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 الركام

البعض  بعضها مع متماسكة كبٌرة وحبٌبات صغٌرة حبٌبات من متدرج ركام من الخرسانة تتكون عموًما

 األسمنت أن ومع وماء، وأسمنت ركام عن عبارة الخرسانة أن أى. األسمنت عجٌنة هى الحمة بمادة

 عمل ٌصعب أنه إال المقاومة عن كاف بشكل والمسإولة المتصلبة األسمنت عجٌنة مكونا الماء متفاعال مع

لعجٌنة  العالى والتغٌر الحجمى العالٌة التكلفة هما أساسٌن لسببٌن فقط والماء األسمنت من وتصنٌع الخرسانة

 كعنصر أساسى الركام باستخدام المشاكل هذه على التغلب ٌمكن ولذلك ،(والزحف االنكماش) األسمنت

ا مالئة كمادة الخرسانة ركام وٌستخدم. الخرسانة ومكوًنا األسمنت عجٌنة مع متحدا ًٌ  فى ال ٌدخل نسب

. للخرسانة الهامة الخواص من كثٌر تحدٌد دور اساسً فى للركام أن إال الماء، مع معقدة كٌمٌائٌة تفاعالت

ا، التكلفة رخٌص كمالئ وٌعتبر الخرسانٌة الخلطة حجم % من 06-06 من الركام وٌمثل ًٌ أن له  إال نسب

المختلفة  الجوٌة العوامل وفعل البرى وعوامل لها تتعرض التى لألحمال الخرسانة مقاومة لىع كبٌر تؤثٌر

إنقاص  فى جًدا المفٌد تؤثٌره وكذلك ، الزمن مع الخرسانة وتحمل( بلل – جفاف – برودة – )حرارة

 تحدٌد التكلفة فى ٌدخل الركام نوع أن كما. الخرسانة ورطوبة األسمنت عجٌنة من الناتجة الحجمٌة التغٌرات

 .الخرسانٌة للخطات والتشغلٌة اإلجمالٌة

 تصنٌف الركام 

 حسب مصادر الحصول علٌه -1

 الركام من المصادر الطبٌعٌة 

 خطوات االنتاج، مع بعض التغٌٌرات التً تجرى علٌه أثناء الطبٌعٌة المصادر من المستخرج الركام وهو

 تدخل أى ولكن بدون تكسٌره أو غسٌله أو المستخدم الركام مقاس تغٌٌر فٌها ٌتم التى الحاالت بعض فى إال

 الجٌرى مثل الحجر المكسر والصخر والحصى الرمل من غالًبا الخرسانة ركام وٌتكون. تكوٌنه طبٌعة فى

 .الطبٌعى من الركام جمٌعا وكلها الخفاف والحجر الحدٌد خام حبٌبات وأحٌاًنا والجرانٌت والدلومٌت

 ًالركام الصناع 

 :ٌؤتً ما الصناعً الركام وٌتضمن

كركام  ٌستخدم وهو لفٌرموكلٌت وا المحروق الطٌن مثل الحرارى التسخٌن بواسطة المنتج الركام  -

 .خفٌف

 األفران العالٌة خبث ركام مثل ي الرئٌس ج االنتا بجانب (by product)ثانوي  كمنتج الناتج الركام -

 .المتطاٌر والرماد
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 مخلفات من أو المزالة القدٌمة الخرسانات تدوٌر بعض المواد االنشائٌة مثل إعادة من الناتج الركام  -

أو االنهاءات وركام مخلفات المواد غٌر االنشائٌة مثل مخلفات الزجاج والخبث  اإلنشاء عملٌات

 .والمطاط وغٌرها 

 امٌك.والسٌر الزجاج حبٌبات مثل الزٌنة وأغراض المعمارٌة للخرسانة الملون الركام -

 حسب تبعا لخواصه الممٌزة -2

 حسب مقاس حبٌباته 

فى  المقاس صغٌر ركام استخدم إذا مثال ٌظهر الخرسانة خواص على واضح تؤثٌر الركام مقاسول

 فإن ولهذا الكبٌر الركام من عنها تزٌد الصغٌرة الركام لحبٌبات السطحٌة المساحة أن نجد الخرسانة،

 السطحٌة المساحة كل لتغلف الخلط ماء من أكثر كمٌة إلى تحتاج الكبٌرة السطحٌة هذه المساحة

مقاومة  من تنقص الماء من الكبٌرة الكمٌة هذه ولكن للخرسانة، المناسبة التشكٌلة إلى للحبٌبات للوصول

للركام  الكبٌرة السطحٌة المساحة هذه لتغلٌف أكبر أسمنتٌة عجٌنة إلى تحتاج أٌضا وكذلك. الخرسانة

 .الخرسانة من المكعب المتر تكلفة على تؤثٌر له وهذا

 شكل حبٌبات الركام 

 اآلحيت األشكال إنً انركاو حبيباث شكم حقسيى يخى

                 مفلطحة حبٌبات -    زاوٌة حبٌبات -     منتظمة غٌر حبٌبات -     مستدٌرة حبٌبات  -

 ومستطٌلة مفلطحة حبٌبات -       عصوٌة حبٌبات -
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 بدرجة االنحناء فى الخرسانة مقاومة وتتؤثر. الخرسانة مقاومة على كثًٌرا الركام حبٌبات شكل ٌإثر وقد

 الحبٌبات أن حٌث. المقاومة عالٌة الخرسانة فى وخصوصا الركام بشكل الضغط مقاومة تؤثٌر عن أكثر

 على الحبٌبات شكل ٌإثر وبذلك الزاوٌة الحبٌبات من اتهمثٌال عن لالنضغاط قابلٌة أكثر المستدٌرة

 الحبٌبات عن منها أقل أسمنت عجٌنة إلى تحتاج المستدٌرة الحبٌبات وكذلك للفرغات المئوٌة النسبة

 الزاوٌة الحبٌبات عن التشغٌل من عالٌة درجة تعطً المستدٌرة الحبٌبات أن إلى باالضافة هذا. الزاوٌة

 صعبة خرسانة تعطى انهفإ الشكل المنتظمة غٌر الركام لحبٌبات بالنسبة أما. الظروف نفس لها والتى

 زٌادة إلى وتحتاج أفضل، تشغٌل درجة إلى للوصول الحبٌبً التدرج فى تغٌٌر إلى وتحتاج التشغٌل

 نتائج المفلطح الركام حبٌبات وتعطى. ةالمستدٌر الحبٌبات من اتهمثٌال عن الصغٌرة الركام حبٌبات كمٌة

 زٌادة إلى باإلضافة االنضغاط أثناء تفكك إلى ٌإدى استعمالها أن حٌث الخرسانة أعمال فى غٌرمرضٌة

  .جًدا كبٌر بشكل السطحٌة مساحتها

 نسٌج سطح الحبٌبات 

 :اآلتى إلى الركام حبٌبات سطح نسٌج تصنٌف ٌمكن

 ومسامى معشش -     بلورى -     خشن -     حبٌبً –     ناعم -    زجاجى -

 سطح نسٌج حالة تإثر أٌضا فإنه الخرسانة، خواص على تؤثٌر الركام حبٌبات وشكل لمقاس أن كما

 خرسانة تعطى ال ةالناعم سطحاال ذات الحبٌبات فإن. الخرسانة مقاومة على ما حد إلى الركام حبٌبات

 الركام حبٌبات سطح بٌن التماسك قوة إلى ذلك ٌرجع وقد قلٌال، الخشنة السطوح ذات الحبٌبات قوة فى

 للخرسانة التشغٌل قابلٌة من تحسن فهً الناعمة السطوح ذات للحبٌبات بالنسبة أما. األسمنت عجٌنة مع

 المسامٌة نسبة زادت كلما أٌضا وكذلك. الخلط أثناء والعجٌنة الحبٌبات بٌن االحتكاك من تقلل انهأ حٌث

 مسامٌة ذو الحبٌبات سطح حالة عن منها المنتجة الخرسانة مقاومة قلت الركام حبٌبات سطح نسٌج فى

 .قلٌلة
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 وزن الركام 

 الركام العادي الوزن  -1

 استخداما األنواع أكثر ومن 3كغم /م 0066 -0066بٌن  ما الحجمى وزنه ٌترواح الذى الركام وهو

 ٌنتج والذى الطبٌعى الركام علٌه وٌطلق والبازلت رانٌتوالك الجٌرٌة األحجار وكسر والحصى الرمل

 .3كغم /م 0066 إلى تصل قد وزن وحده لها والتى الوزن عادٌة الخرسانة منه

 الركام خفٌف الوزن -2

ومنه الركام الطبٌعً مثل حجر الخفاف  3كغم /م 0066من  األقل الحجمٌة الكثافة ذى الركام وٌسمى

 الحرا التسخٌن بواسطة ( ومنه الصناع3ًكغم /م 066-066(  وخبث البراكٌن )3كغم /م 066-066)

كغم  036-06( والفٌرمكٌوالٌت )3كغم /م 066-066)  الممد الطٌن مثل عالٌة حرارة درجات عند ري

 فى ٌستخدم والذى الخفٌف، بالركام األنواع تلك على واالردواز وٌطلق المنفوخ الصفحى ( والطفل3/م

 أو المبانى أعمال فى أو المعمارٌة أو االنشائٌة لألغراض والمستخدمة الوزن خفٌفة الخرسانة إنتاج

 .3كغم /م 006-366بٌن  ما الحجمى وزنها ٌترواح الخرسانة وتلك الحرارى زل الع أعمال

 الركام الثقٌل الوزن -3

 البارٌوم ومعادن الحدٌد خام الثقٌلومن الركام  3كغم /م 0066 عن الحجمى وزنه ٌزٌد الذى الركام هو

عن  تزٌد كثافة لها والتى الوزن الخرسانة ثقٌلة إلنتاج الركام هذا وٌستعمل ، المصنعة الحدٌد وقطع

 .والخطٌرة لإلشعاعات  الذرٌة الحامٌة المنشآت فى والمستخدمة 3كغم /م 3666

 

 بعض انواع الركام المعروفة 

 : يٍ انريم يعذ وأيضا ، انىزٌ وانعادي انطبيعً انُاعى انركاو أَىاع يٍ انريم يعخبر -الرمل 

(. السلٌكون أكسٌد نى ثا)  السلٌكا من امكونا معظم معدنٌة حبٌبات وهى السلٌسٌة الرسوبٌة الصخور

 رمال ولكن ، الصحراء ورمال الرملٌة الكثبان ومن ارنهاأل مترسبات من عموما الرمل وٌستخرج

 إستخراج وبعد . المختلفة الخرسانٌة لالعمال ومالئمة شٌوًعا الركام انواع األكثر هى ارنهاأل مترسبات

 بالنخل والكبٌر الخشن الركام عن وب المطل الرمل فصل ٌتم مٌكانٌكا أو ٌدوٌا مصادرها من الرمال

 بانواعها الخرسانة صغٌرفى كركام استخدامه بجانب عدٌدة استخدامات وللرمل.  مم 0٧00 منخل على

 واالحالل والتسوٌة الردم وأعمال والبالط والبٌاض المبانى ألعمال األسمنتٌة المون فى استخدامه ومنها

 .علٌها المستخرج حالته بنفس



 5  

 

 : 57.4انقياسً  انًُخم عهً يحخجس وبًقاش كانريم انسهيسيت انرسىبيت انصخىر يٍ -الحصى  

عادى  ركام وهو ناعم وسطحه منتظمة غٌر أو مستدٌرة حبٌباته ومعظم ، الرمل من فصله أثناء مم

 فى الخرسانة استخداما األنواع أكثر من وهو.  الرمل استخراج مصادر نفس من وٌستخرج الوزن

 .كبٌر خشن كركام

 : بذيم خشٍ كركاو انخرساَاث أعًال فً حسخخذو يا غانبا انًكسرة األحجار  -االحجار المكسرة 

. تكسٌرة لمراحل نتٌجة التكالٌف غالى ولكن التدرج جٌد ركامها ٌكون المكسرة األحجار وعموًما ، للحصى

 تعطً التً هً راتاالكس وأفضل ر األحجا تكسٌر فى تستعمل الكسارات من كثٌرة أنواع ٌوجد أنه حٌث

 مع أقوى ترابط لها ٌكون والتى األحرف وزاوٌة الشكل مكعبة تقرٌبا التكسٌر من المنتجة الركام حبٌبات

 : ٌلى كما هى بالخرسانة كركام والمستخدمة المكسرة األحجار انواع أهم ومن. األسمنتٌة العجٌنة

ا إَخشار كربىَيت ال األحجار أَىاع أكثر وهىالحجر الجٌري :  -0 ا انجيري وانحجر .ً  يٍ  أساس 

 انكانسيج و دونىييج يٍ انًخحىنت انرسىبيت انصخىر يٍ وهً (و كانسيى كربىَاث) انكانسيج

 لإلستخدام الصالحة المواد من العالٌة الكثافة ذات( دولومٌت) الصلدة الجٌرى الحجر انواع وتعتبر

 تمكنا وقد العالٌة المسامٌة ذات ضعٌفة ال األنواع تجنب االعتبار فى األخذ مع الخرسانة فى كركام

 .المقاومة عالٌة الخرسانة أنواع فى خشن كركام الدولومٌت استخدم من

ا المتداخلة النارٌة الصخور من وهو:  الجرانٌت -0 ًٌ لها  والتى السٌلٌكا من المعدنٌة األحجار من طبٌع

صخور  تكون والتى ، جًدا عالٌة صالدة لها العناصر وتلك والفلدسبار الكوارتز المعدنٌة عناصرها

 : ألنه الخرسانة ألعمال ممتازا ركاًما تنتج تكسٌرها بعد والتى الجرانٌت

 .الحجم متقاربة حبٌبات بالتهشٌم وٌنتج قوٌة وكبٌرة متوسطة حبٌبات له  -

 (عالٌة كثافة) جًدا منخفضة إمتصاص ودرجة مسامٌة له  -

ا ٌتفاعل ال  - ًٌ  . األسمنت مع قلو

 .المقاومة عالٌة الخرسانة أعمال وانتاج تصنٌع فى الركام هذا وٌستخدم

 الكالسٌوم من العالً المحتوى ذات معدنٌة حجاروهً ا الطبٌعٌة النارٌة الصخور من وهو:  البازلت -3

 االستخدام جٌد ركام عنها ٌنتج صلدة صغٌرة وحبٌبات البازلت. السٌلٌكا من المحتوى ومنخفضة

 إال البازلت أحجار عناصر ضمن الزجاج تواجد من وبالرغم .المختلفة الخرسانات فى خشن كركام

ا تفاعال تسبب حبٌباته وال ، متعادلة حالة فى أنه ًٌ  .البورتالندي األسمنت مع قلو
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 فى الصخور من حبٌبات من الرملى الحجر . وٌتكون الرسوبٌة الصخور منوهو : الرملى الحجر -0

 ٌكالالس الالحمة ومادته الكوارتز أساسه الذى الرملً الرمل. وغالبا ٌستخدم الحجر مقاس حجم

 العالٌة االمتصاص ودرجة المسامٌة ذات األخرى األنواع عن مقبولة بدرجة بالخرسانة كركام

 .المنتجة الخرسانة وجودة خواص على مباشر تؤثٌر لها والتى للرطوبة

 نوع من وهو. نسبٌا صغٌرة باحجام المحاجر من ٌستخرج عً طبً ركام وهوالحجر الخفاف:  -0

 من الخفٌف الوزن ٌرجع ، الوزن خفٌفة الخرسانة إنتاج فى ٌستخدم الذىو الوزن الركام خفٌف

  .الركام لهذا لتكوٌن العالٌة والمسامٌة الخلوٌة الطبٌعة

ا عانيت كثافت نها وانخً وانطبيعيت انُاريت انصخىر يجًىعت يٍ وهًخامات الحدٌد :  -0  يا إرا جذ 

 البارٌوم ومعادن المكسرة الحدٌد خامات فإن ولهذا ، السابقة التقلٌدٌة المكسرة باألحجار قورنت

 .الوزن ثقلٌة الخرسانة إلنتاج الوزن ثقٌل خشن كركام تستخدم التٌتانٌوم وخامات

) مثل خبث االفران العالٌة( او من اعادة  الركام الصناعً : وهو ركام ٌنتج من مخلفات صناعٌة -0

تدوٌر مواد اخرى ) مثل الزجاج والمطاط و الخرسانة القدٌمة( او من اجراء عملٌات صناعٌة لمواد 

 موجودة فً الطبٌعة ) مثل الطٌن الممدد(.

 

 خواص الركام 

 اآلحي فً حُحصر انخرساَت جىدة عهً حؤثر وانخً انطبيعيت انركاو خىاص إٌ
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