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مواصفات ودليل ارشادي للخرسانة ذاتية الرص

تمهيد
افنااار  EFNARCهييا االتديياد الفيييدرالا االوربييا المتخصييص بكيمياويييات االنشييا ات ون ييم
الكونكريت .انشأت سنة  1191كاتداد فدرالا اوربا لرابطيات التجيارا الوطنيية لتم ييل منتجيا
ومطبقا منتجات االبنية الخاصة .ومنذ ذلك الدين اتسعت عضوية االتداد لتضم االن العديد من
الشركات االوربية الكبرى الذين ليس لديهم جمعيية لتم ييل مصيالدهم عليم المسيتوى اليوطنا او
االوربا .وفا الوقت الدالا اعضا افنارك نشيطين فا جميع دول اوربا.
انشطة افنار علم مستوى اوربا و اللجنة االوربية للمواصفات ) (CENتشمل انهيا االرضييات
ودماييية وتصييليك الكونكريييتا وانفيياق االراضييا اللينييةا والخرسييانة المرشوشييةا وداليييا فييا
الخرسييانة ذاتييية اليرص .كمييا انهييا داليييا تييوفر تعليقييات للصييناعة لجعييل موقعهييا معروفييا ور ييية
تعييام ت المفوضييية االوربييية مييع ( CPDالتطييور المهنييا المسييتمرع والتعليقييات الفنييية ل CEN
والمجموعييات االخييرى التييا تتعامييل مييع الم لفييات االوربييية و المواصييفات القياسييية والشييهادات
والع مات ذات الصلة بتخصصنا.
مع كل دقل انتاجا تعمل موسستنا عليم تعليقيات فنيية خاصية و التيا تم يل مواصيفات االنتيا
واالدلة االرشادية والتا اصبدت مستندات مصدرية مقرا بشكل اساسيا بواسيطة المتخصصيين
بالمواصفات والمقاولين ومجهزي المواد خ ل اوربا وخارجها.
استخدام الخرسانة ذاتيية اليرص يشيهد نميوا سيريعا .مجتميع الخرسيانة لمختلي اليدول االوربيية
يشهد بدوث مك فة لتطبيق وتنفيذ وتطيوير الخبيرات .هيذ المواصيفات واليدليل االرشيادي المعيد
من قل افناركا هو نتا خبرا تطبيقات واسيعة ميع الخرسيانة ذاتيية اليرص  SCCلتيوفير هيكليية
تصييميم واسييتخدام الخرسييانة ذاتييية الييرص ذات االدا العييالا .وهييا مبنييية علييم اخيير نتاج يات
البدوث والخبرا الميدانية الواسعة العضا من مة افنارك فا جميع دول اوربا.
علم اية دال فان افنارك تقر بان هذ التقنية التزال ناشيةة وتشيهد مزييدا مين التطيور مميا يجعيل
هذا الدليل بداجة الم التعديل والتوسيع .وان اللجنية الفنيية المسي ولة فيا افنيارك سيو تسيتمر
بمراقبيية التطييور فييا هييذا الدقييل وميين اولوياتنييا تدييديث هييذا المسييتند علييم فتييرات منت ميية.
الم د ات من ا لةك الذين يستخدمون هذا الدليل مردب بها وسو يتم اعتمادها فا التنقيدات
ال دقة.

جميع الم د ات علم هذ المواصفات ومتطلباتها يجب ارسالها الم :
EFNARC Secretary General: secretary@efnarc.org
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تود افنارك ان تعبر عن شكرها وامتنانها العاليين لجميع اعضا اللجنة الفنية
للخرسانة ذاتية الرص وجميع المشاركين فا ورشة العمل التا اقيمت فا جامعة
بيزلا فا كانون االول 2001
بالرغم من توخا الدقة للضمانا وان افضل معلوماتنا قد تم تو يفه فان كل البيانات والمعلومات الموجودا هنا
دقيقة لمدى تعلقها بالدقاةق االخرى او قبول التطبيق او شأن او وجهة الن ر فا وقت التطبيق .افنارك تفترض
بانه الوجود الي مس ولية قانونية نتيجة الي خطأ او سو تم يل هذ البيانات او المعلومات او اي ضرر او
اذى صادر من شا متصل باستخدام هذ المعلومات.
جميع دقوق الطبع مدفو ة .ال يجوز استنساخ أي جز من هذا المنشور أو تخزينه فا ن ام استرجاع أو نقله
بأي شكل أو بأي وسيلةا إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتسجيل أو غيرهاا دون تصريك مسبق من افنارك.
منذ تألي الطبعة االصلية فا 2002ا افنارك غيرت ُكنيتها الم الخبرا المتخصصون فا االنشا ون م
الخرسانة وداليا تم ل الصوت الرسما للمقاولينا و المصنعينا و مجهزي المواد الخاما واالستشاريين فا
االنشا ات ون م الخرسانة الصناعية .وتركيزها الدالا علم الخرسانة المرشوشة.
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مواصفات ودليل ارشادي للخرسانة ذاتية الرص

-1المقدمة
الخرسانة ذاتية الرص (خ ذ رع يمكن وصفها بانها " التنمية ال ورية الواضدة فا انشا ات
الكونكريت لعدا عقود" .ديث جا ت الخرسانة ذاتية الرص لمعالجة النقص المتزايد فا اليد
العاملة الماهراا وقد ا بتت انها مفيدا اقتصاديا بسبب عدد من العواملا منها-:










سرعة االنشا
تخفيض عددالعمال فا الموقع
ذات سطك نهاةا جيد
سهولة الصب
تدسين المتانة (الديموميةع
درية كبيرا فا التصميم
ذات مقطع كونكريتا ندي
غياب الرص ي دي الم تقليل مستوى الضجيج
توفر بيةة عمل اك ر امانا

التطور االصلا لهذا النوع من الخرسانة كان فا اليابانا ديث بدأت تقنية الخرسانة ذاتية الرص
باالستخدام المبكر للملدنات الفاةقة .الخرسانة ذاتية الرص اخذت طريقها بجدية عالية فا اورباا
علم الصعيدين صعيد البنا الجاهز وصعيد االعمال الموقعية .التطبيق العملا كان مصدوبا
بعدد كبير من البدوث عن الخصاةص الفيزياةية والميكانيكية للخرسانة ذاتية الرصا ومدى
واسع من المعرفة لغربلة وتضمين تلك البدوث فا هذا الدليل االرشادي.

-2مدى المواصفة
مواصفات افنارك تعطا تعريفا للمتطلبات المدددا للمواد الداخلة فا صناعة الخرسانة ذاتية
الرصا وكيفية انشاةهاا وتطبيقاتها العملية .الم دق التابعة لهذ المواصفة تعتبر روا كبيرا من
النصاةك واالرشادات للمصممينا ومصانع الكونكريتا والمقاولينا والم سسات المعنيةا
وم سسات الفدوصات.

-3المواصفات المرجعية
EN 197-1
EN 206-1
EN 450
EN 934-2
EN 1008
EN 12350-1
EN 12350-2
EN 12620
EN 12878
EN 13263
ENISO 9001

السمنت :مكوناتها مواصفاتها ومعايير المطابقة
الكونكريت -مواصفاتا ادا ا انتا ومطابقة
الرماد المتطاير للكونكريت-تعري ا متطلباتا وسيطرا نوعية
المضافات الكونكريتية -التعري والمتطلبات
ما الخلط للكونكريت
فدص الخرسانة الطرية :الجز االول :النماذ
فدص الخرسانة الطرية :الجز ال انا :فدص الهطول
ركام الخرسانة
اصباغ التلوين لمواد البنا التا تستخدم مع االسمنت.....
بخار السليكا للكونكريت -التعري ا المتطلباتا وددود المطابقة
ن م االدارا النوعية -المتطلبات

م د ة :بعض هذ المواصفات ربما يتجدد وينقك باستمرارا لذلك يجب الرجوع الم اددث اصدار.
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-4التعريفات
الغراض هذا الدليلا تم استخدام التعريفات التالية:
 1-4االضافة Addition
ها المادا غير العضوية الناعمة المستخدمة لغرض تدسين خصاةص معينة او للوصول الم
صفات خاصة .هذ المواصفة تشير الم نوعين من االضافات غير العضوية :
االضافات شبه الخاملة (النوع االولعاالضافات البوزوالنية او الهيدروليكية الكامنة (النوع ال اناع 2-4المضاف Admixture
ها المادا التا يتم اضافتها ا نا عملية خلط الخرسانة بمقادير قليلة كنسبة من وزن السمنت
لتدسين خصاةص الخرسانة الطرية او المتصلبة.
 3-4المواد الرابطة Binder
المواد السمنتية او االضافات الهيدروليكية فا الخرسانة ذاتية الرص
 4-4االنسيابية المقيدة  Confined flowabilityانظر  9-4قابلية العبور
 5-4قابلية الملئ (االنسيابية غير المقيدة) Filling ability (unconfined flowability
قابلية الخرسانة ذاتية الرص ل نسياب والملئ الكلا لجميع الفسك (الفضا اتع فا القالب بفعل
وزنها.
 6-4دقائق ) (finesانظر 11-4
 7-4مونة )(mortar
ها جز من الكونكريت والذي يشمل الم ط والركام ذي القطر االقل من  4ملم.
 8-4المالط )(paste
وهو ذلك الجز من الكونكريت الذي يشمل المادا المسدوقية والما والهوا .
 9-4قابلية المرور (االنسيابية المقيدة) )passing ability (confined flowability
قابلية الخرسانة ذاتية الرص ل نسياب خ ل فتدات درجة م ل المسافات بين قضبان دديد
التسليك بدون انعزال او انسداد.
 11-4المسحوق (دقائق)

)Powder (fines

المواد التا لها دجم دبيبا اقل من  02125ملم .وهذا التعري
التا لها هذا الدجم.
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 11-4الخرسانة ذاتية الرص (خ ذ ر) self-compacting concrete
الخرسانة التا لها القابلية علم االنسياب وملئ القوالب تدت تا ير وزنها فقطا دتم فا دالة
وجود دديد تسليك ك ي ا بدون الداجة الم اي رصا فا نفس الوقت الذي تداف فيه علم
تجانسها.
 12-4مقاومة االنعزال (االستقرارية) )segregation resistance (stability
ها قابلية الخرسانة ذاتية الرص للبقا متجانسة خ ل النقل والوضع (الصبع.
 13-4االستقرارية انظر  12-4مقاومة االنعزال
 14-4االنسيابية غير المحصورة انظر  5-4قابلية الملئ
 15-4قابلية التشغيل workability
ها مقياس للسهولة التا يتم بواسطتها وضع ورص الخرسانة :وها مجموعة معقدا من جوانب
الميوعةا والتماسكا وقابلية النقلا واللزوجة.

-5متطلبات المواد االساسية
 1-5عام
المواد االساسية المستخدمة النتا الخرسانة ذاتية الرص يجب ان تطابق الشروط العامة
للمواصفة  .EN206المواد يجب ان تكون مواةمة لمقاصد الخرسانة و التدتوي علم مواد
ضارا قد ت ذي نوعية او متانة الخرسانة او تسبب ت كسد دديد التسليك.
 2-5السمنت cement
المواةمة العامة لمقررات مطابقة السمنت فا EN 197-1
 3-5الركام aggregate
الركام يجب ان يطابق  .EN 12620المقاس االقصم للركام يعتمد علم نوع التطبيق الدقيق
وعادا يددد ب  20ملم .الدبيبات االصغر من  02125ملم تساهم مع مدتوى الخرسانة من
المساديق .مدتوى الرطوبة فا الركام يجب ان يددد بادكام ويجب ان ي خذ بن ر االعتبار لكا
يتم انتا خرسانة ذاتية الرص بنوعية مستقرا (ان ر المقطع 9ع.
 4-5ماء الخلط mixing water
المواةمة الم كدا لما الخلط او الما المعاد استخدامه النتا الخرسانة يجب ان يكون مطابقا
لمتطلبات .EN 1008
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 5-5المضافات admixtures
عند اقتضا الداجةا فان المضافات يجب ان تطابق المواصفة  EN 934-2:2000والضمنة فا
الملدق أ .الملدنات الفاةقة من المكونات االساسية للخرسانة ذاتية الرص من اجل الدصول
علم قابلية التشغيل ال زمة .االنواع االخرى يمكن تضمينها فا الخلطة م لا مضافات تدسين
اللزوجة  VMAمن اجل االستقراريةا ومضافات الهوا المقصود ) (AEAلتدسين مقاومة
االنجماد والذوبانا والمبطةات للسيطرا علم زمن التصلبا وغيرها .مضافات تدسين اللزوجة
غير مضمنة فا  EN 934ا ولكن يجب ان تطابق المتطلبات الواردا فا الجدول  1من هذ
المواصفةا باالضافة الم شهادا الجودا والتا يجب الدصول عليها من المجهز.
 6-5االضافات (وتتضمن المواد المالئة المعدنية والخضاب)

Additions (including

)mineral fillers and pigments

االضافات المطابقة للصن

االول (اضافات شبه خاملةع والمصنفة كاالتا-:

الركام المالئ والمطابق ل EN 12620الخضاب المطابق ل EN12878االضافات المطابقة للصن

ال انا (البوزوالنية او الهيروليكية الكامنةع والمصنفة كاالتا-:

الرماد المتطاير المطابق ل EN450ابخرا السليكا المطابقة ل prEN13263مطدون الدبيبات االرضية لخبث االفران  GGBSوالمطابق ل BS6699نتيجة المتطلبات الخاصة للخرسانة ذاتية الرصا فان ك من االضافات الخاملة والفعالة مشاعة
االستخدام للتدسين والدفا علم قابلية التشغيلا باالضافة الم ضبط مدتوى السمنت وتقليل
درارا االماهة .اضافات النوع ال انا تعطا تدسينات هامة للخرسانة علم المدى البعيد.
االضافات النموذجية ها:
مسحوق الحجارة :المسدوق الناتج من السدق الجيد ل يسمتونا والدولومايت او الكرانيتا
يستخدم لزيادا مقدار المواد الناعمة (المساديق او الدقاةق ويقصد بها المواد التا تكون انعم من
 02125ملمع والتا تكون ذات فاةدا كبيرا .م د ة :الدولومايت قد يسبب خطرا علم قابلية
التشغيل الدتوا علم كاربونات قلوية فعالة.
الرماد المتطاير :مادا ناعمة غير عضوية لها خصاةص بوزوالنيةا يمكن اضافتها الم
الخرسانة ذاتية الرص لتدسين خصاةصها .وعلم اية دال فان اضافة الرماد المتطاير قد ي ر
علم االستقرارية ويجب تدقيق ذلك.

9

مواصفات ودليل ارشادي للخرسانة ذاتية الرص

ابخرة السليكا  :Silica Fumeابخرا السليكا تعطا تدسينا ل نسيابية وقابلية التشكل باالضافة
الم الخصاةص الميكانيكية والكيمياوية .وعلم اية دال فان االستقرارية قد تتا ر ويجب تدقيقها.
مطحون الحبيبات االرضية لخبث االفران

Ground (Granulated) Blast Furnace

Slag. GGBS

ها مواد ناعمة غالبا ماتملك خصاةص ربط هيدروليكية كامنةا يمكن اضافتها الم الخرسانة
ذاتية الرص لتدسين خصاةص االنسيابية و قابلية التشكل.
مسحوق الزجاج الناعم  : Ground Glass Fillerهذ المادا المالةة غالبا مايدصل عليها
من تدوير الزجا  .الدبيبات يجب ان اليزيد قطرها عن  021ملم والمسادة السطدية يجب ان
التزيد عن  2500سم/2غم .الدبيبات الكبيرا قد تسبب تفاعل السليكا القلوية.
الخضاب  : Pigmentsالخضاب المستعمل فا الخرسانة ذاتية الرص يجب ان يطابق EN
.12878
 7-5االلياف Fibers
االليا المستخدمة فا الخرسانة ذاتية الرص يجب ان تطابق ( EN XXXXXالمواصفة االوربية
قيد االنشا ع .االنواع الشاةعة من االليا ها اليا الصلب ) (steelواليا البوليمر.
يمكن استخدام الفايبر لتدسين خصاةص الخرسانة ذاتية الرص بنفس الطريقة التا يستخدم مع
الخرسانة االعتيادية .اليا الصلب تستخدم بشكل طبيعا لتدسين الخصاةص الميكانيكية م ل
مقاومة االن نا والمتانة .اليا البوليمر تستخدم لتقليل االنعزال واالنكماش اللدنا او لزيادا
مقاومة الدريق .اي عملية خلط او صب مقتردة يجب ان تمر باختبارات موقعية تجريبة
وتدصل علم موافقة المهندس.

 6متطلبات الخرسانة ذاتية الرص
 1-6مساحة التطبيق Application Area
الخرسانة ذاتية الرص يمكن استخدامها بشكل مسبق الصب او مصبوبة موقعيا .يمكن صناعة
هذ الخرسانة فا الموقع او علم شكل خلطات جاهزا تنقل الم الموقع بواسطة شادناتا ويمكن
صبها بواسطة المضخة او عن طريق سكبها بشكل عمودي او افقا .فا الخلطة التصميميةا فان
االبعاد وك افة دديد التسليك والغطا الخرسانا يجب اخذها بن ر االعتبارا هذ العوامل ت ر
علم المتطلبات الخاصة للخرسانة ذاتية الرص.
نتيجة لخصاةص السيولة للخرسانة ذاتية الرصا فقد يكون من الصعب صبها علم شكل
اسقاطها مالم يتم ادتواةها بقالب .الخرسانة ذاتية الرص يتم صناعتها بطريقة لتمكين صبها
بطريقة اليمكن تنفيذها بتكنولوجيا الخرسانة المتوفرا.
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 2-6المتطلبات requirements
الخرسانة ذاتية الرص يمكن تصميمها لكا تلبا متطلبات  EN206من نادية الك افةا وتطور
المقاومةا و المقاومة النهاةية والمتانة .نتيجة لمدتوى المساديق العالا فا الخرسانة ذاتية
الرص فان االنكماش اللدن او الزد يكون عاليا واعلم من الخرسانة االعتياديةا هذا الجانب
يجب اخذ بن ر االعتبار ا نا تصميم ووص الخرسانة ذاتية الرص .المعلومات الدالية
المتوفرا دول العوامل اع مددودا وتدتا الم دراسات مستقبلية .عناية خاصة يجب اخذها
بن ر االعتبار لبد معالجة الخرسانة بوقت مبكر.
قابلية تشغيل الخرسانة ذاتية الرص اعلم من اعلم صن
وصفها بالخصاةص التالية:

موصو

فا  EN206ويمكن

 قابلية الملئ
 قابلية المرور
 مقاومة االنعزال
الخلطة الخرسانية يمكن وصفها بالخرسانة ذاتية الرص اذا دققت الشروط اع .
 3-6طرق الفحص
عدا طرق للفدص طورت فا مداولة لوص خصاةص الخرسانة ذاتية الرص .لدد االن ليس
هناك طريقة وديدا او مجموعة طرق تد م بموافقة جامعة ومع م هذ الطرق مترابطة فيما
بينهما بديث تكمل ادداهما االخرى .وعلم ندو مما ل ليس هناك طريقة وديدا اوجدت لوص
جميع جوانب قابلية التشغيلا كذلك كل خلطة تصميمية يجب ان تفدص باك ر من طريقة واددا
لمختل معام ت قابلية التشغيل.
طرق الفدص االختبارية لمختل
موصوفة بالتفصيل فا الملدق د.

المعام ت كما فا الجدول (1ع و (2ع .طرق الفدص

جدول ( :)1طرق الفحص لتحديد خصائص قابلية التشغيل للخرسانة ذاتية الرص
1
2
3
4
5
6
7
9
1
10

الطريقة
فدص الهطول بواسطة مخروط ابرامس
فدص الهطول تا  50سم
دلقة-جا
قمع-فا
قمع-فا تا  5دقاةق
صندوق-ال
صندوق-يو
صندوق-الملئ
جا تا ام – اختبار استقرار السطك
اورمِت
ِ
10

الخاصية
قابلية الملئ
قابلية الملئ
قابلية المرور
قابلية الملئ
مقاومة االنعزال
قابلية المرور
قابلية المرور
قابلية المرور
مقاومة االنعزال
قابلية الملئ
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لتصميم الخلطة االبتداةا للخرسانة ذاتية الرص فان كل المعام ت ال ة لقابلية التشغيل يجب
تقييمها للتاكد من اتمام جميع الجوانب الخاصية بالتشغيلية .الفدص بمقياس كامل يجب ان
يستخدم ال بات ان خصاةص الرص الذاتا م ةمة للتصميم المقترح للتطبيق المددد.
للسيطرا النوعية فا الموقعا طريقتين بشكل عام كافيتين لمراقبة نوعية المنتج .الزو
النموذجا من الفدصوصات هو فحص الهطول وقمع-في او فحص الهطول وحلقة جي .مع
وجود توافق فا نوعية المواد االولية فان فدص وادد مع الخبرا والممارسة الفنية قد يكون
كافيا.
جدول ( :)2خصائص قابلية التشغيل للخرسانة ذاتية الرص والطرق المختارة
الخاصية

طرق الفدص
تدوير للطريقة باالعتماد علم
المقاس االقصم لركام
ال

(خلطة تصميميةع مختبرية

موقعيا (سيطرا نوعيةع

قابلية الملئ

-1فدص الهطول
-2فدص الهطول تا  50سم
-4قمع-فا
-10اورمِت

-1فدص الهطول
-2فدص الهطول تا  50سم
-4قمع-فا
-10اورمِت

قابلية
المرور

-6صندوق-ال
-7صندوق-يو
-9صندوق-الملئ

 -3دلقة جا

فتدات مختلفة فا صندوق-ال
صندوق-يو و دلقة-جا

مقاومة
االنعزال

-1فدص جا تا ام
-5قمع فا تا  5دقاةق

-1فدص جا تا ام
-5قمع فا تا  5دقاةق

ال

دد اقصم 20ملم

 4-6معايير قابلية التشغيل للخرسانة ذاتية الرص الطرية
هذ المتطلبات يجب اتمامها فا وقت الصب .التغير المتوقع فا قابلية التشغيل ا نا النقل يجب
اخذ بن ر االعتبار فا عملية االنتا .
معايير القبول النموذجية للخرسانة ذاتية الرص مع مقاس اقصم للركام بددود  20ملم موضدة
فا الجدول (3ع.

11

مواصفات ودليل ارشادي للخرسانة ذاتية الرص

جدول( :)3معايير القبول للخرسانة ذاتية الرص

1
2
3
4
5
6
7
9
1
10

الطريقة

الوددا

فدص الهطول بواسطة مخروط
ابرامس
فدص الهطول تا  50سم
دلقة-جا
قمع-فا
قمع-فا تا  5دقاةق
صندوق-ال
صندوق-يو
صندوق-الملئ
جا تا ام – اختبار استقرار السطك
اورمِت
ِ

المدى النموذجا للقيم
الدد االعلم
الدد االدنم

ملم

650

900

ا
ملم
ا
ا
)(h2/h1
(h2-h1) mm
%
%
ا

2
0
6
0
029
0
10
0
0

5
10
12
3+
120
30
100
15
5

هذ المتطلبات النموذجية المبين امام كل فدص مبنية علم المعرفة الدالية والتطبيق العملا.
علم اية دال فان التطور المستقبلا قد يقود الم قيم مختلفة يمكن تبنيها فيما بعد .القيم خار هذ
الددود يمكن تبنيها اذا ابدى المنتج ادا ا مقبوال فا شروط خاصةا علم سبيل الم الا وجود
مسافات كبيرا بين دديد التسليكا سمك الطبقة اقل من  500ملما مسافة قصيرا بين مكان
الشدن الم مكان السكبا عواةق قليلة فا القالب تعيق المرورا تصميم القالب بسيط جداا
...الخ.
عادا يجب اخذ ديطة خاصة للتاكد من عدم وجود انعزال فا الخلطة مستقب ا او فا الوقت
الداضرا لعدم وجود فدص بسيط او مو وق به يعطا معلومات دول مقاومة االنعزال
للخرسانة ذاتية الرص لجميع داالت التطبيق .م د ات مهمة اضافية عن م ةمة طرق
الفدص موجودا فا الملدق د.

 7انشاء الخلطات
 1-7عام
انشا الخلطات يجب ان ي ةم معايير االدا للخرسانة الطرية والمتصلبة .بالنسبة للخرسانة
الطريةا فالمتطلبات كما تم شرده فا البند  .6بالنسبة للخرسانة المتصلبة فيجب ان تلب
متطلبات .EN 206
 2-7انشاء الخلطة البدائي
فا يتصميم الخلطة فان من المفيد اعتبار النسب للمكونات بداللة الدجم بدال من النسب الوزنية.
المديات النموذجية االسترشادية للنسب والكميات لغرض الدصول علم الرص الذاتا كما مدون
ادنا  .التدوير المستقبلا ضروري للوصول الم المقاومة والمتطلبات االخرى.
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نسبة الما /المساديق (الدقاةقع من  029الم  121دجما.
المدتوى الكلا للمساديق من  160الم  240لتر ( 600-400غمع للمتر المكعب.
مدتوى الركام الخشن طبيعيا من  35-29بالمةة من دجم الخلطة.
نسبة الما /السمنت يتم اختيارها باالعتماد علم  .EN206مدتوى الما الم الا يجب ان
اليزيد عن  200لتر/م.3
مدتوى الرمل يوازن مع بقية المكونات.

بشكل عام من المستدسن التصميم بشكل متدف للتاكد من ان الكونكريت قابل للدفا علم
الخصاةص الطرية بالرغم من تغير نوعية المواد الخام .بعض التغير فا مدتوى الرطوبة للركام
يجب ان يكون مدسوبا ومضمنا فا خطوات التصميم .من الطبيعا ان تستخدم مضافات تدسين
اللزوجة للتعويض عن التارجك الذي قد يدصل نتيجة تغير تدر الرمل او مدتوى رطوبة
الركام.
 3-7تعديل الخلطة
الخلطات التجريبية يجب ان تستخدم للتدقق من خصاةص مكونات الخلطة البداةيةا واذا كان من
الضروري تصديك مكونات الخلطة فيتم عمل ذلك .ودالما يتم استيفا جميع المتطلباتا فان
الخلطة يجب ان تفدص بمقياس كلا فا المعمل او موقع العمل .فا دالة عدم الدصول علم
مرضا عندة ٍذ يجب االخذ بن ر االعتبار وجوب اعادا التصميم بشكل كامل .وباالعتماد
ادا
ٍ
علم جوهر المشكلةا فان طرق العمل التالية قد تكون مناسبة:
 زيادا استخدام عدا انواع من الموالئ ) (fillerاذا كانت متوفرا.
 تعديل نسب الرمل والدصم
 استخدام مضافات تدسين اللزوجة اذا لم تكن مستخدمة فا الخلطة
 تعديل جرعة الملدن الفاةق و/او مضافات تدسين اللزوجة
 استخدام بديل للملدن الفاةق (و/او مضا تدسين اللزوجةع يكون اك ر م ةمة
للمواد المستخدمة
 تعديل جرعة المضافات لتغيير مدتوى الما ونسبة الما الم المساديق.

 8االنتاج والوضع
 1-8عام
انتا الخرسانة ذاتية الرص يجب ان ينفذ فا المعمل ديث المعداتا والعملياتا والمواد تدت
سيطرا جيدا .االنتا يجب ان ينفذ وفقا ل  ISO 9000فا معمل معتمد او معمل مع ن ام
سيطرا نوعية يوافق متطلبات  ISO 9000او ماشابهها .من المستدسن ادخال الكادر
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المتخصص بانتا هذ الخرسانة دورا تدريبية وان يكون ذو خبرا فا انتا هذا النوع من
الخرسانة.
 2-8االنتاج
 1-2-8خزن المواد الرئيسية
اذا كان باالمكان فيفضل تغطية الركام لتقليل التفاوت فا مدتوى الرطوبة السطدية .كذلك فمن
الضروري ان يكون هناك مخزن جيد للركام واالضافات (اذا استخدمتع.
خزن المضافات يمكن ان يكون بنفس الطريقة التا تخزن بها مضافات الكونكريت العاديا
كذلك فان توصيات المجهز يجب العمل بها.

 2-2-8الخلط
ليس هناك اية متطلبات لنوع خاص من الخ طات .انواع مختلفة من الخ طات يمكن
استخدامها منها الخ طات التا تعمل بالقوا القسريةا والخ طات ذات المجدا ا وخ طات
السقوط الدرا وشادنات الخلطا وانواع اخرى .زمن الخلط يجب ان يدسب بالمداوالت
التطبيقية .بشكل عام زمن الخلط يكون اكبر من الزمن ال زم للكونكريت االعتيادي.
وقت اضافة المضافات مهم جداا ويجب ان يتم وفق االجرا ات الموصم بها من قبل المجهز
بعد اجرا التجارب المعملية .اذا تم تصديك القوام بعد الخلطات االبتداةيةا فيجب عمل
التصديك مع المضافات .اذا امكن الدفا علم متطلبات  EN206فيما يخض نسبة
الما /السمنتا ديث يمكن تغيير مدتوى الما لعمل التدوير الضروري.
 3-8السيطرة على االنتاج
 1-3-8الركام
ا نا انتا الخرسانة ذاتية الرصا يجب اجرا فدص التدر ومدتوى الرطوبة للركام بشكل
متكرر اك ر من المعتادا الن الخراسنة ذاتية الرص دساسة اك ر من الخرسانة االعتيادية
لهذين العاملين.
 2-3-8عمليات الخلط
فا بداية العمل وفا دالة غياب خبرا سابقة عن التصميم الدقيق للخلطةا فان هناك داجة
لموارد اضافية ل شرا علم كافة جوانب االنتا البداةا للخرسانة ذاتية الرص .وديث ان
نوعية خلطة الكونكريت الطازجة تتقلب فا بداية االنتا ا فان من الموصم به ان يتم اجرا
فدوصات قابيلة التشغيل من قبل المنتج مع كل شدنةا الم دين الدصول علم بات وتوافق فا
النتاةج .الدقا يمكن استخدام التدقيق البصري لكل وجبة قبل االرسال الم الموقعا والفدوصات
الروتينية تنفذ وفقا ل .EN206
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تصديدات اضافية متكررا لنسب الخلطا والمدتوى الدقيق للما ا ربما هناك داجة الجراةها
باالعتماد علم نتاةج م د ة مدتوى الرطوبة فا الركام.
 4-8النقل والتسليم
يتم عمل موازنة فا النقل والتسليم باالعتماد علم دجم المنشأا و القدرا االنتاجيةا وزمن
الردلة و امكانية الصب .التوق الغير متوقع فا االنتا قد يسبب تغير متانة المنشأ والتا ت ر
سلبا علم الناتج النهاةا.
الخرسانة ذاتية الرص يجب تصميمها بديث يتم المداف ة علم قابلية التشغيل وفق متطلبات
العقد .الصب يكون سريعا خصوصا عند استخدام المضخة فا الصبا ولكن يبقم من
الضروري التاكد من ان عملية التسليم والوضع يتم اكمالها مع المداف ة علم قابلية التشغيل
(الرص الذاتاع طوال فترا الصب.

 5-9الوضع
 1-5-8عام
قبل صب الخرسانة ذاتية الرص يجب التاكد من ان دديد التسليك والقوالب مرتبة دسب مامقرر.
الق والب يجب ان تكون بدالة جيدا ولكن ليس هناك داجة التخاذ تدابير خاصة لمنع تسرب
الم ط الرقيق .قد يرغب المقاول ويرى بعض الفاةدا من ضخ الخرسانة من اسفل القالب .اذا تم
الصب بواسطة السلة (skepع فيجب اخذ االدتياطات لغلق البوابة بشكل جيد.
للقوالب التا يزيد عمقها عن  3امتار فان ضغط الماةع الستاتيكا الكلا يجب اخذ بن ر
االعتبارا وربما يدتا الم اعادا تصميم القالب و/أو الخراسنة ذاتية الرص .م د ة ضغط
الماةع الساكن للخرسانة ذاتية الرص يكون اخطر من ضغط الماةع الستاتيكا للخرسانة العادية.
 2-5-8مسافة الوضع
ديث ان الخرسانة ذاتية الرص أسهل بالوضع من الخرسانة العاديةا لذلك يجب اتباع
الخطوات التالية للتقليل من خطر االنعزال
 تدديد مسافة اسقاط الخرسانة العمودية ب  5م.
 تدديد المسافة االفقية لجريان الخرسانة من تقطة بداية الوضع ب 10م.
م د ة :التقييدات اع ها تقييدات مداف ةا وقد ت اتا رو ساندة للمقاول يتمكن من
ا بات امكانية زيادا المسافتين اع بدون ددوث انعزال .ان ر الفقرا  6لم د ة الخطوات.
 3-5-8المفصل البارد
بالرغم من ان الخرسانة ذاتية الرص تمتلك قوا ترابط جيدا مع الكونكريت المصبوب سابقاا اال
ان ذلك اليعنا ان ادتمالية ددوث فشل بسبب المفصل البارد اليمكن ددو ها فا دالة االهتزازا
كما هو الدال فا الخرسانة العادية.
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 4-5-8انهاء االسطح
سطك الخرسانة ذاتية الرص ياخذ بسهولة االبعاد المخصصة لها م االنها يمكن اجرا
بسهولة وفا الوقت المناسب قبل التصلب .الصعوبة التا يمكن مواجهتها مع العملية العادية
النها سطك متصلب لمسادة افقية باعادا الملج ديث تبقم ا ار المالجا لذلك يمكن استخدام
طرق او ادوات بديلة.
 6-8المعالجة
تميل الخرسانة ذاتية الرص الم التصلب بسرعة اسرع من الخرسانة االعتيادية النعدام او قلة
ما النضك علم سطك الخرسانةا لذلك فان المعالجة يجب ان تبدأ باسرع وقت عملا ممكن
للتقليل من خطر تشققات االنكماش.

 9السيطرة النوعية
 1-9السيطرة على االنتاج
كل الخرسانة ذاتية الرص يجب ان تكون تدت سيطرا انتاجية تدت مس ولية المنتجا وتكون
هذ السيطرا وفق متطلبات .EN206-1 clause 9
 2-9الموافقة الموقعية
فا دالة كون الخرسانة ذاتية الرص ذات اهمية دقيقة للسيطرا علم االست م وفق مدددات
مودداا فان المنتج والمشتري يجب ان يتوافقا علم خطوات للقبول (االمت الع فا بداية العقد.
ويجب ان يتضمن ذلك الخطوات المتبعة فا دالة عدم القبول.
بجانب التدقيق العادي لبطاقة التسليما يجب اجرا التدقيق البصري للخرسانة .السيطرا النوعية
الموقعية يجب ان تتم وفق ماجا بالتوصيات فا .3-6
المشتري يجب ان يتاكد من ان كافة الفدوصات قد تم اجراةها بشكل وا ا وبواسطة اشخاص
متدربينا وفا بيةة م ةمة -تتضمن دماية من ال رو الجويةا ووفق م ةمة صيانة ومعايرا
م ةمةا وعلم ارض مستقرا ومستوية صالدة الجرا الفدوصات.
المواصفات والدليل االرشادي الفنار للخرسانة ذاتية الرص
افنار 2111
نشجع المالحظات حول المواصفات والمتطلبات ويمكن تقديمها الى:
EFNARC Secretary General: secretary@efnarc.org
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الملحق أ المالحظات االرشادية
أ 1-الهدف
الهد من الم د ات الرشادية هو توفير نصاةك عملية وتطبيقية لجوانب قد التكون مدددا.
ال تطبيقات الوطنية بعض االديان متغيراا وغالبا يكون السبب االضافات السمنتيةا و خصاةص
الركاما او ال رو المناخية .شبكة افنارك االوربية من مهنا البنا توفر خبرا وافرا تغطا
جوانب مفيدا للتصميم واالنتا وصب الخرسانة ذاتية الرص.
أ 2-متطلبات المواد الرئيسية
السمنت
كل انواع السمنت التا توافق متطلبات  EN197مناسبة .اختيار نوع السمنت يعتمد علم
المتطلبات الكلية للخرسانةا م ل المقاومة والمتانة....الخ.
مدتوى  C3Aاالك ر من  %10قد تسبب فقر المداف ة علم قابلية التشغيل .المدتوى
النموذجا للسمنت هو  450-350كغم/م .3كمية السمنت االك ر من  500كغم/م 3خطرا وتزيد
من االنكماش .كمية السمنت االقل من  350كغم/م 3قد تكون م ةمة فقط فا دالة استخدام مواد
ناعمة مالةة م ل الرماد المتطاير وابخرا السليكا وغيرها.
الركام
الرمل
جميع انواع الرمل العادية م ةمة للخرسانة ذاتية الرص .الرمل العادي والرمل الناتج من
تكسير الدصم يمكن استخدامه .الرمل السليكا او الكلسا يمكن استخدامه.
الرمل االنعم من  02125ملم يمكن اعتبار مواد مالةة دقاةقية وهم مهم لقوام وانسيابية الخرسانة
ذاتية الرص .الكميات القليلة من الدقاةق (الناتجة من المواد الرابطة والرملع تفيد فا تجنب
االنعزال.
الركام الخشن
كل انواع الركام م ةمة .المقاس االقصم للركام  20-16ملما وعلم اية دال يمكن استخدام
ادجام لدد  40ملم او اك ر فا الخرسانة ذاتية الرص .بات التدر يمتلك اهمية ديوية فا
الخراسنة ذاتية الرص.
باالعتماد علم خصاةص انواع مختلفة من الركاما الركام المكسر يميل الم تدسين المقاومة
بسببا تشابك االجزا الخشنة منها بينما الركام المدور يدسن االنسيابية بسبب نقصان االدتكاك
الداخلا .التدر المتقطع (الذي يدتوي علم فجواع افضل من التدر المستمر والذي يزيد
االدتكاك الداخلا ويقلل االنسيابية.

17

مواصفات ودليل ارشادي للخرسانة ذاتية الرص

المضافات
من اهم المضافات هو الملدن الفاةق( مضافات تقليل الما ذات المدى العالاعا والتا تعمل علم
تقليل مدتوى الما الم اك ر من .%20
استخدام مضافات تدسين اللزوجة يعطا امكانية اك ر للسيطرا علم االنعزال خصوصا فا
داالت استخدام كميات مدددا من الدقاةق (المساديقع .هذا المضا يساعد علم توفير تجانس
كبير وتقليل جنوح الخرسانة الم االنعزال.
االضافات
االضافات ها شا مألو فا الخرسانة ذاتية الرص نتيجة الداجة الجوهرية للجزيةات
الدقاةقية .جميع االضافات المطابقة للمواصافت  ENتكون مقبولة.
نتيجة طبيعة االنسيابية وقابلية التشكل الخاصة بالخرسانة ذاتية الرصا فان ك االضافات
الخاملة والفعالة مستخدمة بشكل واسع لتدسين قابلية التشغيل والمداف ة عليهاا وكذلك لتن يم
مدتوى السمنتا وتقليل درارا االماهة .االضافات من النوع ال انا (السليكا فيوم والرماد
المتطاير وغيرهاع تدسن ادا الخرسانة علم المدى البعيد.
االلياف
االليا

الصناعية الناعمة جدا قد تدد من السيولة وبشكل عام يجب ان التزيد عن  1كغم/م.3

أ 3-متطلبات الخرسانة ذاتية الرص
الخرسانة ذاتية الرص تختل عن الخرسانة العادية فا الخصاةص الطرية من ديث امكانية او
مرض .جوانب عديدا من جوانب قابلية التشغيل تسيطر علم قابلية
عدم امكانية وضعها بشكل
ٍ
الملئا وقابلية المرور ومقاومة االنعزالا كل هذ الخصاةص يجب السيطرا عليها بدقة لضمان
كون عملية الوضع ضمن الددود المقبولة.
قابلية التشغيل

يتدكم الملدن الفاةق بشكل رةيسا بمستوى السيولة للخراسنة ذاتية الرص .علم اية دال
فالجرعة الزاةدا من الملدن الفاةق قد تقود الم خطر االنعزال واالنسداد .لذلك فان خصاةص
الخرسانة ذاتية الرص الطرية تدتا الم سيطرا دقيقة عن طريق اختيار طريقتين مفضلتين من
االنواع المختلفة من الفدوصات.
مقاومة االنعزال

نتيجة للسيولة العالية للخرسانة ذاتية الرصا فان خطر االنعزال واالسنداد يكون كبيراا لهذا فان
منع االنعزال يعتبر خاصية مهمة من خصاةص ن ام المراقبة .الميول الم االنعزال يمكن تقليله
باستخدام المواد الناعمة (اقل من  02125ملمعا او باستخدام مضافات تدسين اللزوجة.
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الوقت المتاح Open time

الوقت الذي خ له يمكن للخرسانة ذاتية الرص المداف ة االنسيابية وقابلية التشكيلا هو وقت
مهم للدصول علم عملية وضع جيدا للخرسانة .هذا الوقت يمكن تصديده من خ ل اختيار
النوعية الم ةمة من الملدن االفاةق او الملدن الفاةق مع مبطةات التفاعل .مضافات مختلفة ت ر
بشكل مختل علم الوقت المتاحا ويمكن استخدامها باالعتماد علم نوع السمنت ووقت نقل
ووضع الخرسانة ذاتية الرص.
أ 4-تصميم الخلطة
عام

اختيار الخلطة التصميمية وتصديدها يتم وفق الخطوات المبينة بالشكل (1ع.
شكل ( )1خطوات تصميم الخلطة
تعيين االدا المطلوب

اختيار المواد (من الموقعع
تصميم وتصديك مكونات الخلطة

التأكد او تصديك االدا فا المختبر

تقييم مواد بديلة
عدم توافق

توافق
التأكد من ادا الخرسانة فا الموقع او المعمل

فا التصميم من المفيد اخذ المواد كنسبة دجمية بدالمن النسبة الوزنية.
ضا يجب االخذ بن ر االعتبار وجوب اعادا
فا دالة عدم امكانية الدصول علم ادا مر ٍ
تصميم الخلطة من البداية .اعتمادا علم المشكلة التا ت هرا فان مسارات العمل التالية قد تكون
م ةمة:





استخدام اضافات او انواع مختلفة من الموالئ (اذا كانت متوفراع
تعديل نسب الرمل او الدصم
استخدام مضافات تدسين اللزوجة اذا لم تكن مستعملة اص
تعديل جرعة الملدن الفاةق و/أو مضافات تدسين اللزوجة
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 استخدام انواع بديلة من الملدن الفاةق (ومضا
م ةمة للمواد المدلية المستخدمة.
 تغيير نسب المضافات لتعديل مدتوى الما ا ومن م نسبة الما /المساديق.

تدسين اللزوجةع والتا تكون اك ر

خطوات تصميم الخلطة

الم ال التالا يم ل خطوات التصميم الكفو ا للخرسانة ذاتية الرصا وها مبينة علم الطريقة
المطورا بواسطة او َكميرا .من المهم االشارا الم ان هذ الطريقة قد ت دي الم معام ت تختل
عن تلك الموصوفة فا البند .2-7
يتم تدديد تعاقب الخطوات بالشكل التالا:
أ-تدديد مدتوى الهوا (غالبا %2ع
ب-دساب دجم الركام الخشن.
دساب مدتوى الرملد-تصميم الم ط
هـ-تدديد افضل نسبة ما  /المساديق والملدن الفاةق فا المونة
و-اخيرا يتم تقييم خصاةص الخرسانة بالفدوصات القياسية
أ تحديد محتوى الهواء (غالبا )%2

مدتوى الهوا يكون  %2بشكل عاما وقد يصمم لقيمة اكبر فا دالة الرغبة فا زيادا مقاومة
االنجماد والذوبانا
ب حساب حجم الركام الخشن

دجم الركام الخشن يعر بواسطة الك افة االجمالية ) .(bulk densityبشكل عام فان مدتوى
الركام الخشن (ذو القطر االكبر من  4ملمع يجب ان يكون بين  50و  60بالماةة.
عندما يتجاوز دجم الركام الخشن فا الخرسانة الددود اع ا فان فرصة ددوث تصادم او
ت صق بين دبيبات الركام الخشن تزداد بشكل سريع وتزايد خطر االنسداد عندما يمر
الكونكريت بين فضا ات دديد التسليك.
افضل مدتوى للركام الخشن يعتمد علم العوامل التالية:
 المقاس االقصم للركاما فكلما قل مقاس الركام كلما امكن زيادا نسبة الركام.
 الركام المطدون او الركام المدور (العاديعا ديث يمكن زيادا مدتوى الركام فا دالة
استخدام الركام العادي اك ر من دالة استخدام الركام المطدون.
جـ حساب محتوى الرمل

علم انه الدبيبات ذات المقاس المدصور بين

الرمل فا سياق خطوات تكوين الخلطةا يعر
 02125الم  4ملم.
مدتوى الرمل يعر علم اساس الك افة الشاملة .دجم الرمل الم الا فا المونة يتغير من -40
 %50باالعتماد علم خصاةص الم ط.
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د-تصميم مكونات المالط

ابتدا ا فان نسبة الما /المساديق ) (water/powder ratioل نسيابية الصفرية ) (βpيدسب
فا الم طا باستخدام النسب المختارا من السمنت واالضافات .يتم استخدام فدص مخروط
الهطول بنسب دجمية من الما /المساديق علم سبيل الم ال  121و  122و  123و  124يتم
استخدامها مع مكونات المساديق المختاراا ان ر الشكل أ 1-الذي يوضك نتاةج نموذجية .نقطة
التقاطع مع مدور الصادات تددد كقيمة . βp
شكل أ :1-دساب نسبة الما الم المساديق ل نسيابية الصفرية βp

هـ حساب النسبة الحجمية المثلى لنسبة الماء/المساحيق وجرعة الملدن الفائق في المونة

الفدوصات باستخدام مخروط الهطول و قمع فا الخاصين بالمونة (م د ة يكون دجمهما
اصغر مخروط وقمع الخرسانةع يتم اجراةهما لنسب مختلفة من الما /المساديق ضمن المدى
(021-029ع βp .وجرعة الملدن الفاةق .يستخدم الملدن الفاةق لتعديل قابلية التشكل واالنسياب
للم ط .المدتوى الدجما للرمل فا المونة يبقم ابتا كما تم دسابه اع  .القيمة المستهدفة فا
فدص مخروط الهطول ها مابين  26-24سم ولفدص قمع-فا ها بين  11-7انية.
فا دالة الدصول علم الهطول المستهد وكون زمن االنسياب فا فدص قمع-فا اقل من 7
انيةا يجب تقليل نسبة الما ا اما فا دالة كون الزمن اك ر من  11انية فيجب زيادا نسبة
الما .اذا لم يتم تدقيق المعايير اع ا فهذا يعين ان التركيب الدبيبا للمواد غير وا ٍ  .المداولة
مع جرع بديلة من املدن الفاةق قد يكون بدي جيدا .البديل اال نا هو اختيار اضافات بديلة
والخيار االخير استبدال السمنت.
شكل أ :2-فدص الهطول وكيفية دساب الهطول النسبا
Definition of p/m :
p/m= ( d/d0)2 - 1

where:
) d1 + d2ع ½ = d
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شكل أ :3-قمع-فا لدساب زمن االنسياب للمونة

و -فحوصات الخرسانة

يتم تقييم تركيبة الخرسانة وجرعة الملدن الفاةق يتم تدديدها بشكل نهاةا باالعتماد علم
فدوصات الخرسانة.
الملحق ب :قائمة المراجعة
تم تصميم قاةمة المراجعة لمساعدا المتخصصين والمنتجين والمقاولين للتاكد من كون جميع
العناصر االساسية للخرسانة ذاتية الرص تم اخذها بن ر االعتبار قبل بد العمل.
المصدر

الخاصية

التقييم

المتطلبات

الخلطة المنتخبة
السمنت

تدقيق متطلبات المواصفة EN197-1
السيطرا علم نوعية السمنت
كمية السمنت الموصم بها 450-350 :كغم/م3

الركام

تدقيق متطلبات
السيطرا علم الدجم الدبيبا اقل من 0.125
السيطرا علم مدتوى الرطوبة
دساب مندنا الغربلة
التوافق مع المسافات بين دديد التسليك
مطابقة المواصفة prEN 1008
مطابقة المواصفة EN 934-2
تدديد النوع المطلوب
تدديد الجرعة المتوقعة
مطابقة prEN 12620, EN 450 or prEN 13263
تدديد مندنا الغربلة
تدديد االضافات المستخدمة
تدديد كمية الزيادا فا الما المطلوب
مطابقة EN12878

ما الخلط
المضافات
االضافات

الخضاب

EN 12620
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تعري جميع المواد الخام المستخدمة
المواد الخام
انشاء الخلطة
اعداد الخلطة التصميمية
تصميم الخلطة
الركام الخشن اقل من %50
نسبة الما /المساديق 1-029 :
مدتوى المساديق الكلا 600-400 :كغم/م3
مدتوى الرمل اكبر من  %40نسبة لدجم
المونة
الرمل اقل من  %50من دجم الم ط
الرمل اكبر من  %50من وزن الركام الكلا
الما الدر اقل من  200لتر
الم ط اكبر من  %40من دجم الخلطة
فحوصات قابلية التشغيل
 900-650ملم
فدص الهطول-ابرامس
فدص الهطول تا 50-سم
 5-2انية
 10-0ملم
دلقة-جا
 12-9انية
قمع-فا
 3+انية
قمع-فا تا50-دقيقة
120-029
صندوق ال
 30ملم كدد اقصم
صندوق يو
%100-10
صندوق الملئ
% 15-0
استقرارية السطك
 5-0انية
فدص اورمت
خصائص الخرسانة المتصلبة
تدقيق القيمة المتوقعة خ ل 24ساعة و 7و 29يوم
المقاومة الميكانيكية
كما مددد
االنكماش
تدقيق القيمة المتوقعة
معامل المرونة
الفحوصات الثبوتية
قابلية الملئ
فدوصات بمقياس كامل
قابلية المرور
مقاومة االنعزال
المداف ة علم قابلية التشغيل الك ر من ساعة واددا

الملحق جـ :دليل حل المشاكل
اسباب عدم المطابقة الكاملة للمواصفات المدددا تكون متنوعة بشكل كبير.فا الجدولين جـ1أ و
جـ1با قاةمة ل سباب المتوقعة لعدم مطابقة المواصفات للفدوصات المختلفة.
اذا كانت نتيجة فدص مددد خار المواصفات فيمكن ان يكون لها عدا اسباب .السبب المدتمل
يمكن ايجاد مع درجة يقين عالية عن طريق تدقيق القيمة لطرق فدص اخرى والتدقق الذاتا
لخصاةص قابلية التشغيل .بهذ الطريقة فان افضل اجرا ممكن لدل المشكلة يمكن الوصول
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اليه .الجدول جـ 2يعطا قاةمة باالجرا ات المدتملة والتأ يرات التا تددث عادا فا الخرسانة.
من الواضك ان التا ير يعتمد علم دجم العمل وعلم قابلية التشغيل الفعلية وعلم مكونات
الخلطة الخرسانية .كل اجرا يمكن أن يكون له تا ير سلبا وايجابا علم خصاةص الخرسانة
المختلفة.
اذا كانت نتاةج الفدص بين الوجبات او الشدنات تدمل تباينا كبيراا فيمكن ان يكون سبب
من:
االخت
خصائص السمنت
خصائص االضافات
تدرج الركام
محتوى الرطوبة في الركام
درجة الحرارة
خطوات الخلط ،ووقت الفحص
مضافات تحسين اللزوجة يمكن ان تحد من هذه التغيرات الى حد معين.

لفهم هذ الجداول التالية فيما يلا التعاري

المستخدمة-:

"قيمة الخضوع" ها قوا القص (اجهاد القصع الذي يبذل فا المادا فا االنسياب االبتداةا.
"اللزوجة" ها مقياس مقاومة المادا ل نسياب نتيجة االدتكاك الداخلا (ونسبة االجهاد المسلط
الم نسبة القصع.
"االنسداد" يددث عندما ال تتمكن المادا من المرور خ ل فتدة معينة (او فوهةع نتيجة تشابك
دبيبات الركام.
جدول جـ 1أ :ايجاد اخطاء النتائج الواطئة
الوددا نتاةج اقل
من
 1فدص الهطول بواسطة مخروط ابرامس

ملم

650

 2فدص الهطول تا  50سم
 3دلقة-جا

ا
ملم

2
10

 4قمع-فا
 5الزيادا فا قيمة قمع-فا عند تا  5انية

ا
ا

9
24

السبب المدتمل
أ
جـ
ب
أ
جـ
د
و
ب
ز

اللزوجة عالية عالية

قيمة الخضوع عالية جدا
اللزوجة واطةة جدا
اللزوجة عالية جدا

قيمة الخضوع عالية جدا
انعزال
انسداد
اللزوجة واطةة جدا
نتيجة مشكوك بها
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 6صندوق-ال )(h2/h1
 7صندوق-يو )(h2-h1
 9صندوق الملئ

ملم
%

0
10

 1فدص استقرارية السطك

%

5

أ
جـ
و
ز
أ
جـ
أ
و

اللزوجة عالية جدا

قيمة الخضوع عالية جدا
انسداد
نتيجة مزيفة
اللزوجة عالية جدا

قيمة الخضوع عالية جدا
اللزوجة عالية جدا

انسداد

جدول جـ 1ب :ايجاد اخطاء النتائج العالية
الوددا نتاةج اكبر من

1

فدص الهطول بواسطة مخروط ابرامس

ملم

750

 2فدص الهطول تا  50سم

ا

5

 3دلقة-جا

ملم

 4قمع-فا

ا

12

 5الزيادا فا قيمة قمع-فا عند تا  5انية

ا

3

 6صندوق-ال )(h2/h1
 7صندوق-يو )(h2-h1

ملم

1
30

 9صندوق الملئ
 1فدص استقرارية السطك

%
%

100
15
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السبب المدتمل
ب
د
أ
جـ
ب
د
أ
جـ
و
د
هـ
و
ز
أ
جـ
و
ز
د

اللزوجة واطةة جدا
انعزال
اللزوجة عالية عالية

قيمة الخضوع عالية جدا
اللزوجة واطةة جدا
انعزال
اللزوجة عالية عالية

قيمة الخضوع عالية جدا
انسداد
انعزال
خسارا سريعة فا قابلية التشغيل

انسداد
نتيجة مزيفة
اللزوجة عالية جدا

قيمة الخضوع عالية جدا
انسداد
نتيجة مزيفة
انعزال
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جدول جـ  :2االجراءات التصحيحية الممكنة من االخطاء المحددة
السبب المتوقع

ي ر علم:
قابلية
الملئ

أ
أ1
أ2
أ3
ب
ب1
ب2
ب3
ب4
ب5
ب6
جـ
جـ1
جـ2
جـ3
د
د1
د2
د3
د4
هـ
هـ1
هـ2
هـ3
هـ4
و
و1
و2
و3
ز
ز1
+
0
؟
ال

مقاومة
قابلية
المرور االنعزال

المقاومة االنكماش الزد

اللزوجة عالية
زيادا مدتوى الما
زيادا دجم الم ط
زيادا الملدن الفاةق

+
+
+

+
+
+

+
-

+
+

0

0

اللزوجة واطئة جدا
تقليل مدتوى الما
تقليل دجم الم ط
تقليل الملدن الفاةق
زيادا مضا تدسين اللزوجة
استخدام مساديق ناعمة
استخدام رمل ناعم

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
0
0
0

+
+
0
0
-

+
+
0
0
0

قيمة الخضوع عالية جدا
زيادا الملدن الفاةق
زيادا دجم الم ط
زيادا دجم المونة
انعزال

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

0
-

0
-

زيادا دجم الم ط
زيادا دجم المونة
تقليل مدتوى الما
استخدام مساديق ناعمة

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
0

+
-

+
-

خسارة سريعة في قابلية التشغيل

استخدام نوع سمنت بطئ التفاعل
زيادا المبطةات
تغيير نوع الملدن الفاةق
استبدال السمنت بالموالئ

0
0
؟
؟

0
0
؟
؟

؟
؟

؟
؟

0
0
؟
؟

0
0
؟
؟

انسداد
تقليل المقاس االقصم للركام
زيادا دجم الم ط
زيادا دجم المونة

+
+
+

نتيجة مزيفة
تدقيق شروط الفدص

ال

+
+
+
ال

عادا يعطا نتيجة جيدا للخرسانة
عادا ليس هناك نتيجة مهمة
تعطا عادا نتيجة سيةة للكونكريت
التا ير اليمكن التنب به
غير قابلة للتطبيق
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الملحق د  :طرق الفحص
المقدمة
من المهم ان نقدر ان ايا من طرق االختبار للخرسانة ذاتية الرص لدد االن اليعتبر قياسياا
ووص الفدوصات لدد االن غير تام او متكامل .الطرق معروضة هنا فض عن الخطوات
التفصيلية لكل منهاا فهذا الملدق مخصص ل ساليب الخاصة بالخرسانة ذاتية الرص.
خطوات فدوصات االنسيابية وقابلية التشكل غير مدروسة هناا علم الرغم من وجود ع قة بين
نتاةج هذ االختبارات وخصاةص االنسيابية وقابلية التشكل للخرسانةا ومن الممكن ان تشكل
رقما كبيرا فا االعمال المستقبليةا بما فا ذلك اعمال التقييس .ك ير من التعليقات كانت من
تجربة الشركا فا المشروع البد ا الممول من االتداد االوربا الخاص بالخرسانة ذاتية
الرص(7ع .وهناك مشروع مستقبلا ل تداد االوربا علم وشك البد بشأن طرق الفدص.
عند الن ر فا الفدوصاتا فان هناك عدا نقاط يجب اخذها بن ر االعتبار:










ادد الصعوبات االساسية فا وضع هذ الفدوصات انها تملك ث مميزات مترابطة
تم ل خصاةص الخرسانة الطرية ذاتية الرصاوها قابلية الملئ (االنسيابيةعا وقابلية
المرور (التددث انسداد ا نا مرورها بين قضبان دديد التسليكعا و مقاومة االنعزال
(االستقراريةع .اليوجد فدص وادد دتم االن يمكنه قياس الخصاةص ال ة اع .
ليس هناك ع قة واضدة بين نتاةج الفدص واالدا فا الموقع.
المعلومات الدقيقة قليليةا لذلك ليس هناك دليل واضك عن مدى المطابقة.
الفدوصات المتداخلة موصم بها (بمعنم الغنم عن فدص دون اخرع
طرق الفدص والبيانات وضعت لمقاس ركام اقصم لدد  20ملما قيم فدوصات
مختلفة و/أو ابعاد ادوات اخرى يمكن استخدامها الدجام اخرى للركام.
قيم فدوصات مختلفة قد تكون م ةمة لوضع الخرسانة بشكل عمودي او افقا
وعلم ندو مما ل فان قيم فدوصات مختلفة قد تكون م ةمة لك افات تسليك متباينة
عند اجرا الفدوصات فان نموذ الخرسانة يجب ان ي خذ طبقا ل  .EN 12350-1من
ذلك.
المهم اعادا مز الخرسانة بواسطة المغرفة مالم تنص الخطوات خ

فحص الهطول ( )1و فحص تي 51-سم (Slump flow test (1) and T50cm test (2) )2

المقدمة
فدص الهطول يستخدم لتقييم االنسيابية االفقية الدرا للخرسانة فا دالة عدم وجود عواةق.
طور هذا البدث فا البداية فا اليابان (1ع لكا يستخدم لتقييم الخرسانة المصبوبة تدت الما .
ويستند أسلوب الفدص علم طريقة االختبار لتدديد الهبوط .قطر داةرا الخرسانة تكون مقياسا
لقابلية الخرسانة علم الملئ.
تقييم الفحص
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يكون بسيطاا وخطوات الفدص سريعةا برغم ان فدص تا 50-سم يدتا الم شخصين
الجرا القياس .يمكن اجرا فا الموقعا علم الرغم من كون قاعدا الفدض نوعا ما كبيراا
ووجود ارض مستوية شا ضروري .يكون هذا الفدص فا الغالب مألوفا ويعطا تقييما عن
قابلية الملئ .واليعطا هذا الفدص اشارا عن قابلية الخرسانة علم المرور بين قضبان دديد
التسليك بدون ددوث انسدادا ولكن قد يعطا انطباعا عن مقاومة االنعزال .ويمكن القول أن
التدفق الدر تماماا غير المددود من أي ددودا ال يم ل ما يددث فا الواقع فا تطبقات
االنشا ات الخرسانيةا ولكن يمكن است مار الفدص لتدديد باتية خلطات الكونكريت الجاهزا
والمجهزا للموقع من شدنة الم اخرى.
شكل د1-1.
مخروط الهطول

صفيدة الهطول

الوددات :ملم

العدد
االدوات المستخدمة كما فا الشكل د1-1.








قالب علم شكل مخروط ناقص مع قطر داخلا قدر  200ملم فا القاعداا و  100ملم
فا القمةا واالرتفاع  300ملما ومطابق ل .EN 12350-2
صفيدة القاعدا المصنوعة من مادا جاسةة التمتص السواةلا علم االقل مربعة بضلع
 700ملما م شرا بدواةر متددا المركز ويتمركز فوق مركزها مركز المخروطا علم
ان تشمل التاشيرات داةرا بقطر  500ملم.
مالج
مجرفة
مسطرا
ساعة توقيت (اختياريةع

الخطوات
دوالا  6لترات من الكونكريت تكون كافية الجرا الفدصا ويكون اخذ العينات بشكل طبيعا.-ترطيب السطك الداخلا للمخروط وسطك الصفيدة

29

مواصفات ودليل ارشادي للخرسانة ذاتية الرص

ت بت الصفيدة بقوا علم ارض مستوية ومستقراا ويوضع المخروط فا مركز الصفيدة.ملئ المخروط بالمغرفةا بدون دكا مع تسوية بسيطة لسطك الخرسانة باستخدام المالجازالة اي فاةض فوق سطك الصفيدة وعلم جوانب المخروطرفع المخروط بشكل عمودي وترك الخرسانة تنساب بدريةفا نفس الوقت يتم تشغيل ساعة التوقيت لتسجيل الزمن ال زم للوصول الم داةرا قطرها 500ملما وهو مايسمم ب (تا50-سمع.
قياس القطر النهاةا للخراسنة باتجاهين متعامدين.دساب معدل القطرينا وهذا يم ل الهطول بالملممراقبة اي مونة زاةدا دول الخرسانة التدتوي علم ركام خشن.تفسير النتيجة

القيمة العالية للهطول تعنا القدرا العالية علم ملئ القالب بفعل الوزن الذاتا فقط .علم االقل
قيمة الهطول تكون  650ملم للخراسنة ذاتية الرص .ليس هناك تدديد عام لمدى التفاوت
المسموح بها برغم ذلك  5±كع قة مع فدص المنضدا الهزازا قد يكون م ةما.
الزمن ال زم لدصول انسياب بداةرا قطرها 50سم (تا50-سمع يعتبر م شرا انويا للهطولا
فالوقت القليل يدل علم انسيابية عالية .بدوث برنامج  BRITE-EuRamاشار الم ان الزمن 7-3
انية يكون مقبوال لتطبيقات الهندسة المدنيةا و  5-2انية للمبانا السكنية.
فا دالة ددوث انعزال شديد فان مع م الركام الخشن يبقم فا منتص صفيدة الهطول ومونة
السمنت سو تكون فا المديط .فا دالة ددوث انعزال انوي فان شريط من المونة بدون
دصم ممكن ان يتكون علم دافة الخرسانة .اذا لم يددث اي من الدالتين اع فليس هناك
تاكيد بان االنعزال لن يددثا ديث ان الوقت هو ادد الجوانب ذات الصلة باالنعزال فقد يددث
االنعزال بعد فترا طويلة.
فحص حلقة-جي (J Ring test (3) )3
المقدمة
اساسيات فدص دلقة-جا قد تكون يابانيةا ولكن اليوجد مصدر يشير الم ذلك .اختبار دلقة-جا
تم تطوير فيما بعد فا جامعة بيزلا(سكوتلنداع .يستخدم هذا الفدص لفدص قابلية مرور
الخرسانة .يتال الجهاز من دلقة مفتودة من مقطع مستطيل ( 30فا  25ملمعا م قوبة ب قوب
عمودية لكا يتم ت بيت مقاطع قضبان دديد تسليك فيها .هذ المقاطع ممكن ان تكون باقطار
ومسافات وفترات مختلفةا باالعتماد علم اعتبارات دديد التسليك المستخدم .قطر الدلقة 300
ملم وارتفاعها  100ملم.
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فدص-جا يمكن ان يستخدم مقترنا مع فدص الهطولا و فدص اورمتا او دتم فا نهاية
المطا مع فدص قمع-فا .هذ المجموعات تم ل فدوصات قابلية االنسياب و (مساهمة فدص
دلقة-جاعفا تم يل قابلية المرور للخرسانة .زمن فدص اورمت و/او قطر االنتشار لفدص
الهطول مناسبة بشكل اعتيادي لتقييم خصاةص االنسيابية للخرسانة .قضبان دلقة-جا بالدرجة
االولم يمكن ان توضع باي تباعد لفرض زيادا او نقصان فا شدا تقييد قابلية المرور للخرسانة.
بعد الفدص يتم قياس الفرق فا ارتفاع الخرسانة فا داخل وخار الدلقة .وهذا الفدص يم ل
م ر لقابلية المرور او لدرجة ادتجاز الخرسانة بواسطة القضبان.
تقييم الفحص
تعتبر هذ المجموعة من االختبارات ذات امكانية كبيراا علم الرغم من عدم وجود رأي عام
دول كيفية تفسير النتاةج بصورا تامة .هناك عدد من الخيارات -علم سبيل الم ال مقارنة
االنسياب بين فدص الهطول وفدص دلقة-جا لمعرفة مدى التخفيض الداصل فا انتشار
الخرسانة نتيجة التقييد.
كما فا فدص الهطولا فان هذ المجموعة لها مساوئ كونها غير مقيداا وبالتالا التعكس
الطريقة التا تصب فيها الخرسانة وتتدرك فا الواقع العملا .خيار اورمت يمتلك افضلية كونه
فدص دركاا وايضا يعكس مايددث ا نا الصبا علم الرغم انه يعانا من ادتياجه لمتطلبين.
شكل د  :1-3حلقة-جي مقترنة مع فحص الهطول
الهطول

االدوات






القالبا بدون قاعداا علم شكل مخروط ناقص بقطر داخلا  200ملم من االعلم و
 100ملم من االسفل وبارتفاع  300ملم.
صفيدة القاعدا من مادا صلبة التمتص السواةل مربعة بطول ضلع علم االقل 700
ملما م شرا بداةرا مركزية تم ل مكان وضع المخروطا وداةرا اخرى بقطر  500ملم.
مالج
مجرفة
مسطرا
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 دلقة-جاا دلقة داةرية مفتودة من مقطع مستطيل ( 30فا  25ملمعا م قبة عموديا
ب قوب ي بت فيها قضبان دديد تسليك بشكل لولبا لها قطر  10ملم وارتفاع  100ملم
وبمسافات  49ملم 2 ±ملم.
الخطوات
دوالا  6لتر تكفا الجزا الفدصا يتم اخذ النماذ بشكل طبيعا.
ترطيب صفيدة القاعدا والمخروط من الداخل
ت بيت صفيدة القاعدا علم ارض مستوية ومستقرا
ت بيت دلقة-جا مركزيا فوقة الصفيدة م ت بيت المخروط بادكام فا مركزها
امأل المخروط بالمغرفةا بدون دكا م تسوية بسيطة للسطك بالمالج
ازل اية خرسانة فاةضة دول قاعدا المخروط
ارفع المخروط عموديا واسمك للخرسانة باالنسياب بدرية
قم بقياس قطر االنتشار للخرسانة باتجاهين متعامدين
ادسب معدل قطري االنتشار (ملمع
ادسب الفرق فا ارتفاع الخرسانة داخل وخار القضبان
دساب معدل الفرق فا ارتفاع الخرسانة فا اربعة مناطق (ملمع
م د ة اي مونة او م ط سمنتا دول مديط الخرسانة
باالقتران مع اورمت ()11
االدوات







جهاز اورمت من مادا صلبة التمتص السواةل كما فا الشكل 1-10
مالج
مجرفة
ساعة توقيت
مسطرا
دلقة-جا كما فا الشكل د.1-3

الخطوات
دوالا  6لتر من الخرسانة يكفا الجرا الفدصا يتم اخذ العينات بشكل طبيعا
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ضع جهاز اورمت علم ارض ابتة
ترطيب االنبوب من الداخل مع الفوهة
ترك الباب مفتودا لتصري

الما

اغلق الباب وضع سط فا االسفل
ام االنبوب بالخرسانة بدون دك او رص وقم بتسوية بسيطة للسطك بالمالج
خ ل  10وانا افتك الباب واترك الخرسانة تنساب بفعل الجاذبية
فا نفس الوقت ابدأ بتشغيل ساعة التوقيت لدساب الزمن ال زم للتفريغ الكامل
ايقا

ساعة التوقيت عند ر ية الضو من اعلم االنبوب

قياس قطر الخرسانة باتجاهين متعامدين
يجب ان ينجز الفدص خ ل  5دقاةق
دساب معدل قطري االنتشار
ادسب الفرق فا ارتفاع الخرسانة داخل وخار القضبان
دساب معدل الفرق فا ارتفاع الخرسانة فا اربعة مناطق (ملمع
م د ة اي مونة او م ط سمنتا دول مديط الخرسانة
تفسير النتيجة
يجب االشارا الم انه بالرغم من ان االقتران يقيس االنسياب وقابلية المرور اال ان النتاةج ليست
مستقلة .بالتاكيد فان االنسيابية تتا ر بمقدار الكونكريت المتدرك الذي يدجز بواسطة قضبان
دديد التسليك .مدى العرقلة (االنسدادع يتا ر بشكل قليل بخصاةص االنسيابيةا ويمكن القول انه
من الواضكا ان الفرق الكبير فا االرتفاع يعنا قابلية مرور اقل للخرسانة .االنسداد واالنعزال
يمكن م د تهما بصرياا وغالبا ماتكون ادق من الدسابات الن رية.
م د ة :تتأ ر نتاةج دلقة-جا بدسب الطريقة المقترنة المقتردةا والنتاةج المستدصلة لن تكون
قابلة للمقارنة.

فحص قمع-في ( )4و فحص قمع-في عند تي 5-دقيقة ()5
)V funnel test (4) and V funnel test at T 5minutes (5
المقدمة
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هذا الفدص تم تطوير فا اليابان واستخدم من قبل اوزاوا واخرون (5ع .االدوات تتكون من قمع
علم شكل در  Vا كما مبين فا الشكل د .1-4-الفدص البديل لهذا الفدص هو قمع علم
شكل در  Oمع مقطع داةري واستخدم ايضا فا اليابان.
يوص فدص قمع-فا بانه يستخدم لدساب قابلية الملئ (االنسيابيةع للخرسانة مع مقاس اقصم
للركام  20ملم .القمع يملئ بخرسانة بمقدار  12لتر ويتم قياس الوقت ال زم لمرور الخرسانة
خ ل الجهاز.
بعد ذلك يمكن اعادا ملئ القمع بالخرسانة وتترك لمدا  5دقاةق لكا تستقر .اذا ابدت الخرسانة
انعزاال فانها سو تبدي زيادا هامة فا الوقت ال زم ل نسياب خ ل القمع.
تقييم الفحص
بالرغم من ان الفدص صمم لقياس االنسيابيةا لكن النتاةج متأ را بخصاةص الخرسانة االخرى
غير االنسياب .استخدام المخروط المقلوب لن يسبب اية ممانعة النق ب النتاةجا علم سبيل
الم ال فا دالة كمية الركام الخشن كبيرا جدا .االنسيابية العالية قد تكون ايضا مصدوبة بقابلية
تشكل منخفضة نتيجة اللزوجة العالية للم طا و ارتفاع االدتكاك بين الجسيمات.
واضك.
الجهاز بسيطا وتا ير زاوية القمع والجدار علم االنسيابية غير
ٍ
شكل د :1-4-عدا فدص قمع-فا (مستطيل المقطعع

العدة
 قمع-فا
 سطل (علم االقل سعة 12لترع
 مالج
 مغرفة
 ساعة توقيت
خطوات حساب زمن االنسياب
دوالا  12لتر من الكونكريت تكفا الجرا الفدصا النماذ يتم اخذها بشكل اعتيادي
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ضع قمع-فا علم ارض مستوية ومستقرا
رطب القمع من الداخل
ابقا باب القمع مفتودا للسماح بتصري الما الزاةد
اغلق باب القمع وضع السطل فا االسفل
امأل القمع بالكونكريت بدون رص او دك وقم بتسوية بسيطة للسطك بالمالج
خ ل  10وانا افتك الباب بعد اكتمال الملئ واسمك للخرسانة باالنسياب بتا ير وزنها
ابدأ بتشغيل ساعة التوقيت فا نفس وقت فتك البابا لتسجيل الزمن ال زم للتفريغ (وقت
االنسيابع .يتوق دساب الوقت عند ر ية الضور من اعلم القمع.
يتم اجرا الفدص خ ل  5دقاةق
حساب زمن االنسياب عند تي 5-دقيقة
التقم بتن ي القمع او ترطيبه من الداخل مرا انية
اغلق باب القمع وقم باعادا ملةه بالخرسانة دال االنتها من دساب زمن االنسياب
ضع السطل اسفل القمع
امأل القمع بالكونكريت بدون رص او دك وقم بتسوية بسيطة للسطك بالمالج
بعد  5دقاةق من الملئ ال انا للقمع قم بفتك باب القمع واسمك للكونكريت باالنسياب بفعل وزنه
فا نفس الوقت قم بتشغيل ساعة التوقيت لدساب زمن االنسياب (زمن االنسياب عند تا5-
دقاةقع .يتم ايقا ساعة التوقيت عند ر ية الضو من اعلم القمع.
تفسير النتيجة
هذا الفدص يقيس سهولة انسياب الخرسانةا زمن االنسياب القليل يدل علم قابلية تشغيل عالية.
للخرسانة ذاتية الرص فان زمن االنسياب  10انية يعتبر م ةما .استخدام المخروط المقلوب يقيد
االنسياب ويزيد من زمن االنسيابا وقد يعطا م شرا لدساسية الخلطة ل نسداد .بعد خمس
دقاةق من االستقرارا انعزال الكونكريت سو يقلل من استمرارية االنسياب مع زيادا فا زمن
االنسياب.
)L box test method (6
فحص صندوق-ال الطريقة ()6
المقدمة
(2ع
هذا الفدص أسس فا اليابان لتصاميم الخرسانة تدت الما ا بواسطة بيترسون  .الفدص يقيم
انسيابية الخرسانةا ومدى تعرض الخرسانة ل نسداد بسبب دديد التسليك .الجهاز كما موضك فا
الشكل د.1-6-
عدا الجهاز تتكون من صندوق ذو مقطع مستطيل علم شكل در  Lمع مقطعين عمودي وافقا
مفصولين ببوابة متدركةا وقضبان دديد تسليك م بتة فا واجهة المقطع العمودي .المقطع
العمودي يمأل بالكونكريت م يتم رفع البوابة ل علم للسماح للكونكريت ل نسياب الم المقطع
االفقا .عندما يتوق تدفق الخرسانة فان ارتفاعها فا نهاية المقطع االفقا يم ل كنسبة الم
ارتفاع الخرسانة فا المقطع العمودي ) (H2/H1كما فا الشكلا وها مقياس لمي ن الخرسانة
عندما تتوق عن الدركة .تم ل هذ العملية قابلية الخرسانة للمرورا او الدرجة التا تمر فيها
الخرسانة خ ل القضبان المقيدا لدركتها.
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المقطع االفقا من الصندوق يمكن تأشير عند النقطتين  200ملم و  400ملم والوقت ال زم
للوصول الم هذين النقطتين يتم تسجيلها ويسمم بزمن  T20و  T40ويستخدمان كم شر لقابلية
الملئ .مقطع القضبان يمكن ان يكون باقطار ومسافات مختلفة وبفترات مختلفة :ومع اعتبارات
التسليك االعتيادي فان ة اضعا المقاس االقصم للركام يكون م ةما كمسافة بين القضبان.
القضبان يمكن وضعها باي مسافات لفرض زيادا او تقليل شدا تقييد الفدص لقابلية المرور
للخرسانة.
تقييم الفحص
هذا الفدص واسع االستخداما يستخدم فا المختبر ويمكن استخدامه فا دقل العمل .يقوم الفدص
بتقييم قابلية المرور والملئ للخرسانة ذاتية الرصا وكذلك النقصان الداد فا االستقرارية
(االنعزالع يمكن م د ته بصريا .االنعزال ايضا يمكن تدديد بواسطة تعاقب نشر وفدص
الخرسانة فا المقطع االفقا للجهاز .لسو الد ليس هناك توافق دول الموادا واالبعادا وترتيب
قضبان دديد التسليكا لذلك من الصعوبة مقارنة النتاةج .ليس هناك برهان عن مدى تا ير جدران
االدوات ومايترتب علم "تا ير الجدار" الذي قد ي ر علم انسيابية الخرسانةا ولكن هذا النسق
المعمول بها الم دد ما يم ل تكرارا لما يددث للخرسانة فا موقع العمل عندما تندصر داخل
القوالب .يتطلب العمل عاملين اذا تم قياس الزمنا وان نسبة من الخطأ بين شخص واخر المفر
منها.
العدد
 صندوق-ال من مادا صلبة التمتص السواةل كما فا الشكل د1-6-
 مالج
 مغرفة
 ساعة توقيت
شكل د :1-6-صندوق-ال

خطوات الفحص
 14لتر من الخرسانة التمام الفدص
ضع الجهاز علم ارض ابتةا تاكد من ان البوابة المنزلقة تتدرك بط قة م اغلقها
رطب االسطك الداخلية وازل الما الفاةض
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امأل المقطع العمودي بالخرسانة
اترك الخرسانة لتستقر لمدا دقيقة واددا
ارفع البوابة المنزلقة واترك الخرسانة تنساب خارجا خ ل المقطع االفقا
فا نفس الوقت شغل ساعة التوقيت وسجل الوقت ال زم لوصول الخرسانة الم  200و 400
ملم الم شرتين.
عندما تتوق

الخرسانة عن االنسيابا يتم قياس المسافتين  H1و .H2

ادسب نسبة االعاقة والتا تساوي .H2/H1
تفسير نتيجة الفحص
اذا انسابت الخرسانة بط قة م ل الما ا ستكون افقية عند توقفهاا مما يعنا ان .H2/H1=1
عندما تكون قيمة الفدص (نسبة االعاقةع قريبة من 1ا فهذا يعنا ان الخرسانة تمتلك انسيابية
جيدا .فريق باد ا من مة االتداد االوربا  EUاقتردوا اقل قيمة مقبولة لنسبة االعاقة .029
زمن  T20و  T40يمكن ان تعطا نفس الم شر لسهولة االنسياب لكن التوجد قيمة مناسبة
تكون مقبولة بشكل عام .االنسداد الواضك الذي يدث للركام الخشن قرب قضبان الدديد يمكن
تدديد بصريا.

فحص صندوق يو الطريقة (U box test method (7) )7
المقدمة
طور هذا البدث من قبل مركز بدوث التكنولوجيا التابع لم سسة تاسا اليابانية(4ع .اديانا يسمم
هذا الفدص فدص الشكل الصندوقا .يتكون الجهاز من داوية مقسمة فا المنتص بجدار
وسطا الم دجرتينا كما فا الشكل د 1-7-والذي يوضك  R1و . R2
هناك فتدة مع بوابة منزلقة موضوعة بين المقطعين .هناك قضبان دديد تسليك مع قطر
اعتباري بمقدار  13ملم م بتة عند البوابة بمسافة  50ملم من المركز-الم المركزا والتا تصنع
مسافة صافية بين القضبان بمقدار  35ملم .المقطع الم اليسار يملئ ب  20لتر من الخرسانة م
ترفع البوابة ويسمك للخرسانة بالصعود الم االعلم فا المقطع االخر .ارتفاع الخرسانة فا ك
المقطعين يتم قياسه.
م د ة :هناك تصميم اخر لهذا الصندوقا معتمد لدى الم سسة اليابانية للهندسة المدنيةا ولكنه
يعتمد نفس المبدأ.
تقييم الفحص
يعتبر هذا الفدص بسيط االجرا ا لكن انشا الجهاز قد يكون صعبا .يوفر هذا الفدص تقييم
مباشر وجيد لقابلية الملئ ( تم يل درفا لتصر الخرسانةع ومعدل بواسطة مطلب غير مقاس
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لقابلية المرور .مسافة  35ملم بين قضبان دديد التسليك تعتبر ضيفة جدا .ويبقم الس ال مفتودا
دول ارتفاع الملئ المقبول و االقل من  30سم.
شكل د1-7-

العدة
 صندوق-يو من مادا صلبة التمتص للما ان ر الشكل د1-7-
 مالج
 مغرفة
 ساعة توقيت
خطوات الفحص
دوالا  20لتر من الكونكريت مطلوبة الجرا الفدصا يتم اخذ النموذ بشكل اعتيادي
ضع الجهاز بشكل مستوي علم ارض ابتة
رطب السطك الداخلا للجهازا وازل الما الفاةض
امأل اددى دجرتا الجهاز بنموذ الخرسانة
اترك الخرسانة لتستقر لمدا دقيقة واددا
ارفع البوابة المنزلقة واسمك للخرسانة باالنسياب الم الدجرا االخرى
بعد ان تتوق الخرسانةا يتم قياس ارتفاع الخرسانة فا الدجرا التا تم ملةها بالخرسانة فا
مكانين ويتم دساب معدل االرتفاع  . H1ويتم قياس ارتفاع الخرسانة فا الدجرا االخر .H2
يتم دساب  H1-H2ا ارتفاع الملئ ).(filling height
البد من اجرا الفدص باكمله خ ل  5دقاةق
تفسير النتيجة
اذا انسابت الخرسانة بط قة م ل الما ا سـتكون افــقـية عند تــوقــفهاا وهكذا ســـو يكون
 .H1-H2=0بنا ا علم ذلك فان نتيجة الفدص التا تقترب من الصفرا اي ارتفاع الملئ صفراا
يعنا انسيابية وقابلية ملئ جيدا للخرسانة.
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صندوق الملئ الطريقة (Fill box test method (8) )8
المقدمة
هذا الفدص يعر ايضا بـ "فدص كاجيما" .يستخدم هذا الفدص لقياس قابلية الملئ للخرسانة
ذاتية الرص مع مقاس اقصم للركام بمقدار  20ملم .الجهاز يتكون من وعا شفا مع سطك
مستوي وناعم .يدتوي الوعا علم  35عاةق مصنوع من مادا الـ  PVCبقطر  20ملم وبمسافة
من المركز الم المركز بمقدار  50ملم :وكما موضك فا الشكل د .1-9-فا الجهة العلوية هناك
انبوب الملئ (بقطر 100ملم وارتفاع  500ملمع مع قمع بارتفاع  100ملم .يتم ملئ الوعا
بالخرسانة عن طريق انبوب الملئ والفرق فا ارتفاع الخرسانة بين جانبا الوعا يعتبر مقياس
لقابلية الملئ.
تقييم الفحص
هذا الفدص من الصعب اجرا فا الموقع بسبب البنية المعقدا للجهاز والوزن الكبير
للخرسانة .يعطا هذا الفدص انطباعا جيدا لخصاةص الرص الذاتا للخرسانة .دتم الخلطة
الخرسانية التا تمتلك قابلية ملئ عالية يكون اداةها ضعيفا اذا كانت تمتلك قابلية مرور ومقاومة
انعزال ضعيفة.
شكل د1-8-
من ر جانبا

من ر اماما

العدة
 صندوق الملئ من مادا صلبة.
 مغرفة بسعة  125الم  2لتر
 مسطرا
 ساعة توقيت
خطوات الفحص
دوالا  45لتر من الكونكريت مطلوبة الجرا الفدصا يتم اخذ النموذ بشكل اعتيادي
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ضع الجهاز بشكل مستوي علم ارض ابتة
رطب السطك الداخلا للجهازا وازل الما الفاةض
امأل اددى وعا الجهاز بنموذ الخرسانة
يتم الملئ باضافة مغرفة بسعة  125الم  2لتر كل  5وانا من الخرسانة الطرية الم القمع الم
ان تغطا الخرسانة اعلم اول عاةق
بعدان تستقر الخرسانة يتم قياس ارتفاعها فا الجهة التا تمت منها عملية الملئ وفا مكانين
مختلفينا ويتم دساب معدل االرتفاع h1
فا الجانب االخر يتم عمل نفس الشا لدساب h2
دساب النسبة المةوية لمعدل الملئ ):(F
F={(h1+h2)/2*h1}*100%
يتم اجرا الفدص باكمله خ ل  9دقاةق
تفسير النتيجة
اذا انسابت الخرسانة بط قة م ل الما ا ستكون افقية عند توقفهاا وهكذا سو تكون النسبة
المةوية لمعدل الملئ  .%100بنا ا علم ذلك فان نتيجة الفدص التا تقترب من %100ا يعنا
خصاةص رص ذاتا جيدا.
جي تي ام فحص استقرارية السطح طريقة (GTM screen stability test method (9) )9

المقدمة
تم تطوير هذا الفدص من قبل المقاول الفرنساا جا تا اما لتقييم مقاومة االنعزال
(االستقراريةع .يتضمن الفدص اخذ  10لترات من الخرسانة والتا تترك لفترا للسماح بددوث
االنعزال الداخلاا م يتم سكب نص الكمية فا منخل قياس  5ملم بقطر  350ملما والذي
يكون جالسا علم دوض فوق ميزان .بعد دقيقتين فان وزن الخرسانة المارا من المنخل يتم
قياسها ويعبر عنها كنسبة من وزن النموذ االصلا فا المنخل.
تقييم الفحص
المهندسين الممارسين الذين استخدموا هذا الفدص يقولون انه وسيلة فعالة فا تقييم استقرارية
الخرسانة ذاتية الرص .وعلم اية دال وبالرغم من بساطة الفدص /اال انه ليس فدصا سريعاا
ويتطلب ميزان دقيقا وعليه قد اليكون مناسبا ل ستخدام فا موقع العمل .تكرار النتاةج قد
ي دي الم الشك فا صدتها.
العدة





سطل سعة  10لتر علم االقل مع غطا .
منخل قياس  5ملم بقطر  350ملم
دوض منخلا
ميزان بدقة  20غما ذو سعة  20كغم علم االقل.
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 ساعة توقيت
خطوات الفحص
دوالا  10لتر من الكونكريت مطلوبة الجرا الفدصا يتم اخذ النموذ بشكل اعتيادي
اترك الخرسانة داخل السطل لمدا  15دقيقة لكا تستقر ديث تكون مغطات لمنع التبخر
ادسب وزن المنخل والدوض المنخلا
تفقد سطك الخرسانة اذا كان هناك اي نزي يمكن م د ته
يتم سكب  2لتر او بشكل تقريبا  022 ± 429كغم فقط من عينة الخرسانة الموجودا فا السطل
الم وعا السكب
ادسب وزن وعا السكب المملو
ادسب وزن المنخل والدوض فارغين
اسكب كل الخرسانة من وعا السكب الم المنخل من ارتفاع  500ملم وبشكل سلس ومستمر
ادسب وزن وعا السكب فارغا
ادسب وزن الخرسانة المسكوبة فا المنخلا Maا (علم سبيل الم ال الفرق بين الوزن فارغا
ومملوةاع
يتم السماح لمونة السمنت باالنسياب من المنخل الم الدوض المنخلا خ ل دقيقتين
ارفع المنخل وادسب وزن الدوض المنخلا مع العينة .ادسب وزن العينة المارا من المنخلا
Mbا عن طريق دذ وزن الدوض الفارغ من وزن الدوض المملو .
ادسب النسبة المةوية للعينة المارا من المنخلا
نسبة االنعزال تساوي (Mb/Ma)x100 :
تفسير النتيجة
الم د ات التجريبية انه اذا كانت نسبة المونة المارا خ ل المنخلا اي نسبة االنعزالا بين 5
الم  15من وزن العينةا فان مقاومة االنعزال تعتبر مقبولة .نسبة االنعزال االقل من  %5تعنا
مقاومة انعزال زاةداا وعلم االرجك سو ت ر علم انها السطك (من المرجك ان تقوم بانتا
فجواتع .ولنسبة انعزال فوق  %15وبالتدديد فوق  %30فان هناك ادتمال لددوث االنعزال.

فحص اورمت الطريقة (Orimet test (10) )11
المقدمة
طورت طريقة اورمت فا جامعة بيزلا (3ع كطريقة لتقييم قابلية التشغيل العاليةا وانسيابية
الخلطة الخرسانية الطرية فا موقع العمل .الجهاز كما موضك فا الشكل.1-10-
الفدص مبنا علم مبدأ فوهة التيار ) .(an orifice rheometerيتكون جهاز اورمت من
انبوب عموديا مزود فا اسفله بفتدة علم شكل مخروط مقلوب قابلة للتغييرا وتفريغا ونهايةا
مع بوابة سهلة الدركة لغلق الفوهة .عادا يكون قطر الفوهة الداخلا  90ملم والتا تكون
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م ةمة للخلطات الخرسانية الداوية علم ركام بقطر اقصم مقدار  20ملم .فوهات بادجام
اخرىا بقطر من  70الم  10ملما يمكن تركيبها بدال من الفوهة اع .
تتم العملية ببساطة عن طريق ملئ االنبوب الكونكريت م فتك باب الفوهة وقياس الوقت
المستغرق الم دين ر ية الضو من اسفل االنبوب (عند الن ر من االعلمع.
تقييم الفحص
هذا الفدص قادر علم مداكاا تدفق الخرسانة خ ل االستخدام الفعلا لها فا الموقع .هذا
الفدص سريعا وعدا الفدص سهلة ويمكن صيانتها بسهولة .هذا الفدص له ميزا مفيدا وها
القابلية علم التميز بين قابلية التشغيل العاليةا و الخلطات ذات االنسيابية العاليةا و ربما لهذا
السبب يكون مفيدا كاختبار لمطابقة الوجبات الناجدة فا الموقع .الوقت الذي يستغرقه الفدص
قد يقود الم خطأا ومن النادية الم الية يدتا الفدص الم عاملين.
العدة






عدا اورمت من مادا صلبة التمتص السواةل ان ر الشكل.1-10-
سطل (علم االقل سعة  10لترع
مالج
مغرفة
ساعة توقيت

شكل :1-11-
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الخطوات
. لتر من الخرسانة تكفا الجرا الفدصا يتم اخذ النماذ بشكل طبيعا9 دوالا
ضع جهاز اورمت علم ارض ابتة
رطب السطك الداخلا ل نبوب والفوهة
اترك باب الفوهة مفتوح للسماح بخرو الما الزاةد
اغلق باب الفوهة وضع السطل فا االسفل
.امأل االنبوب بالخرسانة بدون رص او دمكا مع تسوية بسيطة للسطك العلوي باستخدام المالج
. وانا من الملئ واترك الخرسانة تنساب بفعل الجاذبية10 افتك باب الفوهة وبعد
ابدأ بتشغيل ساعة التوقيت مع فتك باب الفوهةا وسجل الوقت ال زم الكتمال التفريغ (زمن
. يتم دساب الزمن لدين ر ية الضو من اسفل الفتدة (عند الن ر من االعلمع.االنسيابع
. دقاةق5 الفدص باكمله يجب ان يتم خ ل
تفسير النتيجة
 للخرسانة.هذا االختبار يقيس تدفق الخرسانة بسهولة; زمن تدفق قصير يشير الم تشغيلية عالية
 الشكل المخروطا. وانا او اقل يعتبر مقبوال5 ذاتية الرص فان زمن تدفق (انسيابع بمقدار
المقلوب فا الفوهة يقيد تدفق الخرسانةا و يزيد زمن االنسياب وقد تعطا م شرا لتقبل الخلطة
.أو االنعزال/الخرسانية ل نسداد و
 المصادر: المحق هـ
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الملحق و -:اضافات المترجم
الفرق بين االضافات  additionsوالمضافات Admixture
المضافات admixture
االضافات Additions
مواد كيمياةية
مواد غير عضوية شبه خاملة
تضا ا نا الخلط
تخلط مع مكونات الخرسانة
تستخدم لتدسين خصاةص معين او لتدقيق تستخدم لتدسين خصاةص الخرسانة الطرية
والمتصلبة
خصاةص خاصة للخرسانة
من ام لتها الملدنات الفاةقة واضافات الهوا
تقسم الم نوعين
االول :يم ل الركام الناعم جدا والخضاب المقصود واضافات تدسين اللزوجة
ومسدوق الدجر
وال انا :المواد البوزوالنية م ل ابخرا السليكا
والرماد المتطاير وغير البوزوالنية م ل خبث
االفران العالية ومسدوق الزجا الناعم
وغيرها

المصطلدات المستخدمة
المصطلك

الترجمة المستخدمة

air entraining
Blockage

الهوا المقصود
االنسداد

ترجمة المجمع العلما العراقا
(مصطلدات الهندسة المدنيةع
لسنة 1110

blocking

انسداد

Blocking ratio

نسبة االعاقة او العرقلة

--------

Bulk density
Cast
Cement
cementation
concrete
ductility
filler

الك افة االجمالية
صب
سمنت
سمنتية
خرسانة
المطيلية
مادا مالةة

الك افة االجمالية
صب
ُترابة
تتريب
خرسانة
مستمطلية
---

filling height

ارتفاع الملئ

Fines
Flow
Fly-ash
mortar
pan
paste
pigments
placing
Plastic

دقاةق
انسيابيةا تدفق
الرماد المتطاير
مونة
دوض منخلا
م ط
خضاب
وضع
لدونة

دقاةق
-------م ُ ونة
-------صب
لدونة
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Powder
---

مسدوق

fine فا هذ الدليل فان
powder ها نفسها

دَ رِّ ية (طين نقا يستخدم الغراض عمل الفخارع
مدى
---

بوزوالنة
مدى
االنسيابية وقابلية التشكل
مقياس التيار(هندساع
غلفانا (طباع

Pozzolana
range
rheological

فدص استقرارية السطك

Screen stability test

انعزال
انكماش
سلة مدورا
استقرارية
ُم َ بِّت
صلب
متانة
مالج
قابلية التشغيل

segregation
shrinkage
skep
stability
Stabilizer
steel
toughness
trowel
workability

فرز
تقلُّصا تكمُّش
---استقرار
ُم َ بِّت
صلب
متانة
---التشغيلية

rheometer

List Abbreviations and Important Definitions
قائمة المختصرات والتعريفات المهمة
مضافات الهواء المقصود

AEA

Air entraining admixtures

BRITEEURAM

Basic Research in Industrial Technology (BRITE) and European Research
in Advanced Materials (EURAM) Programmes.

CEN
CPD
EN
GGBS
Pozzolan

European Committee for Standardization.
Continuing professional development.
European Standards
Ground (Granulated) Blast Furnace Slag.
A pozzolan is a siliceous or siliceous and aluminous material which, in
itself, possesses little or no cementitious value but which will, in finely
divided form and in the presence of water, react chemically with calcium
hydroxide at
ordinary
temperature
to
form
compounds
possessing cementitious properties (ASTM C618).
 هووم مووواد يووواة ة او يووواة ة وASTM C618 بوزوالن ا المووواد الزوالوية ووة تعووف عري و
 و كون ذات خاي ة لصق (سمنت ة) قل لة الى معدومة ولكنها مواد دق قة عند خلطها مو،الوم نا
الماء تفاعل م ه دروكع د الكالع وم فم درجة الحورار العاديوة لتنوتر مركزوات لهوا خصوائ
. مثل ابخر العل كا والم تاكائول ن،)لصق (سمنت ة

Rheological

The study of the deformation and flow of matter
 عنم دراسة اةع اب ة و شوه الماد:الريولوجكل
Viscosity Modifying Agents مضافات حع ن اللزوجة

VMA
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