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... الباطون

:یحتل الباطون مكانة مرموقة بین مواد التعمیر والبناء بسبب

.قابلیتھ على التشكل وفق القالب الذي یصب بھ ١.

.قدرتھ على تحمل الضغط ٢.

.بساطة مواده وسھولة تجھیزھا ٣.

)الخرســانة ( 



او الخرسانة كلمات )  ( Betonالباطون او البیتون بالالتینیة 
:تحمل ذات المدلول الذي یتركب من مكونات ثالثة

االسمنت١.

الماء ٢.

)الكرستة ( الركام ٣.



 ً :Cementاالسمنت : اوال
العنصر االھم في لصق مكونات الخلیط بعضھا ببعض  بوجود الماء

:انواع االسمنت حسب لونھ

االسمنت االبیض١.

االسمنت االسود  ٢.

االسمنت الملون ٣.



:انواع اخرى لالسمنت حسب استعماالتھ الخاصة

االسمنت سریع التصلب ١.

االسمنت المقاوم لالمالح ٢.

)لالفران ( االسمنت المقاوم للحرارة  ٣.

)للخزانات ( االسمنت منخفض الحرارة  ٤.



المواد المضافة الى الباطون
الھدف من اضافة مواد الى االسمنت ھو الحصول على 

:خواص جدیدة لھ حسب استعماالتھ ومنھا

:  مثل%  ٣-١مضافات مسرعة للتفاعل تضاف بنسبة  .١

كلورید الكالسیوم -كلورید الصودیوم                    -

        



:مضافات مبطئة للتفاعل مثل. ٢
السكــر -

الكربوھیدرات -



:اھمیة االضافات المبطئة للتفاعل
.لتخفیف اثر الحرارة ١.

.للمساعدة في تشكیل الخرسانة قبل ان تتصلب ٢.

البقاء الخرسانة طریة خالل عملیة الصب خاصة في  ٣.
.الصبات الكبیرة



٣. مضافات مخففة للماء:
تزید من قابلیة جفاف الخرسانة 

اي تخفض زمن الشك لھا مثل  لیغنوسلفونات الكالسیوم 

ویجب توخي الحذر في جمیع المضافات النھا قد تضر ان لم تكن 
.مدروسة كتوقف جفاف الخرسانة كلیاً مسالً 



تخزین االسمنت
االسمنت مادة حساسة

وتتأثر بعوامل الجــو                        

وبالتالي تدعو الحاجة الى االلتزام بمتطلبات تخزینھا

لتبقى صالحة لالستعمال 



اتبع التعلیمات التالیة عند تخزین االسمنت:
:یحفظ االسمنت في مكان جاف وغیر رطب لذا ١.

 خزن االسمنت داخل مستودعات مغلقة.

 رتب االكیاس فوق مشاتیح خشبیة تمنع وصول الرطوبة.

  ١٥باعد االكیاس عن االرضیات والجدران الخارجیة مسافة

.سم على االقل وال تترك ممرات بینھا لمنع حركة الھواء

احم االسمنت من الظروف الجویة القاسیة كالحرارة والصقیع. ٢



بعد رؤیتك لھذه الصورة ھــــــل 
تستطیع ان تعدد تعلیمات تخزین 
!االسمنت السابقة؟    لنجرب ذلك



:نصائح اخرى
.ال تستعمل االسمنت المرطب والمتكتل ١.

اشھر على تاریخ انتاجھ  ٣ال تستعمل االسمنت السائب بعد مرور  ٢.
.اال اذا اثبت فحص مخبري صالحــــیتھ

.ال تستعمل اسمنت ذا مصادر متعددة في الصبة الواحدة ٣.

.استھلك شحنات االسمنت اوال باول ویفضل حسب ترتیب تخزینھا ٤.

ً استعمال اسمنت حدیث الصنع لضمان جودتھ ٥. .یفضل دوما



كمیـة االسمنـت

ھل تزداد قوة الباطون بزیادة كمیة االسمنت دائماً؟
تعتمد كمیة االسمنت المستعملة على نوع الباطون ومكان استخدامھ 

متر مكعب/ كغم  ٤٠٠ -١٥٠وتتراوح عادة ما بین 

ان زیادة كمیة االسمنت عن حد معین قد تؤدي الى االنكماش 

وتشقق الخرسانة



ما الھدف العلمي من زیادة كمیة االسمنت للخلیط؟

الحصول على مقاومة اعلى للخرسانة١.

حمایة حدید التسلیح داخل الخرسـانة٢.

...اذن 



)الكرستة ( الركام 

ما ھو الركام ؟
الرمل ١.

)السمسمیة ( الناعمة  ٢.

وھما ركام ناعم



 
)العدسیة ( الحصمة . ٣

)الفولیة ( الحصمة . ٤ 

)الجوزیة ( الحصمة . ٥ 

وھي ركام خشن



نوعیة الكرستة المستخدمة تؤثر على نوعیة الباطون الناتج
.من من الحجم الكلي للخرسانة% ٨٠ -٦٠النھا تشكل . ١

.النھا تمنح الخرسانة خاصیة مقاومة االحمال والتآكل. ٢

یجب ان تكون قوة 
تحمل الركام اكبر بكثیر 

من قوة تحمل 
الخرسانة النھائیة 

تفادیاً النكسار 
الخرسانة بسبب ضعف 

.ركامھا
وھذا یعني انھ اذا 

اجرینا فحص االنكسار 
لعینة خرسانة یجب ان 

 ً :ینكسر االسمنت اوال



مصادر الركام في فلسطین
معظم الركام مصدره الحجر١.

.الجیري الضعیف او المتوسط 

حیث یتم جرشھ
في الكسارات وھو اضعف من  

 ً الصنف التالي واكثر امتصاصا
.للماء منھ



:نصیحة 
یستحسن غسل الركام للتخلص من ایة امالح او شوائب او 

.مواد ضارة كاالتربة والمواد العضویة

!لماذا؟
النھا قد تؤثر على القوة النھائیة للخرسانة او دیمومتھا او 

. على حدید التسلیح



:وھناك مصادر اخرى تستحق البحث والدراسة مثل

.حصى الودیان والسیول١.

تكسیر الصخور الصلبة مثل الناریة كالجرانیت والبازلت. ٢
.والمتحولة كالرخام   



تورید الركام الى موقع البناء
.یتم اختیار نوع الركام وفق المواصفات المطلوبة. ١

یحمل اما من الكسارة مباشرة او بالجرافات في قالبات . ٢
.من وكالء بیع

ل في الموقع المطلوب، . ٣ ثم ینزَّ

وتجب دراسة موقع وضع الكرستة وزمن احضارھا الى 
.الموقع حتى ال تسبب ارباكاً في العمل





تدرج الركــام



الركام ونسب الخلط



١:٢:٤ انسب الخلطات قوة وتكلفة ھي

مقدار واحد من االسمنت

مقدارین من الركام الناعم

مقادیر من الحصى بمجملھا ٤



نسبة ماء الخلیط ومواصفاتھ

تتدنى قوة الخرسانةكلما زادت كمیة الماء



مواصفات ماء الخلیط
.خاٍل من الشوائب والمواد العضویة١.

.خاٍل من االمالح والكلوریدات والسكریات ٢.

!ھل یمكن استخدام ماء البحر؟    لماذا؟



خلط الخرسانة
.  الخلط الیدوي١.

.الخلط االلي في الموقع٢.

.تورید من شركات الباطون ٣.

.وتعتمد مدة الخلط على نوع الخالطة المستعملة ولیونة الخلیط المطلوبة



الخلط الیدوي



الخلط اآللي في الموقع



التورید من شركات الباطون



صب الخرسانة
:اتبع الخطوات التالیة عند عملیة الصب

تقید او  ٣٥درجات او اكثر من  ٥تجنب الصب والحرارة اقل من ١.
.باالسالیب الھندسیة لذلك

.احذر من تسرب الروبة او انفصال حبیبات الخرسانة ٢.

.م حتى ال تعشش١٫٥ال تصب الخرسانة من ارتفاعات تزید على  ٣.

٣:١او ٢:١مجراه بال عوائق ومیلھ من : اذا استعملت المزراب ٤.

.احم الطوبار وحدید التسلیح واستقامتھما من معدات الصب ٥.



بعد رؤیتك لھذه الصور ھل 
تستطیع ان تعدد شروط صب 

الخرسانة؟







ھا اثناء عملیة الصب. ٦ ادمك الخرسانة ورجَّ



لماذا نرج الخرسانة

؟؟؟



فحص الباطون
:یجب فحص الباطون للتأكد من مواصفاتھ اما

.عملیة الصب قبلفي الموقع ١.

عملیة الصب وعمل  اثناءاخذ عینات طازجة من الموقع ٢.
.مكعبات او اسطوانات منھا

. تصلب الخرسانة او بالمطرقة الخاصة بعداخذ عینات ٣.

ً منھا بالتفصیل: وسنرى كال



عملیة الصب قبلفحص الباطون في الموقع  .١
اختبار التھدل او الھبوط  

:باستخدام المخروط



عملیة الصب اثناءوصات حالف .٢

.تؤخذ عینات وتعبئ في قوالب خاصة. أ



یوماًَ◌ في حوض ماء ٢٨تترك حتى تنضج الخرسانة مدة . ب



تكــسر المكعبات في . ج
المخــــــتبر بعد مضي

.یوماً على صبھا ٢٨ 



فترة بعداجراء فحوصات لخرسانة المنشآت القائمة . ٣

بواسطة عینات لبیةاما بأخذ  -١

الجھاز التالي ثم تفحص بنـفس  

الطریقة السابقة،

وتســتعمل اذا فشلت عینات  
.المكعبات



الفحص بالمطرقة الخاصة.٢
Schmidt hammer test



نماذج واستخدامات لمطرقة فحص القوة



انضاج الخرسانة



متى تتم عملیة الترطیب، وكم تستمر؟



قدرة الخرسانة على البقاء بمرور الزمن
:تتعرض الخرسانة بمرور الزمن لعوامل تؤثر في قوتھا ومنھا

:عوامل خارجیة مثل١.

 الظروف الطبیعیة كاالحوال الجویة.

 الظروف المیكانیكیة كاالحتكاك واالھتزازات.

 الظروف الكیماویة كالغازات والسوائل.

تفاعالت قلویة وتغیرات حجمیة لھا عالقة  :عوامل داخلیة. ٢
.بالحرارة



مصادر المحالیل الكیماویة المضرة بالخرسانة

ً في الطبیعة ویزید االنسان من  توجد ھذه المصادر اصال
:وجودھا ومن مصادرھا

 ً مصادر طبیعیة: اوال



 ً مصادر بشریة: ثانیا



كیف تؤثر المحالیل السابقة على الخرسانة؟

:من خالل مالمستھا بشكل مباشر او غیر مباشر فتؤدي الى

.تحفیز تفاعل الخرسانة مع الحوامض واالمالح١.

.تذیب مونة وعجینة االسمنت مما یؤدي الى تفككھا ٢.

عند جفــاف االمــالح التي تتـسرب الى الخرســانة فانھا  ٣.
.تصبح على شكل بلورات فیكبر حجمھا وتشقق الخرسانة













ما ھو الحل للحمایة من 
ھذه المشاكل؟







ومن استعماالت 
الخرسانة

  ً في الحیاة ایضا






