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 الملخــص
الخرسانة في حالتيها الطرية والمتصلدة بإستخدام تعرض هذه الورقة دراسة بعض خواص 

نوع من الملدنات الكيميائية المحلية الصنع من انتاج شركة ليبيا لصناعة البتروكيماويات 
ت للخرسبببببببانة تح االختبارات، لتحديد النسبببببببي المالي للمادة المسبببببببتخدمة ودراسبببببببة بعض 

لبناء مراني في تكنولوجيا اتأثيرها، كاختبار الضبببببببببببببك  والكبببببببببببببد، و ل  لموا بة للتطور الع
إلنتاج مباني عصببببببببرية بأحدت مبتكرات العل  الحديو في تكنولوجيا البناء، ويكببببببببم  هذا 

 المضافات الكيميائية ،ام المضافات الكيميائية الخرسانةالتطور استخد
المضبببببببافات  ،اختبار الضبببببببك  والكبببببببد ،تاندلملا ،ةدلصبببببببملا الخرسبببببببانة :ةلادلا تاملكلا

 الكيميائية
Abstract 

This paper presents a study some properties of concrete in both cases 

soft and hardened states, using type domestic chemical plasticizers, 

produced by the Libya petrochemical industry company, to 

determine the optimal proportions to study the material used, and 

study of some tests of concrete under its influence, as pressure and 

tensile test. In order to keep pace with urban developments in 

building technology, to produce modern building with the latest 

innovations of modern science. This development includes the use 

of chemical additives for concrete. 

Keywords: hardened concrete, plasticizers, pressure and tensile 

test, chemical additives 

mailto:Kar2005ima11@gmail.com
mailto:Khiriamohamed224@gmail.com
mailto:Zainbalthouhamy@gmail.com


 

 Volume 13 العدد
 November 2222نوفمبر 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 ية لعلوم والتقنل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   2 

 

 المقدمة   -1
مع ازدياد التطور في مختلف العلوم والمعارف زاد التطور في قطاع البناء والصبببببببببناعات 
اإلنكببببائية، وجميع نواحي الحركة العمرانية، فالمضببببافات الخرسببببانية لوبببببحت من العلوم 
األسببببببباسبببببببية في متاي البناء والتكبببببببييد، وفي متاي الصبببببببناعات المعمارية، و ذل  تطور 

 في وناعة مواد البناء ومصانع الطوب والبالط.  استخدامها حيو دخ 
لخرسبببببببانية و ل  وا اإلسبببببببمنتية فهذه الورقة شبببببببملت عل  دراسبببببببة بعض خواص الخلطات

 Libo) 04بباسببببببببببببببتعمباي نوع من الملبدنبات العالية الكاعلية، يسببببببببببببببم  اليبوكريت  ي في
create BV-40يياويات " إنتاج محل(، من إنتاج شببببببببببببببركة ليبيا لصببببببببببببببناعة البيتروكم 

(% من 4.0 – 4.0 نسبببببي وزنية تتراو) من ) ملدنهذا ال سبببببتخدامحيو ت  ا ". الصبببببنع
(، إضبببافة w/c = 0.45وزن اإلسبببمنت المسبببتخدم مع اسبببتخدام نسببببة ماء إل  إسبببمنت )

لمعرفة التأثير لهذه المادة المضبببببببافة عل  الخرسبببببببانة ، ( 0: 1.0: 1إلي نسببببببببة خل  ) 
ضببوء عل  خاوببيتي الضببك  والكببد في الخرسببانة والعتينة اإلسببمنتية، حيو ت  تسببلي  ال

(% للملدن من وزن اإلسببمنت، إضببافة 4.00، 4.0، 4.0، 4.00، 4.04 نسببي خل  )
من الخرسبببانة  دون إضبببافة الملدن لهختبارها، حيو ت  (  0: 1.0: 1إلي نسبببة خل  ) 

مقاومة ، لما و ل  لالختبار مقاومة الضك  ( يوما 02، 10، 7) االختبار بأعمار تتراو)
 دراسبببةلنكس النسبببي المختلكة من الملدن ، إضبببافة إلي  يوما( 02، 10بعد ) الكبببد كانت

خصبببووبببا الركام  نوذيك وكذل  دراسبببة   الداخلة في وبببناعة الخرسبببانة بعض االختبارات
دم لهسببمنت المسببتخ اال تدائيخواص الخرسببانة الطازجة، كاختبارا الهطوي وزمن الكبب  

 نسي الملدن المذكورة سلكا.  استخداماي في الحالة العادية وفي ح
 
 -النتائج ومناقشتها:  -2
 . النتائج2-1

 يوضح نسب الركام الخشن الداخل في الخلطات الخرسانية    1الجدول 
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حسب المواصفة  والناعم عينة الركام الخشن نتائج التحليلي المنخلي لخليط    2الجدول 
 94الليبية 

رقم المنخل 
 )ملم(

مقاس المنخل 
 )ملم(

النسبة المئوية 
 للمتبقي %

النسبة المئوية 
 للمار %

حدود المواصفة 
 (94الليبية رقم )

 الركام الخشن
1 5..3 0 100 - 
2 20 5..0 4..5 00 – 100 
5 19 13 03 .0 – 100 
9 10 50 .0 33 – 100 
3 3 .2.20 59.0 3 – 100 
. 2.5. 49.1 3.4 0 -13 

 الركام الناعم  
1 4.75 0.0 100 - 
2 2.5. ..0 45.0 00-100 
5 1.10 13.0 03.0 .0-100 
9 0..0 29.0 .3.0 33-100 
3 0.50 31.0 94.0 3-.0 
. 0.13 40.0 10.0 0-13 

   
 

 ار الهطول للخلطات الخرسانيةاختب    5الجدول                           

 
   

 (cmقيمة الهطول ) (w/c) نسبة الملدن % رقم الخلطة
1 0 0.93 5.0 
2 0.23 0.93 5.0 
5 0.50 0.93 5.5 
9 0.90 0.93 5.3 
3 0.93 0.93 5.3 
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 للعجينة اإلسمنتية  االبتدائييبين نتائج زمن الشك    9جدول ال

 
 
 

 
               
 الملدنتحت تأثير  يوضح منحني الهطوي للخلطات الخرسانية   1كك  ال

 

 
 

 تحت تأثير الملدناإلسمنتية للعتينة  اال تدائييبين منحي زمن الك       0الكك 
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 الضغط تحت تاثيراإلختبار عينات 9الشكل  الشد تحت تاثير اإلختبار عينات 5الشكل 

 
يبين الكميات المستخدمة في الخلطات الخرسانية للمكعبات مقاس     3الجدول 
(150mm*150mm*150mm( لنسب خلط )2:  1.3:  1) 

 
 أيام .نتائج اختبار مقاومة الضغط للنماذج الخرسانية لعمر      .الجدول 

 



 

 Volume 13 العدد
 November 2222نوفمبر 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 ية لعلوم والتقنل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   6 

 

 يوم 19تبار مقاومة الضغط للنماذج الخرسانية لعمر نتائج اخ    .الجدول 

 
 يوم 20نتائج اختبار مقاومة الضغط للنماذج الخرسانية لعمر    0لجدول ا
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نتائج اختبار مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية بأعمار مختلفة لنفس نسب     4ل لجدوا
 الملدن

 
 

 
 

 يوضح تأثير المعالتة عل  مقاومة الضك   نسي مختلكة من الملدن   0كك  ال
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 يوضح تأثير المعالتة عل  مقاومة الضك   نسي مختلكة من الملدن   6كك  ال
 

  ( يوم20و 19)بعمر  نماذج خرسانيةثالث  الشد لمعدلنتائج إختبار يوضح    10الجدول 

 
 

 
 

 كة يوضح تأثير الملدن عل  مقاومة الكد بأعمار مختل   7الكك  
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 يوضح تأثير الملدن عل  مقاومة الكد بأعمار مختلكة   2الكك  
 

 

 -:مناقشة  النتائج. 2-2
 .  الخرسانة الطرية: 2-2-1       

  :تأثير تغير نسبة الملدن على اختبار الهطول 
( تالحظ ازدياد الهطوي  درجة ليسبببببت بالكبيرة، LIBO CRETE – BV40باسبببببتخدام )

دة الملدنة يزداد الهطوي باسبببببتخدام مخروط ا رامس، مع مالح ة لن ومع  ل   زيادة الما
 التككيلية تكون لفض  للخلطة المستخدمة. 

  :تأثير تغير نسبة الملدن على زمن الشك اإلبتدائي 
 زيادة نسببببببببة الملدن المسبببببببتخدمة يزداد زمن الكببببببب  اإل تدائي وكانت الزيادة تتراو) من ) 

ل  تدخ  في زمن الكببب  النهائي، وهذا يوكد إمكانية  (%، ومع  ل  هذه الزيادة74 -04
إسببببببببتخدام الخلطات الخرسبببببببببانية في األجواء الحارة عند نق  الخرسبببببببببانة إلي لما ن بعيدة 

 بحيو يأمن إمكانية النق  والصي بكك  مريح .
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 . الخرسانة المتصلدة: 2-2-2
  :تأثير تغير نسبة الملدن على مقاومة الضغط 

لعينات لثناء فحص مقاومة الضبك  بكبأن الملدن لك تاثير ولضح تبين من خالي سبلو  ا
عل  مقاومة الضبببك  للخرسببببانة حيو نتد لن هنال  تزايد ولضبببح لمقاومة الضببببك  ولخذ 

 الكك  التالي:
 زيادة عمر المعالتة تزداد مقاومة الضببببببببك  للخرسببببببببانة  دون اسببببببببتخدام المادة  -3

 الملدنة. 
تتراو) الزيادة في مقاومة الضبببك  للخرسبببانة  %4.00عند إضبببافة نسببببة ملدن  -2

 (% من الخرسانة العادية. 00 – 10لمختلف األعمار المستخدمة ما  ين )
للخرسبببانة تتراو) الزيادة في مقاومة الضبببك   %4.04عند إضبببافة نسببببة ملدن  -1

 (% من الخرسانة العادية. 04 – 04لمختلف األعمار المستخدمة )
تراو) الزيادة في مقاومة الضبببك  للخرسبببانة ت %4.04عند إضبببافة نسببببة ملدن  -4

 (% من الخرسانة العادية. %02 – 00لمختلف اإلمار ما  ين )
للخرسبببببببانة تتراو) الزيادة في مقاومة الضبببببببك   %4.00عند زيادة نسببببببببة ملدن  -5

 (% من الخرسانة العادية. 07 – 00لمختلف األعمار ما  ين )
الزيببادة في األعمببار معببدي الزيببادة في األعمببار المبكرة كببانببت لعل  من معببدي  -6

 المتأخرة. 
 . %4.04لفض  نسبة زيادة للمادة الملدنة عند إضافة نسبة ملدن مقداره  -7
(%، 4.00، 4.04حدوت هطوي في المقاومة قلياًل عند إضافة نسبتي ملدن ) -8

ر ما يرجع السببببي إل  حدوت انكصببباي حبيبي للخرسبببانة عند زيادة إضبببافة المادة الملدنة 
بالرغ  من  ل  مقاومة الضبببببك  كانت لفضببببب  من الخرسبببببانة العادية عند الحد المطلوب 

 ) دون ملدن( بالنسبة للنسي التي ث   كرها. 
مقاومة الضبك  للخرسبانة العادية كانت جيدة نتيتة لالستخدام ماء إل  إسمنت  -9

 ( إضافة إل  استخدام الركام الخكن بأحتام مختلكة. w/c=  4.00مقدارها )
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 لدن على مقاومة الشد: تأثير تغير نسبة الم 
تبين من خالي سببببلو  العينات لثناء فحص مقاومة الضبببببك  بكبببببأن الملدن ليس لك تاثير 
ولضبببببح عل  مقاومة الكبببببد للخرسبببببانة، وعل  الرغ  من إضبببببافة مادة مضبببببافة، و ختالف 

 لعمارها ومع  ل  مقاومة الكد ضعيكة جدا. 
 االستنتاجات -5
، تزداد تككيلية الخرسانة ( Libo create BV-40إضافة المادة الملدنة  ) .1

 بكك  ولضح، وعل  الرغ  من  ل  ل  يحدت إنكصاي حبيبي لمكوناتها.
 %4.0تزداد مقاومة الضك   زيادة المادة الملدنة ولفض  زيادة كانت عند القيمة  .0

 من وزن اإلسمنت المستخدم.
   لبالرغ  من إضافة المادة الملدنة مقاومة الكد للخرسانة ضعيكة جدا ومع  .0

 .%4.0ل دت لنا لن لفض  قيمة لهستخدام اللملدن عند القيمة 
إستخدام خلي  الركام الخكن حسن من المقاومة ، بحيو الكسر حدت في  .0

 الخرسانة ول  يحدت في الركام خالي لا عملية كسر للضك  لو الكد.
دلي   % 4.04، عن % 4.00تق  مقاومة الضك  قليال عند إستخدام القيمة  .0

 .% 4.04لفض  قيمة لهستخدام عل  لن 
 زيادة زمن الك  اإل تدائي  زيادة المادة الملدنة. .6
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