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األسمنت

المقدمة-1

هو مادة ناعمة أذا أضفا لها الماء نحصل على مونة لزجة ، تتحول لصلدة بعد فترة من الزمن في الماء أو الهواء على األسمنت

الكفاءة على التجمد والوصول الى حالته الصلبة تحت لألسمنتخواص هيدروليكية أي أن لألسمنتالسواء ، وبالتالي نقل ان 

دور هام كمادة الحمة مسئولة عن لألسمنتالماء نتيجة للتفاعالت الكيمائية المختلفة وتكوين منتج مقاوم للتيارات الماء فإن 

.والمعمارية األنشائيةبكثرة في األعمال األسمنتأستخداماتالتالصق بين المواد والعناصر المختلفة وهذا الدور يظهر في 

أسبيدنالذي أكتشفه جوزيف البورتالندياألسمنتفي البناء هو األستخدامالسمنت المعروف والشائع 

مع بعض البورتالندياألسمنتصالدةيرجع أسم بورتالند الى تشابه صالدة . في أوائل القرن التاسع عشر األنكليزيالبناء 

والذي ينتج البورتالنديباألسمنتاألسمنتلذلك أطلق على هذا النوع من بأنكلتراأحجار البناء الموجودة في جزيرة بورتالند 

الحمة أسمنتيةمن خليط من الطين الناعم جدا والحجر الجيري في فرن حتى يتطاير ثنائي أوكسيد الكاربون لنحصل على مادة 

.تحت الماء أو الهواء 



البورتالندياألسمنتوأنتاجصناعة -2















دمجتلانزمًف 





األساسية وتركيبه الكيميائياألسمنتالمكونات -3

ذه المكونات ويتم وعندما تخلط هالحديد وأكاسيد واأللوميناتوالسيليكاتتنحصر في الجير البورتالنديلألسمنتالمكونات األساسية 

-:والذي يحتوي على أربعة مركبات رئيسية هي الكلنكرعليها عملية الحرق باألفران ويتكون 





التالنديالبور لألسمنتجدول يوضح الحدود التقريبية لألكاسيد المكونة 



إماهة االسمنت -4

مادة ذات خواص األسمنتمع الماء لتكوين مركبات جديدة لتجعل من أألسمنتهي عملية تفاعل مركبات 

بفعل هذه ( hardening)والتصلب ( setting)وله خاصية التجمد ( adhesive)وبتالسقية( cohesive)تماسكية

(ركام ناعم وخشن ، حديد)التفاعالت الكيميائية مع الماء لتجعله قادرا على ربط المواد األخرى 

.مع بعضها البعض وتحولها الى وحدة متكاملة ومتراصة 

خر مع الماء من ناحية السرعة والحرارة المنبعثة من هذا التفاعل تختلف  من مركب آلاألسمنتان عملية تفاعل مركبات 

-:وكما يلي 

األلوميناتمركبات 

قليلة جدا وتحدد في األيام االولى فقط بين األسمنتالمقاومة لعجينة أعطاءفي C3Aأن مشاركة المركب 

لى يكون أسرع المركبات تفاعال مع الماء وهذا التفاعل يكون مصحوبا بحرارة عالية مما يؤدي اC3Aأن المركب . يوم 1-3

(  flash setting)نوع من التماسك بعدة دقائق من مزج السمنت مع الماء ، يطلق على التماسك السريع والفجائي 

C3A +10H2O → C3A.nH2O     ( الكالسيوم المائيةالمومينات )

nان المركب يكون غير مستقر حيث أن قيمة  الموميناتسداسية من صفائحيةتقل بالتدريج الى أن تستقر الى بلوات 

تركت هذه المشكلة بدون وأذافي النهائية األسمنتيةالكالسيوم المائية وتترك فجوات تؤدي الى ضعف مقاومة العجينة 
معالجة فان التفاعل السريع الشديد يؤدي الى ان يشكل هذا المركب هيكل 



س الى الجببأضافةان عالج هذه المشكلة يكون . بالتفاعل ( السيليكات)للمركبات االخرى واليسمحاألسمنتعجينة 

الوميناتسلفومع الماء أذ يتفاعل الجبس معه مكونا C3Aيعمل كمؤخر لتفاعل النهقبل عملية طحن االسمنت الكلنكر

والذي يكون C3Aالماهةوبذلك يؤخر تفاعلها مع الماء متيحا وقتا كافيا C3Aالكالسيوم الغير ذائبة حول حبيبات ال 

 C3Aتفاعلها أبطأ من 

C3A + 26 H2O + 3CaSO4 .2H2O → C3A.3CSO4.31H2O (Ettringite)

اترنجيت← جبس  + ماء + الكالسيوم الوميناتثالث 

ة السمنت احادية بالتدريج وهي المنتج النهائي إلماهالكبريتاتويكون مركب غير مستقر ويتحول الترنجيتتترسب 

البورتالندي

C3A + 10 

H +CaSO4.2H2O ----Ettrigite---→ C3A.CaSO.12H2O (monosulfate)

الكبريتاتاحادي ← جبس + ماء + الكالسيوم المتبقية الوميناتثالثا 

شجع اذا توفر في االسمنت بنسب مقبولة هو ان حرارة االماهة  العالية المنبعثة عند تفاعله مع الماء تC3Aتكون فائدة 

(.تزيد من سرعة التفاعل لباقي المركبات ) باقي المركبات على التفاعل بسرعة مقبولة 

والحرارة C2Aو C3Sلكن اقل من C3Aفهو مركب خامل نوعا ما واكثر استقرارا من الفريتاو C4AFاما المركب 

ة تتم أضافللكبريتاتفي االسمنت حيث في االسمنت المقاوم C3Aكلما تزيد نسبة هذا المركب تقل نسبة . المنبعثة اقل 

.C3Aوتقل نسبة الفريتحديد لتزيد نسبة 



:السيليكاتأماهة

المقاومة النهائية لهيكل  عجينة أعطاءالمسئولة عن األسمنتيةمن المركبات C3Aو C2Aيعتبر المركبين 

 C2Sالكالسيوم سيليكاتوثاني C2Sالكالسيوم سيليكاتتنحصر في تفاعل ثالث السيليكاتأن إماهة . االسمنت 

ومحتوى سيليكاال/الكالسيوم متشابهة التكوين ، ولكنها تتفاوت في نسبة الكالسيومسيليكاتهيدراتوالتي تنتج من 

.مسئول عن المقاومة المبكرة C3Sكذلك فأن تفاعل . الماء متحد كيميائيا

:كما يتضح في المعادالت التالية

3C3S(Alite) +6H --→ C3S3H3(Calcium Silicate Hydrate) +3CH

هيدروكسيد الكالسيوم+ المماهةالكالسيوم سيليكات← ماء ( + األليت)الكالسيوم سيليكاتثالث 

2C2S (Belite) + 4 H --→ C3S3H3 (Calcium silicate Hydrate) + CH

ينتج عنهاC3Sوفي هذا التفاعل نالحظ ان اماهة 

61 %المماهةالكالسيوم سيليكات.

39 %هيدروكسيد الكالسيوم.

فنالحظ C2Sاما بالنسبة  ل 

82 %المماهةالكالسيوم سيليكات.

18 % هيدروكسيد الكالسيوم.



:ومن هنا يتضح ان 

 الكالسيومسيليكاتالمحتوي على نسبة اعلى من ثالث البورتالنديلالسمنتالمقاومة القصوى

ليكاتسيالن الناتج من ) الكالسيوم سيليكاتيكون اقل مقاومة من مقاومة االسمنت المحتوي على نسبة اعلى من ثنائي 

(الكالسيومسيليكاتالكالسيوم اكبر من تفاعل ثالث سيليكاتلتفاعل ثنائي المماهةالكالسيوم 

 الكبريتية عن الحامضية واليبئاتالكالسيوم اكثر تحمال في سيليكاتان االسمنت المحتوي على نسبة عالية من ثنائي

، وزيادة الكالسيومسيليكاتالكالسيوم بالمقارنة مع ثنائي سيلسكاتالمحتوي على نسبة عالية من ثالث االمنت

.الكبريتية المتصلب في البيئة الحامضية اواألسمنتهيدروكسيد الكالسيوم تؤثر بشكل فعال على قوة تحمل عجائن 

 الكالسيوم اتسيليكالكالسيوم حيث ان ثالث سيليكاتالكالسيوم يماه بمعدالت اسرع من اماهة ثنائي سيليكاتان ثالث

التجمد اضافة الماء الى االسمنت ، ولذلك فانه يتحمل ان يساعد في زمنلحضةالتفاعل في حدود الساعة من يبدأفي

.مع وجود الجبس وباالخصلالسمنتالنهائي 

 الكالسيوم اكثر استخداما في العناصر سيليكاتيعتبر االسمنت المحتوي على نسبة عالية من ثالث

.يومالكالسسيليكاتالمحتوية على نسب عالية من ثنائي باالسمنتاتالمطلوب لها مقاومة مبكرة عالية بالمقارنة 



لالسمنتاماهة المركبات الثانوية 

MgOوCaoFree

دم او بسبب عالالسمنتبسبب استخدام نسبة عالية من حجر الكلس في صناعة الالسمنتالحر في CaOيتواجد مركب 

بحيث يكون الناتج كمية عالية نسبيا C3Sمع هذا المركب لينتج C2Sوصول درجة حرارة الفرن بالشكل الذي يضمن تفاعل 

ان . فيتواجد في الماد الخام الداخلة في صناعة االسمنت MaOاما . بشكل حر CaOوتواجد C3Sوقليلة من C2Sمن 

تكون اكبر حجما من (MgO(OH)2 & Ca(OH)2)هذان المركبان هو ان المركبات الناتجة من تفاعلهما مع الماء تاثير

تفاعل تؤدي الى أضعاف مقاومة العجينة االسمنتية وخاصة ان هذه المركبات تأجهاداتالمتفاعالت فتسبب تمدد يؤدي الى 

ي االسمنت لذلك من الضروري تحديد نسيتهما ف. بعد تصلب العجينة المتاخرةباالعمارتاثيرهافيظربشكل بطئ مع الماء 

لعجينة االسمنت يتضمن Soundnessوهناك فحص يسمى الفحص الثبات . بشكل ال يؤثر في النهاية على المقاومة 

ت المواصفة بنسبة التمدد التي يسببها هذان المركبان وحددللتنبأ( ضغط وحرارة)معجلة للتفاعل لضروفتعريض العجينة 

%  0.8هذه النسبة بان ال تتجاوز 



K2O وNa2O 

هذه المركبات قدد تتفاعل مع . وهي موجودة في المواد االولية الداخلة في صناعة االسمنت Alklalisوتسمى ايضا القلويات 

ذلك يجب ل.بعض انواع الركام ويكون الناتج مركبات تسبب انتفاخ على سطح الركام وبالتالي ضعف مقاومة المونة او الخرسانة 

على المنشآت تاثيرهايكون . ولذلك عن طريق فحص خاص معجل للتفاعل % 0.6مجموعهما التتجاوزتحديد نسبتها بان 

.التاثيرل هذا في االجواء الجافة يقتاثيرهيكون . يحتاج الى الماء لكي يتم التفاعل تاثيرهاالهيدروليكية  اكثر من غيرها حيث ان 

H2O

يكون مصدره من الجبس المستخدم او من الخزن الغير جيد ويعبر . Lose of ignitionاو L.O.Iفي التحليل الكيمياوي هو 

األسمنتعن مدى تلف 

SO3

غير انااللوميناتتفاعل لتاخيرالكلنكريوجد في المواد االولية او من الجبس المضاف قبل الطحن 

تسبب اجهادات بسبب التمدد وتضعف المقاومة متاخرةفي اعمار الترنجايتوجوده بكثرة يسبب تكون 



البورتالنديانواع االسمنت -

العادي البورتالندياالسنتOrdinary Portland Cement(Type 1: )-

الخرسانية لالنشاءاتمن مجموع  انواع االسمنت العادي اذا انه مالئم جدا % 95هو اكثر انواع االسمنت استعماال حيث يمثل 

.في التربة وفي المياه الجوفيةللكبريتاتالعامة عند عدم تعرض االنشاءات 

للكبريتاتالمقاوم البورتالندياالسممتSulfate Resistance Portland Cement :

وتقل C4AFزيادة نسبة الحديد في المواد االولية ليتكون )الكالسيوم الثالثية الوميناتوهو اسمنت ذو محتوى منخفض من 

القادمة من خارج الخرسانة او من الركام المستخدم فيالكبريتاتلتفادي مشكلة تفاعل هذا المركب مع امالح C3Aنسبة 

لخرسانة الصوديوم التي تؤدي الى تفتيت ايتاتصنعها وخاصة االمالح ذات الفعالية الشديدة مثل امالح المغنسيوم وكب 

.وبة المعرضة للتربة مثل االسس وجدران  والسراديب واالعمدة تحت مستوى مانع الرطالمنشاتيستخدم في .  تدريجيا 

 سريع التصلب البورتالندياالسمنتHigh early strength:

ه االسمنت العادي كثيرا اال انه يطور المقاومة بصورة اسرع من االسمنت العادي ولذلك يطلق عليالبورتالنديتشابه االسمنت 

وبزيادة C2Sوتقليل مركب C3Sذو المقاومة البكرة العالية يمكن الحصول على هذا النوع  من االسمنت بزيادة مركب 

االعتيادي البورتالندياكثر بزمن اقل من االسمنت CSHوتكوين مركبات لالماهةزيادة المساحة السطحية وبالتليالنعومة 

يكون قليل بين هذا النوع واالسمنت االعتيادي المتاخرةلكن الفرق في المقاومة في االعمار 

وقت ، عباسريستخدم هذا النوع من االسمنت في المحالت التي يفضل االكتساب السريع للمقاومة ويتطلب رفع القوالب 

ويستعمل ايضا عندما يتطلب الحاجة لخرسانة ذات مقاومة انضغاط عالية

ار االنجماد من اضرالمنشادون اللجوء الى استعمال كمية اكبر من االسمنت ويفضل استعماله ايضا في االجواء الباردة لحماية 

.المبكر اال انه غير مفضل في الكتل الخرسانية الكبيرة بسبب حرارة االماهة العالية



 منخفض الحرارة البورتالندياالسمنتLow Heat Cement :-

ة من مثل السدود والغرض من االستخدام هو تقليل كمية حرارة االماهة الناتجالكتليةيستعمل هذا النوع في الخرسانة 

المبكرة التفاعل اثناء التصلب ،  إذ بذلك نتفادى التشققات ، ويتصف هذا االسمنت ببطء التصلب اي تكون مقاومته

سمنت في العادي ز ويفضل استخدام هذا النوع من االلالسمنتمساوية تقريبا المتاخرةمنخفضة لكن  المقاومة في االعمار 

+ C3Sاو  C3Aاالجواء الحارة يمكن الحصول على هذا النوع من االسمنت بتحديد كمية  C3A 

 االسمنت المعدلModified cement:-

دل العادي حيث يكون معالبورالتالنديمنخفض الحرارة واالسمنت البورتالنديوهو يجمع بين خواص االسمنت 

ينما سرعة انبعاث الحرارة لهذا النوع اعلى بقليل من االسمنت منخفض الحرارة واقل بقليل من االسمنت العادي ، ب

ارة العادي ، ويستعمل في المنشآت التي يتطلب ان يكون حرلألسمنتيكون معدل سرعة اكتساب المقاومة مماثل 

الجو االماهة اقل من تلك المنبعثة من االسمنت العادي مثل االسمنت المستخدم في صب الكتل الضخمة او الصب في

.توسطة بدرجة مبالكبريتاتتتاثرفي المحالت التي اويستخدمالحار مع الحفاظ على مقاومة مبكرة مناسبة نوعا ، ما 

 خبث االفران العالمية البورتالندياالسمنتPortland blastfuramce slag cement :-

بث كما انه ان الخبث هو فضالت صناعية تأتي من تصنيع الحديد الخام حيث نحصل على كمية متساوية من الحديد والخ

ولكن نديالبورتالوهي نفس االكاسيد التي يصنع منها االسمنت وااللوميناتوالسيلكايحتوي على خليط من الجير 

.بنسب مختلفة 

(  ات االسمنت بعد تبريد وطحنه الى حبيبات متشابهة بالحجم حبيب) يصنع هذا االسمنت وذلك بطن خبث االفران العالية 

الى المواد االولية في صناعة اوباضافتهمن وزن الخليط % 65نسبة الخبث اليتجاوزبحيث البورتالنديكلنكرمع 

-:بالبورتالندييمتاز هذا النوع من االسمنت . االسمنت 

يةالكتلمع الماء لذلك تطور المقاومة بطئ وانطالق الحرارة بطئ لذلك يمكن استخدامه في الخرسانة ببطئتفاعله -

.استخدامه في االجواء الباردة واليمكن

C3Aويقلل من C4AFوجود الحديد يزيد من ) البورتالنديافضل من االسمنت للكبريتاتمقاومته -



 االبيض ًالبورتالندياالسمنتWhite Cement :-

المعمارية فقط لالغراضوتتلخص استعماالته % 1عن التزيدتميزه باللون االبيض الن نسبة اكاسيد الحديد يرجع 

.استخدامه في المحالت االخرى بسبب ضعف المقاومة واالنكماش العاليواليمكنويمكن اضافة الوان له 

االسمنت المقاوم للبكتريا:-

ل ارضيات  عند الطحن مما يكسبه هذه الخاصية للقضاء على مشكلة تآكالكلنكرمادة مقاومة للبكتريا الى باضفةينتج 

من االحماض العضوية التي تتفاعل مع مكونات االسمنت الحوائطمصانع االغذية وحماية 

 البوزوالنياالسمنتPozolanic:-

حرارة اذا تم حرقها بدرجاتوااللوميناتاو سليكا السيليكاصناعية حاوية على طبيعيةاوهي مواد البوزوالنيةالمواد 

بوجود الماء تتفاعل مع هيدروكسيد ( reactive)العالية وطحنها الى مواد ناعمة تتحول الى صورتها  القابلة للتفاعل 

هذا لتفاعل  يكون بطئ فيكون ( . CSH)لتكوين مركبات ذات الخواص اسمنتية السيليكاتالكالسيوم الناتج من اماهة 

تكون .العادي البورتالنديتطور المقاومة لهذا النوع من االسمنت بطئ لكن المقاومة النهائية تكون اعلى من االسمنت 

مواد ومن مساوئه انه كلما تزيد كمية ال. حرارة  االماهة منخفضة لذلك يمكن استخدامه في الصبات الضخمة و السدود 

ع حديد مالكلوريداتالمتفاعلة مع هيدروكسيد الكالسيوم تقل القاعدية فيكون االسمنت حامضي يشجع على تفاعل 

التاكلالتسليح  فيحدث 



بورتالندكانواع اخرى من االسمنت الغير -6

 سمنت التمددExpansive Cement :

(  جيتاالترنمثل ) في صناعة هذا االسمنت تستخدم مواد تساعد على التمدد وتضاف الى االسمنت االعتيادي 

تات الفائض من كبريوببطئوهي عادة خبث االفران العالية لتستقبل ( Stabilizer)وتستعمل ايضا مادة مثبتة 

ات يكون في حالة الخرسانة وهي طرية اي ليس هناك مجال لتوليد اجهاداالترنجيتان تكوين . الكالسيوم 

وخاصة يستخدم هذا النوع من االسمنت لتجاوز حالة االنكماش في االسمنت االعتيادي. بسبب الزيادة الحجمية 

ي صالحة فباخرىويستخدم ايضا عندما نريد ان نبدل خرسانة مصبوبة . في المناطق ذات االجواء الحارة 

والسراديب ما كي ال تبقى بين الصبة القديمة والجديدة ، هذه الخاصية تمكننا من ملئ الثغرات في االنفاقمنشا

بحقن مونة هذا االسمنت 

 االلومينااالسمنت عاليHigh Alumina Cement 

ب حرارة او ما يسمى ايضا االسمنت الحراري حيث انه يقاوم الحرارة العالية ويستخدم في االفران التي تتطل

ة ومن عاليالوميناالتي تمتاز بان فيها نسبة البوكسايتعالية ويصنع هذا النوع من االسمنت من صخور 

ان انخفاض القاعدية يقلل من . منخفضة القاعدية C3Aالحجر الجيري والمركب الرئيسي في هذا االسمنت هو 

دروكسيد وكذلك يقلل من انخفاض المقاومة في درجات الحرارية العالية بسبب تحلل هياالترنجيتخطر تكوين 

و يتبخر الماء وهذا المركب اذا تعرض للماء يحصل CaOفوق الى C0400الكالسيوم في درجة حرارة 

.تفاعل عكسي يؤدي الى زيادة في الحجم 

لك لضعف وذااللومينياالعتيادي بدال من البورتالندياالسمنت أستخدامفي درجات الحرارة االعتيادية يفضل 

.االلومينييفضل استخدام االسمنت ( C0800اعلى من ) مقاومة االخير لكن  في درجات الحرارة العالية 


