
 

  
  

  كونكريتالمواد المضافة لل
  انواعها وتاثيراتها

  
  المهندس ياسين عبدالغفور مال علي: اعداد

  
  التعريف

 هأثناء الخلط لتحسين خاصية أو أآثر من خواص  كونكريتالضافات هي مواد أو تراآيب من عدة مواد تضاف للا
ه واص واعطائ ان تجهي      خ واء آ ا س ات له راض والمتطلب ع األغ ب م دة تتناس طة  جدي ا بواس لزه ط  معام الخل

وقعي و    المسبق  كونكريت المرآزية أو مصانع ال ط الم اد أو الخل د  اإلجه تطور استخدام المضافات فأدخلت في      ق
  .والبالط لتقليل الهالك أو للحصول على نوعيات ذات أجهادات عالية طابوقصناعة ال

ات الخلطة ال   كونكريتالمواد المضافة لل ة كوهي التي تكون خالف مكون ام       نكريتي اء واسمنت ورآ ة من م المكون
أن             ا ب ل، علم ة في ظروف العم ا خواص مطلوب ط إلعطائه د الخل ل أو بع أي أن المادة تضاف إلى ماء الخلطة قب

ققات ال ا سواء للتش زمن أي أن الحاجة إليه دة من ال د م واد تضاف بع اك م ةهن اآل  كونكريتي ا من المش أو غيره
ةال ع   كونكريتي ون جمي ث تك افة لل   ، بحي واد المض تالم ـريكية     كونكري فات األم ا للمواص نفة طبق  ACIمص

Committee ٢١٢.  
  

  الهدف من االضافات
  

ذي يضاف لل      كونكريتإن الغرض من عملية المعالجة لل ط ال اء الخل د   كونكريت هو المحافظة على نسبة من م عن
ة األسم    خلطه ة إماه ى درجة حرارة      مدة من الزمن تسمى فترة المعالجة حتى تستمر عملي ذا المحافظة عل نت وآ

  .درجة معينة أعلى من درجة التصلدعند  كونكريتال
ة سطح ال     تم المعالجة بتغطي الخيش أو طالء          كونكريت وقد ت ل أو بالحصير أو ب ة من الرمل أو الطين المبل بطبق

ذا    ( المعرض للجو بأنواع من الطالء يجف مباشرة ويكون طبقة غير منفذة للماء كونكريتسطح ال ًا يكون ه وغالب
تيك   تقات البالس ن مش الء م طح ال      )الط ون س ر ل ى تغي رق إل ذه الط ؤدي ه ا ت ًا م ت، وغالب   .كونكري

ر        ورق غي ومين أو ال رافين أو البيت ة من الب وأما الطرق الحديثة لحفظ الماء من التبخر فتكون بتغطية السطح بطبق
  .لجة هو آلوريد الكالسيومبغرض المعا يتكونكرومن أفضل المواد التي تضاف إلى ال. المنفذ للماء

  
  :في االتياإلضافات  اهدافوتتلخص 

  .للحصول على مقاومة أآبر تصلبتعجيل زمن ال -أ
  .للحصول على قابلية للتشغيل  -ب
  .تصلبفي حالة الجو الحار تكون فائدة المواد المضافة إلبطاء ال -ت
  .لمقاومة التآآل والتحمل  -ث
  .لقديم والجديدا كونكريتين اللتحسين التماسك ب -ج
  .الوزن الخفيف كونكريتإنتاج نوع من ال -ح
  . كونكريتتعمل على زيادة ثبات ال -خ
  .ية ذتعمل على تقليل النفا -د
  .للكيماويات أو لالحتكاك  مقاوم وعازل للماء أو مقاوم آونكريتالحصول على  -هـ
  
  
  
  



 

  لمواد المضافةالمطلوبة لشروط 
  

  :مواد المضافة عددًا من الشروط هي يجب أن تحقق ال
  .المطلوب كونكريتيمحققة لألمان ال -١
  .أن تكون اقتصادية التكاليف  -٢
  .أو المبنى كونكريتيةأن ال تكون مضرة للخلطة ال -٣
  .أن ال يكون لها تأثير على نسب الخلط -٤

  
  أنواع اإلضافات

  
  :رئيسية هي اصنافا تندرج أساسًا ضمن ثالث رغم تعدد أنواع اإلضافات وأسمائها التجارية إّال أنه

  .إضافات مسرعة للتفاعل. ١
  .إضافات مبطئة للتفاعل. ٢
  .إضافات مقللة للماء. ٣

  
  اإلضافاتتاثيرات 

  
ل ال -١ افة تعجي لبإض ن ال   : Accelerators تص ير زم و تقص افة ه ذه اإلض ل ه لبعم ل   تص وم بجع ث تق حي
  .بعد الصب مباشرة هجة من تجمدل حدوث األضرار الناتقب تصلبي كونكريتال
  
وم   تصلبوهي التي تقوم بإبطاء ال Retarders: تصلبإضافة مبطئة لل-٢ لألسمنت في ظروف األجواء الحارة تق

  .بتقليل معدل نمو المقاومة
  
ة       : )W.R.A) Water Reducing Agent إضافة مواد تقلل مياه الخلط -٣ ة مقاوم ى تقوي ادة تعمل عل ذه الم ه

ا دور   االنضغاط و تعطي قابلية للتشغيل وتقلل آمية األسمنت مع ثبات مقاومة الضغط والقابلية للتشغيل، وأيضا له
ي صب           ادة ف تخدم الم ع وتس ي الموق ط والصب ف اء الخل اء أثن ة الم ي آمي وب ف ر المطل ادة غي ي الزي ي تالف ف

  .األساسات في حالة ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو سقوط األمطار 
  
افة-٤ ا    إض ادة للبكرتري ادة مض ي    : Anti Bacterial Admixturesم افة ف ذه اإلض تخدم ه تتس  آونكري

ا التآآل     آونكريتاألرضية و ا البكتري ى أي     .الحوائط التي توجد فيها البكتريا التي سببت له واد إل ذه الم وإضافة ه
ا        اتج يسمى أسمنت مضاد للبكتيري إن األسمنت الن ذه ا . نوع من أنواع األسمنت ف ز    وه إلضافات تكون ذات ترآي

ذا األسمنت   ) الكائنات الميكروبيولوجية ( وقوة لمنع النشاط الحيوي للكائنات الدقيقة آالبكتيريا والعفن  ويستخدم ه
ل  ي عم تف ظ   آونكري انع حف ان ومص انع األلب يات مص باحة أو أرض واض الس وائط ألح يات أو الح األرض

ظ األرضيات من فعل البكتيريا فإنه أيضًا يحفظ األرضية من التآآل   المأآوالت وخالفه باإلضافة ان األسمنت يحف
  .بفعل بعض األحماض

  
واء المحبوس   -٥ ى          : Air Entraining Agentإضافة اله ذه اإلضافة إل ة من ه ة معين ط آمي ا بخل ويكون عمله

يع على سطح الخلطة   فينتج مجموعة آبيرة من الفقاعات الهوائية ميكروسكوبية منتظمة التوز كونكريتيةالخلطة ال
ى ال         الطازج  كونكريت فتؤثر هذه الفقاعات على ال ؤثر عل ة التشغيل والنضج ، وأيضا ت  كونكريت من حيث قابلي

ا           المتصلد أ وعمله ة والتحمل وتساهم في تخفيف وزن المنش ادة المتان من حيث التجمد والنفاذية ولها تأثير في زي
  ).الفوم( الخفيف كونكريتأنها تستخدم في الطرق وممرات الطائرات وال

  
وب       المسلح  كونكريت وهي ماد تحقن في ال : Flaxen كونكريتإضافات لحقن ال-٦ ققات وعي ة وجود تش في حال



 

أثير التآآل               ة لت ادة المقاوم ذه الم وم ه ة بحيث تق ى وخاصة التي تحت األرض المعرضة للرطوب في أجزاء المبن
اف   ريعة الجف رارة وس ة الح ل درج ة وتتحم ي مرن بةوه تخدام ومناس د االس   .بع

ومين  ادة البيت ة  : Bitumenإضافة م ة آالرطوب ؤثرات الخارجي ن الم ة المنشآت م ي حماي ا دور ف ادة له ذه الم ه
  .واألمطار والمياه الجوفية وذلك لتالفي األمالح والكبريتات 

  
ا  تتطلب بعض: Colored Concrete Admixtures كونكريتإضافة المادة الملونة لل-٧ ة أن  األعم ل المعماري
ى سطح        يذ كونكريتكون الي ة عل ة رقيق ا طبق سطح ملون ولذلك يلزم إضافة مواد ملونة للخلطة التي تصب منه
تال ة   . كونكري ون خامل ا أن تك ترط فيه ابهة ،ويش واد أخرى متش ة وم يد معدني ارة عن أآاس ذه اإلضافات عب وه

عة الشمس تض   د التعرض ألش ا عن ر ألوانه دم تغي ا وع ادآيميائي ب أن  اف الم ي تتطل ة الت ة للخلط ون ية الملون ك
ون وخاصة لل    كونكريت ال ادي  كونكريت ذات سطح مل يد       الع يد أيدروآس ز وأآس يد المنجني اني أآس ا ث ومن أمثلته

  .الكروم
  

  :ت لتشمل آثيرًا من قطاع اإلنشاءات وفي أجزاء ومراحل مهمة ومنهافاتتنوع مواد اإلضا
  

  .كونكريتين قدرات ومزايا إضافية للتحس: كونكريتإضافات ال:أوًال
  

  :Admixture Mortarنة األسمنتية وإضافات الم:ثانيًا
وة التصاقها واستخدمها بسماآات صغيرة أو للعزل  اًال وق ا وتحسين مواصفاتها اجم ادة قوته اني (لزي ي المب  -ف

  ).العزل والسد -طبقات االسكرين لألرضيات  –الترسيمات  –اللياسة 
  

  :Joints sealant and covers مة الفواصلأنظ:ثالثًا
ة  حتت ا من الرطوب ذه الفواصل وحمايته د وعزل ه ة وس ائية لفرص تعبئ دد أول فواصل انش ى فاصل تم وي عل

ة     ة العالي ية االلتصاق والمرون ز بخاص ث تتمي رات حي ة والحش اش ( واألترب دد وانكم ا  ) تم ر مقاومته ا تتغي آم
ة   –رثان : (الة المنشات الصناعية وتندرج منها عدة انواعالعالية للمياه والكيماويات في ح ) االآريليك  –البيتوميني

ي   تخدامها ف االت اس ات(ومج تنادية -االساس دران اس قف  -ج ابح  –اس ات  –مس دود  –خزان ور  –س –جس
  ).إلخ -اغطية فواصل التمدد حسب االحتياجات –ارضيات

  
  Structural Bearings) مطاطية  –معدنية ( وسائد انشائية :رابعُا

  .تستخدم في المنشات ذات االحتياج اإلنشائي لوسائد مثل الجسور المعلقةوغيرها
  

  Corrosion protectionاالحماية من الصدأ:خامسًا
ة وعزل المنشات ال         ات خاصة لحماي ة دهان ارة عن أنظم ة وهي عب ة المعرض   كونكريتي ة   اوالمعدني ة لعوامل بيئي

  .وتشغيلية قاسية
  

ة تطوير ومعالجة أسطح        : Surface improvementsعالجة وتحسين األسطح   م:سادسًا ارة عن أنظم وهي عب
  .التشطيبات

  
  Tile Adhesive  &Grout الصق وربط البالط:سابعًا

  
واد          اج لم ه يحت اه فان ورة بالمي ة أو مغم ة دائم عند استخدام البالط بمختلف أنواعه في المساحات المعرضة لرطوب

  ..... .ءة عالية تقاوم هذه الظروف لفترات قياسية آالمسابح والمطابخ والنوافير وغيرها لصق وربط ذات آفا
  

  Concrete Repair systemsوالمباني كونكريتانظمة ترميمات ومعالجات ال:ثامنًا
ة المنشات ال     ادة تاهيئ رميم واع ة هي عدة مواد تستخدم العمال ت وين       كونكريتي واد ذات أسس تك اني وهي م والمب

ل     ) ايبوآسية  –بوليمرية ( تلفة مخ رميم مث ع حاالت الت راء   –التعشيش  (تستخدم لمعالجة جمي  –الشروخ   –االهت



 

ا  ). الخ .... التآآل من الصدأ  -حقن  ة  ( وتتم المعالجات بأشكال مختلفة حسب حالة الترميم ومتطلباته حشو   –مون
ه  وتأتي على أشك) عديمة االنكماش  -ذاتية االنسياب –حقن  – ة   –اسمنتية  ( ال مختلفة مون ة  –اآريليكي  -بوليمري

  .)سائل ربط أو حقن  –مضاف  –ايبوآسية 
  

  انواع مواد االضافات وتاثيراتها
  
  ):Calcium Chloride(آلوريد الكالسيوم -١

يوم لل   د الكالس افات آلوري تإن إض واص ال      كونكري ى بعض خ رة عل دة آثي أثيرات مفي ه ت تل ازج  كونكري الط
  :كونكريتوفيها يلي توضيح ألثر آلوريد الكالسيوم على ال والمتصلد

  :االبتدائي والنهائي  تصلبال - أ
د وال    تصلبفإنه يالحظ انخفاضًا في زمن ال ين الحدي د   كونكريت االبتدائي وآذلك تأثيره على مقاومة التماسك ب عن

ة ال     يوم للخلط د الكالس افة آلوري د إض ة عن ة والمنخفض رارة العادي ات الح ةدرج بة  كونكريتي ن وزن % ٢بنس م
  .األسمنت

  :المقاومة المبكرة - ب
دة          كونكريتيكسب آلوريد الكالسيوم ال ة ألسباب عدي زة هام ذه مي ة وه ة النهائي ل المقاوم مقاومة مبكرة بدون تقلي

  :منها
  .تقليل زمن فك الشدات إلى النصف• 
  .يؤدي سرعة فك الشدات إلى االستعمال المبكر للمبنى• 
  :ماية من تأثيرات الجو البارد والرطبالح - ت
بدرجة الحرارة حيث تكون المقاومة القصوى المطلوبة عند درجة الحرارة   كونكريتتتأثر نسبة زيادة مقاومة ال• 

  .م آما تغير واضح في المقاومة إذا انخفضت درجة الحرارة٣٧.٧ْ
ادة      و آأنه ف كونكريتهنا تظهر فائدة آلوريد الكالسيوم حيث يجعل ال•  ى زي دة ترجع إل ذه الفائ ي طقس معتدل وه

ى                ؤدي إل ة ي د الكالسيوم في درجات الحرارة العادي ا مع أن استعمال آلوري دة من التفاعل وثباته الحرارة المتول
ر   الحصول على المقاومة المطلوبة عند نصف الزمن إال أن لوحظ أن النسبة المئوية للزيادة في المقاومة تكون أآب

را درجات الح ثًالل رارة  رة المنخفضة فم ة ح ي درج ة  ٢١.١ف ة مئوي تحصل اليدرج د  كونكري الج بكلوري المع
  .في ثالث أيام ر معالجالغي كونكريتكسبه اليلى مقاومة في يوم واحد تعادل ما الكالسيوم ع

ي  •  ة ف راءات الوقاي اع إج ذلك يجب إتب د ول ًا للتجم ر مانع يوم ال يعتب د الكالس واء ويجب مالحظة أن آلوري األج
  .أيام ٣-٧شديدة البرودة لفترة من 

  :فوائد إضافية لكلوريد الكالسيوم - ث
دارها           كونكريتتزيد المقاومة النهائية لل •  ادة مق د أظهرت التجارب زي رة ولق ة المبك ادة المقاوم ى زي باإلضافة إل
  .في فترة ثالث سنوات% ٩
  ).س / م( ظ بنسبة الماء إلى األسمنت مع االحتفا الطازج كونكريتزيادة قابلية التشغيل لل • 

  .آثافة عالية يذ آونكريتالحصول على  
ة سطح ال   •  ادة مقاوم تزي ي      كونكري ك الت ة لتل ة الناتجة مماثل د الكالسيوم تكون المقاوم للتآآل وباستعمال آلوري

  .نحصل عليها من المعالجة من بواسطة الخيش المبلل لمدة ثالث أيام
  .بة أثناء الخلط ويساعد على تسهيل عملية الخلط مع الماءيقلل فقدان الرطو • 

  مالحظات خاصة بشأن استخدام آلوريد الكالسيوم
ى               -أ  واء عل د الكالسيوم حيث أن صب الم ى آلوري اء إل اء وال يجب إضافة الم ى الم يضاف آلوريد الكالسيوم إل

  .ذابتهاآلوريد الكالسيوم سوف ينتج عنه تكون طبقة سطحية جافة من الصعب إ
  .ال يجب إضافة آلوريد الكالسيوم بأآثر من النسب المطلوبة  -ب 
  ).مسحوق ( يستخدم آلوريد الكالسيوم على هيئة محلول أو بودرة  -ج 
ه يجب إضافته لل   -د  ودرة فإن ة الب يوم بهيئ د الكالس ة إضافة آلوري ي حال تف غ ال كونكري ل تفري تقب ن  كونكري م

ة لضمان تو دة آافي ة بم ط ال  الخالط ه يجب خل ك فإن ى ذل ة وعل زاء الخلط ى أج ام عل ه بانتظ تزيع دة  كونكري لم
  .عشرين دورًا للتأآد من جودة الخلطة



 

  .الكالسيوم وألسمنت الجاف ديجب عدم حدوث تالمس بين آلوري -ه 
  .كونكريتعند استعماله في المناطق الحارة يجب تغطية ال -و 
ل           الناتجة   كونكريت يزيد معدل مقاومة ال -ز  ى ولكن يق ام األول ة األي د الكالسيوم في الثالث ا آلوري والمضاف إليه

  .معدل هذه الزيادة في األيام التالية
  ) : Pozzolanic Materials( المواد البوزوالنية 

ر   وهي الخامات السيلسية واأللومينية التي تتصف بأنها ليست ذات قدرة الصقة أو أسمنتية إال أنها تتفاعل مع الجي
ا يمكن تحضيرها        في و ة آم ة آخامات معدني جود الماء لتكون مواد ذات خواص إسمنتية وهي تتواجد في الطبيع

  .صناعيًا
  :وعند خلط أنواع جيدة من المواد البوزوالنية مع األسمنت البورتالندي نجد أنها تحسن الخواص التالية

  .قابلية التشغيل• 
  .مقاومة منفذية الماء• 
  .اتمقاومة فعل الكبريت• 
  .مقاومة التشقق• 
  .مقاومة التشقق• 
  .مقاومة الضغط• 
  .مقاومة تأثير الرآام القلوي• 
  .مقاومة القابلية للذوبان والتآآل• 
  .مقاومة االنكماش الحراري• 

  :أنواع المواد البوزوالنية 
  :الخامات الطبيعية  -أ 

  ). Clay &Shale( الطفلة والطين • 
  ) Opaltine Materials( المواد األوبالية • 
  ) Volcanic Tuffs( الرواسب البرآانية • 

  :الخامات الصناعية  -ب 
  .ويستخرج من أفران المحطات الحرارية التي تستخدم الفحم آوقود) Fly Ash(رماد الفحم • 
ر       : رماد الطين الطفيلي الزيتي المحروق•  ة من زيت البت ى آمي ًا عل ول وهذا النوع من الطين يكون أصًال محتوي

  .ويحرق آوقود والرماد الناتج هو الذي يمكن استخدامه 
الهواء    (خبث األفران العالية  -الحراري المطحون طابوقال -المحروق طابوقال•  رد ب اء والمب ًا بالم   ).المبرد فجائي

  :ومن مالحظات استخدام هذه المواد
  .مقاومة الشد أعلى بعد مرور وقت طويل تحسين المقاومة للتشقق· 
ع    مقا·  ة مناسبة لجمي ومة الضغط أقل بعد مرور وقت قصير وتقريبًا متساوية بعد مرور وقت طويل تعطي مقاوم

  .أغراض االستخدام العادي
  .حرارة االماهة أقل يقل االنكماش الحراري والتشقق عند انخفاض الحرارة· 
  .قوام العجينة أحسن أقل تشققًا· 
  .ات البحرية والتربة القلويةمقاومة الكبريتات تزداد هامة لالستخدام· 
  .قابلية التشغيل تتحسن هامة عند الخلط بالرآام والماء· 

  :بعض االضافات الشائعة االستخدام واستعماالتها الرئيسية
ر   (  كونكريتآلوريد الكالسيوم لإلسراع في شد ال)  Accelerator( كونكريتإضافة لالسراع بشد ال. ١ وهو غي

  )ورة مفضل إال إذا اقتضت الضر
والي   . ٢ اس ح ة مق ات هوائي دخول فقاع افة ل ل ١إض م داخ تال(م لي  Air Entraining( كونكري مع عس  –ش

اردة  كونكريتشحوم لتسهيل العمل بال –الصابون  –أحماض البترول -زيوت ذلك   -ومقاومة التجمد في البالد الب آ
  تقلل من آمية المياه المستعملة

  .كونكريتأآاسيد آيميائية للتحكم في اللون المطلوب لل)  Coloring( كونكريتإضافة لتلوين ال. ٣
ى سهولة تشغيل        )  Workability( كونكريت إضافة لسهولة تشغيل ال . ٤ يليكا والكالسيوم ليساعد عل ودرة الس ب

  كونكريتوتشكيل ال



 

دة ال -السكر -النشا) Retarder( كونكريتفي ال تصلبإضافة لتأخير مدة ال. ٥ في   صلب تواألحماض يؤخر من م
  الجو الحار

  إضافة لمقاومة المياه. ٦
 )Water Repellant  (ه ولكن     كونكريتمكونات األسيرات و الميكا يقلل من امتصاص ال لمياه المطر أو خالف

  يقلل من قوتها
  :مادة من هذه المواد بكافة معلوماتها التفصيلية ادناه كونكريتومن أمثلة إضافات ال

  
  Addicrete Bvdمادة 

  
فالتع ن ال    : ري ادة زم ع زي ة م ادة المقاوم غيل وزي ة التش ين قابلي ز لتحس ة الترآي افة عالي تلل تصلبإض   كونكري

ة        : المواصفات القياسية ي بإشتراطات المواصفات القياسية األمريكي ي في دي يف  ٤٩٤ ASTM Cاألديكريت ب
Types B,D  واأللمانيةDIN ١٠٤٥.  

تج افة لل: وصف المن تإض ة  كونكري ائلة بني تعمال لحظي س اهزة لإلس ون ج ادة  الل ها م اء أساس ي الم ذوبان ف ة ال
  .لوآونات الصوديومآ

تعمال  ال اإلس ة        : مج واص التالي ى الخ ول عل منت للحص واع األس ع أن ع جمي ي دي م ي ف ت ب تعمل األديكري يس
  :الناتج كونكريتلل
  مع عدم التأثير على قابلية اإلنضغاط تصلبزيادة زمن ال· 
  شغيل بدون نقص مقاومة اإلنضغاطزيادة قابلية الت· 
  زيادة مقاومة اإلنضغاط بدون نقص قابلية التشغيل· 
  .التوفير في استهالك األسمنت بدون نقص قابلية التشغيل أو مقاومة اإلنضغاط· 

  :الخواص الفنية 
  لوآونات الصوديومآ: مادة الترآيب األساسية · 
  لتر/ آجم ٠.٠١±  ١.١٥: الوزن النوعي · 
  صفر: الكلوريدات نسبة · 
  تقريبًا صفر: نسبة الهواء المحبوس · 
  جميع أنواع األسمنت البورتالندي: التوافق مع أنواع األسمنت · 

  :المميزات 
  كونكريتبدون التأثير على مقاومة ال تصلبتأخير زمن ال· 
  كونكريتزيادة الوقت المسموح به في صب ودمك ال· 
  كونكريتودمك التحسين قابلية التشغيل وتسهيل صب · 
  وزيادة قوة التماسك مع حديد التسليح كونكريتزيادة مقاومة اإلنضغاط المبكرة والنهائية لل· 
  كونكريتتحسين جودة وآثافة وقوة تحمل وشكل السطح النهائي لل· 
  بدون زيادة مياه الخلط كونكريتيزيد من سيولة ال· 
  مع سطح المواسير كونكريتويمنع إنسداد المواسير ويقلل إحتكاك ال كونكريتيسهل من ضخ ال· 
  يقلل من اإلنكماش وشروخ الجفاف. 
  المسلحة كونكريتخالي من الكلوريدات ويستعمل بأمان في أعمال ال· 
  في األجواء الحارة كونكريتمناسب لإلستعمال بوجه خاص ألعمال ال· 
  ل والمقاومة المطلوبة بكمية أقل من األسمنتإقتصادي ويمكن الحصول على درجة التشغي· 

ة  :طريقة التشغيل  يضاف األديكريت بي في دي أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملي
  مباشرة كونكريتخلط ال

دل اإلستهالك  والي :مع ة ح ر ١.٠ – ٠.٥من وزن األسمنت أي %  ٠.٣٠ – ٠.١٥الجرعة العادي م لكل مت  آج
  .آجم لكل مائة لتر من مياه الخلط ٠.٥ – ٠.٢٥أو  كونكريتمكعب من ال

ة   :احتياطات األمان  ورًا بكمي األديكريت بي في دي غير قابل لإلشتعال وغير سام وفي حالة تلوث األعين تغسل ف
  .وفيرة من المياه

  .شهرًا على األقل تحت اشتراطات تخزين مناسبة ١٨لمدة :التخزين 



 

  
  ت الكونكريتيةمضار االضافا

رآة            ات الش ب تعليم رورية وحس االت الض ي الح تعمالها إال ف دم اس ب ع ذلك يج ارَا ل افات مض ذه االض إن له
  .بتعديل مكوناتها الرئيسية كونكريتومحاولة االعتماد على تحسين خواص ال. المصنعة وبأقل الكميات 

  
  

  الخالصة
  

وب   للمواد المضافة فوائد آثيرة اضافة الى مضار يجب تج نبها لكن يالحظ ان تلك المواد لم تستخدم بالشكل المطل
دان  . والضروري الذي توضحه المواصفات وقد استخدمت بصورة آبيرة من قبل المشاريع الحكومية في اآثر البل

ة استخدامها    لكن يقل استخدامها من قبل المواطنين بسبب عدم ادراك اهميتها او لخوفهم من زيادة التكلفة وفي حال
   .يكن ذلك بالمواصفات واالستخدام الصحيح اضافة الى استخدام نوعيات غير جيدة لم
  
  

  انواع من االضافات الكونكريتية المستخدمة: ملحق
  

  TYPE A,B,C,D,E,F,Gانواع وتعرف ب  ٧الى  ASTM C٤٩٤حسب  كونكريتيةيتم تقسيم االضافات ال
 
A-water reducer admixture 
B-retarder admixture 
C-accelerator admixture 
D-water reducer +retarder 
E-water reducer  + accelerator  
F-high range water reducer  
G-high ranger water reducer +workability retention 

  
ا بال        تم خلطه واد ي ن الم د م ا العدي د ايض ابح يوج اه او المس ات المي تلخزان ل    كونكري وم بتقلي ي تق ه نفاذيالوه

بالنسبة لالسماء تختلف من شرآة    . لكن لتخفيض درجه الحرارة ال يوجد اي اضافه تقوم بهذه المهمة هكونكريتيال
  .ثابته باي مكان ASTMلكن تقسمات  الخرى ومن دوله الخرى

  
  بعض المواد

١- Sigunit®-Powder  
 ساعة ٢٤ابتدائى سريع و اجهاد عالى مبكر فى خالل  تصلب دهسيجونيت عن

  عملية التطبيق لالسقف  يسهل •
  انخفاض محسوس لقيمة الفاقد من االرتداد  •
  تحسين قوة الترابط للمساحات التى بها ميول  •
  خالى من الكلوريدات  •

٢ - Sigunit®-AF ٤٩  
  :الخواص ٤٩سيجونيت إيه إف ® -

  ® - ٤٩إيه إف  كونكريتمعامل معجل لخلطة مدفع ال
  :اي انهخالى من القلويات ومصنف على أنه غير سام 

  المستعمل فيها المعجل إذا تم استعمالها بطريقة صحيحة  كونكريتال يحدث فقدان لقوة ال •



 

  ال يحدث تلوث إضافي للبيئة والمياه الجوفية نتيجة لغسيل القلويات  •
  انخفاض محسوس لقيمة الفاقد من االرتداد  •
  فوقها اسهل ، مما يجعل الرش  كونكريتتحسين قوة الترابط بين المادة والصخور وال •
  ل حديد التسليح تاآال يسبب  ٤٩إسيجونيت يه إف  •

٣-SikaCem Gunit®-١٣٣  
  جاهز لالستعمال  •
  . يب رآمادة أحادية الت •
  قابلية ممتازة للتشغيل  •
  يمكن تسويتها بسكين المعجون بعد التطبيق  •
  سرعة عالية فى معدل زيادة االجهادات  •
  مقاومة عالية للصقيع وملح إذابة الثلج  •
  افة عالية جدا ثآ •
  آفاءة عالية ضد الكربنة  •

  ) .تأثير ثاني أآسيد الكربون ( 
  قوة التصاق عالية باألسطح المختلفة  •
  معامل مرونة منخفض مما يقلل من خطورة االنفصال عن السطح حتى عند درجة حرارة  •
  درجة مئوية  ٢٠ •
  ترآيبته تعمل على تقليل تكون الغبار والتلوث  •
  مم لالستخدام الواحد  ٥٠سمك الطبقة حتى  •
  اقتصادي فى االستعمال  •

  . فقط % ٥الفقد فى االرتداد  –
   ٠،٣٤سمنت ثابته بين ال/ نسبة الماء  – ٠،٣٨ •
  مقاومة عالية للكبريتات  •

٤ - Sika Form®-Oil سيكا فورم اويل  
  إلتصاق جيد على الشدات •
   كونكريتتقليل تلوث ال •
  غير قابل لالشتعال  •
  ماء العادى تنظيف آل المعدات بال •

٥ - Separol® سيبارول:  
ط               ى خل اج إل يبارول جاهز لالستعمال واليحت رش، حيث إن س ه أو ال ة أو الرول اة العادي طالء وجه واحد بالفرش

  . وإنما يحتاج للتقليب الجيد فقط
  .كونكريتيجب وقايته من المطر البد من السماح لمادة سيبارول بالجفاف قبل صب ال

  
٦ - Antisol®/lAntiso®-E  

  تقليل حدوث شروخ االنكماش اللدنة  •
  يد تحقيق القوة المطلوبة آتا •
  تقليل حدوث االنكماش  •
  زيادة مقاومة ظاهرة الصقيع  •
 .طريقة اقتصادية للمعالجة بدال من استخدام االقمشة المبللة •
  

٧ - Rugasol ®-٢Liquid  
  انخفاض فى تكلفة العمالة •
  مكلفة الحصول على تشطيب جيد مناسب مع شدات غير  •
  يمكن تخفيفها لتناسب التطبيق  •
  غير خطر فى استخدام  •



 

  
 سيكامنت - ٨

سيولة وانسيابية عالية و آعامل أساسى لخفض  يذ آونكريتله تأثير مزدوج النتاج  يستعمل آسائل ملدن عالى
 . لتحسين االجهادات المبكرة و النهائية الماء

 : و االنسيابية العالية مثل السيولة ذي كونكريتفى انتاج ال يستعمل آملدن قوى*
 . االساسات البالطات و -
 .جسورعمدة والدعامات للالحوائط و اال -
 . نهائية خشنة أسطح -
 .النحيفة و ذات التسليح الكثيف كونكريتيةالعناصر ال -
ونهائية  اجهادات مبكرة يذ آونكريتيستعمل آعامل مخفض لكمية الماء حيث يكون مطلوب الحصول على  و*
 : الية مثلع
 .سابقة االجهاد كونكريتعناصر ال -
 .الجسورمنشأت  -
 . التعرض لالحمال مبكرا بسرعة أو حيث يتطلب ازالة السقاالت كونكريتيةاالعمال ال -

 :المميزات
  الكلوريدات يتميز سيكامنت بأنه خالى من

 : فى حالة أستعماله آعامل ملدن قوى 
 . التسليح الكثيف د قابلية الصب فى العناصر االنشائية النحيفة مع وجود حديدالتشغيل بشدة و تزي تتحسن قابلية -
 . عادى دون تأخير تصلبزمن  –استخدام أقل للهزاز  –سهولة الصب  -
  انخفاض ملحوظ لمخاطر االنفصال الحبيبى -
 : آعامل مخفض للماء فى حالة استعماله 

 . % ٢٠تصل نسبة خفض الماء الى  -
 . ساعة١٦بعد % ١٠٠بنسبة  ة الضغطتزيد مقاوم -
 . يوم ٢٨بعد % ٤٠تتحسن االجهادات بنسبة  -

 : البيانات الفنية
 : النوع

 . نفثالين فورمالدهيد سلفونات
 : اللون

 . بنى داآن
 : الكثافة
 . لتر/ آجم  ١.١٨

 : قيمة االس الهيدروجينى
١٠ - ٨ 
 : التخزين
 . بعيدا عن البرودة وفى الظل يخزن

 : الصالحية
 . اذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة وفى عبوتة االصلية الغير مفتوحة شهرا من تاريخ اإلنتاج ١٢

 : التعبئة
 . آجم ٢٠ –آجم ٥جراآن عبوة 
 . آجم ٢٢٠براميل عبوة 

 : واالستخدام التطبيق
 : الجرعة

 . والقوة المطلوبة بالوزن من االسمنت تبعا للفاعلية %٢.٥ -٠.٠٦
 . فى االسواق نت مع جميع أنواع االسمنت البورتالندى المتداولويتوافق سيكام

 : التطبيق



 

 ).رحيث يظهر تأثير الملدن أآث( زجة الطا كونكريتلخليط ال يضاف الى مياة الخلط قبل اضافتة للرآام أو
 ق ٣مدة مباشرة قبل التفريغ وبعد أن يكون تم خلطها ل كونكريتيضاف سيكامنت لل الجاهز كونكريتوفى حالة ال

 . اضافية
 :الخواص االيجابية

 . يتميز سيكامنت بأنه خالى من الكلوريدات
 : فى حالة أستعماله آعامل ملدن قوى 

 قابلية الصب فى العناصر االنشائية النحيفة مع وجود حديد التسليح الكثيف تتحسن قابلية التشغيل بشدة و تزيد -
 استخدام أقل للهزاز –الصب  سهولة -
 . عادى دون تأخير لبتصزمن  -
 . االنفصال الحبيبى انخفاض ملحوظ لمخاطر -
 : فى حالة استعماله آعامل مخفض للماء •
 . % ٢٠الماء الى  تصل نسبة خفض -
 . ساعة١٦بعد % ١٠٠تزيد مقاومة الضغط بنسبة  -

 يوم ٢٨بعد % ٤٠االجهادات بنسبة  تتحسن
 : الخواص السلبية
 دامها بسرعة بعد اضافة سيكامنتبالخلطة واستخ يتطلب العناية

 
  ٢أديكريت بى - ٩

 كونكريتال وتصلب تصلباضافة خالية من الكلوريدات لزيادة سرعة 
 : وصف المنتج

ومعدل  تصلبتالندى لزيادة سرعة الروالمونة من االسمنت البو كونكريتاضافة خالية الكلوريدات تستعمل مع ال
 .. ومة لتأثيرالثلوج واالجواء الباردةومقا كونكريتلل الوصول الى مقاومة مبكرة

 : المميزات
 . كونكريتالنهائية لل ويقلل نسبة الماء الى االسمنت وبالتالى يزيد من المقاومة كونكريتيزيد من سيولة ال •
البورتالندى ويمكن استعمالة مع االسمنت  والمونة من االسمنت كونكريتمع جميع خلطات ال هيمكن استعمال •

 . فى الوحدات الجاهزة دى العادى آبديل لالسمنت االلومينىالبورتالن
 .. االجهاد المسلح وسابق كونكريتلل خالى من جميع أنواع الكلوريدات ولذا فهو مناسب أيضا •

 : الخواص الفنية
 سائل : الشكل

 م ٢٠عند درجة حرارة ٣سم/ جم  ١.١٢: الوزن النوعى 
 م ١٦-: درجة التجميد 

 %١أقل من : محتوى الكلوريدات 
 المغلقة غير محدودة فى أوعيتها: فترة التخزين 
 : طريقة التشغيل

 ويستحسن اضافة هذه الكمية فى نفس وقت اضافة مياة الخلط مباشرة أثناء عملية الخلط ٢يضاف االديكريت بى 
 : معدل االستهالك

 . آجم أسمنت ٥٠/ آجم ١معدل االستهالك العادى حوالى  •
على  المبكرة وال تؤثر هذه الزيادة كونكريتى الجرعات المضافة زيادة طفيفة فى مقاومة الف تسبب الزيادة •

 . كونكريتالمقاومة النهائية لل
 : العبوات
 آجم٢٠٠ – آجم ٢٠

 الخواص االيجابية
 . كونكريتنسبة الماء الى االسمنت وبالتالى يزيد من المقاومة النهائية لل ويقلل كونكريتيزيد من سيولة ال •
االسمنت  والمونة من االسمنت البورتالندى ويمكن استعمالة مع كونكريتاستعمالة مع جميع خلطات ال يمكن •

 . البورتالندى العادى آبديل لالسمنت االلومينى فى الوحدات الجاهزة



 

 .. االجهاد المسلحة وسابقة كونكريتخالى من جميع أنواع الكلوريدات ولذا فهو مناسب أيضا لل •
 : ص السلبيةالخوا

  زيلدة فى المقاومة النهائية عند اضافة جرعات زائدة ال تسبب أى
 
 ٣٢سيكا ديور  -١٠

 كونكريتال مواد ربط
 : الوصف
 . أساسه من ايبوآسى الراتنجى المختار بعنايه – يباتذخالى من الم –ثنائى الترآيب  –ط عامل رب

 : االستعماالت
فهو مناسب  لذا نفسه كونكريتأقوى من مقاومة الشد بال ٣٢كا ديور التماسك والربط التى يمدها سي تعد قوة

الصلب والحديد  –آعامل ربط للمونة  ويمكن استعماله الجديد والقديم كونكريتلالستعمال ألى ربط انشائى بين ال
 . الخ....... 

 : المميزات
 : الألخرى لزمن ومن فؤائدةالطويل ا –العادى : فى درجتين مختلفتين على التوالى  ٣٢ديور  يوجد سيكا

 . سهل االستخدام *
 . يباتذخالى من الم *
 . بالرطوبة ال يتأثر *
 . آفاءة عالية حتى على األسطح الرطبة *
 . المنخفضة يعمل فى درجات الحرارة *
 . قوة شد عالية *

 : البيانات الفنية
 : اللون

 . رمادى فاتح
 : نسبة الخلط

 . ١: ٢= ب : أ : اآلجزاء بالوزن 
 : صالحية التشغيل زمن

 درجة مئوية النوع العادى النوع الطويل
 ق ٢٠ __ ٤٠

 : السماح بالتسغيل وقت
 درجة مئوية النوع العادى النوع الطويل

 س ٤ __ ٤٠
 : التخزين

 . درجة مئوية وفى جو جاف ٣٠+الى  ٥+يخزن فى درجة حرارة بين 
 : الصالحية

 .وفى عبوتة اآلصلية الغير مفتوحة خزين بالطريقة الصحيحةشهر من تاريخ اآلنتاج اذا تم الت ٢٤
 : التعبئة
 .  ب+ مرآب أ  -آجم  ٥عبوة 

 : البيانات الفيزيائية
 : الكثافة
 . لتر/ آجم  ١.٤

 : المقاومة الميكانيكية
 . ٢مم/ ن  ٦٠: مقاومة الضغط 

 : االستخدام والتطبيق
 : التغطية

 . حلحالة السط تبعا.  ٢م/ آجم ٠.٨ – ٠.٣



 

 : تحضير السطح
المياة الراآدة وخالية من أى جزيئات حرة سائبة ويجب  –الصقيع  يجب أن تكون آل اآلسطح نظيفة وخالية من

 . ويجب تخشين السطح المعالج ميكانيكيا ازالة لبانى اآلسمنت
 : الخلط

/ دورة  ٦٦٠سرعة أقصى ( مروحة تقليب متصلة بخالط آهربى ذو سرعة بطيئة ب باستعمال+ لخلط مرآبى أ 
 . على خليط ناعم القوام ونجانس رمادى اللون ويجب تجنب دخول الهواء أثناء الخلط حتى تحصل) ق

 : التطبيق
 . الرولة أو الرش – بعد الخلط مباشرة ضع الخليط على السطح باستعمال الفرشاة

 السطح المستخدمجيدا على  عند التطبيق على اآلسطح الرطبة يجب التأآد من دفع وضغط المادة
  ).بعد تصلبلم ي( السطح مازال لينا  خالل وقت السماح بالتشغيل طالما أن الجديد كونكريتصب ال
 : التنظيف

 . تنظيف األدوات والمعدات بعد االستعمال مباشرة استعمل منظف آولما آليتر فى
 

  ٦٥دنأديبو-١١
 والمونة كونكريتالصق عالى الجودة متعدد األغراض لل

 : فات القياسيةالمواص
 . ٦٣١ ASTMC القياسية األمريكية يوفى اشتراطات المواصفات ٦٥أديبوند  *

 : وصف المنتج
والمونة اآلسمنتية  كونكريتاآلغراض أساسة مادة التكس البوتادين سترين يضاف لل الصق متعدد ٦٥أديبوند 
لنفاذية المياة بصفة  ة وزيادة المقاومةخواصها بصفة عامة وزيادة قوة األلتصاق بمواد البناء المختلف لتحسين
 . خاصة

 : مجال األستعمال
البياض  ولحام مونة الجديد كونكريتبال القديم كونكريتالتى تستعمل للحام ال ٦٥األديبوند  ضافة النتاج روبة *

غيرة فوق ذات األسماك الص) سكريد(  كونكريتيةالناعمة ولحام األرضيات ال كونكريتيةاألسمنتى على األسطح ال
 . السابق صبها كونكريتيةاألرضيات ال

 
 وعمل كونكريتالتى تستعمل ألعمال الترميم وملء أماآن التعشيش فى ال ٦٥مونة األديبوند  اضافة النتاج *

البياض المعرض لعوامل  ذات المقاومة العالية وذات األسماك القليلة وآذا فى أعمال كونكريتيةاألرضيات ال
 هالصناعى وأعمال تثبيت وصالت الميا ية وأعمال لصق البالط والسيراميك والرخامواجهادات غير عاد

 . هوالمجارى وأعمال مقاومة نفاذية الميا
 

 . بالماء هبعد تخفيف وأسطح البياض اآلسمنتية كونكريتيةآدهان تقوية لالسطح ال ٦٥يستعمل األديبوند 
 : المميزات

 . ة على أسطح مواد البناء المختلفةوالمون كونكريتزيادة قوة االلتصاق لل *
 . لالجهادات خاصة اجهادات االنضغاط والشد واالنحناء والبرى والصدم والمونة كونكريتزيادة مقاومة ال *
عادة  والمونة وتقليل االنكماش مما يساعد على تفادى الشروخ التى تحدث كونكريتالمرونة لل زيادة خاصية *

 . بعد الجفاف
 . على سهولة التنفيذ وزيادة المقاومة التشغيل ويقلل من نسبة مياة الخلط مما يساعد زيادة قابلية *
 . بدرجة آبيرة وخاصة عند استعمال جرعات عالية والمونة للمياة كونكريتيقلل من نفاذية ال *
 . للكيماويات واألمالح هللميا كونكريتيزيد من مقاومة المونة وال *

 : الخواص الفنية
 .٪ ٤٤.٥: الصلبة  وادنسبة الم *
 . ٣سم/ جم ١.٠١: م  ٢٥الكثافة عنــــد  *
 . ١٠.٥: يدروجينــــى هاال الرقم *
 م ٤: أقل درجة حرارة لتكوين طبقة من الالتكس  *



 

 : ٦٥خواص مونة األديبوند 
يوم طبقا  ٢٨وفيما يلى النتائج بعد  ٥:  ١الى األسمنت  ٦٥األديبوند  ونسبة ١:  ٣نسبة الرمل الى األسمنت  *

 . ٥٤٨ ACI COMMITTEE لتقرير
 خواص الخلطة القياسية خلطة األديبوند

 ٣٣٦ ٣١٥) سم / آجم ( االنضغاط  مقاومة
 ٤٤ ٢٢) سم / آجم ( مقاومة الشد 

 ١٠٠ ٤٣) سم / آجم ( االنحناء  مقاومة
 ٤٥ أآبر من ١٤) سم / آجم ( قوة التماسك للقص 

 ١٠*١.١٥ ١٠*٢.٣٨) سم / آجم ( معاير المرونة 
 ٢.٥ ٢٤) بالوزن  ٪ الفاقد(مقاومة البرى 
  ٢.١٥ ٠.٦٨) جول ( مقاومة الصدم 

 
 : طريقة االستخدام

 : ٦٥روبة األديبوند  •
)  ١:١أسمنت الى رمل بنسبة ( مخلوط األسمنت والرمل  ويخلط مع ٣:  ١بالماء بنسبة  ٦٥يخفف األديبوند 

وتوضع المونة قبل تمام )  ٢م/ آجم ٠.٢٥االستهالك حوالى (  القوام المطلوب ويمزج جيدا حتى الوصول الى
 . الروبة جفاف طبقة

 
 : ٦٥مونة األديبوند  •

حتى )  والحصو( مع مخلوط األسمنت والرمل  ٦:  ١الى  ٤ : ١المخفف بالماء بنسبة  ٦٥يخلط األديبوند 
 قبل تمام ٦٥طشة من روبة األديبوند فوق طبقة الطر ٦٥وتستعمل مونة األديبوند  الوصول الى القوام المطلوب

 جفافها
 ٣م/ آجم  ٤٠ - ٣٠معدل االستهالك حوالى  

 
 : دهان تقوية األسطح •

والماء  ٦٥األديبوند أو أسطح البياض األسمنتية تدهن بمحلول مخفف من كونكريتيةبعد نظافة االرضيات ال
وتترك  ٢:  ١المخفف بالماء بنسبة  ٦٥يبوند باألد وتترك لتجف ويعاد الدهان مرة أخرى أو اثنين ٤:  ١بنسبة 

 ).٢م/ آجم ٠.٥االستهالك حوالى  معدل( للجفاف التام فبل االستعمال 
 . االستعمال مباشرة تنظيف المعدات بالماء بعد:تنظيف المعدات  •

 آجم ١-آجم ٥ -آجم  ٢٥: العبوات 
  
  
  
  

 المصادر
http://www.almohandes.org 
http://www.arab-eng.org  
http://www.civilengclub.com 
http://www.ok-iraq.com 
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