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  الخرسانة االسمنتية:

ُُُُُفُالخرسانةُاالسمنتيةُبشكلُعامُبأنها:ُخليطُبنسبُمحددةُومدروسةُمنُموادُحصويةعرُ ت ُ

بعضُاإلضافاتُالمحسنة،ُحيثُيشكلُالماءُواالسمنتُماُيعرفُرمل(ُوماءُواسمنتُو+ُُ)بحص

ُملءُ ُعن ُفضالً ُبعضاً، ُببعضها ُالحصوية ُالمكونات ُربط ُعلى ُتعمل ُالتي ُاالسمنتية بالعجينة

ُالفراغاتُالمتبقيةُبينُحباتهاُوهذاُماُيؤثرُبشكلُكبيرُعلىُخواصُالمقاومةُالميكانيكية،ُالتقلص

 التشقق.و

يرُفيُاقتصادُكبأماُبالنسبةُللموادُالحصويةُفإنُاستعمالهاُيعتبرُهاماًُوضرورياًُألنهُيؤديُإلىُ

جاًُحبي اًُيؤثرُإيجاباًُعلىُجودةُُ،كمياتُاالسمنتُالغاليُالثمنُمنُجهة باإلضافةُإلىُأنهُيؤمنُتدر 

ُالخرسانةُمنُجهةُأخرى.

 مواد البناء األساسية:

 :بحص السيليكا .1

بشكلُأساسيُويكونُوهوُ نُبحصُم،ُوأكثرُوفرةًُأرخصُسعراًُُيتركبُمنُأوكسيدُالسيليسيوُم

ُُ.الرخام

ُ

 ( بحص السيليكا1الشكل )

 :بحص الرخام )نواتج تكسير الرخام( .2

ُ ُيتميز ُالجيريُالصلبُُبأنهالرخام ُالطبيعيُوالحجر ُالرخام ُيشمل ُكربوناتيُمتبلور صخر

اخلةُدوالترافرتين،ُويتكونُالرخامُالطبيعيُمنُكربوناتُالكالسيومُالتيُتعتبرُالمادةُاألساسيةُال

قاوةُيدلُلونُالرخامُعلىُدرجةُنحيثُ،ُباإلضافةُإلىُبعضُأكاسيدُالسيليكاُوالحديد،ُفيُتركيبه

الحجرُاألصلي،ُفاللونُاألبيضُيشيرُإلىُُنقاوةُالحجرُالجيري،ُفيُحينُأنُاللونُالرماديُأوُ

 البنيُالمصفرُأوُاألسودُيدلُعلىُاحتواءُالصخرُاألصليُعلىُشوائبُمتعددة.ُ

فيُالوجهُالعلويُمنُبالطُأرضياتُالمنازلُإلىُبودرةُالرخامُُباإلضافةُُقطعُالرخامستخدمُتُ

حصُبالُهذاُي ستخدم،ُحيثُالسمنتُالغاليُالثمنُمنُجهةُأخرىلتزيينهُمنُجهة،ُولتقليلُكميةُا

ًُم،ُ(5mm-2)ُقياسب جاًُحبيا نُتدر  يساهمُفيُتحسينُالخواصُوتجانسُالبنيةُالداخليةُُجيداًُُماُيؤم 

 للبالطة.ُ
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ُ
 بحص الرخام  (2الشكل )ُُُ

ُ:االسمنت البورتالندي األبيض واألسود .3

االسمنتُالبورتالنديُبشكلُعامُمنُخليطُمنُاألكاسيدُالكيميائيةُالتيُتختلفُبنسبهاُُيتألف

ُفاالسمنت ُبنسبةُأعلىُمنُُحسبُنوعُاالسمنت، ُالحديد ُيتميزُبوجودُأوكسيد الرماديُمثالً

االسمنتُاألبيضُوهوُيستخدمُفيُاألساسات،ُبينماُيستخدمُاألبيضُفيُصناعةُالوجهُالعلويُ

وضحُي،ُحيثُللبالط،ُويعدُوجودُهذاُاألوكسيدُالسببُاألساسيُفيُاختالفُلونيُالنوعين

ُةتالنديُومجموعةُاألكاسيدُاألساسيةُوالثانوي(ُالتركيبُالكيميائيُلالسمنتُالبور1الجدولُ)

نةُله:ُال ُمكو 

ُ( التركيب الكيميائي لالسمنت البورتالندي1الجدول )

 النسبة العظمى % النسبة المتوسطة % النسبة الصغرى % اسم المكّون

SiO2 14.81 21.12 28.41 

Fe2O3 1.10 2.44 4..4 

Al2O3 3.11 4.18 ..40 

CaO 44.11 08.14 04.11 

MgO 1.12 1.0. ..11 

SO3 

 غازُينطلقُأثناءُالتصنيع

1.11 2.44 4.34 

Na2O 1.11 1.28 1..4 

K2O 1.18 1..1 1.00 

ر  3.04 1.28 1.13 كلسُح 

 1.28 1.04 1.13 مكوناتُقلويةُأخرى
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ُ

 أهم العوامل المؤثرة في جودة الخرسانة:   

ُالعواملُ ُسبقُيمكنُتلخيصُأهم ُعلىُما ُبالنقاطُبناًء ُونوعيتها ُالخرسانة ُفيُجودة المؤثرة

  :التالية

 وزنُاإلسمنتُفيُالمترُالمكعبُُطبيعةُونوعُاإلسمنتُالمستعملُوعياره )ويقصدُبالعيارُ:

 .الواحدُمنُالخلطةُالبيتونية(

 كميةُماءُالجبل. 

 )خواصُالموادُالحصويةُالمستعملةُوتركيبهاُالحبيُ)رملُناعم،ُرملُعدسي،ُبحص.ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               كيمياء المهندسين 

 مشرفة الجزء العملي: مرام سمير عباس                                    : د.م. نسرين خلوف          مشرفة المقرر

 مواد العزل

 تعريف المواد العازلة:

ُالتيُيفت ُ ُأوُمزيجُمنُالمواد ُمادة فُبأنها ُوعر  ُفيُمنعُتسربُالماء، ُتطبيقها ُتدف قيد ُإعاقة

ُالنظامُالمعزولُوالبيئةُالخارجية.الحرارةُوالحدُمنُانتقالهاُبينُ

 تصنيف مواد العزل:

رتُمواد1483ُفيُانكلتراُعامُُالسيللوزُألولُمرةُبمادةُاست خدَمتُطريقةُالعزل ،ُومنُثم ُتطو 

نفتُإلى:ُ  وطرقُالعزلُوص 

 العزلُباألليافُ)ُالصوفُالمعدنيُوالزجاجي( .1

ُبوليُ .2 ُبروبلين، ُ)بولي ُالبالستيك ُمن ُصغيرة ُقطع ُأو ُأليافُبالستيكية ُبإضافة العزل

 ستيرين(

ُ.العزلُبالحبيباتُالعازلةُ)سيليكاتُالكالسيوم( .3

 أهمية عملية العزل:

الموادُالعازلةُمتطلباتُهامةُوأساسيةُفيُكلُالصناعاتُالتيُيتمُفيهاُالتعاملُمعُوحداتُُ تعدُ 

نقلُالحرارة،ُوخاصةُالصناعاتُالغذائية،ُحيثُيجبُتخزينُاألغذيةُبدرجاتُحرارةُمنخفضة،ُ

هناُمنُاستعمالُعوازلُحراريةُهدفهاُتخفيضُأوُتأخيرُمعدلُانتقالُالحرارة،ُمنُأج ُللذلكُالُبدُ 

ُلتبادلاُأنواعُتقسيمُيمكن منعُأوُتقليلُالتغيراتُالحراريةُللمنظومةُ)معمل،ُمسكن،..ُإلخ(،ُحيث

 :ُهيُأنواعُثالثةُإلىُيالخارجالوسطُوُالمبنىُبينُالحراري

ُ.واألسقفُالجدرانُتخترقُالتيُالحرارة.1ُ

ُ.النوافذُتخترقُالتيُالحرارة.2ُ

ُ.ُالطبيعيةُالتهويةُفتحاتُعبرُتنتقلُالتيُالحرارةُ.3

ُأماُ،%1.–01ُُبنسبةُالصيفُأيامُفيُواألسقفُالجدرانُتخترقُالتيُالحرارةُكميةُتقدرُ

ُالمستهلكةُئيةالكهرباُالطاقةُنسبةُتقدركذلكُوُ،التهويةُوفتحاتُالنوافذُمنُفتأتيُبقيةنسبةُالمتال

ُالطاقةُكاملُمنُ%00ُحواليُبنسبةعالمياًُُالصيفُأيامُفيلتبريدُالمبانيُباستخدامُمكيفاتُالهواءُ

ُفيضلتخُالحراريُالعزلُأهميةُتنبعُهناُومنُالمستهلكةُلكافةُاالستعماالتُاألخرى،ُالكهربائية

ُتسربُمنُلحداُمنُخاللُوذلكُالتكييف،ُأغراضُفيُالمستخدمةُالكهربائيةُالطاقةُاستهالك

ُ.ُتكلفةالُوتقليلُالمالئمُصحيالُالمسكنُوتحقيقُالداخلُإلىُواألسقفُالجدرانُعنُطريقُالحرارة

ُاالسمنتيةُانةالخرسُتآكلُيسببهاُالتيُالكبيرةُاالقتصاديةُالخسائرُنباإلضافةُإلىُماُسبق،ُفإـ

ُالماضيةُثةالثالُالعقودُفخاللُالصناعية،ُالدولُفيُالتحتيةُللبنيةُالكبرىُالمشكلةُمنهاُجعلتُقد

ُحديدُيفُأوُالخرسانة،ُفيُكانُسواءُعاليةُإصالحُتكاليفُإلىُأدتُمقلقةُنسبًاُالمشكلةُهذهُبلغت

ُاألوساطُفيُيتآكلُالذيُالتسليح ُألمطاراُلمياهُالخرسانةُنفوذيةُنتيجةُخاصُبشكلُالحامضيةُ

لذلكُأصبالحاالتُبعضُفيُاألوليةُاإلنشاءُمبالغُالتكاليفُهذهُتجاوزتُحيثُالحامضية، حُالعزلُُ،

ُالصناعية.المائيُضرورةُملحةُللمبانيُوخاصةُفيُالمدنُ
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 الصفات األساسية لمواد العزل:

ُيجبُأنُتتمتعُالموادُالعازلةُللحرارةُبصفاتُأساسيةُأهمها:ُ

 .منخفضُحراريُتوصيلُمعاملُذاتُالمادةُتكونُأن .1

علىُدرجةُعاليةُمنُمقاومةُالنفاذُاإلشعاعيُالحراري،ُواإلجهاداتُالناتجةُعنُأنُتكونُ .2

 .الفروقاتُالكبيرةُفيُدرجاتُالحرارة

ًُُيجب .3  .تمتعهاُبمقاومةُضغطُعاليةُنسبيا

 .يجبُأنُتكونُمقاومةُللبكتيرياُوالعفنُوالتفاعالتُالكيميائيةُوالتحللُ .8

مسببةُأليُأضرارُصحيةُداخلُالمبنى،ُوكذلكُهوُالحالُبالنسبةُُيجبُأنُتكونُغير .4

تهاُعللموادُالعازلةُللماءُوالرطوبةُحيثُيجبُأنُتتمتعُبنفسُالصفاتُتقريباًُمنُحيثُممان

ُوالرطوبةُ ُالماء ُالمتصاصُبخار ُمقاومتها ُإلى ُباإلضافة ُوالممرضة، ُالجوية للعوامل

 والتسربُالمائيُإلىُداخلُالبناء.

ُ

ُمزايا استخدام مواد العزل: 

ُيمكنُتلخيصُمزاياُاستخدامُموادُالعزلُبالنقاطُاألساسيةُالتالية:

ُالعزلُقتطبيُأنُالعلميةُالتجاربُأثبتتُحيثُالكهربائية،ُالطاقةُاستهالكُفيُالترشيد .1

ُاستخدامُنمُيقللُوالصناعيةُوالتجاريةُ،الحكوميةُوالمنشآتُ،السكنيةُالمبانيُفيُالحراري

 .كبيرةُبمعدالتُءالكهربا

ُتكييفالُأجهزةُتشغيلُإلىُالحاجةُدونُ،طويلةُلمدةُالمناسبةُالحرارةُبدرجةُالمبنىُاحتفاظ .2

 .مديدةُزمنيةُلفترات

يُحاالتُفُصغيرةاستطاعاتُُذاتُأوُتدفئةُتكييفُأجهزةُاستخدامالوقودُوتوفيرُبُسمحت .3

يُ،الضرورة ُرهبدوُيقللُ،ُوهذاُماالمستخدمةُواألجهزةُالطاقةُاستهالكُتكاليفمنُُللقممُا

 .الضارُلهذهُاألجهزةُعلىُقاطنيُالمبنىُالصحيُالتأثيرُمن

ُأنُحيثُ،الجويةُوالتقلباتُالطقسُتغيراتُمنُالمبنىُحمايةُعلىُالحراريُالعزلُيعمل .8

ُرانجدلُجهادإُإحداثُفيُتتسببُوالنهارُالليلُبينُلحرارةاُدرجةُفيُالمرتفعةُالفروق

ُأنُمكنيهذاُماُوُوالميكانيكيةُالطبيعيةُخواصهاُفتفقدُ،كالنوافذُاألخرىُوأجزائهُالمبنى

 .فيُالهيكلُالخارجيُللمبنىُوشروخُوتصدعاتُتشققاتُإلىُؤديي

منُُرارةالحُانتقالُلتخفيضُالالزمةُالخرسانيةُواألسقفُجدرانالُسماكةُتقليلُإلىُؤديت .4

 .،ُوبالتاليُتخف ضُمنُاستهالكُموادُالبناءُالمكلفةالمبنىُداخلوإلىُ

 .التوزيعُوشبكاتُالطاقةُإنتاجوُكهرباءالُتوليدُمحطاتُعلىُالعبءُتوفير .0

 

 

 


