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الخرسانة الطازجة
) ( fresh concrete
------------------------- – 1عرف ما ىى الخرسانة مع ذكر مكوناتها ونسبة كل مكون فيها تقريباً؟
 – 2أذكر األسس والشروط التي تؤخذ في االعتبار عند اختيار المكونات الخرسانية؟
 – 3ما ىى االستخدامات األساسية للخرسانة؟ وأذكر مميزات وعيوب الخرسانة؟ وكيفو يمكن تالفى ىذه العيوب؟
 – 4وضح بالرسم العالقات بين كل مما يأتي:
*تأثير الزمن علي ىبوط الخرسانة.
*تأثير اإلضافات علي مقاومة ضغط الخرسانة.
*تأثير نسبة الماء/األسمنت علي مقاومة الضغط للخرسانة في حالة الخرسانة ذات الهواء المحبوس.
*طريقة معالجة الخرسانة علي مقاومة ضغط الخرسانة.
*عمر الخرسانة والنسبة بين مقاومة الشد/مقاومة الضغط
*نوع الركام ومقاومة الخرسانة للضغط .
*زيادة مدة الخلط في الخرسانة الطازجة.
 – 5وضح مدي الصواب و الخطأ في الجمل اآلتية مع تصحيح الخطأ :
(أ) معامل الدمك للخرسانة الطازجة ال يقل عن  5.95للخرسانة الجافة
(ب) زيادة كثافة الخرسانة يزيد من مقاومتها للضغط
(ج) وجود نسبة من الهواء المحبوس في الخلطة الخرسانية يزيد من قابلية الخرسانة للتشغيل.
(د) االنفصال الحبيبي في الخرسانة الطازجة يزيد بزيادة حجم الركام و االحتكاك السطحي لو.
(ه) تشغيلية الخرسانة الطازجة تعتمد علي نسبة الماء /األسمنت ومحتوى الرطوبة في الخليط.

(و) مقاومة ضغط الخرسانة تزداد بزيادة مدة الخلط من 25ث إلي  75ث .
(ز) ال توجد عالقة بين معدل التحميل و مقاومة الخرسانة.

(ح) من الممكن زيادة مقاومة ضغط الخرسانة بدون حدوث تغير في نوع وكمية المواد المستخدمة في تكوين
الخرسانة
(ط) الرمل ذو معاير النعومة األعلى واألكثر نعومة ىو األنسب في صناعة الخرسانة.
(ك) المقاس االعتباري األكبر للركام يكون  4/1سمك البالطة الخرسانية وأقل من  4/3المسافة بين أسياخ
التسليح.
(ل) يلزم صب الخرسانة بع د تمام خلطها مباشرة بحيث ال تزيد المدة بين إضافة ماء الخلط و تمام دمكها عن 35
دقيقة في الجو الحار.
(مـ) في حالة صب الخرسانة علي طبقات يجب أال يزيد سمك الطبقة عن  1متر في حالة استعمال ىزاز ميكانيكي.
(ن) يجوز صب األعمدة التي يتجاوز ارتفاعها  3م بكامل ارتفاعها مرة واحدة
 – 6ما ىى خواص الخرسانة الطازجة؟ واشرح باختصار اختبارات القوام والقابلية للتشغيل؟

 -7ما المقصود لكل من :النضح ,القوام و قابلية التشغيل للخرسانة . ،وأذكر العوامل المؤثرة علي كل منها؟
.
 -8وضح بإيجاز تأثير غبار السيلكا علي خواص الخرسانة؟
 -9مــا ىــو المقصــود ب ــاىرتي النضــح و االنفصــال الحبيبــي وأذكــر أســباب كــل منهــا و وضــح بالرســم العوامــل لمــؤثرة علــي كــل
ظاىرة؟
 -15اذكر ثالث طرق لتعين قوام الخرسانة؟

