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 الخالصة
للخرسممانة النكننريتيممة  المسممللة ك التلليمما النيميمماها لمنكناتيمما       متانممة اضنامم ا   ةسممادر  تمم           

نينيممة لسمسمما  اشممتملع ىلممج  يممماد متانممة اضنامم ا  للخرسممانة المسممللة نكالممد  مممك  ىمم  الخصمماه  المينا
كقيمماا اللممم  الل ي مما لنمما مممك الرممما كاللصممج  اىت ارىممما مممك المنكنمماع ا ساسممية للخل ممة  ،النكننريتيممة 

يماد تأثير  اافة ا لياف الفكض ية ىلج متانة اضنا ا  للخرسانة النكننريتيمة  النتماه   ك   ينعالنكننريتية  كا 
 متانممة اضنامم ا  ، ليممد تممنداد متانممة اضنامم ا  ممم  نسمم ىنممات تممأثير كاامم  لنسمم  ا ليمماف الفكض يممة ىلممج 

كصمكض المج نسم ة ملمدد  كالتما ينمكك فييما  نيماد  نسم ة النسمر اللممما سم  ا فما  الماافة ا لياف الفكض ية
ييمدف ال لمد المج  ممرا  نمما ك كى ه النتيمة مق كلة ممك الناليمة اللمليمة     تقليا تمانا الخل ة النكننريتية،

يمممادتلليمما نيميمما الخممكا  الفينياهيممة لالسمممنع ال كرتالنممدر المتممكفر  ا سممكان كمقارنممة النتمماه    لمم  ها كا 
  المكاصفة القياسية اللراقية 

 

 

 

 

 
Abstract 

 
     Been studied for concrete compressive strength of concrete armed and chemical 

analysis of components. It included a compressive strength of reinforced concrete as 

one of the most important mechanical properties of concrete objects, And measuring 

the size of each particle of sand and gravel as the basic components of the concrete 

mix and the impact of adding a steel fiber on the compressive strength of concrete for 

the concrete. The results showed that there was a clear impact of the rates of steel 

fiber on the strength of compression, where the increasing strength of compression 

with the percentages of steel fiber added up to a certain percentage for which the 

increased rate of fracture volumetric reason to reduce the homogeneity of the mixture 

of concrete, and this result is acceptable in practice. The research aims to conduct 

chemical analysis and to find some physical properties of Portland cement is available 

in markets and comparing the results to the Iraqi standard specification. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المممممقمدممممممة
 :  الخرسانةن    تاريخية ىك  

المسممتلملة لاليمما كنمماك لالسمممنع  ا نممكا يشمم و   ممما  لممج ممكر قممدما  الركممماك اضسمممنع كالخرسممانة 
  كلصمناىة   ضك  لمجك مرقي  كمسمكرى  مانالمع مكممكد     نيمتي  لم    كصاللية ىظيممة لدرممة  مستلماال

المما   مم  رمماد  رنمانا يسممج ال كنكضنما   كلقمد    ليمو   ايفكىك مير  اضسمنع خل  الركماك المير الم فأ
اضسمممنع  لممد سممقك    نتمما النمماا فقممدكا فممك   ك  ضالركممماك اضسمممنع الممماها المم ر يتصممل   الممما      نممت 

اسممت ا  المينممدا ال ري ممانا مممكك  6756كفمما سممنة  اضم را كريممة الركمانيممة فمما القممرك الخمماما الممميالدر 
ك لممت  اسممتلماا مير لممك ضيمما ممم  ملتكيمماع  ينيممة  كنكضنمما مممك   خممر صممن  اضسمممنع الممماها مممر   سممميتكك

ت ل ع المشماري  اليندسمية اللمالقمة فما القمرك التاسم  ىشمر تصمني  اسممنع مماها   .(Hass,3895) ااي الي
ممك ال ميك   صن  ميما  ارنر اضسممنع المماها ممك ىقيمداع اللممر الميمرر المنقمج 6796ميد   كفا سنة 

لصا مميما فركسمع ىلمج  مرا    6866كفا سنة   ى ا النك  ملركفا  اضسمنع الركمانا  ص  اللندنا كقد 
اخترا  اضسمنع الماها مك تلينا مني  اللمر الميمرر كال ميك كىمما مكنيمف اسم يدك ىلمج تلسميك اللمليمة  

  مقارنمة  اضسممنع اللمادر ك لمت ىمك ك لت  رف  درمة اللرار    لقد است ا  اس يدك صن  اسمنع ىالا المكد
  6845السلن لنمياع مللكمة مك اللمر الميمرر كال ميك  كفما سمنة   ىاد   كلرن   كسلن   ك رين من  
 اإلنتمما كممما  اختممرا  القممماهك  اع  اسمممنع  كرتالنممدر ملتمممد مممك ق مما  ر  سمما  مكنسممكك    كاتمم  تصممني  

 ىلج المستك  اللالما   ضك  لجر ماناا يستخد  قميك دكا  كا  كت ليا  6881المستمر نلك ىا  
 ل  اخ  ىلج اضسمنع فا الكضياع المتلد  ا مرينية   كانتشف الميندا   كااكمد تشييد قنا  ايرر       

ا مرينا نانفاا كايع صخرا فا مقا لة ماديسكك    نيكيكرت الكضياع المتلد  ا مرينية  يمنمك منمو تصمني  
 ال  يلا  لد قليا مك الملالممة كاسمتخد  اضسممنع المصمنك  ممك ىم ا الصمخر فما  نما  القنما اضسمنع الماها 

(Ryan et,al,4222)        ت نممج الملممماريكك اللممداثيكك اكال ركتمماليكك الخرسممانة  اىت ارىمما ممماد  ك ممكركا
ثلمة المشميكر  ىلمج ال ران الدكلا ال ر اىتمد ىلمج   مران سم كب ن يمر  ممك الخرسمانة ميمر المنخرفمة كالمد ا م

كاستخدمع الخرسانة المسللة  ياا ك شنا كاس  فا المنشماع    لت ىك ممم  م انا ال نت المنك ا فا لندك
اللمالقممة ضسممتخال  ال تممركا مممك  ىمممان ال لممر    لممت ضك مقاكمممة الخرسممانة لممما  ال لممر  فامما  نثيممر مممك 

ا لمما  ال لمر  مما فما الميماه ال ري انيمة فقمد تراملمع مقاكمة الفكض   ك الملادك ا خر  التا تتآنا ىنمد تلرامي
الخرسانة فا اإلنشا اع القاىدية تدريميا  مما  الفمكض     ض  ك النمركيمييك تمسمنكا  اسمتلماليا   نظمرا للكامما 

كقممد مممرع ملمماكضع متلممدد  لللصممكا ىلممج    (Ryan et,al ,4222)  السممالمة المكمممكد  فمما الخرسممانة  
سممنة كاقمما ثمنمما   نمماك  لممت كاامملا فمما  لممكاب النممما  المصممنلة مممك الخرسممانة المسممللة خل مماع خرسممانية مل

 Parderat) , (3897المستك  الم لك    لجالقليا فق  مك ى ه الملاكضع كصا   ك  ضسا قة الص  
 الممانمم  النمظممرر

الممما  ممم   لمم  الخرسممانة ىمما ى ممار  ىممك خلممي  ميممر متمممانا مممك الرنمما  و اللصممج   كاضسمممنع ك        
لللصمكا ىلمج خمكا  ملينمة   يمت  اختيمار نسم  ىم ه الممكاد فما  ا خمر  ل  المكاد   اافةالفراماع كيمنك 

الخل ة الخرسانية لس  نك  اللما الم لك  كالمكاد المتكفر    كم  خل  ى ه المكاد مم   لاميا يمت  اللصمكا 



 

كتتفمماكع قكتيمما لسمم    ،صمم   صممل ة كقكيممةىلممج الخرسممانة التمما ت ممد   التصممل  التممدريما ممم  الكقممع لتممج ت
   Crawford) (3891,المنكناع ا ساسية كن لت لس   ريقة الر   ثنا  الص  كنكىية الملالمة 

 :مكك صكر  ىامة تتنكك الخرسانة 
ىممك تلممت الممماد  الناىمممة الداننممة اللممكك التمما تمتلممت خممكا  تماسممنية كتالصممقية  كمممكد الممما  مممما : اضسمممنع 
ا ىلج ر   منكنماع الخرسمانة  لاميا  م ل  كتماسمنيا مم  لديمد التسملي    كيتنمكك اضسممنع ممك يمللو قادر 

مكاد خا   ساسية ىا نر كناع النالسيك  المكمكد  فما اللممر النلسما ، كالسميلينا المكممكد  فما ال ميك  ثالد
  Parderat) , (3897كالرما ، كاضلكمنيا 

ممك (   %(17-12ج خمكا  الخرسمانة كنكىيتيما لنكنمو يشم ا لمكالا ك لنكىية كخكا  الرنا  تأثيرا ن يمرا ىلم
اللممم  النلمما للنتلممة الخرسممانية   كيتنممكك الرنمما   صممكر  ىامممة مممك ل ي مماع صممخرية متدرمممة فمما اللممم  منيمما 

اافة  نكك الرنا  يشنا المن  ا ن مر ممك ىينما   لجل ي اع ص ير  نالرما كا خر  ل ي اع ن ير  ناللصج   كا 
المم ر يل مما للنتلممة الخرسممانية اسممتقرارىا كمقاكمتيمما للقممك  الخارميممة كاللكاممما المكيممة المختلفممة الخرسممانة ك 

ناللرار  كالر ك ة كاضنممماد فانمو يقلما الت يمراع اللمميمة الناتممة ىمك تمممد كتصمل  ىمينمة اضسممنع  ك ىمك 
ممما لممك اسممتلملع ىمينممة تلممر  الخرسممانة للر ك ممة كالمفمماف كلمم ا فمماك الرنمما  يل مما للخرسممانة متانممة  فامما م

 , Michael). (6989اضسمنع لكلدىا
كىك اركرر  ياا لنا تمتصو اللصمج ،  ك الما  اركرر لنا يت  التفاىا النيمياكر  يك اضسمنع كالما    

يل ا الما  الخلي  المؤلف مك الرنا  الخشمك كالنماى  كاضسممنع درممة مناسم ة ممك ك المستلملة فا الخرسانة 
  et, al (M. Mickel (6996,ه ىلج التش يا كالتشنيا الليكنة تساىد

الخلم  لتلسميك خاصمية   ثنما تراني  مك ىد  مكاد تاماف للخرسمانة   ككىا ى ار  ىك مكاد   اافاعكىنالت  
 مك خكا  الخل ة الخرسانية   نثر  ك

اضسمنع خالا ىملية الماافاع  أنيا مكاد  ك تراني  مك ىد  مكاد تااف  لج الخرسانة  ك المكنة  ك ىمينة 
 الخل  لتلسيك خصاه  ملينة ىندما تنكك  لالة  رية  ك خالا مرللة تممدىا  ك ملالمتيا  

ىنات  نكا   خر  مك المكاد تااف  لج اضسمنع خمالا ىمليمة صمناىتو كتلمرف  مالمناه   مما نلامما مسماىد   
  خكا  مديد  ملدد    للملية ال لك   ك لللصكا ىلج نك  مليك مك اضسمنع إلنتا  خرسانة

,6996) et, al (M. Mickel  
تصنف الماافاع ىاد  ت لا لل ر  الرهيسا مك استلماليا كاك اللديد مك ىم ه المامافاع تمؤثر فما  نثمر ممك 
خاصية للخرسانة   ك ليانا تؤثر فما خمكا  مرمك مة للخرسمانة  صمكر  ملنكسمة  ر قمد تلسمك خاصمية ملينمة 

ا سل يا ىلج خاصية  خر     ك التأثيراع النكىيمة للماماف تلتممد ىلمج ىمدد ممك كفا نفا الكقع ينكك تأثيرى
المت يراع ننك  المااف كنميتو كترني و النيمياكر  ك ملتمك  اضسممنع فما الخلمي  كنكىمو كترني مو النيميماكر 

تممكافر الخلمي  كممد  الخلم  كميرىما ممك المت يمراع         ت  لممجكملتمك  المم ا فيمو  ك كقمع  امافة الماماف 
ن ير  مك الماافاع تسمتلما  ممرا  مختلفمة كيكاممو ممك يرمم  فما اسمتلماليا خيمارا صمل ا ىنمد   ىدادلاليا 

تلديد المااف الماله  ، ليد  ك ىما المااف كتأثيراتو تكصف ىاد  مك ق ا المصمن  كالمميمن كلنمك يمم  
ا   ق ما اسمتلماليا فما ا ىمماا تدقين تفاصميا سملكنو فما الخلمي  و كخاصمة المامافاع ميمر المسمتلملة سما ق

 الخرسممانية ك لممت  لممما خل مماع تمري يممة  ك  مممرا  فلممك  مخت ريممة  مكممم  المكاصممفاع اللالميممة المت لممة  

,6978) et, al Ali  



       
 :  Fibers Reinforcement التقكية  ا لياف

انينيمة ىاليمة كتسمتخد  لتقكيمة ىا  لد  مكاد التقكية التا تلمرف  أنيما ترانيم  خي يمة تمتمان  خمكا  مين    
الماد  ا ساا ليد  نيا تلما ىلج نياد  مقاكمة الصدمة كالشد كتلسك مك الخكا  المينانينيمة  شمنا ىما  
ضك ا ليمماف تلممما تقري مما نمما اإلميمماد المسممل  ىلممج الممماد  المتران ممة مممما يملمما ا ليمماف  قممك   نممكا  التقكيممة 

  ا خر 
ك داهريمة المق م   مالرم  ممك  نيما فما  لم  ا ليماك تمتلمت  شمناض  خمر   اع  ك ا لياف  صمكر  ىاممة تنمك 

، ىنالت ىدد مك اللكاما المؤثر  فا الممكاد   R.J.Crawford 3891,ومق   مر    ك مست يا  ك سداسا 
 المتران ة المقكاه  ا لياف منيا : 

  ( Fiber Diameter )ق ر الليف   2( Effective Fiber Length )  كا الليف الفاىا   6

  ( Fiber Arrangement )ترتي  الليف   4  ( Fiber Orientation )تكميو الليف   3

    ( Volume Fracture )النسر اللمما   5

 ,et, al 3888وكىنالمممت  نمممكا  نثيمممر  ممممك ا ليممماف المسمممتخدمة فممما تمممدىي  وتقكيمممة  مممماد  ا سممماا منيممما
M.Mickel    

 التننستك  ا ك سالتا لياف الفلنية : نأسالت النلا  6
 ا لياف السيرامينية : نألياف النما  كنار يد السلينكك  ك النار كك    2

 ا لياف ال كليمرية : نألياف النفلر     3

 
 

 
 
 

  : خكا  الخرسانة المسللة  ا لياف اللديدية فا اللالة ال رية
   ك ينمكك ليمف التسملي  فييما ممكن   ك الخرسانة اللاكية ىلج ا لياف كالمق كلة فا اللالة الصل ة تلتما    

ا لياف  ثنا  الخلم  فماك ممك الميم  ممدا  ك يمت  تفمري  ا ليماف   اافة انتظا  كاك تنكك مرصكصة ميدا ىند 
المتراصة كالمتنكر  ق ا دخكليا فا الخل ة فا لالة خل  نمياع ن ير  مك ا لياف فينص   من  الليمف كالرنما  

كالرنمما  ىلممج لممنا  ناقمما  ك  لليممفكاسمم ة مممم  ا   ،.et,al Masni, N.J 3811و ق مما كاممليا فمما الخال ممة
  ن ك  ناقا ىلج س يا المثاا  

     ، ك سمميكلة ر  الخرسممانة اللاكيممة ىلممج ا ليمماف فمما التصممني  تلتمممد ىلممج   يلممة كنميممة الليممف المسممتلما
   .et, al Ali , Z , 3819وك النس ة ا لياف القصير  فإنيا تلتمد  صكر  خاصة ىلج نس ة ال اىية 

كيلت ر فلم  الي مكا اىت مر مؤشمرا امليفا للتشم يا النسم ا للخرسمانة المسمللة  ا ليماف اللديديمة ليمد  ك 
الم ر  (V-B) اافة ا لياف الج الخلي  يلت مر الي مكا  صمكر  ميمر متناسم ة مم  ت يمر قا ليمة التشم يا    مما 

يل ا تقديرا كاقليا لقا لية تش يا الخرسانة اللاكية ىلج  يدخا فيو امنا تأثير الر  فقد كمد  أنو ى ا الفل 
    et, al, K.R. ,Nagaraju 6978ا ليافو

 



 

 الخكا  ا ساسية للخرسانة المسللة  ا لياف اللديدية فا اللالة الصل ة :
 
 

ت ترنين قليما  ك استلماا ا لياف اللديدية نانع الدرمة ا كلج مقترك م  الخرسانة  ك المكنة كناك ىنا      
 ىلج  نتا  منتماع ا لكاب الرقيقة  

لسليماف ممك امما سميكلة الخلم  تلنما  ك  (l/d)فالتلديداع اللملية المفركاة ىلمج اللمم  كالنسم ة ال اىيمة  
 .  6997والل يدر ،    6 و سلكت الشد الم اشر نما فا الشنا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   يكا  اللالقة  يك اإلمياد كاضنفلاا  6 شنا و                     



 سلكت اضنا ا  :
لقد كمدع  صكر  ىامة  ك كمكد ا لياف فا الخرسانة ض ينت  ىنو  ر نياد     كقد تنت  ىنو نياد   

متكاالة فا مقاكمة اضنا ا    م   ك نياد  المتانة الناتمة مك ااافة الليف مك الممنك  ك تنمكك مفيمد    
فشمما   لممجركافممد الخرسممانية المسممللة فممكن التسمملي  ليممد مممك الممنممك تلكيمما الفشمما القصمميف خاصممة فمما ال
 (6997والل يدر ،  تدريما مرك  

 ت  يقاع فا الخرسانة المسللة  ا لياف اللديدية :
،  ال يهممة  دار  و :سممتة فهمماع  لممجمممك الممنممك تصممنيف ت  يقمماع الخرسممانة المسممللة  ا ليمماف اللديديممة      

2118   
 رصف ال رن كمدرماع الم اراع  -  

 المنشآع الييدركلينية  - 

 خرسانة الليف المرشكشة  - 

 الخرسانة المقاكمة لللرار   - د

 ت  يقاع متلدد  فا الخرسانة المس قة الص    -ىم 

 ت  يقاع  نشاهية   -ك    
 

 :  durability of compressionمتانة االنضغاط 

 نيا مقياا لمقاكمة المس  للا   الخارما المسل  ىلية سمكا   نانمع   ك خاصية متانة اضنا ا  تلرف    
نقمما  ىممد  ، ع  يلممد ىمم ا الفلمم  قياسمما شمماهلا لتقيممي  صممفة مينانينيممة ميمممة لسمسمما    كىلممج شممنا نق ممة 

درممة اللمرار  ،     ك ارتفما  درممة  -السيرامينية  شنا ىا  كتتمأثر متانمة اضنام ا   لمدد ممك اللكامما منيما :
  لمجر  اللرن يسم   نيماد  فما متانمة اضنام ا  ناتممة ممك انديماد النثافمة ،    يمؤدر ارتفما  درممة اللمرن لرا

نياد  التفاىالع  يك اضناسيد المختلفة التا ينت  ىنيا مرن اع  اع درمة انصميار كا همة تسم   نيماد  ال مكر 
 شممنا ىمما  متانممة اضنامم ا   يامما  نيمماد  النثافممة كخفمم  المسممامية كتممنداد  لممجالسمماها المم ر يممؤدر النممماما 

نياد  ر  الل ي اع كاقترا يما ممك  لاميا الم ل  فتقما  م لت   لج نياد  ا   التشنيا ىند الن ا كى ا يرم  
المسامية كتص   ىملية التل يد كالنمك الل ي ا  سيا ك سر    كن لت فاك نياد  نمك اإلناا  ينيمد ممك متانمة 

 تتأثر مقاكمة اضنا ا   مقدار المسامية ليد تتناسم  مليما تناسم ا ىنسميا النثافة ك اضنا ا  نتيمة لنياد  
(Y.Hyzeng,et,al,4221)    

 (cold crushing strength) كتقماا متانمة اضنام ا   لمد   راهمن منيما مما يسممج  متانمة الميمد ال مارد

   Y.Hyzeng,et,al,4221و -كيمنك اللصكا ىلج متانة اضنا ا  مك الملادلة التالية :

A

F
S    

 :ليد  ك 
MPa (S)  متانة الميد ال ارد 

( F )  ىلج قك  للصكا فشا فا النمك    م N  
( A ) ²مسالة مق   اللينة  مm M   

 



 

 
 
 مممملامملمممانمم  الممممممال

 :تلاير النما   
 الفكض ية ا لياف  نس  مختلفة مك mm( 372 * 372 * 372 )منل  نكننريتا لم    62لار      

    كقد ث تع نس  المكاد ال اقيمة ىلمج النسم ة  نفا النس     خ عنا ثالثة منل اع  % ( 3.7 , 3 , 2.7 ,2 ) 
ممك  كا  يماكالشمكاه    نالمةتم  سممنع ، رمما ، لصمج، ىلمج التمكالا ك فما نما الخل ماع    ( 6 : 2 : 4 )

تقمك   تقليما مقاكممة اضنام ا  ك لمت  لنليما ىنمد اللمدكد  كا  يماكاللصج كالرما   سليا ، ضك ى ه الشمكاه  
، كىنممد تسمملي  ام   ىلممج النمممك   سمكف يلممدد شممن  اإلميمادتصم   منمما ن تمرنممن   رالل ي يمة للنمممك   ، 

 ص ير فا النمك   ك استمرار تسلي  الا   ينمك الشن كيلصا فشا للنمك    
اللصج كالرما سكف تقمك   امتصما  نميماع ممك المما  ك  عاضسمنالخل ة المكمكد  يا   لجالما    اافةىند 

تمفيمف النممك   تصم   ىم ه كىنمد  ا  يماك التفاىا سكف يستيلت الما  المكمكد فا ىم ه  عاضسمنىند  د  ك 
ا  ياك ىلج شنا نتا  ر تملا ىنات فمكاع فا النممك   كىم ه الفممكاع ىما السم   الرهيسما فما تقليما ممك 

 شنا ميد نقك   تمفيفيما ك لمت  كامليا تلمع درممة لمرار  الممك  ا  ياكت  مسا   ك لد مقاكمة اضنا ا    
  ،  لممد  لممت  نامم  اللصممج كالرممما فمما المناخمما ل ممر  اللصممكا ىلييمما   نثممر  كيممت  تمفيفيمما و يممك    ك  لممج

مختلفمة فمكن قاىمد  ىمنان  نير اهيمة ، نما منخما نأخم  منمو   ألمما الم لك مة  ر  كام  ىمد  مناخما   ا لمما 
النمية الم لك ة مك اللصمج كالرمما     تكام  الممكاد المسمتلملة مميليما فما الخ ا مة اليدكيمة ك لمت  إامافة 

)
3

2
اافة الرما كاضسمنع ك ) (مك نمية اللصج كا 

3

2
مك نمية الما  ث   امافة المت قما ممك نميمة اللصمج  )

فمكض ر  ثنما  خلم  الممكاد ليمد ناميف ىم ه المماد   كاسم ة اليمد مم  مراىما  كالما  ، ث  تااف مماد  الليمف ال
 النشر الميد   

سماىة لتممج تأخم  الخل ممة  24ك لمد  نيما  ىمليممة الخلم  يمت  صمم  الخل ماع فمما القكالم  المنل مة كتتممرت لممد  
درممة   لمج الماافة فا ى ا القال  المنل  الشمنا المنلم  الصمل  ،  ر يتلمر  القالم  اللماكر ىلمج الخل مة

الما  لتج نفا  ما  الخل مة ىنمد   اافةىند ىما الخل ة ي د  اضسمنع  التفاىا مك للظة   نولرار  المك ، 
 انتيا  ما  الخل ة تنكك نكات  التفاىا مكاد را  ة صل ة كاللصكا ىلج نمك   صل    

ممة التما تمدىج اسمتمرار اضماىمة  الماهيمة ل مر  الملال ا لكا ك خيرا نا  النما   المنل ة  الشنا فا      
% مممك اضسمممنع يتفاىمما  كمممكد ممما  71تلممكا اضسمممنع  لممج مرن مماع اضسمممنع الصممل ة ،  سمم   نسمم ة   ر

  ك% ممك اضسممنع ميمر متفاىما لم لت ناملو فما ىم ه ا لمكا  لتمج ينتمما التفاىما   31الخل ة م   قا  
اميا نقك   تلريايا  لج المك  نيا سكف تنمكك يك  ، ك  لد  ك  خر  28مد  كا  النما   فا ا لكا  ىا 

 6ملتكيممة ىلممج مسمماماع شمملرية كىمم ه المسمماماع ملتكيممة ىلممج الممما  ل ممر  الممتخل  منممو ، ك لممد لممكالا 
   ساىاع يص   النمك   ماف كماىن للفل  

 
 
 



 
 

 :الفلكصاع النيمياكية كالفينياكية
، كلسم  المكاصمفة  ال كرتالنمدر لالسممنع نيماهاتكام  التلليما النيميماها كالفي    2  ك و   6 والممداكا 

 . NO.7 ( IQS 7 : 3896)اللراقية القياسية 
 

 ال كرتالندرالتلليا النيمياها لالسمنع  :( 6 )مدكا 

 

Oxide 
Test 

Result 

Limits according 

to IQS 

Conformed to 

IQS 

Calcium oxide CaO 73.44 -----------------  

Sileion dioxide Sio3 33.22 -----------------  

Aluminum oxide Al3O4 6.55 -----------------  

Freeic oxide Fe3O4 4.54 -----------------  

Magnesium oxide MgO 3.65 < 65 OK 

Sulphur trioxide So4 3.34 < 3.45 OK 

Loss of ignition ( L.O.I ) 2..4 < 55 OK 

Lime Saturation Factor ( L.S.F) 2..7 2.77 – 2.23 OK 

S.M. 3.45   

Tricalcium silicate C4S 42.14 -----------------  

Dicalcium silicate C4A 45.53 -----------------  

Tricalcium aluminate C4A 4.55 < 4.65 OK 

Tetera calciume aluminale ferrite C5AF 22.56 -----------------  

 
 
 

 الخكا  الفينياهية لالسمنع المستلما ) ( 2 مدكا
 

Physical properties 
Test 

results 

Specification 

IQS:6 – 25.5 

Specific gravity  4.26  

Fineness : specific surface , Blain .                 cm
3
/ gm  4563 > 3422 

Setting time , vicat's method    

Initial hrs : min  4237 > 2 hr 

Final hrs : min  5226 < 22 hrs 

Soundness : outoclave % 2.25 2..2 

Compressive strength , MP , fc 4d  2..7 >26 

Fc 1d  37 >34 

Fc 3.d  45.6  



 

 
 

 .NO )ارنمة مم  المكاصمفة اللراقيمة للرمماي يك اللممك  الل ي يمة لل ي ماع الرمما المسمتلما  المق (3)كالمدكا 

67 /3896 ) . 
  اللم  الل ي ا للرما ( 3 ) مدكا

 

No. Sieve size 
Passing % 

Fine Aggregates  Iraqi specification   

2.  22 ( mm ) 222 222 

3.  5.16 ( mm ) 5..26 52 – 222 

4.  3.47 ( mm ) 11.43 16 – 222 

5.  2.2. ( mm ) 72..2 66 – 52 

6.  722 ( um ) 56.25 46 – 65 

7.  422 ( um ) 37.45 . – 42 

1.  262 ( um ) 4.. 2 – 22 

 
 NO. 67 ) ي ميك التصمنيف الل ي ما لللصمج المسمتلملة  المقارنمة مم  المكاصمفة اللراقيمة ( 4 )كالممدكا 

/6984 )  
 
 

 اللم  الل ي ا لللصج المستلملة ( 4 )مدكا 
 

No. Sieve size 
Passing % 

Coarse Aggregates   Iraqi specification   

2.  25 ( mm ) 222 222 

 

3.  22 ( mm ) 5..26 .6 – 222 

 

4.  5.16 ( mm ) 11.43 16 – 222  

 

5.  3.47 ( mm ) 72..2 66 – 52 

  

6.  2.2. ( mm ) 56.25 46 – 65  

  
 

 
 



 
 
 

 : النتاه  كالمناقشة
خل مة ثم  ت  دراسة خاصية متانة اضنا ا  لممي  النما   ليد قيا المتانة لثالد نمما   منمرر  لنما        

 اخ  الملدا ليا ك لت لتقليا نس ة الخ أ  
  لمجفا الخل اع كيرمم  السم   فما  لمت  ا ليافنس ة م  نياد  ال  ت د متانة اضنا ا    ك (2)الشنا ي يك ك 
ى مما تلممما ىلممج سممد الفراممماع المكمممكد  فمما الخل مماع  ا ليمماف  ك كنمم لت فمماك ىمم ه   ىلممجنسمم ة مقاكمممة  كا 

    الخارمية عاضمتياداالمسل  ىلج الماد  المتران ة كت قج الماد  ثا تة تماه  اإلميادنا تلما تقري ا  ا لياف
 ميك  ا كاصمرترا   ان ر للمكاد الداخلة فما الخل مة ليمد تلمما ىمما  ا ليافتل ا ى ه   خر كمك مية      

فما  ا ليمافىلمج اتمماه  المنيهاع كلنمك ىم ه تنمكك  ميك الل ي ماع نفسميا كتلتممد النيماد  فما متانمة اضنام ا 
 اضمياداع الخارمية     لجالخل ة ليد نلما نانع اتماىاتيا متشا ية نلما ناد تلما الماد  

نقصاك المتانة المكالة فا الشنا ىند الخل ة الرا لة فيك  مدييا ضك نيماد  نسم ة النسمر اللممما   ما     
كتلما  النتيمة نلمانا ميمر مرممك  فيمو  ميك منكنماع تقليا تمانسية الخل ة   لجتؤدر   يااالمفر ة  لسلياف

 الخل ة   
 
 
 



 

شكل )3 -1( يبين تغيير متانة االنضغاط مع نسبة الستيل فايبر
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  اضستنتاماع
 : يأتامما تقد  نستنت  ما   
 الفكض ية   ا ليافمتانة اضنا ا  للخرسانة النكننريتية تنداد  نياد  نس ة  -6
 مميك  ا كاصممرتلممما ىممما  ا نيممالفكض يممة تل مما للمممكاد المكنممة للخل ممة تممرا   ان ممر ليممد  ا ليممافكمممكد   ك -2

 المنيهاع  
Reference 
Hass , A.M. precast concrete : design and applications applied science publishers , 

221_235 , (25.4) 

A.K.Ryan and C.Mckallize ,"concaret , thinse size and properties " 4
rd

 ed . , London 

,(3222) . 

H.M..Parderat " properties of cement " hand book , crycibe ,(25.6) . 

R.J.Crawford ,"plastics engineering " , 3
nd

  edition , pergamon press , new york , 

(25.1) . 

B.Michael , "encyclopedia of material science and engineering " , Vol .6 , (25.5) . 

M.Mickel and P.Groover , " fundamental and modern manufacturing " , published by  

McGraw_Hill , (2557) . 

Masni , N.J. ,Dhamani , B.C. , and bachan singh studies on bamboo concrete 

composite construction , publ. no. PFRI_275 , controller of publications , Govt . 

of  India , New Delhi , 35 ,(2511) 

   ي يك ت يير متانة اضنا ا  م  نس ة الستيا فاي ر2شنا و



Ali , Z. ,and Pama , R.P. Mechanical properties of bamboo reinforced slabs , pros . Int 

. Cofn . Matrials of construction for developing Countries , Bangkok , 55_77 , 

(251.)  

K.R. ,Nagaraju , S.S. and  Pandit , C.M. engineering applications of to bamboo . 

Proc.Int .Conf. Materials of construction for Developing countries , Bangkok , 

4_32 , (251.) . 

Y.Hyzeng , D.F.Meroy and K.Jone " effect of some addines on concaret caractristic " 

Jou .springer link , Vol .234 , No ... , pp 3667_3672 , (3221) . 

الفنمما رقمم   اإلرشممادملاممما الخرسممانة الممماىن  المؤقتممة كالداهمممة،   نشمما ال يهممة و لديممة د مما ، مت ل مماع   دار    
   2118  الملدا،و42و

الشممكاه  ىلممج الصممفاع اللنليممة كالفينياهيممة للنمماؤليك اللراقمما رسممالة  تممأثيرالل يممدر ،مماىممد ملمممد ، ة دراسممة 
    6997مامستير ماملة   داد ، و

   


