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  ةخالصلا
 وأصبحت كافـة الجهـات   في العراق مشكلة تواجد األمالح في الركام الناعم      تزايدت

 يتناول.م ناعم ذو نسبة أمالح مطابقة للمواصفات المعتمدةالتنفيذية تالقي صعوبات في أيجاد ركا
الناعم في الخلطات الخرسانية بما يؤمن أستخدام ركام هذا البحث أمكانية التحكم بمحتوى الركام 

 اال انه تم مراعـاة ان تبقـى نـسبة           % )0.5 ( المواصفه حدودعلى من   أ ناعم ذو نسبة أمالح   
 45 المواصفه العراقيه رقم   حدودمن محتوى السمنت ضمن     كليه في الخرسانه كنسبة     االمالح ال 

ناعم مطابق للمواصفه  ذات ركام  واحدةتم في هذه الدراسه استخدام خلطه مرجعيه  .1984لسنة
اخرى ذات محتوى ركام ناعم خلطات استخدام ثالثة من حيث نسبة االمالح وبعدها تم  العراقيه
حوصـات  اجريت بعض الف    .اض الناعم مختلفة أي   ة امالح في الركام    تدريجيا وذات نسب   مختلف

ألمكـان  ا الدراسـة انـه ب    بينت . الخرسانيه المنتجه لمعرفة خواصها الميكانيكية     على الخلطات 
  وأنـشطار  أنـضغاط و اتوبما يؤمن مقاوم %)2.33(أستخدام ركام ناعم ذو نسبة أمالح لغاية    

ولغاية  ة المرجعيةارنة بالخلطعلى التوالي مق) %84(و )%94(و )%80( عنبحدود كسر معاير
  .يوم) 180 (عمر

  
The Properties of Produced Concrete by Using Fine 
Aggregate with Sulphate Content Higher Than Iraqi 

Specification Limits  
 
Abstract                                                                                                                                         

The sulphate problem in fine aggregate increases with time in Iraq and the 
construction companies became face a lot of difficulties to find fine aggregate 
within the specification with regard to sulphate content. This paper studies the 
possibility of adjusting fine aggregate content in concrete mixes to facilitate using 
fine aggregate with sulphate content higher than the Iraqi specification limit 
(0.5%), but the total sulphate content of the mix will be within the specification (I 
Q S 45, 1984). One reference mix is used in this study with fine aggregate 
conformed to the specification for sulphate content ,and three other mixes are used 
with different fine aggregate content and also different sulphate content .Some 
tests are conducted for these produced mixes to fined  their mechanical properties. 
This study shows the ability of using fine aggregate with sulphate content up to 
(2.33%) to produce mixes with a compressive strength ,splitting tensile strength 
,and modulus of rapture not less than (80%),(94%), (84%) respectively as 
compared with the refrence mixe at age of (180) days .                                                                                        
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