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الملخص
تستخدم الخرسانة بشكل واسع في مواد البناء و تعد من أهم مواد البناء في العصر الحديث خصوصا مع

تسليحها بالحديد لتكون خرسانة مسلحة ،وتتكون الخلطة الخرسانية من مواد أولية وهي الركام واإلسمنت والماء  ،و للخرسانة
خصائص كثيرة تمتاز بها عن المواد األخرى فهي تأخذ شكل صلد ومتين مع الزمن تدريجيا وتبدأ بالشك االبتدائي ( initial

 )settingوتنتهي بالشك النهائي ( ،)final settingوكذلك فهي شديدة المقاومة للضغط ()compressive strength

ولكنها في نفس الوقت ضعيفة جدا في مقاومة الشد ) (tensile strengthلذلك فإن الخرسانة العادية (غير المسلحة) ال
تستخدم أبدا في األماكن التي تحدث فيها إجهادات الشد وللتغلب على هذه المشكلة يوضع حديد التسليح وهو مقاوم ممتاز
لقوى الشد وقوى الضغط ،ومع ذلك فإن قضبان حديد التسليح في المنشآت الخرسانية تكون معرضة للتآكل نتيجة للبيئة

القلوية المحيطة بالخرسانة أو وجود نسب كبيرة من الطين أو المواد العضوية أو األمالح أو الفوسفات في الرمل المستخدم

للخرسانة ويؤدي الحديد المتآكل الى مشكلة خطيرة لذلك البد من إستخدام إضافات تقلل من مشكلة التآكل.

تضمنت الدراسة التجريبية تأثير الملدن ( )ferrogard 901بنسب ( %)5.3-2على بعض الخواص
الفيزيائية للخرسانة مثل التشغيلية ،ومقاومة الضغط واالنحناء مقارنة بالخلطة المرجعية وذلك باستخدام مواد محلية (ركام

خشن وناعم واإلسمنت) في الخلطة الخرسانية وتم معالجة جميع الخلطات بعد صبها في وسطين (وسط خالي من األمالح

ووسط قلوي نسبة األمالح ( )%4.0وتم اختبار العينات لتحديد تأثير الملدن على خواص الخرسانة المتمثلة في مقاومة
الضغط ونسبة تغلغل الكلوريدات داخل عينات الخرسانة خالل مدة االختبار المحددة وقياس قيمة التشغيلية للخلطات
ومقارنتها بالخلطة الخالية من الملدن وقد أظهرت نتائج البحث زيادة في التشغيلية نتيجة لزيادة نسبة الملدن ،كما أشارت
النتائج بأن إضافة الملدن ال تظهر أي زيادة محتملة في مقاومة الضغط مقارنة بالخلطة المرجعية ،و من جانب آخر

أظهرت النتائج زيادة تغلغل الكلوريدات داخل الخلطة المعالجة في بيئة قلوية بتركيز  %4.0امالح مع مقارنتها بالوسط
المعالج الخالي من األمالح.
الكلمات الدالة  :الخلطة الخرسانية  ،الملدنات ،مقاومة الخرسانة  ،التشغيلية ،تغلغل الكلوريدات ،الوسط القلوي.
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 .1المقــــــدمة
تعتبر الخرسانة من أهم المواد الداخلة في الصناعات الهندسية خصوصا بعد تعزيزها بحديد التسليح ،ونتيجة

للتطور المهم واإلحتياجات الملحة إليجاد الحلول السريعة للمشاكل التي تظهر على المباني اإلنشائية من إنهيارات

وتصدعات الغطاء الخرساني بسبب تأثير البيئة المحيطة والعوامل الجوية كان من الضروري إيجاد طرق لمعالجة مثل هذه

المشاكل .حيث أشارت الدراسات السابقة إلى أن نوعية اإلضافات و كميتها في الخلطات الخرسانية لها تأثير كبير على
زيادة التشغيلية ومقاومتها للضغط ] . [3,2,1تناول الباحث] [4في دراسته تأثير استخدام انواع متعددة من الملدنات الفائقة
على خواص الخرسانة ذاتية الرص الطازجة والمتصلدة ومن هذه الملدنات ( )Conplast SP430وكانت نسب الملدن

المستخدم ( %)2-1.3-1-4.3من وزن االسمنت والمحتوى المائي ( %)4.34للخلطات التي تحتوي على االضافات اما

المحتوي المائي للخلطة المرجعية كان ( %)4.04وعند اجراء اختبار الهبوط كانت قيمة الهبوط للخلطة المرجعية 05 mm

وللخلطات التي تحتوي على االضافات( mm) 093- 074 – 054 – 044على التوالي ،وقد اجري اختبار الضغط
للمكعبات الخرسانية فكانت مقاومة الضغط تتراوح بين( MPa)54.3 – 6.0للخلطة المرجعية عند عمر ( )94 – 5يوم ،و

اما نسبة الملدن  %4.3فكانت قيمة مقاومة الضغط ( MPa )26.0 – 16.2عند اختبارها في عمر ( )94 – 5يوم

واعطت نسبة الملدن %1مقاومة ( MPa)00.6 – 26.5خالل اختبارها في عمر ( )94 – 5يوم ،واعطت نسبة الملدن
 %1.3مقاومة قيمتها ( MPa )01 – 27واعلى مقاومة كانت للمدن  %2وكانت قيمتها ( MPa )03.5 – 01.2عند
اختبارها في ( )94 – 5يوم.

تناول الباحث] [5في دراسته أثر الماء لإلسمنت وزمن إضافة الملدن عند استعمال اإلضافات الكيميائية

المصنفة ] [6حسب المواصفة األمريكية ( )ASTMC 494من النوع ( )Aوالنوع( )Dوكذلك ( )Fعلى خواص الخلطة
الخرسانية وهي التشغيلية التي تعبر عن خواص الخرسانة الطازجة وقوة الضغط التي تعبر عن خاصية الخرسانة بعد
تصلدها المتمثلة في مقاومة الضغط وزمن الشك الذي يعبر عن التحول في مراحل الخرسانة من الطازجة إلى المتصلدة.
حيث انه من خالل الدراسة اتضح بان نسبة الماء لإلسمنت وزمن إضافة الملدن له تأثير على سلوك اإلضافات مع

إختالف هذا التأثير بين اإلضافات العادية والفائقة  .استخدمت الملدنات العادية و الملدنات الفائقة ( Plasticizers and
 ) Super Plasticizersبشكل واسع في صناعة الخرسانة لتحسين وتطوير خصائصها الميكانيكية والكيميائية وجعلها قابلة
لالنسياب لتمأل القوالب بصورة كاملة تحت تأثير وزنها الذاتي دون الحاجة الى هزاز ميكانيكي او الدمك اليدوي للحصول
على خرسانة مدموكه] ، [8,7وهذه الدراسة تشير الى ان نوعية وكمية الملدنات المستخدمة كإضافة لتحسين أنواع مختلفة

من الخرسانة كان لها األثر ليس فقط على زيادة القدرة التشغيلية بل على المقاومة المبكرة أيضا ومن خالل هذه الدراسة

أظهرت النتائج ان التشغيلية تزداد بقياس الهبوط في الخرسانة (  )slump testحيث كانت قيمة الهبوط  2.3سم بالنسبة
للخلطة االولى ومع اضافة الملدن ازدادت من ( 5.1الى  )5.0سم  ،وبتغير نسبة الماء لإلسمنت( .)w/cوبالتالي زيادة
المقاومة المبكرة مقارنة بالخرسانة العادية] [13,12-10خالل(  ) 26 – 7يوم .
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تناول الباحث] [9في دراسته تأثير اضافات الملدنات الفائقة (سيكامنت-ان ان)على الخواص الميكانيكية

للخرسانة الطازجة والمتصلدة والمنتجة باستخدام مواد محلية وكانت نسب الملدن المستخدم ( %)5.3-2.3-1.3-4.3من

وزن االسمنت والمحتوى المائي ( %)4.09-4.05-4.01-4.59على التوالي بالنسبة لقيم االضافات اما المحتوي المائي
للخلة المرجعية كان (  . %) 4.01وقد اجري اختبار مقاومة الضغط عند  26-7يوم من عمر الخرسانة واعطت نسبة

الملدن  %4.3اقل مقاومة للضغط خالل اختبارها في ( )26-7يوم وكانت على التوالي ( ، MPa )03.93-57.40اما
نسبة الملدن  %2.3اعطت افضل النتائج من خالل اختبارها في الزمن المحدد وكانت( MPa )36.10–00.00وعند
اجراء اختبار الهبوط كانت اعلى قيمة  224 mmإلضافة للملدن %5.3

واقل قيمة  75mmعند اضافة نسبة

الملدن.%4.3

 .2مجال البحث
 دراسة تأثير الوسط المعالج على الخواص الهندسية لجميع الخلطات الخرسانية.

 دراسة تأثير اإلضافات الموضوعة في الوسط المعالج ومعرفة نسبة تغلغل الكلوريدات فيها.

 .3البرنامج العملي
 .1.3خواص المواد المستخدمة في الدراسة:
 اإلسمنت :في هذه الدراسة تم أستعمال اإلسمنت البورتالندي العادي ( )Type 1لجميع الخلطات الخرسانية والمطابق
للمواصفات القياسية لجمعية المواد واإلختبارات ) (ASTM C150وهو من إنتاج اإلتحاد العربي (مصنع البرج 

زليطن) حيث كان مخزن في أكياس محكمة ومفرغة من الهواء.

 الماء :تم أستعمال مياه صالحة للشرب وذلك ألستخدامه في الخلط حيث كانت خالية من أي مواد عالقة من شبكة
المياه المحلية .نسبة الماء إلى اإلسمنت كانت ثابتة لجميع الخلطات الخرسانية ( )w/cتساوي (.)0.4

 الركام الناعم :هو عبارة عن رمل طبيعي جاف ( )5mmخالي من الشوائب ،ومورد من مدينة زليطن ويتميز هذا النوع
من الرمل بمعامل نعومة  1.49والوزن النوعي له ) .(2.65gm/cm3الركام الناعم له تأثير مهم على خواص الخلطة

الخرسانية (خاصية التشغيل ومقاومة الضغط) وقد أجريت عليه اإلختبارات المعملية لمعرفة مدى مطابقته للمواصفات

القياسية.

 الركام الكبير :تم أستعمال ركام محلي ( )20mmمورد من المحاجر المتواجدة بمدينة العزيزية .هذا الركام المستعمل
كان خال من الشوائب والطين التي تعمل على أضعاف التماسك بين العجينة اإلسمنتية والركام وقد تم إختباره معمليا
وكان مطابق للمواصفات البريطانية ).[10] (BS 882:1983

 .2.3إجراءات التجهيز واإلختبار
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في هذه الدراسة تم تحديد نسب مكونات الخلط عن طريق أستخدام طريقة المعادلة الحجمية مع الجدير بالذكر أنه تم تثبيت

نسبة الماء إلى اإلسمنت ( )w/c=0.4لجميع الخلطات الخرسانية .كما تم إعداد عينات قياسية (72مكعب) مقاس
(134×134×134مم) ،وكل  5مكعبات يمثل حالة خاصة لكل خلطة خرسانية (مكعبين لمقاومة الضغط ومكعب لقياس
نسبة تغلغل الكلوريدات) .تمت معالجة العينات بغمرها في أحواض ممتلئة بوسطين قلويين مختلفين نسبة األمالح فيهم
كانت ( )0%0.4%وذلك بعد مرور  20ساعة من عملية الصب ولمدة  27يوما في درجة ح اررة المعمل حتى موعد
اإلختبار المحدد ( 9430267يوم) يتم بعدها تفكيك قوالب العينات ألجراء االختبارات الالزمة.

 .4النتائج والمناقشة
 .1.4درجة التشغيلية ()Workability

الهبوط هو إختبار شائع يستخدم لقياس درجة التشغيلية حيث كانت نتائج اإلختبار طبقا للمواصفات البريطانية

( .)BS1881:1983ومن خالل هذا البحث أشارت نتائج اإلختبار إلى أن الزيادة في نسبة اإلضافات له تأثير

كبير في زيادة التشغيلية والجدول رقم ( )1يبين نتائج إختبار التشغيلية .لذلك يتضح من خالل النتائج التحسن والزيادة
في التشغيلية مع زيادة نسبة الملدنات وثبات المحتوى المائي ( )w/cلجميع الخلطات مقارنة بالخلطة المرجعية .كما

يوضح الشكل ( )1طريقة قياس التشغيلية والشكل ( )2تأثير اإلضافات على زيادة التشغيلية.
الجدول ( )1يوضح نتائج إختبار الهبوط لجميع الخلطات الخرسانية
رقم الخلطة

نسبة الماء لإلسمنت ()w/c

نسبة المضاف لإلسمنت

إختبار الهبوط ))mm

1

4.04

%4

34

2

4.04

%2

74

5

4.04

% 5.3

144

الشكل ( )1طريقة القياس التشغيلية
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2
نسبة المضاف الى اإلسمنت %

الشكل ( )2تأثير اإلضافات على إختبار الهبوط

 .2.4مقاومة الضغط ()Compressive Strength
أجري إختبار الضغط القياسي في هذه الدراسة لغرض معرفة مدى تأثير اإلضافات والوسط المعالج للعينات على

مقاومة الخرسانة للضغط والتي كانت محددة بواسطة أستخدام مكعبات(134×134×134مم).اختبارات مقاومة
الخرسانة لالنضغاط أجري طبقا للمواصفات البريطانية ( )BS1881:1983حيث تم مقارنة مقاومة الضغط

للمكعبات التي ال تحتوي على إضافات مع تأثير معالجتها في وسط خالي من األمالح مع تلك العينات التي تم

معالجتها في وسط قلوي بتركيز ( )%4.0من األمالح .الشكل( )5يوضح تأثير الوسط المعالج للعينات التي ال تحتوي
على نسبة إضافات.
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7

الزمن ()days
الشكل( )5تأثير الوسط المعالج على مقاومة الضغط للعينات التي ال تحتوي على نسبة إضافات

مقاومة الخرسانة للضغط ()Mpa

60
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من خالل اإلختبارات لجميع العينات كانت مقاومة الضغط للمكعبات التي تمت معالجتها في وسط قلوي خالي من
األمالح أعلى من تلك الموضوعة في وسط المعالجة بتركيز  .%4.0والجدول ( )2يوضح نتائج تأثير المعالجة على
مقاومة الضغط من خالل إختبارها في الفترة الزمنية المحددة.
الجدول ( )2يوضح تأثير الوسط المعالج على مقاومة الضغط ( )Mpaلكل الخلطات
مضاف ()%3.5

مضاف ()%2.0

مضاف ()%0.0

األيام

األيام

األيام

تركيز األمالح

90

56

28

7

90

56

28

7

90

56

28

7

58

49

55

39

04

04

33

59

61

60

58

40

%0.0

58

55

51

39

52

55

51

38

60

58

56

37

%0.4

نالحظ إن المقاومة في المكعبات التي تحتوي على نسبة اإلضافة ضمن المسموح  % 5.3تزداد في الوسطين
المعالجين والشكل ( )0يوضع شكل المكعبات بعد إختبارها.

الشكل ( )0شكل المكعبات بعد إختبارها

 .3.4تغلغل الكلوريدات
يجرى اختبار تغلغل الكوريدات لقياس تركيز الكلوريدات في عدة أعماق ،كل العينات اختبرت بعد 94 ،30 ،26 ،7
يوم من المؤشرات التي استعملت لإلختبار بعد إزالة  3مم كغطاء ،واالختبار على عمق ( )54–24–14مم ويتم سحق
العينات وضعت في اكياس بالستيكية حتى اختبارها  ،والشكل ( )3يوضح الجهاز المستعمل لإلختبار.
أما الشكل ( )0يوضح تأثير نسبة اإلضافات ( %)5.3-4على تغلغل الكلوريدات الموضوع في بيئة قلوية بتركيز
 %4.0خالل الزمن المحدد لإلختبار ،ومن الشكل نالحظ ان العينات التي تحتوي على نسبة إضافات ضمن المسموح
 %5.3اعطت نتائج افضل من العينات التي ال تحتوي على اضافة نتيجة لتأثير الوسط القلوي عليها.
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الشكل ( )3جهاز تحليل الكلوريدات

140
)0.0%(7days
120

)3.5%(7days

)3.5%(28day

80

)0.0%(56day

60

)3.5%(56day

40

)0.0%(90day

تركيز الكلوريدات

)0.0%(28day

100

20

)3.5%(90day
0
)(10-20

)(20-30

)(0-10

العمق )(mm
الشكل ( )0تأثير اإلضافات على تغلغل الكلوريدات في وسط قلوي % 4.0

و يظهر الجدول ( )5تغلغل الكلوريدات في العينات التي تحتوي على نسبة مضاف  %5.3والعينات التي ال تحتوي
على إضافة بعد وضعها في الوسط المعالج . %4.0
الجدول ( )5يوضع تغلغل الكلوريدات داخل العينات
Chloride

concentration

-6

(PPM) Chloride

concentration*10

Interval depth mm
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Time days

Reduction

Curing 0.4%
0.4 %

Inhibitors
3.5%

0%

30

39

57

0 – 10

30

38

54

10 – 20

27

36

49

20 – 30

57

32

74

0 – 10

58

30

72

10 – 20

53

28

60

20 – 30

28

36

50

0 – 10

24

34

45

10 – 20

13

33

38

20 – 30

21

41

52

0 – 10

30

35

50

10 – 20

31

34

49

20 – 30

7

26

30

94

الخالصة
من خالل النتائج التي تم عرضها من خالل اختبارات المواد المكونة للخلطة الخرسانية و نوع االضافة المستخدمة فيها
وبعد التأكد من مطابقة االختبارات التي تم اجرائها للمواصفات المطلوبة  ،يتطلب االمر مزيدا من البحث و الدراسة
وخاصة عند استخدام نسب مختلفة من المواد الداخلة في الخلط و معالجتها تحت ظروف مختلفة  ،و عليه يمكن
تلخيص بعض النقاط .

 -1اثر االضافات على خواص الخرسانة في تحسين و زيادة التشغيلية.
 -2المقاومة العالية لتغلغل الكلوريدات تتحقق في الخلطات الخرسانية المحتوية على نسبة اضافة.

 -5كان تأثير معدل االضافات على مقامة الضغط ينخفض تدريجيا مقارنة بالخلطات بدون اضافة.

المراجع
[1] Jon Newman, Advanced Concrete Technology, Testing and Quality, Bansengchoo,
2003
[2] Neville, A. M., "Properties of concrete" 4th Edition New York and Longman , Englan.
[3] Neville, A. M., "Properties of concrete" .Published by Pearson Education, S.K printers,
India,2003,pp.258.

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

] [4كريم فاضل عبود(، ،تأثير نوع الملدن على خواص الخرسانة ذاتية الرص الطرية و المتصلدة)،مجلة جامعة

بابل ،العلوم الهندسية،العدد 3المجلد  21سنة 2415م

] [5الصادق عبيد عبدالله وأخرون (،الملدنات و عوامل تأثيرها و تأثرها في الخلطة الخرسانية).
[6] American Society for Testing and Materials (ASTM C494).
[7] Ouchi, M.,Nakamura ,S., Osterberg ,T., Lwin,M., "Applications of self-Compacting
Concrete in Japan , Europe and the United States, "United states Department of
Transportation , Federal Highway Administration , Bridge Technology,D.C.,USA,2004.

[8] Neville, A. M., "Properties of concrete" .Published by Pearson Education, S.K printers,
India,2003,pp.258.
] [9احمد محمد بالش واخرون (،تأثير اضافة الملدنات الفائقة على خواص الخرسانة المنتجة باستعمال الخامات

المحلية) المؤتمر الوطني السادس لمواد البناء و الهندسة االنشائية ،رقم (.)0

] [10المواصفات القياسية البريطانية رقم ( ،)662الركام الخشن ،لسنة .1982

