
769 
ICTS24632019-AC1041 

 

International Conference on Technical Sciences (ICST2019) 
  March 2019 06 – 04  

هة الصناعةج اختالف جودة االسمنت البورتالندي العادي المنتج محليا حسب  
 أ. اسماعيل زكي اسماعيل جاد1           أ. فرج محمد صالح الموبر2      أ. فرج سالم العماري حرشه3

  
 ليبيا مسالته، الهندسية،التقنية  كلية 1,2,3

Farajhh99@gmail.com3            , farajmoh227@gmail.com2       ,ismailzg6377@gmail.com1        

 

 الملخص:

 ان مقاومة وجودة االسمنت البورتالندي العادي تتأثر بعوامل 

رجة ود الكيميائيعديدة كنسبة محتوياته من المواد الخام وتركيبه 

 حرقه ونعومته ودرجة تعرضه للهواء. في ليبيا يوجد العديد من

االسمنت البورتالندي حيث تتوزع في مناطق  ال نتاجالمصانع 

تلف وتتزود هذه المصانع بالمواد الخام المحلية التي يخ متباعدة

ة تركيبها الكيميائي وخواصها الفيزيائية من منطقة ألخرى عالو

في  لإلنتاجواصفات المعدات المستخدمة على اختالف نوعية وم

رنة تناول هذا البحث مقا االنتاج. على جودةأثر  ما المصانعهذه 

ين بجودة االنتاج بين عدد من المصانع الوطنية لتحفيز المنافسة 

    ء لبناالمصانع الوطنية في جودة االنتاج ونشر الوعي بين مهندسين ا

يق فترة زمنية أطول. ولتحقمباني ذات جودة أفضل وتعيش  ال نتاج

 الة ار أربعة مصانع محليياألهداف المذكورة تم في هذا البحث اخت

ة االسمنت البورتالندي العادي وعمل مقارنة بينها في جود نتاج

ل مث المتنوعةوذلك باختبار عدد من المتغيرات  لإلسمنتاالنتاج 

 نسبة 

ية السطح والنعومةالماء الى االسمنت ونسبة الركام الى االسمنت 

 النعومةوزمن الشك االبتدائي والنهائي فوجد أن االختالف في 

% كما تم في هذا البحث عمل  2.72السطحية بينها وصل حتى 

ومة مكعبات من المونة االسمنتية الختبار االختالف في متوسط مقا

 بأن االختالف في النتيجةيوم وكانت  28,  7الضغط بينها بعد 

 28% بعد 37.95مة بين المصانع وصل حتى نسبة متوسط المقاو

 يؤكد أهمية النظر في هذا  يوم ما

 المحليةلذلك توصي هذه الورقة العلمية المصانع  الموضوع.

دة والمهندسين بمراقبة جودة االسمنت باستمرار وذلك بمراقبة جو

رات وذلك بأجراء االختبا واآلالت واالسمنت المنتجالمواد الخام 

   ذلك.لالالزمة 

   ABSTRACT:  

 There are so many important variables 

affect the strength and quality of normal Portland 

cement such as the chemical composition of 

consistent raw materials, burning degree, fineness 

and exposure to air. In Libya there are so many 

cement factories for production of Portland cement. 

These factories are so far from each other and take  

 

the raw materials from different sources, which are 

different in physical and chemical composition, in 

addition to difference in the quality and efficiency of 

factory machines which leads to difference in the 

production quality. This search made comparison 

for quality between four local factories to enforce 

these factories for more quality production of the 

most important building material which called 

Portland cement and to stimulate the engineers for 

more quality in building construction. So many 

variables had been studied in this search such as 

water cement ratio, aggregate cement ratio, surface 

fineness, primary and final setting time. The 

difference between the 4 factories in surface 

fineness of cement reached up to 2.72%. Also the 

main compressive strength of cement paste 

samples under all mentioned variables after 7, 28 

days had been studied for the 4 factories. The 

difference in main compressive strength between 

the 4 factories after 28 days reached up to 37.95%. 

The last mentioned results forced us to advise the 

local cement Factories and Engineers in Libya to 

check quality periodically by making tests to raw 

materials, machines and produced Portland cement.       

 الكلمات الدليلية:

 –مونة اسمنتية  –جودة االسمنت البورتالندي  –مصانع االسمنت

 النعومة –مواد البناء  –انشاء المباني –متوسط مقاومة الضغط 

 السطحية

KEYWORDS: 

Cement factories  – quality of normal Portland 

cement – cement paste - main compressive 

strength - building construction materials – building 

materials - surface fineness. 
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 :المقدمة .1

يعتبر من أكثر  االسمنت البورتالندي العادي  

 والتشييد ونظرا النمواد البناء استهالكا في مجال البناء 

مقاومته تتأثر بعوامل عديدة هامة ذكرت سابقا في 

حيث أن هذا المجال حيوي وملخص هذه الورقة البحثية 

البالد وجودة  والتنمية فيواستراتيجي ويمس االقتصاد 

لوجود العديد من المصانع ال نتاج  المباني ونظراأنتاج 

االسمنت في ليبيا مع تعدد مصادر استجالب المواد 

كفاءة وجودة معدات االنتاج في هذه  الخام واختالف

المصانع ادى هذا الى اختالف جودة االسمنت بين هذه 

المصانع وحتى لنفس المصنع على فترات زمنية 

مختلفة. ولحل هذه المشكلة قامت الدراسة في هذه 

الورقة بمقارنة الجودة  في صناعة االسمنت بين أربعة 

ولم  D,C,B,Aمصانع محلية أسماؤها اعطيت رموز 

تذكر االسماء الفعلية لهذه المصانع رغبة في ايصال 

رسالة لهذه المصانع مفادها الجودة أوال ثم كمية االنتاج 

ثانيا ولتحفيز المنافسة بينها ولتنبيه المهندسين بالرقابة 

على الجودة للرفع من كفاءة وجودة المباني المستمرة 

ن المنفذة في ليبيا حيث تمت الدراسة على عينات م

المونة االسمنتية تمثل انتاج المصانع المحلية قيد الدراسة 

وتمت الدراسة علي العديد من المتغيرات ذكرت في 

ملخص الورقة كما درست الورقة االختالف في النعومة 

السطحية لإلسمنت المنتج وزمن الشك االبتدائي و 

سياق  في النهائي بين المصانع المحلية االربعة . ونذكر

علي سبيل االسترشاد و  1 بحث قة البحثيةهذه الور

الذي اشار فيه الباحث الى ان تذبذب محتوي مركب 

(C3S في االسمنت البورتالندي يؤدى الى تذبذب )

مقاومة الضغط للخرسانة و نصح المصانع المحلية 

باالهتمام بانتظام خواص االسمنت المنتج محليا كما 

التحليل الكيميائي أوصى المهندسين بالتدقيق في شهادة 

لإلسمنت ليس للتأكد من مطابقتها للمواصفات فحسب بل 

لمقارنتها بالشهادة السابقة للتحليل الكيميائي و طالب 

بدراسة تأثير تذبذب درجة النعومة السطحية على 

خواص المونة االسمنتية و الخرسانة وتعديل او تغيير 

على تصميم الخلطة الخرسانية في حالة التذبذب بناء 

ظروف و متطلبات االعمال الخرسانية المطلوب 

 تنفيذها.

 :البحث منهجية  .2

طريقة تصميم لهذه الورقة البحثية شملت منهجية البحث 

 وتنفيذ الخلطات للمونة االسمنتية وكذلك ايضا المواد

والمنهجية البحثية في البحث  والمعدات المستخدمة

  االتية:المذكورة سابقا موضحة بالتفصيل في البنود 

 طريقة تصميم الخلطات: .1.2

تم استخدام الطريقة االمريكية لتصميم  

,   القانون   2 الخلطات ) طريقة وحدة الحجوم (

 :العام لتصميم خلطات المونة االسمنتية

(𝑊 𝐶) ×𝐶⁄

1000
 + 

𝐶

1000 𝑃𝑐
 + 

(𝐴 𝐶) ×𝐶⁄

1000 𝑃𝑎
=  1          (1)                                                      

𝑊)حيث :  𝐶) ⁄ ,نسبة الماء الى االسمنت :(𝐴 𝐶)⁄  :

: وزن االسمنت C نسبة الركام الناعم الى االسمنت, 

: الوزن النوعي لإلسمنت  Pc لوحدة الحجوم,

(Pc=3.20) ,Pa   ,الوزن النوعي للركام الناعم :

(Pa=2.65). 

 الخلطات: تنفيذطريقة  .2.2

تم خلط المواد حسب الكميات الموضحة في جدول   

( حيث 0.04𝑚3( في خالط افقي دوار سعته )1)

أجريت عملية الخلط بخلط االسمنت والرمل على 

 الى الخليط الجاف تدريجيا الماءالجاف اوال ثم اضافة 

المونة إلى قوالب  و عندما تمت عملية الخلط تم نقل

 2ك الختبار سم, وذل15×15×15االختبار أبعاد 

مكعب  1.5يوم و  28مكعب بعد  2أيام و 7مكعب بعد 

 slump)إلجراء اختبار الهبوط بعد الخلط مباشرة 

test)  24لكل خلطة على حدى وتم فك المكعبات بعد 

ساعة من الصب في القوالب, وغمرت جميع المكعبات 

بحوض به ماء نظيف لحين إجراء االختبارات حسب 

 المواعيد المذكورة أعاله.
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الداخلة في صناعة  ( اوزان ونسب المواد1)جدول   

هذه مصنع في  أليمكعبات المونة االسمنتية وذلك 

 * ثيةالورقة البح

 

* الكميات المذكورة في الجدول لكل خلطة على حدى 

 .2سم  15*15*15مكعب مقاس  5.5 ال نتاج

 المواد المستخدمة: .3.2

 تم استخدام المواد اآلتية في هذا البحث: 

 ( مصانع 4) اإلسمنت: إسمنت بورتالندي عادي إنتاج

 وطنيه.

  الماء: مياه صالحة للشرب )مياه بئر( من مدينة

 مسالته.

  الركام الناعم: رمل من مدينة زليتن مطابق

  (BS882,1992)       للمواصفات البريطانية 

  3 ونتائج التدرج الحبيبي موضحة في جدول

(2.)    

 المستخدمة:المعدات  .4.2

مكعبات حديدية  , (30.04mخالط أفقي دوار سعته )

حوض ماء لغمر العينات,  ,سم15×15×15ذات أبعاد 

مخروط معدني إلجراء اختبار الهبوط قطر علوي 

سم, مناخل قياسية 30سم وارتفاع 20سم وسفلي 10

وهزاز ميكانيكي إلجراء اختبارات التدرج الحبيبي, 

( جرام, فرن كهربائي لقياس 0.1ميزان حساس لدقة )

ومتر لحساب الوزن النوعي, نسبة االمتصاص, بيكن

جهاز تكسير العينات لقياس متوسط مقاومة الضغط 

ة ,جهاز بلين لقياس النعومة السطحي للمكعبات البحثية

, جهاز فيكات لتحديد زمن الشك االبتدائي لإلسمنت

 والنهائي.

( نتائج التحليل المنخلي للركام الناعم 2جدول )

 .3المستخدم 

 

 النتائج: .3

تم في هذا البحث اجراء مجموعة من االختبارات 

  :موضحة كاآلتينتائجها 

للركام  خلينالم( نتائج التحليل 2موضح في جدول )

ام لركالناعم المستخدم ,  ونتائج االختبارات الفيزيائية ل

(,  نتائج اختبارات النعومة 3الناعم موضحة في جدول)

 لإلسمنتالسطحية وزمن الشك االبتدائي و النهائي 

لجميع المصانع المدروسة موضحة  العاديالبورتالندي 

( يوضح  نتائج اختبارات 5(,   وجدول)4في جدول )

الهبوط ومتوسط مقاومة الضغط لجميع مكعبات المونة 

ة االسمنتية لجميع المصانع و لجميع المتغيرات المدروس

نسبة أفضلية ( يوضح 6يوم , وجدول )  28,7بعد 

في متوسط  المدروسة  باقي المصانععن  A) ) مصنع 

يوم  28مقاومة الضغط لمكعبات المونة االسمنتية بعد 

 لجميع المتغيرات المدروسة.

اعم (:  نتائج االختبارات الفيزيائية للركام الن3جدول) 

4. 
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0.5

0.6

2.97
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34.271
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5
3.427

4.048

A/CW/C) Kg (  االسمنت) kg ( ركام ناعم) Kg ( الماء

الوزنالمتبقي عليمقياس
التراكميكل منخلالمنخل

( mm)( gm )( gm )
2.3600

1.181.31.3
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0.3252.5280.4
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0

0.26

5.58

56.08

88.08
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الوزن النوعي
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وزمن اختبارات النعومة السطحية  (: نتائج4)جدول 

دي البورتالندى العا والنهائي لإلسمنتالشك االبتدائي 

 المدروسة.لجميع المصانع 

 

  (340/97)حدود المواصفات الليبية 5. 

( يبين نتائج اختبارات الهبوط و متوسط 5) جدول

 مقاومة الضغط لجميع مكعبات المونة االسمنتية لجميع

 .2يوم  28,7المصانع و لجميع المتغيرات بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن باقي (A)مصنع ( يوضح نسبة أفضلية 6) جدول

متوسط مقاومة الضغط لمكعبات  المدروسة فيالمصانع 

يوم لجميع المتغيرات  28المونة االسمنتية بعد 

 المدروسة.

 

 النتائج:مناقشة  .4

 ن ( المستخدم في تالركم الناعم )رمل زلي

 (.2البحث مطابق للمواصفات انظر جدول )

 ( اسمنت مصنعA يتمتع بنعومة سطحية )

 وأكبر% 0.90بنسبة  (Bمن مصنع ) أكبر

% واكبر من 1.8( بنسبة Cمن مصنع )

جدول % راجع 2.72بنسبة  (D)مصنع 

(4.) 

  ( لوحظ ان هبوط جميع 5)للجدول بالرجوع

سم  2.28تراوح من )يالمونة البحثية  خلطات

 (A/Cوايضا لوحظ انه بازدياد )سم(  6الي 

 يزداد الهبوط. (W/Cيقل الهبوط وبازدياد )

  البحثية  ولجميع العيناتيوم  28بعد

 ,(W/C)دازديا المدروسة عندوالمصانع 

(A/C) للضغط المقاومة المتوسطة  تنخفض

 Aبلغ اقصى انخفاض في مصنع  حيث

%B (29.74 ) وفي مصنع( 13.34%)

 D وفي مصنع%C (29.25 ) وفي مصنع

(36.32.)% 

  مصنعA من المصانع  أفضلB,C,D  في

متوسط مقاومة الضغط لجميع العينات البحثية 

تحت جميع المتغيرات المدروسة وذلك بعد 

 االفضلية تتراوحيوم حيث كانت نسبة  28

3.23

3.25 )A( اسمنت مصنع

)B( اسمنت مصنع

)C( اسمنت مصنع

3117.38

3089.43

3061.215.35

5.2 )D( 3032.733.21اسمنت مصنع

3.22

زمن الشك النهائي

( اليزيد عن 10 ساعات)*

6

5.45

نوع االسمنت

النعومة السطحية

 /جم)
2
(التقل عن 2500 سم 

زمن الشك االبتدائي

(اليقل عن 45 دقيقة)*

مقدار

الهبوط

( cm)

0.52.5
0.64.6

0.52.28
0.64.5

0.53.6

0.65.5

0.52.8

0.64.8

0.54

0.65.6

0.53.15

0.64.6

0.54.3

0.66

0.54.25

0.64.7

A
5

6

) Mpa( متوسط مقاومة الضغط اسم المصنع المنتج

يوم28 7
(A/C)(W/C) لالسمنت

5

6

B

C

D

5

6

5

6

11.43
10.521

9.6
8.381
9.91

12.12

6.425

7.25

6.238

5.265

4.907

11.425

9.635

9

7.275

 ايام

7.305
7.139

7.712

9.525

6.972

13.53
12.52

12.445
11.725
13.315

5.7168.575

11.69

9.64
9.355

11.295

9.45

0.5

0.6

0.5

0.6

(W/C) (A/C)

5

6

نسبة افضلية مصنع )A( في متوسط مقاومة الضغط )%(

عن

1.59

6.63

22.54

20.21

)D( مصنع )C( مصنع )B( مصنع

10.42

9.78

24.07

26.87

15.56

23.04

27.68

37.95
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جدول %(, انظر 37.95% الى 1.59)من 

(6.) 

 االستنتاجات: .5

  مصنعA من جميع المصانع المدروسة  أفضل

البورتالندي  لإلسمنتفي النعومة السطحية 

حيث كانت اقصى نسبة تبلغ  العادي

في المقاومة  أفضل وكذلك %(2.72)

نة ولجميع مكعبات الم المتوسطة للضغط

يوم من جميع  28االسمنتية البحثية بعد 

المصانع المدروسة حيث كانت اقصى نسبة 

 .%(37.95) لألفضلية تبلغ

  ال مصنعحققA    اقل نسبة انخفاض في

لجميع العينات  المقاومة المتوسطة للضغط

 يوم عن باقي المصانع البحثية 28البحثية بعد 

بلغت حيث  (A/C) ,(W/C)عند ازدياد 

 %(.13.34نخفاض )لالنسبة  اقصى

  لوحظ لجميع المصانع البحثية انه بازدياد

(A/C يقل الهبوط وتقل المقاومة المتوسطة )

يوم  28بعد  للضغط لمكعبات المونة البحثية

وازدياد السمنت والماء نقصان كمية ا بسبب

امتصاص الرمل ما يساعد في مزيد من  كمية

كما  (5)(, 3)(, 1انظر جدول ) ماء الخلط

يزداد الهبوط وتقل  (W/Cانه بازدياد )

وازدياد بسبب نقصان كمية االسمنت المقاومة 

الخلط عن الحاجة الضرورية للتفاعل  ماء

 (.5)(, 1)جدول انظر 

 :التوصيات .6

  المحلية ال نتاج االسمنت نوصى المصانع

البورتالندي العادي بمراقبة الجودة بشكل 

الخام  ونوعية الموادطبيعة  حيث ان مستمر

خدمة مثل نسبة المست وتقنية الصناعة

الحرق ودقة الطحن والمواد المضافة كلها 

أي  ونأمل من تؤثر على جودة االسمنت

اسمنت مستورد من أي جهة  يعبئ مصنع

في اكياس عليها شعار  خارجية او محلية

ألضراره السلوك  عن هذاان يمتنع  المصنع

 بالجودة.

  نوصي المهندسين المشرفين والمنفذين

للمشاريع الهندسية بمراقبة جودة االسمنت 

والفيزيائية وذلك بعمل التحاليل الكيميائية 

بشكل مستمر طوال المستخدم  لإلسمنت

فترة تنفيذ المشروع خاصة للمشاريع التي 

    طويلة.فذ على فترات زمنية تن
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