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 1-1متهيد :

القسم األول  :مقدمة

تعترب اخلر�سانة عالية الأداء و التي قد تكون مقاومة �ضغطها  65ميجاب�سكال من اخلر�سانات
القيا�سية التى ت�ستخدم فى اخلر�سانة �سابقة ال�صب �أو اخلر�سانة �سابقة ال�شد �أو �سابقة االجهاد
فى اجل�سور  ،كما ان ا�ستخدام اخلر�سانة ذات رتبة عالية ( 65ميجاب�سكال) يوفر فى كميات
اخلر�سانة امل�ستخدمة بن�سبة من  % 40 -25باملقارنة باخلر�سانة ذات الرتب العادية (40 -30
ميجاي�سكال) .كما يوفر فى وقت فك ال�شدات وزمن الإن�شاء .وبالتاىل ف�إن ا�ستخدام اخلر�سانة
عالية الأداء يعترب اقت�صاديا نتيجة توفري فى املواد امل�ستخدمة والتقليل من فرتة االن�شاء
والتوفري فى م�صاريف النقل والرتكيب.
 2-1خوا�ص اخلر�سانة عالية الأداء

اخلر�سانة عالية االداء هى خر�سـانة مت تطوير بع�ض خوا�صها لتنا�سـب ا�ستخدامات معينة
وظروف مناخية معينة حيث تتميز بالآتي -:
•�سهولة �صبها
•تدمك بدون انف�صال حبيبى ملكوناتها
•لها مقاومة �ضغط عالية فى الأعمار املبكرة
•لها خوا�ص ميكانيكية عالية فى الأعمار املت�أخرة
•لها نفاذية منخف�ضة
•لها دميومة عالية
•لها �صالبة عالية حيث تختزل طاقة عالية
•لها تغريات حجمية �صغرية
•لها مقاومة برى عالية
•لها عمر طويل فى الظروف املناخية القا�سية
 3-1درجة �أداء اخلر�سانة عالية الأداء

توجد ثمانية عوامل قادرة على حتديد درجة �أداء اخلر�سانة كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (: )1
•الدميومة مقا�سة بدرجات التجمد والذوبان (معاير املرونة الديناميكى الن�سبى بعد  300دورة)

ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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•مقاومة التق�شر بعد  50دورة
•مقاومة الربى (متو�سط �سمك الربى باملم)
•نفاذية امالح الكلوريدات (بالكولومب�س)
•مقاومة ال�ضغط (بامليجاب�سكال)
•معاير املرونة (باجليجاب�سكال)
•االنكما�ش (بامليكرو�سرتين)
•الزحف (بامليكرو�سرتين)
�أما بالن�سبة للظروف املناخية يف اململكة العربية ال�سعودية فقد مت االعتماد يف حتديد درجة
�أداء اخلر�سانة عالية الأداء على ثالث عوامل وهي (مقاومة الربى (متو�سط �سمك الربى
باملم) -نفاذية امالح الكلوريدات (بالكولومب�س) -مقاومة ال�ضغط (بامليجاب�سكال).
جدول رقم ( )1الدرجات املختلفة خلوا�ص اخلر�سانة الإن�شائية عالية الأداء
اخلا�صية
الدميومة مقا�سة
بدرجات التجمد
والذوبان (معاير املرونة
الديناميكى الن�سبى بعد
 300دورة
مقاومةالتق�شربعد50دورة
مقاومة الربى (متو�سط
�سمك الربى باملم)
نفاذية امالح الكلوريدات
(بالكولومب�س )
مقاومة ال�ضغط
(بامليجاب�سكال)
معاير املرونة
(باجليجاب�سكال)
االنكما�ش
(بامليكرو�سرتين)

طريقة الإختبار
القيا�سية

درجة �أداء اخلر�سانة عالية الأداء طبقا FHWA

2

1

AASHTO T 161
ASTM C 666
proc . A

60%- 80%

≥ 80%

ASTM C672

4,5

2,3

ASTM C944

2.0 - 1.0

0.5 - 1.0

AASHTO T277
ASTM C1202
AASHTO T22
ASTM C39
ASTM C469
ASTM C157

ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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800 - 2000 2000 - 3000

3

4

0,1
0.5
800

97≤ MPa 69- 97 MPa 55- 69 MPa 41- 55MPa
50 GPa 40- 50 GPa 24- 40 GPa
600 - 400 800 - 600
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القسم الثانى  :مواصفات املواد املكونة للخرسانة عالية األداء
 1-2الأ�سمنت
�أوال � :أنواع اال�سمنت التي ميكن ا�ستخدامها يف اخلر�سانة عالية الأداء:

هناك العديد من م�صانع الأ�سمنت باململكة العربية ال�سعودية وميكن تق�سيمها طبقا
لتواجدها بال�سوق كالآتي:
•املنطقة الغربية � :أ�سمنت العربية  ،و�أ�سمنت تبوك  ،و�أ�سمنت ينبع  ،و�أ�سمنت املنطقة
اجلنوبية (م�صنع �أ�سمنت تهامة).
•املنطقة ال�شرقية � :أ�سمنت املنطقة ال�شرقية  ،و �شركة الأ�سمنت ال�سعودية (م�صنع الهفوف).
•املنطقة الو�سطى � :شركة �أ�سمنت اليمامة ال�سعودى� -شركة �أ�سمنت الريا�ض.
•املنطقة ال�شمالية � :شركة �أ�سمنت الق�صيم.
•املنطقة اجلنوبية � :أ�سمنت املنطقة اجلنوبية (م�صنع �أ�سمنت تهامة).
ثانيا  :موا�صفات اال�سمنت امل�ستخدم يف اخلر�سانة عالية الأداء:

1 .1يجب ا�ستخدام الأ�سمنت الذى له مقاومة �ضغط التقل عن  45نيوتن/مم 2عند عمر  28يوم.
2 .2يجب �أن يكون الأ�سمنت مطابقا ملتطلبات املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية رقم 1979/143
للأ�سمنت البورتالندى العادى ( ،)Ordinary Portland Cementواملوا�صفات
القيا�سية ال�سعودية رقم  1992/570للأ�سمنت املقاوم للكربيتات(.)Astm-c-150

 2-2املواد الأ�سمنتية املكملة
�أوال � :أنواع املواد اال�سمنتية املكملة امل�ستخدمة يف اخلر�سانة عالية الأداء:

تعترب املواد الأ�سمنتية املكملة �أو الإ�ضافية من املواد الهامة والتي ت�ستخدم بكرثة يف
�صناعة اخلر�سانة عالية الأداء ملا لها من ت�أثري على �أداء ودميومة اخلر�سانة كما �أنها ت�ستخدم
�أي�ضا يف احل�صول على مقاومة �ضغط عالية للخر�سانة ومن هذه املواد امل�ستخدمة ما يلي:
1 .1غبار ال�سيليكا (. )Silica Fume
2 .2الغبار املتطاير (. )Fly Ash
3 .3خبث الأفران (. )Blast Furnace Slag
ثانيا  :موا�صفات املواد الأ�سمنتية املكملة امل�ستخدمة يف اخلر�سانة عالية الأداء:

�أ) غبار ال�سيليكا (:)Silica Fume
1 .1هى منتج ثانوى ينتج من م�صانع ال�سيليكون ذات نعومة عالية.
2 .2يجب �أن يطابق غبار ال�سيليكا متطلبات موا�صفات اجلمعية الأمريكيةASTM C1240
ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2
3يجب �أن اليقل حمتوى ثانى �أك�سيد ال�سيليكون عن %85
4يجب �أن اليزيد حمتوى الرطوبة عن %6
5يجب �أن اليزيد الفاقد فى احلريق عن %3
6يجب �أن يزيد معاير التفاعل البوزوالنى عن .%75
7يجب �أن اليزيد املحجوز على منخل  45ميكرون بالغ�سيل عن %5
8امل�ساحة ال�سطحية التقل عن (� 15000سم /2جرام) .
اجلدول رقم (� )2أهم خوا�ص غبار ال�سيليكا ح�سب موا�صفات اجلمعية الأمريكية
ASTM C1240
حدود املوا�صفات الأمريكية ASTM C1240

�أك�سيد ال�سيليكا ()%( – )SiO2

اليقل عن ٪85

الفاقد باحلريق ()%( – )LOI

اليزيد عن %6

امل�ساحة ال�سطحية (م / 2جرام)

اليقل عن ( 15م/2جرام)

حمتوى الرطوبة ()%

اليزيد عن %3

املحجوز على منخل  45ميكرون بالغ�سيل

اليزيد عن %5

مالحظة :

يف�ضل ا�ستخدام غبار ال�سيليكا يف �شرق اململكة العربية ال�سعودية بهدف تعزيز مقاومة
اخلر�سانة امل�سلحة لل�صد�أ.
ب) الغبار املتطاير (:)Fly Ash
1 .1هو منتج ثانوى (يعتربنفاية) ينتج فى حمطات الكهرباء التى تدار بالفحم احلجرى،
وتختلف جودة الغبار املتطاير من حمطة اىل �أخرى وحتى فى نف�س املحطة.
2 .2يجب �أن يطابق الغبار املتطاير متطلبات موا�صفات اجلمعية الأمريكية .ASTM C618
3 .3يجب �أن يكون الفقد فى احلريق �أقل من %3
4 .4يجب �أن يكون حمتوى �أك�سيد الكال�سيوم �أقل ماميكن ( ،يف�ضل �أن يكون �أقل من .)%5
ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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ج ) خبث الأفران (: )Slag
.1
.2
.3
.4

1هو منتج ثانوى �أي�ضا ينتج فى م�صانع احلديد وال�صلب فى الفرن العاىل
2ي�ضاف بن�سبة  % 25اىل  % 70من وزن الأ�سمنت
3يح�سن مقاومة اخلر�سانة للكربيتات
4يجب �أن يطابق خبث الأفران موا�صفات اجلمعية الأمريكية .ASTM C 989

 3-2احل�صمة اخل�شنة
�أوال  :التوزيع اجلغرايف للح�صمة اخل�شنة باململكة:

هناك عدة م�صادر للح�صمة اخل�شنة ( )Coarse Aggregatesباململكة العربية ال�سعودية
منزلططبيعى(،)Natural Gravelك�سرالأحجاراجلريية(،)Crushed Limestoneوك�سر
الأحجارالناريةمثلك�سرالبازلت( )CrushedBasaltوك�سراجللوريتوك�سراجلرانوديوريت.
وفيما يلى بيان بتواجد الأنواع املختلفة من احل�صمة اخل�شنة باملناطق املختلفة باململكة.
•املنطقة ال�شمالية :احل�صى الطبيعي ،ك�سر الأحجار اجلريية (ناجت ك�سر �صخور جريية)،
ك�سر البازلت (ناجت ك�سر �صخور بازلتية).
•املنطقة املركزية (الو�سطى) :ك�سر الأحجار اجلريية.
•املنطقة اجلنوبية  :الزلط الطبيعي  ،وك�سر البازلت.
•املنطقة الغربية  :ك�سر البازلت و ك�سر اجللوريت (ناجت ك�سر �صخور اجللوريت) وك�سر
اجلرانوديوريت (ناجت ك�سر �صخور اجلرانوديوريت)  ،واحل�صى الطبيعي.
•املنطقة ال�شرقية :ك�سر الأحجار اجلريية.
ثانيا  :موا�صفات احل�صمة اخل�شنة:

�إن ا�ستخدام مقا�س �صغري من احل�صمة اخل�شنة يعطى مقاومة �ضغط �أعلى  ،ولكن يف�ضل
ا�ستخدام �أكربمقا�س ممكن من احل�صمة والذى يحقق املقاومة املطلوبة  ،ملا له من ت�أثري كبري
فى زيادة معاير املرونة وتقليل الإنكما�ش والزحف للخر�سانة .وبالتاىل يجب ا�ستخدام احل�صمة
اخل�شنة فى �أعمال اخلر�سانة عالية الأداء التى تطابق متطلبات املوا�صفات العامة لإن�شاء الطرق
واجل�سور (نوفمرب  - )1998الق�سم اخلام�س – البند  2-2-2 -01-5والتى لها اخلوا�ص الآتية:
•املقا�س الإعتبارى الأكرب ( )Maximum Nominal Sizeاليزيد عن  19مم.
•�أ�صالة كربيتات ال�صوديوم التزيد عن  % 10ح�سب طريقة الإختباررقم  311من
اختبارات ادارة املواد والبحوث ()MRDTM 311
ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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•ن�سبة الفاقد فى الربى فى اختبار لو�س اجنلو�س التزيد عن  % 20للح�صمة ناجت تك�سري
الأحجار النارية و التزيد عن  % 30للح�صمة ناجت تك�سري الأحجار اجلريية ح�سب
طريقة الإختباررقم  309من اختبارات ادارة املواد والبحوث ()MRDTM 309
•ن�سبة املبطط �أو الع�صوى التزيد عن % 10
•ن�سبة الطني واجلزيئات �سهلة التفتت والطفلة التزيد عن)AASHTO-112)(MRDTM-312( % 1
•الن�سبة املئوية للإمت�صا�ص التزيد عن  % 2للح�صمة ناجت تك�سري الأحجار النارية و
التزيد عن  % 2,5للح�صمة ناجت تك�سري الأحجار اجلريية.
•حمتوى الكلوريدات اليزيد عن )MRDTM-319(% 0,04
•الوزن النوعى اليقل عن 2,5
•يجب �أن تكون احل�صمة اخل�شنة خاملة وغريقابلة للتفاعل مع قلويات الأ�سمنت طبقا
للموا�صفة ج 289-املدعمة باملوا�صفة ج 227-من موا�صفات اجلمعية الأمريكية لإختبار
املواد (.)ASTM
•يجب �أن تكون احل�صمة اخل�شنة مطابقة ملتطلبات التدرج حجم (ج) �أو حجم (د) عند
اخ�ضاعها للإختبار رقم  204من اختبارات ادارة املواد والبحوث ()MRDTM 204
 4-2احل�صمة الناعمة
�أوال  :التوزيع اجلغرايف للح�صمة الناعمة باململكة:
ميكن احل�صول على احل�صمة الناعمة ( )Fine Aggregatesمن م�صادر خمتلفة باململكة حيث
يوجد رمل طبيعى خ�شن ( )Natural Coarse Sandباملنطقة الغربية واملنطقة اجلنوبية وفى
بع�ض الأماكن باملنطقة ال�شمالية  ،وفى احلاالت التى يوجد فيها رمل ناعم (رمل النفوذ – Dune
 )Sandفيتم خلطه مع احل�صمة الناعمة ناجت تك�سري الك�سارات (،)crushed fine aggregates
كما هو م�ستخدم فى املنطقة ال�شرقية واملنطقة ال�شمالية واملنطقة الو�سطى.
ثانيا  :موا�صفات احل�صمة الناعمة:
طبقا جلمعية اخلر�سانة الأمريكية ( )ACI 211.4Rفان احل�صمة الناعمة التى لها
معاير نعومة بني  3.2 & 2.5يف�ضل ا�ستخدامها فى انتاج اخلر�سانة عالية املقاومة  ،ومن نتائج
الإختبارات �أن الرمل الطبيعى اخل�شن له معاير نعومة بني � ، 3.2 & 2.5أما بالن�سبة للرمل الناعم
فيجب خلطة مع احل�صمة الناعمة ناجت تك�سري الك�سارات ليعطى معاير نعومة بني 3.2 & 2.5

ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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وميكن تلخي�ص موا�صفات احل�صمة الناعمة التى ت�صلح لأعمال اخلر�سانة عالية الأداء فى
الآتى:

•معاير النعومة ( )fine Modulusمابني 3.2 & 2.5
•ن�سبة الطني والطفلة ()Silt and Clay Contentالتزيد عن % 1
()AASHTO-T112 (MRDTM-312
•�أ�صالة كربيتات ال�صوديوم التزيد عن  % 10ح�سب طريقة الإختباررقم  311من اختبارات
ادارة املواد والبحوث ()MRDTM- 311
•حمتوى الكلوريدات اليزيد عن )MRDTM- 319( % 0.05
•يجب �أن تكون احل�صمة الناعمة خاملة وغريقابلة للتفاعل مع قلويات الأ�سمنت طبقا
للموا�صفة ج 289-املدعمة باملوا�صفة ج 227-من موا�صفات اجلمعية الأمريكية لإختبار
املواد (.)ASTM
•يجب �أن تكون احل�صمة الناعمة مطابقة ملتطلبات التدرج املو�ضحة باجلدول رقم ()3
عند اخ�ضاعها للإختبار رقم  204من اختبارات �إدارة املواد (.)MRDTM 204
جدول رقم ( )3حدود التدرج احلبيبى للركام ال�صغري
فتحة
املنخل

 9.5مم

(رقم)4
4.75مم

(رقم)16
1.18مم

(رقم)50
 0.30مم

(رقم)100
 0.15مم

(رقم)200
 0.075مم

 %املار

100

100 - 95

80 -45

30 - 10

10 - 2

3-0

(⅜)

 5-2الإ�ضافات الكيميائية ()Admixtures
�أوال  :تعريف اال�ضافات الكيميائية:

تعرف ا�ضافات اخلر�سانة ب�أنها املواد الأخرى خالف احل�صمة واملاء والأ�سمنت والتى ت�ضاف
للخر�سانة لتح�سني خوا�صها فى احلالة الطازجة �أو املت�صلدة  ،وت�ضاف للأ�سباب الآتية:
1 .1حت�سني ال�صب و�سهولة الت�شطيب
2 .2حت�سني الت�شـغـيـليـة
3 .3زيادة مقاومة ال�ضغط
4 .4حت�سني املظهر العام
5 .5ت�سريع فك ال�شدات
6 .6حت�سني عملية �ضخ اخلر�سانة فى امل�ضخات
ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
الإ�صدار  1431/1 :هـ
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ثانيا � :أنواع اال�ضافات

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ا�ضافات تقليل ماء اخللط
2امللدنات ()Plasticizers
3امللدنات عالية الأداء ()Super-plasticizers
4ا�ضافات م�ؤخرات زمن ال�شك
5ا�ضافات ادخال الهواء املحبو�س
6ا�ضافات معجالت زمن ال�شك

ثالثا  :موا�صفات اال�ضافات الكيميائية

1 .1يجــب �أن حت ــقق ه ـ ــذه الإ�ض ــافات موا�ص ـ ــفات اجلمع ـ ــية الأم ــريكية لإختـ ـ ــبار
املـ ــواد( )ASTM C494للنوع (� )Fأو النوع (� . )Gأو تفى مبتطلبات النوع (و)
�أو النوع (ز) من املوا�صفة م 194-من موا�صفات الإحتاد الأمريكى للعاملني بالطرق
والنقل (.)AASHTO M194
2 .2يف�ضل ا�ستخدام مثل هذه الإ�ضافات بن�سبة ترتاوح مابني  %2 & %1من وزن الأ�سمنت،
�أو بن�سبة بن�سبة ترتاوح مابني  1لرت &  2لرت لكل  100كجم من الأ�سمنت  ،وبحد
�أق�صى  %3من وزن الأ�سمنت �أو ح�سب الن�شرات الفنية لل�صانع.
رابعا  :بع�ض احلقائق عن اال�ضافات الكيميائية

1 .1امللدنات �أو �أى نوع من �أنواع اال�ضافات الأخرى لي�ست م�صممة للخلطات امل�صممة
ت�صميما �سيئا.
2 .2ينبغى �أن ت�ستخدم عندما يكون هناك �سببا �أو داعى ال�ستخدامها
 6-2ماء اخللط

يجب �أن يطابق ماء اخللط املوا�صفات العامة لإن�شاء الطرق واجل�سور – وزارة النقل (نوفمرب
 – )1998الق�سم اخلام�س – البند  .3-2 -01-5ويجب �أن اليحتوى املاء على الكلوريدات بن�سبة
�أعلى من  500جزء فى املليون  ،وحمتوى الكربيتات يجب �أن التزيد عن  1000جزء فى املل ـ ـ ــيون
اذا �أخترب طبقا للطريقة  514من طرق اختبار ادارة املواد والبحوث (.)MRDTM 514
ويجب �أن الت�ؤثر الأمالح باملاء على مقاومة ال�ضغط للخر�سانة ت�أثريا �سالبا.

ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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القسم الثالث  :التصميم
1-3خطوات ت�صميم اخللطات والعوامل امل�ؤثرة فيها

ميكن تلخي�ص خطوات اختيار ن�سب اخللط للخر�سانة عالية الأداء فى الآتى:
اخلطوة الأوىل  :اختيار الت�شغيلية ومقاومة ال�ضغط

من �أهم خوا�ص اخلر�سانة عالية الأداء �أن لها ت�شغيلية عالية  ،وغالبا ماتكون اخلر�سانة
ان�سيابية ولذلك يف�ضل قيا�س قطر ان�سياب اخلر�سانة والذى ي�سمى ()Slump Flowبدال
من قيا�س الهابط للخر�سانة ( )Slumpويجب �أن اليقل قطر الإن�سياب عن 500مم� .أما
بالن�سبة حل�ساب مقاومة ال�ضغط الت�صميمية فت�ستخدم املعادلة رقم ( )1فى ح�سابها كالآتى:
Fcr = 0.9 Fc + 2.33 S
()1
حيث :
( : )Fcrمقاومة ال�ضغط الت�صميمية للخر�سانة
( : )Fcمقاومة ال�ضغط املميزة للخر�سانة
( : ) Sمعامل االنحراف ()Standard Division
وفى حالة عدم توافر البيانات ملعامل احليود من خلطات خر�سانية �سابقة فيمكن ا�ستخدام
املعادلة رقم ( )2فى ح�ساب مقاومة ال�ضغط الت�صميمية.
مقاومة ال�ضغط الت�صميمية للخر�سانة = مقاومة ال�ضغط املميزة للخر�سانة  10 +ميجاب�سكال

()2

من املعلوم �أن اخلر�سانة عند عمر  56يوم و 90يوم تعطى مقاومة �ضغط �أعلى من تلك عند
عمر  28يوم  ،وهذا ملحوظ جدا فى اخلر�سانات املحتوية على الغبار املتطاير وخبث الأفران ،
وغري ملحوظ بقوة فى اخلر�سانة املحتوية على غبار ال�سليكا ،وبالتاىل يجب ا�ستخدام الأعمار
املت�أخرة فى الإختبارات للح�صول على خلطات اقت�صادية حيث �أن حمتوى املواد الأ�سمنتية
تختار بناء على مقاومة ال�ضغط املطلوبة عند عمر الإختبار املطلوب.
اخلطوة الثانية  :اختيار مقا�س احل�صمة اخل�شنة

كما ين�ص الكود الأمريكى ( )ACI 318على �أن �أق�صى مقا�س للح�صمة اخل�شـنة يجب
�أن اليزيد عن خم�س �أ�صغر م�سافة بني الفرم (ال�شدة) واليزيد عن ثلث �سمك البالطة �أو
ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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ثالثة �أرباع امل�سافة بني حديد الت�سليح .وكما �سبق ذكره ف�إن مقاومة ال�ضغط العالية تتوقف
على حجم احل�صمة اخل�شـنة امل�ستخدمة وب�صفة عامة فيمكن اختيار حجم احل�صمة اخل�شـنة
كالآتى:
•اخلر�سانة التى لها مقاومة �ضغط �أقل من  62ميجاب�سكال ي�ستخدم مقا�س من  19 – 25مم
•اخلر�سانة التى لها مقاومة �ضغط �أكرب من  62ميجاب�سكال ي�ستخدم مقا�س من  12.5 – 19مم
اخلطوة الثالثة  :اختيار حمتوى احل�صمة اخل�شـنة

يبني اجلدول رقم ( )4حجم احل�صمة اخل�شـنة املو�صى به كن�سبة من حجم اخلر�سانة
وكدالة فى مقا�س احل�صمة اخل�شـنة امل�ستخدمة  ،وذلك فى حالة ا�ستخدام احل�صمة الناعمة
ذات معاير نعومة 3.2 - 2.5
جدول رقم ( )4حجم احل�صمة اخل�شـنة املو�صى به للمقا�سات املختلفة ()ACI 211.4R
املقا�س الإعتبارى الأكرب (مم)

 25مم

 19مم

 12.5مم

 9.5مم

حجم احل�صمة اخل�شـنة اجلاف كن�سبة من حجم
اخلر�سانة

0.75

0.72

0.68

0.65

بعد حتديد حجم احل�صمة اخل�شـنة القيا�سى ميكن ح�ساب وزن احل�صمة اخل�شـنة فى
اخللطة من املعادلة الآتية:
وزن احل�صمة اخل�شنة = حجم احل�صمة اخل�شنة القيا�سى من جدول رقم ( x )4كثافة احل�صمة اجلاف

اخلطوة الرابعة  :ح�ساب حمتوى ماء اخللط ون�سبة الهواء باخللطة

()3

يتوقف حمتوى ماء اخللط على درجة الت�شغيلية املطلوبة و حجم و�شكل احل�صمة اخل�شـنة
وتدرجه .كما يتوقف على كمية الأ�سمنت وحمتوى ونوع الإ�ضافة امل�ستخدمة .واجلدول رقم ()5
يعطى حمتوى املاء التقديرى والذى يجب الت�أكد منه عن طريق اجراء خلطات جتريبية.

ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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جدول رقم ( )5حمتوى املياه التقديرى ون�سبة الهواء فى اخللطات
ب�إعتبار ن�سبة الفراغات  %35فى احل�صمة الناعمة
الهابط (مم)

مقا�س احل�صمة اخل�شـنة (مم)
25

19

12.5

9.5

 50 – 25مم

166

169

175

184

 75 – 50مم

172

175

184

190

 100 – 75مم

178

181

190

196

خر�سانة ان�سيابية

184

187

196

202

الهواء املحبو�س

%1.5

%2

%2.5

%3

ويجب �أن يالحظ �أن حمتوى املاء يتم حتديده ب�إعتبار �أن ن�سبة الفراغات باحل�صمة الناعمة
حواىل  ، %35وميكن ح�ساب ن�سبة الفراغات فى احل�صمة الناعمة من املعادلة الآتية:
ن�سبة الفراغات فى احل�صمة الناعمة (( - 1 = )%كثافة احل�صمة اجلاف  /الوزن النوعى) 100 x
()4
وفى حالة اختالف ن�سبة الفراغات فى احل�صمة الناعمة عن  %35يتم ت�صحيح حمتوى ماء
اخللط من املعادلة الآتية:

التعديل فى حمتوى املاء = حمتوى املاء من اجلدول رقم ( ( x )5نسبة الفراغات في احلصمه الناعمة )
35

()5

ويجب �أن يالحظ �أن حمتوى املاء باخللطات واملو�ضح باجلدول رقم ( )5ميكن
تخفي�ضها بن�سبة ترتاوح مابني  %30فى حالة ا�ستخدام ا�ضافات اخلر�سانة عالية الأداء
( )Superplasticizersمن النوع F & G
اخلطوة اخلام�سة  :اختيار ن�سبة املاء  /للمواد الأ�سمنتية

تتوقف مقاومة ال�ضغط على ن�سبة املاء للأ�سمنت (� )W/Cأو ن�سبة املاء  /للمواد الأ�سمنتية
( ، )W/C+Pكما تتوقف دميومة اخلر�سانة على ن�سبة املاء للأ�سمنت  ،وكلما قلت ن�سبة املاء
للأ�سمنت زادت دميومة اخلر�سانة .وميكن الإ�ستعانة بالقيم املو�ضحة باجلدول رقم ()6
ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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لإختيار ن�سبة املاء للمواد الأ�سمنتية طبقا ملقاومة ال�ضغط عند عمر  28يوماً �أو  56يوماً وطبقا
ملقا�س احل�صمة ااخل�شنة امل�ستخدم.
اجلدول رقم ( )6ن�سبة املاء للمواد الأ�سمنتية الق�صوى واملو�صى بها
فى حالة ا�ستخدام ا�ضافات اخلر�سانة عالية الأداء

مقاومة ال�ضغط الت�صميمية
(ميجاب�سكال)

48

55

62

69

76

83

ن�سبة املاء  /للمواد الأ�سمنتية ()w/c+p
مقا�س احل�صمة اخل�شنة
 25مم

 19مم

 12.5مم

 9.5مم

عمر  28يوم

0.43

0.45

0.48

0.50

عمر  56يوم

0.46

0.48

0.52

0.55

عمر  28يوم

0.38

0.40

0.42

0.44

عمر  56يوم

0.40

0.42

0.45

0.48

عمر  28يوم

0.34

0.35

0.36

0.38

عمر  56يوم

0.36

0.37

0.39

0.42

عمر  28يوم

0.30

0.31

0.32

0.33

عمر  56يوم

0.32

0.33

0.35

0.37

عمر  28يوم

0.27

0.27

0.29

0.30

عمر  56يوم

0.29

0.29

0.31

0.33

عمر  28يوم

0.25

0.25

0.26

0.27

عمر  56يوم

0.26

0.27

0.28

0.30

ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
الإ�صدار  1431/1 :هـ

23

Use of High Performance Concrete in Mot Projects
Version : 1 / 2010

الإدارة العامة للمواد والبحوث

وزارة النقل

اخلطوة ال�ساد�سة  :ح�ساب حمتوى املواد الأ�سمنتية

ميكن ح�ساب وزن املواد الأ�سمنتية املطلوبة للخلطة عن طريق ق�سمة حمتوى املاء (الذى مت
ح�سابه فى اخلطوة رقم  )4على ن�سبة املاء  /للمواد الأ�سمنتية ( )W/C+Pوالتى مت حتديدها
فى اخلطوة رقم (.)5
حمتوى املواد الأ�سمنتية = حمتوى املاء ( /ن�سبة املاء للأ�سمنت)

()6

اخلطوة ال�سابعة  :ح�ساب ن�سب اخللط

فى حالة ا�ستخدام الأ�سمنت فقط وبدون مواد �أ�سمنتية مكملة ف�إن وزن الأ�سمنت ي�ساوى
حمتوى املواد الأ�سمنتية املح�سوب من املعادلة ( )6فى اخلطوة ال�ساد�سة .وبا�ستخدام طريقة
احلجم املطلق ميكن ح�ساب حمتوى الرمل �أو احل�صمة الناعمة فى املرت املكعب من املعادلة رقم
( )7حيث �سبق ح�ساب حمتوى احل�صمة اخل�شنة من اخلطوة ( ، )3وحمتوى املاء ون�سبة الهواء
املحبو�س من اخلطوة (.)4
C/γc + W/γw + G/γg + S/γs + %air content x 1000 = 1000 L

)(7

اخلطوة الثامنة :ح�ساب ن�سب اخللط فى وجود املواد الأ�سمنتية املكملة

فى حالة ا�ستخدام الغبار املتطاير ( )Flay Ashكمادة �أ�سمنتية ف�إن ن�سب ا�ستخدامة
ترتاوح مابني  %15و  %35من وزن الأ�سمنت ح�سب نوع الغبار املتطاير  ،فى حني �أن غبار
ال�سيليكا ( )Silica Fumeي�ستخدم بن�سبة ترتاوح مابني  %15 & %5والن�سبة ال�سائدة
هى  %10من وزن الأ�سمنت � ،أما بالن�سبة خلبث الأفران ( )Blast Furnace Slagفي�ستخدم
بن�سبة من  %30حتى  %70من وزن الأ�سمنت.
وعندما حتدد ن�سبة املواد الأ�سمنتية املكملة ف�إنه ميكن ح�ساب الوزن امل�ستخدم من كل منها
والذى ي�ساوى حمتوى املواد الأ�سمنتية املح�سوب من املعادلة ( )6فى اخلطوة ال�ساد�سة م�ضروبا
فى ن�سبة ا�ستخدامها ( %10فى غبار ال�سيليكا � ،أو حواىل  %30فى الغبار املتطاير) .ومبعرفة
كثافة غبار ال�سيليكا و كثافة الغبار املتطاير ميكن ح�ساب حجم هذه املواد  ،وبالتاىل يتم ح�ساب
وزن احل�صمة الناعمة من املعادلة رقم ( )7بعد ا�ضافة اجلزء اخلا�ص باملواد الأ�سمنتية املكملة
فى هذه املعادلة وهو (. ) P/γp
ا�ستخدام تقنية اخلر�سانة عالية الأداء يف م�شاريع وزارة النقل
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اخلطوة التا�سعة :اخللطات التجريبية

من اخلطوات ( )1حتى ( )8يتم حتديد كميات املواد املكونة للخلطة وجترى اخللطات
التجريبية لقيا�س الت�شغيلية واملقاومة .ومن اخللطات التجريبية يتم تعديل ن�سب الرمل
والركام الكبري وحمتوى املاء طبقا ملحتوى الرطوبة فى الركام امل�ستخدم .وتكون اخللطات
التجريبية ناجحة اذا كان اخلليط الناجت بعد اخللط متجان�س وباحلجم الكاف ل�صب العدد
املكافىء من عينات قيا�س املقاومة.
اخلطوة العا�شرة :تعديل و�ضبط ن�سب اخللط

�إذا مل تتحقق اخلوا�ص املطلوبة للخر�سانة  ،ف�إنه يجب تعديل و�ضبط ن�سب اخللط طبقا
للخطوات الآتية لإعطاء الت�شغيلية املطلوبة:
1 .1الهابط الإبتدائى � :أذا كان الهابط للخلطة التجريبية لي�س فى احلدود املطلوبة ف�إن حمتوى
املاء يجب تعديله وحمتوى املواد الأ�سمنتية �أي�ضا تعدل للحفاظ على ن�سبة املاء للمواد
الأ�سمنتية طبقا للت�صميم .وبالتاىل ف�إن حمتوى الرمل يجب تعديله ليعطى الت�شغيلية
املطلوبة.
2 .2حمتوى ا�ضافات اخلر�سانة  :يجب تعديل و�ضبط حمتوى الإ�ضافات لتنا�سب اخللطات
التجريبية باملعمل وكذلك باحلقل .وي�سمح باعادة ا�ستخدام الإ�ضافات باملوقع عند احلاجة
بحيث يكون حمتوى الإ�ضافات فى احلدود التى يحددها امل�صنع لتلك املواد.
3 .3حمتوى احل�صمة اخل�شنة  :طبقا حلالة ال�صب للعنا�صر املختلفة ميكن تقليل حمتوى
احل�صمة اخل�شنة وزيادة حمتوى احل�صمة الناعمة (الرمل) اذا ظهر �أن اخللطة خ�شنة ن�سبيا
وذلك مبا يتنا�سب مع ظروف املوقع.
اخلطوة احلادية ع�شر :اختيار ن�سب اخللط املثلى

مبجرد عمل اخللطات التجريبية واجراء التعديالت وال�ضبط فى ن�سب اخللط لتحقق
الت�شغيلية واملقاومة املطلوبة  ،يجب اعداد عينات مقاومة ال�ضغط �سواء املكعبات �أو الإ�سطوانات
حتت ظروف املوقع  ،ومن النتائج يتم اختيار ن�سب اخللط املثلى.
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� 2-3أمثلة لت�صميم خلطات خر�سانية عالية الأداء

(�أ) مثال بدون ا�ستخدام مواد �أ�سمنتية مكملة
�إذا �أريد ت�صميم خلطة خر�سانية عالية الأداء للإ�ستخدام فى �أحد الكبارى فى املنطقة
الو�سطى لتعطى مقاومة �ضغط  60ميجاب�سكال بعد  28يوم  ،وبا�ستخدام املواد املتاحة الآتية:
•�أ�سمنت بورتالندى عادى من �شركة الأ�سمنت ال�سعودية (م�صنع الهفوف).
•احل�صمة الناعمة  :تتكون من رمل طبيعى ناعـم ( )dune sandورمل خ�شن ناجت
تك�سري ك�سارات( )crushed sandوبن�سبة خلط  ٪67 : ٪33ليعطي ح�صمة ناعمة
لها معاير نعومة =  ، 2.7و الوزن النوعى لها =  ، 2.57و ن�سبة الإمت�صا�ص = .%1.67
•احل�صمة اخل�شنة :ك�سر احلجر اجلريى له مقا�س =  12.5مم  ،ووزن نوعى = ، 2.55
ون�سبة الإمت�صا�ص =  ، %1.93والكثافة اجلافة =  1549كجم/م.3
اخلطوة الأوىل  :اختيار الهابط ومقاومة ال�ضغط :

يتم اختيار الهابط للخر�سانة ليعطى خر�سانة ان�سيابية وذلك با�ستخدام �أحد الإ�ضافات
عالية الأداء ( )Superplasticizerبن�سبة  %2من وزن الأ�سمنت .ونظرا لعدم وجود بيانات
عن معامل احليود للخلطات عالية املقاومة ف�إن الإجهاد الت�صميمى للخر�سانة عالية الأداء =
 70 = 10 + 60ميجاب�سكال.
اخلطوة الثانية  :اختيار مقا�س احل�صمة اخل�شنة:

بالن�سبة للخر�سانة التى لها مقاومة �ضغط  70ميجاب�سكال فيف�ضل ا�ستخدام احل�صمة
اخل�شنة ذات املقا�س الإعتبارى  12.5مم.
اخلطوة الثالثة  :اختيار حمتوى احل�صمة اخل�شنة:

من اجلدول رقم ( )4حجم احل�صمة اخل�شنة املو�صى به كن�سبة من حجم اخلر�سانة = 0.68
من حجم اخلر�سانة.
وزن احل�صمة اخل�شنة =  1053 = 1549 x 0.68كجم.
اخلطوة الرابعة  :ح�ساب حمتوى ماء اخللط ون�سبة الهواء باخللطة:

من اجلدول رقم ( )5ف�إن حمتوى املاء التقديرى عند الهابط ( 50مم) ومقا�س احل�صمة
اخل�شنة ( 12.5مم) =  196لرت  ،ون�سبة الهواء املحبو�س = .%2.5
اخلطوة اخلام�سة  :اختيار ن�سبة املاء  /للمواد الأ�سمنتية:

ن�سبة املاء  /للمواد الأ�سمنتية ( )W/C+Pمن اجلدول رقم ( )6عند مقاومة  70ميجاب�سكال
وعمر  28يوم هى 0.32
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اخلطوة ال�ساد�سة  :ح�ساب حمتوى املواد الأ�سمنتية:

عند ا�ستخدام ا�ضافات عالية الأداء بن�سبة  %2من وزن الأ�سمنت فيجب تخفي�ض حمتوى
املاء بن�سبة ت�صل اىل ، %20
�أى �أن حمتوى املاء =  157 = %80 x 196لرت
حمتوى املواد الأ�سمنتية =  490 = 0.32 / 157كجم /م3
اخلطوة ال�سابعة  :ح�ساب ن�سب اخللط :

با�ستخدام طريقة احلجم املطلق ميكن ح�ساب حمتوى الرمل �أو احل�صمة الناعمة فى املرت
املكعب من املعادلة التالية:

C/γc + W/γw + G/γg + S/γs + % air content x 1000 = 1000 L
490/ 3.15 + 157/ 1 + 1053/ 2.55 + S/2.57+ 0.025 x 1000 = 1000
155.6 + 157 + 413 + 0.389 S + 25 = 1000
0.389 S = 1000 – 750 = 250
S = 250 /0.389 = 643 kg

وزن احل�صمة الناعمة (الرمل) =  643كجم /م3

و�أثناء اجراء اخللطات التجريبية يتم ح�ساب حمتوى الرطوبة بالرمل وك�سر احلجر
اجلريى وتعدل القيم املذكورة عاليه بزيادة �أو تقليل حمتوى املاء والركام ال�صغري .و�أي�ضا
ا�ستخدام الإ�ضافات عالية الأداء رمبا يقلل من حمتوى املاء وبالتاىل جترى عمليات �ضبط
ن�سب اخللط تباعا  ،وت�سجل ن�سب اخللط كما هو مبني باجلدول رقم ( )7فى حالة ا�ستخدام
�أ�سمنت بورتالندى عادى فقط كمادة رابطة.
جدول رقم ( )7مكونات اخللطة بالكجم لتعطى واحد مرت مكعب من اخلر�سانية
عالية الأداء
الأ�سمنت
(كجم)

الغبار
املتطاير

غبار
ال�سيليكا

خبث
الأفران

احل�صمة
الناعمة
(كجم)

احل�صمة
اخل�شنة
(كجم)

ماء
اخللط
(لرت)

ا�ضافات
اخلر�سانة
(لرت)

490

---

---

---

643

1053

157

9,8

وبعد اجراء اخللطات التجريبية �إذا ظهر �أن اخللطة خ�شنة فيمكن زيادة وزن الرمل،
وبالتاىل يعدل وزن احل�صمة اخل�شنة.
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(ب) مثال لت�صميم خلطة بها غبار ال�سيليكا
فى املثال ال�سابق �إذا �أريد ا�ستخدام غبار ال�سيليكا بن�سبة  %10من وزن الأ�سمنت �أى حواىل
 49كجم /م3
ف�إن حمتوى الأ�سمنت =  441 = 49 – 490كجم /م3
مع احلفاظ على كل من حمتوى املاء =  157كجم /م3
حمتوى احل�صمة اخل�شنة =  1053كجم /م3
فيمكن ح�ساب حمتوى احل�صمة الناعمة من املعادلة التالية
441/ 3.15 + 49 /2.5 + 157/ 1 + 1053/ 2.55 + S/2.57+ 0.025 x 1000 = 1000
140 + 19.6 + 157 + 413 + 0.389 S + 25 = 1000
S = 245.4/ 0.389 = 630 kg

وزن احل�صمة الناعمة (الرمل) =  630كجم /م3

ويجب �أن يالحظ �أن فى حالة ا�ستخدام غبار ال�سيليكا فيجب ا�ستخدام ن�سبة �أعلى من
ا�ضافات اخلر�سانة نتيجة النعومة العالية لغبار ال�سيليكا وقد ت�صل ن�سبة الإ�ضافة اىل  %2,5من
وزن املواد الأ�سمنتية ويني اجلدول ( )8ن�سب اخللط .
جدول رقم ( )8مكونات اخللطة بالكجم لتعطى واحد مرت مكعب من اخلر�سانية
عالية الأداء

الأ�سمنت
(كجم)

الغبار
املتطاير

غبار
ال�سيليكا

خبث
الأفران

احل�صمة
الناعمة
(كجم)

احل�صمة
اخل�شنة
(كجم)

ماء
اخللط
(لرت)

ا�ضافات
اخلر�سانة
(لرت)

441

---

49

---

630

1053

157

12,3
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القسم الرابع :اختبارات اخلرسانة عالية األداء وضبط جودتها
 1-4اختبارات اخلر�سانة عالية الأداء
 1-1-4اختبارات اخلر�سانة حديثة اخللط

ا�ستخدمت االختبارات الآتية لقيا�س ت�شغيلية اخلر�سانة عالية الأداء:
1 .1اختبار الهابط ()Slump test
2 .2اختبار االن�سياب ()Slump Flow test
حيث يتم قيا�س ت�شغيلية اخللطة اخلر�سانية الطازجة باالن�سياب (مم) و التي يجب �أن ال
تقل عن  500مم
 2-1-4اختبارات الدميومة والأداء

يو�ضح اجلدول رقم (  )9ملخ�ص للإختبارات التى يجب �أن يتم اجرا�ؤها لتحديد �أداء
اخلر�سانة املت�صلدة لتنا�سب ظروف اململكة العربية ال�سعودية.
جدول رقم ( )9االختبارات املطلوبة لتحديد درجات �أداء اخلر�سانة عالية الأداء
اخلا�صية

طريقة االختبار القيا�سية

املالحظات

مقاومة الربى

ASTM C944

يقا�س عمق الربى طبقا لطريقة االختبار
 Bاملو�ضحة فى ASTM C 799

نفاذية امالح الكلوريدات
مقاومة ال�ضغط

AASHTO T277

يجرى االختبار طبقا للطريقة القيا�سية
املو�ضحة

AASHTO T22

�أجرى االختبار على اخلر�سانة عند عمر
 28 & 7يوم

ASTM C1202

ASTM C39

� 2-4ضبط جودة اخلر�سانة عالية الأداء

يجب على املقاول �أن يقوم بالت�أكد من �ضبط جودة �أعمال اخلر�سانة عالية الأداء باجراء
االختبارات امل�شار اليها يف الفقرة  1-2-3و الفقرة  2-2-3ح�سب املعدالت املو�ضحة يف اجلدول
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رقم ( )10ومقارنتها باملوا�صفات املطلوب حتقيقها لكل درجة �أداء مطلوب حتقيقها ح�سب
اجلدول رقم()11
جدول رقم ( )10معدالت اجراء االختبارات ل�ضبط جودة اخلر�سانة عالية االداء
اخلا�صية

معدل اجراء االختبار

اختبار االن�سياب ()Slump Flow test

مرة كل �شحنة خر�سانة

مقاومة الربى

عند بداية امل�شروع  ،مرة كل �شهر

نفاذية امالح الكلوريدات

عند بداية امل�شروع  ،مرة كل �شهر

مقاومة ال�ضغط عند عمر () 28 , 7

مرة كل  100م3

جدول رقم ( )11الدرجات املختلفة خلوا�ص اخلر�سانة عالية الأداء
اخلا�صية

طريقة الإختبار
القيا�سية

مقاومة الربى
(متو�سط �سمك
الربى باملم)

ASTM C944

نفاذية امالح

الكلوريدات AASHTO T277
(بالكولومب�س ) ASTM C1202

مقاومة ال�ضغط
بعد  28يوم
(بامليجاب�سكال)

درجة �أداء اخلر�سانة عالية الأداء طبقا FHWA

2

1
1.0 - 2.0

0.5 - 1.0

800 - 2000 2000- 3000

3

4

0.5

800

AASHTO T22
97≤ MPa 69 -97 MPa 55- 69 MPa 41 -55MPa
ASTM C39
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