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Abstract: 
 
Concrete is a composite material, consisting, mainly, of three phases: coarse 
aggregate, cement mortar, and the interface zone between them. The characteristics 
of the interface zone largely govern the bond between cement paste or mortar and 
aggregate. The restraining effect of aggregate to drying shrinkage strain depends 
much on the bond between aggregate and cement paste.  
In this paper, it is aimed to investigate the effect of coarse aggregate 
characteristics, that affect bond strength, such as; type, shape, surface texture, and 
moisture content, on drying shrinkage. Four types of coarse aggregate were used. 
Three of them were normal-weight, while the fourth was a light-weight one. Each 
type of coarse aggregate was used in two moisture conditions, dry and saturated. 
The testing program extended to 150-days age and comprised; length change, 
modulus of elasticity, compressive and splitting tensile strength of concrete.  
It is concluded that using saturated coarse aggregate always yields higher 
shrinkage strain than dry aggregate. The percentage increase seems to be affected 
by the aggregate water absorption. At early ages, After 28 days, there is large 
differences in relative shrinkage for different mixes. Later than 28 days, the 
variation in ratios settled to approximately fixed values
.
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:الخالصة  

ة االسمنت الركام الخشن ومون: بشكل رئيسي من ثالثة أطوار ومكونة الخرسانة مادة مركبة
ان خواص منطقة السطوح البينية تتحكم بشكل كبير في قوى االرتباط . لسطوح  البينيةومنطقة ا

كما أن الدور المقيد الذي يقوم به الركام تجاه . وبين الركام) أو المونة(بين عجينة االسمنت 
انفعاالت انكماش الجفاف للخرسانة يعتمد كثيرًأ على قوى االرتباط التي تتطور في منطقة 

.بينيةالسطوح ال   
النوع والشكل ونسجة السطح :مثل(في هذا البحث تم التحري عن تأثير خواص الركام الخشن 

تم اختيار هذه الخواص . معدل ومقدار االنكماش للخرسانة عند الجفاف على)ومحتوى الرطوبة  
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ثة تضمن البحث دراسة تاثير ثال. لما لها من عالقة قوية بقوى االرتباط بين العجينة والركام

الفحوصات التي اجريت على . انواع من الركام الطبيعي الوزن ونوعاً رابعاً كان خفيف الوزن  
 

مقاومة االنضغاط ومقاومة الشد باالنشطار وامتد , معامل المرونة, التغير الطولي: الخرسانة كانت
.يوم 150البرنامج العملي الى عمر   

اكبر من خلطات الركام الجاف  رت دائماً انكماشاًالخلطات الخرسانية المنتجة بالركام المشبع أظه
وعند اعتبار االنكماش النسبي . وهذه الزيادة في االنكماش ارتبطت بقابلية الركام المتصاص الماء

للخلطات تبين أنه في االعمار المبكرة يتغاير هذا االنكماش كثيراً في حين يستقر عند نسب ثابتة 
. في االعمار المتأخرة  
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