
 (((Concrete ريتـــالكونك))) 

 والرمل االسمنت من تتكون مادة فً ابسط اشكالها  هً لَخَرَساَنةالكونكرٌت او 

 العصر فً البناء مواد أهم من الخرسانة تعد. الركام من نوع إضافة مع والماء

 .مسلحة خرسانة لتصبح بالحدٌد تدعٌمها مع خصوصا   الحدٌث

. عام ألفً حوالً منذ التارٌخ، فً العادٌة الخرسانة استعمل من أول الرومان ٌعتبر

 تدرٌبا   مدربة بعمالة تنفٌذها وإمكان تشكٌلها لسهولة مبانٌهم معظم فً استعملت وقد

 .بسٌطا  

 واإلسمنت األحجار كسرو الرمل من مكونة أولية مواد من مخلوط هي الخرسانةو

 .بينها تماسك عملية تتم جيدا   خلطها وعند. إليهما الماء إضافة مع

 صلدا   ل  ـــــشك تؤخذ فهً األخرى، المواد عن بها تمتاز كثٌرة خصائص وللخرسانة

 تدرٌجٌا   الزمن مع ومتٌنا  

                      

 

 الخرسانة أنواع

 سبٌل على منها نذكر مكوناتها نتٌجة الحاضر وقتنا فً كثٌرا   الخرسانة أنواع تعددت

 :المثال

 .واإلسمنت لـــــالرم مونة مع ىـــالحص خلط من ةــــــمكون: نيةخرسا مونة .1   

 مع( الصلب الحجر كسر أو الطبٌعً) البحص من خلٌط وهً: خرسانة .2   

 بنسب اإلسمنت مع جدا   الناعمة والبودرة الشوائب من والخالً النظٌف الرمل

 .فنٌا   علٌها ارفــــــمتع

  منشآت أي بــــص فً تستعمل وال نظافة ةخرسان تسمى وقد: عادية خرسانة .3   

 منشآت ولــــــح أو تحت التربة ولتثبٌت الفراغات لملء عادة وتصب أحمال، علٌها

 .بالحدٌد مسلحة



 حدٌدٌة قضبان مع تصب ألنها مسلحة تسمى خرسانة هً: مسلحة خرسانة .4   

 مصبوبال الجسم لجعل بالتصمٌم متخصصون مهندسون ٌحددها خاصة أشكال لها

 الجسور،) مثل كثٌرة أوزان تحمل على وقادر قوة أكثر الحدٌد مع الخرسانة هذه من

 (.وغٌرها العالٌة، المبانً األسقف،

 .والبحص الرمل مونة مع أبٌض اسمنت خلط من مكونة: بيضاء خرسانة .5   

 .واإلسمنت الرمل مونة مع كسر خلط من ةــــــمكون: طوب كسر خرسانة .6   

 واستخدامات صفات لها التي المسلحة الخرسانات من أخرى أنواع جديو كما

 : مثل خاصة

 .الماء تحت المصبوبة المسلحة الخرسانة -آ        

 .للحريق المقاومة المسلحة الخرسانة -ب       

 .الذرية لإلشعاعات المقاومة المسلحة الخرسانة -ج      

 .للسدود المسلحة الخرسانة -د       

 

 (((الخرسانة خلط)))

 ٌجب ولذلك( السن أو) والزلط الرمل نظافة من التؤكد ٌجب الخرسانة مواد خلط قبل

 مـــــوغسله Sieve المنخل فً بهزهم وذلك بها عالقة عضوٌة مواد أي من تنظٌفهم

 أو ةــــالعضوٌ المواد أو الطٌن من رةــــــــكبٌ نسب وجود ألن استعمالهم قبل بالماء

 فٌها ودــــالموج دــــالحدٌ وصدى لـــــتؤك ٌسبب الخرسانة فً الفوسفات وأ األملح

 ، وهناك انواع للخلط :قوتها من وٌضعف

 مناسب انــــــــمك فً المواد تخزن ، الزلط و الرمل تنظٌف بعداليدوي الخلطاوال. 

 و فالجارو استعمال بطرٌقة ٌدوٌا الخرسانة خلط ٌتم ، الرطوبة عن بعٌدا بالموقع

 . الخرسانة من قلٌلة كمٌات لخلط ذلك

 



 الميكانيكي الخلطثانيا. 

 تناسب مع مناسبة سعة ذات خلطات فً المطلوبة بالنسب مٌكانٌكٌا الخرسانة تخلط

 لــالعم عـــــموق فً الخلطات لــــــتستعم و للعملٌة الصب و النقل بمعدل حجمها

 . المطلوبة الخرسانة كمٌات مع و عملال طبٌعة و نوع مع الخلطات عدد ٌتناسب و

 

 

 

 

 المركزي الخلط طريقةثالثا .

 مكانها ٌكون و الخرسانة تجهٌز محطة فً الطرٌقة هذه فً الخرسانة تجهز و تخلط

 المشروع موقع قرٌب غالبا

 

 

 



 النقل اثناء الخلط طريقةرابعا. 

 الخلط طرٌقة ًف كما المركزٌة الخلطة فً الناشف على الخرسانة مكونات تخلط

 لموقع النقل اثناء إما الخلطة العربة فً بالماء الخرسانة خلط ٌتم انه إال المركزي

 ، مباشرة الصب قبل او العمل

 

 

 

 

 االسمنت لألنواعالرئيسية  االستخدامات

ددة فمنها ــوهً بطبٌعة الحال استخدامات متع الخرسانة أعمال فً اإلسمنت ٌستخدم

 وكذلك   المرتفعة، الكبرٌات نسب ذات التربة أو البحار لمٌاه رضتتع التً الخرسانة 

 .واعمال اخرى متعددة  األساسات ألعمال


