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 الخرسانة

CONCRETE 

 
 : الخرسانة

 
بر السمنت المـادة الععالـة منت والرمل والحصى بالماء ويعتكتلة غير متجانسة متكونة من خليط الس

الخليط اذا انه يتعاعل فيزياويا وكيمياويا مع الماء مكونة المادة االصقة ثم يكون كتلـة صـلبة   في هذا

 مشابه للصخور الطبيعية المقاومة للظروف الجوية.

لوطـة حـديثا والتـي لـم ( علـى الخرسـانة المخFresh Concreteالخرسـانة الطريـة ) تعبيـريطلق 

وهذه الخرسانة تعقد لدونتها بصورة تدريجية, وعندما تتماسك تماما, تعرف بالخرسانة تتماسك بعد,  

ولكن عند تجاوزها هذه المرحلة ودخولها  فـي مرحلـة التصـلب,   (.Green  Concreteالخضراء )

شأ, تعرف عندئذ بالخرسـانة أي اكتساب المقاومة, بحيث تستطيع أن تتحمل األثقال المؤثرة على المن

 (.Hardened Concreteالمتصلبة )

 

 المجاميع : 

 
وهي عبارة عن الحصى والرمـل المسـتعمل فـي الخرسـانة وان هـذه المـواد هـي مـواد خاملـة تقـو  

 بالوظائف التالية:

 ملىء العراغات الموجودة في الخرسامة.  -1

 تقو  بمقاومة التغيرات الجمعية. -2

 

 يع: اسباب استعمال المجام

 
 مواد رخيصة الثمن.  -1

 مواد اولية متوفرة. -2

 % من جسم الخرسانة. 75تكون قلب الخرسانة وتشغل حوالى  -3

 (.   Shrinkage ,creepتقاو  المتغيرات الجمعية ) -4

 

 

 بعض خواص الخرسانة :

 
 تاخذ شكل القالب الذي تصب فيه. -1

 قوة تحملها في حالة الضغط عالية.  -2

 . ةقوة تحملها في حالة الشد ضعيع -3

 

 عالقة العراغات بقوة تحمل الخرسانة: 
 

كلما كانت العراغات كبيرة داخل الخرسانة من حيث الحجم والعدد والشكل فعي هـذه الحالـة تقلـل مـن 

 قوة التحمل وذلك النها تقلل من كثافة الخرسانة وبالتالي تؤدي الى حصول ضعف الخرسانة.
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 مصطلحات علمية:  

 خلط االسمنت مع الماء:  تتكون عجينة االسمنت من* 

Cement Paste → Cement + Water 

 يتكون المالط )القيمة, المونة( من خلط االسمنت, الماء والركا  الناعم )الرمل(: * 

Mortar → Cement + Water + Fine Aggregate 

شن  تتكون الخرسانة االعتيادية من خلط االسمنت, الماء, الركا  الناعم )الرمل( والركا  الخ* 

 )الحصى(:

Normal Concrete →Cement+Water+ Fine Aggregate +Coarse Aggregate 

تتكون الخرسانة المسلحة من خلط االسمنت, الماء, الركا  الناعم )الرمل(,الركا  الخشن )الحصى(  * 

 وحديد التسليح:

Reinforced Concrete → Cement + Water + Fine Aggregate + Coarse 

Aggregate  + Steel Bars                                                                                  

 من الخرسانة:   أنواع

 -من أشهر أنواع الخرسانة:

 

 ) ( Plain Concrete:الخرسانة االعتيادية -1

 الخ   ,وتستعمل بشكل كبير في البناء مثل التبليط والسدود والساحات

 

 ( Reinforced Concrete)  :ة المسلحةالخرسان -2

هذا النوع شائع االستعمال في البناء للسقوف والجسور واألعمدة واألسس وفي كل مكان يتطلب   

 قوى عالية للشد والضغط. 

 

 ( Stressed Concrete-Pre) الخرسانة المسبقة الجهد: -3

تخدا  سمك اقل وحجم اقل  يستعاد منها في شتى المجاالت كالجسور والمالعب ومن ميزاتها اس    

بالنسبة لقوة الشد فتكون عالية جدا  من الخرسانة وبقوة تضاهي قوة الخرسانة المسلحة. أما 

 ويتطلب هذا النوع من الخرسانة إلى أيدي ماهرة وطرق فنية خاصة إلنتاجه. 

 

 ( Fabricated Concrete-Pre)خرسانة البناء الجاهز:  -4

 ن الخرسانة المسلحة في المعامل وتجهيز المواقع بها لربطها.يتم توفير معردات البناء م    

 

  (Cast In Situ Concrete):خرسانة الصب ألموقعي  -5

موقع داخل  تخلط  التي  الخرسانة  من  هي  الخرسانة  مواد  كافة  تحضير  يتم  حيث  المشروع, 

 االسمنت, الماء, الركا  الناعم والركا  الخشن داخل الموقع.  

  

 ( Ready Mixed Concrete: )الجاهزة الخلطالخرسانة  - 6

هي الخرسانة التي تخلط داخل مصنع مركزي )خالطة مركزية( ثم تنقل إلى موقع العمل بواسطة   

شاحنات خالطة أو شاحنات رجاجة. تستعمل الشاحنات الرجاجة عندما تخلط الخرسانة خلط كامل  

عندما تخلط الخرسانة خلط جزئي داخل  داخل المصنع المركزي, بينما تستعمل الشاحنات الخالطة  

   المصنع المركزي أو تخلط خلط كامل داخل الشاحنات الخالطة نعسها. 
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 خواص الخرسانة : 
 

 مقاومة العوامل الجوية.   -1

 مقاومة الضغط الناتج عن االحمال المصممة.  -2

 تتحمل مرور الزمن.  -3

 والصيف. تتحمل االختالف في درجات الحرارة بين الليل والنهار والشتاء  -4

 تكون غير نعاذة في بعض المنشاءات مثل السدود.  -5

تكون ذات قوة في تحمل عالية في حالة الضغط وتقاو  التأكل بععل المواد الموجودة في   -6

 التربة كما في االسس 

 تكون مقاومة الى فعل االمالح والرج كما في المنشأءات البحرية   -7

 بعض المنشاءات مثل المخازن  تكون مقاومة الى التعاعالت الكيمياوية كما في -8
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 الخرسانة الطرية 

FRESH CONCRETE 
 

 المقدمة: 

 
 ( الطرية  الخرسانة  نعبير  لم  Fresh Concreteيطلق  والتي  حديثا  المخلوطة  الخرسانة  على   )

ما, تعرف بالخرسانة  وهذه الخرسانة تعقد لدونتها بصورة تدريجية, وعندما تتماسك تماتتماسك بعد,  

(. ولكن عند تجاوزها هذه المرحلة ودخولها  في مرحلة التصلب,  Green Concreteالخضراء )

أي اكتساب المقاومة, بحيث تستطيع أن تتحمل األثقال المؤثرة على المنشأ, تعرف عندئذ بالخرسانة  

 (. Hardened Concreteالمتصلبة )

تاثر تتاثر  الخرسانة  اثناء عملية نقلها ونظرا الن مقاومة  ا كبيرا بدرجة رصها ومدى االعتناء بها 

( مناسب بحيث يمكن  Consistenceوصبها, فمن الضروري ان تكون الخرسانة الطرية ذات قوا  ) 

 (. Segregationنقلها, صبها ورصها بمقدار مناسب من الشغل المنجز ودون حصول االنعزال )

المنشا   طبيعة  ان  الى  هنا  االشارة  ذات ويمكن  الطرية  الخرسانة  تكون  ان  تتطلب  قد  الخرساني 

خصائص معينة بغية التمكن من استعمالها بكعاءة في ذلك المنشا دون حصول اية صعوبات او زيادة 

ثم رصها  القالب  في  موضعها  الى  الخلط  مكان  من  الخرسانة  نعل  بعمليات  القيا   عند  التكاليف  في 

ة وبالتالي تكون الخرسانة المتصلبة خالية من العراغات  رصا كليا للحصول على خرسانة طرية كثيع

الطرق   الغراض  المستعملة  الطرية  الخرسانة  تكون   , المثال  سبيل  على  عال.  تحمل  وذات  تقريبا 

بمحتوى ماء اقل من الخرسانة المستعملة في المباني االعتيادية وذلك لسهولة نقلها ورصها وقلة 

لى ذلك تتحكم خصائص الخرسانة الطرية المطلوبة بشكل القالب تشابك حديد التسليح فيها. اضافة ا

 وترتيبه وكثافة حديد التسليح فيه. 

 

 (: Mixing of Concreteخلط الخرسانة )
 

وعند   والقوا ,  التكوين  متجانس  خليط  على  للحصول  البعض  بعضها  مع  الخرسانة  مكونات  تخلط 

ال حبيبات  تكون جميع سطوح  ان  يجب  الخلط  من  يعتبر خلط االنتهاء  االسمنت  بعجينة  مغطاة  ركا  

الخرسانة من اهم العمليات التي تؤثر على خواصها المحتلعة لذلك يجب اعطاءها العناية الكافية وتتم  

 هذه العملية اما بالطريقة اليدوية او باستعمال الخالطات الميكانيكية. 

  

 :( Hand Mixingالطريقة اليدوية )  -1
 

ها خلط الخرسانة يدويا, وفي هذه الحالة يصعب الحصول على خليط  هناك بعض الحاالت يتم في

العملية  هذه  انجاز  ويمكن   . الخلط  عملية  اثناء  كافية  وعناية  جهد  اعطاء  يتطلب  لذا  متجانس 

بنشر الركا  في طبقات منتضمة على سطح صلب, نظيف وغير مسامي ثمة نشر االسمنت فوقه  

جاروف وبقلب المواد من احدى النهايات الى االخرى حتى   , وتخلط المواد الجافة جيدا الستعمال

في   تجويف  يعمل  ثم  االقل.  على  قلبات  لثالث  العملية  هذه  تحتاج  حيث  الون  منتظم  خليط  ينتج 

االنتباه   مع  تدريجية  الماء بصورة  الوسط ويضاف  معتوح من  الخليط على شكل مخروط  وسط 

الخليط,   بالخروج من جملة  له  السماح  الخارج نحو الى عد   الخليط من  يقلب  وفي هذا االثناء 

 المركز ويستمر التقليب, على االغلب ثالث مرات, حتى ينتظم قوا  الخلطة ولونها. 
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 :(Mechanical Mixingالخلط الميكانيكي )  -2

 
الخالطات   استعمال  اصبح  كبيرا,  جهدا  تكلف  للخرسانة  اليدوي  الخلط  عملية  لكون  نظرا 

ذو   على الميكانيكية  التؤثر  كي  تعريغها  بطريقة  االعتناء  يجب  استعمالها  وعند  كبيرة,  اهمية 

في   االساسية  النقاط  تعتبر من احدى  الخالطة  تعريغ  فان طريقة  الحقيقة,  لبخليط. وفي  تجانس 

 تصنيف الخالطات. ويمكن تصنيف الخالطات الميكانيكية الى االنواع التالية:

 

 (: sTilting Mixerالخالطات القالبة ) -أ
 

يكون وعاء الخلط في هذه الخالطات بشكل مخروطي وغالبا مايحوي بداخله الواح تسمى بريش  

التحريك حيث تساعد على اجرلء عملية الخلط بطريقة منتظمة. ويمكن تعريغ الخرسانة بسهولة 

يعضل  لذا  محورها,  حول  الخالطات  هذه  بامالة  وذلك  الخليط  لمكونات  االنعزال  حصول  وبدون 

 لها للخلطات الجافة القوا  والحاوية على ركا  خشن المقاس. استعما

 

 (: Tilting Mixers-Nonالخالطات الغير قالبة )  -ب

 
تتكون هذه الخالطات من اسطوانة تدور حول محور ثابت وتتم عملية الخلط فيها بتدحرج المواد 

الن الخرسانة من  نهايتيها وتعرغ  اليها عادة من احدى  المواد  هاية االخرى وذلك  بداخلها. تغذى 

)مزلقة والخشب  الحديد  معتوحة من  قناة  بعصل    -بايصال حوض بشكل  او  الخالطة  باسطوانة   )

مكونات   فان  واطئة,  الخالطة  من  الخرسانة  تعريغ  سرعة  لكون  ونظرا  قسمين.  الى  االسطوانة 

اوال وحبيبات  الخرسانة تميل الى االنعزال, واثناء عملية التعريغ يميل مالط االسمنت الى النزول  

للخاطات   استعمالها  يعضل  اذا  الخالطة  في  االحيان  بعض  في  تبقى  وقد  اخيرا  الخشن  الركا  

 الخرسانية الحاوية على ركا  صغير المقاس.

 

 (: Pan Mixerالخالطات القدرية )  -ج

 
تدور حول محورها, ويتم الخلط فيها بواسطة مجاذيف نجمية    تتالف من وعاء او اسطوانة افقية

الخلط  تدو يكون وعاء  االحيان  بعض  وفي  محور عمودي وموضوعة بصورة المركزية  ر حول 

الحركة   تكون  الحالتين  كال  وفي  االسطوانة,  محور  حول  دورانية  بحركة  المجاذيف  وتدور  ثابتا 

النسبية بين الخرسانة والمجاذيف مماثلة حيث تخلط الخرسانة الموجودة في اي جزء من الوعاء 

وبص تامة.  مركزية  بصورة  للحركة وتستعمل كخالطة  قابلة  الخالطة غير  هذه  تكون  ورة عامة, 

للمشاريع الكبيرة, في معامل صناعة الوحدات الخرسانية الجاهزة وفي المختبرات, كما وتستعمل  

( القوا  والمتماسكة. وبسبب وجود االلواح الدوارة والتي Stiffبصورة خاصة للخلطات الصلبة )

من كبيرا  جزءا  من    تشغل  قليلة  قليلة  كمية  لخلط  ايضا  الخالطات  هذه  وتستعمل  الخلط  وعاء 

 الخرسانة لذا يعضل استعمالها في المختبر. 

 

 (: Drum Type Mixersالخالطات االسطوانية الشكل ) -د

 
من  كمية  تتجمع  وبذلك  الخلط  عملية  اثناء  الداخلية  لجوانبها  قشط  اليحصل  الخالطات  هذه  في 

بجوان وتلتصق  العمل  المالط  نهاية  عند  غسلها  لحين  هناك  تبقى  حيث  الداخلية  االسطوانة  ب 

اليومي. فالخليط االول سيعقد كمية كبيرة من المالط ويظهر اثناء التعريغ بشكل حبيبات من الركا   

ذلك  معالجة  ويمكن  االول  الخليط  اهمال  يجب  لذا  االسمنت,  عجينة  من  بطبقة  محاطة  الخشن 

 (.Butteringالخالطة قبل بداية الخلط لغرض تمليطها )بوضع كمية من المالط في 
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 (: Dul Drum Mixersالخالطات الثنائية الوعاء ) -ه

 
تتكون من وعائين متجاورين حيث تخلط الخرسانة لمدة معينة من الزمن في الوعاء االول وتنقل الى 

يعا الوقت  هذا  متوسط  وفي  الخلط.  عملية  من  الباقية  للعترة  الثاني  االول الوعاء  الوعاء  شحن  د 

بمكونات الخرسانة ويبدا بعملية الخلط من جديد. وهذه العملية متواقتة بحيث اليحصل اختالط بين  

مكونات الخرسانة الغير المخلوطة ومكونات الخرسانة المخلوطة جزئيا او بين االخيرة والمكونات  

بال الخرسانة يكون مضاععا مقارنة  انتاج  فان  خالطات االعتيادية. تستعمل هذه  المخلوطة كليا وبذا 

الخالطات في اشلء الطرق, عندما تكون المساحة المتوفرة وحرية استعمالها محدودة وقد تستعمل  

 خالطات ثالثية الوعاء لهذا الغرض.

التي تمأل بالمواد,  Batch Mixerان كل الخالطات المذكورة هي خالطات وجبة ) ( أي من النوع 

قبل   تماما  تعرغ  ثم  ) تخلط  المستمرة  الخالطات  عن  تختلف  وهذه  ملئها,   Continuousاعادة 

Mixers .التعريغ أي الخالطات التي تغذى بالمواد االولية وتعرغ المواد المخلوطة بتدفق مستمر ) 

 

 (: Size of Mixerمقاس الخالطة )

 
ا المكونات  حجم  الى  االول  يشير  رقمين:  يستعمل  وغالبا  بحجمها  الخالطة  مقاس  عن  لغير  يعبر 

,   10/ 7المخلوطة, بصورة سائبة, والثاني يعبر عن حجم الخرسانة عند خلطها, على سبيل المثال,  

االسمي   22/ 14,  14/ 8 المقاس  يستند  الحاضر  الوقت  وفي  المكعب.  بالقد   هي  القيم  وهذه  ...الخ 

 .B.Sنية )للخالطة على حجم الخرسانة بعد عملية الرص, كما مبين في المواصعات القياسية البريطا

( الستعماالت  3قد   1  2/ 1)  3(  0.04تصنع الخالطات باحجا  مختلعة تتراوح بين ) (.1305:1967

( واذا كانت الكمية المخلوطة صغيرة نسبة الى حجم الخالطة فان  3ياردة  17)  3(  13المختبرية الى )

 الخليط الناتج يكون غير متجانس التكوين وتكون العملية غير اقتصادية. 

 

 (: Mixing Timeالخلط ) زمن

 
من   يكون  لذا  الصب,  عملية  النهاء  ممكن  وقت  باسرع  الخرسانة  تخلط  ما  غالبا  العمل,  موقع  في 

وذات   التكوين  متجانسة  خرسانة  النتاج  الخلط  لعملية  الالز   للزمن  االدنى  الحد  معرفة  الضروري 

ق ليس هو زمن الخلط بل عدد مقاومة مناسبة. وهذا الزمن يختلف باختالف نوع الخالطة وبتعبير اد 

تكون حوالي ) الخلط, وبصورة عامة,  لعملية  الالزمة  الخالطة  كافية. ومن جهة  20دورات  ( دورة 

اخرى, نظرا لتحديد الحد االقصى لسرعة الدوران من قبل صانع الخالطة فان عدد الورات يعتمد على 

 زمن الخلط.

( فالتغير في  1الخليط كما مبين في شكل رقم )  ولخالطة معينة هناك عالقة بين زمن الخلط وتجانس

مقاومة عينات خرسانية مصنوعة من خليط معين ومخلوطة لعترة معينة من الزمن يعبر عن عد  

 ( من  اقل  لعترة  الخرسانة  خلط  بان  ويظهر  كما  الخليط,  خرسانة 1  4/ 1-1تجانس  يعطي  دقيقة   )

 يؤدي الى تحسين تجانس الخليط بدرجة كبيرة. متغيرة كثيرا ولكن زيادة وقت الخلط عن هذه العيم ال

 ( رقم  شكل  في  موضح  كما  الخلط  زمن  بزيادة  الخرسانة  مقاومة  معدل  يزداد  ذلك,  الى  (  2اضافة 

وضمن   دقيقتين  بعد  اهمية  بذات  واليكون  واحدة  دقيقة  حوالي  بعد  فجاة  ينخعض  الزيادة  ومعدل 

 ذو اهمية كبيرة. الدقيقة االولى يكون تاثير زمن الخلط على المقاومة 

(  1تتغير القيمة الععلية للحد االدنى لزمن الخلط مع نةع الخالطة وتعتمد علة مقاسها فالجدول رقم ) 

يبين القيم النموذجية, ويحسب هذا الزمن من وقت وضع كل المواد الصلبة في الخالطة. ان االرقا   

حديثة   خالطات  عدة  هناك  ولكن  االعتيادية  للخالطات  هي  خليطا المدرجة  تعطي  الحجم  وكبيرة 

( دقيقة, وفي الخالطات القدرية ذات السرعة العالية 1  2/ 1-1متجانسا عندما يكون زمن الخلط بين )

( ثانية. ومن جهة اخرى عند استعمال الركلم الخعيف الوزن  35يكون من الخلط قصيرا اذ يصل الى )

( دقيقة لخلط الركا  مع  2سم الى )( دقائق وفي بعض االحيان يق5يجب ان اليقل زمن الخلط عن )
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( يتبعها  الالز  3الماء,  الخلط  زمن  طول  فان  عامة  وبصورة  االسمنت.  اضافة  بعد  اخرى  دقائق   )

للحصول على خليط متجانس التكوين واللون يعتمد على نوعية او جودة موالعة المواد اثناء تعريغ  

 الخليط. 

ا تبخر  الى  يؤدي  طويلة  لعترة  الخرسانة  خلط  قابلية  ان  في  نقصانا  ذلك  ويتبع  الخليط  من  لماء 

وبذلك  كان ضعيعا  اذا  وباالخص  الخشن  الركا   يتكسر  الخلط  زمن  بزيادة  ذلك  الى  اضافة  التشغيل. 

ايضا   الخليط  حرارة  وترتعع  كما  ايضا  الخليط  تشغيل  قابلية  وتقل  للركا   السطحية  المساحة  تزداد 

 بة.بسبب االحتكاك الداخلي بين الحبيبات الصل

 

 
 (: العالقة بين مقاومة االنضغاط وزمن الخلط1شكل )

 

 

 

 
 (: تاثير زمن الخلط على مقاومة االنضغاط2شكل )
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 ( الحد االدنى لزمن الخلط 1جدول )

 

 دقائق  –زمن الخلط  سعة الخالطة

 ( 3)ياردة ( 3) 
الجمعية االمريكية للخرسانة والجمعية االمريكية  

 ( ASTM C 94-78aالختبار المواد ) 

 1 1الى حد  0.8

1.5 2 1 ¼ 

2.3 3 1 ½ 

3.1 4 1 ¾ 

3.8 5 2 

4.6 6 2 ¼ 

7.6 10 3 ¼ 

 

 

 تغذية مكونات الخليط في الخالطة: 

 
الخليط   تعتمد على خواص  النها  وذلك  الخالطة  في  الخليط  مكونات  لتغذية  هناك طريقة عامة  ليس 

 وبصورة عامة:  ,والخالطة

 من ماء الخلط في الخالطة.توضع اوال كمية قليلة   - 1

ثم يضاف اليها كل المواد الصلبة ومن االفضل ان تغذى المواد بصورة منتظمة في الخالطة وفي    -2

 نعس الوقت وان امكن ان يغذى الجزء االكبر من الماء خالل نعس الوقت. 

 اما الجزء المتبقي من الماء فيضاف بعد اضافة المواد الصلبة.   -3

 

 ات, عند استعمال خليط جاف جدا يكون من الضروري ان:وفي بعض الخالط

 يغذى اوال بعض الماء والركا  الخشن واال فان سطح الركا  الخشن اليترطب كليا. 

 

 : ( جدا بانهStiffولقد لوحظ في بعض الخالطات القدرية الصغيرة وعند استعمال خلطات صلبة )

 

 من االفضل ان يغذى الرمل اوال.  -1

 الركا  الخشن.ثم جزء من  -2

 ثم االسمنت.  -3

 . ومن ثم الماء واخيرا يغذى الجزء المتبقي من الركا  الخشن وذلك لغرض تكسير كتل المالط -4
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 قابلية تشغيل الخرسانة الطرية 

WORKABILITY OF FRESH CONCRETE 
 

 :قابلية تشغيل الخرسانة الطرية

ذات الطرية  الخرسانة  كون  حالة  بحيث    في  مناسب  وإنهائها  قوا   كليا  نقلها وصبها ورصها  يمكن 

 بجهد معقول وبدون حصول االنعزال, يقال أنها قابلة للتشغيل.

وقابلية التشغيل المطلوبة تعتمد, بدرجة كبيرة على طرق الرص المتوفرة فقد تستعمل طريقة الرج  

والطل الطرية.  الخرسانة  من  المحصور  الهواء  لطرد  الرص  عملية  في  اليدوي  الدك  الكلية أو  قة 

 الالزمة للحصول على رص متكامل للخرسانة هي عبارة عن:

 الشغل المبذول =  الشغل النافع + الشغل المعقود 

 

بين  الداخلي  االحتكاك  على  للتغلب  الرص  عملية  في  المبذول  الشغل  عن  عبارة  هو  النافع  الشغل 

حتكاك السطحي بين الخرسانة  حبيبات الركا  في الخرسانة إضافة إلى الشغل المبذول للتغلب على اال

المعقود فهو عبارة عن الشغل المبذول لرج   وحديد التسليح أو سطح القالب من الداخل, أما الشغل 

الطاقة  من  المهم  الجزء  هو  الداخلي  االحتكاك  إن  وبما  الرص.  المتكاملة  الخرسانة  وأجزاء  القالب 

ية الشغل الداخلي النافع الالز  للحصول على  الكلية, فيمكن تعريف قابلية التشغيل بأنها مقدار أو كم

 رص متكامل للخرسانة الطرية.  

الخرسانة الطرية يلز  أن تكون قابلية تشغيلها مناسبة لطريقة الرص المستعملة بحيث يمكن رصها 

 للحصول على أقصى كثافة بمقدار معقول من الشغل المنجز.

 خواص التالية: قابلية التشغيل يجب أن تكون على األقل كمقياس لل

 دموجية الخرسانة أو السهولة التي يمكن بها رص الخرسانة وطرد العجوات الهوائية منها. -أ

 حركية الخرسانة أو سهولة انسيابها في القالب حول قضبان حديد التسليح.  -ب

دون حصول   -ج المكونات  متجانسة  كتلة  أي  مستقرة,  للبقاء  قابليتها  أو  الخرسانة  استقرارية 

 االنعزال. 

   لطرق الرئيسية لقياس قابلية التشغيل:ا

 يمكن تلخيص الطرق الرئيسية لقياس قابلية التشغيل للخرسانة الطرية فيما يلي: 

 ( Slump Test) فحص الهطول -1

 ( Compacting Factor Test)  فحص عامل الرص -2

 ( Remoulding By Jolting)  فحص إعادة التشكيل بالرجات الترددية -3

 (Remoulding By Vibration) تشكيل باالهتزازات التردديةفحص إعادة ال -4

 

 ( Slump Testفحص الهطول: )  -1

العحص ال  العالم, وهذا  أنحاء  العمل وفي جميع  الهطول, بصورة واسعة, في موقع  يستعمل فحص 

يقيس قابلية تشغيل الخرسانة ولكنه معيد جدا في الكشف عن التغيرات الحاصلة في المواد الداخلة 

تكوين الخرسانة بين فترة وأخرى, على سبيل المثال, زيادة محتوى الرطوبة في الركا  أو تغير   في

تدرج الركا  كنقصان كمية الرمل في الخليط يؤدي إلى زيادة الهطول.إن الهطول العالي أو الواطيء 

الخلط  نسب  من تصحيح  ويمكنه  الخلط  المشرف على عملية  للشخص  مباشرا  تحذيرا  يعطي    كثيرا 

 حاال.
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القياسية المواصعات  في  المبينة  العحص  طريقة  ) في  يستعمل    (ASTM C 143-78األمريكية 

انج(  8ملم )  208انج( وقطر قاعدته السعلى 12مم )305قالب بشكل مخروط معدني ناقص ارتعاعه 

العليا قاعدته  )   102وقطر  )   4ملم  رقم  الشكل  انظر  للمخروط 1انج(.  الداخلي  السطح  يرطب   .)

لقاعدة التي يستند عليها لغرض تقليل االحتكاك بين الخرسانة والسطوح الداخلية المالمسة لها, ثم وا

يوضع على القاعدة بحيث تكون فتحته الصغيرة من األعلى ويمأل بالخرسانة الطرية بثالث طبقات  

انج(,   5/8ملم ) 16متساوية االرتعاع تقريبا, حيث تدك كل طبقة بواسطة قضيب رص قياسي, قطره  

مرة عند نهايته المدورة وبعد ذلك يسوى سطح المخروط   25مدور من إحدى نهايتيه وذلك بالضرب  

بأحكا ,  قاعدته  على  المخروط  تثبيت  إلى  االنتباه  يجب  العملية  هذه  وخالل  مالج.  بواسطة  الناقص 

الزائدة ثم وعند االنتهاء من مليء القالب تنظف المساحة المحيطة بقاعدة المخروط من الخرسانة  

اقرب   إلى  الخرسانة  هطول  تعيين  يمكن  وبذلك  وعمودية  بطيئة  بصورة  مباشرة  القالب  مم 5يرفع 

 انج( من قياس مقدار النقصان في االرتعاع األصلي للخرسانة.  1/4)

 

 

 
 

 ( يبين جهاز فحص الهطول A-1شكل رقم )

 

 

  ( يبين كيعية قياس الهطول B-1شكل رقم ) 

 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%81%D8%AD%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=q9YnzjK9lNYrcM&tbnid=GrrxYer85n7mWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.firmareklamlari.com/slump-test-seti-k.html&ei=Skw6UcepF4WZO_fOgVg&psig=AFQjCNFNhX_rlMWAs2qlAojMluF-x2FH_A&ust=1362861070749230
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%81%D8%AD%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=qkak71gHjzPYnM&tbnid=Hf-0y2_m9XUypM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.takaji.ca/content/works/portfolios/ed4_tech_1.pdf&ei=6E06UcyFAsKkO82GgJAL&psig=AFQjCNFNhX_rlMWAs2qlAojMluF-x2FH_A&ust=1362861070749230
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 أشكال الهطول:

 -: هنالك ثالثة أشكال للهطول وهي

 (True Slump): الهطول الحقيقي   -أ

 هو هطول الخرسانة بصورة متساوية من جميع الجهات.

 (Shear Slump): هطول القص -ب

الخليط   في  عادة  يحصل  مائل.وهذا  بمستوى  األسعل  إلى  الخرسانة  نصف  هطول  المتباين هو 

المكونات معبرا عن فقدان تماسك الخليط. وعند الحصول على هذا النوع من الهطول يلز  إعادة 

 العحص بتقليل محتوى الماء في الخليط لحين الحصول على الهطول الحقيقي. 

 Slump) (Collapse هطول انهيار: -ج

 ال الهطول.( يبين أشك2هو هطول الخرسانة إلى األسعل بشكل كبير. الشكل رقم )

 
 ( يبين أشكال هطول الخرسانة الطرية 2شكل رقم ) 

 

 درجات التشغيل للخرسانة الطرية: 

( يبين درجات التشغيل للخرسانة الطرية من خالل معرفة قيم الهطول وعامل الرص  1الجدول رقم )

  انج(. ومن خالل هذا الجدول يمكن   ½ 1أو    3/4مم )   38أو  19للخرسانة المتضمنة مقاس أقصى  

 معرفة استعماالت الخرسانة. ودرجات التشغيل هي واطئة جدا, واطئة, متوسطة و عالية.

 

  38أو   19(: درجات التشغيل, الهطول, عامل الرص للخرسانة المتضمنة مقاس أقصى  1جدول )

 انج(   ½ 1أو    3/4مم )

 

 

 درجة التشغيل 

 

 الهطول 
 عامل الرص 

 -باستعمال:
 استعماالت الخرسانة

 )انج( )مم(
 جهاز صغير 

 جهاز كبير* 

 واطئة جدا

(Very Low) 

 

25-0 

 

1-0 

 

0.80-0.78 

 

 خرسانة للطرق مرصوصة باالهتزاز )الرج( 

 واطئة

(Low) 

 

50-25 

 

2-1 

 

0.87-0.85  

 خرسانة للطرق مرصوصة باألجهزة اليدوية,  

  ,خرسانة كتلية لألساسات من غير رص

خرسانة للمقاطع القليلة التسليح باستعمال  

 لهزازات.ا

 متوسطة 

(Medium) 100-50 4-2 0.94-0.92 

خرسانة مسلحة لألعمال االعتيادية مرصوصة  

يدويا, خرسانة للمقاطع الكثيعة التسليح   

 وباستعمال الهزازات 

 عالية 

(High) 
175-100 7-4 0.96-0.95 

خرسانة للمقاطع الكثيعة التسليح جدا والغير  

   مالئمة لالهتزاز

 ديا *اليستعمل اعتيا

 



  

  ( النظري تقنية الخرسانة )الجزء                       - 12 -                                                  

 ( Compacting Factor Test)  فحص عامل الرص: -2

 

في المواصعة البريطانية  يمكن إجراء هذا العحص بموجب الطريقة المبينة في المواصعات القياسية  

(BS 1881: Part 103:1983 ( األمريكي  الكود  في  وكذلك   )ACI 211.3:1975)   وذلك

وا ناقص  مخروط  بشكل  انائين  من  يتكون  جهاز  في  باستعمال  موضح  كما  مرتبة  واحدة,  سطوانة 

(, حيث تكون سطوحها الداخلية مصقولة لغرض تقليل االحتكاك السطحي بينها وبين  3الشكل رقم )

الخرسانة المالمسة لها. يمال المخروط الناقص العلوي بالخرسانة, بصورة هادئة كي الينجز عليها  

ملئه   بعد  مباشرة  بوابته  تعتح  ثم  إلى رصها,  يؤدي  تحت شغل  بالسقوط  للخرسانة  السماح  لغرض 

تأثير وزنها الذاتي في المخروط الناقص التالي والذي يكون اصغر من المخروط الناقص العلوي لهذا   

ذلك  بعد  القياسية.  الحالة  في  الخرسانة  كمية  نعس  تقريبا  يتضمن  وبذلك  ويعيض  بالخرسانة  يمتأل 

الخرسا فتسقط  الثاني  الناقص  المخروط  بوابة  الزائدة تعتح  الخرسانة  تزال  ثم  االسطوانة  في  نة 

بتأثير الجهد  ويسوى سطح االسطوانة جيدا. يعيين وزن الخرسانة لالسطوانة والمرصوصة جزئيا 

القياسي المشار إليه أعاله, تحت تأثير وزنها الذاتي من ارتعاعات قياسية محددة. وبعدئذ يعاد مليء  

مم تقريبا, ترص كل طبقة رصا تاما بقضيب الرص    50االسطوانة بنعس الخرسانة بطبقات, عمقها  

هذه  وزن  يعيين  ثم  االسطوانة  سطح  ويعدل  الزائدة  الخرسانة  وتزال  الميكانيكي  باالهتزاز  أو 

 -الخرسانة المالئة لالسطوانة وبذا يمكن حساب عامل الرص من العالقة التالية:

 

 سطوانة قياسية وزن الخرسانة المرصوصة جزئيا والمالئة العامل الرص =   

 وزن الخرسانة المرصوصة كليا والمالئة لنعس االسطوانة                                            
 

  38مم والى حد    19  وعندما يزيد المقاس األقصى عن    1.2يبلغ ارتعاع جهاز عامل الرص حوالي  

ارتعاعه   اكبر  يستعمل جهاز  الجهاز    1.8مم  اليستعمل  السبب  ولذا  قيم عامل     إن  اعتياديا.  الكبير 

 (. 1الرص لقابلية التشغيل المختلعة يمكن مالحظتها في جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز عامل الرص مخطط (  A-3شكل )
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 ( جهاز عامل الرص -3Bشكل )
 

 ( Remoulding By Joltingفحص إعادة التشكيل بالرجات الترددية: )  -3

 

ذه الطريقة بالجهد الالز  لتغير شكل نموذج من الخرسانة من هيئة إلى تقاس قابلية التشغيل في ه

(. يجري 4أخرى بواسطة الرج الترددي, والجهاز المستعمل في هذا العحص مبين في الشكل رقم )

العحص بوضع مخروط ناقص, أبعاده مماثلة لذلك المستعمل في فحص الهطول, في داخل اسطوانة  

)  305قطرها   وار  12مم  )   203تعاعها  انج(  داخل   8مم  وفي  االنسياب.  قرص  مثبتة على  انج(, 

انج(.   5مم )  127انج( وارتعاعها    ¼ 8مم )  210االسطوانة الرئيسية توجد حلقة داخلية, قطرها  

مم    1.9يملىء المخروط الناقص بالخرسانة بالطريقة القياسية ثم يزال القالب ويوضع قرص وزنه  

مرات حتى يهطل المخروط الخرساني مقدارا معينا مغيرا شكله إلى انج( وتكرر العملية عدة    1/4)

شكل اسطواني وبذلك يعبر غدد الرجات الترددية عن الجهد الالز  إلعادة تشكيل الخرسانة والذي 

 بدوره يعتبر كمقياس لقابلية التشغيل الخرسانة, وهذا الجهد يزداد بزيادة جعاف الخليط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعادة التشكيل بالرجات الترددية ( جهاز فحص4شكل )
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  be -Ve (Remoulding By Vibrationفحص إعادة التشكيل باالهتزازات الترددية: ) -4

 

( في  المبينة  التشكيل  إعادة  لطريقة  تعديل  هي  الطريقة  الداخلية 3هذه  الحلقة  فيها  تحذف  حيث   ,)

دية باستعمال الجهاز المبين في الشكل وترص الخرسانة باالهتزازات الترددية بدال من الرجات الترد

( الذي وضعها, V.Bahrnerنسبة إلى العالم السويدي )   Ve-be(. لقد سميت هذه الطريقة  5رقم ) 

( البريطانية  المواصعة  في  مبينة  الكود BS 1881: Part 104:1983وتعاصيلها  في  وكذلك   )

 (.  ACI 211.3:1975األمريكي ) 

ا المخروط  يمليء  العحص  هذا  بقضيب  في  تدك  طبقة  وكل  تقريبا  طبقات  بثالث  بالخرسانة  لناقص 

مرة موزعة بالتساوي على سطح الخرسانة, ثم يسوى سطحه ويرفع مباشرة,    25الرص القياسي  

بعدئذ تعرض الخرسانة لالهتزازات الترددية باستعمال المنضدة الهزازة والتي تهتز بسرعة قدرها  

يل الخرسانة بالجهد الالز  إلعادة تشكيلها من مخروط ناقص  دورة/دقيقة. تقاس قابلية التشغ  3000

بالزمن   الجهد  ذلك  ويقدر  اسطوانة,  عامل   Tإلى  يسمى  والذي  التشكيل  إعادة  إلتما   الالز   ثانية 

Vebe . 

تعتبر هذه الطريقة من الطرق المختبرية الجيدة وخصوصا للخلطات الجافة جدا حيث التصلح الطرق 

ائدة أخرى من استخدا  هذا العحص, وهي إن طريقة معاملة الخرسانة أثناء  األخرى لذلك. وهناك ف

 العحص مقاربة نسبيا إلى طريقة رص الخرسانة فعليه في الواقع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vebe( جهاز  5شكل رقم ) 

 

 

 Vebe( جهاز  5شكل رقم ) 
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 العوامل المؤثرة على قابلية تشغيل الخرسانة: 

 المؤثرة على قابلية التشغيل الخرسانة فيما يلي: يمكن تلخيص العوامل الرئيسية 

 :محتوى ماء الخلط -1

الماء,  بزيادة محتوى  تزداد  الخليط  قابلية تشغيل  فان  الركا  ومقاسه األقصى  تثبيت نوع  عند 

وكلما كان المقاس األقصى للركا  اصغر كلما كان التدرج انعم وبذلك تزداد كمية الماء الالزمة  

 تشغيل معينة.  للحصول على قابلية

 الكمية النسبية لعجينة االسمنت والركا : -2

الخليط    فان ذلك يجعل  الموجود  الركا   إلى كمية  الخليط نسبة  تقليل عجينة االسمنت في  عند 

 أكثر جعافا ولكن زيادة كمية عجينة االسمنت تجعل الخليط أكثر سيولة وتزيد من قابلية تشغيله. 

 نعومة االسمنت:  -3

نعومة االسمنت تزيد من قابلية تشغيل الخرسانة إلى حد معين ولكن تكاليف زيادة إن زيادة   

 النعومة عالية والتتعق مع الزيادة في قابلية تشغيل الخليط.

 تدرج الركا :  -4

لى أقصى كثافة وبمقدار  من الضروري إن تكون تدرج الركا  المختلط بحيث يمكن الحصول ع

داخل الحبيبات ذات المقاسات المختلعة مع بعضها البعض,  الشغل المنجز, أي إن ت  معقول من

لمنع مالط االسمنت  الكبيرة وذلك  الحبيبات  بين  الموجودة  العجوات  تحتل  الصغيرة  فالحبيبات 

عجينة  لمنع  وكذلك  الركا   من  الكبيرة  الحبيبات  بين  الموجودة  العراغات  خالل  المرور  من 

كا  المختلط كي تكون الخرسانة الطرية ذات قابلية  االسمنت من المرور خالل العراغات بين الر

 تشغيل جيدة والخرسانة المتصلبة الناتجة منها ذات مقاومة عالية.

 شكل حبيبات الركا : -5

عند استعمال حبيبات الركا  الرقائقية و المستطالة تقل قابلية تشغيل الخليط وهذا يتطلب زيادة 

بيبات للوصول إلى درجة التشغيل المطلوبة مما  كمية ماء الخلط لغرض ترطيب سطوح كل الح

يؤدي إلى تقليل مقاومة الخرسانة المتصلبة الناتجة. ومن جهة أخرى فان الحبيبات المستديرة  

أما  السطحية  مساحتها  لقلة  االسمنت  من  اقل  كمية  إلى  وتحتاج  التشغيل  سهلة  تكون  الشكل 

 غيل.الحبيبات الغير المنتظمة والزاوية فتكون صعبة التش

 الملمس السطحي:  -6

الخليط  في  الحبيبات  تقليل حركة  إلى  يؤدي  الركا  ومساميته  زيادة خشونة سطح حبيبات  إن 

االسمنت  مالط  كعاية  عد   والى  الداخلي  االحتكاك  على  للتغلب  المبذول  الشغل  كمية  وزيادة 

إن   للتشغيل.كما  الخليط  قابلية  تقل  وبذلك  الحبيبات  كل  لتغليف سطوح  السطح الالز   خشونة 

قابلية   في  تقليل  يسبب  أيضا  الخرسانة  في  المستخدمة  المكسرة  األحجار  في  انتظامه  وعد  

 التشغيل, وهذا يتطلب زيادة ماء الخلط للحصول على درجة التشغيل المطلوبة. 

 استعمال المضافات:  -7 

تحسين لغرض  الخليط  مكونات  الى  تضاف  النعومة  من  عالية  بدرجة  المواد  بعض   هناك 

 قابليته للتشغيل ولدونته ومنها:

 : مواد خاملة كيمياويا -أ

مثل الجير المطعأ, الرمل المطحون, الحجر الجيري المطحون والمواد المماثلة األخرى 

 حيث تسلك كمادة تشحيم في الخليط وبذلك تزيد من قابلية التشغيل. 

 مواد فعالة لها خواص بوزوالنية:  -ب

ا قشور  رماد  العحم,  مسحوق  رماد  المثل  األفران  خبث  الدياتومي, لرز,  التراب  عالية, 

هيدروكسيد   الطين مع  التعاعل  القدرة على  لها  المواد  هذه  إن  ذلك.  إلى  وما  المحروق 

الكالسيو  المتحرر من اماهة السليكات مكونة سليكات الكالسيو  المسؤولة عن مقاومة  

 عجينة االسمنت المتصلبة.
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 استعمال إضافات الهواء المقصود: -8

إضافات الهواء المقصود هي عبارة عن مواد تضاف إلى الخرسانة الطرية أثناء عملية الخلط 

بواسطة مواد كيمياوية ذات فعالية سطحية )مثل الدهون الحيوانية والنباتية وأصباغ األخشاب  

بين   مقاسها  الشكل  كروية  هوائية  فقاعات  لتكوين  وهذه    1000-10الطبيعية(  مايكرون. 

وائية تسلك كقطرات مائية أو كحبيبات من الرمل في داخل الخليط وبذلك تزيد من  العقاعات اله

تعتت   تمنع  لكي  المتجمدة  األجواء  في  تستعمل  اإلضافات  هذه  ولدونته.  للتشغيل  قابليته 

الخرسانة الطرية بسبب كبر جم الماء بعد انجماده فيها حيث إن هذه الزيادة بحجم الماء سوف  

 عات الهوائية.تضيع داخل هذه العقا

 تأثير الزمن ودرجة الحرارة: -9

الركا ,  قبل  من  يمتص  الماء  من  قسما  وذلك  الزمن  بمرور  الخلط  الحديثة  الخرسانة  تتصلب 

وبعضه   الرياح  أو  للشمس  معرضة  الخرسانة  كانت  إذا  وخصوصا  للتبخر  نتيجة  يعقد  بعضه 

الم مع  االسمنت  لمركبات  الكيمياوي  التعاعل  عملية  في  التشغيل يستعمل  قابلية  فان  لذلك  اء, 

دقيقة    15للخرسانة تقل مع مرور الزمن. ولهذا يعضل تأخير فحص قابلية التشغيل إلى حوالي  

 بعد عملية الخلط.

تتأثر قابلية التشغيل أيضا بدرجة حرارة المحيط, حيث إنها تقل مع زيادة درجة حرارة المحيط  

من آخر  وقسم  يتبخر  سوف  الخلط  ماء  من  قسم  الكيمياوي الن  التعاعل  في  يشارك  سوف  ه 

 لمركبات االسمنت مع الماء الن ارتعاع درجة الحرارة يحعز ويزيد من هذا التعاعل. 

 

 قوا  الخرسانة الطرية

 :قوا  الخرسانة الطرية 

في حالة الخرسانة الطرية يشير القوا  عن درجة بلل )رطوبة( الخرسانة أو عن سهولة انسيابها.  

من تحديد قوا  الخرسانة هو تأكيد الحصول على خلطة خرسانية قابلة للتشغيل  إن الغرض العملي

 في مختلف األعمال الخرسانية. 

 تصنيف قوا  الخرسانة الطرية:   

 :إلى يمكن وصف وتصنيف قوا  الخرسانة

 (Dryجاف ) - 1

 ( Stiff) صلب -2

 (Mediumمتوسط )  -3

 ( Plasticلدن ) - 4

 ( Wetمبتل )  -5

 ( Sloppyرخو ) - 6

 طرق تعين قوا  الخرسانة الطرية: 

 هناك طرق متعددة لتعيين قوا  الخرسانة منها: 

 ( Flow Testفحص االنسياب ) -1

 ( Kelly Ball Penetration Testفحص االختراق بطريقة كيلي ) -2
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 (: Flow Testفحص االنسياب ) -1

 

دى ميلها لالنعزال, ويعتبر هذا  يجري هذا العحص في المختبر لغرض التعرف على قوا  الخرسانة وم

 العحص قيما في تخمين مدى تماسك مكونات الخلطة الخرسانية مع بعضها البعض.

 ( األمريكية  المواصعات  في  المبينة  الطريقة  بموجب  الخرسانة  انسياب  تعين   ASTMيمكن 

Standard C124-77  مم )انج(, كما مبين في الشكل   760( وذلك باستعمال قرص دائري قطره

 ( مسافة  6رقم  بإسقاطه  وذلك  رجه  يمكن  بحيث  موضوع   ,)13   ( القرص   1/2مم  ينظف  انج(. 

بواسطة قطعة قماش مبللة, ثم يوضع قالب اختبار االنسياب, والذي يكون بشكل مخروط ناقص, قطر  

العليا   )   171قاعدته  السعلى    ¼ 63مم  قاعدته  وقطر  )   254انج(  القرص   10مم  وسط  في  انج(, 

الطرية بطبقتين حيث تدك كل طبقة )ويملى بالخرسا ( ضربة بواسطة قضيب رص ذو نهاية 25نة 

)   16مدورة, قطره   )   610انج( وطوله    5/8مم  مالج    24مم  بواسطة  القالب  ثم يسوى سطح  انج( 

سقوط  حالة  في  القالب  بقاعدة  المحيط  القرص  سطح  القالب.ينظف  من  الزائدة  الخرسانة  وتزال 

ا يرفع  وبعدها  عليه  القرص  خرسانة  يرج  ثم  عمودية  بصورة  مباشرة  برفعه    15لقالب  وذلك  مرة 

مسافة   )  13وخعضه  حوالي    1/2مم  في  على   15انج(  الخرسانة  انسياب  ذلك  عن  وسينتج  ثانية 

اقرب   إلى  المنسابة  الخرسانة  قطر  معدل  يقاس  انسياب   1/4مم   6القرص.  تعيين  يمكن  وبذا  انج( 

مقسوما   Dدة في معدل قطر الخرسانة المنتشرة على القرص  الخرسانة بحساب النسبة المئوية للزيا

 أي :  1Dعلى القطر األصلي لقاعدة الخرسانة 

 القطر األصلي لقاعدة الخرسانة –معدل قطر الخرسانة المنتشرة على القرص 

 

 D - 1D    *100  النسبة المئوية لالنسياب )%( =       

                                                                                           1D     

 

( يبين عن حدود االنسياب للخرسانة لمختلف درجات القوا , حيث يقل االنسياب إذا 2الجدول رقم )

 كان القوا  جافا ويزداد إذا كان مبتال.

 لقوا ( يبين عن حدود االنسياب للخرسانة لمختلف درجات ا2الجدول رقم )                

 

 قوا  الخرسانة 

 

 النسبة المئوية لالنسياب )%(

 

 20-0 ( Dryجاف ) 

 60-15 ( Stiffصلب )

 100-50 ( Plasticلدن )

 120-90 ( Wetمبتل )

 150-110 ( Sloppyرخو )
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 ( قرص االنسياب مع القالب6شكل رقم )   

 

 

 

 ( ll Penetration TestKelly Ba) :فحص االختراق بطريقة كيلي - 2

 

معدني   الخرسانة وذلك بوضع جسم  قوا   السيطرة على  لغرض  البسيط  الحقلي  العحص  يجري هذا 

باوند( على    30كغم )13.6انج( نه    6مم )   152(, قطره  7بشكل نصف كرة, كما مبين في شكل رقم )

على مقياس الجهاز   سطح الخرسانة الطرية ثم تقرأ قيمة اختراق الجسم المعدني للخرسانة الطرية

حيث يزداد االختراق كلما كان قوا  الخرسانة أكثر بلال. إن تعاصيل هذا العحص مبينة في المواصعات 

 (. ASTM Standard C360-68القياسية األمريكية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جهاز كرة كيلي لالختراق لعحص قوا  الخرسانةA7-شكل رقم )
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 لالختراق لعحص قوا  الخرسانة ( جهاز كرة كيليB7-شكل رقم )

 

إنتاجها,  خالل  الخرسانية  الخلطة  مكونات  في  تحصل  التي  التغيرات  لقياس  العحص  هذا  يستعمل 

وعلى سبيل المثال, التغيرات الناتجة عن تغير محتوى الرطوبة في الركا , وكبديل لعحص الهطول 

ربة النقل أو فعليا على الخرسانة لكونه ابسط وأسرع منه ويمكن تطبيقه على الخرسانة في داخل ع

الموضوعة في القالب. إضافة إلى ذلك يكون فحص الهطول غير جدير باالعتماد في حالة استعمال  

خلطات فقيرة باالسمنت والتي يجب إن تكون عملية السيطرة عليها جيدة. ولقد وجد بان هناك عالقة 

 بين االختراق والهطول. 

 

 

 أمثلة محلولة 

 

 : 1مثال 

إجراء فحص االنسياب للخرسانة الطرية والحصول على النتائج التالية, قطر الخرسانة المنتشرة  بعد  

كانت   االنسياب  قرص  على  القالب  رفع  )قاعدة   mm 500بعد  الخرسانة  لقاعدة  األصلي  والقطر 

 حدد قوا  الخرسانة. ,mm 254القالب السعلى( هي 

 -الحل:

                                   500 - 254                    D1 – D          

 %  96.850=  100 * = ــــــــــــــــــــــــ 100 * = ـــــــــــــــــــــالنسبة المئوية لالنسياب )%(

                                               1D                                               254  

              
( 2بعد احتساب النسبة المئوية لالنسياب للخرسانة يمكن تحديد قوا  الخرسانة باستخدا  جدول رقم )

 مبتل. -وهو لدن
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 : 2 مثال

وعامل   mm  40بعد إجراء فحص الهطول للخرسانة الطرية والحصول على النتائج التالية, الهطول  

جد0.86الرص   ثم  واستعماالتها,  الخرسانة  تشغيل  درجة  حدد  لعحص    .  الخاص  االختراق  مقدار 

 القوا  للخرسانة الطرية )فحص كيلي(. 

 -الحل:

التشغيل   درجة  تحديد  يمكن  لذلك  السؤال,  من  معلو   الرص  عامل  ومقدار  الهطول  مقدار  إن  بما 

 -(:1(.  إذن من جدول رقم ) 1للخرسانة وكذلك استعماالتها باستخدا  جدول رقم )

واستعماالتها هي: خرسانة للطرق مرصوصة باألجهزة اليدوية,  درجة تشغيل الخرسانة هي واطئة.  

 خرسانة كتلية لألساسات من غير رص, خرسانة للمقاطع القليلة التسليح باستعمال الهزازات.

 

     (Segregation) االنعزال في الخلطات الخرسانية الطرية 

 

 االنعزال:

الخلي مكونات  انعصال  بأنه  االنعزال  تعريف  عامة,   التركيب بصورة  والمتباين  المتجانس  الغير  ط 

 بحيث يصبح توزيعها غير منتظم.

 األسباب الرئيسية لحصول االنعزال: 

 

 االختالف في المقاس الحبيبي لمكونات الخلطة الخرسانية.  -1

 االختالف في الوزن النوعي لمكونات الخلطة الخرسانية. -2

 األسباب األخرى لحصول االنعزال: 
 

 ج المناسب للركا . عد  اختيار التدر -1

 عد  العناية بعمليات نقل وصب ورص الخرسانة الطرية. -2

 عد  اختيار نسب خلط مناسبة لمكونات الخليط.  -3

 أنواع االنعزال: 

 

انعزال حبيبات الركا  الخشن عن باقي مكونات الخليط, يحدث هذا النوع من االنعزال في بعض   -1

 لجافة جدا.الخلطات الخرسانية العقيرة باالسمنت وا

 انعزال عجينة االسمنت عن الخليط, ويحدث ذلك في الخلطات الخرسانية المبتلة القوا .    -2

 

*)يمكن عالج النوع األول من االنعزال بإضافة ماء لتحسين تماسك الخليط ولكن إذا زادت كميته عن  

 الحد الذي يجعل الخليط مبتال جدا, يحصل النوع الثاني من االنعزال( 

 رات السلبية لالنعزال: التأثي

بغثاء    -1 والمعروفة  الخرسانة  سطح  على  والماء  االسمنت  من  رقيقة  طبقة  تكوين  اليسبب 

الماء   جعاف  بعد  هشة  طبقة  وتكون  الخرسانة  سطح  تشقق  تسبب  الطبقة  وهذه  الخرسانة, 

 منها. 
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مقاو  -2 في  يسبب ضعف  االنعزال سوف  بسبب  القالب  في  بعد صبها  الخرسانة  تجانس  مة  عد  

 الخرسانة المتصلبة ومتانتها. 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها لغرض منع أو تقليل من حدوث االنعزال: 

 
 استعمال ركا  خشن ذو وزن نوعي مقارب للوزن النوعي للركا  الناعم.  -1

 استعمال ركا  ناعم ذو مقاس أقصى مقارب للوزن النوعي للركا  الناعم. 2- 

 ط.اختيار نسب خلط مناسبة للخي3- 

 اختيار ركا  ذو تدرج مناسب.4- 

 اختيار طرق مناسبة لخلط ,صب ,نقل ورص الخرسانة الطرية. 5- 

أو 6-  الحديد  قناة معتوحة من  ونقلها خالل حوض بشكل  كبير  ارتعاع  الخرسانة من  إسقاط  عد  

 الخشب, وباألخص إذا كان متغير االتجاه وكبير الحجم نسبة إلى حجم الخرسانة المنقولة. 

عند صب الخرسانة يلز  أن تكون بهيئة كتلة واليسمح لها باالنسياب أو االنزالق على سطح   7-

مائل كما واليجوز تحركها نحو جوانب القالب باستعمال المالج إذ يجب استعمال الهزازة لهذا  

 الغرض ولتوزيع كتلة الخرسانة على مساحة أوسع. 

عزال عجنية االسمنت وتوجهها نحو األعلى عد  رص الخرسانة لعترة طويلة الن ذلك سبب ان8- 

 وانعزال الحصى وحركته نحو األسعل. 

 استعمال مضافات الهواء المقصود.  9- 

   

  (Bleeding)النضح أو النزف في الخرسانة الطرية
 

 : النضح
النضح هو ظاهرة ارتعاع بعض الماء الموجود في الخليط الى سطح الخرسانة الحديثة الصب ويطلق  

 أيضا ظاهرة اكتساب الماء.عليها 

 أسباب حصول النضح: 

الخلط   ماء  بجميع  لالحتعاظ  الخليط  في  الصلبة  المكونات  إمكانية  عد   بسبب  الظاهرة  هذه  تحصل 

 عندما تترسب إلى األسعل.

 التأثيرات السلبية للنضح:
 

تكون مبتلة جدا وتحوي نسبة عا1-  الخرسانة  العليا    الطبقة  فان  النضح  لية من  نتيجة لحدوث 

وجعلها  منها  الملء  تبخر  بعد  الطبقة  بهذه  فراغات  تكوين  إلى  يؤدي  مما  الماء/االسمنت 

 مسامية وبالتالي تكون الخرسانة الناتجة ضعيعة وغير متينة. 

تشقق  2-  مسببا  اللدن  االنكماش  حصل  النضح,  من  أسرع  الخلطة  من  تبخر  سرعة  كانت  إذا 

 الخرسانة.

قسما من الماء المرتعع إلى األعلى تحت حبيبات الركا  الخشن أو   ثناء عملة النضح قد ينحصر3- 

قضبان التسلح األفقية مكونا فراغات داخل الخرسانة ومؤديا إلى إضعاف التماسك بن حبيبات  

التسلح من جهة أخرى, كما وتسبب  الخرسانة وحدد  الركا  وعجينة االسمنت من جهة وبن 

 التجاه األفقي ومن ثم تقليل متانتها.  تلك العراغات زادة نعاذة الخرسانة با

عند ارتعاع الماء إلى األعلى, يحمل معه كمية كبيرة من حبيبات االسمنت الناعمة والتي تظهر  4- 

طبقة  وتكون  الخرسانة  تشقق سطح  تسبب  الطبقة  وهذه  الخرسانة  غثاء  بهيئة  السطح  على 

الطبقة تماسك  تقلل  الطبقة  وهذه  منها.  الماء  جعاف  بعد  يلز    هشة  لذلك  تحتها  بالتي  العليا 

 إزالتها قبل االستمرار في صب الخرسانة باستعمال فرشاة ومن ثم غسل السطح بعناية. 
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 : النضح اإلجراءات الواجب اتخاذها لغرض منع أو تقليل من حدوث 

 
 عومة االسمنت المستعمل في الخلطة الخرسانية. ن زيادة 1- 

 مايكرون في الخليط. 150ل مقاس حبيباته عن زيادة كمية الركا  الناعم, الذي يق2- 

 زيادة كمية االسمنت في الخلطة. 3- 

 استعمال بعض المواد البوزوالنية. 4- 

 اختيار نسب خلط مناسبة للخليط. 5- 

 اختيار ركا  ذو تدرج مناسب.6- 

 نقل ورص الخرسانة الطرية.  صب , اختيار طرق مناسبة لخلط ,7- 

 

 االنكماش اللدن

 
 اللدن: االنكماش 

 
نتيجة لحدوث النضج فأن الطبقة العليا الخرسانة تكون مبتلة جداَ وتحوي نسبة عالية من الماء 

و / مسامية  وجعلها  منها  الماء   تبخر  بعد  الطبقة  بهذه  فراغات  تكون  إلى  يؤدي  مما  إلى سمنت 

ا تبخر  سرعة  كانت  وإذا  متينة  وغير  المقاومة  الناتجة ضعيعة  الخرسانة  تكون  من بالتالي  لماء 

اللدن) االنكماش  يحصل  النضج  سرعة  من  أعلى  تشقق  (Plastic Shrinkageالخلطة  مبيناً 

قليالً  االسمنت  عجينة  تمدد  يسبب  الذي  االمنيو   مسحوق  يستعمل  األحيان  بعض  في  الخرسانة 

 لتجنب تأثير االنكماش الحاصل نتيجة النضج.

 

 

 كثافة )وحدة الوزن في الهواء( للخرسانة الطرية 

 
 : كثافة )وحدة الوزن في الهواء( للخرسانة الطرية

 
أو   التشغيل  قابلية  قياس  عند  المرصوصة  الطرية  الخرسانة  كثافة  إيجاد  يتم  انه  المعروف  من 

قياسي   إناء  في  المرصوصة  الطرية  الخرسانة  وزن  بإيجاد  الكثافة  إيجاد  الهوائي.ويتم  المحتوى 

 BS 1881 : Part 107 :1983تة في المواصعتين  معلو  الحجم والكتلة. وطريقة إجراء ذلك مثب

 .  ASTM C138-81و

 والقانون المستعمل إليجاد الكثافة للخرسانة الطرية هو: 

 

 وزن الخرسانة الطرية المرصوصة )كغم(                                                   

ــ ( = ــــــــــــــــــــــ3الكثافة للخرسانة الطرية )كغم /    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3حجم الخرسانة الطرية , حجم اإلناء القياسي, )                                            

 
, الطرية  الخرسانة  كثافة  عرفت  مكونات   cγإذا  كتلة  معرفة  من  الخرسانة  حجم  إيجاد  فيمكن   ,

 -نات دفعة واحدة من الخرسانة كما يأتي:الخرسانة, لنعرض ان كتل مكو

 

W    كتلة الماء = 

C      كتلة االسمنت = 

   fA  كتلة الركا  الناعم = 

   cA  كتلة الركا  الخشن = 
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 -(, تحسب كما يأتي:Vعندئذ فان حجم دفعة واحدة من الخرسانة المرصوصة, )

 

 

                                    W + C + Af + Ac 

                     V =  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                γc 

  

 

 :وكذلك محتوى االسمنت )أي كمية االسمنت لوحدة حجو  الخرسانة( 

 

                       C                          Af + Ac +W 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - γc = ـــــــــــــــــــــــ                 

                  V                                  V 

 

 العوامل المؤثرة على كثافة الخرسانة: 

 
 .الطريقة المستعملة لرص الخرسانة 1-

 مدة رص الخرسانة. 2- 

 لمستخد .نوع الركا  ا3- 

 نسب خلط الخرسانة. 4- 

 كمية المواد الناعمة في الخلطة. 5- 

 تدرج الركا  المستعمل. 6- 

 نوعية وكمية المضافات المستخدمة. 7- 

 معالجة الخرسانة.  طريقة -8

 

المناسبة   الرص  طريقة  باختيار  وذلك  كامال  رصا  الخرسانة  ترص  عندما  الخرسانة  كثافة  تزداد 

كذلك تزداد الكثافة للخرسانة باختيار نسب خلط جيدة وركا  ذو وزن نوعي والمدة الكافية للرص. و

عالي وذو مسامية قليلة. أيضا تزداد الكثافة للخرسانة باستعمال ركا  ذو تدرج مناسب بحيث تدخل  

 الحبيبات الصغيرة بين الحبيبات الكبيرة.

الععالة و الطريقة  اختيار  من حيث  جيد  بشكل  الخرسانة  تعالج  نواتج  عندما  فان  لذلك  الكافية  المدة 

هنالك   أيضا  للخرسانة.  الهوائي  المحتوى  من  تقلل  بحيث  المسامات  وتمليء  تزداد  سوف  االماهة 

 مجموعة من المضافات عندما تستخد  تعمل على تقليل محتوى الهواء داخل الخرسانة.

فعندما تزداد الكثافة تعطي تعبر كثافة الخرسانة االعتيادية أحيانا عن الكثير من الخواص للخرسانة,  

دليال عن نعاذية ومسامية قليلة, محتوى هوائي قليل, مقاومة وتحمل عالي, متانة وديمومة كبيرة, 

 مقاومة للظروف الجوية عالية, تجانس واستقرارعالي.  
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 مثال:  

 
سب محتوى اح  0.6لها نسبة ماء إلى االسمنت تعادل    4.5:    1.8:  1خلطة خرسانية بنسب وزنية  

 .  3كغم /   2400الخلطة من االسمنت إذا كانت كثافتها المرصوصة تساوي 

 

         : الجواب

 

 تحسب األوزان لمتر مكعب واحد من الخرسانة.

W                                                        

 W = 0.6 C      ------- 0.6 = ــــــــــــــــــ                           

   C                                                           

 

                                    W + C + Af + Ac 

                     V =  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                γc 

 

 

                              0.6 C + C + 1.8 C + 4.5 C 

ــ  = 1                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                              2400 

              2400 =   0.6 C + C + 1.8 C + 4.5 C   

                       2400 = 7.9 C 

                                   2400 

                      C =  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

                               7.9 

                 C = 303.797 Kg / m3  

 

 .  3كغم /   303.797إذن محتوى الخلطة من االسمنت تساوي  

 .  3كغم /    C   =1.8   *303.797   =546.834*   1.8توى الركا  الناعم = مح
 .  3كغم /   C   =1.8   *303.797   =1367.086*    4.5محتوى الركا  الخشن = 

 .  3كغم /   C   =0.6   *303.797  =  182.278*   0.6محتوى ماء الخلط = 
 

 
------------------------------------------------------ 
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 : الحجو  المطلقة لحساب اوزان مكونات الخرسانةمعادلة 

 
من االسمنت, الماء, الركا  الناعم   معادلة الحجو  المطلقة لحساب اوزان مكونات الخرسانةتستعمل 

 -والركا  الخشن. والمعادلة هي:

 
 

ا  الخشنوزن الرك                 وزن الركا  الناعم                  وزن االسمنت                 ءوزن الما    

-----------------------+--------------------------- + ---------------------------+ ---------------- = 1000 

 الوزن النوعي للماء     الوزن النوعي للركا  الخشن   الوزن النوعي للركا  الناعم   الوزن النوعي  لالسمنت         

     

 

 مثال: 
استعمل معادلة الحجو  المطلقة لحساب اوزان مكونات الخرسانة من االسمنت , الماء , الركا  الناعم  

, نسبة الماء الى السمنت  ) 4 : 2 : 1والركا  الخشن اذا كانت النسبة الوزنية للخلطة الخرسانية )  

 . 2.55, وللركا  الخشن    2.66, للركا  الناعم 1, للماء   3.15, االوزان النوعية لالسمنت    0.5
 

             ءوزن الما    وزن الركا  الخشن                 وزن الركا  الناعم                  وزن االسمنت   

-----------------------+--------------------------- + ---------------------------+ ---------------- = 1000 

 زن النوعي للماء     الوزن النوعي للركا  الخشن   الوزن النوعي للركا  الناعم   الوزن النوعي  لالسمنت الو        

     

        1C             2C                       4C                   0.5 C 

    -----------+------------------ + -----------------+ ---------------- = 1000 

                                   1    2.66                  2.55                               3.15         

             

 

                                   0.317 C + 0.751 C + 1.568 C + 0.5 C = 1000 

                                                                                   3.136 C = 1000 

                                                                                              C = 1000/3.136  

                                                                                              C = 318.877 kg/m3  

  

     kg/m3 318.877 = وزن االسمنت        

                                        3kg/m  159.438 =0.5 *318.877   وزن الماء  = 

                                         32 * 318.877 = 637.754 kg/m  وزن الركا  الناعم = 
                                                                     3 * 318.877 =  1275.508 kg/m 4   =   الخشن وزن الركا 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
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 تأثير العراغات الهوائية على الخرسانة وطرق قياسها 

MEASUREMENT AND EFFECT OF AIR CONTENT ON 

THE PROPERTIES OF CONCRETE 

 
 

 العراغات الهوائية الموجودة في الخرسانة نوعان: 
 

 العراغات الهوائية الناتجة عن الهواء المحصور عرضيا - 1

 العراغات الهوائية الناتجة عن إضافة مضافات الهواء المقصود  - 2

 

 العراغات الهوائية الناتجة عن الهواء المحصور عرضيا:  - أوال

 

ا الشكل وتكون احيانا متصلة هذه  الهواء وتكون كبيرة وغير منتظمة  ناتجة عن انحصار  لعراغات 

مع بعضها مكونة ممرات داخل الخرسانة. وتتكون هذه العراغات في الخرسانة بسبب عد  الرص أو  

الرص الغير كامل, وكذلك بسبب عد  اختيار نسب خلط جيدة, أو بسبب عد  اختيار التدرج المناسب  

تستخد   للرك عندما  أو  الخرسانة,  ورص  وصب  ونقل  لخلط  المناسبة  الطرق  استخدا   عد   أو  ا , 

كميات كبيرة من الماء في الخليط, أو استخدا  أنواع من الركا  كالرقائقي أو المستطال حيث ينحصر  

 الهواء أسعل هذه األنواع.

 

 التأثيرات السلبية للعراغات الناتجة عن الهواء المحصور:
 

 لل من متانة الخرسانة تق - 1

 تقلل من مقاومة الخرسانة وتحملها - 2

 تزيد من نعاذية الخرسانة ومساميتها - 3

 تعمل وتساعد على صدا حديد التسليح  – 4

 يضعف من مقاومة الخرسانة للظروف الجوية  – 5

 

 اإلجراءات الواجب اتخذها لغرض منع وتقليل من انحصار الهواء داخل الخرسانة: 

 
 ار نسب خلط مناسبة إلنتاج الخرسانة اختي – 1

 استعمال ركا  ذو تدرج مناسب  – 2

 رص الخرسانة رصا كامال باستعمال واختيار الطرق المناسبة للرص.   – 3

 العناية بعمليات خلط ونقل وصب ورص الخرسانة  – 4

 

 العراغات الهوائية الناتجة عن إضافة مضافات الهواء المقصود: -ثانيا  
 

ال تعريف  خالل  يمكن  الطرية  الخرسانة  في  بقصد  مدمج  هواء  بأنه  الخرسانة  في  المقصود  هواء 

يتراوح قطرها  فقاعات هوائية صغيرة  جدا,  تكوين  إلى  مناسبة تؤدي  مواد  بواسطة  الخلط  عملية 

  ( وذلك, 1.0-0.01بين  الخرسانية  الكتلة  خالل  منتظمة  بصورة  موزعة  ملم,  رئيسية,    (  بصورة 

 وتستعمل لغرض: 

 يادة قابلية التشغيل للخرسانة الطرية ز   – 1

الماء    –  2 حجم  كبر  بععل  الخرسانة  وتكسر  تلف  ومنع  لالنجماد  الطرية  الخرسانة  مقاومة  زيادة 

هذه  داخل  تضيع  سوف  الحجم  في  الزيادة  هذه  إن  حيث  الخرسانة  داخل  انجماده  بسبب 

 العراغات. 
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ها لدورات االنجماد والذوبان التي تتعرض  متانة الخرسانة المتصلبة وذلك بزيادة مقاومت  زيادة  –  3

 لها

 

تكون هذه العراغات معصولة عن بعضها البعض وبذلك التشكل ممرات لجريان الماء مما يشير  

عد  زيادة نعاذية الخرسانة بالهواء المقصود. كما إن هذه العجوات الهوائية التمتليء بنواتج  

فقط تتكون  الجل  وذلك الن جسيمات  االماهة  لها   عملية  العراغات  هذه  أيضا  الماء.  توفر  عند 

في   التقليل  هذا  تعويض  يمكن  ولكن  تقللها  أنها  حيث  للخرسانة  المقاومة  على  سلبي  تأثير 

المقاومة وذلك بتقليل محتوى الماء في الخليط الخرساني الن هذه العراغات سوف تحسن من 

 قابلية التشغيل. 

 

 ة: طرق قياس محتوى الهواء في الخرسانة الطري 

 
هناك ثالث طرق لقياس محتوى الهواء الكلي في الخرسانة الطرية, ونظرا لعد  إمكانية تمييز الهواء  

المقصود, في هذه العحوصات, عن العجوات الكبيرة للهواء المحصور عرضيا, يكون من الضروري 

 رص الخرسانة المراد فحصها بصورة تامة. 

 

 ( : Gravimetric Methodالطريقة المثقالية )  -أ
 

, مع الكثافة   aρتستند هذه الطريقة القديمة على مقارنة كثافة الخرسانة الحاوية على هواء ,   

  , مماثلة  خلط  نسب  وذات  منه  الخالية  للخرسانة  عنه    ρالمحسوبة  معبرا  الهواء  حجم  أما   .

 كنسبة مئوية من الحجم الكلي للخرسانة يمكن احتسابه من العالقة التالية:

                                                  aρ        

 النسبة المئوية لمحتوى الهواء  =  )  - 1ـــــــــــــــــــ  100 * (                                 

                                                      ρ      )%(  

 

  (ASTM C138-71)اسية األمريكية إن تعاصيل هذه الطريقة مبينة في المواصعات القي  

 ويمكن استعمالها عندما يكون الوزن النوعي للركا  ونسب الخلط ثابتة. 

 
 :  (Volumetric Method)الطريقة الحجمية   -ب 

 

في هذه الطريقة يتم تعيين العرق في حجم نموذجي الخرسانة قبل وبعد طرد الهواء منها, وذلك       

الكثافة   قنينة  بالرج(Pycnometer)باستعمال  الهواء  يزال   . (Agitation)  ,

القياسية    (Rolling)بالدحرجة المواصعات  في  فمبينة  الطريقة  هذه  تعاصيل  أما  وبالتحريك. 

, والصعوبة الرئيسية في هذا العحص تمكن في  (ASTM Standard C173-78)األمريكية  

 لوزن الكلي للخرسانة. حقيقة كون وزن الماء الذي يحل محل الهواء قليال مقارنة با

 

   :  (Pressure Method)طريقة الضغط    -ج 

 

لالستعمال الحقلي, إذ تستند على العالقة بين  تعتبر هذه الطريقة اشهر الطرق وأكثرها مالئمة     

استعمال  وعند  بويل  قانون  بموجب   ) ثابتة  حرارة  درجة  في   ( المسلط  والضغط  الهواء  حجم 

يتطلب   ال  الهواء  للهواء  مقياس  المئوية  النسبة  تعطي  تدريجات  لوجود  وذلك  حسابات  عمل 

 ( رقم  والشكل  بمالحظة  1مباشرة.  العحص  طريقة  وتتلخص  الهواء,  لقياس  نموذج  يبين   )

النقصان الحاصل في حجم نموذج من الخرسانة عندما تتعرض إلى ضغط معلو  حيث يسلط هذا 

ضغط. إن تعاصيل هذه الطريقة مبينة  الضغط بواسطة مضخة صغيرة ويقاس بواسطة مقياس ال
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األمريكية   المواصعات  القياسية   (ASTM Standard C 231-78)في  والمواصعات 

 .  (B.S.1881:Part 2:1970)البريطانية 

 

 

 
 

 (: جهاز لقياس محتوى الهواء بطريقة الضغط A-1شكل )
 

 
 (: جهازمن نوع اخر لقياس محتوى الهواء بطريقة الضغط B-1شكل )

 

 

 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D9%81%D8%AD%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=CuHA-fE3tx6NMM&tbnid=EVxwxXZLQS5X_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eylullab.com/beton-grubu.aspx&ei=8lE6UYegAojEtAbdmoHADw&psig=AFQjCNGhVVbs2A5AIMn_R9UDNbAVBttp8A&ust=1362862906222133
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 (: يوضح كيعية قياس محتوى الهواء بطريقة الضغط C-1شكل )

 

 

 وزن الخرسانة والنتاج وكمية االسمنت في الخرسانة الطرية   

UNIT WEIGHT,CEMENT CONTENT AND YIELD OF 

FRESH CONCRETE    
 

بحساب مجموع الحجو  الصلبة لالسمنت والحصى والرمل والماء وتضاف  يتم إيجاد حجم الخرسانة  

من مجموع هذه الحجو  لحساب الهواء المحصور. والمثال أدناه يبين اسلوب   % 2 % إلى  1من  

 إيجاد هذه القيم. 

 

 مثال:
بالوزن وهي    4:  2:  1المطلوب إيجاد وحدة الوزن والنتاج وكمية االسمنت لخلطة خرسانية بنسبة   

لتر لكل كيس من االسمنت علما    26.0بة االسمنت إلى الرمل إلى الحصو وان كمية ماء الخلطة  نس

 كغم.  50إن وزن الكيس الواحد هو  

 

 الحل: 
    

 الحصى الرمل  االسمنت  الماء 

 4 2 1  النسب بالوزن

وزن الخلطة على 

أساس كيس واحد  

 من االسمنت )كغم( 

26 

50*0.52= 26 

 

50*1= 50 50*2= 100 50*4= 200 

 2.65 2.65 3.15 1 الوزن النوعي 

 0.0754 0.0377 0.016 0.026 (3الصلب )  الحجم
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 متر مكعب    0.1551مجموع األحجا  الصلبة = 

% فراغات في 1متر مكعب )بعرض    0.156=    0.1551%( +    1*   0.1551حجم الخرسانة = )

 الخرسانة( 

 

 اء + وزن الركا  الناعم + وزن الركا  الخشن الوزن الكلي للخلطة   = وزن االسمنت + وزن الم

 كغم  376=    200+   100+  26+  50=                            

     376الوزن                                                            

 3كغم/   2410.256    =ـوحدة وزن الخرسانة  = ـــــــــــــــــــــــ =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0.156الحجم                                                         

 3طن/   2.410=                                                                                        

 

الطرية:    (Yield)النتاج   النات  للخرسانة  الخرسانة الطرية  جة عن استعمال كيس واحد  هي كمية 

 من االسمنت ويحسب بالطريقة التالية: 

 

 0.156الحجم الكلي للخرسانة                                                               

ــ النتاج = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــ  ــــــ

                       1                 عدد األكياس االسمنت المستعملة في الخلطة               

 متر مكعب / كيس واجد من االسمنت    0.156=           

 

 

هو كمية االسمنت معبرة باألكياس لكل متر مكعب من الخرسانة  عامل االسمنت للخلطة الخرسانية:  

 لي: وحسابها كما ي

                                1 1 

ــ   عامل االسمنت = ــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــ

 0.156   النتاج                                

 كيس سمنت / متر مكعب من الخرسانة  6.410 = 

 

 اذن اوزان مكونات الخرسانة النتاج متر مكعب واحد من الخرسانة هي: 

 

 .  3كغم /   320.5=   50*   6.410وزن االسمنت = عدد االكياس * وزن الكيس الواحد = 

 .  3كغم /   166.66=    6.410*   26وزن الماء =  وزن الماء لكل كيس * عدد االكياس = 

 . 3كغم /    166.66=   320.5*   0.52أو وزن الماء = نسبة الماء/االسمنت * وزن االسمنت = 

 . 3كغم /   641.00=   320.5*   2* وزن االسمنت =   2=  وزن الركا  الناعم 

 .  3كغم /     1282=   320.5*   4* وزن االسمنت =   4وزن الركا  الخشن = 
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 :(Handling) نقل الخرسانة الطرية

 
هناك طرق متعددة لنقل الخرسانة من الخالط إلى موضعها النهـائي فـي الموقـع وقـدتم شـرح هـذه 

)الخرسانة الجاهزة الخلـط( وان اختيـار إحـدى هـذه الطـرق يعتمـد علـى الجوانـب الطرق في فقرة  

 .االقتصادية وعلى كمية الخرسانة المنقولة

وهنــاك وســائل متعــددة تتــراوح بــين اســتعمال العربــات اليدويــة واألحزمــة الناقلــة إلــى الشــاحنات 

ن الخلطة الخراسـانية الخاصة ومضخات الخرسانة  ولكن المهم وفي جميع الحاالت وجوب إن تكو

مالئمـة لألسـلوب والطريقـة التـي يـتم اختيارهــا أي يجـب إن تبقـى الخلطـة متماسـكة وال تتعــرض 

 .لالنعزال ويجب تجنب اختيار أي  طريقة لنقل الخرسانة تسبب انعزال مكوناته

 

 :وضع )صب( الخرسانة

 
و في  تقريبا  وتكون  متداخل  بشكل  تجري  ورصها  الخرسانة  صب  عمليتي  وأنهما إن  واحد  قت 

عمليتان مهمتان لتأمين متطلبات مقاومه  الخرسانة وعد  النعاذين ومتانة الخرسانة المتصلبة في  

المنشات . إن الهدف األساس في عمليه صب الخرسانة هو وضع الخرسانة وتكديسها في اقرب  

ذ النقاط المثبتة  موقع لمكانها النهائي لتجنب حدوث االنعزال و من اجل تحقيق هذا الهدف يجب اخ

 في أدناه بنظر االعتبار: 

 

 . يجب تجنب نقل الخرسانة بالمجرفة اليدوية وتوزيعها باستعمال الهزازات -1

 يجب وضع الخرسانة بطبقات متجانسة وليس على شكل أكوا  ذات جوانب منحدرة. -2

يمكن    -3 الخرسانة مع أسلوب رصها بحيث  الواحدة من  يتماشى سمك الطبقة  التخلص يجب إن 

 من الهواء الذي قد ينحصر في أسعلها.

 يجب أن تتوازن سرعة صب الخرسانة وإكمال رصها. -4

إمالء   -5 يجب  والجدران  لألعمدة   بالنسبة  ومنتظم  متناسق  ولون  جيد  إنهاء  المطلوب  كان  إذا 

تكون  إلى  يؤدى  الطويل  التأخير   ( التأخير  بالساعة وتجنب  تقل عن مترين  القالب بسرعة ال 

 عاصل واضحة في الخرسانة(. م

يجب رص كل طبقة بشكل كامل قبل إضافة الطبقة الثانية ويجب كذلك إن توضع الطبقات بحيث    -6

 كل طبقة توضع على طبقة ال تزال في حالتها اللدنة للحصول على تداخل في اإلنشاء.

لمقاطع العميقة  يجب تجنب أي تعارض بين الخرسانة والقالب أو مع حديد التسليح, بالنسبة ل  -7

ولمنع  المطلوب  لموقعها  الخرسانة  إيصال  من  للتأكد  قمعي  أنبوب  أو  طويل  أنبوب  يستعمل 

 االنعزال. 

يجب وضع الخرسانة بمستويات عمودية ,وعند صب الخرسانة في قوالب أفقية أو مائلة يجب   -8

ا تجاوز ميل  وضع الخرسانة بشكل شاق ولي فوق الخرسانة التي سبقتها وليس بعيدا عنها وإذ

  .( درجات يجب استعمال خشبة منزلية للسيطرة على الخرسانة15القالب )

 

   :هناك تقنيات خاصة لصب الخرسانة
 

القمعي الرأس  المنزلقة ،طريقة األنبوب ذي  القوالب  الركا    منها  ,الرمية الخراسانية , وخرسانة 

لمنزلقة هي عملية استمرار وضع  المسبق الوضع ، والخرسانة المرصوصة بالحاالت. إن القوالب ا

الجيدة على   السيطرة  مراعاة  واطئة مع  تشغيل  قابلية  ذات  باستعمال خرسانة  ورجها   الخرسانة 

نسب خلطها وهناك قوالب منزلقة شاق ولية  وأفقية وتكون الشاق ولية بطيئة وتحتاج قوالب الى  

,إن القوالب الكلعة البتدائية لهذا إن تتصلب الخرسانة بمقدار يمكنها من تحمل الخرسانة الجديدة  

 ج.  النوع من القالب عالية لكنها تستحق ذالك مقارنة بسرعة اإلنتا
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( مناسبة للقوالب العميقة 1إما وضع الخرسانة بأسلوب األنبوب القمعي كما هو بين في شكل رقم )

في هز الطريقة  حيث إن عملية الرص باألساليب االعتيادية غير ممكنة لصب الخرسانة تحت الماء. 

تكون الخرسانة ذات قابلية تشغيل عاليه وتصب بواسطة إسقاط الخرسانة بتأثير وزنها خالل انوي  

الخلطة متماسكة بدون انعزال أو تزن وعادة تكون ذات   بالتدريج يجب إن تكون  شاق ولي يدفع 

قابلية مساعدات  على  وتحتوي  الناتجة  المواد  من  عالية  نسبة  عال,  إسمنتي  التشغيل   محتوى 

 .)كالبوزولونا  أو المضافات (

إن الغرض من الرص إلزالة أكثر ما يمكن من الهواء المحصور لكي تكون الخرسانة المتصلبة في  

النهاية ذات اقل ميمكن من العجوات وبالنتيجة تكون قوية ومتينة وواطئة النعاية , إن الخرسانة 

من التي لها هطول عال لذلك فالنوع األول  ذات الهطول الواطئ تحتوي على هواء محصور أكثر  

 .يحتاج إلى جهد اكبر لرصه بشكل مناسب ويتم تامين هذا الجهد عادة باستعمال الهزازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: صب الخرسانة تحت الماء 1شكل )

 

 

 Compaction Concrete)رص الخرسانة )

 
المحصور   الهواء  الخرسانة,بصوره رئيسية ,لطرد  وللحصول على  (Entrapped Air) ترص 

أقصى كثافة ولزيادة قوى الربط بين مكونات الخرسانة من جهة وبين الخرسانة وحديد التسليح 

 من جهة أخرى تجرى عمليه الرص بالطرق التالية: 

1-  ( بالقضبان  موقعيها  Tamping Rodsالرص  المصبوبة  للخرسانة  الخشبية  أو  الحديدية   )

(Cast In Situ( أو المسبقة الصب )Precast .وتسمى هذه الطريقة بطاريقه اليدوية ) 

2-   ( الخرسانة  Vibratorsالهزازات  اكمال  أو  موقعيها  المصبوبة  الخرسانة  على  تسلط  التي   )

 المسبقة الصب.

( بتدوير الجسم المراد رصه ويستعمل هذا النوع من Centrifugal Forceالقوة المركزية )    -3

 الرص في الخرسانة المسبقة الصب.

المسبقةPressure) بالضغط  -4 الخرسانة  النوع من الرص قي  الخرسانة ويستعمل هذا    ( على 

  ايضا.    الصب

( هذا النوع من الرص يستعمل في الخرسانة المسبقة الصب ويتم ذلك بإسقاط  Shock) بالصد  -5

 القالب  من  مسافة قصيرة على جسم صلب. 

 

اليدوية في األحوال االعتيادية الطرق  بينما تستعمل الطرق    تستعمل  القوا   المبتلة  الخلطات  وفي 

الميكانيكية في اإلعمال الهامة والكبيرة والتي يراد فيها الحصول على خرسانة جيده وباستعمال  
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 ( قد يصل الى0.75عامل الرص اقل من حوالي ) (الهزازات يمكن استعمال خلطات اجف قواما  

 من تلك المرصوصة يدويا.   )( 0.6)

 

 ن الحصول على مميزات عديدات: وبذلك يمك 
 

 زيادة مقاومة الخرسانة لالنصقاط واإلنشاء -1

 زيادة كثافة الخرسانة  -2

 تقليل درجة االمتصاص  -3

 زيادة مقاومة الخرسانة للعوامل الجويه  -4

 زيادة التماسك والترابط بين مكونات الخرسانة  -5

 حزيادة التماسك والترابط بين الخرسانة وحديد التسلي  -6

 تقليل التغيرات ألحجميه  -7

استعمال كمية ماء خلط قليله يقلل من حدوث االنعزال لمكونات الخرسانة تجمع ماء الخلط على    -8

 .سطح الخرسانة بعد عمليه صبها ورصها

مختلقة,   تشغيل  قابلية  ذات  خلطات  تتطلب  المختلعة  الرص  طرق  بان  أعاله  ذكر  مما  يتضح 

يمكن ال  جدا  الجافة  رص    فالخلطات  يمكن  ال  فانه  وبعكسه  اليدوية  بالطريعة  كافيا  رصا  رصها 

ذلك  إلى  إضافة  انعزال.  إال  لحصول  وذلك  الميكانيكية  الهزازات  باستعمال  جدا  المبتلة  الخلطات 

تحتاج الخلطات المختلعة القوا  إلى هزازات مختلعة للحصول على رص متكامل  وبذلك فان قوا   

 توفرة يجب إن تكون منسجمة كلياالخرسانة وخصائص الهزازات الم

 
 يمكن تصنيف الهزازات إلى األنواع التالية: 

 
 (: Internal Vibratorsالهزازات الداخلية ) -أ

 

تكون على شكل اسطوانة نحتوي على ثقل دوار  ال مركزي , تغطس وقتيآ في الخرسانة الطرية  

 ( الغاطسة  بالهزازات  تعرف  لذ  توافقية  قوى  الحد    (Immersion Vibrationلتوليد  يصل 

دوره اهتزازية في الدقيقة والحد  (1200) األعلى لالهتزازات ألتر ضدية في هذه الهزازات الحد

 (0.5-1( دورة اهتزازية في الدقيقة تجري عملية للرص لكل )3500  -5000)  األدنى يتراوح بين

    ( 3-2   ( ولمدة  الخرسانة  من   ) الخليط  5-30قد   قوا   وحسب  ثانية  بعض   (  تحتاج  وقد 

 الخلطات فترة دقيقتين تقريبا . 

إن اإلنهاء يعتمد على مظهر سطح الخرسانة والذي يجب إن يكون خاليا من العجوات وال يحتوي 

الخرسانة بمعدل حوالي ) الهزازة من  المعضل سحب  المزنه. ومن  ثانيه  80مزيد من   /   3)  (ملم 

كليا   المتروك  العراغ  يمتلئ  بحيث  ثانيه(   / من   انج  وانه  ,كما  الداخل  في  هواء  يحصر  وال 

زايي   حديثا  ألموضوعه  الطرية  الخرسانة  لطبقة  الكلي  العمق  خالل  الهزازة  تغطيس  الضروري 

اتصال  منطقة  في  الضعيعة  المستويات  تجنب  يمكن  وبذالك  لدنه  كانت  إذا  فيما  تحتها  إلى  الطبقة 

الهزا وهذه  واحدة  خراسانيه  كتلة  على  والحصول  الهزازات الطبقتين  أنواع  أفضل  هي  زات 

المستعملة لرص الخرسانة وذالك ألنها تؤثر بصوره مباشره على الخرسانة كما ويمكن تحريكها 

لهذه  االسطواني  القطر  يصل  وقد   . خاللها  االهتزازية  الحركة  لتوزيع  الخرسانة  داخل  بسهوله 

وله في المقاطع الخرسانيه  انج ( وبذالك يمكن استعمالها بسه  4/ 3( ملم )20الهزازات إلى حد )

 الكثيعة التسليح.

 

 (: External Vibratorsالهزازات الخارجية )  -ب

 

االهتزاز  عمليه  فتتم  خاصة  ماسكات  بواسطة  القوالب  سطوح  على  بإحكا   الهزازات  هذه  تثبت 

للقوالب والخرسانة سويه وذلك سيعقد جزء من الشغل المنجز الالز  للحصول على رص متكامل  
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إلى للخرس الخرسانة  في  الموجود  الماء  تسرب  لمنع  أحكا   المثبت  القالب  جوانب  رج  في  انة 

 الخارج.

إن مبدأ الهزازات الخارجية مماثل للهزازات الداخلية وألكن االهتزازات الترددية غالبا ما تتراوح  

ره  ( دو9000) ( دوره اهتزازية في الدقيقة وقد تصل في بعض االهتزازات إلى6000-3000) بين

 اهتزازية في الدقيقة.

الصب) المسبقة  الخرسانيه  الوحدات  في عمليه رص  االهتزازات  في  Precastتستعمل هذه  أو   )

رص المقاطع الخرسانيه المصبوبة في الموقع والتي يكون عرضها أو سمكها قليال بحيث لئيمكن 

صب الخرسانة بطبقات   استعمال الهزازات الداخلية فيها . وعند استعمال الهزازات الخارجية يلز 

مناسبة العمق وذالك لصعوبة طرد الهواء من الطبقات الخرسانيه السميكة العمق كما ويجب تبديل  

 . موقع الهزازة بين فترة وأخرى لتوزيع الحركة االهتزازية خالل ألكتله الخرسانيه

 

 : Vibrating Table)المنضدة الهزازة ) -ج 

 

الق توضع  الهزازة  هذه  استعمال  الهزازة عند  استعمال  عند  الحالة  بعكس  سطحها  على  والب 

الخارجية حيث تثبت الهزازة على السطح الخارجي للقالب ,ولكن يتم ايضآ رص الخرسانة والقالب 

معا وبذلك يعقد جزء من الشغل المبذول للحصول على رص كلي للخرسانة في رج القالب . تختلف 

بأث مزودة  عادة  وتكون  االهتزاز  مناضد  سرعتها حو   في  للتحكم  ضبطها  يمكن  مركزية  ال  قال 

إنتاجها   إثناء  الصب  المسبقة  الخرسانة  وحدات  رص  في  المناضد  هذه  وتستخد   ذبذبتها  وسعة 

 حيث تمتاز برص الخرسانة بصورة متجانسة . 

 

 -(:Other vibratorsهزازات أخرى ) –د 

 

 Surface)لهزازات السطحيةهناك أنواع مختلعة من الهزازات تستعمل الغراض خاصة ومنها ا

Vibrators)    تتكون من لوحة مستوية الكتلية كالخزانات والسدود.  الخرسانة  التي تستعمل في 

(Flat Plate  يركب عليها جهاز االهتزاز, وبعد صب الخرسانة ورصها بالهزازات الداخلية يمر )

ا  الكبير للحصول على  على سطحها ألخرجي بالهزازات السطحية كي يتم إخعاء جميع حبيبات الرك

 سطح مستوي وصقيل. 

 

  ( الكهربائية  المطرقة  استعمال  تثبيتها Eleccctric Hammerيمكن  عند  سطحية  كهزازة   )

 ( تقارب  ذات مساحة مستوية  في عملية رص مكعبات   (4*4ملم ) (100* 100بقطعة  انج وذلك 

 بالطات الرقيقة السمك( فتستعمل لرص الVibrating Rollersالعحص. إما الحاد له الهزازة )

(Thin Slabs .) 
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 :   Concrete (Curing of) معالجة الخرسانة

 
بغية الحصول على خرسانة جيدة فانه من الضروري معالجتها, بعد عملية وضع الخليط المناسب 

التصلب.   من  المبكرة  المراحل  خالل  مالئم  محيط  االسلوب في  على  المعالجة  تعبير  ويطلق 

ل لتحعيز اماهة االسمنت ويشمل السيطرة على درجة الحرارة وحركة الرطوبة من والى المستعم

 الخرسانة.

فان الهدف من المعالجة هو المحافظة بقدر االمكان على ابقاء الخرسانة مشبعة او  وبصورة ادق  

رية  قريبة من االشباع لحين مليء العراغات التي كانت اصال مملؤة بالماء في عجينة االسمنت الط

 بالكمية المرغوبة من نواتج عملية االماهة. 

تكون  عندما  فقط  االسمنت  اماهة  حصول  حقيقة  من  تاتي  المعالجة  الى  الحاجة  ضرورة  ان 

من  الماء  فقدان  منع  الضروري  من  يكون  السبب  ولهذا  بالماء.  مملوءة  الشعرية  المسامات 

 المسامات الشعرية نتيجة للتبخر.  

المعقود داخليا يسبب الجعاف الذاتي البد من تعويضه من الماء الخارجي   باالضافة لذلك فان الماء

 اي يجب جعل دخول الماء الى الخرسانة ممكنا.

يعتمد تبخر الماء من الخرسانة, بعد وضعها مباشرة, على الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء  

وق سطح الخرسانة كما وان  المحيط وعلى سرعة الرياح والتي تؤثر على تغير الهواء الموجود ف

العرق بين درجة حرارة الخرسانة والهواء يؤثر ايضا على فقدان الماء من الخرسانة. ولهذا فان 

الحالة تحدث ايضا عند صب   البارد, وهذه  الليل  الماء خالل  النهار ستعقد  المشبعة في  الخرسانة 

هنا بان الماء الععلي المعقود الخرسانة في جو بارد حتى ولو كان مشبعا. من الضروري االشارة  

 يعتمد على نسبة المساحة السطحية/حجم النموذج. 

 

 :  Methods of Curing Concrete )) طرق معالجة الخرسانة 
 

 -من الممكن تقسيم طرق المعالجة إلى ثالثة أصناف هي: 

 

األ  -1 وباستعمال  التبخر  لمنع  رطبة  مادة  أي  أو  الماء  من  بطبقة  الخرسانة  ساليب تغطية سطح 

 التالية:ـ

 

 إعداد بركة ماء على سطح الخرسانة بعد تجميدها النهائي  -أ

 الرش بالماء -ب

)  -ج   قطبي  بنسيج  الخرسانة  بعد    Burlapتغطية  وقت  بأقرب  مشابهة  مادة  أي  أو  (رطب 

 وضع الخرسانة في محلها والمحافظة على رطوبتها الدائمية وألطول فترة ممكنة 

 الغمر بالماء -د

 

تقليل  است  -2 أو  بغية منع  الخرسانة  لتغطية سطح  النعاذية أو أي طريقة أخرى  عمال وسط عديم 

 فقدان الماء وكما يلي:ـ 

 

 تغطية السطح بورق مانع الرطبة. -أ

 ترك القالب محاطا بالخرسانة. -ب

 تغليف سطح الخرسانة بغالف عديم النعاذية ويتم ذلك بواسطة الرش. -ج 

لتغطية سطح الخرسانة حيث تنشر أو ترش كما في حالة استعمال    استعمال مواد كيمياوية  -د  

 كلوريد الكالسيو  وسيليكات الصوديو .

 

رطوبتها    -3 على  محافظة  تكون  عندما  الخرسانة  حرارة  درجة  برفع  :وذلك  المسرعة  المعالجة 

 وبأتباع األساليب التالية:
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 معالجة بالبخار تحت ضغط منخعض.  -أ

 ضغط مرتعع. معالجة بالبخار تحت  -ب

 تسخين الخرسانة بإمرار تيار كهربائي فيها. -ج 

 

قد تكون طريقة تغطية سطح الخرسانة ببركة من الماء, من أقد  طرق المعالجة وأفضلها ويمكن  

(ملم فوق سطح الخرسانة 50تطبيقها على البالطات األفقية وتشمل حجز طبقة من الماء حوالي)

ال على  بسيط  طيني  حاجز  بوضع  لتغطية  وذلك  أمكانية  فيها  توجد  ال  التي  الحاالت  جوانب.وفي 

أي   أو  القطني  النسيج  بطبقة من  السطح  تغطية  فعالة وهي  استعمال طريقة  يمكن  بالماء  السطح 

رطوبة   على  المحافظة  أيضاً  الممكن  الدائمية.ومن  رطوبتها  على  والمحافظة  مشابهة  مادة 

و تغطيتها  دون  بالماء  المستمر  برشها  ,مع  الخرسانة  فعال بصورة عامة  األسلوب غير  هذا  لكن 

أنها تعطي نتائج أفضل من الطرق األخرى بقدر تعلق األمر بنوعية الخرسانة ولكنها غير مناسبة  

إذ تحتاج إلى إشراف جيد للتأكد من المحافظة على رطوبة الغطاء بصورة دائمية وبذا تكون عالية  

عد  إمكانية تطبيقها في المناطق التي تكون شحيحة  الكلعة لحاجتها إلى أيدي عاملة أكثر إضافة  

 في المياه ولهذه األسباب تستعمل طرق المعالجة األخرى .

 

معالجة  على  الحصول  إمكانية  هو  الثاني  الصنف  من  المعالجة  عليه طرق  تعتمد  الذي  المبدأ  إن 

أ الغالف,شريطة  من  نوع   الخرسانة.وأي  من  األصلي  الماء  تبخر  منع  عند  يكون مقبولة  ال  ن 

لن   سوف  الوقت  بنعس  ولكنه  فعالة  بصورة  الخرسانة  من  الماء  تبخر  ممزقاً,سيمنع  أو  مثقوباً 

يسمح  بدخول الماء من خارج الخرسانة ولكنه بنعس الوقت سوف لن يسمح  للتعويض عن الماء 

 صافي,   المعقود بالجاف الذاتي. وتعد هذه األغلعة من مركبات مانعة للتسرب والتي قد تكون بلون

ابيض أو اسود علما بان اللون الناتج سيتسبب في امتصاص اقل للحرارة من أشعة الشمس مؤديا  

 إلى ارتعاع اقل في درجة حرارة الخرسانة مقارنة مع اللون الغامق.

 

إن فترة المعالجة اليمكن تحديدها بسهولة العتمادها على عوامل عديدة كدرجة الحرارة,الرطوبة  

اال ونوع  ) النسبية  فترة  تحدد  عامة  بصورة  ولكن  المستعمل.  لمعالجة 7سمنت  أدنى  كحد  أيا    )

( األمريكية  المواصعة  تحدد  االعتيادي.كم  البورتالندي  االسمنت  على  الحاوية   ACIالخرسانة 

308-81( البريطانية  والمواصعة   )BS: 8110.Part:1985  ألنواع االعتيادية  المعالجة  مدة   )

 ة.االسمنت وظروف تعرض مختلع

 

لتعرض   وذلك  المعالجة  أسلوب  تحديد  في  رئيسي  دور  له  المنشأ  نوع  بان  هنا  اإلشارة  وتجدر 

المساحة   نسبة  فيها  تكون  التي  المنشات  وان  المحيطة.كما  الجوية  الظروف  إلى  الواسع  سطحها 

قبل  القالب  يرطب  أو  يدهن  قد  المعالجة  ولتسهيل  معقدة  معالجتها  تكون  قليلة  /الحجم  السطحية 

 ب . الص

 

إن ارتعاع درجة حرارة الخرسانة يودي إلى رفع معدل سرعة حصولها على المقاومة وهذا هو 

باستعمال   المقاومة  اكتساب  إسراع  الممكن  .ومن  المسرعة  المعالجة  عليها  تعتمد  الذي  المبدأ 

ن المعالجة بالبخار . فعندما يكون البخار في الضغط الجوي ,أي عندما تكون درجة الحرارة اقل م

( ْ  تعتبر العملية حالة خاصة من المعالجة الرطبة بينما عملية المعالجة بالبخار تحت ضغط  100)

من  المختلعة  لألنواع  بنجاح  بالبخار  المعالجة  عملية  استعملت  تماما.ولقد  مختلعة  حالة  عالي 

 االسمنت البورتالندي ولكنها ال تستعمل لالسمنت االلوميني. 

المع من  الرئيسي  الهدف  كافية  إن  بدرجة  عالية  مبكرة  مقاومة  على  الحصول  هو  بالبخار  الجة 

للتمكن من مناولة المنتجات الخرسانية بأقرب فرصة بعد الصب وكذلك لرفع القوالب ولهذه فوئد  

 (.Precast Concreteاقتصادية وخاصة في معامل صناعة الخرسانة مسبقة الصب )

 

عالي عن المبين أعاله بالطريقة والتنعيذ وكذلك في  يختلف أسلوب المعالجة بالبخار تحت الضغط ال

طبيعة الخرسانة المنتجة .وبما أن العملية تنطوي على ضغط أعلى من الضغط الجوي فان غرفة  
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لمنع  الزائد ضرورية  للماء  الحاجة  وان  ببخار رطب  بهيئة وعاء مسدود  تكون  أن  البد  المعالجة 

 Autoالخرسانة . هذا اإلناء يعرف بمحمم مرصد)  التماس المباشر للبخار المسخن بإفراط لسطح

Clave  (باألتوكليف المعالجة  من  األسلوب  هذا  على  البحوث  من  قسم  تطلق   Auto(ولهذا 

calving)  وعادة تستعمل هذه الطريقة في معامل الخرسانة مسبقة الصب أيضا بهدف الحصول

ومة العالية المبكرة ,المتانة العالية على خواص معينة للخرسانة العادية أو الخعيعة الوزن ,كالمقا

 أو لتقليل انكماش الجعاف وتحركات الرطوبة .

 

هو) المطلوبة  الحرارة  لدرجة  األدنى  الحد  بان  وجد  )177ولقد  بخار  تقابل ضغط  حيث    ْ )0.8  )

نيوتن/ملم.إن هذه الطريقة تعطي للخرسانة فوئد عديدة وكذلك عند استعمال اإلضافات.والبد من  

 ة هنا بان هذه الطريقة تكون عالية الكلعة .اإلشار

 

 

 (Concrete Pumpingضخ الخرسانة الطرية )

 
و في هذه األيا  تنقل كميات كبيرة من الخرسانة باسطة مضخات خاصة خالل أنابيب ولمسافات 

المنظومة يشكل   وتتكون  األخرى  بالطرق  إليها  الخرسانة  إيصال  إلى محالت يصعب  غير قصيرة 

 -:رئيسي من

 

 صندوق قمعي الشكل يتسلم الخرسانة من ألخالطة. -1

 مضخة الخرسانة.  -2

 مجموعة أنابيب تنقل الخرسانة بواسطتها.  -3

 

 هناك نوعان من المضخات التي تستعمل لضخ الخرسانة هي: 

 

 )ذات الععل المباشر(. مضخات كابسة -1

 مضخات عاصرة. -2

 

مباشر(  المباشر)مكبس  الععل  ذوات  من  المضخات  من  العديد  نية  هناك  دورا  شبة  صمامات  مع 

 ( 1)  تسمح لمرور الجسيمات الكبيرة من الركا  الخشن كما موضح في الشكل رقم

 
االمتصاص   عملية  إلى  باإلضافة  لوزن  تأثيرا  تحت  المباشر  باإلسقاط  بالخرسانة  المضخة  تغذى 

خرسانة  الناتجة من حركة المكبس في الوقت الذي تعتح وتغلق الصمامات تلقائياً بحيث تنساب ال

على شكل دفعات ولكن األنابيب تبقى دائماً مملوءة بالخرسانة وان استعمال المكبسين يؤدي إلى  

( تصل  إنتاجية  على  الحصول  ويمكن  أفضل  منتظمة  بالساعة 3  60انسيابية  الخرسانة  من   )

 انج( وهناك أيضا مضخات صغيرة متنقلة من النوع 9) ملم (200الواحدة باستعمال أنابيب بقطر )

)العصر( تدعى المضخات العاصرة ) ( كما مبين  Squeeze Pumpsالذي يعمل بأسلوب الكبس 

 ( 2في الشكل رقم ) 

تدفع الخرسانة الموجودة في قمع الجمع بواسطة نصول دوارة إلى أنبوب مرن مربوط إلى حجرة 

( الهواء  تحت  والتي  )Vacuumeالضخ  مقداره   )600( ملم  هذا   26 (  إن  الزئبقي.  من  انج( 

الهواء يضمن إن األنبوب المرن يبقى دائري)ماعدا في الحال التي يعصر فيها (مما يديم الجريان 

الخرسانة   تدفع   وبذلك  تدريجياً  المرن  األنبوب  تعصر  دوارتان  للخرسانة هناك عجلتان  المستمر 

 إلى األنبوب التجهيز. 

 

 

 



  

  ( النظري تقنية الخرسانة )الجزء                       - 38 -                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مضخة خرسانة كابسة 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مضخة خرسانة عاصرة 2شكل )
 

  25متر مكعبا ً) (20) المضخات إلىمثل هذه    إنتاجيةوتركب المضخة العاصرة على شاحنة وتصل  

انج أو يمكن للمضخات  (3) ملم    (75)ياردة مكعبة( بالساعة الواحدة باستعمال أنابيب ذات قطر  

قد   (100)   متراً (30) قد  أو   (300)متر  (90) العاصرة إن تنقل الخرسانة مسافة أفقية تصل إلى  

مسافة    إلى  الخرسانة  تنقل  إن  يمكن  الكابسة  المضخات  استعمال  بينما  متر    (450)عمودي 

أو  (1500) أفقيا  ارتعاع   (140)متراً    (40)قد   إلى  األفقية  المسافة  نسبة  وان  هذا  عمودياً  قد  

 ن زيادة السرعة تقلل هذه النسبة. تعتمد على قوا  الخرسانة وعلى سرعة جريانها في األنابيب فأ
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 االجراءات الواجب اتخاذها عند ضخ الخرسانة الطرية:
 

 يجب تحاشي االنحناء الحاد والتغير المعاجئ في أنابيب الضخ.  -1

 يجب إن اليقل قطر األنبوب عن ثالثة إضعاف اكبر مقاس للركا  الخشن.  -2

المرنة ولك  -3 أو  المرنة تسبب خسارة إضافية بسب ويمكن استعمال األنابيب الصلدة  األنابيب  ن 

 أالحتاك إضافة إلى بعض مشاكل التنظيف.

اليجوز استعمال األنابيب المصنوعة من األلمنيو  الن المعدن يتعاعل مع القلويات في االسمنت   -4

منتجاً غاز الهيدروجين الذي يؤدي إلى إيجاد فجوات في الخرسانة الصلبة مما يؤدي يضعف 

 . مقاومتها

ويجب إن ال تكون الخرسانة المطلوب ضخها خشنة أو لزجة وال تكون جافة ورطبة جداً أي إن    -5

بين يتراوح  هطوالً  يكون  وان  هذا  ودقيقاً  جيد  قوامها  ومعامل    (100)إلى    (40)تكون  ملم 

ثواني  يعتبر مناسب للخرسانة التي    (5)إلى(3)(بين  vebe( أو وقت ) 0.95إلى) (0.9)الرص

 في القمع. 

في   -6 هطولها  يتخعف  لذلك  الجزئي  الخرسانة  من رص  نوع  إلى  تؤدي  الضخ  عملية  وان  هذا 

 ( ملم.25الى ) (10)نقطة تعريغها من األنبوب بمقدار 

إن متطلبات القوا  ضرورية لتحاشي الزيادة في مقاومة أالحتكاك األنبوب في حالة الخرسانة   -7

 لرطبة. الجافة أو حدوث االنعزال في حالة الخرسانة ا

وبشكل خاص فأن نسبة المواد الناعمة في الخرسانة مهمة جداً حيث إن نقصان هذه النسبة   -8

يسبب االنعزال وزيادة هذه النسبة تسبب االحتكاك واحتمال حدوث  انعالق في األنابيب والحالة  

الدن الحدود  األنابيب في  الخرسانة وجدران  بين  أالحتاك   تكون مقاومة  وان  المثالية عندما  يا 

يكون   الحالة عندما  ويتم الحصول على هذه  يمكن  ما  اقل  تكون  الخرسانة  في  العجوات  نسبة 

 تدرج الركا  متجانساً ومستمراً. 

انج( فأن أفضل نسبة للركا  الناعم تكون  (3/4ملم   (20عندما يكون اكبر مقاس  للركا  هو )  -9

من  (40)إلى    (35)بين   اقل  مقاسها  التي  والمواد  )   (300)  بالمائة   No. 50ماكرون 

ASTM  بالمائة من كمية الركا  الناعم كذلك يجب إن (20) إلى    (15)( يجب إن تمثل مبين

 بالمائة. 3( في حدود  No. 50  ASTM)  مايكرون  (150) تكون نسبة الواد المارة من 

استعمال    -10 عندئذ  فيجب  الوزن  الخعيف  الركا   من  مصنوعة  الخرسانة  تكون  إن  حالة  في 

التشغيل  مض قابلية  انخعاض  الناجحة عن  مشاكل  للتغلب على  الضخ(  )مساعدات  افان خاصة 

الهواء  تحتوي على  التي  الخرسانة  إما  الوزن  للركا  خعيف  العالية  االمتصاص  قابلية  بسبب 

قد  الن الهواء الداخل (150) متر   ((45الداخل فتضخ عادة إلى مسافات قصيرة  ال تتجاوز  

 . انة مسببا انخعاض في قابلية التشغيليضغط عند ضخ الخرس
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 :( Concrete-Mixed–Ready) الخرسانة جاهزة الخلط
 

بدالً من تجميع وخلط الخرسانة في موقع العمل تجهز الخرسانة أحيانا للصب في الموقع من معمل  

الخل المسبقة  الخرسانة  أو  الجاهزة  الخرسانة  من  النوع  هذا  ويعرف  للخلط  ازداد  مركزي  وقد  ط 

إلنتاج   المألوفة  بالطرق  مقارنة  متعددة  فوائد  ذات  ألنها  الخرسانة  من  النوع  هذا  استعمال 

 -:الخرسانة

 

الخرسانة  .1 خواص  في  الخالفات  يقلل  مما  المكون  تجميع  على  الجيدة  النوعية  السيطرة 

 .المطلوبة

الطرق في حاالت ض .2 في إعمال  الضيقة والمزدوجة وكذلك  في مواقع  العاءات  تستعمل  يق 

 .المتاحة للخلط الخزن الركا  

قابلية  .3 بالنقل لمنع االنعزال والمحافظة على  العناية  للتأكد من  الرجاجة  الشاحنات  استعمال 

 .التشغيل

 .مالئمة استعمالها في حالة الحاجة إلى كميات قليلة من الخرسانة في مكانات متعرقة  .4

 

نة المخلوطة في الموقع تعويضها هذه الزيادة إن سعر الخرسانة الجاهزة أعلى نسبيا من الخرسا

في التوفير في الحاصل نتيجة اختصار تنظيم الموقع و تقليل جهاز اإلشراف وتقليل كمية االسمنت 

 المستعمل وذلك الن السيطرة النوعية أفضل وذلك يقلل الهدر أو الضياع في هذه المادة. 

 

 ;ةهناك أسلوبان رئيسيان في إنتاج الخرسانة الجاهز
 

 الخلط المركزي. -1

 الخلط إثناء النقل أو الخالطات الناقلة.  -2

 الخلط الجزئي. -3

 

فعي األسلوب األول تتم الخلط في وحدة مركزية ثم تنقل خرسانة بواسطة شاحنات رجاجة إما في 

ة  األسلوب الثاني فان التجميع يتم في وحدة مركزية ويتم الخلط في الشاحنات إثناء النقل أو مباشر

قبل إفراغ الخرسانة في الموقع إن الخلط إثناء النقل يؤدي إلى نقل وقت أطول واقل تأثرا في حالة 

التأخير ولكن سعة الشاحنة اقل من نعس الشاحنة التي تنقل الخرسانة المسبقة الخط وللتغلب على 

خلط إثناء  مساوئ انخعاض السعة أحيانا تخلط الخرسانة جزئيا في وحدة مركزية ويستمر الخط ال

 .النقل وتدعى هذه الخرسانة المنكمشة الخط

بين  تتراوح  حيث  الخالط  دوران  بسرعة  الخط  عن  يختلف  الرج  أن  إيضاح  يجب  و    6الى  2هذا 

بين تتراوح  التي  الخط  بسرعة  مقارنة  الدقيقة  في  تعتمد    16الى4دوراه  و  الدقيقة  في  دورة 

في الدقيقة حداً أدنى لسرعة الخط هذا    دورات7( الرقم  BS 5328:1981المواصعات البريطانية)

 ASTMو يجب تثبيت العدد الكلي للدورات في الخلط أو الرج وقد إشارة المواصعة األمريكية ) 

C 94-83دورة إن كان للخلط أو للرج آو في خالل ذلك 300( إلى أن الحد األدنى لعدد الدورات هو

 .ساعة من بدء عملية الخلط 1.5يجب صب الخرسانة خالل  

وفي حالة الخلط إثناء النقل ليس بالضرورة إضافة الماء منذ البداية بل يعضل إضافته في نهاية  

(فان الوقت المسموح بة لالسمنت  BS 5328:1981مدة الخلط ولكن وفق المواصعة البريطانية )

مة  والركا  الرطب للبناء سوية يجب إن ال يزيد عن ساعتين وان تجاوز هذه المدد يؤثر على مقاو 

 .الخرسانة

أن تأثير زيادة وقت الخلط في حالة الخرسانة الجاهزة هو نعسه بالنسبة للخرسانة التي للخرسانة 

( شرحاً معصالً عن  BS 5328:1981التي تخلط في الموقع.هذا و تعطي المواصعة البريطانية  )

 .طريق خلط الخرسانة ومن ضمنها الخرسانة الجاهزة
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 الحار  االعمال الخرسانية في الجو 

 
 مشاكل العمل بالخرسانة في الجو الحار: 

ان درجة حرارة الخرسانة الطرية االعلى من الطبيعية تسبب اماهه أسرع لالسمنت ولذلك   -1

تؤدي الى تجمد معجل والى مقاومة مستقبلية أوطا بالنسبة للخرسانة الممتصلبة الن الجل 

 المتكون يكون اقل انتظاما. 

الع -2 الحرارة  درجة  رافق  سريع  اذا  تبخر  فسيحدث  النسبية  الهواء  رطوبة  في  انخعاض  الية 

 لبعض ماء الخلط مسببا نقصانا اعلى في قابلية التشغيل وانكماشا لدنا اعلى وتجزعا. 

من  -3 كبيرة  حجو   وضع  عند  ايضا  مضرة  تكون  العالية  الطرية  الخرسانة  حرارة  درجة  ان 

بين الحرارة  درجة  في  كبير  تعاوت  لوجود  وذلك  االنبعاث   الخرسانة  بسبب  الكتلة  اجزاء 

تسبب   قد  اجهادات شد  يولد  الذي  الشىء  الالحق  والتبريد  االسمنت  اماهة  الحرارة  السريع 

 تشققات حرارية. 

ان ادخال الهواء المقصود يكون اكثر صعوبة في درجات الحرارة االعلى بالرغم من امكانية  -4

 الهواء. معالجة ذلك ببساطة باستخدا  كميات البر من عامل ادخال

فان   -5 اعلى  هواء  حرارة  درجة  في  وضعها  عند  نسبيا  بالتمدد  الباردة  للخرسانة  سمح  اذا 

سبيل   على  ذلك  حدوث  الممكن  ومن  تقل,  الخرسانة  مقاومة  وان  تتمدد  الهوائية  العجوات 

المثال في االلواح االفقية وليس في العمودية ومنها الموضوعة في القوالب الحديدية التي  

 د.تمنع التمد

الجاف تظهر مشاكل اضافية بسبب ميل ماء   -6 الهواء  المعالجة بدرجات حرارة عالية في  ان 

المعالجة للتبخر بسرعة مع ابطاء في االماهه ونتيجة لذلك تتطور المقاومة بشكل غير كعوء  

ويحدث انكماش جعاف وهذا االخير فد يولد اجهادات شد تكون بمقادير كافية لتسبب تشقق  

صلبة وينتج من ذلك ان منع التبخر من سطح الخرسانة يكون ضروريا وان الخرسانة المت

 طرق تحقيق ذلك يتم بالمعالجة المناسبة. 

 

لغرض   الحارة  االجواء  في  الخرسانة  في  العمل  عند  اتخاذها  الواجب  االجراءات  من 

 التقليل او منع حصول هذه التأثيرات الضارة على خواص الخرسانة هي:
 

درجة -1 تبقى  ان  حدود    يجب  في  الجاهزة  او  العمل  موقع  في  المصنوعة  الخرسانة  حرارة 

   .  320  وحدا على  160تتجاوز ويعضل ان ال 

 يمكن استخدا  الجليد بصعته جزءا من ماء الخلط.   -2

 اكوا  الركا  من اشعة الشمس المباشرة. االسمنت و تضليل -3

  لمائي للركا ., وهذا بدوره سوف يغير من المحتوى ابالماءرش اكوا  الركا   -4

 الماء. دفن انابيب  -5

 الخرسانة. رش القوالب بالماء قبل صب  -6

 الصباح. تنعيذ االعمال الخرسانية في المساء او  -7

 يمكن.  اقل مااختيار نسب خلط مناسبة واستعمال كمية االسمنت  -8

 للركا . يجب اختيار النوع والتدرج المناسب  -9

 . البوزالنيلمعدل واالسمنت االسمنت ا الحرارة,استعمال االسمنت المنخعض  -10

 المبطئة. استعمال المضافات  -11

 . ةالمباشرحماية الخرسانة من الشمس  -12

 التبخر. ترطيب الخرسانة والسماح بحدوث  -13

ابيض   -14 لونه  بالستيكي  غشاء  او  غطاء  في  استخدا   وخصوصا  الخرسانة,  لتغطية 

المطار ومدارج  الطرق  مثل  للشمس  المعرضة  الكبيرة  الخرسانية  ات المساحات 

 .  والساحات
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 االعمال الخرسانية في الجو البارد 

 
 

 : الباردمشاكل العمل بالخرسانة في الجو 

 
اذا سمحنا للخرسانة التي لم تتصلب بعد باالنجماد فان ماء الخلط يتحول الى جليد وستحدث   -1

فان   الكيمياوية  للتعاعالت  ماء  االن  هناك  اليتوفر  والنه  للخرسانة.  الكلي  الحجم  في  زيادة 

ان  ت يمكن  التي  االسمنت  عجينة  من  قليلة  هناك  ستكون  وبالنتيجة  يتاخر  الخرسانة  صلب 

 تتلف بتكوين الجليد.

فانها  -2 لذلك  المتمددة  حالتها  في  وهي  تتصلب  سوف  الخرسانة  فان  الذوبان  يحدث  عندما 

 سوف تحتوي على حجم كبير من المسامات وبالنتيجة فان مقاومتها تصبح واطئة. 

االنجم -3 حصل  ملموسة,  اذا  مقاومة  تكتسب  ان  قبل  ولكن  الخرسانة  تتصلب  ان  بعد  فان اد 

التمدد المتعلق بنكوين الجليد يسبب تصدعا وفقدانا في المقاومة غير قابل لالصالح, ولكن 

اذا كانت الخرسانة حاصلة على مقاومة كافية قبل االنجماد فانها تتمكن من مقاومة الضغط 

 د من ماء الخلط المتبقي.الداخلي المتولد من تكون الجلي

اضافة الى حماية الخرسانة من تلف الصقيع في االعمار المبكرة فانها يجب ان تكون قادرة   -4

 على مقاومة أي دورات اجماد وذوبان متوقعة الحقا خالل عمر الخرسانة. 

 
ال االجواء  في  الخرسانة  في  العمل  عند  اتخاذها  الواجب  االجراءات  لغرض  داربمن  ة 

 منع حصول هذه التأثيرات الضارة على خواص الخرسانة هي: التقليل او

 
عامة من  بصورة  اقل  الى  الجيدة  الخرسانة  حرارة  درجة  انخعاض  منع  اذا  درجة    3-40,  فوق    

لمدة   التصلب   4-3االنجماد  من  اقل  بمعدل  ولو  تصلبها  وسيستمر  االنجماد  ستقاو   فانها  أيا  

  فوق االنجماد    20الهواء خالل صب الخرسانة اقل من  االعنيادي ولكن عندما تكون درجة حرارة  

 من الضروري اتخاذ االحتياطات التالية لضمان الحصول على خرسانة مرضية: 

 

قدرها    -1 ابتدائية  الخرسانة درجة حرارة  اعطاء  لغرض  المواد  بقليل    300تسخين  واكثر  تقريبا    

بقليل وأقل  االعتيادي  البورتالندي  االسمنت  استعمال  البورتالندي    عند  االسمنت  استعمال  عند 

 السريع التصلب, والتسخين كما يلي: 

الى              حرارته  درجة  برفع  الينصح  ولكن  بسهولة  الماء  تسخين  يمكن  وذلك    0  60-80*    

 خوفا من حصول التجمد العجائي لالسمنت. 

لمواد في الخالطة بطريقة  * منع تماس االسمنت مع الماء الساخن لذلك يلز  ترتيب تغذية ا          

 مناسبة. 

استخدا             من  بدل  ملعات  بخار خالل  بامرار  ذلك  ويعضل عمل  ايضا  الركا   تسخين  يمكن   *

 البخار الحي من المراجل الن الطريقة االخيرة تعمل على تغير المحتوى المائي للركا . 

   .  0 52* اليعضل تسخين الركا  اكثر من           

ا  -2 درجات  يجب  في  التحصل  تجمدها  عملية  ان  من  للتاكد  الخرسانة  حرارة  درجة  على  لسيطرة 

قابلية  في  نقصان  تسبب  العالية  والحرارة  مقاومتها.  تطور  على  يؤثر  ذلك  الن  العالية  الحرارة 

 تشغيل الخرسانة وكذلك يؤدي الى زيادة االنكماش الحراري.

التصلب  -3 السريع  الورتالندي  االسمنت  وبذلك    استعمال  عاليا  للحرارة  توليده  يكون سرعة  والذي 

 يمكن السيطرة على درجة حرارة الخرسانة في المراحل المبكرة بعد عملية الصب.

 تقليل كمية االسمنت المستخد  وبما تسمح به المواصعات, لغرض تقليل من حرارة االماهة. -4
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الحرارة بعد عملية الصب وذلك    عزل الخرسانة من الجو المحيط بها لغرض السيطرة على درجة  -5

بانشاء احاطات حولها وتجهيز مصدر حراري ضمن االحاطات, بشرط ان التسبب الحرارة جعافا 

 سريعا للخرسانة وان يكون التسخين متجانس.

المسلحة. واكثر هذه   -6 الغير  الخرسانة  للتجمد يكون مسموحا فقط في  المقاومة  السوائل  استعمال 

كغم   50كغم منه لكل كيس من االسمنت    1و كلوريد الكالسيو  حيث يستعمل  االنواع استعماال ه

  .  0 2الى  1لغرض تعجيل عملية اماهة االسمنت وتقليل درجة انجماد ماء الخلط بمقدار 

7-  ( البوتاسيو   كاربونات  استعمال  ماء 3CO2Kيمكن  اجماد  نقطة  خعض  لغرض  الخرسانة  في   )

 طوير بعض المقاومة.الخلط وبذلك يمكن للخرسانة من ت

انبعاث    -8 معدل سرعة  من  وزيادة  االماهه  من سرعة  الزيادة  لغرض  المعجلة  المضافات  استعمال 

 حرارة االماهه.
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 مقاومة الخرسانة  

(Strength of Concrete ) 

 
 المقدمة: 

في حاالت عملية عديدة قد    بصورة عامة يمكن اعتبار مقاومة الخرسانة من اهم خواصها غير انه 

تكون خواص اخرى كالمتانة وعد  النعاذية اثر اهمية من المقاومة ومع ذلك فان مقاومة الخرسانة  

الن   العملية  االهمية  ذات  االخرى  خواصها  لمعظم  جيد  ودليل  نوعيتها  عن  شاملة  صورة  تعطي 

االسمنت   وبنية عجينة  بهيكل  مباشرة  بصورة  تتعلق  الخرسانة   وبصورة عامة  . المتصلبةمقاومة 

للتقلبات  مقاومةعالية  وذات  للماء  نعاذية  واقل  صالبة  أكثر  العالية  المقاومة  ذات  الخرسانة  تكون 

المؤثرة االخرى   العالية  المقاومة  الخرسانة ذات  تبدي  ناحية اخرى  الجوية والوسائل االخرى ومن 

ان هذه العالقات إضافة 0ق بدرجة اكبرانكماشآ أعلى وقابلية تمددية قليلة فإنها تكون معرضة للتشق

الى كون فحوصات المقاومة سهلة اإلجراء مقارنة مع العحوصات االخرى تشكل األساس الستعمال  

المقاومة في المواصعات والسيطرة النوعية وتقدير تأثير العوامل المختلعة كالمواد المستعملة ونسب  

وظروف المعالجة علما بان طرق العحص غالبآ الخلط وطرق انتاج الخرسانة والمعدات المستعملة  

 ان مقاومة الخرسانة تنتج عن: ماتؤثرعلى قيم النتائج المختبرية,

 

 مقاومة المالط . -1

 قوة التالصق بين المالط والركا  الخشن.  -2

 مقاومة حبيبات الركا  الخشن لالجهادات المسلطة . -3

 

 طبيعة مقاومة الخرسانة:

 
مقاومة   عن  الالزمة  يعبرعادة  القوة)االجهاد(  بوحدة  االنشائية  لالغراض  المستعملة  الخرسانة 

للتسبب في تصدعها فالتصدع قد يكون بسبب الشد المسلط )فقدان التماسك( بسبب اجهاد االنضغاط 

او بسبب اجهاد القص لقد تم االشارة سابقآ الى تأثير العجوات على مقاومة الخرسانة ومن الممكن  

العامل   هذا  اذا ربط  قصينة  مادة  تعتبر  الخرسانة  فان  الغرض  ولهذا  الحاصل  العشل  الية  بطبيعة 

تأثير حمل ثابت يحصل التصدع مع الحصول مقدار قليل من االنععال الكلي علمآ بانه   وضعت تحت 

للسلوك القصف ومن هذا االعتبار    ى( حد اعل(0.001-0.005عند العشل يعتبر االنععال الذي مقداره  

الخرسانة في الشد والقص تكون اضعف منها في االنضغاط مقاومة الشد الععلية لعجينة  فان مقاومة  

المحسوبة   النظرية  المقاومة  من  بكثير  اضعف  تكون  كالحجر  المشبهة  القصية  المواد  او  االسمنت 

متجانسة  المادة  ان  افتراض  على  السطحية  الطاقة  من  والمحسوبة  الجزئي  التماسك  أساس  على 

غرات ,ان أساس هذا االختالف بين مقدار النظرية والمقاومة الععلية هو وجود الثغرات  وخالية من الث

( والتي تؤدي الى حدوث اجهادات عالية في المادة تحت تاثير (Griffithالمعترضة من قبل العالم  

واعتياديآ يعترض بان  وحدة الحجم الحاوية على 0الحمل وتسبب حدوث فشل مجهري في موقعها  

ثغ النموذج اضعف  مقطع  خالل  سينتشر  التشقق  بان  ذلك  ويعني  الكلية  النموذج  مقاومة  تحدد  رة 

المعرض إلجهاد معين هذا السلوك من الممكن مالقطه فقط تحت توزيع لإلجهاد وبافتراض إضافي  

( مضروبا في االجهاد الذي تسببه في    (N/N-1بان ثاني اضعف ثغرة سوف لن تقاو  اجهاد قدره  

تمثل عدد األجزاء في المقطع تحت تاثير الحمل وعلى اعتبار كل جزء    Nة علمآ بان فشل اضعف ثغر

يحوي ثغرة واحدة  ,علمآ بان الثغرات تختلف بالمقاس والقليل منها ذات المقاس االكبر فقط تسبب  

النموذج   مقاس  وان  احصائية  احتماالت  مسالة  تصبح  النموذج  مقاومة  بان  ذلك  من  يتضح  العشل 

 قدار االجهاد االسمي المحتمل لحصول العشل فيه يؤثر على م

نقاط مختلعة   الى تصدعات في  بانه في نموذج معين تؤدي اجهادات مختلعة  يتضح مما ورد اعاله 

لبقية   بالنسبة  ظروفه  تغيير  دون  منعرد  لجزء  المقاومة  فحص  فيزياويآ  المحتمل  من  ليس  ولكن 

ف جزء فيه فان المسالة ستكون فشل اضعف ربط  الجسم فاذا كانت مقاومة النموذج تعتمد على اضع
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في سلسلة متصلة لذا فان مقاومة مادة قصينة  كالخرسانة لئيمكن وصعها بمعدل القيمة فقط,ولكن 

معلومات   الى  اضافة  احصائية  بصورة  المقاومة  في  المتوقعة  التغيرات  عن  فكرة  اعطاء  من  البد 

 أخرى عن شكل ومقاس النموذج 

 
 سانة :انواع مقاومة الخر

 

 ( Compression Strengthمقاومة االنضغاط  ) -1

 ( Tensile Strengthمقاومة الشد ) -2

 (Bending Strength)مقاومة االنحناء  اـ        

 Splitting Strength) مقاومة االنشطار )  ب ـ      

 ( Shear Strengthمقاومة القص ) -3

 ( Fatigue Strengthمقاومة الكلل ) -4

 

 (   StrengthComression)  :االنضغاط مقاومة -1

 
فقط التقاو    االنضغاط  اجهادت  تقاو   الخرسانة  ان  اعتبار  الخرسانية مصممة على  المنشأت  معظم 

اجهادات الشد)عدا في حاالت نادرة كالخرسانة المستعملة في انشاء الطرق(لذا والغراض التصميم  

تحديد في  المعيار  هي  االنضغاط  مقاومة  فان  التشغيلية    االنشائي  االجهادات  وان  الخرسانة  نوعية 

محددة في المواصعات العالمية كنسبة مئوية من مقاومة االنضغاط المعينة بعحوصات قياسية لنماذج  

 خرسانية اسطوانية او بهيئة مكعبات. 

الجانبي   باالنععال  النوع  هذا  من  بنماذج  الحصل  العشل  يتاثر  ان  المحتمل  من  االنضغاط  فحص  في 

بين) الناتج   عامة  بصورة  الخرسانة  في  قيمتها  والتي  بوسون  نسبة  ذات 0.11عن  للخرسانة   )

 ( للخرسانة الضعيعة.(0.21المقاومةالعالية الى

في   الشد  في  العشل  بسبب  اما  المحور  احادي  االنضغاط  اجهاد  تاثير  تحت  النهائي  العشل  يحصل 

سبب االنهيار المتسبب نتيجة اسطح بلورات االسمنت أو التالصق باتجاه عمودي للحمل المسلط أو ب

يختلف   االنععال  مقدار  ولكن  للعشل  النهائي محددآ  االنععال  يكون  ان  المحتمل  , ومن  المائلة  القص 

 باختالف مقاومة الخرسانة فكلما ارتععت مقاومة الخرسانة قل االنععال النهائي. 

ال بين  العحص  خالل  تماسكية  قوى  بتطور  تتاثر  االنضغاط  مقاومة  لنموذج  ان  السطحية  نهايتين 

االنضغاط العمودي يؤدي 0الخرسانة و صعيحة التحميل الحديدية المجاورة والخاصة بماكنة العحص

الى تمدد جانبي في كلتا المادتين,الخرسانة والحديد , بسبب تاثير نسبة بوسون ولكون معامل مرونة  

نسبة بوسون للحديد تكون بحوالي  (مرة اكبر من ذلك للخرسانة وكما ان  (5_15الحديد يكون بحدود

مع   بالمقارنة  قليآل  يكون  التحميل  في صعيحة  الجانبي  االنععال  فان  فهذا  الخرسانة  في  اكبر  مرتين 

الحركة طليقة  كانت  اذا  الخرسانة  في  العرضي  في    .التمدد  التحميل  صعيحة  فان  ذلك  من  ويتبين 

بة من النهايتين المحملتين وان درجة التقيد الجهاز سوف تقيد التمدد الجانبي الجزاء الخرسانة القري

يبين حاالت العشل      (2( والشكل رقم ) 1)  المؤثرة تعتمد على االحتكاك المتكون عمليآ.  الشكل رقم

 .النموذجية لنماذج خرسانية مكعبة واسطوانية معرضة الى قوة انضغاط 

 
 ( Tensile  Strengthمقاومة الشد: ) -2

 
اليتوق  اعتيادية  النسبية  بصورة  شده  مقاومة  ضعف  المباشربسبب  الشد  مقاومة  الخرسانة  من  ع 

عنده  تحصل  الذي  الحمل  لتقدير  اهمية  ذات  تكون  الشد  مقاومة  معرفة  ولكن  القصيعة  وطبيعتها 

 .التشققات في الخرسانة

بالمئة من مقاومة االنضغاط وكلما ارتععت مقاومة االنضغاط 11 الى    7ان مقاومة الشد تكون بمدى

 ما انخعضت مقاومة الشد النسبية. كل
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من النادر استعمال فحوصلت الشد المباشر لتقدبر مقاومة الخرسانة وذلك لصعوبة تثبيت النماذج   

الجهاز  في  النموذج  قبض  وسيلة  بتاثير  المتكونة  الثانوية  االجهادات  وضوح  ولعد   وقبضها 

غراض السيطرة النوعية للخرسانة  المستعمل للعحص لهذا فان فحص الشد المباشر اليستعمل ابدا ال

وفحص   االنحناء  كعحص  للخرسانة  الشد  مقاومة  لقياس  مباشرة  غير  فحوصات  عادة  وتستعمل 

 .االنشطار

 

 

 
 

 (: حاالت فشل نموذجية في مكعبات خرسانية )أ( غير متعجر )ب( متعجر 1شكل )

 

 

 
 

 (: حاالت فشل نموذجية في اسطوانات خرسانية  2شكل )

 االنعالق  )د(                                    

 القص  )ب(                                     

 االنعالق والقص  )ج(                                 
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   (Shear  Strength) :مقاومة القص-  3

 
عن ينتج القص عن تأثير قوتين متساويتين ومتوازيتين ومتعاكستين على مستويات سطوح متقاربة  

وعمليآ اليتواجد اجهاد القص لوحدة فقط بل يكون مرافقآ الجهادات الشد واالنضغاط وان 0بعضها  

 .القص الصرف يحصل فقط في حالة التواء نموذج اسطواني

ان مقاومة الخرسانة اضعف في الشد منها في القص فان فشل الشد القطري يحصل في حالة االلتواء  

حناء كذلك فان اجهاد القص يكون مصحوبآ باجهادات االنحناء للشد  وكذلك في االجزاء المعرضة لالن

   .واالنضغاط والعشل  في القص يكون بسبب الشد القطري الناتج

تقديرا   كونه  بسبب  فقط  معقوال  يكون  االنشائية  التصاميم  حسابات  في  القص  اجهاد  استعمال  ان 

قاومة القص تكون غير مجدية بسبب  مناسبا للشد القطري وان العحوصات الممكن اجراءها لتقدير م 

الجانبية لسطح النحاس مع جهاز العحص علما بان بعض  أو التقييدات  تاثيرات االنحناء او االحتكاك  

 %20-30.الباحثين استنتجوا بان مقاومة القص اعلي من مقاومة الشد للخرسانة بحوالي 

      

 ( Fatigue  Strengthمقاومة الجهد أو الكلل: )  -4

 
تم لحد االن بيان مقاومة الخرسانة تحت تاثير االحمال الثابتة فقط مع ان الخرسانة في منشآت  لقد  

عديدة تكون معرضة الى احمال مكررة وعندما تعشل تحت هذه االحمال المكررة والتي يكون كل منها  

 .)الثابتة( يقال ان العشل حصل بسبب الجهد اقل من مقاومة االنضغاط

عن    اعتياديا  تسليط  يعبر  دورات  وعدد  االجهاد  بين  بيانية  بعالقة  الكلل  أو  الجهد  فحوصات  نتائج 

رقم) الشكل  في  موضح  ما  وحسب  العشل  الى  تؤدي  والتي  المنحني  3الحمل  اصبح  اذا   )

,معظم  الصمود  حد  لو  الجهد  بحد  المناظر  االجهاد  على  فيطلق  االفقي  المحور  الى  مقاربا)بميالنه( 

لها حد صمود معي  بعد تسليط  المعادن  الخرسانة اال  فيه حدوث ذلك في حالة  المشكوك  ن ولكن من 

ماليين مرة على االقل وبهذا فان المنحني يستمر بالميالن الى االسعل وعندئذ يعبر  10الحمل بحدود  

 .عن مقاومة الجهد باالجهاد المتسبب في العشل بعد عدد معين من دورات التحميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ذجي للعالقة بين االجهاد وعدد دورات تسليط الحمل الى حد العشل (: مخطط نمو3شكل )

يبـين  Bيبين حد الجهد أو حد الصمود, المنحني   Aلعحص   الجهد, المنحني 

 عد  وجود حد الصمود
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 فحوصات مقاومة الخرسانة
 

 -إن مقاومة الخرسانة تنتج عن:

 
 مقاومة المالط )المونة(.  -أ

 والركا  الخشن.  قوة التالصق بين المالط  -ب

 مقاومة حبيبات الركا  الخشن لالجهادات المسلطة.  -ج

 

 أنوع مقاومة الخرسانة :

 
 مقاومة االنضغاط.          -1

 مقاومة الشد, وتشمل )مقاومة االنحناء و مقاومة االنشطار(. -2

 مقاومة القص. -3

 مقاومة الكلل. -4

 

 مقاومة االنضغاط : -اوال

 
المتحدة الواليات  بارتعاع    في  اسطوانية  نماذج  تستعمل    mm  150وبقطر   mm  300األمريكية 

انج( إليجاد مقاومة انضغاط الخرسانة.ان الموصعات تسمح باستعمال نماذج اصغر حجما 6انج * 12)

 اعتمادا على اكبر مقاس للركا  المستخد . 

لزهر أو النحاس أو تصب االسطوانات الخراسانية أما بقوالب مناسبة مصنوعة من الحديد أو حديد ا

البالستك ذات قواعد متحركة أو بقوالب ليعاد استعمالها أو أي مادة أخرى تعي بمتطلبات حعظ الماء  

واالمتصاص وتغير الحجم. هذا وتغطي األوجه الداخلية للقوالب بطبقة رقيقة من الزيت لمنع التصاق 

 الخرسانة بهذه األوجه .

القالب على شكل طبق في  الخرسانة  باستعمال ثالث  تصب  العالي  الهطول  ذات  الخرسانة  .ترص  ات 

طبقة   كل  .تدق  للخرسانة  بقطر    25طبقات  معدني  قضيب  من  .إما  16ضربة  مدورة  نهاية  ذي  ملم 

وباستخدا   الخرسانة  من  طبقتين  باستعمال  الرص  ،فينتج  الواطئ  الهطول  ذات  للخلطات  بالنسبة 

العلوي لالسطوانة باستعمال المالج ولذلك ال يكون رجاجات داخلية او خارجية .يعدل ويسوى السطح  

 السطح مستويا ومناسبا للعحص ولذلك يحتاج إلى تهيئة إضافية . 

 

 -هناك طريقتان للحصول على سطح مستو وأملس للنماذج االسطوانية وهي:

 

 بالحك. -1

 باالكساء.  -2

 

 -اك ثالثة مواد تستعمل لهذا الغرض:إن الطريقة األولى مناسبة ولكنها عالية الكلعة ،أما االكساء فهن

 

 عجينة إسمنتية جافة . -1

 مالط الجبس عالي المقاومة .  -2

 خليط من الكبريت مع مادة حبيبية )مثال حبيبات طين محروقة(.  -3

 

ملم وله مقاومة مشابهة لمقاومة الخرسانة    3الى  1.5يجب إن يكون الغطاء رقيق السمك في حدود  

الما .إن  ستعحص  يمكن  التي  حيث  المحروق  الطين  مع  الكبريت  خليط  هي  للتغطية  المعضلة  دة 

 ميكاباسكال . 100استعمالها لعحص خرسانة تصل مقومتها إلى 
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ساعة وال تزيد    20عندما يتم صب القوالب في المختبر ،يجب حعظ النماذج في القالب لمدة التقل عن  

حرارة    48عن   درجة  تحت  يم 1.7+ـ23ساعة  لكي  مئوية  نزع درجة  بعد  بالتبخر.  الماء  فقدان  نع 

باوكسيد   مشبع  ماء  في  او  االزمة  والرطوبة  الحرارة  درجات  نعس  تحت  النماذج  تحعظ  القالب 

 الكالسيو  والى حين موعد فحصها.

 

 

ميكاباسكال في    0.34الى  0.15يتم إيجاد مقاومة انضغاط الخرسانة بتسليط الحمل بسرعة ثابتة هي  

 ز هيدروليكيا(وتحسب مقاومة االنضغاط للخرسانة من القانون التالي : الثانية )إذا كان الجها

 

                                                       P 

                 ------------------  c =f 
                                                       A 

  حيث ان:

cf=  ةمقاومة االنضغاط للخرسان. 

 p  .أقصى حمل إجمالي = 

A  مساحة مقطع النموذج قبل العحص =. 

 

 )ميكاباسكال(. mm/Nأو 2cm/kg إن وحدات قياس مقاومة االنضغاط للخرسانة هي إما

 

في المملكة المتحدة:تعد نماذج العحص بقوالب مكعبات مصنوعة من الحديد أو حديد الزهر وبطول 

باستعما  150 تسمح  المواصعات  .إن  للركا  ملم  مقاس  اكبر  على  اعتمادا  حجما  اصغر  نماذج  ل 

 المستخد .

منها   الواحدة  طبقات سمك  بثالث  القوالب  قضيب    50تمأل  باستعمال  الخرسانة  .وترص  تقريبا  ملم 

المقطع طول ضلعه   مربع  الواحدة  25حديدي  للطبقة  الضربات  ويكون عدد  كان    35ملم  إذا  ضربة 

القالب   ضلع  و    150طول  ذي    ضربة  25ملم  من   100للقالب  بدال  الرج  استعمال  يمكن  او  ملم 

 القضيب المذكور .

حرارة   درجة  في  ،يحعظ  بالمالج  المكعب  تسوية سطح  فحص   5± 20بعد  يراد  عندما  مئوية  درجة 

أيا  فان درجة الحرارة    7أيا  أو أكثر.أما إذا كان العمر المطلوب للعحص يقل عن    7المكعب بعمر  

وان حعظ   90.وفي كال الحالتين يعضل أن ال تقل الرطوبة النسبية عن %  درجة مئوية  2±  20تكون  

 النماذج تحت مواد رطبة يعتبر مقبوال. 

ساعة قبل موعد العحص ،وافحص النماذج بأعمار طويلة   24ينزع القالب عن المكعب بمدة قدرها  

ظ النماذج في حوض  ساعة من إضافة الماء إلى الخلطة .وتحع  24إلى    16ينزع القالب بمدة مقدارها 

 درجة مئوية الى حين موعد العحص . 2±  20المعالجة تحت درجة حرارة مقدارها 

يعحص المكعب بحث توضع أوجه المكعب المالصقة لجدار القالب تحت لوحة جهاز العحص أي أن  

إلى    0.2المكعب يعحص وهو يوضع عمودي على وضعه أثناء عملية الصب .ويسلط الحمل بمعدل  

المعادلة ميكا  0.4 بنعس  للخرسانة  االنضغاط  مقاومة  النموذج وتحسب  فشل  إلى حين  باسكال/ثانية 

 ( الشكل  األمريكية.  الموصعات  ضمن  سابقا  الخرسانية  1المذكورة  النماذج  فحص  كيعية  يوضح   )

 المكعبة واالسطوانية. 
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 (: يوضح فحص مقاومة االنضغاط لنماذج مكعبة واسطوانية خرسانية 1شكل )
 

 يو   28العمر األكثر شيوعا لعحص مقاومة االنضغاط للخرسانة هو * إن 

 من مقاومة االنضغاط النهائية لها.  80-85يو  تحصل على %   28وذلك الن الخرسانة بعمر  -1

 الن االنكماش يكون في هذه العترة اقل ما يمكن . -2

 

 نعس الخرسانة مرة بقدر مقاومة االسطوانة ل 1.25* تكون مقاومة المكعب الخرساني  

الن تأثير التحديد التي تولده ألواح العحص المعدنية على طبيعة العشل في حالة النماذج المكعبة    -1

 هو أكثر منه في حالة النماذج االسطوانية. 

النماذج االسطوانية مما    -2 في حالة  كبيرة  تكون  العحص  التي تحصل عند  الجانبية  االنععاالت  الن 

 عليه في المكعبات. 

 

تكون نتائج فحص االسطوانة اقرب لحقيقة مقاومة االنضغاط للخرسانة فيما لو قورنت مع نتائج  *

 فحص المكعب وذلك لألسباب التالية :

إن تأثير التحديد التي تولده ألواح العحص المعدنية على طبيعة العشل في حالة النماذج المكعبة    -1

  .هو أكثر منه في حالة النماذج االسطوانية

ن اتجاه العحص في المكعب عمودي على اتجاه الصب أما االسطوانة تكون موازية على اتجاه ال  -2

   .الصب

 . إن االجهادات توزع بشكل منتظم على جميع المقطع الدائري مقارنة بالمقطع المربع -3

  

  *إن النماذج الصغيرة تعطي مقاومة تحمل انضغاط أكثر ولنعس النوع من الخرسانة وذلك  لألسباب 

 : التالية

 

كبيرة  -1 النماذج  تكون  عندما  عالية  تكون  العحص  عند  تحصل  التي  الجانبية  االنععاالت  إن 

 الحجم. 
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احتمالية وجود ثغرات ضعيعة داخل الخرسانة في النماذج الكبيرة بشكل أكثر مما عليه في    -2

لعالم النماذج الصغيرة .)حيث أن العشل يبدأ في اضعف نقطة داخل الخرسانة حسب نظرية ا

 (Griffith  .) 

 

 مقاومة الشد:  -ثانيا 

      

بالنظر لصعوبة إجراء فحص مقاومة الشد المحوري المباشر لنماذج خرسانية )الن نهايات النماذج  

يجب أن تمسك ويجب تجنب أي انحناء(. لذلك يتم أيجاد مقاومة الشد الخرسانة بطرق غير مباشرة  

 وهي فحص االنحناء وفحص االنشطار.

 

 االنحناء: فحص  -1
 

  30*6* 6ملم()750*150* 150حسب المواصعات البريطانية فان األبعاد المعضلة للرافدة هي )

من   اصغر  للركا   مقاس  اكبر  يكون  عندما  ولكن  إلى    25انج(  األبعاد  تغير  يمكن  عندئذ  ملم 

(100*100 *500 ( ملم  منها    20*4* 4(  الواحدة  سمك  بطبقات  القوالب  تمأل  ملم   50انج(. 

ترص الخرسانة باستعمال قضيب حديدي ذو مقطع مربع ويكون عدد الضربات للطبقة  تقريبا.و

ضربة إذا كان القالب صغير أو يمكن استعمال    100ضربة إذا كان القالب كبير و   175الواحدة  

 الرج بدال من القضيب.  

 ( الشكل  في  موضح  هو  كما  بشكل  ويوضع  المعالجة  مدة  إكمال  بعد  القالب  ويسلط 2يعحص   )

بين  ال ما  العحص  عند  الواطئة   0.10إلى    0.02حمل  السرعة  وان  الثانية  في  ميكاباسكال 

للخرسانة الواطئة المقاومة والسرعة العالية للخرسانة العالية المقاومة .بينما حسب المواصعة  

( تكون  الرافدة  أبعاد  فان  صنع    20* 6*6ملم()  508*152* 152األمريكية  طريقة  إن  انج(. 

ومعالجت أن سرعة  النماذج  .حيث  المواصعات  في  موضحة  العحص  وطريقة  التحميل  ومعدل  ها 

 ميكاباسكال في الثانية.  0.02إلى  0.0143تحميل النموذج بين 

 

 

 
 

 جراء فحص معامل التصدعال وضعية النموذج(: يوضح A-2شكل )
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 (: يوضح أسلوب إجراء فحص معامل التصدع B-2شكل )
 

 

ناء العحص ضمن الثلث الوسطي من الرافدة عندئذ يحسب معامل إذا حدث الكسر في النموذج أث

 -( أو مقاومة االنحناء من المعادلة التالية :btfالتمزق )

 

Pl                                                          

---------------------------  =bt f 
                                     2                                               bd 

 حيث أن

 = p      أقصى حمل إجمالي.  

 = L      البعد بين المسندين. 

= d       عمق الرافدة. 

 = b      عرض الرافدة. 

 

مقاومة   فحص  في  اليها  المشار  الوحدات  نعس  هي  العحص  لهذا  المستخدمة  الوحدات  *إن 

 االنضغاط.

 

ع خارج الثلث الوسطي يجب إهمال نتائج هذا العحص حسب المواصعات إذا حدث الكسر في موق

وعلى   التحميل  نقاط  خارج  العشل  هذا  يحدث  الن  تسمح  األمريكية  المواصعة  أما  البريطانية. 

( باالنحناء( (aمسافة قدرها  الشد  التصدع )مقاومة  وفق   من اقرب مسند وعندئذ يكون معامل 

  -المعادلة التالية:

 

                          3Pa                              

--------------------  =bt f 
2                                                                                     bd 

 

 عندئذ يجب إهمال النتائج. ( l   0.05 <  a - 3 /l) هذا وإذا حدث العشل عند المقطع بحيث
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 :نشطارفحص اال -2

 
مقاومة  فحص  في  تستعمل  التي  لتلك  مشابهة  مكعبات  وأحيانا  خرسانية  اسطوانات  تستعمل 

االنضغاط ،يوضع النموذج بحيث يكون محوره أفقيا بين لوحات جهاز العحص وتتم زيادة الحمل 

( نوعية 3حتى يحدث العشل باالنعالق في مستوى يحتوي القطر الشاقولي للنموذج يبن الشكل )

حدوث  المع منع  اجل  .ومن  القياسي  االنضغاط  فحص  جهاز  في  النماذج  لتثبيت  المطلوبة  دات 

اجهادات انضغاطية عالية عند التحميل توضع شرائح من الخشب الصلب أو الرقائقي الصلب بين  

 النموذج ولوحات العحص.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ( يوضح معدات تثبيت النماذج لعحص االنشطار3شكل )

 

 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%81%D8%AD%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=IzrT7NvMD_kl4M&tbnid=ryineXcMjZjzxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.insaatlaboratuvar.com/default.asp?git=kategori&cat_id=82&name=BETON&ei=bk46UY7jL8KxO5K4geAL&psig=AFQjCNFNhX_rlMWAs2qlAojMluF-x2FH_A&ust=1362861070749230
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%81%D8%AD%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=IzrT7NvMD_kl4M&tbnid=ryineXcMjZjzxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dincmakina.com.tr/urun.asp?l=tr&Kod=93&AnaKid=1&AltKid=46&ei=ME46UcPmIcnctAbOsoDgBA&psig=AFQjCNFNhX_rlMWAs2qlAojMluF-x2FH_A&ust=1362861070749230
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( ميكاباسكال في  0.04إلى  0.02تتم زيادة التحميل بحيث يزداد إجهاد الشد بمعدل ثابت مقداره )

و)  البريطانية  المواصعات  وفق  وفق    0.023إلى    0.011الثانية  الثانية  في  ميكاباسكال   )

 -من المعادلة التالية : (stfمقاومة شد االنشطار)المواصعات األمريكية ، بعد ذلك يتم حساب 

                                              

2P                                                    

---------------------------   =st f 

Π Ld 
  -حيث ان:

 = p        اعلي حمل.  

 = L        طول النموذج. 

 = d         قطر أو عرض النموذج. 

 

 *إن الوحدات المستخدمة لهذا العحص هي نعس الوحدات المشار إليها في فحص مقاومة االنضغاط. 

 

 مثال محلول: 
 

      ( بأبعاد  مكعبة  نماذج  منها  وعمل  المختبر  في  خلطها  تم  خرسانية   mmخلطة 

150*150*150( بأبعاد  اسطوانية  ونماذج   ,)150*300 mmعتبات خ وكذلك  رسانية  ( 

( ماياتي    28وبعمر    (,mm   100*100*500بأبعاد  جد  النماذج,  هذه  فحص  تم  يو  

 (: 2N/mm()MPaبوحدات )

 

 . Ton 120مقاومة االنضغاط لنموذج مكعب إذا كانت قوة العشل  -1

 . Ton  100 مقاومة االنضغاط لنموذج اسطواني إذا كانت قوة العشل  -2

 . kg 60000وة العشل مقاومة الشد باالنشطار إذا كانت ق -3

 400, والمسافة بين المسندين ) Ton 3 مقاومة الشد باالنثناء إذا كانت قوة العشل    -4

mm.والعشل حصل في الثلث الوسطي ) 

 

 الجواب:
 

P               120 * 1000 * 10                                

 MPa 53.333 =  ------------------------  = ------------ = مقاومة انضغاط المكعب -1

  A                   150 * 150     

 

P           80 * 1000 * 10                  

 MPa 45.252 =  ---------------------  = ------------ = مقاومة انضغاط االسطوانة -2

A                17678.571   

 

2 P              2 * 60000 * 10  

شد باالنشطارمقاومة ال -3  = ------------ =  ------------------------  = 8.487 MPa 

π L d          3.142 * 300 *150     

 

P * l           3 * 1000 * 10 * 400                

 MPa 3.555 =  ----------------------------  = ------------ = مقاومة الشد باالنحناء -4

  2150 * (150)                 2b * d 
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 العوامل المؤثرة على مقاومة الخرسانة: 

 
 نسبة الماء/االسمنت:  -1

 
الشكل ادناه يوضح بان العالقة السائدة بين مقاومة االنضغاط ونسبة الماء/االسمنت محدودة ويمكن 

 تطبيقها ضمن مدى معين من نسبة الماء/االسمنت. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ومة الخرسانة ونسبة الماء/االسمنت ( يوضح العالقة بين مقا1شكل )

 
 نسبة الجل/العراغ:  -2

 
العراغات  في  لالسمنت  االماهة  لعملية  الصلبة  النواتج  بتركيز  الخرسانة  مقاومة  ربط  االصح  من 

 المتوفرة لها. أي كلما ازدادت نواتج االماهة الصلبة ضمن العراغات ازدادت مقاومة الخرسانة. 

 
 الماء الععال في الخليط:  -3

 
حجم   يعبر استقرار  مرحلة  في  الركا   حبيبات  خارج  العراغ  يشغل  الذي  بالماء  الععال  الماء  عن 

المضاف  الماء  من  الخرسانة  في  الماء  يتالف  التجمد. بصورة عامة  وقت  في  تقريبا  اي  الخرسانة 

بنظر   الركا  في وقت وضعه في الخالطة. لذلك يجب اخذ  المحجوز من قبل  الى ذلك  للخليط اضافة 

بار حالة الركا  في الموقع هل هو جاف كليا, جاف جزئيا, مشبع وجاف السطح ورطب. الن هذه  االعت

 الحاالت تؤثر على مقدار الماء الععال الذي سيتعاعل مع االسمنت. 

 

 تاثير الركا  الخشن:  -4

 
نة ان تاثير نوع الركا , ذو الوزن النوعي االعتيادي والتدرج المعلو , على مقاومة االنضغاط للخرسا

يكون ثانويا وذلك لكون هذه االنواع ضمن الركا  اقى من عجينة االسمنت المحيطة بها. عند ثبوت 

الركا    من  اقل  ماء  الى  يحتاج  المقاس  الكبير  الركا   فان  الخرسانة  في  والقوا   االسمنت  محتوى 

المقاس ذو  الركا   من  اقل  مقاومة  يعطي  االكبر  المقاس  ذو  الركا   ولكن  المقاس  االصغر,    الصغير 

 وهذا بسبب التشققات الحاصلة في عجينة االسمنت المحيطة بالقطع الكبيرة.
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 تاثير محتوى االسمنت في الخلطة:  -5

 
البد من التاكيد بان هناك ضرورة لوجود حد ادنى لمحتوى االسمنت في الخليط بغية تغليف حبيبات  

لجعا بعضها  مع  الخليط  اجزاء  وربط  بينها  العراغات  ومليء  قابلة  الركا   وغير  متماسكة  كتلة  ها 

لالنعصال وعديمة النعاذية. كما وان االسمنت يساعد على قابلية التشغيل وعمليات االنهاء ولذلك من 

 الممكن تقليل كمية الماء المستعمل. 

كذلك فان الخلطات الغنية باالسمنت تبدي انخعاضا في المقاومة وخاصة عند استعمال ركا  ذو مقاس  

االعمار المتاخرة لهذا النوع من الخليط التؤدي زيادة االسمنت الى مقاومة عالية.    كبير. لذلك فعي

تشقق   الى  تؤدي  والتي  الركا   قبل حبيبات  االنكماش من  تقييد  الناتجة عند  االجهادات  والسبب هو 

 عجينة االسمنت او فقدان التالصق بين االسمنت والركا .

 
 نوعية ماء الخلط:  -6

 
تعمل في الخلط واحتوائه على الشوائب قد يتعارض مع تجمد االسمنت وقد يؤثر  ان نوعية الماء المس

حديد  تصدأ  الى  ايضا  يؤدي  وقد  سطحها  تلون  يسبب  او  عكسية  بصورة  الخرسانة  مقاومة  على 

التسليح. ولهذه االسباب البد من االخذ بنظر االعتبار مالئمة الماء المستعمل في الخلط او في معالجة  

 الخرسانة.

 
 اثير العمر على الخرسانة: ت -7

 
مع ازدياد العمر تزداد درجة االماهة, بصورة عامة وتزداد المقاومة الخاصة بالخرسانة ولكن سرعة 

مكونات  نوع  مثل  كثيرة  عوامل  على  يعتمد  الخرسانة  عمر  خالل  ومقدارها  المقاومة  اكتساب 

قل ورص ومعالجة الخرسانة  الخرسانة, كمية االسمنت, نوع االسمنت, نسب الخلط, طرق الخلط ون

 وغيرها من العوامل. 

 
 تاثير درجة الحرارة: -8

 
االماهة   لعملية  الكيميائية  التعاعالت  من  يسرع  الخرسانة  معالجة  خالل  الحرارة  درجة  ارتعاع  ان 

المقاومة   على  سلبي  حدوث  دون  للخرسانة  المبكرة  المقاومة  على  ايجابية  بصورة  يؤثر  وبهذا 

ن ذلك, عندما تكون درجة الحرارة عالية خالل وضع وتجمد الخرسانة, مع  المتاخرة. على الرغم م

انها تزيد من المقاومة المبكرة جدا للخرسانة, فانها قد تؤثر بصورة عكسية على المقاومة من عمر  

أيا  ومابعده. ويعلل تعسير ذلك الى تن االماهة البدائية السريعة تؤدي الى تكوين نواتج اماهة ذات    7

ف المسامات بنية  من  كبيرة  نسبة  فان  لذلك,  مسامية  اكثر  تكون  ان  المحتمل  ومن  ضعيعة  يزياوية 

 ستبقى دائما غير مملوءة بنواتج االماهة وهذا له تاثير سلبي على مقاومة الخرسانة.
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 العوامل المؤثرة على نتائج فحوصات مقاومة الخرسانة المتصلبة:

 
 على نتائج فحوصات مقاومة الخرسانة المتصلبة:  هناك مجموعة من العوامل المؤثرة

 

العحوصات التي تجري على النماذج الصغيرة نسبيا وتحت ظروف قياسية التعتبر كمقياس  -1

الى   او  االجهادات  من  مركبة  انواع  الى  المعرضة  المنشات  في  الخرسانة  لمقاومة  حقيقي 

ال كافية  القياسية  العحوصات  فان  ذلك  ومع  مختلعة.  جوية  العملية ظروف  لالغراض  دقة 

هو   االختالف  في  الرئسي  والسبب  الموقعية.  النوعية  والسيطرة  االنشائي  التصميم  بشان 

 اختالف ظروف التعرض التحميلية والظروف الجوية. 

 

تواجد جزء   -2 احتمال  زاد  المعرضة لالجهاد وكلما  الخرسانة  زاد حجم  كلما  النموذج,  مقاس 

مقا ستقل  وبذلك  الحجم  هذا  ضمن  ذو  ضعيف  النموذج  مع  مقارنة  المقاسة  النموذج  ومة 

 المقاس االصغر.

 

ظروف الرطوبة للنموذج, فمقاومة االنضغاط تقل عندما يكون النموذج رطبا خالل العحص   -3

وسبب ذلك يرجع الى تمدد جل االسمنت بواسطة الماء الملتصق بسطوحه مسببا نقصانا في  

 قوى التماسك لجسيمات الجل الرطبة. 

 

تسليط الحمل على نموذج العحص, كلما قل معدل زيادة االجهاد المسلط كلما    معدل سرعة -4

قياسية   بسرعة  العحص  عند  الحمل  تسلسط  يجب  لذلك  اقل.  المسجلة  المقاومة  قيمة  كانت 

 وكما هو مبين في المواصعات.

 

 اتجاه صب النموذج.  -5

 

 اسلوب وطريقة رص النموذج واتجاه الرص. -6

 

 درجة حرارة النموذج. -7

 

 س االقصى للركا  مقارنة مع حجم النموذج. المقا -8

 

 نوع صعيحة التحميل الخاصة بماكنة العحص. -9
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 االنكماش في الخرسانة

of Concrete)   Shrinkage ) 
 

 االنكماش: 

 
هو احد أنواع التغيرات الحجمية التي تعاني منها الخرسانة, ويعرف بأنه التقليل في حجم الخرسانة 

 , وتعاني الخرسانة من أنواع مختلعة من االنكماش.ومسببا التشقق

 

 أنواع االنكماش: 

  
 ( Plastic Shrinkageاالنكماش اللدن ) -1

 (  Dry Shrinkage) االنكماش الجعاف -2

 ( Differential Shrinkageاالنكماش المتباين ) -3

 ( Carbonation Shrinkageاالنكماش الكربنة )  -4

 

 (: c ShrinkagePlastiاالنكماش اللدن )  -1
 

فيها ظاهرة النضح وعندما تكون سرعة   التي تحصل  الخرسانة الطرية  اللدن في  يحصل االنكماش 

تبخر الماء من سطح الخرسانة أعلى من سرعة النضح مسببا تشقق الخرسانة. في بعض األحيان 

االنكم تأثير  لتجنب  قليال  االسمنت  تمدد عجينة  يسبب  الذي  األلمنيو   الحاصل يستعمل مسحوق  اش 

 نتيجة للنضح. يمكن تجنب هذا االنكماش بمنع تبخر الماء كليا من سطح الخرسانة حال صبها. 

   (: Dry Shrinkage)   انكماش الجعاف  -2

 

وقسم من    إن انسحاب الماء من الخرسانة الموضوعة في هواء غير مشبع يسبب انكماش الجعاف.

الضروري تمييزه عن انتقال الرطوبة القابل  هذه الحركة الموضعية غير قابل لالنعكاس ومن 

 لالنعكاس. 

 آلية انكماش الجعاف:  

انكماش  المعقود وأسباب  الماء  إلى حجم  الجافة اليكون مساويا  الخرسانة  في حجم  الحاصل  التغير 

   -:الجعاف هي

 فقدان الماء الطليق والذي يحدث اؤال, قد تسبب جزء قليل من االنكماش.  -أ

ا  -ب الماء  عينة  زوال  حجم  في  التغير  يكون  المرحلة  هذة  وفي  الجل  جسيمات  بسطح  لملصق 

جميع  من سطح  واحدة  جزيئة  سمكة  مائي  لعقدان غالف  تقريبا  مساويا  مقيدة  الغير  االسمنت 

 جسيمات الجل. 

 إزالة الماء المتحد كيمياويا مع االسمنت.  -ج 

 

و التغير في البنية العيزياوية للجل * )تشير ظواهر عديدة إلى إن السبب األساسي في االنكماش ه

   .وليس في الصعات الكيمياوية والمعدنية(
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 العوامل المؤثرة على االنكماش:  
 

 محتوى الركا  في الخليط: -1

 كلما يزداد محتوى الركا  في الخليط تقل عجينة االسمنت فيقل االنكماش.  

 مقاس الركا :  -2

مقدار االنكماش ولكنة الركا  األكبر يسمح استعمال كمية مقاس وتدرج الركا  اليؤثر لوحدة على   

 اقل من االسمنت في الخليط وينتح عند ذلك انكماش اقل. 

 الخواص المرنة للركا :  -3

الركا  الحديدي يؤدي إلى انكماش اقل بمقدار الثلث والحجر والطين الرخو والممدد اكبر بمقدار  

   .الثلث من الركا  االعتيادي

 لركا :نوع ا  -4

الركا  الخعيف الوزن يؤدي إلى انكماش أعلى من الركا  االعتيادي, وكذلك فان الركا  الخعيف      

مقاس   منخل  من  أقل  مقاسها  يكون  والتي  الناعمة  المواد  من  عالية  نسبة  يتضمن    75الذي 

ر ( يسبب في انكماش أعلى الن المواد الناعمة تؤدي إلى محتوى اكب200مايكرون )منخل رقم  

 للعجوات.

 خواص االسمنت, نعومتة وتركيبه الكيمياوي:   -5

تعلق    بقدر  فقط  مؤثرا  عامال  تكون  االسمنت  ونعومة  الخرسانة,  انكماش  على  قليل  تأثير  لها 

مقاس   منخل  من  االخشن  بالحبيبات  رقم    75األمر  )منخل  اقل  200مايكرون  بدرجة  يتمئا   )

ا  في تقييد الحركة أما تركيب االسمنت الكيمياوي بالمقارنة, أي إن عملها سيكون مشابها للرك

الجبس  نقص في محتوى  تعاني من  التي  أنواع االسمنت  ما عدا  االنكماش  تأثير على  له  ليس 

 فإنها تبدي زيادة كبيرة في االنكماش. 

  اإلضافات:  -6

اش كما إن لها تأثيرات متبانية على االنكماش, فقد وجد إن الهواء المقصود اليؤثر على االنكم

%. أما 50إلى     10كاوريد الكالسيو  المضاف يزيد من االنكماش بمقادير متعاوتة يتراوح بين  

االنكماش  على  للتأثير  النهائي  الناتج  يكون  الخليط  ماء  محتوى  بتقليل  تسمح  والتي  الملدنات 

 معدوما.  

 فترة معالجة الخرسانة:   -7

ظه   من  يؤثر  الخرسانة  معالجة  فترة  إطالة  مقدار  إن  على  المعالجة  تأثير  االنكماش,ولكن  ور 

 االنكماش يكون قليال مع انه معقد بعض شيء.  

 الرطوبة النسبية للوسط المحيط الخرسانة:  -8

يقل  إن  حيث  االنكماش  مقدار  على  كبيرة  بدرجة  الخرسانة  محيط  في  النسبية  الرطوبة  تؤثر 

 .االنكماش كلما ازدادت الرطوبة النسبية

  

 (:Differential Shrinkageش المتباين ) االنكما-3

 

في   رطوبة  تدرج  حدوث  إلى  مؤديا  السطح  من  الرطوبة  فقدان  يحدث  عندما  االنكماش  هذا  يحصل 

النموذج الخرساني وبهذا سيعرضه إلى انكماش متباين. هذا النوع من االنكماش يعوض باالنععاالت  

واال السطح  قرب  والشد  الداخلية  االجهادات  عن  حدوث الناتجة  وعند  الداخلي.  اللب  في  نضغاط 
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ينتج لاللتواء عند ذلك. يمتد االنكماش تدريجا من السطح الجاف إلى   الجعاف بصورة غير منتظمة 

 داخل الخرسانة ولكن بصورة بطيئة للغاية. 

بسبب حدوث الجعاف في سطح الخرسانة, فان مقدار االنكماش يتغير بدرجة كبيرة مع مقاس وشكل   

مقاس  النموذج,  و  بزيادة  يقل  الملحوظ  االنكماش  إن  النموذج. كما  السطح/ حجم  لنسبة  دالة  يكون 

 النموذج ولكن فوق قيمة  

لنسبة   كدالة  االنكماش  عن  التعبير  الممكن  من  ملحوظ.  غير  النموذج  مقاس  تأثير  يصبح  معينة 

 لسطح.الحجم/السطح النموذج حيث إن االنكماش المتباين يقل كلما ازدادت نسبة  الحجم/ا

تبدي   Iأما فيما يخص تأثير شكل النموذج فانه يعتبر ثانويا, على سبيل المثال, النماذج ذات الشكل  

 انكماشا اقل من تلك االسطوانية وذات نعس نسبة الحجم/السطح.

 

 (:Carbonation Shrinkageانكماش الكربنة ) -4

 

بغاز التشبع  لتأثير  نتيجة  االنكماش  من  لنوع  تتعرض  )  الخرسانة  الكاربون  اوكسيد  (  2COثاني 

بوجود  الجو,  في  الموجود  الكاربون  اوكسيد  ثاني  غاز  يتعاعل  حيث  الكربنة.  بانكماش  ويعرف 

الرطوبة, مع مركبات االسمنت المتميئة )العامل المساعد الحقيقي لتعاعل هو حامض الكاربونيك(.  

كما يحدث في المناطق الريعية.   ( يأخذ  دوره حتى ولو كان تركيزه في الهواء قليال2COان فعل )

 (. 2COويزداد معدل الكربنة بزيادة تركيز )

 

الكالسيو    هيدروكسيد  يتشبع  التعاعل  لهذا  مكونا    2Ca(OH)ونتيجة  الكاربون  اوكسيد  بثاني 

الكالسيو    السيكا    3CaCOكاربونات  ذلك  عن  وينتج  تتحلل  لالسمنت  األخرى  المركبات  ولكن   ,

و وااللومينا  معدل المتميئة  للغاية.  بطيئا  يكون  الخرسانة  سطح  من  الكربنة  تغلغل  الحديد.  اوكسيد 

بها   المحيط  للوسط  النسبية  والرطوبة  الخرسانة  في  الرطوبة  محتوى  على  يعتمد  الكربنة  سرعة 

 إضافة إلى مقاس النموذج. 

 

نة من من المحتمل ان تشارك الكربنة في تقشط السطح الخارجي للخرسانة. هناك مظهر أخر للكرب

المعلو  بان الظروف القاعدية لعجينة االسمنت المتميئة تحافظ على وقاية حديد التسليح من الصدأ.  

لحديد  المحيط  الخرساني  الغالف  بكربنة  معادلتها  طريق  عن  القاعدية  هذه  فقدان  حالة  هذه  وفي 

إلى سطح حدي الرطوبة واألوكسجين  النتقال  إلى وجود ظروف مساعدة  التسليح  التسليح, إضافة  د 

 فان ذلك سيؤدي إلى صدأ حديد التسليح ومن ثم تلعه. 
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   ADMIXTURESالمواد المضافة   

 
 مقدمة: 

 

المواد المضافة هي المواد غير الماء و المجاميع و االسمنت المستعملة في إنتاج الخرسانة والتي  

 تضاف قبل أو بعد عملية الخلط. 

لت عادة  المضافة  المواد  المواد تستعمل  فاستعمال  للعمل  مالئمة  اجعلها  الخرسانة  خواص  حسين 

المضافة المناسبة يضعي على الخرسانة خواص مقبولة والتي لئيمكن الحصول عليها بطرق أخرى 

أو  المكونات  اقتصاديآبتغيير  المحددة  األهداف  الى  الوصول  باإلمكان  الكلعة.و حاالت أخرى  وبنعس 

مال المواد المضافة.فالمواد المضافة هي ليست كتعويض لالعمال  نسب الخلطة الخرسانية دون استع

الخرسانية الصحيحة لذا يجب استعمالها بعد تقييم التاثيرات عند استعمال خرسانة بخلطة و ظروف  

الى  باالضافة  المستعملة  الخاصة  للمواصعات  مطابقة  المضافة  المواد  تكون  ان  يجب  معينة.هذا 

 ها المنتج لهذه المواد.مالحضة التعليمات التي يقدم

 

 تصنيف المضافات: 
 

تصنف المضافات عادة تبعآ للغرض الرئيسي من استعمالها وان العديد من هذه المضافات تؤثر في 

قد   أي  معكوسة  بصورة  للخرسانة  مرغوبة  خواص  في  تؤثر  واحيانآ  للخرسانة.  خاصية  من  اكثر 

على خاصية أخرى. ان التأثيرات النوعية  تحسن خاصية معينة وفي نعس الوقت يكون تأثيرها سلبيآ

محتوى  أو  الكيمياوي  وتركيبه  وكميته  المضاف  كنوع  المتغيرات  من  عدد  على  تعتمد  للمضاف 

الى   المضاف  أو وقت اضافة  فيه  الجبس  الكيمياوي ومحتوى  الخليط ونوعه وتركيبه  في  االسمنت 

 الخليط ومدة الخلط و غيرها من المتغيرات. 

د كبيرة من المضافات تستعمل الغراض مختلعة ويواجه من يرغب في استعمالها  تتوفر حاليآ اعدا

قبل   من  عادة  توصف  وتاثيراته  المضاق  عمل  ان  .حيث  المالئم  المضاف  تحديد  عند  صعبآ  خيارآ 

المصنع والجهز ولكن يجب تدقيق تعاصيل سلوكه في الخليط قبل استعمالها في االعمال الخرسانية  

ريبية أو اجراء فحوص مختبرية بموجب المواصعات العالمية المتبعة.والجدول  وذلك بعمل خلطات تج

 ( يوضح تصنيف. 1رقم ) 

 

 الغاية االساسية في استعمال المواد المضافة:المضافات

 
 ان الغاية االساسية من استعمال المواد المضافة هي: 

 تحسين قابلية التشغيل   -1

 ة في االيا  االولى من عمر الخرسانة االسراع في تنمية قوة التحمل االنضغاطي  -2

 زيادة القوة  -3

 اسراع أو ابطاء التماسك االولى -4

 ابطاء أو اقالل حرارة التميؤ  -5

 تحديد سرعة وقابلية النزف  -6

 الزيادة في المتانة أو المقاومة الظروف الخاصة كاستعمال االمالح المذيبة للثلوج  -7

 لوية والجاميع التي تحتوي نسبة عالية من االمالح)الكبريتات( السيطرة على تعاعل المجاميع الق -8

 تقليل سريان الماء بالخاصية الشعرية  -9

 تقليل نعاذية السوائل في الخرسانة   -10

 إنتاج الخرسانة المسامية  -11

 تحسين ضخ ونعاذ الحقين واالقالل من االنعصال   -12

 ونة المستعملة في ملئ الثغراتمنع النزول أو ظهور التمدد في الخرسانة أو الم  -13
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 زيادة االرتباط في الخرسانة مع فوالذ التسليح   -14

 زيادة الربط بين الخرسانة القديمة والحديثة.   -15

 إنتاج خرسانة أو مونة ملونة.  -16

 إنتاج خرسانة بخواص مختلعة لمنع العطريات والجراثيم والحشرات.  -17

 منع الصدأ.   -18

 

 

 المضافات ( يوضح تصنيف1جدول )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعجلة/المقللة للماء المعجلة

 المبطئة/المقللة للماء المبطئة 

  المقللة للماء/الملدنة 

المقللة للماءبدرجة متعوقة ) الملدنات 

 المتوفقة( 
 

  الهواء المقصود

 المقللة لنعوذ الماء
 المقللة للنعاذية )المقاومة للضغط(

 الصادة الماء

 ة المضافات المعدنية التجزئ 

 

 إسمنتية 

 بوزوالنية 

 خاملة

 متنوعة 

 

 

 الغير القابلة للهطول

 المساعدة على ضخ الخرسانة 

 المكونة للغاز

 للحقن باالسمنت

 الرابطة

 الملونة 

 المسببة لالندماج 

 المسببة للتمدد 

المبيدة للعطريات والجراثيم  

 والحشرات

الكيميائية المقللة للتمدد الناتج عن 

 تعاعل القلوي ال

 المانعة للصدأ 
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 : المواد المضافة المعجلةبعض 

 

 ( Acceleratorsالمواد المضافة المعجلة :)
 

ان اكثر المواد استعماآل في التعجيل في التعاعل هي كلوريد الكالسيو  ويحصل عليه بشكل سائل أو  

عماله بشكل سائل فتاثير استعمال كلوريد الكالسيو  على تعجيل  صلب والسباب مختلعة يستوجب است

الماء القوى االنضغاطية للخرسانة في االوقات المبكرة من الضروري بيان كميات كلوريد الكالسيو  

للتجنب من سوء استعماله حيث يؤدي الى صدأ العوالذ التسليح في بعض االحيان وللتغلب على خطر 

يستوجب استعمال خرسانة ذات خواص عالية أي ذات نعاذية وطئة والتاكد   الصدأ في حديد التسليح

( من وزن االسمنت تتوفر حاليآ مواد  %1.5من عد  وصول نسبة كلوريد الكالسيو  الى اكثر من ) 

 وتستعمل المواد المعجلة في:ـ خالية من الكلور مثل فوسعات الكالسيو  

 

النها تعمل على خعض الوقت الالز  للحصول على قوة   في االعمال الخرسانية في المناخ البارد  -1

 كافية وذلك لمقاومة االنجماد)قوة انجماد الماء في الخرسانة( 

واالعمال    -2 المشاريع  بعض  اكمال  لغرض  بسرعة  القوالب  رفع  لغرض  المستعجلة  االعمال  في 

 بصورة سريعة مثل االرصعة والشوارع المزدحمة و المهمة 

 

 (:  (Retardersؤخرة للتعاعل  المواد المضافة الم
 

قد  الحار(فهذا  المناخ  والتصلب)بسبب  التماسك  لعملية  المؤخرة  االضافية  المواد  من  العديد  هناك 

يحصل في ضخ الخرسانة و خاصة الى ارتعاعات البأس بها وفي مناخ حار فعند وصول الخرسانة  

ا في  فالصب  تماسكها  بدأ  قد  يكون  االرتعاع  ذلك  الى  يعضل  االعتيادية  لذلك  صعبآ  يصبح  لموقع 

 استعمال هذه المواد المضافة المؤخرة. 

 

 (Entraining Admixtuers-Air)  :المواد المضافة الباعثة للعراغات

 
تقو  المواد المضافة هذه بزيادة مقدار الهواء الموجود في الخرسانة وبشكل فقاعات)حوالي مليمتر 

ة التشغيل للخرسانة الطرية ومقاومة االنجماد في  واحد في قطرها أو اصغر(وبذلك تحسن من قابلي 

الخرسانة المتصلبة وبذلك تقل كثافة الخرسانة المتصلبة وتقل قوة التحمل)مقاومة االنضغاط( اال اذا  

 اخعضت كمية الماء للتعويض

وتستعمل  عن الخسارة في قوة االنضغاطية والزيادة في قابلية التشغيل بسبب العقاعات الهوائية هذه  

 ذه المضافات في: ه

 

الحصول على متانة للخرسانة المتصلبة المعرضة لالنجماد والذوبان اذ ان الزيادة في حجم الماء   -1

 داخل الخرسانة عند االنجماد سوف تضيع العراغات

 زيادة في قابلية الشغيل ويعتبر هذا بمثابة زيادة الرمل  -2

 

 

 (Admixtures Water_Reducingالمواد المضافة المقللة الماء: ) 
 

هذه الموادالمضافة على نوعين االول يسمى المضافات المقللة الماء االعتيادية وهي تقلل الماء لحد  

الماء بشكل 12نسبة ) تقلل  للماء بدرجة متعوقة وهي  المقللة  الثاني يسمى المضافات  %( والنوع 

 . %(30) %( وتصل احيانآ الى12اكبر أو اكثر من ) 
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 :هذه المضافات الغاية من استعمال

 

المحافظة على قوا  - 1 الوقت نعسه  الخرسانة بدرجة كبيرة وفي  أو  للمالط  المائي  المحتوى  تقليل 

  .معين دون التسبب في تاثيرات غير مرغوب بها في زمن التجمد

الى  - 2 نسبة  الماء  محتوى  زيادة  الى  الحاجة  دون  كبيرة  بدرجة  التشغيل(  الهطول)قابلية  زيادة 

 .المرجعيةالخلطات  

في االداء بين الغرضين اعاله وذلك بالحصول على زيادة معتدلة في الهطول مع نقصان  توافق – 3

 .معتدلة في محتوى الماء

الحعاظ - 4 مع  اقتصادية  الغراض  الركا /االسمنت  نسبة  بزيادة  الخليط  في  االسمنت  محتوى  تقليل 

 .على مستوى قابلية التشغيل ومقاومة االنضغاط

 

 

 ( Silica Fumeاالت بخار السليكا: )استعم
 

يعتبر بخار السليكا من المواد البوزوالنية.والمواد البوزوالنية هي مواد سليكية او سليكية والومنية 

 Ca( OH)2التمتلك لوحدها صعات رابطة ولكن عندما تطحن ناعمآ وبوجود هيدروكسيد الكالسيو   

ذا لتكوين مركبات  االعتيادية  الحرارة  السليكا  في درجات  بخار  الى  احيانا  ت خواص اسمنتية يشار 

 بالمايكروسليكا أو بخار السليكا المكثف ولكن التسمية الشائعة هي بخار السليكا.

ينتج بخار السليكا أثناء صناعة السليكون وسبائك السليكون الحديدية من الكوارتز النقي والعحم في   

في  السليكا  بخار  تستعمل  الكهربائي.  القوس  االسمنت    فرن  وعجينة  والمونة  الخرسانة  إنتاج 

(  2.2)وتستعمل كتعويض عن جزء من وزن االسمنت المستعمل ان الوزن النوعي لبخار السليكا هو

 (.  (3.15وهذا اقل من الوزن النوعي لالسمنت البورتالندي  

 

 استعماالت بخار السليكا :
 

 . رسانة او المونةتستعمل كتعويض عن جزء من وزن االسمنت عند انتاج الخ -1

  .تستعمل في انتاج خرسانة ذات المقاومة المبكرة السريعة وكذلك ذات مقاومة عالية -2

  .تستعمل لزيادة التماسك و التالصق بين عجينة االسمنت والركا  -3

 .تستعمل في انتاج خرسانة او مونة ذات مسامية قليلة -4

 . يستعمل لتقليل ظاهرة النضح في الخرسانة  -5

تعمل هذه المادة بخار السليكا على تقليل قابلية التشغيل للخرسانة  الن مساحتها السطحية عالية   -7

الملدنات   العضل استخدا   التشغيل ومن  قابلية  للمحافظة على  الخلط  لذلك يجب زيادة كمية ماء 

 المتعوقة لتحقيق الغرضين اعاله.

جيدة للكبريتات وذلك الن الخرسانة ذات نعاذية  الخرسانة الحاوية على بخار السليكا ذات مقاومة    -8

 .قليلة وحاوية على كمية قليلة من هيدروكسيد الكالسيو 

لقوى   -9 الخرسانة  مقاومة  من  يزيد  وكذلك  والذوبان  االنجماد  الى  الخرسانة  مقاومة  من  يزيد 

 .االحتكاك وكذلك يزيد من مقاومة االنضغاط والقص والشد
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 رسانيةالخ  اتتصميم الخلط
(CONCRETE MIX DESIGN ) 

 

تجدر االشارة هنا بان الغرض الرئيسي من دراسة خواص الخرسانة هو لمعرفة العوامل المختلعة 

التي تؤثر على او تحدد نسب مكوناتها وعالقتها مع بعضها البعض بعنية التمكن من تصميم الخلطة 

 الخرسانية وتوضيح بعض المحددات.

الخلط  تصميم  تعريف  كمياتها يمكن  وتقدير  المناسبة  الخلط  مواد  اختيار  عملية  بانها  الخرسانية  ة 

النسبية بهدف انتاج خرسانة باقل كلعة وحاصلة على الحد االدنى من خواص معينة وبصورة خاصة 

 القوا  والمقامة والمتانة.

 

 : األعتبارات األساسية
 

اال بنظر  التاكيد عليهما واخذها  نقطتان مهمتان البد من  الخرسانية هناك  الخلطة  عتبار عند تصميم 

 وهي : 

 الكلعة  -ا

 امتالك الخرسانة الحد االدنى من خواص محددة بمواصعات. -ب

 

 العوامل المؤثرة في اختيار نسب الخلط :   
  

 المقاومة  -1

 السيطرة النوعية.  -2

 المتانة  -3

 قابلية التشغيل  -4

 المقاس األقص للركا  -5

 تدرج ونوع الركا  -6

 

 : تصميم الخلطات الخرسانية طرق
 

 هناك العديد من الطرق المستخدمة لتصميم الخلطات الخرسانية وسيتم التركيز على:

 الطريقة األمريكية. -ا

 الطريقة البريطانية.  -ب
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 الطريقة األمريكية لتصميم الخلطات الخرسانية

 ة الحاوية لتصميم الخلطات الخرسانية االعتيادية والخلطات الخرساني

 على مضافات الهواء المقصود 
 

 

 اختيار مقدار الهطول:  -1
 

في حالة عد  تحديد مقدار الهطول في المواصعات من الممكن اختيار الهطول المناسب للعمل من  

رقم) إلتما   1الجدول  الهزازة  استعمال  أساس  على  مثبتة  المبينة  الهطول  مديات  بان  علما   .)

أساليب أخرى لرص الخرسانة فمن الممكن زيادة القيم المبينة   عملية الرص. وفي حالة استعمال

  .mm 20( بمقدار 1في الجدول رقم )

  

 ( قيم الهطول المناسبة ألنواع مختلعة من المنشآت 1جدول )

 نوع المنشأ (mmالهطول )
 الحد األدنى  الحد األعلى  

 األسس المسلحة للجدران واألعمدة 20 80

 سلحة وجدران الهياكل الثانوية األسس الغير الم 20 80

 العتبات والجدران المسلحة  20 100

 األعمدة  20 100

 بالطات وأرصعة الطرق  20 80

 خرسانة كتلية  20 80

 

 اختيار المقاس األقصى للركا :  -2
       

المتوفر   للركا   مقاس  اكبر  باستعمال  هي  للركا   األقصى  المقاس  اختيار  في  المعتمدة  األسس 

دية وان يناسب المقاس أبعاد المنشأ الخرساني. وفي أية حال من األحوال يجب  بصورة اقتصا

عمق البالط أو عن    1/3أقل بعد بين جانبي القالب أو عن    1/5أن ال يزيد المقاس األقصى عن  

 اصغر فسحة بين قضبان حديد التسليح المنعردة أو المجمعة.  4/ 3
 

 تقدير كمية ماء الخلط ومحتوى الهواء:  -3

 
( بعد  2تقدير كمية ماء الخلط المطلوبة وكذلك محتوى الهواء المحصور من جدول رقم ) يمكن 

 معرفة مقدار الهطول والمقاس األقصى للركا .
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(: المتطلبات التقريبية لماء الخلط ومحتوى الهواء لمختلف قابلية التشغيل والمقاسات االسمية  2جدول )

 (ACI 211.1 – 81) للركا , وفقا للمواصعة األمريكية

 محتوى الماء, كغم/ 3 )يا/يارد3( من الخرسانة لمقاس 

 قابلية التشغيل  الركا  األقصى المبين

 أو

 محتوى الهواء 
 

 150ملم

 (2-1 أنج )
 70ملم

 (2-1 أنج )

 50ملم
 (2-1 أنج )

 40ملم
 (2-1 أنج )

 25ملم
 (2-1 أنج )

 20ملم
 (2-1 أنج )

 12.5ملم 
 (2-1 أنج )

 

 10ملم  
( ج أن  1-2) 

 

 الهطول:  خرسانة عديمة الهواء المدخل بقصد 

 

 50-30ملم

( أنج   1-2) 

125 

(190) 

145 

(220) 

155 

(260) 

160 

(275) 

180 

(300) 

185 

(315) 

200 

(335) 

205 

(350) 

140 

(210) 

160 

(245) 

170 

(285) 

175 

(300) 

195 

(325) 

200 

(340) 

215 

(365) 

225 

(385) 

80-100 

( أنج   1-2) 

 

----  

170 

(270) 

180 

(300) 

185 

(315) 

205 

(340) 

210 

(360) 

230 

(385) 

240 

(410) 

150-180 

( أنج   6-7) 

0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

محتوى الهواء  

المحصور التقريبي  

 بالمائة,) %( 

 الهطول:  خرسانة حاوية على الهواء المدخل بقصد 

 

 50-30ملم

( أنج   1-2) 

120 

(180) 

135 

(205) 

140 

(240) 

145 

(250) 

160 

(270) 

165 

(280) 

175 

(295) 

180 

(305) 

135 

(200) 

150 

(225) 

155 

(265) 

160 

(275) 

175 

(295) 

180 

(305) 

190 

(325) 

200 

(340) 

80-100 

( أنج   1-2) 

 

---- 

160 

(350) 

165 

(350) 

170 

(350) 

185 

(350) 

190 

(350) 

205 

(350) 

215 

(365) 

150-180 

( أنج   6-7) 

        

معدل محتوى الهواء 

الكلي المقترح بالمائة 

 )%( 

 

 تعرض خعيف 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

 تعرض معتدل  6 5.5 5 4.5 4.5 4 3.5 3

 تعرض شديد  7.5 7 6 6 5.5 5 4.5 4

 
 

 

 اختيار نسبة الماء /االسمنت:  -4
 

( رقم  جدول  من  الماء/االسمنت  نسبة  تقدير  الممكن  اال3من  مقاومة  معرفة  بعد  نضغاط  (  

 ( رقم  جدول  من  أو  للخرسانة  والمعينة  االنضغاط  4الموصوفة  مقاومة  معدل  معرفة  بعد   )

 للخرسانة. 
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الموصوفة والمعينة للخرسانة وفقا  (: العالقة بين نسبة الماء/االسمنت و مقاومة االنضغاط3جدول )

 ( - ACI 318  83للمواصعة األمريكية ) 

لوزن( نسبة الماء الععال / االسمنت )با 28معدل مقاومة االنضغاط للخرسانة بعمر   يو      

الخرسانة الحاوية على  

 الهواء المدخل قصدا 
 ) MPa(, نيوتن/ 2  با / أنج2 الخرسانة االعتيادية 

--- 0.38 4500 --- 

--- 0.40 --- 30 

0.35 0.44 4000 --- 

0.39 0.50 --- 25 

0.40 0.51 3500 --- 

0.46 0.58 3000 --- 

0.49 0.60 --- 20 

0.54 0.66 --- 17 

0.54 0.67 2500 --- 

 

 

(: العالقة بين نسبة الماء/االسمنت ومعدل مقاومة االنضغاط للخرسانة وفقا للمواصعة  4جدول )    

 ( ACI 211.1 -8  1األمريكية    )

28معدل مقاومة االنضغاط للخرسانة بعمر  نسبة الماء الععال / االسمنت )بالوزن(  يو      

الخرسانة الحاوية على  

 الهواء المدخل قصدا 
 ) Mpa 2(, نيوتن/ملم با / أنج2 الخرسانة االعتيادية 

--- 0.38 --- 45 

--- 0.41 6000 --- 

--- 0.43 --- 40 

0.40 0.48 5000 35 

0.46 0.55 --- 30 

0.48 0.57 4000 --- 

0.53 0.62 --- 25 

0.59 0.68 3000 --- 

0.61 0.70 --- 20 

0.71 0.80 --- 15 

0.74 0.82 2000 --- 

 

 ويمكن احتساب معدل مقاومة االنضغاط للخرسانة من المعادالت التالية: 
)أ( عند توفر معلومات سابقة ومعرفة نسبة العشل  يتم تحديد االنحراف المعياري ومن ثم نحصل    

 لية:على معدل المقاومة المطلوبة,المقاومة المستهدفة من المعادلة التا
 

fcr = fc + M 

      حيث إن: 

  fcr  = معدل مقاومة االنضغاط المطلوبة,- المقاومة المستهدفة - )نيوتن/ملم2( 

    fc  =   مقاومة االنضغاط المحددة والمعينة و الموصوفة )نيوتن/ملم2(    
           M                المجال = 
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M    =S *K  
 حيث إن:            

   K   جدول    ة المناسبة للنسبة المئوية العاشلة المسموح بها ودون المقاومة المعينة = القيم(

 ( 5رقم 

            S  (      2= االنحراف المعياري )نيوتن/ملم 
 

)ب( عند توفر معلومات سابقة وعد  معرفة نسبة العشل يتم تحديد االنحراف المعياري ومن ثم  

 اومة المستهدفة من اكبر المعادالت التالية: نحصل على معدل المقاومة المطلوبة,المق
 

( S ) *+ 1.64c f =cr f 

3.5 –( S )  *+ 2.33c f =cr f          

 حيث إن:  

  fcr  = معدل مقاومة االنضغاط المطلوبة,- المقاومة المستهدفة - )نيوتن/ملم2( 

    fc  =   مقاومة االنضغاط المحددة والمعينة و الموصوفة )نيوتن/ملم2(    
              S  = االنحراف المعياري)نيوتن/ملم2(  

 

 K(: نسبة العشل وعامل االحتمالية 5جدول )

 

حتمالية المقاومة في اقل منا  

(fcr - KS) 

 بالمائة 

 )نسبة العشل( 

 

حتمالية المقاومة في المدىا  

(fcr ± KS) 

 بالمائة 

 

 عامل االحتمالية 

K 

 1.00 68.20 15.90    (1 من   6) 

 1.64 90.00 5.00    (1 من  20)

 96 .1 95.00 2.50    (1 من  40)

 2.33 98.00 1.00    (1 من  100)

 3.00 99.7 0.15    (1 من  700)

 

 مالحظة: 

 ( جدول  في  الموجودة  القيم  من  تعديله  يجب  المعياري  االنحراف  تحديد  عدد 6بعد  كانت  إذا   )

 فحص.   15العحوصات أكثر من 

         

 

 ( ACI 3  18  83-(: معامل التعديل لالنحراف المعياري المبين من قبل ) 6) جدول

 عدد العحوصات  معامل االنحراف المعياري

1.16 15 

1.08 20 

1.03 25 

 30أو أكثر 1.00

 

 

المستهدفة من   المطلوبة,المقاومة  المقاومة  يتم احتساب معدل  توفر معلومات سابقة  )ج( عند عد  

 ة:المعادلة    التالي

fcr = fc + 7 )   مقدار الزيادة )من جدول رقم  
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(: الزيادة المطلوبة في المقاومة لمقاومة االنضغاط المحددة والمعينة والموصوفة عندما 7جدول )  

 ( ACI 3 ` 18  83-ال تتوفر تسجيالت فحوصات وفقا إلى ) 

 الزيادة المطلوبة في المقاومة 

 
ينة والموصوفة مقاومة االنضغاط المحددة والمع  

 ) با/انج (
2نيوتن/ملم  

 )MPa ( 
 ) با/انج (

2نيوتن/ملم  

 )MPa ( 

أقل  من  15 3000اقل من  7.0 1000  

 21 إلى 35 3000 إلى 5000 8.5 1200

 35أو أكثر 5000 أو أكثر 10.0 1400

 

     

( ,ثم قارن  8)   التأكد من الحد األعلى لنسبة الماء/االسمنت المسموح بها من الجدول رقم  مالحظة:

( ثم استعمل  4(أو من الجدول رقم )3هذه النسبة مع النسبة المستخرجة من الجدول رقم )

 النسبة الدنيا.
 

( الحد األعلى لنسبة الماء/االسمنت أو نسبة الماء/ المواد اإلسمنتية المسموح بها  8جدول )

 لالستعمال في الخرسانة المعرضة للظروف القاسية 

الماء/االسمنت أو نسبة الماء/ المواد اإلسمنتية المسموح بها لالستعمال في   الحد األعلى لنسبة

 الخرسانة

 المعرضة للظروف القاسية  

 

 نوع المنشأ

المنشأ مشبع بالرطوبة  

غالبا أو بصورة مستمرة  

ومعرض لدورات من  

 االنجماد والذوبان 

المنشأ المعرض لماء البحر أو ألمالح  

 الكبريتات 

)أرصعة الطرق وعتبات   مقاطع رقيقة مثل

األبواب والنوافذ( والمقاطع التي يقل  

 غطاء الخرسانة لحديد التسليح فيها عن

mm 25 

0.45 0.40 

 0.45 0.50 األنواع األخرى من المنشات 

 

 

 احتساب محتوى االسمنت:  -5
 

المستخرجة   التقديرات  الخرسانة من  الحجم من  المطلوبة لوحدة  يمكن احتساب كمية االسمنت 

 وحسب المعادلة التالية: 4و 3الخطوات من 

 

 االسمنت  -= كمية ماء الخلط المقدرة/ نسبة الماء (3kg/m كمية االسمنت )                     

 

 : 1مالحظة 

بها وتؤخذ   المسموح  لكمية االسمنت  األدنى  الحد  مع  المعادلة  المحسوبة من  كمية االسمنت  تقارن 

 القيمة العليا.

 

 : 2مالحظة 

تم السيليكا   إذا  )الرماد المتطاير,  استخدا  مواد بوزوالنية كنسبة تعويضية من وزن االسمنت مثل 

من  الجديد  االسمنت  وزن  وكذلك  البوزوالنية  المادة  وزن  احتساب  يجب  العالية(  األفران  وخبث 

 المعادالت التالية:
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 نت وزن المادة البوزوالنية = نسبة المادة *وزن االسم                     

 وزن المادة البوزوالنية  –وزن االسمنت الجديد    = وزن االسمنت األول                      
 

 تقدير محتوى الركا  الخشن:  -6
 

الخرسانة مبينة في جدول رقم ) الحجم من  الالز  لوحدة  الركا   التقريبية لحجم  القيم  ( والذي 9إن 

مة الركا  الناعم المستعمل. إن الوزن الجاف يعتمد على المقاس األقصى للركا  الخشن ومعامل نعو 

 للركا  الخشن الالز  لكل متر مكعب من الخرسانة يمكن حسابه من المعادلة التالية:

 

( رقم  جدول  من  المستحصلة  القيمة   = الجاف  الخشن  الركا   المرصوصة   ( 9وزن  الجافة  *الكثافة 

 الخشن  للركا 

 

ا  الخشن لكل وحدة حجم من الخرسانة كما حدد من قبل  (:الحجم الكلي الجاف للرك9جدول )        

 ( ACI 211.1 -8  1المواصعة األمريكية )  

حجم الركا  الخشن الكلي الجاف والمرصوص بالدك 

اليدوي لكل وحدة حجم من الخرسانة ولمعامل نعومة  

 الرمل بمقدار: 

 المقاس األقصى للركا 

3.00 2.80 2.60 2.40 

 

 أنج

 

 ملم

0.44 0.46 0.48 0.50 3/8 10 

0.53 0.55 0.57 0.59 ½ 12.5 

0.60 0.62 0.64 0.66 ¾ 20 

0.65 0.67 0.69 0.71 1 25 

0.69 0.71 0.73 0.75 1.5 40 

0.72 0.74 0.76 0.78 2 50 

0.76 0.78 0.80 0.82 3 70 

0.81 0.83 0.85 0.87 6 150 

 

 تقدير محتوى الركا  الناعم:  -7
 

( بعد معرفة  10ألولي لكثافة )وحدة الوزن( الخرسانة الطرية من جدول رقم )بعد استخراج التقدير ا

 -المقاس األقصى للركا  يمكن احتساب وزن الركا  الناعم  الجاف من المعادلة التالية:

 

 *عند عد  استخدا  مواد مضافة بوزوالنية:-

 

   وزن الركا  الخشن  + )وزن االسمنت + وزن الماء –وزن الركا  الناعم الجاف = وزن الخرسانة 

 الجاف(

 

 

 *عند استخدا  مواد مضافة بوزوالنية:-

 

  )وزن االسمنت الجديد+ وزن المادة البوزوالنية +  –وزن الركا  الناعم الجاف = وزن الخرسانة 

( 3kg/m  )       وزن الركا  الخشن الجاف(  + الماءوزن 
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 الوزن( الخرسانة الطرية محددة بالمواصعة   األمريكية   (: التقدير األولي لكثافة )وحدة10جدول )

                      (1 ACI 211.1 -8 ) 

التقدير األولي لكثافة )وحدة الوزن( الخرسانة 

 الطرية 
 المقاس األقصى للركا 

خرسانة حاوية على  

 الهواء المدخل قصدا  
 خرسانة اعتيادية

 

 أنج

 

 ملم

  (كغم/ 3( (با/يارد3( (كغم/ 3( (با/يارد3(

3690 2190 3840 2285 3/8 10 

3760 2235 3890 2315 ½ 12.5 

3840 2280 3960 2355 ¾ 20 

3900 2315 4010 2375 1 25 

3960 2355 4070 2420 1.5 40 

4000 2375 4120 2445 2 50 

4040 2400 4160 2465 3 70 

4120 2435 4230 2505 6 150 

 
 

 توى المائي للركا : تعديل األوزان حسب المح -7
 

يجب تعديل أوزان كل من الماء, الركا  الناعم والركا  الخشن وحسب حالة الركا  بنوعيه حديث إن  

هناك أربعة حاالت للركا  وهي ركا  جاف كليا, ركا  جاف جزئيا, ركا  مشبع وجاف السطح وركا  

 رطب. 

 

 مالحظة: 

ال مع  للماء(  )مقللة  ملدنة  مضافات  استخدا   تم  وحسب إذا  الخلط  ماء  وزن  تعديل  يجب  خرسانة 

 -المعادلة  التالية:

 

   وزن الماء المقلل )حسب تأثير الملدن –= وزن ماء الخلط األولي  وزن ماء الخلط الجديد

( 3kg/m)                     )المستعمل 

 

مال = نسبة الملدن * وزن االسمنت أو وزن المادة اإلسمنتية )حسب استع  وزن الملدن المضاف

 الملدن(

 

 تحويل أوزان مكونات الخرسانة إلى نسب:  -8
 

ا   وزنية  هي  هل  النسب  نوعية  بيان  مع  نسب  إلى  الخرسانة  مكونات  أوزان  تحويل  المعضل  من 

 حجمية مع ذكر نسبة الماء /االسمنت أو نسبة الماء /المواد اإلسمنتية.
 

 مالحظة : 
الخرسانة هي أريد    إن األوزان المحسوبة في أعاله لمكونات  الخرسانة. وإذا  لمتر مكعب واحد من 

مكونات  أوزان  ضرب  حاصل  خالل  من  األوزان  احتساب  فيتم  الخرسانة  من  أخرى  أحجا   إنتاج 

 الخرسانة لمتر مكعب واحد مع الحجو  المطلوب انتاجها من الخرسانة.
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 الطريقة البريطانية لتصميم الخلطات الخرسانية

 
 

 نت: اختيار نسبة الماء /االسم -1

 
 احتساب معدل القيمة المستهدفة للمقاومة:  -ا

 
إذا كانت المعلومات السابقة المتوفرة والخاصة بالتغيرات الحاصلة في فحوصات المقاومة تتضمن   

في الشكل    Aنتيجة فان االنحراف المعياري المستعمل في الحسابات يؤخذ من المستقيم    40اقل من  

السا  2رقم   المعلومات  كون  حالة  على  وفي  تشمل  المتوفرة  الممكن    40بقة  فمن  أكثر  أو  نتيجة 

 استعمال االنحراف المعياري, لهذه النتائج, المحسوب من المعادلة التالية:

 

     

 2m ) –(  x  ∑                               

                                         S = 

                                              - 1           n     

   

 حيث إن:

 s  (2= االنحراف المعياري )نيوتن/ملم     

X  (2= نتيجة فحص فردية لمقاومة االنضغاط )نيوتن/ملم   

 n   عدد نتائج العحص = 

m   معدل القيمة لمقاومة االنضغاط لعدد =n (2من نتائج العحص )نيوتن/ملم   

 

في الشكل رقم    Bن القيمة المناسبة والمستحصلة من المستقيم وبشرط أن التكون هذه القيمة اقل م

2 . 

 

 من الممكن احتساب معدل القيمة المستهدفة للمقاومة من المعادلة التالية:

 

  fm = fc + M 

       

 حيث إن:

mf  (2= معدل القيمة المستهدفة للمقاومة )نيوتن/ملم                                                                   

cf  = (2المقاومة المعينة و الموصوفة )نيوتن/ملم   
M المجال = 

 
  M   = K * S 

 حيث إن: 

  K  1شكل رقم (= القيمة المناسبة للنسبة المئوية العاشلة المسموح بها ودون المقاومة المعينة ) 
   S (2= االنحراف المعياري )نيوتن/ ملم   
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 ونسبة النتائج المتوقعة ودون المقاومة المعينة    Kالعالقة بين العامل  (:1كل )ش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: العالقة بين االنحراف المعياري والمقاومة المعينة 2شكل)
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 : 0.5الحصول على مقاومة الخرسانة المصنوعة بنسبة ماء طليق/اسمنت مساوية إلى  -ب

 

ا هي  التالية  رقم  والخطوة  الجدول  من  المصنوع    1لحصول  الخرسانة  خليط  انضغاط  مقاومة  على 

 حسب العمر المحدد ونوع االسمنت والركا  المستعمل.  0.5بنسبة ماء طليق/اسمنت مساوية إلى 

 

 ( مقداره   1جدول  طليق/اسمنت  ماء  نسبة  ذات  خرسانية  لخلطات  التقريبية  االنضغاط  مقاومة    :  )   

 . 1986البريطانية وفقا إلى الطريقة   0.5

 

 نوع االسمنت 

 

 

نوع الركا  

 الخشن 

 ( لعمر: 2با/أنج ) 2مقاومة االنضغاط، نيوتن/ ملم

 يو  91 يو  28 يو  7 يو  3

(  Іاالسمنت البورتالندي)نوع 

واالسمنت البورتالندي المقاو  

 (   vللكبريتات )نوع 

  43 (6200) 31 (4500)  22 (3200) غير مكسر 
(7300) 50 

  

 55 (8000) 48 (7000) 36 (5200)  27 (3900) مكسر 

االسمنت البورتالندي السريع 

 (   ІІІالتصلب )نوع

 55 (8000) 49 (7100) 37 (5400) 29 (4200) غير مكسر 

  60 (8700)  54 (7800)  43 (6200) 34 (4900) مكسر 

 

 إيجاد نسبة الماء /االسمنت:  -ج

 

ويرسم منحني موازي للمنحنيات    3على شكل رقم    1جدول رقم  يتم تثبت هذه القيم المستخرجة من  

معدل   يمثل  والذي  العمودي  باالحداثي  المار  المستقيم  الخط  مع  تقاطعه  ولحين  الشكل  على  المثبتة 

القيمة المستهدفة للمقاومة. وبذا فان القيمة المناضرة  لنسبة الماء الطليق/االسمنت يمكن قراءتها  

 من االحداثي األفقي. 
 

التأكد من الحد األعلى لنسبة الماء/االسمنت المسموح بها, ثم قارن هذه النسبة مع النسبة    الحظة:م

 المستخرجة من الخطوات أعاله ثم استخد  القيمة األقل.

 
 (: العالقة بين مقاومة االنضغاط  ونسبة الماء الطليق / االسمنت 3شكل )
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 اختيار محتوى الماء الطليق:  – 2

 
( بعد معرفة مقدار الهطول والمقاس األقصى  2ية ماء الخلط المطلوبة من جدول رقم ) يمكن تقدير كم 

 للركا  وكذلك نوع الركا . 

 

( :  محتوى الماء الطليق التقريبي الالز  إلعطاء مستويات مختلعة لقابلية التشغيل وفقا  2جدول )

 . 1986للطريقة البريطانية 

 الركا  

 

 ( 3دة)باوند/ يار  3محتوى الماء,كغم/ 

 

 

 المقاس األقصى 

 )ملم( 

 

 

 

 

 النوع
 الهطول, ملم )أنج( 

0-10 

(0-0.5) 

10-30 

(0.5-1.0) 

30-60 

(1.0-2.5) 

60-180 

(2.5-7.0) 

V-B  )ثانية( 

 3-0.0 6-3 12-6 12أكبر من 

 

10 
 225 (380) 205 (345) 180 (305) 150 (255) غير مكسر

 250 (420) 230 (390) 205 (345) 180 (305) مكسر

 

20 

 

 195 (330) 180 (305) 160 (270) 135 (230) غير مكسر

 225 (380) 210 (355) 190 (320) 170 (285) مكسر

 

40 

 

 175 (295) 160 (270) 140 (235) 115 (195) غير مكسر

 205 (345) 190 (320) 175 (295) 155 (260) مكسر

ا  الناعم والخشن فان محتوى الماء الطليق يمكن  : عند استعمال أنواع مختلعة من الركمالحظة

 حسابه من العالقة التالية: 

  c+ 1/3Wf = 2/3W  /(  3محتوى الماء الطليق )كغم 

 حيث إن:     

f                    W   /2من جدول رقم   –(  3= محتوى الماء الطليق المناسب لنوع الركا  الناعم )كغم 

c                   W 2من جدول رقم  –  ( 3الماء الطليق المناسب لنوع الركا  الخشن )كغم/  = محتوى  

 

 تقدير محتوى االسمنت:  – 3
 

المستخرجة   التقديرات  الخرسانة من  الحجم من  المطلوبة لوحدة  يمكن احتساب كمية االسمنت 

 وحسب المعادلة التالية: 2و 1من الخطوات 

 

 االسمنت  -= كمية ماء الخلط المقدرة/ نسبة الماء (3kg/m ت )كمية االسمن                             

 

 مالحظة: 
بها وتؤخذ   المسموح  لكمية االسمنت  األدنى  الحد  مع  المعادلة  المحسوبة من  كمية االسمنت  تقارن 

 القيمة العليا.
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 تقدير المحتوى الكلي للركا :  -4
 

والذي يعتمد على محتوى الماء الطليق    4يتم تقدير كثافة الخرسانة المرصوصة كليا من شكل رقم  

والكثافة النسبية للركا )الوزن النوعي(. وفي حالة عد  توفر معلومات تخص الكثافة النسبية للركا  

قيمة   افتراض  الممكن  الغير مكسر وقيمة    2.6فمن  الكلي   2.7للركا   المحتوى  المكسر. إن  للركا  

 من المعادلة التالية:للركا  الكلي )مشبع وجاف السطح( يمكن حسابه 

 

 وزن الماء –وزن االسمنت   –محتوى الركا  الكلي )مشبع وجاف السطح(= كثافة الخرسانة  

( 3kg/m ) 

 

 

 

 
 (: الكثافة الرطبة المقدرة للخرسانة المرصوصة كليا4شكل )

 

 والخشن:    تقدير محتوى الركا  الناعم -5
 

رقم   الشكل  من  الناعم  الركا   نسبة  إيجاد  الهطول, ب   5يتم  ,مقدار  الماء/اإلسمنت  نسبة  معرفة  عد 

مايكرون. يمكن احتساب وزن    600المقاس األقصى للركا  ونسبة المواد الناعمة المارة من غربال   

 -الركا  الناعم )مشبع وجاف السطح( من المعادلة التالية:

 

 

 ا  الكليوزن الركا  الناعم )مشبع وجاف السطح( = نسبة الركا  الناعم * محتوى الرك

  ( 3kg/m ) 

 إذن:    
  

 وزن الركا  الناعم  -وزن الركا  الخشن )مشبع وجاف السطح( = محتوى الركا  الكلي 

  ( 3kg/m ) 

 

 

 



  

  ( النظري تقنية الخرسانة )الجزء                       - 78 -                                                  

 

 
 ملم  10المقاس االقصى للركا    )أ(

 

 
 

 ملم  20المقاس االقصى للركا   )ب(
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 ملم  40المقاس االقصى للركا   )ج(

 

 ى الركا  الناعم (: النسب الئوية لمحتو5شكل )

 

 

 تعديل األوزان حسب المحتوى المائي للركا :  -6
 

يجب تعديل أوزان كل من الماء, الركا  الناعم والركا  الخشن وحسب حالة الركا  بنوعيه حديث إن  

هناك أربعة حاالت للركا  وهي ركا  جاف كليا, ركا  جاف جزئيا, ركا  مشبع وجاف السطح وركا  

 رطب. 

 

 

 مالحظة: 
وحسب   إذا الخلط  ماء  وزن  تعديل  يجب  الخرسانة  مع  للماء(  )مقللة  ملدنة  مضافات  استخدا   تم 

 -المعادلة  التالية:

 

الجديد الخلط  ماء  األولي    وزن  الخلط  ماء  وزن  تأثير    –=  )حسب  المقلل  الماء  وزن 

( 3kg/m)                   )الملدن المستعمل 

 ة الملدن * وزن االسمنت  = نسب  وزن الملدن المضاف               

            ( 3kg/m ) 

 

 تحويل أوزان مكونات الخرسانة إلى نسب: -7
 

ا   وزنية  هي  هل  النسب  نوعية  بيان  مع  نسب  إلى  الخرسانة  مكونات  أوزان  تحويل  المعضل  من 

 حجمية مع ذكر نسبة الماء /االسمنت. 
 

 مالحظة : 
الخرسانة أريد    إن األوزان المحسوبة في أعاله لمكونات  الخرسانة. وإذا  هي لمتر مكعب واحد من 

مكونات  أوزان  ضرب  حاصل  خالل  من  األوزان  احتساب  فيتم  الخرسانة  من  أخرى  أحجا   إنتاج 

  الخرسانة لمتر مكعب واحد مع الحجو  المطلوب إنتاجها من الخرسانة.
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 ""مسائل تطبيقية لتصميم الخلطات االعتيادية

 المريكية أمثلة محلولة بطريقة التصميم ا

 
 : 1مثال رقم 

 

الخرسانة,     من  واحد  مكعب  متر  لتحضير  األمريكية  الطريقة  مستخدما  خرسانية  خلطة  صمم 

المطلوب تصميمها بحيث تعي بالمتطلبات التالية: مقاومة االنضغاط الموصوفة والمعينة للخرسانة  

الهطول    28بعمر    2نيوتن/ملم 25 اعتيادية,مقدار  الخرسانة  نوع  المقاس    80  -100يو ,  ملم, 

للركا    به    20األقصى  المسموح  /االسمنت  الماء  لنسبة  األعلى  الجافة 0.5ملم,الحد  الكثافة   ,

المسموح    3كغم/    290,الحد األدنى لمحتوى االسمنت    3كغم/     1550المرصوصة للركا  الخشن  

الناعم   للركا   النعومة  معامل  كليا,  3.0به,  جاف  بنوعيه  الركا   نسبة  حالة  الكلي ,  االمتصاص 

 . 0.5, نسبة االمتصاص الكلي للركا  الخشن %1للركا  الناعم %

 

 الجواب: 
 

 اختيار مقدار الهطول:  -1

 ملم  80-100مقدار الهطول محدد من خالل السؤال =      

 

 المقاس االقصى:  -2

 ملم  20المقاس االقصى للركا  محدد من خالل السؤال = 

 

 كمية ماء ومحتوى الهواء:  -3

 2, ومحتوى الهواء = %3كغم/   200(, كمية ماء الخلط = 2) من جدول رقم

 

 اختيار نسبة الماء/االسمنت: -4

 0.5=  (w/c(, نسبة الماء/االسمنت )3من جدول رقم )        

النسبة    المواصعات  0.5  )تقارن هذه  انها متساوية    0.5 مع حدود  بما  الدنيا,  القيمة  وتؤخذ 

 فتؤخذ نعسها( 

 

 : احتساب كمية االسمنت -5

 ( 3من خطوة رقم )   نجد كمية االسمنت بعد معرفة كمية الماء  (w/c) 0.5 =       من المعادلة 

                                 W                                                                         

  0.5=--------------    

            C                                                                         

 

          200  

C =   -------------   

 0.5 

   

 3C = 400 kg/m   االسمنت = 

 

وتؤخذ القيمة    3kg/m   290مع حدود المواصعات    3kg/m 400 )تقارن كمية االسمنت هذه  

 ( 3كغم/  400العليا, وهي 

 :محتوى الركا  الخشن تقدير  - 6

  0.6 (, نحدد حجم الركا  الخشن وهو =9من جدول رقم )     



  

  ( النظري تقنية الخرسانة )الجزء                       - 81 -                                                  

 = وزن الركا  الخشن  كثافة الركا  الخشن* حجم الركا  الخشن

1550  31550= 930 kg/m *0.6  وزن الركا  الخشن = 

 

 تقدير محتوى الركا  الناعم: - 7

 3كغم/   3552( نحدد كثافة الخرسانة الطرية وهي = 10من جدول رقم )

 

   وزن الركا  الناعم    = وزن الخرسانة    -)وزن الركا  الخشن الجاف + وزن الماء + وزن االسمنت(  

 الجاف كليا 

  

        = وزن الركا  الناعم 2355(400+200+930) - 

825  3825 kg/m   وزن الركا  الناعم = 

826  

 تعديالت األوزان حسب حالة الركا  بنوعيه:   -8

كليا بنوعيه, لذلك اليحتاج إلى تعديل أوزان, ولكن يجب تعديل وزن الماء   بما أن الركا  جاف

 بقدر امتصاص الركا  بنوعيه للتعويض عن الماء المعقود باالمتصاص. 

 

وزن الركا    * نسبة امتصاص الركا  الناعم  = وزن الماء الممتص من خالل الركا  الناعم

 الناعم 

 3كغم/  8.25  =   825  *  (1/100) =                                                          

وزن الركا    *نسبة امتصاص الركا  الخشن      =  وزن الماء الممتص من خالل الركا  الخشن  

 الناعم 

        3كغم/   4.65  =  930 * (0.5/100)  =                                                              

               

 3كغم/   212.9=    4.65+    8.25+   200إذن وزن الماء الجديد =      

 

 تحويل األوزان الى نسب وزنية:  -9

 الركا  الخشن:الركا  الناعم:االسمنت 

400 : 825 :  930   

1 : : 2.06  2.32 

 مع 

    W/c  =  = 0.532 

       ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أمثلة محلولة بطريقة التصميم البريطانية 

 

 :  1مثال رقم 

 
لتحضير متر مكعب واحد من الخرسانة, المطلوب   البريطانيةصمم خلطة خرسانية مستخدما الطريقة  

المع االنضغاط  مقاومة  التالية:  بالمتطلبات  تعي  بحيث  للخرسانة  تصميمها  والموصوفة   15ينة 

العشل    28بعمر    2نيوتن/ملم اعتيادية,نسبة  الخرسانة  نوع  االسمنت %5يو ,  نوع  االسمنت -, 

ملم, المقاس   20نتيجة, مقدار الهطول    40البورتالندي االعتيادي, عدد العحوصات المتوفرة اقل من  

للركا    المس   20األقصى  /االسمنت  الماء  لنسبة  األعلى  الحد  به  ملم,  الناعم  .50موح  الركا   نوع   ,

للركا    النسبية  الكثافة  الخشن  2.5والخشن غير مكسر,  للركا   المرصوصة  الجافة  الكثافة   ,1600  

المسموح به, نسبة المواد الناعمة المارة من    3كغم/    280,الحد األدنى لمحتوى االسمنت    3كغم/  

الن  30مايكرون %    600غربال   للركا   النعومة  معامل  للركا   2.6اعم  ,  الكلي  االمتصاص  نسبة   ,

حالة الركا  بنوعيه مشبع وجاف  ,    0.5, نسبة االمتصاص الكلي للركا  الخشن %  0.7الناعم %

 . السطح

 

 الجواب: 

 

 احتساب نسبة الماء/االسمنت:  -1     

 

 : احتساب معدل القيمة المستهدفة للمقاومة -أ           

                       fm = fc + M   

      = fc + (K*S) 

             = 15 + (1.64 * 8) 

                          = 28.120 N/mm2 (MPa)   

 بعد معرفة نسبة العشل(  1من شكل رقم    K)استخرجت قيمة           

قيمة    رقم     S)استخرجت  العحوصات    2من شكل  وعدد  والموصوفة  المعينة  المقاومة  معرفة  بعد 

 (  المتوفرة

 

 :    0.5الحصول على مقاومة الخرسانة المصنوعة بنسبة ماء طليق/اسمنت مساوية الى  -ب        

هي   0.5فان الخرسانة المصنوعة بنسبة ماء طليق/اسمنت مساوية الى    1من جدول رقم  

 (. MPa) 2نيوتن/ملم   43

 

 ايجاد نسبة الماء/االسمنت: -ج

بعد ايجاد احداثيات النقطة   3لسابقة على شكل رقم  نرسم منحني جديد موازي للمنحنيات ا    

الشكل رقم  43و   0.5) )أ( على  المستهدفة المحسوبة من  المقاومة  ثم نسقط  ثم نجد    3(. 

 نسبة الماء/االسمنت المناظرة لها بعد تسقيطها على المنحني الذي رسمناه. 

 0.67اذن نسبة الماء/االسمنت المطلوبة =     

 

 ] w/c = 0.5مع حدود المواصعات ونأخذ النسبة األقل وهي  0.67هذه النسبة   تقارن [           

 

 تقدير محتوى الماء: – 2     

 .  3Kg/m  160  يتم ايجاد وزن الماء الطليق وهو مساويا الى  2من جدول رقم            
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 احتساب محتوى االسمنت:  – 3 

 لمعادلة يتم احتساب محتوى االسمنت من ا            

 نسبة الماء/االسمنت = وزن الماء/وزن االسمنت 

  30.5,   C = 160/0.5 = 320 Kg/m w/c = 0.5, 160/c = 

 

 مع حدود المواصعات ونأخذ الكمية االعلى وهي     Kg/m 3320 تقارن كمية االسمنت هذه   [

320 3Kg/m [ 

 

 تقدير محتوى الركا  الكلي: – 4

 

   3Kg/m 2325استخراج كثافة الخرسانة الطرية وهي = يتم  4من شكل رقم            

 

 (W+C)             - =   وزن الركا  الكلي )مشبع وجاف السطح(   كثافة الخرسانة الطرية  

                            320 - 160  2325 -     = 

                                    3Kg/m 1845     = 

 

 كا  الناعم والخشن: احتساب وزن الر – 5

 

 % 40 يتم استخراج نسبة الركا  الناعم وهي =   5من شكل رقم            

 

 وزن الركا  الناعم )مشبع وجاف السطح(   نسبة الركا  الناعم   =   *وزن الركا  الكلي             

                                    40/100 * 1845     = 

                                            3738 Kg/m   = 

 وزن الركا  الخشن )مشبع وجاف السطح(   وزن الركا  الكلي   =   -وزن الركا  الناعم             

                                           1845 - 738    = 

                                        3Kg/m 1107     = 

 

 األوزان حسب المحتوى المائي للركا : تعديل   - 6

 

بما ان الركا  بنوعيه مشبع وجاف السطح لذالك اليحتاج الى تعديل في وزنه وكذالك وزن             

 الماء اليحتاج الى تعديل. 

       

 :تحويل األوزان الى نسب -7

 

 تقسم اوزان كل من االسمنت والركا  الناعم والركا  الخشن على وزن االسمنت 

         320/320 : 738/320 : 1107/320                                     

                                                           1 : 2.306 : 3.459 

 مع                                                                   

                                                    160/320 = 0.5  W/C =  

   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 "مسائل تطبيقية لتصميم الخلطات الحاوية على مواد مضافة"

 

 أمثلة محلولة بطريقة التصميم االمريكية 
 : 1 مثال رقم

 

الخرسانة,     من  واحد  مكعب  متر  لتحضير  األمريكية  الطريقة  مستخدما  خرسانية  خلطة  صمم 

المطلوب تصميمها بحيث تعي بالمتطلبات التالية: مقاومة االنضغاط الموصوفة والمعينة للخرسانة  

الهطول    28بعمر    2نيوتن/ملم 25 اعتيادية,مقدار  الخرسانة  نوع  المقاس    80  -100يو ,  ملم, 

للركا   ا به    20ألقصى  المسموح  /االسمنت  الماء  لنسبة  األعلى  الجافة 0.5ملم,الحد  الكثافة   ,

المسموح    3كغم/    290,الحد األدنى لمحتوى االسمنت    3كغم/     1550المرصوصة للركا  الخشن  

الناعم   للركا   النعومة  معامل  %3.0به,  العائق  الملدن  نسبة  ومسسببا   2,  االسمنت  وزن  من 

حالة الركا  بنوعيه  من وزن االسمنت,    12في كمية الماء, نسبة غبار السيليكا %   25نقصان %

كليا %جاف  الناعم  للركا   الكلي  االمتصاص  نسبة  الخشن  1,  للركا   الكلي  االمتصاص  نسبة   ,

%0.5 . 

 

 الجواب: 
 

 اختيار مقدار الهطول:  -6

 ملم  80-100مقدار الهطول محدد من خالل السؤال =      

 

 قصى: المقاس اال -7

 ملم  20المقاس االقصى للركا  محدد من خالل السؤال = 

 

 كمية ماء ومحتوى الهواء:  -8

 2, ومحتوى الهواء = %3كغم/   200(, كمية ماء الخلط = 2من جدول رقم )

 

 اختيار نسبة الماء/االسمنت: -9

 0.5=  (w/c(, نسبة الماء/االسمنت )3من جدول رقم )        

النسبة  هذه  ح  0.5 )تقارن  المواصعاتمع  متساوية    0.5 دود  انها  بما  الدنيا,  القيمة  وتؤخذ 

 فتؤخذ نعسها( 

 

 احتساب كمية االسمنت:  -10

 ( 3من خطوة رقم )   نجد كمية االسمنت بعد معرفة كمية الماء  (w/c) 0.5 =     من المعادلة 

                                  W                    

  0.5=--------------      

            C                                                     

 

     200  

C =   -------------   

     0.5 

   

 3C = 400 kg/m   االسمنت = 

وتؤخذ القيمة   3kg/m  290مع حدود المواصعات   3kg/m 400 )تقارن كمية االسمنت هذه  

 ( 3م/ كغ 400العليا, وهي 
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 :تقدير محتوى الركا  الخشن  - 6

  0.6 (, نحدد حجم الركا  الخشن وهو =9من جدول رقم )     

 = وزن الركا  الخشن  كثافة الركا  الخشن* حجم الركا  الخشن

1551  31550= 930 kg/m *0.6  وزن الركا  الخشن = 

 

 تقدير محتوى الركا  الناعم: - 7

 3كغم/   2355نة الطرية وهي = ( نحدد كثافة الخرسا10من جدول رقم )

 

وزن الركا  الناعم   = وزن الخرسانة  -)وزن الركا  الخشن الجاف + وزن الماء + وزن االسمنت( 

 الجاف كليا 

        = وزن الركا  الناعم 2355(400+200+930) -

827  3825 kg/m   وزن الركا  الناعم = 

828  

 تعديالت األوزان حسب حالة الركا  بنوعيه:   -8

ن الركا  جاف كليا بنوعيه, لذلك اليحتاج إلى تعديل أوزان, ولكن يجب تعديل وزن الماء بما أ

 بقدر امتصاص الركا  بنوعيه للتعويض عن الماء المعقود باالمتصاص. 

 

* نسبة امتصاص الركا  الناعم  = وزن الماء الممتص من خالل الركا  الناعم وزن الركا          

        kg/m3 8.25 = 825 * (1/100)  =            الناعم

                                           

نسبة امتصاص الركا  الخشن     =  وزن الماء الممتص من خالل الركا  الخشن   * وزن الركا     

 kg/m3 4.65 = 930 * (0.5/100) =                 الناعم

                              

 3كغم/   212.9=    4.65+    8.25+   200ديد = إذن وزن الماء الج     

 

 تحويل األوزان الى نسب وزنية:  -10

 الركا  الخشن:الركا  الناعم:االسمنت 

400 : 825 :  930   

1 : : 2.06  2.32 

 

 وزن االسمنت * نسبة غبار السيليكا = وزن غبار السيليكا

                                                      400    *100 /  12           = 

 3                                                                                                 kg/m 48     = 

 وزن االسمنت = وزن االسمنت الجديد -وزن غبار السيليكا

                                                            48  -  400  =            
3kg/m 352   =                                               

 

 وزن االسمنت * نسبة الملدن العائق = وزن الملدن العائق 

                                                      352    *100 /  2         = 
3 kg/m 7.04    = 

 لماء الجديدوزن الماء = وزن ا -وزن الماء المقلل 

                               (212.9   *100  /25  ) -  212.9            = 
3                                                                                kg/m  159.675    =     

 W/b  = 159.675/400 = 0.399  مع 

 تتغيراعم والخشن الناوزان الركا  ال  مالحظة:
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 أمثلة محلولة بطريقة التصميم البريطانية 

 

 :  1مثال رقم 

 
صمم خلطة خرسانية مستخدما الطريقة األمريكية لتحضير متر مكعب واحد من الخرسانة, المطلوب  

للخرسانة   والموصوفة  المعينة  االنضغاط  مقاومة  التالية:  بالمتطلبات  تعي  بحيث   15تصميمها 

نوع  28بعمر    2نيوتن/ملم العشل    يو ,  اعتيادية,نسبة  االسمنت %5الخرسانة  نوع  االسمنت -, 

ملم, المقاس   20نتيجة, مقدار الهطول    40البورتالندي االعتيادي, عدد العحوصات المتوفرة اقل من  

للركا    به    20األقصى  المسموح  /االسمنت  الماء  لنسبة  األعلى  الحد  الناعم  .50ملم,  الركا   نوع   ,

الكثاف  للركا   والخشن غير مكسر,  النسبية  الخشن  2.5ة  للركا   المرصوصة  الجافة  الكثافة   ,1600  

المسموح به, نسبة المواد الناعمة المارة من    3كغم/    280,الحد األدنى لمحتوى االسمنت    3كغم/  

من وزن   2, نسبة الملدن العائق % 2.6, معامل النعومة للركا  الناعم    30مايكرون %    600غربال  

ومسسببا السيليكا %  25نقصان %  االسمنت  غبار  نسبة  الماء,  كمية  االسمنت,   12في  وزن  من 

حالة  ,    0.5, نسبة االمتصاص الكلي للركا  الخشن %  0.7نسبة االمتصاص الكلي للركا  الناعم %

 . الركا  بنوعيه مشبع وجاف السطح

 

 الجواب: 

 

 احتساب نسبة الماء/االسمنت:  -1     

 

 : قيمة المستهدفة للمقاومةاحتساب معدل ال -أ           

                       fm = fc + M   

      = fc + (K*S) 

             = 15 + (1.64 * 8) 

                          = 28.120 N/mm2 (MPa)   

 بعد معرفة نسبة العشل(  1من شكل رقم    K)استخرجت قيمة           

قيمة  رقم     S)استخرجت  شكل  وعدد  بعد    2من  والموصوفة  المعينة  المقاومة  معرفة 

 العحوصات المتوفرة(  

 

 :    0.5الحصول على مقاومة الخرسانة المصنوعة بنسبة ماء طليق/اسمنت مساوية الى  -ب        

هي   0.5فان الخرسانة المصنوعة بنسبة ماء طليق/اسمنت مساوية الى    1من جدول رقم  

 (. MPa) 2نيوتن/ملم   43

 

 بة الماء/االسمنت:ايجاد نس -ج

بعد ايجاد احداثيات النقطة   3نرسم منحني جديد موازي للمنحنيات السابقة على شكل رقم      

الشكل رقم  43و   0.5) )أ( على  المستهدفة المحسوبة من  المقاومة  ثم نسقط  ثم نجد    3(. 

 نسبة الماء/االسمنت المناظرة لها بعد تسقيطها على المنحني الذي رسمناه. 

 0.67نسبة الماء/االسمنت المطلوبة =  اذن    

 

 ] w/c = 0.5مع حدود المواصعات ونأخذ النسبة األقل وهي  0.67تقارن هذه النسبة   [           

 

 تقدير محتوى الماء: – 2     

 .  3Kg/m  160  يتم ايجاد وزن الماء الطليق وهو مساويا الى  2من جدول رقم            
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 توى االسمنت: احتساب مح – 3     

 يتم احتساب محتوى االسمنت من المعادلة             

 نسبة الماء/االسمنت = وزن الماء/وزن االسمنت 

  30.5,   C = 160/0.5 = 320 Kg/m w/c = 0.5, 160/c = 

هذه  [ االسمنت  كمية  االعلى     Kg/m 3320 تقارن  الكمية  ونأخذ  المواصعات  مع حدود 

 ]  3Kg/m 320وهي 

 

 تقدير محتوى الركا  الكلي: – 4     

 

   3Kg/m 2325يتم استخراج كثافة الخرسانة الطرية وهي =  4من شكل رقم            

 

 (W+C)             - =   وزن الركا  الكلي )مشبع وجاف السطح(   كثافة الخرسانة الطرية  

                            320 - 160  2325 -     = 

                                    3Kg/m 1845     = 

 

 احتساب وزن الركا  الناعم والخشن:  – 5     

 

 % 40 يتم استخراج نسبة الركا  الناعم وهي =   5من شكل رقم            

 

 وزن الركا  الناعم )مشبع وجاف السطح(   نسبة الركا  الناعم   =   *وزن الركا  الكلي             

                                    40/100 * 1845     = 

                                            3738 Kg/m   = 

 وزن الركا  الخشن )مشبع وجاف السطح(   وزن الركا  الكلي   =   -وزن الركا  الناعم             

                                           1845 - 738    = 

                                        3Kg/m 1107     = 

 

 تعديل األوزان حسب المحتوى المائي للركا :  - 6     

 

بما ان الركا  بنوعيه مشبع وجاف السطح لذالك اليحتاج الى تعديل في وزنه وكذالك وزن             

 الماء اليحتاج الى تعديل. 

       

 :تحويل األوزان الى نسب-7

 

 اوزان كل من االسمنت والركا  الناعم والركا  الخشن على وزن االسمنت  تقسم

         320/320 : 738/320 : 1107/320                                     

                                                           1 : 2.306 : 3.459 

 زن غبار السيليكاوزن االسمنت * نسبة غبار السيليكا = و   

                                                      320    *100 /  12           = 

 3                                                                                       kg/m 38.400     = 

 وزن االسمنت = وزن االسمنت الجديد -وزن غبار السيليكا

                                                        38.4  -   320             = 
3                                                                                      kg/m 281.6      = 

 وزن االسمنت * نسبة الملدن العائق = وزن الملدن العائق 

                                                    281.6    *100  / 2           = 
3                                                                                          kg/m  5.632     = 

 وزن الماء = وزن الماء الجديد -وزن الماء المقلل 
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                                     (160   *100  /25  ) -  160             = 
3                                                                                          kg/m  120    =     

 مع 

 W/b  = 120/320 = 0.375 

   اوزان الركا  التاعم والخشن التتغير مالحظة:

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 العحوصات غير االتالفية للخرسانة  
DESTRUCTIVE  TESTS)-(NON 

 
  

 :العحوصات الغير اتالفية للخرسانة

 
اتال ويلز  عد   اكتلمت  او منشآت خرسانية  منتجات  التي تجري على  االختبارات  ف أي جزء وهي 

 منها ،وهده االختبارات ذات فائدة قصوى للمهندس الدي يقو  باستال  االعمال الهندسية وفحصها .

 

 أهم تطبيقات االختبارات غير المتلعة: 
 

 اختبار مقاومة االنضغاط للخرسانة المتصلبة.  -1

 اختبار صالدة السطح. -2

 تحديد اماكن حديد التسليح. -3

 وتحديد اماكنها واتساعها.  كشف الشروخ الداخلية -4

 تعيين محتوى الرطوبة.  -5

 تعيين الكثافة. -6

 قياس معايير المرونة للخرسانة.  -7

   

في     االنشائي  المهندس  تساعد  التي  االختبارات  اهم  للخرسانة  مقاومة االنضغاط  اختبارات  وتعتبر 

 كتابة تقرير هندسي عن حالة مبنى قائم. 

 

 رات: اسباب اللجوء لهذه االختبا
 

 عد  اجراء اختبارات مقاومة االنضغاط للخرسانة. -1

 عند وجود مشكلة بالمنشأ مثل ظهور شروخ وتصدعات. -2

 عد  التزا  المقاول ببعض التعليمات مثل فك الشدات المبكر والصب دون اشراف هندسي.  -3

 عد  قيا  المقاول باتما  اعمال المعالجة للخرسانة. -4

 السمنت المستخد .عند الشك في نوع ا -5

المطلوبة    -6 للمقاومة  مطابقة  غير  االنضغاط  مقاومة  اختبارات  نتائج  نتيجة  ورود  ذلك  يكون  وقد 

 ضعف الخرسانة او نتيجة اسباب اخرى مثل: 

 طريقة اخذ المكعبات الخرسانية.  -    

 طريقة وضع المكعب في الماكنة ومعدل توقيع الحمل على العينة.  -    

 كعب اثناء المناولة. سقوط الم -    

 ساعة.  24فك المكعبات قبل مرور  -    

 يو (.  28أو  7كسر المكعبات قبل مرور المدة المطلوبة )  -    

 ترك المكعبات دون معالجة حتى تاريخ االختبار. -    

 عد  تجانس خرسانة المكعب )أثناء أخذها(. -    

 استخدا  مادة عازلة. تكسير احرف المكعب عند فك القوالب نتيجة عد  -   
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 بعض انواع العحوصات غير االتالفية: 
 

 : )طريقة النبضات (  :فحص سرعة االمواج فوق السمعية  -1
يولد الجهاز المعني نبضات اهتزازية بتردد فوق السمعي تنتقل بمحول طاقة كهربائي صوتي مثبت 

الخرسانة   في  الهزات  تمر  ان  بعد   . فحصها  المراد  الخرسانة  شارة على سطح  الى  وتحول  تستلم 

كهربائية بمعدل اخر للطاقة تغذي هذه االشارة من خالل مضخم لها الى مكثاف تذبذبات يعمل باالشعة  

( رقم  شكل  توقيت  1الكاثودية,  بجهاز  فيقاس  الخرسانة  في  لالنتقال  للنبضة  الالز   الوقت  اما   .)

حدود   في  بدقة  المس  0.4كهربائى  طول  معرفة  ومن   , يمكن  مايكروثانية  الخرسانة  في  للنبضة  ار 

 :ايجاد سرعة هذه النبضات من خالل هذه المعادلة 

 

 سرعة النبضات = المسافة )طول المسار( / الوقت 

 

 
 (: جهاز الموجات فوق الصوتية 1شكل )

 

وبعد معرفة سرعة النبضات يمكن معرفة مقاومة االنضغاط للخرسانة من خالل العالقة بين سرعة  

 .(  2االنضغاط )شكل رقم   النبضات ومقاومة

 

يمكن  حيث  الخرسانة  هذه  لمثل  النوعية  للسيطرة  يكون  الطريقة  لهذه  الريئسي  االستعمال  ان 

االستدالل على وجود ضعف في درجة الرص او تغير في نسبة الماء /االسمنت اليمكن استعمال هذه 

لخشن ومحتواه يؤثران بشكل  الطريقة كموشر عا  لمقاومة االنضغاط للخرسانة الن نوعية الركا  ا

  .كبير على العالقة بين سرعة النبضات و المقاومة
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 (: العالقة بين سرعة الموجات ومقاومة االنضغاط2شكل )

 

 طريقة اجراء االختبار: 

 
 يتطلب اجراء هذا االختبار كعاءة عالية. -1

 استخدا  اجهزة النتاج نبضات مناسبة مع المادة. -2

 از مع جزء المعايرة المرفق مع الجهاز قبل بدء االختبار على العينة. يتم ضبط الجه -3

 بدقة )أي طول السير(. Path Lengthيتم قياس المسافة التي تسيرها النبضات  -4

على العينة وان يكون االتصال تا  بين Receiver والمستقبل     Transmitterيوضع المرسل  -5

ستخد  لهذا الغرض الشحم او عجينة الجلسرين او سطحي المرسل والمستقبل وسطح العينة )ي 

 الصابون السائل(.

تارجحت    -6 واذا  القراءة  تثبت  الوضع حتى  يستمر هذا  العينة  والمستقبل على  المرسل  عند وضع 

 النتائج بين قرائتين يؤخذ المتوسط. 

 لسريان النبضات خالل الجزء المختبر.  Tيكون الرقم معبرا عن الوقت   -7

 ( كاالتي: Vعة النبضات ) تكون سر -8

 

V = L/T      km/sec 

    

 Where: 

                                                             

     L = Length (Km)                 طول المسار المقاس 

     T = Transit Time  (sec)      زمن االنتقال الموجة  

 

( اليجاد مقاومة ضغط المكعب المكافيء. وقد وضع 2شكل )يستخد  منحني المعايرة الخاص   -1

وتم   المختلعة  المقاومة  ذات  العينات  من  كبيرة  مجموعة  اختبار  اساس  على  المنحني  هذا 

  ± بين  تتراوح  النتائج  دقة  حالة.  كل  في  النبضات  سرعة  الععلية 20قياس  القيمة  من   %

 لمقاومة الضغط. 
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 طرق وضع المرسل والمستقبل: 

 
 : ( هي3ثالث طرق لوضع المرسل والمستقبل كما بشكل ) توجد 

 

 Direct Transmissionفي اتجاهين متضادين )قياس مباشر(   -1

   Semi-direct Transmissionفي الجوانب المجاورة )قياس نصف مباشر(  -2

 Transmission Indirectفي نعس السطح )قياس غير مباشر(  -3

 

 
 لمرسل والمستقبل (: االوضاع المختلعة ل3شكل )

 

 

 :استخدامات طريقة الموجات فوق الصوتية

 

 تستعمل هذه الطريقة في مجال الخرسانة الستنتاج االتي:

 

 قيمة مقاومة الخرسانة للضغط.  -1

 قياس معاير المرونة للخرسانة.  -2

 مدى تجانس الخرسانة.  -3

 اكتشاف الشروخ والعجوات بالخرسانة. -4

 نة تحديد درجة تلف الخرسا -5

 قياس عمق طبقة الخرسانة. -6

 مراقبة تطور قيم مقاومة الخرسانة للضغط.  -7

 

 ) فحص الصالدة (:  :فحص مطرقة شمدت  -2
 

يسمى هذا العص ايضا بعحص المطرقة المدورة أو مطرقة الصد  أو مقاس الصالدة النسبية . يعتمد 

لسطح التي ترتطم به هذه الكتلة هذا العحص على المبدا القائل ارتداد كتلة مرنة يعتمد على صالبة ا

تطويل   نتجة  تنتجة  الطاقة  من  ثابت  مقدار  لها  نابض  في  مثبتة  كتلة  هناك  العحص  هذا  جهاز  في 

النابض الى موقع ثابت ويتم ذلك بضغط الكباس على وجه املس للخرسانة التى يجب ان تكون ثابتة 

متجاس مع وجه الخرسانة , ان المسافة  بشكل جيد . عند االطالق ترتد الكتلة من الكباس الذي اليزل

التى تقطعها الكتلة معبر عنها كنسبة مئوية من التحديد االولي للنابض تسمى رقم االرتداد وتظهر  

هذه من حركة القطعة المنزلقة على المقياس. ان رقم االرتداد هو مقياس متغير حيث انه يعتمد على  

 لة. الطاقة الخزونة في اللولب وعلى مقدار الكت

ان هذا العحص حساس الحتمال وجود ركا  أو فجوات تحت الكباس مباشرة , لذلك من الضروري  

دائما عموديا على    12الى     10اخذ   الكباس  يكون  ان  ويجب   . فحصها  المراد  المساحة  في  قراءة 

 سطح الخرسانة ) سواء عموديا نحو االعلى او نحو االسعل (.
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للخرس االنضغاط  مقاومة  ايجاد  بين  يمكن  العالقة  العحص من خالل  بعد  االرتداد  رقم  معرفة  بعد  انة 

 (.  5مقاومة االنضغاط و رقم االرتداد )شكل رقم 

ل يعتبر فحص مطرقة شمدت معيد بصعتة مقياس للتجانس وللنوعية النسبية للخرسانة في المنشا 

 العحوصات المعتمدة. أو في تصنيع االجزاء الخرسانية المسبقة الصب ولكن ال يقبل هذا العحص بين 

 

 أنواع االجهزة:

 
 (: 4تختلف االجهزة من حيث قراءة رقم االرتداد الى نوعين كما في شكل ) 

 أجهزة تقرأ النتيجة على تدرج بجسم الجهاز. -أ

 اجهزة مزودة باداة تسجيل للقراءة على شريط ورقي. -ب

 
 مطرقة عادية  -(: أ4شكل )

 

 
 

 ورقي لكتابة النتائح مطرقة مزودة بشريط  -(: ب4شكل )

 

 طريقة عمل الجهاز: 
 

 Plungerبالضغط الخعيف على زرار بالجهاز تخرج الراس المتحرك  -1

يوضع الجهاز عموديا على المكان المراد اختباره ثم يضغط الجهاز فتنزلق الراس الى داخل وقبل   -2

 اختعائها ينعك الشاكوش ويحدث على الراس صدمة(.
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يجب ان يكون الجهاز عموديا تماما على السطح المختبر وال يلمس الزرار ل عند حدوث الصدمة    -3

(Button.الموجود على الجهاز ) 

مؤشر   -4 محركا  المختبر  السطح  مع صالدة  يتناسب  بمقدار  الطارق  الشاكوش  يرتد  االصدا   عند 

 يتحرك على مقياس لتعيين قيمة االرتداد. 

 ملية. ينقل الجهاز الى نقطة اخرى وتكرر الع -5

 بعد االنتهاء من العمل يعاد الجهاز الى وضعه االصلي بجعل الراس داخل الجهاز. -6

 

 طريقة االختبار واعداد النتائج:

 

 سم.30* 30تحدد مساحة على العضو االنشائي في حدود   -1

 قراءة موزعة داخل المساحة.  15يوخذ عدد من القراءات حوالي  -2

 سم. 2,5ن عن التقل المسافة  بين كل قرائتي -3

 تعمل اشارة للجزء المراد اختباره وتحدد عليه مواقع النقاط.  -4

لكل نقطة على حدة يحسب متوسط رقم االرتداد وتحذف القراءات الشاذة بحيث اليزيد العرق بين   -5

عن   والمتوسط  ارتداد  رقم  القراءات   5اي  ثلثي  كان  اذا  مقبول  االرتداد  رقم  ويعتبر  وحدات. 

 وحدة.  2,5لمتوسط بمقدار ±التنحرف عن ا

نيوتن/مم   -6 ضغط  مقاومة  الى  نقطة  بكل  الخاص  المتوسط  االرتداد  رقم  تحويل  كغم/سم  2يتم    2او 

 (. 5( او شكل )1باستخدا  جدول )

للخرسانة    -7 المتوسطة  الضغط  مقاومة  وتحسب   جدول  في  النقط  بجميع  الخاصة  النتائج  توضع 

 %. 15مقاومة الضغط عن بحيث التزيد معامل االختالف لمعردات  

 

 
 

 (R(: العالقة بين مقاومة االنضغاط ورقم االرتداد )5شكل )
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 (. R(: مقاومة االنضغاط  بداللة رقم ارتداد المطرقة )1جدول )

 

 زاوية ميل الجهاز: 
 

الحوائط  ◼ مثل  راسية  اسطح  الختبار  أي  االفقي  الوضع  على  االجهزة  هذه  معايرة  تمت 

 (. 6)شكل  α= 0ت زاوية ميل الجهاز بالنسبة للمستوى االفقي واالعمدة وبذلك اعتبر 

 α± =  45  45يمكن استخدا  الجهاز لالسطح المائلة بزاوية   ◼

 α+ =  90او في الوضع راسيا الختبار االسقف                  ◼

  α=  - 90او في االرضيات وفي هذه الحالة                       ◼
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 ة بزوايا مختلعة (: استخدا  المطرق6شكل )

 تصحيح القراءات: 

 
( في حالة الزوايا الموجبة يتم  1( او جدول )5يتم تصحيح القراءات طبقا للمنحنيات المناسبة شكل )

الزوايا  حالة  في  اما  االرضية  الجاذبية  تاثير  نتيجة  الموشر  قراءة  من  القيم  بعض  بطرح  التصحيح 

 .2-8اءة المؤشر, جدول  السالبة فيتم التصحيح باضافة بعض القيم الى قر

 

 (: التصحيح الخاص بزاوية ميل مطرقة االرتداد.2جدول )

 
 

 :   فحص الرنين -3

يستعمل هذاالعحص لقياس معامل المرونة الديناميكي للخرسانة من خالل استعمال جهاز خاص.     

للخرسانة )   يعمل هذا العحص على نماذج خرسانية مشابهة للتي استخدمت في ايجاد مقاومة االنثناء

 ملم(.   400  *100  *100أو العتبات   ملم  750 *150 *150العتبات 

مغناطيسية اما  احد    –تشبت العينة )النموذج( عند مقطعها الوسطي . وتوضع وحدة اشارة الكترو    

االوجة النهائية للنموذج ويوضع القط مرسل اما  الوجة االخر . ويتم ادخال االشارة بواسطة مذبذب  

مدى  مت ضمن  التردد   , النموذج  10000غير  داخل  الممتد  الطوالي  االهتزاز  استال   يتم   . هرتز 

بواسطة الالقط , ويضخم ويقاس تذبذبه بواسطة موشر مناسب . يتم مناسب . يتم تغير تردد االشارة  
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باالنحرا يوضح  ان هذا   , للنموذج  االوطأ(  )اي  االساسي  التردد  الرنين عند  الحصول على  ف  لغاية 

 االقصى للموشر الموجود في الجهاز .

 يتم احتساب معامل المرونة الديناميكي للخرسانة من المعادلة التالية:

 

 

Ed = 4 * n2 * L2 * ρ * 10-9 

 حيث ان:

Ed  = ( كيكا باسكال -GPa)  معامل المرونة الديناميكي للخرسانة   

n =   )التردد )هرتز 

L =  )ملم)        النموذجطول  

  ρ=(  3)كثافة النموذج()كغم/  ة الخرسانة  كثاف  

 

 

 

 :  فحص باشعة كاما: )طريقة االشعاع( -4
 

في   النقصى   , الخرسانة  في  النوعية  اختالف  لتحديد  وذلك  خاصة  اجهزة  العحص  هذا  في  تستعمل 

 درجة الرص أو مواقع العجوات داخل الخرسانة 

 

  فحوصات اخرئ : -5

 

لعحص   الخاصة  العحوصات  من  العديد  و هناك  كهربائية  معدات  استعمال  بين  تتراوح  الخرسانة 

 ( (COVERمغناطيسية لقياس سمك حديد التسليح  
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   في الخرسانة (Fibersاستعمال األلياف ) 

 
 الخرسانة المسلحة بالاللياف:                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

تعرف الخرسانة المسلحة بالاللياف بأنها خرسانة مصنوعة من االسمنت وتحتوي على ركا  ناعم   

                                              وخشن وألياف غير متصلة                                                                                                        

 

 أنواع ألياف :

 

 ألياف مواد طبيعيه:  -1

 مثل االسبستوس,  قنب السيول,  السليلوز

 ألياف مصنعه :  -2

 مثل الياف الزجاج  الياف الحديد, الياف الكاربون و البولمر . 

 

 اسباب تسليح الخرسانه بااللياف : 
 

ا المواد  من  السمنت  عجينة  و  المونه  الخرسانه  بان  المعروف  لها من  والتي  القصيعه  او  لهشه  

تاحيز   الشد بوسطة  بااللياف هو لزيادة مقاومة  التسليح  الريش من  السبب  .لذلك  قليله  مقاومه شد 

امكانية   تصبح  لدلك  المصدع  المقطع  وعبر  االجهاد  نقل  بوسطة  الصالبة  ولزيادة  الشقوق   نحو 

 لياف التسليح.التشوه  بعد الجهاد االعظم اكبربكثير مما في حالة عد  وجود ا

 

 مالحظات هامه : 

 
بالمه من حجم الخرسانه  او    5الى     1ان كمية الاللياف المسنخدمة  صغيرة وهي تقريبا من    -1

 المونه . 

الشد    -2 لالجهاد  موزي  و  موحد  بتجاه  الاللياف  تكون  عندما  الاللياف  من  القصوه  العائده  تحدث 

 المسلط . 

او المونه توزيعا منتظما لاللياف ويجب ان  تمنع االنعزال  يجب ان تحقق عملية خلط الخرسانه    -3

                                                                                                                            اوتجمع االلياف وتكورها .                                                                                                     

الخرسانه المسلحه بااللياف تكون عموما دات محتوى السمنت عالي ومحتوى ركا  ناعم اعلى    -4

 ومقاس اقصى للركا  اصغر .

                                                                                                                     قابلية التشغيل للخلطة الخرسانيه المسلحه بااللياف تتناقص كلما يزداد محتوى االلياف .              - 5

يستعمل فحص الهطول المقلوب اوالمعكوس لعحص قا بلية التشغيل للخرسانه المسلحه بالاللياف   -6

 ألن   فحص هطول االعتيادي اليعطي موشر  جيدا. 

                

 استخدامات االسمنت والخرسانه المسلحة بااللياف:
  

المسطحه او ذات - 1 الزخرفيه  الزجاجي في االلواح والوجهات  بااللياف  المسلح  يستخد  االسمنت 

 لالغرض المعماريه والتضليل 

والنتاج    -2 النار  ضد  والواح  مسطحه   صعائح  النتاج  االسبست  بالياف  المسلح  االسمنت  يستخد  

 نابيب  ويكون سعره ارخص .          اال

تستخد  الياف البولبروبلين لعمل الغالف الخارجي لركئز  الدق الخرسانه المسلحة التقلديه .الن    -  3

 الخرسانه المسلحه الحاويه على هذا النوع من الاللياف ذات  معامل مرونه عالي الصدمه . 

 ت علويه لالرصعه . تستخد  كل من الياف الحديد  والزجاج لعمل طبقا -4
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 تستخد  االسمنت المسلح بااللياف في انتاج القوالب الدائميه والمتكرره االستخدا  .  -5

يستخد  االسمنت المسلح في حماية وتقوية قشرة االجزاء  الخرسانية.  تطبيقات في الخرسانه   -6

 المسلحه بااللياف الياف.

 

 الحديديه :  ممكن تصنيف تطبيقات الخرسانه المسلحه بااللياف

 

 رصف الطرق ومدرجات المطارات . .أ

 المنشات الهدرولكيه.  .ب

 خرسانة اللياف . .ت

 الخرسانه المقاومه للحراره. .ث

 تطبيقات متعدده في الخرسانه المسبقة الصب . -ج

 تطبيقات انشائيه. -ح

 

 :رصف الطرق ومدرجات المطارات -أ

 

 يديه في رصف: هناك فوئد من استخدا  الخرسانه الحاويه على اللياف الحد

 

 مقاومة االنثناء العاليه ادت الى تقلص سمك الرصف لنقس العمر التصميمي .  .أ

 من الممكن زيادة التباعد بين المعصل الطوليه والعرضيه تحت ظروف النكماش .  .ب

 زيادة مقاومة الصدمات والحمل المكرر. .ت

 

 :  المنشآت الهدروليكيه -ب

 

لحه بااللياف الحديديه في المشاريع الهدرولكيه هو  ان السبب الرئيسي الستعمال الخرسانه المس

 مقاومتها الضرار التجويعات /التعريه الناتجه عن سرعة جريان المياه .

 

 :  خرسانة اللياف المشوشه -ج

 

وصيانة االنعاق  وتبطين  الصخريه  المنحدرات  لتثبيت  المرشوشه  الليعيه  الخرسانه   تستعمل 

 خاصه ولضغط. الجسور . ويتم قدف الخرسانة باجهزه

 

 ولهده التطبيق فوائد هي :

 

المنحنيه   .أ السطوح  في  التقليديه  التسليح  وتثبيت  وتثبي  وثني  قطع  مشكلة  من  التخلص 

 والخشنه .

 تقليل الوقت الالز  للتبطين . .ب

 من الممكن وضع المواد بمقاطع دقيقه لتاخد بصوره جيدة . .ت

 

 :  الخرسانه المقاومه للحراره -د

 

ا الخرسانه  الحديديهاظهرت  بااللياف  للحراره  لمسلحه  مقاومة  لغرض  بانها   والمستعمله 

 اكثرديميويه من مثيلتها غيرمسلحه بااللياف عند تعرضه الى اجهاد حراري عالي .

 

 

 

 



  

  ( النظري تقنية الخرسانة )الجزء                      - 100 -                                                  

 تطبيقات متعدده في الخرسانه المسبقة الصب: -ع

 

ه  والتغلب  على  هناللك تطبيقات مختلعه قدجرت  لالستيعاده من تحسين مقاومة االنثناء والصدم 

سوء التعامل مع الخرسانه المسلحه الحاويه على االلياف الحديديه  من االمثله  على دلك اغطية 

 احواض النقتيش واالانابيب والسراديب الدفن وقواعد المكآئن. 

 

 :  تطبيقات انشآئية -و

 

.ومثال   قليله  تسليح  كحديد  وحدها  الاللياف  باستعمال  االنشائيه  التطبيقات  موقف ان  دلك  على 

اللسيارات في مطار لندن  حيث استخدمت بالطات مربعه مصبقة قياسه واحد متر وسمك خمسه 

 وستون ملم مستنده على هيكل فضائيه من االنابيب الحديديه . 

 

 تطبيقيقات في السمنت المسلح بااللياف الزجاجيه :

 هناك الكثير من التطبيقات لالسمنت المسلح ب اللياف الزجاجيه : 

 

   صناعة االبنيه: -أ

 

 االكساء المعماريه وااللواح المتناوبه .  -1

 منظومة اعمال القوالب . -2

الخرسانه   -3 من  الساندويجيه  االلواح  انشاء  اساس  على  هيكليه  الغير  االبنيه  منظومة 

 المسلحه بااللياف الزجاجيه .

 االسيجه بضمنها حواجز الضوضاء .  -4

 المجاري . -5

 سطيح .مقاطع للت -6

 

 الصناعة المائية :  -ب

 

 الخزنات الحوضيه .  -1

 االانابيب القنوات المائيه والقنوات الهوئيه .  -2

 مقاطع تبطين المجاري للمياه الثقيله . -3

 المسابح. -4

 

 : صناعة الحمايه من الحريقج_

  

 قواطع ايقاف الحريق و منظومة التسطيح.

 

 :  الصناعة البحرية-د

 

 وفات  ال ارشاد السعن  العومات , الط -أ

 اليخوت في المياه الساكنه .  -ب

 

 :  الصناعة الزراعيه -و

 

 المعلف  -أ

 االحواض واجزاءالبزل   -ب
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 التطبيقات في الخرسانه واالسمنت المسلح با لبولي برويلين: 
 

 :  تشمل التطبيقات بااللياف البولي بروبلين مايالي

 

 قشرة الركائز   .أ

 الواح اكساء   .ب

اال ثالث استعمال  من  اللواح  سمك  تقليل  على  عمل  وهده  التسليح  حديد  مشبك  بدل  لياف 

 وستون ملم الى ثالث وثالثون ملم .

 طوفات لمرس الزوارق   -ج

 قطع بوزن اثنين طن لتثبيت الطاقه في انشاء جدار الميناء .  -د

 

 : التطبيقات في الخرسانه المسلحه بااللياف الطبيعية
 

 : المسلحه بااللياف الطبيعيه هيمن التطبيقات في الخرسانه  

 

في صناعة الصعائح ) المستويه والمدحرجه (  و االلواح الخعيعه الوزن والتي تستعمل في    -أ

 السطوح والسقوف والجدران .

 في انشاء المساكن القليلة الكلعه  .ت

 في انشاء وعمل االنابيب وخزنات الغاز وخزنات الماء و السايلوات .  .ث

 وح المطليه بالقير واللباد مانع الرطوبه . في انتاج الواح السط .ج 

 في انشاء ارضيات واسس المكائن و التي تحصل فيها احمال اهتزازيه .  .ح 
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 ( في الخرسانة ,الخرسانة البوليمرية"Polymers"استعمال البوليمرات )
 

 :)الخرسانة البوليمر( مرات في الخرسانةي استعمال البول
 

ماوي المستقل الجزئيات )غير متبلمر(هو جزئية عضوية لها القابلية لألتحاد كيماويا إن المركب الكي

مع جزئيات مشابهة أو مختلعة لتكون مادة ذات وزن جزيئي عال يعرف بالبوليمر )مركب مضاعف  

 االصل ( 

به  يتكون من العديد من المركبات الكيماوية )غير متبلمر( التي يرتبط بعضها مع بعض في تركيب يش 

 السلسلة وهذه العملية تدعى بالبلمرة .

الخرسانة   مقاومة  من  أعلى  وانضغاط  شد  مقاومة  وله  كيماويا  خاملة  مواد  عامة  بصورة  وهي 

الحرارية   العوامل  بواسطة  تتحلل  وربما  أعلى  وزخما  أوطأ  مرونة  معامل  لها  ولكن  التقليدية 

ا والكائنات  والكيمياويات  البنعسجي  فوق  والضوء  المحاليل المؤكسدة  وبعض  المجهرية  لحية 

  .العضوية

 

 :أنواع الخرسانةالبوليمرية

 
 الخرسانة مشربة بالبولمر 1- 

 الخرسانة البوليمر 2- 

 الخرسانة البوليمر ذات االسمنت البورتالندي 3- 

 

 :الخرسانة مشربة بالبولمر
 

ول مركب كيميائي غير  لعمل الخرسانة تجعف الخرسانة التقليدية ذات االسمنت البورتالندي ثم المحل

وسائط  بواسطة  أو  كاما  إشعاع  بواسطة  البلمرة  تحقق  والسترين  المثيل  ميثاكركييت  مثل  متبلمر 

محعزة حرارية إن اكبر تشبع يمكن انجازه يكون بواسطة إفراغ الخرسانة بالمركب الكيميائي الغير  

وكذلك مقاومة صد  عالية   متبلمر تحت تأثير الضغط هذه الخرسانة لها مقاومة انضغاط وشد عالي

للتآكل   مقاومة  وذات  عالية  وذوبان  انجماد  مقاومة  وذات  قليل  وانكماش  عالية  مرونة  ومعامل 

 والتأثيرات الكيماوية عالية هذا كله بسبب المسامية والنعاية الواطئة للخرسانة مشربة بالبولمر   

 

 :الخرسانة البوليمر
 

الغير متبلمر( الممزوج مع الركا  وبدرجات حرارة المحيط   تعمل الخرسانة بلمرة المركب الكيميائي

من  مجموعة  من  الخرسانة  هذه  تصنع  أخرى  معالجة  عوامل  أو  المحعزة  المادة  نظا   باستخدا  

إلى   السيالن  إضافة  وعند  والسترين  المثيل  كريت  ميثا  على  الحاوي  المبلر  غير  الكيماوي  المركب 

ع فعل  يععل  فأن  أعاله  المركب  فأن  مجموعة  ولهذا  والركا   البوليمر  بين  بينية  أصرة  و  ربط  امل 

 مقاومة المركب )الخرسانة ( تتحسن .

األلواح  صناعة  في  المكثعة  المرور  حركة  ذات  السريعة   الترميمات  في  الخرسانة  هذه  تستعمل 

األنابيب  أنتاج  وفي  األرضيات  قطع  وفي  العايبر كالس  بصيغة  والمسلحة  الصب  المسبقة  الجدارية 

 لخعيعة الوزن المسلحة بالعايبر كالس والتي تستخد  لنقل الماء والمجاري .ا

 

 :    يخرسانة البوليمر ذات األسمنت البورتالند
 

الذي   المبلمر  غير  الكيماوي  المركب  أو  مائي  محلول  بشكل  البولمر  بإضافة  الخرسانة  هذه  تصنع 

 يبلمر في موقع العمل إلى الخرسانة الطرية 
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المطا العنيل  هي مواد نموذجية تستخد  سوية مع عامل مضاد  أن عصارات  ط ، األكرليك واستين 

  3الى  1للرغوة لتقليل الهواء المحصور . قيم الحصول على الخواص المثلى بالمعالجة الرطبة لمدة 

 يو  ويليها معالجة جافة .

ي ، مقاومة  هذه الخرسانةذات متانة عالية وميزات تالصق أفضل وذات قوة شد وانضغاط وصد  عال

لالن جماد والذوبان ومقاومة للتآكل أعلى ولكن لها زحف كبير إذا ماقورنت مع الخرسانة التقليدية . 

    تستعمل هذه بشكل خاص في الجسور السطحية وفي ألواح جدران الستائر الحجرية المسبق الصب .
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 أنواع خاصة من الخرسانة

 
 

 (Mass Concrete) :انة الكتليةالخرس -1

 

متآلعة   كخرسانة  عامة  بصورة  توضع  التي  الكبير  الحجم  ذات  بالخرسانة  الكتلية  الخرسانة  تعرف 

وتحتوي هده الخرسانة على نسبة عالية من  اإلنشائية  متراصة وتصب بدون معاصل عدا المعاصل  

 بعضل كتلتها. المجاميع الخشنة وعلى كمية واطئة من االسمنت وتتحمل اإلثقال 

 

 استعماالت الخرسانة الكتلية :

 

 تستعمل في أنشاء السدود الكتلية. -1

 تستعمل في أنشاء السدود القوسية. -2

 تستعمل في أنشاء األسس الكتلية الضخمة. -3

 تستعمل في المنشات الضخمة كمنشات الطاقة ومحطات الضخ .  -4

 تستعمل في أنشاء دعامات الجسور. -5

 

لكتلية التختلف عن األنواع األخرى من الخرسانة إال في استعمال مجاميع ذات مقاسات الخرسانة ا

كبيرة )أي ركا  ذو مقاس اقصى كبير(.فباسعمال مجاميع بمقاسات كبير و متدرجة يسمح باتقليل من  

كمية الرمل والماء واالسمنت .فعي هذا النوع من الخرسانة وبسب وجود كمية قليلة من االسمنت 

 الحرارة واختالفها في المنشأ.تقل 

يستعمل االسمنت المنخعض الحرارة او االسمنت المعدل او االسمنت البوزوالني في انتاج هذا النوع 

من الخرسانة لغرض التقليل من حرارة االماهة. وكذلك عند صب هذا النوع من الخرسانة يجب ان 

على سمك الصب و جدولة الصب وكذلك  يتم تحديد مقدار االرتعاع في درجات الحرارة وبالسيطرة  

درجات حرارة   السيطرة على  لغرض  اوالثلج  البارد  الماء  استعمال  باالمكان  وكذلك  التبريد   اسالك 

االماهة لتجنب حدوث اجهادات شد في الكتلة يسبب الحرارة المنبعثة من عملية االماهة و هذا يسب  

 بدوره تشقق في الخرسانة . 

لمجاميع الخشنة المستعملة في الخرسانة الكتلية المتانة و الصالبة ويجب كذلك يجب ان تتوفر في ا

من   اكثر  امتصاص  لها  التي  االحجار  وكذلك  للتعتت  القابلة  االحجار  استعمال  عن  بلمائة  3ابتعاد 

 تكون غير مالئمة.2.5ويوزن نوعي اقل من  

 

 الخرسانة الخعيعة الوزن:   -2
 

 -سانة الخعيعة الوزن:هناك ثالثة طرق رئيسية النتاج الخر

 

استعمال ركا  مسامي خعيف الوزن و ذو وزن نوعي ظاهري قليل  بدال من الركا  االعيتادي و  -أ

 تعرف هذه الخرسانة بالخرسانة ذات الركا  الخعيف الوزن .

 

استخداث فراغات كبيرة ضمن الكتلة الخرسانية او المالط . يطلق على هذا النوع من الخرسانة   -ب

 سانة المهواة او الخرسانة الخلوية،أوالخرسانة الغازية ،او الخرسانة الرغوية .بالخر

 

حذف الركا  الناعم من الخليط ويطلق على الخرسانة المنتجة بهذه الطريقة بالخرسانة الخالية    -ج

 من الركا  الناعم. 
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 -العوائد من استخدا  الخرسانة الخعيعة الوزن:
 الزيادة في العزل الحراري-1

 السهولة في القطع ودق االلمساميى -2

 اساس جيد العمال االنهاء الخارجية والداخلية-3

 الخعة في المنالة، لتسهيل استخدا  واحدات اكبر -4

 تقليل الوزن الكلي للمنشأ-5

 التخلص من خطورة االمالح الكبريتية الموجود في المجاميع الناعمة عادة.-6

 

 : الركا  الخعيف الوزن
 

الخاصي هي  آن  الوزن  الخعييعة  الخرسانة  انتاج  في  الوزن،المستعمل  الخعيف  للركا   االساسية  ة 

 -: وهذا الركا  اما ان يكونالمسامية العالية و التي تؤدي الى خعض وزنه النوعي الظاهري.

 

 -:طبيعي-1

 

المعدن   )خبث  (،النسعة  الصقل  في  يستعمل  متحرب  بركاني  )زجاج  ،الخعاف  الدايتومايت  مثل 

 هور،الحمم البركانية ،الطعة )ححز بركاني يتجمع من متذدفاق البراكين(. المص

 -صناعي: -2

 

والطين الصعحي وصخور  -أ الطين  تمدد  مثل  التمدد  لغرض  الحرارة  تسليط  بواسطة  المنتج  الركا  

 االردواز والصخور القارية و الزجاج البركاني االسود والغيرمكيواليت.

 ية تبريد خاصة يحدث خاللها تمدد في خبت االفران العالية. الركا  المنتج بواسطة عمل -ب

 

 -طرق استحداث فراغات كبير ضمن الكتلية الخرسانية أوالمالط :

 

يتم الحصول على الخرسانة الغازية بواسطة تعاعل كيمياوي يولد الغاز في المالط الطري، وهكذا  -1

الغازية العقاعات  من  كبير  عدد  على  سيحتوي  يتجمد  المسحوق    عندما  الغرض  لهذا  .يستخد  

بنسبة %  الناعم  هيدروكسيد    0.2االلمنيو   مع  المسحوق  هذا  يتعاعل  حيت  االسمنت  وزن  من 

المنيو    وخليط  الخارصين  يستخد   .كذلك  الهيدروجين  غاز  تحرير  ويتم  اوالقلويات  الكالسيو  

 المسحوق وكذلك فوق اوكسيد الهيدرجين للغرض نعسه.

 

ا -2 الخرسانة  أو  تنتج  بالماء(  المتحلل  البروتين  من  نوع  )عادة  ارغاء  عامل  باضافة  لرغاوية 

الخلط   عملية  خالل  هوائية  فقاعات  ويثبت  يدخل  العامل  هذا  الخلط.ان  الى  الراتنجي  الصابون 

 بسرعة عالية.   

 

 

 :خواص الخرسانه الخعيعة الوزن
 

 الخرسانه الخعيعة الوزن تعطي عزال حراريا جيدا - 1

 نه الخعيعة الوزن لها متانه مقبولة الخرسا - 2

 تكون مقاومة الخرسانة الخعيعة الوزن للبري او التأكل ضعيعة. - 3

 تكون الخرسانة الخعيعة الوزن اكثر من الخرسانة االعتيادية. - 4

الخرسانه    -5 من  اكثر  وعنايه  دقه  الى  تحتاج  الوزن  الخعيعة  الخرسانة  ووضع  ونقل  خلط  عملية 

 االعتياديه . 

 فوائد الخرسانه الخعيعة الوزن على نواقصها .  تعطي -6
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 استعمال الخرسانه الخعيعه الوزن: 

 
 تصنف الخرسانة الخعيعة الوزن وفقا لالغراض المستعمله من اجلها   -1

يجب التميز بين الخرسانة الخعيعة المستعملة لالغراض االنشائية وبين الخرسانه المستعملة في    -2

 ثقال ولغرض العزل الحراري الجدران الغير الحامله لال

من المعضل بأن يكون الحد االدنى لمقاومه االنضغاط هو االساس في تصنيف الخرسانه االنشائيه     -3

 الخعيعة الوزن

 0.7ومقاومها تقع بين     3كغم/   800بصوره عامه تكون الخرسانه العازله ذات كثافه اقل من    -4

 2نيوتن /ملم  7.0_

االمريكيه يعتبر الحد االدنى لمقاومه االنضغاط لنموذج االسطواني لخرسانه    في الواليات المتحده  -5

بمقدار   /ملم  17انشائيه  عن    28بعمر    2نيوتن  التزيد  الجافة  والكثافه   , /  1840يو     3كغم 

 . 3نيوتن /ملم 1800_1400وبصوره اعتياديه تقع بين  

 

 خواص الخرسانه ذات الركا  الخيف الوزن : 

 
الخرسانه  -1 والطرق    ان  المواد  فبأستعمال   , للغايه  واسعا  حقال  تغطي  الوزن  الخيف  الركا   ذات 

بين   للكثثافه  مديات  على  الحصول  يمكن  المقاومه   3كغم/  1800_300المناسبه  ومديات 

 . 2نيوتن /ملم 40و  2نيوتن/ملم 0.3المناضره لها بين 

   .لك يعتمد على نوع الركا الي نوع خاص من الركا  تزداد المقاومه مع الكثافه والكن ذ -2

.يمكن الحصول على مقاومه عاليه ولحد   3كغم/   650)عند استعمال نسبه عاليه من االسمنت )  -3

 . 2نيوتن /ملم   60

االسمنت   -4 الى  الماء  ونسبه  االسمنت  ومحتوى  الركا   ونوع  بتدرج  تتأثر  الخرسانه  خواص  ان 

 . ودرجة الرص

ا  -5 الركا   انواع  من  العديد  انتاج  تكون  الى  ويؤدي  الملمس   وخشن  الشكل  زاوي  الوزن  لخعيف 

   .خلطات جافه وذات قابلية تشغيل واطئه

لها قابليه عاليه وسريعه لالمتصاص والكن من الممكن صد الماء     معظم  انواع الركا  الخعيف  -6

 .من الركا  بطليه بطبقه من القير او باستعمال اساليب خاصه اخرى 

مسلحه وخعيعة الوزن يجب اخذ احتياطات مناسبه للمحافضه على حديد التسليح  في الخرسانه ال  -7

من الصدأ ومنها استعمال غطاء يعادل تقريبا ضعف الغطاء المستعمل له في الخرسانه االعتياديه  

 .او تغليف حديد التسليح او اكساء مسطح الخرسانه 

ن تبدي انتقاال للرطوبه من خاللها بدرجه  جميع انواع الخرسانه المعموله من الركا  الخعيف الوز  -8

 اعلى من الخرسانه ذات الوزن االعتيادي .

اعلى   %40_5ان انكماش الجعاف لهذا النوع من الخرسانه يكون عالي اعتياديا ويمثل نسبة      -9

 من االنكماش الذي يحصل في الخرسانه االعتياديه. 

مساويا  -10 يكون  الخرسانه  من  النوع  هذا  في  الخرسانه   الزحف  الى  يحصل  الذي  الزحف  الى 

 االعتياديه وكذالك نعس الشيء لنسبة بوسون .

حوالي    -11 مرونه  معامل  لها  الوزن  الخيعه  للخرسانه    3/4_2/ 1الخرسانه  المناظر  ذالك  من 

 االعتياديه والتي لها نعس المقاومه . 

قاومتها لالنجماد جيده عدا  مقاومة البري لخرسانة الركا  الخعيف الوزن غير جيده , والكن م  -12

 الحاالت التي يكون فيها الركا  مشبع بالماء قبل الخلط .

 الخرسانه ذات الركا  الخيف الوزن ذاتقابليه المتصاص الصوت جيدة .  -13

اقل من    -14 يكون  الوزن  الخيف  الركا   ذات  بالخرسانه  الخاص  الحراري  التمدد  معامل  بأن  كذالك 

 ه االعتياديه.  ذالك المقابل في الخرسان 
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 خواص الخرسانة المهواة:

 
في   -1 االستعمال  الشائع  هو  االخير  والنوع  دعاما  التحتوي  او  تحتوي  قد  المهواة  الخرسانة 

على  الحصول  يمكن  عندما  الحراري  العزل  الغراض  والالزمة  االنشائية  الغير  الخرسانة 

 . 3m\200kgوبصورة استثنائية   3m\300kgاعلى كثافة مساويا الى 

 .3m\500kg-1100الخلطات المعتادة اكثر تكون كثافتها بين  -2

 . ان مقاومة الخرسانة المهواة وكذلك التوصيل الحراري يتناسبان مع الكثافة -3

انتقال   -4 وسرعة  انكماشها  الى  إضافة  الحرارية  للحركة  عالية  قابلية  الخرسانة  هذه  تمتاز 

   .لبخار العاليالرطوبة المرتععتين وممكن معالجة ذلك بمعالجتها بضغط ا

من   -5 النوع  هذا  خالل  الماء  نعاذ  معدل  وان  عالية  الماء  المتصاص  قابليتها  ان  بالرغم 

 .الخرسانة يكون قليال الن العجوات الكبيرة غير متصلة مع بعضها 

 . مقاومة االنجماد لهذا النوع من الخرسانة تكون عالية  -6

يكون -7 الخرسانة  من  النوع  هذا  في  المستعمل  التسليح  غير   حديد  كان  اذا  للصدأ  معرضا 

 . معالجا

 

 خواص الخرسانة الخالية من الركا  الناعم: 

  
 ان مقاومة الخرسانة الخالية من الركا  الناعم تكون اقل بكثير من مقاومة الخرسانة االعتيادية   -1

 ممكن استعمال هذا النوع من الخرسانة النشاء بناية ذات عدة طوابق وفي استعماالت عديدة   -2

الى موضع    -3 الرمل يمكن استعمالها من مسافات مرتععة  الخالية من  انعزال الخرسانة  نظرا لعد  

 . الصب

في    -4 اذ  الخليط  في  االسمنت  محتوى  انخعاض  بسبب  نسبيا  قليلة  الخرسانة  من  النوع  هذا  كلعة 

 .  من الخرسانة3m\70kg-130الخلطات العقيرة من الممكن ان يكون محتوى االسمنت بين 

 .كثافة هذه الخرسانة تعتمد بصورة اساسية على تدرج الركا  -5

واحد   -6 مقاس  ذو  ركا   باستعمال  الخرسانة  من  النوع  لهذا  منخعضة  كثافة  على  الحصول  يمكن 

 . ملم19-9.5والمقاس المعتاد هو 

-1600عند استعمال الركا  االعتيادي فان كثافة الخرسانة الخالية من الركا  الناعم تكون بحدود  -7
3m\2000kg  وعند استعمال ركا  خعيف الوزن في هذا النوع من الخرسانة يمكن تقليل الكثافة

 . 3m\640kgلحد

انزالق    -8 الى  يؤدي  سوف  طويلة  لعترة  الرص  الن  قليلة  الخرسانة  من  النوع  هذا  رص  امكانية 

 . عجينة االسمنت متصلة عن الخليط

 ى الحصول على كثافة متباينة في مواقع مختلعة يوصى بعد  استخدا  الرص اليدوي النه يؤدي ال -9

 . 2نيوتن/ملم1.4-14تتراوح مقاومة الخرسانة الخالية من الركا  الناعم بين  -10

هناك حدود ضيقة لنسبة الماء/االسمنت لنوع معين من الركا  فاذا كانت هذه النسبة اعلى من    -11

االسمنت   عجينة  انعصال  على  تعمل  فانها  المثالية  هذه النسبة  كانت  واذا  الركا   حبيبات  عن 

واليمكن   االسمنت  لعجينة  التصاق  تقليل  على  تعمل  سوف  المثالية  النسبة  عن  قليلة  النسبة 

 .الحصول على رص كامل

الى    -12 مساويا  اعتباره  ممكن  الخليط  في  الماء  الماء  محتوى  فان  عا   من 3180kg/mكدليل 

 .حتوى االسمنتالخرسانة وان نسبة الماء/االسمنت تعتمد على م

)أي التي تحتوي على اكثر 1:10 تعتبر الخلطات التي تكون فيها نسبة االسمنت /الركا  اقل من    -13

 20:1   تعتبر خلطات غنية باالسمنت ولكن بعدها ولحد نسبة (االسمنتمن    /3m130kg  من

 .( تعتبر خلطات فقيرة باالسمنتkg/m 370)عندما يكون محتوى االسمنت بحدود  

في  ا  -14 الحاصل  االنكماش  من  بكثير  اقل  الناعم  الركا   من  الخالية  الخرسانة  في  االنكماش  ن 

 .الخرسانة االعتيادية وذلك لقلة عجينة االسمنت 
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من تلك الحاصلة في    0.8-0.6تكون الحركة الحرارية لهذا النوع من الخرسانة تكون بحوالي    -15

لمعا الععلية  القيمة  ولكن  االعتيادية  الركا  الخرسانة  نوع  على  تعتمد  الحراري  التمدد  مل 

 .المستعمل

غير  -16 المسامات  تكون  ان  بشرط  عالية  تكون  لالنجماد  الخرسانة  من  النوع  هذا  مقاومة  تكون 

 .مشبعة

االمتصاص العالي للماء يجعل استعمال الخرسانة الخالية من الركا  الناعم في االسس او في    -17

   .انة في تماس مع الماء غير مناسباالماكن التي تكون فيها الخرس

يجب لبخ الجدران الخارجية عند استعمال هذا النوع من الخرسانة كما انها التستعمل بصورة    -18

 اعتيادية كخرسانة مسلحة وذلك المكانية صدأ حديد التسليح

 

 :استعماالت الخرسانة الهواة

 

المستعملة إلغرا1-  القواطع  في  المهواة  الخرسانة  انخعاض تستعمل  الحراري بسب  العزل  ض 

 .توصيلها الحراري

 .تستعمل إلغراض الصمود ضد النار ألنها تعطي مقاومة عالي للنار2- 

مقاطع 3-  بشكل  رئيسية  بصورة  يستعمل  الخرسانة  من   النوع  هذا  فأن  اإلنشائية  الناحية  من 

   .معالجة بواسطة الضغط البخاري العالي أو كأجزاء جاهزة الصنع

  .استعمالها في تشييد األرضيةممكن 4- 

  .يمكن قص هذا النوع من الخرسانة وتثبيت المسامير فيها5-       

 

 :)الخرسانة الثقيلة ( الخرسانة العالية الكثافة -3
  

، أشعة كاما    xتستعمل هذه الخرسانة بصورة اعتيادية كمادة واقية ضد اإلشعاعات بأنواعها كأشعة  

تمتاز هذه  والنيوتروني بسبب قابليته الميكانيكية ومتانتها  إلى خواصها  ا المتصاص األشعة إضافة 

ذو   بركا   االعتيادي  الركا   أو جميع  باستبدال بعض  الخرسانة  تعمل هذه  العالية   الكثافة  الخرسانة 

 وهذا الركا  قد يكون موجود طبيعيا أوقد يصنع .   4وزن نوعي عالي جدا بصورة اعتيادية أكبر من 

 

 لركا  الثقيل: أنواع ا   
  

 األنواع الطبيعية : مثل البارايت ،كبريتات البار يو  ،خامات الحديد 1- 

 األنواع الصناعية :مثل العوالذ ، الرصاص  2- 

 

 خواص الخرسانة العالية الكثافة :  
 

 تكون ذات كثافة عالية 1- 

 ذات انكماش قليل 2- 

 ذات معامل تمدد حراري عالي3- 

 توصيل حراري قليل حرارة نوعية و -4     

 تكون الخرسانة معرضة إلى االنعزال -5

 تكون صعبة في عملية الخلط والنقل والصب -6

 

 

 

 

 



  

  ( النظري تقنية الخرسانة )الجزء                      - 109 -                                                  

 صب الخرسانة تحت الماء: 

 
الماء فوق سطح الخرسانة يغسل جزء من االسمنت المالمس   الخرسانة أو عند جريان  عند حركة 

اإلبعاد   هي  الماء  تحت  الخرسانة  من صب  فالغاية  الماء للماء  مع  المباشر  التماس  من  الخرسانة 

 ولمنع الهز أو الحركة السريعة للسطوح المعرضة له. 

 

 الطرق األساسية المستخدمة لصب الخرسانة تحت الماء:

 

 ( Tremie) بالقمع .1

 ( Skipبالدلو البوابي ) .2
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   من الخرسانة انواع خاصة اخرى 
 

 : Compacting Concrete-elfS  (SCC) الخرسانة ذاتية الرص -1

 
الباحثين في اليابان في أواخر الثمانينات وفي أوربا نهاية التسعينيات على التوصل بإمكانية تمكن  

من  وذلك  تحسينها  وأحيانا  بل  الخرسانة  على خواص  المحافظة  بشرط  الخرسانة  فقرة رص  إلغاء 

 تية الرص.خالل إيجاد نوع خاص من الخرسانة سميت "الخرسانة الذا

 
 : تعريف الخرسانة الذاتية الرص

 
الخرسانــة ذاتيــة الــرص يمـكن أن تـعرف بأنها خرسانــة طـــريه تـمتلك انسيابيـــة عاليــة وجيـده  

فــي مــكوناتها وهـذا يســاعد على رصـها ذاتيـــاً دون استخـدا  الطـرق   وبـدون حـصول االنعــزال

است إن  للرص.  بعضألتقليديـه  في  التقليدية  الخرسانة  ذات      عمال  األماكن  في  وخصوصاً  القوالب 

بعض حصر  يسبب  والضيقة  المعقدة  األشكال  ذات  القوالب  في  وكذلك  المعقد  المتشابك    التسليح 

الهواء في الخرسانة ويصعب وصول الخرسانة لتغطية جميع المسافة السطحية لحديد التسليح وهذا 

الخرسانة وقلة في ديمومتها. ولهذا فان استعمال الخرسانة الذاتية      بدورة يسبب ضعف في مقاومة

أجزاء  جميع  إلى  متجانس  وبشكل  الخرسانة  وصول  يسهل  العالية  االنسيابية  ذات  الطرية  الرص 

 القالب وبدون حصول االنعزال.

 
 : تاريخ الخرسانة الذاتية الرص

 
 :وتطور الخرسانة ذاتية الرص يمكن أن يقسم إلى مرحلتين

 

 التطور الذي حصل في اليابان في أواخر الثمانينات  : األولى المرحلة

 .التطور الذي حصل في أوربا من خالل دولة السويد في منتصف وأواخر التسعينات: المرحلة الثانية

 
 :تركيب الخرسانة الذاتية الرص

 
 الخرسانة الذاتية الرص يمكن أن تعمل من خالل : 

 

 ضبط نسب الخلط  .1

اللزوجةاستعمال مض .2 تحسين  مضافات  مثل  كيميائية   Viscosity- Modifying)   افات 

Admixture, VMA)   

)الملدنات( .3 متعوقة  بدرجة  الماء  تقليل  مضافات   -High-Range Water)  استعمال 

Reducing, HRWR,Agent)  

 استعمال مواد بوزوالنية مثل غبار السليكا, رماد قشور الرز, رماد العحم المتطاير  .4

 . مال مواد خاملة مثل مسحوق الحجر الجيرياستع .5

 

 :ميزات الخرسانة الذاتية الرص
 

اغلب المواد المناسبة للخرسانة االعتيادية يمكن أن تستعمل في إنتاج الخرسانة الذاتية الرص,    -1

الخرسانة   على مع  مقارنه  الرص  الذاتية  الخرسانة  إنتاج  في  ألمميزه  االختالفات  من  الرغم 

الخرسانة الذاتية الرص يمكن أن تتغير في حدود مؤثره    لشيء األهم هو بان خواصقليديه. األت
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كبيرة. بينما الخرسانة االعتيادية التغير في الخواص يعتمد على مقدار درجه الرص ألمستخدمه  

لرصها. خواص الخرسانة ذاتية الرص أيضا هي جداً حساسة للتغيرات في نوعيه وقوا  مكونات 

ألخلطه هي مهمة  الخليط وبسبب هذ الخلط لجميع مكونات  دقه  فان  للتغيير,  العالية  الحساسية  ه 

 للخرسانة الذاتية الرص لكي تكون ناجحة.   

المحتوى العالي للمواد ألدقيقه مطلوبة في الخرسانة الذاتية الرص لكي تزيد من تماسكها , ومن   -2

لمحروق ومسحوق حجر الكلس . من  خبث األفران العالية المطحونة , رماد الوقود اد  هذه الموا

 الممكن إنتاج خرسانة ذاتية الرص بدون إضافة مواد ذات نعومه فائقة . 

العمل سوف    -3 الخرسانة ذاتية الرص فان الضوضاء في  الهزازات في رص  بسبب عد  استخدا  

 الخطورة الناتجة من استخدا  معدات الرص .  تقل وكذلك 

أيدي عامله قليلة إذا ما قورنت مع الخرسانة التقليدية ولكن تحتاج الخرسانة الذاتية تحتاج إلى    -4

 إلى وقت كبير الختبارها قبل صبها في موقعها النهائي .

من    -5 أفضل  أو  متشابهة  تكون  المتصلبة  الرص  الذاتية  الخرسانة  خواص  فان   , عامة  بصوره 

 الخرسانة التقليدية المماثلة لها والمرصوصة بالطرق التقليدية . 

يمكن القول بان الرص والمتانة يمكن أن تتحقق باستعمال الخرسانة ذاتية    الرص وذلك من    -6

 خالل تقليل أخطاء اإلنسان ) على سبيل المثال الرص الغير كامل ( . 

الخرسانة    -7 إنتاج  في  المستخد   للركا   الجيد  والتدرج  والناعمة  الدقيقة  للمواد  العالي  المحتوى 

أ ممكن  الرص  حبيبات  ذاتية  بين  والتماسك  التداخل  زيادة  من خالل  الخرسانة  يحسن خواص  ن 

 الركا  وعجينه االسمنت , وهذه الخاصية تعيد في تحسين تحمل ومتانة الخرسانة .

الماء    -8 نسب  للخرسانة  \لنعس  مساوية  األقل  على  الرص  ذاتية  الخرسانة  مقاومة  فان  االسمنت 

 قاومة . التقليدية , ولها نعس المنظور في الم

ماء  -9 نسبة  استعمال  أنضغاط \بسبب  مقاومه  لها  فان  الرص  الذاتية  الخرسانة  في  واطئة  اسمنت 

 ( . 2نيوتن/ملم 100( وأحيانا تصل إلى  )2نيوتن/ملم 40أكثر من ) 

 

 :طرق فحص قابلية التشغيل للخرسانة الذاتية الرص

 
 لى ثالثة مجاميع وهي: يمكن تصنيف فحوصات قابلية التشغيل للخرسانة الذاتية الرص ا

 

 .فحوصات قياس قابلية انتشار الخرسانة الذاتية الرص -أ

 .فحوصات قياس قابلية ااجتياز ومرور الخرسانة الذاتية الرص -ب

 .فحوصات قياس مقاومة الخرسانة الذاتية الرص للعزل والعصل -ج

 

 :طرق فحص قابلية التشغيل للخرسانة الذاتية الرص

 
 عحص خواص الخرسانة الذاتية الرص الطرية )قابلية التشغيل( هي :  الطرق المستخدمة ل

 

 Slump Flowفحص  .1

 BOX-Lفحص  .2

 Orimetفحص  .3

   Orimet/Jring Combinedفحص  .4

 Funnel-Vفحص  .5

 BOX-Uفحص  .6
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 Compacted Concrete-Roller - (RCC :)الخرسانة مرصوصة بالحدل  -2
 

قل بسهولة بواسطة  هي خرسانة اعتيادية ولكنها حاوية على كمية  يمكن حدلها  الماء لكي  يلة من 

 الحادالت في مكان صبها مع محتوى مواد ناعمة عالي. 

 

 -:  ترمز هذه الخرسانة
▪ ROLLER COMPACTED CONCRETE (RCC) 

 

 : تعرف في اليابان

▪ ROLLED CONCRETE DAM (RCD) 

 

 ( RCCتاريخ الخرسانة المحدولة بالحادالت ) 
 

 . 1942في تنعيذ مدرج طائرات في الواليات المتحدة االمريكية عا   أول تطبيق لهذه الخرسانة* 

 . 1970في اواخر  بعد ذلك استخدمت في كندا* 

 . 1974استخدمت في اليابان عا  * 

 

 :  RCCميزات والعوائد من استخدا  

 
 سرعة انجاز المشاريع.  -1

 استخدا  يد عاملة قليلة.  -2

 لية. الحصول على خرسانة ذات قدرة تحمل عا -3

 الحصول على خرسانة ذات مقاومة مبكرة عالية.  -4

 الحصول على خرسانة ذات ديمومة ومتانة عالية.  -5

 التحتاج هذه الخرسانة الى صيانة كثيرة.  -6

 التحتاج هذه الخرسانة الى قوالب خاصة ومعقدة.  -7

 هذه الخرسانة تنعذ بدون حديد تسليح. -8

 خرسانة اقتصادية.  -9

 دا  المشاريع بعد التنعيذ. سرعة استخ -10

 تصب هذه الخرسانة بشكل مستمر.   -11

 ثبوتية عالية .  -12

 انكماش قليل.  -13

 غير قابلة لالنصهار.  -14

 غير قابلة للذوبان بععل وقود ودهون المركبات.  -15

 ذات نعاذية قليلة. -16

 

 : (RCCاستعماالت الخرسانة المحدولة بالحادالت ) 

 
 رية والريعية.لتنعيذ الطرق الحض -1

 االرصعة.  -2

 مناطق نقل النعايات.  -3

 ارضية المخازن الصناعية.  -4

 انشاء أحوض السعن. -5

 انشاء  السدود. -6

 تشييد الجدران الساندة.  -7
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 االستخدامات العسكرية لسرعة التنعيذ.  -8

 ارصعة الموانئ.  -9

 

 : (RCCمكونات الخرسانة المرصوصة بالحادالت ) 

 
 .االسمنت -1

 .الماء -2

 .الركا  الناعم )الرمل( -3

 .الركا  الخشن )الحصى( -4

 .المضافات الكيميائية والمعدنية -5

 

 : (RCCمقاومة الخرسانة المرصوصة بالحادالت ) 
 

 تعتمد مقاومة الخرسانة على:

 

 نوعية الركا . -1

 درجة الحدل. -2

 كمية االسمنت.  -3

 كمية الماء.  -4

 كمية المواد البوزوالنية.  -5

 تدرج الركا . -6

 نسبة المواد الناعمة/الرمل  -7

 

 : االسمنت

 
 يمكن استخدا  انواع مختلعة من االسمنت إلنتاج هذا النوع من الخرسانة. * 

عند استخدا  هذه الخرسانة لصب كميات كبيرة من   الخرسانة يعضل استخدا  اسمنت ذو حرارة *  

الحرارة, او ا المنخعض  قليلة مثل االسمنت  البوزوالني او اسمنت خبث االفران  اماهة  السمنت 

 العالية. 

 . 3كغم/  200-80محتوى االسمنت يتراوح من * 

 

 : الماء 

 
 هذه الخرسانة عديمة القوا  وحاوية على كمية قليلة من الماء لكي يسهل رصها بالحادالت. * 

 % من الوزن الكلي للمواد الجافة.7% الى 4محتوى الماء يتغير من * 

 ء تتأثر بحجم وشكل الركا  وكذلك كمية المواد االسمنتية المستخدمة. كمية الما* 

 هذه الخرسانة ذات حساسية عالية بمحتوى الماء. * 

 اذا قل محتوى الماء حصل االنعزال وكثرة العجوات. - 

 اذا ازداد محتوى الماء قلت المقاومة وصعوبة الحدل. - 

 

 :الركا  الناعم )الرمل(

 

 وتدرج الركا  الناعم له تأثير على درجة الحدل ومقاومة الخرسانة. نوعية, شكل, قوة  -1

 نسبة المواد الناعمة/الرمل تلعب دورا كبيرا لتقليل االنعزال.  -2
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 :الركا  الخشن )الحصى(

 

يلعب المقاس االقصى للركا  دورا كبيرا في درجة   الرص في الطبقات الغير سميكة, ليس    -1

 بقدر الطبقات السميكة. 

 ية, شكل, قوة وتدرج الركا  الخشن له تأثير على درجة الحدل ومقاومة الخرسانة.نوع -3

 

 :المضافات

 

 الملدنات المبطئة:  -1

 المبطئات:  -2

 المواد البوزوالنية:  -3

 مسحوق حجر كربونات الكالسيو :  -4

 

 : الغاية من استخدا  الرماد المتطاير

 

 تقليل من حرارة االماهة. -1

 ة )كنسبة تعويضية عن االسمنت(.تقليل من الكلع -2

 لتحسين قابلية تشغيل الخرسانة.  -3

 تقليل نعاذية الخرسانة. -4

 

 :الغاية من استخدا  الملدنات 

 

 تقليل كمية الماء المستخدمة وهذا بدوره سيساعد في تحسين كل خواص الخرسانة. -1

 تحسين قابلية تشغيل الخرسانة.  -2

 

 :ابط بين الطبقاتاالجراءات المتبعة لزيادة التر

  

 استعمال المواد المضافة المبطئة.  -1

 فرش مونة سائلة بين الطبقات. -2

 زيادة محتوى عجينة االسمنت في الخلطات.  -3

 سرعة العمل وتقليل وقت الصب.   -4

 

 :الغاية من استعمال المبطئات

 

 هة.لغرض تقليل من سرعة تعاعالت المواد االسمنتية وتقليل من حرارة االما -1

 ليسمح بربط جيد بين الطبقات. -2

 اعطاء وقت كافي للعمل في االجواء الحارة. -3

 

 : (RCCخطوات تنعيذ الخرسانة ) 

 

 تهيئة السطح, التنظيف والترطيب.  -1

 صب ونشر المونة.  -2

 وضع ونشر الخرسانة. -3

 .وضع معاصل السيطرة على الشقوق -4

 رص الخرسانة بالحادالت. -5

 لخرسانة موقعيا ومختبريا.فحص كثافة ا -6
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 فحص درجة الحدل للخرسانة موقعيا.  -7

 صب الخرسانة االعتيادية او المونة للواجهات.  -8

  
 : ( HSC -High Strength Concreteعالية المقاومة ) الخرسانة -3
 

عن   تزيد  مقاومة  ذات  خرسانة  االحيان  2ممل/ نيوتن  60هى  بعض  في  تصل   140  عن  أوتزيد  وقد 

المواد   الحصول عليها باستخدا   ويمكن,    2ممل/ نيوتن  10ومقاومة شد عالية تصل الى    2ممل/نيوتن 

الم اليهاتالمحلية  يضاف  التقليدية ولكن  الخرسانة  في صناعة  المستخدمة  إضافية  احة    اخرى  مادة 

الملدنات   مع   (Super plasticizers)مثل  درجة  اقصى  إلى  الخلط  ماء  تقليل  يتم  حتى  وذلك 

على للتشغيل  الحصول  القابلية  السيليكا  نعس  غبار  اضافة  مقاومة   الحصول   وبالتالي  وكذلك  على 

عالية, وتستخد  الخرسانة العالية المقاومة في المباني عالية االرتعاع والجسور والمنشات البحرية  

 ومحطات الطاقة النووية واالنابيب الخرسانية تحت االرض واالرصعة والطرق. 

 

  -خرسانه عاليه المقاومة :المميزات العامة لل

 
 مرات مقاومة الخرسانة العادية(. 7-5)  2كج/سم 1400 - 600مقاومة الضغط فيها من  -1

معاير  -2 إلى مرتين ونصف  مرتين  تقريبا  المرونة يساوى  مما  معاير  التقليدية  للخرسانة   المرونة 

 . (Deformation) والتشكل  (Deflection) االنحناءيساعد فى تقليل 

 ومقاومة لالحتكاك ومقاومة للكيماويات.  Durabilityتمتاز بمتانة عالية  -3

فى  -4 الزيادة  من  أكثر  الوزن(  وتقليل  األبحر  وزيادة  القطاعات  تقليل  )مثل  منها  الناتجة    العوائد 

 تكاليف انتاجها.

 .بالنسبه لوحدة الوزن -بالنسبه لوحدة الحجو   -تعطى مقاومة عالية بالنسبه لوحدة الثمن  -7

 

 كيعية الحصول على خرسانة عالية المقاومة: 
 

يتم الحصول عليها باستخدا  المواد المحلية المستخدمة فى صناعة الخرسانة التقليدية مضاف اليها  

 الملدنات وغبار السيليكا. 
 

 خصائص مكونات الخرسانة عالية المقاومة: 
 

A) :الركا  الكبير- 
 

 ة الخرسانة القصوى.يستخد  ركا  قوى ومتين النه يتحكم فى مقاوم  -1

الشروخ فى حالة الخرسانة عالية المقاومة تمر خالل حبيبات الركا  الكبير وليس حولها كما  -2

 فى الخرسانة التقليدية.

 %.20  - 10الجرانيت والدولوميت تعطى مقاومة اكبر من التى يعطيها الزلط تتراوح من   -4
 

B) :الركا  الصغير- 
 

وذلك الحتواء الخرسانة على نسبة كبيرة من   3  -  2.8   مثل رمل ذو معاير نعومة يتراوح بين

 المواد الناعمة )اسمنت+غبار السيليكا(. 
 

C) :االسمنت- 
 

 النها افضل قيمة تعطى اعلى مقاومة.  3كجم/  500 - 450يتراوح محتوى االسمنت بين 
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(D    :غبار السيليكا- 
 

من   عالية  نسبة  على  تحتوى  بوزوالنية  مادة  مع    %96تصل    Sio2هو    2Ca(OH)وتتعاعل 

الحر الناتج من تعاعل االسمنت مع المادة مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل هيدرات سليكات 

 . HsCالكالسيو  
 

 وظيعته: * 
 

تزيد مقاومة الضغط والتماسك  -1 الداخلية والمسا  الشعرية وبالتالى  العجوات  يعمل على سد 

 وتحسين النعاذية. 
 

مق -2 السيليكا  غبار  لـ يحسن  تصل  بنسبة  الضط  غبار    %20اومة  الضافة  نسبة  وافضل 

 %. 15  - 10السيليكا تتراوح من  
 

E ):الملدنات- 
 

 تضاف للخلطة كنسبة من وزن االسمنت وتكون من مادة تتوافق مع االسمنت.      
 

 * وظيعتها: 
 

 تقليل ماء الخلط للحصول على مقاومة عالية.
 

 مميزات الخرسانة عالية المقاومة: 
 

 مرات التقليدية.   7 - 5تقدر بحوالى    2كجم/سم  1400-600مقاومة الضغط تتراوح من  (1

( معاير مرونة الخرسانة عالية المقاومة يساوى تقريبا مرتين او اكثر معاير مرونة الخرسانة  2

 , للخرسانة عالية المقاومة. Deformationالتقليدية مما يقلل 

بمتا3 تمتاز  المقاومة  عالية  الخرسانة  عالية  (  ومقاومتها    Durabilityنة  الزمن(  مع  )تحمل 

 عالية للبرى والكيماويات.

 ( قلة القطاعات الخرسانية وبالتالى قلة وزن المنشأ وزيادة لبحر العناصر االنشائية.4

 

 عيوب الخرسانة عالية المقاومة: 
 

 ( الخرسانة عالية المقاومة اكثر قصافة من التقليدية. 1

جىء فى الخرسانة عالية المقاومة الن الكسر يكون خالل الركا  الكبير وليس ( االنهيار يكون معا2

والتحكم   بدرجة عالية  معها مع عمل ضبط جودة  الياف  باستخدا   ذلك  التغلب على  ويتم  حوله 

 فيها. 
 



  

  ( النظري تقنية الخرسانة )الجزء                      - 117 -                                                  

 : تطبيقات الخرسانة عالية المقاومة

 ( المبانى عالية االرتعاع.1

  ( الكبارى.2

 ( المنشىت البحرية. 3

 منشآت التى تتطلب مقاومة مبكرة عالية.( ال4

 ( استخدا  قطاعات مركبة لزيادة الجسائة.5

  ( تستخد  فى محطات الطاقة النووية.6

 ( تستخد  فى االنابيب الخرسانية تحت االرض. 7

 ( تستخد  فى االرصعة والطرق . 8

 

 : ( HPC-High Performance Concreteالخرسانة عالية االداء )  -4

 
الخرسا وهذه  هى  معينة  وظروف  وسط  في  بالعمل  لها  تسمح  معينة  وخصائص  صعات  لها  نة 

للتشغيل   )القابلية  الطازجة  الخرسانة  خصائص  تتضمن  قد  تتضمن   –الخصائص  او   )... القو  

االنكماش( وهذه الخصائص قد   -الصقيع    –الخدش    –خصائص الخرسانة المتصلدة )مقاومة البري  

ت بحيث  منعصلة  او  مجتمعة  المعتادة. تكون  التقليدية  الخرسانة  االداء  عن  مختلف  اداء  عطي 

 والخرسانة العالية االداء ال يشترط فيها ان تكون عالية المقاومة. 

 

 : (concrete-Polymerالبوليمرية ) الخرسانة -5
 

هى خرسانة خاصة يمكن الحصول عليها بمعاملة الخرسانة العادية بمواد البوليمر التي تعمل كمادة  

)   الحمة  تمثل  والتي  الركا   حبيبات  بين  للعراغات  مالئة  الخرسانة. 8-6او  وزن  من   %) 

مادة عضوية تتكون من العديد من الجزئيات المتشابهة ذات الوزن الجزئي المرتعع مثل    –)البوليمر 

)  (Epoxyإيبوكسي    –  Polyster) بولي استر   تمثل  انها  التكلعة حيث  (  3-2ومن عيوبها ارتعاع 

 .  التقليدية  نةامثال الخرسا

  

 -ومن مميزاتها:

 . 2م/سمغك 1200مقاومة ضغط عالية تصل لـ  -1

 . 2م/سمغك 100مقاومة شد تصل لـ  -2

 . مقاومة عالية جداً لالنكماش -3

 مقاومة عاليه للعوامل الخارجية مثل التآكل ونعاذ الماء. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


