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  لخرسانيةتالخلطااتصميم
  

  

  

  

ϖ اعداد 
ϖ المهندس رضا طاهر محمود  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



٢ 
 

  لرحيمالرحمناهللابسم
لمرغوبةلعمتالمتطلباالنسبيةلمكوناتهابمايتفقمعالقيمالخرسانيةيعنيتحديدتالخلطاامقدمةتصميم

. لمعين
حسابيةمبنقبطرنقديكوولوضعيةاتسمىبالنسبةةولخبرانسبثبتتفاعليتهامنامباستخدلكنذيكوو

مثلمد(ةلمتصلدالخرسانةالمطلوبةفياصالخووالمستخدمةادالمواصافنيتتصمنخوسساايةعلى
السهولةالخرسانةمثلاصناعةاتلتيتتطلبهاخطوتاطااالشتروا)يمةللبرومقاألومةلألحماولمقاىا

. لخرسانةالسطح)طيبلتشا(لنهائيةالتسويةوالمناسبةللصب
,  بلمطلواالنشائيالعملعايةحسبنودالقتصاالتكاليفتاعاالكمعمروذ
مطلوبةفاصخوذاتمنهاعلىخرسانةلنحصلدةلموجوادالمواماستخدالىفالحسابيةتهدقالطراهوهذ
جىلخرسانةللضغطتبينمدامةومقارانعتباايمكنولتكاليفالكبأقلةوذلمتصلدوالطريةالحالتيناي
  . لطريةالخرسانةدةاجوىعنمدطلهبوابرقيمةتعآماةلمتصلدالخرسانةدةاو

لمتايادقتصااعلىولخرسانةدةالتيتؤثرعلىجواملالعواأهملخرسانيةمنالخلطةايعتبرتحديدنسبو
. وعشر
. ادلموامننفسنجميعهاتتكوأنثمنهابالرغموتهادمتبانيةفيجوتعلىخرساناللحصوالممكنافمن
لمالنقللتلكاتكاليفلولعماراجوأىعلومكوناتهانثماألخرسانيةعلىتالنسبيللخلطاداالقتصاايعتمدو

آبيالخلطةتأثيراتهفيدجووتؤثرنسبةيلذواألساسيةللخرسانةتالمكونااحدأالسمنتايعتبرو.تكونا
,    لخلطةتابالنسبةلباقيمكوناثمنه عتفارالاعلىتكاليفهانظرار

ولناعمماآالروالخشنماآالرا(ألساسيةللخرسانةتالمكونااالخرسانيةعداللخلطةىخرتامضافاوهنا
,   )سمنتاال عجينة

سولمتصلبةوالطريةامعينةللخرسانةفيحالتيهاتعلىصفالمهاللحصواستخدايتمدةعاتلمضافاوا
ألخرالخرسانيةتالمضافاواألساسيةالخرسانيةالخلطةتالتفصيلعنمكوناامنءبشيقلتطرايتمفو
لطرقةوالخرسانيةتالخلطاافيهتفاصيلعنتصميمنلثانيسيكوالفصلواللبحثولالالفصلالمنخالى
  .  مةولمقاالخرسانيةعاليةتالخلطاوايةدلعاامةولمقاذاتالخرسانيةتالخلطاالمستخدمةفيتصميما
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  تلمحتوياا
  ولالالفصلا

  . لخرسانيةتالمضافاا  -  ٢.    ألساسيةاالخرسانية لخلطةتامكونا-  ١

  

  - ٢.  آيفية تحديد وبيان نسب ومكونات الخلطة الخرسانية– ١لثانيالفصلا
  -  ٤ .  لخرسانيةتالخلطااتصميمقطر -  - ٣.    ألسمنتيةالعجينةمواآالرالعالقةبينا

  .مةولمقاالخرسانيةعاليةتالخلطااتصميم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ولالالفصلا
  

  لخرسانيةالخلطةتامكونا
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خشن مورآاناعممرآا( مآالرواألسمنتايهألساسيةالخرسانيةالخلطةتامكونا
الكيميائيةتالمضافااوهيلخرسانيةاللخلطةىخرتامكوناكهنالدينانيكوانممكنىخرتافيحاالءولماوا)

لمذاتلمكوناالتفصيلامنءبشيولنتنافسووللخرسانةتلصفااتحسينبعضضمهاحيثيتملغراستخد
                       -:يليوآمالعمليةاحياتنااللتينتعاملمعهاطوتالمكونااضحةعنتلكرةوالديناصونعالهلتتكوافيرةآو

  

                                                                                               - :ألساسيةالخلطةتانامكو-:الاو
آما ألسمنتا -   ١
لمكونااءاواألجزابطرلخاصيةتتمكنمناذهلهمنخالوتالصقيةاصألسمنتلهاخودةامانفاوفمعرهو
 لخرسانيةبكتلةصلبةاللخلطةىألخرتا
لتالصقيةلعجياصالخوالتيتعطياهةهيألماامايسمىبعمليةوهوألسمنتءوالماابينلكيميائيالتفاعلوا.
- ١                              -:بعةأرهيألساسيةاألسمنتتاآبامرولتفاعلالناتجةعناألسمنتانة

–ملكالسيواثالثيتلوميناا- ٣ C٣S–ملكالسيواثالثيتسليكا-  ٢ C٢S -ملكالسيواثنائيتسليكا
C٣Aملكالسيواباعيرحديدتلوميناا -٤-
C٤AFلكااثالثيتسليكامولكالسيواثنائيتسليكاآبمرئيسيةرةرعنهابصوولألسمنتمسؤامةومقاو
مألىوألمايو٢٨اللخالةلمبكرامةولمقاافيةآبيرجةربدركيشاملكالسيواثالثيتسليكاآبلمرواملسيو

لاوىسنةيتساوربعدمرولىوألمايو٢٨المةبعدولمقابااآتسافيدورفلهملكالسيواثالثيتسليكاآبمرا
,    مةولمقااويرفيتطنآبامر
لانامةمعولمقااقلعلىافلهماتأثيرملكالسيواباعيرحديدتلوميناموالكالسيواثالثيتلوميناناآبالمراماا

  .ةلمبكرامةولمقادةايازفيدورلهملكالسيواثالثيتومينا

  

  

  

  

  

  

  

  

 منيوتالندرلبواألسمنتامنةعديداعنوجانتاايمكنذآرلااردةلواألساسيةتاآبالمراعلىنسبدباألعتماو
                                                                                                                   -:اعألنواهذه
  -  ٣.  ارةلحرالمنخفضياتالندرلبواألسمنتا   - ٢.   ديلعاياتالندرلبواألسمنتا  -  ١
 تللكبريتامولمقاياتالندرلبواألسمنتا  - ٤.  لتصلباسريعيتالندرلبواألسمنتا
 - ٢. ستعماالتهواصهالكلمنهاخواعألنواههذو.
لحامن٧٥%وديمثلبحدمآالراانلخرسانةحيثامتانةةولكبيرفيتحديدقوورالدالهامآالرااصخومآالرا
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, ناعممورآاخشنمرآالىايصنفمآالروا. لخرسانيةالكليللخلطةاجم
 ٤قمريمرمنمنخليلذاهولناعمماآالروا
منخللاليمرمنمنخاليلذاهولخشنماآالروالنجطوالكلتبعةفتحاارفيهيلذالمنخلاهوبهدلمقصووا
  .٣م\آغم٢٣٠٠ودبحدهيطبيعيمرآالتييستعملفيهاالخرسانةافةوآثا.  ٤قمر

  

أثناء لخرسانيةالخلطةالىفاتضاادموهي- :الاوالخرسانيةتلمضافاا-:ثانيا
يلوآمامعينةاصلمتصلبةخوالخرسانةاوالطريةالخرسانةءاعطاضالغراقليلةجدتبكمياولخلطاعملية
                                       للخرسانةةلمبكرامةولمقادةاياز  - ٢.   لخرسانةاعلىضخرةلقداتحسين  -١ - :   ي
 - ٤.  لتصميميةالنسبةوزايتجاءضافةماونالطريةبدالتشغيلللخرسانةاتحسينقابلية  -  ٣
  - ٦.  لحبيبيالالنفصاوثالحدمنحدا  - ٥.  لتصلبامنزلتاخيرفيواألتعجيلاا

  - ٧.  يلبرامةومثلمقاةلمتصلدالخرسانةاصاتحسينخو
  - ٨ .خاصةتصفاذاتخرسانةأوخرسانةخلويةءأوللماةعلىخرسانةغيرمنفذللحصوا
  .   مةعاليةومقاذاتعلىخرسانةللحصوا

  

  

  

  

  

  

                                                -:وهي لخرسانيةتالمضافااماستخدابهافيحالةاماللتزايجبوطشركهنا-:ثانيا
  -٢.لتسليحاحديداولخرسانةاعلىراضاالهاتاثيرناليكواانجدوريلضرامن  - ١

-٣. تجريبيةتسطةخلطاالمستخدمةبوتاألضافاافاعليةومالئمةىمنمدآدلتااورةضر
وومفصلةتتتوفرمعلوماانيجبالخرسانيةلخلطةافينفستلمضافاامناآثراونوعينامستخدافيحالة

  -٤.فقفيمابينهمالتوواخلهمااتدىضحةعنمدا
لخاوالمسلحةالخرسانةالىابتاتااتيدرلكلواساسهامنالتيتاالضافاماوالكالسيوايدروآلضافةمايجبعد

  -٥. منضمنهادنلخرسانةبهامعااوالجهدارسانةمسبقة
  - ٦.   لتكاليفافيدةلزياامعتالضافااماستخدالناتجةمنائدالفوابينكهنانتناسبيكووريانلضرامن
بمكتونيكوموانعيةمغلقةباحكااواوميلاخلبراتدالخرسانيةعلىشكلعبوتالمضافاايدريتمتوانيجب

ىمددةولمااصالىخوالصالحيةباالضافةةامدجوألنتاايخرتاريولتجااسمهادةوالماعاعليهابالتفصيلنو
, بهالعمولمالقياسيةتاصفاامطابقتهاللمو

-:ثالثا. لرطوبةارةوالحروالشمساشعةابطريقةتحميهامندةلمااتخزينورةضرو
   -١   -:لتاليةتالمجموعاالىاتقسمولخرسانةامهامعاستخدالتييتمالكيميائيةتالمضافاالعديدمنآاهنا
 -٤.لخرسانةالتلوينتضافاا -٣.بالخرسانةءلماذالمنعنفاتضافاا -٢.  سلمحبواءالهوتاضافاا
  - ٥.ءلمااألسمنتبفعلافاجترامةولمقاتضافاا
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)                                                   اعنوايوجدمنهاسبعة(لتصلبالتحكمفيءوالمااتخفيضنسبةتضافاا
                                                                                                . مختلفةىخرتاضافااتوجد - ٦

ةنبذءعطارواليهاباختصاقالتطراتموهناآرلذالسابقةتالمضافاعاعنموضوىخرةاآثيرتفاصيلكوهنا
  .   مهااألساسيةالستخداضاألغرواعهاانواعنةمختصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لثانيالفصلا

  لخرسانيةتالخلطااتصميم

  

  لخرسانيةالخلطةتامكوناونسبنبياوتحديدآيفية - ١

وهي لحبيبيةاادلموالخرسانيةمكوناتهامنالخلطةا  -أ
خلطةبنسبةلبالحجمفمثاليقازناونسببالوهيئةعلىدةعارلكبيامآالرروالصغيامآالرواالسمنتا

  ٤:لحصىا٢: لرملا١:تالسمناهامعناههذ ١:٢:٤

, لحصىامناءجزأبعةوأرلرملاجزئينمنوالسمنتامنءعلىجزيتحتوأي
نتيجةتغمآالرايضاوأألسمنتبالحجمالدقيقلكميةالتحديدامكانيةمالعدزنلنسببالواتلكنتكوانتفضلو
.   ملمستخداللحدىالتييستوعبهاحجممعينبتغييرمدالكميةاير
  . لحجمبالرطوبةدةاياةزهرظالصغيرقديتغيرحجمهبتأثيرماآالراأنآما

آنسبة بين لحبيبيةادالمواننسبة تبيوقد   -ب
تعتبرخلطة١:٤لخرسانةفالخلطةبنسبةرافتقااواغنىىلنسبةمداههذنزنبالومرآااءجزأستةوألسمنتا

  -ج. ةتعتبرخلطةفقير١:٨لخلطةبنسبةاماأغنية
لوالصغيرماآالرواالسمنتالطريةمنالخرسانةالمكعبمنالمترالحبيبيةبمايحويهادالمواقدتبيننسبو
لخلالخلطفمثالنسباعندتلكمياابالحجمتسهياللتحضيرمآالروازنألسمنتبالوايبينأنلكبيرعلىماآار
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= حصىومترمكعب٠.٥= ملرآيلوغرام ٣٠٠ = سمنتأ. ط
 -  ءدلطريةبعدخلطهابالماالخرسانةايعطيتقريبامترمكعبمنتلكميااههذعمجموومترمكعب٠.٨
يسمىمعامدلعداوهذالطريةالخرسانةالمكعبمناللمترسآياالبعدداألسمنتالتعبيرعنايتمانيمكنآما
خلو)امغرآيلو٥٠حدالوالكيسوزنا(سمنتسااآيا٦لمكعبمنهاعلىالمترياالسمنتفمثالخلطةيحتوال
.                           اآياس  ٤لمكعبمنهاعلىالمتريايحتوةخلطةفقيرسأواآيا ٨لمكعبمنهاعلىالمتريايحتوىخراطة
 ٣م٠.٨=صىح٣م ٠.٤= رمل   اآياس  ٦= سمنتأ

 - هـ
ألسمنالىءالماافمثالخلطةبهانسبةزنألسمنتبالوانسبةمنهيئةللخلطةعلىءلمااالالزمةءلمااآميةتبين
  للخرسانةلمكعبالمتراألسمنتفيوزناعلمذافا, زنبالو٠,٥= ت

  

  

  

  

حياناقدتبيوأ.باللترءلماالكذبالتالييمكنتعيينحجمولخلطاءالهألجرزملالءالماوزنامكنتعيينألطريةا
   آغم٣٠٠=السمنتا -: فمثالةلطريةمباشرالخرسانةالمكعبمنامةللمترزلالالخلطءاماآميةن

  ٣م٠,٨=والحصى      ٣م٠,٤=ورمل
 ٦(سمنتاآغم ٣٠٠لهملخلطةيلزالطريةلهذهالخرسانةالمكعبمنالمترأيأنالتر١٥٠=والماء
,   ءلترما١٥٠و)اآياس

يتم  –و.لطريةالخرسانةالكليةمنالمكعبةراألمتاداخلطةتبعالعديألادلموالمطلوبةمنتالكميااتحسبو
   ألسمنتبالخلطةفمثالخلطةوزنانهانسبةمئويةمنسأساأعلىتجدتانوالضافاابيان آمية 

 ٣٠٠=السمنتا:
لمستخدمةتااالضافاانوزنيعنيتضافام٢%لتربها١٥٠=ءماو٣م٠,٨=حصىو٣م٠,٤=ملورآغم

  .جةزلطاالخرسانةالمكعبمناللمترامغرآيلو ٦=٠,٠٢*٣٠٠=

ورآام )نشطة(سمنتيةالخرسانةمنعجينةناتتكوألسمنتيةالعجينةمواآالرالعالقةبينا -٢
لعجامةوبالنسبةلمقااجدةكبيرمآالرامةومقاانلعجينةحيثامةولخرسانةعلىمقاامةوتعتمدمقاو)خامل(
. مآالرالحوخلشرايمرولعجينةائمافيندالتقليديةيكوالخرسانةرانهياانلذلكفاو. ينة
ولمقاافاننانحصلعلىخرسانةعاليةمآالرامةومنمقابتقترامةعاليةجدومقاذاتعجينةجنتاامكنناذاأفا
تشغيلانلىرةاالشااالبدمنوهنا.)ليسحولهو(آامبالرخلشراحيثيمرءفيهامفاجىرالنهيانالتييكووامة
آما .لعجينةاسيولةارتتأثربمقدموآاللرعجينةلالخرسانةتنتجمنتأثيرتشحيماية

.  ألسمنتيةالعجينةاراستمردواجووئلعلىالخرسانةللسوايةذتعتمدنفا
لعجينةوا.آاملراليسوألسمنتيةالعجينةاناتجمننئميكوالدالخرسانيةالكتلةشانكمانالكفاذلىاباألضافةو
-٢شكل(ءلمااعنمعلقلالسمنتفيرةعبانالسمنتيةتكوا
عو.)س/م(السمنتالىءالماالةعكسيةمعنسبةدالضغطللخرسانةامةومقاانجةيوضحدرخفتوآلما)٥

لاقديصلحجمهيلذواالسمنتتاسطححبيبادةمنماءولماالجلمننالالسمنتفيتكوهةالمااعمليةاندماتبد
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. لناتجمنهاالسمنتاىضعفحجم
  .  العجينةلجلببعضهمكونابنيةاحبيبةحتىيتصلكلللجلحونايستمرتكوهةالمااارستمرامعاوهكذ

  

  

  

  
  

  

-:الأولخرسانيةاتلخلطااتصميمقطر -٣
.   حبنجاللسابقةلالستعماةالخبرالخرسانةنتيجةتالطريقةنسبالمكونااهذهدتحدلوضعيةالطريقةا
ا(لصلبةادالموالسهولتهاحيثتعطيانظرةلصغيراتاللعمليصالحيتهاولطريقةمالئمتهااهذهثبتتاقدو

) لحصىا,لرملا,السمنت
لخلطبحيثنحصلعلىخءاثنااعاتهاالمرتتركزماولالءالمااآميةدقدتحدولحجمزناوانسببالوهيئةعلى

.   لتشغيلالطةلدنةسهلة
لخرسانةللامةوطبقالمقااولخرسانةعاطبقالنوتلمنشآافيدةلمستخدمةعازنالخرسانةبالوتانسبمكوناو

صى لحالسمنت الرمالا.                          :يليهي آما ضغط
 ١٢ ٤خلطةمتوسطة ٣مآالروا ١ألسمنتأيانا١١٢مةعاليةومقاذاتخلطةغنية

آام لروا١ألسمنتأيانا١٣٥مةمنخفضةومقاةذاتخلطةفقير٦آام لروا١سمنتألأيانا
. لدنةنمناسبلتكوامقوذاتلخلطةاقلمايمكنلجعلءألماوامناسبمآالراسانساالكعلىوذ٨
= حصى   ٣م٠.٤= س آغم       رمل = ألسمنتالمستخدمةالوضعيةالنسبوا

من )س/م(السمنتامنآنسبةءلمااقيمةاوحلتيتتروالمعقولةوالمناسبةءالمااآميةمع٣م٠.٨
) س(السمنتاآميةماا.  لعملاطبيعةآميتهادويحدزنبالو٠,٧لىا٠,٤
 ٤٠٠الى  ٢٠٠من )س(كمية اوححيثتترةفقيراوغنيةهل هيمةلهزلالالخلطةوالعملعانودهافيحد
.  لخرسانةالمكعبمناللمترساآيا٨لىا ٤منامايجرآيلو
لطريقةتتاههذبعيوو.لطبيعتهالعمليةتبعاتاصفااعنموللمسئوسالمهندءالمااوآميةالسمنتاآميةديحدو

.         لعملوفالظروآةمترودةغيرمحد)س/م(السمنتا/  ءلماانسبة -  ١:- آلتيةطالنقاالخصفي
 - ٣.مترمكعب١,٢ لىاحياناالحجماقديصلتولحاالامكعبافيجميعمتراالتعطيرةآولمذالنسبةا- ٢

آبر الايرالعتباسالمقاواجهرتدموآالراعنولاهمامعمالحظة١:٢وهي لحصىشبهثابتةا/ لرملانسبة
 -٤.  لنعومةللرملامعاييرلله وآذلكاهما

لضامةولمقاقيقةداليمكنتوقعقيمةوآذلكلناتجةالخرسانةاصاصحيحةلخوتعلىبياناللحصوااليمكن
  . لخرسانةاغطلهذه

  

  



٩ 
 

  

  

  

راتختبااعملميلزولخرسانيةاالخلطةفيس/ملطريقهعلىمعرفةنسبةاهذهتعتمدلةولمحااطريقة:ثانيا
. لمتباينةتالخلطاوالمختلفةادالموانةبينرمقا
لامةولمقااوآذلكس/ممايجبتحديدنسبةآلرملوالحصىواالسمنتامنتعينادجوولطريقةاهذهتتطلبو

-:   لةولمحااتصميمخلطةخرسانيةبطريقةاتفيمايليملخصلخطوو.    مطلوبة
-)لكيسوزنامن٥%( آغم ٢,٥ ودالسمنتفيحدامنآميةتؤخذ
-.     اوللجدامناولبيانيةتالمنحنياامنةاولخبرامن)س/م(نسبةدتحد
آمية  تحضر-.     ب,المكونةمناالسمنتالتكوينعجينةءلماواالسمنتايخلط
عاالآبرريالعتباسالمقاااليزيداعىايركمافلسطحجاوالمشبعماآالراامستخدايفضلوالحصىلرملامن
 - ).صغراايهما (لتسليحاحديدخسياالمسافةبينا٤/٣اليزيدعنوانالصغرللمقطعالبعدا٥/١ن

لخلطالىاتصلانلىالخرسانةاماقودثميحدالخلطةجيداتخلطوحصىلوالرملامنتآميايجيارتدفيضا
 -.   لمستعملةوزاناالامنهاتحسبولمتبقيةتالكمياالكذبعدزنتو -.     بلمطلوامالقوالتيتعطياة

تفترلمطلقالحجماطريقة:ثالثا.لعملالخرسانةلموقعالمطلوبةلعملخلطةالحجمزنوابالوتلكميااتحسب
لمالحجمايالمكونةللخرسانةادالمطلقةللمومالحجوعاجمومهولمطلقللخرسانةالحجمانالطريقةاههذض

 + Absolute volume = C/Gs + S/Gs - :  حيث:يليآماءلماوالحصىوالرملاطلقلالسمنت
G/Gg + W/١٠٠٠ = ١.٠ LitersC   =

  S.  لخرسانةالمكعبمناللمترزملالاماألسمنتبالكيلوغروزنا
=  G.    لخرسانةالمكعبمناللمترزملالامالرملبالكيلوغروزنا=

  W. لخرسانةالمكعبمناللمترزملالاماغربالكيلولحصىوزنا
= Gc ,Gs, Gg.  لخرسانةالمكعبمناللمترزملالامابالكيلوغرءلماوزنا=
.                       لتر١٠٠٠= لخرسانةاحدمترمكعبمننواليعلمابأالتوالحصىعلىوالرملوالنوعيلألسمنتزنالوا
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االشترةوالمتصلدالخرسانةامةولمطلوبةفيمقاتاطااماياتيطبقالالشترمآالتحديدملطريقةيلزاهذهفيو

آمية  -١:  زجةلطاالخرسانةاتشغيلىلمطلوبةفيمدتاطا

 زنالسمنتبالوالىءالماانسبة -٢. لخرسانةالمكعبمناللمترمةزلالاالسمنتا

  -٣.لخرسانةالمكعبمناللمترءلمااآميةاو)س/م(

 - ٤. ملمستخدماآالرالكبيرفيماآالرالىالصغيرماآالرانسبة

لنتامنةولخبراقعوامنآرلذاسالفةتلبياناداتحدو.لصغيرماآالروالكبيرماآالروالنوعيلالسمنتزنالوا

     GgلنوعيةوزاناألدانحدوآذلكG/S , W/C , Cقيمةدننانحدايالمعمليةراتاالختباامنولعمليةاائج

Gs,Cgلحصىوالرملامنكلوزنلتعيينآرلذالةسالفةدلمعااثمنطبق .

لحجزنالوامعرفةميلزمآاللربالحجمولالسمنتزنلحبيبيةللخرسانةبالوتالمكوناالنسببيننايدبياواذاار

) لمكعبامترلايوزنا(خلطلوالرملاميلكلمن

 لتالياللمثاالطريقةفياتتضحتلكو.ربلتجاةوالخبراقعوالكمنوذ

ةلمتصلدالخرسانةنابحيثتكواملقواجةلدنةزلطاالخرسانةناخرسانيةبحيثتكوتصميمخلطهبلمطلوا:

 ةانعاامعمر.  ٢سم/آغم ٢٤٠ويتساميو٢٨بعد  مةللضغطومقاذات

= لنوعيلالسمنتزنالوا:بانلعلمامع١٦/٣لقياسيالمنخلامن٤٠%يمرمنهنسبةملمستخداالخليطمرآا

) الرمل او الحصى(مآاللرلحجميزنالوا٢,٦٥) = الرمل او الحصى( مآاللرلنوعيزنالوا٣,١٥

 - ألحلا٣سم/آغم ١٧٠٠= 

لاهو١٦/٣لقياسيالمنخلامنرلماايعتبر:)لحصىا(لكبيرماآالرالىا)لرملا(لصغيرماآالراتعيننسبة

.  لحصىاهولمحتجزعليهوارمل

:  مالحظة٦٠%ويلحصىيساابالتاليو٤٠%ويلخليطتساماآالرالمئويةللرملفيالنسبةانايتبيناذن

- لعمليةابقالسوةواللخبرطبقاضلنسبةقدتفراهذه

ويلحصىتساالىالرملانسبةايللرمل٣٣%سسااعلىةمباشرضقدتفرامالستخدالشائعةالنسبةوا

 - ب٢:١

ميو٢٨بعدةلمتصلدالخرسانةامةومقاسساالخرسانةعلىالمكعبمنامةللمترزلالاالسمنتاكميةضتفر

  .  .لتيتعملفيهاوفالظراوالخرسانةاخاصةبمتانةىخرتامتطلباسايسااعلىاو

=   لمكعبامةللمترزلالاالسمنتاآمية:   ههذامستخدالعمليةيمكنةاخبرلامنولعالقةا

آمية  اذن   ١٠٠ لىا٥٠)+ سم مربع/آغم( ميو ٢٨لضغطبعدامةومقا

آمية تعين   -ج.م مكعب / آغم  ٣٠٠=  ٦٠+ ٢٤٠= لمكعبامةللمترزلالاالسمنتا

لمستماآالرلريالعتباسالمقاوالخلطةاالسمنتفيىالخرسانةطبقالمحتوالمكعبمنامةللمترزلالءالماا
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.   لمطلوبةالقابليةللتشغيلاجةدرلكوآذمخد

)  س/م( ضاننفرللمثاافي هذا ناهوالدباالستعانةبالجدةاوطبقاللخبرةمباشرضلكميةقدتفراهوهذ

  .لتر  ١٥٠= لخرسانةالمكعبمناللمترءلمااكمية اذن٠.٥=

  

  ألسمنتىامحتوولخلطءاماآمية لعالقةبينايبينولجد

  القياس االعتباري

  )ملم(للرآاماالآبر 

  

  )س/م(قيمة 

  لكل متر مكعب خرسانة) آغم (لمحتوى االسمنت 

٢٠٠٢٥٠٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ 

١٠ ٠.٧٠٠.٦٠٠.٥٠ ٠.٤٧٥ ٠.٤٠ 

٢٠ ٠.٦٥٠.٥٥٠.٤٥ ٠.٤٢٥ ٠.٣٨٥ 

٤٠ ٠.٦١٠.٤٨٠.٤٢٥ ٠.٣٨٥ ٠.٣٧ 

  

وزن  ١.٥=  لرملوزنا) ٤٠/٦٠= ( لحصىوزنا: يليآمالخرسانيةالخلطةايحسبتصميم - د
  الرمل

Absolute Volume = ٣٠٠/٣.١٥+S/١.٥+٢.٦٥S/١٠٠٠ = ١٥٠/١.٠+٢.٦٥ Liters  

  آغم ٨٠٠= وزن الرمل 

  آغم  ١٢٠٠= وزن الحصى 

  :نسب الخلطة الخرسانية بالوزن

  ماء  حصى  رمل  اسمنت
  آغم١٥٠  آغم١٢٠٠  آغم٨٠٠  آغم٣٠٠
١ ٢.٦٧٤ ٠.٥ 

  -: لخرسانيةبالحجمالخلطةانسبة

  ماء  حصى  رمل  اسمنت
  لتر ٣ ١٥٠م ١٢٠٠\٣١٧٠٠م ٨٠٠\١٧٠٠  ٣٠٠\٥٠

  لتر ٣١٥٠م ٣٠.٧١م ٠.٤٧  اآياس ٦
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                        -:منهاهامةىخراسساعلىهاتحديديتمانلحصىيمكنالىالرملاتعييننسبةانلىرةاألشااالبدمنوهنا
 -:  ىلقصوالكثافةاطريقة - ١
: لحصىفمثالالىالرملاعلىنسبامختلفةمنيفقطتحتوفلجاماآالرامنتفيهايتمعملخلطاو

%٢٠%,١٠%,٠ 
هذايمكنمنوعلىمنحنىاءاتلقرالكلمنهاثمنرسمزنلوةاحدومعتعيين١٠٠%.………٤٠%,٣٠%,

ممتغااقلنسبةفرأعلىللحصوىايانهايةقصوزنلوةاحدوهاعندنلتيستكوالرملانسبةديجاالمنحنىا
  .كنة

 -:  مآاللرلسطحيةالمساحةاطريقة -  ٢
لسطحيالمساحةوالخرسانيةالخلطةاألسمنتفياعجينةآميةلربطبيناهولطريقةاهذهلعلميفيساألساا
لراذاتلخرسانيةتالخلطاالكبانهفيذمعنىوبينحبيباتهقأللتصااعمليةمسطحهألتمااتغلفيلذماآاللرة
. مآالرااهذلسطحيةلالمساحةدةايازألسمنتبسبباآميةدةلزياجفانهيحتاسلمقاالصغيرماآا
آورة لمذالتعبيرقاطرىحدوا
لمطلالضغطامةولكبمعرفةمقاوذلضغطللخرسانةامةومقاولخليطماآاللرلسطحيةالمساحةاماستخداهي

 ٢٦الى  ٢٤مناوحلخليطبقيمةتترماآاللرلسطحيةالمساحةضاقدتفرأووبةللخرسانة
. مةوقيمةللمقااالآبرلتيتعطيغالبااغم\٢سم
  .     لشاملماآالرارملفيلانسبةبأولمطلورجالتددابالتالينحدو

٤ - 
الموامنآبيردعددمةتتميزبوجوولمقاالخرسانيةعاليةتالخلطاامةولمقاالخرسانيةعاليةتالخلطااتصميم

لقامرغوبةخاصةمنناحيةاصخوذاتلىخرسانةاللمثلىمنهاللوصوالنسبتوالكمياراختياالتيينبغيدا
  دةجوومةيعتمدعلىنوعيةولمقاالخرسانيةعاليةتالخلطااتصميمو. )لمتانةا(مةولمقاواابليةللتشغيل

  

  

  

  

  

  

. لخلطةاهعلىنسبدعتماامنأآبرجةربدادلموا
 - ١.مةولمقاالخرسانيةعاليةتالخلطااتصميماتموجزلخطوحفيمايليشرو

 - ٢سم\آغم ٨٠٠منأآبرلمطلوبةامةولمقاانتآااذا  --:ألتيةتالحاالالسليكافيراغباامستخدايتمتقرير
 -.   مرغوبةويةوريةضرذلنفاالخرسانةقليلةناعندماتكو

 - .   حبيبيلنفصاثالضخحتىاليحدافيحالةخرسانة
 -٢.اتيدرلكلواخاصةآيميائيةادلخرسانةمعرضةلموناعندماتكو
  التيوالموضحبالجدآماهو لمطلوبةالضغطامةولسليكاطبقالمقاراغباىمحتوضيمكنفر
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نسبة غبار السليكا المضاف آنسبة من وزن ٢سم\مقاومةالضغط للخرسانة آغم
  االسمنت

 ١٠%الى  ٥%  ٨٠٠الى  ٧٠٠

 ١٥%الى ١٠% ٩٠٠الى  ٨٠٠

 ٢٠%الى  ١٥% ١٠٠٠ الى ٩٠٠

 ٢٥%الى  ٢٠% ١٠٠٠أآبر من 

  

اماستخدامافيحالةألخلطةافيملمستخداهولحصىنالسليكاعندمايكوراألعلىلنسبةغباالحداخذأيفضلو
 -٣.لسليكارانىلنسبةغبادلألالحداخذأنيتفيفضلالكرأوالوميتولد

- :ملمستخداالسمنتاعيتمتحديدنوآيف
نامايكودةعاولتنفيذيةللمنشأائحاللوأوابالعمليةصلخاالتربةاطبقالتقريرملمستخداألسمنتعايتمتحديدنو

. تللكبريتاومسمنتمقااوالنعومةافائقيتالندرسمنتبوديأواعايتالندرسمنتبواما
نةبباربالمقاديلعاياتالندرلبواألسمنتاماستخدافيحالةأآبرنلسليكاتكوراغبادةماكفاءةنبصفةعامةفاو
. ألسمنتاعانوأقي
فأولتربةافيتلكبريتاحامالأنسبةعاليةمندجووالفيحالةتاللكبريتاوملمقااألسمنتاماالينصحباستخدو
. لجوفيةالمياهاي
افينصحباستخدتلكبريتاامةومنمقاأهماتيدرلكلوامةوفيهامقانلتيتكواالألحوأوايةدلعااالألحوامافيأ
 -٤. ديلعاياتالندرلبواألسمنتما
:يليكماملمستخدالسليكاراغباىلمكعبخرسانةطبقالمحتوالمترافييدتالنرلبواألسمنتىامحتوديحد

- -  

  

  

  

غبار السليكا المضاف آنسبة من وزن  نسبة
  األسمنت

  ٣م\محتوى األسمنت آغم

٢٠٤٥٠%الى  ١٥%

١٥ ٤٧٥%الى  ٥%

٥٠٠  عدم وجود غبار السليكا
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 Type ASTM C٤٩٤االمريكيةتصفاالمطابقللموعالنوامننبحيثيكوتمضافالاعنورختياايتم - ٥
Fالمطابق تالمضافاعلخرسانةفيفضلنواصناعةوصبةمدلفيحالةطوةاولشديدارةالحرافيحالةو

  ٤٩٤ASTM C  GTypeللمواصفات االمريكية 

٦ - 
علىخلطةتجريبيآيديتارختباالكبعدعملوذلمطلوبةالضغطامةوطبقالمقاتضافالمانسبةضيمكنفر
لمطلوبتيالقابليةللتشغيلوامةولمقااعلىللحصوموالمستخداالسمنتامعدةلماافقامنتواآدللتةةصغير

  .ن

ت آنسبة من وزن نسبة المضافا٢سم\ط للخرسانة آغممقاومة الضغ
  غبار السليكا+االسمنت

 ٥٠٠الى ٤٠٠

٦٠٠الى ٥٠٠

 ٧٠٠الى ٦٠٠

 ٧٠٠اآبر من 

١,٠ الى ١,٥%

 ١,٥ الى ٢,٥%

 ٢,٠ الى ٢,٥%

 ٣,٥%الى     ٢,٥

  

آانت اذالخرسانيةالخلطةافيكبيرمآرآالحصىاماستخدايتم - ٧
 ٨٠٠او  ٧٥٠وزلمطلوبةالتتجاالضغطامةومقا
جاولوميتدو(يحجرقوكسرامستخدوريالضرالكفمنذمناآبرمةومقاذاتفيحالةخرسانةو٢سم/آغم
 -٨)                             نيتار

يعطيلمم١٠حتىاولمم١٤سمقامآالروالمم٢٠لكبيرعنماآاللرآبرالاريالعتباسالمقاازيداليانيفضل
. يقووسليمرجومتدمآالرانيكوطانبشرفضلامةومقا
  ).مةولمقاايةدعا(لتقليديةالخرسانةافيحالةآماطريقةيفقاالولرملوالكبيرماآالرالنسبةبينضاتفرو

  

 + سمنتا(السمنتيةاداالمولىءالماانسبةضتفر - ٩
.  السمنتيةادالمووزنامن٠,٢٢عنءلماوزنااليقلةانعااالتيةمعمرالتجريبيةالةدلمعاامن)آاسليغبار
 ٨=هبوط (املقواتعطيخلطةلدنةتوعلىملدنايخرسانةتحتوسساالةمستنتجةعلىدلمعااههذنعلمابا
اآثر بتحليلنتائجالمعادلة ههذجستنتااقدتمو)سم  ١٢الى 
  ٢سم/آغم ١١٠٠الى  ٥٠٠مناوحمةتترومقاذاتخلطةخرسانية١٥٠من

W/ cm =log { α(١٠٠٠‐ C – SF) / fc } / ٣ * log ( β )                             
  : حيث



١٥ 
 

W/cm  غبار السليكا+االسمنت(النسبة بين الماء وبين المواد االسمنتية(  

Fc ٢م/هي مقاومة الخرسانة آغم

C آغم-هي وزن االسمنت في المترالمكعب من الخرسانة  

SF آغم-هي وزن غبار السليكا في المتر المكعب من الخرسانة  

α   للحصى  ١٣,١٤,١٥عامل يتوقف على نوع الرآام الكبير المستخدم ويوساوي
  .والجرانيت والدولوميت على الترتيب

β   لالسمنت  ١٢,١٠,٥, ١٣,٠عامل يتوقف على نوع االسمنت ويوساوي
البورتالندي العادي واالسمنت المقاوم للكبريتات واالسمنت فائق النعومة على 

  .الترتيب

يوم  ٢٨مةضغطبعدولكلتحقيقمقاوذالسمنتيةادالموالىءالماالقيملنسبةايعطيبعضالتيواللجدوا
  .٣م/آغم ٤٧٥=  سمنتىامحتوامباستخد٢سم/آغم ١٠٠٠=

 ١٠٠٠=المقاومة المطلوبة
محتوي ٢سم/آغم

  ٣م/آغم٤٧٥=األسمنت

  غبار السليكا آنسبة مئوية من وزن األسمنت

%٢٥% ٢٠% ١٥%١٠%٥ 

 ٠.٢٤٤٠.٢٣٧٠.٢٣١ ٠.٢٢٤ ٠.٢١٦  حصى  اسمنت بورتالندي عادي

 ٠.٢٥١٠.٢٤٥٠.٢٣٨ ٠.٢٣١ ٠.٢٢٣  حصى  اسمنت مقاوم للكبريتات

 ٠.٢٦٦٠.٢٥٩٠.٢٥١ ٠.٢٤٤ ٠.٢٦٣  حصى  اسمنت فائق النعومة 

 ٠.٢٦٢٠.٢٥٦٠.٢٤٩ ٠.٢٤٢ ٠.٢٣٥ دولوميت  اسمنت بورتالندي عادي

 ٠.٢٧١٠.٢٦٤٠.٢٥٧ ٠.٢٥٠ ٠.٢٤٢ دولوميت  اسمنت مقاوم للكبريتات

 ٠.٢٨٦٠.٢٧٩٠.٢٧٢ ٠.٢٦٤ ٠.٢٥٦ دولوميت  النعومةاسمنت فائق 

١٠- 
باولكلحساوذمةولمقاايةدلخرسانةعاالمتبعةسابقافيحالةالطريقةابنفسالمطلقلحجمالةديتمتطبيقمعا

لاذالمختلفةادالنوعيةللمووزاناالاقيمضفرةعاالخرسانةمعمرالمكعبمنالمترالمختلفةفيتالمكونازانا
= تلملدناا٢,١٥= لسليكاراغبا٣,١٥= السمنتا-:يليآماعنهاتفربياناامتتو

  ٢,٧=  نيتالجرا٢,٧= لوميتولدا٢,٦٥لرملوالحصىا١,١٥

  

لخاحدمترمكعبمنوامةلعملزللالتالكميااتحديدومةولمقااتصميمخلطةخرسانيةعاليةبلمطلوا:مثال
    سممربع/  آغم٨٠٠=  لمطلوبةالضغطامةومقا  -                                :انعلماذارسانة



١٦ 
 

 -                سم١٠= لقياسيوطالمخراماباستخدطلهبوا  -
  -                       تللكبريتاومسمنتمقااهوملمستخداالسمنتعانو
 ١٤سلوميتمقاشودوملطبيعيحررعنرةعباملمستخدماآالرا
  :يليآمالوميتولدوالرملالحبيبيلكلمنرجالتدوا,مم

 ٢٠١٠٤,٧٥٢,٣٦١,١٨ ٠,٦٠,٣ ٠,١٥ مم- فتحة المنخل
  -  -  -  -  -١٠٠٨٥٦  دولوميت

 ١٠٠٩٤٨٠٦٥ ٥٠١٠ ٠  -  رمل
  

  

  

  لخلطةاتصميم

=  لوميتولداماستخدامع٢سم/آغم ٨٠٠مةولمناظرلمقاالسليكاراغبانسبة  - ١
-٢.                              السمنتوزنامن١٠%
=  لسليكاراغبااذنوزن. ٣م/آغم ٤٧٥= لسليكارامنغبا١٠%لمناظرلنسبةاالسمنتىامحتو

١٠%=٤٧,٥xلمطلوبةتالملدناانسبة -٣.٣م/آغم ٤٧٥  =
   GType  –ASTMعلنوامننتكووالسمنتيةادالمووزنامن٣%

  

  

  

 / Wلةدبتطبيقمعا -٤آغم x٠,٠٣(٤٧٥+٤٧,٥) = ١٥,٦٧٥=  لمكعبالمترافيتلملدناوزنااذن
cmقيمةةانعاامعمرαوقيمة                                  =١٥β =
= لمكعبالمترافيءلماوزنا٠,٢٩٤= السمنتيةادالموالىءالماانحصلعلىنسبة١٢

  آغم ٠,٢٩٤ (٤٧٥+٤٧,٥)=١٥٣,٦

  

٥ - 
قمرلمنخلاللخليطيمرخالماآالراوزنمن٣٠%انلصغيربحيثيحققماآالرالكبيرمعماآالرايتمخلط
=  لوميتولدوزنا٠,٠٦+  لرملوزنا٠,٩٤:اننجدرجلتدواللنتائجفيجداماباستخداذن. ٤,٧٥
 - ٦.لوميتولداوزن ٠,٣٧٥= الرمل  وزناذن ) وزن الدولوميت+وزن الرمل( ٠,٣٠
  :لحجممطلقالةدلمعاابتطبيق

  

٠.٣٧٥+٤٧.٥/٢.١٥+٤.٧٥/٣.١٥W/٢.٦٥+W/١٠٠=١٥٣.٦/١+١٥.٦٧٥/١.١٥+٢.٧
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٠ 
  

  

.                                                لوميتولداهي وزن    Wحيث   
 ١٢٨٩ x ٠.٣٧٥ = ٤٨٣=  لرملاذنوزناآغم ١٢٨٩=  لوميتولداوزنلةنحصلعلىدلمعاابحل
 -:هيحدمترمكعبخرسانةوامةلعملزلالالمختلفةتالمكونانوزنايكوو -٧آغم
  -                  آغم                                            ٤٧٥تللكبريتاوملمقااالسمنتوزنا
 -                                               آغم                         ٤٧,٥لسليكاراغباوزن
-               آغم                                                         ١٢٨٩= لوميتولدوزنا
 -                                                                              آغم  ٤٨٣=  لرملوزنا

وزن الماء  - Type G ASTM C٤٩٤آغم المطابق للمواصفات  ١٥,٦٧٥=وزن الملدنات 
  آغم ١٥٣,٦

  

  

  

  

  

  

  لبحثاخالصة

للخلطات الخرسانية ألساسيةتالمكوناواللبحثتمتناالخال
لتعالثانيتمالفصلافيولكذبعدومهااستخدامنضلغروالخرسانيةتالمضافااعنزبأيجاقولتطراتمآذلك
  . لتجريبيةاوالحجميةاوانيةزلوالنسبالمنخالاءلخرسانيةسوتالخلطااتصميمقعلىطرفر

للعمةساليبعديدآاهنامختلفةحيثيوجدمشاريعفيولعمليةاتالخبرالمنخالونهالىرةاألشااوداهنالكنو
لتيتمثايةرألستشاالجهةةوالمنفذتاآالشرالمتفقعليهامابينةوالمعتمدالخرسانيةتالخلطاافقتصاميمول
,  رسانةلمطلوبةللخامةولمقاواصفاتهامووعولمشرعاحسبنوولمالكحيثيتمال
خلطة لعملعلىتصميمايتمسألساااهذعلىو

  .ألسمنتمواآالرادرمصادعتماالمطلوبةبعدامةولمقااخرسانيةتحقق

هزةلجاالخرسانةاعلىمعاملدألعتمادوناهاتجهيزوتلخلطاابعملآةلشرامفيحالةقيانلصيغةتكواهوهذ
وتكون ,مةولمقاالمطلوبةعلىحسبتالخلطااتصاميمادبأعدهيمتقووضانلمفرالتيمنا

لمجهالخرسانةامطابقةملتكاليففيحالةعدافةآاتتحملويعرلتجهيزللمشااعلىةمباشررةولةبصومسؤ
  .للخرسانةطألنضغاامةوفحصمقاباولمطلواللهطوالمطلوبةمنحيثفحصتاصفااللموةز
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نبحيثموالجواههذبهفيناليستهارنجدحالياقصوالمالحظاتلكثيرمنالمنخالولعمللديناالقعحاووا
نحلألعماافناعلىبعضاشرالنحنحاليامنخالوضعيفلمستخدمةالخرسانةدةاعلىجوةلسيطرعاضو
  .  لعملامقبولةفيدةلىجواللصحيحةللوصوالهندسيةاألساليبتواصفاالمواجهدناتطبيقولا

  

  

  .                                  المخلص الصادقلمخلصداءاللجميعلألنلعووالتوفيقاهللاالنساو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:درلمصاا

 - ٣. ممادامحمود .أ............................. ......................... لخرسانةا- ١
 - ٣. نحدفرحاالواعبدلجما. د........................ لمسلحةالخرسانيةتالمنشأاتصاميم
 .  يلريداهللامحمدعبد. د.......لمسلحةالخرسانةتاعاولمشردةلجواضبطادارةو


