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اإلضافات Admixtures
املقدمة
تعريف المواد المضافة
هي عبيار عي ميواد أو تراكيي مي عيد ميواد تضياف للخرسياةة أثةيا الخلي لتحسيي خاصيية أوأكثير
والمت لباتلايا سيوا
الخل ية الخرسياةية .وإكسياباا ميياا جدييد تتةاسي مي األغيرا
مي خيوا
أو مصياة الخرسياةة المسيبةة اإلجاياد أو
كيا تجاياهيا بواسي ة مح يا الخلي المركاياالضيافا
لتةليي الاالي أو
الخلي المييويع وت ييور اسييتخدا المضييافا فأدخلي في صييةاعة ال ييو والييب
للحصو على ةوعيا ذا أجااداتعالية.
الميواد المضيافة للخرسياةة هي التي تكيو خي ف مكوةيا الخل ية الخرسياةية المكوةية مي ما واسيمة
وركيا أي أ المياد تضياف إليى ميا الخل ية يبي أو بعيد الخلي إلع ائايا خيوا م لوبية في ظيروف
العمي علمييا بييأ هةييا مييواد تضيياف بعييد مييد مي الييام أي أ الحاجيية إلياييا سييوا للتشييةةا
الخرسياةية أو غيرهيا مي المشياك الخرسياةية بحيي تكيو جميي الميواد المضيافة للخرسياةة مصيةةة
بةا للمواصةا األمريكية.ACI COMMITTEE 212
إ لاييذ االضييافا مضييارا لييذل يج ي عييد اسييتعمالاا إال في الحيياال الضييرورية وحس ي تعليمييا
الخرسياةة بتعيدي مكوةاتايا
الشيركة المصيةعة وبأيي الكمييا  .ومحاولية االعتمياد عليى تحسيي خيوا
مي عمليية المعالجية للخرسياةة هيو المحافظية عليى ةسيبة مي ميا الخلي اليذي
الرئيسيية .إ الغير
يضياف للخرسياةة عةيد خل ايا ميد مي اليام تسيمى فتير المعالجية حتيى تسيتمر عمليية إماهية األسيمة
وكييذا المحافظيية علييى درجيية حييرار الخرسيياةة عةييد درجيية معيةيية أعلييى مي درجيية التصييلد .ويييد تييت
الخرسياةة ب بةية مي الرمي أو ال يي المبلي أو بالحصيير أو بيالخي أو ي
المعالجية بتغ يية سي
سي الخرسياةة المعير للجيو بيأةوا مي ال ي يجيف مباشير ويكيو بةية غيير مةةيذ للميا (وغالبيا
يكيو هيذا ال ي مي مشيتةا الب سيتي  ،وغالبيا ميا تيددي هيذ ال ير إليى تغيير ليو سي الخرسياةة.
وأميا ال ير الحديثية لحةيظ الميا مي التبخير فتكيو بتغ يية السي ب بةية مي البيرافي أو البيتيومي أو
اليور غيير المةةيذ للميا .ومي أفضي الميواد التي تضياف إليى الخرسياةة إليى الخرسياةة بغير المعالجية
هو كلوريد الكالسيو .

اهلدف من اإلضافات
 .1تحسي الةابلية للتشغي للخرساةة ال ااجة دو اياد ما الخل .
 .2التعجي ام الش للحصو على مةاومة أكبر أو ف حالة الجو الحار تكو فائد المواد المضافة
إلب ا الش .
 .3تةلي معد فةد الابو للخرساةة.
 .4تحسي الةدر على ضخ الخرساةة.
 .5الحد م حدو اإلةةصا الحبيبى.
 .6اياد المةاومة المبكر للخرساةة.
 .7الحصو على خرساةة عالية المةاومة.
 .8تحسي خوا

الخرساةة المتصلد مث مةاومة البرى.

 .9الحصو على خرساةة غير مةةذ للما أو خرساةة خلوية أو خرساةة ذا صةا خاصة.
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االشرتاط العامة املطلوبة عند االستخدام اإلضافات
 .1يج أ ال تدثر تأثيرا ضارا على الخرساةة أو حديد التسلي .
 .2أ تتةاس الةوائد الةاتجة م إستخدا اإلضافا م الاياد فى التكاليف.
 .3يج عد إضافة كلوريد الكالسيو أو اإلضافا التى أساساا م الكلوريدا بتاتا إلى
الخرساةة المسلحة أو الخرساةة سابةة اإلجااد أو الخرساةة التى باا معاد مدفوةة.
 .4يج التأآد م مدى م ئمة وفاعلية أى م اإلضافا بواس ة خل ا تجريبية.
 .5إذا إستخد ةوعي أو أكثر م اإلضافا فى ةةس الخل ة الخرساةية فيلا أ تتواجد
معلوما كافية لبيا مدى تداخلاما والتأآد م مدى توافةاما.
 .6يراعى أ سلو اإلضافا م األسمةتا المخلو ة أو عالية المةاومة للكبريتا يختلف
عةه فى حالة األسمة البورت ةدى .لذل يج أ تتوافر معلوما كافية ع مدى األدائية
السليمة لإلضافا م األةوا المختلةة م األسمة .
 .7يلا توريد اإلضافا معبأ داخ برامي أو أوعية محكمة الغل وم بو علياا اإلس
التجارى وتاريخ اإلةتاج ومد الص حية وكذل شااد بخوا اإلضافة المورد
وم ابةتاا للمواصةا الةياسية ذا الصلة .آما يج تخاي اإلضافا ب ريةة تحمياا
م الر وبة وم أشعة الشمس والحرار .

أصناف اإلضافات:
بالرغ م
رئيسية ه
. ١إضافا
. ٢إضافا
. ٣إضافا

تعدد أةوا اإلضافا وأسمائاا التجارية إالا أةاا تةدرج أساسا ضم ث
:
مسرعة للتةاع .
مب ئة للتةاع .
مةللة للما

اهم االنواع الشائعة من اإلضافات
يوجد العديد م اإلضافا الكيميائية التى تستخد م الخرساةة ويمك تةسيماا إلى
المجموعا اآلتية:
- ١إضافا تخةي الما والتحك فى الش (سبعة أةوا .،
- ٢إضافا الاوا المحبوس.
- ٣إضافا لمة ةةاذ الما بالخرساةة.
- ٤إضافا لمةاومة إجتراف األسمة بةع الما
- ٥إضافا لتلوي الخرساةة.
- ٦إضافا أخرى متةوعة.
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مصةةا

اوال  /اضافات ختفيض املاء و التحكم يف الشك
)Water Reducing and Set Controlling Admixtures (ASTM C494
وهييذ اإلضييافا هييى أه ي وأكثيير أةييوا اإلضييافا إسييتخداما وشيييوعا فييى مجييا الخرسيياةة
بتةلي ي مييا الخل ي (بييدرجا متةاوتييه ،والييتحك فييى تصييل الخرسيياةة بالتييأخير
وهييى تخييت
أو التعجيييي  .وتةةسييي هيييذ المجموعييية إليييى سيييبعة أةيييوا مختلةييية وتمياهيييا المواصيييةا
األمريكيةASTM C 494
م بالحروف  Aإلى  Gكما يلى:
ASTM C494 - Type A
- ١إضافا تخةي ما خل الخرساةة
- ٢إضافا تأخير الش

ASTM C494 - Type B

- ٣إضافا تعجي الش

ASTM C494 - Type C

- ٤إضافا تخةي

ما الخل وتأخير الش

ASTM C494 - Type D

- ٥إضافا تخةي

ما الخل وتعجي الش

ASTM C494 - Type E

- ٦إضافا تخةي

ما خل الخرساةة بدرجة عالية

ASTM C494 - Type F

- ٧إضافا تخةي

ما خل الخرساةة بدرجة عالية وتأخير الش

ASTM C494 - Type G

وكما ةرى فإ األةوا السبعة السابةة باذ المجموعة م اإلضافا يةحصر تأثيرها فى واحد أو
أكثر م التأثيرا الث الرئيسية اآلتية:
 .1تخةي

ما الخل ) الملدةا والملدةا الةائةة ،

 .2تأخير الش

ASTM Type A, F

(المدج

،

ASTM Type B

 .3تعجي الش ) المعج

،

ASTM Type C

فةجد مث أ الةو  Dالةوعي م مايج ع عبار .A , B
أما الةو  Eعبار ع مايج م الةوعي .A , C
ف حي ةجد ا الةو  Gعبار ع مايج م الةوعي .F , B

وفيما يلي شرح موجز لألنواع الرئيسية من هذه اجملموعة
 /1خمفضات املاء ( امللدنات و امللدنات الفائقة)
Plasticizers and Super plasticizers ASTM C494 Type A&F
الةائةييية (السوبرب ستسييييار ،عموميييا فيييى صيييور
توجيييد المليييدةا (الب ستسييييار ،و المليييدةا
سييائلة وتضيياف الييى الخل يية الخرسيياةية بةس يبة تتييراو م ي % ١إلييى % ٣م ي وا األسييمة
وهييى أكثيير وأه ي أةييوا اإلضييافا إسييتخداما وشيييوعا .ويييد وجييد أ ةسييبة % ٣م ي الملييدةا
الةائةيية تع ييى أفض ي الةتييائج .وتوجييد الملييدةا فييى السييو تح ي أسييما تجارييية عديييد مةاييا
أدكري ي  -كوةب س ي سيييكامة  -ملمية ي  ٠٠٠إلييخ .والةيير بييي الةييوعي  F , Aهييو أ
مييا  -الخل ي بالةسييبة للةييو ( Aالملييدةا  ،تتييراو م ي  ٦إلييى % ١٢
ا درجيية تخةييي
درجيييية
الةائةيييية (فييييإ
عةد ثبا يوا الخل ة الخرساةية أمييييا بالةسييييبة للةييييو ( Fالملييييدةا
تخةيضاا للما تايد ع  % ١٢ويد تص إلى  % ٣٠عةد ةةس يوا الخل ة الخرساةية.
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وظيفتها
 .1تحسي خوا الخرساةة ال ااجة وذل باياد الةابلية للتشغي واياد السيولة م ثبا
ةسبة ( /س ،كما فى شك ( ،1
 .2الحصو على خرساةة ذاتية الدم .
 .3تحسي خوا الخرساةة المتصلد وذل بتخةي ةسبة ( /س ،فى الخل ة م ثبا
درجة الةابلية للتشغي وبالتالى الحصو على خرساةة عالية المةاومة (شك ،٢
 .4الحصو على خرساةة ذا مةاومة مبكر عالية (شك ،3
 .5الحصو على خرساةة عالية األدا يليلة الةةاذية.
 .6الحصو على خرساةة بدو إةةصا حبيبى أو ةض .

طبيعة امللدنات
الملدةا ) (Aوالملدةا الةائةة ) (Fعبار ع مواد بوليمرية تأخذ تركيبا كيميائية متةوعة
م أهماا:
االساس الكيميائ للةو )(A
Ligno-Sulfonate
- .1لجةوسلةوةي
- .2أحما

الايدروإكسيكربوإكسل

Hydroxycarboxylic Acids

- .3كربوهيدرا

Carbohydrates

االساس الكيميائ للةو
-لجةوسلةوةي معد

Modified Ligno-Sulfonate

-مي مي فورمالدهيد

Melamine Formaldehyde

)(F

-ةةثالي فورمالدهيد

Naphthaline Formaldehyde

فيةو فورمالدهيد-ةاتج تكثيف بيتا ةةثالي سلةوةي

Phenol Formaldehyde
Beta-naphthaline Sulfonate

ويمكيي الحصييو علييى الةييو األو (لجةوسييلةوةي  ،كمةييتج ثيياةوى ميي مصيياة الييور .و
تجدراإلشييار هةييا إلييى إمكاةييية ميياج الةةثييالي والمي مييي بكبريتييا السييليلوا التييى تعتبيير أي ي
تكلةيية م ي الةةثييالي والمي مييي باإلضييافة أ كمييية السييكر الموجييود فييى كبريتييا السيييليلوا
ويليية
فييى معظ ي الحيياال تكييو مب ئيية للش ي ممييا يعةييى إحتةيياظ الخرسيياةة بتشييغيليتاا لةتيير
وهييو
Control of Slump Loss
والييتحك بدرجيية معيةيية فييى معييد فةييد الابييو
لإلسيييتخدا فيييى المةيييا الحيييار ) .(Type D or Gوتجيييدر اإلشيييار أ تيييأثير
مةاسييي
الملييدةا الةائةيية علييى يييوا الخرسيياةة اليسييتمر إال لمييد م ي  ٣٠إلييى  ٦٠دييةيية م ي لحظيية
و تة ي هييذ المييد بإرتةييا درجيية الحييرار حي ي أ معييد فةييد
إضييافته إل يى الخرسيياةة
الابو فى الخرساةة المحتوية على الملدةا الةائةة ياداد بإادياد درجة الحرار .
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أسس إختيار امللدنات وامللدنات الفائقة
يةبغ أ يكو إختيار ةو ماد الملد على األسس اآلتية:
 .1معد تخةي

ما الخل

 .2معد فةد الةابلية للتشغي
 .3التأثير على ام الش
 .4التواف م األسمة المستخد
 .5المةاومة الةاتجة للخرساةة
 .6الثم و التكاليف.

شكل (  )1الوظائف الرئيسية للملدنات او الملدنات الفائقة

شكل (  )2تاثير الملدنات الفائقة على كل من مقاومة الضغط و نسبة الماء الى االسمنت
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شكل (  )3استخدام الملدنات الفائقة للحصول على مقاومة مبكرة عالية
كيف تعمل امللدنات
ا كيةية عم الملدةا او الملدةا الةائةة ف تسيي الخرىساةة ياخذ واحدا او اكثر م الصور اآلتية:
 ،1تشتي حبيبا األسمة المتكتلة وإ

الميا المحبوسة بيةاا.

 ،2إحدا التةافر الكاروستاتيكى بي الجايئا .
 ،3العم على تشحي ال بةة الرييةة بي حبيبا األسمة .
 ،4تأجي عملية اإلماهة الس حية لحبيبا األسمة م تر المايد م الميا لتسيي األسمة .
 ،5تةلي الشد الس حى للميا .
 ،6تغير البةية الترآيبية فى مةتجا تةاع

اإلماهة.

إ جائيييا األسييمة البورت ةييدى العييادى تتميييا بميلاييا الشييديد للتكت ي عةييدما تخل ي م ي المييا
االلكتروسييتاتيكية بييي
داخلييية متةوعييه مثيي التةيياع
وهييذا المييي هييو حصيييلة لتةيياع
عملييية اإلماهيية المتةوعيية .إ عملييية التكت ي تةييود إلييى
الشييحةا المتضيياد وك يذل تةيياع
تشييكي شييبكة ميي الجايئييا كمييا هييو موضيي فيي شييك (-4أ ،حييي تةييو هييذ الشييبكة بحجييا
ةسييبة م ي المييا حي ي يكييو هييذا م لوبييا إلتمييا عملييية اإلماهيية وك يذل تييوفير التشييغيلية
الم لوبيية فييى الخرسيياةة .ويترتيي علييى ذليي حييدو اييياد فييى اللاوجيية الظاهرييية للةظييا
األسييمةتى .ودور الملييدةا أو الملييدةا الةائةيية هةييا هييو العم ي علييى فص ي حبيبييا األسييمة
المتكتليية ع ي بعضيياا وم ي ث ي الحصييو علييى تواي ي  .متجيياةس للميييا وإتصييا مثييالى بييي
الميا وحبيبا األسمة كما هو موض ف شك (، -4

إختبار عملى
يمك ي الوصييو إلييى بيعيية عم ي الملييدةا أو الملييدةا الةائةيية م ي حي ي الةيييا بةص ي حبيبييا
ُتدخييذ كمييية ثابتييه
األسييمة المتكتليية ع ي بعضيياا وذل ي بييإجرا تجربيية ترسييي بسييي ة حي ي
م ي األسييمة و ُتخل ي م ي المييا خل ييا جيييدا و ُيتيير العييال فييى مخبييار مييدرج وسيية حظ أ
ويي صييغير ةسييبيا يييد يص ي إلييى حييوالى
جايئييا األسييمة تكتل ي وهب ي إلييى الةييا فييى خي
 ٢٠دييةيية فة ي كمييا ة حييظ أ حج ي هييذ الحبيبييا يييد أصييب أكبيير ممييا ك يا عليييه ويتض ي
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ذل ي م ي الةييار فييى الحج ي المشييغو فييى المخبييار المييدرج باألسييمة
باألسييمة الر يي .بيةمييا إذا إسييتخدمةا ةييو معييي ميي الملييدةا أو
ةةييس كمييية األسييمة السييابةة ي حييظ أةييه بعييد مضييى ةةييس الييام
األسييمة مييا تيياا معلةيية فييى المييا وال يييت ترسييباا كليييا إال بعييد ويي
بةيية
إلييى  ٤٤سيياعة وفييى هييذ الحاليية شييكل جايئييا األسييمة
األسييمة الجيياف وهييذ التجربيية تشييير بوضييو إلييى أ الملييدةا أو
فعاليية جييدا فييى تةكي ي جايئييا األسييمة وتشييتيتاا ويمك ي إسييتغ
تحديد ةسبة اإلضافة الم لوبة لألسمة .

الجيياف عةييد مةارةتييه
الملييدةا الةائةيية ميي
السيياب أ جايئييا
يتييراو مي  ٢٤سيياعة
كثيةيية لاييا ةةييس حجيي
الملييدةا الةائةيية تكييو
هييذ التجربيية أيضييا فييى

ا

شكل (  )4دور الملدنات او الملدنات الفائقة في فصل و تشيت حبيبات االسمنت المتكتلة

 / 2اضافات تاخري الشك (املوجالت)
Retarders ASTM C494 Type B
وظيفتها
تدخر ش األسمة أى تايد ام ش و تصلد الخرساةة وتةل درجة حرار اإلماهة لألسمة معد
فية اياد المةاومة  Rate of Strength Gainويد تسب المدج
الخرساةة ولك ليس لاا تأثير يذكر على الخوا

اياد اإلةكما

اللد فى

ال بيعية والميكاةيكية للخرساةة المتصلد .

اهلدف منها
عم خرساةة فى األجوا الحار حي يحد الش اإلبتدائى لألسمة سريعا جدا.إذا كاة ظروف ص الخرساةة صعبة ويلا جع الموةة األسمةتية لدةة أو سائلة لمدإذا كاة هةا رسالة م األسمة ذا ام ش صغير جدا.-الحصو على خرساةة ذا ركا بارا ظاهر بس حاا.

أهم املركبات املستخدمة
المواد الكربوهيدراتية  CarbohydratesوالسكرSugar
وأم الاة  Zinkوالةوسةا .Phosphates
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ويلة.

 /3اضافات تعجيل الشك ( املعجالت )
Accelerators ASTM C494 Type C
وظيفتها
تعج أو تسر م ش األسمة أى تةل ام ش و تصلد الخرساةة وبالتالى ياداد معد
التصلد وكذل تاداد الحرار المةبعثة المبكر .

اهلدف منها
 -1تستخد بغر التعجي بالش كما ف
 إاالة تأثير تأخر الش الةاتج م
 إاالة تأثير تأخر الش الةاتج م
 أعما ال وارئ مث ويف رش

االحوا االتية:
درجا الحرار المةخةضة.
إستخدا اضافة أخرى.
الميا فى الخااةا .

 -2تستخد بغر الحصو على خرساةة مبكر المةاومة كما ف حالة
 إاالة الةر مبكرا.
 التعجي بام إستخدا المةشأ الخرساةى.
 تةلي المد الم لوبة للمعالجة.
 -3تستخد بغر

الحصو على خرىساةة تةاو الصةي و ذل ةتجة الحرار المةبعثة المبكر .

أهم املركبات املستخدمة
الةلويييية وأمييي
للشييي فيييى الخرسييياةة هيييى الايدروكسييييدا
المسيييتخدمة كمعجييي
المركبيييا
الكربوةييا الذائبيية والسييليكا وةتييرا الكالسيييو وكلوريييد الكالسيييو و هييو األكثيير شييار
سييعر و كةائتييه العالييية فييى رف ي المةاوميية المبكيير وتةلي ي ام ي الش ي وأم ي
ةظييرا لييرخ
الكربوةييا الذائبيية وتسييتخد بةس ي  ١إلييى % ٢وبحييد أيصييى % ٤م ي وا األسييمة ولك ي
م ي عيييو إسييتخدا كلوريييد الكالسيييو فييى الخرسيياةة االمسييلحة هييو إمكاةييية حييدو تآك ي
وصييدأ فييى حديييد التسييلي ةتيجيية تواجييد أيوةييا الكلييور فييى وجييود الر وبيية واألكسييجي .لييذل
يج ي عييد إسييتخدا كلوريييد الكالسيييو فييى الخرسيياةة المحتوييية علييى حديييد تسييلي .ويوجييد
الةتييرا
مركبييا أخييرى بديليية ولكةاييا أي ي كةييا وأغلييى ثمةييا مث ي ةيتري ي الكالسيييو وأم ي
والبروميدا والةلوريدا والكربوةا والسليكا .

إحتياطات
عد اياد ةسبة هذ اإلضافا ع الحد األيصى وذل مخافة حدو الش الخا ف .Flash Set-استخداماا فى األجوا الحار بحسا وحذر لت فى حدو شروخ االةكما .
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ثانيا /اضافات اهلواء احملبوس

Air Entraining Admixtures

اهلدف منها
تةلي وا الخرساةة واياد المتاةة  Durabilityوخاصة المةاومة للصةي Frost Resistance
ويت ذل ع ري إحدا فةاعا  Bubblesهوائية دييةة (غير متصلة ،مواعة توايعا مةتظما
 .خ الكتلة الخرساةية وتبةى كذل بعد تصلد الخرساةة كما ف شك (.،5

وميكن أن يتم ذلك بطريقتني
 -١إضافة مواد تحد رغاوى  Foamingوذل أثةا خل الخرساةة مث بع
العضوية كاألصماغ الخشبية  Resinsوالايو والمةظةا الصةاعية.

المركبا

 -٢إستخدا مواد صلبة تتةاع م األسمة وتةتج غاا الايدروجي على هيئة فةاعا
دييةة كثير مث مسحو بودر األلمةيو وبودر الاة والماغةسيو .
وتستخد هذ المواد بةس تتراو م  % ٠٠٠١إلى  % ٠٠٠٣م وا األسمة وتحد
هوا محبوس يتراو م  %٥إلى  % ١٥م حج الخرساةة .وال تدثر هذ اإلضافا على
ام الش للخرساةة بيةما تددى إلى اياد إةكما الجةاف وتة المةاومة فةد وجد أ هةا
ع ية عكسية بي ةسبة الاوا المحبوس فى الخل ة ومةاومة الضغ للخرساةة حي تة
المةاومة بمعد حوالى  %٥تةريبا لك ةسبة هوا محبوس مةدارها . %1

شكل (  )5تاثير اضافات الهواء المحبوس في تحسين مقاومة الصقيع
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ثالثا /اضافات ملنع نفاد املاء باخلرسانة
Permeability - Reducing Admixture
اهلدف منها
تساعد على مةاومة ةةاذ الما إلى الخرساةة ولكةاا ال تمة ةةاذ الما تماما .وللوصو إلى
درجة عالية م مةاومة الةةاذية يةبغى العةاية بتصمي الخل ة الخرساةية ث العةاية بعمليتى
الدم والمعالجة.

وميكن حتسني منفذية اخلرسانة من خالل احملاور الثالثة اآلتية
 -1اضافا صاد للما Water Proofing Agents
وهى تعم على مة الخرساةة م امتصا ما الم ر والميا الس حية الم مسة وم
امثلتاا ايو البترو والشم  Waxوتضاف بةسبة تتراو م  % ٠٠١إلى  % ٠٠٤م
وا األسمة .وتستخد المواد البوليمرية أيضا لاذا الغر وذل فى صور دهاةا ألس
الخرساةة لسد الةجوا الاوائية والشروخ الشعرية الموجود بالس
 -2استعما الملدةا الةائةة Superplasticizers
وهى تةيد هةا ب ريةة غير مباشر حي أةاا تعم على تةلي ما الخل وبالتالى الحصو على أي ةسبة
فراغا ممكةة بالخل ة وم ث تتحس مةةذية الخرساةة.
-3استعما مواد بواوالةية مالئة للةراغا )Pozzolanic Materials (Filling Effect
والمواد البواوالةية هى المواد التى تتةاع م هيدروكسيد الكالسيو الحر الةاتج م تةاع األسمة م الميا
مكوةة مركبا غير يابلة للذوبا مث سيليكا وألومةيا الكالسيو والتى
Silica Fumeتعم على سد الةجوا الداخلية والمسا الشعرية وم أمثلتاا ماد غبار السيليكا
وهى ماد تتكو م حبيبا دييةة جدا مساحتاا الس حية حوالى أربعة إلى خمسة أمثا
المساحة الس حية لألسمة (  ٢٠٠٠٠س /٢ج  ،وهى ةاتج ثاةوى  Byproductفى
صةاعة سبائ السيليكو والةيروسليكو .وتتةاع ماد غبار السيليكا م هيدروكسيد
الكالسيو مكوةة سيليكا الكالسيو المماهة والتى التذو فتددى إلى تةلي الةجوا الداخلية
والمسا الشعرية آما هو موض فى شك .

رابعا  /اضافات ملنع اجرتاف االمسنت بفعل املاء
Antiwashout Admixtures
عةييد ص ي الخرسيياةة تح ي المييا يعم ي المييا علييى إجتييراف األسييمة م ي الخرسيياةة ويةييتج
فييى مةاومتاييا و تعكيير فييى الميييا المحي يية باييا .ولاييذا السييب يسييتخد هييذا
ع ي ذل ي ةة ي
الةييو م ي اإلضييافا التييى تعتبيير م ي أحييد أةييوا اإلضييافا الموجييود فييى السييو حاليييا .و
تعم ي هييذ اإلضييافا علييى تكييوي جيي فييى المييا المحييي بحبيبييا األسييمة فتحميييه ميي
اإلجتييراف بةع ي المييا كمييا تعم ي علييى اييياد اللاوجيية و التماس ي بييي جائيييا الخرسيياةة و
أيضيييا فيييى إةتييياج
تحسييي مييي مةاومتايييا لإلةةصيييا .ويسيييتخد هيييذا الةيييو مييي اإلضيييافا
الخرسيياةة عالييية السيييولة أو الخرسيياةة ذاتييية الييدم حييي تةييو هييذ اإلضييافا بمةاوميية
مييي بيييوليمرا
اإلةةصيييا الحبيبيييى وايييياد التماسييي للخرسييياةة .وتتكيييو هيييذ اإلضيييافا
أكريليكييية أو مركبييا سييليولواية علييى هيئيية بييودر يابليية للييذوبا فييى المييا وتضيياف إلييى
لمةاومييية
هيييذ اإلضيييافا
الخل يية بةسيييبة تةريبيييية % ١مييي وا األسيييمة  .ولتةييييي كةيييا
الخرسيياةة إلجتييراف األسييمة بةع ي المييا يييت إجييرا إختبييار سييةو الخرسيياةة فييى المييا حي ي
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يييت وض ي كمييية م ي الخرسيياةة حجماييا  ٣لتيير فييى سييلة مثةبيية ث ي يسييم بسييةو اا ورفعاييا
المييا الموجييود فييى وعييا ي يير  ٣٠س ي وإرتةاعييه  ٥٠س ي .يييت يييياس
خمييس مييرا خ ي
فييى وا الخرسيياةة ةتيجيية إجتييراف األسييمة و تةيياس درجيية العكييار للمييا حي ي
الييةة
يةبغييى أ ال تايييد ع ي  ٥٠مج ي /لتيير آمييا يةيياس األس الايييدروجيةى  pHللمييا والييذى يج ي
حيي
أ يةي ع ي  . ١٢٠٥ك يذل تةيياس مةاوميية الضييغ للخرسيياةة بعييد إخراجاييا م ي المييا
يلييا أ تكييو الةسييبة بييي مةاوميية الضييغ للخرسيياةة المصييبوبة تحيي المييا و مةاوميية
الضغ للخرساةة المماثلة المصبوبة فى الاوا أكبر م .%٤٠

وميكن تلخيص تأثري هذا النوع من اإلضافات فيما يلى:

 تتحس يدر الخرساةة على مةاومة إةةصا مكوةاتاا.
 تتحس مةاومة الخرساةة للةايف بدرجة آبير .
 الخرساةة المحتوية على هذ اإلضافا يكو لاا الةدر على اإلةسيا والتسوية الذاتية.
 الةو السليولواى م هذ اإلضافا يعم على تأخير الش اإلبتدائى والةاائى حي يد
يص الش اإلبتدائى إلى أكثر م  ١٤ساعة بيةما يايد الش الةاائى إلى ما يةر م ٤٤
ساعة.
 تددى هذ اإلضافا إلى ةة

مةاومة الضغ للخرساةة المصبوبة تح الما بةسبة يد

تص إلى  % ٢٠إذا ما يورة بمةاومة الضغ للخرساةة المماثلة و المصبوبة فى الاوا .

خامسا /اضافات لتلوين اخلرسانة

Coloring_ Admixtures
ملو ولذل يلا إضافة مواد ملوةة للخل ة الت

تت ل بع األعما المعمارية أ تكو الخرساةة ذا س
تص مةاا بةة رييةة على س الخرساةة.
وهى عبار ع أكاسيد معدةية  Metallic Oxideوهى متوفر فى صور مواد بيعية أو صةاعية
ويشتر فياا أ تكو خاملة كيميائيا وأ ال تايد ةسبتاا ع  % ١٠م وا الخرساةة وعد تغير ألواةاا
عةد التعر ألشعة الشمس وهذ اإلضافا يد تضاف أثةا صةاعته وم أه المواد المستخدمة فى ذل :
أكسيد الحديد األسود و الكربو ← اللو الرصاصى أو األسود
ثاةى أكسيد التيتاةيو ← اللو األبي
أكسيد الكرو ← اللو األخضر
أكسيد الحديد األحمر ← اللو األحمر
أكسيد الحديد األصةر ← لو الكري أو لو س الةي
أكسيد الحديد البة ← اللو البةى
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سادسا /إضافة مضادة البكترييا ()Antibacterial Admixture
وإضافة هذ المواد إلى أي ةو م أةوا األسمة فإ األسمة الةاتج يسمى أسمة مضاد للبكتيريا .وهذ
اإلضافا تكو ذا تركيا ويو لمة الةشا الحيوي للكائةا الدييةة كالبكتيريا والعة ( الكائةا
السباحة أو
الميكروبيولوجية  ،ويستخد هذا األسمة ف عم خرساةة األرضيا أو الحوائ ألحوا
أرضيا مصاة األلب ا ومصاة حةظ المأكوال وخ فه باإلضافة ا األسمة يحةظ األرضيا م فع
البكتيريا فإةه أيضا يحةظ األرضية م التآك بةع بع األحما

سابعا /إضافا لحة الخرساةة Flexin
وهيييييي ميييييياد تحةيييييي فيييييي الخرسيييييياةة المسييييييلحة فيييييي حاليييييية وجييييييود تشييييييةةا وعيييييييو فيييييي أجيييييياا
المبةيييييييى وخاصييييييية ا لتييييييي تحييييييي األر المعرضييييييية للر وبييييييية بحيييييييي تةيييييييو هيييييييذ المييييييياد المةاومييييييية
لتأثير التآك وه مرةة وتتحم درجة الحرار وسريعة الجةاف بعد االستخدا ومةاسبة.

ثامنا  /اضافات اخرى متنوعة

Miscellaneous_ Admixtures

يوجد العديد م اإلضافا األخرى التى تستخد م الخرساةة ةذكر مةاا اآلتى:
 إضافا للمساعد فى ضخ الخرساةة.
 إضافا لمة تكو الر وبة بالخرساةة.
 إضافا لمة التآك والصدأ فى حديد التسلي .
 إضافا لتةلي التةاع الةلوى بي الركا واألسمة .
 إضافا لتكوي الغااا داخ الخرساةة.
 إضافا لتحسي التماس بي حديد التسلي والخرساةة.
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