااض ىاااا ه السدااااامات م تؾحااااة ونتراااام بدااااظم الحرالبااااة وبعزاااايا االخاااار مغمااااو, ىاااا ه 
السدامات مسةؽ ان نكؾن مسمؾخة بالساخ أو باليؾاخ أو بعزيا بالساخ وبعزيا باليؾاخ, وعشد خمل 

لدسشا فان العجالشة نتغمغم داخم بعض السداامات الداظحاة, فالازداد الت صاو الركام مع عجالشة ا
سااع الساااخ ؾ بالشيسااا وبالتااالي مقاومااة الكؾنكرجااا. كسااا ان ال راغااات السسمااؾخة باااليؾاخ نذااةم مجاااال  لت

ؼ السااااخ عشاااد حجااا جساااد السؾجاااؾد فاااي فراغاااات اخااارى الن الاااثمج اكرااار حجساااا  ماااؽ السااااخ وجااازدادتالس
كثالاارة ومتراامة ىااؾ افزاام مااؽ غالااره فااي مقاومااة  الركااام الحاااوي عمااى فراغااات انجساااده لاا لػ فااان

 دورات االنجساد وال وبان. ىشاك اربع حاالت لسحتؾى الرطؾبة في الركام ىي:
وىااؾ الركااام الاا ي جساااع فراغانااو الس تؾحااة مسمااؾخة باااليؾاخ وجسةااؽ  . ركااام جاااي كميااال فااي الفاارن:أ

 م  ساعة.81م لسدة )°م001 -011رجة )رن بد الحرؾل عماو بعد نجفا و في ال
وىااي الحالااة الظراعاااة لمركااام وجستاااز بخمااؾ سااظؾح حرالبانااو وبعااض  ب. ركااام جاااي فااي اليااهاء:

مدااامانو الداخماااة القرجبااة مااؽ الدااظم مااؽ الساااخ حالااث يسااأل اليااؾاخ جاازخ مااؽ مدااامانو والجاازخ 
 اخ.االخر خاصة العساقة مسمؾخ بالساخ, أي أن حرالبانو غالر مذبعة بالس

يتسالز ى ا الركام بان جساع مدامانو الس تؾحة مسماؾخة بالسااخ ولكاؽ  ج. ركام مذت  جاي الدطح:
أو  مSaturated surface dryسظحو الخارجي جا  وال نؾجاد رطؾباة زائادة فؾ او وجداسى )

 .م.S.S.Dاخترارا  )
الركااام رطاان  نتسالااز ىاا ه الحالااة بااان جساااع مدااامات الركااام مسمااؾخة بالساااخ وسااظم د. ركااام رطااب:

 .مMoist Aggregateكسا يؾجد غ   مائي حؾل حرالبة الركام وجدسى )
 
 
 

 ركام رطن          مذبع جا  الدظم       جا  في اليؾاخ      ركام جا  كماا  
يتؼ ايجاد ندبة االمتراص لمركام بؾزن نسؾذج في حالة مذبع جا  الدظم ثؼ يؾضع في 

م ساااااعة ثااااؼ يااااؾزن ونحداااان نداااابة االمتراااااص 81لساااادة ) م°م001 -011ال اااارن بدرجااااة حاااارارة )
 كاالني:

وزن  الركام مذبع جا  الدظم(غؼ) وزن  الركام جا  كماا   في ال رن (غؼ)ندبة االمتراص %= 
وزن  الركام جا  كماا في ال رن (غؼ)

× 011. 
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م غااؼ وزناااو 000اوجااد نداابة االمترااااص لشسااؾذج مااؽ الرماام وزنااو مذااابع جااا  الدااظم ) ثااال:م
 م غؼ.848مج ف في ال رن )

 
 (Specific Gravityالوصو الًوعي )الكثافت الًسبيت( )

ىؾ وزن حجؼ معالؽ مؽ السادة إلى وزن ن س الحجؼ مؽ الساخ السقظار الخاالي ماؽ الغاازات 
 . وجحدن الحجؼ لحرالبات الركام فقل دون ال راغات بالؽ الحرالبات.°م 1 حرارة بدرجة

باؾزن نساؾذج الركاام بحالاة مذابع جاا  الداظم ثاؼ  ي لمركاام الخذاؽيتؼ حداب الؾزن الشاؾع
حداان حجااؼ جثااؼ وزنااو مج ااف نسامااا  فااي ال اارن و  باسااتعسال مالاازان خاااص مغسااؾرا  فااي الساااخ ووزناا

وزنيااا فااي اليااؾاخ وزنيااا مغسااؾرة فااي الساااخ. والن حرالبااات الركااام نحااؾي و الحرالبااات مااؽ ال اارق بااالؽ 
ثااا ث اناااؾاع ماااؽ الاااؾزن الشاااؾعي يسةاااؽ عماااى مداااامات م تؾحاااة واخااارى مغمقاااة )كتاساااةم فاااان ىشااااك 

 حدابيا ىي:
وفااو  :( Absolute or True Specific Gravityأ. الهزن الشهعي السطما  أو الحكيصاي )

اي باسااتثشاخ السدااامات الس تؾحااة )السش اا ةم والكتاسااة  يحداان حجااؼ السااادة الراامبة مااؽ الركااام فقاال
 السحداؾبلكتاساة, عمساا  باان الاؾزن الشاؾعي وذلػ بظحؽ الركام ثاؼ وزناو مغساؾرا  إلزالاة السداامات ا

لاااااس باااا ات اىساااااة فااااي االعسااااال الخرساااااناة وذلااااػ الن الركااااام ال يدااااتعسم بذااااةم  بياااا ه الظرجقااااة
 مدحؾق.

ن حجااؼ الركااام بحداااب دااوفاااو يح: (Bulk Specific Gravityالااهزن الشااهعي الكمااي ) .ب
وذلاػ بظارح وزن الركاام السذابع مغساؾرا  حجؼ السادة الرمبة زائدا  حجؼ السدامات السش ا ة والكتاساة 

  اآلنالالؽ: جم باستعسال احد القانؾنالؽ-ا  الدظم )بفي الساخ مؽ وزنو مذبع ج

بالؾزن الشؾعي الكمي لمركؼ السذبع جا  الدظم= 
ب ج
 أ= وزن الركام جا  في ال رن.     .

أالؾزن الشؾعي الكمي لمركام الجا  في ال رن=  
ب ج
 مذبع جا  الدظم.ب= وزن الركام       .

ب أاالمتراص 
ب

 ج= وزن الركام مغسؾرا  في الساخ.                                 011 ×

 وفااو يحدان حجاؼ الركاام :(APParent Specific Gravityالاهزن الشاهعي الهااىري) -ج
السذبع  لركامبحداب حجؼ السادة الرمبة زائدا  حجؼ السدامات الكتاسة فقل وذلػ بظرح وزن ا

 اآلني: جم باستعسال القانؾن  -مغسؾرا  مؽ وزنو جا  في ال رن )أ
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أ الؾزن الشؾعي الغاىري=
أ ج
. 

ىاا ه الظرجقااة مدااتعسمة لمركااام الخذااؽ امااا بالشداابة لمركااام الشاااعؼ فالااتؼ حداااب الااؾزن الشااؾعي 
 :ي ني اسك )القشالشة الحجساةم بظرجقة البةشؾمتر

م ثؼ يؾضع في بةشؾمالتر وجؾضم Wمؽ الرمم في حالة مذبع جا  الدظم ) نسؾذج يؾزن 
فؾ اااو مااااخ لحاااد الع ماااة ماااع ازالاااة الياااؾاخ السحراااؾر باااالؽ الحرالباااات وجاااؾزن البةشاااؾمالتر ماااع السااااخ 

م ثاؼ يج اف Bذج وجساأل البةشاؾمالتر بالسااخ فقال لحاد الع ماة وجاؾزن )م ثاؼ ي ارا الشساؾ Cوالشسؾذج )
 م ولحداب الؾزن الشؾعي:Aن وجؾزن )الشسؾذج نساما  في ال ر 

 م لمشسؾذج الجا  = Bulkالؾزن الشؾعي الكمي )

     
 

 م لمشسؾذج السذبع جا  الدظم= Bulkالؾزن الشؾعي الكمي )

     
 . 

 الؾزن الشؾعي الغاىري= 

     
. 

   ندبة االمتراص 

 
× 011. 

 إن العؾامم السخثرة عمى قاسة الؾزن الشؾعي لمركام ىي: 
 السعادن )العشاصرم السةؾنة لمركام وندريا وىم ىي عشاصر خفا ة ام ثقالمة. -0
ندااابة السداااامات إلاااى الحجاااؼ الكماااي وطراعاااة ىااا ه السداااامات وندااابة السداااامات السغمقاااة مشياااا  -8

 والس تؾحة.
ن الشااؾعي الغاااىري ونداابة االمتراااص لشسااؾذج مااؽ اوجااد الااؾزن الشااؾعي الكمااي والااؾز  (:1مثااال )

ساااا ان نتاااائج فحاااص الاااؾزن الشاااؾعي ليااا ا الشساااؾذج فاااي السخترااار مالركاااام الخذاااؽ االعتااااادي اذا ع
 كانا اآلني: 

 .غؼ 3000وزن العالشة مذبعة جافة الدظم=  
 .غؼ1880الشة مغسؾرة في الساخ = وزن الع

 .غؼ2980 وزن العالشة جافة في ال رن=
 

اوجااد الااؾزن الشااؾعي الكمااي والااؾزن الشااؾعي الغاااىري ونداابة االمتراااص لشسااؾذج مااؽ  :(2مثااال )
سا ان نتائج فحص الؾزن الشؾعي لي ا الشسؾذج في السخترر كاناا مالركام الشاعؼ االعتاادي اذا ع

 .غؼ 500اآلني: وزن الشسؾذج مذبع جا  الدظم= 
 .غؼ 1496 مع الساخ= )البةشؾمالترم ة الحجساةشوزن القشال



30 

 غؼ. 1807مع الساخ والشسؾذج= )البةشؾمالترم وزن القشالشة الحجساة
 .غؼ 484وزن الشسؾذج جا  في ال رن= 

 
 (Bulk Densityالكثافت الكليت )

نعر  الكثافة الكماة لمركام ب نيا وزن وحدة الحجؼ لمركام في اليؾاخ وفي درجة حارارة معالشاة 
زائااادا   الكتاساااةاممة لمسداااامات السش ااا ة و )وجحدااان حجاااؼ الركاااام عماااى اناااو حجاااؼ حرالباااات الركاااام شااا

ال راغات باالؽ الحرالبااتم, ونقااس بؾحادة الكالماؾ غارام لكام متار مةعان. وعشاد نحدياد كسااات الركاام 
عماى اسااس حجساي يةاؾن ماؽ الزاروري معرفاة الحالاة التاي يقااس فالياا فيشااك كثافاة كمااة لمركااام 

م, و اد نحداان Compactedمرصؾصاا  )م وىشااك كثافااة كمااة لمركاام Looseفاي الحالاة الداائبة )
الكثافة لمركام جافا  أو رطبا  أو جافا  في اليؾاخ بشدبة رطؾبة معالشة, فاجن نحديد حالة الركام عشاد 

كااام نعتراار الغاارو  التااي يةااؾن عشاادىا ر الكماااة, ولغاارض مقارنااة االنااؾاع السختم ااة لم تااوحداااب كثاف
 ا  عروفا  قااساة.صالركام جافا  ومرصؾ 

 ةالكثافااة الكماااة بحداااب وزن الركااام الاا ي يسااأل اسااظؾانة معمؾمااة الحجااؼ ثااؼ  دااس يااتؼ قااااس
و , ونسأل االساظؾانة أماا بركاام مرصاؾص ألألسظؾانةوزن الركام عمى حجسو وىؾ الحجؼ الداخمي 

بعادد  صغالر مرصؾص, ف ي حالة الرص نسأل االسظؾانة عمى ث ث طبقات كام طبقاة نار  بركام
, اما اذا كان غالر مرصؾص فتسأل االساظؾانة بران الركاام ماؽ صثابا مؽ الزربات بعرا الر 

دل سااظم الركااام لاةااؾن بارن اااع عااارن اااع فؾىااة االسااظؾانة, نسااأل االسااظؾانة أعمااى مااؽ حافتيااا ثااؼ ي
 :نغالر . نتغالر قاؼ الكثافة الكماة مع3الحافة نساما , نقاس الكثافة الكماة بؾحدة كغؼ/م

 .شةم حرالبات الركام -0
 .)مدرج أم الم الركام نؾباة ندرج -8 
 .لمركام لسقاس اال رى لياا -3
 التركالن الكاساائي لمركام. -1 

م ساااؼ ووزنياااا فارغاااة 05م ساااؼ وارن اعياااا الاااداخمي )00.8اساااظؾانة كثافاااة  ظرىاااا الاااداخمي ) مثاااال:
مغاؼ. أحدان الكثافاة 01111م غؼ, نؼ ممخىا بركام مرصؾص فكان وزنيا مع الركام )8311)

 الكماة لي ا الركام.
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 (Hardness of Aggregatesصالدة الشكال )

م نتاجااة االحتكاااك كسااا فااي Abrasionوجقرااد بيااا ماادى مقاومااة الركااام لمت كاام أو الرااري )
 الظرق أو االرضاات السعرضة لسرور وسائم الشقم الثقالمة بذةم مدتسر.

بالتااالي فااان الركااام الشااانج مشيااا يختمااف فااي نختمااف الرااخؾر فااي صاا دنيا بذااةم كرالاار و 
 Losصاا دنو حداان مشذاا ه ونركالبااو, يااتؼ فحااص الراا دة بااال حص السعاارو  بمااؾس انجمااس )

Angelos دور حاااؾل محؾرىاااا الظاااؾلي نحاااؾي داخمياااا عماااى نااام وىاااؾ بباااارة عاااؽ اساااظؾانة فؾالذياااة
الاادوران والتاادحرج  ضااع داخميااا الركااام بتاادرج معااالؽ مااع عاادد مااؽ الكاارات الحدياادة ونتاجااةرفااؾ  يؾ 

واصاااظدام الركاااام بالجااادران الداخمااااة لألساااظؾانة وكااا لػ االصاااظدام ماااع الكااارات الحديدياااة يحااادث 
م مماؼ والعاابر مشاو 0.5ثؼ يشخام الركاام عماى مشخام ) الت كم في سظؾح الركام نتاجة ى ا االحتكاك

االصامي لمركاام والتاي يجان , ثؼ نحدان ندابة الساؾاد الست كماة كشدابة ماؽ الاؾزن ىؾ السؾاد الست كمة
 الكااسي السحدد في السؾاص ات لكم استعسال لمركام. الحد ان ال نتجاوز

 
 (Bulking of Sandالخضخم في الشنل )

وىي الزجادة في حجاؼ الرمام نتاجاة لؾجاؾد الرطؾباة العالقاة عماى ساظم حرالباات الرمام, مساا 
الشدان الحجسااة لخمال الخرساانة, حالاث يدرن نغالر فاي كثافاة الرمام الكمااة خاصاة عشاد اساتعسال 

 ندرن ى ه الرطؾبة نباعد بالؽ حرالبات الرمم وبالتالي زجادة في حجؼ الرمم.
 
 

 مذبع جا  الدظم                                       رطن
 الكثافااة الكماااة حالااث يقاااس ارن اعيااا ب سااظؾانةسااتعانة بااليااتؼ حداااب التزااخؼ فااي الرماام 

ثاااؼ ي ااارا الرمااام عماااى ساااظم  رصالداااائبة بااادون  ساااأل بالرمااام الرطااان بالحالاااةن م ثاااؼL1) الاااداخمي
ال قاعااات  إلخاراج ػنغااد ثاؼ نسااأل االساظؾانة لحااد الثماث بالسااخ ثااؼ يعااد وضااع الرمام ماع التحرجاا

ثااؼ  مL2وجقاااس فاارق االرن اااع ) لااة االولااىااليؾائاااة ثااؼ نعااديم الدااظم الاا ي يةااؾن أوطاا  مشااو بالح
م عمى االرن اع في الحالاة الثانااة ونقاديؼ الشاانج L2) ؽفرق االرن اعال بقدسة دن ندبة التزخؼحن

 ندبة مئؾجة
   ندبة التزخؼ= 

     
×011. 
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م ساؼ وفارق االرن ااع 05التزاخؼ لمرمام كاان ارن ااع االساظؾانة ) ندبة في فحص ايجاد (:1مثال)
 م سؼ.1في الحالتالؽ )

م سؼ 05اوجد ندبة التزخؼ لشسؾذج مؽ الرمم اذا عمسا ان ارن اع االسظؾانة الكمي ) (:2مثال )
 م سؼ.01وارن اع الرمم في الحالة الثاناة )

 
 :(eight AggregateswLightالشكال خ يف الوصو )

م ان الركاام خفااد الاؾزن يجان B. S. 8110: Part1:1989نرا السؾاص ة الررجظاناة )
م وجدتعسم إلنتاج خرسانة خفا ة الاؾزن, ان خرساانة الركاام 8.11ا م مؽ ) أن يةؾن وزنو الشؾعي

 خفاد الؾزن نستاز باآلني:
 الزجادة في العزل الحراري لمخرسانة. -0
 الديؾلة في القظع ودق السدامالر. -8
 أساس جالد ألعسال االنياخ الخارجاة والداخماة. -3
وحاادات بشائاااة اكراار مسااا يعشااي ساارعة فااي الرشاااخ الخ ااة فااي السشاولااة وىاا ا يسةااؽ مااؽ اسااتخدام  -1

 وا ترادية في السؾنة, وك لػ وزن ا م عشد نقم الخرسانة الظرجة لغرض الرن.
نقمالاام الااؾزن الكمااي لمسشذاا  مسااا يعشااي اسااس اصااغر ومقاااطع انذااائاة اصااغر وىاا ا يقماام كمااف  -8

 الرشاخ.
 في الرمم االعتاادي. التخمص مؽ خظؾرة االم ح الكررجتاة التي  د نكؾن مؾجؾدة -6

كسااااا ان ىشاااااك نااااؾاحي ساااامراة السااااتخدام الخرسااااانة ذات الركااااام خفاااااد الااااؾزن وجسةااااؽ ان  
 ندرجيا كسا ي ني:

 . انخ اض في مقاومة الخرسانة خفا ة الؾزن مقارنة بالخرسانة العادية.0
دااامات .  ااد يراااحن اسااتعسال ىاا ه الخرسااانة زجااادة فااي  ابماااة امتراصاايا لمساااخ نغاارا  الن الس8

 داخم حرالبات ى ا الركام اكثر مؽ الركام العادي.
. يحدث فاليا انكساش الج ا  بةساة اكرر مسا يحدث في الخرسانة العادية لقدرنيا عمى الج ا  3

 وفقد الساخ اكثر مؽ الخرسانة العادية.
م أن الخرسانة خفا ة الاؾزن يسةاؽ نراشا يا إلاى ASTMلقد ذكرت السؾاص ات االمرجةاة )

 ث ثة انؾع  كسا ي ني:
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. الخرساااانة الخفا اااة االنذاااائاة السداااتعسمة لرااان ساااقؾ  وجداااؾر يجااان أن ال يتجااااوز كثافتياااا 0
1840kg/mالجافااة )

يااؾمم عااؽ  85م وأن ال نقاام مقاومااة انزااغاط اسااظؾاناة قااساااة بعساار )3
(17MPa.م 

فا اة وكثافتياا الجافاة نتاراوح . الخرسانة الخفا ة االم ئاة أو السدتعسمة إلنتااج الكتام الرشائااة الخ8
Kg/m 1440-800باالؽ )

م عماى ان ال نتجااوز قاساة MPa 17 -7م ومقاوماة االنزاغاط )3
 م.W/m.k 0.43التؾصالماة الحرارجة ليا )

Kg/m 800-300) باااالؽ . الخرساااانة خفا اااة الاااؾزن العازلاااة غالااار االنذاااائاة فتتاااراوح كثافتياااا3
م 3

م وان ال نزجاد قاساة 7MPa -0.7يؾمم باالؽ ) 85) ومقاومة االنزغاط ألسظؾانة قااساة بعسر
 م.W/m. K 0.22التؾصالماة الحرارجة ليا عؽ )

 
 ايواع الشكال خ يف الوصو:

آخار خفااد الاؾزن صاشاعي أن و يقدؼ الركام خفاد الاؾزن إلاى ركاام خفااد الاؾزن طراعاي 
 .لعاديالسالزة الرئاداة في الركام خفاد الؾزن ىي مدامالتو العالاة مقارنة بالركام ا

م Scoriaم والدااةؾرجا )Pumiceالظراعااي ىااؾ الخ ااا  ) الااؾزن  ومااؽ انااؾاع الركااام خفاااد 
مؾجاؾد فاي بعاض اماااكؽ  الظراعااي م, أن الركاام خفااد الاؾزن Volcanic Cindersوالداشدرس )

لعاالؼ وغالرالتااو مااؽ اصاام بركااني وبالتااالي يدااتعسم حااالؽ ناؾفره وعشاادما يةااؾن اسااتعسالو ا تراااديا , ا
 الركام الظراعي ىؾ: أنؾاع ومؽ

900Kg/m-500ىؾ حجر بركاني االصم لو كثافة كماة ) الخفاي:
م لو لؾن اباض وىشاك ناؾع 3

1800Kg/m-800لؾنااو اسااؾد يشااتج خرسااانة نتااراوح كثافتيااا بااالؽ )
م اي انيااا نقااع ضااسؽ نظاااق 3

حدود الخرسانة  الخرسانة خفا ة الؾزن االم ئاة السدتعسمة إلنتاج الكتم الرشائاة واحاانا  نرم إلى
 االنذائاة ليا مقاومة وعزل حراري مقرؾلالؽ ولكشيا عالاة االمتراص.

ىاؾ صاخر طراعاي زجااجي السغيار يشاتج خرساانة مذاابية لخرساانة الخ اا  نقاع ضاسؽ  سكهريا:
 الخرسانة الخاصة بةتم الرشاخ واحاانا  خرسانة انذائاة.

 
 :ىي ومؽ انؾاعو  :  الشكال خ يف الوصو الصًاعي

م C° 1000-650ىؾ حجر طراعي يدخؽ إلى درجاة حارارة ) (:Vermiculiteميكيهالي  )فيرو 
130Kg/m-60فالتسدد حجسو كثالرا  ونربم كثافة الكماة )

م وجشتج خرسانة واطئة السقاومة وذات 3
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نقماااص عاااالي ولكاااؽ لياااا عااازل حاااراري مستااااز ىااا ه الخرساااانة نقاااع ضاااسؽ الخرساااانة العازلاااة غالااار 
 االنذائاة.

م يتساادد C° 1100-900ىااؾ صااخر بركاااني زجاااجي عشااد ندااخالشو إلااى ) (:Perliteالبيرالياا  )
Kg/m 240-30حجسااو وجراابم خمؾجااا  كثافتااو )

م, الخرسااانة السشتجااة مااؽ الرالراليااا ليااا مقاومااة 3
 مالماااة جااادا  ولياااا نقماااص عاااالي ولكاااؽ لياااا عااازل حاااراري جالاااد ونقاااع ضاااسؽ الخرساااانة العازلاااة غالااار 

 االنذائاة.
ندتخدم انؾاع مؽ الظالؽ لعسم ركام خفاد الؾزن بؾضعو  (:expanded Clayالطين الستس د )

م فالتحااؾل إلااى سااائم لاازج ونتؾلااد مشااو الغااازات C° 1200 -1000فااي فاارن دوار وندااخالشو إلااى )
واالبخرة ونبقاى محتجازة داخام الكتماة المزجاة فتتسادد الكتماة وعشادما نرارد نرابم كتماة مدااماة لا لػ 

لتدخالؽ, ثؼ نكدر الكتمة الستساددة إلنتااج افالؾزن الشؾعي لمسؾاد الستسددة يةؾن ا م كثالرا  مشيا  رم 
 1800-1400كاام يشاتج خرساانة ذات كثافاة جافاة نتاراوح باالؽ ) ظع مشاسبة لحجؼ الركام, ىا ا الر 

Kg/m
م, كسا انيا ندتظاع انتاج مقاومة عالاة مشاسبة لمخرساانة خفا اة الاؾزن االنذاائاة كساا ان 3

 كثافتيا الجافة مشاسبة ليا.
وىااؾ الخرااث  :(Expanded blast-Furnace Slag)ركااام خبااف االفااران العاليااة الستساا د 

ة الحديد الخام, وجرشع باان يارش الخراث السشراير عشاد ن رجغاو ماؽ ال ارن بارذاذ الشانج مؽ صشاع
الساخ بةساة محددة مشو فالتحؾل إلى بخار عشد م مدة الخرث فاعسم عماى نسادده وخماو مداامات 

بحالااث يتحااؾل بعااد نراامبو إلااى شااةم يذاابو حجاار الخ ااا  وندااسى ىاا ه طرجااو الش ااث  وكرالاارة داخماا
 1750 -950فران العالاة الستسدد خرسانة ذات كثافة جافة نتراوح بالؽ )بالساخ, يشتج ركام خرث اال

Kg/ m
 م.3

وجراااشع ماااؽ مخم اااات حااارق ال حاااؼ الحجاااري الستبكااااة فاااي االفاااران  (:Cindersركاااام الداااش رس )
الرشاباة حالث يرير لتحؾجمو إلى كتم بعاد الت كاد ماؽ خماؾه ماؽ بقاياا ال حاؼ غالار السحتارق, ماؽ 

ركاااام خرساااانة متؾساااظة الكثافاااة نرااامم إلنتااااج الكتااام الرشائااااة اذا اساااتعسم السسةاااؽ ان يشاااتج ىااا ا ال
Kg/m 1400 -1100فاليا ركام خذاؽ ونااعؼ حالاث نكاؾن كثافتياا ) سالدشدر 

م, اماا اذا اساتعسم 3
ركام خذؽ مع الرمم الظراعي ركام ناعؼ فداتشتج خرساانة خفا اة انذاائاة كثافتياا الجافاة  سالدشدر 

(1750- 1850 Kg/ m
 م.3

 اشير االنؾاع السدتعسمة مؽ الركام الخفاد وىشاك انؾاع اخرى مشو لؼ يسر ذكرىا ىشا. ى ه
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  (:Heavy Weight Aggregatesالشكال ثقيل الوصو)
التاانالؾم وال دا ؾر تالو ىؾ ركام طراعي يتكؾن ماؽ عشاصار ثقالماة الاؾزن مثام الحدياد والباارجؾم 

كدااالد الحديااد السااائي, كررجتااات و م, أLimoniteم, لاسؾنالااا )Ilmeniteوماؽ أمثمتيااا ىااؾ السشالااا )
 البارجؾم, سبائػ الحديد وال د ؾر, اوكدالد الحديد السغشاطادي.

 

 (:Heavy Weight Concreteالخشسايت ثقيلت الوصو )

الخرسانة ثقالمة الؾزن ىي الخرسانة التي كثافتيا الجافة أعمى مؽ كثافة الخرسانة االعتاادية 
Kg/m 2400 -2200التي نتراوح عادة بالؽ )

م ونشتج ى ه الخرسانة باستعسال ركام ثقالم الاؾزن, 3
ان نؾباااة الركااام ثقالاام الااؾزن وندرجااو وكاا لػ نداابة ماااخ/ سااسشا السدااتعسمة نحاادد طراعااة اسااتعسال 
الخرساانة ثقالمااة الاؾزن, ان معاماام نكداالر وناادرجج الركاام ندااتيمػ بؾ اا اساارع عشاد ناادرججيا لمركااام 

 دتؾعن ا م مؽ طا تيا بدرن ثقم اوزان السجاماع.الثقالم ك لػ الخباطات ن
ندااتعسم الخرسااانة الثقالمااة بالدرجااة االولااى لعساام الحااؾاجز الؾاقاااة مااؽ االشااعاع الاا ري و ااد 
ازداد اساتخدام ىا ه الخرساانة فااي العقاد الساضاي لزجااادة الحاجاة الالياا نتاجااة ازديااد مذاارجع الظا ااة 

رسااانة ثقاام االناازان حالااث يسةااؽ زجااادة الااؾزن الثابااا ال رجااة, كسااا ندااتخدم ىاا ه الخرسااانة إلنتاااج خ
 لمخرسانة دون زجادة الحجؼ.
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 Water of Concreteالخشسايت  نا  

 

 (Mixing Waterنا  الخلظ )

 عماى خراائص الخرساانة الشانجاة ياخثر فااو ان نؾباة ماخ الخمل ميسة الن وجؾد الذؾائن
وجااخثر عمااى مقاومااة الخرسااانة الشانجااة برااؾرة ساامراة,  لمدااسشا, عمااى و ااا التساسااػومشيااا ناا ثالره 

وعسؾما  ف ن الساخ الرالم لمذرب يةؾن صالم لخمل الخرسانة لا لػ يداتعسم مااخ االساالة مباشارة 
ن فحاص السااخ السا خؾذ ماؽ السراادر االخارى الساالة فاجاالخمل الخرسانة, اما اذا لؼ يتاؾفر مااخ 

 كد مؽ أن ندن الذؾائن ال نتجااوز الحادود السقاررة فاي  رم استعسالو في الخمل, وجتؼ ال حص لمت
م الخاصااة بساااا الخمااال 0008م لعاااام )0513السؾاصاا ات ومشياااا السؾاصاا ة الكااسااااة العراقااااة ر ااؼ )

لمخرسانة. فسث   وجؾد ام ح الكررجتات اكثار ماؽ الحاد السشراؾص عمااو فاي السؾاصا ة  اد يدارن 
لكمؾرجاادات فاداارن نمااف حديااد التداامام الساادفؾن داخميااا, نمااف الخرسااانة الشانجااة, امااا زجااادة اماا ح ا

كسا يتؼ فحص ندبة االم ح الكماة, وندبة السؾاد الظالشاة والعالقة, كسا يتؼ قااس ندبة الحسؾضاة 
(PH( م. 6-5م والتي يجن أن نكؾن بالؽ 

ان استعسال ماخ البحر الحاوي عمى ندبة عالااة ماؽ االما ح ال ائباة يدارن انخ ااض  مالام 
%م كسا أن االم ح  د نغيار عماى شاةم نزىار يذاؾه طبقاات االنيااخ 08) يرم إلىالسقاومة في 

عمى وجو الخرسانة, لا لػ ال ي زام اساتعسال مااخ البحار لمخمال اال عشاد عادم وجاؾد مرادر آخار 
 أفزم مشو.

ار ناا ثالر السااخ عمااى الخرساانة بعساام نسااذج خرساااناة باساتعسال مراادر تباوعسؾماا  يسةااؽ اخ
جيؾل وعسم نساذج مذابية باستعسال ماخ االسالة او ماخ مقظر ودراسة ن ثالر ىا ا السااخ الساخ الس

عمااى مقاومااة االنزااغاط لمخرسااانة, وو ااا التساسااػ لمدااسشا, وندااسم السؾاصاا ات بت باا ب قاستااو 
 %م في الشتائج.01-08)

 
 (Curing Waterنا  الهعالجت )

ان الساااخ الرااالم لخماال الخرسااانة يةااؾن صااالحا  لسعالجتيااا, يجاان ان يةااؾن ماااخ السعالجااة 
خااالي مااؽ اي مااادة يسةااؽ ان نياااجؼ الخرسااانة الستراامبة ونااخثر عماليااا, فااان احتااؾاخه عمااى اماا ح 
الكرالرنااات يسةااؽ ان يتمااف الخرسااانة, كسااا ان احتؾائااو عمااى اماا ح الكمؾرجاادات مااع نداابة مااؽ غاااز 

(CO2 امااا احتااؾاخه عمااى السااؾاد العزااؾجة والذااؾائن ةنمااف حديااد التداامام داخاام الخرسااانم يداارن ,
السمؾنااة يغالاار لااؾن الخرسااانة الخااارجي وجةااؾن البقااع عمااى سااظحيا, كسااا فااإن نداابة العةااؾرة العالاااة 

 نخثر عمى السغير الخارجي ليا.
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 (:Washing Waterنا  الغسل )

 ,ندابة الذاؾائن والسااؾاد الزاارة فاي الركااامان غدام الركاام  رام الراان أحاد الؾساائم لتقمالاام 
ان ىا ا الساااخ يجاان ان يةاؾن نكاااا  خالاااا  مااؽ الذاؾائن الن اسااتعسال ماااخ ماالم يحااؾي عمااى اماا ح 
الكررجتات يدرن نمف الخرسانة الن ندبة مؽ ى ه االم ح نعمو عمى سظم ركاام ماع السااخ الا ي 

دات التااي نزجااد ساارعة صاادأ حديااد التداامام يتبخاار ناركااا  كساااة مااؽ االماا ح وكاا لػ اماا ح الكمؾرجاا
يدارن  ووالسؾاد الحديدية التي عمى نساس مع الخرسانة وك لػ وجؾد كساة مؽ االم ح ال ائباة فانا

زجادة ندبة التزىر وان احتؾى الساخ عمى ندبة ماؽ االطااان سارن زجاادة الساؾاد الشاعساة فاي الركاام 
مقاومة الخرسانة كسا ان وجؾد السؾاد العزؾجة ن ندبة مشو نحتجز بالؽ الركام فادرن انخ اض ال

فااااي الساااااخ يداااارن انخ اااااض السقاومااااة الن نداااابة مشيااااا نعمااااو بااااالؽ الركااااام الاااا ي يدااااتعسم لراااان 
فاجن االنتباه إلاى اساتعسال مااخ نغااد لغدام الركاام لزاسان ازالاة  داؼ  ماؽ الذاؾائن  .الخرسانة

 والسؾاد الزارة السؾجؾدة في الركام.
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 xturesAdmiالهضافاث 

السزافات ىي السؾاد التي نزا  إلى الخرسانة أو السؾنة أو عجالشة الدسشا خ ل عسماة 
 الخمل لتحدالؽ خاصاة معالشة أو أكثر مؽ خؾاص الخرسانة أو السؾنة أو عجالشة الدسشا.

نراااااشف السزاااااافات عاااااادة نبعاااااا  لمغااااارض الرئاداااااي ماااااؽ اساااااتعساليا وأن العدياااااد ماااااؽ ىااااا ه 
ماؽ خاصااة لمخرساانة, واحااناا  نحداؽ خاصااة معالشاة ولكاؽ ندايخ إلاى السزافات نخثر في أكثار 

 ألغاااراضفالياااا, نتاااؾافر حالااااا  اعاااداد كرالااارة ماااؽ السزاااافات التاااي نداااتعسم  ا  خاصااااة اخااارى مرغؾبااا
مختم ة, وجؾاجو مؽ يرغن في استعساليا خاارا  صعبا  عشد نحديد السزا  الس ئؼ. ومؽ أىؼ انؾاع 

 السزافات ىي:
 (Accelerating Admixturesلسعجمة )السزافات ا -1

السزاافات السعجمااة ىاي السااؾاد التااي نزجاد مااؽ معادل ساارعة الت اعاام االبتادائي بااالؽ الدااسشا 
 والساخ )االماىةم وب لػ نعجم نساسػ الخرسانة ونظؾر مقاومتيا السبةرة.

سائم م والتي نزا  بذةم Cacl2إن أكثر السؾاد السعجمة استعساال  ىي كمؾرجد الكالدالؾم )
%م ماااؽ وزن الداااسشا الن 8أو صااامن إلاااى الخرساااانة عشاااد الخمااال بشدااابة يجااان أن ال نتجااااوز )

 السدفؾن داخم الخرسانة. مزجادنيا ندرن صدأ فؾالذ التدما
 ندتعسم السؾاد السعجمة لألغراض اآلناة:

أ. صاااشاعة الخرساااانة فاااي السشااااخ الباااارد ألنياااا نعجااام نساساااػ الخرساااانة وحراااؾليا عماااى مقاوماااة 
رد الذاديد كساا نزجاد ماؽ كسااة الحارارة نتاجاة رادائاة كافاة لسقاومة االنجساد خا ل سااعات الابت

الدااسشا لمتساسااػ والتراامن  فاا   واالماىااة خاا ل الؾ ااا الاا ي يدااتغر عسماااة  التعجالاام فااي 
يشجسااد الساااخ داخاام الخرسااانة أثشاااخ ذلااػ الن انجساااد الساااخ داخاام الخرسااانة ىااؾ الاا ي يداارن 

 نم يا.
العساااال السداااتعجمة التاااي نتظمااان رفاااع القؾالااان بدااارعة مثااام اصااا ح أو انذااااخ الذاااؾارع ب. فاااي ا

 واالرص ة السزدحسة أو مدارج الظائرات وغالرىا.
ج. فااي صاان الكتاام الخرساااناة الجاااىزة التااي نرفااع ونحساام بداارعة لسشااع ان رااال حمقااات التحسالاام 

 عؽ الكؾنكرجا أن كان االخالر ال يزال ضعا ا .
 

  



39 

 (Retarding Admixturesالستطئة )السزافات  -2
السزاااافات السبظئاااة ىاااي الساااؾاد التاااي نقمااام ماااؽ سااارعة عسمااااة االماىاااة وبااا لػ يااازداد و اااا 
التساسػ لمدسشا وى ا يخخر نرمن الخرسانة أو السؾنة أو عجالشة الداسشا, ونداتعسم السزاافات 

 اآلناة: لألغراضالسبظئة 
فتداتعسم  يقام و اا التساساػ نتاجاة ارن ااع درجاات الحارارة حالاثفاي الجاؾ الحاار عشد الرن   -أ

لالتاؾفر و ااا كاافي لعسمااات نقاام ورص الخرساانة خاصاة عشاادما نشقام إلاى مدااافات  السبظئاات
 طؾجمة.

عشد ضخ الخرسانة لسدافات طؾجمة أو الرن اعات عالاة لسشع نساسػ الخرسانة  رم وصاؾليا  -ب
 سسشا ليا  مالمة. إلى مؾ ع الرن خاصة اذا كانا ندبة ماخ/

 لتقمالم معدل انبعاث حرارة االماىة عشد صن الخرسانة الكتماة كسا في الددود والخزانات. -ج
فاااي عسمااااات الرااان البظااايخ كساااا فاااي االن ااااق أو عسمااااات الحقاااؽ لتحااات ظ الخرساااانة بقابمااااة  -د

 نذغالميا ل ترات طؾجمة.
 
 (.Water Reducing Adm)(Plasticizersالسزافات السصممة لمساء )السم نات( ) -3

ىي مؾاد نزجد مؽ سالؾلة عجالشة الدسشا دون الحاجة لزجادة ندبة مااخ/ ساسشا وال ائادة ماؽ 
ذلػ ان زجادة ندبة ماخ/ سسشا نزجد مؽ  ابماة التذغالم لمخرسانة أي نديم عسماات الخمل والشقم 

ن زجاادة ىا ه والرص والراقم ونداسم بالحراؾل عماى وجاو صاقالم لمخرساانة, وفاي ن اس الؾ اا فاإ
يقماام مااؽ مقاومااة الخرسااانة الشانجااة لمقااؾى السااخثرة عماليااا, فممسحافغااة عمااى نؾباااة الخرسااانة الشداابة 

وفااي ن ااس الؾ ااا زجااادة  ابماااة نذااغالميا ندااتعسم ىاا ه السزااافات. وندااسم ىاا ه السااؾاد بتقمالاام نداابة 
لحاجااة لزجااادة %م وىااي ندااتعسم لزجااادة مقاومااة الخرسااانة الشانجااة دون ا08ماااخ/ سااسشا إلااى حااد )
 .ةكساة الدسشا في الخمظ
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 (Accelerating Water Reducing Admالسزافات السصممة لمساء السعجمة) -4
وىااي مااؾاد نجسااع بااالؽ وعا ااة السزااافات السقممااة لمساااخ )السماادناتم ووعا ااة السااؾاد السعجمااة 

التاي يظمان فالياا وندتخدم لمحرؾل عمى خرسانة ذات مقاوماة عالااة فاي الجاؾ الباارد أو االمااكؽ 
   انجاز العسم بدرعة والحرؾل عمى خرسانة عالاة السقاومة.

 
 (.Retarding Water Reducing Admالسزافات السصممة لمساء الستطئة ) -5

ىااي ماااؾاد نجساااع باااالؽ وعا ااة السزاااافات السقمماااة لمسااااخ )السماادناتم ووعا اااة الساااؾاد السبظئاااة 
ة ذات مقاومة عالاة عشاد صاريا فاي الجاؾ الحاار, لعسماة االماىة. وندتعسم لمحرؾل عمى خرسان

أو فااي الخرسااانة عالاااة السقاومااة التااي سااتشقم بالزااخ لسدااافات طؾجمااة فياا ه السااؾاد نحدااؽ  ابماااة 
الزخ لمخرسانة مع السحافغة عمى نؾعالتيا وفدم مجال كاافي لعسمااات الارص والراقم لياا, كساا 

ي الدااادود, وكااا لػ فاااي الرااان البظااايخ نداااتعسم ىااا ه الساااؾاد فاااي صااان الخرساااانة الكتمااااة كساااا فااا
 لمخرسانة عالاة السقاومة.

 
 (Superplasticizersالسزافات السصممة لمساء ب رجة متفهقة )السم نات الستفهقة( ) -6

السزافات السقمماة لمسااخ بدرجاة مت ؾ اة أو كساا نعار  غالباا  بالسمادنات الست ؾ اة ىاي صاشف 
وأكثرىا فعالاة اذ انيا نقمم ندبة ماخ/ سسشا بشدبة نتراوح بالؽ  لمساخ حديث مؽ السزافات السقممة

%م وىشاك صاشف مشياا نكاؾن ممادنات مت ؾ اة ومبظئاة فاي الؾ اا ن داو ونداتعسم 31% إلى 08)
 اآلناة: لألغراضالسمدنات الست ؾ ة 

 أ. نقمالم السحتؾى السائي )ندبة ماخ/ سسشام بدرجة كرالرة لمحرؾل عمى مقاومة انزغاطاة أعماى
مااع السحافغااة عمااى  ابماااة نذااغالم ثابتااة بحالااث يسةااؽ نقاام ورص وصااقم الخرسااانة أو السؾنااة 

 بديؾلة.
زجادة  ابماة التذاغالم ماع السحافغاة عماى مقاوماة انزاغاط ثابتاة وذلاػ بالسحافغاة عماى ندابة  -ب

 ماخ/ سسشا ثابتة.
كاا لػ  ابماااة مااع السحافغااة عمااى مقاومااة انزااغاط ثابتااة و  ةنقمالاام محتااؾى الدااسشا فااي الخمظاا -ج

 ا ترادية. ألغراضنذغالم مشاسبة وذلػ 
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 (Air Entraning Admixturesمزافات اليهاء السصرهد ) -7
ىي مؾاد نزا  إلى الخرسانة أو السؾناة اثشااخ الخمال نعسام عماى نكاؾجؽ كسااة مداتقرة ماؽ 

السؾنااة, اليااؾاخ بيالئااة فقاعااات دقاقااة ونبقااى بذااةم فجااؾات ىؾائاااة صااغالرة داخاام كتاام الخرسااانة أو 
نتاجاة ساؾخ عسمااة الارص أو التاي نبقاى داخام كتماة الخرساانة  توججن التسالالز بالشياا وباالؽ ال راغاا

الراان. نكااؾن ىاا ه ال قاعااات اليؾائاااة غالاار مرنبظااة مااع بعزاايا وبالتااالي فيااي ال نزجااد مااؽ ن اذيااة 
 الخرسانة ندتعسم ى ه السزافات لألغراض اآلناة"

أ. زجااااادة مقاومااااة الخرسااااانة لاااادورات االنجساااااد والاااا وبان فيااااي نااااؾفر مجاااااال  لمساااااخ السؾجااااؾد داخاااام 
 الخرسانة عشدما يشجسد فاةرر حجسو ل لػ نتجشن ن ثالره الديخ عمى الخرسانة.

ب. لتحداااالؽ  ابمااااة التذاااغالم لمخرساااانة خاصاااة الخمظاااات ذات ندااابة مااااخ/ ساااسشا  مالماااة أو ذات 
 القمالم.محتؾى الدسشا أو الرمم 

  .ج. لزجادة  ابماة العزل الحراري الن اليؾاخ الداكؽ السحرؾر ىؾ مؽ أفزم انؾاع العؾازل
 د. لتقمالم كثافة الخرسانة ووزنيا ألغراض انذائاة, أي إلنتاج خرسانة خفا ة الؾزن.

 

 الهواد البوصوالييت: -5

شتاة )رابظاةم لؾحاادىا الرؾزوالناا ىاي مااؾاد ساالماةاة أو ساالماةاة الؾمالشاااة لااس لياا خااؾاص ساس
والاا ي ىااؾ نااانج عرضااي  Ca(OH)2ولكااؽ ليااا القابماااة عمااى الت اعاام مااع ىالدروكدااالد الكالدااالؾم 

م مع الساخ وىؾ ايزاا  لااس لاو صا ات رابظاة ولكاؽ عشاد ن اعماو C3Sو  C2 S لت اعم السركابا )
ة فاااي الساااؾاد ماااع الساااؾاد الرؾزوالنااااة يشاااتج ماااادة لياااا خراااائص رابظاااة, ان ماااادة الداااالماةا السؾجاااؾد

الرؾزوالنااااة ىاااي السداااخولة عاااؽ ىااا ا الت اعااام بذااارط ان نكاااؾن ساااالماةا غالااار مترماااؾرة الن الداااالماةا 
السترماؾرة فعالالتياا  مالمااة الن ن اعمياا  مالام لاا لػ نكاؾن فعالاااة الساادة الرؾزوالنااة بقاادر احتؾائياا عمااى 

 الدالماةا غالر السترمؾرة.
اخارى صااشاباة السشذا  وغالرالتيااا ماؽ ال زاا ت ىشااك ماؾاد بؾزوالناااة طراعااة السشذاا  وماؾاد 

الظراعاة أو الرشاباة ل لػ فدعرىا غالبا  يةؾن واطئا , ندتعسم لزجادة السقاوماة الشيائااة لمخرساانة 
عشد اضافتيا إلاليا, أو ندتعسم الساتردال جازخ ماؽ الداسشا فتاتؼ السحافغاة عماى السقاوماة الشيائااة 

 خص مؽ الدسشا.ولكؽ نقمم الكم ة الن ى ه السؾاد ار 
ومؽ امثمة السؾاد الظراعاة ىي  ذؾر الرز السحرو ة والسظحؾنة, والظالؽ السحروق, والرمااد 

 الرركاني, ومؽ امثمة السؾاد الرشاباة ىي الرماد الستظاير, وربار الدالماةا. 
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خاصاااة ان كاناااا د ائقياااا خذاااشة الداااظم أو ذات شاااةم غالااار  ان اضاااافة الساااؾاد الرؾزوالنااااة
كروي ندرن انخ اض  مالم في  ابماة التذغالم ل لػ احاانا  ندتعسم معيا السمدنات وىاي مزاافات 
نعسم عمى زجاادة  ابمااة التذاغالم وكا لػ نزجاد ماؽ السقاوماة فالشاتج ماا يداسى بالداسشا عاالي االداخ 

(High Performance Concrete اد الرؾزوالناة ن الاد ايزاا  ماع صا ة زجاادة السقاوماة م, ان السؾ
أو نقمالااام ساااعر الخرساااانة نقمالااام ن اذياااة الخرساااانة الن د ائقياااا ناعساااة نعسااام عماااى نقمالااام مداااامات 
الكؾنكرجاااا حالاااث نداااد  داااؼ ماااؽ ىااا ه السداااامات كااا لػ نقمااام ماااؽ نااا ثالر االمااا ح الكررجتااااة عماااى 

ياا ه االماا ح كسااا ان وزنيااا الشااؾعي ا اام مااؽ الاا ي يتاا ثر ب Ca(OH)2الخرسااانة ألنيااا نت اعاام مااع 
الدسشا ل لػ يقم وزن الخرسانة الشانجة عشاد اساترداليا بابعض الداسشا, نظحاؽ الساؾاد الرؾزوالنااة 

 ناعسا  إلزالة التكتم والرمؾرات وزجادة السداحة الدظحاة لغرض زجادة الت اعم.
 

حؼ في محظات نؾلالد الظا ة وىؾ مؽ ىؾ الرماد الشانج مؽ حرق ال  (:Fly Ashالشناد الهخطايش )
انااؾاع الرؾزوالنااا الرااشاباة وحرالبانااو كروجااة وناعسااة جاادا  يتااراوح  ظاار حرالبانااو بااالؽ )مااا يةرومتااار 

m 600-250م ومداحتو الدظحاة )011-0
2
/Kg( م.8.38م ووزنو الشؾعي بحدود 

م نراااشف الرمااااد ASTMوىشااااك عااادة اناااؾاع ماااؽ الرمااااد الستظااااير فالسؾاصااا ة االمرجةااااة )
الستظاير حدن نؾع ال حؼ ال ي يخم و ونختماف ال عالااة )ندابة الداالماةا ال عالاةم باالؽ ىا ه االناؾاع, 
ك لػ فإن درجة الحارق لم حاؼ ناخثر عماى فعالااة الساادة الرؾزوالنااة فجزجئاات ال حاؼ الكاربؾنااة غالار 

 لسادة.السحرو ة عادة نكؾن اكرر حجسا  مؽ الرماد ووجؾدىا يقمم فعالاة ا
ان خمل الرماد الستظاير مع الخرسانة يدرن نغالالار لؾنياا فارابم لؾنياا غامقاا  اكثار بدارن 

 لؾن الكاربؾن االسؾد, وى ا مؽ الت ثالرات الجانراة غالر السرغؾبة لمخرسانة.
م يستاز ب عالاة Fنسالز السؾاص ة االمرجةاة بالؽ انؾاع الرماد الستظاير فالشؾع ال ي يرمز لو )

م والا ي يحاؾي عماى Cؾماة ثابتاة ومحتاؾى كااربؾن ثاباا. والشاؾع االخار الا ي يرماز لاو )عالاة ونع
 م يحؾي ندبة أ م مؽ الدالماةا ال عالة.CaOندبة أعمى مؽ اوكدالد الكالدالؾم )

 
ىي ماادة بؾزوالنااة نشاتج ماؽ صاشاعة الداالماةؾن حالاث ياتؼ فمتارة  (:Silica Fumeرخاس السيليكا )

لراشاعة لتتخماف د اائو ناعساة ماؽ الداالماةا, ان ندابة الداالماةا ال عالاة االبخرة الراعدة ماؽ ىا ه ا
عاادة مااا نعتساد عمااى ندابة حاارق الساؾاد السشتجااة لألبخارة فااالحرق غالار السةتساام يتارك جزئاااات مااؽ 
الكااربؾن نقماام مااؽ فعالاااة السااادة كاا لػ فااإن نداابة الدااالماةؾن فااي السااؾاد الداخمااة فااي ىاا ه الرااشاعة 

ا ال عالة في بخار الدالماةا الشاانج فساث   ان كاان ندابة الداالماةؾن فاي الساؾاد يغالر مؽ ندبة الدالماة
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%م كمسااا زادت الشداابة 51%م يشااتج بخااار الدااالماةا يحااؾي عمااى سااالماةا فعالااة بحاادود )81االولاااة )
 %م.05االولى زادت الثاناة بحالث يسةؽ ان نرم الدالماةا إلى )

م 0.3 -0.03الحرالبااات بااالؽ )مااايةرومتر  م وحجااؼ8.81ان الاؾزن الشااؾعي لبخااار الدااالماةا )
m 20000والسداحة الدظحاة  د نرم إلى )

2
/Kg.م ونعترر أعمى مؽ بكاة السؾاد الرؾزوالناة 

 
 (Fibresااللياي ) -9

الخرساااانة المافااااة ىاااي خرساااانة مدااامحة بإضاااافة  ظاااع  راااالرة مش رااام نداااسى االلااااا , ان 
ولألحسااال الراادماة ولقااؾى االنحشاااخ وان اضااافة  الخرسااانة العاديااة مااادة  مالمااة التحساام لقااؾى الذااد

االلاا  إلى الخمظة الخرساناة يحدؽ ماؽ خاؾاص الخرساانة خاصاة مقاومتياا لمقاؾى السا كؾرة كساا 
 يزجد مؽ مرونتيا.

%م  مؽ حجؼ السؾاد الكماة الداخمة في 8-0نزا  االلاا  عادة بشدبة  مالمة نتراوح بالؽ ) 
االلاا  عؽ ذلػ يدارن ان راال ماؾاد الخرساانة اذ نتكاؾر االلااا  انتاج الخرسانة, ان زجادة ندبة 

مااع بعزاايا ونياابل اساا م الخرسااانة كسااا يداارن زجااادة نداارتيا خذااؾنة سااظم الخرسااانة. ان اضااافة 
االلااااا  يدااارن انخ ااااض  ابمااااة التذاااغالم لمخرساااانة وجااازداد ىااا ا االنخ ااااض بزجاااادة ندااابة االلااااا  

 السزافة.
التااي نرااشع مشيااا ونداابة إلااى ابعادىااا اذ نتااراوح نداابة طااؾل نرااشف االلاااا  نداابة لمسااادة 

الظؾلااللاا  إلى  ظرىا )
القظر

م ونتغالر ندبة ن ثالرىا عمى خرائص الخرساانة )زجاادة 25 -150م بالؽ )

مقاومة الخرسانةم مع نغالر ى ه الشدبة. اما بالشدبة لمسؾاد التي نرشع مشيا االلااا  فيشااك الااا  
لاسراتم, ؾ حديااد الدااتالم, الرااؾلي بااروبالمالؽ )نااؾع مااؽ الراا :ي نرااشع مااؽطراعاااة واخاارى صااشاباة وىاا

 اسبدا, لاد )لاد جؾز اليشدم, الاا  زجاجاة, الاا  كاربؾناة.نايمؾن, 
ثام االلااا  الدائرجاة السقظاع وىاي االكثار اساتعساال  م مشيا ىشاك انؾاع متعددة  الياي الدتيل: -1

ممااؼم وىااي نرااشع مااؽ  ظااع االساا ك إلااى اطااؾال  رااالرة,  0.25 -0.75يتااراوح  ظرىااا بااالؽ )
وىشاك الاا  ستالم ذات مقظع مدتظالم وىي نرشع مؽ  ظع الرمالا إلى  ظع صغالرة سسةيا 

 .ممؼم 0.25حؾالي )
%م الاا  ساتالم ندابة إلاى حجاؼ ماؾاد الخرساانة يزجاد ماؽ مقاوماة الكدار 3-8أن أضافة ) 

  ظر الخرسانة.مرنالؽ إلى ث ث مرات كسا يقمم احتسالاة ن
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م 111-811نرشع ىا ه االلااا  ماؽ شاعالرات زجاجااة اذ يجساع ماا باالؽ )االلياي الزجاجية:  -2
مماؼم  08 -3شعالرة ونجدل مؽ بعزيا ثؼ نقظع ب طؾال مختم ة وجتراوح  ظر كام لااد باالؽ )

م ممؼ. لأللاا  الزجاجاة مقاومة شد عالااة جادا  وىاي نزاا  لزجاادة  اؾة 81-08وطؾلو بالؽ )
 د وزجادة ديسؾمة الخرسانة.الذ

وىاااي نزاااا  غالباااا  لزجاااادة القاااؾة الرااادماة االليااااي السراااشهعة مااان الباااهليسر والشاااايمهن:  -3
 لمخرسانة ل لػ نرن اغم ة الركائز السعرضة لمدق مؽ خرسانة مدمحة بي ه االلاا .

 ندتعسم لزجادة مقاومة الذد ومقاومة االنحشاخ لمخرسانة.االلياي االستدتية:  -4
ماايةرومترم  01-8وىي الاا   ؾجة جدا  مقارنة بؾزنيا, يتراوح  ظرىاا باالؽ )الياي الكاربهن:  -5

وىاااي نداااتعسم لزجاااادة مقاوماااة الخرساااانة لمذاااد واالنحشااااخ زجاااادة عالااااة كساااا نزجاااد ماااؽ ديسؾماااة 
 الخرسانة.

وىي نزجد  وندتعسم لمخرسانة المافاة واطئة الكم ة الياي ليف جهز اليش  وااللياي العزهية: -6
 مؽ نرابل الخرسانة ومقاومتيا لمتذقو ب عم  ؾى الذد.

ممؼم و ظرىا يتراوح 3وىي الاا  يةؾن طؾليا بحدود )(: Micro Fibresااللياي ال قيصة ) -7
مااايةرومترم ىاا ه االلاااا  نعظااي مداااحة سااظحاة عالاااة جاادا  مقارنااة باأللاااا   88-8بااالؽ )

لخرسانة وبالتاالي زجاادة مقاوماة الخرساانة لمتذاقو ولكاؽ العادية وى ا يدرن زجادة نرابظيا مع ا
ى ا الشؾع مؽ االلاا  يدرن انخ اض في  ابماة التذغالم لمخرساانة أكثار ماؽ االلااا  العادياة 

 ل لػ عادة ما يمج  إلى استعسال خ طات خاصة لي ه الخرسانة.
 

 :مزافات متشهعة -11
مشياااا ياااخدي وعا اااة معالشاااة, فيشااااك كااام و  غالااار ماااا ذكااار ىشااااك اناااؾاع كثالااارة ماااؽ السزاااافات

خرساااانة نسشاااع ن ااااذ السااااخ خ لياااا, والساااؾاد  إلنتااااجالسزاااافات السانعاااة لش ااااذ السااااخ والتاااي نزاااا  
الرؾزوالنااااااة التاااااي نزاااااا  لتحداااااالؽ مقاوماااااة الخرساااااانة, ومزاااااافات مرالااااادة لم ظرجاااااات والجاااااراثاؼ, 

افات نزجااد ن صااو مزااو ومزااافات ممؾنااة,  ومزااافات مانعااة لمراادأ, ومزااافات نداارن التساادد, 
 ومزافات اخرى متشؾعة. ,عجالشة الدسشا مع الركام

 
 
  

  



45 

 الهصادس

 

 .ج ل بذالر سرسؼ: . نكشؾلؾجاا الخرسانة0

 

 اسساعالم الجشابي, سعاد بباس الزجدي. حقي :. ال حؾصات السختررجة لتكشؾلؾجاا الخرسانة8

 

3. Properties of concrete (2011): A. M. Neville. 

 

4. Concrete technology (2008): A. M. Neville, J. J. Brooks 

 

 

 


