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 انخالطح :
 تاسرخذاوذسسٍٍ انخٕاص انًٍكاٍَكٍح نهخشساَح انًعشضح نأليالذ انخاسخٍح ذُأل انثسث دساسح 

َٕعٍٍ يٍ انسًُد ًْا انسًُد انثٕسذالَذي انعادي ٔ انسًُد انًقأو نأليالذ انكثشٌرٍح تسٍث 

تاسرخذاو انًضافاخ تسٍث اسرخذو تٕنً اسرخذيد طشٌقرٍٍ نهرسسٍٍ . انطشٌقح االٔنى ذًثهد 

  (PVA) فٍُٕل انكسٕل كًضاف تأسهٕتٍٍ , االسهٕب االٔل ْٕ اسرخذاو تٕنً فٍُٕل انكسٕل

يٍ ياء انخهظ ٔ االسهٕب انثاًَ ْٕ طالء انسطر انخاسخً نهًُارج انخشساٍَح  (%4)تُسثح 

 (%11,%9,%3)ُد تُسة . ايا انطشٌقح انثاٍَح ذًثهد تإضافح انسً (PVA)تاسرخذاو يسهٕل 

يٍ انًاء .  (%6)يٍ ياء انخهظ . كًا اسرخذو يهر كثشٌراخ انًغُسٍٕو كًسهٕل يهسً تُسثح 

ألخم ذقٍٍى َرائح ْزا انثسث ذى اسرخذاو َٕعٍٍ يٍ انفسٕطاخ انًٍكاٍَكٍح , فسض يقأيح 

, سًُد  (1:2:4)يهى , تُسثح خهظ  (150×150×150)االَضغاط نًكعثاخ خشساٍَح تسدى 

ٌٕو نهخهطح انًشخعٍح ٔ  (28)ٔ نألعًاس  0.5سيم , زظى عهى انرٕانً ٔ تُسثح ياء/سًُد = 

يٍ انًاء . ٔ  (%6)ٌٕو نثاقً انخهطاخ اترذءاً يٍ ذاسٌخ غًشْا تانًسانٍم انًهسٍح ترشكٍض  (60)

سًُد  (1:2:4)يهى , تُسثح خهظ  (100×200)فسض يقأيح انشذ ألسطٕاَاخ خشساٍَح تسدى 

ٌٕو نهخهطح انًشخعٍح ٔ  (28)ٔ نألعًاس  0.5,زظى عهى انرٕانً ٔ تُسثح ياء/سًُد =,سيم 

يٍ  (%6)ٌٕو نثاقً انخهطاخ انخشساٍَح اترذءاً يٍ ذاسٌخ غًشْا تانًسانٍم انًهسٍح ترشكٍض  (60)

اسطٕاَح , تسٍث  (48)يكعة ٔ  (48)ًَٕرج ,  (96)انًاء . كاٌ عذد انًُارج انكهً نٓزا انثسث 

 (24)يكعة ٔ  (24)كاٌ عذد ًَارج انخهطاخ انًُردح تاسرخذاو انسًُد انثٕسذالَذي انعادي 

يكعة ٔ  (24)اسطٕاَح . ٔ عذد انًُارج انًُردح تاسرخذاو انسًُد انًقأو نأليالذ انكثشٌرٍح 

يٍ خالل َرائح انفسٕطاخ انًٍكاٍَكٍح ذٕضر اٌ انخٕاص انًٍكاٍَكٍح نهخشساَح  اسطٕاَح . (24)

ٔ اٌ االسهٕب االٔل يٍ انطشٌقح االٔنى نهرسسٍٍ ٔ انًرًثم  (PVA)يادج  تإضافحسسٍ ذر

يٍ ياء انخهظ نّ اشذ ذأثٍش اٌداتً تسٍث صادخ (%4)ْزِ انًادج انى انخهطح تُسثح  تإضافح

 (%1.7,%1.64)ٔ صادخ يقأيح انشذ تُسثح  (%5.71,%5.56)يقأيح االَضغاط تُسثح 

انكثشٌرٍح  نأليالذو انسًُد انثٕسذالَذي االعرٍادي ٔ انسًُد انًقأو نهًُارج انًُردح تاسرخذا

ٌٕو يٍ  (60)عهى انرٕانً ٔ انًعشضح نًسهٕل كثشٌراخ انًغُسٍٕو ٔ انرً ذى فسظٓا تعًش 

انرً ذى  انًعشضح نهًسهٕل انًهسً ٔ انًشخعٍحذاسٌخ غًشْا تانًسانٍم يقاسَح تًُارج انخهطح 

فً انخٕاص انًٍكاٍَكٍح تاسرخذاو انطشٌقح  ذسسٍنٕزع اٌ ُْاك كًا ٌٕو . (60)فسظٓا تعًش 

كًٍاخ اضافٍح يٍ انسًُد , ٔ اٌ اضافح انسًُد تُسثح  تإضافحانثاٍَح نهًعاندح ٔ انرً ذًثهد 

يقأيح  صادخعهى يقأيح انخشساَح تسٍث  اٌداتًكاٌ نّ اشذ ذأثٍش   خهظيٍ ياء ان (11%)

نهًُارج  (%0.41,%0.37)يقأيح انشذ تُسثح  دخصأ  (%1.72,%1.6)االَضغاط تُسثح 

انكثشٌرٍح عهى  نأليالذانًُردح تاسرخذاو انسًُد انثٕسذالَذي االعرٍادي ٔ انسًُد انًقأو 

ٌٕو يٍ ذاسٌخ  (60)انرٕانً ٔ انًعشضح نًسهٕل كثشٌراخ انًغُسٍٕو ٔ انرً ذى فسظٓا تعًش 

انرً ذى فسظٓا  انًعشضح نهًسهٕل انًهسً ٔ ٍحعانٍم يقاسَح تًُارج انخهطح انًشخغًشْا تانًس

 ٌٕو . (60)تعًش 

 

 


