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الخالصة

تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة سلوك الخرسانة الطرية والمتصلبة عند إضافة المادة  EM1إليها .ولتحقيق

هذ ا الهذذدف ت ريذذة د ارسذذة عمليذذة علذذى عذذدة خلطذذاة خرسذذانية ت ذ فيهذذا إضذذافة نسذذو وينيذذة مت ي ذرة م ذ مذذادة EM1
( )%10, %6.5, %3, %0م وي االسمنة وصو مكعباة واسطواناة م ه ه الخلطاة ،وبعد فحذ

النمذا

وبأعمار مختلفة ( )82¸ 41 , 7يو  ،تمذة المقارنذة بذي نتاا هذا مذ حيذل تقليذا نسذبة المذام إلذى االسذمنة ومقاومذة
االنض ذ اط ومقاومذذة الش ذذد االنشذذطار ومعامذذا المرونذذة والكلافذذة المتص ذذلبة الرطبذذة .ول ذذوحي فيه ذذا إ إض ذذافة الم ذذادة
 EM1إلذذى مكونذذاة الخرسذذانة يييذذد م ذ يابليذذة تشذ يا الخرسذذانة الطريذذة مقارنذذة بالخلطذذاة المر عيذذة التذذال ال تحتذذو
على  EM1ت ت ه ه المادة م الممك ت تستخد كمادة ملدنذة فذال الخرسذانة .كمذا تعمذا هذ ه المذادة علذى ييذادة
مقاومة االنض اط والشد االنشطار والكلافة ومعاما المرونة بنسو تعتمد بشكا رايسال علذى نسذبة  EM1المضذافة

وعلى عمر الخرسانة.
الكلمات الدالة :المادة ( )EM1فال الخرسانة ،خصاا

الخرسانة المتصلبة ،مضافاة الخرسانة.

Studying the Properties of Concrete Containing Natural Bio Productive
EM1
Abstract
This study focused on the behavior of concrete when EM1 was added, to achieve
the objective of this study a practical work was done on many concrete mixes. EM1 was
added as weight percentage from cement weight (0%, 3%, 6.5%, 10%). The mixes was
casted as cubic and cylinders samples and tested after 7, 14 and 28 days. Water cement
ratio, compression strength, tensile strength, plastic index and wet density of hardened
concrete were computed. The results shows that EM1 increases the workability of
concrete compare with reference mixes so EM1 can used to increase the plastic of
concrete and increase the compression and tensile and concrete density.
Key words: EM1 in concrete, Properties of Concrete, Concrete Admixture
المختصرات
W/C = water cement ratio.
EM1 = Effective Microorganisms
R= Control Sample
Ec= Modulus of Elasticity
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المقدمة

استخدا الهياي وال يمكذ تحقيذق هذ ه الخصذاا
شذذهدة المنش ذ ة الخرسذذانية تقذذدماظ ملحوي ذاظ

باس ذ ذذتخدا خرس ذ ذذانة اة مواص ذ ذذفاة عالي ذ ذذة ،اغلبه ذ ذذا
منت ذذة باسذذتخدا مضذذافاة خاصذذة تضذذاف تلنذذام مذذي

الخرسذذانة ،فقذد شذذاا اسذذتخدا الخرسذذانة الحاويذذة علذذى
المضافاة على الخرسانة التقليدية لما لهذا مذ الم اييذا
المتع ذذددة ،كالمقاوم ذذة والديموم ذذة العالي ذذة الت ذذال تتاح ذذة
للمصم تقليذا تبعذاد العناصذر اإلنشذااية فذال المنشذ ة

الخرسانية ال سيما فال األبنية اة االرتفاعاة العالية
والفضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاماة الواسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعة (،[1] )Mullick,2006
ويهذ ذذرة مشذ ذذكلة ديذ ذذدة هذ ذذال كيفيذ ذذة ر

الخرسذ ذذانة

وخاصذ ذذة فذ ذذال المقذ ذذاطن الخرسذ ذذانية الضذ ذذيقة والمقذ ذذاطن
الخرس ذذانية كليف ذذة التسذ ذذليس تو ص ذذو الخرس ذذانة تح ذذة
المذ ذذام ال ذ ذ

يذ ذذت م ذ ذ دو ر

(م ذ ذ دو اسذ ذذتخدا

الهياي) ،وم ال ذدير بالذ كر ت الخرسذانة تذر

بعذد

وض ذ ذذعها ف ذ ذذال مكانه ذ ذذا النه ذ ذذااال و ل ذ ذذك لط ذ ذذرد الهذ ذ ذوام
المحصذ ذذور والحصذ ذذوا علذ ذذى تيصذ ذذى كلافذ ذذة ومقاومذ ذذة
ويي ذذادة ي ذذوة الذ ذربط ب ذذي الخرس ذذانة وحدي ذذد التس ذذليس إ

و ذ ذذد ،كمذ ذذا يعمذ ذذا الذ ذذر

ال يذ ذذد علذ ذذى ييذ ذذادة متانذ ذذة

الخرسانة وتقليا نفا يتها للسوااا وتعتمد در ذة الذر
للخرسانة الطرية بصذورة رايسذية علذى يابليذة تشذ يلها.

الخرس ذذانة إال بو ذذود المل ذذدناة المتفوي ذذة (

فذال
Super

 )plasticizerفذذال مكونذذاة الخرسذذانة تلنذذام تحضذذير
الخلطة .وفذال اوونذة األخيذرة يهذر نذوا مذ الخرسذانة
يس ذ ذذمى بالخرس ذ ذذانة اتي ذ ذذة ال ذ ذذر
)(SCC

Concrete

(

Self

 )Compactالتذذذال يمك ذ ذ

تعريفها بأنها نوا م تنواا الخرسانة تمتاي بأنها اة
يابليذذة تش ذ يا عاليذذة وال تحتذذا إلذذى ر

تو اسذذتخدا

هذ ايياة تلنذذام عمليذذة الصذذو ،و تنتشذذر هذ ه الخرسذذانة
ض ذ ذذم المس ذ ذذاحة المذ ذ ذراد ت طيته ذ ذذا ،وتمل ذ ذذا القوال ذ ذذو

والمقذ ذذاطن الضذ ذذيقة و تنسذ ذذاو عبذ ذذر شذ ذذبكاة التسذ ذذليس
الكليفذ ذذة بصذ ذذورة سذ ذذهلة تحذ ذذة تذ ذذألير وينهذ ذذا فقذ ذذط دو
تذذدخا خذذار ال ،إ تتمتذذن بقابليذذة تش ذ يا عاليذذة وتنذذت
بإض ذذافة المل ذذدناة المتفويذ ذة إل ذذى مكون ذذاة الخرس ذذانة.
( ،[3])Leemann , and Winnefeld ,2003.
(الخلف)4884 ،
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.

سذ ذ ذذبق وا ت ريذ ذ ذذة بعذ ذ ذذث البحذ ذ ذذول عذذ ذ ذ
إمكاني ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة اس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتخدا الم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادة
(EM1

 )Effective Microorganismsف ذذال

م ذذاا تكنولو يذذا الخرسذذانة ،منهذذا مذذا يذذا ب ذ الباحذذل

()Amirah, 2007
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فذذال ذذيم م ذ د ارسذذت والتذذال

باإلمكا الحصذوا علذى خرسذانة بقابليذة تشذ يا يذدة

تركذذي علذذى الخصذذاا

بييذذادة نسذذبة المذذام المضذذاف إلذذى االسذذمنة ()W/C

االس ذ ذذمنة الحاوي ذ ذذة عل ذ ذذى نس ذ ذذو مختلف ذ ذذة مذ ذ ذ م ذ ذذادة

والحصذذوا علذذى ر
خصاا

يذذد ولكذ

لذذك يذذرلر سذذلبا فذذال

الخرسانة الطرية إ يسبو انعذياا لمكونذاة

الخلطة وحدول ياهرة النيف وعند تبخذر المذام ال اياذد

تتكذذو ف ارغذذاة داخذذا الخرسذذانة المتصذذلبة ممذذا يقلذذا
مذ مقاومتهذذا ومتانتهذذا (الخلذذف .[2] )4821 ،لذ ا فقذذد
دعة الحا ة إلى إنتا نوا مذ الخرسذانة ت مذن بذي

المقاوم ذذة العالي ذذة ويابلي ذذة تشذ ذ يا ي ذذدة والق ذذدرة علذذذى
ال ريذذا واالنس ذذياو خ ذذعا المقذذاطن الض ذذيقة والكليف ذذة
التسذ ذذليس م ذ ذ دو ييذ ذذادة نسذ ذذبة المذ ذذام إلذ ذذى االسذ ذذمنة
( )w/cوبإمكانهذذا ر

نفس ذها اتيذذا دو الحا ذذة إلذذى

الفييياايذذة والكيمياايذذة لع ينذذة

( )EM1حيذ ذ ذذل اضذ ذ ذذاف سذ ذ ذذة نسذ ذ ذذو مختلفذ ذ ذذة م ذ ذ ذ

( )EM1تت ذ ذ ذ ذ ذ ذراو م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ( )5%-100%مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ وي
االس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمنة وي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا بص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو مكعب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاة بأبع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاد
()05×05×05مل ذ ذ ذ م ذ ذ ذ ه ذ ذ ذ ه الخلطذ ذ ذذاة وفحصذ ذ ذذها
لمقاومذ ذ ذذة االنض ذ ذ ذ اط بأعمذ ذ ذذار ( )7،7تيذ ذ ذذا ومقارنذ ذ ذذة

نتاا هذ ذذا مذ ذذن الخلطذ ذذة المر عي ذ ذة غيذ ذذر الحاويذ ذذة علذ ذذى
( )EM1والحي الباحل إ إضافة ( )EM1تييد م
مقاومذ ذ ذذة االنضذ ذ ذ ذ اط وعنذ ذ ذذدما تك ذ ذ ذذو نسذذ ذ ذبة إض ذ ذ ذذافة
( )EM1اي ذ ذذا مذ ذ ذ  %75تعط ذ ذذال يي ذ ذذادة اعل ذ ذذى ف ذ ذذال
المقاومذ ذ ذذة كمذ ذ ذذا ال يو ذ ذ ذذد ت تذ ذ ذذألير سذ ذ ذذلبال إلضذ ذ ذذافة
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( )EM1علذ ذ ذ ذ ذذى الخصذ ذ ذ ذ ذذاا

الكيمياايذ ذ ذ ذ ذذة لع ينذ ذ ذ ذ ذذة

االسذذمنة .كمذذا ت ذذرة كليذذة الهندسذذة المدنيذذة ( امعذذة
دمشذ ذذق)8552 ،
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د ارسذ ذذة لمونذ ذذة االسذ ذذمنة الحاويذ ذذة
البحل با إضافة المذادة

على مادة ( )EM1وخل

( )EM1يييذ ذذد م ذ ذ مقاومذ ذذة االنض ذ ذ اط كمذ ذذا يس ذ ذذمس
تيضذ ذ ذذا بتخفذ ذ ذذيث كميذ ذ ذذة االسذ ذ ذذمنة للحصذ ذ ذذوا علذ ذ ذذى
المقاوم ذذة المطلوب ذذة تو اإلبق ذذام علذذذى كمي ذذة االس ذذمنة

لرفن المقاومة ،كما تمك ه ه المادة تيضا ييادة كمية
الرمذ ذ ذذا وبذ ذ ذذدو حذ ذ ذذدول انفصذ ذ ذذاا مكونذ ذ ذذاة الخلطذ ذ ذذة
(االنعياا).

ولدراسة مدى تألير المركو (( )EM1ال

سيت

كره الحقا) فال الخرسانة ت فال ه ا البحل إضافة
نسو وينية مختلفة م
وي

مادة (( )EM1كنسبة م

االسمنة ال اف) إلى مكوناة الخرسانة

وت رية دراسة على بعث خواصها ،منها-:

 -4تألير إضافة نسو مختلفة م

( )EM1على

نسبة المام إلى االسمنة ( )W/Cالمضافة إلى
الخرسانة على شرط الحصوا على نفس يابلية
التش يا (الهطوا) فال مين الخلطاة.

 -8دراسة بعث الخوا

الميكانيكية للخرسانة

المتصلبة ومنها-:
ت -دراسة مقاومة االنض اط للخرسانة المتصلبة
الحاوية على مادة ( )EM1وبنسو مختلفة ومقارنتها

من الخلطاة المر عية ( خلطاة غير الحاوية على
(.))EM1
و -دراسة مقاومة الشد االنشطار

للخرسانة

المتصلبة الحاوية على مادة ( )EM1وبنسو مختلفة
ومقارنتها من الخلطاة المر عية (خلطاة خالية م
المركو (.))EM1

 دراسة تألير إضافة مادة ( )EM1على كلافةالخرسانة المتصلبة الرطبة.
د -معرفذذة تذذألير إضذذافة مذذادة ( )EM1علذذى معامذذا
المرونة للخرسانة المتصلبة.

الجانب العملي
ت رية الفحوصاة العيمة للمواد الداخلة
فال تركيو الخلطاة الخرسانية ،وو د إنها مطابقة
للمواصفاة القياسية المطلوبة وكما هو مبي

فال

الفقراة اوتية:
االسمنت :االسمنة المستخد هو سمنة عرايال

محلال الصنن بمو و المواصفة العرايية
لعسمنة

البورتلند (

Portland

][7

 ،ومطابق

ordinary

 ، )cementومنت فال معما سمنة كركوك.
الماء :استخد مذام الشذرو االعتيذاد لمدينذة كركذوك

مين المواصفاة تشير

فال الخلطة الخرسانية ،إ إ

إل ذذى ت م ذذام الخل ذذط ي ذذو ت يك ذذو ص ذذالحاظ للش ذذرو

وخالياظ م الشوااو.

الركام الناعم (الرمل) :الرما المستخد هو رما
نهر م منطقة دايوق فال مدينة كركوك ،ت ر ل

مطابق للمواصفة

التحليا المنخلال ولوحي بأن
البريطانية ()B.S. 882:1983

][8

 ،وم

نوا

متوسط النعومة ( ،)Medium sandوبمعاما
نعومة ييمت ( )86.7ونسبة المواد الطينية (،)4%
وهال ضم

بها فال المواصفة

الحدود المسمو

البريطانية التال ي و ت ال تت اوي (.)7%

الركاااام الخشااان (الحصاااى) :الحص ذذى المس ذذتخد ه ذذو
حص ذذى نه ذذر م ذذا يس ذذمى محلي ذذا (ال ذذبح

) و ش ذذكا

مكور ،ا ر ل التحليا المنخلال ولوحي بذا المقذاس
األيصذ ذذى ل ذ ذ (size

،)10mm( )Max.

agg

ومطابق للمواصذفة البريطانيذة Single- aggregate
)B.S.882:1983( size

][8

.

الفعالة
المادة المضافة (الكائنات الحية المجهرية ّ

( ))EM1المركو  EM1المبي

فال الشكا ()4

مادة ساالة ،بنال اللو  ،يستخد فال اليراعة كمادة
سماد ويحتو

على تمع

مينيرالية متعددة اللو ،

نسبة المام في تعادا ( )%8.60تما البايال فيملا
( )%760م

وي المادة عبارة ع

معاد

بشكا
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اكاسيد تمع

باإلضافة إلى مركباة عضوية

الخرسانة الطرية والتال لها تألير مباشر بخوا

كالكحوا االيتيلال والبرونابوا وحمث الخا وحمث

الخرسانة المتصلبة ل لك ت تلبية مقدار الهطوا فال

بكتريا التمليا الضواال وبكتريا حمث العكتيك

الهطوا فال مين الخلطاة استنادا بما مي كور فال

البروبانويك وحمث اليبدة واألل يناة باإلضافة إلى
وبعث الخماار ( .امعة دمشق.[6])8552 ،
نسب الخلطة الخرسانية :ت

تلبية مقاومة

االنض اط للخرسانة المستعملة فال ه ه الدراسة

بمقدار ( )35MPaعند عمر ( )82يو  ،وللحصوا

مين الخلطاة بذ ()0±25مل  .ت ر

المواصفاة

األمريكية

ولوحي م

خعا فح

فح

ASTM C143M-03
الهطوا تألير إضافة

 EM1على( )W/Cويابلية التش يا للخرسانة
الطرية.

على الخرسانة بالمقاومة الم كورة ت تصمي خلطة

خرسانية بالطريقة البريطانية()Neville, 2000

][9

وبنام على نتاا
وبهطوا يتراو بي ( )0±25مل ،
ظ
طريقة التصمي الم كورة لوحي ت النسو الوينية م

(االسمنة:الرما:الحصى:المام) التال تعطال المقاومة
المطلوبة مساوية إلى( . )5618 : 760 : 468 : 4

المتصلبة وتشمل األتي-:

مقاومة االنضغاط -:لمعرفة مقاومة االنض اط

اعتمد

صو

على

مكعباة

خرسانية

بأبعاد ،)455×455×455(mmوحسو المواصفة
البريطانية ( )B.S 1881 : part 116 : 1983ت

العمل المختبري

للحصوا على النتاا

التال يمك

م

خعلها تحقيق تهداف البحل ت إضافة لعل نسو
مختلفة م

دراسة بعض الخصائص الميكانيكية للخرسانة

المادة المضافة ( )EM1إلى الخرسانة

( %)45 ، . ، 760م

وي االسمنة ال اف

ومقارنة نتاا ها من الخلطاة المر عية ( )Rوالتال ال
تحتو على  .EM1ولكا نسبة إضافة م EM1

فح

بعد إكماا فترة المعال ة

ه ه النما

( )82،41،7يو وتحة تألير التحميا االنض اط
بات اه واحد باستخدا

هاي فح

االنض اط

وبمعدا سرعة تحميا ( )3KN/secوكما مبي فال
الشكا ( ،)8وتحسو مقاومة االنض اط م المعادلة

تدناه-:
)…..… (1

ت رية الفحوصاة اوتية-:

P
A

= )Compressive strength (fcu

 -:Pالقوة المسببة للفشل (من الجهاز)
 -:Aمساحة وجه النموذج المعرض للتحميل

دراسة قابلية التشغيل للخلطات الخرسانية الطرية

ال تو د هناك طريقة مباشرة لقياس يابلية التش يا

مقاومة الشد االنشطاري -:عادة تستعما فحوصاة

الهطوا

الشد االنشطار ()Splitting tensile strength

للخلطة الخرسانية با هناك عدة طرق غير مباشرة

يعتمد عليها وم

ه ه الطرق فح

( .)Slump testت إ رام فح

الهطوا لتعيي

غير مباشرة لقياس مقاومة الشد للخرسانة كفح

وال

اعتمد علي فال ه ه الدراسة وت ر

يابلية التش يا ل مين الخلطاة الخرسانية المر عية

نما

المعلو إ يابلية التش يا للخلطة الخرسانية الطرية

األمريكية(.)ASTM C-496-71ت الفح

والحاوية على مادة ( )EM1فال ه ه البحل .وم
(مقدار الهطوا) لها ععية مباشرة بدر ة الر

ونسبة الفقاعاة الهوااية المتبقية المحصورة داخا

على

خرسانية اسطوانية بأبعاد ( )405مل

(القطر)×()755مل

(ارتفاا) وبمو و المواصفة
بتسليط

يوة انض اطية على االسطوانة وبات اهي متعاكسي
وبمعدا سرعة تحميا( )3 KN/secولضما تويين
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القوة المسلطة على طوا يطر االسطوانة وضن
يبا الفح

النمو

داخا هيكا حديد

باس ذذتخدا هذ ذياي منض ذذد

ولفتذرة يمنيذذة لابتذذة لكذذا النمذا

( 85لانيذذة) ،لذ تتذذرك

الشكا ( .)7وتحسو مقاومة الشد االنشطار م

فذذتس القالذذو وتسذذتخر النمذذا

وتوضذذن فذذال تح ذواث

المعادلة تدناه-:

مذ ذ ذذام للمعال ذ ذ ذة إلكمذ ذ ذذاا فت ذ ذ ذرة المعال ذ ذ ذذة (األوسذ ذ ذذال،

له ا الفح

مخص

القوال ذذو بالخرس ذذانة وت ذذر

5

حسو المواصفة الم كورة والمبينة فال

2P

)= Л D L……...(2

)Splitting tensile strength (fsp

 -:Pالقوة المسببة للفشل (من الجهاز)6
 -: Лنسبة ثابتة = 7641
 -:Dقطر االسطوانة =  405ملم
 -:Lطول االسطوانة = 755ملم

إلي ذذاد كلافذذة الخرسذذانة المتصذذلبة تخ ذ وي النمذذو
مباش ذرة فذذال

ميذ ذذن الخلطذ ذذاة باسذ ذذتخدا مي ذ ذ اي حسذ ذذاس ،وإلي ذ ذذاد
كلافة الخرسانة المتصلبة ت احتساو نسبة الوي إلى
الح .
معرفاااة تااافةير دضاااافة ماااادة ( )EM1علاااى معامااال
المرونة للخرسانة المتصلبة ()Ec

ت يياس معاما المرونة ل ميذن النمذا

يبذذا الفحذ

للمو اة فوق الصوتية (.)Ultra sonic

ت ترمييها كما هو فال الشكا (.)5

دراسة قابلية التشغيل للخلطات الخرسانية الطرية

الخرسانة المتصلبة الرطبة

اإلتعفذذال مباشذرة باسذذتخدا

 .[10])4821ولتسذذهيا التعذذرف عل ذذى نمذذا

الفحذ ذ

مناقشة النتائج

دراسااااة تاااافةير دضااااافة مااااادة ( )EM1علااااى كةافااااة

بعذذد إكمذذاا فت ذرة المعال ذذة ويبذذا الفح ذ

النما

فال و المختبذر لمذدة ( )81سذاعة بعذدها يذت

المكعبذة
هذذاي باعذذل

طريقة صب النماذج الخرسانية ومعالجتها

تبدت عملية تحضذير الخلطذة الخرسذانية بحسذاو

كمياة المواد المطلوبة للخلذيط التذال تشذما االسذمنة،
الحص ذ ذى ،الرمذ ذذا والمذ ذذام و لذ ذذك اعتمذ ذذادا علذ ذذى نسذ ذذبة
الخلذذط المعتمذذدة ،حيذذل ت ذ تحضذذير ميذذن الخلطذذاة

الخرسانية بالطريقة اليدوية إ يوضذن الحصذى والرمذا
ف ذذال وع ذذام كبي ذذر ( )panلذ ذ تخل ذذط وه ذذال ف ذذال حالته ذذا
ال افذذة لفت ذرة معينذذة لتشذذكا بعذذدها علذذى هياذذة مخذذروط
و ف ذذوة ف ذذال المنتصذذف لذ ذ يسذذكو مذذام الخلذذط ف ذذال
الف ذذوة م ذذن االس ذذتمرار ب ذذالخلط لح ذذي الحص ذذوا عل ذذى
خلذذيط مت ذذانس مذ حيذذل اللذذو والقذوا  .وبعذذدها تمذ

()Work ability
ت تعيي

ع

طريق فح

يابلية التش يا ل مين الخلطاة
الهطوا ال

ا ر

حسو

المواصفاة األمريكية  ،ASTM C143M-03وم
ال دير بال كر إ

مقدار الهطوا ت تلبيت

فال

الخلطة المر عية ( )0%EM1عند ييمة  0±25مل

وعند إضافة مادة  EM1إلى بقية الخلطاة لوحي
سيولة الخلطة بدر ة تيداد من ييادة

إنها تييد م

نسبة المضافة م

 EM1وبالتالال للحصوا على

الهطوا الملبة  0±25مل عند الخلطة المر عية ت

تقليا نسبة المام\االسمنة ( )W/Cالمضافة فال
الخلطاة الحاوية على ( )EM1بنسو ،9.5%
 23.8% ،14.4%عند إضافة ،6% ،3.5%
 %45م ( )EM1على التوالال وصاحو لك ييادة
مقاومة الخرسانة المتصلبة ،وال دوا ( )4والشكا

( ).يبينا

نسو تقليا نسبة  W/Cفال الخلطاة

الحاوية على  EM1مقارنة بالخلطة المر عية
(.)0%EM1
دراسة بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة
المتصلبة

مقاومة االنضغاط
يمك

اعتبار مقاومة االنض اط للخرسانة م

ته

خواصها إال فال بعث الحاالة التال تكو فيها متانة
الخرسانة وعد نفا يتها للسوااا تكلر تهمية م
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المقاومة .تتألر مقاومة االنض اط بالعديد م
(المام\االسمنة)

ونسبة

العواما

نسبة

ملا

للركا

ويروف المعال ة وعمر النمو

عند

الفح

(.[11])Troxel et. al. 1968

(الركا \االسمنة) ونوعية االسمنة والمقاس األيصى

خعا األعمار المبكرة (لحي  7تيا ) خصوصا عند
األ وام الباردة وبعدها تيداد مقاومتها من اليم

بصورة طبيعية ،بينما يد تكو يلة نسبة  W/Cفال

الخلطاة الحاوية على  EM1والتال فحصة عند
بعمر  7ايا ت لبة على ه ه الياهرة فال االسمنة.

إلي اد مقاومة االنض اط فال ه ا البحل

فحصة مذكذعبذاة خ ذرسان ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذة بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذأب ذ ذ ذعذ ذ ذ ذ ذ ذاد

مقاومة الشد االنشطاري

بصورة عامة ال يتوين م

تكو

الخرسانة ت

 )455×455×455(mmبعد إكماا فترة المعال ة

مقاومتها لقوة الشد عالية ،ولك معرفة مقاومة الشد

بات اه واحد ،حيل تيداد القوة المسلطة بشكا

عد و ود

( )82،41،7تيا وتحة تألير التحميا االنض اط
الفشا ،وال دوا ( )8والشكا ()7

تدري ال لحي

والتال م خعلهما يعحي بأ

يبينا نتاا الفح

الخلطاة الحاوية على المادة  EM1تعطة مقاومة

انض اط تعلى م
األعمار ،ت

ت

الخلطاة المر عية ول مين

المادة  EM1تعما وبشكا كفر

على ييادة مقاومة االنض اط وه ا م

للخرسانة تكو

اة تهمية لتقدير اللقا ال

عنده التشققاة فال الخرسانة حيل ت

التشققاة ل تهمية كبيرة فال إدامة المنشأ الخرسانال
والحفاي علي وك لك منن الصدت لحديد التسليس فال

الخرسانة المسلحة .إ

مقاومة الشد تكو

نقصا

مقاومة االنض اط يرد

خعا

مساهمتها كمادة ملدنة عند إضافتها إلى الخرسانة

لما

مما كا

الخلطاة الحاوية لها وبالتالال ايدادة مقاومتها.
يعحي م الشكا ( )2ال

يبي نسو الييادة فال

مقاومة االنض اط من نسو  EM1المضافة بأ

نسو الييادة فال مقاومة االنض اط متفاوتة تتراو
بي ( %)480-72عند عمر 7ايا و(%)81-42

بحدود

( %)44-7م مقاومة االنض اط للخرسانة ،إ ت
النسبة وك لك الععية ما بي

السبو فال تقليا نسبة المام\االسمنة فال

يحصا

W/C

هال

مشابهة

االنض اط(الخلف)4881،
استخدمة نما

إلى ييادة ه ه

مقاومة الشد ونسبة
علي

فال

مقاومة

 .كما

كر سابقا:

خرسانية اسطوانية

اة تبعاد

][4

( )405مل (القطر) × ( )755مل (ارتفاا) لفح
مقاومة الشد االنشطار  ،وفحصة النما

بعد

إكماا فترة المعال ة ( )82،41،7تيا ولبتة نتاا
الفح

عند عمر 41يو و(%)85-.عند عمر  82يو

فال ال دوا ( )3والشكا (.)9
تبي

نتاا

الفح

لمقاومة الشد فال

مقارنة بالخلطة المر عية ( )0%EM1التال فحصة

ال دوا ( )3والشكا ( )9بأ إضافة المادة EM1

عند نفس العمر .وم ه ه النسو يستنت با نسو

تنحصر تأليرها فال

الييادة فال مقاومة االنض اط تكو اكبر عند العمر

( )7تيا مقارنة ببقية تعمار الفح
المضافة م
االنض اط

ولكا النسو

 EM1و لك نتي ة لضعف مقاومة
للخلطة

المر عية()0%EM1

التال

فحصة عند  7تيا ويد يعود السبو فال لك إلى
نوعية االسمنة حيل إ

هناك بعث تنواا م

االسمنة البورتعند االعتياد تكتسو مقاومة ببطم

فال الخلطاة الخرسانية ل

مقاومة االنض اط فحسو با تعدى لك واسه تيضا
وبشكا فعاا فال ييادة مقاومة الشد االنشطار و لك
م

خعا ييادة لدونة الخرسانة وبالتالال تمك

تقليا مام الخلط ( )W/Cونت ع
مقاومة الخرسانة المتصلبة.

ويتضس لنا م ررية النتاا

م

لك ييادة فال

فال الشكا ( )10با

نسو الييادة فال مقاومة الشد مت يرة وتتراو بي

7
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( %)22-0مقارنة بالخلطاة المر عية ،ويعحي م
خعا النتاا

مين تعمار الفح

عند

تحس

م خعا شكا الععية فال الشكا ( )11يستنت با
إضافة  EM1إلى الخرسانة تييد م

كلافتها

مقاومة الشد بييادة نسبة  EM1المضافة إلى

المتصلبة وبشكا يتناسو طرديا من ييادة نسبة

الخرسانة ويعلا لك با النسو الكبيرة م EM1

 EM1المضافة إلى الخرسانة .كما تيداد الكلافة

نسبة المام \ االسمنة المضاف

 EM1بييادة عمر

تسبو التقليا م
بنسبة كبيرة ،ت

ت

نسو ييادة مقاومة الشد عند

الخرسانة و لك نتي ة الستمرار عملية االماهة

خعا

ال يد تو المساماة الشعرية

نفس العمر تعتمد بدر ة تساسية على نسبة EM1

المضافة إلى الخلطة ،كما و د تيضا م
الشكا عند نسبة معينة م

 EM1المضافة تيداد

نسو ييادة المقاومة بتقد العمر وه ا األمر طبيعال
ومتوين فال الخرسانة فال حاا عد و ود ت

مشكلة

فال االسمنة ال اف.
دراسة تفةير دضافة مادة ( )EM1على كةافة

الخرسانة المتصلبة

كما كر فال البرنام

العملال إ

يابلية التش يا

تعتبر مقياس لدمو ية الخرسانة والتال يقصد بها
سهولة ر

تيضا عند نفس النسبة م

الخرسانة وطرد الفقاعاة الهوااية منها

وبالتالال تعطيها كلافة تعلى .م

ه ا المبدت فأ

لكلافة الخرسانة المتصلبة ععية مباشرة بقابلية
التش يا للخرسانة الطرية .إ ت

تكو يابلة للتش يا تكو يابلة للر

الخرسانة عندما
تيضا (يمك

لعسمنة بمرور اليم
نتي ة لعد

الر

وملاها الفراغاة المتبقية

المتكونة فال الخرسانة بسبو تبخر المام اليااد ع
حا ة االسمنة بنوات

(الخلف )4881

عملية االماهة (ال ا).

][3

معرفاااة تااافةير دضاااافة ماااادة ( )EM1علاااى معامااال
المرونة للخرسانة المتصلبة )(Ec

توص ذذف الم ذذادة بكونه ذذا مرن ذذة بص ذذورة تام ذذة ت ا يه ذذر
انفعاا فيها عند تسليط اإل هاد وياا بعد رفن اإل هاد
عنها (الخلف.[4])4884،

بالرغ م ت مادة الخرسانة غير مرنة

تماما إال ت معاما مرونة الخرسانة يكو مهما فال
تصمي

األعضام الخرسانية لمقاومة التشوهاة،

ويتراو معاما المرونة بي )05555-7555(Mpa
اعتمادا على مقاومة االنض اط للخرسانة حيل ييداد

طرد الفقاعاة الهوااية) وب لك تقا نسبة الفقاعاة

معاما المرونة للخرسانة بييادة مقاومتها لعنض اط،

الهوااية المحصورة فيها مما يييد م

كلافتها

كما ويتألر معاما المرونة بنسو الركا  ،وعمر

فال الخرسانة (ييادة الكلافة) تييد م

ت انسها

المتصلبة ،وم ال دير بال كر إ يلة نسبة الفراغاة
وتماسك مكوناتها من بعضها وب لك تيداد مقاومة
الخرسانة للقوى الخار ية كما تيداد متانتها وتقا
نفا يتها تيضا( .الخلف)4821 ،
ال دوا ( )1يبي

يي

][2

الكلافة المتصلبة الرطبة

للنما  .تما الشكا ( )11يوضس الععية بي كلافة
الخرسانة المتصلبة الرطبة ونسو  EM1فال
الخرسانة.

الخرسانة ،ويروف الفح
االسمنة( .الخلف )4821
تشير النتاا

ونسو المي
][2

.

فال ال دوا ( )0ت

ونوا
معاما

المرونة للخرسانة عند نفس العمر ييداد عند إضافة
المادة  EM1إليها ولك بنسو طفيفة وا مقدار ه ه
الييادة فال الخرسانة تعتمد على نسبة EM1

المضافة حيل و د ت

يي معاما المرونة تيداد

بشكا ملحوي عند النسو الكبيرة م  EM1بسبو
انخفاث نسبة ( )W/Cفال ه ه الخلطاة والنسبة
القليلة م الفراغاة المتكونة وه ا يعما تيضا على
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ييادة سرعة مرور المو ة خعا الخرسانة إ ت

يابلي ذذة تشذ ذ يا ي ذذدة وامكاني ذذة ط ذذرد ألكب ذذر نس ذذبة مذ ذ

و ود الفراغاة الهوااية المحصورة داخا الخرسانة

الفقاعاة الهوااية تلنام الر .

تعيق م استم اررية المو ة وبالتالال ييداد يم مروها

 -0يذ ذيداد معام ذذا المرون ذذة للخرس ذذانة وسذذذرعة مذذذرور

خعا الخرسانة وتقا السرعة عند حسابها م

المو ة خعا الخرسانة عند إضافة مادة  ،EM1وا

المعادلة (.)3

مقدار هذ ه الييذادة يذيداد عنذد القذي الكبيذرة مذ EM1

كما وا لعمر الخرسانة تألي ار على معاما

مرونتها  ،فعند معال ة الخرسانة بصورة يدة تيداد

فيها المقاومة ومعاما المرونة من مرور اليم وه ا
ما يعحي فال الشكا ( )12ال

المضذذافة إلذذى الخرسذذانة .باإلضذذافة إلذذى لذذك يس ذتنت

بذذا معامذذا المرونذذة ي ذيداد بشذذكا ملحذذوي تكلذذر عنذذد
األعمار ( )82،41يو .

يبي الععية بي

معاما المرونة ونسو إضافة  EM1فال الخلطاة

من عمر الخرسانة ،باإلضافة إلى لك يعحي م
ه ه الشكا تيضا إ معاما المرونة لنفس النسبة م

 EM1المضافة ييداد بصورة اكبر عند األعمار
( )82 ، 41تيا مقارنة بالعمر ( )7تيا كما هو
الحاا فال مقاومة االنض اط تيضا.
االستنتاجات

 -4إ إض ذذافة م ذذادة  EM1إل ذذى مكون ذذاة الخرس ذذانة

يييذ ذذد م ذ ذ يابليذ ذذة تش ذ ذ يلها م ذ ذ خذ ذذعا ييذ ذذادة سذ ذذيولة
الخلطاة الحاوية على مادة  EM1مقارنذة بالخلطذاة
المر عيذة ت ت هذ ه المذادة ممكذ ت تسذتخد كمذذادة
ملدنة فال الخرسانة.

 -8بييادة نسبة  EM1المضافة تيداد يابلية التش يا
ممذ ذذا تتذ ذذا الفرصذ ذذة بتقليذ ذذا نسذ ذذبة المذ ذذام االسذ ذذمنة
( )W/Cالمضافة إلى الخرسانة.
 -7الخلط ذ ذذاة الحاوي ذ ذذة عل ذ ذذى الم ذ ذذادة  EM1ايدادة
فيهذ ذذا مقاومذ ذذة االنض ذ ذ اط ومقاومذ ذذة الشذ ذذد االنشذ ذذطار

مقارنذذة بالخلطذذاة المر عيذذة ول ميذذن األعمذذار بسذذبو
نسذذبة المذذام \ االسذذمنة المنخفضذذة فيهذذا .وكلمذذا ت ذيداد
نسبة  EM1المضافة تذيداد مقاومذة االنضذ اط والشذد
االنشطار تيضا.

 -1تعمذ ذذا المذ ذذادة  EM1فذ ذذال الخرسذ ذذانة علذ ذذى ييذ ذذادة
كلافتها المتصلبة ول مين األعمار م خعا إعطااها
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الشكل ( :)3فحص مقاومة الشد
االنشطاري لالسطوانات الخرسانية.

الشكل ( :)1عبوة من المركب (.)EM1

سرعة مرور الموجة خالل
الخرسانة
الشكل ( :)4قياس سرعة الموجة خالل الخرسانة
باستخدام جهاز Ultra sonic
أقطاب الجهاز

الشكل ( :)2فحص مقاومة االنضغاط
للمكعبات الخرسانية6
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الشكل ( :)7العالقة بين مقاومة االنضغاط

بالخلطات المرجعية  Rمع نسب  EM1المضافة الى الخلطة.
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الشكل ( :)9العالقة بين مقاومة الشد االنشطاري
للخرسانة ونسب  EM1المضافة الى الخلطة
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الشكل ( :)10نسب الزيادة في مقاومة الشد االنشطاري مقارنة
بالخلطات  Rمع نسب  EM1المضافة دلى الخلطة
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الشكل ( :)8نسب الزيادة في مقاومة االنضغاط مقارنة

للخرسانة ونسب  EM11المضافة الى الخلطة.
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الشكل ( )11توضح العالقة بين كةافة الخرسانة المتصلبة
ونسب  EM1المضافة الى الخلطة.
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الشكل( :)12العالقة بين معامل المرونة ونسب  EM1المضافة الى الخلطات.

الجدول ( :)1تقليل نسبة الماء االسمنت في الخلطات الحاوية على EM1
الرمز

نسب الخلط

EM1%

نسبة الماء \ االسمنت

تقليل نسبة الماء \ االسمنت ()%

R

1 : 1.9 : 3.5 : 0.42

0

1.42

\

3.5EM

1 : 1.9 : 3.5 : 0.38

3.5

1.32

9.5

6EM

1 : 1.9 : 3.5 : 0.36

6

1.36

14.3

10EM

1 : 1.9 : 3.5 : 0.32

10

1.32

23.2

12
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الجدول ( :)2نتائج فحص مقاومة االنضغاط بفعمار مختلفة ولجميع الخلطات.
رمز النموذج

نسب الخلط

EM1%

عمر الفحص

R7

1 : 1.9 : 3.5 : 0.42

0

7

3.5EM7

1 : 1.9 : 3.5 : 0.38

3.5

7

6EM7

1 : 1.9 : 3.5 : 0.36

6

7

10EM7

1 : 1.9 : 3.5 : 0.32

10

7

R14

1 : 1.9 : 3.5 : 0.42

0

14

3.5EM14

1 : 1.9 : 3.5 : 0.38

3.5

14

6EM14

1 : 1.9 : 3.5 : 0.36

6

14

10EM14

1 : 1.9 : 3.5 : 0.32

10

14

R28

1 : 1.9 : 3.5 : 0.42

0

22

3.5EM28

1 : 1.9 : 3.5 : 0.38

3.5

22

6EM28

1 : 1.9 : 3.5 : 0.36

6

22

10EM28

1 : 1.9 : 3.5 : 0.32

10

22

مقاومة االنضغاط
()Mpa
13.85
14.9
25.8
25.2
27.3
26.5
31
33.2
35.31
34.42
41.0
40.9
42.6
40.6
43.9
42.3
40.91
39.3
42.02
43.18
43.6
44.5
48.7
47.3

معدل مقاومة
االنضغاط ()Mpa
14.3
25.5
26.9
32.1
34.8
41
41.8
43.1
40.1
42.6
44.1
42
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الجدول ( :)3نتائج فحص الشد االنشطاري بفعمار مختلفة ولجميع الخلطات.
رمز النموذج

نسب الخلط

EM1%

عمر الفحص

R7

1 : 1.9 : 3.5 : 0.42

0

7

3.5EM7

1 : 1.9 : 3.5 : 0.38

3.5

7

6EM7

1 : 1.9 : 3.5 : 0.36

6

7

10EM7

1 : 1.9 : 3.5 : 0.32

10

7

R14

1 : 1.9 : 3.5 : 0.42

0

14

3.5EM14

1 : 1.9 : 3.5 : 0.38

3.5

14

6EM14

1 : 1.9 : 3.5 : 0.36

6

14

10EM14

1 : 1.9 : 3.5 : 0.32

10

14

R28

1 : 1.9 : 3.5 : 0.42

0

22

3.5EM28

1 : 1.9 : 3.5 : 0.38

3.5

22

6EM28

1 : 1.9 : 3.5 : 0.36

6

22

10EM28

1 : 1.9 : 3.5 : 0.32

10

22

مقاومة الشد
االنشطاري
()Mpa
1.1
1.04
1.32
1.42
1.92
2.01
2.09
1.91
1.95
1.90
2.15
1.92
2.04
2.16
2.48
2.62
2.38
2.49
2.63
2.78
2.98
3.08
3.2
3.04

معدل مقاومة الشد
االنشطاري ()Mpa
1.07
1.37
1.96
2
1.93
2.03
2.1
2.55
2.43
2.7
3.03
3.12

الجدول ( :)4قيم الكةافة المتصلبة للنماذج الخرسانية.
الرمز
النموذج

كثافة المتصلبة
(*)kg/m³

الرمز
النموذج

كثافة المتصلبة
(*)kg/m³

الرمز
النموذج

كثافة المتصلبة
(*)kg/m³

R7

2345

R14

2342

R28

2445

3.5EM7

2386

3.5EM14

2416

3.5EM28

2440

6EM7

2392

6EM14

2461

6EM28

2465

10EM7

2414

10EM14

2468

10EM28

2483

الجدول( :)5قيم معامل المرونة وسرعة مرور الموجة خالل الخرسانية.
الرمز
النموذج

معامل
المرونة
()Mpa

سرعة
الموجة
()Km/s

الرمز
النموذج

معامل
المرونة
()Mpa

سرعة
الموجة
()Km/s

الرمز
النموذج

معامل
المرونة
()Mpa

سرعة
الموجة
()Km/s

R7

23111

4.28

R14

29211

4.48

R28

31511

4.55

3.5EM7

27111

3.5EM14

31511

4.55

3.5EM28

31700

4.56

6EM7

27511

4.43

6EM14

32511

4.57

6EM28

33111

4.59

10EM7

28500

4.47

10EM14

32711

4.58

10EM28

33711

4.61

4.41

