
خواص مونة السمنت 

  خواصها. حجما وباستعمال الماء حسب قابلية التشغيل )   1 : 4(  إلى )  1 :3(يخلط السمنت مع الرمل بنسبة خلط 

واستعماال-١ بالعراق شيوعا الجدران٢أآثر وإنهاءات البنائية للوحدات البناء ف للرطوبة،تستعمل مقاومة وتكون وتكون مقاومة للرطوبة ،تستعمل في  البناء للوحدات البنائية وإنهاءات الجدران-٢أآثر شيوعا بالعراق واستعماال-١

تتأثر باألمالح الكبريتية لذا ينصح باستعمال السمنت المقاوم لألمالح الكبريتية في المناطق المعرضة لألمالح الكبريتية  - ٣

بريجب رش الوحدات البنائية أو الجدران قبل استخدام المونة من أجل إبقاء ماء الخلط أآثر فترة ممكنة لغرض تطوير المقاومة بشكل أآبر -٤ ل ب و وير رض ر ر إب جل ن و م بل ن ر ج و ي ب و رش يجب

. آذلك تبدل حجمها نتيجة تغير درجات الحرارة ومحتوى الرطوبة  ، تقلص مونة السمنت عند الجفاف  - ٥

تالند ال نت ال اع ةض(أن ا اتهخ تخدا ا ة ئ )ال )الرئيسية واستخداماتهخواصةوبعض(أنواع السمنت البورتالندي

 Ordinary Portland Cement                     (Type I(السمنت االعتيادي   

ةتط ة قا .مقاومة جيدةتطور-

والوحدات البنائية ، األبنية الخرسانية المسلحة ، الخزانات ، إنشاء الطرق ، يستخدم بالبناء  - 

ال تتعارض فقط إال في مواقع األمالح الكبريتية  - 

 Type II( Modified Portland Cement)السمنت المعدل 

TypeI ،TypeVخليط من سمنت  - 

يطلق حرارة اقل وتفاعله أبطأ ومقاومته لألمالح الكبريتية أعلى  - 
يمكن استخدامه في الخرسانات الكبيرة  - 



 Rapid Harden Portland Cement)  (Type IIIسمنت سريع التصلب    

  Rich Mix(بدال من استخدام  القريبةيعطي مقاومة عالية باألعمار  - سرعة الصب  - الباردة  المناطقيستخدم في مواقع  - 

والحرق مرتين والسحق ثالث مرات اى نعومة عالية،C2Sتقليل، C3Sزيادة- ييي ق ي ق

Low Heat Portland Cement  (Type IV( سمنت واطئ الحرارة

)  Mass Concrete(والخرسانة الكبيرة ، يستخدم في مواقع السدود  - 
حرارة اماهته واطئة  - 

لة لةقل ةقل اط ة ا تطل ا ألن ة ال -C3Aقليلة،C3Sقليلة،C2Sعالية ألنها تطلق حرارة واطئة
  مقاومة ال بأس  بها - 

الكبريتية لألمالح مقاوم Type(السمنت V (Sulfate Resisting Portland Cement Type V (Sulfate Resisting Portland    Cement(السمنت مقاوم لألمالح الكبريتية 

 يقاوم تأثير األمالح الكبريتية فقط - 
المعرضة إلى التربة،يستخدم في مواقع المياه الجوفية العالية- ي ي جو ي ع و ي م ربي ى إ ر

 سرعة تطور مقاومته أقل من العادي - 
C3A -  بسبب ارتفاع ، قليلةC4AF



أنواع السمنت غير البورتالندي 

االلومينا عالي Highالسمنت Alumina Cement ي  و ي   High Alumina Cement 

)   (Chalkمع حجر الكلس الطباشيري      ≤ Al2O3 %75بوآسايت ) عالي االلومينا ( يستخدم الطين  - لونه غامق  - 

ة ا لل الحقا ةاأل ا الك اد لل قا ة ت عاليةالك اماهته وحرارة التصلب آيمياويأسريع غيرمستقر غيرمستقر آيمياويأ - سريع التصلب وحرارة اماهته عالية-الكبريتية ومقاوم للمواد الكيمياوية واألمالحمقاوم للحرارة - 

    Slag  Cementسمنت  الخبث 

 تطور مقاومته قليل باألعمار المتقدمة -  عالي المقاومة لألمالح الكبريتية والكلوريدات -  مادة الخبث+ سمنت اعتيادي  - 

البوزوالني Pozzolanicالسمنت Cement  Pozzolanic Cementالسمنت البوزوالني 

بوجود الماء وتكوين مرآبات سمنتية ) Ca(OH(2( لها قابلية التفاعل مع النورة ، هي عبارة عن مرآبات الومينية وسليكية غير فعالة : البوزوالنا 
ورقائق السليكا )    Fly ash(الرماد المتطاير ( البوزوالنا مثل . 

 Oil Wells Cementسمنت أبار النفط  

يستخدم لملئ الفسحة بين الفوالذ وجدران البئر لمنع تسريب الماء أو الغاز في الطبقات التي تحتوي على نفط 

 Expansive Cementسمنت تمددى
 تستخدم لمعالجة السمنت القديم والجديد - مواد اترنكايت + سمنت اعتيادي  -  سمنت قليل االنكماش بعد التصلب - 

ض اال ن White Cementالسمنت االبيضال

 قليلة مقاومة -  انكماش عالي- تحرق في فرن نظيف ) + %1أي أقل من ( سمنت خالي من الحديد  - 


