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أو  ا باردادرجة الحرارة سواًء طقس في في كثير من الحاالت قد تتعرض المونة االسمنتية الى طقس مختلف الملخص:

 في فقدان ي يتسببمر الذالطبقات  االسمنتية بالمنشأة, األولى أحاراً, وكذلك تعرضها بشكل مباشر الى الحرائق لكونها 

عض من بفعة على لى معرفة تأثير درجات الحرارة المنخفضة و المرتإو جزء من مقاومتها, لذا هذه الدراسة هدفت أكامل 

خالطات بالنسب  3خواص المونة االسمنتية. وفقا لما هو شائع من خلطات للمونة االسمنتية بالسوق المحلية تم اعتماد 

M1 (0.42:1.5:1) و  M2 (0.5:2.5:1) و  M3 (0.55:3:1)ء( لمدة بطريقتين في )الهواء و الما ة, وبعد المعالج

 ن تمم (°C°, 50 C°, 25 C°, 5 C°, - 7 C 150) من الحرارة و التبريد  لى درجات مختلفةإضت يوم, عُر   28

أفضل عطت أ M1 . النتائج المتحصل عليها بينت ان الخلطةاختبرت مقاومتها للضغط واالنحناء وكثافتها و االمتصاص

جات ختالف دراثر االيجابي في تحسين  المقاومة ضد للمعالجة بالماء األ . كما لوحظمقارنة بباقي الخلطاتالنتائج 

قاومة على اكتساب م المونة المتصلبةحفزت  °C 50 و °C 150درجة الحرارة  الحرارة. إضافة الى ذلك, وجد أن

لوحظ °C 5 و  °7C-  في حين عندة االمتصاص عند هذه الدرجات, بينما قلت الكثافة ونسب ,صليةعلى من مقاومتها األأ

 انخفاض في مقاومة الضغط واالنحناء وازدياد قيمة الكثافة ونسبة االمتصاص.

 

 لكثافة.االمونة االسمنتية, درجة الحرارة, مقاومة الضغط, مقاومة االنحناء, االمتصاص,  الكلمات المفتاحية:
 
 
 

 المقدمة .1

 في المستخدمة المواد أهم أحد هي اإلسمنتية المونة

 أو الطوب لربط تستخدم بناء مادة وهي المباني تشييد

 بصورة وهي بينهما الفراغات ولملء الحجر أو الطابوق

 جفافها عند صلبه تصبح عجينة شكل على تصنع عامة

 .[1] كالرمل أخرى مواد مع وتضاف

الى المنشآت الخرسانية  في كثير من االحيان تتعرض 

درجات حرارة متفاوتة وذلك بسبب التغيرات في درجة 

حدوث ستخدام المنشأ وكذلك احرارة المناخ وطبيعة 

مفاجئة. فطبقة اللياسة المتمثلة في المونة ظروف 

ات حرارة تفوق يمكن أن تتعرض إلى درج االسمنتية

الهياكل كتعرض  االعتيادي درجة حرارة المناخ

الخرسانية في محطات توليد الطاقة واألفران والصوامع 

والمنشآت القريبة من أفران الكلنكر أو بالقرب من أفران 

المعالجة في مصانع الحديد والصلب أو تعرض المباني 

تتعرض  . من ناحية أخرى قد[2] للحريق نتيجة حادث ما

طبقات اللياسة إلى درجات أدنى من المعتاد خصوصاً 

في المناطق الجبلية والصحراوية خالل فترة فصل 

وكما هو المعلوم أن المونة اإلسمنتية هي أول . الشتاء

الطبقات التي تتعرض إلى هذه التغيرات في درجــات 

الحــــرارة مما تـــؤدي إلى حدوث مشـــاكل متعددة فـي 

 . تو االهتراء آ لتصدعات والتشققاتهذه الطـبقة كا

 وتشكل األطراف مترامية مساحات على تمتد دولة ليبيا

الليبية, وينقسم  األراضي من األكبر القسم الصحارى

 متوسطي والذي المناخ في ليبيا الى قسمين هما المناخ

 الجبلية والمرتفعات الساحلي الشريط باألساس يشمل

 والذي يشمل الصحراوي البالد وكذلك المناخ شمال

 ايضاً  ويندرج تحته ليبيا جنوب البالد مساحة غالبية

ما  انتقالية منطقة يمثل والذي الصحراوي شبه المناخ

هذا التداخل في المناخ  .[3]والصحراوي المتوسطي بين

يصحبه اختالف في درجات الحرارة من فصل ألخر 

قصى درجة ومن منطقة الى أخرى. فقد لوحظ أن أ

mailto:abdullah.1994175@gmail.com
mailto:modawenaty2016@gmail.com


ICTS24632019-AC1020 
884 

 

في الجنوب الليبي وفي مطار طرابلس جلت سُ رة الحرا

دنى أدرجة مئوية و 50ى ما يقارب إل 1997عام 

 -10يفرن  و -13سجلت في غريان  الحرارةدرجات 

 -8جلت وفي هون سُ  ,1999 درجة مئوية في سنة 

 و  0بين  ويعتبر تسجيل حرارة تتراوح ما, 1981سنة 

.  ونظرا لهذا [3]شتاءال في فصلمر معتاد أ - 4

االختالف الكبير في درجات الحرارة سواًء من ناحية 

االرتفاع او االنخفاض سوف يؤدي ذلك بالتأكيد الى 

تأثير سلبي على العناصر االنشائية  لمعظم المباني 

 ةن هنا جاءت فكرالواقعة في المناطق المشار إليها. م

تأثير ظروف المعالجة  محاكاةهذا البحث والذي تناول 

 يةتختالف درجات الحرارة على خواص المونة اإلسمناو

المتمثلة في مقاومة الضغط  مقاومة االنحناء و 

االمتصاص و الكثافة عند تغير ارتفاع درجة الحرارة 

 .°C 7-و انخفاضها الى  °C 150الى 

 البرنامج العملي .2

 المواد المستخدمة 1.2

بورتالندي تم استخدام أسمنت  المونة االسمنتيةإلعداد 

عادي من إنتاج مصنع االتحاد العربي بمدينة زليتن 

 BSوخواصه الفيزيائية مطابقة للمواصفات  البريطانية 

1-EN 197[4]( التركيب الكيميائي 1. يوضح الجدول )

و خواص اإلسمنت البورتالندي المستخدم. أما الماء 

االسمنتية فهو ماء صالح  المونةالمستعمل في إعداد 

م جلبه من أحدى محطات تنقية المياه بمدينة تلشرب )

( والذي تكون فيه نسبة المواد الصلبة الذائبة ال الخمس

 . ppm 2000تتجاوز 

تم  المونة االسمنتية خلطاتالرمل المستخدم في اعداد 

توريده من مدينة زليتن وهو عبارة عن رمل طبيعي 

خال من الشوائب وخواصه الفيزيائية مطابقة 

ذو و  BS812([5]-1992 (البريطانيةللمواصفات 

. %2.5 أمتصاصو نسبة  2.57وزن نوعي حوالي 

للرمل المستخدم.  ( يوضح التركيب الكيميائي2الجدول )

حسب يوضح منحني التدرج الحبيبي للرمل ( 1الشكل )

 .BS812:1992([5](المواصفات البريطانية 

 

ية الفيزيائالكيميائية و  االختباراتنتائج  :(1)الجدول 
 لإلسمنت

 الخواص الكيميائية

 النسبة المئوية )%( التركيب الكيميائي

 0.3 الفاقد عند الحرق

2SiO 20.14 

3O2Fe 2.99 

3O2Al 5.91 

CaO 62.9 

MgO 1.59 

3SO 2.13 

O2Na 0.19 

O2K 0.97 

 2.40 أكسيد الكالسيوم الحر

 الخواص الفيزيائية

 النتائج االختبار

 0.3 الماء القياسيةنسبة 

 3:25 (hrs:minutesزمن الشك االبتدائي)

 5:30 (hrs: :minutesزمن الشك النهائي)

 1.00 (mm) ثبات الحجم

 26 (MPaأيام ) 3مقاومة الضغط بعد 

 44 (MPaيوم ) 28مقاومة الضغط بعد 

 3.16 الوزن النوعي

 2977 (2g/cmالمساحة السطحية )

 
 للرمل التحليل الكيميائينتائج  (:2)الجدول 

النسبة المئوية  التركيب الكيميائي
)%(  2SiO 91.1 

 3O2Fe 2.99 

 3O2Al 4.91 

 

ً  (1) الشكل للمواصفات  التدرج الحبيبي للرمل وفقا
 .البريطانية
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 خلطات المونة االسمنتيةإعداد  2.2

( يوضددددددح نسددددددب و مكونددددددات الخلطددددددات 3الجدددددددول )

 3 اعتمدددداد حيددددث تددددم .المسددددتخدمة فددددي هددددذه الدراسددددة

هدددددذه  اختيدددددرت, وقدددددد  M1), M2,(M3 خلطدددددات

 الخلطددات مددن بددين عدددد مددن الخلطددات التجريبيددة نظددراً 

المتحصددددددل عليهددددددا  تشددددددغيلية ومقاومددددددة الضددددددغط الن 

 تعتبددددر االكثددددر الخلطددددات هددددذه إضددددافة أنكانددددت جيدددددة 

  .العمل سوق في استعماالً 

 نسب و مكونات الخلطات المستخدمة. :(3)الجدول 

 C:S:W  الخلطة
 االسمنت

3Kg/m 
 الرمل

3Kg/m 
 الماء

3Kg/m 

M1 1:1.5:0.42 767.2 1150.8 322.2 

M2 1:2.5:0.5 567.9 1419.8 283.95 

M3 1:3:0.55 500.1 1500.3 275.1 

C   االسمنت :S     الرمل :Wالماء : 

 كانت مكعباتمنشور, ال 90 و مكعب 180 تجهيز تم

 ( 160×40×40ومناشير )( مم 50×50× 50بأبعاد )

و  60حيث كان عدد المكعبات والمناشير لكل خلطة مم 

عملية الخلط لمكونات الخلطات على التوالي.  30

االسمنتية تمت وفق الخطوات المعتمدة بالمواصفات 

 تجانس . بعد[6](ASTM C109/M-99) األمريكية

 و ُرصت طبقات ثالث علي القوالب في ُصبت الخلطة

. القالب السطح الدمك وبعد ذلك سوى قضيب بواسطة

 ُ  درجة حرارة الغرفة, في ساعة 24 لمدة العينات ركتت

غُمر نصفها في  والعينات  القوالب وُرق مت تمن تم فك

في الهواء في درجة  معالجتها الماء والنصف االخر تم

)الشكل  يوم 28حتى وتركت العينات  حرارة الغرفة

عُرضت العينات المعالجة, يوم من  28. بعد مرور (2

 ,°C 150الى  درجات مختلفة من الحرارة و التبريد  )

50 C°, 25 C°, 5 C°, - 7 C° )±  3 C°د ق, و

 ُ  25درجة حرارة  عندعتبرت العينات التي اختبرت ا

C° .مجمدفي  جزء من العينات ضعو عينات قياسية 

وضع  و, ساعة 72لمدة   °C 7 -عند درجة حرارة 

 72لمدة  °C 5درجة حرارة  عندجزء اخر في مبرد 

لدرجة حرارة  تفقد ُعرض باقي العينات   , اماساعة

150 C°, 50 C° 72لمدة فرن كهربائي   مباستخدا  

بعد ذلك وضعت العينات في درجة حرارة  .[7]ساعة

من تم أجريا اختبارات الضغط و  الغرفة لمدة ساعتان,

 االنحناء و االمتصاص و الكثافة.

 

في  (b) الهواءفي  (a)معالجة العينات,  :(2الشكل )
 الماء

 الفحوصات  المختبرية 3.2

تدددددم إجدددددراء هدددددذا : اختباااااار تحدياااااد مقاوماااااة ال ااااا ط

, و قددددددد باالختبدددددار بمعمددددددل مصددددددنع اسددددددمنت المرقدددددد

 50) بأبعدددددددداد الشددددددددكل اسددددددددتخدمت عينددددددددات مكعبددددددددة

ً  االختبددددددددار إجددددددددراء تددددددددمو  ,( مددددددددم50×50×  وفقددددددددا

-ASTM C109/M) األمريكيدددددددة للمواصدددددددفات

سُدددددلط حمدددددل ضدددددغط بمعددددددل تحميدددددل مندددددتظم  .[6](99

1.8KN/s  بعددددددد وضددددددع العينددددددة بددددددين سددددددطحي آلددددددة

 االختبار حتى تصل الى االنهيار.

هدددذا االختبدددار  اريددداجُ : اختباااار تحدياااد مقاوماااة االنحناااا 

بمدينددددة الخمددددس  الخرسددددانيةشددددركة العددددوارض بمعمدددل 

-ASTM C348) األمريكيدددددة المواصدددددفات وفدددددق

بأبعددددددددددددددداد  حيددددددددددددددث وضددددددددددددددع المنشددددددددددددددور [8](02

فددددددي آلددددددة االختبددددددار بحيددددددث  (  مددددددم 160×40×40)

 مسددددنديوجدددده المنشددددور السددددفلي مرتكددددز علددددى  كددددان
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االرتكددداز والسدددطح العلدددوي سدددلط عليددده قدددوى عاموديدددة 

( حتددددددددددى 50±10) N/sفددددددددددي منتصددددددددددفه بمعدددددددددددل 

 .االنهيار

تددددددم إجددددددراء هددددددذا  االمتصااااااال  و ال  ا ااااااة  اختبااااااار

BS( االختبددددار وفددددق المواصددددفات البريطانيددددة رقددددم

 زندددددتوُ  فدددددي هدددددذا االختبدددددار [9])114:2003-1881

بعددددد  تعريضددددها  للحددددرارة او التبريددددد بسدددداعتين  العيندددة

((W1   السددددطح جافددددة مشددددبعة وهدددديمددددن تددددم وزنددددت 

 24بعدددد غمرهددددا فدددي المددداء لمدددددة  (W2) الهدددواء فدددي

ثددم جففددت حتددى ثبددت وزنهددا فددي الفددرن بدرجددة  سدداعة. 

سددداعة , و بعدددد التجفيدددف  24لمددددة  °C 105حدددرارة 

مددن تددم  (W3)تددم وزن العينددة وهددي جافددة فددي الهددواء 

ُحسددددددددبت النسددددددددبة المئويددددددددة لالمتصدددددددداص للعينددددددددات 

المسدددتهدفة و كدددذلك الكثافدددة لكدددل عيندددة و أخدددذ  متوسدددط 

 القيمة لثالثة عينات لنفس الخلطة.

 النتائج تحليل و مناقشة .3

 ( الذي يوضح مقارنة مقاومة3من خالل الشكل )

 ظروف و الحرارة درجات اختالف عند الضغط

, اظهرت النتائج المدروسةاالسمنتية  للخلطات المعالجة

على قيم لمقاومة أعطت أان العينات المعالجة بالماء 

المعالجة بالهواء وذلك بسبب بالعينات الضغط مقارنة 

للعينات المعالجة بالماء  المثاليةظروف المعالجة  توفر

قل وتراص أفكونت عينات ذات فراغات ومسامات 

على قيم أعطت أ M1 الخلطة ظهرت النتائج انأكبر, وأ

 M3و  M2لمقاومة الضغط لجميع الظروف عنه في 

سمنت وهو الذي أدى الى زيادة بسبب زيادة محتوى اإل

وقلة المسامات  االسمنتيمكونات النسيج بين  التماسك

الى  هان العينات التي تم تعريضأكما ياُلحظ  والفراغات.

قد زادت من  °150Cو  °50Cدرجات حرارة 

, [10] مقاومتها للضغط وجاء ذلك موافق لدراسة سابقة

لى تحفيز او تنشيط العينات إأدت فدرجة الحرارة هنا 

ية, على الزيادة في مقاومتها مقارنة بالعينات المرجع

انخفضت  °5Cو °7C- وعند درجات الحرارة 

المقاومة لجميع الخلطات مقارنة بالعينات المرجعية 

وذلك نتيجة لتولد اجهادات داخلية عكسية بسبب تجمد 

أثر سلباً على مقاومتها  الذي داخل المونة اإلسمنتية ءالما

. 

 

في  (: العالقة بين مقاومة الضغط و االختالف3الشكل )
 درجات الحرارة عند اختالف ظروف المعالجة.

 

العالقة بين مقاومة  الذي يبين( 4) من خالل الشكل 

و االختالف في درجات الحرارة عند اختالف  الكثافة

العينات المعالجة بالمياه  يالحظ أن  ظروف المعالجة

ء المعالجة بالهوا الكثافة مقارنة بالعيناتعلى أعطت أ

لم تحتوي على مسامات نتيجة فقد  وذلك كون العينات

سمنت حيث تم تعويضها الماء خالل عملية اماهة اإل

 .بالماء الخاص بالمعالجة

 

ت (: العالقة بين الكثافة و االختالف في درجا4الشكل )
 الحرارة عند اختالف ظروف المعالجة.

 

 على قيمأعطت أ M1سمنتية الخلطة اإل لوحظ أيضاً أن 

كونها تحتوي على  M3و  M2 للكثافة مقارنة بخلطات

 . كماكثافتها زيادةمسامات وفراغات داخلية اقل بالتالي 
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و  °7C-الشكل ان العينات عند درجة  نفس يوضح

5C°  قد زادت من كثافتها لجميع الخلطات ويعزى ذلك

. من ناحية و المتجمدأ وجود الماء سواء البارد جداً لى إ

الُمعرضة الى  انخفاض كثافة العيناتأخرى لوحظ 

ن يعلل ذلك أويمكن  °150Cو  °50Cدرجات حرارة 

تبخر الماء الموجود بالمسامات و الفراغات بالنسيج ل

 .سمنتي للعينةاإل

العالقة بين نسبة االمتصاص و  يُبين( 5الشكل )

االختالف في درجات الحرارة عند اختالف ظروف 

العينات لُوحظ من خالل هذا الشكل أن  .المعالجة

نسبة امتصاص مقارنة على أعطت أالمعالجة بالهواء 

هذا على النقيض عن ما و بتلك المعالجة في الماء,

 يعزى ذلك كون السابقة و االختباراتجاءت به 

 نةسمنتي للعيو الفراغات الموجودة بالنسيج اإل المسامات

 ءأثنا االيجابي للماء للتأثيرتعرضا  أكثر لماءالمعالجة با

ق بدوره غل أوفر, نواتج إماهة ماهه و بالتاليعملية اإل

ء أما العينات المعالجة بالهوا و فراغات اكثر. اتامسم

ج اظهرت النتائ فعلى العكس مما ذُكر. إضافة إلى ذلك, 

قلت قيمة  °150Cو  °50Cانه عند درجة حرارة 

االمتصاص مقارنة بنسبة االمتصاص للعينات نسبة 

المرجعية, وزاد االمتصاص للعينات عند درجة حرارة 

-7C°  5وC° يمكن ان يعزى ذلك إلى ان العينات .

المعرضة لدرجة حرارة منخفضة جدا يزداد فيها حجم 

الماء الموجود في المسامات و الفراغات الذي بدوره 

بالتالي زيادة  ,تيضغط على جدار المسام و الفارغا

 الحجم الذي يؤدي الى زيادة نسبة االمتصاص.

 

(: العالقة بين نسبة االمتصاص و االختالف 5الشكل )
 في درجات الحرارة عند اختالف ظروف المعالجة.

 بالماء المعالجة العيناتأن ( 6) يالحظ من الشكل 

بالعينات  مقارنة االنحناء لمقاومة قيم علىأ عطتأ

كون بسبب  وذلك بتلك المعالجة في الهواء, المعالجة

من  حصلت على القدر الكافي بالماء العينات المعالجة

لى عماهه وبالتالي الحصول الماء االزم إلتمام عملية اإل

. من خالل نفس وكثافة اعلى وتراص اقل مسامات

 لمقاومة قيم اعلى اعطت  M1  الشكل, يالحظ ان

 بسبب M3 و M2 في عنه الظروف لجميع االنحناء

أدى الى توفر قدر  الذي وهو االسمنت محتوى زيادة

كافي من مركبات االسمنت الرئيسية و بالتالي انتاج 

ماهه )هيدرات سيليكات الكالسيوم و تائج اإلاوفر لن

هيدرات الومينات الكالسيوم ذات القوه العالية بعد 

التصلب( مما أدى الى مسامات و فراغات أقل و نسيج 

بر كا مقاومةبالتالي  ,صالبهكثافة و اكثر  اسمنتي

 اتالعين ان حظالمرجعية, لُو بالعينات مقارنة. لالنحناء

° 150C و° 50C حرارة درجات لى إعرُضت  التي

 الىكن أن يعلل ذلك م. ويلالنحناء مقاومتها ازدادت قد

  تنشيط وأ تحفيزتم الدرجات  من الحرارة عند هذه  أن

 ادةزيبالتالي  ماهه إمما ادى زيادة سرعة  ماههعملية اإل

 الحرارة درجات عند. أما لالنحناء مقاومتها في

 لجميع المقاومة انخفضت °5C و °7C-جدا  المنخفضة

 لتولد نتيجة وذلك المرجعية بالعينات مقارنة الخلطات

 هوتمدد  المونة داخل المياه تجمد بسبب داخلية اجهادات

 تاركاً تأثير سلبي على مقاومة االنحناء.

 

في  (: العالقة بين مقاومة االنحناء و االختالف6الشكل )
 درجات الحرارة عند اختالف ظروف المعالجة.
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 اتــاجـتـنـتـاالس .4

ي فددعلدى النتددائج المعمليدة التددي تدم التوصددل إليهدا  اعتمداداً 

هذه الدراسة وبعد مناقشة هذه النتائج يمكن أن نسدتخلص 

 االستنتاجات التالية:

 (1:1.5:0.42)الً, بينت الدراسة ان ااجم M1  هي

الخلطة األفضل مقارنة بباقي الخلطات وذلك ضمن 

 شروط واعتبارات هذه الدراسة.

 غمر في المياه اعطت اعلى العينات التي عُلجت بال

مقاومة للضغط واالنحناء والكثافة عنه في الهواء 

وذلك لجميع الخلطات و تحت تأثير جميع درجات 

 الحرارة المدروسة.

 الخلطة M1  أعطت أعلى قيم لمقاومة الضغط لجميع

و العينات   .M3و  M2 تالظروف مقارنة بالخلطا

و  °50Cالتي تم تعريضها الى درجات حرارة 

150C°  قد زادت من مقاومتها للضغط مقارنة بباقي

 درجات الحرارة. 

  50عند درجة حرارةC° 150وC°  لوحظ ان

ات الكثافة قد قلت لمعظم العينات مقارنة بباقي الدرج

 المدروسة.  رارةالح

 درجة الحرارة المعرضة  ازدادتكلما  ,بشكل عام

فعند درجة حرارة  .االمتصاص ت نسبةللعينات قل

50C° 150وC°  لوحظ ان نسبة االمتصاص قد

قلت لمعظم العينات مقارنة بباقي الدرجات الحارة  

االمتصاص للعينات المدروسة. في حين نسبة 

المعالجة بالهواء كانت اعلى من قيم االمتصاص 

 للعينات المعالجة بالماء .

 درجدة  المعرضدة الدى لعينات االنحناء لمقاومة جماال إ

 مقاومة اعلى مدن أظهرت  °150Cو °50Cحرارة 

 .°5Cو  °7C- العينات المعرضة الدى درجدة حدرارة

 قددديم علدددىأ M1اعطدددت الخلطدددة  إضدددافة الدددى ذلدددك 

مقارندددددة  الظدددددروف عندددددد جميدددددع االنحنددددداء لمقاومدددددة

 .M3 و M2بالخلطات 

 

 التوصيات .5

 بناًء على نتائج الدراسة المتحصل عليها يوصى بما يلي:

  فيهددا العينددات يوصددى بددءجراء دراسددة مشددابهة تكددون

المعرضددة للحددرارة محملددة بأحمددال تمثددل حالتهددا فددي 

 المنشأ.

  يوصدى بدءجراء دراسدة تشدمل حداالت للمعالجدة بشددكل

 اوسع كاستخدام المعالجة بالبخار.

 للعيندات المدروسدة يوصى بدراسة التركيب المجهري 

 TGA,SEM,XRDباستخدام التقنيات الحديثدة مثدل 

 للعينات المعرضة لدرجات حرارة متنوعة.

 اسدمنتيةجراء دراسة مشابهة لعينات تعد من خلطات إ 

ة االضددافات عنددد مددع االضددافات, لتحديددد مدددى فاعليدد

 .اختالف درجات الحرارة

  ُ واحددد جريددت علددى عينددات ذات حجددم هددذه الدراسددة أ

بعمددل دراسددة , لددذلك يوصددى واحدددةومسدداحة سددطحية 

عندد  الحجدم و المسداحة السدطحية تدأثيرأخرى لمعرفدة 

 .التعرض لدرجات حرارة  مختلفة
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