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الملخـــص
حغخخذو انخشعبَت بشكم واعع فٍ يىاد انبُبء و حعذ يٍ أهى يىاد انبُبء فٍ انعظش انذذَذ خظىطب يع حغهُذهب
ببنذذَذ نخكىٌ خشعبَت يغهذت ,وحخكىٌ انخهطت انخشعبَُت يٍ يىاد أونُت وهٍ انشكبو واإلعًُج وانًبء  ,و
نهخشعبَت خظبئض كزُشة حًخبص بهب عٍ انًىاد األخشي فهٍ حؤخز شكم طهذ ويخٍُ يع انضيٍ حذسَجُب وحبذأ ببنشك
االبخذائٍ  )initial settingوحُخهٍ ببنشك انُهبئٍ  ,)final settingوكزنك فهٍ شذَذة انًقبويت نهضغط
 )compressive strengthونكُهب فٍ َفظ انىقج ضعُفت جذا فٍ يقبويت انشذ ) (tensile strengthنزنك فئٌ
انخشعبَت انعبدَت غُش انًغهذت) ال حغخخذو أبذا فٍ األيبكٍ انخٍ حذذد فُهب إجهبداث انشذ ونهخغهب عهً هزِ
انًشكهت َىضع دذَذ انخغهُخ وهى يقبوو يًخبص نقىي انشذ وقىي انضغط ،ويع رنك فئٌ قضببٌ دذَذ انخغهُخ فٍ
انًُشآث انخشعبَُت حكىٌ يعشضت نهخآكم َخُجت نهبُئت انقهىَت انًذُطت ببنخشعبَت أو وجىد َغب كبُشة يٍ انطٍُ أو
انًىاد انعضىَت أو األيالح أو انفىعفبث فٍ انشيم انًغخخذو نهخشعبَت وَؤدٌ انذذَذ انًخآكم انً يشكهت خطُشة
نزنك البذ يٍ إعخخذاو إضبفبث حقهم يٍ يشكهت انخآكم .حضًُج انذساعت انخجشَبُت حؤرُش انًهذٌ )ferrogard 901
بُغب  %)5.3-2عهً بعض انخىاص انفُضَبئُت نهخشعبَت يزم انخشغُهُت ,ويقبويت انضغط واالَذُبء يقبسَت
ببنخهطت انًشجعُت ورنك ببعخخذاو يىاد يذهُت سكبو خشٍ وَبعى واإلعًُج) فٍ انخهطت انخشعبَُت وحى يعبنجت
جًُع انخهطبث بعذ طبهب فٍ وعطٍُ وعط خبنٍ يٍ األيالح ووعط قهىٌ َغبت األيالح  )%4.0وحى اخخببس
انعُُبث نخذذَذ حؤرُش انًهذٌ عهً خىاص انخشعبَت انًخًزهت فٍ يقبويت انضغط وَغبت حغهغم انكهىسَذاث داخم
عُُبث انخشعبَت خالل يذة االخخببس انًذذدة وقُبط قًُت انخشغُهُت نهخهطبث ويقبسَخهب ببنخهطت انخبنُت يٍ انًهذٌ
وقذ أظهشث َخبئج انبذذ صَبدة فٍ انخشغُهُت َخُجت نضَبدة َغبت انًهذٌ ,كًب أشبسث انُخبئج بؤٌ إضبفت انًهذٌ ال
حظهش أٌ صَبدة يذخًهت فٍ يقبويت انضغط يقبسَت ببنخهطت انًشجعُت ,و يٍ جبَب آخش أظهشث انُخبئج صَبدة حغهغم
انكهىسَذاث داخم انخهطت انًعبنجت فٍ بُئت قهىَت بخشكُض  %4.0ايالح يع يقبسَخهب ببنىعط انًعبنج انخبنٍ يٍ
األيالح.
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