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تطلبات ن حيث ملرمل من األطوار الهامة واألساسية في صناعة المونة اإلسمنتية متحديد أفضل مصدر ل يعتبر الملخص:

 % من حجم المونة اإلسمنتية.70الجودة واالقتصاد وذلك ألهمية الرمل كمادة مالئة بنسبة تصل إلى 

ة ت المونرمل قياسي يستخدم في خلطاتناولت هذه الدراسة المقارنة بين عدة أنواع من الرمل ذات مصدر محلي مع 

ء عدة تم إجراخلطات من المونة اإلسمنتية مختلفة من حيث نوع الرمل المستخدم و تم خلط أربعاإلسمنتية القياسية، 

 قرب لخواصو األه ة والصلبة وذلك إلظهار أي أنواع الرملاختبارات فيزيائية وميكانيكية على المونة اإلسمنتية الطري

 .الرمل القياسي

بحسب  لحبيبياأظهرت النتائج أن رمل ساحل البحر بمدينة زليتن أفضل أنواع الرمل التي تم دراستها من حيث التدرج 

ت قيمة انس وأعطالمخلوطة مع رمل ساحل البحر كانت األكثر تجالطرية حدود المواصفات المتبعة، إن المونة اإلسمنتية 

أيام من المعالجة في  7عالية جدا وتزيد عن قيمة االنسيابية للعينة المرجعية المحتوية على الرمل القياسي. بعد انسيابية 

لمرجعية المونة االمصنوعة من رمل ساحل البحر إلى نتيجة تزيد عن  اإلسمنتية الصلبة الماء تصل مقاومة الضغط للمونة

اإلسمنتية  المونة عينة أن يوم من المعالجة في الهواء يالحظ 28 بعد ،%13.4المحتوية على الرمل القياسي بنسبة 

ذه هة في المستخدم العينات األخرى رمل تراغن سجلت أعلى مقاومة للضغط بالمقارنة مع المصنوعة منالصلبة 

 المصنوعة الصلبة هي األقل من حيث المسامية بينما المونة الصلبة المصنوعة من رمل تراغن اإلسمنتية المونة. الدراسة

 .االمتصاصمن رمل ساحل البحر هي األقل في نسبة 

 

   الرمل, اإلسمنت, المونة اإلسمنتية الكلمات المفتاحية:
 

 ةــدمـمق. ال1

ً في أع  مالالمونة اإلسمنتية من المواد األكثر استخداما

البناء واالنشاءات، حيث تدخل في عملية الربط بين 

 وأعمال إغالق ياسة والتكسيةلوحدات البناء وأعمال ال

الفواصل. المونة اإلسمنتية تعرف بالخليط المكون من 

 اإلسمنت والرمل )الركام الناعم( والماء.

من الباحثين على دراسة تأثير انواع  حديثاً ركز عدد

مختلفة للرمل على خواص المونة اإلسمنتية وقد بينت 

 اإلسمنتية النتائج وجود اختالف في خواص المونة

 م.الميكانيكية باختالف نوع الرمل المستخدالفيزيائية و

الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من مدى التغير في 

للمونة اإلسمنتية  الخواص الفيزيائية والميكانيكية

مصدر الرمل المستخدم وذلك لمعرفة هل من  باختالف

الممكن استخدام رمل من مصدر محلي كبديل للرمل 

 تية القياسية؟.القياسي في خلطات المونة اإلسمن

مناطق في  من ثالث ثالث انواع من الرمل تم استجالب

، األول شماالً من محاجر ساحل البحر المتوسط ليبيا

ة مدينبصحراء محاجر المدينة زليتن، الثاني جنوباٌ من ب

كسارات  محاجر مخلفاتتراغن والثالث غرباً من 

 الجبل الغربي.الركام الخشن ب
 

 البرنامج العملي. 2

 . المواد1.2

اسممممتخدام اإلسمممممنت البورتالنممممدي العممممادي توريممممد وتممممم 

 3332ومسممممماحة سمممممطحية  3.15ذو المممموزن النممممموعي 

جمممم والمطمممابق للمواصمممفات القياسمممية الليبيمممة رقمممم /2سمممم

المممممماء المسممممممتخدم فمممممي الخلطممممممات  ،]1[(م340/1997)

همممو مممماء صمممالم للشمممرب ومطمممابق لحمممدود المواصمممفات 
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اصممممممممة بالميمممممممماه الخ ]2[(م294/1988الليبيممممممممة رقممممممممم )

 المستخدمة في الخرسانة.

مطممممممابق  (S4) توريممممممد واسمممممتخدام رمممممممل قياسممممميتمممممم 

،  ]3[(ASTM C109-92للمواصمممممفات األمريكيمممممة )

ثالثمممة أنمممواع ممممن الرممممل النممماعم  واسمممتخدام وتمممم توريمممد

سمممماحل البحممممر محمممماجر مختلفممممة المصممممدر، األول مممممن 

مدينممممممة محمممممماجر ، الثمممممماني مممممممن (S1) بمدينممممممة زليممممممتن

كسمممارات الركمممام  محممماجر  والثالمممث ممممن (S2) تمممراغن

، تمممممم اجمممممراء اختبمممممار الممممموزن (S3) بالجبمممممل الغربمممممي

النمممممموعي والتممممممدرج الحبيبممممممي لجميممممممع أنممممممواع الرمممممممل 

وفقمممممماً للمواصممممممفات  المسممممممتخدم فممممممي هممممممذه الدراسممممممة

 (1) ، الجممممممدول رقممممممم  ]4[(BS882-92البريطانيممممممة )

ج اختبمممممممار الممممممموزن النممممممموعي للرممممممممل يوضمممممممم نتمممممممائ

يبمممممين نتمممممائج اختبمممممار   (2) الجمممممدول رقممممممالمسمممممتخدم، 

نممماعم التمممدرج، والجمممدول رقمممم  للرممممل المنخلمممي التحليمممل

( يبمممممين نتممممممائج اختبممممممار التحليمممممل المنخلممممممي للرمممممممل 3)

 خشن التدرج.

 

 الوزن النوعي للرمل :(1جدول )
عينةال  حدود المواصفات (BS882-92) النتيجة 

رمل محاجر 
(S1) زليتن 

2.65 

2.75>S.G>2.5 

رمل محاجر 
(S2) تراغن 

2.63 

رمل محاجر 
(S3) كسارات
 الجبل الغربي 

2.58 

رمل قياسي 
(S4)  

2.65 

 

 
 ناعم التدرج التحليل المنخلي للرملنتائج  :(2جدول )
مقاس 
فتحة 
المنخل 
 )مم(

 حدود المواصفات النسبة المئوية للمار )%(
 لرمل ناعم التدرجل

(BS882-92) S1 S2 S4 

5 100 100 100 100-89 

2.36 100 100 100 100-80 

1.18 99.8 99.4 100 100-70 

0.6 97.8 92.2 98.4 100-55 

0.3 42.2 67.2 23.4 70-5 

0.15 3.4 29 0.6 15-0 

 

 

 خشن التدرج التحليل المنخلي للرملنتائج  :(3جدول )
مقاس 
فتحة 
المنخل 
 )مم(

 حدود المواصفات النسبة المئوية للمار )%(
 رمل خشن التدرجلل

(BS882-92) S3 

5 100 100-89 

2.36 86.1 100-60 

1.18 36.5 90-30 

0.6 21.3 54-15 

0.3 13.7 40-5 

0.15 7.8 15-0 

 

 م خلطمممممات المونمممممة اإلسممممممنتية وتج يممممم . تصممممممي2.2

 العينات

تممممم إعممممداد جميممممع خلطممممات المونممممة اإلسمممممنتية بنسممممب 

 لمممممموزن اإلسمممممممنت والرممممممممل 0.485:2.75:1خلممممممط 

والمممممماء علمممممى التممممموالي وفقممممماً للمواصمممممفات األمريكيمممممة 

(92-ASTM C109)]3[لمممك تمممم الخلمممط ، وبنممماء علمممى ذ

ونسمممبة رممممل ل سممممنت  0.485بنسمممبة مممماء ل سممممنت 

. تمممم الخلمممط نسمممب ثابتمممة لجميمممع الخلطممماتوهمممي  2.75

قيمممماس  دقممممائق قبممممل 5بواسممممطة خممممالط كهربممممائي لمممممدة 

واسممممطة ب الطريممممة لمونممممة اإلسمممممنتيةل نسمممميابيةنسممممبة اال

وفمممممممق ( Flow Table Test) االنسمممممميابجهمممممماز 

 الخطمممممممممموات المعتمممممممممممدة بالمواصممممممممممفات األمريكيممممممممممة

(92-ASTM C109)]3[  ب ودممممك صمممتمممم ، يلمممي ذلمممك

المونمممة اإلسممممنتية علمممى طبقتمممين فمممي مكعبمممات حديديمممة 

ممممممم وفممممق الخطممممموات المعتممممممدة  50×50×50مقمممماس 

، ]3[(ASTM C109-92) بالمواصممممممفات األمريكيممممممة

يوضمممممم تفاصممممميل كميمممممات الخلمممممط  (4الجمممممدول رقمممممم )

لجميمممع خلطمممات المونمممة اإلسممممنتية المسمممتهدفة فمممي همممذه 

 6مكعمممب، عمممدد  15الدراسمممة. لكمممل خلطمممة تمممم معالجمممة 

 18مكعبمممات فمممي الهمممواء بدرجمممة حمممرارة تتمممراو  بمممين 

مكعبمممممات فمممممي المممممماء بدرجمممممة  9م، وعمممممدد 24ºإلمممممى 

م، وللمحافظممممممة 22ºإلممممممى  18حممممممرارة تتممممممراو  بممممممين 

تخدم تمممم تغييمممر مممماء المعالجمممة المسممم علمممى نقممماوة المممماء

ذلمممممك بأتبممممماع خطممممموات المواصمممممفات و يممممموم، 15كمممممل 

 .]3[(ASTM C109-92)األمريكية 
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 تفاصيل كميات الخلط للمونة اإلسمنتية :(4جدول )

 رقم الخلطة
وزن اإلسمنت 

 )جم(
وزن الرمل 

 )جم(
وزن الماء 
 )جم(

M1 2890 7947.5 1401.65 
M2 2890 7947.5 1401.65 
M3 2890 7947.5 1401.65 
M4 2890 7947.5 1401.65 

 

 مناقشة النتائج. 3

 لمونة اإلسمنتية الطريةا. نتائج اختبار 1.3

والموضمممحة  ممممن خمممالل نتمممائج اختبمممار جهممماز االنسممميابية

لجميمممع  القممموامتمممم التعمممرف علمممى  (1فمممي الشمممكل رقمممم )

، وتبمممين أن الخلطمممة الطريمممة خلطمممات المونمممة اإلسممممنتية

( سمممممجلت M1سممممماحل البحمممممر )المحتويممممة علمممممى رممممممل 

العينممممممة  قيمممممممة وتزيممممممد عممممممن لالنسمممممميابيةأعلممممممى قيمممممممة 

( M4المرجعيممممممة المحتويممممممة علممممممى الرمممممممل القياسممممممي )

بينمممممممما االنخفممممممما  فمممممممي االنسممممممميابية  %.53 بمقمممممممدار

ملحممممموظ جمممممدا فمممممي الخلطمممممات المحتويمممممة علمممممى رممممممل 

، حيمممممث أن الخشمممممن تمممممراغن ورممممممل كسمممممارات الركمممممام

% 1.25( سمممممممجلت نسمممممممبة انسممممممميابية M3األخيمممممممرة )

العينمممة المرجعيمممة بنسمممبة قيممممة وهمممي قيممممة تمممنقص عمممن 

فممممممي خشممممممونة  زيممممممادةال%، يرجممممممع ذلممممممك بسممممممبب 97

  أكثممممر وضممممو بشممممكلو( S2)تممممراغن  حبيبممممات رمممممل

المبينمممة ممممن خمممالل نسممممبة  (S3رممممل الكسمممارات )فمممي 

فمممممي نتمممممائج التحليمممممل ممممممم( 0.6الممممممار علمممممى المنخمممممل )

الرممممل  ممممما أدى إلمممى زيمممادة نسمممبة امتصممماصالمنخلمممي 

فممممممممي قيمممممممممة الملحمممممممموظ لممممممممماء وبالتممممممممالي الضممممممممعف ل

 .االنسيابية

 

 تأثير نوع الركام على االنسيابية(: 1كل )ـش
 

 
 . نتائج اختبارات المونة اإلسمنتية الصلبة2.3

علمممممى  نممممموع الرممممممل يوضمممممم تمممممأثير (2الشمممممكل رقمممممم )

مقاومممة الضممغط لعينمممات تممم معالجتهمما فمممي الهممواء. بعمممد 

أيمممممام ممممممن المعالجمممممة فمممممي الهمممممواء سمممممجلت المونمممممة  7

المحتويمممة علمممى رممممل سممماحل البحمممر الصممملبة اإلسممممنتية 

(M1( ورمممممممل تممممممراغن )M2 )25 ميجابسممممممكال  24و

تزيممممد عممممن قيمممممة مقاومممممة علممممى الترتيممممب وهممممي قمممميم 

المرجعيممممة المحتويممممة علممممى  الضممممغط للمونممممة اإلسمممممنتية

 %،13( بنسممممممبة تصممممممل إلممممممى M4الرمممممممل القياسممممممي )

يمممموم مممممن المعالجممممة فممممي  28وكممممذلك هممممو الحممممال بعممممد 

ي مقاومممممة الضممممغط ملحوظممممة الهممممواء تظممممل الزيممممادة فمممم

( بالمقارنمممممة ممممممع M2( و)M1) فمممممي المونمممممة الصممممملبة

(، بينمممممما يالحمممممظ االنخفممممما  M4المرجعيمممممة ) المونمممممة

يممموم ممممن  28بعمممد الواضمممم فمممي قيممممة مقاوممممة الضمممغط 

( المحتويممممة علممممى M3) المعالجممممة فممممي الهممممواء للمونممممة

ميجابسممممكال  9رمممممل الكسممممارات، حيممممث سممممجلت فقممممط 

 26( سمممممجلت M4تقريبممممماً بينمممممما الخلطمممممة المرجعيمممممة )

زيمممممادة نسمممممبة امتصممممماص الخشمممممونة أدت ل ميجابسمممممكال.

تقليممممل كميممممة  ( وبالتمممماليS3الممممماء لرمممممل الكسممممارات )

مممممع اإلسمممممنت  ماهممممةاإلالممممماء الالزمممممة إلتمممممام عمليممممة 

الضمممعف الواضمممم فمممي قيممممة مقاوممممة الضمممغط نممتج عنممم  

 (. M3للخلطة )

 

 على مقاومة الضغط تأثير نوع الرمل(: 2كل )ـش
 لعينات تم معالجتها في الهواء
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علمممممى  نممممموع الرممممممل ( يوضمممممم تمممممأثير3الشمممممكل رقمممممم )

بعمممد  مقاوممممة الضمممغط لعينمممات تمممم معالجتهممما فمممي المممماء.

الممممممماء سممممممجلت المونممممممة مممممممن المعالجممممممة فممممممي أيممممممام  7

( المحتويمممممممة علمممممممى رممممممممل M1) اإلسممممممممنتية الصممممممملبة

لمممممى مقاوممممممة للضمممممغط بمممممين جميمممممع سممممماحل البحمممممر أع

يممممموم ممممممن  28بعممممد , ميجابسمممممكال 28بقيممممممة  العينممممات

 ممماء تظممل قيمممة مقاومممة الضممغط للمونممةالمعالجممة فممي ال

(M1مقار )بمممممة جمممممدا لقيممممممة مقاوممممممة الضمممممغط للعينمممممة 

ً (M4المرجعيممممممممممة )  35 ، حيممممممممممث تسممممممممممجل تقريبمممممممممما

خفمممممما  فممممممي قيمممممممة مقاومممممممة ميجابسممممممكال بينممممممما االن

( M3) ( ملحممممممموظ وللمونممممممممةM2) الضمممممممغط للمونمممممممة

سمممكال وهممممي قيممممة تقممممل ميجاب 11ملحممموظ جمممدا بقيمممممة 

نسممممممبة  %.67المرجعيمممممة بنسمممممبة  عمممممن قيممممممة العينمممممة

فممممي  رئيسممممي الفراغممممات الهوائيممممة )المسممممامية( لهمممما دور

مقاومممممممة الضممممممغط، حيممممممث يالحممممممظ أن التممممممأثير علممممممى 

المونممممممة اإلسمممممممنتية الصمممممملبة المصممممممنوعة مممممممن رمممممممل 

يمممموم ممممممن  28الكسممممارات كانممممت أكثممممر مسممممامية بعممممد 

ة المعالجممة فممي الممماء فبالتممالي نممتج عممن ذلممك أقممل مقاوممم

 للضغط. 

 

على مقاومة الضغط  تأثير نوع الرمل(: 3كل )ـش
 لعينات تم معالجتها في الماء

 

علممى نسممبة  تممأثير نمموع الرمممل ( يوضممم4الشممكل رقممم )

يممموم  28. بعمممد الصممملبة االمتصممماص للمونمممة اإلسممممنتية

نسمممممبة االمتصممممماص ممممممن المعالجمممممة بالمممممماء نشممممماهد أن 

( التممممي تحتمممموي علممممى الرمممممل M4المرجعيممممة ) للعينممممة

االمتصمممممماص  تممممممنخف  قيممممممة%، 8القياسمممممي تسمممممجل 

مممممممن قيمممممممة  %25% و21 للمونممممممة الصمممممملبة بنسممممممبة

عنممممد اسممممتخدام رمممممل تممممراغن  (M4المرجعيممممة )العينممممة 

(S2( ورممممل سممماحل البحمممر )S1 علمممى الترتيمممب فمممي )

، بينمممما عنمممد اسمممتخدام مونمممة خلطمممات المونمممة اإلسممممنتية

( M3اسممممممممنتية تحتممممممموي علمممممممى رممممممممل الكسمممممممارات )

% 25متصممماص بمقمممدار نالحمممظ الزيمممادة فمممي نسمممبة اال

ويرجممممممع ذلممممممك  (M4المرجعيممممممة ) مممممممن قيمممممممة العينممممممة

سممارات لهمما القممدرة لوجممود حبيبممات خشممنة فممي رمممل الك

 . على امتصاص كمية من الماء

 

 

 تأثير نوع الرمل على نسبة االمتصاص(: 4كل )ـش
 

( يوضممم تممأثير نمموع الرمممل علممى نسممبة 5الشممكل رقممم )

يمممممموم مممممممن  28المسممممممامية للمونممممممة اإلسمممممممنتية. بعممممممد 

نسممممبة الفراغممممات الهوائيممممة المعالجممممة بالممممماء نشمممماهد أن 

( التمممممي تحتممممموي M4المرجعيمممممة ) للعينمممممة )المسمممممامية(

ي قيمممممممة وهمممممم %16علممممممى الرمممممممل القياسممممممي تسممممممجل 

( المحتويمممممة علمممممى M3) متسممممماوية تقريبممممماً ممممممع العينمممممة

 سمممماحل البحممممر، مممممع اسممممتخدام رمممممل رمممممل الكسممممارات

نمممة اإلسممممنتية تمممنخف  فمممي خلطمممات المو تمممراغنورممممل 

للمونممممة الصممممملبة % 10% و12إلممممى  نسممممبة المسممممامية

قممممميم تقمممممل عمممممن قيممممممة العينمممممة  وهمممممي علمممممى الترتيمممممب 

% علمممممممممممى 36% و20( بنسمممممممممممبة M4المرجعيمممممممممممة )

وبشمممممكل االنخفممممما  فمممممي نسمممممبة الفراغمممممات  الترتيمممممب.

المحتويمممممة الصممممملبة داخمممممل المونمممممة اإلسممممممنتية ملحممممموظ 

كممممان سممممبب رئيسممممي فممممي  (M2تممممراغن )رمممممل علممممى 
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يممممموم ممممممن  28تسمممممجيل أعلمممممى مقاوممممممة للضمممممغط بعمممممد 

 (.2المعالجة في الهواء والموضحة بالشكل رقم )

 

 

 تأثير نوع الرمل على المسامية(: 5كل )ـش
 

 اتــاجـتـنـتـاالس. 4

 اعتمممادا علممى النتممائج التممي تممم عرضممها مسممبقاً فممي هممذه

 الدراسة يمكن تقديم االستنتاجات التالية:

 اختبممممار التحليممممل المنخلممممي مممممن خممممالل نتممممائج -

للرممممل نممماعم التمممدرج يتضمممم أن رممممل سممماحل 

البحممممر بمدينممممة زليممممتن جيممممد التممممدرج ومطممممابق 

لحممممممدود المواصممممممفات المعتمممممممدة فممممممي هممممممذه 

الدراسممممة بينممممما رمممممل مدينممممة تممممراغن يعتبممممر 

نممممماقص التمممممدرج، حيمممممث أنممممم  عنمممممد المنخمممممل 

ممممم( سمممجل نسمممبة ممممار مرتفعمممة بقيممممة  0.15)

أعلممممممى مممممممن الحممممممدود المسمممممممو  بهمممممما فممممممي 

 ة.المواصفات المعتمد

المونمممممة اإلسممممممنتية الطريمممممة التمممممي تحتممممموي   -

( كانممممممت M1علممممممى رمممممممل سمممممماحل البحممممممر )

األكثممر تجمممانس وأعطمممت قيمممة انسممميابية عاليمممة 

قيممممممة المونمممممة المخلوطمممممة عمممممن جمممممدا تزيمممممد 

 بالرمل القياسي.

اسمممتخدام رممممل تمممراغن ورممممل سممماحل البحمممر  -

بمممدال ممممن الرممممل القياسمممي يعتبمممر األفضمممل ممممن 

 28 حيمممممث مقاوممممممة الضمممممغط المسمممممجلة بعمممممد

 يوم من المعالجة في الهواء.

 أيمممام ممممن المعالجمممة فمممي المممماء أعطمممت 7بعمممد  -

اإلسمممممممنتية المحتويممممممة علممممممى رمممممممل المونممممممة 

معمممممدل إماهمممممة سمممممرع ا (M1) سمممماحل البحمممممر

مقاوممممة بالوصمممول إلمممى  بممين اإلسممممنت والمممماء

ميجابسمممكال بالمقارنمممة ممممع أنمممواع  29ضمممغط 

الرممممممممل األخمممممممرى المسمممممممتخدمة فمممممممي همممممممذه 

 الدراسة.

المسممممعول عممممن صممممالبة المونممممة  تكممممون الجممممل -

األيممممام األولمممممى  ( خمممماللC-S-Hاإلسمممممنتية )

مركبممممات الوالنممماتج مممممن عمليممممة اإلماهمممة بممممين 

مممممممممع  (S2S&C3Cمنتية الرئيسممممممممية )اإلسمممممممم

( يكمممممممممون بشمممممممممكل اسمممممممممرع O2Hالمممممممممماء )

للخلطممممممات المحتويمممممممة علمممممممى رممممممممل زليمممممممتن 

(S1( ورمممممل تممممراغن )S2 عنممممد المعالجممممة )

لممممماء فمممي الهمممواء ولكممممن عنمممد المعالجممممة فمممي ا

يكمممون معمممدل اإلماهمممة للخلطمممة المحتويمممة علمممى 

رممممممل زليمممممتن اسمممممرع ممممممن جميمممممع الخلطمممممات 

 المحتوية على انواع اخرى من الرمل. 

المونمممممة اإلسممممممنتية الصممممملبة المحتويمممممة علمممممى  -

( تممممممنخف  بهمممممما S1رمممممممل سمممممماحل البحممممممر )

% ممممن قيممممة 25إلمممى  امتصممماص المممماءنسمممبة 

بينممممممممما المونممممممممة  (M4) العينممممممممة المرجعيممممممممة

 (S3) المحتويمممممممة علمممممممى رممممممممل الكسمممممممارات

إلممممممى  بهمممممما نسممممممبة امتصمممممماص الممممممماء تممممممزداد

 .(M4) % من قيمة العينة المرجعية25

يعتبممممر اسممممتخدام رمممممل تممممراغن فممممي خلطممممات  -

المونممممة اإلسمممممنتية هممممو األفضممممل مممممن حيممممث 

الحصممممول علممممى أقممممل نسممممبة فراغممممات هوائيممممة 

 داخل المونة الصلبة.

بمممر همممو األسممموأ اسمممتخدام رممممل الكسمممارات يعت -

ممممممن حيمممممث الزيمممممادة فمممممي نسمممممبة الفراغممممممات 

، باإلضمممافة الهوائيمممة ونسمممبة امتصممماص المممماء

مقاوممممممممة الضمممممممغط للمونمممممممة  إلمممممممى إضمممممممعاف

12.8

10.25

16.07 16.05

0

4

8

12

16

20

24

M1 M2 M3 M4

ة 
مي
سا
لم
ا

%

خلطةرقم ال



ICTS24632019-AC1032 

875 
 

نسمممميابية الاإلسمممممنتية الصمممملبة وتقليممممل نسممممبة ا

 مونة اإلسمنتية الطرية بشكل ملحوظ.لل
 

 التـوصيـات. 5

والمناقشات التي تم عرضها اعاله  البياناتمن خالل 

  نوصي بمواصلة البحث في النقاط التالية:

كسارات مخلفات دراسة أنواع أخرى من رمل  -

الركام الخشن مختلفة المصدر وتحديد تدرجها 

الحبيبي وخلطها في خلطات مونة اسمنتية 

 وتحديد مقاومتها للضغط ومساميتها.

كركام دراسة أنواع أخرى من الركام الناعم  -

خبث األفران ومقارنت  مع رمل ساحل البحر 

 ورمل المناطق الجنوبية.

دراسة الجدوى االقتصادية الستخدام رمل  -

الساحل الشمالي في المناطق الجنوبية مع 

األخذ في االعتبار تكاليف التجميع والنقل 

بالمقارنة مع الرمل المحلي المستخدم في 

 الجنوب.
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