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الملخص
في هذا البحث تم فحص  06مكعب خرساني لخلطات خرسانية ( (M1,M2,M3,M4,M5بمصادر مختلفة

من اإلسمنت محلى ومورد وهي (إسمنت االتحاد العربي ،إسمنت سوق الخميس ،إسمنت تركي ،إسمنت تونسي
األغالبة وإسمنت تونسي جبل الوسط) علي التوالي ،بنسبة خلط ( )2.2.2.1وزنا ( إسمنت .ركام ناعم .ركام

خشن) ومحتوى ماء ( )6.20لتحديد مقاومة الضغط للخرسانة في االعمار 22، 11 ،0يوم .استخدم ركام
ناعم مورد من زليتين وركام خشن مورد من كسارة أرس اللفع لجميع الخلطات .أظهرت النتائج أن جميع أنواع
اإلسمنت موضوع الدراسة أعطت المقاومة التصميمية المطلوبة للخلطة مع تفاوت بسيط في المقاومة وقابلية
التشغيل.

 -1المقدمة
إن صناعة اإل سمنت من الدعامات األساسية للتنمية االقتصادية فهو من أهم المواد المستعملة في صناعة البناء
واألعمال اإلنشائية كالسدود ،المواسير اإلسمنتية والبالط ......الخ .يعد اإلسمنت من مكونات الخرسانة الرئيسة
وهو تلك المادة الناعمة والتي تمتلك خواص تماسكيه وتالصقيه بوجود الماء مما يجعلها قادرة على ربط مكونات
الخرسانة ببعضها وتماسكها مع حديد التسليح.

تعتمد خواص اإلسمنت على طبيعة تصنيعه و طبيعة الخليط األساسي (المواد األولية الخام الطفل والحجر
الجيري) الداخلة في صناعته فحيث تؤثر علي خواصه نظ اًر الختالف نسب األكاسيد طبقاً للتركيب وظروف

البيئة المحيطة بها فقد تعاني نقصا أو زيادة في واحد أو أكثر من المركبات الرئيسة( سيليكات ثالثي الكالسيوم،

سيليكات ثنائي الكالسيوم ،ألومينات ثالثي الكالسيوم وألومينات حديد رباعي الكالسيوم) [ ،]1كما إن اختالف

طرق التصنيع من طرق متقدمة إلي طرق تقليدية ،إضافة إلي اختالف بين الطريقة الجافة والرطبة كل هذا قد

يكون له تأثير علي خواص اإلسمنت المصنع من منطقة إلي أخري ،وهذا اإلختالف بدوره يؤثرعلى خواص
الخرسانة.
أجريت دراسة (م.م ياسين  ]2[ )2662 -على تأثير مصدر اإلسمنت على مقاومة الضغط للخرسانة بمشروعات
جامعة تكريت على مصادر إسمنت عراقية وأخرى موردة من تركيا وأظهرت النتائج أن اإلسمنت التركي يعطي

مقاومة ضغط أعلى من نظيره اإلسمنت العراقي ويرجع األمر إلى أن نعومة اإلسمنت التركي أكثر.

وفي دراسة أخرى (د.نورالدين –  ]3[ ) 2610اهتمت بمقارنة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمصادر محلية
هي إسمنت لبدة والمرقب وآخر مورد وهي اسمنت روماني ،إسمنت القومية وعين سخنة من مصر وإسمنت
الصنوبر المصدر تونس.تبين منها ان قوة تصلب اإلسمنت المحلي تنشأ من (  ) C3S ,C2Sبينما اإلسمنت
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الروماني من ارتفاع ( )C3Aفي حين باقي المصادر تطور القوة يرجع لتكافؤ المركبات السابقة ،كما أن
انخفاض نسبة األلومينا في إسمنت المرقب قد يؤدي لزيادة مقاومة اإلسمنت لألمالح .جميع المصادر اعطت
مقاومة ضغط للخرسانة مقبولة وبقيمة أعلى في اإلسمنت المحلي ،كما بينت أن عملية خلط اإلسمنت المحلي
والمورد يمكن أن تساهم في تعديل المركبات األساسية لإلسمنت الناتج إضافة إلى تحسين خواصه الفيزيائية.

ومع تعدد مصادر اإلسمنت بين إسمنت محلي وإسمنت مستورد من دول مختلفة منها مصر ،تونس وتركيا ليفي

بالطلب المتزايد في السوق الليبي كان محور الدراسة تأثير اختالف مصدر اإلسمنت علي مقاومة الضغط
للخرسانة.

من أهم المصادر المتوفرة بمدينة الزاوية اإلسمنت الليبي ومنها االتحاد العربي ،سوق الخميس والعربية واخرى
مستوردة منها إسمنت تركي وإسمنت تونسي .حيث لوحظ عدم تقييم اإلسمنت المورد وفقاً للمعايير العلمية التي

تتعامل مع نوعية اإلنتاج من أجل تقييم مدى مالئمتها لالستخدام في الظروف المحلية مما أدى إلي تأثير سلبي

علي ثقة المستهلك وخصوصا في تنفيذ الهياكل الخرسانية للمباني وعلي سبيل الذكر عند االطالع علي عدد من

الخالطات المركزية بمنطقة الدراسة مثل شركة اإلنماء الدائم في منطقة البرناوى ،شركة وادي وآل ،شركة أبناء
نصير وأيضا في بعض المعامل التقنية والمراكز العلمية يقتصر علي استخدام إسمنت محلي من شركة اإلتحاد

العربي في العناصر اإلنشائية الرئيسية .وعليه كان أهم أهداف الدراسة فحص خواص اإلسمنت ( زمن الشك
وثبات الحجم ) و دراسة تأثير اختالف مصدر اإلسمنت علي مقاومة الضغط للخرسانة لتعزيز ثقة المستهلك
علي استخدام اإلسمنت المورد في الخلطات الخرسانية.

 -2منهجية العمل
1-2المواد المستخدمة واختباراتها

تم توريد ركام خشن متوسط الحجم ذو مقاس  16ملم ومقاس  12ملم من كسارات رأس اللفع بالجبل الغربي،
ركام ناعم ( رمل طبيعي ) مصدره مدينة زليتن وخمس مصادر مختلفة لإلسمنت البورتالندي العادي كما
بالشكل ( )1وهي.



إسمنت بورتالندي عادى نوع (  (42.5Nمن إنتاج شركة اإلتحاد العربي للمقاوالت مصنع البرج زليتـن
طبقا للموصفات القياسية اللـيبية م.ق.ل () 2662.316



إسمنت بورتالندى عادي من إنتاج مجمع سوق الخميس حسب المواصفات القياسية الليبية ( ) 97:340



إسمنت بورتالندى عادي من إنتاج شركة آسشيمنتو( ascimentoEN197-1CEM (P-L



إسمنت بورتالندى عادي إنتاج شركة تونسية حسب المواصفات 42.5 N 47.01NT 336



إسمنت بورتالندى عادي إنتاج شركة تونسية حسب موصفات القياسية الليبية )42.5N )2002: 470
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شكل ( )1مصادر اإلسمنت المستخدم بالدراسة
تم إجراء اختبار زمن الشك اإلبتدائي والنهائي واختبار ثبات الحجم لإلسمنت طبقا للمواصفة الليبية[ .]1واجري
كال من التحليل المنخلي للركام الخشن والناعم والوزن النوعي.

2-2الخلط والصب وإعداد العينات

يرتكز العمل علي إعداد خمس خلطات خرسانية بمصادر مختلفة من اإلسمنت محلى ومورد

( (M1,M2,M3,M4,M5وهي ( إسمنت االتحاد العربي ،إسمنت سوق الخميس ،إسمنت تركي ،إسمنت

تونسي األغالبة وإسمنت تونسي جبل الوسط ) علي التوالي ،جميع الخلطات بنسب تصميم (  ) 2.2.2.1وزنا

( إسمنت .ركام ناعم .ركام خشن ) ومحتوى مائي (  .]5[ ) 6.20تم خلط المواد جافة أوال حتى التجانس ومن
ثم إضافة الماء للخلطة تدريجيا .تجهز العينات من نوع مكعب مقاس  126ملم الختبار مقاومة الضغط .تفك
العينات بعد يوم وتحفظ في الماء لحين اختبارها.

 3-2االختبارات المعملية

يتم استخدام اختبار الهبوط لتحديد قابلية التشغيل للخرسانة في الحالة الطازجة طبقا للمواصفات

االمريكية ) ( ASTM C 143-90واختبار مقاومة الضغط وفق للمواصفات االمريكية على العينات المكعب
في العمر(  )22-11 – 0يوم) .( ASTM C192_90a

_ 3النتائج والمناقشة
 1-3يبين الجدول ( )1نتائج اختبار زمن الشك اإلبتدائي والنهائي وعليه فان جميع مصادر اإلسمنت مطابقة
حدود الموصفات الليبية(  ) 20/316التي تنص على أال يقل زمن الشك اإلبتدائي عن  12دقيقة وأال يزيد زمن
الشك النهائي عن  16ساعات .وأفضلهم إسمنت مصنع سوق الخميس بزمن ابتدائي ( 222دقيقة) وزمن نهائي
( 221دقيقة) وذلك يساعد في عملية النقل والصب والمناولة ،كما أعطت جميع عينات اإلسمنت قيمة  16ملم
الختبار ثبات الحجم وهي أقصى حدود المواصفة.
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الجدول ( )1نتائج اختبار زمن الشك االبتدائي والنهائي
نوع االسمنت

M1

M2

M3

M4

M5

زمن الشك االبتدائي(د)

512

285

200

220

215

زمن الشك النهائي(د)

5.842

294

284

522

572

 2-3تم استخدام نسبة خليط ( )3.1من الركام الخشن مقاس 12ملم إلى مقاس 16ملم على التوالي للحصول
على ركام ذو تدرج جيد مطابق للمواصفات (  .) BS 882:1992كما موضح في الشكل ( )2التدرج الحبيبي
للخليط المستخدم .أما الشكل ( )3يبين أن الركام الناعم المستخدم في هده الدراسة يقترب من الحدود الكبرى

للمواصفة ،وهو دو تدرج حبيبي جيد .الوزن النوعي للركام الخشن  2.03و 2.0للركام الناعم وهوضمن حدود
المواصفة البريطانية ).]6[ ) BS 812: Part 2:75
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قطر المنخل (ملم)
الحدود الصغرى للمواصفات

منحى التحليل المنخلي للركام

الحدود الكبرى للمواصفات

الشكل ( )2التدرج الحبيبي للركام الخشن للخليط المستخدم
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قطر المنخل (ملم)
الحدود الصغرى للمواصفات

الحدود الكبرى للمواصفات

منحى التحليل المنخلي للركام

الشكل ( )3يبين التدريج المنخلي للركام الناعم
 3-3الجدول ( )2يوضح قيم اختبار الهبوط للخلطات موضوع الدراسة ويتضح ان قوام الخرسانة ودرجة
التشغيل لجميع الخلطات ضمن تصنيف متوسط وصالحة لألعمال العادية وأفضلها ذات هبوط  2سم طبقا

للمواصفات المبينة بالجدول ( .]7[ )3كما يبين الشكل ( )1الهبوط الحقيقي المتحصل عليه للخلطات.
الجدول ( )2يوضح قيم اختبار الهبوط
الخلطة الخرسانية

M1

M2

M3

M4

M5

الهبوط (ملم)

26

06

02

26

02

جدول ( )3يبين درجات الهبوط لألعمال الخرسانية المختلفة
درجة التشغيل

الهبوط (ملم)

حاالت االستعمال

منخفضة جدا

صفر – 22

أعمال الطرق والخرسانة سابقة الصب.

26 - 22

الخرسانة الكتلية األساسات الضخمة ذات التسليح غير

منخفضة

الكثيف.
متوسطة

126 – 26

األعمال العادية.

عالية

126 - 126

الخرسانة ذات التسليح الكثيف وعندما يكون الدمك يدويا أو
بدون دمك.
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الشكل ( )1يبين شكل الهبوط
 1-3مقاومة الضغط للخرسانة أهم خاصية تعطي صورة شاملة عن نوعيتها ودليل جيد لمعظم خواصها األخرى
إلن لها الثأثير المباشر على تصميم المنشآت .وبالتالي يكتفي عادة باختيارها في األعمال العادية لتقدير الجودة
والجدول ( )1يبين قيم مقاومة الخرسانة للضغط المتحصل عليها لجميع الخلطات لألعمار المبينة.
الجدول ( )1يبين نتائج اختبار مقاومة الضغط
مقاومة الضغط ( نيوتن  /ملم)2

الخلطة
العمر باليوم

0

11

22

M1

21.30

22.22

31.22

M2

23.12

21.11

22.12

M3

21.13

22.11

33.02

M4

22.02

31.1

30.22

M5

23.12

21.11

36.22

يتضح أن جميع أنواع اإلسمنت الداخلة في االختبارات قد حققت النسبة المطلوبة (  % 02من المقاومة
التصميمية المطلوبة بعد  0أيام ) [ .]7وهي  22نيوتن  /ملم 2حيث كانت أعلي مقاومة ضغط خالل  0أيام هي

خلطة إسمنت األغالبه (  ) 25.62 Mpaوكانت أقل مقاومة ضغط في نفس العمر هي خلطة إسمنت سوق
الخميس وإسمنت جبل الوسط (  )23.48 Mpaمع العلم بأن جميع أنواع اإلسمنت كانت في حدود
المواصفات .سجلت أعلى قيمة مقاومة ضغط في خلطة إسمنت األغالبة (  ) 30.22 Mpaوكانت أقل

مقاومة ضغط هي خلطة إسمنت سوق الخميس (  ) 22.12 Mpaوتعتبر جميع الخلطات محققة للغرض فلم
تقل نتيجة اختبار أي مكعب عن رتبة الخرسانة المطلوبة كما يوضحه الشكل (.)2
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مقاومة الضغط نيوتن  /ملم ²

M1
M2
M3
M4
M5

28يوم

 14يوم

عمر عينة الخرسانة

 7أيام

الشكل ( )2يوضح مقاومة الضغط للخرسانة في االعمار 22 ،1140يوم

 -3الخاتمة والتوصيات
تؤكد الدراسة وتعزز من ثقة المستهلك وتشجعه على استخدام االسمنت المورد في انشاء الهياكل االنشائية

كنظيره من اإلسمنت المحلي وعدم اقتصار استخدامه في أعمال البناء االخرى مثل البالط واللياسة فجميع أنواع
اإلسمنت موضوع الدراسة أعطت زمن شك وثباث حجم في حدود المواصفات وأمكن انتاج خلطات خرسانية
بالمقاومة التصميمية المطلوبة وأفضلهم خلطة إسمنت األغالبة.
اهم التوصيات


دراسة تأثير دمج نوعين أو أكثر مختلفة المصدر من اإلسمنت وتأثيره على خواص الخلطة الخرسانية.



دراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية ألنواع اإلسمنت الموجود في السوق.



دراسة تأثير مصادر الركام مع مصادر االسمنت على خواص الخرسانة.
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