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الصةالخ
ة عن  واد محلی انیة باستعمال م ة لتصمیم الخلطات الخرس ى طریق ول إل ة الوص یتضمن البحث الحالي إمكانی

انیة  ة الخرس ائي )  Pre-requisite(طریق تحدید ثالث خواص موصوفة مسبقاً للخلط وى الم ي المحت اء وھ بة الم نس
ل ھذه الخواص یتمثتم .اً عملیة وعدیدة من الخلطاتوبمدیات واسعة لتغطي أنواعالسمنتونسبة الركام إلى السمنتإلى 

م  ق الرس ن طری ة ع یط ) Graphical Method(الثالث ق للخل م المطل دأ الحج ى مب د عل الع یعتم ي األض كل ثالث بش
اني، و لالخرس اء ویمث ن الم ل م ة لك وم المطلق وع الحج منتمجم اتالس ام أي المكون ةوالرك ةالرئیس ة للخلط . الثالث
عدداً أو تحوي تضمضمن الشكل الثالثي األضالع والتي سوف) رباعیة الشكل(سوف تحدد مساحة معینة وكنتیجة لذلك

اد الخواص الثالثة الموصوفة مسبقاً،ھائالً من الخلطات لھا م اعتم ط ت ى نسب الخل من بین العوامل الرئیسة المؤثرة عل
:اآلتي في البحث الحالي وكما یلي

).0.84-0.35(راوحت بینتالسمنتنسبة الماء إلى .1
).ملم12.7و 20.0(المقاس األقصى للركام الخشن .2
).خشن،متوسط وناعم(تدرج الركام الناعم .3
).7.6-3.8(تتراوح بینالسمنتنسبة الركام الكلي إلى .4

، المحتوى المائي W/C،A/C،مقاومة االنضغاط،تصمیم الخلطات الخرسانیة:الكلمات الدالة

Graphical Method of Concrete Mix Design

Dr. Khalid A. Zakaria Mohammad Hatem Mohammad
           Professor                                                Assint lecturer

Civil Eng. Dept. College of Engineering, University of mosul

Abstract
       The current research work caters for the possibility of arriving at a method for
designing concrete mixes (job mix) using locally available materials by means of three
prescribed properties of the mix as design pre-requisites, that is water content, water :
cement ratio and aggregate : cement ratio of wide ranges to cover a good variety of
practical mixes. The above mentioned three prescribed properties can be represented in
a graphical solution manner using a trilinear diagram depending on the fact that the
absolute volume of the concrete mixture consisting of three materials, cement, water
and aggregate is the sum of absolute volumes of the three materials. As a result and
from this representation a quadrilateral area  can  be  formed  which  should  include  a
wide range of mixes having all the prescribed properties mentioned above. The current
work will consider the following main influencing parameters on the job mix:

1. Water : cement ratios between 0.35-0.84.
2. Maximum aggregate sizes of  20 and 12.7 mm.
3. Fine aggregate ranges of fine, medium and coarse (B.S 882-1992 [11])
4. Aggregate : cement ratios between 3.8-7.6.

  Key words: Concrete mix design, Compressive strength, W/C, A/C, Water demand
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المقدمة- 1
یطلق على عملیة التحدید األمثل لنسب مكونات الخرسانة والذي یتطلب فھماً جیداً للمفاھیم النظریة والعملیة 

فالخواص المطلوبة والمحددة ) بتصمیم الخلیط الخرساني( لمطلوبة منھا ودراسة خواص المواد المحلیة والتطبیقات ا
:للخلیط الخرساني تتضمن مایلي

.خواص الخرسانة الطریة·
.الخواص المیكانیكیة المطلوبة للخرسانِة المتَُصلَّبِة مثل متطلباِت الدیمومة والمقاومة·
.[1]لیھاتوفر المواد األولیة الداخلة في عملیة التصمیم وما یؤثر ع·

إن تصمیم الخلطة الخرسانیة یستند على تقدیر جید ألفضل نسب للمواد األولیة وعلى أسس العالقات التي تربط 
بینھا، لذا أصبح تصمیم الخلطة الخرسانیة یتم عن طریق دراسة عملیة الختیار مواد الخلط المناسبة وتقدیر كمیاتھا 

صلة على الحد األدنى من خواص معینة وبصورة خاصة القوام والمقاومة النسبیة بھدف إنتاج خرسانة بأقل كلفة وحا
وألّن الحجم المطلق ألي مادة مركبة یساوي مجموع الحجوم المطلقة .والدیمومة والعوامل المؤثرة لھذه الخواص

) عم والخشنالنا(والركام السمنتلمكونات تلك المادة، وبما أّن الخرسانة ھي خلیط من ثالثة مركبات رئیسیة ھي 
ا المتكتل من الخلیط الخرسانی1m3والماء، فأنّھ یمكن تمثیل الخرسانة بشكل ثالثي األضالع والذي یمثل 

.[2] )1(وكما في الشكل )المرصوص(

لنقطة ، ففي ا)خشن+ناعم(والركام السمنتمن الماء ومتكتلمتر مكعب واحد من خلیط ) WCA(یمثل المثلث 
)C ( ولكن بدون ماء أو ركام، بطریقة مماثلة السمنتالخلیط یتكون من متر مكعب واحد من)W ( تمثل خلیط یتكون

وفي ضمن حدود ھذا المثلث سوف تمثل كل التراكیب أو . تمثل خلیط یتكون من ركام فقط) A(من ماء فقط، ونقطة 
في ) P(كعب واحد من ھذا الخلیط وعلى سبیل المثال النقطة المجامیع المكونة من المواد الثالثة التي تعطي متر م

من ) m30.3(من الماء باإلضافة إلى ) m30.3(والسمنتمن ) m30.4(تمثل  خلیط یتكون من)1(الشكل 
بالحجوم المطلقة على أیة حال فمن الواضح بأن لیس كل االحتماالت من تراكیب أو مكونات ) الخشن والناعم(الركام

الخواص الموصوفة مسبقاً مدار ،بغیة تثبیت]2[الثة ھي مالئمة أو تصلح لالستعمال في الخرسانة اإلنشائیةالمواد الث
وذلك للحصول على االحتماالت من تراكیب مالئمة ) A/C(كذلكو) W/C(البحث الحالي أي المحتوى المائي ونسب

تشع أو تنطلق ) 2(شكل عة خطوط مستقیمة فقد تم اعتماد مجمو)ضمن المساحة رباعیة الشكل(اإلنشائیةللخرسانة
مجموعة خطوط بطریقة مماثلة). 3.3-1.1(إلى الماء وتتراوح بین السمنتتمثل حدوداً لنسب ) A(من نقطة 

.[2])السمنت ،الماء والركام(من خليط يتكون من 3م1حجم ): 1(الشكل



تصمیم الخلطة الخرسانیة بطریقة الرسم: زكریا 

3

وزناً، ) 1:8(و ) 1:2(بین السمنتتمثل حدوداً من نسب الركام الكلي إلى ) W(مستقیمة تشع أو تنطلق من نقطة 
، والتي تمثل )Kg/m3 260(و ) Kg/m3 100(وط متوازیة تمثل المحتوى المائي بین وأخیراً ترسم أو تثبت خط

].4,3[الحدود المعتمدة عملیاً والتي أخذت بعین االعتبار في الطریقة المقترحة

) A&W(النقطتینالخطوط الشعاعیة المنطلقة من من تقاطعات)xxxx(بعد الحصول على المساحة الرباعیة الشكل 
یتم رسم ھذه المساحة أوالً بمقیاس أكبر، )2(كما في الشكل لخطین المتوازیین اللذین یمثالن المحتوى المائيمع ا

بطریق العالقة بین الحجم المطلق والوزن النوعي () Kg/m3(وثانیاً یتم تحدید معالم المساحة وتحویلھا إلى أوزان 
ومحتوى الركام السمنتلكل من المحتوى المائي ومحتوى من الخرسانة ) 3في صpوكما اشیر إلى حسابات النقطة 

).3(الكلي لتشتمل على عدد كبیر من الخلطات الخرسانیة وكما موضح في الشكل
، تم اختیار سبع خلطات تمثل مدیات عملیة مختلفة من )3(، المبینة في الشكل )xxxx(ن المساحة الرباعیة م

) خشن+ناعم(وركام كلي ) Kg/m3128-210 (مائي من والتي أعطت محتوى) Kg/m3250-500 (السمنت 
)Kg/m31882 -1978 (والتي سوف یتم اعتمادھا في البحث الحالي وكما موضحة في الجدول)1.(

.الخلطات الخرسانیة المعتمدة في البحث الحالي ): 1(الجدول

الخلطات 
الخرسسانیة

محتوى السمنت 
)Kg/m3(

المحتوى المائي
)Kg/m3(

الكليالركام 
)Kg/m3(

W/Cنسبة 
الوزنیة

A/Cنسبة 
الوزنیة

125021019000.847.6الخلطة 
226518619080.707.2الخلطة 
328512819780.456.9الخلطة 
430016319390.546.5الخلطة 
531518919570.606.2الخلطة 
638719818820.514.9الخلطة 
749617318850.353.8الخلطة 

.[2]مبادئ تصميم الخلطة الخرسانية): 2(الشكل

X

X

X

X
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م

ف ھي ضمن المحتوى المائي الموصو) Kg/m3128-210 (و یالحظ من الجدول أعاله بأن مدیات المحتوى المائي 
).A/C(و)W/C(وكذلك نسب ) Kg/m3100 -260 (مسبقاً 

الشكل
)3

(
المساحة الرباعية 
)

xxxx
(

، بعد الت
كبير
.

X

XX
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طرائق العمل- 2
:نموذج الفحص: 2-1

یر د تحض اد بع ة بأبع ة مكعب ب حدیدی ي قوال بھا ف تم ص ا، ی ددة لھ ب المح ق النس انیة وف ة خرس ل خلط mmك
اذج الخرسانیة ) 2(والجدول [5](B.S 1881:1983)وبموجب المواصفة البریطانیة) 100×100×100( دد النم ین ع یب

.التي أعدت لغرض دراسة الخصائص األساسیة المشار إلیھا

.الخرسانیة المطلوبة لكل خلطة عدد النماذج ): 2(الجدول

نوع الركام الخلطة الخرسانیة
الناعم

المقاس األقصى للركام 
)mm(الخشن

عمر الفحص
)یوم(

عدد النماذج

M120283رمل خشن
20283رمل متوسط
20283رمل ناعم
12.7283رمل خشن

12.7283رمل متوسط
12.7283رمل ناعم

وع ال و مجم انیة ھ ة خرس ل خلط اذج لك و)18(نم و ذجنم ابقاً ھ ا س ار إلیھ بعة المش انیة الس ات الخرس )126(، أي للخلط
ع  تم رص النماذج الخرسانیة باستخدام قضیحیث ،نموذًجا ع المرب فة ) 19x19mm(ب الرص ذي المقط ب المواص وحس

.ساعة من صبھا وحتى یوم الفحص) 24(ثم غمرت النماذج في الماء بعد [5](B.S 1881:1983)البریطانیة

:خواص المواد المستخدمة في الدراسة العملیة: 2-2
ة،تم إعداد سبعة:الخلطة الخرسانیة:2-2-1 واد مختلف ة بنسب م منت (خلطات تجریبی م496-250س وى (و) 3م/كغ محت

ائي  م210-128م ي (و) 3م/كغ ام كل م1978-1882رك احة الرباعی)3م/كغ ن المس رت م كل ، اختی ل )3(ة، ش ي تمث ، لك
م خلطات متنوعة ذات قوام متغیر ین )7(الحظ جدول رق راوح ب منت تت ى اس اء إل ا نسبة م ذ ) 0.84-0.35(ولھ م األخ وت

ل ناف الرم ر أص ار تغی ر االعتب ن(بنظ ط وخش ى)ناعم،متوس اس األقص ذلك المق ىلوك و ،لحص ى بفھ اس أقص و 20(مق
و فالمستخدم السمنتأما،)4و3(الركام الخشن مبینة في الجدولین كل من الركام الناعم وخواصو)ملم12.7 وع المن ھ ن

.)O.P.C(ندي االعتیاديالبورتال
.خواص الركام الناعم ): 3(الجدول

نوع الركام الناعم

الوزن النوعي
االمتصاص

%

نسبة المواد الناعمة % 
الضارة 

)#200مار من منخل ( S.S.DOven dry

%5ال یزید عن 2.632.562.471.9خشنالرمل ال
%5ال یزید عن 2.612.542.501.9الرمل المتوسط
%5ال یزید عن 2.62.522.541.9الرمل الناعم

.بعض خواص الركام الخشن ذات الصلة ): 4(الجدول

%االمتصاصالوزن النوعينوع الركام الخشن
S.S.DOven dry

mm(2.662.621.000 12.7(أقصى حصى بمقاس
mm(2.662.620.930 14(حصى بمقاس أقصى    
mm(2.662.620.807 20(حصى بمقاس أقصى    
mm(2.662.620.807 40(حصى بمقاس أقصى    



Al-Rafidain Engineering                          Vol.19             No.3                   June 2011

6

فحص النماذج:2-2-2
ري فح اذج أج غاط للنم ة االنض كلالص مقاوم ة الش فةمكعب ات المواص ب متطلب ةالبریوحس B.S)طانی

وبمعدل سرعة تسلیط) kn 2000(سعة ) ELE(تم الفحص باستخدام جھاز فحص ضغط نوع حیث ،[6](1881:1983
).kn/s3(للحمل

النتائج والمناقشة- 3
:مقدمة: 3-1

غاط الخرسانةإلى Abram Duff( [7](أشار العالم  ة انض ى مقاوم ؤثرة عل ي العوامل الم ا یل انة وكم الخرس
اءلنفس الم( ى نسبة الم ط عل د فق ین تعتم ة ولعمر مع ة انضغاط الخرسانة المتكتل السمنت/واد وظروف الفحص فإن مقاوم

:وعلیھ فیما یلي)المستعملة في الخلیط الخرساني

:على مقاومة االنضغاط)W/C ratio(السمنتتأثیر نسبة الماء إلى :3-2
ع نسبة النتاتوضح) 5و4(لینوكذلك الشك) 6و5(ینولالجد ة االنضغاط م ا لمقاوم ئج التي تم الحصول علیھ

دما ) ملم20و12.7(لحصى بمقاس أقصى ) یوم28(بعمر السمنتالماء إلى  ھ عن ائج أن درج، إذ تشیر ھذه النت مع رمل مت
ام الخشن أي الكثافة لنظراً لزیادة وحدة الوزن تكون الفراغات في الخرسانة أقل ما یمكن نتیجًة الستعمال الرمل الخشن لرك

ى فتقل الفراغات اء إل ع نسبة الم یاً م ب عكس منتمقارنًة مع الرمل الناعم والمتوسط فإّن مقاومتھا تتناس ى الس ا یشیر إل كم
ك ائجAbrams([7](ذل ذلك تشیر النت اء، ك ب م ة لنس ة العالی ى المقاوم منت /إل ة ) 0.35(اس ة النظری ن القیم ة م أي القریب

د ) ماء النزف(، أي عدم وجود ماء زائد كامالً السمنتلتمیؤ ) 0.38( س صحیح عن ة والعك ى المقاوم ؤثر عل دوره ی ذي ب ال
).0.84(اسمنت /نسبة ماء

*.ورمل متدرج) ملم20(لحصى بمقاس أقصى یوم) 28(النضغاط للنماذج الخرسانیة بعمرامقاومة ): 5(الجدول

W/C
ratio

للركام الخشنmm 20 مقاس أقصى -)2ملم/نت(مقاومة االنضغاط 

رمل ناعمرمل متوسطرمل خشن

0.3560.05754.2
0.4542.040.936.0
0.5135.032.832.5
0.5433.831.931.0
0.6026.324.823.4
0.7017.816.215.5
0.8411.01010.5

*.ورمل متدرج) ملم12.7(س أقصى یوم لحصى بمقا) 28(مقاومة االنضغاط للنماذج الخرسانیة بعمر): 6(الجدول

W/C
ratio

للركام الخشنmm 12.7 مقاس أقصى -)2ملم/نت(مقاومة االنضغاط 

رمل ناعمرمل متوسطرمل خشن

0.3563.059.358.0
0.4540.640.037.6
0.5137.336.335.8
0.5435.634.633.9
0.6028.026.625.8
0.7020.119.218.3
0.841412.712.1

)4(توضیح للشكل رقم *

)5(توضیح للشكل رقم *
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.)mm 20(الماء إلى االسمنت لحصى بمقاس أقصى تغایر الھطول مع نسب): 7(الجدول

للركام الخشنmm 20المقاس األقصى - )mm(الھطول  W/C
ratioالرمل الناعم الرمل المتوسط الرمل الخشن

9 10 19 0.35
20 25 40 0.45
32 37 52 0.51
35 46 63 0.54
44 53 72 0.60
58 69 93 0.70
80 100 130 0.84

:على مقاومة االنضغاطالمقاس األقصى للركام تأثیر: 3-3
ة یتضح)4،5(شكلینالمن و) 6(،)5(من الجدولین  ي مقاوم ى نقصان ف ؤدي إل أّن زیادة المقاس األقصى للركام ی

ام تعطي السمنتاالنضغاط للخرسانة وھذا یحصل عند ثبات نسبة الماء إلى رة للرك وھذا یرجع إلى أن المقاسات الكبی
ة  ین عجین رابط ب ة االنضغاط السمنتمساحة سطحیة أقل للربط مما یؤدي إلى ضعف الت ل مقاوم الي تق ام وبالت والرك

.[10,9,8]للخرسانة

:على مقاومة االنضغاطتدرج الركام الناعم تأثیر: 3-4
ى ، ف)4(كما مبین في الشكلتأثیر تدرج الركام الناعملنفس المقاس األقصى للركام یكون اء إل وت نسبة الم عند ثب

منت ام الس وع الرك ى مجم اعم إل ام الن ن الرك ى م بة أعل ذلك نس ى  وك غاط أعل ة انض ي مقاوم ن یعط ل الخش ، الرم
)FA/TA (تخدم ام المس طحیة للرك احة الس بب المس ك بس ات وذل ع نومتطلب زداد م ي ت ة الت اء للخلط ل الم ة الرم عوم

.[10]وذلك لنفس مقاومة االنضغاط ) یمكن للرمل الخشنأي تكون أقل ما(المستخدم 

ى السمنتعالقة محتوى : 3-5 ي )W/C ratio(السمنتمع كل من نسبة الماء إل ام الكل بة الرك ونس
):A/C(السمنتإلى 

مع مقاومة السمنتنسبة الماء إلى ): 4(الشكل

) 28(وبعمر ) mm 100(االنضغاط لمكعبات بأبعاد 

.ورمل متدرج) mm 20(لحصى بمقاس أقصىيوم

مع مقاومة السمنتنسبة الماء إلى ): 5(الشكل

) 28(وبعمر ) mm 100( االنضغاط لمكعبات بأبعاد 

.ورمل متدرج) mm 12.7(لحصى بمقاس أقصىيوم
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وزناً، حیث من السمنتوالمحتوى المائي ممثلھ بنسبة الماء إلى السمنتیوضح العالقة بین محتوى ) 6(الشكل 
بسبب ما تحتاجھ الخلطة الخرسانیة من محتوى مائي السمنتتقل نسبة الماء إلى السمنتالواضح بأنّھ عند زیادة محتوى 

ة متوقعة في مقاومة إلكمال عملیة التمیؤ عند امتالء فراغات الجل وتوقف عملیة التمیؤ مما سیؤدي بالتالي إلى زیاد
ھذه العالقة .وزناً السمنتونسبة الركام الكلي إلى السمنتالذي یشیر إلى العالقة بین محتوى ) 7(االنضغاط، أما الشكل 

وعلى العكس الخلطات ذات النسب السمنتتكون عادًة غنیة ب) A/C(تؤكد على أّن الخلطات ذات النسب الواطئة من نسب 
في الخلیط بغیة السمنتمن جھٍة أخرى یجب تحدید حد أدنى لمحتوى . السمنتتفتقر عادًة إلى )A/C(العالیة من نسب 

تغلیف حبیبات الركام وملئ الفراغات بینھا وربط أجزاء الخلیط مع بعضھا البعض لجعلھا كتلة متماسكة وغیر قابلة 
.[9,8]كتیمة بدرجة مقبولةلالنفصال و
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:لطات الخرسانیةخطوات تصمیم الخ: 6- 3
:مثال تصمیمي باستخدام العالقات الناتجة عن المساحة الرباعیة:6-1- 3

ال غاط : مث ة انض انیة بمقاوم ة خرس میم خلط وب تص ة ) ( 35MPa(مطل ل المقاوم ة تمث ذه المقاوم أّن ھ رض ب ع الف م
لحة ، إّن یوماً  الستخدامھا في ) 28(وبعمر ) ولیس الصغرى)  لنماذج مكعبة الشكل(التصمیمیة  صب سقوف خرسانیة مس

ى    اس أقص ھ مق ري ل ى نھ و حص تخدم ھ ى المس ة ) 20mm(الحص فة البریطانی ب المواص ا ) BS882:1992(وحس أم
.BS882:1992( [11](الركام الناعم فھو من النوع الخشن حسب المواصفة البریطانیة

:خطوات التصمیم
باستخدام العالقة ) MPa 35(ومة االنضغاط التصمیمیة عند مقاالسمنتتحسب نسبة الماء إلى ) 4(من الشكل -1

).0.51(للرمل الخشن والتي تساوي 
) Kg/m3 350(والذي یساوي) 0.51(السمنتعند نسبة الماء إلى السمنتیحسب محتوى ) 6(من الشكل -2

.
).5.5(لتي تساوي وا) Kg/m3 350(السمنتعند محتوى السمنتتحدد نسبة الركام الكلي إلى ) 7(من الشكل -3
350(أي ) Kg/m3 178.5(یحسب محتوى الماء والذي یساويالسمنتمع نسبة الماء إلى السمنتمن محتوى -4

x 0.51.(
1925(یحسب محتوى الركام الكلي والذي یساوي السمنتمع نسبة الركام الكلي إلى السمنتمن محتوى -5

Kg/m3 ( أي)5.5 x 350.(
(وركام ناعم ) Kg/m31176 (إلى ركام خشن یتم فصل محتوى الركام الكلي)1(استعمال المعادلة رقم ب- 6

Kg/m3749([2].

العالقة بين محتوى السمنت مع نسبة ): 6(الشكل

.الماء إلى السمنت

العالقة بين محتوى السمنت مع نسبة ): 7(الشكل

.الركام الكلي إلى السمنت
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) : 3(تدقیق التصمیم باستخدام المساحة الرباعیة شكل :6-2- 3
) 35MPa(وبمقاومة انضغاط تصمیمیة ) 1-6-3(إّن تدقیق تصمیم الخلطة الخرسانیة الموضحة في المثال أعاله 

.كاآلتيیوماً ) 28(بعمر 

:خطوات تدقیق التصمیم
باستخدام العالقة ) MPa 35(عند مقاومة االنضغاط التصمیمیة السمنتتحسب نسبة الماء إلى ) 4(من الشكل .1

).0.51(للرمل الخشن، والتي تساوي 
350(بقة والذي یساوي كما في الخطوة الساالسمنتعند نسبة الماء إلى السمنتیحسب محتوى ) 6(من الشكل .2

Kg/m3.(
السمنتومحتوى ) 0.51(معكوس ) C/W=1.96(إلى الماء السمنتمن المساحة الرباعیة ومن تقاطع نسبة .3

) Kg/m31917 (ومحتوى الركام الكلي) Kg/m3175 (فإّن كالً من محتوى الماء ) Kg/m3 350(المساوي 
).8(وكما في الشكل 

(وركام ناعم) Kg/m31171(یفصل الركام الكلي إلى ركام خشن ) 1(باستخدام المعادلة رقم .4
Kg/m3746(1:2.13:3.35/ 0.50، أي بنسب وزنیھ.

:التحلیل اإلحصائي: 6-3- 3
أجري التحلیل اإلحصائي للنتائج المستحصلة من قیاس مقاومة االنضغاط للمكعبات الخرسانیة للخلطات 

وباعتماد طریقة التحلیل ) SPSS(دام الطریقة المقترحة باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي الخرسانیة المصممة باستخ
إذ تعد طریقة التحلیل التراجعي من الطرق اإلحصائیة . للنتائج) Multiple Linear Regression(التراجعي الخطي 

) ƒcu(ات المعتمدة وھي مقاومة االنضغاط الجیدة في تحلیل النتائج المختبریة، والتحلیل أجري عن طریق إدخال المتغیر
:یوماً والمتغیرات غیر المعتمدة والتي تتضمن اآلتي) 28(للمكعبات بعمر 

).Kg/m3(محتوى السمنت .1
).W/C ratio(نسبة الماء إلى السمنت .2
).A/C ratio(نسبة الركام الكلي إلى السمنت .3
).mm(المقاس األقصى للركام الخشن .4
).ناعم، متوسط، خشن(تدرج الركام الناعم.5

نتائج التحلیل اإلحصائي أظھرت شكل العالقة التي تربط المتغیر المعتمد مع المتغیرات غیر المعتمدة وكما مبین في 
).2(المعادلة رقم 

أي إّن الخلطة الخرسانیة ستكون كاآلتي
Cement =350 Kg/m3

Water =178.5 Kg/m3

Sand =749 Kg/m3  G/S =1176/749 =1.57
Gravel =1176 Kg/m3

:أي بنسب وزنیھ
   1:2.14:3.36/0.51  3.36/2.14= 1.57

       Z-Y
A =               -------- 1 [2]  [13]
       X-Z

A : نسبة الركام الناعم إلى الركام الخشن
X :معامل السطح نسبًة للركام الناعم، یتم بواسطة مجموع حاصل ضرب النسب الوزنیة المتبقیة على كل منخل للركام
Y : الناعم والخشن معامل السطح نسبًة للركام الخشن ،Xنھائي الكلي ثاابت المعامل السطحي ویضاف الى المجموع ال

.1000بعد ذلك یقسم الناتج على 330مساوي إلى 
:   Z لركام ذو مقاس أقصى ) 0.7،0.6،0.55= (معامل السطح نسبًة لخلیط الركام معتمدًة على المقاس األقصى للركام

.ملم على التوالي) 10،20،40(

FMAS
CACCCWfcu

´+´-
´+´+´--=

210.1197.0
/258.10.207.0/968.70208.58

---- (2)
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:حیث أنّ 
)ƒcu :( مقاومة االنضغاط بعمر)(یومًا ) 28MPa.(
)W/C :( ًنسبة الماء إلى السمنت وزنا.
)A/C :(لركام الكلي إلى السمنت وزناً نسبة ا.
)C.C :( محتوى السمنت)Kg/m3.(
)MAS :( المقاس األقصى للركام الخشن)mm.(
)F :( عن الرمل الخشن3عن الرمل المتوسط ورقم 2عن الرمل الناعم، رقم 1تدرج الركام الناعم ویعوض برقم

الشكل
)8

(
ضح عمل

مثال يو
صميم

ية الت
.

X
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: دراسة مقارنة:5-4- 3
مع خلطات ) 2(مقارنة لنتائج المعادلة تم إجراء دراسةي إیجاد مقاومة االنضغاط ، ف) 2(للتحقق من دقة المعادلة 

إذ من الواضح صالحیة ). 8(وكما مبین في الجدول [10]ومعروفة مسبقاً بالطریقة البریطانیة الحدیثةخرسانیة مصممة
ة االنضغاط النظریة للخلطات الخرسانیة وعند المنوه عنھا أعاله وباإلمكان استعمالھا عملیاً للتنبؤ عن مقاوم) 2(المعادلة 

.توفر المتغیرات في تلك المعادلة فضالً عن ھذا وذلك لغرض المقارنة مع قیم ناتجة عن الفحوصات العملیة أیضاً 
.)2(قارنة النتائج الفعلیة لمقاومة االنضغاط مع النتائج النظریة المحسوبة من معادلة م): 8(الجدول

مقاومة 
االنضغاط 

الفعلیة 
)MPa(

مقاومة االنضغاط 
باستعمال (النظریة

)2معادلة 
)MPa(

الركام 
الناعم

المقاس األقصى 
)mm(للركام الخشن 

محتوى 
السمنت

)Kg/m3(

A/C
ratio

W/C
ratio

[10]36.50 35.70 خشن 20 375 4.80 0.460
[10]46.10 44.50 ناعم 20 425 4.15 0.390

االستنتاجات- 4
تصمیم الخلطات الخرسانیة بطریقة الرسم كما یقترح البحث الحالي یجب أن تحدد بمجال ثالثة إن طریقة .1

إلى السمنت، نسب )Kg/m3(وھي نسب عملیة من الماء ) Pre-requisites(متطلبات أساسیة ما قبل التصمیم 
مساحة رباعیة وذلك للحصول على ال) A/C ratio(السمنت، ونسب الركام الكلي إلى )C/W ratio(الماء 

الشكل والتي تضم أو تحوي عدداً ھائًال من الخلطات الخرسانیة ومن المفترض لھذه الخلطات أن تفي أو تتطابق 
.مع متطلبات ما قبل التصمیم

لكون ھذه الطریقة تعطي الركام المطلوب للخلطة الخرسانیة على ھیئة ركام كلي فإّن ھذا یعطي مرونة كبیرة .2
مال مقاسات قصوى مختلفة، وتدرج مختلف للركام الناعم للخلطة الواحدة ، أي فحص عدد لھذه الطریقة باستع

.كبیر من الخلطات من اختیار خلطة واحدة من المساحة رباعیة الشكل
من مقارنة نتائج الطریقة المقترحة مع نتائج الطرق القیاسیة المعروفة نستنتج أن الطریقة المقترحة لتصمیم .3

، إذ أعطت مؤشراً عملیاً لطریقة بسیطة وسھلة التطبیق باستخدام مواد مقبولةة أعطت نتائجالخلطات الخرسانی
.محلیة وبإعطاء نتائج جیدة بالنسبة لمقاومة االنضغاط

4.

التوصیات- 5
فضًال عن استعمال متطلبات تصمیم متغیرة عن البحث السمنتإجراء دراسة مشابھة ولكن بتقلیل نسب الماء إلى .1

ة من السمنتتحدیداً نسبة الركام الكلي إلى الحالي  ب القلیل ذلك استعمال النس اءالسمنتوك ى الم ) w/c ratio(إل
.بغیة إنتاج خرسانة عالیة المقاومة

.والركام الخشنالسمنتإجراء دراسة مشابھة ولكن باستخدام أنواع أخرى من .2
وزن إجراء دراسة مشابھة ولكن باستخدام أنواع أخرى من الركام وھن.3 ا تجدر اإلشارة إلى استعمال ركام خفیف ال

.إلنتاج خرسانة خفیفة الوزن ألغراض استعماالت العزل الحراري والصوتي
4.
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