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الخبث من المخلفات الصناعية لعملية انتاج الحديد والذي يتسبب وجوده في مشكلة بئيية اليمكن التخلص منها   الملخص:

البطيء في هذا البحث عند عدم استعماله لذلك تم استخدام الخبث الليبي المنتج من افران القوس الكهربائي بطريقة التبريد  

والذي يعتبر لحد االن مادة فائضة وليس هناك جهود في الوقت الحاضر الستخدامه في الصناعة. هذه الورقة توضح نتائج  

ً  من االستفادة دراسة اجريت حديثاً الختبار إمكانية بمصنع الحديد والصلب بمدينة  خبث افران صهر الحديد المنتج محليا

ا  -مصراته أثره على  ليبيا حيث  بالخبث و دراسة  الخرسانية  الخلطة  أثر إحالل نسبة من مكونات  بتحديد  الدراسة  هتمت 

التشغيل ونسبة االمتصاص.   الشد وقابلية  ثم  مقاومة االنضغاط و  إلى  صممت خلطة خرسانية مرجعية  الخبث  تم إضافة 

وتم إضافة الملدن الفائق  ل وبديالً عنه، من وزن الرم (%50،  40، 30، 20)  بإحالل الخبث بنسبالخرسانة ذاتية الدمك 

(Viscocrete-5930  بنسبة اإلسمنت و   %  (9.0)ثابتة  (  النسب   كان تصميممن وزن  لهذه  وفقاً  الخرسانية  الخلطات 

ومن ثم تم اختبار الخرسانة في الحالة اللدنة التي تشمل )قابلية االنسياب، االنتشار،المرور ومقاومة االنعزال(، وكذلك في  

  ( 56)لعمر  نسبة االمتصاص  -  يوم  (28)  لعمر  الشد مقاومة    -يوم    (56-28-7)  لعمرالة المتصلدة )مقاومة الضغط  الح

مقاومة   (.يوم زيادة  في  إيجابي  تأثير  له  كان  الدمك  ذاتية  الخرسانة  إلى  الخبث  إضافة  أن  اإلختبارات  نتائج  أوضحت 

الشد بالمقارنة مع الخلطة المرجعية ، كما بينت نتائج اإلختبارات الطرية للخلطات الخرسانية الحاوية    مقاومةاالنضغاط و

 على الخبث بأن إضافة الخبث يؤدي إلى زيادة في قابلية التشغيل للخرسانة ذاتية الدمك. 

 .(الخصائص الميكانيكية, قابلية التشغيل  خبث الحديد،الخرسانة ذاتية الدمك، )الكلمات المفتاحية : 
 

 

 المقدمــــــــــــــة (1

مشكلة   ظهور  إلى  الحديد  لمادة  المتزايد  االستخدام  أدى 

األفران(،  )خبث  اكم مخلفات عملية صهر الحديد وهيتر

الموجودة   الرئيسية  األكاسيد  على  الخبث  يحتوي  حيث 

من   التخلص  إن  التراكيز،  اختالف  مع  اإلسمنت  في 

وذلك   ملحة  الحاضر ضرورة  الوقت  في  أصبح  الخبث 

انتاج  عملية  إعاقة  و  للبيئة  خطير  ثلوث  من  يسببه  لما 

له. االقتصادي  المردود  عامل  اهمال  دون  في    الحديد 

و حتى أوائل القرن الماضي كان خبث   العصور المتقدمة

و  النفع  و  القيمة  عديم  منتج  الحديد(  الحديد)مخلفات 

إلى حد اإلزعاج ويعتبر  العمليات االنتاجية  لسير  مربكاً 

جداً،   وضخمة  كبيرة  بكميات  تتوفر  التي  النفايات  أحد 

في   البحث  بدأ  العلمي  والبحث  التكنولوجي  التطور  ومع 

الصنا المخلفات  الخرسانة  استخدام  و  اإلسمنت  مع  عية 

الفكرة من   لالستفادة من خصائصها إن  البيئة،  و حماية 

الحديد صناعة  مخلفات  من  أن    االستفادة  هي  )الخبث( 

المكونة  األكاسيد  مع  متشابهة  للخبث  المكونة  األكاسيد 

)الكالسيوم وهي  نسبها  في  تختلف  ولكن    -لإلسمنت 

الخبث هو الحديد( وأهم    -األلمونيوم  -السليكون ما يميز 

الهيدروليكية ) مدى  اشتراكه مع اإلسمنت في الخاصية 

الهواء وجود  في  المادة  احتفاظها    تصلب  مع  الماء  أو 

أمر    بصالبتها( للخبث  األفضل  االستخدام  ويعتبر 

مرغوب فيه ليس فقط من وجهة نظر الحفاظ على البيئة  

 ولكن أيضاً للفوائد التي يقدمها للخلطات الخرسانية. 

البحث في  :  أهمية  البحث  أهمية  االستفادة  تتمثل  إمكانية 

و   الحديد  مصنع  من  الناتج  المحلي  األفران  خبث  من 

،  ذاتية الدمك  الصلب )مصراته( كمضاف إلى الخرسانة

افضل خصائص  و الطرية    لهاالحصول على  الحالة  في 

و المتصلدة، وذلك بإجراء االختبارات الالزمة لها على  

  .(البريطانيةالمواصفة )تبعة وهي المحسب المواصفة 
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نسب  :  البحث  اهداف تغير  تأثير  لمعرفة  البحث  يهدف 

إحالل  األفران عند  نسب معينة من وزن ل  ه إضافة خبث 

الطرية  الدمك  ذاتية  الخرسانة  خصائص  على    الرمل 

مقاومتها    -تجانسها العالي  -)قدرتها على الملء و العبور

على االنفصال الحبيبي(، والمتصلدة )مقاومة الضغط و 

نسبة    -الشد افضل  على  والحصول  االمتصاص(  نسبة 

 خبث.لل

[ نتائج االختبارات التي تم الحصول  1توضح الدراسة ]

عليها من اختبار إمكانية االستفادة من خبث أفران صهر  

مدينة  جنوب  الواقع  جياد  بمصنع  محلياً  المنتج  الحديد 

أثر    -الخرطوم بتحديد  الدراسة  اهتمت  حيث  السودان. 

و  بالخبث  الخرسانية  الخلطة  مكونات  من  نسبة  إحالل 

التشغيل،   قابلية  و  االنضغاط  مقاومة  على  أثره  دراسة 

المرحلة   في  تم  ثم  مرجعية  خرسانية  خلطة  صممت 

بن الخبث  إحالل  وزن  10،15،20سب)األولى  من   %)

الخبث  إحالل  الثانية  المرحلة  وفي  عنه  وبديالً  الرمل 

صممت  15،25،35)  بنسب اإلسمنت  وزن  من   %)

قياس  تم  ثم  ومن  النسب  لهذه  وفقاً  الخرسانية  الخلطات 

في االنضغاط  مقاومة  وكذلك  العينات  لكل   الهبوط 

( يوم. عند استخدام الخبث كبديل للرمل فقد 7،14،28)

مع    أوضحت زادت  قد  االنضغاط  مقاومة  أن  النتائج 

قابلية   وكذلك  الخلطة  في  المستخدم  الخبث  نسبة  ارتفاع 

من   متفاوتة  بنسب  الخبث  إحالل  حالة  وفي  التشغيل، 

التشغيل  قابلية  في  زيادة  النتائج  أظهرت  اإلسمنت  وزن 

غاط مع زيادة نسبة الخبث بينما تالحظ أن مقاومة االنض

ا نسبة  زادت  كلما  وقلت  النتائج  لخبث،  هذه  اعتبرت 

مؤشرات  يعطي  مما  استخدمت  التي  للنسب  موجبة 

الخلطات  في  الخبث  من  االستفادة  إلمكانية  مقبولة 

 .  الخرسانية

[ الباحث  الخرسانة بطريقتين 2قام  إلى  الخبث  [ بإضافة 

بالنسب) الخبث  بإحالل  (%  40،  30،  20،  10األولى 

ال الجزء  و  عنه  وبديالً  اإلسمنت  وزن  بإضافة  من  ثاني 

بالنسب وزن  40،  30،  20،  10)  الخبث  من   %)

لل الرمل و  طريقتين تمت  اإلسمنت وبديالً عن جزء من 

الفائق الملدن  بنسبة Melment L10)  إضافة   )

النتائج 5.5) أظهرت  حيث  اإلسمنت.  وزن  من   )%

تحسن لجميع الخلطات الخرسانية بالنسب المذكورة عند  

إضافة   مع  الخبث  انتاج  إحالل  في  المتفوق  الملدن 

خرسانة ذات قابلية التشغيل عالية فحسنت من خواصها  

في االمتصاص السطحي االبتدائي، االمتصاص الكلي و  

وعند   المرجعية  بالخلطة  مقارنة  واضح  بشكل  المسامية 

( الخبث  من  20،  10استخدام  جزء  عن  كمضاف   %)

استخدام   وعند  قليالً  المذكورة  الخواص  تحسنت  الرمل 

أنتج  40،  30) الرمل  من  جزء  عن  كمضاف   %)

نسبة   فازدادت  واطئة  تشغيل  قابلية  ذات  خرسانة 

و   الكلي  االمتصاص  االبتدائي،  السطحي  االمتصاص 

 المسامية.

لشركة  ل تأثير استعمال خبث األفران    [3]توضح الدراسة  

البصرة على خواص الخرسانة  بالعامة للحديد و الصلب  

كبديل عن جزء من الركام  حيث تم استعمال هذا الخبث  

وزن   من  التقليل  دون  الخرسانة  في  الناعم)الرمل( 

اإلسمنت و بنسب معينة و مقارنة نتائج مقاومة الضغط 

و االنثناء و االمتصاص السطحي مع الخلطة المرجعية،  

هذه في  االستفادة  تمت  الخبث    حيث  مادة  من  الدراسة 

وبنسبع  ئيجزكبديل   الخرسانة  في  الرمل   ن 

في  40؛ 30؛ 20؛10) المستخدم  الرمل  وزن  من   %)

الخبث،  لهذا  الكيميائي  التحليل  إجراء  بعد  وذلك  الخلطة 

حيث تم تكسير الخبث يدوياً حتى يصل تدرجه إلى نفس  

خلط وتم  الخلطة  في  المستخدم  الرمل  باقي    هتدرج  مع 

خلط   بنسب  خلطتها  صممت  التي  و  الخرسانة  مكونات 

دال جزء من الرمل ( وتم استب3و    5:1و    7:1وزنية )

نسبة  تثبيت  مع  الرمل  وزن  من  مئوية  كنسبة  بالخبث 

لإلسمنت   نتائج لالماء  استعراض  الخلطات، وعند  جميع 

الخلطات   خواص  في  تحسن  لوحظ  االختبارات 

ة مقارنة بالخلطة المرجعية من حيث زيادة في  يالخرسان

من الضغط  في   ذمقاومة  زيادة  كذلك  االولى  االعمار 

نقص   و  االنثناء  السطحي  في  مقاومة  االمتصاص  نسبة 

  للماء.
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 البرنامج العمــــــــــــــــــلي (2

إجراء   على  البداية  في  المعملية  الدراسة  اعتمدت 

تجريبية  خلطات  إجراء  ثم  األولية  المواد  اختبارات 

الحالة   إلى خلطة ذات خواص جيدة سواء في  للوصول 

 للدنة أو المتصلدة. ا

 المواد المستخدمـــــــــة:   1.2

استخدمت المواد المحلية لتنفيذ الخلطات الخرسانية وفيما 

 يلي يتم التعرف على خواص هذه المواد: 

المنتج  اإلسمنت:   العادي  البورتالندي  اإلسمنت  استخدم 

ورق   من  مقفلة  بأكياس  ومعبأ  زليتن(  )مصنع  محلياً 

 يبينسميك للمحافظة على خواصه وحمايته من الرطوبة  

 .خواص االسمنت (1الجدول )

 ( الخواص الفيزيائية والميكانيكية لإلسمنت 1الجدول )

 النتيجة  االختبار 
حدود  

 المواصفة 
 مواصفة ال

نسبة الماء  
 القياسية 

29 % - [4] 

زمن الشك  
 االبتدائي 

155  
 دقيقة 

  45ال تقل عن 
 دقيقة 

[5] 
زمن الشك  
 النهائي 

290  
 دقيقة 

ال تزيد عن  
 ساعات  10

نعومة 
 اإلسمنت 

8% 

الحد األقصى  
للمتبقي على  

  170منخل 
(10)% 

[6] 

مقاومة 
الضغط للمونة  

 أيام  3

22.1
3MP

a 

ال تقل عن  
21MPa 

[7] 
 مقاومة

الضغط للمونة  
 يوم  28

39.2
2MP

a 

ال تقل عن  
39MPa 

ثبات الحجم  
 لإلسمنت 

0 
ال تزيد عن  

10mm 
[8] 

 

  : الخشن  متدرج الركام  خشن  ركام  للدراسة  استخدم 

من منطقة ( تم جلبه  14mmمقاسه االعتباري األكبر )

الجدول).[ 9]  اللفعة   رأس االختبارات 2يوضح  نتائج   )

يوضح الفيزيائية   بينما  المستخدم  للركام  والميكانيكية 

( منحنى التدرج الحبيبي للركام الخشن وحدود  1الشكل )

 المواصفة. 
 

( نتائج االختبارات الفيزيائية والميكانيكية  2الجدول )
 للركام الخشن. 

 النتيجة  االختبار 
 حدود  

 المواصفة 
 مواصفة ال

الوزن 
 النوعي 

2.57 2.5-2.7 

[10] 
نسبة  
 االمتصاص 

 % 3ال تزيد عن  % 2.6

معامل 
 الصدم 

9.759 % 
ال يزيد عن  

45 % 
[11] 

معامل 
 التهشيم 

20.46 % 
ال يزيد عن  

45 % 
[12] 

نسبة الطين  
 و الطمي 

 [13] % 4ال تزيد عن  % 2.88

وزن وحدة  
 الحجوم 

1483.1 
3Kg/m 

1400-1800 
Kg/m3 

[14] 

 

 

 ( منحنى التدرج للركام الخشن 1الشكل)
 

  : الناعم  )الرمل  الركام  ناعم  ركام  للدراسة  استخدم 

إجراء  وتم  زليتن،  منطقة  من  إحضاره  تم  الطبيعي( 

يوضح   الرمل.  من  العينة  لهذه  االختبارات  من  العديد 

والميكانيكية 3الجدول) الفيزيائية  االختبارات  نتائج   )

( منحنى التدرج 2للركام المستخدم بينما يوضح الشكل )

 الناعم وحدود المواصفة.  الحبيبي للركام

 

( نتائج االختبارات الفيزيائية والميكانيكية  3الجدول )
 . ناعمللركام ال

 النتيجة  االختبار 
حدود  

 المواصفة 
 مواصفة  ال

الوزن 
 النوعي 

2.65 2.6-2.7 

 [10] 
نسبة  
 االمتصاص 

0.967 % 
ال تزيد عن  

3% 

نسبة المواد  
 الناعمة 

2% 
ال تزيد عن  

3% 
 [13] 

وحدة  وزن 
 الحجوم 

1746.5 
 3كجم/م

1400-1800 
 3كجم/م

 [14] 
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 للركام الناعم الحبيبي ( منحنى التدرج 2الشكل)

الخلط  ماء  :    ماء  الخرسانية  الخلطات  لتنفيذ  استخدم 

اعتيادي خالي من المواد العضوية )ماء شرب(، يوضح 

 ( نتائج التحليل الكيميائي للماء. 4الجدول)

 التحليل الكيميائي للماء( نتائج 4الجدول)

 النتيجة  
قصى  اال الحد

 لألمالح
 المواصفة 

مجموع األمالح  
 T.D.Sالذائبة 

130 2000gm/L 

 [15] 
 

قيمة األس  
الهيدروجيني  

PH 
6.5 8-6 

أمالح الكلوريد  
Cl 

12 500gm/L 

أمالح الكبريتات  

4SO 
10 1000gm/L 

أمالح الكربونات  
 و البيكربونات 

9 1000gm/L 

 

تم استخدام خبث األفران الناتج من مصنع  : خبث االفران

ناتج من أفران القوس   ، وهوالحديد والصلب )مصراته(

 . الكهربائي أثناء استخالص الحديد من الخردة
 ( نتائج التحليل الكيميائي للخبث5الجدول)

 النتيجة )%( األكاسيد 

3O2Al 5.270 

MnO 2.003 

CaO 44.246 

MgO 10.263 

O2Na 0.107 

O2K 0.010 

3O2Fe 12.182 

3O2Cr 0.159 

2SiO 17.006 

2TiO 0.654 

5O2P 0.581 

 0.033 كبريت 

 7.486 المتبقي 

 في بعض الدول  ( التحليل الكيميائي للخبث6الجدول)

 ليبيا الجزائر  السودان  العراق  االكسيد 

CaO 26.8 3.05 43.01 44.246 

2SiO 34.4 16.15 - 17.006 

3O2Al 7.1 5.086 5.2 5.270 

MgO 12.41 1.25 6.4 10.263 

3SO 0.14 - - - 

3O2Fe 17.9 10.75 3.57 12.182 

O2Na 0.2 - - 0.107 

O2K 0.04 0.03 - 0.010 
 

 
 ( يوضح مراحل طحن الخبث 3الشكل)

 

لخليط الرمل و  منحنى التدرج الحبيبي ( يوضح 4الشكل)
 % خبث20

 

 
  و الرمل لخليط الحبيبي التدرج يوضح منحنى( 5)الشكل

 خبث% 30
 

 
  و الرمل لخليط الحبيبي التدرج يوضح منحنى( 6)الشكل

 خبث% 40
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  و الرمل لخليط الحبيبي التدرج يوضح منحنى( 7)الشكل

 خبث% 50
 

الكيميائية الملدنات استخد:  اإلضافات  من  واحد  نوع  م 

عبارة  (Sika ViscoCrete-5930)وهي  الفائقة    ،

سائلة   مادة  ذاتية  عن  الخرسانة  لتنفيذ  خصيصاً  تستخدم 

 . (Poly carboxylate)علىتعتمد في تركيبها الدمك 

 
 يوضح الملدن المستخدم (8الشكل)

 ة برنامج الخلطات الخرساني  2.2

الكلي   المحتوى  الدراسة أن يكون  لهذه  المعتمد  البرنامج 

اإلسمنتية   و3450Kg/mللمواد  االعتباري  ،  المقاس 

الخشن   انفصال    14mmللركام  حدوث  لتفادي  وذلك 

فقط في   الملدنات  استخدام  أنه سيتم  حبيبي، على اعتبار 

الملدنات  المناسبة من  النسبة  اختيار  يتم  الخلطات.  تنفيذ 

المعت سيتم  للخلطة  التي  النتائج  على  الدراسة  في  مدة 

 الحصول عليها من الخلطات التجريبية.
 

 الخلطات التجريبية  1.2.2
خلط  ت  نفذ نسب  أفضل  على  للحصول  المرحلة  هذه 

للمواد األولية للحصول على خرسانة ذاتية الدمك مثالية  

جيدة   خواص  لجميع   المطلوبةنتائج  ال وتحقق  ،ذات 

االنسيابي    يوضح  (10,)(9الشكل)االختبارات، المخطط 

  .وطريقة اجراء االختبارات للخلطات التجريبية

 

    

.االنسيابي للخلطات التجريبية( المخطط 9الشكل)   

 

 خلطة المرجعية للت االختبارا طريقة( يوضح 10الشكل)
 

(يوضح نتائج اختبارات الخلطات التجريبية7الجدول)  

 
رقم  
 الخلطة 

 ارات ــــــــــاالختب

Slum flow 
test 

 
VSI 

J-Ring test 

قطر  
 االنتشار
mm 

50T 
Sec 

قطر  
 االنتشار
mm 

فرق  
 القراءة 
mm 

0 650 10 2 630 20 

1 740 3 3 670 70 

2 670 13 0 650 20 

3 720 4.8 3 680 40 

4 720 3 0 670 50 

5 730 3 1 710 20 

6 680 3.53 0 670 10 
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 الختباري الخلطات التجريبية نتائجمقارنة ( 11الشكل)
(Slum flow test)،(J-Ring test) 

 

التجريبية  من النتائج المتحصل عليها في جميع الخلطات  

على   تؤثر  الكلي  للركام  الناعم  الركام  نسبة  أنه  يتضح 

لزوجة ، وكلما خواص الخرسانة من حيث االنسياب وال

نتائج  على  تحصلنا  الخلطة  في  الناعم  الركام  نسبة  قلت 

اختبار   في  المتحصل  (J-Ring)جيدة  النتائج  ومن   ،

فإن التجريبية  تم  هعليها  الخلطة  كخلطة 6)  اعتماد   )

و   جيدة  نتائج  إلعطائها  وذلك  الدراسة،  لهذه  مرجعية 

االختبارات  باقي  اجراء  تم  و  المواصفات  حدود  داخل 

 . للخرسانة ذاتية الدمك

 ة رئيسي الخلطات ال 2.2.2

هذ  في  األساسية  المجموعة  حيثهي  البحث  تنفيذ    ا  تم 

 . (12ل )كما موضح بالشك خرسانية خلطاتأربعة 

 

 
 

 .للخلطات الرئيسية( المخطط االنسيابي 12الشكل)

 

 تصميم الخلطات الخرسانية  3.2

استتتخدمت الطريقتتة الحجميتتة لتصتتميم جميتتع الخلطتتات 

( 8ويوضتتح الجتتدول )[، 16] الخرستتانية لهتتذه الدراستتة

 اوزان المواد المستخدمة لتنفيذ الخلطات .

C (
W
C

)

ρW

+
C (

𝐴
𝐶

)

ρA

+
C

ρC

= 1m3 … … (1)   

C (
W
C

)

ρW

+
AS

ρA

+
ACA

ρCA

+
C

ρC

= 1m3 … … (2) 

 

 خلطاتال( أوزان المواد المستخدمة لتنفيذ 8الجدول)

 
 

 الخلط والصب والمعالجة للخرسانة  4.2

تعتبتتر عمليتتة تجهيتتز المتتواد وخلطهتتا أمتتراً مهمتتاً جتتداً 

بالنستتبة للخرستتانة ذاتيتتة التتدمك، حيتتث ان التفتتاوت فتتي 

أعمال الخلط والصتتب وغيرهتتا متتن اإلجتتراءات يترتتتب 

عنتته اختتتالف فتتي الحالتتة اللدنتتة والمتصتتلدة للخرستتانة، 

ولهذا تم مرعاة ان يتم تجهيز جميع العينات في ظتتروف 

ابهة ، حيث تم تجهيز الخلطات فتتي مناخية ومعالجة متش

فترة زمنيتتة قصتتيرة وذلتتك لتالفتتي تتتاثير االختتتالف فتتي 

 درجات الحرارة . 

بعتتد االنتهتتاء متتن خلتتط الخرستتانة اجريتتت اختبتتارات 

الخرسانة في الحالة اللدنة لدراسة خواصتتها االنستتيابية ، 

ثتتم تتتم صتتبها فتتي قوالتتب قياستتية فوالذيتتة مكعبتتة الشتتكل 

في اليوم التالي لتعالج بغمرهتتا فتتي   واسطوانات. ثم فكت

( 13الشتتكل )يوضتتح ، و  الماء الى حين موعد اختبارهتتا

 .العينات بعد صبها ومعالجتهاالة الخلط و

C ⇨ Cement   W ⇨ Water         AS ⇨ Sand 

ACA ⇨ Coarse Agg. 
𝜌 ⇨ Unit Weight 

SL           نسبة خبث االفران :Afنسبة الرمل : 
C          محتوى اإلسمنت :V.Cنسبة الملدن : 
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 ( يوضح العينات بعد صبها ومعالجتها.13الشكل)

 اختبارات الخرسانة ذاتية الدمك  5.2

 اختبارات الحالة اللدنة   1.5.2

لخصوصية   العالي نظراً  انسيابها  حيث  من  الخرسانة 

بعض   تنفيذ  يتعين  فإنه  التقليدية  بالخرسانة  بمقارنتها 

وتحديد  التشغيلية  درجة  لتعيين  بها  الخاصة  االختبارات 

التشغيل  قابلية  حيث  من  الطازجة  الحالة  في  جودتها 

ومقاومة الملء  والعبور  وقابلية  الحبيبي  ، االنفصال 

( الشكل  ال14يوضح  ملخص  في (  الخرسانة  ختبارات 

 ( يبين نتائج هذه االختبارات. 9والجدول ) ,  الحالة اللدنة

J-Ring Test Slump Flow Test , T50 , VSI. 

V-Funnel Test L-Box Test 
 

 

 ختبارات الحالة اللدنة ملخص ال( 14الشكل )
 

 ( نتائج خواص الحالة اللدنة للخلطات  9الجدول)

 

 :Slump Flowاختبار 

هبوط   لها  تنفيذها  تم  التي  الخلطات  كل  فإن  عام  بشكل 

الدراسة لهذه  المستهدف  الهبوط  ضمن  كما   [9] يقع 

(، حيث تم مالحظة نقص في مقدار 15موضح بالشكل)

بنس األفران  إضافة خبث  عند  مقارنة 20بة)الهبوط   )%

الخبثالمرجعيةبالخلطة   نسبة  زيادة  عند  ولكن   ، 

للخلطات    %(50) الهبوط  مقدار  في  تحسن  نالحظ 

يوضح  (  17،)(  16الشكل)،    نة بالخلطة المرجعيةمقار

بالخلطة  لل )50T)و  الهبوطاختبار   بالمقارنة  خلطات 

 المرجعية.

 

   اتخلطلل الهبوط اختباريوضح ( 15الشكل)
 

 

 ( يوضح نتائج الهبوط 16الشكل)
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   50T( يوضح نتائج 71الشكل)

 J-Ringختبار ا

إضافة) يحدث  20عند  لم  الخلطة  إلى  الخبث  من   )%

مقارنة بالخلطة المرجعية فإنها حققت   J-Ringتغير في 

ملم، بينما كلما زادت نسبة الخبث 10نفس القيمة وكانت  

قيمة  20عن) زادت   )%J-Ring    حدود خارج  وكانت 

و   [9]المواصفة بها،  )الشكيوضح  المسموح  (  18ل 

الخرسانيةJ-Ring اختبار الخلطات  يبين   لجميع  بينما 

 .( نتائج االختبار19الشكل )

 

   اتخلطلل J-Ringاختبار يوضح  (18الشكل)

 

  J-Ringاختبار( يوضح نتائج 19الشكل)

 L-Boxاختبار 

على   الخرسانة  قدرة  لتقييم  مهماً  االختبار  هذا  يعتبر 

االستواء ذاتياً في حالة صبها في عناصر كثيفة التسليح  

مع  مباشرة  عالقة  له  االختبار  وهذا  األبعاد  متغيرة  و 

% كانت 20عند إضافة الخبث بنسبة  ف  الخرسانةلزوجة  

بها  ال المسموح  المواصفة  داخل حدود    [9]  0.88نتيجة 

ولكن عندما زادت نسبة الخبث في الخلطة لم تكن النتائج  

تقارب  يوجد  أنه  نالحظ  حيث  المواصفة،  حدود  داخل 

ع االختبار  قيم  في  )كبير  نسب  (%،  50-40-30ند 

  الشكل ،ويوضح    الخلطة الخرسانيةزوجة  ويرجع ذلك لل

بينما يبين الشكل    اتخلطلل  L-Box test اختبار    (20)

 . ( نتائج االختبار21)

 

   اتخلطلل L-Box test اختبار يوضح  (20الشكل)

 

 L-Box( يوضح نتائج اختبار 21الشكل)
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 V-Funnelاختبار 

المواصفة  حدود  وضمن  جيدة  النتائج  معظم    ]9[ كانت 

ن التفريغ للخلطة  حيث عند إضافة خبث األفران زاد زم

الجهاز،   بنسبة  فمن  الخبث  إضافة  يحدث 20عند  لم   %

المرجعية،   بالخلطة  مقارنة  التفريغ  زمن  في  كبير  تغير 

% زاد زمن التفريغ (40-30)وعند إضافة الخبث بنسبة

، وعند  و   الخلطة  لزوجة  اللزوجة  50زادت  % زادت 

وكان الخلطة  في  الحدود    أكثر  خارج  التفريغ  زمن 

الموصي بها ، وكما لوحظ أيضاً تجانس معظم الخلطات 

الوعاء في  استقرارها  و  سقوطها  (  22والشكل)،    بعد 

 . يوضح نتائج االختبار

 

   V-Funnelختبار ( يوضح نتائج ا22الشكل)
 

 اختبارات الحالة المتصلدة   2.5.2

الضغط مقاومة    :  اختبار مقاومة  أهم  تعتبر  الضغط من 

لل إجراء االختبار خرسانالمتطلبات األساسية  تم  ة، حيث 

البريطانية للمواصفات  ذات  17] طبقاً  عينات  على   ]

( عند  150×150×150أبعاد  اختبارها  وتم  ملم،   )

 . ( يوم 56-28-7أعمار )

 

 كينة الضغطا( يوضح م23الشكل)

 

 
 مقاومة الضغط   يوضح نتائج( 24الشكل)

 

البرازيلية(اختبار   )الطريقة  مباشر  الغير  تم    :الشد 

الشكل ذات أبعاد  إجراء االختبار على عينات إسطوانية 

بعمر  300×150) اختبارها  وتم  ملم    [ 17]يوم    28( 

اختبار(  26)  ،(25الشكل) طريقة  الشد  يوضح   مقاومة 

  ونتائجه.

 

 مقاومة الشد  يوضح طريقة اختبار( 25الشكل)
 

 

 مقاومة الشد  ( يوضح نتائج 26الشكل)

 

االمتصاص   للخرسانة    :نسبة  االمتصاص  نسبة  تعتمد 

المتصلدة بشكل كبير على نسبة الماء لإلسمنت، كما أنه 

ال محتوى  على  أيضاً  و  تعتمد  الرابطة  اإلسمنتية  مواد 

حيث  نوعها لتنفيذ .  بها  الموصى  االمتصاص  نسبة  إن 

للمواصفة  االختبار طبقاً  تنفيذ  األداء عند  خرسانة عالية 

بين   ]ASTM C642:2006 ]81األمريكية   تتراوح 

 . (72والشكل) (10كما مبين بالجدول) ]19[ (2-5%)
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 ( يوضح نتائج نسبة االمتصاص10الجدول)

 W/C رقم الخلطة 
 نسبة الخبث 

 % 
 االمتصاص نسبة 

 % 

 3.80 - 0.42 6خ.ت

 2.45 20 0.42 1خ.ر

 2.3 30 0.42 2خ.ر

 2.60 40 0.42 3خ.ر

 2.83 50 0.42 4خ.ر
 

 

( يوضح نسبة االمتصاص بالمقارنة بالخلطة  27الشكل)
 المرجعية

 

 االســتنــتــاجـــات (3

متتن ختتالل النتتتائج التتتي تتتم الحصتتول عليهتتا فتتي هتتذه 

 االتي:الدراسة نستنتج 

للحصتتتول علتتتى خرستتتانة ذاتيتتتة التتتدمك يجتتتب  .1

 استتتتتتتتتتتتتتتخدام الملتتتتتتتتتتتتتتدنات الفائقتتتتتتتتتتتتتتة

(Superplasticizers حيتتتتتتتتتث استتتتتتتتتتخدم )

( SIKAالمضتتتاف الكيميتتتائي متتتن شتتتركة ستتتيكا)

( ViscoCrete-5930المعتتتتتتتتروف باستتتتتتتتم)

% متتتن وزن اإلستتتمنت، وتتتتم 0.9بنستتتبة ثابتتتتة 

الحصتتتتول علتتتتى خرستتتتانة ذاتيتتتتة التتتتدمك ذات 

يتتتتة التجتتتتانس و الختتتتواص المطلوبتتتتة متتتتن ناح

االنستتتيابية و ذات مقاومتتتة عاليتتتة نتيجتتتة تقليتتتل 

 نسبة الماء.

يجتتتب مراعتتتاة استتتتخدام ركتتتام خشتتتن مقاستتته  .2

( mm 14االعتبتتتتاري األكبتتتتر ال يزيتتتتد عتتتتن)

عنتتد  التعشتتي حبيبتتي النفصتتال اللتفتتادي حتتدوث ا

 .(( J-Ring & L-Boxتنفيذ اختبار 

ذاتيتتة للحصتتول علتتى االنستتيابية الجيتتدة للخرستتانة  .3

التتدمك و تجنتتب حتتدوث تتتراكم للخرستتانة خلتتف 

قضتتتبان التستتتليح يفضتتتل أن تكتتتون نستتتبة الركتتتام 

-0.45النتتتاعم للركتتتام الكلتتتي فتتتي الخلطتتتة بتتتين)

0.50.) 

عنتتد استتتخدام خبتتث األفتتران بنستتب معينتتة متتن  .4

 عنه نستنتج االتي: وزن الرمل و بديالً 

i.  لتتوحظ تتتأثير علتتى ختتواص الخرستتانة اللدنتتة حيتتث

نضتتح فتتي الخلطتتات وكانتتت الخلطتتات ظهتتر متتاء 

 ذات لزوجة عالية كلما زادت نسبة الخبث.

ii.  لتتتوحظ زيتتتادة فتتتي مقاومتتتة الضتتتغط بالمقارنتتتة

بالخلطتتتتة المرجعيتتتتة، حيتتتتث كلمتتتتا زادت نستتتتبة 

الخبتتث فتتي الخلطتتة كلمتتا تحصتتلنا علتتى مقاومتتة 

زادت مقاومتتتتة الشتتتتد وكتتتتذلك ضتتتتغط جيتتتتدة، 

 للخرسانة.

iii.  معينتتة متتن إضتتافة نستتبة لقلتتت نستتبة االمتصتتاص

خبتتث األفتتران، ولكتتن عنتتدما زادت نستتبة الخبتتث 

 % زادت نسبة االمتصاص تدريجياً.30عن 

يساعد   .5 الخرسانة  في  األفران  خبث  مادة  استعمال 

كبيرة   بصورة  انتاجها  أن  حيث  البيئة  تحسين  على 

وتخزينها خارج المنشآت و بكميات تصل إلى مئات  

إلى يؤدي  سنوياً  األطنان  من  البيئة   األالف  تلوث 

 بشكل كبير.

كبديل   .6 الخبث  لجزاستعمال  في  ئي  المستخدم  لرمل 

ذ اقتصادي ممتاز نظراً    اتالخرسانة يعتبر  مردود 

الغير  األمالح  من  خلوها  و  الخبث  مادة  لتوفر 

 مرغوب فيها. 

جيدة   .7 أعطت خواص  التي  و  نسبة خبث  أفضل  إن 

الم حدود  داخل  و  اللدنة  الحالة  هي    واصفةفي 

%  50  النسبة  أعطتعن الرمل بينما  % كبديل  20

  .كبر مقاومة ضغط و شد كبديل عن الرمأل

فقد  ب .8 السابقة  بالدراسات  الدراسة  هذه  نتائج  مقارنة 

المتصلدة   الخواص  في  تحسين  الخبث  أثبت 

للخرسانة من ناحية مقاومة الضغط و الشد و نسبة 

 االمتصاص.
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 التــوصــيــات (4

عليها   الحصول  تم  التي  االستنتاجات  خالل  نوصي من 

 باألتي: 

لدراسة على المراكز االستشارية تعميم نتائج هذه ا .1

التصميمية لقطاع البناء و التشييد لغرض اخذها  و

إلنتاج   استخدامها  و  االعتبار  خرسانة  بنظر 

االنشائي الموقع  في  تأثير   محسنة  من  لها  لما 

 سانة. إيجابي في تحسن بعض خواص الخر

الليبية   .2 الشركة  في  صغيرة  ريادية  وحدة  إنشاء 

و   تكسير  واجبها  )مصراته(  الصلب  و  للحديد 

تدرج  بنفس  األفران  من  الناتج  الخبث  غربلة 

أو حسب  االنشائية  األعمال  في  المستعمل  الرمل 

 متطلبات كل جهة مستفيدة. 

دراسة   .3 في  االستمرار  على  الباحثين  تشجيع 

الخبث   الستخدامه خواص  الفيزيائية  و  الكيميائية 

 في مواد البناء المختلفة. 

و   .4 األفران  خبث  إضافة  من  أخرى  نسب  دراسة 

للخرسانة  الهندسية  الخواص  على  تأثيرها  معرفة 

 ذاتية الدمك. 

الخرسانة   .5 تأكل  األفران على  دراسة إضافة خبث 

 و الديمومة.

 

 المراجــــع (5

دراسة أثر إضافة خبث الحديد المحلي  خرون )أالشيخ الطاهر أبو القاسم محمد و    [1]

 .2016  –جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا  -على بعض خواص الخرسانة( 

أخرون    [2] و  الحسين  عبد  كاظم  على    –فيصل  المحلي  الخبث  استخدام  )تأثير 

 .2009  –معهد التكنولوجيا بغداد   –االمتصاص و مسامية الخرسانة عالية األداء(  

الخرسانة(    [3] الرمل في  الحديد و الصلب كبديل عن  أفران  معهد    –)استخدام خبث 

 .2009التكنولوجيا بغداد

القوام القياسي و    الختبار  BS EN 196- 3:1995المواصفة القياسية األوروبية    [4]

 زمن الشك االبتدائي و النهائي للعجينة اإلسمنتية.

رقم    [5] الليبية  القياسية  لإلسمنت    "طرق   3-341المواصفة  الفيزيائية    –االختبارات 

 .2005زمني الشك "،  

األوروبية    [6] القياسية  نعومة    الختبار  BS EN 196-6:1992المواصفة  تعيين 

 .170 اإلسمنت باستخدام منخل رقم 

رقم    [7] الليبية  القياسية  لإلسمنت    "طرق   6-341المواصفة  الفيزيائية    –االختبارات 

 .2005مقاومة الضغط "،  

رقم    [8] الليبية  القياسية  لإلسمنت    "طرق   4-341المواصفة  الفيزيائية    –االختبارات 

 .2005ثبات الحجم"، 

[9]  EFNARC,” Specification and Guidelines for Self-Compacting 

Concrete”, February 2002. 

الليبية رقم    المواصفة   10][ الطبيعية    256القياسية  المصادر  الخرسانة من   -" ركام 

 .2006الوزن النوعي واالمتصاص "،  طريقة تعيين

رقم    [11] الليبية  القياسية  الطبيعية    255المواصفة  المصادر  من  الخرسانة  ركام   "-  

 .2006مل الصدم "،  طريقة تعيين معا

رقم    [12] الليبية  القياسية  الطبيعية    253المواصفة  المصادر  من  الخرسانة  ركام   "- 

 .2006طريقة تعيين معامل التهشيم "، 

الختبار تعيين نسبة الطين    ASTM C117– 04المواصفة القياسية األمريكية    [13]

 و المواد الناعمة للركام.

رقم:  المواصفة    [14] الليبية  ،"    250/ 82القياسية  الحجوم  وحدة  وزن  تعيين  طريقة 

2006. 

 .1988، "المياه المستعملة في الخرسانة"، 294المواصفة القياسية الليبية رقم   [15]

 .2011  –للدكتور محمود إمام    –كتاب )تكنولوجيا الخرسانة(  [16]

[17] British Standard Institution, "BS 1881: Testing Concrete, Part 

116: Method for determination of compressive strength of 

concrete cubes", London, 1983. 

[18] American Society for Testing and Materials, “ASTM C 642-

06: Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in 

Hardened Concrete”, 2006. 

[19] Kosmatka, Steven H.; Kerkhoff, Beatrix; and Panarese, 

"Design andControl of Concrete Mixtures", 14th edition, 

Portland Cement Association, Skokie, Illinois, USA, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


