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Concrete Canvas® GCCM

ما هو؟

الكونكريت كانفاس ® Concrete Canvasهو جزء من فئة جديدة تمثل ثورة في مجال
مواد البناء ُيطلق عليها اسم «الحصائر األسمنتية االصطناعية األرضية المركبة»
( .)GCCMوهو عبارة عن قماش مرن مشبع بمواد اسمنتية يتصلب عند إضافة
الماء ليشكل طبقة خرسانية رقيقة متينة وغير نفوذة للماء ومقاومة للحريق .في
الحقيقة ،يمكن وصفه على أنه «خرسانة في لفة من النسيج» .يعطيك الكونكريت
كانفاس القدرة على استخدام الخرسانة دون الحاجة إلى معدات ثقيلة أو معدات خلط:
فقط أضف الماء.

 – Concrete Canvas® GCCMمقطع عرضي
السطح العلوي المسامي (السطح
الذي سيتم ترطيبه بالماء)

يتكون الكونكريت كانفاس من نسيج ثالثي األبعاد يحتوي على مزيج اسمنتي
خاص .تضمن طبقة البي في سي (البوليفينيل كلوريد) على أحد وجهي المواد أن
عازال للماء .ويمكن ترطيب هذا القماش بالماء إما بالرش
يكون الكونكريت كانفاس
ً
أو بالغمر الكامل .عند التصلب ,تسلح األلياف الخرسانة فتمنع الشتققات وتوفر
طريقة انهيار آمنة .تتوافر لفات الكونكريت كانفاس  CCفي  3سماكات CC5TM :و
 CC8TMو ,CC13TMوسماكتها بالترتيب هي  5مم و 8مم و 13مم.
المزيج االسمنتي الجاف

مزايا استخدام الكونكريت كانفاس

النسيج ثالثي األبعاد

طبقة بالستيكية داعمة (الطبقة
العازلة للماء) (بي في سي)

التركيب السريع

يمكن تركيب الكونكريت كانفاس بمعدل  200م/2الساعة ،أي بما يعادل  10مرات
أسرع من حلول الخرسانة التقليدية.

سهولة االستخدام

يتوفر الكونكريت كانفاس في لفات يمكن حملها بواسطة األشخاص للتطبيقات
ً
مسبقا فهذا يلغي الحاجة إلى الخلط أو
صعبة الوصول .وبما أن الخرسانة مخلوطة
القياس أو الدمك.

التوفير في تكلفة المشروع اإلجمالية

ً
اقتصاديا
بديال
إن سرعة وسهولة استخدام الكونكريت كانفاس تعني أنه يمثل
ً
ألعمال الخرسانة التقليدية ،بتعقيدات لوجستية أقل بكثير.

صديق للبيئة

ً
أيضا ,حيث
تتميز تكنولوجيا الكونكريت كانفاس بكتلة منخفضة وبصمة كربونية منخفضة
أنها تستخدم مواد أقل حتى  95%من الخرسانة التقليدية في العديد من التطبيقات.
لفات صغيرة

الخواص األساسية للكونكريت كانفاس
العزل المائي

تضمن طبقة البي في سي (البوليفينيل كلوريد) على أحد وجهي المواد أن يكون
ً
نفوذا للماء.
الكونكريت كانفاس غير

المتانة

إن الكونكريت كانفاس مسلح باأللياف مما يمنع التشققات ويمتص الطاقة الناتجة
عن الصدمات ،ويوفر طريقة انهيار آمنة.

الديمومة

تبلغ مقاومة الكونكريت كانفاس للتآكل  5أضعاف مقاومة خرسانة األسمنت
البورتالندي العادي  ،كما أنه يتمتع بمقاومة عالية للمواد الكيماوية ,ومقاومته جيدة
للعوامل الجوية  ،و ال يتحلل بتعرضه لألشعة فوق البنفسجية.

المرونة

يتميز الكونكريت كانفاس بخصائص تغطية جيدة ويتبع تضاريس األرض تحته بشكل
قص الكونكريت
لصيق ويلتف حول البنية التحتية الموجودة بشكل جيد .يمكن
ّ
كانفاس و تفصيله قبل أن يتصلب باألدوات والمعدات اليدوية البسيطة.
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻷن اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ،أو ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أو ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮرة .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://www.concretecanvas.com/patent=and-trademark-info/ :
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تطبيقات الكونكريت كانفاس
تبطين القنوات
يمكن فرد لفات الكونكريت كانفاس
بسرعة لتبطين الخنادق أو القنوات.
وهي طريقة أسرع وأسهل وأقل
تكلفة من الخرسانة التقليدية التي
تُ ستخدم في تبطين القنوات ،كما
أنها ال تتطلب استخدام معدات
خاصة .ويمكن لفريق مكون من 3
أفراد فرش اللفات بمعدل 200م/ ²
ساعة.

حماية المنحدرات
يمكن استخدام الكونكريت كانفاس
لحماية المنحدرات من التعرية
بالخرسانة
مقارنة
ً
السطحية.
المقذوفة يتميز الكونكريت كانفاس
بسرعة أكبر في التركيب وتكلفة
أقل ،وال يتطلب معدات متخصصة
ويقضي على المخاطر المرتبطة
بارتداد الخرسانة المقذوفة وحطامها.

عزل حواجز الحماية
بديال
يوفر الكونكريت كانفاس
ً
ً
اقتصاديا لتبطين حواجز الحماية
المستخدمة في تطبيقات احتواء
السوائل الثانوية .و يمنع نمو
األعشاب  ،مما يقلل تكاليف الصيانة
ويوفر مستويات إضافية من الال
نفاذية والحماية من الحريق.
بفضل سرعة تركيبه يقلل المنتج
من الوقت المستهلك في الموقع،
بينما يسمح توفر لفات صغيرة يمكن
حملها بواسطة األشخاص بالتركيب
في المناطق صعبة الوصول.

المعالجة العامة للخرسانة

يمكن استخدام الكونكريت كانفاس
لتبطين وتجديد هياكل الخرسانة
ً
مسبقا وللمنشآت التي
الموجودة
تعاني من التشققات والتحلل بسبب
الظروف البيئية.

عبارات المياه
تبطين ّ

يمكن استخدام الكونكريت كانفاس
فعاال للقار (البيتومين)
بديال
CC
ً
ً
المرشوش أو إلعادة بناء عبارات
المياه المتضررة ،وهو في الوقت
ذاته يوفر وسيلة تتميز بالمتانة
للحماية من التعرية.
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ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ  - CC® -ﺧﻮاص ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻠﺐ

اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ®  - GCCMاﻟﺨﻮاص اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ *
اﻟﺴﻤﺎﻛﺔ
اﻻﺳﻤﻴﺔ
)ﻣﻠﻲ ﻣﺘﺮ(

ﻣﻘﺎس اﻟﻠﻔﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة
)م(2

ﻣﻘﺎس اﻟﻠﻔﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة )م(2

ﻋﺮض اﻟﻠﻔﺔ

CC5TM

5

10

200

1.0

CC8TM

8

5

125

1.1

CC13TM

13

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

80

1.1

اﻟﻤﻨﺘﺞ

اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻠﺐ(
)ﻛﻎ/م(2

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻠﺐ(
)غ/ﺳﻢ(3

) EN1849ﻣﺘﻮﺳﻂ(

) EN1849ﻣﺘﻮﺳﻂ(

CC5TM

7

1.54 - 1.43

35%-+30

CC8TM

12

1.54 - 1.43

35%-+30

CC13TM

19

1.54 - 1.43

35%-+30

اﻟﻤﻨﺘﺞ

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ )ﻣﺘﺼﻠﺐ(
)ﻛﻎ/م(3

اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ®  - GCCMﺧﻮاص ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻠﺐ
اﻟﺘﺼﻠﺐ

زﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺼﻠﺐ
 2-1ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﻳﺘﺼﻠﺐ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﻟﻴﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ  80%ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ 28
ﻳﻮﻣﺎ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ.
ً

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ

رش اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﺴﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎء إﻟﻰ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة دﻗﺎﺋﻖ
ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ.
أﻋﺪ رش اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ) (1إذا -:
ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ CC5TM
ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺪر ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﻮل أو ﺷﺎﻗﻮﻟﻲ
ﻣﻼﺣﻈﺎت:
-

ﻳﻮﺻﻰ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎء .ﻳﺘﺼﻠﺐ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﺎء وﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ.
ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻃﻴﺐ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺸﺮوح أﻋﻼه .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر أو ذوﺑﺎن اﻟﺜﻠﻮج.
اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻮﻫﺔ رش ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ )اﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﺪات  .(CCﻻ
ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺆدي
ﺗﻘﻢ ﺑﺮش ﻣﻴﺎه ذات ﺿﻐﻂ
ٍ
ذﻟﻚ إﻟﻰ إزاﺣﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﺠﺎف ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺐ.
زﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ  CCﻫﻮ ) (2-1ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ )ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎء( .ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ أو ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺼﻠﺐ
ﻳﻨﺨﻔﺾ زﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻮاء اﻟﺤﺎرة وﻳﺰداد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺒﺮودة.
ﻳﺘﺼﻠﺐ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ وﻳﻮاﺻﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﻮﺗﻪ ﺑﻤﺮور
اﻟﻮﻗﺖ.
إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻃﻴﺐ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ,أو ﺟﻔﺖ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﻃﻴﺐ ﺧﻼل أول  5ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ ,ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺧﺮ اﻟﺘﺼﻠﺐ وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻮة
اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ .إذا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﺼﻠﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ وﻗﻢ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎء.

راﺟﻊ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻃﻴﺐ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ.
ﺗﺤﺪث أﺟﻮاء درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ اﻷرض ﺑﻴﻦ  0و 5درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ أو ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﺤﺖ 0
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـ  8ﺳﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ.
 وﺗﺤﺪث ﻇﺮوف اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ :درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ )أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  22درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ,رﻳﺎح)أﺳﺮع ﻣﻦ  12ﻛﻢ/ﺳﺎ( ,أﺷﻌﺔ ﺷﻤﺲ ﻗﻮﻳﺔ أو رﻃﻮﺑﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )أﻗﻞ ﻣﻦ .(70%

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
* أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺎدف ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ اﻟﻌﺮﺿﻲ )وﻫﻮ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺎش ﺑﻌﺮض أﻗﻞ ﻣﻦ 100ﻣﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﺮض اﻟﻠﻔﺔ( ﻓﻲ اﻟﻠﻔﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة.
ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻼﻓﻴﻪ وﺳﺒﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ,وﻋﻨﺪ وﺟﻮده ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻠﻮن أﺑﻴﺾ واﺿﺢ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ,وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﻴﺐ واﺣﺪ ﻓﻲ أي ﻟﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮة .ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻤﻞ وﺻﻠﺔ ﺗﺮاﻛﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻌﺮﺿﻲ ﺣﻴﺚ ان اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻦ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻘﻮة
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت .واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﻤﺎش ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﺒﺐ أي ﻋﻴﺐ ﻋﺮﺿﻲ ﻫﻮ  100ﻣﻢ .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻴﻮب ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻔﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة.
* ﻗﻴﻢ دﻻﻟﻴﺔ
ﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺎوﻳﺎت
ﻳُ َ

وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ASTM D8030
ً
ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ
ﻧﺴﺒﺔ )اﻟﻤﺎء :اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ( ﺗﺴﺎوي 0.33

اﻷداء اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

ﺟﺪا ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ
إن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ً
واﻟﻤﻘﺎوﻣﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ  3-BS 12390اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ً
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻧﻀﻐﺎط
ﺗﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ اﺳﻤﻨﺘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎء:اﺳﻤﻨﺖ ﺗﺴﺎوي  0.3ﻟﺘﻌﺎدل ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﻃﺐ ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ.
50
 24ﺳﺎﻋﺔ )ﻣﻴﺠﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل(
80
 28ﻳﻮم )ﻣﻴﺠﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل(
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﻧﺤﻨﺎء  ASTM D8058ﻋﻨﺪ  24ﺳﺎﻋﺔ.
اﻟﺘﺸﻘﻖ اﻷوﻟﻲ
)ﻣﻴﺠﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل(

اﻟﺘﺸﻘﻖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
)ﻣﻴﺠﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل(

CC5TM

4.0

أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 10.0

CC8TM

4.0

أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 6.0

CC13TM

4.0

أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 6.0

ﻣﺘﻮﺳﻂ )(M.D.

ﻫﺒﻮط ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻷرض
اﻹﺟﻬﺎد ﻗﺒﻞ ﻓﺸﻞ اﻟﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻲ
)ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﻨﻴﻞ اﻟﻜﻠﻮرﻳﺪ( )ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ 50ﻣﻢ ﻣﺘﺮ ﻟﻜﻞ 1ﻣﺘﺮ ﻋﺮض(
▲

<5%

اﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  50ﺳﻨﺔ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ(

اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺠﻤﻴﺪ-ﺗﺬوﻳﺐ  (ASTM C1185) ±20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺠﻤﻴﺪ-ﺗﺬوﻳﺐ  (BS EN 12467:2004) ±50درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﺧﺘﺒﺎر ﻏﻤﺮ-ﺗﺠﻔﻴﻒ )(BS EN 12467:2004
اﺧﺘﺒﺎر ﺣﺮارة -أﻣﻄﺎر )(BS EN 12467:2004
ﻋﺪم ﻧﻔﺎذﻳﺔ اﻟﻤﺎء )(BS EN 12467:2004

 200دورة
 100دورة
 50دورة
 50دورة
اﺟﺘﻴﺎز**

ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺠﺬور )(DD CEN/TS 14416:2005

اﺟﺘﻴﺎز

اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )(BS EN 14414
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺮ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة 50°ﻣﺌﻮﻳﺔ(
 اﻷﺣﻤﺎض )ﺑﻲ اﺗﺶ ً 56) (1ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺮ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة 50°ﻣﺌﻮﻳﺔ(
 اﻟﻘﻠﻮﻳﺎت )ﺑﻲ اﺗﺶ ً 56) (13ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺮ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة 50°ﻣﺌﻮﻳﺔ(
 اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت )ً 56ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺮ ﻋﻨﺪ أس ﻫﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ (7.2
 -ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺘﺎت )ً 28

اﺟﺘﻴﺎز
اﺟﺘﻴﺎز
اﺟﺘﻴﺎز
اﺟﺘﻴﺎز

اﻷداء اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

اﻟﻘﺺ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ واﻟﺴﺮﻋﺔ )CC8TM▲▲ (ASTM D-6460
 اﻟﻘﺺ )ﺑﺎﺳﻜﺎل( -اﻟﺴﺮﻋﺔ )ﻣﺘﺮ /ﺛﺎﻧﻴﺔ(

575
8.62

ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ )(ASTM C-1353
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  7.5ﻣﺮة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﺒﻮرﺗﻼﻧﺪي اﻟﻌﺎدي
) 17ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل( )ﻣﻢ 1000/دورة(

0.15

)ﻣﻌﺎﻣﻞ( ﻣﺎﻧﻴﻨﻎ )(ASTM D6460
ﻗﻴﻤﺔ ُ

n = 0.011

أﺧﺮى

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت
 CC13TM) ASTM G13ﻓﻘﻂ(

اﺟﺘﻴﺎز

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻃﺒﻘﺎ ﻟـ  ISO 14040و EN 15804
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ  8ﻣﻢ ﻣﻊ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
)ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع(

55%

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد اﻟﺤﺮاري
) αﻣﻢ/م ك(

0.015-0.012

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﻖ؛
ﺷﻬﺎدة اﻟﻔﺌﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ب B-s1, d0 1:2007+A1:2009-BS EN 13501
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻠﻬﺐMSHA ASTP-5011 :
ﺷﻬﺎدة اﻟﺮأﺳﻲ واﻷﻓﻘﻲ

اﺟﺘﻴﺎز

▲ راﺟﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﻤﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻷرض CC
ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗﺪرات اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎره إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺸﻠﻪ .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ,ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ أو
ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ.
▲▲
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