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لى ع ستهلكةتأثير األلياف الفوالذية المستخرجة من إطارات السيارات الم تتضمن هذه الورقة دراسة حول الملخص:

انية وبإطوال مم إلى الخلطات الخرس 0.8، حيث أضيفت األلياف الفوالذية ذات قطر خواص الخرسانة اللدنة والمتصلدة

طة لكل %( من حجم الخل1.5% ، 1.0% ، 0.5مم ( وبنسب مختلفة وهي كالتالي )60 مم ، 40 مم ، 30 مختلفة هي )

ف ها األليادم فينية لم تستخطول من األلياف، وتمت مقارنة جميع الخلطات المضاف إليها األلياف الفوالذية بخلطة خرسا

 حيث أعتبرت هذه الخلطة مقياسا للمقارنة.

ات لكل عين 3 تم تقييم الخرسانة في الحالة المتصلدة عن طريق أختبار مقاومة الضغط، ولقد تم أخد متوسط قوة ضغط 

لتغيير في الكثافة على اأختبار  يوما. كما تم  28أيام و 7 حالة، وذلك بعد معالجة العينات ببقائها مغمورة تحت الماء لمدة 

لهبوط احدد مقدار ويوم لجميع الخلطات. قيست درجة التشغيلية للخرسانة اللدنة بإستخدام مخروط الهبوط   28العينات بعد

( شنوخ ناعمكعب وبنسبة اسمنت إلى ركام )م 60 لجميع نسب الخلط. حيث أعدت عشر خلطات خرسانية، وبإجمالي 

 .0.5وبنسبة ماء إلى اإلسمنت   4:2:1

قاومة مأوضحت النتائج إن إضافة األلياف بنسب وأطوال صغيرة إلى الخلطة الخرسانية تعطى زيادة ملحوظة في  

ج رت النتائ. وأظهالضغط. كما أظهرت النتائج أن األلياف قللت من قابلية التشغيل للخرسانة اللدنة بسبب تكتل األلياف

ي الحالة اللدنة فمم تعتبر المثلى لتحسين جميع الخواص المختبرة  30 ن األلياف الفوالذية وبطول% م0.5أيضا أن نسبة 

 والحالة المتصلدة في هذه الدراسة.

 
 (الخرسانة، األلياف الفوالذية، إطارات السيارات، مقاومة الضغط) :الكلمات المفتاحية

 
 
 

 ةــدمـالمق1. 

منذ عدة عقود مضت أصبحت اإلطارات المستهلكة 

 حكممشكلة بيئية عالمية ومحلية وذلك بالنسبة إلدارة الت

ي لة فهائبالنفايات في العالم كله، في ليبيا سببت الزيادة ال

ئي أعداد السيارات مشاكل مختلفة كان أهمها التلوث البي

الناجم من إحتراق مئات األطنان من نفايات اإلطارات 

 مستهلكة والتي ولدت العديد من الغازات السامة.ال

مما يستدعى التخلص بكفاءة من هذه الكميات من 

مواد مفيدة،  ىطارات وتطوير وسائل لتحويلها إلاإل

وهكذا فان األلياف المستخرجة من اإلطارات المستهلكة 

تعتبر خطوة هامة في التخلص من النفايات الصلبة 

 البيئي وخطوة تدفع بطرق مجدية تخفض من التلوث 

 

 نحوها المعنيين في صناعة البناء والتشييد والمهتمين

  بالبيئة نحو مشروع إعادة اإلطارات المستهلكة.

هذا وتستخدم في العصر الحديث مجموعة واسعة من 

تم ياأللياف في جميع أنحاء العالم بزيادة مطردة، حيث 

مليون متر مكعب سنويا منها  76إنتاج ما يزيد عن 

% خرسانة مقدوفة  25% لبالطات األرضيات و60

% عناصر مسبقة الصنع والباقي توزع علي إنتاج 5و

. وضمن هدا المنظور جاءت [1] عناصر خاصة

الدراسة لمعرفة تأثير إضافة األلياف الفوالذية 

رات على المستخرجة من اإلطارات المستهلكة للسيا

سط و ىإلكإجراء للوصول  مقاومة الضغط للخرسانة،
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مركب يحقق سمات اإلستمرارية بهدف معالجة عيوب 

 .[1] الخرسانة اإلسمنتية وتحسين سلوكها

 الرنامج العملي 2.

 

قيست درجة التشغيلية للخرسانة اللدنة بإستخدام قمع 

الهبوط وحدد مقدار الهبوط لجميع الخلطات طبقا 

[، وتعيين 8(]ASTM C143) للمواصفات األمريكية 

هي التغير في الكثافة لكل عينة من الخلطات الخرسانية و

اف ليجافة لتحديد كثافتها مع تغيير وزنها تبعا إلضافة األ

الفوالذية مع ثبات حجم العينة وذلك مقارنة بعينات 

الخرسانة العادية. وكذلك تم قياس قوة ضغط الخرسانة 

ط توسالناتجة ومقارنتها بالعينة المرجعية، ولقد تم أخذ م

عينات لكل حالة وذلك بعد معالجتها  3قوة ضغط 

 يوم. 28 أيام و 7 بغمرها تحت الماء لمدة

 
 مكونات الخلطات الخرسانية 1.2

 

في هذه الدراسة تم استخدام اإلسمنت البورتالندي 

طبقا للمواصفات  العادي من إنتاج مصنع البرج زليتن

تم استخدام ركام  ، [4] 2009/340القياسية الليبية 

من محجر منطقة أبورشادة وهي  1.5و  1 خشن رقم

من ضمن الحدود اإلدارية لمدينة غريان، وتم الخلط 

وكانت نتائج إختبار التحليل المنخلي عند 1:1 بنسبة 

خلط الركام ضمن الحدود المسموح بها حسب 

،  BS 882:1992[7]) )المواصفات البريطانية 

د ( يوضح نتائج التحليل المنخلي للخليط. وق1والجدول )

تم استخدام الركام الناعم الطبيعي المورد من منطقة 

أبورشادة وتم إجراء التحليل المنخلي له وكان ضمن 

الحدود المسموح بها حسب المواصفات البريطانية 

((BS 882:1992[7 وكما هو مبين في الجدول ]

(2.) 

 
 
 
 
 

 
 المنخلي للركام الخشن( التحليل 1الجدول )

قطر 
 المنخل

 (mm) 

النسبة المئوية 
 للمار

 )%( 

الحدود المسموح بها 
 BS)المواصفات البريطانية )

882:1992 

37.5 100 100-90  

20 66.5 70-35 

14 51.73 55-25 

10 22.08 40-10 

5 0.96 5-0 

 

 للركام الناعم ي( التحليل المنخل2الجدول )
قطر 
 المنخل

(mm) 

المئوية نسبة ال
 لمارل

)%( 

 المسموح بها حدودال
 ات البريطانيةالمواصف

 ((BS 882:1992 

5 100 100 

2.36 99.41 100-80  

1.18 95.44 100-70 
0.6 95.44 100-55 

0.3 40.92 70-5 

0.15 12.6 15-0 

 

من إطارات  هاجتم تحضير األلياف الفوالذية باستخرا

السيارات المستهلكة، وذلك بتعريض اإلطار للحرق 

االطوال  األلياف حيث تم تقطيعها إلى ل علىللحصو

. (مم  60، مم 40 ، مم 30هي كالتالي )المطلوبة 

 ( األلياف الفوالذية المستخدمة.1ويوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ( األلياف الفوالذية المستخدمة1الشكل )
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 تصميم الخلطات الخرسانية 2.2

استخدمت الطريقة الحجمية لتحديد كميات مكونات 

انة، بنسبة إسمنت إلى الخلطة للمتر المكعب من الخرس

وكانت كمية اإلسمنت  4:2:1( وخشن ناعمركام )

 كيلوجراما للمتر المكعب. تم تنفيد عدد  350المستعمل

( خلطات 3( خلطات خرسانية عادية، منها عدد )9)

مم وبنسب  30 توي على األلياف الفوالذية بطولتح

من وحدة الحجوم، وعدد  %(%1.5 ، %1.0 ، 0.5)

 40 ( خلطات تحتوي على األلياف الفوالذية بطول3)

( خلطات 3مم وبنفس النسب السابقة، وكذلك عدد )

مم وبنفس النسب، 60 تحتوي على األلياف بطول 

كعينة ( خلطة بدون األلياف 1باإلضافة إلى عدد )

 للمقارنة. 

 .( يوضح أوزان ونسب الخلطات الخرسانية3والجدول )

 ( تفاصيل تصميم الخلطات الخرسانية3الجدول)

 

رقم 

الخل

 طة

 

طول 

الليف 

mm 

 

نسبة 

 الليف

 % 

عدد 

 العينة

 

وزن 

 األلياف

 Kg 

وزن 

الركام 

 الخشن 

Kg 

وزن 

الركام 

 الناعم  

Kg 

 

وزن 

 اإلسمنت

Kg 

 

 وزن

 الماء

 Kg 

1 0.0 0.0 6 0.0 24.378 13.412 7.088 3.544 

2 30 0.5 6 0.810 24.378 13.412 7.088 3.544 

3 30 1.0 6 1.620 24.382 13.412 7.088 3.544 

3 30 1.5 6 2.430 24.378 13.412 7.088 3.544 

5 40 0.5 6 0.810 24.378 13.412 7.088 3.544 

6 40 1.0 6 1.620 24.382 13.412 7.088 3.544 

7 40 1.5 6 2.430 24.378 13.412 7.088 3.544 

8 60 0.5 6 0.810 24.378 13.412 7.088 3.544 

9 60 1.0 6 1.620 24.382 13.412 7.088 3.544 

10 60 1.5 6 2.430 24.378 13.412 7.088 3.544 

 

 المناقشةوالنتائج 3. 

نتائج االختبارات المعملية على تعيين مقدار  إشتملت

 الهبوط لعينات الخرسانة اللدنة، وعلى تعيين قوة ضغط

ن المكعبات الخرسانية الصلدة، كما تضمنت النتائج تعيي

 التغير في الكثافة لجميع العينات. 

 قابلية التشغيل 1.3

 المرجعية عيناتار الهبوط مابين الهناك إختالف في مقد

 (4) المقواة باأللياف، وبالرجوع إلى الجدول عيناتوال

تناقص ملحوظ في مقدار الهبوط كلما زادت نسبة يتضح 

، حيث الخرسانية في جميع األطوال األلياف في الخلطة

%( 55.22 - 82.09ة )بانخفض معدل الهبوط بنس

عند إضافة مقارنة بالخلطة المرجعية، والسبب يرجع 

تتكتل حولها العجينة األلياف للخلطة الخرسانية 

م استخداب قلل من قابلية التشغيل، ما يوصىاإلسمنتية وت

 ملدن لجميع الخلطات لتحسين من قابلية التشغيل.

 ( قيم إختبار الهبوط للخلطات الخرسانية4الجدول )

رقم 
 الخلطة

طول 
األلياف 
mm 

نسبة 
 األلياف %

قيمة الهبوط 
mm 

1 0.0 0.0 67 

2 30 0.5 30 

3 30 1.0 24 

4 30 1.5 20 

5 40 0.5 26 

6 40 1.0 16 

7 40 1.5 12 

8 60 0.5 21 

9 60 1.0 19 

10 60 1.5 17 
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 الكثافة 2.3

إن إضافة األلياف الفوالذية المستخرجة من إطارات 

السيارات المستهلكة ليس لها تأثير كبير على كثافة 

الخلطات الخرسانية مقارنة مع الخلطة المرجعية، كما 

(، وبشكل عام فإن إضافة 5هو موضح في الجدول )

األلياف الفوالذية زادت من كثافة الخلطة الخرسانية 

 كانت أعلى قيمة مقارنة بكثافة الخلطة المرجعية، حيث

%  1.5% بنسبة األلياف7.9لزيادة في الكثافة بمقدار ل

 مم. 60 وبطول

 

 ( التغيير في الكثافة للعينات الخرسانية5الجدول)

 
رقم 
 اخللطة

طول 
األلياف 
mm 

نسبة 
 األلياف

 % 

كتلة 
العينة 
 اجلافة

 (Kg) 

 حجم العينة
 (3m) 

 الكثافة 
(3kg/m) 

1 0.0 0.0 7.603 0.003375 2252.741 

2 30 0.5 8.120 0.003375 2405.926 

3 30 1.0 8.070 0.003375 2391.111 

3 30 1.5 7.992 0.003375 2368 

5 40 0.5 8.001 0.003375 2370.666 

6 40 1.0 8.098 0.003375 2399.407 

7 40 1.5 7.917 0.003375 2345.778 

8 60 0.5 7.662 0.003375 2270.222 

9 60 1.0 8.130 0.003375 2408.888 

10 60 1.5 8.204 0.003375 2430.815 

 

 مقاومة الضغط  3.3

سانية طبقا تم تعيين مقاومة الضغط للعينات الخر

[ ، 10( ]BS EN 12390-3) للمواصفات البريطانية

مقاومة ( متوسط نتائج إختبار 6ويوضح الجدول )

يوم من معالجتها في  28 أيام و7  بعدللعينات الضغط 

الماء، حيث أخذ المتوسط لثالثة عينات لكل خلطة. وقد 

تبين من النتائج إن إضافة األلياف الفوالذية زادت بشكل 

و  %0.5لضغط عند نسبة ألياف ملحوظ من مقاومة ا

 30يوم في جميع األطوال )28 أيام و 7بعمر  1%

مم(. وعلى الجانب اآلخر إن زيادة   60مم،40 ، مم

أدت إلى نقص في مقاومة   %1.5نسبة األلياف إلى 

يوم في جميع 28 أيام و  7الضغط للعينات بعمر

مم( مقارنة بالعينة التي 60 ، مم 40  مم،30 األطوال )

 تحتوي على األلياف. ال

( الذي يوضح العالقة بين 2وبالرجوع إلى الشكل )

أيام   7 بعمر مقاومة الضغط ونسبة األلياف الفوالذية

مم(، وباإلشارة أيضا 60 مم ، 40 مم ،  30وبطول )

( الذي يبين العالقة بين مقاومة الضغط 3الشكل ) ىإل

، يوم وبنفس األطوال  28بعمر ونسبة األلياف الفوالذية

 %0.5يتضح أن زيادة محتوى األلياف الفوالذية بنسبة 

مم أدت إلى زيادة مقاومة الضغط 30  األليافوبطول 

 لتصل أعلى قيمة للمقاومة، حيث كانت نسبة الزيادة في

( و 22.12%مقاومة الضغط للعينات هي )

يوم على التوالي مقارنة 28 أيام و  7 ( بعد%34.49)

ويمكن تفسير ذلك إن األلياف عند  المرجعية. بالعينة

خلطها بالخرسانة تشكل بنية شبكية تقلل من الفراغات 

 لة.بين األلياف مما يزيد الدعم من قبل األلياف المتداخ

 % وطول1.5بينما أدت زيادة محتوى األلياف إلى  

في مقاومة الضغط لتصل  مم إلى إنخفاض 30 األلياف

إلى أقل قيمة للمقاومة، حيث كانت نسبة اإلنخفاض في 

( و %30.69مقاومة الضغط للعينات بمقدار )

يوم على التوالي مقارنة 28 أيام و 7 ( بعد%10.36)

كما يتضح من  الخالية من األلياف.المرجعية بالعينة 

النتائج إنه من المفضل أن ال تزيد محتوى األلياف 

 %.1.0والذية على نسبة الف
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 ( متوسط الضغط للعينات الخرسانية6الجدول )

 
رقم 
 الخلطة

 
طول 

األلياف 
mm 

نسبة 
 األلياف

 % 

متوسط مقاومة الضغط  

)2N/mm( 

 يوم 28 أيام 7

1 0.0 0.0 25.933 30.880 

2 30 0.5 31.670 41.530 

3 30 1.0 26.455 30.846 

3 30 1.5 17.974 27.680 

5 40 0.5 31.098 34.703 

6 40 1.0 26.523 38.230 

7 40 1.5 20.076 28.417 

8 60 0.5 25.097 33.703 

9 60 1.0 26.160 33.053 

10 60 1.5 21.463 28.780 

 

 

 

 

 

 

 

 أيام 7( مقاومة الضغط بعمر 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 يتوقع أن تكون الورقة البحثية مكتوبة بلغة عربية 

 يوم 28( مقاومة الضغط بعمر 3الشكل )

 اإلنهيار للعينات المرجعية كانت إعتيادية عند حاالت

اختبار المكعبات تحت تأثير قوى الضغط الموزعة 

بإنتظام على كامل سطح المكعب، حيث شكل اإلنهيار 

يأخذ الشكل التقليدي الذي هو عبارة عن مخروطين 

ات ينبة للعمتداخلين، وبالمقارنة مع حاالت اإلنهيار بالنس

شكلها  ف لها ألياف فإنها تضل محافظة علىالمضا

كما موضح المكعبي حتى عند حمل اإلنهيار النهائي و

 .(4) في الشكل

 

 

 ( شكل اإلنهيار للعينات الليفية4الشكل)

 

 . الخالصة4

تمحورت الدراسة البحثية حول تأثير إضافة األلياف 

المستهلكة الفوالذية المستخرجة من إطارات السيارات 

 )لخرسانة، حيث أضيفت األلياف بطول على مقاومة ا

% 1.0% ، 0.5) ( وبنسبمم60 مم ، 40 مم ،  30

من حجم الخلطة، فإنه يمكن تلخيص النتائج  %(1.5، 

 التالية:

إن إضافة األلياف الفوالذية المستخرجة من  -

إطارات السيارات المستهلكة تؤمن تماسكا جيدا مع 

يادة في مقاومة الضغط، مما مكونات الخلطة وز

 يبرر إضافة هذه األلياف للخرسانة.
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تؤثر إضافة األلياف الفوالذية على خواص  -

الخرسانة اللدنة، حيث قللت بشكل كبير من قابلية 

 التشغيل.

ة أظهرت النتائج نقصا حادا في قيم الهبوط عند زياد -

نسبة األلياف في الخلطات الخرسانية وخاصة 

 % . 1.5الخلطات التي تحتوي على نسبة ألياف 

 إضافة األلياف الفوالذية زادت من كثافة الخرسانة -

 عند جميع نسب األلياف مقارنة بالخلطة المرجعية.

 %(0.5 الفوالذية بنسبة يافنسبة األل زيادةيؤدي  -

 23.80بمقدار )إلى زيادة مقاومة الضغط  (1% -

 ( على التوالي.%34.49  - %

إضافة األلياف الفوالذية بنسب قليلة وأطوال  -

قصيرة حسنت من مقاومة الضغط، حيث كانت 

% 0.5أعلى قيمة لمقاومة الضغط عند نسبة 

 مم. 30 وطول الليف

ر % لها تأثي 1.5زيادة نسبة األلياف الفوالذية إلى  -

على إنخفاض مقاومة الضغط للعينات في جميع 

 األطوال.

للعينات المرجعية كانت  حاالت اإلنهيار بالنسبة -

، بينما عينات الخرسانة المضافة إليها أعتيادية

ألياف فوالذية بقت متماسكة ومحافظة عل شكلها 

 ار النهائي.حتى بعد الوصول إلى اإلنهي

 

 التوصيات5. 

 

 بناء على النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة، إن

المستخرجة من إطارات  إضافة األلياف الفوالذية

على السيارات المستهلكة للخلطة الخرسانية يؤثر سلبا 

ن نوصي باستخدام الملدنات لتحسي ، لذلكدرجة التشغيلية

 من قابلية التشغيل.
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