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 الملخص
الخ الرخام، ودراسة تأثيرها علي خواص مسحوق لي استبدال االسمنت البورتالندي االعتيادي بإيهدف هذا البحث 

اإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن صناعة الرخام ستساهم في تقليل نسبة تراكم هذه رسانة ذاتية الدمك حيث أن 
وتوفير موارد مالية من وراء استغاللها في استثمارات ومشاريع تعود بالنفع علي  ت واألضرار الناتجة عنهالمخلفا

حيث يمكنها االنسياب خالل األعضاء اإلنشائية قابلية تشغيل عالية الخرسانة ذاتية الدمك  توفرالفرد والمجتمع . 
و كأو نضح .  قدرتها علي ملء الفراغات دون انفصالزازات و تحت تأثير وزنها بدون استخدام الهكثيفة التسليح 

عل الضررل لتقليكان من الضروري البحث عن بديل جزئي لإلسمنت لى نسبة عالية من االسمنت ع ونها تحتوي 
 .ى البيئة ومتوفر محليا  

الخر  اختبار و، من وزن االسمنت  ( %01،%21،%11الرخام بنسب ) مسحوق استبدال االسمنت جزئيا  ب تم 
L-Box( و)V-Funnel( و)J-Ring( و)Slump Flowباستخدام اختبار قطر الهبوط ) سانة في الحالة اللدنة

( ي22-11-7مكعب لألعمار ) 03 لعدد مقاومة الضغط اختباربإجراء في الحالة المتصلدة الخرسانة  اختبارو  (
 . يوم  22اسطوانات بعمر  2لعدد  مقاومة الشداختبار  ووم 

ب قابلية تشغيل الخرسانة ذاتية الدمكمن  يحسن الرخام كبديل جزئي لالسمنت مسحوق بينت النتائج أن استخدام 
حيث كانانخفاض مقاومة الضغط لجميع األعمار الرخام  مسحوق سبب ي لكن   ، سبب قدرته علي ملء الفراغات

مقارنة بالخلطة المرج الرخام مسحوق من  %21لنسبة  %1.121هي في مقاومة الضغط ت أقل نسبة انخفاض 
عن ا مقاومة الشد خفضتعية ولكن انعن الخلطة المرج يوم 22بعد  زادت مقاومة الشد %11وعند نسبة  ، عية

 .%01و%21لخلطة المرجعية بنفس النسبة لكل من نسبة االستبدال 
 الشد .مقاومة  مقاومة الضغط،خرسانة ذاتية الدمك ، الرخام ، غبرة ال: الكلمات الدالة
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 المقـدمــة .1
 لخرسانة لها قدرة عالية علي االنسياباتقنية متطورة في قطاع  هي( SCC) خرسانة ذاتية الدمكال
(Flowability)  والملء(Filling ability )عناصرالفي وتستخدم لتحسين الصب أو نضح  بدون حدوث انفصال 

 هذه طورتذات األشكال المعقدة وكثيفة التسليح تحت تأثير وزنها فقط ودون الحاجة إلي استخدام الهزازات. 
 التسليح ذات المدعمة الهيكلية المنشآت في رئيسي بشكل لتستعملأواخر القرن العشرين  اليابان في الخرسانة

، بسبب قابلية التشغيل العاليةارة اليد العاملة ولتقليل المشاكل التي تحدث بسبب سوء الدمك وانخفاض مه الكثيف
هذه  دون حدوث تعشيش أو انفصال في الحبيبات . الكثيف التسليح وذات الضيقة القطاعات في صبها ويمكن

، بفضل خاصية التدفق العالية ومقاومة االنفصال وتنفيذ األساسات الخرسانة مناسبة ألعمال الصب تحت الماء 
في أعمال الترميم والعالج لبعض األجزاء المتضررة من الجسور ومحطات وقوف السيارات أيضا  كما استخدمت 

والحوائط الساندة بسبب قدرتها علي التعبئة والملء الكامل لألماكن التي يصعب الوصول إليها عند استخدام 
لية األداء والمستخدمة الخرسانة التقليدية . وتزايد االهتمام بتطويرها لتصبح خصائصها ضمن شروط الخرسانة عا

  .[1]في مشاريع البناء الضخمة كبناء األبراج و الجسور وفي مصانع الخرسانة مسبقة الصب
لضمان الحصول علي قابلية التشغيل الالزمة كما يمكن استخدام  ةاألساسي اتالمكون أحدالملدنات الفائقة 

( لتحسين مقاومة AEAالهواء المحبوس )( من أجل االستقرارية و مضافات VMAمضافات تحسين اللزوجة )
الذوبان باإلضافة إلي استخدام اإلضافات المعدنية )مواد خاملة أو بوزالنيه( كمواد مالئة لتحسين و  والتجمد 

 . الحفاظ علي قابلية التشغيل و ضبط محتوي االسمنت وتقليل حرارة اإلماهة 

خاصة في  كمادة بناءو إعادة استخدامها لفات الصناعية عادة تدوير المخإلالعالم مؤخرا   اتجه الباحثين حول
( وغبار Fly Ashمثل الرماد المتطاير ) استعمال اإلضافات المعدنية ، طلبا  كونها أكثر مواد البناء ،  الخرسانة

يمكن أن يقلل التكلفة ويحسن أداء الخرسانة ذاتية الدمك ، ولكن هذه اإلضافات غير  ( Silica Fumeالسيليكا )
كان من الضروري البحث عن بديل يلبي احتياجات ويتحتم علينا استيرادها من الخارج لذلك متوفرة في ليبيا 

 .لتقليل التكاليف واستغالل الموارد المحلية الخرسانة ذاتية الدمك ومتوفر داخل البالد
المعامل وهي  هذه في الرخام تسوية سطوح و تهذيب و نشر و قص عمليات من الرخام معامل مخلفات تنتج

يوضح المخلفات الصلبة كبيرة مختلفة  (1) الشكل ، الرخام من الحجم مختلفة كبيرة صلبة عبارة عن نفايات
 اإلنشائية األعمال كركام و الخرسانة صناعة فيبعضها  باستخدام النفايات تلك من التخلص يتم ، األحجام

 تسوية ، تهذيب ، نشر ، قص عمليات عن الناتجة النشارة من تتكون  ثقيلة لزجة سائلة و مخلفات ،المختلفة 
 إلضافة و البد منها التي اآلليات تبريد لعمليات تستخدم التي المياه من كبيرة كميات مع محمولة الرخام سطوح

 لتجف تترك و اصطناعية أو في بحيرات طبيعية هذه المخلفات تجميع يتم عادة . الرخام سطوح مواد تسوية
وهي المادة التي  ، غالبا   أماكن عشوائية في ترمى و تجمع التي الراسبة المواد لتبقى العوامل الجوية تأثير تحت

 و الحيوان اإلنسان على الصحية و البيئية المشكالت من الكثير هذه المادة تسبب .تتمحور حولها هذه الدراسة 
 .النبات و
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 .بصبراتة ( تكديس مخلفات الرخام قرب المناطق السكنية1الشكل )

يمكن أن يساهم ولو بالقدر البسيط في االستفادة من هذه إعادة تدوير هذه المخلفات و استعمالها كمادة بناء 
لتي بدورها تعتبر حال  لصعوبة الدمك و ا مناسبةالمخلفات إلنتاج خرسانة ذاتية الدمك ذات أداء عالي ومقاومة 

لعملية تصنيع االسمنت عن طريق  تقليل اآلثار الضارة كما ستعمل علي ومناولة الخرسانة في بعض المنشآت 
تقليل المحتوى اإلسمنتي . كما أن إعادة استخدام مثل هذه المخلفات يقلل من استهالك المواد الخام الطبيعية 

 طاقة الالزمة للتصنيع وعمليات اإلنتاج.بالتالي تقليل استهالك ال
لتقليل  ودراسة تأثير غبرة الرخام باستخدام مواد متوفرة محليا  لى تنفيذ خرسانة ذاتية الدمك إهذه الدراسة  تهدف 

علي قابلية التشغيل ومقاومة هذه الخلطة من وزن اإلسمنت(  %01و %21و %11بنسب )المحتوى اإلسمنتي 
استمرارية و التشجيع علي ،  عبء التخلص منهاد من مشكلة تراكم هذه المخلفات و في إطار المساهمة للح

الخرسانة باستخدام بدائل صديقة للبيئة لما لها من تأثيرات ايجابية البحث العلمي لتقليل محتوى اإلسمنت في 
  على االستدامة .

 الجانب العملي و المنهجية: .2

 للمواصفات مطابق وهو ، (42.5N) نوع )زليتين( الصنع محلي العادي البورتالندي االسمنت استخدام تم
 ( يوضح الخواص الفيزيائية لإلسمنت المستخدم.1، الجدول ) ]2[02340/20 الليبية القياسية

 .بين الخصائص الفيزيائية لالسمنت( ي1) الجدول

 حدود المواصفات النتيجة االختبار

 - 22 نسبة الماء القياسية)%(
 دقيقة 11اكبر من  221 االبتدائي )دقيقة(زمن الشك 

 ساعات 11أقل من  3:01 زمن الشك النهائي )ساعة(
كما  ، 2.310وزن نوعي و  1.23بمعامل نعومة كركام ناعم  زليتين منطقة من محليا   المتوفر الرمل استخدم

 القياسية للمواصفات مطابق 2.32ذو وزن نوعي   مم21مم إلي 1ذو تدرج من استخدم ركام خشن 
( بسبب Sika( من شركة)N-Plastocreteتم في هذه الدراسة استخدام ملدن نوع ) . ]3[200249/ الليبية
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تم توفره في السوق الليبي وهو ملدن عالي الكفاءة لتقليل المحتوي المائي وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة . 
و تم إجراء اختبار  111نخله علي المنخل رقم وتم مدينة صبراتة رخام بال مصنعالرخام من  مسحوق استجالب 

( يبين التحليل 2المكونة لعينة الرخام الجدول) األساسيةالمركبات  نسب لتحديد (XRD) الحيود باألشعة السينية
 .وغبرة الرخام قبل الطحن  ( يبين آلة قص الرخام2الشكل)، لغبرة الرخام  المعدني

الرخام ،  مسحوق بدون إضافة خرسانة ذاتية الدمك  MP0 الخلطة األولي ، خلطات 1علي  اشتملت هذه الدراسة
و  %11تم تنفيذها بإضافة غبرة الرخام بنسب مختلفة بدل األسمنت ) MP30 و  MP20 و MP10 خلطاتال

، ( لجميع الخلطات 1.071( من وزن اإلسمنت كانت نسبة الماء للمواد اإلسمنتية الرابطة ) %01و  21%
 .أوزان المواد المستخدمة في هذه الدراسة( يبين 2الشكل)

 يوضح نسبة المعادن المكونة لغبرة الرخام. (2الجدول)

Semi Quan. Chemical Formula Compound Name Mineral Name 
86 3CaCo Calcium Carbonate Calcite 

11.5 )3CaMg(CO Calcium Magnesium Dolomite 
2.5 2SiO Silicon Oxide Quartz 

 

 

 .الرخام قبل الطحن حبيبات و  ( آلة قص الرخام2)الشكل

للخرسانة  [4] (EFNARC)تم تصميم الخلطات وتحديد نسب الخلط بناء  علي توصيات المنظمة األوروبية 
وقد تم تنفيذ عدد من الخلطات التجريبية للتأكد من مالئمة المواد المستخدمة والحصول علي النسب ذاتية الدمك 

-Slump flow  ،J-Ring،V، أجريت االختبارات )التي تضمن الحصول علي قابلية التشغيل المطلوبة 
Funnel  ،L-Box  و من أجل اختبار الخرسانة في الحالة المتصلدة تم صب  ،( لتقييم أداء الخرسانة الطازجة

خرسانية الختبار مقاومة الضغط  مم لكل خلطةX011 111اسطوانات مقاس  2مم وعدد 111مكعبات مقاس  2
ومقاومة الشد االنشطاري على التوالي . حيث وضعت العينات بعد فكها في أحواض ماء إلى حين موعد 

   . المستخدمة في الخلطاتنسب الخلط وأوزان المواد ( يبين 0الجدول) اختبارها .
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 . المستخدمة في الخلطاتنسب الخلط وأوزان المواد ( 0جدول) 
 

 

 والمناقشة  النتـائـج .3
 نتائج اختبارات الخرسانة في الحالة اللدنة:

الهدف من هذه االختبارات هو  ضمان توفر الخواص األساسية التي تميز الخرسانة ذاتية الدمك عن غيرها من 
 مقاومة االنفصال الحبيبي.  ،قابلية العبور  ،أنواع الخرسانة وهذه الخواص هي قابلية الملء 

   و اختبار Slump Flowاختبارنتائج االختبارات للخرسانة ذاتية الدمك في الحالة اللدنة )  يبين( 1الجدول)
J-Ring  و اختبارV-Funnel  و اختبار L-Box )حدود المواصفات األوروبية لهذه االختبارات  كما يوضح

EFNARC. 
 ( نتائج اختبارات الخرسانة ذاتية الدمك في الحالة اللدنة .1)الجدول

 Slump flowنتيجة اختبار الهبوط  .1
أظهرت الهدف من هذا االختبار تقييم قابلية االنسياب األفقي للخرسانة ذاتية الدمك دون وجود أي عوائق ، 

 كانمن وزن االسمنت  (%01 ، %21 ، %11) الرخام بنسبة مسحوق بسمنت جزئيا  النتائج أنه عند استبدال اإل
، مم  711وهي أعلي من قطر الهبوط للخلطة المرجعية علي التوالي  مم (721 ، 721 ، 731) قطر الهبوط

 هذهتتفق  ، مما يقلل حاجة الخرسانة للماء الحرألن غبرة الرخام تعمل علي تقليل االحتكاك بين الجزيئات 
ذاتية  مسحوق الرخام يحسن من تشغيلية الخرسانةالذي وجد أيضا  أن  Belaid et.al[2] 2012))النتائج مع 

التي )الحجر الجيري و الخبث (  هللمواد البوزالنيأن المساحة السطحية  بسببالدمك مقارنة بالمواد البوزالنيه 

 الخلطة
 االسمنت

3Kg/m 
 غبرة الرخام

3Kg/m 
 الركام الخشن

3Kg/m 
 الركام الناعم

3Kg/m 
 الماء

3Kg/m 
 الملدن

3Kg/m 
MP0 111 1 311 311 127.1 17.1 
MP10 111 50 311 311 127.1 17.1 
MP20 111 111 311 311 127.1 17.1 
MP30 011 111 311 311 127.1 17.1 

L-Box 
(h2\h1) 

V-Funnel (sec) J-Ring T50 Slump Flow 
Mix No. 

T 5MIN T (mm) (sec) )mm( 
1.2 11.43 2.1 11 2.92 755 MP0 

1.22 .207  3.20 21 0.20 731 MP10 

1 11.64 2.22 21 3.85 721 MP20 

1.111 7.44 1.00 .12  .22  721 MP30 

0.8-1 0-(+3) 6-12 0-10 2-5 650-800 
Limit 

(EFNARC)[10] 
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مما يقلل الطلب علي المستخدمة في هذه الدراسة الرخام  مسحوق استخدمها الباحث أعلي من المساحة السطحية ل
إضافة الرماد المتطاير الذي توصل إلي أن  Bouzoubaâ et.al(2001) [6] الباحث  علي عكس .الماء

 ذاتية الدمك .هبوط الخرسانة قطر بدل االسمنت تقلل من ( %31،%11،%11بنسب عالية )
إلي بدون غبرة رخام  MP0طة لللخ ثانية 2.22 من( 50Tمم )111يزداد الزمن الالزم لوصول الخرسانة للقطر 

( علي التوالي مما %21 ، %11ذات نسب االستبدال ) MP20و   MP10( ثانية للخلطات0.21 ، 0.20)
ذات نسبة االستبدال  MP30للخلطة وتقل  ، الرخام في الخلطة مسحوق يعني زيادة لزوجة الخلطة بزيادة نسبة 

 أي انخفاض اللزوجة . 01%
نتية تماسك المونة اإلسم يقلحيث تسبب في حدوث انفصال المونة عن الركام  %21زيادة نسبة الرخام عن 

 انةو قد يكون ذلك بسبب نقص كمية العجينة اإلسمنتية الالزمة لترابط مكونات الخرسبزيادة نسبة الرخام  بالركام
ول ز إجراء االختبار حيث بدأت حبيبات الركام الخشن في النلالنفصال الحبيبي أثناء  MP30الخلطة فقد تعرضت

ب الخرسانة في مخروط االختبار كما أن انفصال المونة عن الركام بدا واضحا  بعد رفع إلي أسفل عند ص
  حدوث انفصال للمونة اإلسمنتية عند األطراف . يبين (0، الشكل)المخروط وانسياب الخرسانة 

 

 
 MP10خلطة                                  SCC خلطة

 
 MP30خلطة                                 MP20خلطة 

 أداء الخلطات ومدي استقراريتها في اختبار هبوط االنسياب.( 0الشكل)

  J-Ringاختبار الحلقة المعدنية .2
الهدف من هذا االختبار تقييم قابلية االنسياب األفقي للخرسانة ذاتية الدمك في وجود عوائق )قضبان التسليح( 

مم 11من %21و %11الرخام بنسبة  مسحوق يزداد عند استبدال  J-Ringلوحظ  أن االحتجاز في اختبار 
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و أن النتائج أعلي من الحدود الموصى بها في MP20 و MP10مم للخلطات 21للخلطة المرجعية إلي 
(EFNARC بسبب زيادة لزوجة الخلطة ، ويقل االحتجاز للخلطة )MP30   بسبب السيولة العالية جدا ،

 Belaidi[2]تتفق هذه النتائج مع . J-Ringالمحتوية علي غبرة الرخام في اختبار ( يبين الخلطات 1الشكل)
et.al (2012)  21حيث تحسنت نتائجه هو أيضا  عند زيادة نسبة الرخام عن% . 

 
 MP30خلطة                       MP20خلطة                         MP10خلطة      

 . J-Ring( الخلطات المحتوية علي غبرة الرخام في اختبار 1الشكل)

  V-Funnelاختبار  .0
 انخفاض نتائج االختبار نالحظ من .للمقاطع الضيقة ومتغيرة األبعاد يستخدم هذا االختبار لقياس قابلية الملء 

ثانية مقارنة بالخلطة  3.20والتي لها زمن تدفق  MP10لخلطة االنسياب خالل المقاطع الضيقة لقابلية 
للخلطة المرجعية سلوك مقارب  الهفكان   MP20الخلطة ، أما ثانية 2.1والتي لها زمن تدفق MP0المرجعية 

ارها بعد فترة من و استقر كما لوحظ تجانس المكونات بعد سقوطها في الوعاء  ثانية  2.22التدفق حيث كان زمن 
لها انسيابية عالية أدت النخفاض  MP30الخلطة  ، (MP0 ، MP10 ، MP20للخلطات ) إجراء االختبار

ويمكن ذلك من خالل إعادة االختبار بعد لمراقبة تجانسها ثواني مما يعني أنها بحاجة  3قيمة زمن االختبار عن 
ني عن الزمن األول لقبول ثوا 0زمن ال تتجاوز الدقائق من إجراءه لنفس الخلطة بحيث تكون الزيادة في  1

 .الخلطة 
 L-Boxاختبار   .1

الهدف من هذا االختبار قياس قابلية العبور للخرسانة ذاتية الدمك بين قضبان التسليح وقدرتها علي االستواء 
وهي مقبولة وفقا  للمواصفة  1.2كانت  MP0االختبار للخلطة المرجعية نتيجة  في المقاطع العميقة .الذاتي 

االستواء الذاتي  قابليةو في األشكال المتغيرة علي تحسين قابلية العبور  الرخام مسحوق  عمليكما ، ( 1.2-1)
تبدي  كما أن الخرسانة ، ( علي التوالي1 ،  0.89( حيث كانت نسبة االحتجاز )MP10  ،MP20للخلطات )

أي  %01، ولكن عند االستبدال بنسبة  جيدة عند فتح بوابة الجهاز لجميع تلك الخلطاتقابلية انسياب وعبور 
فقد لوحظ عند فتح البوابة للجهاز عند إجراء ي االنفصال الحبيبتقل قابلية العبور وذلك بسبب  MP30الخلطة 

األمر الذي قلل من قيمة معدل  لركام الخشن ترسبت في قاع الجهازاالختبار لهذه الخلطة أن نسبة كبيرة من ا
  Uysalو Belaidi et.al (2012)[2]تختلف نتائج هذا االختبار مع . (1.111ليكون ) (H2 H/ 1االحتجاز )

et.al(2011) [3]  حتى  و %21و%11لنسب االستبدال  تتحسن خواص الخرسانة بزيادة نسبة الرخامأنه حيث
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 Belaidi et.al (2012)[2]الباحث باإلضافة إلي استخدام  1.1محتوى مائي الستخدام و يعود السبب  01%
 .ألن قيمة االحتجاز أقل علي الرغم من استخدام نفس المحتوى المائي في الدراستينالبوزالنا 

 نتائج اختبارات الخرسانة المتصلدة :
 اختبار مقاومة الضغط : .1
( يوم حيث نالحظ االنخفاض 22-11-7لألعمار )مقاومة الضغط الرخام علي  مسحوق تأثير  يوضح (1الشكل)

غير منطقيه لعله بسبب خطاء فى  11.117النتيجة  .الرخام لجميع األعمار مسحوق زيادة عند التدريجي 
 التجارب

 

 ( يوم.22-11-7( تأثير نسب غبرة الرخام علي مقاومة الضغط عند عمر )1الشكل)

،  MP0مع الخلطة المرجعية   MP30و MP20وMP10 من خالل مقارنة نتائج مقاومة الضغط للخلطات 
تتفق هذه النتيجة ،  كلما زادت نسبة االستبدال بغبرة الرخام انخفضت مقاومة الضغط  لجميع األعمارأنه نالحظ 

نقص كمية العجينة  أن االنخفاض في مقاومة الضغط سببه في Boukhelkhal et.al(2018) [7]مع 
وقد وصلت أقصى درجة تدرج قريب من تدرج االسمنت .  لرخام المستخدم ذوفي الخلطة و أن ااإلسمنتية 

حيث انخفضت مقاومة الضغط  %01عند إضافة غبرة الرخام بنسبة أيام 7بعمر انخفاض عن الخلطة المرجعية 
( %21.03وبنسبة )  MP10 ( للخلطة%2.113) ت بنسبةانخفضو  (%12.33عن الخلطة المرجعية بنسبة )

 وانخفضت( %27.123بنسبة ) MP30يوم كانت أقصي نسبة انخفاض للخلطة  11وبعمر ، MP20  للخلطة
يوم  22وبعمر ،  MP20( للخلطة %11.77وبنسبة ) MP10للخلطة  (%0.112)بنسبة مقاومة الضغط 

MP20 (1.121% )للخلطة  وأقل نسبة انخفاض MP30 لخلطةل( %27.270)انخفاضنسبة أقصى كانت 
 . (%7.170بنسبة ) MP10وانخفضت مقاومة الضغط للخلطة 

أيام بنسبة أعلي عند زيادة نسبة استبدال بغبرة الرخام حيث كانت  7بعد تزداد مقومة الضغط كما نالحظ أن 
أيام بنسبة 7في حين زادت مقاومة الضغط بعد  %2.00أيام للخلطة المرجعية 7بعد  في مقاومة الضغط الزيادة

MP0 MP10 MP20 MP30

أيام7 45.538 41.35 34.445 21.555

يوم14 49.333 47.778 41.55 36

يوم28 51.237 48.031 51.117 37.59
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 11بعدعلي التوالي ،  (MP10 ، MP20 ،  MP30للخلطات ) (37.111%،  21.327% ، 11.111%)
،  %20.121،  %1.10يوم تبدأ مقاومة الضغط بالزيادة بنسبة أقل للخلطات الحاوية علي غبرة رخام )

مقارنة بالخلطة المرجعية التي زادت بنسبة علي التوالي  (MP10 ، MP20 ، MP30للخلطات )(  1.117%
02.121% .  

 : االنشطاري مقاومة الشد اختبار  .2
تعتبر علي الرغم من أن هذه الخاصية  الدمك تقريبا  هي نفسها للخرسانة العاديةمقاومة الشد للخرسانة ذاتية 

( نتائج 3) يبين الشكل، ،  من مقاومة الضغط %11خاصية مقاومة الضغط حيث تشكل حوالي ضعيفة مقارنة ب
( %01 ، %21 ، %11الرخام بنسب ) مسحوق وية علي محتللخلطة المرجعية والخلطات الاختبار مقاومة الشد 

من المعالجة ، حيث أظهرت النتائج زيادة مقاومة الشد عن الخلطة يوم  22، وقد تم اختبار العينات بعد انقضاء 
بينما تنخفض قيم مقاومة الشد للخلطات ذات نسب االستبدال  ، %11.2بنسبة  %11 استبدالعند  المرجعية

 . ةالمرجعيمقارنة بالخلطة  %03.172بنفس النسبة وهي  %01 و 21%

 

 ( تأثير غبرة الرخام على مقاومة الشد االنشطاري.3الشكل)

 التـوصيـاتالخاتمة و  .4

كبديل  الرخام مسحوق من خالل النتائج التي تم الوصول إليها في هذا البحث نستنتج انه يمكن استعمال 
وذات تشغيلية ذاتية الدمك للحصول على خرسانة  %21 الى %11من  ةبنسب سمنت البورتالندي العاديألل

تقليل تلوث البيئة من  ه النتيجة اإليجابية تعمل على. هذعالية مقارنة بالخرسانة الخالية من غبرة الرخام
 الناتج من صناعة االسمنت . مخلفات الرخام و الغازات و الغبارجراء تراكم 

التقليل من  تساهم في اال نه الخرسانة الخضراءنستطيع تسميتها ب مخلفات الرخام على المحتوية الخرسانة
 تحققال ُتسبُب تلّوث ا في البيئة و عموما ثاني أكسيد الكربون الناتج عن صناعة الخرسانة؛ غاز انبعاثات 

   .ستدامةاال
 باآلتي :نوصي و النتائج المتحصل عليها من خالل هذه الدراسة 
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بإنشاء مصانع يتم  ،تدوير المخلفاتبرامج ومشاريع إعادة لمن قبل الجهات المعنية الالزم دعم توفير ال .1
بيئية فهي أيضا  توفر العديد من فرص  فوائد لما لها من فيها تجميع غبره الرخام وبيعها في اكياس

 .للشباب العمل
 لتنفيذ المنشآت بشكل أكبرالخرسانة ذاتية الدمك الرخام في انتاج  مسحوق  استخدامالتشجيع على  .2

 .والتقليل من التكلفة والحفاظ على البيئة لتفادي مشاكل الدمك التي عادة ما تصاحب الخرسانة التقليدية
مزيد من الخرسانة بعد اجراء الفي  الرخام مسحوق ليبية لها عالقه باستخدام  على اعداد مواصفة عملال .0

 .البيئيةلتقليل المخاطر األبحاث والدراسات 
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