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 اشرح تاثير درجة الحرارة علي الخرسانة اثناء الصب. -1

 ارسم العالقة بين درجة حرارة معالجة الخرسانة ومقاومة الضغط. -2

 .ودرجة التشغيلارسم العالقة بين درجة حرارة الخرسانة  -3

 خرسانة ومقاومة الضغط.نسبة الماء الي االسمنت )م / س( للارسم العالقة بين  -4

من درجة حرارة  Tاشرح المعادلة المستخدمة لحساب درجة حرارة الخرسانة الطرية  -5

 الماء( –الركام  –عناصرها ) االسمنت 

 –الركام  –من درجة حرارة عناصرها ) االسمنت  T درجة حرارة الخرسانة الطريةاحسب  -6

  الماء(

 ( 0ارة )م درجة الحر (3الوزن )كجم / م مواد الخرسانة

 55 350 االسمنت

 45 1000 الركام

 30 200 الماء

 

ما هي قيمة انخفاض درجة حرارة كل مادة من مكونات الخرسانة من اجل خفض درجة حرارة  -

 الخرسانة بدرجة واحدة مئوية.

 –الركام  –من درجة حرارة عناصرها ) االسمنت  T درجة حرارة الخرسانة الطريةاحسب   -

 كجم  Wi  40وكمية الثلج  الماء(

 اشرح طرق تبريد الركام. -7

ما هي االحتياطات التي يجب اخذها في االعتبار قيل صب الخرسانة في االجواء الحارة بغرض  -8

 خفض درجة الحرارة.

 .تشقق الخرسانة في االجواء الحارةما هي اسباب  -0

 
 ما هي احتياطات صنع الخرسانة في المناطق الباردة. -10

 معالجة الخرسانة في المناطق الباردة .ما هي طرق  -11



 صحح العبارات االتية: -12

  درجة  10من جدول طول مدة معالجة الخرسانة في الطقس البارد )درجة حرارة الخرسانة

ايام من  6مئوية( يجب ان تكون مدة معالجة الخرسانة المكونة من االسمنت البورتالندي 

 يوم. 28ومة المحصل عليها بعد من المقا %  60اجل الحصول علي نسبة مقاومة 

  درجة  10من جدول طول مدة معالجة الخرسانة في الطقس البارد )درجة حرارة الخرسانة

ايام من  3 منت السريع التصلدمئوية( يجب ان تكون مدة معالجة الخرسانة المكونة من االس

 يوم. 28من المقاومة المحصل عليها بعد  % 50اجل الحصول علي نسبة مقاومة 

  درجة  10من جدول طول مدة معالجة الخرسانة في الطقس البارد )درجة حرارة الخرسانة

 14 لمتوسط المقاومةمئوية( يجب ان تكون مدة معالجة الخرسانة المكونة من االسمنت ا

 يوم. 28من المقاومة المحصل عليها بعد  %  60من اجل الحصول علي نسبة مقاومة  يوم

 

With my best wishes 

 

Dr. Mohamed Elsayed Gabr 


