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  الخالصة 
الخرس��انية المتض��ررة بتعرض��ھا إن الھ��دف ا�ساس��ي م��ن البح��ث ھ��و إص���ح ا�رض��يات        

ف��ي معام��ل الزي��وت النباتي��ة ) الص��ودا الكاوي��ة (للقلوي��ات و تحدي��دا مرك��ب ھيدروكس��يد الص��وديوم 
حجم�ا با+ض�افة )%  1 – 5,0(باستخدام مونة السمنت والرم�ل المع�ززة بألي�اف الك�اربون بنس�ب 

ب��ان س��مك مون��ة الس��منت كغ��م س��منت علم��ا  100/ لت��ر )  6,2 -2(إل��ى المل��دن المتف��وق   بجرع��ة 
أجريت الفحوص الميكانيكية كفح�ص مقاوم�ة .المستخدمة في المعالجة تعتمد على الجزء المتضرر 

ا:نض��غاط والفح��وص الفيزيائي��ة مث��ل فح��وص س��رعة الموج��ات ف��وق الص��وتية ، الكثاف��ة الكلي��ة ، 
)  180,  90،   60،  28،   7( النفاذية الظاھرية و امتصاص الماء للنماذج المعالجة بالماء لمدد 

% 37يوما و لنماذج أخرى وضعت لمدد تصل إلى ستة أشھر في محلول الصودا الكاوي�ة بتركي�ز 
أظھرت النتائج تحسنا ملحوظا في ديمومة خلطات المونة المقترحة عند تعرضھا للمحالي�ل القلوي�ة .

  . القاسية
وي��ة ، إص���ح ا�رض��يات ، مون��ة ألي��اف الك��اربون ، القلوي��ات ، الص��ودا الكا :الكلمــات المرشــدة 

  السمنت والرمل ، الملدن المتفوق
Improvement The Durability of Concretefloors  

(A Lkalis Actions ) By Using Carbon Fibers Mortars   
Abstract  
     The main purpose of this research is to repair the concrete floors in contact 
with alkalis action especially sodium hydroxide (caustic soda) in the floors of 
factories of Vegetable Oils by using cement and sand mortars incorporated with 
carbon fiber chips in proportions (0.5 – 1)% by volume was used ,superplasticizer 
with a dosage of (2 -2.6) L/100 kg cement was added, thickness of cement and 
sand mortars depend on damage concrete .  Mechanical tests such as compressive 
strength test and physical tests such  as ultrasonic pulse velocity , bulk density , 
apparent porosity and water absorption tests were done to samples after curing in 
normal water for ( 7 ,  28 , 60 ,  90 , 180  ) days and then they were exposed to 
caustic soda solution (37% concentration) up to six months. Test results showed a 
noticeable improvement in durability of suggested mortar mixes against such type 
of aggressive alkalis solutions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


