اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج

FOAM CONCRETE
الخرسانة الخفيفة الرغوية

هذا الت�صنيف من اخلر�سانة اخلفيفة (اخلر�سانة الرغوية) والذي ينتج ب�إ�ضافة
الفقاعات الهوائية �سوا ًء من مواد ذات �أ�سا�س بروتيني �أو �صناعي وذلك با�ستخدام مولد
فقاعات يعمل على توليد فقاعات الهواء داخل اخلر�سانة مما ي�سهم يف تخفيف كثافته .
ميكن ا�ضافة الرغوة يف م�صنع اخلر�سانة يف حال مل يتجاوز زمن النقل �أقل من  30دقيقة �أو
ت�ضاف يف املوقع على الرغم من تف�ضيل �إ�ضافه الرغوه يف املوقع ،وحينها ف�إنه يتوجب توفري
املاء والكهرباء.
�أماكن الإ�ستخدام :
ميكن �إ�ستخدام اخلر�سانة اخلفيفة يف املواقع التالية على �سبيل املثال ال للح�صر :
• تعبئة وردم اخلنادق يف الطرق.
• تعئبة اخلزانات االر�ضية غري امل�ستخدمة .
• ردم احلفر والتجويفات .
• الردم �أ�سفل �شبكة التدفئة االر�ضية.
• عمل طبقات ومدات امليالن اخلفيفة.
• العزل احلراري.
• حواجز التوقف امل�ستخدمة يف املطارات.

امليزات :
• الت�صلب املبكر ( ميكن ت�سريع الت�صلب لل�سماح بعمل التعليات خالل �أربع �ساعات ).
• كثافة خفيفة.
• قابلية ت�شغيل عالية.
• ال يحتاج �إىل الدمك.
• خوا�ص عزل حراري عالية ،املو�صلية احلرارية (0.1-0.3) w/m.k
• عدم حدوث �أي هبوط يف حال ردم اخلنادق.
• عايل االن�سيابية.
• تكاليف �صيانة قليلة.
• يعترب من احللول االقت�صادية وقليلة التكلفة.
• توفري يف الوقت الكلي للردم.
• يف حالة ا�ستخدامه كطبقة ميالن بدرجة قوة وكثافة معينة ،ميكن تنفيذ روالت عزل
الرطوبة مبا�شرة دون احلاجة لطبقة من احلماية.

موا�صفات اخلر�سانة اخلفيفة
التصنيف حسب الكثافة  /مقاومة الضغط

400 kg/m³ /0.5 Mpa
600 kg/m³ /1.0 Mpa
800 kg/m³ /1.5-2.0 Mpa
1000 kg/m³ /4.0 Mpa
أي صنف

صنف االسمنت املستخدم

حجم الركام

ال يستخدم الركام اخلشن ،يتم استخدام الرمل فقط

التهدل

عالي االنسيابية

ميكن إنتاج درجات قوة و  /أو كثافة أعلى حسب الطلب

تو�صيات :
•	اخلر�سانة اخلفيفة غري منا�سبة لال�ستخدام يف املن�ش�آت التي ميكن �أن تتعر�ض حلركات /
�أهتزازات �شديدة
• فوا�صل ال�صب وفجوات الربط تتطلب تطبيقات �إ�ضافية خا�صة ،ميكن احل�صول على
تفا�صيلها من قبل ممثل �شركة الفارج.
• قبل توريد وتنفيذ اخلر�سانة اخلفيفة يجب القيام بالك�شف على املوقع ل�ضمان �أن تكون
املن�ش�أة حممية من املاء ،وذلك بالتن�سيق مع املهند�س اال�ست�شاري لإمكانية احلاجة لإجراء
بع�ض التعديالت يف الت�صميم �أو طرق التنفيذ.

"نهدف �إىل تقدمي جتربة مميزة لعمالئنا ،من خالل تقدمي �أف�ضل اخلدمات،
واجلودة العالية ،وااللتزام بامل�س�ؤولية ،والقيم"

تو�صيات عامة
• يجب الرتتيب امل�سبق حلجز مولد الرغوة قبل � 48ساعة
• ميكن �ضخ اخلر�سانة اخلفيفة با�ستخدام م�ضخة �ضغط
منخف�ض.
• يجب االتفاق ومناق�شة االرتفاع الأق�صى لل�ضخ.

• اخلر�سانة اخلفيفة ال ميكن ا�ستخدامه كطبقة معر�ضة
للت�آكل ويجب ان تغطى بطبقة من اخلر�سانة �أو البالط
�أو روالت العزل .
• يجب معاجلة وترطيب اخلر�سانة اخلفيفة ملدة � 3أيام
بعد ال�صب.

الفارج العراق للخرسانة والحصى

�شارع مام ،حي العدالة ،املنطقة ال�صناعية اجلنوبية
اربيل  -العراق
هاتف+964 750 334 5810 :
+964 750 231 8463

احتياطات ال�سالمة:
• تو�صي الفارج و تلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيني
با�ستخدام ادوات ال�سالمة العامة مثل النظارات
الواقية للعني،اخلوذة ،القفازات وحذاء ال�سالمة عند
�صب اخلر�سانة.

