مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )54العدد (7112 )1

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (54) No. (1) 7112

تأثير استخذام اللكنوسلفونيت المنتج من خشب أشجار اليوكالبتوس على خواص الكونكريت
عصام محمد شيت حامد

( )1

الكلية التقنية الزراعية  /الموصل

عصام مجيد سليمان

()7

الكلية التقنية الزراعية  /الموصل

جنان يوسف داؤد

( )3

المعهد التقني  /الموصل.

E-mail: esamsheet@yahoo.com

الخالصة
اجريت الدراسة لمعرفة تأثير استخدام اللكنوسلفونيت المنتت متن خشتش اشتجار اليوكتالعتو علت ختوا
الكونكريتتت وتتتم عمتتل خلعتتات متعتتددر لهتتلا الرتترا وعتتالمتريرات التاليتتة (استتمنت 211 ،011 ،411غتتم) ،متتا
( )%41 ،54 ،51 ،34ومشتق اللكنين(اللكنوسولفونيت) ( )%4 ،3 ،1ومن خالل إجرا فح قتور اننغتراع
للنمالج قد شوهد وجود تأثير معنوي كعير للعوامل الرئيسية المدروستة وهتي انستمنت ،نستعة المتا المغتاف فتي
الخلعة ،نسعة مشتق اللكنين وكتلل تتداخالت انستمنت مت النستعة المئويتة للمتا المغتاف ،ونستعة مشتتق اللكنتين
المغاف عل الفح الملكور .عينما لم يؤثر التداخل ما عين كمية انسمنت م نستعة مشتتق اللكنتين معنويتا ى علت
الفح الملكور اعتال ..وععتد إجترا تحليتل دنكتن للعينتات المدروستة لتوحم ان انستمنت (011غتم) جتا عتأعل
متوسع لقور اننغتراع وقتدرها  131071كرتم /ستم .7امتا نستعة المتا المغتاف ( )%54 ،51 ،34فكانتت عتأعل
المعدنت لقور اننغراع وهي (112070 ،114023 ،117035كرم /سم )7عل التوالي وكان تأثير مشتتق اللكنتين
عل قور اننغراع واغحا في النسعة ( )%4 ،3وعمعدل قور انغراع (11101 ،115كرم/سم )7عل التتوالي امتا
تتتداخالت متريتترات (انستتمنت xالمتتا ) فقتتد كانتتت النستتعة (011غتتم ستتمنت  %54 xمتتا ) لات اعلت متوستتع فتتي
فحت قتتور اننغتتراع وقتتدر 125011( .كرتتم /ستتم).وجا التتتداخل متتا عتتين نستتعة المتتا المغتتاف مت نستتعة مشتتتق
اللكنتتين  %3 x %51عتتأعل قتتور انغتتراع وعمتوستتع قتتدر 157015( .كرتتم /ستتم.)7وكانتتت العينتتة المكونتتة متتن
(011غتتم استتمنت متت  %54متتا مغتتاف م  %3مشتتتق لكنتتين) هتتي افغتتل العينتتات تتتأثيراى علتت فحتت قتتور
اننغراع وعقور قدرها ( 117055كرم /سم.)7
الكلمات الدالة خشش اشجار اليوكالعتو  ،اللكنوسولفونيت ،الكونكريت.
تاريخ تسلم العحث  ،7117/4/75وقعوله.7113/7/11 :

المقذمة
تعرف الخرسانة عشكل عام عل انها مادر تتألف من مكونات رئيستية هتي المتا  ،الرمتل اتستمنت والركتام
وتحتتتوي الخلعتتة الخرستتانية عتتادر علت ) (%15-10استتمنت و ) (%75-60ركتتام نتتاعم وخشتتن (حصت ورمتتل)
و) (%20-15ما عاتغافة إل نسعة ) (% 8-5هوا محعو عتداخل الخرستانة وهتل .المكونتات هتي التتي تقترر
مواصفات الخرسانة األساسية كما وردت فتي  (2002) Anonymousوقتد استتخدمت مغتافات متعتددر لتحستين
صتتفات الكونكريتتت وهتتل .المغتتافات تقلتتل او تستترك متتن تشتتكل الكونكريتتت وهتتي إمتتا صتتناعية او ععيعيتتة حيتتث
تتداخل هل .المغافات م التفاعل الكيمياوي لعجينة الكونكريت حت تتصلش وتصعح عشتكل كتلتة كالصتخرر ولقتد
اصعح استخدام تل المغافات في الخرسانات اساسي ولل لما تقوم عته متن تحستينات فتي ختوا تلت الخرستانة
وإكستتاعها ميتتزات تتناستتش م ت األغتتراا والمتعلعتتات الخاصتتة عاستتتخدامها ،وقتتد تعتتور استتتخدام تل ت المغتتافات
فأدخلتتتتت فتتتتي صتتتتناعات متعتتتتددر كصتتتتناعة العتتتتوش والتتتتعالع واستتتتتخدمت كتتتتلل لتقليتتتتل الهالتتتت او للحصتتتتول
علتتت نوعيتتتات لات إجهتتتاد عاليتتتة وتتتتتلخ مميتتتزات استتتتخدام المغتتتافات فتتتي تتتتأخير زمتتتن الشتتت (التصتتتلش)
 determination of setting time by penetration resistanceاو تسريعه ،تحسين ورفت قاعليتة التشتريل،
تقليل النفالية ،زيادر المقاومة والعزل للما او المواد الكيمياوية ،الحصول عل خرسانة لات معاملة مرونة عاليتة
وإجهاد تماس كعيرر كلل رف زيادر قور الخرسانة وديمومتهتا ( Soiliوآخترون.)7110 ،ومثتال تلت المغتافات
عال األسعح الخرسانية ععد تشكلها عععقة من العرافين لتقليتل نفاليتة المتا  ،او إغتافة متواد مغتادر للعكتريتا إلت
الخرستتانة وهنتتا ععتتا المتتواد التتتي تقلتتل متتن تثكتتل الخرستتانة مثتتل كلوريتتد الكالستتيوم التتلي يعتعتتر متتن افغتتل
المغافات إل الخرسانة ولل لتأثيراته المفيدر والكثيرر عل خوا الخرسانة العازجتة او الصتلدر وهنتا ايغتا ى
ثاني اوكسيد المنرنيز اللي يغتاف للخرستانة لتحستين خاصتية اللتون فيهتا.من هنتا انعلقتت فكترر العحتث عاستتخدام
مادر ععيعية كمتادر مغتافة ( Nadifواخترون )7117 ،ومتتوفرر الت خلعتة عجينتة الخرستانة وهتي متادر اللكنتين
المستخل من اخشتاش اليوكتالعتو المحلتي لمعرفتة متدي تأثيرهتا علت ختوا الخرستانة الناتجتة و هتل .المتادر
تتميتتز عمميتتزات وخصتتائ متعتتددر تتتتال م متت ختتوا الخرستتانة كمتتا اشتتارFagerholmوآختترون ))1111
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ويختلف اللكنين عاختالف نوك األخشاش المستتخل منته وعريقتة استخالصته ايغتا ى كمتا ان وفرتته كمنتت ثتانوي
في مصان الورق ادي إل سهولة استخدامه وانستتفادر منته عتدنى متن عرحته كنفايتات ويعتعتر اللكنوستلفونيت متن
احتتد المتتواد التجاريتتة المتتتوفرر والناتجتتة متتن مصتتان التتورق وينتتت عتتن عريتتق هغتتم األخشتتاش عأنواعهتتا الصتتلدر
والناعمتتة ) (Hard and softعالعريقتتة الحامغتتية مت الغتترع ،ويشتتكل اللكنوستتلفونيت المنتتت عواستتعة قاعتتدر
العوتاستتيوم متتا نستتعته  %44فتتي األشتتجار المخروعيتتة (األخشتتاش الناعمتتة) و  %57فتتي األشتتجار لات األخشتتاش
الصلدر علمتا ى عتأن لهتل .المتادر استتخدامات متعتددر كاستتخدامها فتي اللواصتق ،الدعاغتة وصتناعة خلعتات اتستمنت
العورتالندي حسش  )1110(Mullickللل فقد عنيت فكرر الدراسة لمعرفة إمكانية استخدام اللكنوستلفونيت المنتت
من خشش اليوكالعتو المحلي وتأثير هلا انستخدام عل صفات الخرسانة الكونكريت.
مواد البحث وطرائقه
استخالص اللكنين:
الخشب المستخدم تم قع شجرتين من اليوكالعتو  Eucalyptus camaldulensesالمتوفرر في غاعتة نينتوي
وتم قع جزاين منهما ععول  104متر وتقعي هلا الجز إل قع صريرر عاستخدام المنشتار الكهرعتائي ثتم نقلتت
هل .القع إل عتواحين خاصتة (العتواحين لات كرات)المتتوفرر فتي مختعترات المعهتد التقني/الموصتل ،وعحنتت
ومن ثم غرعلت الدقائق المعحونة لنحصل في النهاية عل قع صريرر من الخشش المعحون عتأعوال ( 5-3ملتم)
ومن ثم اخل وزن معين من هل .الدقائق قدر )4111( .غم لهغمها نحقا ى (.)7111 ، Alobydi
الكيمياويات المستخدمة تمت عملية هغم األخشاش استنادا إل  )1102( Browningعاستخدام المواد التالية
 741 -1غم ).(sodium Sulfide hydrate
 741 -7غم ).(sodium hydroxide
 741 -3غم ).(Calcium hydroxide
 741 -5غم ).(sodium Carbonate
 3111 -4غم ما الحنفية ).(Tap water
ععتتدها وغ ت الخلتتيع (المحلتتول للمتتواد المتتلكورر اعتتال ).فتتي جهتتاز الهغتتم الموجتتود فتتي ورشتتة التشتتريل
الحتتراري فتتي المعهتتد التقنتتي /الموصتتل وتتتم تستتخين الجهتتاز عواستتعة العختتار عدرجتتة حتترارر ◦141م ولمتتدر ارع ت
ساعات م إحكام الرلق لزيادر غرع العخار وععد إتمام عملية الععخ عزلت القع الخشتعية المهغتومة عتن ستائل
الععخ يدويا ى عالترشيح وعاستخدام قع من القماش.
ترسيب اللكنين تم ترسيش اللكنين من السائل النات في المرحلة الساعقة واللي تميز علون عني عتن عريقتة معادلتة
هلا السائل م حاما الكعريتي المركز ( )%27عإغافته إل سائل الععخ عل شكل دفعات متتالية حت ترستش
في قعر اتنا المستتخدم علت شتكل راستش كثيتف عنتي اللتون ثتم عتزل هتلا الراستش عتن الستائل عاستتخدام اوراق
ترشيح كعيرر م الرسل المستمر وتم تجفيف هلا الراسش عن عريق وغعه علت صتواني مستتوية فتي فترن لمتدر
 75ساعة و عدرجة حرارر ◦51م.
تحضير عجينة الكونكريت:
االسمنت وهو من النتوك المنتت فتي المصتان المحليتة (مصتن عتادوش) ثتم تحديتد اوزان اساستية لإلستمنت وهتي
 211 ،011 ،411غم لعمل خلعة الكونكريت ثم تمت زيادر الكمية عنسعة 1074مرر عسعش كعر القوالتش المستتخدم
في صش خلعة الكونكريتت فأصتعحت األوزان ( 1424 ،1341 ،1174غتم ) حيتث تشتكل % 31 ،33 ، 72متن
وزن خلعة الكونكريت الكلية عل التوالي ،وكانت مكونات هلا انستمنت كمتا اشتارت إليته الشتركة المنتجتة منتت
من ثالث مواد خام رئيسية هي كرعونات الكالسيوم ،السيلكا ،انلومينا (اوكسيد األلمنيوم).
اللكنوسللوونيت اختلت ثالثتة نستش متن متادر اللكنوستلفونيت )  ( %5, %3, %0حيتث تتم خلتع هتل .النستش مت
اوزان انسمنت المشار إليها ساعقا ى.
الماء تم خلع انسمنت واللكنوسلفونيت م ثالثة نسش من الما ( .) % 41 ،54 ،51 ،34
الركام وهو حعيعات صخرية متدرجة في الحجم منها حعيعات صريرر تدع الرمل وكعيرر تدع الحصت وكانتت
نسعة الرمل  %1105من مجموك اوزان الخلعة الجافة للكونكريت وعلل فقتد اصتعحت كميتات الرمتل المستتخدمة
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عالقوالتتتتش ( 331204 ،7134 ،7174غم)وكانتتتتت نستتتتعة الحصتتتت المستتتتتخدمة تنتتتتتاج الخرستتتتانة%01وعتتتتوزن
( 4344 ،5411 ،3174غتتتم) للخلعتتتات الثالثتتتة وهتتتل .النستتتش متعاعقتتتة متتت متتتا جتتتا فتتتي المعهتتتد األمريكتتتي
للكونكريتتت  (2002(Anonymousالتتتي تقتتول عأنهتتا يجتتش ان تشتتكل  %24-01متتن حجتتم الخرستتانة وتتتم عمتتل
خلعات متعددر (نمالج) للكونكريت وكانتت عتدد النمتالج ( )30نمتولج كتررت مترر ثانيتة لتقليتل الخعتأ التجريعتي
لتكون عددها ( )27نمولج وقد تم صش النمالج في قوالش خاصة عأععاد  14x14x14ستم للمكونتات المشتار إليهتا
ساعقا ى وتركت النمتالج ععتد الصتش لفتترر ( )51ستاعة وععتد حتدوث التصتلش فتحتت القوالتش عتن النمتالج ومتن ثتم
غمتترت النمتتالج فتتي المتتا العتتادي لمتتدر ( )2ايتتام لفح ت مقاومتتة اننغتتراع وكانتتت متوستتعات اوزان خلعتتات
الكونكريت معينة في الجدول (.)1
الوحوصات المستخدمة:
فحلللص الملللوام تتتتم إجتتترا هتتتلا الفحتتت حستتتش  )1113(Anonymousعواستتتعة جهتتتاز ياعتتتاني الصتتتن يتتتدع
) (VACATويتألف هلا الجهاز من قغيش معتدني متتدلي فتي نهايتته إعترر مستتديرر لات مقعت  1x1ملتم مثعتت
عل منزلقة لات خمسة تدريجات عين تدريجه واخري  11ملم وثم قيا ثعات قوام عجينتة انستمنت لثالثتة انتواك
متتن انستتمنت ( عتتادوش ،حمتتام العليتتل ،كوفتتة ) التتتي خلعتتت م ت ارع ت نستتش متتن المتتا ( ،54 ،51 ،34و)%41
نختيتار افغتتل نتوك ،متتن حيتث عتتول المتدر التتتي يستتررقها نتتزول واختتراق إعتترر القغتيش المعتتدني للعجينتة عتتن
عريق قيا نسعة دخول اتعرر الموجودر في نهاية القغيش المعدني ععد فترر محسوعة ووغعت هل .العجتائن فتي
قوالتتش الفحت معاشتتر ىر وتركتتت إعتترر الفحت لتنتتزل عحريتتة إلت العجينتتة مت مراقعتتة ستترعة وزمتتن نزولهتتا إل ت
العجتتائن المختلفتتة وقورنتتت نتتتائ الفح ت م ت المواصتتفات العالميتتة والمحليتتة المعتمتتدر لتتلل وحستتش مواصتتفات
المعهد انمريكي للكونكريت.
فحص قوة االنضغاط  Compression Strengthتم انجتاز هتلا الفحت ععتد غمتر النمتالج الخرستانية عالمتا
لمتدر استتعوك متتن تصتتلعها (خرستتانة ععمتتر استتعوك ) ععتتد ترقيمتتا عواستتعة جهتتاز Compression tester-MIE-
typeمتتن نتتوك ) (Maruiياعتتاني الصتتن  /اوستتاكا  1111والتتلي يتتتم عتته الفح ت لحتتد قتتور انغتتراع ( 111عتتن)
الموجود في ورش قسم العنا واتنشا ات /المعهد التقني/الموصل وقتد وغتعت النمتالج فتي هتلا الجهتاز وستلعت
عليها احمال مختلفة لمعرفة القور اننغراعية التي ستتحملها النمالج ودونت النتائ المقرو ر من الجهتاز لتحليلهتا
ومقارنتها م المواصفات العالمية والعراقية غمن نف مستتويات الخلتع المشتار إليهتا آنفتا ى وتتم استتخراج مقاومتة
اننغراع من خالل المعادلة التالية
б = P/A
 =бمقاومة اننغراع (كرم/سم =P.)7القور المقرو ر من الجهاز (كرم).
 =Aالمساحة وقدرها 14x14سم.
التحليللا اصحصللا  :ععتتد تثعيتتت متريتترات التجرعتتة حللتتت النتتتائ عاستتتخدام الحاستتعة وفتتق عرنتتام  SASللتحليتتل
اتحصتتائي ووفتتق التصتتميم العشتتوائي الكامتتل  CRDوالتتلي تغتتمن عتتدر عوامتتل وهتتي 3مستتتويات انستتمنت
× 5مستتتويات المتتا × 3مستتتويات مشتتتق اللكنتتين × ( 7مكتتررين) ليصتتعح عتتدد المشتتاهدات ( )27واستتتخدمت
عريقة دنكن لمعرفة الفروقات المعنوية للمعامالت والتداخل فيما عينها ( )1144 ،Duncanلمتوسعات صتفة قتور
اننغراع المدروسة.
النتائج والمناقشة
فحص الموام :كانت اقل مسافة لنزول إعرر الجهاز وعأعول وقت خالل العجينة المصنوعة هي تلت المتشتكلة متن
اسمنت عادوش وكانت المسافة التي نزلت فيها انعرر غمن قوام العجينة عمقتدار  11ملتم  104 /دقيقتة وكانتت هتل.
العينة متفوقة عل العجائن األخري عمحتوي ما قدر %34 .والتي كانتت مستافة نتزول اتعترر فيهتا اقتل متن 304
ملتتم  104 /دقيقتتة لتتلل وكمتتا اشتتار  Corishو( )7115فقتتد تتتم اعتمتتاد استتمنت عتتادوش فتتي التجرعتتة لمعاعقتتتته
للمواصفات العالمية.
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الجدول ( )1يعين متوسعات انوزان (غم) لخلعات الكونكريت.
Table (1): The average weights of concrete mixture.
ت
الحص
الرمل
مشتق اللكنين
الما
انسمنت
)Gravels (gm) Sand(gm
)Lignosulfonate (gm
)Water(gm) Cement(gm
3825
2025
0
393.75
1125
1
3825
2025
33.75
393.75
1125
2
3825
2025
56.25
393.75
1125
3
3825
2025
0
450
1125
4
3825
2025
33.75
450
1125
5
3825
2025
56.25
450
1125
6
3825
2025
0
506.25
1125
7
3825
2025
33.75
506.25
1125
8
3825
2025
56.25
506.25
1125
9
3825
2025
0
562.25
1125
10
3825
2025
33.75
562.25
1125
11
3825
2025
56.25
562.25
1125
12
4590
2835
0
472.5
1350
13
4590
2835
40.5
472.5
1350
14
4590
2835
67.5
472.5
1350
15
4590
2835
0
540
1350
16
4590
2835
40.5
540
1350
17
4590
2835
67.5
540
1350
18
4590
2835
0
607.5
1350
19
4590
2835
40.5
607.5
1350
20
4590
2835
67.5
607.5
1350
21
4590
2835
0
675
1350
22
4590
2835
40.5
675
1350
23
4590
2835
67.5
675
1350
24
5355
3307.5
0
551.25
1575
25
5355
3307.5
47.25
551.25
1575
26
5355
3307.5
78.75
551.25
1575
27
5355
3307.5
0
630
1575
28
5355
3307.5
47.25
630
1575
29
5355
3307.5
78.75
630
1575
30
5355
3307.5
0
708.75
1575
31
5355
3307.5
47.25
708.75
1575
32
5355
3307.5
78.75
708.75
1575
33
5355
3307.5
0
787.5
1575
34
5355
3307.5
47.25
787.5
1575
35
5355
3307.5
78.75
787.5
1575
36
فحص قوة االنضغاط  :Compression Strengthععد تحليل النتائ إحصائيا ى لمعرفة تأثير العوامل المدروستة
وهي كمية انسمنت المغاف والنسعة المئوية للما ونسعة اللكنوسلفونيت المغاف وتتداخالت هتل .المتريترات مت
ععغها عل صفة قور اننغراع كما معين في جدول تحليتل التعتاين ( )7حيتث نتري ان جميت العوامتل المدروستة
وتداخ التها قد اثرت معنوية عاليتة علت صتفة قتور اننغتراع وعنستعة اقتل متن  %5عاستتثنا التتداخل (انستمنت
مشتق اللكنين ) لم يكن معنويا ى عل صفة قور اننغراع وكان تأثير كمية انسمنت عل قور اننغتراع عمتا يعتادل
( )1170011كرم/سم 7واععت النسعة المئوية للمتا تتأثير علت قتور اننغتراع قتدر 1015032 .كرم/ستم 7وكتلل
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اعع مترير اللكنوسلفونيت تأثير عل قور اننغتراع قتدر )7051077( .كرم/ستم 7فتي حتين اععت التتداخل عتين
نسعة مادر انسمنت المغافة م النسعة المئوية للما قياسا ى تقديريا ى قدرها ( )1037007كرم/ستم 7امتا تتداخل النستعة
المئوية للما م نسعة اللكنوسلفونيت فقع اعع قياستا ى تقتديريا ى قتدر )7110011( .كرم/ستم 7واععت التتداخل عتين
العوامتتل الثالثتتة المدروستتة تعاين تا ى تقتتديريا ى قتتدر 7151003 .كرم/ستتم 7عينمتتا لتتم يععتتي التتتداخل عتتين نستتعة انستتمنت
المغاف م نسعة مادر اللكنوسلفونيت اي تأثير معنوي وكان تعاينه التقديري  341032كرم/سم.7
الجدول ( )7تحليل التعاين للعوامل المدروسة (انسمنت ،الما و مشتق اللكنين).
Table (2): ANOVA table the studied factors(cement,water, lignosulfonate).
التعاين التقديري
Estimated
Variance

مصادر التعاين
S.O.V

درجات
الحرية DF

مجموك المرععات
Sum square

انسمنت (غم)
الما ()%
مشتق اللكنين ()%
انسمنت الما
انسمنت مشتق اللكنين
cement*Lignosolfonat
الما مشتق اللكنين
water*Lignosulfonate
انسمنت الما مشتق اللكنين
cement*water*Lignosulfonate
الخعأ التجريعي
Experimental error
الكلي Total

7
3
7
0

111470304
51130131
47110543
422140207

11700117
10150320
70510770
10370072

5

15140417

 3410321غ م

6

121200407

71100113

17

740120427

71510031

30

15150114

7330275

21

1517740551

710140732

)Cement(gm
water
Linosolfonate
cement*water

تدل عل وجود فروقات معنوية عل مستوي احتمال .%4
غ م تدل عل عدم وجود فروقات معنوية.

وععتتد إجتترا مفاغتتلة عتتين المتوستتعات (معتتدنت صتتفة قتتور اننغتتراع كرم/ستتم )7لكتتل عامتتل متتن عوامتتل
الدراسة عل حدر وعاستخدام عريقة دنكن المتعددر المدي لمعرفة افغل معاملة ادت إل تحستين الصتفة المتلكورر
وكمتتا معتتين فتتي الجتتدول ( )3نالحتتم عتتأن كميتتة انستتمنت (600غتتم) قتتد اععتتت احستتن مواصتتفة لقتتور اننغتتراع
للخرسانة المفحوصة وعمتوسع قدر 130.28( .كرم/سم )7عينما جتا ت كميتة انستمنت (500غتم) عالمرتعتة الثانيتة
عمتوستتع لصتتفة قتتور اننغتتراع وقتتدرها ( 111.58كرم/ستتم )7وجتتا ت كميتتة انستتمنت (700غتتم) عالمرتعتتة الثالثتتة
عأدن متوسع لصفة قور اننغراع وقدرها ( 89.65كرم /سم)7وهلا يتفتق مت  Oblaوآخترون( )7114امتا تتأثير
النسعة المئوية للما المغاف إل عجينة الخرسانة عل صتفة قتور اننغتراع (كرتم /ستم )7فقتد عينهتا الجتدول ()5
وعتتنف عريقتتة التحليتتل لتتوحم عتتأن احستتن المتوستتعات لصتتفة قتتور اننغتتراع(112070كرم/ستتم)7فتتي نستتعة متتا
مغاف %54ولم تختلف هل .النسعة معنويا ى عن النسعتين ( %35و  )%40لكنها تفوقتت عليهتا عقليتل حيتث كانتت
قتتور اننغتتراع قتتدرها ( 112.34كرتتم /ستتم )7و ( 115.73كرتتم /ستتم )7للنستتعتين المتتلكورتين عل ت التتتوالي.وفي
الجدول ( )4تعين عأن احسن نسعة مئوية مغافة من اللكنين إل عجينة الخرسانة هي نستعة ( )5%وعقتور انغتراع
للخرستتانة قتتدرها ( 118.80كرتتم /ستتم )7وهتتي لتتم تختلتتف معنوي تا ى عتتن قتتور اننغتتراع المحصتتلة للخرستتانة عنستتعة
( )3%للكنين المغتاف إلت عجينتة الخرستانة والتتي اععتت قتور انغتراع قتدرها ( 114.00كرتم /ستم )7وجتا ت
النسعة ( )zero %عأدن متوسع وقدر 98.71( .كرم /سم )7وهل .النتيجة توغتح عأنته قتد يكتون إغتافة نستعة متن
مشتق اللكنين(اللكنوسولفونيت) إل عجينة الخرسانة سععا في انرتفاك الكعير فتي قتور اننغتراع وعمتل إلت رفت
متانة هل .الخرسانة وهلا يتفق م ما اشار إليه .)1112(Theodore
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الجدول ( )3تأثير كمية انسمنت الموجود في الخرسانة عل قور اننغراع.
Table (3): Effect of cement amount in concrete on its compression strength.
انسمنت (غم)
قور اننغراع (كرم /سم)7
2
(Cement
)gm
) Compression strength (kg/cm
411

111.58 b

011

130.28 a

211

89.650 c

الحروف المختلفة لكل عامل تشير ال وجود فروقات معنوية ( ا > ) 1014
)Means with different letters are significantly different (a < 0.05

الجدول ( )5تأثير نسعة الما إل الخرسانة عل قور اننغراع.
Table (4): Effect of the added water percent in concrete on its compression strength.
قور اننغراع (كرم /سم)7
الما
)Compression strength(kg/cm2
Water
34%

117035 a

51%

114023 a

54%

112070 a

41%

96.68 b

الحروف المختلفة لكل عامل تشير ال وجود فروقات معنوية ( ا > ) 1014
)Means with different letters are significantly different (a < 0.05

الجدول ( )4تأثير النسعة المئوية لمشتق اللكنين (اللكنوسلفونيت) المغاف إل الخرسانة عل قور اننغراع.
Table (5): Effect of the Lignosulfonate percentage witch added in concrete on its
compression strength.
قور اننغراع (كرم /سم)7
مشتق اللكنين
Lignosulfonate
)Compression strength (kg/cm2
0%

98.710 b

3%

114.00 a

5%

118.80 a

الحروف المختلفة لكل عامل تشير ال وجود فروقات معنوية ( ا > ) 1014
)Means with different letters are significantly different (a < 0.05

والجتتدول ( )0يمهتتر نتتتائ الفحت للتتتداخل متتا عتتين كميتتة انستتمنت (411 ،011 ،211غتتم) ونستتعة المتتا
المغتتاف إل ت خلعتتة الكونكريتتت وهتتي ( )%41 ،%54 ،%51 ،%34تعتتين ان اعل ت متوستتع لقتتور اننغتتراع
كانتت للمعاملتتة 011غتتم استمنت  %54 xنستتعة متتا وقتدر 125011( .كرتتم /ستتم )7وهتلا متعتتاعق مت Baalbaki
واخرون( ) 1117عأن الما فتي الخرستانة يشتكل العنصتر األساستي للتفاعتل الكيميتاوي مت المتادر اتستمنتية وهتو
غتتروري ايغتا ى لالمتصتتا متتن قعتتل الخلعتتة المستتتعملة فتتي الخرستتانة إغتتافة إلت انتته يتتؤدي إلت عمليتتة اتستتاك
الخرسانة اثنا تصلعها وكلل فإنه يععي الخليع المؤلف متن الركتام (الحصت ) الخشتن والنتاعم واتستمنت درجتة
مناسعة من الليونة تساعد .عل عملية التشريل والتشكيل وعوجود الما يمكن خلع مقدار اكعر من الركتام مت نفت
الكمية متن انستمنت وجتا ت كميتة انستمنت  211غتم  xنستعة متا  %41عتأدن متوستع لقتور اننغتراع وقتدر.
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 57071كرم/سم 7وهو ععيعي ألن نسع ة الما إل انسمنت هي نسعة ما عين وزن المتا الحتر المخصت للتفاعتل
إل ت وزن انستتمنت فتتي الخلعتتة حيتتث ان استتتخدام متتا اقتتل يولتتد خرستتانة لات جتتودر عاليتتة حستتش المواصتتفة
انمريكيتتة () 7115 ،Anonymousوجتتا ت عقيتتة المعتتامالت عمتوستتعات محصتتورر متتا عتتين هتتاتين المعتتاملتين
انفتي اللكر .وقد يؤدي وجود ععتا الكلوريتدات والكعريتتات واألمتال فتي متا الخلتيع حتت وان كتان مناستعا او
قلتتيال تتتأثيراى عكستتيا ى عل ت الخرستتانة متتن حيتتث المتانتتة كمتتا هتتو الحتتال م ت المعاملتتة 411غتتم استتمنت %34عقتتور
اننغراع( 10041كرم/سم ) 7وهو يتفق م ما اوغحه  ،)1117( Alfesاما كثرر الما فانهتا تغتعف الخرستانة
وتستتتتعش اننفصتتتتال والتتتتتدمي والمستتتتامية وانهتتتتترا إغتتتتافة إلتتتت غتتتتعف التماستتتت والتقشتتتتر واننكمتتتتتاش
( Olbaواخرون.)7114 ،
الجدول ( )0تأثير التداخل عين كمية انسمنت (غم) والنسعة المئوية للما عل قور اننغراع.
Table (6): Effect of the interaction between cement amount and the added water
percentage in concrete on its compression strength.
الما
انسمنت
Water
)Cement (gm
50%
45%
40%
35%
411

86.51 d

135.84 b

105.92 c

118.06 bc

011

134.29 b

82.320 d

174.81 a

129.70 b

211

116.21 bc

129.03 b

71.060 d

42.290 e

الحروف المختلفة لكل عامل تشير ال وجود فروقات معنوية ( ا > ) 1014
)Means with different letters are significantly different (a < 0.05

وقتتد عتتين الجتتدول ( )2تتتأثير التتتداخل متتا عتتين النستتعة المئويتتة للمتتا المغتتاف م ت نستتعة الليكنوستتلفونيت
(مشتق اللكنين) عل قور اننغراع حيث امهرت النسعة المئوية للمتا  x %51نستعة مشتتق اللكنتين  )%3اعلت
قور انغراع وقدرها  157015كرم/ستم 7وقتد اشتتركت هتل .المعاملتة مت كتل متن المعتامالت ( %34متا %4 x
مشتق اللكنتين) و ( %34متا  %3 xمشتتق اللكنتين) و ( %54متا  %4 xمشتتق اللكنتين) عالتتأثير حيتث علرتت
قور اننغراع لتل المعامالت ( %135071و  173011و  )171044كرم/سم 7عل التوالي ثم جتا ت المعتامالت
( %34ما  %4 xمشتق لكنين) و ( %51ما  %4 xمشتتق لكنتين) و ( %41متا  %4 xمشتتق لكنتين) عقتور
انغراع قدرها ( 21023و  15011و  )12051كرم/سم 7عل التوالي وكانت المعاملتين ( %41ما  %4 xمشتق
لكنتتين) ومعاملتتة ( %41متتا  %3 xمشتتتق لكنتتين) مشتتتركتي التتتأثير علتت صتتفة قتتور اننغتتراع وعلرتتت قتتور
اننغتراع فيهتتا ( 111071و  )15030كرم/ستم 7علت التتتوالي .وقتد يعتتود ستتعش تفتوق النستتش ( %51متتا %3 x
مشتق لكنين) في هل .الصفة ال ان الخرسانة تقاوم مجتانت اننغتراع غتمن هتل .النستش وتعتعتر هتل .الخاصتية
معيتتتتار اساستتتتي فتتتتي تحديتتتتد نوعيتتتتة الخرستتتتانة وإن اتجهتتتتادات التشتتتتريلية محتتتتددر فتتتتي المواصتتتتفات العالميتتتتة
( )7114 ،Anonymousوقتتد يكتتون ستتعش انخفتتاا قتتور اننغتتراع إلت العالقتتة الموجتتودر متتا عتتين قتتور تالصتتق
المالع (انسمنت والما ) م الركام الخشتن (الحصت ) وإلت مقاومتة حعيعتات الركتام الخشتن لإلجهتادات المستلعة
عليها  ) 1117 ،Azizinaminiكما ان هنتا تتأثيرا للفجتوات الموجتودر فتي الخرستانة وآليتة الفشتل الحاصتل فتي
النمالج اثنا الفح (  .)7114 ،Friedrichكلل فالعالقة ما عين قور اننغراع ومقاومة الشد عكستية و تشتكل
مقاومة الشد ما نسعته  %11-2من مقاومتة اننغتراع كمتا اوغتحها  Nash'tواخترون( ) 7114وعليته فانته متن
النادر إجرا فحوصات الشد المعاشر لمقاومة الخرستانة وللت لصتعوعة تثعيتت النمتالج ولعتدم وغتو اتجهتادات
الثانويتتة المتكونتتة عتتتأثير وستتيلة قتتعا او مست النمتتولج فتتي الجهتتاز فيتتتم فحت الشتتد عصتتورر غيتتر معاشتترر عتتن
عريق قيا مقاومة اننغراع.
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الجدول ( )2تأثير التداخل عين النسعة المئوية للما ونسعة مشتق اللكنين المغاف عل قور اننغراع.
Table (7): Effect of the added water percentage,and lignosulfonate in concrete on its
compression strength.
مشتق اللكنين Lignosulfonate
الما
Water
5%
3%
0%
35%

134.29 ab
123.00 abcd

78.73 f

40%

84.880 f

142.84 a

119.47 bcd

45%

128.55 abc

113.99 cd

109.25 cde

50%

108.29 de

94.360 ef

87.400 f

الحروف المختلفة لكل عامل تشير ال وجود فروقات معنوية ( ا > ) 1014
)Means with different letters are significantly different (a < 0.05

ويتغح مما ورد اعال .عأنه في نمولج معين تؤدي إجهادات مختلفة وإل تصدعات في نقاع مختلفتة ولكتن
لتتتتي متتتتن المحتمتتتتل فيزيائيتتتتا فحتتتت المقاومتتتتة لجتتتتز منفتتتترد دون ترييتتتتر مروفتتتته عالنستتتتعة لعقيتتتتة الجستتتتم
(Armaghaniواختترون )1117 ،وقتتد يحصتتل فتتي فح ت قتتور اننغتتراع فشتتل عالنمتتالج يتتؤدي إل ت اننفصتتال
الجتتانعي النتتات عتتن نستتعة عوستتون ) (Posonوالتتتي قيمتهتتا فتتي الخرستتانة متتا عتتين  %11إل ت  %71للخرستتانة
الغعيفة (Alexanderوآخرون .)1117 ،وعالنسعة للجدول ( )1اللي يعتين تتأثير التتداخالت عتين العوامتل الثالثتة
المدروسة عل صفة قور اننغراع فأن احسن معاملة التتداخل هتي 011غتم استمنت  %54 xمتا  %3 xمشتتق
لكنتتتتين) حيتتتتث علرتتتتت  117051كرم/ستتتتم 7قتتتتور اننغتتتتتراع وجتتتتا ت معتتتتامالت التتتتتداخل (211غتتتتم ستتتتتمنت
7
 %34 xمتتتا  %4 xمشتتتتق لكنتتتين) عتتتأدن متوستتتع لصتتتفة قتتتور اننغتتتراع حيتتتث علرتتتت ( )31011كرم/ستتتم
الجدول ( )1تأثير العوامل المدروسة (كمية انسمنت (غم) والنسعة المئوية للما ونسعة مشتق اللكنتين) علت قتور
اننغراع..
Table (8): Effect of the studied factors( cement, water,and Lignosulfonate in concrete
on its compression strength.
انسمنت (غم)
)cement (gm

500

600

700

مشتق اللكنين
Lignosulfonate

الما
water
35%
40%
45%
50%
35%
40%
45%
50%
35%
40%
45%
50%

0%
81.99 l
130.66 cdefg
103.11 ghikl
116.66 efghik
168.44 ab
37.77 mn
171.77 ab
159.55 abcd
152.44 abcde
86.22 ikl
110.77 fghik
48.66 mn

3%
87.33 il
151.77 abcde
127.77 defg
129.10 defg
119.33 efghi
120.10 efghi
182.44 a
117.33 efghik
165.32 abc
156.66 abcd
31.77 n
36.66 mn

5%
90.21 hikl
125.10 defgh
86.88 ikl
108.44 fghik
115.11 fghik
89.10 hikl
170.22 ab
112.22 fghik
30.88 n
144.21 bcdef
70.66 lm
41.55 mn

الحروف المختلفة لكل عامل تشير ال وجود فروقات معنوية ( ا > .) 1014
Means with different letters are significantly different (a < 0.05).
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 عمتودي علت الحمتل المستلع.ورعما يعود سعش لل للفشل اللي يحدث في علورات انسمنت عنتد تالصتقها عاتجتا
وكتتلل فتتإن اننغتتراع العمتتودي يتتؤدي إلت تمتتدد جانعيهتتا فتتي كلتتتا النهتتايتين وهتتلا ايغتا ى يعتتود عستتعش تتتأثير نستتعة
.)7112 ،Olba(  الحالة عصورر جلية وواغحة عندما يكون في الخرسانة حديد تسليح. وتعدو هلPoson
EFFECT OF EUCALYPT WOOD LIGNOSULFONATES ON CONCRETE
PROPERTIES
Esam M. Sheet Hamid(1)

Esam Majeed Solyman(2)

Tech. Agric. college. / Mosul Tech. Agric. college. / Mosul

Janan Yousif David(3)
Tech. Inst. / Mosul.

E-mail: esamsheet@yahoo.com

ABSTRACT
The study was performed to investigate the effect of Eucalyptus camldulenses
wood lignosulfonate on concrete properties. several concrete mixtures were used with
the variables (cement: 500, 600, and 700 gm.), (water: 35, 40, 45, and 50%).
(Lignosulfonate: zero. 3, and 5%). A compression test on all samples was used to
evaluate the effect of the Eucalypt wood lignosulfonates on concrete properties. There
were a highly significant effects of the studied main variables on compression test,
specially cement, water percentage, lignin derivative (lignosulfonate) and the
interactions between cement with water percentage, cement with lignin derivatives,
water with lignin and cement with water and lignin derivatives. The interaction
between cement and lignin derivative didn’t show any significant effect on
compression test. After Duncan's test on all the study factors showed that cement
amount of 600gm had a highest average of compression test with 130.28 kg/ cm2.
water percent (35, 40, 45, and 50%) gave the highest values (112.34, 115.73, and
117.2 kg) respectively.Consequently lignin derivative percentages had a significant
effect on the compression test specially at (3, 5%) percent (114, 118, 8 kg / cm2)
respectively. Averages of 600gm of cement samples and 45% water interactions had a
highest average (147, 81 kg/cm2) values, 40% percent of water & 3% lignin
(Lignosulfonates) had compression values of (142, 84 kg / cm2).All samples of 600
gm. Cement, 45% water percentage and 3% lignin derivative had best compressed
value 182.44 kg/ cm2.
Keywords: eucalypt wood, lignosulfonate, concrete.
Received: 24/5/2012, Accepted: 18/7/2013.
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