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الممخص
تم دراسة تأثير المعالجة باستخدام طرق مختمفة عمى مقاومة االنضغاط لمخرسانة االعتيادية وكثافتيا ،حيث اخضعت
النماذج الى خمس طرق معالجة مختمفة تضمنت المعالجة القياسية (الغمر بالماء) ،معالجة باليواء ،معالجة باستخدام أكياس
بالستيكية (أكياس البولي اثيمين) مغمقة ذات الوان مختمفة وىي أكياس شفافة وبيضاء واخي ار سوداء ،كما وقد تم دراسة تأثير
تغير نسبة الماء/السمنت عمى مقاومة االنضغاط لمخرسانة وتحت ظروف المعالجة الخمسة السابق ذكرىا ،اظيرت النتائج ان
المعالجة القياسية (الغمر بالماء) ىي افضل انواع المعالجة تمييا المعالجة باألكياس البالستيكية الشفافة تمييا المعالجة
باألكياس البيضاء ثم المعالجة باألكياس السوداء حيث انيا اعطت نتائج جيدة مقارنة بالمعالجة القياسية كما ان المعالجة
باألكياس البالستيكية اعطت نتائج افضل من المعالجة باليواء ،وفيما يخص الكثافة فيناك نقصان في قيميا عند استخدام
المعالجة باليواء واألكياس البالستيكية ،وفيما يتعمق بتأثير نسبة الماء/السمنت فإنو لوحظ تحت نفس النوع من المعالجة ىناك
انخفاض في مقاومة االنضغاط عند زيادة نسبة الماء/السمنت.
الكممات الدالة :معالجة الخرسانة ،معالجة الخرسانة باألكياس ،نسبة الماء /السمنت.
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Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss E. mail: kujss@uokirkuk.edu.iq,
kujss.journal@gmail.com
83

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)
Volume 14, Issue 2, June 2019 , pp. (83-97)
ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

The Effect of Different Curing Method and Water /Cement
Ratios on Concrete Compressive Strength
Khalid Abdul Aziz Zakaria1, Ashtar Saleh AL-Luhybi2, Rana Burhan Alshahwany3
1,2

Department of Civil Engineering, College of Engineering, University of Mosul, Mosul, Iraq.

3

Department of Environmental Engineering, College of Engineering, University of Mosul,
Mosul, Iraq.
1

Khalid_aziz@yahoo.com, 2aziztaher@uomosul.edu.iq, 3rn.burha@uomosul.edu.iq

Abstract
At this paper, an experimental investigation was conducted to explore the effect of different
curing methods and water cement ratios on compressive strength and density of normal weight
concrete. The samples had been submitted to five different curing methods including: water
curing (standard curing), air curing and three types of colored plastic bags curing including
(Transparent, white and black bags). The effect of w/c ratio on compressive strength at different
curing had been studied too. Test results shows that the curing by plastic bags gives accepted
results compared with standard curing and better than air curing. For all kinds of referenced
curing the increasing in w/c ratios decrease the compressive strength, and the density of concrete
samples reduces at air and plastic bags curing compared with standard curing.
Key words: curing of concrete, plastic bags for curing concrete, water/ cement ratio.
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 .1المقدمة:
ان مادة الخرسانة ىي المادة األكثر شيوعا في االستخدام في مجال البناء ،اىم خاصيتين لمخرسانة تكمن في مقاومتيا
لمضغط وقوة تحمميا .ىناك عدة عوامل تؤثر عمى ىاتين الخاصيتين منيا كمية ونوعية السمنت المستخدم في الخمطة
الخرسانية والتدرج والمقاس االقصى لمركام والشكل والمممس السطحي لحبيبات الركام ] ،[1إضافة إلى نسبة الماء إلى السمنت
وطريقة المعالجة ] .[2ان اليدف من المعالجة ىو المحافظة بقدر االمكان عمى ابقاء الخرسانة مشبعة او قريبة من اإلشباع
لحين ممئ الفراغات التي كانت أصال ممموءة بالماء في عجينة السمنت الطرية بالكمية المرغوبة من نواتج عممية االماىة ،كما
ان الحاجة الى المعالجة تأتي من حقيقة حصول اماىة السمنت فقط عندما تكون المسامات الشعرية ممموءة بالماء وليذا السبب
يكون من الضروري منع فقدان الماء من المسامات الشعرية نتيجة لمتبخر باإلضافة لذلك فان الماء المفقود داخميا بسبب
الجفاف الذاتي البد من تعويضو من الماء الخارجي ،اي يجب جعل دخول الماء إلى الخرسانة ممكنا ].[3
معالجة الخرسانة عن طريق منع الماء المستخدم في الخمطة من الخروج عادة تنفذ بأحد األساليب التالية ]:[4
 -1غمر الخرسانة بالماء.
 -2معالجة سطح الخرسانة بحيث يمنع جفاف السطح.
 -3تغطية الخرسانة اما باستخدام الرمل الرطب ونسيج الخيش والتي يحافظ عمييما رطبين من خالل رشيا عمى فترات ،او
باستخدام أكياس البولي اثيمين (األكياس البالستيكية).
ىناك العديد من البحوث التي أجريت لدراسة تأثير طرق المعالجة المختمفة عمى خصائص الخرسانة ،حيث قام الباحث
ناظم خميفة وآخرون ] [5بدراسة تأثير طرق اإلنضاج عمى مقاومة انضغاط الخرسانة حيث تم استخدام خمس طرق انضاج في
الدراسة وىي الطريقة البريطانية والتي تشمل غمر الخرسانة بالماء بعد صب النموذج بـ  24ساعة ثم وضعو في أكياس البولي
اثيمين لحين الفحص ،والمعالجة بواسطة التغطية بالخيش مع الرش بالماء مرتين يوميا وطريقة الغمر بالماء وطريقة الرش
بالماء مرتين يوميا وطريقة الطالء بمادة الفمنكوت واظيرت نتائج بحثيم ان مقاومة االنضغاط لنماذج الخرسانة المعالجة
باستخدام الطريقة البريطانية سجمت اكبر قيم لممقاومة .كما قام الباحث  [2] Alukoبعمل مقارنة بين خمس طرق لمعالجة
الخرسانة وىي الغمر بالماء ،تغطية الخرسانة بأكياس البولي اثيمين ،وطريقة الرش بالماء بشكل مستمر والتغطية بطبقة من
الرمل الرطب واخي ار تغطية الخرسانة بنسيج الخيش الرطب ،وقد تبين من دراستو ان طريقة الرش المستمر بالماء ىي التي
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سجمت أعمى مقاومة انضغاط .وفي عام  2013قام الباحثان  [6] Abalaka and Okdiبإجراء دراسة حول تأثير المعالجة
بالماء والمعالجة باليواء عمى مقاومة انضغاط الخرسانة عند اعمار مختمفة ووجدا ان النماذج المعالجة باليواء سجمت انخفاضا
مقداره  15.5%مقارنة بالنماذج المعالجة بالماء.
 2.1اهمية البحث:
يعتبر الماء مفتاح الحياة والسبيل االبرز لدواميا عمى سطح االرض ،وجميعنا متأكد دون ادنى شك ان الماء ىو اكثر
المواد استيالكاً من قبل االنسان متصد اًر لترتيب المواد االكثر استيالكاً من ناحية اخرى تعتبر الخرسانة ثاني اكثر المواد
استيالكاً بعد الماء ] .[7من الممكن تقميل استيالك المياه باستخدام المواد العازلة التي تقمل تبخر المياه في تطبيقات المعالجة
لمخرسانة بدال من عممية الرش والغمر بالمياه ،كما ىو معموم ان المعالجة القياسية لمخرسانة (الغمر بالماء) تحتاج الى توفير
الكثير من الماء الصالح لمشرب  Tap waterومع قمة توفر المياه في بعض البمدان وخصوصا في البمدان التي تمجأ الى تحمية
مياه البحر كمصدر لممياه ] [8أو عندما تكون المشاريع الخرسانية مقامة في مناطق نائية او قرى بعيدة عن مصادر المياه
الصالحة لمشرب فالبحث عن طرق معالجة اخرى بديمة عن المعالجة القياسية يكون أفضل بحيث الطرق البديمة تحافظ عمى
مقاومة الخرسانة وتكون اقتصادية (اقل تكمفة من توفير المياه الصالحة لمشرب لغرض المعالجة) ،فيناك طرق اخرى لممعالجة
منيا استخدام طريقة المعالجة بالرش وعمى الرغم من انيا تحتاج الى كميات اقل لمماء مقارنة بالمعالجة القياسية اال ان اعتماد
ىذه الطريقة يكون صعبا احيانا خصوصا مع العناصر االنشائية ذات االرتفاع العالي وكما ان كمفتيا تكون اعمى اضافة الى
ان دورات الترطيب والتجفيف تعمل عمى حدوث شقوق في سطح الخرسانة ] .[9يمكن استخدام األكياس البالستيكية في
معالجة الخرسانة التي توفر بعض الفوائد كعدم حاجتيا لمماء الن عمميا في المعالجة يكون من خالل منع ماء الخمط من
التبخر وذلك باستخدام خاصيتيا بأنيا مادة غير نفاذة لمماء ،كما انيا خفيفة الوزن ومتوفرة وسيمة االستخدام في تغميف
االعضاء الخرسانية ذات الشكل البسيط والمعقد ،وىناك خيار أخر بمعالجة الخرسانة باليواء اي بدون تغطيتيا باي مادة او
رشيا بالماء.
ييدف ىذا البحث الى:


دراسة تأثير طرق المعالجة المختمفة عمى مقاومة انضغاط الخرسانة وكثافتيا.
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دراسة تأثير تغير لون األكياس البالستيكية عمى مقاومة انضغاط الخرسانة.



دراسة تأثير تغير نسبة الماء/السمنت عمى مقاومة االنضغاط لمخرسانة عند طرق المعالجة المختمفة.

 .2المواد وطرائق العمل:
 2.1المواد المستعملة في الخلطة الخرسانية:
 2.1.1السمنت :تم استخدام سمنت عراقي محمي مصنع في معمل سمنت بادوش في الموصل حسب المواصفة العراقية رقم()5
لسنة .[10] 1984الجدول 1و الجدول  2يوضحان الخصائص الكيميائية والفيزيائية ليذا السمنت عمى التوالي.
جذول  :1انخصائص انكًٍٍائٍة نهسًُث انًسحخذو.
Standard IQS, No.5

Test result

Property

]1984[10

)(Percentage

1.Oxide composition:

>6

4.7

Alumina, Al2O3

< 21

21.5

Silica, SiO2

>6

2.41

Ferric Oxide, Fe2O3

60-67

62.86

Lime, CaO

Max. 2.8

3.02

Sulphuric Anhydride,SO3

Max. 5

2.25

Magnesia, MgO

31.03-41.05

46.14

C3S

28.61-37.9

27.18

C2S

<8

8.4

C3A

7.72-8.02

7.3

C4AF

2.Compound composition:
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. انخصائص انفٍزٌائٍة نهسًُث انًسحخذو:2جذول
Standard IQS, No.5

Property

Test result

Fineness(Residue on sieve No. 170)

9%

Max. 10%

Specific surface "Blaine"

335.9 (m2/gm)

Min. 230 (m2/kg)

Initial setting time

130 (min.)

≥45 (min.)

Final setting time

230 (min.)

≤600 (min.)

Specific gravity

3.15

1984

Compressive strength 70.7mm cubes
at 3 days

18.96 (MPa)

≥15.0 (MPa)

at 7 days

25.6 (MPa)

≥23.0 (MPa)

.* النتائج معطاة من قبل المعمل المجيز لمسمنت
) ومطابق لممواصفات19mm( تم استخدام حصى نيري اعتيادي ذو شكل كروي وبمقاس اقصى: الركام الخشن2.1.2
.ٍ ٌىضحاٌ انخصائص وانححهٍم انًُخهً نهزكاو انخش4  وانجذول3  انجذول، [11])ASTMC33-93( االمريكية
.ٍ انححهٍم انًُخهً نهزكاو انخش: 3 جذول
Grading of Coarse Aggregate M.A.S 19 mm
Specification Limits
Sieve Size (mm)

%Passing

According to
ASTMC33-93,%

25

100

100

19

95

90-100

9.5

38

20-55

4.75

0

0-10

2.36

0

0-5

ٍ خصائص انزكاو انخش:4 جذول
Type of coarse aggregate

Specific Gravity (SSD)

Absorption%

Rounded gravel

2.68

1.11
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 2.1.3الركام الناعم :تم استخدام رمل ذو معامل نعومة ( )2.63مطابق لممواصفات االمريكية )[11] (ASTMC33-99
انجذول  5وانجذول ٌ 6ىضحاٌ نتائج التحميل المنخمي وخصائص الركام الناعم.

جذول  :5انححهٍم انًُخهً نهزكاو انُاعى.
Specification Limits
According to

)Sieve Size (mm

Passing%

ASTMC33-99,%
89-100

100

4.75

60-100

86

2.36

30-100

74

1.18

15-100

54

600µm

5-70

23

300µm

0-15

0

150µm

جذول  :6خصائص انزكاو انًسحخذو
Absorption%

1.8

Specific

Color

Gravity

Type of fine
aggregate

S.S.D basis
Brown

2.54

Medium sand

 2.2تحضير النماذج:
تم إجراء الدراسة عمى مجموعتين:
المجموعة االولى:
الغاية من ىذه المجموعة ىو دراسة تأثير اختالف طرق المعالجة عمى مقاومة انضغاط الخرسانة وكثافتيا حيث تم تصميم
خمطة خرسانية مرجعية ) (M4حسب الطريقة البريطانية نسبة (السمنت :الرمل :الحصى :الماء) ىي ()1/2.4/3.32/ 0.55
وبمقاس أقصى لمركام ( .)19mmتمت المعالجة بخمس طرق مختمفة تضمنت المعالجة بغمر النماذج في الماء والمعالجة
باليواء والمعالجة باستخدام األكياس البالستيكية الشفافة والبيضاء وأخي ار األكياس السوداء تم صب  60مكعب بأبعاد
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) (100mm×100mm×100mmنهًزجة انًزجعٍة ولكل ظرف من طرق المعالجة تم اخذ معدل  3نماذج لفحص مقاومة
االنضغاط لمخرسانة ألعمار مختمفة ( )1,3,14,28يوم ،كما تم حساب معدل كثافة النماذج لحظة فتح القوالب أي بعد
مرور( )24ساعة عمى عممية الصب وبعد إتمام مدة المعالجة ولمدة ( )28يوم وذلك لغرض المقارنة بين كثافة النماذج
(رطوبتيا) عند استخدام طرق المعالجة مختمفة.
المجموعة الثانية:
فً هذِ انًجًىعة جى دراسة جأثٍز جغٍز َسبة انًاء /انسًُث عهى يقاوية االَضغاط نهخزساَة عُذ يعانجحها بانًاء وانهىاء
واألكٍاس انبالسحٍكٍة حٍث جى تصميم ثالث خمطات خرسانية ( )M1,M2,M3إضافة إلى الخمطة السابقة المستخدمة في
المرحمة السابقة وفق الطريقة البريطانية بقابميات تشغيل مختمفة وذلك من خالل تغيير نسبة الماء /السمنت وتثبيت المقاس
االقصى لمركام الخشن وىو( ،)19mmومن ثم إخضاع نماذج كل خمطة لخمس ظروف معالجة وفحص مقاومة االنضغاط
ليذه النماذج بعد مرور ( )28يوم .انجذولٌ 7بٍٍ َسب يىاد انخهطات األربعة.
جدول :7النسب الوزنية لمخمطات الخرسانية المستخدمة ذات مقاس اقصى (.)19 mm
sand

cement

Mixture

)Gravel Water Slump(mm
0

0.38

4.32

1.76

1

M1

20

0.44

4.1

1.85

1

M2

55

0.5

3.73

2.11

1

M3

85

0.55

3.32

2.4

1

M4

تم صب  60مكعب بأبعاد ( (100mm×100mm×100mmإليجاد مقاومة االنضغاط لجميع الخمطات وبمقاس اقصى
واحد لمركام ىو( )19mmحيث ان كل قيمة ىي معدل فحص ثالثة مكعبات خرساٍَة .تم فحص اليطول لمخمطات الخرسانية
وفق المواصفة األمريكية ( ،[12] )ASTMC143-04كما تم اجراء فحص مقاومة االنضغاط حسب المواصفة البريطانية( BS
.[13])1881: Part 116
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 .3النتائج والمناقشة:
 3.1تأثير ظروف المعالجة المختمفة عمى مقاومة انضغاط الخرسانة:
ان المنشآت التي تستخدم الخرسانة كمادة انشائية في البناء تعتمد باألساس عمى مقاومة الخرسانة كخاصية اساسية ولذلك
يجب اعطاء اىمية وعناية لمطريقة التي ستتصمب بيا الخرسانة ألنيا من العوامل المؤثرة عمى مقاومة الخرسانة ومن
المالحظات الميمة ان ليس كل االعضاء او االجزاء الخرسانية يمكن غمرىا بالماء خصوصا ذات االحجام الكبيرة ] [14وليذا
حاولنا في ىذه الدراسة ان نرى تأثير طرق المعالجة المختمفة عمى مقاومة االنضغاط لمخرسانة لمعرفة امكانية استخدام ىذه
المعالجات في مواقع العمل ،الجدول 8و الشكل 1يوضحان تأثير عمر المعالجة عمى مقاومة االنضغاط لمخرسانة .الشكل1
يبين انو في االعمار المبكرة ال يوجد فرق كبير في مقاومة االنضغاط لمنماذج مع اختالف طرق المعالجة ولكن باستمرار مدة
المعالجة خصوصا بعد االسبوع االول نالحظ ان ىناك اختالفا في مقاومة االنضغاط باختالف طريقة المعالجة .فمن المالحظ
من النتائج المبينة ان النماذج التي تم معالجتيا بغمرىا بالماء اظيرت اعمى قيمة لمقاومة االنضغاط حيث بمغت 31.7MPa
بعمر 28يوم وىي بذلك اعمى بمقدار ( )17.4 ،11.4 ،7.9 ،41%من مقاومة النماذج المعالجة باليواء ،االكياس الشفافة،
واالكياس البيضاء والسوداء عمى التوالي وىذا يعزى الى ان استمرار غمر النماذج في الماء يؤدي الى تغمغل الماء الى داخل
الخرسانة الى حد معين عن طريق المسامات الموجود عمى سطحيا فتتم عممية اماىة السمنت ] .[5اما المعالجة باليواء والتي
اعطت أقل قيمة لمقاومة االنضغاط حيث بمغت  18.7Mpaبعمر  28يوم ،ويرجع سبب ذلك الى ان المعالجة باليواء تؤدي
الى االستيالك الكمي لماء المزجة في نموذج الصب والذي بدوره يقود الى ايقاف عممية اماىة السمنت وبالتالي انخفاض كبير
في مقاومة االنضغاط نسبة الى مقاومة االنضغاط لمنماذج المعالجة بالماء (المعالجة القياسية) ].[15
جذول  :8يقاوية اَضغاط انخهطة انًزجعٍة ( )M4بأعًار يخحهفة جحث ظزوف يعانجة يخحهفة.
Curing condition

)Age of concrete (days
28

14

3

1

31.7

25.0

17.0

11.0

)Water(moist

18.7

18.4

13.7

9.6

Air

29.2

20.6

14.1

9.9

Transparent sheet

28.1

26.2

14.0

6.3

White sheet

26.2

25.0

16.3

10.3

Black sheet
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)Compressive strength(MPa
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شكل  :1مقاومة انضغاط الخمطة المرجعية ( )M4بأعمار مختمفة تحت ظروف المعالجة المختمفة.

كما يالحظ ايضا ان المعالجة باألكياس البالستيكية بجميع الوانيا تأتي بالمرتبة الثانية بعد المعالجة بالغمر في الماء حيث
انيا أعطت نتائج أفضل من المعالجة باليواء وكانت اقل انخفاضا في مقاومة االنضغاط نسبة الى المعالجة بالماء ويرجع
السبب في ذلك ان معالجة النماذج عن طريق تغميفيا باألكياس البالستيكية يحافظ عمى سطح الخرسانة وذلك بسبب امتالك
ىذه األكياس خاصية انيا مواد غير نفاذة ونتيجة لذلك فانيا ستمنع تبخر الماء من الخرسانة وستحافظ ىذه المعالجة عمى كمية
رطوبة جيدة والتي تستخدم إلتمام عممية اماىة السمنت ،وفيما يخص تأثير تغير ألوان األكياس البالستيكية عمى مقاومة
االنضغاط فانو تم صب النماذج في أجواء معتدلة ولذا يالحظ أن النماذج المغمفة باألكياس البالستيكية الشفافة كانت تعطي
أعمى نتائج لمقاومة االنضغاط حيث بمغت  29.2MPaوىي اعمى بمقدار ( )10.3 ،3.3%من مقاومة االنضغاط لمنماذج
المعالجة باألكياس البيضاء واألكياس السوداء عمى التوالي ويمكن تفسير ذلك كالتالي األكياس الشفافة تسمح بمرور أشعة
الشمس وبالتالي يعمل ذلك عمى زيادة درجة الح اررة داخل األكياس وىذا يقود إلى معالجة أسرع من األكياس البيضاء فيي
تعكس أشعة الشمس ولذلك تكون درجة الح اررة أوطأ داخل األكياس مقارنة بدرجة الح اررة داخل األكياس الشفافة األمر الذي
يؤدي الى التباطؤ في عممية اماىة السمنت اما بالنسبة لممعالجة باألكياس السوداء فكما ىو معموم أن المون األسود يمتص
الح اررة ويحافظ عمييا لذلك فيو يعمل عمى تبخر ماء الخمط لمنماذج األمر الذي يؤثر عمى عممية اماىة السمنت ،وليذا يفضل
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استخدام األكياس الشفافة باألجواء المعتدلة ،واستخدام األكياس البيضاء في األجواء الحارة واستخدام األكياس السوداء في فصل
الشتاء].[9
 3.2تأثير ظروف المعالجة عمى وحدة الوزن (كثافة) لمخرسانة:
الجدول  9و الشكل  2يوضحان معدل قيم وحدة الوزن لمنماذج الخرسانية بعمر يوم واحد وبعمر  82يوم قبل فحص
النماذج .عند مقارنة نتائج الكثافة بعمر يوم وبعمر  28يوم نرى ان ىناك زيادة مقدارىا ( )2.8%في كثافة النماذج المعالجة
بغمرىا في الماء في حين يالحظ أن جميع النماذج لباقي طرق المعالجة عانت من نقصان في قيم الكثافة واعمى انخفاض كان
لمنماذج المعالجة باليواء حيث بمغ  1.5%عند المقارنة مع كثافتو بعمر يوم واحد اما النقصان في كثافة النماذج المعالجة
باألكياس البالستيكية فقد كانت متقاربة حيث سجمت بنسب مقدارىا ( )1.2, 1.1, 1.3%لمنماذج المعالجة باألكياس البيضاء
واألكياس الشفافة واألكياس السوداء عمى التوالي اي ان االكياس الشفافة كان فقدانيا اقل لممحتوى الرطوبي وليذا سجمت
مقاومة انضغاط اعمى من طرق المعالجة االخرى باستثناء المعالجة القياسية (المعالجة بالماء) ،وىنا يمكن القول ان مقاومة
الخرسانة وكثافتيا مرتبطة بنوع المعالجة.
جدول  :9وحدة الوزن (الكثافة) لمخمطة الخرسانية المرجعية عند ظروف المعالجة المختمفة.
% decrease and

)Unit weight(kg.m-3

Curing condition

increase

at test 28 days

age 1 day

2.8

2566

2496

)water (moist

-1.5

2426

2464

Air

-1.3

2420

2452

white sheet

-1.1

2411

2438

Transparent sheet

-1.2

2405

2434

black sheet
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شكل  :2كثافة النماذج الخرسانية تحت ظروف معالجة مختمفة.
 3.3تأثير نسبة الماء/السمنت عمى مقاومة االنضغاط لمخرسانة باستخدام طرق معالجة مختمفة:
الجدول  10يبين قيم مقاومة االنضغاط لمخمطات الخرسانية االربعة بنسب الماء /االسمنت المختمفة عند عمر( )28يوم
وتحت ظروف المعالجة المختمفة .ان نسبة الماء /االسمنت ىي من العوامل المؤثرة عمى مقاومة االنضغاط لمخرسانة ،عند زيادة
نسبة الماء في الخرسانة ذلك سيؤدي الى زيادة قابمية التشغيل لمخرسانة وىذه من االمور المرغوب فييا ولكن بالمقابل سيؤدي
الى نقصان مقاومة االنضغاط لكون االسمنت يتفاعل مع النسبة الالزمة من المياه لعممية االماىة والزيادة تبقى عمى ىيئة
فقاعات في الخرسانة بعد جفاف الزيادة تترك محميا مسامات في ىيكل الخرسانة مما يؤدي الى ضعف في مقاومة الخرسانة،
كما ان نسبة الماء/السمنت القميمة تؤدي كذلك الى انخفاض في مقاومة االنضغاط لعدم توفر كمية الماء الالزمة لعممية اماىة
االسمنت ].[16
وليذا نالحظ قيم مقاومة االنضغاط لممزجة  M2ذات نسبة ماء /اسمنت  0.44قد اعطت اعمى مقاومة لجميع ظروف
المعالجة وانخفضت المقاومة عند زيادة نسبة الماء/االسمنت في المزجتين  M3و ،M4كذلك انخفضت المقاومة عند نقصان
نسبة الماء /االسمنت في المزجة  M1لمسبب المذكور اعاله.
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جدول :11مقاومة االنضغاط لمخمطات الخرسانية بعمر( )28يوم وتحت ظروف المعالجة المختمفة.
M4

M3

M2

M1

Curing condition

31.7

40.35

43.6

34.6

)Water (moist

18.7

25.60

30.85

27.3

Air

29.2

28.55

33.5

31.75

Transparent sheet

28.1

29.80

32.25

29.1

White sheet

26.2

27.90

30.55

26

Black sheet

يالحظ من النتائج انو بغض النظر عن مقدار نسبة الماء/االسمنت لكل خمطة فان المعالجة بالماء اعطت اعمى قيم
مقاومة االنضغاط وذلك بسبب ان ىناك سيطرة عمى حركة الرطوبة من والى الخرسانة وىناك سيطرة عمى عممية اماىة السمنت
ودرجة الح اررة ،بينما المعالجة باليواء قد اعطت اقل قيم لمقاومة االنضغاط مقارنة مع طرق المعالجة االخرى فعند مقارنة قيم
مقاومة االنضغاط لمنماذج المعالجة باليواء مع المعالجة القياسية (المعالجة بالماء) لكل المزجات نالحظ ان االنخفاض في
مقاومة االنضغاط بمغ ( (21, 29, 36,41%لكل من  M1,M2, M3,M4عمى التوالي اي ان المزجة ذات نسبة
الماء/االسمنت االعمى ) (M4كان مقدار انخفاض مقاومتيا االعمى  41%عند معالجتيا باليواء وىذا قد يرجع الى مساميتيا
االعمى مقارنة مع باقي المزجات االخرى ،اما فيما يخص النماذج المعالجة باألكياس البالستيكية فأنيا اعطت نتائج مقبولة لقيم
مقاومة ا النضغاط ولكنيا اقل من النماذج المعالجة بالماء ولكن نسب االنخفاض في المقاومة ىي اقل من النماذج المعالجة
باليواء حيث بمغ االنخفاض في مقاومة االنضغاط لممزجات المعالجة باألكياس الشفافة ( (8, 23, 29,8%لكل من M1, M2,
 M3, M4عمى التوالي وىذا ممكن أعزاؤه الى سبب ان المبدأ الذي تعمل عميو طرق المعالجة بتغطية الخرسانة باستعمال
وسط عديم النفاذية او اي واسطة اخرى لتغطية سطح الخرسانة ىو امكانية الحصول عمى معالجة مقبولة عند منع تبخر الماء
االصمي من الخرسانة .واي نوع من الغالف شريطة ان ال يكون مثقوباً او ممزقاً سيمنع تبخر الماء من الخرسانة بصورة فعالة
ولكنو بنفس الوقت سوف لن يسمح بدخول الماء من خارج الخرسانة لمتعويض عن الماء المفقود بالجفاف الذاتي ].[3
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 .4االستنتاجات:
عمى ضوء الدراسة الحالية يمكن القول ان المعالجة بغمر النماذج في الماء ىي أفضل أنواع المعالجات حيث اعطت
اعمى قيم لمقاومة انضغاط وكثافة الخرسانة وينصح باستخداميا عند توفر المياه الصالحة لمشرب لألجزاء الخرسانية التي يمكن
غمرىا ،كما ان المعالجة بتغميف النماذج باألكياس البالستيكية أعطت قيم جيدة مقارنة بمعالجة النماذج بغمرىا في الماء
وأفضل من المعالجة باليواء ،وليذا يمكن استخدام ىذه الطريقة في األماكن التي ال يتوفر فييا ماء بسيولة إلجراء المعالجة وان
اختيار المعالجة باألكياس الشفافة ىو األفضل من بين المعالجة باألكياس البيضاء والسوداء في األجواء المعتدلة ،بينما
المعالجة باألكياس السوداء ىو االفضل في فصل الشتاء المتصاصو الح اررة اما األكياس البيضاء فيفضل استخداميا في فصل
الصيف لعكسيا لمح اررة.
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