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Abstract:- 
In this study we focused on adding ferrosilicon and this adding was 

in form of different ratio and constant size of these additive to the matrix 

of Iraqi cement (Om Quasar factory for cement). the prepared samples 

was in form of cubic and evaluated as they were treated  different (water 

treatment, moisture treatment dry treatment). All the prepared samples 

had a proportion of ( 3/1  cement to sand) and in the form of cubes with 

aside (50 mm) long. they also had the weight–rate of the added 

ferrosilicon to the cement which was (1% - 5%). The obtained results 

showed that the cement mixture that had the weight rate of 1% at 

moisture curing is the best as it has good mechanical properties (flexural 

strength, splitting tensile, compressive strength). These properties have 

been used to study the resistance of the modified cement to the chemical 

agents that attack cement and concrete. 

 

                                                                                                 :-الخالصة 
ولحجم معين %( 5-1) بنسب وزنية مختمفة تراوحت من مادة الفيروسميكون إضافة تتم

 توقد عولج .هلغرض تحسين خواص (المنتج من معمل ام قصر)خمطة االسمنت العراقي  إلى
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حيث  (المعالجة الجافة، معالجة اليواء، المعالجة بالماء)العينات الجديدة باستخدام طرق مختمفة 
من  (.رمل/اسمنت ()1/3)كانت جميع العينات المحضرة ليذا الغرض تحتوي عمى نسبة ثابتة 

 الخصوص الخمطة هخالل النتائج التجريبية المستحصل عمييا تم تقييم المادة الجديدة وعمى وج
نسبة خمط  أفضلكونيا  (اسمنت/مضاف) همن النسبة الوزني% 1نسبة بالمتكونة  اإلسمنتية

لمعناصر  ديدجوقد تم اعتماد ىذه النسبة في دراسة مقاومة االسمنت ال ،ةميكانيكيال بخصائصيا
ي ف اً ممحوظو اً كبير اً النتائج تحسن وأظيرت ةالخرساني أو ةاإلسمنتيلمخمطة  هالكيميائية االمصاحب

 .كموتآفي حديد الخرسانة وتسبب  تفتكوايونات الكمور والكبريتات والتي  الذائبة مقاومة االمالح

:- المقدمة
في مجال البناء سواء عمى مستوى  واستخداماً  المواد  يوعاً  أكثريعد االسمنت من 

ال ويعود سبب اتساع رقعة مج .الجاىزة اإلسمنتيةالقوالب  باستخدامذلك وعمميات البناء 
 :(5-1)تيةاآل األسباب إلىالمبا ر  استخدامو
 .lower cost الرخيصة الكمفة (1
. العالية االنضغاطقابمية  (2
.  mouldabiltyبال كل المطموب بسيولة  وقولبتو  stiffness الصالدة (3
الداخمة    من المواد  همفضال عمى غير همما جعل ,durabilityعالية التحمل القابمية  (4

. اإلن اءاتفي 
 استخدامووالتي قممت من  ناتجة من أسباب مختمفة عدة عوامل إلىذلك فان االسمنت يفتقر  ومع
( 7-3،6):سبيل المثال ىوعل

 .الي ا ة (1

 .tensileال د  إجيادقمة  (2

 .قوة الصدمة لةآض (3

  .الكثافة العالية (4
ىت تقميميا فان العديد من الدول والمجاميع البحثية اتج أوولغرض التخمص من ىذه المعوقات 

 (10-8) غير عضوية أوالخرسانة بمضافات سواء كانت عضوية  أوتطوير االسمنت  إلى
لغرض تقميل الكمفة نتيجة لمطمب المتزايد عمى مادة االسمنت  أوباالعتماد عمى طبيعة االستخدام 

                                                        .           البنائية بالتوسع العمراني وديمومة المصادر رتبطا هوالذي بدوراألخيرة في السنوات 
الخرسانة الكونكريتية يختمف وبدرجة كبيرة من بمد الى  أوتاريخ البحث في تطوير االسمنت إن  

 ذلك فان بحوث االسمنتوعمى الرغم من  إمكانياتمتمكة ذلك البمد من اياعتمادا عمى م آخر
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الواليات المتحدة  في معظم بمدان االعالم وخاصة ىاؤإجرام قد ت    modified concreteرالمطو
 .(1،5،11,12)وبدرجة اقل روسيا االتحادية وألمانياواليابان وبريطانيا  األمريكية
 the national association of homebuilding األمريكيةقامت المنظمة  1999وفي عام 

(NABH)  ألكثراو األسرعوالكونكريت ىو  الطمب عمى االسمنت أن إلىي ير بن ر تقرير 
ازداد عدد المساكن المبنية باستخدام االسمنت فقفز إذ عوضا عن الخ ب  في البناء"استعماال
وأصبح من الطمب عمى االسمنت مما أدى إلى ازدياد  (1)1998-97بين عامي % 70بمقدار 

سمنت المطعم بمضاف قد أنتاج االفان  هوعميالضروري القيام بتطويره وتقميل كمفتو اإلنتاجية 
في تغيير كبير ىذه المضافات من دور  تقوم بو نتيجة لما األخيرةتقدم وبسرعة كبيرة في السنوات 

قسم من المجاميع  تالسمنت وقد ركزاالصفات الفيزيائية والميكانيكية والحرارية والكيربائية ليذا 
 أيضا إنماطبيعة المضاف  عمى دون االعتماد فقطالباحثة عمى االسمنت المطعم بمضافات 

 هاتجا تولدوحديثا  ،النتائج أحسنة استخدام المضاف والظروف المناسبة لمحصول عمى انعمى تق
 (  13).الخرسانة أوجديد من خالل استخدام البوليمرات في تحديث االسمنت 

لبداية في عام ا كانت إذ 1970لم يكن معروفا ب كل واسع حتى عام  هىذا االتجا إن
في  كان قميالً بو ولكن االىتمام  (1)تم ن ر براءة اختراع في االتحاد السوفيتي السابق فقد 1950

في  ىذا االسمنت يطرح تجارياً  أصبح األخيرةفي السنوات و ،البوليمرباالسمنت المضاف 
يعيب االسمنت  ما وتتجاوزمن صفات جيدة  لوواسعا لما والقى اىتماما كبيرا  أنبعد  األسواق
انثناء  ةومقاوم انضغاط من مقاومو امتمكوي مما اكسب ىذا النوع العديد من التطبيقات لما التجار

مسببة في والوقوة تماسك ممتازة ومقاومة جيدة لمعناصر الكيميائية المصاحبة  إجيادومقاومة 
في ىذا المضمار عمى استخدام كل من البولي  األولىحيث انصبت البحوث  ،التآكل

                                (15-13).والفيوراناستروااليبوكسي 
وتوالت البحوث في استخدام المواد البوليمريو لتتوسع وت مل استخدام مونمرات الميثال 

في حين استخدم كل من العالمين  فيوجكي واوماىا البولي  (16)مثل اكريميت ومونمرالستايرين
 280 إلىمتر مربع / نيوتن  200نضغاط كم اال لتطوير االسمنت حيث ازدادت نقاوة ستايرين
 متر مربع/نيوتن 

في حين درس كل من الزيدي و حاتو استخدام راتنجات اليوريا فورمالديييد (17)
نوع  وتأثير مئويةدرجو  150 إلى 90ضمن المدى  حرارة درجة تأثيرفي تطوير االسمنت ودرسا 

نسبو  أفضل إنبالماء حيث بينت نتائجيما  والمعالجة والرطبة الجافة بأنواعيا المعالجةوزمن 
من  أيام 7من راتنجات اليوريا فورمالديييد حيث كانت مقاومو االنضغاط عند % 8كانت ىي 
 ةمقاوم أنفي حين ( 18)ميكاباسكال 37كانت  مئويةدرجو  110 ةحرار ةودرج الرطبة المعالجة

من  أخرى" أنواعا ةمستخدم رةالكثيميكاباسكال وتوالت البحوث  23ىي  القياسيةاالنضغاط 
لمبوليمرات  إنكل ىذه البحوث دلمت عمى  إنويمكن القول  (20-17)البوليمرات والمضافات 
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لالسمنت والكونكريت يمكن تمخيصيا  والكيمائية الفيزيائيةعمى الخواص  كبيراً  تأثيراً  المضافة
:  ( 21)تيةاآلبالنقاط 
   .ت االسمنت مع بعضياالتي تربط مكونا ةاآلصر ةعمى قو التأثير (1
. االنحناء ةاالنضغاط ومقاوم ةعمى كل من مقاوم التأثير (2
  .االسمنت ةوانجمادي ةعمى كل من ذوباني التأثير (3
  .االسمنت ومعامل التمدد الحجمي ةعمى نفوذي التأثير (4

.تعمى مقاومو االحتكاك لالسمن التأثير 
 tunnel lining اإلنفاقي بناء وتبطين  االسمنت ف من  فقد دخل ىذا النوع وعمى سبيل المثال

وفي   joists  العوارضوصناعة    pipes األنابيبو   support system اإلسناد وأنظمة
البناء والتي  وأساساتوصناعة السدود المائية ومدارج المطارات  curbstone صناعة الحواجز

وغيرىا من التطبيقات التي  تاإلصالحاكيميائية جيدة وفي  ةعالية ومقاومتتطمب قابمية تحمل 
Bridgesتتطمب عمرا طويال لممواد الداخمة في ىذا التطبيق كما في الجسور

(22 )

عمية اسم  أطمقعمى البوليمر  ظير نوع جديد يعتمد كمياً  فقد األخيرة اآلونةفي  أما
كمفة يمتاز بصفات عامة جديدة جدا ولكن ارتفاع ال   Polymer concreteالكونكريت البوليمري

   (22).في المجالت كافةجعل من تطبيقاتة محدودة وضمن مدى محدود 
 

 :العمميالجزء 
 المواد المستخدمة في البحث  : والًال 

  cement :االسمنت  -1
دي والمنتج تالندي االعتياورالمستخدم في ىذه الدراسة ىو االسمنت العراقي الب االسمنت

في  هتم استخدام إذ UM_QASIR CEMENT FACTORY م قصر لالسمنتأمن معمل 
الخواص الفيزيائية ( 1)يوضح الجدول و  MICROMETER 600بمر ح  هالبحث بعد معالجت

 إجراءتم و B.S.4450: PART 3:1978لالسمنت المستخدم والتي تم اختيارىا طبقا لممواصفة
الن ائية قسم بمختبر الكيمياء ا هجميع ىذه التحميالت الكيميائية لالسمنت المستخدم باالستعان

 B.S.4450: PART :اآلتيةجامعة البصرة طبقا لممواصفات /كمية اليندسة /اليندسة الكيميائية 

  .الكيميائية لالسمنت المستخدم صالخوا( 2)ويوضح الجدول  2:1972
(  Fine aggregate sand)الرمل   -2

حافظة البصرة لرمل المستخدم في ىذا البحث كانت مقالع منطقة الزبير في مامصدر  إن
 600 بمر ح حجم هبعد تر يح  MICROMETER 600 وتم اعتماد حجم حبات رمل 

MICROMETER  الخواص العامة ليذا الرمل( 3)يبين الجدول و.  
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                                            (سميكون والفير)  المضافات-3
صير عوز مخمفات عمى  كل  ياً عرض المواد الفيراتية الناتجةيعتبر الفيرسيمكون من 

 بكثرة والمتوفرة المكمفةوغير  الرخيصةوىو من المواد المعادن في افران معامل الحديد والصمب 
 ظروف معينو أوعاليو  أدوات إلىفي التعامل وطريقو الخمط التي ال تحتاج  السيولة إمكانيةمع 

ن معمل الحديد والصمب  في وكان الفيروسيمكون المستخدم في ىذا البحث قد تم احضاره م
 FeO  اوكسيد الحديد أول يضاً أو Fe2O3  ويتكون من اوكسيدات الحديد  ةمحافظو البصر

لمده الفيروسيمكون وكذلك يحتوي  ايضا بعض اكاسيد  ة التراكيب األساسيةمكون وبنسب ع وائية
 ةدقائق متنوع ةئالفيروسيمكون تكون عمى ىي ةماد أنن ير  أنبقي  .(23)ةالمعادن بنسب بسيط

 ةأيومن الجدير بالذكر انو لم تجر  UM 75وعند استخداميا يجب معاممتيا بمر ح  األحجام
معامل الحديد  فرانأل( ناتج عرضي) وىو بحوث سابقو عمى استخدام الفيروسيميكون المنتج محميا

  .األسمنتيةإلى الخمطة  اً مضافبوصفو والصمب في  العراق 
                                                                                                                                                            

 خمط المزيج  :ثانياًال 

لغرض  يميكانيكالخالط ال باستخدام (ماء+ مضاف+رمل +اسمنت) تم خمط المزيج
يمي ذلك استخدام  .الفقاعات ودرجة عالية من التجانس من الحصول عمى مزيج متجانس خالٍل 

تخدم في قياس الخواص يس   50mmالمزيج في الحصول عمى مكعبات ذات طول ضمع
 :هأدناوحسب المخطط ، الميكانيكية

Filler + cement +sand +water +mixing for 5 minutes= ferrosilicon 

modified Iraqi cement 

يمي ذلك  ،المستخدماالسمنت  وزن من 0.65ستخدم في البحث ىي ان نسبة الماء الموك
 إلىتم تعريض العينات المحضرة و 50mm ضمع صب المزيج الناتج في مكعبات ذات طول 

حيث   water curingباستخدام الماء  أوالالتصمب  أثناءثالثة ظروف مختمفة لغرض معالجتيا 
نسب  ةبعد ترتيبيا ب كل يضمن معرف المقطر لمقياس في حوض من الماء ألمعدهتوضع النماذج 

 ةوتترك طوال فتر كميا بالماء المقطر مغمورةتكون كافو القوالب  أنالخمط ومع التنبيو ال ديد 
 تغطىحيث    moisture curingباستخدام الرطوبة وثانياً  حين وقت القياس إلى المعالجة

 أنعمى  ةجيد ةوبصورموذج المراد قياسو عمى الن كمياً  ةوتكون حاويمن القماش  ةالنماذج بقطع
مع ضمان الحفاظ عمى النماذج من االختالط من  المعالجةمبممو بالماء طوال فتره  القطعةتكون 
وثالثا ىي المعالجة كبيره من القماش  ةبقطع بالرطوبة المعالجةالنماذج   ةكاف إحاطةخالل 
من الماء وتترك  ةكمي أي إلىيض النماذج باليواء حيث ال يتم تعر المعالجة dry curingالجافة 
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 ةثالثال اتمعدل القراء المستحصمة منتم اعتماد البيانات و المعالجةفي اليواء طوال فتره  ةجاف
. من المعالجة لكل عينة أيام 7بزمن  أجريتوالتي قياسات ال
 

 العينات  شكال: ثالثاًال 
من قوالب الصب في  أنواعثة مختمفة من العينات باستخدام ثال إ كالتم تحضير ثالثة 

وىذه  50mm عمى  كل مكعب حديدي وبطول ضمع تحضيرهتم  األولىذا البحث القالب 
القالب الثاني  أما(  compressive strength)المكعبات خاصة بقياس مقاومة االنضغاط 

وىي قوالب خاصة لقياس مقاومة االنزالق    50mmوقطر   100mmاسطواني ال كل وبطول
(splitting tensile).  
من وتم صنعو  المستطيالتمتوازي عمى  كل فيكون  الثالث من القوالب لنوعوأما ا  

القوالب المستخدمة في عممية  أ كال( 1)ويبين ال كل  االنثناءالحديد وىو خاص بقياس مقاومة 
 universal compressive testingالتحضير وتمت جميع القياسات باستخدام جياز 

machine  ركةوالمصنع من   MARUTO TESTING MACHINE CO ومن النوع
744N.K   المستخدمصورة الجياز ( 2)ويوضح ال كل .

  

                  

نماذج قوالب الصب  : (1)شكل 
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 الجهاز المستخدم في القياسات العممية : (2)شكل 
 
 

 القياسات العممية  :اًال رابع
:-  يأتيتم قياس ما لغرض قياس الخواص الميكانيكية  

 Strength Compressive  مقاومة االنضغاط   -1
                                                  B.S.1881:Part 116:1983ىذا القياس باعتماد المواصفات  إجراءتم 

تم خمط ىذه النسبة باستخدام واسمنت  3:رمل 1 ةنسبعمى  حاويةعمى نماذج مكعبة ال كل 
من وزن االسمنت المستخدم لممكعب الواحد حيث تمت عممية الخمط كما ا رنا   0.65نسبة ماء 

سابقا وسبق عممية صب القوالب طالء السطح الداخمي لمقوالب بطبقة رقيقة من زيت المحركات 
معالجة كل طبقة باستخدام قضيب  وتمتين صب المزيج في القالب المكعب عمى دفعت من ثمةو

الضرب المبا ر بقضيب  إلى األسمنتيمن خالل تعريض الخميط ضربة  35من الفوالذ وبمعدل 
وبعد إتمام عممية  من الخميط األسمنتي متفرقة أماكنىذه الضربات عمى  تتوزع أنالفوالذ عمى 

يتم  ساعة 24المكعب وبعد مرور الفاصل من الخمطة األسمنتية ويسوى سطح  إزالةيتم والصب 
تركنا  فقد سابقاً  ذكرهعممية المعالجة لممكعبات وكما مر  إجراءفتح القوالب المكعبة ومن ثم 
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إذ وكذلك الحال بالنسبة لممعالجة بالماء . أيامنماذج المعالجة الجافة في اليواء لمدة سبعة 
طوبة بقطعة قماش رطبة لمقياس وضعت النماذج في حوض من الماء ولفت نماذج المعالجة بالر

ىذه القياسات مع ضرورة كون السطح العموي لمنموذج  إلجراء نفاآ رز المذكوجياالحيث استخدم 
مسمط   maximum load  حمل عمىأجياز القياس ويؤخذ    plateغير مالمسة لصفيحة

. قابمية االنضغاط يتم حساب اومنو العينةعمى 
 

 splitting tensile strength  الشدمقاومة   -2
قياسات مقاومة  إجراءفي عممية  B.S1881:part117:1983 تم اعتماد المواصفة 

 50وقطر   mm 100ارتفاع يذوالتي كانت عمى  كل اسطواني  اإلسمنتيةال د لعينات الخمطة 

mm  ومع مقاومو االنضغاطوباستخدام عممية الخمط والصب المذكورة في طريقة تحضير نماذج 
لمقالب  السطح الداخميكون عممية القياس ليذه النماذج االسطوانية يجب ان يكون مالحظة 

 أعمىويتم تسجيل ( 3)ىو موضح في ال كل  وكماالمحضر لمقياس بين لوحي جياز القياس 
: تيةاآلالعينة ويتم حساب مقاومة ال د باستخدام المعادلة  عمى (load)حمل 

 
          Ft = 2P /dL 

 

Ft = splitting tensile strength  N/mm  حيث
2 

              
P = maximum applied load    N 

          d = diameter of cylinder (mm) 

          L = length of cylinder (mm) 

 
 
 
 

. splitting tensile strengthقياس مقاومه الشد ( : 3)شكل
 
  flexural strengthمقاومة االنثناء   -3

جميع قياسات مقاومة  في  B.S 1881 part 118:1983  اآلتيةتم اعتماد المواصفة 
 إجراءتم  إذ التي ا رنا الييا سابقاً  باألبعاداالنثناء والتي حضرت نماذج متوازية المستطيالت 

 هعممية الصب كما مر ذكرب دقائق الفيروسيمكون هإليعممية تحضير مزيج االسمنت المضاف 
السطح العموي  نأاجراء القياس مع مالحظة  وتم االنضغاط ةمقاومفي تحضير نماذج  سابقاً 

P 

P 

d 
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d 

b 

a 

1/3 1/3 1/3 

L 

Specimen 

 أعمىوتسجيل  القياسلمسطح الداخمي لمصفيحة العميا لجياز  مالمساً  يكون أنيجب  لمنموذج
  :اآلتيةواستخدام المعادلة ( 4)االنكسار كما موضح في ال كل  قبيلحمل 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 flexural strengthقياس مقاومه االنثناء  :(4)شكل 

 
 The resistance of chemical elements  :-المقاومة لمعناصر الكيميائية  -4

 ةلبصراتم إجراء القياسات بالتعاون مع مختبر الكيمياء االن ائيو في كميو اليندسة جامعو 
لسنة  (45) ةالمواصف معوالمقارنة  (2281)قية المواصفة العراب لالعم ةالدراسة طريق حيث تبنت

1984 .
 

 :العملطريقة 
ثم  ومنساعة   24لمدة   150Cبدرجة فرن حراري وفي  العينة المراد فحصياوضع 

مع  أمالحأي وجود كبريتات او )مالحظات حول  كل العينة الن يمن الفرن وتدو ةالعين أخرجت
  .ممم(100) غربال من خالل طحنيا وغربمتياثم ( مالحظة المون

 
 : فحص الكبريتات

 مقطر بعدىا يضافالماء من ال  75mlإليو ويضاف (w3) من النموذج gm  59يوزن
(15ml ) حامضمنHCL   حتى الغميان بعدىا يخفف  صفيحو التسخينعمى  ىاالمركز ووضع

الرا ح ويرسب ويجمع ( 1)رقم تر يح وير ح عمى ورقة    200mlبالماء المقطر الى حد

Fb = PL / bd
2
 

 
Fb = flexural strength (N/mm

2
) 

P    = maximum applied load (N) 

L    = span length (mm) 

b    = average width of specimen (mm) 

d    = average depth of specimen (mm)    
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ويترك الى اليوم التالي بعدىا ير ح عمى  موالري  10وبتركيز  BaCl2 10 %  (50ml)بواسطة
نتخمص  أن إلىويغسل الراسب بالماء الساخن ( عادة نستخدم ورقتين( )542)ورقة تر يح رقم 

نتخمص من  أن إلىعمى مصباح بنزن ( W1)موزونة سابقا  حفنة من الكموريدات ثم يحرق في
ويتم وتبرد  الحفنةلمدة نصف ساعة ثم نخرج ( ˚850C)الفرن الحجري وبدرجة  ثم في الكربون
ونسجل الحسابات   ( W2) وزنيا

 

                     W2 – W1 * 34.3 

% SO3 = ------------------------- 

                                       W3 

 
 chlorides :الكموريدات

ماء مقطر ويوضع عمى اليزاز لمدة ثالث   250mlنضيفمن النموذج و  10gmزنيو
 مع نترات الفضة  يسححو  50mlويسحب من الرا ح ( 1)ساعات وير ح عمى ورق تر يح رقم 

 اً برتقالي -اً البوتاسيوم الى ان يصبح المون بني كروماتدليل  إضافةبعد  (ينور مال0.1 )وبتركيز
دات لحساب نسبو الكموري اآلتية وتستخدم العالقة

 

               NAgNO3  * V AgNO3 * F
35.5

 

Cl    = ------------------------------   * 100 

                 W (V1/V2)* 1000 
 

  salts dissolventالذائبة  األمالح

ماء مقطر  500ml ويذاب في ( 40)من النموذج النازل من غربال رقم  gm 10 ن وزي
يوضع في القنينة ويوضع في اليزاز لمدة اربعة ايام بمعدل ساعة ( 500-10)وتكون النسبة 

جاف  وعاء ويوضع في  100mlويسحب 1يوميا وفي اليوم الرابع ير ح عمى ورق تر يح رقم 
آلتية اونستخدم العالقو الى ان يجف ويوزن مرة اخرى السخان موزون سابقا ويوضع عمى 
: لحساب نسبو االمالح الذائبة

      التخفيف        وزن الراسب                                                                
      % =    W      * 50 

 
  :-النتائج والمناقشة
    دقائق نضغاط لمسمنت المضاف إليواالالتغير الحاصل في قابمية  ( 5)يبين ال كل 

عاممين اساسيين االول  عمىغاط تكون معتمدة يمكننا االستنتاج ان قابمية االنض إذالفيروسميكون 
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ان قيم ( 5)ظ في ال كل يالح .ىو نوع المعالجة المستخدمة و الثاني ىو نسبة مادة المضاف
 ةالجاف ةبالماء والمعالج لممعالجة ةتكون اكبر من قيم االنضغاطي الرطبة ةلممعالج االنضغاطية

% 1مضاف يروسميكون المضاف فعند نسبة والعامل الثاني ىو نسبة الف. ولجميع نسب المضاف
 20 قيمة ليا عند قيمة أقصى إلىتصل  الرطبة لممعالجة يالحظ ان قيمة االنضغاطية

ليا عند  قيمة أعمى إلىتصل  اما في حالة المعالجة بالماء فان قيم االنضغاطية. 2متر/نيوتن
لكنيا تبقى قيميا  افةالج بينما تتذبذب قيم االنضغاطية في حالة المعالجة% 2ف نسبة مضا

 . واطئو وعند قيم جميع نسب المضاف

يمكن تفسير السموك اعاله عمى اساس ان دقائق الفيروسميكون تتحد مع مكونات 
كما دلمت عميو العديد االسمنت المستخدم مقممة من الفراغات الموجودة داخل الخمطة االسمنتية 

ارتفاع نسبة المضاف التي  أنوكما . (24)في استخدام مضافات مماثمو السابقةمن البحوث 
بالماء  مع تغير المعالجة من الجافة مرورا نحصل عندىا عمى اعمى قيمة لقابمية االنضغاط

سميكون المضافة  التفاعل بين دقائق الفيرو أن يدل عمى  ىذاو ،وانتياء بالمعالجة الرطبة
في حين   ةمعالجة بالرطوبمن ال% 1ومكونات المستخدم يكون اكبر مايمكن عند نسبة مضاف 

يدلل  مماتحتاج الى وقت معالجة اكثر من سبعة ايام % 1ان المعالجة الجافة وعند نفس النسبة 
عمى حاجة االسمنت المستخدم وعند المعالج الجافة الى زمن اضافي لغرض التخمص من 

 زادت بمقدار ضغاط قدمقدار مقاومة االن إن. الفراغات وال قوق المتكونة اثناء عممية الصب
(N/mm 6.16) االمر الذي %  50نسبة   إلىتصل  ةلالسمنت أي بزياد النقية بالحالة  مقارنة

. في خواص السمنت كبير ي ير الى تحسن
بين نسب المضاف وقابمية االنضغاط النسبية والتي تمثل  ةالعالق( 6)يوضح ال كل 

نضغاط لمسمنت االوسميكون وقابمية النسبة بين قابمية االنضغاط لمسمنت المضاف اليو الفير
لو عند نسبة  قيمة أعمى إلىصل يب كل متذبذب  ويكون تغير سموك المعالجة الجافةالعادي 

 لممعالجة النسبية ه سموك التغير في نسبة االنضغاطيةويت اب(. سمنت/ المضاف ) من 2%
اعمى نسبة عند المعالجة تكون . حد ما الى السموك اعاله ولكن عند قيمو اوطأ منيا إلىبالماء 

في حين ان السموك % 4عند نسبة  اقل منيا و تيبط الى قيمة% 5الجافة وعند نسبة مضاف 
العام لكل من المعالجة بالماء والمعالجة الرطبة ىو التناقص التدريجي  مع زيادة نسبة المضاف 

.  طفيفة تزداد بعدىا زيادة% 4لغاية نسبة  و
 ةماط اساسا الجراء بقية القياسات الميكانيكية والمقاوقيمة انضغ أعمىتم اعتماد 

التغير في مقاومة اجياد ال د ومقاومة ( 4)نالحظ في الجدول ولمعناصر الكيميائية المياجمة 
النسبة المئوية لمتحسن في مقاومة االنثناء تصل الى  أننالحظ ولم وبة والنقية المحالتين  ءنثنااال
 %.130ين ان النسبة المئوية لمتحسن في مقاومة ال د تصل لنقية في حه امن الحال%  50
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الذي يوضح مقدار مقاومة االسمنت المضاف اليو الفيروسميكون ( 5)الجدول رقم  إلىوبالرجوع 
الذائبة وايونات الكمور وايونات  في الجدول وىي االمالح ةالموضح ةلمعناصر الكيميائية الثالث

لة في مياجمة الخمطة االسمنتية او الكونكريتية والتي تسبب الكبريتات وىي اىم العناصر الداخ
غيره من التطبيقات  أولمبناء  اً كمي اً التاكل وتاكسد الخرسانة الحديدية االمر الذي يسبب انييار

يعزى ىذا التغيير في مقاومو  أنويمكن  .الكونكريت أو تاألسمن إن ائيااالخرى الداخل في 
االسمنت حيث وجود ىذه   بكيةداخل  ةالفراغات المتواجد مأل أوالً  أسباب ةعد إلىاالسمنت 

االسمنت  أمراضما يسمى  بأحدفي االسمنت والكونكريت وتعرف  متأصمة ةالفراغات يعتبر صف
 أوغير عضويو  أوعضويو كانت  المناسبةوالتي تتطمب معالجو من خالل استخدام المالئات 

 إلىيعزى ذلك  أنوكذلك يمكن  المناسبةونسب الخمط والخمط الجيد  اليزازةاستخدام الماكنات 
 ال بكيةقمب  إلى الداخمة األمالحمما يقمل من نسب  ةمكعبات االسمنت المقاس ةنفوذي نقصان

ئات عمى لالما أوالبوليمر المضاف  تأثيراتاحد  أن إلىوكما ا رنا ة الكونكريتي أواالسمنتيو 
لكونكريت وىذا بدوره يقمل من احتمال دخول ايونات ا أولالسمنت  ةاالسمنت ىو تقميل النفوذي

 إنالبحث  االسمنت وقد بينت النتائج المستحصمو في ىذا  بكية إلى  ةالذائب واألمالحالكمور 
لمكونات ال بيكو االسمنتيو  ةالرابط اآلصرةحيث يكون الترابط وقوه %  1بنسبو  الرطبة المعالجة

 ةونتيج ةالجاف ةعند المعالج ةر في الخواص الميكانيكيالضعف الكبي إناكبر ما يمكن في حين 
ضعف  إلى أدىلحصول اكبر ترابط بين مكونات االسمنت  ةالماء المالئم ةلنقصان كمي

 واألمالحااليونات  جانبكبيره لالختراق من  إمكانيةونقصان في ىذه الخواص مدلال عمى 
. الذائبة

 
      Conclusion:-االستنتاج

مستحصمة في ىذا البحث يمكننا القول ان المعالجة الرطبة ىي افضل من النتائج ال
تم الحصول عمى اعمى نسبة مقاومة  إذطرق المعالجة لمحصول عمى افضل النتائج الميكانيكية 

لمقاومة % 50حيث كان التحسن بمقدار  ،%1 ـانضغاط مضاف من الفيروسميكون مساوية ل
نو مع ازدياد نسبة المضاف فان الخواص الميكانيكية لمقاومة اجياد ال د وا% 30االنثناء و 

حيث من المعالجة الجافة  العكسعمى  والمعالجة الرطبة ءمعالجة بالمامن ال كلفي تقل  هعالأ
نالحظ عينات  لثالثو( 5)الخواص الكيميائية ومن خالل الجدول المرفق رقم  أما ،تزداد أنيا

يونات اىاجمة لمخمطة االسمنتية او الخرسانية ىي نجاحيا في مقاومة العناصر الكيميائية الم
ن أوىذا يعني  لتآكلفي ا أساسيدور ب تقومالتي جميعيا والكمور والكبريتات واالمالح الذائبة 

التي تتطمب مقاومة اجياد  اإلن اءاتفي  هالفيروسميكون يمكن استخدام هإلياالسمنت المضاف 
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 لية لالمالح وااليونات كما في السدود المائيةتتطمب مقاومة عاالتي وخاصة في الجسور او 
من التطبيقات التي تتطمب خواص كالتي تم استحصاليا في  في كثيرٍل  أيضاً ويمكن استخدامو 

. البحث
 

Table (1): Physical properties of the cement used 
 

Property Actual   Standard 

Soundness 

(Le chatelier expansion test) 

 

5mm 

 

 10mm 

Finenness 

[Residue on B.S. sieve No.  

170 (90 m)] 

 

7.1% 

 

 10% 

Setting time 

I-Initial 

II-Final 

 

180 (min) 

250 (min) 

 

 60 min 

 600 min 

 
Table (2): Chemical analysis of the cement used. 

 

Oxide Percentage Standard 

Silica, SiO2 22.3  

Alumina, Al2O3 5.6  

Ferrie Oxide, Fe2O3 3.3  

Lime, CaO 60.1  

Magnesia, MgO 3.3 < 4 

Sulfur Trioxide, SO3 1.6 < 3 

Alkalis 0.8  

Loss on lgnition 1.4 <1.5 

Insoluble residue 0.8 <1.5 

Total 99.2  

 
Table (3): Properties of the sand used 

 

Property Sand 

Specific gravity 

a-Bulk 

I-Oven dry 

II-S.S.D 

b-Apparent 

 

 

2.62 

2.65 

2.75 

Water absorption (%) 

         (24 h) 

1.32 

Unit Weight (Kg/m
3
) 

a-Loose 

b-Tamped 

 

1662 

1751 
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Table (4): values of splitting tensile and felxtural strength for pure 

and modified cement 5 % 
 

Filler splitting tensile N/mm
2
 Flextural strength N/mm

2
 

Pure 0.636 0.2 

ferrosilicon 

foil 5% 

2.229 0.3 

 

Table (5): resistance of modified cement towards chemical agents 

Stand red 10 

SO4 

Stand red 0.5 

Cl  

Stand red 0.1 

 

Sample no. 

4 0.42 0.07 1 

4.2 o.47 0.08 2 

4.1 0.46 0.06 3 
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