
 

 

 

 

 

 

 اشبشطا١ْ اشبؿٝؿ١ ٚاطتدذاَاتٗا
 اىل اذباد َٗٓذطٞ نٛسدطتإ

 
 ايبشح َٔ اعذاد 

 املٗٓذط١ :ط١ًٝٗ عبذايشمحٔ ػشٜـ
اذبادَٗٓذطٞ نٛسدطتإ عغ٠ٛ  

  5895: سقِ اهل١ٜٛ



 

 املكذ١َ
َٚضاٜاٖا ٚاجملاالت اييت تظتدذّ اقذّ حبجٞ عٔ اشبشطا١ْ اشبؿٝؿ١ ٚاطتدذاَاتٗا 

 يظٝٛيتٗا ْعشا َٚطًٛب١ َشغٛب١ اصبشت ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ  ٚالٕؾٝٗاَٚظُٝاتٗا 
.دٛدتٗا ٚعبط تؼهًٝٗا ٚطشع١ ايهبري٠  

 اشبٓادم سدّ نأعُاٍ عذٜذ٠ ٚتطبٝكات صباالت يف ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ اطتدذاَاتٚ
 يف اٜغا ٚتظتدذّ. ٚاالسعٝات ٚازبذسإ االطكـ يف اٚ يًطشم االطاغ طبكات يف اٚ

 ايعضٍ عًٞ ايؿا٥ك١ ٚيكذستٗا.ْٚاعِ اًَع ططشٗا الٕ ْعشا.يالططح املٍٝٛ صبات
.ٚايك٠ٛ االْؼا١ٝ٥ يًدشطا١ْ بٗا ايؿشاغات يٛدٛد ْعشا يالططح اسبشاسٟ  

 

 

 



 Light weight Concrete  - الخــفيـفــــــة الخـرســانــــــة

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َٔ ٚايػشض 3ّ/نذِ 2000عٔ ٚصْٗا ٜكٌ اييت اشبشطا١ْ ٖٞ اشبؿٝؿ١ اشبشطا١ْ
 املٓاؾع إٕ   األطاطات تهايٝـ تكًٌٝ ٚبايتايٞ املٓؼأ ٚصٕ تكًٌٝ ٖٛ اطتدذاَٗا
 األخري٠ ايظٓٛات يف ذبتٌ دعًتٗا اشبؿٝؿ١ اشبشطا١ْ يف املتٛؾش٠ ٚايع١ًُٝ االقتضاد١ٜ

 يف ايتٛؾري إٕ.َظتُش اصدٜاد يف تٓؿٝزٖا ع٢ً ٚاإلقباٍ املٓؼآت بٓا٤ يف ٖا١َ َها١ْ
 ايٓؿكات تٛؾري ٜتِ ٚبزيو األطاطات سذِ َٔ ٜضػش إٔ ميهٔ ايبٓا٤ محٛالت
 َظبك١ اشبؿٝؿ١ اشبشطا١ْٝ ايعٓاصش َع ايتعاٌَ إٔ نُا  ايبٓا٤ ع١ًُٝ يف ٚايٛقت
 ايشؾع دبٗٝضات سٝح َٔ ايعاد١ٜ اشبشطا١ْ َع باملكاس١ْ طٗاًل ٜهٕٛ ايضٓع

 يًُباْٞ، نبري٠ سشاس١ٜ عاصي١ٝ تأَني يف يًُاد٠ ايك١ًًٝ ايهجاؾ١ تؿٝذ.ٚايرتنٝب
 بطبٝعتٗا، يًٓاس َكا١َٚ تهٕٛ اشبؿٝؿ١ اشبشطا١ْ أْٛاع ناؾ١ ؾإٕ تكشٜيب ٚبؼهٌ

 دسد١ 1000ست٢ تضٌ عاي١ٝ بذسد١ يًٓاس َكا١َٚ تهٕٛ األْٛاع ٖزٙ بعض بإٔ عًًُا
 ٚدم بظٗٛي١ قطعٗا ميهٔ اشبؿٝؿ١ اشبشطا١ْ أْٛاع بعض ؾإٕ ريو إىل إعاؾ١ ١ٜٛ٦َ،
 اشبؿٝؿ١ اشبشطا١ْ إْتاز ٜتِ. عاد١ٜ ظباس٠ بأدٚات َعٗا ٚايتعاٌَ بٗا املظاَري
 اشبؿٝـ ايشناّ خشطا١ْ - اشبؿٝؿ١ اسبضٜٛات باطتدذاّ -1:  طبتًؿ١ طشم بجالث١

Light weight Aggregate 2  خ١ًٜٛ خشطا١ْ - اهلٛا٤ بؿكاعات بايت١ٜٛٗ أٚ – 
(  خالٜا رات)  Aerated concrete / Cellular Concrete  3  أٚ –

 املٛاد َٔ خاي١ٝ خشطا١ْ - ايٓاع١ُ ايعٓاصش َٔ خاي١ٝ سض١ٜٛ َٛاد باطتدذاّ
Fine less Concrete       1 ايٓاع١ُ  اسبضٜٛات رات اشبؿٝؿ١ اشبشطا١ْ -



Light weight Aggregate - اشبؿٝـ ايشناّ خشطا١ْ اشبؿٝؿ١  ايعاٌَ إٕ 
 املٛاد ْٛع ٖٛ اشبشطا١ْ َٔ ايٓٛع هلزا اسبذُٞ ايٛصٕ اغبؿاض يف املؤثش األطاطٞ

 اسبضٜٛات الطتعشاض ؾكش٠ طٓدضط يزيو  املظتدذ١َ اشبؿٝؿ١ اسبض١ٜٛ
 ٖٓاى نإ يكذ:  اشبؿٝـ ايٛصٕ رات اسبضٜٛات. اجملاٍ ٖزا يف املظتدذ١َ اشبؿٝؿ١

 إْتاز يف املتطٛس٠ ايبًذإ َٔ صبُٛع١ يف األخري٠ ايظٓٛات يف َطشد٠ صٜاد٠
 ايػغاس َٔ ٚنزيو ايجا١ْٜٛ املٓتذات أٚ ايضٓاع١ٝ ايؿغالت َٔ اشبؿٝؿ١ اسبضٜٛات
 إٔ نُا  َظتُش٠ صٜاد٠ يف عًٝٗا ايطًب إٔ بايزنش ازبذٜش َٚٔ. اخل....  ٚاإلسدٚاص

 ايٛصٕ رات اسبضٜٛات اطتدذاّ َٓاؾع أدسنٛا ايبٓا٤ صباٍ يف ايعاًَني َٔ ايهجري
 خؿٝؿ١ املدتًؿ١ األْٛاع ع٢ً اسبضٍٛ نٝؿ١ٝ عشض املؿٝذ َٔ ؾإْ٘ يزا  اشبؿٝـ

 اآلٕ َعطا٠ ايزنش اآلْؿ١ اسبضٜٛات َٛاصؿات إٕ.املتبع١ ايضٓاع١ٝ بايطشم ايٛصٕ
 رات اسبضٜٛات أْٛاع طبتًـ. هلا نُشدع اربارٖا ميهٔ ٚاييت ايربٜطا١ْٝ باملكاٜٝع

 بؼهٌ َضادسٖا يف تٛدذ اييت ايطبٝع١ٝ اشبؿٝؿ١ اسبضٜٛات ؾٝٗا مبا اشبؿٝـ ايٛصٕ
 أبعادٖا سظب ؾشصٖا أدٌ َٔ ايٓدٌ عًُٝات ط٣ٛ َعازب١ أل١ٜ ذبتاز ال داٖض

 اطتدذاّ:  املتشذش ايؿشُٞ ايشَاد •.اشبؿاف سضٜٛات عًٝٗا األَج١ً َٚٔ ٚأقطاسٖا
 األنجش صاٍ َٚا عذ٠ يظٓٛات أٚسٚبا يف اسبضٜٛات َٔ نٓٛع املتشذش ايؿشُٞ ايشَاد

 يف أخز إْتاد٘ ؾإٕ ريو َٚع  اشبؿٝـ، ايٛصٕ رات اسبض١ٜٛ املٛاد بني اطتدذاًَا
 أؾشإ يف ٚاحملشٚقات ٚايكاس ايٓؿط ٚاطتدذاّ ظٗٛس بعذ ٚريو االعُشالٍ

 عًٝ٘ اسبضٍٛ مت قذ نإ إرا دٝذ٠ ْتا٥ر ٜعطٞ اسبضٜٛات َٔ ايٓٛع ٖزا.اسبشم



 إٕ.تاًَا االسرتام ٜهٕٛ حبٝح اسبشاس٠ َٔ عاي١ٝ دسد١ رات سشم أؾشإ َٔ
% 10ست٢ اسبضٜٛات ٖزٙ يف يالسرتام ايكاب١ً املاد٠ ن١ُٝ ذبذد ايربٜطا١ْٝ املٛاصؿات

 يف املٓؿز ايٛصٕ خؿٝؿ١ اشبشطا١ْ يف اطتدذاَ٘ ساٍ يف% 20ست٢ صٜادتٗا ٚميهٔ
 اشبشطا١ْ بالطات يف اطتدذاَ٘ عٓذ% 25ست٢ ايٓظب١ تضٌ ٚقذ ايذاخ١ًٝ ايعٓاصش
 إىل إعاؾ١ ايهربٜت ع٢ً حيتٟٛ املتشذش ايؿشُٞ ايشَاد إٔ ٚمبا ايضٓع، ملظبك١

 اطتدذاَٗا ميهٔ ال سضٜٛات٘ ؾإٕ اسبذٜذ تآنٌ يف تظبب قذ اييت األخش٣ املشنبات
 اشببح •.َعذ١ْٝ ألعُاٍ نػطا٤ تظتدذّ اييت اشبشطا١ْ أٚ املظًش١ اشبشطا١ْ يف

 ايزٚبإ ساي١ يف ٜهٕٛ عٓذَا اشباّ اسبذٜذ أؾشإ يف املضٗٛس اشببح ٜعاجل:  ايشغٟٛ
 ايضٓاع١ٝ ايطشم بعض يف أٚ)  املا٤ َٔ ضبذد٠ ن١ُٝ َع ١ٜٛ٦َ 1500 ايذسد١ ٚعٓذ

 َٔ املزاب١ ايه١ُٝ يف ايبداس إدخاٍ ٜتِ حبٝح( املغػٛط اهلٛا٤ أٚ املا٤ خباس بٛاطط١
 ٖٚزا ايطبٝعٞ، اشبؿاف سبذش نبري بؼهٌ َؼاب١ٗ َتدًد١ً ب١ٝٓ اشببح إنظاب أدٌ

 ايهربٜت ْظب١ ايربٜطا١ْٝ املٛاصؿات ذبذد. املذد أٚ ايشغٟٛ باشببح ٜظ٢ُ َا
:    أسذاّ ثالث١ يف َتٛادذ ايشغٟٛ ٚاشببح%. 1 ست٢ اسبضٜٛات يف املٛدٛد٠  

" (5/8 – "3/8   16-10 mm   )- ٚ " (1/8 – "3/8   10-3 mm  َٔ ٚأقٌ(    
" (1/8   3 ) mm  

 
 



.: اطتدذاَات اشبشطا١ْ اشبؿٝؿ١  
 يف تٓذسز أطاطٞ بؼهٌ ٚيهٓٗا َٚتٓٛع١ نجري٠ اشبؿٝؿ١ اشبشطا١ْ اطتدذاَات إٕ

 ٚاسبضٜٛات.بٓا١ٝ٥ – ايبًٛى تضٓٝع – عاصي١:  االطتدذاَات َٔ ؾ٦ات ثالخ
 اهلؼ١ املعذ١ْٝ ايٓؿا١ٜ ٖٞ أٚسٚبا يف اطتدذَت اييت اشبؿٝـ ايٛصٕ رات ايش٥ٝظ١ٝ

( يٝها) املُذد ايؿداس ،(َرتطب َظشٛم ٚقٛد سَاد) ايالٜتاؽ Leca  أغالٜت) 
Aglite Solite املُذد ٚاإلسدٚاص طٛالٜت ( (  

 

 

 

: الرغوية الخرسانة مكونات  

 يخم انمضافه انكيماويت انمىاد وبعض وانرمم االسمىج مه خهطت عه عبارة هي 

 هىايت فقاعاث نخكىن يؤدي مما خاصت بمضخها وضخها عاديت بخالطت خهطها

 ممهىءة خاليا حكىن اني يؤدي مما.انضخ اثىاء انهىاء بذخىل ورنك انخهطت داخم

.اوزوه ويخف حصهذها ويسيذ كثافخها مه يقهم مما االسمىخيت انعجيىت داخم بانهىاء  

 َظُٝات اشبشطا١ْ اشبؿٝؿ١:

:وهما انرغىيت انخرساوت بهم حخصف اسماء عذة يىجذ  

انمساميت انخرساوت  

انغازيت انخرساوت  

انخهىيت انخرساوت  



:َضاٜا اشبشطا١ْ اشبؿٝؿ١  

 : ناالتٞ ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ ملضاٜا سضش ميهٓٓا

عاي١ٝ اقتضاد١ٜ دذٟٚ رات -1  

.املٓؼأ ٚصٕ تكًٌ -أ  

.صػري٠ اطاطات ٚابعاد ق١ًًٝ سذٜذ نُٝات -ب  

.ايضب اثٓا٤ اقٌ ٚدٗذ سخٝض١ ْكًٗا تهًؿ١ -ز  

. اسبشاسٟ ايعضٍ عًٞ عاي١ٝ قذس٠ -د  

.ٚايتربٜذ ايتذؾ١٦ يف ايطاق١ تٛؾري -ٙ  

: عاي١ٝ اْتاد١ٝ رات -2  

 ملعذات ذبتاز ال ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ ٕ سٝح ق١ًًٝ عُاي١ باطتدذاّ االْتاد١ٝ سؾع ايظٌٗ َٔ
.اعاؾ١ٝ  

: ٚايتؼهٌٝ االطتدذاّ ط١ًٗ -3  

 سٝح.عٓا٤ دٕٚ ايؿتشات بني دخٛهلا ٜظٌٗ مما يًتؼػٌٝ ايعاي١ٝ ٚقابًٝتٗا الْظٝابٝتٗا ٚريو
Bleeding سذٚخ بذٕٚ عدٗا ميهٔ ٚاٜغا.طبتًؿ١ ٚاػهاٍ قٛايب يف صبٗا املُهٔ َٔ  اٚ 

 .Segregation سبٝيب اْؿضاٍ

.يًششٜل َكا١َٚ -4  



.يًب١٦ٝ ٚصذٜك١ عاس٠ غري -5  

 َعشؾ١ دٚس ٖٓا ٜأتٞ.ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ اطتدذاّ َٔ ٚايكِٝ املضاٜا عًٞ تعشؾٓا إ بعذ
. ؾٝٗا ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ اطتدذاّ ٜضًح اييت ايتطبٝكات  

 

: ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ اطتدذاّ صباالت  

: ايطشم تظ١ٜٛ ٚاعٌُ اشبٓادم سدّ -1  

 حبٝح االْؿام بٓا٤ يف ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ تظتدذّ ٚاٜغا االطاغ ٚطبكات ايطشم يبٓا٤ قاعذ٠
.االْؿام بٓا٤ اثٓا٤ تعٗش اييت ٚايتذاٜٚـ ايؿشاغات ٤ًَٞ يف تظتدذّ  

: ازبذسإ -2  

 عضٍ يضٜاد٠ ايطٛب َباْٞ يف ايتذاٜٚـ سبؼٛ نُاد٠ ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ تظتدذّ
 ازبذسإ ٚيف. اسبا١ًَ غري ٚازبذسإ ٚايتكظُٝات ايكٛاطع يف تظتدذّ ٚاٜغا.ازبذسإ

.اشباسد١ٝ  

تٚاالسعٝا االطكـ -3  

 ايتظ١ٜٛ ٚاعُاٍ االسعٝات َٚاد٠ يالطكـ سشاسٟ نعاصٍ ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ تظتدذّ
 ايٛاح يعٌُ ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ ٚتظتدذّ.االسعٝات يف ايبالط اطؿٌ َاي١٦ نُاد٠ ٚتظتدذّ.

 ٚاالب١ٝٓ املظانٔ يف ايضٛتٞ ايعضٍ اٚ اسبشاسٟ ايعضٍ يف ٚاملظتدذ١َ املعًك١ االطكـ تػط١ٝ
.املؤطظات َٚباْٞ  



.اشباسد١ٝ ٚايذٜهٛسات اسبذا٥ل تٓظٝل اعُاٍ -4  

.اْضالقٗا َٚٓع يتكٜٛتٗا ايرتب١ سكٔ ف تظتدذّ -5   

.ايطا٥ش٠ ٚايهش٠ ايظ١ً ٚنش٠ ايتٓع َالعب بٓا٤ يف -6  

ايكذمي١ يًُباْٞ ٚاالصالح ايرتَِٝ اعُاٍ -7   

ايشغ١ٜٛ سظب نجاؾتٗا:ٚميهٔ تضٓٝـ اطتدذاّ اشبشطا١ْ   

ٚتظتدذّ يف ايعضٍ اسبشاسٟ ٚايضٛتٞ ٚاعُاٍ اطتبذاٍ ايرتب١  3ّ/(نػ600ِ-300نجاؾ١ )-1
ٚايظكٛف ٚايتظ١ٜٛ ٤ًَٞٚ ايؿشاغات ٚدعاَات ازبظٛس بذٍ ٚتذعُٝٗا ٚتجبٝتٗا ٚيف ايطٛابل 

 ايرتاب ٚقٛاعذ ايطشم ايؿشع١ٝ ٚيف تطبٝكات اسبؿش ٚاعُاٍ املٓادِ
ٚتظتدذّ يف اْتاز ايهتٌ خؿٝؿ١ ايٛصٕ ٚاْتاز االيٛاح ازباٖض٠  3ّ /(نػ1200ِ-600نجاؾ١ )-2

 ٚيف اعُاٍ ايذٜهٛس ٚصخشؾ١ اسبذا٥ل .
ٚازبذسإ ٚتظتدذّ يف اْتادااليٛاح ازباٖض٠ ٚيف اعُاٍ ايطٛابل  3ّ /(نػ1600ِ-1200نجاؾ١ )-3

 يًشصاظٚاْع١ُ اسبٛا٥طاملغاد٠ احمل١ًُ ٚسٛادض ايضٛت ٚيٛسات ايطشم ايظشٜع١ 

 

 

 

 

 



: ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ ٚخضا٥ط ْٛع١ٝ عًٞ تؤثش اييت ايعٛاٌَ  

.ٚتذسد٘ املظتدذّ ايشناّ ٚخٛاظ ْٛع-1  

االمسٓت ايٞ املا٤ ْظب١-2   

Water cement ratio 

Degree of compaction ايذَو دسد١ 3-  

Workability&Consistency ٚايكٛاّ ايتؼػٌٝ خاص١ٝ 4-  

.ايشناّ ايٞ االمسٓت ْظب١ -5  

  

 

  ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ َٚٛاصؿات خضا٥ط
: ايهظش َكا١َٚ -1  

 املا٤ ْٚظب١ ايهجاؾ١ اُٖٗا ايعٛاٌَ َٔ صبُٛع٘ عًٞ ايشغ١ٜٛ يًدشطا١ْ ايهظش َكا١َٚ تعتُذ
 ايٞ ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ يف ايهظش َكا١َٚ صٜاد٠ ؾُٝهٔ.االمسٓت ايٞ ايشناّ ْٚظب١ االمسٓت ايٞ

.بايبداس آٜاعٗا طشٜل عٔ ايغعـ  

: اسبشاس١ٜ املٛص١ًٝ -2  

.١ٜٛ٦َ دسد١\\ّ\\ٚاط 0.43ايٞ 0.065َٔ ايشغٟٛ يًباطٕٛ اسبشاس١ٜ املٛص١ًٝ ترتاٚخ  



: ازب١ٜٛ ايعشٚف َكا١َٚ -3  

 االْهُاش شباص١ٝ ْعشا ٚريو.املتكًب١ ازب١ٜٛ ايعشٚف َكا١َٚ عًٞ قذس٠ ايشغ١ٜٛ يًدشطا١ْ
ايشطب باهلٛا٤ آٜاعٗا ٜتِ ٚاييت ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ بٗا تتُٝض اييت بازبؿاف  

 يًدشطا١ْ االْهُاش ْظب١ اععاف عؼش٠ سٛايٞ ايشغ١ٜٛ يًدشطا١ْ االْهُاش ْظب١ تبًؼ
.ايعاد١ٜ  

: ايضٛتٞ ايعضٍ -4  

 ٜػين ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ ؾاطتدذاّ.االصٛات اَتضاظ عًٞ ايعاي١ٝ ايكذس٠ ايشغ١ٜٛ يًدشطا١ْ
.يًضٛت ايعاصي١ ايكضاس٠ اطتدذاّ عٔ  

: اسبشٜل َكا١َٚ -5  

 ايتذاسب اثبتت ؾًكذ.يالسرتام قاب١ً غري ؾبايتايٞ.عغ١ٜٛ غري َاد٠ ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ تعترب
 ملذ٠ اسبشٜل قاَٚت قذ طِ 15ٚبظُو 3ّ\\نذِ 1400بهجاؾ١ ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ َٔ بالط١ إ

.طاعات طبع عٔ تضٜذ  

: ًدشطا١ْ اشبؿٝؿ١ايك٠ٛ االْؼا١ٝ٥ ي  

 يًبٓا٤ ناؾ١ٝ ٖٚٞ 2طِ/نذِ 45-35عبٛ يًغػط ؾُكاَٚتٗا:   اإلْؼا١ٝ٥ قٛتٗا ْاس١ٝ َٔ
املدتًؿ١ ازب١ٜٛ يًعٛاٌَ َكا١َٚ املاد٠ إٔ نُا اإلْؼا٥ٞ  

 األبٝض ايطٛب َاد٠ َٔ يذٚسٜٔ سا١ًَ سٛا٥ط بٓا٤ باإلَهإ سٝح األبعاد، بجبات ٚتتُٝض
.سذٜذ١ٜ أٚ خشطا١ْٝ دظٛس أٟ إىل اسباد١ دٕٚ املظًش١ األيٛاح ْعاّ َٔ طٛابل ٚألسبع١  



 املطًٛب١ ايعامل١ٝ يًُٛاصؿات َطابل ايضٛت اْتكاٍ َعاٌَ ؾإٕ:   ايضٛت عضٍ ْاس١ٝ َٚٔ
.اشباسد١ٝ ايغٛعا٤ ٚعضٍ املب٢ٓ داخٌ اهلذ٤ٚ تٛؾري يغُإ  

 ايتكًٝذ١ٜ املٛاد َٔ أع٢ً األٚي١ٝ تهًؿتٗا اشب١ًٜٛ اشبشطا١ْ َٛاد ؾإٕ:  ايتهًؿ١ ْاس١ٝ َٔ أَا
ايرتنٝب طشع١ يف تٛؾش ٚيهٓٗا  

 ٚنزيو ٚصْٗا شبؿ١ ْعشًا ايضٓع َظبك١ باشبشطا١ْ َكاس١ْ ايٓكٌ تهايٝـ يف تٛؾش أْٗا نُا
يًرتنٝب ثك١ًٝ َعذات إىل سادتٗا عذّ  

 ايتؼطٝب َٚٛاد االْؼا٥ٞ اهلٝهٌ يف املظتدذ١َ املٛاد نُٝات اشب١ًٜٛ اشبشطا١ْ َٛاد تٛؾش نُا
 َعني غاص أٚ اهلٛا٤ إدخاٍ بٛاطط١ اشب١ًٜٛ اشبشطا١ْ تٓتر.املٛقع تٓؿٝز ْعاؾ١ إىل إعاؾ١
: ْٛعني إىل تٓكظِ ٖٚٞ اإلمسٓيت ايشابط عُٔ  

 تؿاعٌ بٛاطط١ ايػاص ٜتؼهٌ بٗا ٚاييت املٗٛا٠ بايًدشطا١ْ إيٝٗا ٜؼاس:  ايػاص١ٜ اشبشطا١ْ -1
طا١ً٥، أٚ يذ١ْ تهٕٛ عٓذَا ايهت١ً داخٌ نُٝٝا٥ٞ  

 يف َضبٛب١ تهٕٛ َعًًُٝا املضٓع١ اشبشطا١ْ عٓاصش إٕ. ؾكط املعٌُ يف تٓتر اشبشطا١ْ ٖٚزٙ
صبؿؿ١ َعذ١ْٝ قٛايب  

 ٚتتُتع َظًش١ تهٕٛ إٔ ميهٔ ايعٓاصش ٖٚزٙ( عايٞ خباس عػط رات غشف عُٔ َعازب١)
 سغ٠ٛ إعاؾ١ طشٜل عٔ ؾٝٗا اهلٛا٤ ٜكشِ ٚايزٟ:  ايشغ١ٜٛ اشبشطا١ْ -2.   دٝذ سشاسٟ بعضٍ
 تظتعٌُ إٔ ميهٔ اشبشطا١ْ ٖزٙ   املٛقع أٚ املعٌُ يف إْتاد٘ ٚميهٔ َظبكًا صبٗض٠ ثابت١

 تتأيـ: ايػاص١ٜ اشبشطا١ْ -1.َظًش١ غري عًَُٛا ٖٚٞ عاصي١ نُاد٠ أٚ ٍَٝٛ ندشطا١ْ
 ْاعِ طًٝٝظٞ سٌَ إىل باإلعاؾ١ األملّٓٝٛ َٚظشٛم َٚا٤ إمسٓيت سابط َٔ ايػاص١ٜ اشبشطا١ْ

 ؾكاعات ؾتتؼهٌ ايظابك١ املهْٛات ربًط. اشبشطا١ْ ٖزٙ يف اشبؼ١ٓ اسبضٜٛات تظتدذّ ٚال



 ٖٝذسٚنظٝذ َع األملّٓٝٛ َظشٛم تؿاعٌ عٔ ْادب١ اإلمسٓت١ٝ ايهت١ً عُٔ اهلٝذسٚدني َٔ
3: ايتاي١ٝ املعادي١ سظب ٚريو اإلمسٓيت ايعٓضش يف املٛدٛد ايهايظّٝٛ Ca(OH)2 2Al 

+6H2O →3CaO . Al2O3 .6H2O +3H2  قبٌ اشبًٝط متذد تظبب ايؿكاعات ٖزٙ
.اشب١ًٜٛ ايب١ٝٓ تتؼهٌ ٖٚهزا ؿافازب  
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