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  الشكر والتقدير

  

ر لنا درب العلم واملعرفة وأعانن   على أداء هذا البحث املتواضع ووفقنا على إجنازه. ااحلمد  الذي أ

  على إعداد هذا البحث املتواضع. وفقناالشكر  تعاىل أوالً وآخراً الذي -

مل  نالذيالعقيب عبد العزيز و ماين دمحم  نياملشرف ينتوجه جبزيل الشكر والتقدير إىل األستاذنكما 
  على إمتام هذا البحث. االقيمة اليت ساعدتن ماونصائحه مابتوجيها يناعل يبخال

  كما نشكر أعضاء اللجنة املناقشة على تفضلهم على مناقشة هذا البحث وتصويب أخطاءه.-

  كما أتوجه جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد.-

  

  

 

   



 

  

  اإلهداء

  

إهلي ال تطيب اللحظات إال بذكرك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب اجلنة إال برؤيتك: 

ّ جاللك.   جل

غ الرسالة وأدّى األمانة ونصح األمة حبيبنا وقدوتنا دمحم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم.   إىل من بّل

  إىل الوالدين الكرميني 

  اإلخوة واألخوات إىل 

  .األصدقاءو  قارباألو  حباباألإىل مجيع 

  هذا العمل املتواضع.هلم إىل كل هؤالء أشكرهم وأهدي 

  أسأل هللا أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ويف ميزان احلسنات.

  أمحد- نذير- نوفل
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  امللخص

 ةياملالط. هذه اإلضافة مطحونة لدقة عال بةيموضوع دراستنا إىل دمج رمل الكثبان يف ترك يهدف 
 ليبد) ك٪ 10،  15،  20( خمتلفة معدالت بثالثة دجمهما تميوحىت أعلى من اإلمسنت املستخدم، و 

  .لوزن اإلمسنت

 اهييف منطقة وادي سوف (م اهي. استخدمنا املاء الصاعد من منسوب املئــــيياقتصـــادي وب هدفنا
ث   .واملتانة للمالط ةيكيكانيضافة على املقاومة املاال هاته ريضارة)، من أجل دراسة 

ث أوضحت على القوة  ديمف ريالدراسة أن دمج رمال الكثبان املطحونة من منطقة واد سوف هلا 
  ).وماي 90( ليالطو  املدى الضارة، وخاصة على اهيمبقاومة امل تعلقي مايواملتانة ف ةيكيكانيامل

  ، املياه الصاعدة ةيكيكانيامل رمل كثبان مطحون، مالط ، القوة ة،يإضافات معدن :ةياملفتاح الكلمات

Résume 

Le sujet de notre étude vise à incorporer le sable des dunes dans la composition du lisier. 
Cet additif est broyé à une plus grande finesse que le ciment utilisé, et combiné à trois taux 
différents (20, 15, 10 %) en alternative au poids du ciment. 

Notre objectif est économique et environnemental. Nous avons utilisé les remontées d'eau 
du niveau de l'eau dans la zone de l'oued Souf (eaux nocives), afin d'étudier l'effet de cet ajout 
sur la résistance mécanique et la durabilité du mortier. 

L'étude a montré que l'incorporation de sables dunaires concassés de la zone de Wad aura 
un effet bénéfique sur la résistance mécanique et la durabilité en termes de résistance aux eaux 
nocives, surtout à long terme (90 jours.( 

Mots clés : Ajoute minéraux, sable de dunes broyé, mortier, résistance mécanique,  
montée des eaux. 
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 مقدمة عامة :

سواء يف إنتاج األمسنت البورتالندي أو كإضافات خالل مرحلة  أدى استغالل اإلضافات املعدنية

وعلى اجلانب االقتصادي ، سوق األمسنت الوطين إىل حد كبريإىل حل مشكلة عدم تغطية  املشروع

فإن دمج اإلضافات يف عملية تصنيع األمسنت يسمح بتخفيض السعر بشكل كبريوهو كلفة الطاقة لت

جيب أن نتذكر أن استخدام اإلضافات مثل اإلضافات اخلاملة له   ،عامل مهم للغاية يف سوق األمسنت

حية أخرى ،تصاديفائدة كبرية هلذا السبب االق فإن التباين يف معدالت دمج اإلضافات بنسب  من 

؛  مثل خماطر اهلجمات الكيميائية على حلول للعديد من املشاكلقد مكننا من احلصول  مئوية متعددة

لتايل، رارية البنية التحتيةالناجتة عن ارتفاع منسوب املياه اجلوفية واليت متثل مشكلة كبرية الستم فإن  و

ا يزيد من انضغاط اهلياكل است وميكن حىت حتسني  االمسنتيةخدام اإلضافات مبعدالت دمج مدروسة جيدً

تقدم حيث  آلية الرتطيب وكل هذا يساهم يف حتسني األداء امليكانيكي والكيميائي للخرسانة واملالط.

ا لتحقيق هذا اهلدف.   اإلضافات املعدنية مثل رمل الكثبان حالً جيدً

 اسة:اهلدف من الدر 

رة عن رمل  وهي عبا( هذه اإلضافة املعدنيةاهلدف من دراستنا هو إجراء تقييم جترييب لتأثريات  

  على اخلصائص امليكانيكية للمالط وكذلك متانة البنية التحتية. )عدالت دمج متغريةمب كثبان مطحون
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 :خطة املذكرة

 :وثالثة فصول وخامتة عامة ، أطروحتنا مبنية على مقدمة عامة 

 :هي مقدمة حتدد احملاور الرئيسية لدراستنا. مقدمة عامة 

 :عن املواد القائمة على األمسنت و  أساسيات حول مركبات املالطلتناول خمصص  الفصل األول

 وبشكل استثنائي عن املالط واإلضافات ودورها يف صياغة املالط.، بشكل عام

 :ويتناول مجيع املواد املستخدمة يف تطوير ، عرض اجلزء األول من القسم التجرييب الفصل الثاين

ئية هلذه املواد.، تركيبات خمتلفة من املالط  وكذلك طرق إجراء االختبارات واخلصائص امليكانيكية والفيز

 :وحيتوي على نتائج االختبارات املختلفة ، عرض اجلزء الثاين من القسم التجرييب الفصل الثالث

 وكذلك حتليل وتفسري هذه النتائج.، ملدروسةاليت أجريت على تركيبات املالط ا

 : ا مجيع األعمال املنجزة خامتة عامة واقرتاح ، تنتهي هذه األطروحة خبامتة عامة ختتتم 

  التوصيات.
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  الفصل األول

  أساسيات حول مركبات املالط
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  متهيد : -1

 املرور مبراجعةمث األمسنت وتكوينها وعملية ترطيبها  مادةحول عملية تصنيع هذا الفصل يدور 

ا من هذه املراجعة، وتصنيف املالطتركيب  ً ثريها  اإلضافات املعدنية سننتقل إىل حملة عامة عن ، وأخري و

  .كبديل لألمسنت

  اإلمسنت  -2

  : تعريف 2-1

نه مادة رابطة هيدروليكية تتألف من سيليكات الكالسيوم وألومينات الكالسيوم  يعرف اإلمسنت 

متماسكة  نفسها أو تربط أجسامًا صلبة أخرى لتشكيل كتلةوبعض املواد األخرى ميكنها أن ترتبط مع 

لذلك دعيت مادة رابط هيدروليكية أي مائية ألن التصلب ال حيصل إال ، صلبة نتيجة تفاعلها مع املاء

 يف وسط مائي أو بوجود الكمية الكافية من املاء. 

 املواد األولية لصناعة اإلمسنت: 2-2

ت الكالسيوم تواليت حت: األحجار الكلسية املوجودة يف الطبيعة -أ  وي نسبة مرتفعة من كربو

بعض أنواع الشوائب يكون ضاراً وجيب  ،وهي املصدر الرئيسي أكسيد الكالسيوم الالزم لصناعة اإلمسنت

جتعل  5عن %فمثاالً وجود املغنيزيوم بنسبة تزيد ، قبل االستخدام الكلسية األحجارحتديد نسبته يف 
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و وجود مركبات كربيتية مثل كربيت احلديد بنسبة أكرب من ، األحجار الكلسية غري مناسبة لالستعمال

ً يكون  3%بنسبة أكرب من أو كربيتات الكالسيوم  %4 عند عملية احلرق  SO2 بسبب تشكل ضارا

ثرياً   خمرب.يف الفرن وهلذا الغاز 

الطبيعة وهو مصدر السيليكا وأكسيد احلديد وأكسيد  وهو من املواد املوجودة يف :الغضار -ب 

زمة لصناعة اإلمسنت بتفاعلها مع أكسيد الكالسيوم. جيب أن حيوي الغضار الألكاسيد الاألملنيوم وهي ا

 – 0.33عن (  واألملنيوموأال يقل جمموع أكاسيد احلديد  65 – 55تقل عن % نسبة من السيليكا ال

من تفاعل أكسيد  اإلمسنت) من كمية السيليكا.تنتج املركبات املسؤولة عن تصلب ومتاسك  0.40

الناجتة عن تفاعل أكسيد يف عملية التصلب  األخرىبينما يكون دور املركبات ، الكالسيوم مع السيليكا

ً وأكسيد احلد األملنيومكالسيوم مع أكسيد لل واكتساب املقاومة العالية نو مع ذلك فإن ، لإلمسنتيد 

السيليكا مع أكسيد الكالسيوم  تفاعل ألنواحلديد ضروري يف عملية التصنيع  األملنيوموجود أكاسيد 

 ً إن وجود أكاسيد األملنيوم واحلديد يساعد على تشكيل مزيج ، صعب وحيتاج إىل حرارة عالية جدا

سمح بتفاعل السيليكا مع أكسيد الكالسيوم بدرجة منصهر جزئيًا بتفاعلها مع أكسيد الكالسيوم وهذا ي

  حرارة الفرن.
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وهي املواد الالزم إضافتها إىل مزيج األحجار الكلسية والغضار لتصحيح  : املواد املساعدة -ج 

ُضاف بعض البوكسيت  فقريافإذا كان الغضار ، النسب وفق القيم املقبولة ، لرفع نسبة األملنيوم Al2O3ي

حلديد تضاف أكاسيد احلديد واذا كان الغضار و اذا كان الغضار فقريا من السيليكا تضاف له ، فقريا 

ال املناسب .   الكمية املناسبة من السيليكا حىت تصبح هذه املواد ضمن ا

لقدر الكايف لضمان امتام التفاعالت الالزمة يف الفرن عمة  إذا مل ، تطحن املواد األولية لتصبح 

، خشنة وكبرية احلجم فال حيصل التفاعل التام املطلوب يف الفرنو كانت املواد االولية  يكن الطحن كافيا

عند تالمسها بينما يبقى اجلزء الداخلي منها دون تفاعل بل حيصل تفاعل جزئي على سطح احلبيبات 

الناتج وهذا ينعكس سلبا على صفات اإلمسنت الناتج . فكلما زادت نعومة املواد األولية كان اإلمسنت 

لكن الطحن الزائد يعين كلفة اضافية وهنا جيب اجراء موازنة بني مدى الطحن وانعكاسه على ، افضل

  صفات االمسنت للوصول اىل حتديد النعومة املثلى املقبولة .

  صناعة اإلمسنت البورتالندي :  2-3

ان مبدأ عملية التصنيع هو تسخني املواد األولية بعد طحنها يف أفران دوارة لدرجة حرارة عالية تصل 

حيث تتفكك املواد األولية مث تتفاعل مع بعضها لتشكل مركبات جديدة بشكل  Co1450اىل الدرجة 

ة من اجلص ) . يطحن الكلنكر بعد بضافة كمية قليل clinkerحبيبات صلبة قامتة تدعى الكلنكر ( 

ا  فينتج اإلمسنت البورتالندي . تتألف املواد األولية كما ذكر سابقا من األحجار الكلسية ومكو
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ته األساسية أكسيد السيليكوم واألملنيوم و احلديد  ت الكالسيوم ومن الغضار ومكو . الرئيسي هو كربو

لقرب من األماكن الطبيعية يتم اختيار موقع املصنع  تطحن املواد األولية كل على ، للمواد األوليةعادة 

لنسبة املطلوبة بعد حتديد الرتكيب الكيميائي هلا وإذا مل يكن تركيبها وفق النسبة املطلوبة  حدى مث متزج 

ضافة مواد اخرى مث تدخل املواد اىل الفرن الدوار  حيث تتم التفاعالت املؤدية اىل تشكل فيتم تعديله 

  الكلنكر . 

ضافة املاء اىل املواد األولية ظمعكانت  م معامل اإلمسنت تستعمل قدميا الطريقة الرطبة وذلك 

لغباراملطحونة للحصول على عجينة أكثر جتانسا  لكن هذه الطريقة تراجعت ، وللتقليل من التلوث 

م ظد واجتهت معبسبب الكلفة الزائدة للطاقة اإلضافية الالزمة لتبخري املاء املضاف وإرتفاع اسعار الوقو 

املصانع اىل الطريقة اجلافة . ومن التعديالت اليت طرأت على صناعة اإلمسنت استخدام الغازات الساخة 

اخلارجة من الفرن يف تسخني املواد األولية قبل أن تدخل اىل الفرن و اهلدف من ذلك هو توفري الطاقة 

  الكلفة الإلمجالية لصناعة الإلمسنت .) من  %60-%40الالزمة لتصنيع اذ تبلغ كلفة حرق املواد ( 

  

  

  

  



 أساسيات حول مركبات املالطالفصل األول:                                                                          
 

 
9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل العمل يف صناعة اإلمسنت: 01الشكل 
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ت اإلمسنت و تركيبه الكيميائي 2-4   مكو

ت األساسية لإلمسنت البورتالن األلومينات وأكاسيد دي تنحصر يف اجلري والسيليكات و املكو

ت    ]1[الكلنكر الذي حيتوي على أربعة مركبات رئيسية وهي :يتكون احلديد وعندما ختلط هذه املكو

النسبة يف اإلمسنت 
 البورتالندي

 املركب الرمز

% 55 - 40 C3S لث سيليكات الكالسيوم 

% 35 - 20 C2S ين سيليكات الكالسيوم 

% 11 - 9 C3A لث ألومينات الكالسيوم 
% 11 - 5 C4AF رابع ألومينات حديد الكالسيوم 

ت :  01اجلدول    اإلمسنت و تركيبه الكيميائييوضح مكو

  كما أن اإلمسنت البورتالندي حيتوي على كميات صغرية من املواد املتكونة األخرى مثل :

 كربيتات كالسيوم  -ماغنسيوم غري متحد            -جري غري متحد                -

سيوم)    - ت (صوديوم و بو  ماء . -             مواد غري ذائبة     - قلو
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 شكل ختطيطي يبني خطوات تكون اإلمسنت البورتالندي .:02الشكل 
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  إماهة االمسنت البورتالندي  2-5

دف الوصول اىل العجينة تتشكل وتتصلد هإماهة اإلمسنت  ي التفاعل الكيميائي لإلمسنت و املاء 

ا و الظواهر األساسية اهلامة للتفاعل بفعل تفاعالت وعمليات اإلماهة واليت بعد تصلدها حتتفظ  بقو

  الكيميائي بني اإلمسنت و املاء و اليت هلا أمهية كربى عند مستخدمي اإلمسنت هي :

ملعرفة العناصر املتكونة عند تفاعل اإلمسنت ألن اإلمسنت يف حد ذاته ال ميثل :التغري يف املادة  -

 ماهة هي اهلدف األساسي من اإلمسنت ولكن احلالة املتكونة بعد عملية اإل، مادة امسنتية

ملعرفة كمية احلرارة املنبعثة ألمهيتها حيث أن هذه احلرارة قد تكون ضارة أو  :التغري يف الطاقة  -

 .فعة 

 لتحديد الزمن الالزم للشك و التصلد  :سرعة التفاعل  -

 التفاعالت األساسية لإلماهة :  

 –اإلمسنت ختتصر يف عمليتني : إماهة األلومينات  التفاعالت الكيميائية األساسية لعملية إماهة

  ]1[ إماهة السيليكات
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 إماهة األلومينات : 

لث ألومينات الكالسيوم (  ) واملاء حلظيا . وتتكون بكل سرعة بلورات  C3Aيكون التفاعل بني 

، عالية من التفاعلمع تصاعد حرارة ، اهليدرات    ( بلورات مائية ) من اإلترجنيت والكربيتات األحادية

لث ألومينات الكالسيوم  ) ضافة اجلبس ( كربيتات الكالسيوموجيب إبطاء التفاعل السريع إلماهة 

لث ألومينات الكالسيوم  إلمتام التفاعل يف وجوده . ويفضل مناقشة تفاعل اإلماهة لألمسنت لعنصر 

)C3A ) ورابع ألومينات حديد الكالسيوم (C4AF ا يتفاعل من الناتج املتكون عندحيث أ، ) سو

لث  ت الناجتة من  رابع ألومينات حديد الكالسيوم مع املاء و يف وجود الكربيتات مشابه لتلك املكو

ألومينات الكالسيوم وهنا يعتمد الدور الذي تلعبه ألومينات احلديد يف األمسنت يف تفاعالت الشك 

وعموما فإن تفاعل طرد ، الكيميائي وعلى حرارة التكوينأساسا على الرتكيب ، والتصلد لعجينة األمسنت

لث ألومينات الكالسيوم دة نسبة األلومينات واخنفاض درجة احلرارة ، الفرييت أبطأ من  إال أنه يزداد بز

و غالبا يف البداية تتكون بلورات هيدرات اإلترجنيت نتيجة نسبة الكربيتات العالية إىل األلومينات خالل 

 5األوىل من اإلماهة . ويضيف ترسيب اإلترجنيت يف األمسنت البورتالندي الذي حيتوي على الساعات 

% جبس إىل التصلب حىت فقد السيولة وجتمد العجينة حىت الشك وأيضا إىل منو املقاومة املبكرة . وهنا 

لتدريج وهي املنتج النهائي إل ترجنيتيصبح اإل ماهة األمسنت غري متزن ويتحول إىل كربيتات أحادية 

لث ألومينات الكالسيوم أكثر من    % . 5البورتالندي والذي حيتوي على نسبة من 

ملعادالت التالية   : وميكن التعبري عن التفاعالت الكيميائية املرادفة لعمليات إماهة األلومينات 
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C3A + 26H + 3CSH2 (gypsum)             C3A.3CSH32 (Ettringite) 

C3A + 10H +CSH2        
Ettringite        C3A.CSH12 (monosulfate) 

C4AF + 10H + 2CH                C6AF H12 

 ماهة السيليكات إ  

لث سيليكات الكالسيوم (  اماهة السيليكاتإن  ين سيليكات  C3Sتنحصر يف تفاعل  ) و

ة يف التكوين )C2S( الكالسيوم  ولكنها ، واليت تنتج جمموعة من هيدرات سيليكات الكالسيوم متشا

بني وهذا االختالف الرتكييب ، تتفاوت يف نسبة الكالسيوم/السيليكا وحمتوى املاء املتحد كيميائيا

ثري بسيط على اخلاص والصفات الطبيعية لألمسنت املتصلد.  سيليكات الكالسيوم املماهة إن وجد له 

ا فجوات وهلا  وعموما تعترب سيليكات الكالسيوم املماهة مادة فقرية البلورة وتكون مادة صلبة نسبيا 

املماه  ويتغري الرتكيب الكيميائي لسيليكات الكالسيوم املماهة يف االمسنت البورتالندي، صفات اجليالتني

  تبعا لـ: 

  نسبة املاء/االمسنت- 

  حرارة االماهة- 

  عمر االماهة- 
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ملعادلتني ويتم  ين سيليكات الكالسيوم املماهة  التعبري عن التفاعل لثالث سيليكات الكالسيوم و

  اآلتيتني:

2C3S ( ALITE ) + 6H          C3S2H3 ( calcium silicate hydrate ) + 3 CH 

2C2S ( BELITE ) + 4H          C3S2H3 ( calcium silicate hydrate ) + CH 

لث سيليكات الكالسيوم    ينتج عنه :  C3Sويالحظ يف هذا التفاعل أن إماهة 

  سيليكات الكالسيوم املماهة 61%

  هيدروكسيد الكالسيوم 39%

  ينتج عنه: C2Sين سيليكات الكالسيوم وإماهة 

  سيليكات الكالسيوم املماهة 82%

  هيدروكسيد الكالسيوم 18%
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ثري املركبات املختلفة لألمسنت على مقاومة األمسنت للضغط. أما الـشكل الشكل و   03يبني 

  .فيوضح معدل اإلماهة للمركبات األساسية من األمسنت

  

  

  

  

  ثري مركبات االمسنت على مقاومته للضغط  :03الشكل 

  

  

  

  

  

  معدل االماهة ملركبات االمسنت الرئيسية :04الشكل 
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 الشائع:تصنيف األمسنت  2-6

ت الرئيسية املضافة إىل الكلنكر أثناء عمليات التصنيع ا على املكو يتم احلصول على أنواع ، اعتمادً

ا للمعيار األورويب  NA 442اجلزائرية  اتخمتلفة من األمسنت احملددة يف املواصف  NF EN 197وفقً

ه يعطي قائمة أنواع خمتلفة من اإلمسنت  02. اجلدول 1 احملددة  لكل نوع و إىل تسميتهمع اإلشارة أد

ت اليت حيتوي عليهوالنسب املئوية  ملكو   ]2[ ا.اخلاصة 
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   ]2[ استخدام اإلضافات يف مصانع األمسنت اجلزائرية :02اجلدول 

موعة الصناعية   اإلضافات املستخدمة  تصنيع األمسنت  مصنع االمسنت  ا

موعة  القطاع العام: ا
الصناعية لألمسنت 

  )GICAاجلزائري: (

 - تنة  –عني توتة 
SCIMAT  

CEM II /A-P 
CEM II /AM 

(L-P) 
CEM II /A-L  

بوزوالن و (أو) احلجر 
  اجلريي

  CEM II /A-L  عني الكبرية سطيف
ن قسنطينة   CEM II /A  محا بوز

  احلجر األسود سكيكدة
SCHS  

CEM II /A-S  ألبان  

 SCTتبسة 

CEM II /AM 
(P-L) 

CEM II /BM 
(P-L(  

بوزوالنو (أو) احلجر 
  اجلريي

  التيف/احلجر اجلريي  CEM II  اجلزائر –مفتاح 
  التيف/احلجر اجلريي  CEM II  سور الغزالن البويرة

  احلجر اجلريي  CEM II / A-L  الشلف
  CEM II  بين صاف عني متوشنت

  بوزوالن
  SCIZ CEM II / A - معسكر  –زاها 

  اجلزائر الفارج
  احلجر اجلريي  CEM II /B-L  املسيلة

  احلجر اجلريي  CEM II /B-L  مجورة بسكرة
  احلجر اجلريي  CEM II /B-L  عقاز معسكر

  بسكرية بسكرة  قطاع خاص
CEM II /A  
CEMII /B 

CEM IV /A-SR  
  بوزوالن / احلجراجلريي

L : حجر جريي / P :بوزوالن/ S :خبث /M : واحدةامسنت حيتوي على اكثر من اضافة   
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 الكثبان الرملية: -3

 تعريف: 3-1

عم من أصل إيويل ا ، الكثبان الرملية هي رمل  وهي مادة طبيعية وفرية للغاية يف جنوب اجلزائر. إ

ثري ، صخرية بطبيعتها جتة عن التفكك البطيء للصخور األخرى حتت  وتتكون من جزيئات صغرية 

 عوامل التعرية.

ايتميز هذا الرمل حبجم  عم جدً ا (رمل  ، )مم  0.5أقل من بشكل طبيعي ، حبيباته الناعم جدً

 ]2[ نظافته وصالبته، شكله

 :استغالهلا يف البناء أسباب  3-2

على الرغم ، الكثبان الرملية مادة متوفرة على نطاق واسع يف اجلزائر. هذه املادة غري مستخدمة عمليا

 من اخلصائص احملتملة اليت قد تقدمها.

ويساهم يف تنمية ، إدخال هذه املادة اجلديدة يف البناء ميكن أن يزيد من إرخاء منطقة اإلسكانإن 

لرمال الكثيفة. ا   مناطق جنوب اجلزائر الغنية جدً

 الكثبان الرملية: أشكال 3-3

  :أشكال أربعةاجد الكثبان يف و تت
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م وقد يزيد يف بعض احلاالت  10- 5كثبان رملية هاللية الشكل يبلغ ارتفاعها   كثبان هاللية : -1

ح السائدة يف املنطقة وتعترب الكثبان اهلاللية 35عن  م ويشري اجتاه ذراعي اهلالل للكثيب على اجتاه الر

ثريًا على البيئة والزراعة واملرافق العامة لوسائل احليوية مع الصعوبة البالغة يف تثبيته، األكثر خطورة  ا 

ت النمو عليها اما بسبب تكشف جذورها واقتالعها واما بطمرها نظرًا لسرعة  حيث ال تستطيع النبا

ا وفقدها السريع للرطوبة بسبب احلركة الدائمة للرمال املشكلة هلا  حركة وانتقال الكثبان الرملية من مكا

  مما ال يسمح بنمو الغطاء النبايت.

اجتاه  يشبه حافر الفرس ) ويكون على شكل هالل متطاول (تكون يداخالها ماكثبان قوسيه :  -2

 .ذراعي اهلالل بعكس اجتاه الريح السائدة

م كما 250كثبان رملية طوالنية الشكل يبلغ ارتفاعها عدة أمتار ميكن إن يصل كثبان سيفيه :  -3

مرتات كما هو موجود يف كثبان يف إيران إما طوهلا فقد يصل يف بعض احلاالت إىل عدة مئات من الكيلو 

 الصحراء الكربى.

تالل رملية الشكل ميكن أن يصل ارتفاعها إىل عشرات األمتار وتتكون حتت كثبان هرمية :  -4

ح متعددة االجتاهات وعمومًا ال   يشكل هذا النوع من الكثبان خطراً على البيئة ثري الر
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  ميثل أشكال الكثبان الرملية  :05الشكل 

بدقة أكثر هي ، ويطلق على صحاري الكثبان الرملية بـ العرق العرق هو صحراء من الكثبان الرملية

ح ستمرار بفعل الر   .حقول من الكثبان الرملية الثابتة السطحية اليت يعاد تشكيلها 

  

  

 

 

 

  

 ]3[املوقع اجلغرايف لكثبان عرق اجلزائر : 06الشكل 
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 :املالط -4

  تعريف املالط 4-1

والركام الناعم (الرمل) واملاء. ميكن ، عبارة عن مزيج وثيق مرتابط من مادة رابطة أو جممعة الطامل

كمعجون عملي يتصلب لربط أنواع الكتل املختلفة مثل الطوب واحلجر والكتل اخلرسانية  املالطاعتبار 

 وما إىل ذلك.

احلوائط والبناء والبالط. إن يف معظم أعمال ، من قبل املتخصصني يف البناء املالطيتم استخدام 

تصنيع املالط سهل إال أنه يتطلب معرفة فنية معينة ويتطلب اجلرعة املناسبة اليت ميكن أن ختتلف حسب 

  وهو خيضع لنفس قوانني اخلرسانة االحتياجات.

 

  

  

  

  

ت املالط: 07الشكل   مكو
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 خصائص املالط: 4-2

  :االهتزازتناسق املالط على طاولة  4-2-1

 :املبدأ  

ستخدام ، يتم قياس قيمة االنتشار من خالل متوسط قطر عينة من املالط الطازج ويتم وضعها 

وختضع لإلهتزاز عن طريق رفع طاولة االهتزاز والسماح هلا ، قالب معني على لوحة منضدة إهتزاز حمددة

  النتشار حبرية من إرتفاع معني.

 :خصائص االختبار  

 عينتني.يتم إجراء االختبار على  -

لطريقة العادية حبجم ال يقل عن  -  ل. 1.5حتضري املالط 

 :طريقة العمل  

ت وجيب أن يكون سطح القالب نظيف  10يف طبقتني مضغوطتني بـ  بيتم تعبئة القال - ضر

 وجاف.

ً.، نية 15بعد  -  يتم رفع القالب ببطئ وعمود

ز الطاولة  - بت يبلغ حوايل إهتزاز واحد  15قم   يف الثانية.مرى برتدد 
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 يقاس القطر يف اجتاهني متعامدين. -

  

  

  

 االهتزازتناسق املالط على طاولة : 08الشكل 

  اختبار تعني القوام القياسي لالمسنت 4-2-2

 تعريف القوام القياسي:   

 ليت تعطي عجينة تسمح بنفاذ الطرفكمية املاء االزمة لتشكيل عجينة ذات قوام قياسي وهي الكمية ا 

  .مم من قاع قالب فيكات عند اختبار عجينة االمسنت 5جلهاز فيكات ايل نقطة تبعد االسطواين 

 الغرض من الفحص:   

تستعمل يف فحوصات  ،على عجينة امسنت ذات قوام قياسي تعيني كمية املاء الالزمة للحصول 

   الوقت الالزم للتجمد وثبات االمسنت حتديد

   



 أساسيات حول مركبات املالطالفصل األول:                                                                          
 

 
25 

 اجلهاز:   

   مليميرت 10فيكات مع استخدام طرف اسطواين قطره استخدم يف هذا الفحص جهاز 

  

  

  

  جهاز فيكات: 09الشكل 

 طريقة االختبار:    

ان كمية املاء الالزمة للحصول على عجينة امسنت ذات قوام قياسي هي الكمية اليت تعطي عجينة 

لنفوذ اىل نقطة تبعد بني  تسمح وذلك عندما ملم عن قاعدة قالب فيكات  7اىل  5للطرف االسطواين 

   تفحص عجينة االمسنت

 خطوات االختبار:   

ا . 1 غم وختلط مع كمية مناسبة من املاء , تقدر كنسبة مئوية  400حتضر كمية من االمسنت وز

دقائق ومدة اخللط هذه هي الفرتة احملجوزة بني بدأ اضافة املاء اىل  4من وزن االمسنت اجلاف ملدة 

  قالب جهاز فيكات بعجينة االمسنت الناجتهاالمسنت اجلاف وحىت بدأ ملئ 
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مًا وبطبقة . 2 ميأل قالب فيكات املرتكز على لوح مستوي غري مسامي بعجينة االمسنت ملئًا 

لسرعة املمكنة ويالحظ عند ملئ  القالب اال يستعمل يف  واحدة مث يسوى السطح مع حافة القالب 

لفحص   ذلك سوى يد القائم 

اململوء بعجينة االمسنت حتت القضيب احلامل للطرف االسطواين جلهاز يوضع قالب فيكات . 3

فيكات مث يدىل هذا الطرف , حال ملئ القالب ببطئ اىل ان ميس سطح عجينة االمسنت حيئذ يرتك حرًا 

  لينفذ فيها

حيدد مقدار نفاذ الطرف االسطواين يف عجينة االمسنت بتعيني املسافة بني حافته السفلى وبني . 4

  قالب فيكاتبواسطة التدريج املوجود يف اجلهاز قاع

. يعاد عمل عجائن جتريبية بكميات خمتلفة من املاء للوصول اىل كمية املاء الىت تعطى عجينة 5

اجراء  االمسنت ذات القوام القياسى وتقدر هذه الكمية كنسبة مئوية من وزن االمسنت ( يراعى عند

ان تكون درجة حرارة االمسنت واملاء وحرارة الغرفة ىف حدود االختبار ان تكون اجهزة اخللط نظيفة و 

  درجة مؤية ). 18-24
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  املقاومة امليكانيكية: 4-2-3

ا على عينات موشورية مقاس  ً رى االختبارات غالب ختضع  ، وعلى املالطسم  16×  4×  4جتُ

الحنناء مث للضغط.   العينات الختبار الشد 

  

  

  

  

 قالب لعينات املالط :10 الشكل
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  الضغطالحنناء و الشد عملييت  :11 الشكل

  االنكماش والتورم: 4-2-4

ا ويتم ، مالط  1/3سم يف  16×  4×  4يقاس االنكماش على موشور  ا مزود مبسامري يف 

يتقدم هذا  ٪.50درجة مئوية ورطوبة نسبية  20يف حاوية عند ، وبعد إزالته من القالب، ختزينه

ا مثل اللوغاريتم بني  ً ا. 28و  1االنكماش تقريب ً  يوم

يتقلص املالط أسرع من العجينة النقية. تزداد نسبة انكماش املعجون النقي إىل انكماش املالط 

م األوىل 2.5إىل  1.5مبرور الوقت وهي يف حدود  يف  3.5إىل  2.5مث تزداد لتصل إىل ، يف األ
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يكون االنكماش على املالط أقل مبرتني إىل ثالث مرات من انكماش املعجون ، السنة. يف املتوسط 

 النقي (بنفس االمسنت).

سم  16×  4×  4يتم قياس تورم املالط (الذي حيدث عند ختزينه يف املاء) على نفس العينات 

ا ضعيفة بشكل عام (حالة األمسنت املستقر هلا متدد عند حيث أدرجة مئوية.  20املخزنة يف املاء عند 

 مم) 10السفلية على عجينة نقية عند  Châtelierإبر 

  

  

  

  

  جهاز قياس االنكماش: 12 الشكل
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  اإلضافات املعدنية  -5

 مقدمة: 5-1

إلضافة إىل جزء من األمسنت  تستخدم حاليا إضافات معدنية خمتلفة يف اخلرسانة. يتم استخدامها 

أكثر كثافة واليت ستكون أكثر مقاومة  بنيةأو كبديل له كمواد امسنتية إضافية. يوفر استخدامها للخرسانة 

 اإلضافات املعدنية ان صفاء ى.وانية األخر الكربيتات والكلوريدات واملواد العد :للمنتجات العدوانية مثل

ن يف  هيكلهاالكيميائي و وتكوينها  يف خصائصها و ، الوسطهذا (زجاجي أو بلوري) وقابليتها للذو

 وحمتوى طورها غري املتبلور هو عامل رئيسي يف تفاعل اإلضافات املعدنية.، نةخلرسااألمسنتية 

لقد ثبت أن إدخال اإلضافات املعدنية يف عجينة األمسنت يؤدي إىل جتزئة املسام الشعرية الكبرية 

ا من مواقع اإلنبات لرتسيب منتجات  ً ا كبري    االماهةويوفر عددً

  (ب)                                         ) أ(

  

  

  

  .وجود إضافاتاألمسنت بدون  إماهة(ب)  وجود اإلضافاتاألمسنت مع  إماهة(أ) : 13الشكل 
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 تصنيف اإلضافات املعدنية: 5-2

يت هذه املواد بشكل أساسي من املنتجات الثانوية للصناعة املعدنية وحمطات الطاقة اليت تعمل 

ا ملعيار وهي ، الطبيعيلفحم  يف اإلضافات املعدنية اخلاملة والفعالة.  NF EN 197 1مصنفة وفقً

ه. 03 وهي مقسمة حسب تفاعلها كما هو مبني يف اجلدول   أد

  تصنيف اإلضافات حسب تفاعلها.: 03 جدول

  املواد  التفاعلية  النوع
 هيدروليكي

  استجابة عالية
  األمسنت اخلاص واجلري اهليدروليكي

ت  املكو
  اهليدروليكية الكامنة

لكالسيوم خبث الرماد  املتطاير احلبييب الغين 
  (الكالسيوم)

  البوزوالنيك

  دخان السيليكا  استجابة عالية

رد الفعل بشكل 
  معتدل

البوزوالن ، الرماد املتطاير منخفض الكالسيوم
الرتاب ، التوف الربكاين، الطبيعي (الزجاج الربكاين

تومي   الد
  اخلبث البلوري  رد الفعل ضعيف

  متفاعلةغري   خامل
، إخل) األلياف، احلشو (دقيق احلجر اجلريي

املشتتات ، املواد املمتدة، أصباغ التلوين
  االصطناعية
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 :اخلاملة اإلضافات املعدنيةأساسيات  5-3

ا أو طبيعية ً ا وهي عبارة عن مواد خاملة تقريب حبكم تكوين حجم ، أو اصطناعية مت اختيارها خصيصً

ئية لألمسنت البورتالندي: قابلية التشغيلتعمل على حتسني ، اجلسيمات القدرة على  - اخلصائص الفيز

ملياه. من بني هذه املواد املضافة  : نذكر، االحتفاظ 

 :مواد حشو احلجر اجلريي 

حشو احلجر اجلريي عبارة عن منتجات يتم احلصول عليها عن طريق الطحن الدقيق للصخور 

يت، والبازلت، الطبيعية (احلجر اجلريي ٪ من  75وما إىل ذلك) اليت حتتوي على نسبة أكرب من ، والبنتو

ت الكالسيوم  سم احلشو، . هذه املنتجاتCaCO3كربو عبارة عن ، اليت يشار إليها يف التجارة 

 ميكرون. 80مساحيق دقيقة ذات أحجام جزيئات مضبوطة وأكرب حبيبات ال تتجاوز 

 ختتلف احلشوات عن بعضها البعض من خالل:

 .ا البنيوية والشوائب اليت حتتويها ا الكيميائية واملعدنية وعيو  أصلها وتركيبا

 .ا وشكل احلبوب وحالة سطحها  نقاو

 مساميتها.، صالبتها 

ت 90يقال أن مادة احلشو تكون من احلجر اجلريي إذا كانت حتتوي على  ٪ على األقل من كربو

ُشار إىل احلشو، الكالسيوم. يف حاالت أخرى  سم صخرته األصلية. ي
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 :الكثبان الرملية 

ثري عوامل التعرية مثل اهلواء واملطر ... إخل. توجد  الرمل هو نتاج التفكك البطيء للصخور حتت 

 هذه املادة بكميات كبرية يف املناطق الصحراوية. 

على الرغم ، يار. هذه املادة غري مستخدمة عملالكثبان الرملية مادة متوفرة على نطاق واسع يف اجلزائ

 من اخلصائص احملتملة اليت قد تقدمها.

ويساهم يف تنمية ، إن إدخال هذه املادة اجلديدة يف البناء ميكن أن يزيد من إرخاء منطقة اإلسكان

ا   لكثبان الرملية. مناطق جنوب اجلزائر الغنية جدً

 :اإلضافات املعدنية النشطة 

:  أ) بوزوال

وجود املاء مع هيدروكسيد اجلري يف  قادرة على التفاعل فيها، مواد طبيعية أو اصطناعية هوالبوزوالن 

تقدم املعايري  .ن يف املاء وهلا خصائص االرتباطضعيفة الذو، مستقرة، يؤدي إىل ظهور مركبات جديدة

 الفرنسية التعاريف التالية للبوزوالن املستخدم يف صناعة األمسنت:
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 الطبيعي:البوزوالن  -

ا من السيليكا واأللومينا وأكسيد احلديد ً وله خصائص  هو منتج من أصل بركاين يتكون أساس

، فس، ريوليت، خفاف، وميكن أن يكون من أصل بركاين: زجاج بركاين، بوزوالنية بشكل طبيعي

تومي تومايت، زيوليت أو من أصل رسويب: تراب د   د

  

  

  

  

  

  البوزوالن الطبيعي: 14شكل 

 االصطناعي: البوزوالن -

ا من السيليكا واأللومينا وأكسيد احلديد اليت خضعت ملعاملة حرارية لضمان  ً ا مادة تتكون أساس إ

 خصائص البوزوالين.

ً: الطني  البوكسيت.، الالتريت، الشست، الصخور املعاجلة حرار
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 ب) دخان السيليكا:

ا (متوسط  ميكرومرت) مع  1حجم البذور حوايل دخان السيليكا هو عبارة عن جزيئات دقيقة جدً

يت من اختزال الكوارتز عايل النقاء بواسطة الكربون يف أفران  ا من السيليكا غري املتبلورة.  نسبة عالية جدً

ئي املستخدمة يف إنتاج السيليكون وسبائك السليكون احلديدي  .القوس الكهر

  السيليكا. لدخانالرتكيب الكيميائي : 04 اجلدول

  املركب
سيليكون 
  (رمادي)

Ferrosilicon (رمادي)  أبيض  

SiO2  93.7  87.3  90  

Al2O3  0.6  1.0  1.0  

CaO  0.2  0.4  0.1  

Fe2O3  0.3  4.4  2.9  

MgO  0.2  0.3  0.2  

Na2O  0.2  0.2  0.9  

K2O  0.5  0.6  1.3  

Pertes au feu  2.9  0.6  1.2  
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 خبث الفرن العايل:ج) 

ً ، أو خبث األرض كما قد يرغب يف تسميته بشكل أفضل، يعترب خبث أفران الصهر نو ا  ً منتج

وهو مادة هيدروليكية عند تنشيطه. وهي على شكل ، فاجئ عن طريق رش املاء من احلديدللتربيد امل

والسيليكا ، ٪50إىل  40من عقيدات تشتمل تركيبتها الكيميائية على أكسيد الكالسيوم بنسب ترتاوح 

ا بني ، ٪35إىل  25بني  ٪. من املغنيسيا وأكاسيد أخرى بكميات صغرية 30و  12واأللومينا أيضً

ا  كلها عمليا مماثلة لتلك املوجودة يف الكلنكر.،  جدً

ا يوليها عامل املعادن بعض االهتمام أل، من وجهة النظر الكيميائية ً بتة نسبي ن فإن اخلبث هلا تركيبة 

دة كبرية إىل حد ما يف تكاليف الطاقة  أي احنراف عن هذا الرتكيب الكيميائي األمثل يؤدي إىل ز

لتايل ارت  .فاع تكاليف اإلنتاج لصناعة احلديدو

) 7.0) من كثافة احلديد اخلام (واليت تزيد عن 2.8يتم صهر اخلبث بكثافة أقل بكثري (حبدود 

 د الزهر املنصهر يف قاع فرن. ميكن سحب سائلني بشكل منفصل.صهر فوق احلدينحبيث يطفو اخلبث امل
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  أكسيدات
Laitier 

français 

Laitier nord 

USA 

Laitier 

algérien 

SiO2  29-36  33-42  38-42  

Al2O3  13-19  10-16  8-12  

CaO  40-43  36-45  48-52  

Fe2O3  4%  0.3-20  2.0  

MgO  6%  3-12  4.7  

S  1.5%   -  0.15  

  الرتكيب الكيميائي النموذجي خلبث أفران املنصهر: 05جدول 

ميكن خلط اخلبث مع األمسنت بعد فصله أو بعد تغطيته مع الكلنكر. حيتفظ اخلبث مبياه اخللط 

لتايل   اجلفاف أكثر. يتفادىبشكل أقل جودة من األمسنت البورتالندي و

حية أخرى ن اجلري بواسطة املاء النقي  ،فهو عادة أكثر مقاومة للعمل املدمر للكربيتات، من  ولذو

ين أكسيد الكربون.  وكذلك من خالل تلك اليت حتتوي على 
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دة تفاعل اخلبث بثالث طرق:  ميكن ز

 .طحن مكثف 

 لبخار).، احلرارة (التبخري  التعقيم 

 الصودا (، املواد الكيميائية (اجلريNa OH.أو أمالح الصودا (  
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  الفصل الثاين

  طرق االختبار ووصف املواد
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 مقدمة -1

دولة على مجيع املواد  يشرح هذا الفصل بشكل توضيحي الطرق املستخدمة إلجراء االختبارات ا

 CEM I 42.5 R - CEM Iاألمسنت ولدينا نوعني من ، تركيب املالطاملستخدمة يف 

42.5N SR3 LH ،مطحون من  كثبانرمل  و ، نطقة جامعةمل احملاجررمل و ، من مصنع بسكرة

املواد والتحقق من  وصفدف هذه املرحلة التحضريية إىل ، واملياه املستخدمة للخلط، يمنطقة الواد

  .واليت ستكون أساس جناح املكون التجرييب، املطلوبةقبوهلا يف ضوء املعايري 

 املواد املستخدمة: -2

؛ تتعلق هذه اخلطوة جبميع ساسية قبل البدء يف أي عملاملواد املستخدمة عملية أ وصفيعد 

ت   اليت تدخل دراستنا التجريبية:املالط مكو

 أمسنت CEM I 42.5 N SR3 LH - أمسنت CEM I 42.5 R: االمسنت أوال

 احملاجرالرمل : نيا

 الكثبان الرملية املسحوقة:  لثا

 اء : املرابعا

 مياه اخللطة *
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  املياه احلافظة *

 األمسنت:أوال: 

  و  CEM I 42.5 R ياألمسنت املستخدم يف موضوعنا هو األمسنت البورتالند

 CEM I 42.5N SR3 LH ، و املطابقني للمعيارNA442 ، من مصنع األمسنت

  بسكرة. واليةبسكرة / 

  

  

  

  

  

  

  يوضح نوع االمسنت املستخدم :15الشكل 
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  CEMI 42.5 R CEMI 42.5 N 
SR3 LHCRS  

  %التحاليل الكيميائية
حلرق   3>  3.7- 2.6  الفقد 

  OS3 2.2 -2.8  2.2 -2.6حمتوى الكربيت 
حمتوى أكسيد املغنزيوم 

MgO  
1.7-2.8 

<3.5  
  

  CL  0.03-0.07 <0.04حمتوى الكلويد 
نبقا    0.75> /  غري قابلة للذو

  %الرتكيب احملتمل للكلنكر
C3S  5.6 -6.6  60  
C3A 5.1 -7.2  <3  

C4AF + 2 C3A  /  <20 
ئية   اخلصائص الفيز

  26.5  26.4- 25.8  %االتساق الطبيعي
  1>  1.0-0.25  مم التمدد الساخن

  زمن التمساك
  180  190- 150  بداية التمساك
  320  250- 220  اية التمساك

  املقاومة للضغط
  MPa 20-29  18يومان

  MPa  42.5 -52.5  54 يوم 28
  ( بسكرية ) يوضح بطاقة تقنية لالمسنت املستخدم:  06اجلدول
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الظاهرية واملطلقة الكتلة احلجمية وهي حتديد ، مت إجراء اختبارات إضافية على األمسنت املستخدم
 )SSB(  لألمسنت وحجم اجلسيمات عن طريق قياس املساحة السطحية

 اهريةظالكتلة احلجمية ال :  

لعالقة :   هي النسبة بني وزن العينة الكلي على احلجم الكلي وتعطى 

  

   : حيث

  الكتلة احلجمية الضاهرية

MT         وزن العينة الكلي   

VT               حجم العينة الكلي  

 الكتلة احلجمية املطلقة :  

لعالقة وهي النسبة بني وزن احلبيبات الصلبة   : على حجم احلبيبات الصلبة وتعطى 

  :حيث

 

  



 ق االختيار ووصف املوادطر                                                                               الفصل الثاين:
 

 
44 

  الكتلة احلجمية املطلقة    

Ms            وزن احلبيبات الصلبة  

 Vs                 حجم احلبيبات الصلبة  

 املساحة السطحية لإلمسنت ( SSB ) :  

ئية حتدد نعومة االمسنت فبقدر ما يكون االمسنت مطحون أكثر فبقدر ما تكون  هي خاصية فيز

  املساحة

  : وتعترب النعومة من أهم اخلواص اليت توثر على العناصر التالية، النوعية السطحية أكرب

  نسبة التفاعل الكيميائي -

  تطور املقاومة -

  كمية اإلمسنت الضرورية لتغليف جممل حبيبات الركام لدعم الرتابط بني كل احلبيبات -

احملدد هي نفاذية اهلواء "طريقة بلني".  يتضمن ذلك مترير حجم الطريقة املستخدمة لقياس السطح 

معروف من اهلواء عرب مسحوق اإلمسنت .  كلما زاد السطح احملدد للمسحوق زاد الوقت الذي يستغرقه 

 √t يتناسب السطح احملدد مع، اهلواء يف املرور عرب املسحوق.  يف ظل الظروف القياسية
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لعالقة التالية   :  تعطى 

  

t لثانية   : زمن مرور اهلواء عرب طبقة املسحوق 

η رات فيها التجربة   : لزوجة اهلواء عند درجة احلرارة ا

ρ الكتلة احلجمية املطلقة بـ :g/cm3  

k بت اجلهاز  :  

eالنفاذية :  

ئية   القيم  اخلصائص الفيز

  3.082  الكتلة احلجمية املطلقة

  1.014  الكتلة احلجمية الظاهرية

  3400  ( SSB ) املساحة السطحية لإلمسنت

ئية:  07اجلدول   يوضح النتائج املتحصل عليها للخصائص الفيز
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تثبت مطابقة ، النتائج اليت مت العثور عليها خالل االختبارات اإلضافية اليت أجريت يف املخترب

  األمسنت املصنع يف مصنع بسكرة

  نيا: رمل احملاجر :

ن املاء كما ميكن أن نتحصل عليه حنصل عليه نتيجة تفتت ح وجر  الصخور الطبيعية بفعل الر

 اصطناعيا بسحق خبث األفران العالية ولتحضري املالط يستعمل الرمل الطبيعي الكوارتز والذي جيب أن

 يكون خالني من املواد املتفاعلة مثل األمالح واألمحاض واملواد القلوية وكذلك الشوائب الغضارية

السحق  عن املنتج للرمل 5℅و الطبيعي للرمل 3℅حيث جيب أن ال تزيد هذه النسبة عن  والعضوية

لقواعد  NFP18-301 (NFP18- 101) ]7] [6[ وهو معرف حسب املواصفات القياسية 

استعماهلا يف خرسانة بشرط واحد من شأنه أن يقيد هذا االستعمال أال وهو  كل أنواع الرمل ميكن

 .(la propreté) النقاوة

رات  * يف هذه الدراسة سنتناول الرمل الطبيعي ملنطقة عسيلة وسنعرض بعض نتائج التجارب ا

  . هذا الرمل على
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 )Google Earth 2021/ الوادي ( ةيف جامعحملاجر ااملوقع اجلغرايف لرمال يوضح  :16الشكل 

  : . التحليل الكيميائي1

ت الكيميائية يف الرمل عسيلةاجلدول يبني النسب املئوية    . للمكو

ت الكيميائية للرمل :08اجلدول   النسب املئوية للمكو

ت  رمل عسيلة   النسب املئوية للمكو
0.67  
1.03  
95.98  
Trace 
0.67  
0.67  

% Fe 2O3- AL2 O3 
% Ca SO4 
Insoluble 
% Nacl 

% Perte au Feu 
% Eau de constitution  
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  ]14[: . الكتلة احلجمية2

  (Masse volumique apparent)الكتلة احلجمية الظاهرية 2-1

لعالقة   : هي النسبة بني وزن العينة الكلي على احلجم الكلي وتعطى 

  

ρapp الكتلة احلجمية الظاهرية : 

MT  :وزن العينة الكلي .  

  VT :حجم العينة الكلي .  

   (Masse volumique absolue)الكتلة احلجمية املطلقة 2-2

لعالقة   : وهي النسبة بني وزن احلبيبات الصلبة على حجم احلبيبات الصلبة وتعطى 

  

 : ρabالكتلة احلجمية املطلقة.  

 : Msوزن احلبيبات الصلبة.  

 : Vsحجم احلبيبات الصلبة.  
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  : واجلدول املوايل يعرض النتائج املتحصل عليها

  الطبيعيالكتلة احلجمية الظاهرية واملطلقة للرمل : 09اجلدول 

  النوع
  الكتلة احلجمية

  g/cm3) الظاهرية (
  الكتلة احلجمية

  g/cm3) املطلقة (
  2.665  1.589  رمل عسيلة

  

   (coefficient d'absorption d'eau):معامل امتصاص املاء -3

هذه التجربة حتسب املسامية الداخلية يف  ]NF P18 -555 ]8 يعرف بواسطة القاعد 

لعالقة:وهي تعرف ، احلبيبات ا النسبة بني الوزن الرطب للعينة على الوزن اجلاف وتعطى    بكو

  

 : Ab)معامل امتصاص املاء% (  

 :Maكتلة العينة قبل التجفيف .  

 : Ms 105كتلة العينة بعد التجفيف وقبل الوصول اىل.°  

  : وكانت النتائج كما يلي
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  Ab.النسب املئوية ملعامل امتصاص املاء: 10 اجلدول

  Ab (%) معامل امتصاص املاء  الرملنوع 
  0.08  رمل الطبيعي

نالحظ ان قدرة امتصاص حبيبات الرمل للماء جد ضعيفة وهي تقريبا مهملة إذن ميكننا القول أن 

  هذا  النوع من الرمل مقبولة.

  : (Equivalent de sable) املكافئ الرملي -4

حتديد نسبة الغضار واملواد اهلدف منه هو  ]NF P18 -598 ]9، يعرف بواسطة القاعدة

  .يف الرمل ملعرفة ما مدى نقاوة وصالحية استعماله يف املالط واخلرسانة العالقة املوجودة

 مبدأ التجربة:  

  :يتضمن هذا االختبار

   flocculant. غمس وزن حمدد من الرمل يف حملول -1

رة والرج بواسطة اجلهاز ملدة  -2 إل   .ث30بعدها نقوم 

  دقيقة.20مث نرتكها ملدة  نقوم بتسوية العينة -3

  . مث نقيس ارتفاعات الرواسب -4
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  H1) .طبقة سفلى متثل الرمل الصايف ارتفاعها (

  .H2)طبقة علية متثل الرمل مع الشوائب ارتفاعها (

  : املكافئ الرملي يعطى بـالعالقة التالية

  

  

  

  

  

  

  

  األداة املستعملة يف جتربة املكافئ الرملي:  17 الشكل

  : لتجارب وجد النتائج املدونة يف اجلدول التايلبعد القيام 
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  ES ( %) املكافئ الرملي  تركيبة الرمل
  SA  72.5)رمل عسيلة (

ملكبس: 11 اجلدول   النسب املئوية للمكافئ الرملي 

  .نالحظ الغياب شبه التام للدقائق الطينية، ومع ذلكES˃80 كل االختبارات أعطت معامل

   (Analyse granulométrique)التدرج احلبييب -5

 يقصد بتجربة التدرج احلبييب فصل املقاسات املختلفة من الركام بعضها عن بعض أي تعيني التوزيع

لغربلة بواسطة جمموعة من الغرابيل مرتبة ستعمال التحليل  حسب  احلجمي حلبيبات الركام ويكون ذلك 

ا وموضوعة فوق بعضها البعض حبيث يكون متكننا  أكربها مقاسا إىل األعلى هذه التجربة مقاس فتحا

بواسطة  وتعرف هذه التجربة1من حساب خمتلف النسب ملقاييس احلبيبات املكونة للعينة املدروسة.

  ]NF P18 -560 ]10. املواصفات

  .سندرس يف هذه التجربة الرتتيب احلبييب هلذه العينة من الرمل الطبيعي

  األصغر املستعمل يف العينة يكون حيقق العالقة التالية:إن القاعدة تنص على أن الوزن 

M ≥ 0.2 D max 

 

                                                             
  مدن "اململكة العربية السعودية 104املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدبري املهين "خواص واختبار املواد 1
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  : حيث

 : Mوزن العينة بــ كغ و : Dmaxالقطر أألعظمي للحبيبات مأخوذ بـملم .  

  :كغ من الرمل إذ هي القيمة العملية فكانت النتائج كما يلي2استعملنا يف هذه التجربة 

  

  

  

  

 

  احلبييبغــرابيل التدرج  : 18الشكل
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ه يوضح بعض النتائج املتوسطة للعينات   :اجلدول أد

  رمل عسيلة100نتائج جتربة التدرج احلبييب %: 12 اجلدول

ل  فتحات الغر

  (mm)بـ
ل   نوع الغر

مع بـ  املتبقي ا

Rc (g)  

نسبة املتبقي 

مع   (%)Rcا

مع  املار ا

  (%)Tبـ

5 38 337.4 16.9 83.1 
2,5 35 463 23.2 76.9 

1,25 32 765.3 38.3 61.7 
0,63 29 992.7 49.6 50.4 

0,315 26 1436.7 71.8 28.2 
0,16 23 1870.5 93.5 6.5 
0,08 20 1973.2 98.7 1.3 
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  رمل عسيلة100منحىن جتربة التدرج احلبييب: % :19الشكل

  )Module de finesse( معيار النعومة -6

مع ، املقياسويتم تقيمه بواسطة معيار يسمى  حيث يساوى جمموع النسب املئوية للمتبقي ا

  . 100) مقسومًا على  0.16، 0.315، 0.63، 1.25، 2.5، 5القياسية الستة (  للمناخل

  

  

  



 ق االختيار ووصف املوادطر                                                                               الفصل الثاين:
 

 
56 

ويعرب معيار النعومة عن احلجم املتوسط حلبيبات الركام وهو ال يدل على مدى تدرج الركام من 

 طرق تصميم اخللطات اخلراسانية ومن أجل الرمل نستطيع تعريفويستخدم معيار النعومة يف بعض  عدمه

  ]11[  ثالث جماالت ملعاير النعومة للرمل حيث:

ال-   2.2 – 2.8املفضل املستعمل يف اخلرسانة أو املالط بني A ا

ال-   .1.8 – 2.2رمل متيل حبيباته إىل الدقة بني B ا

ال-   .2.8 – 3.2رمل متيل حبيباته إىل اخلشونة بني C  ا

  

  

 :Rc) مع بـ(%) للغرابيل   )23إىل 38املتبقي ا

   إذا معيار النعومة بعد احلساب هو:

  . معيار النعومة لكل عينة: 13اجلدول

  النتيجة  العينة
  Mf  2.16 معامل النعومة
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نستنتج أن هذا الرمل صاحل للبناء وأنه  2.16 اليت تساويMf   ومن خالل قيمة معامل النعومة

ال  يف يدخل   للمنحىن املرجعي ويكسب املالط متانة مقبولة.Aا

 الكثبان الرملية املسحوقة:لثا: 

حيث يتم جلب الرمال ، هذه العينات احملضرة من عملية طحن الرمال يف منطقة واد سوف
  / الوادي.من منتزه القعري السياحي  الشمايلاملستخدمة من الكثبان الرملية الواقعة على اجلانب 

  

  

  

  

  

  

  الواقعة على اجلانب الشمايل من منتزه القعري السياحي/ الواديالكثبان الرملية املسحوقة  :20 الشكل

كيد الطبيعة السيليسية للرمل، قبل البدء يف عملية طحن الرمال دف إىل  مت إجراء حتليل  ، واليت 
 ٪.90.71كيميائي مبدئي يعطي حمتوى السيليكا بنسبة 
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يف  ) Micro-devalستخدام جهاز و  يدو ( ذهبنا إىل مرحلة الطحن، بعد هذا التأكيد
مت تنفيذ عمل تكميلي آخر لغربلة الغرامات على ، احلصول على دقيق السيليكابعد اية هذه العملية و 

ل    حلصول على خليط متجانس من نفس النقاوة.ادف ، µm 80غر

  

  

  

  

  

  

  

  

  لرمل الكثبان الرملية املسحوقة املرحلة التحضرييةيوضح  :21الشكل
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 االختبارات اليت أجريت على رمل الكثبان الرملية املسحوقة: -1

 حتليل حجم اجلسيمات بواسطة قياس الرواسب - 

 املطلقةو  الكتلة احلجمية الظاهرة - 

 ]NF P 94-057[ ]4أ) حتليل حجم اجلسيمات بواسطة قياس الرواسب: [

الختبار يستخدم مبدأ قانون ا، مم) 0.08الناعم (العناصر <الكسر اختبار مت إجراؤه على 

Stokes ،ا هي دالة على حجمها سرعة االستقرار من احلبوب الدقيقة إىل احلبيبات يف ، الدقيقة جدً

يتم تطبيق هذا القانون على العناصر الدقيقة للرتبة لتحديد األقطار  الكثافة يبات الكروية نفسحالة احلب

  .اتاملكافئة للجسيم

 املستخدمة: املعدات 

 مللي مرت 0.08جرام منخل  0.1ميزان دقيق  - 

 فرن لتجفيف العينة - 

ن اختبار سعة  - مقياس الكثافة  -   لرت 2أنبو

 قالب يدوي - قالب ميكانيكي  - 

  0.2ميزان حرارة زئبقي بدقة  - 
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  يوضح عينة اختبار :22الشكل

 :املواد املستخدمة 

 ميكرومرت 80الرملية املسحوقة <عينة من الكثبان 

 :التحضري لالختبار 

٪ 5جم) يف خليط من املاء املنزوع املعادن وعامل حترير مكون من  80تنقع عينة االختبار ( - 

فوسافات الصوديوم.  سداسي 

ا ملدة  -   ساعة على األقل 15يرتك منقوعً
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ستخدام حمرض ميكانيكي -   تفريق العينة املنقوعة 

 مال طريقة اإلستع: 

 صب املعلق املشتت يف أنبوب اختبار - 

 3سم  2000يستكمل مبياه منزوعة املعادن حىت  - 

 هز التعليق بقوة عمود - 

زالة احملرض اليدوي وابدأ ساعة اإليقاف يف نفس الوقت -   قم 

 املكثاف حبذر على الفور. اغمس - 

  خذ قراءات من بداية االختبار - 

 :التعبري عن النتائج  

 

P إىل≤: النسبة املئوية للجسيماتD (نسبة إىل كتلة عينة االختبار) 

Vs اجلسيمات الصلبة : حجم  
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mكتلة الرتبة اجلافة : 

ρsكثافة اجلسيمات الصلبة : 

ρwكثافة املاء املقطر : 

ρt كثافة التعليق يف الوقت :t  

 الظاهرية واملطلقة: تلة احلجمية) الكب

ا.وصف االختبارات هو نفس الوصف    املطبق على األمسنت املوصوف سابقً

  املاءرابعا: 

 :مياه اخللط أ) 

مياه اخللط املستخدمة يف مجيع اختباراتنا برتكيبات املالط املختلفة هي مياه احلنفية اجلارية من مدينة 

ا يف املخترب املتخصص يف حتليل املياه. ، الوادي يقع  FATILABواليت ختضع لتحليل كيميائي مسبقً

 يف الواد.

 :احلفط  ب) مياه

لى الصاعدة عياه املهي واليت االختبار يف املياه العدوانية عينات يشمل موضوع دراستنا احلفاظ على 

ت العدوانية األخرى وهذه األخرية ،  من مصادر خمتلفةيتو، سطح األرض ألمالح واملكو احململة 
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لقرب من مناطق املنخفضات يف  تظل املصدر الرئيسي الذي ميثل خطراً حقيقيًا على منشآتنا الواقعة 

  .سوفواد منطقة 

  

  

  

  

  

  يشط / الوادال - عدوانية الموقع أخذ عينات املياه : 23الشكل

  

  

  

  

  

  

   )الوادي / شط منطقة ال ( العدوانيةمنطقة أخذ عينات املياه  :24الشكل
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 :الصاعدة نتائج حتليل املياه

لوادي حديقة املياه اليت أجريت فيها الدراسة هي املياه السطحية  على مستوى منطقة الشط 

  ]15[ .2015سنة  ADEحتصلنا على نتائج حتليل املياه السطحية للمنطقة من  التسلية ولقد

 حتليل املياه الصاعدة : 14اجلدول 

  مـالحظة

ا عامليا ت و املركبات الكيمائية تتعدى القيم الثابتة املعمول  هذه ، نالحظ أن بعض األيو

املوجودة يف مياه الطبقة السطحية جتد مصدرها من احنالل وغسل األمالح املوجودة يف الطبقة  الكميات

  ) ... إخلCaso4األرضية مثل: اجلبس ( السطحية

  

    

Ph NO2-
[mg/l] 

NO3 – 

[mg/l]  
HCO3- 
[mg/l]  

SO4 – 
[mg/l]  

Cl – 
[mg/l]  

NH4+ 
[mg/l]  

Mg++ 
[mg/l]  

Ca ++ 
[mg/l]  

7.32  0.01  48  420  3373  588  0.10  75  637  
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  املالط -3

  ة املالط:صياغ 3-1

هنا ننتقل إىل صياغة املالط وفقًا ، بعد إجراء مجيع اختبارات وصف املواد اليت سيتم إستخدامها

  للمعايري.

  ستكون الصيغ املختلة اليت سيتم إجراءها على النحو التايل:، وفق خطة العمل املعروضة مسبقاً 

 مالط إمسنيت عادي (شاهد):  . أ

 كتل رمل 3 -

 كتلة إمسنت عادي -

 E/C = 0.5نصف كتلة ماء  -

ت املالط اإلمسنيت العادي مع إضافة رمل الكثبان املسحوق بدالً من وزن   . ب مالط من نفس مكو

 نستخدم ثالث تركيبات كالتايل:، اإلمسنت

  من رمال الكثبان املسحوق. %10إضافة 

  من رمال الكثبان املسحوق. %15إضافة 
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  من رمال الكثبان املسحوق. %20إضافة 

 )CRSمالط إمسنيت مقاوم (إمسنت مقاوم   . ت

 كتل رمل.  3 -

 .CRSكتلة إمسنت مقاوم  -

 نصف كتلة ماء. -

  حتضري املالط: 3-2

الط سواء لالختبارات لقياس إتساق املالط الطازج أو حتضري العينات لالختبارات املعند حتضري 

  إتبعنا طريقة حتضري املالط العادية.، املختلفة

مج االختبارات على املالط: 3-3   بر

راة على املالط الطازج:  ) أ  التجارب ا

 التشغيلية  -

 للمالط الطازج الكتلة احلجمية -

 حتضري عينات االختبار. -
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راة على عينات االختبار   ) ب  التجارب ا

 يوم. 28الكتلة احلجمية عند  -

لغمس -  يوم. 90و  28عند الكلي  االمتصاص 

 الضغط ). –الحنناء املقاومة امليكانيكية ( الشد  -

راة على املالط الطازج:  -أ    التجارب ا

 :التشغيلية  

  املبدأ:

ستخدام ، املالط الطازجيتم قياس قيمة االنتشار من خالل متوسط قطر عينة من  ويتم وضعها 

وختضع لإلهتزاز عن طريق رفع طاولة االهتزاز والسماح هلا ، قالب معني على لوحة منضدة إهتزاز حمددة

  النتشار حبرية من إرتفاع معني.

  خصائص االختبار:

 يتم إجراء االختبار على عينتني. -

لطريقة العادية حبجم ال يقل عن  -  ل. 1.5حتضري املالط 
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  طريقة العمل:

ت وجيب أن يكون سطح القالب نظيف  10يتم تعبئة القال يف طبقتني مضغوطتني بـ  - ضر

 وجاف.

ً.، نية 15بعد  -  يتم رفع القالب ببطئ وعمود

ز الطاولة  - بت يبلغ حوايل إهتزاز واحد يف الثانية. 15قم   مرى برتدد 

 يقاس القطر يف اجتاهني متعامدين. -

  تصنيف املالط:

  أصناف تناسق املالط حسب قيمة االنتشار: 15 اجلدول

  قيمة االنتشار  أصناف تناسق املطر

 ملم 140 <  مالط صلب

  مم 200و 140ما بني   )نيل، مالط (مرن

  مم 200 >  مالط سائل
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 الطازج  الكتلة احلجمية للمالط:  

لعالقة   : هي النسبة بني وزن العينة الكلي على احلجم الكلي وتعطى 

  

  طريقة اإلستعمال :

  وتسوية سطح املالط Vtيف وعاء معلوم احلجم Mtقمنا بوضع كتلة من املالط الطازج 

  3مرت 0.00090275حيث حجم الوعاء هو - 

  كلغ  2.030وزن املالط يف الوعاء هو - 

  اذن الكتلة احلجمية للمالط الطازج هي :

  3كلغ/مرت  2248.68=2.030/0.00090275

  االختبار:حتضري عينات 

لتايل إعداد ، حيث تؤثر على مجيع نتائج االختبارات الالحقة، هذه اخلطوة ذات أمهية كبرية و

ا للمعايري احملددة 40x40x160 mm3عينات االختبار يعد وضع اخللط  بشكل استثنائي، وفقً

ً للنجاح يف إعداد مالط  ا. وعينات متجانسضرور  اختبار سليمة الحقً
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لتحضري املتزامن ، حجرة 14الب به لدينا ق، يف حالتنا لذلك يتم حساب ، ينةع 14لـ مما يسمح 

  إلضافة إىل الكمية الزائدة. عينة  14لـ حتضري كل دفعة اختبار على أساس احلجم اإلمجايل 

ا للكميات الالزمة لتحضري  ً   اختبار. عينة 14 من دفعاتيقدم اجلدول التايل ملخص

مالط إمسنيت 

  مقاوم

  )CRS ( 

مالط إمسنيت عادي مع إضافة رمل 

 الكثبان املطحون
  مالط إمسنيت

 ( شاهد )

  

 املكونــات

20 % 15 % 10 % 

 كتل  3 رمل ( غرام ) 6300 6300 6300 6300 6300

كتلة  إمسنت ( غرام ) 2100 1890 1785 1680 2100

 إضافات ( غرام ) 0 210 315 420 0 واحدة

 ماء ( غرام ) 1050 1050 1050 1050 1050
E/C= 

0.5 

 كتلة كل خلطة ( غرام ) 9450 9450 9450 9450 9450

فعات من الكميات املطلوبة لتحضري يوضح : 16اجلدول    اختبارعينة  14دُ

    



 ق االختيار ووصف املوادطر                                                                               الفصل الثاين:
 

 
71 

 أ) عدد عينات االختبار اليت سيتم إعدادها:

م 7 يفوضغط)  شد(تكسري اختبار  >=====عينات  4  ا

 يوم 28 يف (شد وضغط) اختبار تكسري  >=====عينات  4

 يوم 90يف (شد وضغط) تكسري اختبار  >=====عينات  4

 + امتصاص املاء يوم 28عند  اجلافةرطبة و الكتلة احلجمية يف احلالة الاختبار >عينات =====2

 يوم 90عند 

 اختبارعينة  70=  أنواع) 5(مخسة ×  تركيبةاختبار لكل عينة  14

 املستخدمة: املعداتب) 

 خالط  - 

 جرام) 0.2كيلو جرام (دقة   16ميزان بسعة  - 

ء  -   ذات سعة متغريةإ

  حجرة 14قالب به  - 

ت حافظة أخرى-    حاو
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 ج) املواد املستخدمة:

  الرمل  - 

 CEM I 42.5 N SR3 LHأمسنت - CEM I 42.5 Rأمسنت - 

 SDBرمل كثبان مطحون إضافة - 

  مياه اخللط - 

 :طريقة التحضريد) 

احتضري املالط كما هو موضح  -   سابقً

  تعبئة القالب على طبقتنيمث - 

 جيداكل طبقة رص  يتم  - 

 سطح قطع االختبار بقاعدة معدنية مسطحة وتسويةيتم إزالة الفائض ، بعد امللء - 

 هـ) حفظ العينات:

 ساعة. 24العينة من القالب بعد إزالة يتم  - 

  العينات للتعرف عليها  تسمية و ترقيم - 
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 الوزن.االختبار لعملية عينات ختضع  - 

 الصاعد .االختبار يف املاء عينات م ختزين يت - 

  .بشكل منفصل األنواع اخلمسة يتم ختزين  - 

  

  

  

  

  

  

  ساعة 24إزالة العينة من القالب بعد يوضح عملية  :25الشكل

   



 ق االختيار ووصف املوادطر                                                                               الفصل الثاين:
 

 
74 

  

  

  

  

  

  

  ترقيم ووزن العيناتيوضح عملية  :26 الشكل

راة على  -ب   عينات االختبارالتجارب ا

  يوم : 28قياس الكتلة احلجمية عند 

مت ، املالطمن  40x40x160 mm3الرطبة واجلافة للعينات الكتلة احلجمية يف احلالة لقياس 

 بواسطة الوزن اهليدروستاتيكي.الكتلة احلجمية وهي قياس ، استخدام الطريقة املرجعية

ا.الكتلة احلجمية يف احلالة يتم قياس  يف حالتنا ً اليت مت العينات ختضع سلسلة من  الرطبة واجلافة مع

ا. 28املاء العدواين لالختبار يف عمر  ختزينها يف ً  يوم
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 طريقة التحضري: 

 .M1أي ، خروجها من املاء ا بعدمسح ووزن العينة فور  - 

ات مئوية حىت تصل إىل كتلة درج 5± درجة مئوية  70جفف عينة االختبار عند درجة حرارة  - 

 .M2أي ، بتة

 .M3البارافني يف العينة أي  - 

  .M4أي ، قم بوزن قطعة االختبار يف املاء، يف جهاز الوزن اهليدروستاتيكي - 

 :التعبري عن النتائج 

  الكتلة احلجمية الضاهرية يف احلالة الرطبة : - 

  

  الكتلة احلجمية الضاهرية يف احلالة اجلافة : - 

  

 حيث :

ρapp.H :الظاهرية للعينة الرطبة ( الكتلة احلجميةkg / m³( 

ρapp.S :الظاهرية للعينة اجلافة ( الكتلة احلجميةkg / m³( 
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m1كتلة العينة الرطبة : 

m2كتلة العينة اجلافة : 

m3كتلة العينة املشمع : 

m4 االختبار يف املاء (الوزن اهليدروستاتيكي) عينة: كتلة 

ρw :لماءالكتلة احلجمية ل 

ρp : لبارافنياحلجمية لالكتلة  

  الكلي:  لغمسامتصاص املاء  

لفعل  مبعدما مت االحتفاظ  نوع االختبار لكل  عيناتمت إجراء هذا االختبار على سلسلة من 

ا ؛ لذلك  90يف املاء ملدة  ً ملاء ؛جند عينات يوم ا  ً متسح ، املاء من نزع العينةعند  االختبار مشبعة متام

، درجات مئوية 5± درجة مئوية  70يف فرن عند درجة حرارة  جتفف العينة M1أي  على الفور وتوزن

بتة  .M2أي  إىل كتلة 

 : النتائج

بواسطة ، لي كنسبة مئوية من الكتلة اجلافةالك الغمسيتم التعبري عن امتصاص املاء عن طريق 

   الصيغة:
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Aw الكلي يف (٪) الغمس: امتصاص املاء عن طريق 

M1 ـاالختبار يف حالة التشبع بـ عينة: كتلة )g( 

M2 بـ: كتلة عينة االختبار يف احلالة اجلافة )g.(  

 (الشد والضغط ) املقاومة امليكانيكية:  

ا من  تعد اخلصائص امليكانيكية ملادة ما أهم اخلصائص اليت متيزها عن الكثري من املواد وعن مثيال

رخيها وخصائصها ومعرفة الرتكيبة املثلى هلذهاملركبات وبعد تعريف مادة املالط و إعطاء نبذة  املادة  عن 

ئية للمالط لتحديد إىل مقاومة  و املقرتح يف الدراسة. وسنتطرق اىل بعض اخلصائص امليكانيكية و الفز

م    يوم. 90و  28و7الضغط ومقاومة اإلحنناء يف األ

الحنناء  ) أ   :جتربة التحطيم 

 10البعد بني املسندين ، سم 16سم و طول   4×4ا مقطع مربع الحنناء على عينات هلتتم جتربة ا

اآللة مزودة مبسندين أسطوانيني من ، يتم تنفيذ هذه العملية بواسطة آلة االحنناء بثالث نقاط سم كما

بتني تستند عليهما العينة ومسند علوي اسطواين كذلك مطبق وسطهما متحرك بواسطة حمرك  األسفل 

  . على العينة و تقرأ احلمولة مباشرة من اآللةالقوة  اآللة ليطبق
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  EN 196-1   هذه التجربة منصوص عليها حسب القاعدة

  آللة التحطيم بواسطة االحنناء هو عبارة عن شكل ختطيطي 26شكل و 

  

  

  

  

  شكل ختطيطي آللة التحطيم بواسطة االحنناء :27الشكل

االحنناء لعينة من خرسانة الرمل أو املالط ذات التجربة جترى بواسطة آلة التحطيم اخلاصة بتجربة 

  إذ تطبق تقريبا 10KNقدرت هذه اآللة على التحطيم تصل اىل ، ملم )40×40×160 ( أبعاد

KN/min2.67   

لعالقة التالية   : مقاومة االحنناء حتسب 

: R ــ مقاومة االحنناء ب MPa   

 : Ffبـ  قوة حتطم العينة عند االحنناءMPa  
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 : lــ البعد بني املسندين ب mm  

 : b ء العينة الذي يساويجز  mm40  

L :  طول العينة  

  : ربة التحطيم بواسطة الضغطجت  ) ب

وتكون بواسطة جهاز ضغط املواد EN 196-1 .  هذه التجربة منصوص عليها حسب القاعدة

الحنناء مبقطع ذو أبعاد  الصلبة وتكون على نصف العينة هذا النصف املتأيت من جتربة حتطيم العينة 

40x40 mm توضع هذه العينة ما بني صفيحتني معدنيتني صلبتني حيث تتموضع هذه األخرية على

  .2احلواف اجلانبية كما هو موضح يف الشكل. منcm 1  بعد

  

  

  

  لضغطيوضح آلية التحطيم  :28الشكل 
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 Rc = σc /b2                                         حيث :

Rc  ـ: مقاومة الضغط ب  MPa  

 : σcــ قوة حتطم العينة عند الضغط ب N  

b  ء العينة الذي يساوي : جزmm 40.  
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  اخلالصة:

ت الداخلة يف تركيب املالط مع  لتفصيل مجيع املكو توضيح نوع ويف اخلتام يف هذا الفصل عرضنا 

املادة املستعملة يف هذه املرحلة والطرق التجريبية املتبعة لتحقيق االختبارات املربجمة املختلفة القائمة على 

  املراجع املعيارية اليت هي أساس أداء أي عمل جاد.
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 الفصل الثالث

  النتائج واملناقشة
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  مقدمة  -1

نعرض يف هذا الفصل النتائج اليت مت احلصول عليها أثناء تنفيذ االختبارات التجريبية على املالط 

بدالً من وزن األمسنت  مطحون كثبان رمل إضافة مع أمسنيتمالط ، مالط امسنيت عادي، خمتلفةبرتكيبات 

مخس لذلك لدينا ، CRSمالط أمسنيت مقاوم  ٪) و20٪ و 15 -٪ 10معدالت دمج. ( بثالث

 ) تركيبات.5(

لتفصيل يف الفقرة عينات طريقة عمل   أ - 3- 3االختبار ملختلف الرتكيبات املنتجة موصوفة 

خالص من أجل است، النتائج اليت سيتم ذكرها يف هذا الفصل هي موضوع حتليل ومناقشة تفصيليني

  النتائج من عملنا التجرييب.
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 :املالطمواصفات  -2

 :أنواع املالط املستخدمةتناسق  2-1

وقد ، ]NBN EN 1015-3[ ]5مت حتديد تناسق املالط اجلديد عن طريق طاولة االهتزاز [

  أ - 3- 3 وصف طريقة وجدول تصنيف تناسق املالط يف الفقرةمت 

  االتساق (مم)  E/C  صياغة
  فئة االتساق

]NBN EN 1015-3[  

MC 0.5  155  لني)، مالط (مرن  

MSDB 10  0.5  152  لني)، مالط (مرن  

MSDB 15  0.5  151  لني)، مالط (مرن  

MSDB 20  0.5  149  لني)، مالط (مرن  

MCR  0.5  154  لني)، مالط (مرن  

  تناسق أنواع املالط املستخدمةيوضح  :17اجلدول 
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  تناسق أنواع املالط املستخدمةأعمدة بيانية توضح  :29الشكل 

 تشغيل قابلية ىعل رمل الكثبان املسحوق ثري االهتزاز طاولة على التناسق اختبارات نتائج أظهرت

دة خالل من اإلضافات مع املالط تناسق يف االخنفاض تفسري ميكننا، للمالط املختلفة الصيغ  نسبة ز

دة إىل يؤدي مما، املستخدمة الكمية ا E/C وجود ومع اخللط؛ عملية أثناء املياه على الطلب ز يف   بتً

 القيمة تكون MC املالط الشاهد مع أنه نالحظ، معقوالً  التناسق قيم يف االخنفاض يكون كل احلاالت

دة يتم مرة كل ويف بينما، مم155أقصى  حبد عليها العثور مت اليت  قيمة تنخفض نسبة االضافات ز

  .SDB لـ لنسبة املستخدم بكمية الوزن يتعلق التخفيض وهذا، االتساق

  MSDB 20و  MSDB 10 بني مم3 يبلغ فرق أقصى عند معتدالً  التخفيض يكون

155

152

151

149

154

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

MC MSDB 10 MSDB 15 MSDB 20 MCR
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  لعينات االختبار املستخدمةالكتلة احلجمية  2-2

 الكتلة احلجمية حتديد طريقة ستخدام احلجمية ملختلف تركيبات املالط املستعملةحتديد الكتلة  مت

 ب - 3- 3 الفقرة يف موضح هو كما،  اهليدروستاتيكي الوزن بواسطة

 ) 3الكتلة احلجمية ( غرام/سم
 تركيبة املالط

 يف احلالة الرطبة يف احلالة اجلافة

 MCشاهد مالط إمسنيت  2,483 2,330

 %10مالط  2,372 2,212

 %15مالط  2,429 2,281

 %20مالط  2,362 2,207

 CRS  مالط إمسنيت مقاوم 2,411 2,258

  يوم 28عند  لعينات االختبار املستخدمةكتلة احلجمية يوضح ال :18 اجلدول
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  يوم 28عند  بداللة أنواع املالط الكتلة احلجمية تطور: 30الشكل

لكتلة احلجمية للصيغ  قبل  املهم من، املدروس للمالط املختلفةمناقشة هذه النتائج اليت تتعلق 

ا 28عمر  يف تتم القياسات أن إىل اإلشارة ً  األطروحة. عادةً  هذه إلعداد النهائية املواعيد قصر بسبب يوم

ا النتائج من النوع هذا على الصحيح احلكم يستغرق ما   ذلك. من أطول وقتً

ا ُذكر، 15 اجلدول يف املسجلة للنتائج وفقً واملالط  MC االمسنيت العادي (شاهد) املالط أن ي

%15 )MSDB15( ،) واملالط االمسنيت املقاومCRSاملالط االمسنيت  فإن، النتائج أفضل ) أعطت

ا العالية كثافته خذ CRSواملالط االمسنيت املقاوم  MC العادي ً  اإلماهة عملية خالل من نسبي

2,483

2,372

2,429

2,362

2,411

2,33

2,212

2,281

2,207

2,258

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55

مالط اسمنتي عادي %10مالط %15مالط %20مالط مالط اسمنتي مقاوم

في الحالة الرطبة

في الحالة الجافة
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 لإلضافة املثلى القيمة خذ كثافته العالية بواسطة MSDB15 املالط أن حني يف، للكلنكر ةالسريع

  املستخدمة.

 ):Awالكلي ( لغمسامتصاص املاء  2-3

  ب - 3-3 الكلي يف الفقرة الغمسمت وصف التعبري عن نتائج امتصاص املاء عن طريق 

  يوم 90عند   أنواع املالط

  MC(  5.563مالط امسنيت عادي (

  MSDB(  6.035(%10مالط رمل كثبان مطحون 

  MSDB(  5.880(%15مالط رمل كثبان مطحون 

  MSDB(  6.328(%20مالط رمل كثبان مطحون 

  MCR(  5.571مالط امسنيت مقاوم (

  حسب تركيبة املالط. لغمستطور االمتصاص  :19 اجلدول
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  يوم 90عند  حسب تركيبة املالط لغمستطور االمتصاص أعمدة بيانية توضح  :31الشكل 

متصاص عن على أفضل معامل إحيتوي  MCاملالط الشاهد استنتجنا انطالقا من املخطط أن 

يؤثر وجود  علما أن يف املياه الصاعدة، للكلنكر ةالسريع اإلماهةطريق الغمس الكلي بفضل عملية 

  .الغمساملخلفات اجلافة على نتائج امتصاص 

  

   

5,563

6,035

5,88

6,328

5,571

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

MC  MSDB 10%  MSDB 15%  MSDB 20% MCR

MC

 MSDB 10%

 MSDB 15%

 MSDB 20%
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 امليكانيكية: نتائج االختبارات -3

الحنناء: 3-1  مقاومة الشد 

م7عند   أنواع املالط   يوم 90عند   يوم 28عند   أ

  MC(  5.01  5.97  5.80مالط امسنيت عادي (

  MSDB(  5.19  5.83  5.73(%10مالط رمل كثبان مطحون 

  MSDB(  5.09  5.86  6.02(%15مالط رمل كثبان مطحون 

  MSDB(  4.63  5.95  5.56(%20مالط رمل كثبان مطحون 

  MCR(  4.97 5.93  5.83مالط امسنيت مقاوم (

  ملخص لنتائج مقاومة الشد االنثناء للصيغ املختلفة. :20اجلدول

 الحنناء:أ) حتليالت نتائج قوة الشد 

ثري اإلضافات املستخدمة، اجلزءيف هذا  ) على SDBوهي رمل الكثبان الرملية (، سنقوم بتحليل 

 مقارنتان:لذلك لدينا ، مقاومة الشد

 MSDBمالط مع رمل كثبان مطحون  MCالشاهدمقارنة املالط : 01احلالة 
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 MSDBمع رمل كثبان مطحون MCRاملقاوممقارنة املالط : 02احلالة 

  مت اتباع هذه الطريقة لتبسيط القراءات وكذلك لتجنب تداخل املنحنيات.

  

  

  

  

  

  

  

  الحنناء قوة الشدمقاومة يف حتليل نتائج ةاملتبعخمطط يوضح الطريقة  :32 الشكل

  

   

حتليل نتائج قوة الشد 
 الحنناء

: مقارنة بني 01احلالة
MC  MSDB  و

: مقارنة بني 02احلالة
MCRو MSDB 
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  :)MCالشاهد (ملالط  MSDB مطحون رمل كثبان  مقارنة مالط: 01احلالة 

  

  )MCالشاهد (ملالط  MSDB مطحون رمل كثبان  مالطمقارنة يوضح : 33الشكل 

) حيث نالحظ MCملالط الشاهد ( MSDBاملنحىن يوضح مقارنة مالط رمل كثبان  مطحون 

ا إىل جنب مع مالط  MCان هنالك تطور يف املالط الشاهد  ً م  7يف عمر  MSDB10جنب أ

يوم،  90يوم مث ترتاجع عند  28تصل اىل الذروة عند  MSDB20ونالحظ مقاومة ضعيفة ملالط 

ثري عدوانية املاء على املدى الطويل،  ا يف مقاومة الشد حتت  ا طفيفً ا أن هناك اخنفاضً ً ُالحظ عموم ي

ليعطي أفضل مقاومة  MCحيث حيسن قوة املقاومة قليالً مقارنة مبالط  MSDB15ستثناء مالط 

يف دراسة سابقة اجريت يف نفس هذا  ]12[توفيق  ارةقصل عليه الطالب شن، وهذا يؤكد لنا ما حتتدرجييا

 املوضوع.
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  MCRملالط االمسنيت املقاوم  MSDB مطحون رمل كثبان  مالطمقارنة : 02احلالة 

  

    MCRملالط االمسنيت املقاوم  MSDBمقارنة مالط رمل كثبان  مطحون يوضح :34الشكل 

 يف البداية كانت منخفضة قليال مقارنة مبالط MCR املقاوم نالحظ ان قيم املالط اإلمسنيت

MSDB10   دة يف مقاومةظيوم الح 28لكن بعد مرور ما و هذا  MSDB15 و MCR نا ز

اع املياه املوجودة يف وادي "خمتلف أنو املعنونة بـ يف مذكرته  ]14[ لطالب سعداينتضمنته دراسة سابقة ل

 CRS البناء" أن املالط اإلمسنيت املقاوم والذي حيتوي على امسنت مقاومإمكانية استعماهلا يف  سوف 

يعمل على دميومة اخلرسانة حىت و إن أعطى مقاومة لإلحنناء و الضغط أقل من غريه من أنواع من 

اإلمسنت يف املراحل األوىل من عمر اخلرسانة و املالط. ويوضح لنا هذا املنحىن تقارب يف نتائج املالط 

   MSDB15 مع مالط  MCR يت املقاوماإلمسن
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 هرت نتائج الشد وبعد مقارنة نتائج مالط رمل الكثبان املسحوق مع املالط الشاهد ظأMC  و

MCR  ثري اجيايب يف مقاومة الشد وخاصة بنسبة   % 15أن إلضافة رمل الكثبان املسحوق 
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 :الضغطمقاومة  3-2

  املختلفةملخص نتائج مقاومة الضغط للصيغ  :21 اجلدول

م7عند   أنواع املالط   يوم 90عند   يوم 28عند   أ

  MC(  25.66  34.97  30.82مالط امسنيت عادي (

  MSDB(  22.27  31.11  32.31(%10مالط رمل كثبان مطحون 

  MSDB(  18.42  28.79  29.09(%15مالط رمل كثبان مطحون 

  MSDB(  19.84  27.71  24.96(%20مالط رمل كثبان مطحون 

  MCR(  24.45  34.21  31.26امسنيت مقاوم (مالط 

 :مقاومة الضغطأ) حتليالت نتائج 

ثري اإلضافات املستخدمة، يف هذا اجلزء على ) SDBوهي رمل الكثبان الرملية (، سنقوم بتحليل 

 لذلك لدينا مقارنتان:، مقاومة الضغط

  MCالشاهد االمسنيتاملالط مع  MSDBرمل كثبان مطحون مالط مقارنة : 01احلالة 

  MCRاملقاوماالمسنيت الط مل MSDBرمل كثبان مطحون مالط مقارنة  :02احلالة 
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  مت اتباع هذه الطريقة لتبسيط القراءات وكذلك لتجنب تداخل املنحنيات.

  

  

  

  

  

  

 مقاومة الضغط خمطط يوضح الطريقة املتبعة يف حتليل نتائج :35 لشكلا

  

  

   

ل ل ائج  ت مقاومة ن

غ  ال

الة : مقارنة ب 01ال

MC و MSDB 

الة : مقارنة ب 02ال

MCR و MSDB 
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 :MC الشاهد االمسنيتاملالط مع  MSDBرمل كثبان مطحون مالط مقارنة :  01احلالة 

  

 MCالشاهد االمسنيتاملالط مع  MSDBرمل كثبان مطحون مالط مقارنة : 36الشكل 

لنسبة للمالط الشاهد  نالحظ ان يف املراحل األوىل من عمر العينات حتصلنا على مقاومة عالية 

MC  يوم بينما مالط رمل  28يوم مث نالحظ تراجع طفيف بعد  28حىت يصل اىل الذروة عند

بدايتهم كانت مرتاجعة لكن كلما طالت املدة زادت  MSDB15و  MSDB10الكثبان املسحوق 

لنسبة لـ  90املقاومة حىت حتصلنا على اعلى مقاومة عند  ملالط الشاهد MSDB10يوم  ، مقارنة 

. ]12[وهذا ما يؤكده دراسة شنقارة    املذكورة آنفًا
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 :MCR املقاوماالمسنيت الط مل MSDBرمل كثبان مطحون مالط مقارنة :  02احلالة 

  

 MCRاملقاوماالمسنيت الط مل MSDBرمل كثبان مطحون مالط مقارنة : 37الشكل 

مقاومة أفضل،  MCRنالحظ أن يف املراحل األوىل من عمر العينات أعطى املالط اإلمسنيت املقاوم 

ثري إجيايب إلضافة رمل الكثبان املسحوق بنسبة  يوم، وخنص  28ملائة بعد  15ملائة و 10ويظهر 

على عكس املالط يوم  90حىت أعطى أعلى مقاومة عند الذي ظل يف تزايد   MSDB 10لذكر 

    .يوم 28تدرجييًا منذ  االمسنيت املقاوم الذي بدأ يف التناقص
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 نتائج الضغط وبعد مقارنة نتائج مالط رمل الكثبان املسحوق مع املالط الشاهدهرت ظأ MC 

ثري اجيايب يف مقاومة الضغط على املدى الطويل بعد  MCRو أن إلضافة رمل الكثبان املسحوق 

ا 90مرور  ً   .يوم
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 اخلالصة:

بعد االنتهاء من هذا الفصل الذي خيتتم فيه مجيع النتائج اليت مت العثور عليها خالل املرحلة 

ا.  ا وتفسريا اإلشارة إىل أمهية هذه التحليالت لفهم موضوعنا بشكل جيدر التجريبية وكذلك حتليال

يغ املختلفة صيف ال( رمل  الكثبان املطحون ثري اإلضافات املعدنية حتت بطريقة أعمق و أفضل 

ئية ( يف املياه الصاعدة ) الوسط العدواين يف ، )للمالط   امليكانيكية للمالط.و على اخلواص الفيز
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 اخلامتة العامة :

ثري رمل الكثبان على متانة وخصائص املالط؛ حيث قمنا  يف ضوء هذا العمل املخصص لدراسة 
 - % 10ملنطقة الواد مبعدالت دمج خمتلفة بدالً من وزن االمسنت بنسبة ستخدمنا رمل كثبان مسحوق 

15 %- 20% ..  

  :من النتائج اليت مت العثور عليها خالل هذه الدراسة ميكننا أن نستنتج ما يلي

  يتأثر إتساق املالط الطازج بنسبة اإلضافة املستخدمة، فإعتمادًا على القيم اليت مت احلصول عليها
دة يف الـ ميكننا القول تقلل تناسق مجيع الصيغ املختلفة يف كل مرة تكون املساحة  SSB ان الز

  . السطحية لإلمسنت اعلى حنصل على تناسق منخفض
  أظهرت الكتلة احلجمية للمالط املخترب أن املرور من احلالة املشبعة اىل احلالة اجلافة له نسب

% مث 15أفضل قيمة يليه مالط  MC نيت الشاهدمتقاربة جداً جلميع الرتكيبات، أعطي املالط اإلمس
، تظهر هذه النتائج أوالً وقبل كل شيء أمهية التباين يف النسب املئوية (CRS) املالط اإلمسنيت املقاوم

ثري متأخر يف حتسني األداء   لإلضافات، وكذلك تظهر أن إلضافة رمل الكثبان املسحوق 
  املالط االمسنيت الشاهديوم أن  90أظهرت نتائج الغمس الكلي عند (MC)  واملالط اإلمسنيت
يعطيان أفضل معامل لإلمتصاص، علما أن يف املياه الصاعدة يؤثر وجود املخلفات  (CRS) املقاوم

لغمس   .على نتائج اإلمتصاص 
 م، حيث تتطور قيمة املالط  7هرت نتائج مقاومة الشد التأثري اإلجيايب لإلضافات يف عمر ظأ أ

يوم نالحظ حتسن ملموس  90يوم و يف عمر  28عند عمر  MSDB20 و مالط MC الشاهد
لنسبة ملالط   .ليعطينا أعلى مقاومة لإلحنناء MSDB15 يف كسب املقاومة 

 يف مقاومة الضغط يظهر تطور قيمة املالط الشاهد MC   ثري  28عند عمر يوم، ونالحظ 
  .مقاومة للضغطأعلى  MSDB10 %10يوم فيعطينا مالط  90اإلضافات عند 
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  ثري متأخر يف حتسني إلحنناء أن إلضافة رمل الكثبان املسحوق  تظهر نتائج الضغط والشد 
م األوىل   .األداء هو يعمل على دميومة املالط حىت و إن أعطى مقاومة ضعيفة لإلحنناء و الضغط يف األ

  : توصيات

ها نوصي ببعض وجهات    : النظريف ضوء النتائج اليت شاركناكم إ

ً من جهة 15إن استخدام رمل الكثبان املسحوق بنسبة  % كبديل لوزن اإلمسنت مفيد للغاية سواء
ا كإضافة معدنية   األداء أو من جهة إقتصادية، فهذا تقييم للمواد احمللية ميكنها أن تكون بديال جيدً
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Merbah Ouargla, 2019 

]03 [ - TAFRAOUI Ahmed, Contribution à la valorisation du sable de dune de l’erg  
occidental (Algérie). Application aux nouveaux bétons, thèse de doctorat de 
l’université de Toulouse,2009 

]04[ - : [NF P 94-057]  Norme française Analyse granulométrique par 
sédimentométrie.1992 
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]09[ - NF P18 -598  Norme française, essai de ‘équivalent du sable,1991 
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