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 العادي يامللدانت علي خلطات عجائن االمسنت البورتالند إضافة أتثري
Effect of super plasticizer and pozzolanic material 

on the ordinary 
Portland cement pastes properties 

 , مصراتة , ليبيا قسم الكيمياء ,كلية العلوم , جامعة مصراتة - حسن يونس ابورويلة
 , مصراتة , ليبيا قسم الكيمياء ,كلية العلوم , جامعة مصراتة - امساعيل عبدالسالم الكسكاس

  
  Abstract      :اخلالصة 

صناعة االمسنت  يفاآلونة األخرية اهتمت الكثري من دول العامل مبسألة خفض استهالك الطاقة  يف
والتقليل من تكلفته االقتصادية وذلك ابستخدام بعض املخلفات الصناعية اليت تعترب نواتج اثنوية 

السليكا. واستخدام بعض اإلضافات الكيميائية مثل  دخانللصناعة. مثل تراب بقااي حرق الفحم و 
ائية لالمسنت الناتج من هده امللدانت وهى مقلالت للماء لتحسني اخلواص امليكانيكية والفيزوكيمي

 “.االمسنت املخلوط”اإلضافات  والذي يطلق عليه اسم 
التفاعل وكذلك ميكانيكية إبلقاء الضوء علي اخلواص امليكانيكية والفيزوكيميائية اهتمت الدراسة  لذلك

هبدف تقليل نسبة ماء اخللط دون التأثري علي معدل  عند إضافة امللدانت البورتالندي العاديلألمسنت 
الليونة وانسيابية العجينة األمسنتية. يف هذا السياق مت استخدام ثالثة من أكثر أنواع امللدانت شيوعا 

 "MF"وبوليمرات امليالمني فورمالدهيد املسلفن" "NFفورمالدهيد املسلفن وهى بوليمرات النفثالني
 ."LF"سلفوانتوكذلك بوليمرات الليجنو 

أثبتت النتائج أنَّ هده امللدانت الثالثة قيد الدراسة تعمل على تقليل كمية املياه املضافة والالزمة لعملية 
اخللط مما يقلل من املسامية داخل احلجر االمسنىت مما يزيد من كثافته الكلية والذي بدوره يؤدى إىل 

 زايدة املثانة امليكانيكية.
ومن النتائج أيضا تبني إن معدل منو املثانة امليكانيكية خيتلف اختالفا طفيفا ابختالف نوع امللدن 

 ويرجع دلك غالبا إىل االختالف ىف الوزن اجلزيئي واخلواص الفيزايئية. 
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على اخلواص اإلمسنتية من حيث املثانة امليكانيكية  إن امللدانت هلا أتثري اجيايب أيضا بينت النتائج
 وخصوصا بعد األسبوع األول من اهليدرة.

لذلك فان اخللطات اليت حتتوى على إضافات تكون مفضلة ىف األماكن البعيدة عن موقع خلط 
 اخلرسانة.

  الكلنكر , امللدانت , املخاليط اإلمسنتية , هيدرة االمسنت     الكلمات املفتاحية :
Introduction       :  1- املقدمة 

األمسنت هي املادة اليت هلا القدرة على ربط قطع احلجارة أو الزلط أو الطوب لتعطيها املتانة والقوة  
اليت تصنع لتتميز  هناك العديد من أنواع األمسنت البورتالندي,  ] 1,2[. املطلوبة لألغراض املختلفة

خبواص خمتلفة, وتصنف األنواع املختلفة من األمسنت على أساس اختالف معدل اهليدرة أو اختالف 
معدل درجة حرارة اهليدرة, وأيضا على أساس مقاومة نوع األمسنت للتآكل يف احملاليل امللحية, وتعتمد 

ت املكونة لألمسنت ونسبة اجلبس اخلواص املختلفة ألي نوع من أنواع األمسنت على خواص املركبا
مهم ا يف إنتاج  تلعب اإلضافات الكيميائية دورا  و  ]3[املوجودة, كذلك تعتمد على درجة نعومة األمسنت.

 High Performanceخرسانة ذات متانة عالية واليت تعرف ابخلرسانة عالية املتانة 
Concrete   ويرمز هلا ابلرمز HPC,   الكيميائية علي تطوير التكنولوجيات  اإلضافاتكما تعمل

احلديثة للخرسانة مثل مساعدات ضخ اخلرسانة وتسهيل تشكيل اخلرسانة, كذلك حتسني الكثري من 
الكيميائية وذلك ابستخدامها مع بعض  لإلضافاتاخلواص اخلرسانية. كما ميكن زايدة التأثري االجيايب 

يف النظام األمسنيت وذلك  FAرماد الفحم و  SF كادخان السلي, slagاخلبثالنفاايت الصناعية مثل 
 ]4[.لرتشيد استخدام اخلامات واحلفاظ على البيئة

إن املواد اخلرسانية احلديثة واستخداماهتا تتطلب البحث والتطوير يف نوعية اإلضافات الكيميائية        
 5]          .وذلك لتحسني وزايدة خواص كال  من اخلرسانة اللينة واملتحجرة,

الكيميائية اليت يشار إليها كمقلالت املاء تشمل أنواع كثرية من الكيماوايت  اإلضافات إن       
ة الطازجة )اخلرسانة اليت حتدث يف اخلرسان وكيميائيةالعضوية اليت تتداخل مع العمليات الكيميائية والفيزي

  ]6[ .قبل تصلدها(
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املختلفة من امللدانت علي هيدرة االمسنت  األنواعهناك العديد من الدراسات اليت وضحت اتثري 
التوثر علي  األويل األايموتركيب مسام االمسنت املتصلب يف مجيع امللدانت حيث ان حرارة اهليدرة يف 

 ]7,8[9,.مسنت احملتوي علي تلك امللدانتلال األخريةتفاعالت اهليدرة يف املراحل 
  :  Experimental partاجلزء العملي  -2
 preparation of the cement mixtures  : حتضري املخاليط األمسنتية  2-1

خمتلفة الرتاكيب, وكل خليط من هذه املخاليط مت حتضريه مث وضعه يف دورق  خماليط أربعةمت حتضري 
دائري كبري وبداخله قطع من املطاط, وبعد ذلك مت رج هذا الدورق ملده ساعة إلمتام عملية التجانس 
 بني حمتوايت اخلليط, مث حفظ كل خليط على حده يف حافظة حمكمة الغلق حلني إجراء عملية العجن. 

 تركيب املخاليط املختلفة املستخدمة يف هذه الدراسة )1)جدول                                     
 

 املخاليط 
% 
 

Mix 
No. 

 امسنت
OPC% 

نفتالني 
 فورمالدهيد

%NF 
 

 
ميالمني 

 MF%فورمالدهيد
 
 

اللجنوسلفوانت 
%LS  

 

Mix1 100 - - - 
Mix2 100 0.75 - - 
Mix3 100 - 0.75 - 
Mix4 100 - - 0.75 

 
 preparation of the cement pastes   :    حتضري العجائن األمسنتية 2-2 

% ويتم اخللط والعجن 30 ( W/Cتضاف املياه )مياه الصنبور( لكمية من املخلوط احملضر بنسبة )
على سطح أملس, وتكوم كمية املخلوط مث يعمل هبا حفرة يف املنتصف ويصب فيها املاء مث يتم العجن 

 دقائق. 3بعناية, وتتم عملية اخللط واملزج التام وتستغرق هذه العملية 
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 Moulding and shaping cement : صب وتشكيل العينات األمسنتية 2-3
samples 

 cm 2×2×2يستخدم يف هذه العملية قالب حديدى مقسم يف صورة مكعبات ذات أبعاد داخلية 
 مث توضع العجينة حبرص وابنتظام ويضغط عليها ابليد مث تنعم الطبقة النهائية بشكل جيد.

 Curing of samples :معاجلة العينات 2-4
مباشرة وبعد إمتام عملية الصب وتشكيل العينات يؤخذ القالب احلديدى الذي حيتوي علي مكعبات 

 ساعة األوىل. 24% عند درجة حرارة الغرفة ملدة 100به نسبة رطوبة  إانءعجائن األمسنت وحيفظ يف 
ختبارات بعد ذلك يتم تفكيك القالب احلديدي ويتم وضع املكعبات يف مياه الصنبور حيت مواعيد اال

 ]10[ يوم. 90 7,  28, 1, 3 ,وهي 
 Methods of Investigation and طرق الفحص والتحاليل 2-5

Analysis 
   :  Bulk density (dp) measurements قياس الكثافة الكلية 2-5-1

يتم قياس الكثافة قبل تعيني املتانة امليكانيكية حيث يتم استخدام مكعبات األمسنت قبل تكسريها يف 
 جتربة املتانة امليكانيكية.

يف هذه التجربة يتم وزن العينة املراد قياس كثافتها وهي معلقة يف املاء, أيضا يتم وزهنا بعد انتشاهلا من 
لى العينة مبا فيها من مسام مشبعة ابملاء, ويتم إجراء األوزان على املاء دون جتفيفها من املاء للحفاظ ع

 ] 10[ مكعبات متماثلة بنفس الطريقة السابقة, ويتم تطبيق املعادلة اآلتية حلساب الكثافة.  3
 g/cm3كثافة املاء × وزن العينة مشبعة ابملاء                      

 الكثافة  =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 وزن العينة وهي معلقة يف املاء –وزن العينة مشبعة ابملاء              
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  Compressive strength  measurements  قياس قوة االنضغاط 2-5-2
 :    

املراد اختباره علي األقل على أن يؤخذ متوسط  يتم هذا االختبار علي ثالث مكعبات من األمسنت
 القيم الثالث.

يف هذا االختبار يتم استخدام مكبس هيدروليكي خمصص هلذا الغرض ويتم قياس قوة االنضغاط لعدد 
 يوم. 90, 28,  7,  3, 1 مكعبات كل على حدة عند كل زمن من أزمنة اهليدرة وهى 3

لقياس قوة   بلد املنشأ أملانيا ((ELE compressive strength مت استخدام جهاز من نوع
 االنضغاط.

 Total porosity (ε) :املسامية الكلية 2-5-3
املسامية الكلية لعينات  يتم تعيني ( للعينات Wt, Wn, We) املائيبعد تعيني الكثافة واحملتوى 

 ] 11[. األمسنت املتصلبة
  : Results and Discussionالنتائج واملناقشة -3

مت دراسة اخلواص الرئيسية هليدرة األمسنت البورتالندي العادي, كذلك مت توضيح  أتثري إضافة        
يوم. يف هذا  90, 28, 7, 3, 1أنواع امللدانت الثالثة عليه عند أزمنة هيدرة حمددة وهى بعد 

% ابلنسبة للمخلوط األول W/S 30بنسبة  السياق مت حتضري أربع خماليط ابستخدام مياه الصنبور
% لباقي املخاليط احملتوية على امللدانت حيث أن وجود امللدانت يعمل على خفض نسبة 25وبنسبة 

 املياه املضافة مع احتفاظ العجينة بنفس مستوى الليونة.  
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 : مكوانت املخاليط األربعة احملضرة((2جدول 

 رقم املخلوط
االمسنت 

OPC% 

نفتالني 
فورمالدهيد 

%NF 

ميالمني 
فورمالدهيد 

%MF 

اللجنوسلفوانت 
%LS  املاء% 

Mix 1 100 - - - 30 
Mix 2 100 0.75 - - 25 
Mix 3 100 - 0.75 - 25 
Mix 4 100 - - 0.75 25 

 
كما سبق شرحها يف اجلزء العملي. كما مت دراسة ميكانيكية هيدرة هذه العينات   مت تشكيل العيينات 

( عند األزمنة املختلفة حىت mechanical strengthوذلك عن طريق قياس املتانة امليكانيكية )
 يوم, كذلك مت قياس  90

 (.bulk density( والكثافة الكلية )porosityنسبة املسامية )
                     Compressive strength نيكيةاملتانة امليكا -3-1

وهذه النتائج مت متثيلها بيانيا   (3)اجلدول نتائج املتانة امليكانيكية للمخاليط املختلفة املتصلبة مبينة يف 
 مع زمن اهليدرة. 1))الشكل يف 

 يوم من اهليدرة. 90: املتانة امليكانيكية للمخاليط األربعة حىت 3)جدول )
زمن اهليدرة 

 ابليوم
 املخلوط رقم

kg/cm2   املثانة امليكانيكية 

1 3 7 28 90 

Mix 1 11 27.5 32.2 37.2 44.35 
Mix 2 21.3 32.4 37.75 41.25 46.4 
Mix 3 25.6 34.9 41.5 44.5 47.5 
Mix 4 25.6 38.35 42.5 46.6 50.6 
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( تشري اىل زايدة قيم املتانة امليكانيكية تدرجييا مع زايدة زمن 1نتائج املتانة امليكانيكية املبينة يف شكل )
اهليدرة, وذلك جلميع املخاليط, ويرجع هذا لزايدة وجتمع منتجات هيدرة األمسنت داخل النظام 

 100يوم.  90املسامي للعجائن املتصلبة للمخاليط مع مرور وقت اهليدرة حىت 
انيكية للمخاليط احملتوية على امللدانت اكرب نسبيا من ( يبني ان معدل منو املتانة امليك1شكل )

املخلوط الذي ال حيتوي عليها, مما يدل على أن وجود امللدانت يف املخاليط يعمل علي زايدة معدل 
 اهليدرة.

من الشكل أيضا يتبني ان منو املتانة امليكانيكية خيتلف اختالفا طفيفا ابختالف نوع امللدن املضاف 
اختالف الوزن اجلزيئي واخلواص الفيزايئية لكل ملدن, ولكن بصفة عامة فكل  إىللبا ويرجع ذلك غا

زايدة املتانة امليكانيكية عند كل أوقات اهليدرة  إىلاملخاليط املختلفة أدت  إىلامللدانت اليت أضيفت 
 يوم. 90حىت 

 
 الكلية ملخاليط األمسنت بدون ويف وجود امللدانت املختلفة ثانة: امل)1شكل  )

 يوم. 90عند أزمنة  اهليدرة املختلفة حىت 

0

10

20

30

40

50

60

1 3 7 28 90
Curing time, days

C
o

m
p

re
s

s
iv

e
 s

tr
e

n
g

th
, 
M

P
a

Mix 1

Mix 2: 0.75% NF

Mix 3: 0.75% MF

Mix 4: 0.75% LS

كية
كاني

لمي
ة ا

متان
ال

 

 الزمن باليوم



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

370 

 

                              Bulk Densityالكثافة الكلية 2-3-
, هذه القيم مت متثيلها بيانيا يف (3)اجلدول نتائج الكثافة للعجائن املتصلبة للمخاليط األربعة مبينة يف 

 ابلنسبة لزمن اهليدرة. (2)الشكل 
 

 يوم 90(: الكثافة الكلية ملخاليط األمسنت بدون ويف وجود امللدانت عند أزمان اهليدرة املختلفة حىت 3جدول )

 أن زايدة عملية اهليدرة تؤدى اىل زايدة نواتج اهليدرة اليت متأل املسام املوجودة داخل احلجر األمسنىت
 والذي بدوره يزيد من كثافة عينات األمسنت املتصلبة للمخاليط األربعة,

واليت حتتوي على  2,3,4جند أن معدل ازدايد الكثافة أكرب يف املخاليط أرقام  (2ابلنظر اىل شكل ) 
امللدانت رمبا يكون راجع إىل أن إضافة امللدانت تعمل على زايدة تباعد احلبيبات اإلمسنتية عن بعضها 

راء التنافر الكهروستاتيكي الذي تسببه امللدانت, مما يؤدى إىل زايدة أحجام املسام بني حبيبات ج
 االمسنت مؤداي  إىل استيعاب أكرب قدر من نواتج اهليدرة.

 
 

 زمن اهليدرة ابليوم
 

 رقم املخلوط

 % ,الكتافة الكلية 

1 3 7 28 90 

Mix 1 2.1362 2.142 2.1486 2.1687 2.1976 
Mix 2 2.396 2.4322 2.4333 2.4542 2.4676 
Mix 3 2.4452 2.4501 2.4722 2.4832 2.4922 
Mix 4 2.4476 2.4701 2.475 2.4778 2.51 
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 املختلفة : الكثافة الكلية ملخاليط األمسنت بدون ويف وجود امللدانت2)شكل  )

 يوم. 90عند أزمنة  اهليدرة املختلفة حىت  
 Phase composition املعدينالرتكيب  3-3

يوم مت حتديده  90الرتكيب املعدين ملنتجات هيدرة األمسنت البورتالندي عند األزمنة املختلفة حىت 
 . X-ray diffraction (XRD)والتعرف عليه ابستخدام حيود األشعة السينية   

يف  كماعند أزمنة اهليدرة املختلفة   وامللدنلعجائن األمسنت احملتوية على األمسنت  XRD نتائج 
وبداية ظهور القمم العريضة املميزة  Q (d=3.3368)تبني القمم املميزة لوجود  3)شكل )

( ابالضافة لوجود قمم d=4.9119, 2.6254, 1.9259, 1.7954هليدروكسيد الكالسيوم )
 crystalline calcium silicateعلى هيئة بلورات ضعيفة من سليكات الكالسيوم املتهيدرة 

hydrate 
 (d=5.6053, 4.9119, 2.7799, 2.1877, 1.9259)   أايم من  3وذلك كله بعد

تقل مع زايدة كثافة أو ارتفاع القمم  ""Qكوارتز اهليدرة. مع زايدة زمن اهليدرة فان القمم املميزة للـ
ويزداد نسبة وجود هذين الطورين بزايدة زمن اهليدرة طرداي  CSHو  CHاألخرى املميزة لوجود 
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 أايم  3واملتهدرت عند وامللدن  األمسنت البورتالندي العادىن من (: للمخلوط  املتكو A-3شكل )

 
  اايم 7واملتهدرت عند  وامللدن املتكون من األمسنت البورتالندي العادىللمخلوط (: B-3ل )شك
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 يوم 28املتهدرت عند وامللدن (: للمخلوط رقم  املتكون من األمسنت البورتالندي العادى C-3شكل )

 
 يوم 90املتهدرت عند وامللدن  (: للمخلوط املتكون من األمسنت البورتالندي العادى D-3) شكل
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 Conclusionsستنتاجاتاال
أن امللدانت تعمل على تقليل كمية املاء املضافة الالزمة لعملية اخللط مما يقلل من  اتبثث النتائج 

مما يزيد من كثافة احلجر األمسنيت الذي بدوره يزيد من املتانة  وجودا ملسامية داخل احلجر األمسنىت
امليكانيكية للحجر األمسنيت يف وجود أي من امللدانت الثالثة حمل الدراسة. تبني أيضا ان منو املتانة 
امليكانيكية خيتلف اختالفا طفيفا ابختالف نوع امللدن املضاف ويرجع ذلك غالبا إىل اختالف الوزن 

واخلواص الفيزايئية لكل ملدن, ولكن بصفة عامة فكل امللدانت اليت أضيفت إىل املخاليط اجلزيئي 
 يوم. 90حىت   ات اهليدرة املختلفة أدت إىل زايدة املتانة امليكانيكية عند كل أوق

الثالثة املستخدمة يف هذه الدراسة يعمل على هتدئة  النتائج إيل أن وجود أحد أنواع امللدانتتشري 
  إىل ettgtirtteالشك االبتدائي والنهائي للعجينة األمسنتية نتيجة هتدئة حتول االترجنيت 

 monosulfate.املونوسلفات 
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