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ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملخص :
لطات اخلرسانة وادلونة خيف ىذه الدراسة مّت عمل عدد من   

دير سلتلفة  من البوزالنا الطبيعية ادلضاف إليها مقا اإلمسنتية
بعد معاجلتها  ادلستخرجة من مخس مناطق جبنوب ليبيا ,

بدال عن جزء  واستخدامها بنسب زلددة  حراريًا وطحنها
وذلك لدراسة ومعرفة  من اإلمسنت البورتالندي العادي ,

مدى تأثري تلك ادلواد على  خاصية اإلنكماش للخرسانة يف 
 حالتيها اللدنة والصلبة .

ومن خالل النتائج اليت مّت احلصول عليها لوحظ وجود   
حتّسن يف خواص معظم تلك اخللطات مقارنة خبلطة مرجعية 
مل تستخدم فيها تلك ادلواد . حيث لوحظ اخنفاض معدل 

دلياه اخللط , وتأخري يف زمن ظهور تشققات اذلبوط التبخر 
اللدن واحلد من اتساعها , باإلضافة إلخنفاض معدل 

 اإلنكماش خالل فًتة اجلفاف للخرسانة .
 البوزالنا الطبيعية ,انكماش اخلرسانة الكلمات الدالة :

 مقدمة : .1
تزخر منطقة اجلنوب بليبيا بالعديد من الثروات الطبيعية      

اخلامات األولية اليت تدخل ادلختلفة , لعل من أبرزىا تلك 
يف صناعة مواد البناء ومن أمهها الطني ادلكلس أو ما يعرف 
بالبوزوالنا . حيث أشارت العديد من الدراسات إىل توفرىا 

, باإلضافة اطيء وبشكل كبري حول منطقة سبها وبراك الش
 . ASTM C618-03دلطابقتها دلتطلبات ادلواصفة  

ىي عبارة ادلواد البوزالنية أو ما يعرف بادلواد متأخرة التميؤ و 
.  عن خامات ألومينية أو سليكية أو خليط من كليهما

واد ال تمتلك قدرة الصقة إمسنتية , ولكن بوجود ادل ذهوى
ىيدروكسيد الكالسيوم يف الرطوبة فإهنا تتفاعل كيميائيًا مع 

درجات احلرارة اإلعتيادية , منتجة مركبات ذات خصائص 
 إمسنتية .

Pozzolana  +  Ca(OH) 2→  C-S-H  +  H 2O       

وميكن استخدام تلك ادلواد يف رلال صناعة اإلمسنت     
واخلرسانة , وذلك لغرض حتسني بعض اخلواص للخرسانة 
ادلنتجة من جهة وتقليل تكلفة ادلًت ادلكعب من جهة أخري 

 . 
تلك ادلواد على واحدة  هتدف ىذه الدراسة دلعرفة تأثري    

من أىم خصائص اخلرسانة وىي خاصية اإلنكماش أو 
بالتغري احلجمي للخرسانة ادلتصلدة يف اذلواء نتيجة  مايعرف

  تعرضها للجفاف . 
عادة يف حيث أن اإلنكماش يف اخلرسانة ,  يتسبب     

دقيقة نتيجة تقلص ادلادة احلجمية دلكوناهتا  ظهور شروخ
بسبب فقد ادلاء احلر من العجينة الطرية عن طريق التبخر 

لألسفل وىو مايعرف بـ وىبوط ادلكونات الصلبة )الركام ( 
)اإلنكماش اللدن( , باإلضافة إىل فقد ادلاء كنتيجة طبيعية 
لعملية اجلفاف )إنكماش اجلفاف( . وىذه الشروخ ال تظهر 
إال إذا كان ىناك قيدًا على احلركة يسبب إجهادات شد 
داخل اخلرسانة , شلا يؤدي بالنهاية إىل التأثري على متانتها 

ي من خالل تأثر قدرهتا على مقاومة وطول عمرىا اإلفًتاض
 الظروف احمليطة هبا .

 البرنامج العملي : . 2
 . المواد المستخدمة :1.2

 . المواد البوزالنية : 1.1.2
من  أخذتأستخدمت ادلواد البوزالنية احمللية , حيث   

على شكل كتل  للمواقع ادلستهدفة جوانب ادلنحدرات
 صخرية جافة .



( يوضح وصفًا للمواقع والعينات 1اجلدول رقم )    
( صور ذلذه ادلواقع , 1ادلأخوذة , كما يبني الشكل رقم )

 ( يوضح بعض أشكال الصخور ادلقتلعة . 2وشكل رقم )

 العينات ذ( مواقع أخ1دول )ج

 المنطقة ر.م
عمق 

 العينةلون وشكل  وصف الموقع الحفر)م(

 4 سبها 1
م  100كم من مدينة سبها على بعد10

 ميني الطريق
كتل بيضاء غري منتظمة الشكل 

 سهلة التفتت

 0.5 تمنهنت 2
من  كم من تمنهنت يف اجتاه الشمال10

 الطريق ادلعبد
 كتل صلبة بيضاء تميل قليالً لإلمحرار

 على يسار الطريق ادلعبد ، جبانب اخلزان 0.5 العافية 3
رمادية تتخللها بقع صفراء كتل 

 متوسطة الصالبة

طبقات رمادية مزرّقة  صفائحية  جبوار الطريق ادلعبد مقابل زلطة الكهرباء 1.0 أقار 4
 الشكل وصلبة

 0.5 تتارو  5
القدمية واجلديدة على  ثارو ت أمام مفرق

 م10بعد 
كتل رمادية حبيبية ادلظهر ومتوسطة 

 الصالبة

 

 
            سبها            تمنهنت                                          المواقع المستهدفة

 
تاروت                              آقـــــار                                   العافية  
 

 مواقع اليت أخذت منها العينات( صور لل1الشكل )



 
  ( صور لبعض الكتل الصخرية ادلقتلعة2الشكل )

 ( .3( و )2التحليل الكيميائي واخلواص الفيزيائية للمواد ادلستخرجة موضحة يف اجلدولني رقم )    

  ( التحليل الكيميائي للبوزالن2جدول )

 المتطلب
 ASTMالمواصفة     القيمة الفعلية

C618-03 تاروت آقار العافية تمنهت سبها 
أكاسيد )السيلكون , األلومنيوم 

 ,احلديد(
95.2 96.7 92.4 95.1 93.1  >70 % 

 % 4>  0.319 --- 0.28 0.016 3.033 ثالث أكسيد الكربيت
 % 3>  --- --- --- --- --- احملتوى ادلائي

 % 1.5>  0.93 0.22 0.35 0.35 0.22 القلويات ) أكسيد الصوديوم (
 --- 71.88 58.46 57.95 70.33 53.42 ثاين أكسيد السيلكون

 --- 20.2 34.36 24.52 25.32 40.84 األلومنيومثالث أكسيد 
 --- 1084 2.266 9.973 1.05 0.975 ثالث أكسيد احلديد
 --- 0.35 0.28 0.724 0.14 0.13 أكسيد ادلاغنسيوم
 --- 0.163 0.162 0.133 0.0801 0.1 أكسيد الكالسيوم
 --- 1.06 1.44 2.919 0.366 0.16 أكسيد البوتاسيوم

 --- 0.966 1.37 1.12 1.51 3.019 التيتانيومثاين أكسيد 
 --- 0.36 0.11 0.241 --- 0.137 خامس أكسيد الفوسفور

 --- 0.028 --- 0.034 --- 0.0088 أكسيد ادلنجنيز
 --- --- --- --- 0.011 --- ثالث أكسي الكروم
 --- 0.036 0.0209 0.0167 0.0063 0.034 أكسيد السًتانشيوم

 % L . O . I 0.88 0.76 1.68 1.25 1.06  <6الفقدان باحلرق 
 

 ( اخلواص الفيزيائية للبوزالن3جدول )

 المتطلب
 القيمة الفعلية

 ASTM C618-03المواصفة    
 تاروت آقار العافية تمنهت سبها

 99.8 أيام(7مؤشر الفعالية عند )
% 

95.6 
% 

93.3 
% 

80 
% 

101 
% 

≥ 75 % 

 ـــــــــــــــــــــــ 2.65 2.53 2.44 2.61 2.60 (3الوزن النوعي )جم/سم



 
 . اإلسمنت البورتالندي العادي :2.1.2

مت استخـدام اإلمســنت البورتالندي العادي ادلنتج من      
بعد التأكد من .  زلينت ( –أحد ادلصانع احملـلية ) الـربج 

,  ASTM C150-03لمواصفات : لمطابقتو 
 .  340/97وادلواصفة القياسية الليبية 

 .  الركام الناعم : 3.1.2
وىو متوفر يف منطقة رمال زالف من الناحية الشمالية     

دلدينة سبها , وذلك بعد غسلو للتخلص من ادلواد الطينية , 
 والتأكد من مطابقة تدرجو للمواصفات .

 مياه الخلط والمعالجة : .  4.1.2
مّت استخدام ادلاء ادلقطر يف اخللط وادلعاجلة جلميع   

 اإلختبارات . 
 

 . اإلختبارات المعملية : 2.2
 :إعداد وتجهيز عينات الكاولين . 1.2.2

مت تكسري صخور الكاولني ادلستخرجة إىل قطع صغرية يف    
بوصة لضمان توزيع احلرارة بشكل  0.5إىل  0.25حدود 

ل عملييت احلرق والطحن كما ىو منتظم للعينات , وذلك قب
 ( .3موضح يف الشكل رقم )

  

 
 تكسري العينات  (3)شكل ال

 : )الكلسنة( . عملية الحرق1.1.2.2
مت حرق العينات ادلستخرجة بعد تكسريىا إىل أحجام     

 800بوصة " يف أفران بدرجة حرارة  1صغرية يف حدود " 
 درجة مئوية ودلدة ساعتني .

 

 الطحن والغربلة :. 2.1.2.2
 150حىت درجة نعومة  مت طحن ادلواد بعد حرقها  

 200ميكرومًت , وىي كافية دلرورىا من خالل ادلنخل رقم 
 ( . 4. كما يف الشكل رقم ) ASTMحسب مواصفات 

 
 العينات بعد احلرق والطحن (4)شكل ال

 : نسب اإلحالل. 3.1.2.2
مت خلط ادليتاكاولينا اجملهزة وإحالذلا جزئيًا زلل اإلمسنت    

جلميع  %20% و 15% و 10البورتالندي بنسب وزنية 
 اإلختبارات .

 . إختبارات إلنكماش :2.2.2
 . إختبار اإلنكماش اللدن للخرسانة : 1.2.2.2

أعتمد يف إجراء ىذا اإلختبار على الطريقة القياسية    
 . ASTM C 1579-06الواردة بادلواصفة 

أستخدمت قوالب مصنوعة من الصلب هبا نتوءات حيث 
بارزة وفقًا دلواصفة اجلمعية األمريكية الختبار ادلواد 

ASTM  ( 10±  355. األبعـاد القياسية للقالب ىي 
( كما ىو  ملم 5±  100( وبعمق )  ملم 15±  560× ملم 

 ( . 5موضح بالشكل رقم )
ولدقة اإلختبار تّمت احملافظة على العوامل ادلؤثرة وادلتغريات  

ثابتة قدر اإلمكان وادلتمثلة يف الظروف البيئية احمليطة 
وأسلوب اخللط ودرجة حرارة اخلرسانة وطريقة إهناء السطح 

 وذلك جلميع اخللطات . 
 قيم ىذه الظروف مّت السيطرة عليها ضمن التفاوت يف  

 احلدود ادلسموحة الواردة يف ادلواصفة كالتايل : 
 درجة مئوية .  3±  36درجة احلرارة احمليطة  -
 % .10±  30الرطوبة النسبية ال تتعدى  -
تّيار ىوائي موازي لسطح العينة بسرعة ال تقل عن  -

 كم/ساعة بواسطة مروحة كهربائية .  ±2  24



 
 تعريض عينات اإلختبار للظروف البيئية ادلصّممة (5)شكل ال      

 عملية الخلط والصب : .1.1.2.2.2
( 16عدد اخللطات اليت مّت جتهيزىا يف ىذا اإلختبار )  

خلطة , وذلك مبعدل ثالث خلطات لكل موقع حسب 
نسبة إحالل البوزالن , باإلضافة إىل اخللطة ادلرجعية . 

= إمسنت  2:  2:  1ة يف اخللطة ىي ) نسب ادلواد الداخل
: رمل : حصى ( وزنًا , كما مت استخدام نسبة ماء إىل 

 ( . 0.45تساوي )  w/cإمسنت 

 قياس معدل التبخر :  2.1.2.2.2  
يف ىذه الدراسة , مّت حتديد معدل التبخر دلياه اخللط 
بواسطة قياس وزن العينة خالل ساعة عن طريق ادلعادلة 

 التالية : 
  الوزن النهائي ادلسجل للعينة

الفاصل الزمين للتسجيل
 معدل التبخر   

 :   الناتجةرصد التشققات  3.1.2.2.2
خالل فًتة التعرض للظروف البيئية اجلافة مّت مراقبة سطح   

 العينة لرصد ظهور أول تشقق وتدوين زمن حدوثو . 
ساعات  من بداية اإلختبار أغلقت ادلراوح  6بعد مرور 

وتركت العينات بالغرفة حتت الظروف البيئية العادية  حىت 
 وقت اجرءات القياس . 

ساعة من عملية اخللط مت التقاط  24بعد مرور حيث أنو   
يف و صور لسطح العينات على طول مسار الشق الناتج , 

 ليل الصور وقياسهاحت و وقت الحق , مت معاجلة الصور

( يوضح 6الشكل رقم ) . يةاسوباحلربامج الباستخدام 
 . صورة للتشقق الناتج بإحدى العينات

 
 التشقق الناتج بسطح إحدى العينات  (6)شكل ال

 تحديد أبعاد التشققات : 4.1.2.2.2
لتقييم التشققات ووصفها مت حتديد كاًل من عرض الشق   

ولتجّنب تأثري حدود حافة القالب احملتمل , مّت , وطولو 
مم من كال اجلانبني حسب  25إمهال احلساب يف حدود 

 ( . ASTMتوصية مواصفة ) 
 نسبة انخفاض التشققات : 5.1.2.2.2

( باستخدام دليل يعرف  ASTMتوصي ادلواصفة )    
( دلعرفة تأثري  CRRبـ نسبة اخنفاض أو تقلص الشق  ) 

إضافة ادلواد البوزالنية على احلد من حدوث تشققات 
احلسابات أجريت لكل من اإلنكماش اللدن يف اخلرسانة . 

وذلك من بعدي الشق ) متوسط العرض والطول الكلي ( , 
 خالل ادلعادلة :  

  CRR = [ 1-  متوسط عرض أوطول الشق لكل عينة
           متوسط عرض أوطول الشق للعينة ادلرجعية

 
 اختبار انكماش الجفاف : 2.2.2.2

 ASTMأجري ىذا اإلختبار وفقًا للمواصفة القياسية   
C 596-07  وحتت نفس الظروف من درجة احلرارة ,

 والرطوبة النسبية وذلك بالنسبة جلميع العينات . 
 25×  25ذات أبعاد )  قساسيةقوالب  حيث استخدمت 

  . ASTM C 490( طبقاً للمواصفة  مم 285× 

 عملية الخلط والصب:  1.2.2.2.2
مّت , حيث  مت خلط ادلواد باستخدام اخلالط ادليكانيكي  

( خلطة وفق النسب والكميات ادلوضحة 15تنفيذ عدد )
اليت مل ( باإلضافة إىل اخللطة ادلرجعية 4يف اجلدول رقم )

  حتتوي على أي نسبة من البوزالنا .



 : كميات ونسب خلط ادلواد 4جدول 
 w/c الرمل )جم( كمية البوزالن )جم( كمية اإلمسنت )جم( نسب اإلحالل

0% 750 0 1500 
نسبة ادلاء إىل اإلمسنت 

 ( 0.45تساوي ) 
10% 675 75 1500 
15% 637.5 112.5 1500 
20% 600 150 1500 

 
تركها لتتصلد  ومن ثّ بعد ذلك , مت صب ادلونة يف القوالب   

 .يف درجة حرارة الغرفة 
ساعة من عملية الصب مت إزالة  1/2±  24بعد مرور و   

العينات من القوالب وترميزىا ووضع العينات يف مياه ادلعاجلة 
 ساعة .  48دلدة 

 أخذ القياسات :  2.2.2.2.2
وبعد انقضاء مدة ادلعاجلة للعينات ث رفعها ومسحها   

قدار دلبقطعة قماش مبللة . ومن ّث أخذ قياسات مباشرة 
 -ادليكرومًت  –التغري يف الطول باستخدام جهاز القياس 

 .  (6ادلوضح يف الصورة رقم )

 
 قياس التغري يف الطول (7)شكل ال

( Lمت حساب اإلنكماش وىو معدل التغري يف الطول )   
ومعرباً عنو كنسبة من ادلليون , وذلك  0.001مقربًا ألقرب 

بعد أخذ متوسط القياس للعينات الثالثة ادلمثلة لكل خلطة 
 من خالل ادلعادلة :  0.01مقربة إىل 

            10-6  ×L =      –    

 
 

 حيث : 
عند رفعها من ادلاء مباشرة ومقاس طول سيخ الفرق بني طول العينة 

    : Liادلعايرة )مم(
الفرق بني طول العينة عند كل عمر من اجلفاف ومقاس طول سيخ 

  : Lxادلعايرة )مم(  
الطول الفعال للعينة ويساوي ادلسافة بني الطرفني الداخليني دلسماري 

  : G)مم(  250القياس = 

درجة حرارة الغرفة  بعد ذلك , مت وضع العينات يف   
لتجف . مع اإلستمرار يف أخذ القياسات  خالل فًتة 

,  25,  18,  11,  4التخزين حسب ادلدد التالية : 
 يوم . 117,  87,  57

 النتائج :. 3
أجريت على العينات  اليت القياسات واحلساباتمن خالل 

 : ةاآلتيى النتائج مت احلصول عل ادلختربة
  ًاإلخنفاض يف معدل تبخر مياه اخللط كان تقريبا

يف مجيع العينات وقد وصل إىل نسبة حوايل 
% مقارنة مبعدل اخللطة ادلرجعية وذلك  60.81
 . CIIيف العينة 

  تأخر زمن ظهور تشققات اإلنكماش اللدن يف
أغلب العينات وقد بلغ حوايل النصف ساعة 

 .يف بعضها  OPCمقارنة باخللطة ادلرجعية 
  ( وصلت نسبة التقلص للتشققاتCRR  )

واليت كانت نسبة  DI% للعينة  56.34إىل 



% من وزن كمية 10إحالل ادليتاكاولينا هبا 
اإلمسنت ادلستخدم يف اخللطة ادلرجعية وىي أكرب 
قيمة مت احلصول عليها من بني قيم اإلخنفاض 

 احملسوبة . 
  قّل معدل انكماش اجلفاف يف معظم العينات

 4أغلب فًتات القياس ابتداًء من عمر خالل 
 يوماً من زمن اجلفاف . 177أيام وحىت عمر 

 ادلخططات التالية توضح نتائج اإلختبارات اليت مت إجراؤىا :

 
 تأثري نسب إحالل البوزالنا على معدل التبخر دلياه اخللط (8)شكلال

 
 تأثري نسب إحالل البوزالنا على زمن ظهور أول تشقق (9)شكل ال

 
 تأثري نسب إحالل البوزالنا على عرض الشق (10)شكل ال

 

 
 تأثري نسب إحالل البوزالنا على طول الشق (11)شكل ال

 
تأثري نسب إحالل البوزالنا على نسبة اخنفاض التشققات  (12)شكل ال

 دلتوسط العرض

 
تأثري نسب إحالل البوزالنا على نسبة اخنفاض التشققات  (13)شكل ال

 للطول الكلي

 
 العالقة بني معدل اإلنكماش وزمن اجلفاف دلوقع سبها  (14)شكل ال

 
 اجلفاف دلوقع تمنهنت العالقة بني معدل اإلنكماش وزمن  (15)شكل ال
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 العالقة بني معدل اإلنكماش وزمن اجلفاف دلوقع العافية  (16)شكل ال

 
 العالقة بني معدل اإلنكماش وزمن اجلفاف دلوقع آقار  (17)شكل ال

 
 العالقة بني معدل اإلنكماش وزمن اجلفاف دلوقع تاروت  (18)شكل ال

 : لخالصةا .4
دراسة خصائص انكماش اخلرسانة يف حالتيها اللدنة     

والصلبة باستخدام ادلواد البوزالنية احمللية ادلتمثلة يف الطني 
ادلكلس ) الكاولينا ( وادلستخرج من ادلواقع اخلمسة 
ادلستهدفة بالدراسة ) سبها , تمنهنت , العافية , آقار , 

إجيايب  وتاروت ( أعطت نتائج جيدة وبّينت وجود تأثري
على أغلب خصائص اخللطات ادلدروسة . وقد خلصت 

إمكانية استخدام ىذه األطيان كمواد ىذه الدراسة إىل 
بوزالنية طبيعية بعد معاجلتها حرارياً وطحنها إىل درجة نعومة 
كافية , ومن ّث إدخاذلا يف إنتاج اخلرسانة لتحقيق بعض 

ة عن طريق األىداف ادلرجّوة كخفض التكلفة وزيادة ادلتان
حتسني بعض خصائص اإلنكماش للخرسانة مثل التقليل 
من معدل التبخر دلياه اخللط وتأخري زمن ظهور تشققات 

اذلبوط اللدن واحلد من اتساعها , باإلضافة للتقليل من 
 معدل اإلنكماش يف فًتة جفاف اخلرسانة . 
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