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  Abstract 
    One of the most important problems in concrete industry in Iraq is deterioration 
due to internal sulfate attack that causes damage of concrete and hence reduces its 
compressive strength, increases its expansion and may be lead to its cracking and 
destruction. Linear regression analysis is used to predict the optimum SO3 content 
(O.G.C) on the basis of cement chemical composition, Blaine fineness and age. Three 
models are presented, the first one is an early age model (less than or equal to 7-
days). Then a late age (greater than 7-days) model was developed based on the 
predicted optimum SO3 content of early age and late age. The third model was an all 
ages model and it is a general model specially for OPC. The important results 
obtained are the positive effect of C3S, C3A and C4AF on optimum SO3 content in 
cement mortar. The effect of C3A on optimum SO3 content is about twice that of 
C4AF. The study also showed a trend of positive and important effect of the fineness 
of cement. 
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 سمنتلنماذج أحصائیة لتوقع نسبة الجبس المثلى في مونة ا

  الخالصة
من أهم المشاكل التي تواجة صناعة الخرسانة في العراق هو التلف بسبب مهاجمـة الكبريتـات      

الداخلية مسببة أضرار بالخرسانة وبالتالي تقلل من مقاومة االنضغاط وتزيد من التمدد و الذي يؤدي 
الكبريتـات المثلـى    للتنبؤ بنسـبة  ، أستخدمت طريقة تحليل االنحدار . و تلفها  الى تشقق الخرسانة 
.  النعومة مع تـأثير العمـر   سمنت ولباالعتماد على التحليل الكيميائي ل)  O.G.C(والتي تعرف بـ

النمـوذج  ثـم طـور   . كان االول لالعمار المبكرة ، في صبات مونة  االسمنت  نماذج ثالثقدمت 
ار المتأخرة و المعتمد على القيمة المثلى المتوقعة للكبريتات من االعمار المبكـرة مـع   لالعمالثاني 

ـ   ثالثالنموذج ال. تاثير العمر البـورتالني  للسـمنت   ةهو لكل االعمار و هو نموذج عـام وخاص
و  C3A  ، C4AF(وكان من أهم النتائج التي تم التوصل اليها التـأثير االيجـابي لــ    . االعتيادي

C3S (وكان تـأثير  . المثلى في مونة السمنت لى نسبة الكبريتاتعC3A    حـوالي ضـعف تـأثير 
C4AF.   ـ  اتكما أظهرت الدراسة التاثير االيجابي و الفعال لـنعومة االسمنت علـى نسـبة الكبريت
 . المثلى

 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

