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الملخص
تهدف هذه الدراسة إلي معرفة أثر استخدام البيتومين كمادة تغليف للركام لعزل السليكا في الركام من التفاعل مع
القلويات باإلسمنت .في هذه الدراسة تمت معالجة جميع العينات في الماء .وباعتبار ان تفاعل السليكا مع القلويات

يتطلب فترة زمنية ليصل إلي درجة الضرر فقد تم معالجة عينة من كل خلطة في محلول قلوي لغرض تعجيل هذه
التفاعالت .اختبار الهبوط أجري علي الخرسانة الطرية ،كما تم إجراء اختبار مقاومة الخرسانة للضغط ومقاومة

االنحناء ومعدل االمتصاص باإلضافة إلي اختبار حيود األشعة السينية واختبار المسح المجهري اإللكتروني لعينات
الخرسانة .تتلخص نتائج البحث في أن تغليف الركام بمادة البيتومين المائي ساهم بشكل ملحوظ في التقليل من حجم
الضرر الناتج عن التفاعل القلوي السليكي كما هو واضح من خالل وور المسح اإللكتروني المجهري ،وتبين لنا من

خالل النتائج أن تغليف الركام بالبيتومين قلل أيضا من نسبة االمتصاص .اغلب العينات سجلت انخفاض في مقاومة

الضغط تراوح بين ( 2.1إلي  )%3..3ومقاومة االنحناء بين ( 1..2إلي  )%33.2بالمقارنة مع العينات المرجعية.
الكلمات الدالة :التفاعل القلوي ،البيتومين المائي ،الركام ،السليكا.

 .1المقدمة

تفاعل القلويات مع السليكا هو تفاعل كيميائي بين السليكا في الركام الذي يحتوي على نسبة عالية من السليكا

والقلويات ( Na2Oو )K2Oفي العجينة اإلسمنتية .ينتج عن هذا التفاعل مادة هالمية يزداد حجمها بسبب
امتصاوها العالي للماء وبالتالي زيادة حجم هذه المادة الهالمية يترتب عليه تولد ضغط داخلي بسببه تحدث تشققات

داخلية دقيقة تؤدي إلي تفتت الخرسانة .التفاعل القلوي مع السليكا يتم تبسيطه في خطوتين:
)Alkali+Silica → Alkali-Silica Gel Reaction Product …………(1
)Gel Reaction Product + Moisture → Expansion …………….(2
الدراسات السابقة تؤكد على ان التفاعل القلوي مع السليكا من الممكن التقليل منه باستخدام االسمنت المنخفض

القلويات في وناعة الخرسانة وتعتبر من احدي الطرق للتقليل من هذا التفاعل باإلضافة إلي أن التقليل من المحتوي

االسمنتي في الخلطة يقلل ايضا من محتوي القلويات في الخلطة ،كما ان اضافة الرماد المتطاير للخلطة الخرسانية

تعمل على تخفيف التفاعل القلوي مع السليكا بشكل ملحوظ جدا ،وقد أكدت الدراسة أيضا أن اضافة برادة الحديد ايضا
تساعد على التقليل من التضخم الناتج عن التفاعل القلوي مع السليكا وذلك بالتقليل من نفاذية الماء] .[1وفي دراسة

أخري قام الباحثون بإضافة بودرة الحجر الجيري إلي الخلطات الخرسانية وقد اظهرت نتائج هذه الدراسة ان اضافة
الحجر الجيري فعالة للتخفيف من التمدد الناتج عن التفاعل القلوي مع السليكا وان أفضل نسبة إلضافة الحجر الجيري
3
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هي  .[2]%2.وقد قام الباحثون في دراسة أخري بمعالجة عينات لفترات زمنية طويلة تصل الي  33شهر للمقارنة مع
عينات تم تعجيل التفاعل بها وذلك بمعالجتها في محلول قلوي  1 N NaOHعند  80°Cلمدة تصل إلي  23يوم
حيث تبين النتائج أن سلوك العينات االولي بعد  12شهر هو نفس السلوك بالنسبة للعينات األخرى بعد  23يوم من
التعجيل للتفاعل وبهذا فإن نتائج هذا االختبار تعطي تنبؤ بنتائج التفاعل المتوقع بعد عدة سنوات] .[3وقام باحثون في

دراسة اخري بدراسة طرق التخفيف من التفاعل القلوي مع السليكا وذلك باستخدام الرماد المتطاير كبديل جزئي
لإلسمنت لصنع خرسانة اقل نفاذية وخلصت نتائج هذه الدراسة أن الفعالية للرماد المتطاير كانت في حدود االحالل

الجزئي من  2.الي  .[4]%2.كما استنتجت دراسة أخري أن إضافة نسبة  %3.من الرماد المتطاير في الخلطة

الخرسانية تكفي للتقليل من التفاعل القلوي مع السليكا].[5

تهدف هذه الدراسة لمعرفة تأثير استخدام الركام المشبع بمادة البيتومين المائي على التقليل من تفاعل القلويات في
االسمنت مع السليكا في الركام وكذلك تأثير استخدام الركام المشبع بمادة البيتومين المائي على مقاومة الضغط

وبعض الخواص الميكانيكية األخري ،وذلك للحد من ضرر هذه التفاعالت علي ديمومة الخرسانة.

 .2البرنامج العملي
تم غمر الركام في مادة البيتومين المائي حتي التشبع التام لغرض تغليف وعزل المساحة السطحية للركام .قسمت كامل
الكمية الي مجموعتين ،وتم تجفيف المجموعة االولي في هواء الغرفة لمدة  12ساعة والمجموعة الثانية تم تجفيفها في

الفرن عند درجة ح اررة  2..م لمدة  12ساعة ثم وضعت في الهواء لغرض التبريد .تم استخدام الركام المغلف من
ضمن مكونات الخرسانة .تهدف عملية تغليف الركام بمادة البيتومين المائي لعزل السليكا الموجودة في الركام عن
القلويات في االسمنت ،وذلك للتقليل من مشاكل تفاعل القلويات مع السليكا وخاوة في وجود الرطوبة ،وللحصول على

االهداف والنتائج المتوقعة تم اعداد سبعة خلطات خرسانية تحتوي على نفس نسب الخلط غير ان الركام المستخدم لكل

خلطة يختلف باختالف نسبة البيتومين المغلف للركام وطريقة التجفيف .ولتحقيق اهداف الدراسة والحصول على نتائج

كافيه للمقارنة ،تم تجهيز ووب  33مكعب مقاس  25.×25.×25.مم ،على اساس  3مكعبات لكل خلطة ،وكذلك
تم تجهيز ووب  33منشور مقاس  2..2..2..مم لقياس مقاومة االنحناء .كما تم تجهيز ووب عدد سبعة
مكعبات مقاس  5.×5.×5.مم لكل خلطة ومعالجتها في درجة ح اررة الغرفة بالغمر في محلول أكسيد الصوديوم
واكسيد البوتاسيوم لغرض تعجيل التفاعالت المتوقعة بين القلويات والسليكا والتنبؤ بنتائج التفاعل المتوقع بعد عدة

سنوات .تم اجراء أغلب االختبارات على العينات عند نهاية  2و 12و 3.يوم من المعالجات .الشكل( )2يوضح كيفية
خلط الركام بالبيتومين وتجفيفه في الهواء والفرن ،والجدول رقم ( )2يوضح تقسيم الخلطات التي تم إعدادها لهذه الدراسة

حيث يوضح الجدول نسبة البيتومين المغلف للركام المستخدم لكل خلطة إلي اإلسمنت وكذلك نوع التجفيف وزمن
التجفيف للركام المغلف ويبين كذلك نسبة إمتصاص الركام المستخدم لكل خلطة والتي تستخدم لتحديد كمية الماء الحر

المضاف لكل خلطة خرسانية.

شكل رقم ( :)2خلط الركام البيتومين وتجفيفه في الهواء والفرن
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جدول رقم ( :)2تقسيم الخلطات التي تم إعدادها لهذه الدراسة.
نسبة البيتومين إلي اإلسمنت

نوع التجفيف

زمن التجفيف

نسبة امتصاص الركام%

الخلطة 1

مرجعية بدون إضافة

بدون تجفيف

بدون تجفيف

3.2

الخلطة 2

.5...

هواء الغرفة

 12ساعة

3.2

الخلطة 1

2....

هواء الغرفة

 12ساعة

1.2

الخلطة 4

25...

هواء الغرفة

 12ساعة

1.2

الخلطة 5

.5...

 12ساعة

3.2

 12ساعة

1.2

 12ساعة

1.2

الخلطة

الخلطة 6
الخلطة 7

%

2....
25...

في الفرن
في الفرن
في الفرن

 1.2مكونات الخلطات الخرسانية
 1.1.2الركام الناعم

الركام الناعم المستخدم في هذه الدراسة تم توريده من منطقة زليتن ،وهو عبارة عن رمل طبيعي خال من الشوائب وقد
أظهرت نتائج اإلختبارات المعملية التي أجريت عليه في معمل الخرسانة بكلية الهندسة-الخمس بأن خواوه الفيزيائية

والحدود الدنيا والقصوي للتدرج الحبيبي مطابقة للمواوفات البريطانية .[6] BS882:2992

 2.1.2الركام الخشن

تم توريد الركام الخشن من شركة االتجاهات لصناعة الركام والواقعة بمنطقة سوق الخميس الساحل ،والذي يقع ضمن
الحدود المسموح بها في المواوفات البريطانية .[6] BS882:2992

 1.1.2اإلسمنت
االسمنت البورتالندي العادي المستخدم في هذه الدراسة من انتاج مصنع لبدة التابع للشركة االهلية لإلسمنت المساهمة،

وكانت خواوه الكيميائية والفيزيائية مطابقة للمواوفات البريطانية .[7] BS12:1996

 4.1.2ماء الخلط
تم استخدام ماء والح للشرب ،وهو مطابق للمواوفات الليبية رقم  132لسنة 2322ف].[8

 5.1.2البيتومين
البيتومين المستخدم لتغليف سطح الركام الخشن هو أحد المشتقات النفطية ولونه بني غامق يميل إلي السواد بعد
الجفاف وال يتطلب تسخين عند إستعماله ويتميز بمقاومته العالية لهجوم الكيماويات وكذلك األمالح ،والبيتومين بطبيعته

مادة عند تصلبها تكون غير منفذة لتسرب المياه ،البيتومين في السوق المحلي بالنسبة للالمع يعرف بالزيتي والمطفي

يعرف بالمائي .ولكون دولة ليبيا من البلدان الغنية بصناعة البترول األمر الذي يجعل استخدام مادة البيتومين لتغليف

1

المؤتمـــر الثاني للعلوم الهندسية والتقنية 13- 92
أكتوبر  9132صبراتة  -ليبيا
الركام اقتصاديا لمعالجة تفاعل السليكا مع القلويات وفي هذه الدراسة تم استخدام البيتومين المائي من إنتاج احدي

الشركات العالمية.

 .2.2تصميم الخلطة الخرسانية
اعتمدت في هذه الدراسة طريقة الحجم المطلق في تصميم الخلطات الخرسانية ،والجدول رقم ( )1يوضح مكونات
ونسب الخلط لكل متر مكعب.

جدول رقم ( :)1مكونات ونسب الخلط للخلطة الخرسانية المستخدمة لكل متر مكعب.

الركام الخشن

الركام الناعم

الماء

اإلسمنت

نسبة الماء إلي اإلسمنت()W/C

 2122كجم

 312كجم

 252.5كجم

 35.كجم

..25

 .1.2إعداد العينات
تم فك العينات من القوالب وترقيمها ووضعها في احواض كبيرة مملوءة بالماء وبنفس مواوفات ماء الخلط وبدرجة
ح ارره الغرفة  11الي 12درجة مئوية لحين موعد االختبار .والشكل ( )1يوضح كيفية معالجة العينات قبل موعد

االختبار.

شكل رقم ( :)1معالجة العينات

 .4.2االختبارات المعملية على العينات
اإلختبارات التي تم إجراؤها في هذه الدراسة هي إختبار التشغيلية للخرسانة الطازجة ،كما تم إجراء اختبار مقاومة
الخرسانة للضغط ومقاومة االنحناء ومعدل االمتصاص ،باإلضافة إلي اختبار الميكروسكوب اإللكتروني
الماسح) (SEMوإختبار حيود األشعة السينية(.)XRD

.1مناقشة النتائج
 .1.1التشغيلية

تم إجراء اختبار الهبوط لجميع الخلطات الخرسانية المعتمدة في هذه الدراسة وقد كانت قابلية الخرسانة للتشغيل
متوسطة وتراوح مقدار الهبوط لجميع الخلطات المستهدفة ما بين(100-25مم) وهو ضمن الهبوط التصميمي للخلطات

(21.-5.مم).
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الجدول رقم ( )3يبين نتائج اخت بار الهبوط للخلطات المستهدفة في الدراسة والذي نالحظ منه أن أعلي تشغيلية كانت
للعينة المرجعية مع انخفاضها بشكل طفيف لباقي العينات مع نفس نسب الخلط للمواد واختالف نسبة اإلضافة وطريقة

التجفيف.
جدول رقم ( :)3نتائج اختبار الهبوط
إسم الخلطة

نسبة اإلضافة %

طريقة التجفيف

مقدار الهبوط (مم)

الخلطة2

مرجعية بدون إضافة

بدون تجفيف

100

الخلطة1

5

في الهواء

95

الخلطة3

10

في الهواء

95

الخلطة2

15

في الهواء

85

الخلطة5

5

الخلطة3

10

الخلطة2

15

في الفرن

95

في الفرن

90

في الفرن

90

 .2.1نتائج اختبار مقاومة الخرسانة للضغط
تم تحديد مقاومة الخرسانة للضغط ومقارنة النتائج والتغيرات التي طرأت في هذه المقاومات لعدد  33مكعب تم
معالجتها في الماء ،ومدة المعالجة كانت  2و 12و 3.يوم وبعدد  12مكعب لكل فترة زمنية وتم أخذ متوسط عدد 3
مكعبات لكل خلطة من الخلطات السبعة المستهدفة في هذه الدراسة ،الجدول رقم ( )2يبين نتائج اختبار مقاومة
الضغط.

من النتائج يتضح لنا أن مقاومة الخرسانة للضغط لجميع العينات المغلف ركامها بالبيتومين تقل نسبيا مع زيادة نسب
التغليف لجميع فترات المعالجة ويرجع السبب إلى ضعف التماسك أو التالحم بين العجينة اإلسمنتية وسطح الركام
الخشن والذي تقل خشونة سطحه بإضافة البيتومين المائي له.
جدول رقم ( :)2نتائج اختبار مقاومة الضغط
إسم الخلطة

نسبة اإلضافة %

مقاومة الضغط

طريقة التجفيف

))MPa

بدون إضافة

بدون تجفيف

 7أيام

 22يوم

 09يوم

31.13

44.78

53.47

5

في الهواء

26.21

37.68

41.20

الخلطة1

10

في الهواء

25.22

36.73

39.42

الخلطة4

15

في الهواء

23.71

30.20

33.86

26.35

37.30

42.92

24.00

34.50

38.20

23.40

32.20

36.90

الخلطة1
الخلطة2

الخلطة5
الخلطة6
الخلطة7

5
10
15

في الفرن
في الفرن
في الفرن
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 .1.1اختبار مقاومة االنحناء
تم تحديد مقاومة االنحناء للكمرات ومقارنة النتائج والتغيرات التي طرأت في هذه العينات باختبار عينات تم معالجتها
في الماء كعينات مرجعية تمثل الحالة العامة للخرسانة في ظروفها الطبيعية ،والجدول رقم ( )5يبين نتائج اختبار

مقاومة االنحناء للعينات والتي كانت فيها قيمة مقاومة االنحناء للعينة المرجعية أكبر من جميع العينات األخرى .نالحظ
من الجدول أن تغليف الركام بالبيتومين يقلل من قيمة مقاومة اإلنحناء للكمرات مقارنة بالعينة المرجعية.
جدول رقم ( :)5نتائج اختبار مقاومة االنحاء
مقاومة االنحناء )(MPa

رقم الخلطة

نسبة اإلضافة وطريقة التجفيف

الخلطة1

مرجعية

4.764

الخلطة2

5%في الهواء

3.612

4.138

الخلطة1

10%في الهواء

3.421

3.846

4.170

الخلطة4

15%في الهواء

3.313

3.489

4.120

3.913

4.386

4.694

3.484

4.069

4.370

3.073

3.601

3.966

الخلطة5
الخلطة6

الخلطة7

5%في الفرن

10%في الفرن
%25في الفرن

 7أيام

 22يوم

 09يوم

5.325

6.51
4.757

 .4.1تحديد نسبة االمتصاص
تم تحديد نسبة االمتصاص لثالث عينات من كل خلطة لجميع الخلطات بعد معالجتها في الماء لمدة  12يوم وأخذ
متوسط النتائج ومقارنة النتائج والتغيرات التي طرأت علي هذه الخلطات  ،والجدول رقم ( )3يوضح نتائج معدل
االمتصاص لكل الخلطات المعالجة في الماء لمدة  12يوم والذي نستنتج منه أن نسبة االمتصاص للعينة المرجعية

أكبر من جميع العينات األخرى وبهذا يكون تغليف الركام بالبيتومين قد ساهم في التقليل من نسبة امتصاص الركام
للماء والذي بدوره كان سببا للتقليل من نسبة االمتصاص للخرسانة.
جدول رقم ( :)3نتائج اختبار االمتصاص
النسبة المئوية لالمتصاص

اسم الخلطة

نسبة اإلضافة

طريقة التجفيف

خلطة1

بدون إضافة

بدون تجفيف

4.033

5%

في الهواء

3.833

10%

في الهواء

3.588

15%

في الهواء

3.532

خلطة2
خلطة1
خلطة4
خلطة5

5%

خلطة6

10%

خلطة7

15%

في الفرن

في الفرق
في الفرن

()%

3.849
3.728
3.618

 .5.1التصوير المجهري

المسح اإللكتروني المجهري لعينات الخرسانة أكدت وجود ناتج التفاعل بين القلويات الموجودة في اإلسمنت والسليكا
الموجودة في الركام حيث يظهر ناتج هذا التفاعل علي شكل تشققات دقيقة(موضحة باللون األحمر) ناتجة عن الضغط
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الداخلي المتولد عن المادة الهالمية والتي يختلف حجمها وشكلها من عينة إلي أخري ،ونظ ار لمحدودية عدد العينات

المسموح لنا بإجراء المسح المجهري لها تم اختيار عدد خمس عينات فقط من العينات المعالجة في المحلول القلوي

لمدة  25.يوم والتي تمت معالجتها في المحلول القلوي للتنبؤ بسلوك هذا التفاعل بعد عدة سنوات ألن هذا التفاعل
يظهر بعد فترة زمنية طويلة كما ذكرنا سابقا ،الشكل رقم ( )3يوضح المسح المجهري للعينة المرجعية (الخلطة)2

المعالجة في المحلول القلوي والذي يتضح من خالله وجود التشققات الداخلية الدقيقة الناتجة عن تفاعل القلويات مع

السليكا بشكل ملحوظ وكبير.

شكل رقم ( :)3المسح اإللكتروني المجهري للعينة المرجعية(الخلطة)2

الشكل رقم ( )2يوضح المسح اإللكتروني المجهري للخلطة  1المعالجة في المحلول القلوي والذي نستنتج منه وجود
التشققات الداخلية الدقيقة الناتجة عن تفاعل القلويات مع السليكا بشكل أقل من العينة المرجعية بقليل  ،والشكل رقم

( )5يوضح المسح اإللكتروني المجهري للخلطة  3المعالجة في المحلول القلوي والذي يوضح فعالية تغليف الركام

بالبيتومين المائي للتقليل من التشققات الداخلية الدقيقة الناتجة عن تفاعل القلويات مع السليكا مقارنة بالعينات السابقة

 ،والشكل رقم ( )3يوضح المسح اإللكتروني المجهري للخلطة  2المعالجة في المحلول القلوي حيث يتضح حسب
الصورة أن هذه العينة هي األفضل من حيث فعالية البيتومين في التقليل من هذا التفاعل.

شكل رقم ( :)2المسح اإللكتروني المجهري للخلطة  1المعالجة في المحلول القلوي
7
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شكل رقم ( :)5المسح اإللكتروني المجهري للخلطة  3المعالجة في المحلول القلوي

شكل رقم ( :)3المسح اإللكتروني المجهري للخلطة  2المعالجة في المحلول القلوي
والشكل رقم ( )2يوضح المسح اإللكتروني المجهري للخلطة  2المعالجة في المحلول القلوي والمجففة في الفرن وتم

اختيار العينة األخيرة لمقارنتها بنظيرتها المجففة في الهواء والذي أتضح منها من خالل مقارنة الصور أن التجفيف في

الهواء يعطي تقريبا نفس نتائج التجفيف في الفرن.

شكل رقم ( :)2المسح اإللكتروني المجهري للخلطة  2المعالجة في المحلول القلوي
8
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 6.1اختبار حيود األشعة السينية ()XRD

 1.6.1اختبار حيود األشعة السينية لعينة الركام ()XRD
الجدول رقم ( )2يوضح نسب األكاسيد الموجودة في عينة الركام.

جدول رقم ( :)2نسب األكاسيد الموجودة بعينة الركام

CO2%

Na2O%

Al2O3%

SiO%

Cl%

K2O%

CaO%

40.67

0.05

0.74

6.16

0.11

0.07

52.23

OXIDES
SUM

 2.6.1اختبار حيود األشعة السينية لعينات الخرسانة المعالجة في المحلول القلوي()XRD

تم إجراء إختبار حيود األشعة السينية لعينات الخرسانة بعد معالجتها في المحلول القلوي لمدة  25.يوم ،تحليل حيود
األشعة السينية يبين أن جميع العينات المعالجة في المحلول القلوي ذات تركيب بلوري ( )Crystallineويظهر

بروز قمم مرتفعة لبعض المركبات ومنخفضة للبعض األخر ،ويالحظ في جميع العينات أن أعلى ارتفاع قمة للمركب

( )Calciteعند الزاوية ( ،29.4˚ )˚2θالجدول رقم ( )2يوضح نسب األكاسيد الخاوة بالخلطات المعالجة في
المحلول القلوي لمدة  25.يوم.

جدول رقم ( :)2نسب األكاسيد الخاوة بالخلطات المعالجة في المحلول القلوي

األكاسيد

أســــم الخلطــة
الخلطة1

الخلطة2

الخلطة1

الخلطة4

الخلطة5

الخلطة6

الخلطة7

()CaO%

41.52

40.76

40.72

40.78

39.03

42.07

43.26

()SiO%

25.75

29.29

28.54

28.11

31.81

24.62

24.30

()MgO%

0.66

00.00

00.00

00.00

00.00

0.60

00.00

31.21

28.53

29.89

30.49

28.14

32.05

31.39

0.86

1.42

0.85

0.62

1.02

0.66

1.05

()CO2

()H2O

 .4الخالصة

من خالل المسح المجهري اإللكتروني للعينات تم التأكد من وجود ناتج التفاعل بين القلويات الموجودة في اإلسمنت
والسليكا الموجودة في الركام علي شكل تشققات داخلية دقيقة ناتجة عن الضغط الداخلي المتولد عن زيادة حجم المادة

الهالمية حيث تقل هذه التشققات بزيادة نسبة البيتومين المغلف للركام المستخدم في كل خلطة ولكن لم يتم معرفة نسبة
هذا التفاعل في العينات نظ ار لقلة اإلمكانيات المتاحة في مراكز البحوث الليبية.
التأثير اإليجابي إلضافة البيتومين المائي للخلطات الخرسانية كان أيضا في التقليل من معدل اإلمتصاص للخرسانة
حيث وولت نسبة النقص في نسبة اإلمتصاص كحد أقصي إلي .%21.21

كما أن إضافة البيتومين المائي إلي الخلطة الخرسانية لها تأثير علي الخواص الميكانيكية سواء للخرسانة الطازجة أو
المتصلدة حيث تقل التشغيلية بمقدار بسيط عن العينة المرجعية مع زيادة نسبة البيتومين المغلف للركام المستخدم في

كل خلطة .وقد ساهمت إضافة البيتومين المائي إلي الركام أيضا في التقليل من قيمة مقاومة الضغط للخرسانة ومقاومة
الخرسانة لإلنحناء وتزيد نسبة النقص في المقاومة بزيادة نسبة البيتومين المغلف حيث وولت نسبة النقص كحد أقصي

إلي  %33.32بالنسبة لمقاومة الخرسانة للضغط ،ووولت كحد أقصي إلي  %33.22بالنسبة لمقاومة اإلنحناء.
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 التوصيات.5
: من خالل الدراسة المعملية والنتائج التي تم الحصول عليها نووي بمواولة البحث في النقاط التالية

] نوو ي ي ي ييي بد ارس ي ي ي يية مس ي ي ي ييتقبلية إلجي ي ي ي يراء االختب ي ي ي ييارات الالزم ي ي ي يية لتحدي ي ي ي ييد نس ي ي ي ييبة التفاع ي ي ي ييل القل ي ي ي ييوي م ي ي ي ييع الس ي ي ي ييليكا2[

.)X-RayFluorescence( وإجراء اختبار طيف األشعة السينية
] د ارس ي ي ي ي يية ت ي ي ي ي ييأثير فتي ي ي ي ي يرة التجفي ي ي ي ي ييف للرك ي ي ي ي ييام المغل ي ي ي ي ييف ب ي ي ي ي ييالبيتومين الم ي ي ي ي ييائي وك ي ي ي ي ييذلك نس ي ي ي ي ييبة التغلي ي ي ي ي ييف عل ي ي ي ي ييي1[
الخ ي ي ي ي يواص الميكانيكي ي ي ي ي يية والكيميائيي ي ي ي يية للخرس ي ي ي ي ييانة وذلي ي ي ي ييك بتعريض ي ي ي ي ييه لفت ي ي ي ي يرات تجفي ي ي ي ي ييف مختلفي ي ي ي يية وتغليف ي ي ي ي ييه بنس ي ي ي ي ييب

.أكبر
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