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  طة اخلرسانيةاخلل إىلالكربيت  إضافة تأثري
  
 هللا محمد أسـيل مد

 لكية الهندسة/اعدسم مدرس
 جامعة الانبار               

  

  (Abstract) اخلالصة
الكرس و يتضمن هذا البحث دراسة تأثري إضافة مادة الكربيت املنتجة يف معمل سامراء عىل خواص اخلرسانة مثل مقاومة الانضغاط و معاير 

و ) 9:8.5:8.5:1(و ) 7:8.5:8.5:1) (كربيت: حىص: رمل: مسنت(مت اسـتخدام اخللطات اخلرسانية بنسب خلط . مقاومة الشد ابالنشطار
عىل النتاجئ املسـتحصةل زايدة مقاومة الانضغاط ومعاير الكرس ومقاومة الشد ابالنشطار للخرسانة احلاوية  أظهرتحيث )0:3:1.5:1(و ) 12:8.5:8.5:1(

   .يوم مقارنة  ابخلرسانة الاعتيادية )  28( الكربيت مع زايدة نسـبة الكربيت املضاف للخلطة وتراجع هذه الزايدة يف معر 

Abstract 
 This research includes study of the of effect of adding sulphur, which is obtained from 
Samrraa factory on the properties of concrete like compressive strength, flexural strength and 
splitting tensile strength. 

The concrete mixes were: (1:8.5:8.5:7), (1:8.5:8.5:9), (1:8.5:8.5:12) and (1:1.5:3:0) 
(cement: sand: gravel: sulphur) respectively. The results refer to increasing of compressive 
strength , flexural strength and splitting tensile strength  with increasing of sulphur ratio but 
increasing decreased at age (28)day with respect to ordinary concrete (sulphur ratio=0%). 

  (Introduction)املقدمة  - 1
 أمهحتسني خواص اخللطة اخلرسانية كوهنا احد  إىلمن اجل الوصول جتربة اكفة املواد املتاحة يف مواقع العمل  إىلتتجه دول العامل الصناعية املتقدمة 

  .اذلي مل يعد مبقدور اجملمتع التكيف بدونه اإلنشاءاتمكوانت قطاع البناء و 
ً انعامً و يف هذا البحث مت اسـتخد عىل خواص اخللطة علامً ابن  اإلضافةهذا  تأثرياخللطة اخلرسانية ملعرفة  إىل إضافهتاام مادة الكربيت املطحونة طحنا

  .العراق يعترب بدلاً غنيا هبذه املادة

   اجعة البحوث وادلراسات السابقة مر  - 2
تسخني تتضمن  إنتاهجاتقنية .اسـتخدام مادة مالئة إماكنيةلرمل و الراكم اخلشن مع خليط من مادة الكربيت وا أهناعىل ) SC(ميكن تعريف خرسانة الكربيت 

درجة حرارة  إىلو ييل ذكل تربيد اخلليط الساخن املتجانس ليصل ) م119( إىلمن درجة انصهار الكربيت اليت تصل  أعىللك املكوانت بدرجة حرارة 
  )1(.الغرفة

   )2(.و املهنوالت ادلاخةل يف نظام شـباكت اجملاري بيباألانتسـتخدم خرسانة الكربيت لتصنيع 
هذه احملاوالت .دة يف اململكة العربية السعودية جو املتوا ألوليةا بدأت البحوث يف جامعة املكل فهد لتطوير اخلرسانة ابسـتخدام املواد اخلام  1977منذ عام 

  )1(.جعلت من خرسانة الكربيت مادة جتارية جديدة يف اخلليج العريب 
  .مت حتضريها ابسـتخدام راكم ورمل اململكة العربية السعودية و مت اسـتخدام احلجر اجلريي كامدة مالئة) SC(خواص مناذج من خرسانة الكربيت 

  )BS(حسب املواصفة الربيطانية ) مايكرون 600) (25(منه مير خالل املنخل رمق % 99-80الرمل املسـتخدم اكن ضعيف التدرج ، 
) % 10 -صـفر (حمتوى املادة املالئة يـرتاوح مـن  يف حني اكنابلوزن )% 30-صفر(خلطة مبسـتوى كربيت يرتاوح من  ةثنا عرش مت اسـتخدام ا

احلجـر  إضـافة أن إىل اإلضـافةو توصـلت هـذه  الانضـغاطحفـص مقاومـة  إجراءو قد مت  2 إىلالراكم النامع الوزنية تصل  إىلابلوزن و نسـبة الراكم اخلشن 
ففي حاةل اخللطات اخلالية من املادة املالئة بلغـت خرسانة الكربيت  انضغاطعىل مقاومة  تأثريهل  )ابودر ( مسحوق انمع ة مالئة انمعة عىل شلك اجلريي كامد

                                                 
 )1( (A.J.Al-Tayyib,A.K.Azad,M.H.Baluch and Ms.Khan)درس -
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نســبة ابودر احلجر اجلريي ب  إضافةو عند %  27 إىلتوى كربيت يصل ح اجن مب 2/ابون) 3800( مس  2/كغم267ممل ) 150×75(مادة انضغاط الاسطوانة 

  . مع الاحتفاظ بنفس قابلية التشغيل% 50 إىلو قلل ذكل حمتوى الكربيت  1,85ازدادت مقاومة الانضغاط مبقدار % 10
دراسة معلية لامنذج خرسانة كربيت مسلحة و غري مسلحة و ابسـتخدام الامسنـت البورتالنـدي الاعتيـادي  Khan((3)( أجرى 1985يف عام 

ومراقبة التآلك حيث راقب التآلك عن طريق قياس هجد نصف خلية من المنوذج املسلح ابحلديـد ) مة الانضغاط و النفاذيةمقاو (لفحص اخلواص الفزيايئية 
مقارنـة بـني خرسـانة الكربيـت و  إجراءمث  تتآلكحىت و الوقت اذلي تسـتغرقه العينات  ) Mgso4 % 5(و )  .Nacl%  5(و املغمور مبحلول مؤلف من 

ــة  ــة للتــآلكمنــاذج خرســانة الكربيــت اكنــت ذات مقاومــة ضــعيفة جــدا  أن إىلفأشــارت النتــاجئ اخلرســانة الاعتيادي ــة ابخلرســانة العادي  إىلابلرجــوع  .مقارن
)Shetty()4(  درجة انصهاره مث ميزج مع الراكم اخلشن و النامع و قد مت اســتخدام عـود كربيـت مـن اخللطـات التجريبيـة  إىليمت تسخني الكربيت حىت يصل

، نســبة 1: 8.5=  الامسنت/ع اخللطات ، نسـبة الراكممجلي 0و7امسنت ال تقل عن /مت اسـتخدام نسـبة ماء. و اليت ميكن الاعامتد علهيا األمثلاخللطة  إلجياد
  ) .مس20×10(و ) مس 15×  7و5(و اسطواانت قياس ) مس5(و ابسـتخدام مكعبات قياس ) 1:1(الراكم النامع  إىلالراكم اخلشن 
  . Bو الطريقة   Aخرسانة الكربيت الطريقة  إلنتاجميكن متيزي طريقتني  يف هذا املصدر

م مث توضـع الـامنذج اجملففـة يف حاويـة 121سـاعة بدرجـة حـرارة  24ساعة من املعاجلة الرطبة يمت جتفيف المنوذج يف الفـرن ملـدة  24بعد  ): A( يف الطريقة 
  .جة حرارة الغرفة ملدة ساعة واحدةدر  إىلت بعد ذكل ترفع الامنذج و تنظف و ترتك تربد لتصل ساعا 3م ملدة 121حتتوي عىل كربيت منصهر بدرجة حرارة 

البخـار تغطـس الـامنذج يف  إزاةل زئبقي ملدة سـاعتني و بعـد مم 2ضغط خبار  إىليوضع المنوذج اخلرساين اجملفف يف حاوية حممكة و يعرض  ) :B(يف الطريقة 
ً  إىل تسـتخرج الامنذج و تنظف و ترتك تربد حىت تصل الكربيت املنصهر ملدة نصف ساعة مث   .درجة حرارة الغرفة ملدة ساعة تقريبا

اكنت هنـاك زايدة يف مقاومـة ) 0,7(امسنت / لنسـبة ماء بأنهاملعدة بالك الطريقتني ، و قد وجد  ومقاومة الشد ابالنشطار للامنذج حفصت مقاومة الانضغاط
 0,8= امسنـت / و عنـد اســتخدام نســبة مـاء) A(عند اعامتد الطريقة  أضعاف) 5(و زايدة مبقدار ) B(امتد الطريقة عند اع أضعاف )7(الانضغاط مبقدار 

كام موحض ) B(عند اعامتد الطريقة  أضعاف أربعة إىلتزداد  فإهناطار نشو ابلنسـبة ملقاومة الشد ابال) B(عند اعامتد الطريقة  أضعاف) 10( إىلتصل الزايدة 
  :يت أدانهيف اجلدول اآل

  مم )50(حول خرسانة الكربيت ملكعبات قياس  )Shetty()4(نتاجئ دراسة ) 1(جدول 
  مقاومة الانضغاط ملكعبات خرسانة الكربيت )ساعة(معر الفحص )ساعة(مدة التجفيف  )ساعة(مدة املعاجلة الرطبة 

24  24  54  
  )B(الطريقة   )A(الطريقة 

  2مس/ كغم   %يتنسـبة الكرب   2مس/كغم  %نسـبة الكربيت
9.1 680  12.6  1085  

     
    مس)150×75(سطواانت قياس الاحول خرسانة الكربيت ) Shetty(نتاجئ دراسة )  2( جدول

 Bالطريقة  )ساعة(معر الفحص )ساعة(مدة التجفيف  )ساعة(مدة املعاجلة الرطبة 
  %الكربيت   2مس/ار كغمشطمقاومة الشد ابالن 

24  24 54 105  12,4  

  
  :املواد املسـتخدمة و طرق الفحص  - 3

  :السمنت -3-1
معمـل مسنـت القـامئ و املطـابق للمواصـفات العراقيـة اخلاصـة ابلسـمنت البورتالنـدي  إنتـاج لألمـالحالبورتالنـدي املقـاوم  تالامسنـاسـتعمل 

  .)5( 5/1984. ع.ق.م

  :الراكم -3-2
  ) :الرمل(الراكم النامع  -3-2-1

  .)6( 45/1984ع .ق.تدرجه حسب املواصفة القياسـية العراقية م إجيادو مت  األنباريف حمافظة ) 35كيلو (ع مقلاسـتخدم راكم انم مصدره 
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  ).الرمل(التحليل املنخيل للراكم النامع ) 3(جدول رمق 
Limits of Iraq: spec. No. 45\1984 for zone(3) Passing(%) Sieve size (mm)  

90-100 
100-85  

100-75  

100-60  

40-12  

0-10 

100  
91.6  
80.1  
70.8  
24  

7.6    

4.75  
2.36  
1.18  
0.6  
0.3  
0.15 

  
  -:الراكم اخلشن -3-2-2

تدرجه حسـب املواصـفة القياســية  إجيادممل و مت  10اسـتعمل راكم خشن مصدره مقلع النباعي و اكن جيد التدرج و منتظم الشلك ذو مقاس 
  )6( .45/1984. ع.ق.العراقية م

  م اخلشنتدرج الراك) 4(جدول 
Limits of Iraqi spec. No.45/1984 for zone (3) Passing % Sieve size (mm) 

100 
85-100 
0-25  
0-5 

100  
89.2 
16.6  

0  

14 
10  
5  

2.36  

  
  املاء -3-3

  .اسـتعمل ماء الرشب الاعتيادي ملدينة الرمادي مجليع اخللطات 

  الكربيت -3-4
  عىل شلك ابودر انمع  مت اسـتخدام الكربيت املصنع من معمل سامراء

  :ومت اجراء الفحوصات الكمييائية عليه كام مبني يف اجلدول ادانه 
  

  جدول حفوصات الكربيت الكمييائية ) 5(جدول 
S Chemical symbol 

16  Atomic number 
32.066 Atomic weight  
115.21 Melting point c0 
444.60 Boiling  point c0  

2.07 Density g/cm3 
1.72 Enthalpy of fusion20. kJ/mole  

0.00270 Thermal conductivity w/cm/k(25c0)  
  
  رص اخلرسانة معلية خلط و   - 4

و اكنت معلية اخللط تمت بوضع مكية من الامسنت مث مكية من الراكم النـامع مث مكيـة ) 3م0.07(حوضية ذات سعة  خالطهمتت معلية اخللط ابسـتخدام 
تـمت  أن اىلن الراكم اخلشن مث تضاف المكية املتبقية مـن الـراكم اخلشـن و النـامع و السـمنت و الكربيـت مث تـمت معليـة اخللـط اجلـاف من الكربيت مث مكية م

تـمت  اخلليط الناجت مع اسـمترار اخللط ابخلالطة احلوضية حلـني احلصـول عـىل اخللـيط املتجـانس و مـن مث إىلاملاء  إضافةمالبسة اخللطة ابلاكمل مث تمت معلية 
صـب الطبقتـني و  إمتـامثوان و بعد  7طبقتني حيث مت رص لك طبقة بواسطة هزازة كهرابئية ملدة ال تزيد عن معلية صب اخلرسانة يف القوالب عىل شلك 

  .رصها متت معاجلة سطح الامنذج ابملاجل لغرض احلصول عىل سطح مسـتوٍ 
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  املعاجلة أسلوبو  اإلنضاج - 5
الـامنذج اخلرسـانية و تغطيسـها ابملـاء  إخـراج فتح القوالب احلديديـة و متساعة  24اخلرسانية مت تركها يف جو اخملترب ملدة معلية صب الامنذج  إكاملبعد 

  .الفحوصات إجراءيوم مث ) 7،14،28(ملدة 

  اخللطات املسـتعمةل  - 6
  : اآلتيةمت اسـتخدام اخللطات 

  اخللطات اخلرسانية املسـتخدمة) 6(جدول 
  )السمنت: املاء(النسـبة  كربيت:حىص:رمل:مسنت  امس اخللطة

A 7:8.5:8.5:1 0.7  
B 9:8.5:8.5:1 0.7  
C 12:8.5:8.5:1 0.7 
D 0:8.5:8.5:1 0.7  

  القوالب املسـتخدمة - 7
مـمل  )500×100×100( بأبعـاد حديديـةممل يف حفوصات مقاومـة الانضـغاط و قوالـب  )100×100×100( بأبعادمت اسـتخدام قوالب حديدية 

  ).القفالان(ممل يف حفص الشد غري املبارش ) 200×100( بأبعادو مناذج اسطوانية  الكرس يرعالفحوصات م

  الفحوصات   - 8
  حفص مقاومة الانضغاط -8-1

ــوع  ــن ن ــة الفحــص م ـــتعملت ماكن ــعة ) ELE(اس ــوتن 1000(ذات س ــو ني ــفة  )كيل ــا للمواص ــة الانضــغاط و مت الفحــص طبق لفحــص مقاوم
)B.S.1881.part(5):1983( )7(  ثالثة مكعبات للك معريوما حيث مت حفص  7،14،28الفحص  أعامراكنت و.  

  حفص معاير الكرس -8-2
و مبسافة امتـداد  اءثناإلن نقطيت التحميل لفحص مقاومة  أسلوباتبع حيث ) كيلو نيوتن 50(ذات سعة ) ELE(اسـتخدمت ماكنة الفحص نوع 

  .)B.S.1881. part 118:1983) ()8يوما و حفص ثالثة مناذج للك معر و طبقا للمواصفة  7،14،28الفحص  أعامرممل و اكنت  400

  )ابالنشطارالشد (مقاومة الشد غري املبارش حفص  -8-3
   طواانت للك معر و مت الفحص مبوجباس) 3(ممل مبعدل ) 200×100(جيرى حفص مقاومة الشد ابالنشطار ابسـتخدام اسطواانت قياس 

  ASTM C496-86)9( و مت احتساب مقاومة الشد ابالنشطار حسب املعادةل التالية:  
fst=2P/ ╥dL….(1) 

  :حيث 
fst  : مقاومة الشد ابالنشطار)Mpa(  
P  :األعىلل املسلط امحل )N(  

D  : قطر المنوذج)mm(  
L : طول المنوذج)mm(  

  مناقشة النتاجئ مع الاسـتنتاجات - 9
  Compressive strengthمقاومة الانضغاط  -9-1

) 7،14( األعـامرنسـبة الكربيت عىل مقاومة الانضـغاط يف اجيابيا لزايدة  تأثرياهناكل  أن) 2(و ) 1( األشاكلو لك من ) 7(يوحض اجلدول رمق 
قاومـة م تزاد) % 9-0(و عند زايدة نسـبة الكربيت من ) % 12٫5و12(مقاومة الانضغاط بنسـبة  تزاد) % 7-0(يوم فعند  زايدة نسـبة الكربيت من 

) 7،14( لألعـامر) % 21و 40(زادت مقاومة الانضـغاط بنســبة ) % 12-0(و عند زايدة نسـبة الكربيت من %  )15 , 62 و 28(  الانضغاط بنسـبة 
  .ىل التوايلعيوما 

) % 7-0(نســبة الكربيـت مـن هناك تناقصا و تراجعا عن هذه الزايدة يف مقاومـة الانضـغاط فعنـد زايدة  أنيوما وجد ) 28(و عند حفص الامنذج يف معر 
) 35 ,71(اكن مقـدار التنـاقص يف مقاومـة الانضـغاط ) % 9-0(و عند زايدة نسـبة الكربيت من ) % 66٫26(اكن مقدار التناقص يف مقاومة الانضغاط 

يومـا ) 28، 14، 7( الفحـص  أعامرعىل امتداد و ) %46 ,15(يف مقاومة الانضغاط  صاكن مقدار التناق%  )12-0(و عند زايدة نسـبة الكربيت من % 
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) % 7،9،12( نسـبابلنســبة للخرسـانة احلاويـة عـىل الكربيـت ب  أمـا%)  0= نســبة الكربيـت (  ةاكنت مقاومة الانضغاط تزداد ابلنسـبة للخلطة املرجعي
،  9، 7(لنسـبة كربيت ) %  50،  32، 20(يوم فاكنت تتناقص و اكن مقدار التناقص ) 28(يوم أما يف معر ) 14(فاكنت مقاومة الانضغاط تزداد بعمر 

مـن معليـات ) % 85-80(يـوم تكمتـل ) 28(و السـبب يف ذكل يعـود إىل انـه يف معـر  يـوم) 14(العمـر السـابق  إىلعىل التوايل ابلقياس نســبة ) % 12
  .رسانية فتقل املقاومةالاماهة فيتفاعل الكربيت مع املكوانت اخلرسانية خملفا جفوات أو مسامات تؤدي إىل تقليل كثافة اخللطة اخل

  .معدل مقاومة الانضغاط لامنذج اخللطات املسـتعمةل) : 7(جدول 
  حسب العمر)مياك ابساكل(مقاومة الانضغاط  نسـبة اخللط  امس اخللطة

  28  14  7 كربيت:حىص:رمل:مسنت
A 7:8٫5:8٫5:1 28  36  30  
B 9:8٫5:8٫5:1 32  37  28  
C 12:8٫5:8٫5:1 35  39  26  
D 0:8٫5:8٫5:1 25  32  38  

   
  العالقة بني العمر و مقاومة الانضغاط) 1(الشلك رمق 

                            
  

  العالقة بني نسـبة الكربيت و مقاومة الانضغاط) 2(الشلك رمق 
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  Flexural Strengthمقاومة الانثناء  -9-2
لاكفـة اخللطـات املســتخدمة يف هـذا البحـث حيـث تبـني ) معاير الكرس(ة الانثناء منتاجئ حفص مقاو ) 4(و ) 3( األشاكلو ) 8(يبني اجلدول 

يـوم واكن ) 28( ريوم و تتناقص يف معـ) 14(تزداد بعمر  فإهناأما للخلطات الباقية ) D(مقاومة الانثناء تزداد بزايدة العمر للخلطة املرجعية  أنهذه النتاجئ 
اجيـايب لـزايدة نســبة  تـأثريهنـاك بيامن .يـوم ) 14(معـر  إىلعـىل التـوايل ابلقيـاس ) % 7،9،12(لنسب كربيت ) % 44٫11و22٫85و12(مقدار التناقص 

و عنـد ) % 44٫82و40(زادت مقاومـة الانثنـاء بنســبة ) % 7-0(يوم فعنـد زايدة نســبة الكربيـت مـن ) 7،14( األعامرالكربيت عىل مقاومة الانثناء يف 
زادت مقاومـة الانثنـاء ) % 12-0(و عند زايدة نســبة الكربيـت مـن ) % 48٫27و60(زادت مقاومة الانثناء بنسـبة ) % 9-0(زايدة نسـبة الكربيت من 

ء فعند زايدة نسـبة الكربيـت هناك تناقصا يف مقاومة الانثنا أنيوما فقد وجد ) 28(يف معر  أما يوما عىل التوايل) 7،14( لألعامر) % 68٫96و84(بنسـبة 
-0(نســبة كربيـت تـزداد مـن ل و ) % 7٫14(اكن مقدار التنـاقص ) % 9-0(نسـبة كربيت تزداد من ل و ) % 17٫18(اكن مقدار التناقص ) % 7-0(من 
اهة فيتفاعل الكربيت مـع من معليات الام) % 85-80(يوم تكمتل ) 28(و السبب يف ذكل يعود إىل انه يف معر ) % 3,10(اكن مقدار التناقص ) % 12

 .املكوانت اخلرسانية خملفا جفوات أو مسامات تؤدي إىل تقليل كثافة اخللطة اخلرسانية فتقل املقاومة

  .معدل مقاومة الانثناء لامنذج اخللطات املسـتعمةل ) 8(جدول رمق 
  حسب العمر) مياك ابساكل(مقاومة الانثناء  نسـبة اخللط  امس اخللطة

  28  14  7 كربيت:حىص:رمل:مسنت
A 7:8٫5:8٫5:1 7  8٫4 6٫4 
B 9:8٫5:8٫5:1 8  8٫6 7 
C 12:8٫5:8٫5:1 9٫2 9٫8 6٫8 
D 0:8٫5:8٫5:1 5 5٫8 7٫5 

       
  

  العالقة بني العمر و مقاومة الانثناء) 3(الشلك رمق  
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 العالقة بني نسـبة الكربيت و مقاومة الانثناء) 4(رمق  الشلك  
  

  :  Splitting Tension)الشد ابالنشطار(مقاومة الشد الغري مبارش  -9-3
  .العالقات اليت متثل هذه النتاجئ) 6(و ) 5( األشاكلنتاجئ حفوصات الشد الغري مبارش لامنذج هذا البحث فامي توحض ) 9(يبني اجلدول رمق 

مقاومة الشد غري املبارش تزداد لاكفة اخللطات بزايدة معر الفحص ابسـتثناء اخللطات احلاوية عىل الكربيت حيث تتناقص املقاومة  أنالنتاجئ  يتضح من تكل
ات احلاوية يوم للخلط 28يوم لهذا النوع من اخللطات ويصل مقدار التناقص يف مقاومة الشد غري املبارش يف معر ) 14(ام عليه يف معر عيوم ) 28(بعمر 

و السبب يف ذكل  )% 0= نسـبة الكربيت  (اخللطة املرجعية إىلعىل التوايل قياسا ) % 15و27٫77و53٫33( إىل) % 7،9،12(عىل نسـبة كربيت 
تؤدي إىل  من معليات الاماهة فيتفاعل الكربيت مع املكوانت اخلرسانية خملفا جفوات أو مسامات) % 85- 80(يوم تكمتل ) 28(يعود إىل انه يف معر 

 .تقليل كثافة اخللطة اخلرسانية فتقل املقاومة
اكآليت ) D(اكنـت الـزايدة يف مقاومـة الشـد غـري املبـارش مقارنـة ابخللطـة املرجعيــة ) % 7،9،12(يومـا عنـد اســتعامل نسـب كربيـت ) 7،14( األعـامريف 

ــر %  )108٫33و25و8٫33( ــوايل لعم ــر .أايم) 7(عــىل الت ــزايدة 14و لعم ــت ال ــوم اكن ــة  ي ــة ابخللطــة املرجعي ــارش مقارن ــة الشــد الغــري املب ) D(يف مقاوم
  %.)7،9،12(لنسـبة كربيت ) % 86٫66و33٫33و20(

  معدل مقاومة الشد غري املبارش لامنذج اخللطات املسـتعمةل): 9(جدول رمق
  حسب العمر) مياك ابساكل(مقاومة الشد الغري مبارش  نسب اخللط  امس اخللطة

  28  14  7 كربيت:حىص:رمل:مسنت
A 7:8٫5:8٫5:1 1٫3 1٫8 1٫5 
B 9:8٫5:8٫5:1  1٫5 2 1٫8 
C 12:8٫5:8٫5:1 2٫5 2٫8 2 
D 0:8٫5:8٫5:1 1٫2 1٫5 2٫3 
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  لعمرالعالقة بني مقاومة الشد غري املبارش وا) 5(الشلك رمق 

                               
  

  
  العالقة بني مقاومة الشد غري املبارش ونسـبة الكربيت) 6( الشلك رمق

  الاسـتنتاجات  -10
  :ميكن تلخيص بعض الاسـتنتاجات من هذا البحث يه 

الكرس و مقاومة الشد ابالنشطار يف  معايرزايدة مقاومة الانضغاط ، إىلاخللطة اخلرسانية يؤدي  إىلزايدة نسـبة الكربيت املضاف كباودر انمع  .1
الكربيت يعمل كامدة مالئة للفراغات و الفجوات  أن إىلعىل الكربيت و تعزى هذه الزايدة يوم قياسا ابخللطة املرجعية غري احلاوية )  7،14(  األعامر

  .زايدة املقاومة  إىليؤدي  املوجودة يف اخللطة اخلرسانية فزتداد كثافة اخللطة مما
اخللطة املرجعية غري احلاوية عىل الكربيت و السبب  إىليوم تتناقص مقاومة الانضغاط ، معاير الكرس مقاومة الشد ابالنشطار قياسا ) 28(يف معر . 2

مسامات  أووانت اخلرسانية خملفا جفوات من معليات الاماهة فيتفاعل الكربيت مع املك) % 85- 80(يوم تكمتل ) 28(انه يف معر  إىليف ذكل يعود 
 .املقاومةتقليل كثافة اخللطة اخلرسانية فتقل  إىلتؤدي 
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  توصية   -11
اخللطة اخلرسانية لتفادي مشلكة حدوث الفجوات  إىلمادة مالئة  إضافةمع  اإلنشاءاتاخلرسانة اخلاصة بنجاح يف جمال  إلنتاجميكن اسـتخدام الكربيت 
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