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ABSTRACT 
   The porous concrete applications and the process of production in different ways 
depending on the replacement of fine or coarse aggregate components of research 
important topics, The study dealt with  production pervious concrete by depending on 
normal concrete by removing fine aggregate by four percentage by weight (25%, 
50%, 75%, 100%), as was the work of  trail mixtures of concrete for a reference mix 
of were depended mixture the weight [1:1.5:3] with a ratio (W/C) is equal to (0.40), 
which recorded the highest compressive strength of age (7) days, by the results tests 
show that the increased rate of removal of fine aggregate contributed to reduce the 
strength and density with the increase in porosity and permeability and absorption, as 
less density obtained is (1756.2)kg/m3 remove the fine aggregate by (100%), which 
gives less strength to compressive (14.28) MPa and the highest value for porosity 
(24.81%), as were better strength to compressive, splitting tensile, and bending are 
(36.77MPa, 4.28MPa, 4.4MPa), respectively to the proportion of removing fine 
aggregate (25%) compared to the reference mixture. 
Keywords: Pervious Concrete; fine aggregate; porosity; Physical Properties; 
Mechanical Properties. 

 
  يةتأثير نسب الركام الناعم على الخصائص الميكانيكية والفيزيائ

 للخرسانة النفاذة
  الخالصة

مكونات الركام  استبدال تعد تطبيقات الخرسانة النفاذة وعملية انتاجھا بطرق مختلفة اعتماداً على    
ة نفاذة باعتماد الدراسة انتاج خرسان ع البحثية المھمة، لقد تناولتالناعم او الخشن من المواضي

، 75، %50، %25(% بأربع نسبة وزنيةية من خالل إزالة الركام الناعم الخرسانة االعتيادية المرجع
اعتماد الخلطة تجريبية للحصول على خلطة مرجعية وتم ، إذ تم عمل خلطات خرسانية )%100

بعمر  انضغاط) والتي حققت اعلى مقاومة 0.40) مساوية الى (W/Cذات نسبة ( [1:1.5:3] الوزنية
ساھمت في تقليل للركام الناعم  زيادة نسبة االزالة ان من خالل نتائج الفحوصات تبين و، ) أيام7(

المقاومة والكثافة مع زيادة في المسامية والنفاذية واالمتصاص، أذ إن اقل كثافة تم الحصول عليھا ھي 
kg/m3)1756.2) عن كثافة الخلطة %24.8) والتي تقل بنسبة (%100) بإزالة الركام الناعم بنسبة (

)، %24.81أعلى قيمة لحجم المسامات (و) MPa)14.28المرجعية، والتي تعطي اقل مقاومة انضغاط 
 ,36.77MPa ،4.4MPa( لشد غير المباشر واالنثناء ھيلالنضغاط وا مقاومة افضلكانت إذ 

4.2MPa ( على التوالي) المرجعية.) مقارنة مع الخلطة 25%لنسبة إزالة الركام الناعم  
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، الخصائص فيزيائيةالمسامية، الخصائص ال ،الركام الناعم، النفاذةانة الخرس :الكلمات الدالة
  الميكانيكية.

  
     Introduction                                                                                        ــقدمةالمــ
               General Idea                                                                       عامة نظرة

سمنت البورتالندي االعتيادي تستخدم في جميع انحاء العالم الخرسانة التقليدية او خرسانة ال               
ع التطبيقات مما يشجفي البناء والتشييد ولكن ھناك عيوب عند استخدامھا في بعض األنواع الخاصة من 

) PCاو الخرســــانة النفــــــاذة (الخرسانة المسامية منھا ، [1]م أنواع أخرى من الخرسانة ااستخد
وھي نوع من أنواع الخرسانة التي ال تحتوي على أي كمية من الركام الناعم (الرمل) او تحتوي بنسبة 

ذات حجم  النفاذةتكون الخرســانة و ،]2[ين معينة ولكن قليلة، وتكون ذات نفاذية ومعدل ترشيح عالي
فجــوات كبـيرة وھي المسـؤولة عن انخـفاض المـقاومة والوزن الـذاتــي للخـرسانـة ولھا عـدة تسميات 

)Zero–Fines Concrete) أو (No–Fines Concrete) أو (Porous Concrete وتحتوي ،(
على ركام بمقاسات وتدرجات معينة ويكون مغطى بطبقة رقيقة من عجينة السمنت  النفاذةالخرسانة 

بشكل أساسي لنقل كميات المياه الناتجة من العواصف  تصمم]، mm)1.3 (]3بسمك تقريبي بحدود 
الطبقات التحتية لألرض لالستفادة منھا كمياه جوفية فيما بعد عن طريق  إلىالمطرية والفيضانات 

سلسلة من الفجوات المترابطة فيما بينھا وان ھذه الفجوات تنتج عن طريق الترابط والتدرج المتوازن 
يجب مراعـاة ان تكون ھناك كمية كافية من  النفاذةوعند تصميم الخلطة الخرسـانـية للخرسـانة  ،للركام

لتقليل من كمية المياه الناتجة من العواصف المطرية وھناك عالقة وثيقة ما بين نسبة الفجوات لفجوات ال
نة كلما قلت محتويات الفراغ كلما كان االتصال ما بين مكونات الخرسا إذومقاومة االنضغاط والنفاذية 

  .]4[المسلط أفضل وتستطيع االستجابة للحمل 
بدراسة خصائص  [5]) 2009في عام ( and M. M. Dewoolkar G. Mc. Cainقام الباحثان     

) 4.5MPaوتوصل الباحثان بان مقاومة االنضغاط تتراوح بين ( النفاذةالمقاومة والنفاذية للخرسانة 
) و cm/sec 0.68(                  ن النفاذية تتراوح بين ) وإ6.2MPa) وكمعدل بحدود (7.6MPaو(
)0.98 cm/sec () 0.87وكمعدل بحدود cm/sec ،() قام الباحثان) 2010وفي عام A. I. Neptune 

and B. J. Putman [6] ) بدراسة تأثير حجم وتدرج الركام على الكثافةUnit Weight  والمقاومة (
خلطة خرسانية باستخدام ركام  15وفي ھذه الدراسة تم تحضير  النفاذةوالمسامية والنفاذية للخرسانة 

) وتم تصنيف mm)9.5 ،12.5 ،19            مكسر بثالثة أحجام مختلفة بمقاس أقصىخشن ال
) الذي يساوي النسبة بين مقاس Cuالخلطات خالل المجاميع على أساس معامل االنتظام او التجانس (

)، وتوصل الباحثون %10) من الركام الى مقاس المنخل الذي يمر منه (%60منه ( يمر المنخل الذي
من خالل نتائج الدراسة إلى أن مقاومة االنضغاط ومقاومة الشد غير المباشر ومعاير الكسر للخرسانة 

) وإلى نقطة معينة بعد ذلك تبدأ المقاومة بالنقصان وھذا Cuتزداد بزيادة معامل االنتظام للركام ( النفاذة
) قام 2013وفي عام (، النفاذةصى مقاومة للخرسانة يشير إلى وجود معامل انتظام أمثل للركام يعطي أق

 في تطبيقات األرصفة النفاذةبدراسة خصائص الخرسانة  [7]خرون وأ M.U. Maguesvariالباحث 
على أساس تغيير كمية الركام الناعم واستبدالھا بالركام  ھاوتم التعامل معخلطة  )24إذ استخدمت (

توصل الباحثون بان و، )50،%40،%30،%20،%10،%0(%الخشن في كل مجموعة بالنسب 
ازدادت كمية الركام  كلما إذ النفاذةالركام الناعم والركام الخشن يؤثر على خصائص وسلوك الخرسانة 

 فضالً عننثناء والشد غير المباشر النضغاط واالامقاومة  وازدادتوات وقلت النفاذية قلت الفجالناعم 
 A. Ibrahim) قام الباحث 2014وفي عام (، مع زيادة كمية الركام الناعم تزدادالتي مقاومة التآكل 

سمنت من ال النفاذةللخرسانة خصائص الميكانيكية والھيدرولوجية البدراسة عملية لمعرفة  [8]وأخرون 
) W/Cعدة متغيرات منھا حجم الركام وكمية الركام ونسبة (تأثير ) تحت PCPCالبورتالندي (
) kg/m³)1716بحدود  النفاذةتوصل الباحثون بان معدل الكثافة للخرسانة  إذ سمنتومحتوى ال
ذات مقاومة انضغاط اقل من الخرسانة التقليدية ولكن بكمية الخرسانة النفاذة ) وان %37بمسامية (

  .)m/sec)0.021اعلى من الفجوات الھوائية وان معدل النفاذية للخلطات يتراوح بحدود 
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  Aim of Study                                                                    الھدف من الدراسة
ان الھدف الرئيسي ھو دراسة المرحلة االنتقالية من اعداد خلطات مرجعية من الخرسانة االعتيادية     

)Normal Concrete) وصوال إلى الخرسانة المسامية او النفاذة (Pervious Concrete ( بإزالة
ومقارنتھا مع الخلطة المرجعية، ودراسة  )100، %75، %50، %25(% الركام الناعم بنسب معينة

الخصائص الميكانيكية من (مقاومة االنضغاط، مقاومة الشد غير المباشر، معاير الكسر،  ومعامل 
المسامية الكلية  المرونة الساكن) فضالً عن العوامل الفيزيائية األساسية من (وحدة الوزن، االمتصاص،

والمسامية الفعالة،  معامل النفاذية ومعدل التصريف)، واجراء المقارنة العملية للنتائج العتمادھا في 
  .اعداد نماذج انشائية من ھذا النوع من الخرسانة

 
                                        Experimental Program                                                      ليـامج العمــالبرن
  Materials perparations                                                  المواد وتھيئتھا اعداد

                                                 Cement                                                                                          السمنت
نوع  ) عراقي المنشأOrdinary Portland Cement( االعتياديسمنت البورتالندي تم استخدام ال    

، جاءت نتائج فحصه في جميع الخلطات الخرسانية من معمل بازيان في محافظة السليمانية (الماس)
الخواص يبينان ) 2) و (1( الجدولين ،[9]) IQS No.5/1984للمواصفات العراقية القياسية (مطابقة 

 المستخدم. للسمنتالكيميائية والفيزيائية 
  

  لمستخدما سمنتلل الكيميائية) الخصائص 1جدول (ال
Limit of Iraqi Specification  No. 

5/1984 [9]  
Content Cement Composition  

 -  61.44% CaO 
8% Max 4.103% Al2O3 

21% Max 17.31% SiO2 

5% Max 3.938% Fe2O3 
5 % Max 2.460% MgO 
2.5 %Max  2.210% SO3 
4 %Max 1.230% Loss on Ignition (L.O.I) 

1.5 %Max 1.260% Insoluble material 

(0.66-1.02) 0.7800  
Lime Saturation Factor 

(L.S.F) 
- %58.17  C3S 
-  %16.34  C2S 
- 6.710% C3A 
- 13.28% C4AF   

 
  المستخدم سمنت) الخواص الفيزيائية لل2جدول (ال

Limit of Iraqi specification No. 
5/1984 [9]  

Test 
results 

Physical Properties 

(230 m2/kg) lower limit 259 
Fineness Of Cement 

(m2/kg) 
 

Not less than 45min 
Not more than 10 hrs.  

 
2hrs  07min 
4hrs  32min

Setting time (Vicat Needle) 
Initial setting, (hrs. : min) 
Final setting, (hrs. : min) 

  
Not less than 15 MPa 
Not less than 23 MPa  

 
23.67  
34.36 

Compressive strength 
(MPa) 

For 3-day 
For 7-day   
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                                                Fine Aggregate                                                                        الناعملركام ا

الركام الناعم (الرمل) المستخدم ھو رمل نھري من منطقة الطوز في محافظة صالح الدين   
)، mm4.75، واختير الرمل المار من منخل رقم ((الغربلة)المنخلي التحليل  عملية عليهوقد أجريت 

] [IQS No. 45/1984 [10] تدرج الرمل المستخدم ومطابقته للمواصفة العراقيةيبين ) 3الجدول (
 .الكيميائية والفيزيائية) يبين الخواص 4ضمن منطقة التدرج الثانية، والجدول (

  

  
  

                                                Coarse Aggregate                                                                   الركام الخشن
متوافر في منطقة الدبس في محافظة كركوك  (Crashed Gravel)مكسر  تم استخدام حصى نھري

تدرج الركام الخشن يبين ) 5الجدول (، (12.5mm)للركام المستخدم يبلغ  االسمي ألقصىاس اوان المق
) يبين الخواص 6، والجدول ( IQS No. 45/1984][[10]المستخدم ومطابقته للمواصفة العراقية 

 .الكيميائية والفيزيائية
  

  ) تدرج الركام الخشن5جدول (
Limit of IQS No. 45/1984 

[10]  
passing 

% 
Cumulative retained 

%  
Sieve size  

90-100  100  0  14 mm 
50-85 65.29  34.71  10 mm 
0-10  0.22  99.78  5 mm 

 -  0  0  pan    
 
 
  

  ) تدرج الركام الناعـم3جدول (ال
Limit of IQS No. 45/1984 for 

Zone No. (2) [10] 
passing %  

Cumulative 
Retained %  

Sieve Size  

90-100  99.78  0.220  4.75-mm (No.4)  
75-100 89.70  10.30  2.36-mm (No.8) 
55-90 79.68  20.32  1.18-mm (No.16) 
35-59  58.81  41.19  600-µm(No.30) 
8-30 29.43  70.57  300-µm(No.50) 
0-10  6.070  93.93  150-µm(No.100)   

 
 

  لركام الناعمائية والفيزيائية لي) الخواص الكيم4( الجدول

Limits of Specification  
Test 

Results  
Specification  Properties  

 -  2.8  ASTM C128-01 Specific gravity 
 -  1.744  ASTM C128-01  Absorption (%) 

 -  1659  ASTM C29-C29M  
Dry loose unit weight 

kg/m3)(  

0.5 (max. value) 0.056  (I.Q.S.) No.45/1984  
Sulfate content (as 

SO3) (%) 

5 (max. value) 1.26  (I.Q.S.) No.45/1984  
Material finer than 

0.075 mm (%)  
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  مائية والفيزيائية للركام الخشنلخواص الكي) ا6( جدول
Limits of 

Specification  
Test 

Results  
Specification  Properties  

 -  2.67 ASTM C127-01 Specific gravity 
 -  0.56 ASTM C127-01 Absorption (%) 
 -  1609 ASTM C29-C29M Dry loose unit weight، kg/m3 

0.1 (max. value)  0.027 (I.O.S.) No. 45-84 Sulfate content (as SO3) (%)   
 

  
  Trail Mixes, Casting, and Curing         صب ومعالجة الخرسانة، الخلطات التجريبية

ً ) 28) عند عمر (MPa 35 تم اختيار مقاومة االنضغاط التصميمية للخرسانة (     ، وتم يوما
خلطات خرسانية دت إذ أُع ،[11]من الدراسات السابقة  [3 : 1.5 : 1] الوزنية اعتماد نسبة الخلط
) W/Cسمنت (ال إلىرات مختلفة من نسبة الماء ) مكعبات لكل خلطة بمتغي3تجريبية وبمعدل (

تم تصميم خلطة خرسانية باالعتماد  ومن ثم )،mm 100–50( سمنت وبھطول يتراوح منالومحتوى 
 1.853 : 1]                             النسب الناتجة وكانت ،[12] مدونة معھد الخرسانة األميركيعلى 

ً  مكعبات) 3( من ھذه النسبة دتعوأُ ) 0.54) مساوية لـ(W/Cذات (  [2.6 : نتائج ، ومن خالل أيضا
 الخرسانية ذات النسبة الوزنية     طةختيرت الخلأ أيام) 7التي تم الحصول عليھا بعمر (فحص العينات 

على ) والتي حققت أkg/m3 400بمحتوى سمنت (و) 0.40) مساوية لـ(W/Cوذات ([1:1.5:3]
التجريبية التي تم اجرائھا والنتائج ) يبين الخلطات 7)، الجدول (MPa 39.61مقاومة انضغاط (

  الخاصة بھا.
 الخالطة الميكانيكيةباستخدام  تم خلط جميع الخلطات داخل المختبر وحسب المواصفات القياسية،إذ    

(Mixer)  ذات الحوض األفقي بسعة(0.1 m3)، تعمال القوالب الحديدية تم صب النماذج باسو
وبدون رص  )Rod(بوساطة قضيب معدني  وتسويتھا على شكل طبقات وتوضع الخرسانة القياسية،

بعدھا تغطى القوالب بطبقة من النايلون  (نفاذة)، الھوائية إلنتاج خرسانة مساميةللحفاظ على الفجوات 
 (Plastic Shrinkage Cracks)ساعة لمنع تبخر الماء لتجنب تشققات االنكماش اللدن  24لمدة 

ً ) 27بعدھا تفتح القوالب وتوضع النماذج لمدة ( في الماء في احواض المعالجة وكانت درجة  يوما
 اعداد البحث. ل فترة) طوC-25°C°20حرارة الماء (

  
  ) نسب الخلط المستخدمة في الدراسة مع النتائج7لجدول (ا

Slump 
(mm)  

Av. 
Density 
Kg/m3  

Av. Compressive  
Strength (MPa) 7-

days  

Mix Proportion 
by Weight 

[C:S:G]  
W/C

Cement 
Content  
( kg/m3)  

66 2423.15  38.980 1:1.5:3 0.38 400 
73 2413.60  39.615 1:1.5:3  0.40 400 
81  2411.36  33.280 1:1.5:3 0.42 400 
57  2410.29  36.555 1:1.5:3 0.38 425 
64 2413.13  35.895 1:1.5:3  0.40 425 
72 2425.24  34.42 1:1.5:3 0.42 425  
59 2393.80  35.615  1:1.5:3 0.38 450 
69 2401.05  30.27 1:1.5:3  0.40 450 
76 2435.40  35.14 1:1.5:3 0.42 450 
74 2345.01  23.285 1:1.853:2.6  0.54 386.19   
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                                                                    Laboratory Testsالفحوصات المختبرية
  المتصلبة وكما يلي: النفاذةللخرسانة  الفيزيائية والميكانيكيةالخواص البحث إيجاد ھذا تم خالل    
 

                      Physical Tests                                                                الفحوصات الفيزيائية
                                                                                                         Unit Weight                    وحدة الوزن 

حسب المجففة بالفرن  المتصلبة  النفاذةلخرسانة (وحدة الوزن) ل لمعرفة كثافة الفحصتم اجراء     
)، 150*300(mmذات أبعاد  باستخدام نماذج أسطوانية، )ASTM C567-00( األمريكيةالمواصفة 

ً ) 28) أسطوانات لكل نوع من أنواع الخلطات الخرسانية وبعمر (3وبواقع ( ، إذ يتبين من خالل يوما
اقل من الخلطة المرجعية إذ تتراوح قيم الكثافة للخلطات  النفاذةبان وحدة الوزن للخلطات  )8الجدول (

) وھذا نتيجة إزالة كميات وزنية من الركام 2211.51( kg/m3) إلى kg/m3)1756.2المسامية من 
) الحاوية على S1, S2, S3, S4( ، إذ تقل وحدة الوزن في الخلطات النفاذة       الناعم بنسب ثابتة
 ,%19.10 ,%13.48 ,%5.31) على التوالي، بنسبة (%0 ,%25 ,%50 ,%75ركام ناعم بنسبة (

  ).Rعلى التوالي مقارنة بالخرسانة المرجعية ( )24.81%
 

                                                                                                                  Absorption               االمتصاص
 ASTM( األمريكيةالمتصلبة حسب المواصفة  النفاذةتم اجراء فحص االمتصاص للخرسانة     

C642-97( باستخدام نماذج أسطوانية الشكل ذات أبعاد ،mm )150*300) 28) بعد ( ً من عملية  يوما
) يوضح نتائج 8ة من الخلطات الخرسانية المختلفة، الجدول () عينات لكل خلط3وبواقع ( ،الصب

-2.694(% من النفاذةاالمتصاص للخلطات الخرسانية المعتمدة، إذ تتراوح قيم االمتصاص للخلطات 
 ,%75) الحاوية على ركام ناعم بنسبة (S1, S2, S3, S4(النفاذة ، إذ نالحظ في الخلطات )%4.387

 ,%4.012 ,%3.421 ,%2.6964يزداد االمتصاص بنسبة () على التوالي 0% ,25% ,50%
). وھذا يعزى إلى إزالة الركام الناعم بنسب R) على التوالي مقارنة بالخرسانة المرجعية (4.387%

بمسارات مختلفة وعديدة داخل العينة وھذه إلى تكوين مسامات داخلية مستمرة  وزنية معينة مما يؤدي
لداخلة والمحاطة بالركام والسمنت من الداخل مما يؤدي إلى زيادة تساعد على زيادة كمية الماء ا

امتصاص الماء وبوقت أسرع وكلما زادت نسب االزالة للركام الناعم زادت الفجوات الداخلية وزادت 
كميات الماء الممتصة من قبل الركام والسمنت وھذا يختلف بالنسبة للخلطة المرجعية ألنھا تكون ذات 

يتناسب االمتصاص تناسبا عكسياً مع الكثافة (وحدة الوزن) اذا كلما تقل كثافة الخلطات فجوات اقل، إذ 
 يزداد معدل االمتصاص. النفاذة

  
ذات  المجففة بالفرن النفاذة) نتائج الكثافة (وحدة الوزن) واالمتصاص للخرسانة 8جدول (

)W/C0.40الى ( ة) مساوي(*  
Av 

Absorption 
%  

Av. Unit 
Weight  
(kg/m3) 

Coarse 
Aggregate 

%  

Sand
%  

Cement 
%  

Mix Proportion 
By Weight 

[C:S:G]  
Sy.  

1.788  2335.67  100  100  100  1:1.5:3  R  
2.964  2211.51  100  75  100  1:1.125:3  S1 
3.421  2020.63  100  50  100  1:0.75:3  S2  
4.012  1889.48  100  25  100  1:0.375:3  S3 
4.387  1756.20  100  0  100  1:0:3  S4    

 )ACI 522R-10 نة االمريكية (المدوعلماً ان قيمة الھطول مساوية للصفر باالعتماد على*



                                  
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

       الميكانيكية 
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وزن واالمتصة ال

  e Porosity
ات الھوائية الك
وقد اجري الفح

)، وبو150*3
  -ات التالية:

∗
	 ∗ 10

∗

W1   ة الكلية

 W2   لھوائية
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       الميكانيكية 

Per             
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إذ) 2 بالشكل (
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	 Coeffici

	 Dischar

نھاية إلىصمام و

نھاية النموذج 
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       الميكانيكية 
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       الميكانيكية 
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  Conclusions                                                                                      االستنتاجات 

خالل الدراسة الحالية ونتيجةً للبرنامج العملي المتضمن تغيير نسب الركام الناعم في   
ھذه الخرسانة فأن ھناك عدداً من الفيزيائية والميكانيكية لوتأثيرھا على خصائص  النفاذةالخرسانة 

  - ي: تاالستنتاجات المستخلصة وھي كاآل
بشكل ملحوظ والمتمثلة  نفاذةلخرسانة التقل المقاومة ل نسبة االزالة للركام الناعمبزيادة  -1

مقارنة  بمقاومة (االنضغاط، الشد غير المباشر، االنثناء) مع نقصان في معامل المرونة الساكن
 بالخرسانة المرجعية.

م الحصول على خرسانة خفيفة الوزن، إذ ت )%100 ,%75( الركام الناعم بنسبة عند إزالة -2
الناعم من الممكن ان تستخدم كخرسانة انشائية بمقاومة انضغاط ) للركام %75ان نسبة اإلزالة (

) عن %19.10(ـ ) والتي تقل ب1889.4(kg/m3وبكثافة جافة  يوم 28) بعمر 20.40MPaللمكعب (
 .المرجعية كثافة الخرسانة

وقيمة  )Kمعامل النفاذية ( في زيادة تقل الكثافة الجافة بشكل كبير معزيادة المسامية ب -3
                  بمعدل تصريف يتراوح بين مما يجعلھا تطبيق عملي مناسب  االمتصاص للماء

cm3/sec)98.09 - 161.22.( 
بزيادة نسبة االزالة للركام الناعم تزداد المسامية بنوعيھا (الكلية والفعالة) مع نقصان في  -4

- 0.173نسبة بواسون للخلطات المسامية ما بين ( تتراوحاذ ، ونسبة بواسونمعامل المرونة الساكن 
 .) مقارنة مع الخلطة المرجعية25.4وتقل بنسبة تصل الى (% )0.211
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