بسم اللة الرمحن الرحيم

اىل اخوانى واخواتى االعزاء
اقدم هذا التقرير البسيط حول الكونكريت الخفيف او الكونكريت الرغوى
او المجوف كافة هذه التسميات تعود الى منتج واحد لة كثير من
الخصائص التى تجعلة ذا مميزات عالية االستعمال منذ  04سنة فى الدول
المتقدمة مثل هولندا المانية امريكا وكذلك دول جنوب شرق اسيا حيث
الكلفة تلعب دورا كبيرا فى االنتاج وكذلك الوزن لبعض البنايات
المتخصصة علما انة طرق الفحوصات متشابهة مع الكونكريت العادى
فقط نقف عند طريقة الخلط التى لها اجهزتها الخاصة بها ومضخاتها
علما انة من خصائص هذة المادة عازلة سهلة االستعمال ومقاومة عالية
للهب ولمدة مايقارب  5ساعات ارجوا من هللا الكريم ان ينتفع بها
زمالئى ويستخدمونها فى المنشأت المتخصصة لهم .
((و قل ربى زدنى علما )) طة  ، 110واشكر ابى الذى لوال هو ماكنت
ما انا فية .

مع التقدير......

املهندس
اسامة صبيح حممد روؤف
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املقدمة
 .1خرسانة

خفيفة الوزن (: )LWC

وكذكل تعرف بتكنلوجيا الرغوة اخلرسانية  /اخلرسانة املهوات خفيفة الوزن
 /اخلرسانة اخللوية اخلفيفة .وقد مت تطويرها عىل مدى  06س نة ودخلت اىل
السوق العاملى منذ  06س نة خلت  .وتس تعمل مضن السوق الانشاىئ ىف الابنية
املتعددة اكلبيوت والشقق ،املدارس  ،املستشفيات  ،املوئسسات احلكومية
واملنشات التجارية وان الابنية الىت مت اس تعاملها فهيا الزالت ىف حاةل جيدة .
 .0املوصفات العامة للخرسانة خفيفة الوزن :
ىه عبارة عن خليط من مسنت ،جحر مكرس ابجحا وسس ادجدو املرفق ىف
البحث وابودر الرمل او غربة احلجر او ابودر املواد احملروقة مع ماء وكذكل مكية
معينة سس املنشاء من مادة الرغوة اخلاصة (مواد مضافة اخلاصة ) الىت تكون
خليط الصل من اخلرسانة خفيفة الوزن احملتوية عىل املاليني من اخلالية الهوائية
املتناسقة التوزيع  .وكثافة اخلرسانة تعمتد طرداي عىل مكية الرغوة املضافة اىل
السمنت والرمل واملاء ىف اخللطة  ،ان اخلرسانة الرغوية كام تسمى الان ىه
مقاومة للنار واملاء  .وىه متتكل مواصفات عالية ىف العز احلرارى والصوىت.
اخلرسانة الرغوية من سيث اخلليط قريبة التشاهبة إىل اخلرسانة التقليدية كام أنه
يس تخد اغل املكوانت والفرق يف اخلليط يمكن ىف عد اس تعام املواداملغربةل
ىف داخل اخللطة او ميكن اس تعاملها .واخلرسانة الهوائية ذات الفقاعات الهوائية
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تسمح للسمنت ابلتفاعل وامتصاص الرطوبة من الهواء واس مترار معلية التفاعل
مادا اخلليط معرض الهواء الطلق مما يزيد اس مترار تطور القوة اىل اخلليط .
 .3سهوةل اس تعامالت اخلرسانة خفيفة الوزن الرغوية لالس باب التالية :
( )1يص بلكفة ادىن للمرت مربع ىف البالكوانت  ،املامىش والاجنحة الصغرية
للفنادق البيوت املنشائة ىف احلقو والاماكن اخلاصة .
( )0لتقليل الاسام امليتة لالبنية ذات الطوابق املتعددة العالية والىت قد ميكن
حل مشالك الاسام فهيا .
( )3حتت املنشات وادجدران اجملزئة للقاعات ذات املساحات الوسعة كص
املفاصل مابني البناايت ىف املوقع او مواقع الص ادجاهز خارج املوقع .

( )4ميكن اس تعاملها يف لك انواع اعام العز من مضهنا ادجدران املغلفة.

( )5تس تعمل ىف اسطح البناايت والسقوف .
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( )0اس تعامالهتا مفيدة للعز الصوىت.
الصوت احلقيقى

الصوت بعد ادجدار العاز

( )7الابنية املس بقة الص وكذكل الابنية ذات الش ل القبىب (  )Domesىف
الطرفني ادلاخىل وكذكل اخلارىج .

( )8للجدران اخلارجية لالبنية املصبوبة ىف املوقع او خارج املوقع .
( )9لالساسات للطرق واملامىش و الطرق احلقلية .

اساس الطريق من
الفوم كونكريت

الطريق االصلى

( )16للمالع الرايضية كسطح قبل الهناىئ مكالع التنس اخل..
( )11لالمالئيات للقواطع مابني الامعدة لالبنية املتعددة الطوابق .
( )10ىف املطارات ىف املواقع ذات احلواجزللمدرجات والقاعات ادلاخلية .
()13املنشائات املقاومة لالنفجارات سيث اهنا مقاومة للحريق .
Page 4 of 17

( )14للجدران الساندة ىف املنشائة عىل الطرق الرسيعة .
( )15عند الارصفة العامئة  ،البارجات  ،املامىش  ،اسواض الصيد والبيوت العامئة
وكذكل محلاية اسطح الشواطى املائةل .

()10الانبي اجملارى واملاء كامدة عازةل وكذكل عىل ش ل امالئيات ىف نفس
املواقع .
( )17للمواقع الىت مت سفرها لغرض مد اانبي وكيبالت ومن مث اعادة امالهئا قبل
اكساهئا ابلقري .
 .4فوائد اخلرسانة خفيفة الوزن الرغوية :
 )aتقليل الوزن امليت للمنشائات عامة مابني  1:5و  1:1:5من الوزن امليت
 )bجيدة اللكفة عند مقارنهتا من سيث السعر والقوة وكذكل الكثافة للكونريت
مع الكونكريت الاعتيادى املنتج وتقليل لكفة النقل وامحلل اىل
 %56من اللكفة العادية .
 )cميكن تثبيتة املسامري علية ووضعة عىل اى ماكن مرغوب بة وسفرهة
وكذكل قطعة بسهوةل .
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 )dمادة ذات جودة عالية ىف العز احلرارى لفرتة مابني  10- 16ساعة بعز
منتطم سىت لو تغريت الظروف احلرارية وىف نفس الوقت ميتص
الصوت ادلاخىل واخلارىج لالك الطرفني .
 )eيتالمئ مع اكفة اهنائيات عىل الاسطح املتوفرة اكملصبوغة واملقطعة واملواد
العضوية وكذكل الطالئات الارضية والزجاجية اخل...
 )fمقاو للخلطات غري العادية (احلامضية  ،امللحية) وكذكل مقاو للنارسيث
انة يقاو ملدة  5ساعات ضد الله .
 .5لكفة الاس تعام :
لكفة اخلرسانةاملس تعمةل حاليا ىف الاقلمي ترتاوسامبني  $ 75 - 76للمرت املكع .
اما عن توفر املادة فهىى متوفرة من سيث الاكدر مع املواد الاولية وكذكل
المكيات .وميكن مقارنته مع الكونكريت املنتج ىف الاقلمي من  $166اىل $066
للمرت املكعبحس القوة املطلوبة واملواصفات مع النقل والضخ والاخذ بنظر
الاعتبار املوقع وخاصة اذا اكنت خارج املدينة .
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 .0مكوانت اخللطة اخلرسانية :
تتكون اخللطة اخلرسانية من املواد التالية ادانة وكام موحض ىف ادجدو ىف
الاسفل :
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 .aمسنت وبمكيات تعمتد عىل كثافة املزجي الكونكريىت من  466كغم 3 /
اىل  1066كغم . 3 /
 .bاحلجر املدرج وكام موحض ىف ادجدو التاىل مع مواصفاتة .
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 .cرمل او مايعادةل من ابودر احلجر املكرس سس الاس تعام .
 .dنس بة ماء السمنت ويعمتد عىل كثافة اخللطة الكونكريتية .
 .eاللكور احلر مع الربوتني املودل للرغوة  ،الربوتني هوعبارة عن قشور
الرز املسخنة اىل درجة احلرارة معينة والىت تتحوةل اىل ابودر الربوتني

 .7كيفية الفحص لهذا النوع من الكونكريت :
ان ادوات الكونكريت ذو الوزن اخلفيف مشاهبة لالدوات املس تعمةل ىف
الكونكريت العادى .
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 .aان منوذج السائل املهوى للكونكريت ( )LWCولغرض اجراء
الفحوصات علية وكذكل سساب اخللطة اخلرسانية او ملزج المنوذج
لغرض الفحص  ،جي ان يكون المنوذج املأخوذ عىل الاقل مكيتة
ماتقارب ا  16لرت مباشا من موقع سوض املضخة ،وبعد ذكل يؤخذ
النمىوذج اىل موقع محمى من التغريات ادجوية مثل الرحي  ،املطر
وكذكل احلرارة بيث ان احلررارة للموقع البديل التتجاوز عن 06
د.
.bالمنوذج جي ان يص يف قال مقاو للكونكربت وليس هل قابلية
لالمتصاص اكلقوال احلديدية اوالنوع احلديث القوال البالستيكية
.
 .cان يكون القال متساوى الاطراف مثل (15مس×15مس×15مس)
وميكن تغطيتة بقطعة بالستيكية ليكون السطح املس .
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.dميكن رفع المنوذج بعد  48ساعة وجي ان حيفظ ىف حاوية ملنعة من
ادجفاف وعند احلاجة ميكن ان ينقل المنوذج بقالبة اىل اخملترب .
مع مراعات ان ال جيف المنوذج ،جي ان يوضع حتت درجة 06د.
اى سرارة الغرفة اىل حني اترخي الفحص بعد  08يو .
 .eمعدات المنوذج منضدة هزازة مثبتة لغرض مزج القوال بصورة
متناسقة و هجاز فاسص للمنوذج.
 .8صور توضيحية عن اس تعامالت هذا النوع من الكونكريت:

ِ .aىف هذ الصورة السالم هنا ال يتجاوز ا  5مس فقط بعد
 36دقيقة من املزج وهذامما يد عىل رسعة التفاعل ىف اخللطة
مع بعض املعلومات املرفقة .
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 . bمن صفات الكونكريت اخلفيف الوزن انة يطفوا عىل املاء وكام ىف
الش ل التاىل وذلكل ميكن اس تعامةل ىف اساسات البيوت العامئة.
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الطبقة العلوية للمنشائات

الخرسانة ذات الوزن الخفيف
تستعمل كامالئيات ومادة
محيطة باالنابيب والكيبالت

البالطات الكونكريتية او القير فى المنشائات
كطبقة علوية

LCMالخرسانة خفيفة الوزن
تستعمل لتقليل الحمل والعزل الحرارى
والرطبوبة
االعمدة الكونكريتية لالبنية ذات الطوابق
المتعددة
اساسات االعمدة الكونكريتية

الخرسانة خفيفة الوزن التى تستعمل
كامالئيات وارضيات للمنشاء المبنى
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الطبقة الوسطى مابين السقف
والبالط الكونكريتى

السائل الكونكريتى يصب فى الغرفة المغلقة
ومن ثم يسحب السطح العلوى بالليزر
والمسطرة الخاصة بة ليولد منسوب صحيح
ومن ثم يغطى بالبالط

مشروع قيوان ستى
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الماكنة الخاصة بالخرسانة خفيفة الوزن
سهلة التنقل ويكون الصب موقعيا وبدون
مشاكل فى النقل والوقت ومبرمجة
بالكومبيوتر حسب الكميات .
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 .cاكساء ماحتت الطرق املوحةل وعىل الاراىض الكثرية الرطوبة و املوحةل
لغرض رسعة مد الطرق ىف املناطق الريفية والنائية وكذكل هناك الكثري
من الاس تعاملت لها ىف جماال البناء.

 .dاساسات للطريق الرسيع وكام موحض ىف الصورة التالية
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 .eلتغليف ادجدران من ادلاخل واخلارج للعز احلرارى والصوىت

 -الامس :اسامة صبيح محمد رو ف -الهندسة املدنية  /قسم الرى والزب -ادلرجة  :همندس اقد -ادلائرة  :حمافظة السلامينية /الادارة احمللية /مديرية التخطيط واملتابعة --اهاتف النقا 67767056770 :

املهندس
اسامة صبيح حممد روؤف
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