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مقــــدمــة

Foreword

تأسســت رشكــة قطــر لتغليــف املعــادن )كيوكــوت( يف عــام  1990م كرشكــة
مســاهمة بــن قطــر للحديــد والصلــب )قطــر ســتيل( والرشكــة القطريــة
للصناعــات التحويليــة  ،بهــدف تقديــم حلــول لتصــدع الخرســانة ،الــذي
يعتــر أحــد أســوأ املشــاكل التــي تتعــرض لهــا قضبــان التســليح يف منطقــة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي .وتعــد كيوكــوت إحــدى الــركات املشــهورة
املصنعــة لقضبــان التســليح املغلفــة مبــادة اإليبوكــي يف دول مجلــس التعــاون
الخليجــي  ،واملتواجــدة يف مدينــة مســيعيد الصناعيــة يف دولــة قطــر.

Qatar Metals Coating Company W.L.L (Q-Coat) was
formed in 1990 as a joint venture between Qatar Steel
Company and Qatar Industrial Manufacturing Company,
QIMC, with a vision to provide a solution to corrosion
reinforcing steel in concrete. It is one of the first and
most reputed epoxy coated rebar manufacturer in GCC,
based at Mesaieed Industrial City in Qatar.

ويعتــر الكثــر مــن الباحثــن واملهندســيني أن التغليــف مبــادة اإليبوكــي
التــي تتــم بعمليــة االنصهــار الكيميــايئ هــي التقنيــة األكــر فعاليــة مــن حيــث
الكلفــة ،والتــي تســتخدم لحاميــة املنشــآت الخرســانية مــن التصــدع والتــآكل.
ومــن خــال تطبيــق اإلج ـراءات الصارمــة لضــان الجــودة العاليــة واملتبعــة
خــال عمليــة التغليــف مبــادة اإليبوكــي ،التــي تتــم عــى قضبــان التســليح
املنتجــة مــن قبــل رشكــة قطر ســتيل ،حــازت رشكــة كيوكــوت عىل ثقــة كبرية يف
أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي وخاصــة يف دولــة قطــر ،والتي شــهدت
منــوا متزايــدا خــال األعــوام املاضيــة .حيــث متكنــت كيوكــوت بعــد توســعة
منشــآتها مــن رفــع طاقتهــا اإلنتاجيــة مــن  60.000طــن ســنوياً اىل 100.000
طــن ســنوياً  ،لتصبــح بذلــك أكــر رشكــة متخصصــة يف تغليــف قضبان التســليح
مبادة اإليبوكيس يف املنطقة.

The use of fusion bonded epoxy (FBE) coating is
considered by many Researchers and Engineers to be the
most cost effective technique for combating corrosion
on rebar. Through stringent quality assurance practices
followed during FBE coating on rebar procured from
Qatar Steel, Q-Coat has established its credentials in
the GCC markets, especially in Qatar which has been
growing consistently over the years. Initially from
a capacity of 60,000 TPY, Q Coat has expanded its
facilities to produce 100,000 TPY to be the largest epoxy
coating plant in the region.

وقــد ســاهمت الخ ـرات الفنيــة لرشكــة كيوكــوت يف عمليــة تغليــف قضبــان
التســليح مبــادة اإليبوكــي بجــودة عاليــة ،و حصولهــا عــى شــهادات االعتــاد
مــن مختلــف الهيئــات والــركات مثــل وزارة البلديــة والتخطيــط العم ـراين
يف دولــة قطــر  ،املؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء واملــاء (كهرمــاء)  ،رشكــة
قطــر لألســمدة الكيامويــة (قافكــو) ،باإلضافــة إىل حصــول الرشكــة عىل شــهادة
اآليزو ( )ISO 9001 : 2008لنظام إدارة الجودة العاملية.

The technical expertise of Q-Coat in Fusion Bonded
Epoxy Coating is reflected in its product quality with
recommendations received from numerous authorities
and companies such as KAHRAMAA (Qatar General
)Electricity & Water), QAFCO (Qatar Fertilizer Company
and ISO 9001:2008 Quality Management system.

ومتاشــيا مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  ، 2030حتمــت علينــا املســؤولية أن نســاهم
يف منــو قطــاع صناعــة اإلنشــاءات والبنــاء  ،عــر تقديــم الحلــول الدامئة ملشــاكل
تــآكل الحديــد وتصــدع الخرســانة  ،وقــد تطلــب منــا هــذا بــذل املزيــد مــن
الجهــد مــن اجــل نــر الوعــي مبزايــا وفوائــد إســتخدام قضبــان التســليح
املغلفــة مبــادة اإليبوكــي  ،ونحــن عــى يقــن بــأن تكلــل مســاعينا بالنجــاح
مــن خــال تضافــر كافــة الجهــود.

Consistent with Qatar National Vision (QNV) 2030,
our responsibility is to contribute to the growth of
the construction industry by providing a continuous
protection to the corrosion of reinforcing steel. However,
this demands for a continued effort to improve the
awareness on the benefits of using epoxy coated rebar.

علي بن حسن المريخي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

We are optimistic that our joint efforts would facilitate
us in emerging successful in our endeavor.

Ali Bin Hassan Al-Muraikhi
Vice Chairman
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تصــــدع الخرســانـة
مشكـــلة دائمـــة
يعــد تدهــور املنشــآت الخرســانية نتيجــة تــآكل قضبــان التســليح مشــكلة
عامليــة ،وقــد ظهــرت هــذه املشــكلة أوالً يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف
مطلع السبعينات.
وقــد تبــن أن بعض املنشــآت كالطرق الرسيعة  ،والجســور ،ومواقف الســيارات
واملنشــآت البحريــة التــي تــم تصميمهــا لتع ّمــر مــا بــن  100 - 75ســنة قــد
تطلــب إعــادة بنائهــا أو اصالحهــا بشــكل كيل بعــد  10ســنوات فقــط مــن
إنشائها.
وقــد اتضــح أن املشــكلة تتمثــل يف امتصــاص املــواد امللوثــة املحمولــة يف الهــواء
كاألحــاض ،وأمــاح الكلورايــد مــن خــال الســطح  ،التــي وجــدت يف النهايــة
طريقها للنفاذ إىل قضبان التسليح مام تسبب يف تآكلها.
فعندمــا يبــدأ الحديــد بالتــآكل ،يتكــون الصــدأ ويحتــل مســاحات أكــر مــن
املســاحة التــي يحتلهــا الحديــد نفســه .وقــد يــزداد حجــم الصــدأ يف بعــض
الحــاالت ليصــل إىل  20ضعفــا مــن الحجــم األصيل للســيخ الذي تعــرض للصدأ.
وينتــج ضغــط هائــل بــن الخرســانة والقضبــان ،مام يســبب تشــقق الخرســانة،
وهــذه الشــقوق تســاعد يف ترسيــع عمليــة التــآكل حتــى يصــل األمــر يف النهاية
إىل تصــدع كتــل كبــرة مــن الخرســانة وســقوطها  ،مــا يــؤدي الحقا إىل ســقوط
املنشأة بأكملها .
وبالنســبة للعوامــل املناخيــة  ،فــإن املنــاخ الســائد يف منطقتــي الرشق األوســط
والــرق األقــى يعتــر من العوامل األكرث تســببا يف تصدع املنشــآت الخرســانية
بالعــامل  ،حيــث أن درجــات الح ـرارة املرتفعــة ،والرطوبــة العاليــة ،واملســتوى
املرتفــع مــن الكلورايــد الطبيعــي يف الحــى والهــواء ،تســاهم يف عمليــة التآكل
الرسيــع لقضبــان التســليح  ،ويعمــل رذاذ امللــح والكلورايــد املحمــول يف الهــواء
يف املناطــق الســاحلية عــى تفاقــم هــذه املشــكلة  ،وبالتــايل تصبــح جميــع
املنشــآت الخرســانية املســلحة املوجــودة يف مثــل هــذه البيئــة أكــر عرضــة
للتأثريات التالية :
•
*
•
•

تدين عمر املنشأة
اغالق املنشآت الحيوية والهامة بسبب تصدع الخرسانة
الخطورة عىل السالمة العامة
زيادة يف تكلفة الصيانة ومدتها
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Corrosion:
A Recurring Problem
The deterioration of concrete structures due to corrosion
of steel reinforcement is a worldwide problem that
first drew attention in USA during the early seventies.
It was discovered that structures such as highways,
bridges, decks, parking ramps and marine installations
designed to last for 100-75 years of service life,
required replacement or extensive repairs in just 10
years after construction.
The problem was associated with absorption of
airborne pollutants, acids and chloride salts through
the surface which eventually found their way to the
reinforcement steel causing it to corrode.
When steel corrodes, rust is formed and it occupies
more space than the steel itself. In some cases, the
volume can increase as much as 20 times that of the
original volume of steel that has corroded.
Enormous pressure develops between the concrete
and steel causing the concrete to crack. These
cracks propagate through the concrete resulting in
concrete spalling leading to structural failure.
In terms of climate, the Middle East and Far East
regions constitute a highly corrosive environment for
reinforced concrete in the world. High temperature
and humidity combined together with high natural
chloride contents and air contributes to the rapid
corrosion of steel reinforcement. Salt spray and
airborne chlorides along the coastal areas add to the
problem. Thus, all reinforced concrete structures
existing in such an environment are most likely to
undergo one or more of the following consequences:
• Reduction in service life of structures
• Concrete failure leading to shut down of vital
and important structures
• Danger to public safety due to catastrophic failure
• Increase in rehabilitation and repair cost and time

طـــرق حمـــايـة الخرســانــة
المســلحة

Approaches Towards
Corrosion Protection

تشــمل أبــرز الطــرق املســتخدمة عامليا لحامية املنشــآت الخرســانية مــن التآكل
خمس طرق وهي كام ييل:

The five most prominent approaches used worldwide
for corrosion protection are:

•
•
•
•
•

موانع الترسب السطحي للخرسانة
عمق خرسانة األساسات  /الغطاء الخرساين
التثبيت الكيميايئ  /واإلضافات الكيميائية ملوانع التصدع
الطرق الكهروكيميائية
تغليف قضبان التسليح  /حامية الخرسانة من الصدأ

موانــع التــرب الســطحي للخرســانة  :تســتخدم موانع الترسب الســطحي عىل
ســطح الخرســانة لحاميتهــا مــن التصــدع .وهــي إمــا أن تعمــل عىل ســد الثقوب
والتشــققات يف الخرســانة لتقليــل امتصــاص املــاء واألمــاح  ،أو أنهــا تشــكل
طبقة عازلة متنع هذه املواد من الترسب.
وميكــن تقســيم املوانــع إىل فئتــن :بالســتيكية ونافــذة .إال أنــه تظهــر بعــض
املشــاكل العمليــة الســتخدام تلــك املوانــع يف املوقع ،نظـرا ألنها تخضــع لتقلبات
الطقس واملامرسات اإلنشائية.
كام يعترب تحضري سطح الخرسانة لعملية التغليف يف غاية األهمية.
عمــق خرســانة األساســات والغطــاء الخرســاين :لقــد ثبــت فعاليــة زيــادة عمق
الخرســانة يف إبطــاء تــرب الكلورايــد إىل قضبــان التســليح  ،إال أن املشــكلة
الكــرى يف هــذه العمليــة تكمــن يف زيــادة قابليــة حــدوث التشــقق ،إىل جانــب
تكلفتهــا العاليــة ،وقابليتهــا للنفــاذ مــع مــرور الوقــت وانحبــاس املــاء.
التثبيت الكيميايئ واإلضافات الكيميائية ملوانع التصدع :
تعتمــد الوقايــة الكيميائيــة عــى تغيــر بيئــة الخرســانة للحــد مــن
رع للخرســانة،
التــآكل .ويوجــد هنــاك عائقــان أساســيني ،أوال :تعمــل كمــ ّ
وتحتــاج عــادة إىل مــواد إلبطــاء تصلــب الخرســانة ،وثانيــا مــن الصعــب
التنبــؤ بالكميــة املطلوبــة  ،ألن نســبة التعــرض تتفــاوت يف مختلــف
أجزاء الخرسانة

• Concrete surface sealers
• Concrete barrier/cover depth
• Chemical stabilization/ Corrosion Inhibitors
• Electrochemical Method
• Coating of rebar / Steel Barrier Protection
Concrete Surface Sealers:Concrete surface sealers
are applied to concrete surface to protect it from
corrosion. They either block the pores in the concrete
to reduce absorption of water/salts or form an
impermeable layer that prevents such materials from
passing. Sealers can be separated into two groups:
film forming and penetrating. The practical problems
are that they are site applied and subject to weather
and construction practices. Surface preparation of the
existing concrete can be an important factor.
Concrete Barrier/Cover Depth: Increasing concrete
cover depth has proven effective in slowing the ingress
of chloride to the steel. The biggest problem with this
method is that there is an increase in cracking
propensity, high cost, and increased permeability with
age, scaling, and water entrapment.
Chemical
Stabilization/Corrosion
Inhibitors:
Chemical protection relies on changing the concrete
environment to reduce corrosion. Two significant
drawbacks are: it acts as a set accelerator for concrete
and normally needs a retarder; secondly, the amount
required is difficult to predict because exposure varies
in different parts of the structure.

Qatar Metals Coating Company W.L.L.
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الطــرق الكهروكيامئيــة  :تقــوم طريقــة الحاميــة الكاثوديــة عــى اســتخدام
قــدرة كهربائيــة العــراض خليــة التــآكل .وتتطلــب هــذه الطريقــة نظــام
توزيــع تيــار القطــب املوجــب )األنــود( والتــزود بالطاقــة .ولكــن العائــق
األســايس يف هــذا النظــام هــو أنــه معقــد مــن الناحيــة الفنيــة ومكلــف
أيضــا ،حيــث أنــه يتطلــب مهندســيني مدربــن لزيــارة املوقــع  ،وأيضــا
تتطلب نفقات صيانة عالية.
قضبان التسليح املغلفة  /حامية الحواجز الحديدة :
تعتــر عمليــة تغليــف قضبــان التســليح باإليبوكــي بواســطة االنصهــار
الكيميــايئ إحــدى الطــرق املســتخدمة يف اإلنشــاءات ملقاومــة تصــدع
الخرســانة ،وحاميــة الحديــد مــن التــآكل ،مــن خــال منــع الكلورايــد والرطوبــة
مــن الوصــول إىل ســطح الحديــد .وتتميــز عمليــة التغليــف بااليبوكــي
بواســطة االنصهــار الكيميــايئ عــن غريهــا مــن طــرق تغليــف قضبــان التســليح.
وتشمل هذه املزايا ما ييل:
وتتميــز عمليــة التغليــف بااليبوكــي بواســطة االنصهــار الكيميــايئ عــن غريها من
طــرق تغليــف قضبــان التســليح .وتشــمل هــذه املزايــا مــا ييل:
• تقلل أرضار الخرسانة من خالل مقاومتها للتصدع.
• تأثــر الكلوريــدات أعــى ،ومعــدالت تــآكل أقــل مــن قضبــان التســليح غــر
املغلفة.
• أثبتــت قضبــان التســليح املغلفــة صالحيــة  50ســنة واملســتخدمة يف
الخرسانة يف السبيعنات.
• تظل قضبان التســليح املغلفة وســيلة فعالة اقتصادية لحاميتها من التصدع.
• قضبــان التســليح املغلفــة هــي الحــل األمثل للهياكل اإلنشــائية الســاحلية
يف منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،املعرضــة الرتفــاع الحــرارة
والرطوبــة وامللوحــة.
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Electrochemical Method: Cathodic protection works
by imposing an electric potential to oppose the corrosion
cell. It requires an anode current distribution system
and a power supply. The major drawback is that
it is a technically sophisticated, expensive system that
requires trained Engineer site visits, and high
maintenance expenditures.
Coated Rebar/ Steel Barrier Protection:
Fusion Bonded Epoxy Coating is one of the corrosion
resistive methods used extensively in construction to
protect steel from corrosion, by preventing chlorides
and moisture from reaching the surface of the steel. A
few of FBECR advantages over other type of coated
rebar’s includes the following:
• Reduces concrete damage through corrosion resistant
reinforcing.
• Higher chloride threshold and lower corrosion rates
than uncoated bars.
• ECR’s have already demonstrated almost 50 years
design life in 1970’s concrete.
• ECR remains cost-effective corrosion protection.
• Perfect solution for GCC coastal structures subject
to high heat, humidity and salinity.

نتائج البحوث التاريخية
إن قضبــان التســليح املغلفــة مبــادة اإليبوكــي هــي األكــر اســتخداما عــى
نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء العامل .ووجــدت أدلة مــن البحــوث امليدانية التي
أجريــت يف واليــة بنســلفانيا ونيويــورك وفلوريــدا ،ووزارة النقــل يف فريجينيــا
وجورجيــا ،وواليــة كارولينــا الشــالية ،والتــي تظهــر حيــاة طويلــة لألبنيــة التــي
تم بناؤها باستخدام قضبان التسليح املغلفة بااليبوكيس.
بنســلفانيا ونيويــورك :تــم إجـراء مســح ميــداين وتحليــل مخــري عــى عينة من
قضبــان تســليح وعددهــا  240منزوعــة مــن  80جــر  ،وأظهــرت التقاريــر
األداء الجيــد لقضبــان التســليح املغلفــة بااليبوكــي والتــي يصــل عمرهــا
الزمني إىل  75سنة مع صيانة منخفضة.
ادارة النقــل بنيويــورك :قضبــان التســليح املغلفــة بااليبوكــي تعمــل بكفــاءة
أفضــل مــن قضبــان التســليح غــر املغلفــة) .اعتــادا عــى تحليــل احصــايئ ل17
ألف مبنى.
فلوريــدا :إن معظــم املنشــآت الخرســانية التــي اســتخدم فيهــا قضبــان التســليح
املغلفــة باإليبوكــي يف واليــة فلوريــدا مــن املتوقــع أن يصــل عمرهــا الزمني إىل
 100سنة من الخدمة.
ادارة النقــل بفرجينيــا :جميــع األســطح التــي تحتــوي عــى قضبــان تســليح غري
مغلفــة قــد تــم ترميمهــا وطالؤهــا بســبب التــآكل ( 34 - 18ســنة) .يف حــن،
مل يتــم تبديــل أي مــن األســطح التــي تحتــوي عــى قضبــان لتســليح املغلفــة
باإليبوكيس( .دراسة عام .)2009
الجســور يف كارولينــا الشــالية  :مل يكشــف أي تصــدع يف الخرســانة  ،وذكــر
املحققــون أن قضبــان التســليح املغلفــة باإليبوكــي تؤمــن حاميــة كافيــة
لقضبان التسليح غري املغلفة وأن استخدامها ينبغي أن يستمر.
جورجيــا :مل تظهــر عينــات جــر نهــر مــايك أي تصدع ،بالرغــم من وجــود تركيز
كلوريــد يف عمــق قضبــان التســليح يصــل إىل  % 0.079مــن وزن الخرســانة،
حتى مع أقل من  5مم من سامكة التغليف.

Historical Research
Outcomes
FBECR is most widely used material world-wide
with evidences of field research done at Pennsylvania
& New York, Florida, Virginia Department
of Transportations (DOTs), North Carolina, and
Georgia showing long life of decks constructed
with ECR.
Pennsylvania & New York: Field survey & Lab
analysis of 240 bars extracted from 80 bridge decks
reported good performance of ECR extrapolating
75 years of low maintenance service life.
New York Department of Transportation: ECR
performs significantly better than uncoated rebars.
(Based on statistical analysis of 17,000 structures).
Florida: Most structures with ECR in Florida concrete
are predicted to have 100 years of service life.
Virginia Department of Transportation: All
decks with uncoated bar had been overlaid due to
corrosion (34-18 years). Whereas, none of ECR
)decks had been overlaid. (2009 study
North Carolina Bridges: No corrosion induced
concrete distress was detected and the investigators
concluded that ECR provides adequate protection
for uncoated rebars and its use should be continued.
Georgia: MacKay river bridge samples did not
show active corrosion despite the presence of
chloride concentration at the bar depth of up to
0.079% by weight of concrete even with less than 5
mils coating thickness.

Qatar Metals Coating Company W.L.L.
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التغليف بمادة اإليبوكسي
بواسطة اإلنصهار الكيميائي
 الحل الصحيح لتآكل قضبانالتسليح
توفــر قضبــان التســليح املغلفــة مبــادة اإليبوكــي باإلنصهــار الكيميــايئ املرونــة
الالزمــة ملقاومــة اإلنثنــاء مبعــدل  180 °درجة عىل نصف قطر دائــرة  ،املحددة وفقا
للمواصفــات الدوليــة ،دون أن يتأثــر التصــاق التغليــف .وتوفــر عمليــة التغليــف
هــذه الحــل األكــر فعاليــة لتصــدع الخرســانة .باإلضافــة إىل أنهــا توفــر املزيــد مــن
املقاومة للتلف ،الذي قد ينتج عن اإلهامل أثناء عمليات املناولة يف املوقع.

اختبار اإلنثناء 180 °درجة

ويتيــح التغليــف التصــاق مــادة اإليبوكــي بقضبان التســليح عــى املــدى الطويل ،
مــا يضمــن حاميتها من تغري درجــات الحرارة والظروف املناخيــة .وفيام ييل بعض
املزايا البارزة لتغليف حديد التسليح باإليبوكيس:
• مقاومة الخرسانة للتصدع عىل املدى الطويل
• الوقاية املمتازة من أرضار األمالح
• مقاومة ممتازة للصدمات وقدرة عىل االنحناء والتامسك
• قدرة جيدة عىل التامسك مع الخرسانة
• مظهر جذاب

قضبان التسليح املغلفة باإليبوكيس
تستخدم يف مرشوع كهرماء إلنشاء
الخزانات الكربى لتأمني املياه

7

Qatar Metals Coating Company W.L.L.

Fusion Bonded Epoxy Coated
Rebar: The Right Solution for
Steel Rebar Corrosion
FBECR provides the required flexibility to withstand
180° degrees bend over a mandrel diameter specified
by international specification without affecting
the coating adhesion along with being the most
effective solution to concrete degradation. In
addition, they offer increased resistance to damage
that can be caused by careless site handling.

180° Bend over a Mandrel

The coating provides long term adhesion to steel
and ensures the reinforcing bars are protected over
a wide temperature range and all climatic conditions.
Few notable advantages are:
• Long-term corrosion resistance
• Excellent prevention to salt damage
• Excellent impact resistance, bendability & adhesion
• Good bond strength with concrete
• Pleasing appearance

FBECR being utilized at
KAHRAAMAA Mega Water
Reservoirs Project

إنتاج قضبان تســليح مغلفة
باإليبوكسي في شركة
كيوكوت:
فحــص أســطح قضبــان التســليح  :يتــم فحــص قضبــان التســليح التــي يتــم
رشاؤهــا مــن قطر ســتيل ،للتأكد من عــدم وجود أية عيوب قــد تؤثر عىل جودة
التغليــف ،مثــل عالمــات أو تلــوث بالزيــوت أو بالشــحم .ويتــم رفــض القضبــان
املخالفة للمواصفات للتأكد من الجودة العالية للتغليف
تهيئــة الســطح :يتــم تنظيــف قضبــان التســليح وصنفرتهــا باســتخدام حبيبــات
حديديــة  ،حيــث تـزال امللوثــات والشــوائب والصــدأ التــي قد تؤثر عــى عملية
التغليــف .ويعمــل التنظيــف أيضــا عــى تخشــن ســطح الحديــد بعمــق
. μm )100 - 40( mil 4 - 1،5
التســخني :يتــم تســخني قضبــان الحديــد إىل  230درجــة مئويــة )  450درجــة
فهرنهايت ( تقريبا بواسطة التيارات الحثية عالية الرتدد.

تســخني بالحــث الكهــرو مغناطيــي

تطبيــق بــودرة الطــاء :يتــم متريــر قضبــان الصلــب الســاخنة مــن خــال حجرة
رش البــودرة ،حيــث تنبعــث بــودرة االيبوكــي الجــاف مــن عــدد مــن فوهــات
الــرش .وعندمــا تنطلــق البــودرة من الرشــاش  ،تنتقــل الشــحنات الكهربائية إىل
الجســيامت .ومــن ثــم تنجــذب هذه الجســيامت املشــحونة كهربائيا إىل ســطح
الحديــد املصنفــر مكونــة غطــاء كامــا عليهــا  .وعندمــا تــرش البــودرة الجافــة
عــى قضبــان الصلــب الســاخنة ،تــذوب البــودرة وتنــر عــى ســطح الحديــد.
وتنطلــق الح ـرارة مســببة التفاعــل الكيميــايئ الــذي يجعــل جزيئــات البــودرة
تشكل البوليمرات مام يعطي للمواد خصائصها املفيدة.

حجرة رش بودرة الطالء

Production of Epoxy Coated
Rebar at Q-Coat

Rebar Surface Inspection: Black bar procured
exclusively from Qatar Steel Company QSC is
inspected for surface defects such as seams, slivers,
roll marks, oil & grease contamination etc. and
non-conforming black bars are rejected to ensure
superior coating quality.
Surface Preparation: Blacks bars are abrasive
blast-cleaned to a near white metal finish using
steel grit. This cleans the surface of steel from
contaminants, mill scale, rust, and salts giving it a
textured anchor profile (the microscopic peaks and
the valleys on the surface) with a maximum roughness
depth of 1.5 to 4.0 mil [40 to 100 μm].
Heating: Black bars are heated to approximately
230°C using high frequency electrical induction
heater.

Induction Heater

Epoxy Powder Application: The heated black bar
is passed through a powder-spray booth where the
dry epoxy powder is discharged from a number of
spray nozzles. As the powder leaves the spray gun,
an electrical charge is imparted to the particles.
These electrically charged particles are attracted to
the grounded-steel surface providing even coating
coverage. As the dry powder hits the hot black bar,
it melts and flows into the anchor profile and
conforms to the ribs and deformations of the bar.

Powder Coating Booth

Qatar Metals Coating Company W.L.L.
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املعالجــة والتربيــد  :وبعــد عمليــة تطبيــق البــودرة  ،يــرك الطــاء لفــرة
مــن الوقــت (  15 – 10ثانيــة) .يصبــح خاللهــا الطالء صلبا ،وبعدهــا يتم تربيده
باملاء برسعة مام يخفض درجة حرارة الحديد الزائدة.

التربيد

فحــص الجودة :يتم اســتخدام جهاز الكشــف عــن العيــوب يف التغليف لتحديد
الفراغات.

كاشف الفراغات يف تغليف القضبان

التعبئــة  :يتــم ربــط قضبــان الحديــد املغلفــة باإليبوكــي بعنايــة فائقــة
باســتخدام أســاك بالســتيكية ومــن ثــم تغلــف الحــزم بغطــاء بالســتييك واقــي
لتكون جاهزة للتحميل والنقل.

حزم قضبان التسليح املغلفة
باإليبوكيس.

يف عامي  2015و  ، 2016قامت رشكة كيوكوت بتوريد حوايل  350،000طن
من قضبان حديد التسليح املغلفة مبادة اإليبوكيس لصالح مرشوع
إنشاء الخزانات الكربى لتأمني املياه  ،الذي تقوم بتنفيذه املؤسسة
العامة القطرية للكهرباء واملاء "كهرماء".
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Curing & Quenching: Following powder application,
the coating is allowed to cure for a short period
(approximately 15 - 10 seconds) during which it hardens,
followed by water quenching that quickly reduces the bar
temperature by suppressing the excessive heat.

Quenching

Inline Quality Inspection: Inline holiday detector is
used to measure coating holidays.

Inline Holiday Detector

Packing: The coated bars are then carefully tied with
nylon straps and bundles wrapped in protective
polyethylene sheet, ready for loading & dispatch.

Packed FBECR bundles

In the year 2016 & 2015, Q-Coat has supplied more than
350,000 MT of FBECR for KAHRAMAA Mega Water
Reservoirs Project in Qatar

Quality Assurance

At Q-Coat we are committed to achieve and maintain
the highest standards of quality in all areas of operation
by in process quality tests such as :
•
•
•
•
•
•

Oil Contamination Test
Near-White Blast Cleaning using SSPC-SP10
Backside Contamination Tape Test
Copper Sulfate Test
Surface Profile Measurement
Bar surface temperature using non- sulfurous
temperature- sensitive crayons and infrared
temperature gauge

Epoxy coated rebar is tested for following quality
parameters:
• Coating holidays using inline and hand held
holidays detector
• Coating Thickness
• Coating Flexibility by 180° Bend Test
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ضـمـــان الـجـــودة
،نحــن يف رشكــة كيوكــوت ملتزمــون بتحقيــق أعــى مســتويات الجــودة
 مــن خــال إج ـراء اختبــارات،واملحافظــة عليهــا يف جميــع مراحــل التصنيــع
:عــى الجــودة مثــل
• اختبار تلوث الزيت
• تنظيف قضبان التسليح وصنفرتها باستخدام حبيبات حديدية
• اختبار تلوث الرشيط الخلفي
• اختبار كربيتات النحاس
.• قياس سطح قضبان التسليح
• قيــاس درجــة ح ـرارة ســطح قضبــان الحديــد باســتخدام مقاييــس غــر
. ومقياس الحرارة تحت الحمراء،كربيتية حساسة للحرارة
ويتــم اختبــار حديــد التســليح املغلفــة باإليبوكــي لتحديــد مؤثـرات الجــودة
:التالية
.• الكشف عن فراغات يف التغليف باستخدام جهاز كشف الفراغات
.• سامكة التغليف
. درجة180 * مرونة التغليف بأختبار الثني لغاية

Surface Profile Measurement

فحص سطح الحديد

Coating Thickness Measurement

فحص سامكة التغليف

Qatar Metals Coating Company W.L.L.

Hand Held Holiday Detector

180° Bend Test

Surface Profile of Abrasive Blast Cleaned Steel Using a Replica Tape

Cathodic Disbondment Test

The quality management system of Q-Coat
complies with ISO 9001:2008 standards applicable
to the manufacture of Fusion Bonded Epoxy
Coated Re-bars (FBECR).

جهاز يدوي للكشف عن فراغات
.التغليف

 درجة180 اختبار اإلنثناء

إختبار خلو سطح الحديد من
الشـوائب

اختبار الحامية الكاثودية ضد التآكل

إن نظام إدارة الجودة يف رشكة كيوكوت يتطابق مع معايري ومواصفات آيزو
. التي تطبق عىل مصنعي قضبان الحديد املغلفة باإليبوكيس9001:2008

Qatar Metals Coating Company W.L.L.
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 ومعدالت كيوكوت، المعايير الدولية لمنتجات حديد التسليح المغلف بمادة اإليبوكسي

International Standard of FBECR & Q-Coat Average

12

Parameter

ASTM
A775 :2017

BS ISO
14654:1999

Q – Coat
(as per CRSI)

Bar Anchor Profile

1.5 - 4 Mils

1.96-2.75 mils

2.0-4.0 mils

Coating Thickness

7-12 mils [8-16mm]
7-16 mils [18-40 mm]

7 - 12 mils

10-12mils
(250 – 300 microns)

Coating Holidays

3 holidays/m(max)

4 holidays/m(max)

3 holidays/m (max)

Coating Flexibility

180° bent using 8D

180° bent using 4D & 6D

Complying with both standards

Cathodic Disbondment Test

Not Applicable

Average Disbondment Radius
of Three Coated Stel Reinforcing bars shall not exceed 2mm.

Average Disbondment Radius
of Three Coated Stel Reinforcing bars shall not exceed
2mm - 4mm.

Bond strength with the
concrete

Shall not be less than 85 % of
the uncoated bars.

Shall not be less than 85 % of
the uncoated bars.

Improved with 20 bars. 85 %
of the uncoated bars

Qatar Metals Coating Company W.L.L.

تأثير سماكة التغليف على تآكل قضبان التسليح المغلفة باإليبوكسي

Effect of Coating Thickness on Corrosion of ECR

Cumulative Distribution of Coating
Thickness, % of all samples

 باستخدام قضبان التسليح المغلفة باإليبوكسي2009  دراسة على حالة أسطح الجسور في والية فيرجينيا الغربية التي تم إنشاؤها في عام: المرجع
Reference: WJE, Condition Survey of West Virginia Bridge Decks, constructed with ECR, 2009

Q – Coat – Coating
Thickness 10- 12 mils

Actively Corroding Bars have Less Coating Thickness (<7 mils)
) 7 mils ( قضبان الحديد التي تعرضت للتآكل بشكل كبير كانت سماكة تغليفها أقل من

Effect of Chloride Concentration in Concrete on Corrosion of ECR compared to Black Rebar
Reference: WJE, Condition Survey of West Virginia Bridge Decks, constructed with ECR, 2009

Cumulative Distribution of Chloride
content at bar depth , % of all samples

.تأثير تركيز الكلوريد في تصدع الخرسانة التي تحتوي على قضبان حديد التسليح المغلف باإليبوكسي بالمقارنة مع قضبان التسليح السوداء
 باستخدام قضبان التسليح المغلفة باإليبوكسي2009  استبيان الرأي حول اسطح الجسور في غرب والية فيرجنيا والتي تم إنشاؤها في عام: المرجع

Qatar Metals Coating Company W.L.L.
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مزايا قضبان التسليح
المغلفة بمادة اإليبوكسي
إن قضبــان التســليح املغلفــة باإليبوكــي التــي تقــوم بتصنيعهــا رشكــة قطــر
لتغليــف املعــادن (كيو-كــوت) قــد تــم اســتخدامها بنجــاح يف العديــد من املنشــآت
الصناعيــة والتجاريــة والســكنية يف القطاعــن العــام والخــاص يف دولــة قطــر ويف
دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل مزايا استخدام قضبان التسليح املغلفة مبادة اإليبوكيس ما ييل :

Benefits of using FBECR
)Fusion bonded epoxy coated rebars (FBECR
manufactured by Qatar Metals Coating Company
(Q-Coat) have successfully been used in a wide range
of industrial, commercial and residential concrete
structures for both the public and private sectors in
Qatar and other GCC countries.
Significant benefits of using FBECR include:

التكلفــة  :إن قضبــان التســليح املغلفــة مبــادة اإليبوكــي ال تتطلــب أي تغيــر
يف التصميــم الهنــديس أو كميــة الحديــد الالزمــة ،وبالتــايل فــإن التكلفــة املرتبطــة
باســتخدامها ال تتجــاوز  % 1مــن التكلفــة اإلجامليــة لهيــكل املبنــى أو املــروع،
وهــذه التكلفــة ال تــكاد تذكــر مقارنــة بتكاليــف اإلصــاح أو االســتبدال الالزمــة
نتيجة األرضار الناجمة عن تآكل القضبان غري املغلفة مبادة اإليبوكيس.

Cost: Q-Coat epoxy coated FBECR do not require
any change in design or quantities. The cost associated
with their use does not exceed 1% of the total cost of
the concrete structures. This proportional cost is even
more insignificant when compared to the required
repair or replacement cost incurred due to corrosion
damage.

العمــر اإلفــرايض للمنشــآة  :إن إســتخدام قضبــان التســليح املغلفــة مبــادة
اإليبوكــي مــن قبــل رشكــة كيوكــوت ميكــن أن يســاعد عىل إطالــة العمــر اإلفرتايض
للمباين الخرسانية مبقدار  15-7مرة مقارنة بقضبان التسليج العادية.

Life Expectancy of Construction: FBECR prolongs
the life expectancy of a concrete structure between 7
to 15 times compared to uncoated rebar’s.

بيئــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي :تعتــر قضبــان التســليح املغلفــة مبــادة
اإليبوكــي الحــل األمثــل للمبــاين واملنشــآت الســاحلية يف دول مجلــس التعــاون
الخليجي واملعرضة الرتفاع الحرارة والرطوبة وزيادة امللوحة.

GCC Environment: Perfect solution for GCC coastal
structures subject to high heat, humidity and salinity.

التصليحــات والحاميــة  :تقــوم رشكــة كيوكــوت بتوفري طــاء إيبوكيس خــاص لحامية
نهايــات قضبــان التســليح بعــد قطعهــا ،كــا توفــر أســاك ربــط مغلفــة مبــادة
بالستيكية عازلة مصنوعة من (.)PVC
اإلرشاف  :توفر رشكة كيوكوت لعمالئها خدمات اإلرشاف يف املوقع عند الطلب.
إرشــادات املناولــة  :تــزود رشكــة كيوكــوت العمــاء بكتيــب خــاص يحتــوي عــى
نصائــح وإرشــادات عامــة للمناولــة الصحيحــة لقضبــان التســليح املغلفــة مبــادة
اإليبوكيس يف املوقع.

Repair and protection: Q-Coat provides special
patch paint to protect rebar ends after cutting and also
supplies PVC tie wire for fixing.
Supervision: Q-Coat offers its clients comprehensive
site supervision services on request.
Handling advice: Q-Coat provides clients with a
special leaflets that offers advice and guidance for the
correct handling of the epoxy coated rebar on site.

Qatar Metals Coating Company W.L.L.
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تحليل التكاليف المنخفضة لتغليف قضبان التسليح بمادة اإليبوكسي

Stainless
Galvanized

25
0

ASTM A1035

Epoxy

50

Black

Performance (Years)

75

SS316

Cost Effect Analysis of FBECR

100

1

2

4

8

12

Cost ($/lb)

تغليف قضبان التسليح باإليبوكسي ذو التكلفة المنخفضة يؤ من حمايتها من التآكل

FBECR Provides Cost Effective Corrosion protection.

 قطر-  الدوحة-  تطبيقات قضبان التسليح المغلفة بمادة اإليبوكسي- دراسة حالة

Case Studies – Q-Coat FBECR Applications at Doha, Qatar

مول ستي سنرت

متحف الفن االسالمي

منتزة كهرماء

City Center Mall

Museum of Islamic Art

KAHRAMAA Awarness Park

)مرشوع الخزانات الكربى لتأمني املياه (كهرماء

)رشكة قطر لالسمدة الكيمياتية (قافكو

)سوق واقف (الوكرة

KAHRAMAA Mega Water Reservor

QAFCO

Souq Waqif Al-Wakrah
Qatar Metals Coating Company W.L.L.
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بحث حول أداء قضبان التسليح
المغلقة بااليبوكسي ضد
التآكل

Research on Corrosion
Performance of Epoxy
Coated Rebar

قامــت جامعــة قطــر بإجـراء أبحــاث مســتفيضة خــال ســنتني عــى كتــل خرســانية
لتقييــم أداء قضبــان حديــد التســليح املغلفــة بااليبوكــي يف بيئــة تحــايك البيئــة
املسببة لتآكل الخرسانة.

Extensive research was conducted for a period
of two years by Qatar University to evaluate the
performance of Epoxy Coated Rebar (ECR) in a
simulated corrosive environment.

وقــد أجريــت التجــارب عــى كتــل خرســانية تحتــوي عــى ثــاث عينــات مــن حديد
التســليح عــى شــكل حــرف ( :)Uقضبــان حديــد ســوداء/عادية ( ،)BBوقضبــان
مغلفــة مبــادة اإليبوكــي خاليــة مــن األرضار ( ،)ECRوقضبــان مغلفــة مبــادة
اإليبوكيس بها أرضار (.)ECRCD

‘U’ shaped rebar samples from three different
categories i.e. Black bar (BB), Epoxy Coated Rebar
(ECR) and Epoxy Coated Rebar with Controlled
Damage (ECRCD) were placed in concrete blocks
(300 mm x 230 mm x 70 mm) with a cover thickness
of 25mm.

وضعــت العينــات يف كتــل خرســانية بقيــاس (  300مم*  230مم*  70مم ) بســاكة
غــاف تصــل إىل  24مــم وتــم غمــس الكتل الخرســانية التســعة مباء البحــر يف حجرة
تحتــوي عــى أمــاح يف محــاكاة للظــروف التــي تتعــرض إليهــا الخرســانة يف البيئــة
الخليجية الرطبه.
وتم إجراء الدورات التالية يف التبليل والتجفيف :
•  3أيــام مــن التســخني والتجفيــف بدرجــة ح ـرارة مســتهدفة تصــل إىل 52
مئويــة.
• أعقبهــا  4أيــام مــن الغمــس يف مــاء البحــر بدرجة حرارة تـراوح من 27 – 16
مئوية ملدة  12اسبوع.
• ثــم اســتمر و ضــع العينــة يف مــاء البحــر بدرجــة حـرارة مســتهدفة  32مئوية
ملدة  12اسبوعا.
• تكــررت هــذه الــدورة (مــدة  24اســبوع)  4مـرات خــال فــرة اختبــار تصــل
إىل  96اسبوعاً ( 2سنة)
إن الــدورات املســتمرة يف التبليــل والتجفيــف تســاعد عــى اخــراق الكلورايــد
لسطح الخرسانة ،ويف نهاية املطاف وصوله إىل سطح قضبان الحديد.

الشكل )  (1حجرة رش امللح

These nine concrete blocks were submerged in
sea water contained inside a temperature controlled
salt spray chamber emulating Mari-time conditions
in the GCC. U shape bent was provided to observe
the effect of induced stress on corrosion behaviors.
The following wetting and drying cycles were
performed:
• Three (3) days of heating and drying at a target
temperature of 52°C,
• Followed by four (4) days of ponding under sea water
at 16 -27°C, for twelve (12) weeks.
• Continuous ponding under sea water at target of 32
°C, for 12 weeks.
• This 24 week cycle is repeated 4 times for a total
)test period of 96 weeks (two years
The continuous wetting and drying cycles enable
chloride penetration at concrete surface, eventually
reaching the surface of the rebar.

Fig 1. Salt Spray Chamber
Qatar Metals Coating Company W.L.L.
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الشكل  .2كتل الخرسانة املغمورة يف
مياه البحر

اختبار الكلورايد:
تــم قيــاس كميــة الكلورايــد يف أعــاق مختلفــة يف كافــة الكتــل الخرســانية حتــى
ســطح عينــات قضبــان الحديــد .للكتلــة  BS 1881الجــزء  .124كــا هــو مبــن
يف الشــكل ( )3كان تركيــز الكلورايــد  0.14%مــن وزن عينــة الخرســانة .وكان
التــآكل الــذي لحــق بالقضبــان الســوداء يف الكتــل الخرســانية التــي أجريــت عليهــا
الدراســة أعــى ب  6م ـرات عــى األقــل  ،بنســبة  0.14%مــن وزن عينــات الكتــل
الخرســانة .ومــع ذلــك مل يكــن هنــاك تــآكل يف عينتــي قضبــان التســليح املغلفــة
مبــادة اإليبوكــي الســليمة ( )ECRأو قضبــان التســليح املغلفــة مبــادة اإليبوكــي
املترضرة (.)ECRCD

الشكل ( :)3تركيز الكلورايد يف الكتل
الخرسانية

اختبار الخاليا النصفية ()HCP
تــم قيــاس مقاومــة الخاليــا النصفيــة لقضبــان الصلــب ( )HCPباســتخدام معــدات
قيــاس الخاليــا النصفيــة .ولوحــظ أن الخرســانة التــي تحتــوي عــى عينــة القضبــان
الســوداء/العادية كانــت ســلبية الاللكرتونــات يف مــدى  .mV/ CSE 600وقد زادت
احتاملية التآكل بنسبة .90%
وعــى العكــس ،فــإن املقاومــة التــي تــم قياســها يف الكتــل الخرســانية التــي تحتــوي
عــى قضبــان التســليح املغلفــة بااليبوكــي أقــل مــن  300فولــت  .mV/CSE /ومل
تظهــر أي تــآكل واضــح عليهــا.
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Fig 2. Submerged Concrete

Chloride Profile Test
The chloride contents were measured at different
depths up until the surface of rebar samples according
to BS 1881 Part 124. As shown in Figure 3, the
chloride profile threshold (0.14% by weight of concrete
sample) for the initiation of corrosion in black
bars has mostly been surpassed by at least 6 times
than 0.14%. Yet there are no signs of corrosion on
!ECR or ECRCD

Fig 3. Chloride Profile
in Concrete Blocks.

Half Cell Potential Test
The half-cell potential of rebar samples were
measured using Giatec Half-cell equipment. It was
observed that the potentials for black bar concrete
samples were electronegative in the range of -600
mV/SCE where the probability of corrosion is above
90 %.
On the contrary, the potentials measured in concrete
blocks with epoxy coated rebar’s were less
than -300 mV/SCE showing no visible corrosion.

Fig 4. Half-Cell Potential at Steel
Surface of Black Bars with Visible
Corrosion at Bent Portion. (Potential
is in mV)

 مقاومة الخاليا النصفية للسطح.4 الشكل
 العادية مع التآكل/الفوالذي للقضبان السوداء
)mV الظاهر يف الجزء املنحني( املقاومة

Fig 5. Half-Cell Potential of a Concrete
Block with an Epoxy Coated
Steel Bars without any Corrosion
(Potential is in mV)

 مقاومة الخاليا النصفية للكتلة: )5 ( الشكل
الخرسانية التي تحتوي عىل قضبان التسليح
املغلفة مبادة اإليبوكيس بدون أي تآكل ( مقاومة
)mV

Open Circuit Potential (OCP) Values

Table 1. Half-Cell Potential Values
for Corrosion Conditions
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Corrosion
Conditions

mV vs. SCE

mV vs. SCE

< -426

< -500

Severe Corrosion

< -426

< -350

High (< 90% risk of
corrosion)

-126 to -275

-200 to -350

Intermediate
corrosion risk

> -125

> -200

Low (10% risk of
corrosion)

تركيز الكلورايد يف الكتل:)3( الشكل
الخرسانية

الفحص املريئ
الجــزء املنحنــي  Uمــن عينــات قضبــان الحديــد ( )BB-1, BB-2 & BB-3قــد
تعــرض للتــآكل بشــكل حــاد .ومــن جهــة أخــرى مل يالحــظ أي تــآكل عــى عينتــي
قضبــان التســليح املغلفــة بااليبوكــي ()ECR & ECRCD
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Visual Inspection
The U bent portion of BB-1, BB-2 and BB-3 were
severely corroded. On the other hand zero corrosion
was observed on the ECR and ECRCD.

الشكل ( :)6السطح الخارجي لكتلة
خرسانية تحتوي عىل قضبان سوداء/
عادية.

Fig 6. Outside Surface of Concrete
Block with Black Bar

الشكل ( :)7السطح الداخيل لكتلة
خرسانية تحتوي عىل قضبان سوداء/
عادية بعد تصدعه

Fig 7. Inside Surface of Concrete
Block with Black Bar after Breaking

الشكل ( : )8الجزء املنحني عىل شكل
( )Uمن قضبان التسليح العادية/الغري
مغلفة مبادة األيبوكيس وهي معرضة
لتآكل شديد.

Fig 8. The U Bent Portion of Steel
Bars Suffered Heavy Corrosion

Qatar Metals Coating Company W.L.L.

Fig 9. After Breaking Concrete
Block with ECR

Fig 10. Retrieved ECR

Fig 11. Retrieved ECRCD

Knife Peel off Test (Coating Adhesion Test)
The epoxy coating of ECR and ECRCD was intact
strongly as it was hard to cut through it and no
color change was observed despite two years of
submergence. The surface of the steel was shiny
underneath the epoxy coating and no signs of
corrosion were witnessed.

Fig 12. No Sign of Corrosion
Underneath the Epoxy Coating

Research conducted by Qatar University confirms that there
are no corrosion related issues with Epoxy Coated Rebar
manufactured at Q-Coat. ECR performs exceptionally well in
aggressive marine environment in comparison to black bar by
providing benefits such as enhanced service life and reduced
repair cost, hence, benefiting the economy of the country.
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 بعد تصدع كتلة الخرسانة.9 الشكل
املحتوية عىل قضبان التسليح املغلفة
مبادة اإليبوكيس

 اسرتجاع قضبان التسليح.10 الشكل
املغلفة مبادة اإليبوكيس
 اسرتجاع قضبان التسليح.11 الشكل
املغلفة مبادة اإليبوكيس

)اختبار قرش بالسكني (اختبار متاسك التغليف
 ومل، كان متامســكاً بشــكل جيدECRCD وECR ثبــت أن التغليــف باإليبوكيس من
 وكان ســطح الصلب.يالحظ أي تغري يف لون التغليف بعد ســننتني من غمســه باملاء
. ومل يالحظ أي عالمة عىل التآكل،المعا تحت طالء اإليبوكيس

 ال يوجد تآكل تحت طالء.12 الشكل
اإليبوكيس

إن األبحاث التي أجرتها جامعة قطر تؤكد بأنه ال توجد أية إشكاالت تتعلق
باستخدام قضبان حديد التسليح املغلف باإليبوكيس التي تصنعها رشكة
، وإن هذه القضبان تعمل بشكل ممتاز للغاية يف البيئة البحرية.كيوكوت
 فرتة، عىل سبيل املثال. وتوفر مزايا أخرى، مقارنة مع قضبان التسليح السوداء
. مام يساهم يف دعم اقتصاد البالد،  وتكاليف إصالح منخفضة،خدمة طويلة
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Epoxy
Coated Rebars
Protects Against
Corrosion.
Extends Service Life.
Reduces Life-Cycle Costs.
Low Initial Investment.
Cost - Effective.
Good Value

قضبان التسليح المغلفة بمادة

اإلﻳﺒﻮﻛﺴﻲ
الحل الدائم
لتصدع الخرسانة
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