اخلر�سانة
دليل بيانات املنتج

FLOW

الخرسانة عالية اإلنسيابية

حت�سني �سرعة تدفق اخلر�سانة وان�سيابها دون �إ�ضافة املاء:
تقدم �شركة الفارج العراق للخر�سانة واحل�صى لعمالئها منتجات ترفع من �إنتاجية طواقم عملها
مع املحافظة على جودة اخلر�سانة.
�أماكن الإ�ستخدام :
اخلر�سانة عالية االن�سيابية جتعل اخلر�سانة �سهلة اال�ستخدام ب�شكل �أكرب بدون �إ�ضافة املاء،
وميكن ا�ستخدامها يف التطبيقات التالية:
• اخلر�سانة ذات املقاومة العالية .
• الأعمدة واجلدران .
• العنا�صر الإن�شائية ذات الكثافة العالية يف حديد الت�سليح .
•	�أر�ضيات الطوابق والأر�ضيات اخلارجية امل�ستوية .
• الأر�ضيات اخلا�صة ب�أنظمة التدفئة حتت الأر�ضية .
امليزات:
تعترب تكاليف اخلر�سانة التقليدية و�صبها قليلة مقارنة مع تكاليف املبنى ب�صورة عامة� ،أما
تكاليف عمليات �إ�صالح العيوب املتوقعة يف اخلر�سانة فهي عالية جد ًا .با�ستخدام اخلر�سانة
عالية االن�سيابية ميكن حتقيق ما يلي:
• زيادة الإنتاجية اليومية لطاقم العمل .
• جتنب ا�صالحات العيوب املكلفة للخر�سانة .
• احلد من ظهور الت�شققات يف اخلر�سانة .
• ت�سريع عملية ال�صب ب�شكل عام .
• حت�سني قوة حتمل الأر�ضيات والطوابق .
• تعطى �أ�سطح باطون عالية اجلودة والت�شطيب .
فوائد تقنية:
حتافظ اخلر�سانة عالية االن�سيابية على كافة خ�صائ�ص الأداء والقوة للخر�سانة دون الت�أثري على
نوعية اخلر�سانة �أو على زيادة الفراغات الهوائية نتيجة �إ�ضافة املاء يف املوقع وبالتايل:
• حتافظ على مقاومة اخلر�سانة و�أدائها .
• حتافظ على مقاومة النفاذية وتركيبة الفراغات الهوائية يف اخلر�سانة .
• تقليل االنكما�ش اللدن وبالتايل تقليل ظهور الت�شققات يف اخلر�سانة .
• ال ت�ؤثر على اللون �أو حمتوى الكلور يف اخلر�سانة .

رفع الإنتاجية دون الت�أثري على النوعية:
يتم حتديد خوا�ص اخلر�سانة املالئمة ح�سب موقع ال�صب �أو العن�صر الإن�شائي امل�صبوب وهي :
قوة الك�سر ،ن�سبة الفراغات الهوائية وحجم الركام وغريها.
حتافظ اخلر�سانة عالية االن�سيابية على خوا�ص ومتطلبات ال�صب ،كما ت�ضمن حت�سني
�إنتاجية طاقم العمل ،واحل�صول على العمل املطلوب من املرة الأوىل.
امتداد فرتة الأن�سيابية تت�أثر بدرجات احلرارة وغريها من اخل�صائ�ص الأخرى املتعلقة
باخلر�سانة:
مجموعة املنتجات على اساس درجة
تهدل S4
)mm (100-150

درجة االنسيابية 1
F4 490-550mm

درجة االنسيابية 2
F5 560-620mm

 20 Mpaأو أقل

درجة االنسيابية 3
F6 630mm or more

√

-

-

20-40 Mpa

√

√

√

 40 Mpaفأعلى

√

√

√

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

تو�صيات عامة
• متتلك اخلر�سانة عالية االن�سيابية نف�س �صفات
اخلر�سانة التقليدية .يجب اتباع ممار�سات جيدة
للتعامل مع اخلر�سانة عالية االن�سيابية يف املوقع .
• ت�أكد من طلب اخلر�سانة بدرجة االن�سيابية املنا�سبة
حلاجتك.

• ت�ؤثر ن�سبة الإ�سمنت �إىل املاء داخل اخلر�سانة ب�شكل
كبري على قوتها و�أدائها لذا يجب منع �إ�ضافة املاء �إىل
اخلر�سانة يف املوقع.

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 و مقاوليها الفرعيني
با�ستخدام �أدوات ال�سالمة العامة مثل لب�س النظارات
الواقية للعني ،اخلوذة ،حذاء ال�سالمة وقفازات
الأيدي ،عند التعامل مع اخلر�سانة ب�شكل عام.

