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 السائليمر امللدن ولدراسة تأثري إضافة الب
على خواص  ت احملور)(البويل كربوكسيال

  مسنتية اخلرسانة اإل
  نات حمليةمبكو ذاتية الدمك
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, حيث مت  عداد خلطات خرسانية مبوصفات خاصةيتضمن اجلانب األول من هذا العمل إ
 ,مسنتاإل من اوزن 1):0.55, 0.45, 0.35إعداد ثالث خلطات بثالث نسب خمتلفة من املاء (

 مناقشة تأثري نسبة مثومن  ،اخللطات الثالثة ر قابلية التشغيل (التشغيلية) علىجراء اختباإحيث مت 
وذلك لتجهيزها إلجراء  ،مت سكب هذه اخللطات يف قوالب خاصة قدو  ،املاء على قيمة التشغيلية

يكا فيســكوكـريت قد تضـمن إضـافة مـلدن نوع سـفأما اجلـانب الـثاين من العمل . اختبار مقاومة الضغط
ومت قياس  ،مسنت) لكل خلطة من اخللطات السابقة% من وزن اإل 4, 3, 1, 0.3بنسب ( 5400

قياس  عمل, كذلك تضمن النتها باخللطات اخلالية من امللدنومقار  ،قيمة التشغيلية جلميع اخللطات
ومت  ،وعبعد قولبتها وغمرها باملاء ملدة أسب ،قيمة مقاومة الضغط لكل اخلرسانات احملتوية على امللدن

                                                           

  مصراتة العليا الدراسات بأكادميية ومنتدب مصراتة جامعة الرتبية بكلية الكيمياء قسم )1(
  مبصراتة املدربني إلعداد العايل املعهد )2(
  مبصراتة املدربني إلعداد العايل املعهد )3(
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) 0.45اليت حتتوي على نسبة املاء (اخللطة  علىاختبار النفاذية  جراءكما مت إ  مناقشة النتائج.و مقارنة 
  النتائج املتحصل عليها. مناقشةو  مع كل نسب امللدن املختلفة, ومت إجراء االختبار ومقارنة

  ة, مقاومة االنضغاط.الكلمات املفاتيح: امللدنات الفائقة, اخلرسانة ذاتية الدمك, التشغيلي

  المقدمة  -1

عبارة عن  :هي  Self Compacting concrete  (SCC)اخلرسانة ذاتية الدمك
وخاصًة اليت حتتاج إىل مقاومة  ،لتالئم العديد من االستخدامات اإلنشائية ؛خرسانة مت تطويرها حديثاً 

وهذا  ،بقيمة تشغيلية عاليةو  ،حيث ميتاز هذا النوع من اخلرسانات باالنسيابية العالية ،مبكرة عالية
أدى إىل سهولة إنتاج قوالب خرسانية حتتوي على نسب عالية من حديد التسليح. إن خاصية قابلية 

  ،وعملية نزع اهلواء (التهوية) ،االنسياب (االنسيابية) التشغيلية) تتأتى من املقدرة علىالتشغيل (
الدمك الذايت ميكن أن يوصف من خالل إن مصطلح  ت.باثوكذلك التجانس بني املكونات أو ال

 .)1(خمتلفة من مواد بناء خمتلفة أيضاواليت تعد بطرق  ،fresh concreteخاصية اخلرسانة الطرية 
ع يومتأل مج ،لتأخذ الشكل بالكامل ؛خرسانة تنساب داخل القوالب :اخلرسانة ذاتية الدمك هي

حدوث انفصال بني مكونات دون  ،بيةتأثري اجلاذبالفراغات بني املقويات (أسياخ احلديد) 
من خالل إضافة  ،مت إنتاج اخلرسانات ذاتية الدمك يف السبعينيات يف اليابان حيث ،)2(اخلرسانة

كان الغرض من إنتاجها تقليص كلفة استخدام أجهزة الدمك و  ،امللدنات إىل مكونات اخلرسانة
، مما )1-3( ب العلوي للخرساناتوكذلك سهولة استخدام أجهزة االنسيا ،امليكانيكي واليدوي

اليت  ،مة. قدمت اخلرسانة الطرية (الطازجة) ذاتية الدمكهمد تقنية واقتصادية ائأضفى على إنتاجها فو 
 :مثل ،إن املكونات الفعالة للمخاليط امللدنة ثات, حييالفائقة يف بداية السبعين حتتوي على امللدنات

 Melamine)وسلفونات امليالمني ،)Naphtalene Sulphonate)()4 النفثالني سلفونات
)Sulphonate)4(،  و) الزيوت النباتيةvegetable oils  ((5) ، جعلت من املمكن تطوير

فائقة يف فقد قدمت امللدنات ال ،)(Super plasticiseresاخلرسانات بواسطة امللدنات الفائقة 
 ،كمكون فعال  (PolyCarboxylate ether)يثر البويل كربوكسيالت إاألسواق باالعتماد على 

لتحسني وتطوير خواصها امليكانيكية والكيميائية,  ؛واستخدمت بشكل واسع يف صناعة اخلرسانات
 تسليح احلديدويف وجود أقطاب  ،القوالب بصور كاملة ءلتكون قادرة على مل ؛وزيادة انسيابيتها

وعلى  ،ادة القدرة التشغيليةثر كبري على زيأكان له   - بصفة عامة -امللدنات ةإن إضاف 6).,1(
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- نتيجة اإلضافات ،اليت تكتسبها اخلرسانة ،إن كل هذه املميزات ).7,(1 - أيضا -املقاومة املبكرة
ملعرفة مدى الفائدة االقتصادية  ؛جعلت من الضروري االستمرار يف األحباث العلمية -وخاصًة امللدنات

ت فرضية العمل على وجود يأو السلبية هلا. فقد بنوكذلك اآلثار اإلجيابية  ،والتقنية هلذه امللدنات
 جهد وكلفة رياليت من شأا توف ،اليت تستعمل يف إنتاج خرسانات ذاتية الدمك ،بعض أنواع امللدنات

وخاصة خاصية  ،من دون النظر يف تأثري هذه امللدنات على خواص اخلرسانة ،إعداد اخلرسانات
  ودراسة مدى تأثريه على خواص اخلرسانة احمللية. ،لدنلذلك مت اختبار امل ؛مقاومة االنضغاط

  . المواد المستعملة:2
  : . اإلمسنت البورتالندي1.2

الوزن ذو  -املنتج يف أحد املصانع احمللية مبنطقة زلينت -مت استعمال األمسنت البورتالندي العادي
 .g/cm3 3.12نوعي ال

  .بورويةأمنطقة  استعمال الركام الناعم من: مت . الركام الناعم2.2

  منطقة السويح.  مال الركام اخلشن من إحدى كسارات: مت استع. الركام اخلشن3.2

الوزن متصاص و اال الناعم واخلشن (التدرج احلبييب ونسبةت كل االختبارات املعملية للركام يأجر  
  النوعي) يف معمل الرباط لالختبارات اهلندسية.

 .نسب من املاء ومت استخدام ثالث ،رب من شبكة املياه العامة: مت استعمال ماء الش. ماء اخللط4.2
0.55, 0.45, 0.35يت: و هي كاآل،   W/C    

 ،هي البويل كربوكسيالت احملور ،يف هذا البحث . امللدن (اإلضافات): إن اإلضافة املستخدمة5.2
Sika viscocrete)  –5400( سيكا فيسكوكريت :يسمى  5400 –يعترب سيكا فيسكوكريتو  

بدرجة فائقة  ء بدرجة كبرية (لزيادة التشغيليةفض حمتوى املاخلهو اجليل الرابع من امللدنات القوية 
مطابق للمواصفات السويسرية  , وهو) للخرسانةطاء السيولة واالنسيابية العاليةوإع

)1989(162 SIA 934 -2واملواصفات األوربية ،   EN واملواصفات األمريكية  ،  ASTMC-
194 type F.G) فهو يعمل  ،يف إنتاج اخلرسانة ذاتية الدمك 5400).  ويستعمل فيسكوكريت 

وىف نفس الوقت حيقق  السيولة واالنسيابية بدرجة فائقة, توى املاء بدرجة كبرية مع زيادةعلى خفض حم
ذايت الدمك ممتاز.  اوسلوكً  امثالي  امتاسكً   
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  . طرق تصميم الخلطات الخرسانية: 3
حيث مت يف هذه اخللطة , )2(ريقة احملاولة لتصميم اخللطات اخلرسانية يف هذا العملمت االعتماد على ط

لتعطي املقاومة املطلوبة. وكانت الكميات اليت مت  ؛اختيار كميات معينة ملكونات اخللطة اخلرسانية
  : آليتاختيارها كا

  .) يبني نسب مكونات اخللطة اخلرسانية1اجلدول (   

  الركام  الرمل  مسنتاإل  املاء    املكون

  3  :2  :1  :0.35    النسبة 

  

وكانـت  ،)12cm(2)-8وهـو ضـمن املـدى املطلـوب ( ،10cmوكان مقدار اهلابط يف هذه اخللطـة 
  . MPa 24.56)( :مقاومة الضغط هلذه اخلرسانة هي

  . إعداد الخرسانة:4
ثـــالث  عـــدادمت إاخللطـــات اخلرســـانية حســـب طريقـــة احملاولـــة الختيـــار نســـب اخللـــط, حيـــث  مت إعـــداد

مـــــن وزن  1):0.55), (0.45), (0.35( خلطـــــات خرســـــانية باســـــتخدام نســـــبة املـــــاء إىل اإلمسنـــــت
خلطــات خرســانية بإضــافة امللــدن فيســكوكريت و  ،شــمل خلطــات خرســانية بــدون إضــافاتوت ،مسنــتاإل
  .)2( % من وزن اإلمسنت 4, 3, 1, 0.3بنسبة  ،0540
  : ختبارات واألجهزة المستخدمة. اال5

  : اختبار التشغيلية. 1.5
انية بواسطة اخلالط امليكانيكي مت إجراء اختبار التشغيلية بعد عملية خلط مكونات اخللطة اخلرس

)ATIKAعن ارتفاع جهاز قياس ويتم قياس مقدار اهلبوط احلاصل يف اخللطة اخلرسانية  ،) مباشرة
ء اختبار اهلبوط يف خمترب ), حيث مت إجراcm 30الذي يبلغ ارتفاعه ( ،)Slump Testالتشغيلية (

  . )2( الرباط لالختبارات اهلندسية
  : . اختبار الضغط2.5

وهي مغمورة يف املاء،  ،بعد اكتمال تصلب اخلرسانة ملدة سبع أيام مت إجراء اختبار مقاومة االنضغاط
), وذلك ELA( )ADR1500ية يف جهاز قياس مقاومة االنضغاط (وتوضع املكعبات اخلرسان
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حىت حدود الفشل يف املكعب اخلرساين, وبذلك يتم  ط على املكعبات مبقدار متساوٍ ط ضغبتسلي
حتديد مقدار مقاومة اخلرسانة لالنضغاط. مت إجراء اختبار مقاومة االنضغاط يف معمل الرباط 

  .)2( لالختبارات اهلندسية
  :. النفاذية3.5

تخدم فيـه مكعبـات حبجـم قياسـي ويس ،) يف اختبار النفاذية للخرسانة(AT 315مت استخدام جهاز 
)15x15x15cm (،  ساعة حتت ضغط املاء 72وتوضع يف اجلهاز ملدة )7( .  

  : . األجهزة األخرى املستخدمة4.5
-ALFAكما استخدم الفرن الكهربائي (،  ATIKAاخلالط امليكانيكي  البحثاستخدم يف هذا 

U-150للركام  قدير) نسبة االمتصاص) لتجفيف العينات لغرض االختبارات املعملية كقياس (ت
  اخلشن والناعم. 

7
���  :. ا����� وا��

1.7:(

 ا�����ل (ا������������  .  

وقد مت إعداد ثالث خلطات خرسانية  ،املهمة يف حتديد خواص اخلرسانات تعترب التشغيلية من اخلواص
وكريت  فيسك حيث مت إضافة ملدن ،)0.55 ,0.45, 0.35من ثالث نسب خمتلفة للماء (

 Slumpومت إجراء اختبار اهلبوط ( ،) إىل كل خلطة%4, 3, 1, 0.3, 0بنسب ( 5400
Test(، ) يوضح تأثري نسب املاء على قابلية التشغيل 1وذلك لقياس قابلية التشغيلية. والشكل (

هذه , لخرسانةلحظ من الشكل أن زيادة نسبة املاء تزيد التشغيلية قد لو و  ،للخرسانة اخلالية من ملدن
  . ةالزيادة تكاد أن تكون طردي

   
  ) يبني تأثري نسب املاء على قابلية التشغيل للخرسانة اخلالية من ملدن.1الشكل (
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حظ أن لو  ،)0.35%) للخلطة اخلرسانية األوىل (4, 3, 1, 0.3, 0عند إضافة نسب امللدن (
كما هو موضح   ،ة االنسيابية للخلطةيرجع إىل زياد رمباهذا و  ،لدناملقابلية التشغيل تزداد بزيادة نسبة 

  ).2يف الشكل (

  
خلطات اليت حتتوي على نسبة ماء لل) يبني تأثري نسبة امللدن على قابلية التشغيل 2الشكل (

)0.35.(  

فإن قيمة قابلية التشغيل تزداد  ؛)0.55, 0.45أما يف حالة اخللطات اليت حتتوي على نسبة ماء (
كما هو موضح يف   ،يرجع إىل نفس األسباب من زيادة االنسيابية اذه لعلو  ،بزيادة نسبة امللدن

  ). 4() و3الشكل (

  
لخلطات اليت حتتوي على نسبة ماء لل) يبني تأثري نسبة امللدن على قابلية التشغيل 3الشكل (

)0.45(.  
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ء لخلطات اليت حتتوي على نسبة مالل) يبني تأثري نسبة امللدن على قابلية التشغيل 4الشكل (

)0.55(.  

 ،قلأاملاء األقل يكون تأثري امللدن  الحظ أنه يف حالة نسبةي ،ومن خالل النظر يف النتائج السابقة
فإن  ؛)0.55, 0.45نسبته على قيمة التشغيلية, أما يف حالة نسبة املاء األعلى (ويزداد تأثريه بزيادة 

ثريها أعلى وتأ ،الة نسب امللدن العاليةتأثري إضافة امللدن على قيمة قابلية التشغيل تكون ضعيفة يف ح
بزيادة نسبة  ؛أن اخنفاض لزوجة اخللطة إىليرجع ميكن أن وهذا  ،من امللدن واطئةيف حالة النسب ال

  التشغيلية.    ومن مث على قيمة ،املاء خيفض تأثري امللدن على انسيابية اخللطة

  . مقاومة االنضغاط:2.7
اختبار مقاومة  ىلذلك جير  ؛وتعرب عن جودا ،اخلرسانة املتصلدة تعترب مقاومة الضغط من أهم خواص

قــد مت اختبــار االنضــغاط للخلطــات ة إنتــاج اخلرســانة مبوقــع العمــل, و الضــغط كاختبــار للــتحكم يف جــود
حـىت موعـد  ،حيث غمرت العينـات باملـاء بعـد اكتمـال التصـلب النهـائي ،أيام 7اخلرسانية الثالثة لعمر 

كمــا   ،نقــص قــوة مقاومـة االنضــغاط إىلاحملتــوى املـائي يف اخللطــات اخلرســانية يـؤدي الفحـص. إن زيــادة 
املـائي يعطـي  ىمـن احملتـو  واطئةوكذلك فإن النسب ال ،)0.55هو يف حالة اخلرسانة ذات نسب املاء (

غري كافية حلدوث  كمية ماء اخللط  أننضغاط, وميكن أن يرجع ذلك إىل قيمة منخفضة من مقاومة اال
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 مثومــن  ؛إىل عــدم التصــاق حبيبــات الركــام بالعجينــة اإلمسنتيــة يوزيــادة نســبة املــاء تــؤد ،ؤ الكامــلالتميــ
  ).5( كما يف الشكل  ،نضغاطيضعف من قيمة قوة مقاومة اال -أيضا -وهذا ،غزهلا

   

 ا�����
 �ن 5( ا���ل  ��دن.ا�) ���ن  �%$�ر �ب ا���ء !�  ���و�
 ا���ط ���ر��

ليت حتتوي على نسـبة ماء أثري امللدن على مقاومة االنضغاط للخرسانة ا) يوضح ت6( الشكل
وتكون القيمة األعلى عند  ،الحـظ أن مقـاومة االنضغاط تزداد بزيادة نسبة امللدنفي ؛)0.35(
  مث تبدأ باالخنفاض التدرجيي بزيادة نسبة امللدن.  ،) من امللدن0.30(

  .0.35ة االنضغاط للخرسانة ذات نسبة املاء ) يبني تأثري امللدن على مقاوم6( الشكل
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القيمة القصوى عند  إىلتصل  فإن مقاومة االنضغاط ؛)0.45أما يف حالة اخلرسانة ذات نسبة املاء (و 
على  ويكون تأثري امللدن عالٍ  ، تبدأ قيم مقاومة االنضغاط باالخنفاض التدرجييمث ،)1.0( نسبة ملدن

  ). 7ضح يف الشكل (مو هو كما   ،نضغاطقيمة مقاومة اال

  
  .0.45) يبني تأثري امللدن على مقاومة االنضغاط للخرسانة ذات نسبة املاء 7الشكل (

ن قيمة مقاومة االنضغاط تصل إىل القيمة القصوى إف ؛احملتوى املائي العايل أما يف حالة اخلرسانة ذات
 إىلحىت تصل  ،ة نسبة امللدن ترتاجع مقاومة االنضغاط تدرجييًا مع زيادمث ،)0.3عند نسبة ملدن (

ميكن أن يعزى ذلك إىل تأثري املاء على مقاومة و  ،من امللدن مقارنة باخلرسانة اخلالية ،قل منهاأنسبة 
  ).8كما هو موضح يف الشكل (   -كما ذكر سابقاً   -االنضغاط

  
  .0.55) يبني تأثري امللدن على مقاومة االنضغاط للخرسانة ذات نسبة املاء 8الشكل (
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ن تأثري امللدن على اخلرسانة ذات  أميكن أن نستنتج  ،النتائج السابقة ملقاومة االنضغاط إىلالنظر  وعند
وهــذا  ،)0.45ن تــأثريه يكــون أعلــى يف حالــة احملتــوى املــائي (أو  ،) إجيــايب0.45, 0.35( نســب املــاء

مقارنة بالنسب  ،ل لإلمسنتالكام كايف حلدوث عملية التميؤال احملتوى املائي إىلميكن أن يكون راجعاً 
ن تـأثري إضـافة امللـدن إىل اخللطـة يكـون إفـ ؛)0.55األخرى للمـاء. أمـا يف حالـة احملتـوى املـائي العـايل (

 يرتاجع مـع بقيـة النسـب, وهـذا ميكـن أن يفسـر علـى مث ،)0.30عند النسب الواطئة ( -فقط -إجيابيا
وكــذلك آيل عرقلــة  ،تعطيــل عمليــة الشــك آيلّ إىل  وزيــادة امللــدن ممــا يــؤدي ،أســاس زيــادة احملتــوى املــائي

  كما يضعف متاسك مكونات اخلرسانة وانسيابيتها.   ،عملية التميؤ

  :. النفاذية3.7

ويستخدم فيه مكعبات حبجم قياسي  ،) يف اختبار النفاذية للخرسانة(AT 315مت استخدام جهاز 
)15x15x15cm(،  اءساعة حتت ضغط امل 72وتوضع يف اجلهاز ملدة، ) يبني نتائج 2واجلدول (

, 0( 0540وبنسب امللدن  ،)0.45فحوص النفاذية خللطة خرسانية بنسبة املاء إىل اإلمسنت (
0.3 ,1 ,3 ,4.(  

وبنسب  ،)0.45) يبني النتائج اختبارات النفاذية خللطة خرسانية بنسبة املاء إىل اإلمسنت (2دول (ج
  ). 4, 3, 1, 0.3, 0( 0540امللدن 

  0.00159  0.00157  0.00152  0.00162  0.00194  النفاذية

  4  3  1  0.3  0  نسبة امللدن %

  

مسنتية اخلالية من الحظ أن قيمة النفاذية للعينة اإلن ،من النتائج املتحصل عليها من هذا االختبار
ومن اجلدول نالحظ أنه ال  ،مقارنة باخللطات اليت حتتوى على نسبة من امللدن ،امللدن أعلى منها

  بزيادة نسبة امللدن على قيمة النفاذية للخرسانة. اكبريً   اتأثريً  يوجد
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  :. الخالصة8

إنتاج خرسانة ذاتية  تبني أنه باإلمكان ،تحصل عليها يف هذه الدراسةمن خالل النتائج امل      
كما  املتعامل معها يف هذا البحث عند إضافة امللدنات. ،الدمك مبكونات اخلرسانة احمللية

اختصار  ضافة امللدن إىلإوتؤدي  ،5400ية تزداد مع زيادة نسبة فيسكوكريت التشغيل أن
اإلفراط يف  قد تبني أنو من خالل زيادة قيمة التشغيلية,  ،وخلط اخلرسانة ،يف زمن الصب

ومة ضعف يف اخلرسانة. وقد وجد أن أفضل نسبة ماء أعطت مقا إىلإضافة امللدن قد يؤدي 
 من وزن اإلمسنت. 0.45 نسبة هي، % 1انضغاط عالية بنسبة ملدن 
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