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 الخالصــــــــــــــــة
 

 ةـــــــــــالخالص

 مقاومةعالية ال  الركام خفيف الوزن خرسانة صواخ عن ريلتحل عمليةدراسة على  يشمل هذا البحث

تم تحضير خلطة خرسانية عالية المقاومة . أنواع وأبعاد مختلفةبحادية والهجينة ألاأللياف أب والمسلحة

الياف  هي  األلياف المستخدمةأما . يوم 28 عمرب 2مم/نيوتن 41مقاومة انضغاط  خفيفة الوزن ذات

باعية  بةنسب قوفة النهاية عم الياف فوالذية و)S1نوع ( 100 باعية نسبةب طويلة معقوفة النهاية فوالذية

ثمانية  تحضيرتم ). CF( الدقيقةوألياف الكربون  الدقيقة )PP(البولي بروبلين  ألياف و)S2نوع ( 60

 خلطة خرسانية غير مسلحةمتضمنة خرسانية لخرسانة الركام خفيف الوزن عالية المقاومة  خلطات

 مسلحة خرسانية اتخلط وأربعةمن األلياف  واحد مسلحة بنوع خرسانية  خلطات، وثالثة  ليافالاب

مقاومة  ،نشطاري ، مقاومة الشد اال مقاومة االنضغاط تم دراسة بعض الخواص شملت.ةاأللياف الهجينب

فوق الصوتية ،  الذبذبات الكثافة، امتصاص الماء، ، الصالبة، الموصلية الحرارية، سرعةاالنثناء،

 يـوق الرصف الخرسانـابـتم أنتاج ط . االنحرافبل ـك عالقة الحمـ، وكذل رونة االستاتيكيـالم يـمعامل

 النتائج أظهرت   .ة المقاومةمن ثالث خلطات مختلفة لخرسانة الركام خفيف الوزن عالي) المقرنص(  

حسن بشكل كبير من ت الى خرسانة الركام خفيف الوزن عالية المقاومة أضافة األليافأن  المختبرية

نسبة  كانت .ةهجينالحادية والأ في حالتي االلياف االنشطاري ةباالنثناء، مقاومة الشد والصال مقاومة

 لمسلحة باالليافا لخرسانة الركام خفيف الوزن عالية المقاومة  مقاومة الشد األنشطاريالزيادة في 

ألياف فوالذية % S1  +0.5الياف فوالذية نوع % HSF1 )0.5 لخلطاتللنماذج المهيئة من ا ةالهجين

 S2 ( ،HSPPFألياف فوالذية نوع% S1 +0.25ألياف فوالذية نوع% S2( ،HSF2 )0.75نوع 

ألياف % 0.75( HSCFو)  ألياف البولي بروبلين % S1   +0.25ألياف فوالذية نوع % 0.75(

٪ على 433.3٪ و 377.7٪، 361.1٪، 316.6 هي) ألياف الكاربونS1 0.25% +  فوالذية نوع

 .بالمقارنة مع النماذج غير المسلحة باأللياف التوالي

زيادة في مقاومة األنثناء أن نسبة ال.تزداد مقاومة األنثناء للخلطات الحاوية على ألياف أحادية وهجينة   

بنسب حجمية  S1الحاوية على ألياف فوالذية أحادية نوع  عالية المقاومةلخرسانة الركام خفيف الوزن 

 عند.٪ على التوالي60.64٪ و 29.52٪، 52.37٪ من ألياف الكربون هي 0.25و ٪ 1  ٪،0.5  

 األلياف الفوالذيةب المسلحةاألنثناء لخرسانة الركام خفيف الوزن عالية المقاومة مقاومة المقارنة بين 

 HSF1 ،HSF2 ،HSPPF ةهجينالاأللياف الخلطات المسلحة ب٪ و1وبنسبة حجمية  S1 األحادية نوع

 .٪ على التوالي35.91٪ و 4.52٪، 32.04٪، 6.88 هي أن نسبة الزيادةتبين  HSCFو
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 الخالصــــــــــــــــة
 

األنحراف ويعزز بشكل كبيرصالبة –األلياف يحسن بشكل ملحوظ سلوك الحمل بينت النتائج أن أضافة 

أظهرت النماذج المهيئة من خلطة خرسانة الركام خفيف الوزن عالية المقاومة والمسلحة . األنثناء

 ربالمقارنة مع النماذج غي) جول  92.42(أعلى قيمة لصالبة األنثناء  HSF2للخلطة باأللياف الهجينة 

يقلل من الموصلية الحرارية لنماذج خرسانة الركام إضافة األلياف ان  ).جول 0.31(المسلحة باأللياف 

 . خفيف الوزن عالية المقاومة المسلحة باأللياف األحادية والهجينة مقارنة بالنماذج غير المسلحة باأللياف

الى نوع عالية المقاومة من خرسانة الركام خفيف الوزن  طابوق الرصف الخرساني المنتج يصنف 

 ذاتات طرق السيار ستخدم لرصفييمكن أن  يذالعراقية ، وال القياسية للمواصفة "التحميل وفقا متوسط

 - 40.23 بين تتراوح انضغاط  مقاومةحيث أظهرت النتائج أن   اتومناطق الخدم المنخفضالتحميل 

 .٪ 6.5-٪ 4و امتصاص الماء من  2مم/ تننيو 48.76
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