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 الملخـــص

االعزٍبدي ثغجشح انشخبو، ٔدساسخ رأثٍشْب عهً خٕاص  ٌٓذف ْزا انجحث إنً اسزجذال االسًُذ انجٕسرالَذي

انخشسبَخ رارٍخ انذيك حٍث أٌ إعبدح رذٌٔش انًخهفبد انُبرجخ عٍ صُبعخ انشخبو سزسبْى فً رقهٍم َسجخ رشاكى ْزِ 

ً انًخهفبد ٔاألضشاس انُبرجخ عُٓب ٔرٕفٍش يٕاسد يبنٍخ يٍ ٔساء اسزغالنٓب فً اسزثًبساد ٔيشبسٌع رعٕد ثبنُفع عه

انفشد ٔانًجزًع . رٕفش انخشسبَخ رارٍخ انذيك قبثهٍخ رشغٍم عبنٍخ حٍث ًٌكُٓب االَسٍبة خالل األعضبء اإلَشبئٍخ 

كثٍفخ انزسهٍح رحذ رأثٍش ٔصَٓب ثذٌٔ اسزخذاو انٓضاصاد ٔقذسرٓب عهً يمء انفشاغبد دٌٔ اَعضال أٔ َضح . ٔ 

سي انجحث عٍ ثذٌم جضئً نإلسًُذ نزقهٍم انضشس كَٕٓب رحزٕي عهى َسجخ عبنٍخ يٍ االسًُذ كبٌ يٍ انضشٔ

% ( يٍ ٔصٌ االسًُذ 01%،01%،01رى اسزجذال االسًُذ جضئٍب  ثغجشح انشخبو ثُست ) .عهى انجٍئخ ٔيزٕفش يحهٍب  

-V)ٔ (J-Ring)ٔ (Slump Flow) ، ٔ اخزجبس انخشسبَخ فً انحبنخ انهذَخ ثبسزخذاو اخزجبس قطش انٓجٕط

Funnel) ٔ(L-Box) يكعت  03بس انخشسبَخ فً انحبنخ انًزصهذح ثإجشاء اخزجبس يقبٔيخ انضغظ نعذد ٔاخزج

ثٍُذ انُزبئج أٌ اسزخذاو غجشح  . ٌٕو 05اسطٕاَبد ثعًش  5( ٌٕو ٔ اخزجبس يقبٔيخ انشذ نعذد 05-01-4نألعًبس )

يمء انفشاغبد ، انشخبو كجذٌم جضئً نالسًُذ ٌحسٍ يٍ قبثهٍخ رشغٍم انخشسبَخ رارٍخ انذيك ثسجت قذسرّ عهً 

أٌضب  رسجت غجشح انشخبو اَخفبض يقبٔيخ انضغظ نجًٍع األعًبس حٍث كبَذ أقم َسجخ اَخفبض فً يقبٔيخ انضغظ 

% صادد يقبٔيخ انشذ ثعذ 01% يٍ غجشح انشخبو يقبسَخ ثبنخهطخ انًشجعٍخ ، ٔعُذ َسجخ 01% نُسجخ 0.102ًْ 

شذ عٍ انخهطخ انًشجعٍخ ثُفس انُسجخ نكم يٍ َسجخ ٌٕو عٍ انخهطخ انًشجعٍخ ٔنكٍ اَخفضذ يقبٔيخ ان 05

 ..%01%01ٔاالسزجذال 

  .غجشح انشخبو ، انخشسبَخ رارٍخ انذيك ، يقبٔيخ انضغظ, ،يقبٔيخ انشذ الكلماث الدالت


