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تأثير إحالل الميتاكولين كبديل لإلسمنت على بعض خواص الخرسانة
صابر التهامي فنير ،1سفيان نزهات الزياني ، 2المعتصم بالله على مسعود ،3ابراهيم محمد قدورة
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الملخص
خالل العقود المنصرمة كان البحث عن مواد بديلة لإلسمنت في اإلنشاءات المدنية موضع دراسة من قبل عدة

بحوث في هذا المجال ،هذا البحث يدرس إحالل مادة الطين المحروق (ميتاكاولين) كبديل لإلسمنت في

الخرسانة وتأثيره على خواصها ،حيث يناقش سلوك قابلية التشغيل ،مقاومة الضغط ،نسبة اإلمتصاص والمسامية
للخرسانة وذلك من خالل عمل ثالث خلطات خرسانية ( )M3 ،M2 ،M1تحتوي على مادة الميتاكاولين بنسب

( )%7 ،%3 ،%0على التوالي من وزن اإلسمنت في الخلطة كبديل جزئي عنه ،وكذلك تم إضافة ملدن سائل

نوع ( sikament -163Mسيكامنت  )163بنسبة ( )%2من وزن اإلسمنت ،نسبة الماء إلى االسمنت في
جميع الخلطات ( ،)0.0وتحليل نتائج هذه الخلطات عند األعمار المختلفة  22 ،7و 06يوم.

أظهرت النتائج تحسن في قابلية التشغيل ،وتحسن في مقاومة الضغط للعينات الحاوية على الميتاكاولين لكل أيام
االختبار مقارنة بالعينة المرجعية ،ونسب مسامية وامتصاص أقل.

الكلمات المفتاحية :إحالل ،الطين المحروق  ،ميتاكولين  ،كبديل لإلسمنت.

 -1مقدمة:
تعتبر الخرسانة من أكثر المواد اإلنشائية المستخدمة حول العالم ،حيث تحتوي على أربع مكونات أساسية وهي
الماء واإلسمنت والركام الناعم والخشن .إنتاج الخرسانة التقليدية بإستخدام اإلسمنت يتسبب في إنبعاث كميات
كبيره من الغازات ( )Greenhouse Gasesمثل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث أثناء تصنيع
اإلسمنت [ .]1إن الموارد الطبيعية لصناعة االسمنت بدأت في االستنزاف .لهذه األسباب تركز األبحاث
خصوصا في حقل الهندسة اإلنشائية على مواد بديلة بحيث تحقق التنمية المستدامة دون اإلخالل بخواص المواد
األصلية [.]2
ومن هذه البدائل البوزوالنا حيث تعتبر من المواد المستهدفة دائما إضافتها إلى الخرسانة والتي تعتبر من أهم
المواد المستخدمة في المنشآت والمباني المختلفة ،ومصطلح البوزوالنا يطلق بصورة عامة على عدد من المواد
الطبيعية والمواد المحضرة صناعيا مثل الطين المحروق ( (Burnt clayوهو المادة المستخدمة في هذه
الدراسة ،شرط أن يحتوي علي سيليكا غير متبلورة لتكون ذات فعالية عالية وإن تكون لدرجة عالية من النوعية
لتتمكن من التفاعل مع الجير بوجود الماء].[3
حيث قامت هذه الدراسة على استبدال االسمنت بمادة الطين المحروق بنسب مئوية 3و %7من وزن االسمنت
المستخدم في العينة المرجعية ،وأجريت مجموعة اختبارات على هذه الخلطات ،اختبار الهطول واختبار الضغط
3
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لعينات مكعبة وأخرى اسطوانية واختباري االمتصاص والمسامية ،وذلك لمعرفة تأثير استبدال االسمنت بمادة
الطين المحروق المحلية ومقارنتها بالدراسات السابقة.

 - 2الدراسة المعملية

 1-2المواد المستخدمة
 1-1-2اإلسمنت

تم إستخدام اإلسمنت البورتالندي العادي لجميع الخلطات الخرسانية من إنتاج شركة اإلتحاد العربي للمقاوالت
مصنع زليتن المطابق للمواصفات البريطانية ( ،)BS821-1992ويبين الجدول ( )1التركيب الكيمائي لإلسمنت
وخواصه الفيزيائية.

جدول ( )1التركيب الكيميائي لإلسمنت وخواصه الفيزيائية.

التركيب الكيميائي

النسبة المئوية )(%

اإلختبارات المعملية

النتائج

الفاقد عند الحرق

0.3

نسبة الماء القياسية

0.3

SiO2

20.14

Fe2O3

2.99

Al2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
أكسيد الكالسيوم الحر
-

5.91
62.9
1.59
2.13
0.19
0.97
2.40
-

المساحة السطحية ) ( g/cm
زمن الشك االبتدائي ) دقيقة:ساعة(
زمن الشك النهائي ) دقيقة:ساعة(
ثبات الحجم) مم(
نعومة اإلسمنت ) النسبة المحجوز %ة(
مقاومة اإلنحناء

2977
3:25
5:30
1.00
4
2.1ن/مم 2بعد يومان
7ن/مم 2بعد 28يوم
26ن/مم 2بعد يومان
44ن/مم 2بعد 28يوم

الوزن النوعي

2

مقاومة الضغذط

3.15

 2-1-2الركام الناعم
الركام الناعم المستخدم هو رمل طبيعي مورد من محاجر مدينة سبها حسب المواصفات البريطانية (BS882-
 ، )1992الشكل رقم ( )1يبين منحنى التدرج الحبيبي والحدود العليا والدنيا .والجدول رقم ( )2يبن الخواص
الطبيعية للرمل.

التحليل المنخلي للركام الناعم

النتائج
لحد
األعلى

النسبة المئوية للمارة %

الحد
األدني

شكل ( )1منحنى التدرج الحبيبي للرمل الطبيعي (رمل سبها)
9
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جدول ( )2يوضح الوزن النوعي للركام الناعم (زلتين)
اإلختبارات

النتائج

حدود المواصفة الليبية

الوزن النوعي

9.56

9.2 – 9.6

 3-1-2الركام الخشن
الركام الخشن المستخدم هو ركام طبيعي مورد من محاجر مدينة زليتن ،الشكل رقم ( )2يبين منحنى التدرج
الحبيبي له والحدود العليا والدنيا حسب المواصفات البريطانية ( ..)BS812-1992والجدول رقم ( )3يبن
الخواص الفيزيائية والميكانيكية للركام حسب المواصفات البريطانية (.)BS-En1197-1992
جدول ( )3يوضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية والميكانيكية للركام الخشن
اإلختبارات المعملية

النتائج

المواصفات البريطانية
BS – En – 1197 - 2009

الحدود الطبيعية

نسبة اإلمتصاص

%1.74

ال تزيد عن %1

--

الوزن النوعي

2.69

-

9.2 – 9.5

النتائج
لحد األعلى

النسبة المئوية للمارة %

الحد األدني

شكل ( )2منحى التدرج الحبيبي للركام الخشن

 4-1-2ماء الخلط

تم إستخدام الماء الصالح للشرب في إعداد الخلطات الخرسانية حسب المواصفات الليبية ()LQS 294,1988

بنسبة .W/C= 0.5

 5-1-2الميتاكاولين
تمت عملية تجميع عينات الطين (الكاولين) من منطقة براك الشاطئ في الجنوب الليبي والشكل  3يوضح

العينة .تتم المعالجة الح اررية للعينة عن طريق الحرق باشتراطات محددة وهي أن تكون درجة الح اررة ما بين

 000 – 700درجة مئوية ولفترة زمنية محددة ،حيث تم حرق العينات بواسطة الفرن الكهربائي لمدة ساعتان من
1
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الزمن بدرجة ح اررة  700درجة مئوية ،الجدول رقم ( )4ورقم ( )0يبين الخواص الفيزيائية والتركيب الكيمائي
الناتج من اختبار  XRFللميتاكاولين ،إن التركيب الكيميائي لمادة الميتاكاولين يضم العديد من المركبات

الكيميائية تتمثل في بعض أنواع المعادن وأكاسيدها كأكاسيد السليكون واأللمنيوم والحديد وبعض األنواع األخرى

وتتفاوت نسب هذه المركبات حسب تواجدها بالمادة ،فمنها ما يتواجد بنسب عالية ومنها ما هو متواجد بنسب
قليلة جداً ،الجدول رقم ()4و( )0يبين الخواص الفيزيائية والتركيب الكيميائي للميتاكاولين.

.
شكل ( )3طين الكاولين
جدول ( )4الخواص الفيزيائية للميتاكولين.
الخواص الفيزيائية

النتائج

الوزن النوعي

9..6

نسبة اإلمتصاص للخبث()%

1.1

جدول ( )5التركيب الكيميائي للميتاكاولين.
اسم المركب
الكيميائي

الرمز الكيميائي

النسبة ()%

أكسيد السليكون

SiO2

69.91

أكسيد األلمنيوم

Al2O3

92.56

أكسيد الحديديك

Fe2O3

9.95

أكسيد الكالسيوم

CaO

3..21

أكسيد الماغنيسوم

MgO

1.25

الكلور

CL

1.99

أكسيد الصوديوم

Na2O

1.9

أكسيد البوتاسيوم

K2O

1..

 6-1-2اإلضافات
تم إضافة الملدنات الفائقة السائلة  sikament -163Mبنسبة  %2من وزن االسمنت لخفض نسبة الماء بدرجة
كبيرة والجدول رقم ( )6يبين الخواص الطبيعية للملدن.
4
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جدول ( )6يوضح الخواص الطبيعية للملدن السائل.
البيانات الفنية
اللون

سائل بني

الكثافة (° 02م ) Kg/L 1.116 ± 3.91

 2-2الخلطة الخرسانية

تم إستخدام معادلة الحجم المطلق إليجاد النسبة بالوزن لكل من اإلسمنت والركام والماء واإلضافات الالزمة لتنفيذ
الخلطة الخرسانية للحصول على أفضل النتائج ،أعدت ثالث خلطات خرسانية ( )M3 ،M2 ،M1تحتوي على

مادة الميتاكاولين بنسب ( )%7 ،%3 ،%0من وزن اإلسمنت في الخلطة كبديل جزئي عنه .والجدول ()7
يوضح نسبة مكونات الخلطات الخرسانية.

جدول ( )7يوضح نسبة ومكونات الخلطات الخرسانية المستخدمة
عدد العينات

العينة

مكعبات

أسطوانات

نسبة

نسبة المادة

نسبة المادة

اإلسمنت %

المستبدلة

المضافة

(ميتا كاولين)

(سيكامنت) %

%

M1

5

5

311

0

0

M2

2

2

97

3

2

M3

2

2

93

7

2

 3-2اإلختبارات المعملية
تم إختبار الهطول للخرسانة الطازجة لقياس قوام الخرسانة عن طريق معرفة هبوطها وذلك حسب مواصفة
الجمعية األمريكية لفحص المواد رقم ( ،)ASTM C143وتم إجراء إختبار مقاومة الضغط على عينات
المكعبات الخرسانية بأبعاد  10×10×10سم واسطوانات بارتفاع  27وقطر  10.0سم بعد معالجتها بالماء لمدة

 7و 22و 06يوم ،وأجرى إختبار اإلمتصاص والمسامية على مكعبات بنفس أبعاد إختبار مقاومة الضغط بعد
المعالجة لمدة  22و 06يوم ويهدف هذا اإلختبار لمعرفة قدرة الخرسانة على سحب الماء داخل فجواتها.

 -3تحليل ومناقشة النتائج

من خالل النتائج المتحصل عليها نالحظ تأثير إضافة الميتاكاولين على الخرسانة في كل اإلختبارات ،من
الشكل( )4تبين بأنه عند استبدال الميتاكاولين وإضافة السيكامنت 163تتحسن قابلية التشغيل للخرسانة فتصبح
طرية قابلة للوضع بشكل أسهل في القوالب حيث كان مقدار الهبوط في العينة القياسية  6.2( M1سم( وفي
العينة  M2المحتوية على الميتاكاولين بنسبة  %3والسيكامنت  163بنسبة  %2كانت نسبة الهبوط (  6.5سم(
وهو أفضل قوام للخرسانة الطازجة فيعتبر قوام لدن ونالحظ انخفاض الهبوط في العينة  M3المحتوية على
الميتاكاولين بنسبة  %7والسيكامنت  163بنسبة  %2فكان الهبوط (  6سم ( ويعتبر قوام لدن أيضا.
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بعد إجراء اختبار الضغط على المكعبات عند عمر  7أيام تبين إن مقاومة الضغط للعينة  M1هي
( )25.6 Mpaبينما ازدادت مقاومة الضغط بشكل ملحوظ في العينة  M2لتعطي) (28.29 Mpaوسجلت
مقاومة الضغط للعينة . (26.37 Mpa) M3
بعد  22يوم من المعالجة في الماء تم اختبار الضغط حيث سجلت  (32.83 Mpa) M1ولوحظ ارتفاع في
العينتين  M2و  M3إلى ) (33.51،37.27Mpaعلى التوالي .
وبعد  56يوم كانت نتائج مقاومة الضغط للعينة  ،(32.05Mpa) M1وارتفعت إلى ( )36.96Mpaفي
 M2و ) (33.45 Mpaقي .M3
من خالل الشكل( ) 6بعد إجراء اختبار الضغط على األسطوانات عند عمر  7أيام تبين إن مقاومة الضغط للعينة
 M1هي( )21.29 Mpaبينما ازدادت مقاومة الضغط بشكل ملحوظ في العينة  M2لتعطي
) (23.53 Mpaوسجلت مقاومة الضغط للعينة  M3زيادة طفيفة عن العينة المرجعية ). (21.93 Mpa
اماااااا بعاااااد  22ياااااوم سااااااجلت مقاوماااااة الضاااااغط للعينااااااة  (27.31Mpa) M1ولاااااوحظ ارتفااااااع فااااااي M2
إلى) (31.01 Mpaو .(27.88 Mpa) M3
وعند عمر  56يوم كانت نتائج  ،)26.34 Mpa) M1بينما ارتفعت مقاومة الضغط بشكل ملحوظ في العينة
 ،)30.749 Mpa( M2وفي العينة  M3لتعطي ).(27.826 Mpa
ومما سبق يتضح أن مقدار مقاومة الضغط في العينات الحاوية على الميتاكالوين أعلى من العينة المرجعية
ويعود ذلك لما يحدث من إضافة عملية اماهة جديدة الى العملية االعتيادية بين الماء واالسمنت ،حيث يتفاعل
الميتاكولين مع نواتج االماهة )هيدروكسيد الكالسيوم( مما يحسن مقاومة الضغط .اال أن هذه القراءة تنخفض
بزيادة نسبة اليمتاكاولين المستبدلة وقد يعود ذلك إلى أن نوواتج اإلماهة من هيدروكسيد الكالسيوم قليلة مما
يترك نسبة من الميتاكولين دون تفاعل وهدا ما يؤثر على مقاومة الضغط.
من خالل الشكل()7و( )2يتضح انخفاض في نتائج اختباري المسامية واالمتصاص عند إحالل الميتاكاولين بكال
النسبتين حيث انخفضت نسبة االمتصاص بمقدار  %3.6و  %34عن العينة المرجعية لنسبتي االحالل  3و
 %7على التوالي بعد  22يوم بينما نسبة المسامية بمقدار  %21و  ، %09حيث معني إضافة مادة
الميتاكاولين للخرسانة أي إننا أضفنا الماليين والماليين من الجزيئات الدقيقة للخرسانة ،وهذه الجزيئات تعمل
نفس العمل الذي يقوم به الركام الصغير والناعم في ملئ الفراغات ما بين الركام الكبير إلي الركام الصغير إال
أن الركام الكبير هنا ممثل بحبيبات اإلسمنت والركام الصغير والناعم ممثل بحبيبات مادة الميتاكاولين والتي
تقوم بمأل الفراغات مابين حبيبات اإلسمنت لتقليل الفراغات ذات المستوي األدق في الخرسانة ،ونالحظ أيضا
أن نسبة االنخفاض زادت بشكل أكبر بعد  56يوم من المعالجة حيث انخفضت نسبة االمتصاص للعينات التي
بها الميتاكاولين بمقدار  %04عن المرجعية لكال نسبتي االحالل ،أما المسامية فقد انخفضت بمقدار  %22عن
المرجعية لكال نسبتي االحالل تقريبا .

5

المؤتمـــر الثاني للعلوم الهندسية والتقنية 13- 92
أكتوبر  9132صبراتة  -ليبيا
7
6.5

5.5
M3

M2

الهبوط Cm

6

M1

الشكل ( )4يوضح مقدار الهبوط للخرسانة الطازجة
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0
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7.00%
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الشكل ( )5يوضح نتائج إختبار مقاومة الضغط للخرسانة.
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26.347

 28يوم
27.315

 7أيام
21.295

القياسية

30.749

31.011

23.537

3.00%

27.826

27.882

21.939

7.00%

7.00%

3.00%

القياسية

الشكل ( )6يوضح نتائج إختبار مقاومة الضغط للعينات االسطوانية
2

المؤتمـــر الثاني للعلوم الهندسية والتقنية 13- 92
أكتوبر  9132صبراتة  -ليبيا

1.4

1
M1

0.8

M2

0.6

M3

0.4

متوسط نسبة االمتصاص ()%

1.2

0.2
0
 56يـــوم

عمر الخرسانة ( يوم )

 28يــــوم

الشكل ( )7يوضح نتائج إختبار اإلمتصاص.
30
25

M1

15

M2
10

M3

5

متوسط نسبة المسامية ()%

20

0
 56يـــوم

عمر الخرسانة ( يوم )

 28يــــوم

الشكل ( )2يوضح نتائج إختبار المسامية.

 -4الخالصة واالستنتاجات
من خالل إجراء االختبارات المحددة على الخرسانة اإلسمنتية بنسب استبدالية لوزن اإلسمنت لمادة الميتاكاولين
المحددة بهذه الدراسة لتسجيل النتائج المتحصل عليها ثم التوصل إلى االستنتاجات التالية:
 .1إن إضافة الميتاكاولين لإلسمنت له تأثير في الماء القياسي للخرسانة النظامية حيث عند إضافة
الميتاكاولين نحتاج ماء أكثر وذلك ألن الميتاكاولين لها سطح نوعي كبير.
 .2عند إضافة الميتاكاولين لإلسمنت فإن ذلك يؤثر في مقاومة الضغط حيث أنها تزيد من مقاومة
الخرسانة بشكل أقل في الوقت المبكر في اختبار 7ايام بنسبة زيادة وصلت الى  %19وذلك لعدم
إنتاج هيدروكسيد الكالسيوم لتفاعل الميتاكاولين ولكنها تعطي نتائج جيدة بعد  22و56يوم بنسبة زيادة
عن العينة المرجعية تصل الى  %15وذلك ألنها تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الذي نتج عن
تفاعل اإلسمنت مع الماء وتكون مادة جيالتينية تمأل الفراغات بين حبيبات اإلسمنت فتقل نفاذية
ومسامية وامتصاص الخرسانة بشكل كبير جدا حيث انخفضت نسبة االمتصاص بمقدار  %39عن
العينة المرجعية والمسامية بنسبة  %09للعينة الحاوية على  %7من الطين المحروق ،مما يعطيها
مقاومة جيدة.
 .3من الناحية االقتصادية تعتبر إضافة مادة الميتاكاولين ذات فائدة كبيرة في تقليل تكلفة إنتاج الخرسانة
وذلك ألنها تقلل من كمية اإلسمنت المستخدم كما في هذه الدراسة بنسبة تصل الى  ،%7ويقلل ولو
بنسب ضئيلة تلوث البيئة واستنزاف مواردها.
.
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