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  كركوك /العراق –قره سالم 
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  الملخص
ــــــوس انجلــــــوس) وفحــــــص   ــــــوتكنیكي لخاصــــــیة الدیمومــــــة المتمثلــــــة بفحــــــص التآكــــــل المیكــــــانیكي (فخــــــص ل تهــــــدف  الدراســــــة إلــــــى إجــــــراء تقیــــــیم جی

ــا لترســبات العصــر الربــاعيكركــوك/ العــراق العا-لترســبات الركــام الصــخري فــي منطقــة قــره ســالم (Soundness)الثبــات تقــدیر المقاومــة ل ئــد جیولوجی
لبیــان مــدى صــالحیتها كمواصــفات  Fine aggregateوالنــاعم Coarse Aggregateللســطح الخــارجي للركــام الخشــن  واالحتكــاكالنوعیــة للتآكــل 

القیاسـیة  قـآ مـع المواصـفتینوالتـي تعتبـر األكثـر تواف [1 ][5]القیاسـیة األمریكیـة مال الخرسانیة، وتـم تبنـي المواصـفتینجیوتكنیكیة ألعمال الطرق واألع
قـد لمقـالع الفقـدان فـي الـوزن لنمـاذج أن نسـبة ا لكل من فحص التآكل المیكانیكي والكیمیائي وأظهـرت نتـائج التآكـل المیكـانیكي في نتائجها [1] العراقیة
بلغـت  فقـد المقلعـین المقتـرحین لنمـاذجأمـا )، %19.456لفقـدان بمعـدل (بلغـت نسـبة افقـد ضـفاف النهـر لنماذج بالنسبة أما  ، )%19.6بمعدل ( بلغت

 Subbaseومــا تحــت األســاس  Base Courseفــي أعمــال الطــرق لطبقتــي األســاس  الســتخدامهاتصــلح والتــي ) %20.137نســبة الفقــدان بمعــدل (

Course  ــــالوزن بال ،كــــذلك لألعمــــال الخرســــانیة و ــــغ أقصــــى حــــد مســــموح للفقــــدان ب ــــث بل ــــة مــــا تحــــت  )%45( لألعمــــال الخرســــانیة نســــبة حی لطبق
ــالوزن بالنســبة لألعمــال   Base Course%) لطبقــة األســاس 30و(  Sub base Courseاألســاس فــي حــین یبلــغ أقصــى حــد مســموح للفقــدان ب

   [1])35الخرسانیة األسمنتیة (%

دورات منهـا أظهـرت أن  5كبریتـات الصـودیوم كانـت قلیلـة ولعـدد  في حین بینت نتائج الفحوصات المختبریة ان نسبة الفقدان فـي الـوزن بتـأثیر محلـول
المقلعـــین  ) ولنمـــاذج 0.332%ضـــفاف النهـــر كانـــت بمعـــدل (  %) ولنمـــاذج 0.197النســـبة بالنســـبة للمقـــالع الخمســـة للركـــام الخشـــن كانـــت بمعـــدل (

وبمعــدل  ،للنمــاذج المــأخوذة مــن المقــالع الخمســة 1.806)% ()، أمــا بالنســبة للركــام النــاعم فكانــت نســبة الفقــدان بمعــدل (1.166المقتــرحین بمعــدل 
أنـه أعتمـادآ علـى المواصـفة القیاسـیة  وجـد وقـد ،المقلعـین المقتـرحین بالنسـبةللنماذج (3.066)وبمعـدل ،  ضـفاف النهـر ) بالنسـبة لنمـاذج1.774%(

%عنــد إجــراء 12النســبة المئویــة للفقــدان بــالوزن للركــام الخشــن عــن یجــب أن ال تزیــد ان نســبة الفقــدان [6]والمواصــفة القیاســیة األمریكیــة  [3]العراقیــة
% فـي محلـول كبریتـات المغنیسـیوم، فـي حـین یجـب أن ال تزیـد النسـبة المئویـة للفقـدان بـالوزن للركـام 18دورات في محلول كبریتات الصـودیوم وعـن 5

    .محلول كبریتات المغنیسیوم% في 15دورات في محلول كبریتات الصودیوم وعن  5% عن إجراء 10الناعم عن 
  المقدمة

ــــخریة  یعـــرف الركـــام  الطبیعـــي علـــى انـــه مجموعـــة مـــن الحبیبیـــات الصــــ
بحجـــــــــم (الحصـــــى أو الرمـــــل) المتكونـــــة مـــــن تعریـــــة وتجویـــــة الصـــــخور 

) المتمثلـة ب (الصـخور  (Source or mother Rocks)المصـدریة 
یر الصـــخور المختلفـــة الناریة،المتحولة،الرســـوبیة) أو  الناتجـــة مـــن تكســـ

أمـــا   (Crushed Rocks)والــذي یســـمى بالحصـــى والرمـــــــل المكســـر 
الركـام الصــناعي فیـتم الحصــول علیهـا مــن المخلفـات الصــناعیة لمعامــل 

 [7]دید والصلبالح

دراســة الصــخور وركامهـا مــن المتطلبــات األساسـیة فــي التطــــــــــبیقات  یعـد
 ولیـة واألساسـیة فـي أعمـال الهندسـةالجیولوجیـة باعتبـاره مـن  المـواد األ

ـــه  ـــة وتطـــویر  اإلنشـــائیة كون ـــة وواضـــحة فـــي تنمی یســـاهم مســـاهمة  فعال
ــــــمار المختلفـــــة والمتعلقـــــة بأعمـــــال الطـــــرق  ـــــر مـــــن مشـــــاریع األعـــــــ الكثی

وغیرهــــا لــــذلك فــــأن دراســــة خــــواص الجیوتكنیكیــــة یعتبــــر مــــن  والجســــور
اســــتخدامها فــــي  لوالــــذي یــــؤثر بــــدوره علــــى مجــــا األولویــــات الضــــروریة

 الخرسانیة) األعمالالتطبیقات الهندسیة(أعمال الطرق،

كونــه یحتــل  واإلســفلتیة یعــد الركــام المــادة األساســیة لإلعمــال الخرســانیة 
الجزء األكبر من حجـم الخرسـانة لـذلك فـان اإللمـام بدراسـة نوعیـة الركـام 

مسـؤول كونـه یعتبـر ال ضروریة من حیث خواصها الفیزیائیة والمیكانیكیة

األسـمنتیة منهـا  سـواء المباشر عن قوة األداء الهندسي للخرسانة المنتجـة
  [7]وكذلك یؤثر على سلوكها ودیمومتها أو األسفلیتة

 موقع منطقة الدراسة

تقـــع منطقـــة الدراســـة ضـــمن محافظـــة كركـــوك ناحیـــة آلتـــون كـــوبري بـــین 
 35) شـرقآ وخطـي عـرض (58 19 44) و ((03 20 44طـول خطـي

والذي یحده من جهة الشمال الشرقي نهر الـزاب (05 48 35))و28 50
)  1-1( الصغیر ومن الجنوب الغربي سلسلة جبل خـال خـاالن والشـكل

    .موقع منطقة الدراسة یبین 
  مناخ منطقة الدراسة

تصـــنیفها ضـــمن منطقـــة المنـــاخ بالنســـبة لمنـــاخ منطقـــة الدراســـة فقـــد تـــم 
والتـي   [10]التـي وصـفها الشبه الجاف باالسـتناد إلـى الدراسـاتالجاف و 

حیــث یبلــغ أعلــى أرتفــاع لــدرجات   قســمت العــالم إلــى أقــالیم مورفومناخیــة
م) ویبلـغ أقـل أنخفـاض 34.9الحرارة خالل شهري(تموز و آب) وبمعـدل(

أمــــا   ،[4]م)8.9فــــي شــــهر( كــــانون الثــــاني) وبمعــــدل ( لدرجــــة الحــــرارة
ار المتســاقطة یبلــغ أعلـى معــدل لكمیـة األمطــ بالنسـبة لألمطــار السـاقطة

ملـم) ویبلـغ أقـل معـدل 76.5في شهري (شباط وكـانون الثـاني) وبمعـدل (
  . [4]ملم) 0.1للساقط المطري خالل شهر(آب) وبمعدل (
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8 
  )  مواقع المقالع الموجودة في منطقة الدراسة1- 1(الشكل 

  
   Aim of studyف الدراسة هد

ة المهمـــة والـــذي حــد الخصـــائص الجیوتكنیكیــدراســـة أ إلــىهــدف البحـــث 
 حتكـاكطح الخـارجي للركـام الخشـن لألمقاومة السـ من خالله تقدر مدى

ـــــــــائي والمیكـــــــــانیكي ـــــــــه الكیمی ـــــــــان مـــــــــدى مالئمتهـــــــــا  والتآكـــــــــل بنوعی لبی
ــــك  لألســــتخدامات الهندســــیة (أعمــــال الطــــرق واألعمــــال الخرســــانیة) وذل

  ألمریكیة. وا ات القیاسیة العراقیةمع المواصفبمقارنتها 
 Sampling&Methodologyالعمل  ةقیالنماذج وطر 

المقالع والمواقـع المقترحـة  من أعتمدت الدراسة الحالیة على أخذ النماذج
الفحوصــات المختبریــة  )نموذجــآ لغــرض إجــراء9وتــم األخــذ بواقــع( للقلــع 

اجــــدة فــــي و ت)نمــــاذج مــــن المقــــالع الم5علیهــــا فیمــــا بعــــد والمتمثلــــة بأخــــذ(
علــــى ضــــفاف  الموجــــودة  مــــن مكشــــف الترســــبات وذجین نطقــــة ونمــــالم

  من موقع المقلعین المقترحین. وذجیننم النهر و

ــــة  لغــــرض  ــــد مــــن الجــــوالت االســــتطالعیة للمنطق ــــام بالعدی ــــم القی ــــد ت وق
التقــــاط العدیــــد مــــن الصــــور  مــــن خــــاللالتعــــرف علــــى منطقــــة الدراســــة 

ــــة  ــــم الفوتوغرافی ــــة ،وقــــد ت ــــة النمذجــــة الحقلی ــــة جمــــع البــــدء بمر  لطریق حل
ـــــى المواصـــــفات  ـــــالع الترســـــبات أعتمـــــادًا عل النمـــــاذج مـــــن مكاشـــــف ومق

) وذلــك بعمــل شــق علــى ASTM D75( القیاســیة األمریكیــة  للنمذجــة
والبــدء  المتواجــد علــى ضــفاف النهــر  للركــام  للترســبات  طــول المكشــف

في أخذ النموذج من األسفل إلى األعلـى لضـمان شـمولیة كافـة األحجـام 
صـــا الكبیـــرة منهـــا والمتركـــزة فـــي األســـفل لغـــرض نجـــاح الحبیبیـــة وخصو 

  )1-1كما في اللوحة ( الفحوصات المختبریة
لنســـــبة للمقلعـــــین ا بالنســـــبة للركـــــام المتواجـــــد فـــــي المقـــــالع وكـــــذلك باأمـــــ

طبقـــة التربـــة المغطیـــة للترســـبات  إزالـــةالمقتـــرحین فـــتم أخـــذ النمـــاذج بعـــد 
ه نتیجـة الرتفـاع مسـتوى وباالبتعاد عـن حافـة المقلـع المحتویـة علـى المیـا

المیــاه الجوفیــة فیهــا نتیجــة الســتخراج الترســبات منهــا وذلــك بعمــل حفــرة 
).2-1وحــة (بقطـر حـوالي متـر واحـد وبعمـق اقــل مـن المتـر كمـا فـي الل
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  )ASTM D75) تظهر كیفیة النمذجة اعتمادا على المواصفات القیاسیة االمریكیة(1-1اللوحة(

  

  
  موقع جمع النماذج من المقلع) 2-1اللوحة(

  
إجـــراء فحـــص الدیمومـــة المتمثلـــة بفحـــص لـــوس أنجلـــوس  أعنمـــادآ تـــم و 

والخاصـة بفحـص السـحج للركـام [5] علـى المواصـفة القیاسـیة االمریكیـة
ملـــم) والمتوافقــة مـــع  37.5(أصـــغر مــن  الخشــن ذو المقاســـات الصــغیرة

وتـــتلخص  طریقــة الفحــص بتجفیـــف 1]  [المواصــفة القیاســیة العراقیــة 
م الــى أن تثبــت كتلتــه والــذي 110-105الركــام فــي فــرن درجــة حرارتــه 

كغـم) ویكـون 5أجزاء متساویة بالوزن ویبلغ  مجمـوع أوزانهـا( 4یتكون من
)  اعتمـــادا Aمقـــاس االجـــزاء االربعـــة بالنســـبة للتـــدرج الحبیبـــي صـــنف (

خاصـة بـالفحص وكمـا على وزن الركام العـابر والمتبقـي علـى المناخـل ال
یكـون بأخـذ جـزئین  B) ،   أما بالنسـبة لتـدرج صـنف 3-1في الجدول (

ــــذي یصــــل وزنیهمــــا الــــى ( كغــــم) ویكــــون مقــــاس 5متســــاویین بــــالوزن وال
الجــزئین  األول والثــاني اعتمــادا علــى وزن الركــام العــابر والمتبقــي علــى 

  ).3-1المناخل الخاصة بالفحص وكما في الجدول (

 BأوAوعــدد الكــرات الفحــص أعتمــادآ علــى نــوع التــدرج ویوضــع الركــام 
وذلـــك باألعتمـــاد علـــى نتـــائج التـــدرج الحبیبـــي وكمـــا واضـــح فـــي الجـــدول 

ـــم( دورة /دقیقـــة وبعـــد انتهـــاء  33-30دورة بســـرعة 500) ویـــدار 2-1رق
الدورات یرفع النموذج مـن الجهـاز وینخـل الجـزء النـاعم علـى منخـل رقـم 

قــي علــى هــذا المنخــل ویجفــف فــي فــرن ملــم ثــم یغســل الجــزء المتب 1.75
  ) درجة مئویة... 110-105درجة حرارته (

وكـــــذلك تـــــم إجـــــراء فحـــــص الثبـــــات بالطریقـــــة الكیمیائیـــــة أعتمـــــادآ علـــــى 
وذلــك  [6]والمواصـفة القیاسـیة األمریكیــة [3]المواصـفة القیاسـیة العراقیـة

بغمــر النمــوذج فــي محلــول كبریتــات الصــودیوم  أو كبریتــات المغنیســیوم 
تـم فـي هـذا الفحـص تـم غمـر النمـوذج فـي محلـول كبریتـا ت الصـودیوم و 

 110) ســاعة ثــم تجفیفــه فــي فــرن درجــة حرارتــه (18-16المشــبع لمــدة (
مـرات) ویـتم بعـد ذلـك قیـاس مقـدار الفقـدان 5م) ویتم تكرار هذه العملیة (

فـــي الــــوزن،  ویــــتم مقارنــــة النتـــائج المختبریــــة مــــع المواصــــفات القیاســــیة 

جمع  موق  
 النموذج
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واألعمـال الخرسـانیة (  (Subbase course) مـال الطـرقالخاصـة ألع
  االسمنتیة واالسفلتیة) أعتمادآ على المواصفة القیاسیة العراقیة.

 Durability الدیمومة
تعتبـــر مـــن الفحوصـــات المهمـــة لتمثیـــل الظـــروف الطبیعیـــة مـــن التجویـــة 

 ویعــرف والتعریـة الفیزیائیــة (تآكــل وضــرر الســطح  الخــارجي للحبیبــات )
انه مدى قدرة حبیبات الركـام المكونـة للخرسـانة علـى مقاومـة تـأثیر على 

التغییــــرات الفیزیائیــــة والكیمیائیــــة والمیكانیكیــــة والــــذى یــــؤثر بــــدوره علــــى 
خصائصـــــها الهندســـــیة وعلـــــى قـــــوة األداء الهندســـــي للخرســـــانة المنتجـــــة  

 [7],[9]ة أستخدامها في الهندسة البنائیةوالذي یزید من قابلی

     Loss Angelesالمیكانیكيفحص التآكل 

هـــو قیـــاس لتقـــدیر مـــدى مقاومـــة الركـــام الخشـــن مـــن خـــالل قیـــاس تـــأثر 
ؤشــر نــوعي لمصــادر الركــام ویعــد مالســطح الخــارجي للتآكــل واالحتكــاك 

ویسـتعمل لفحـص مجـامیع [5] المختلفـة والمتشـابهة بالتركیـب الكیمیـائي 
لالحتكــــاك الركـــام المســــتعملة فـــي خرســــانة الطــــرق والســـطوح المعرضــــة 

شــــدید نتیجــــة للحركــــة المروریــــة وغیرهــــا وتحــــدد نســــبة الســــحج (التآكــــل) 
بمقــدار الفقــدان بلــورن الــذي یطــرأ علــى الركــام فــإذا كــان الفقــدان بنســبة 

  [1] ئ المقاومة للتآكل والعكس صحیحعالیة فیعني ذلك أن الركام واط
ـــة مغلقـــة النهـــایتین  ویتكـــون جهـــاز الفحـــص مـــن أســـطوانة فوالذیـــة مجوف

ــداخلي  ملــم710قطرهــا الــداخلي ملــم مســنودة علــى عمــود 508وطولهــا ال
قصــــیر ویــــرتبط بنهــــایتي األســــطوانة بحیــــث یســــمح بــــدوران األســــطوانة 
بوضــعها األفقــي مــع وجــود فتحــة إلدخــال النمــوذج وكــرات الســحج) ذات 

  .[7],[9]ملم46.5القطر 
  

  
Matest ) جهاز فحص لوس أنجلوس من صنع شركة  3-1اللوحة ( 

  

وأعتمـــادآ علـــى المواصـــفات العامـــة للطـــرق والجســـور وتعـــدیالتها لســـنة 
ــــي أعمــــال الطــــرق  2003و 1999 ــــة المســــتخدمة ف ــــل مــــزیج الطبق تتمث

لطبقــة مــا تحــت االســاس والمتمثــل بلركــام الخشــن والنــاعم مــن الحصــى 
التـدرج نتـائج أعتمـادآ علـى حیث یجرى الفحص والرمل الطبیعي التواجد 

لمـــواد طبقـــة تحـــت األســـاس والموضـــح فـــي روســـة للنمـــاذج المد الحبیبـــي
) والـــذي علـــى اساســـه تـــم تصـــنیف الركـــام المســـتخدم 1-1الجـــدول رقـــم( 

الـــى أربعـــة أصـــناف أعتمـــادآ علـــى النســـبة المئویـــة العـــابرة وزنـــآ المقـــاس 
علـــى التـــولي ،حیـــث أن الصـــنف A,B) (األســـمي األقصـــى الـــى صـــنف

)A (  یكــــون المقــــاس )ــــه ــــم) وا75الحبیبــــي األقصــــى ل   ) (Bلصــــنف مل
ملـــم) فـــي حـــین یبلـــغ المقـــاس  50یكـــون المقـــاس الحبیبـــي األقصـــى لـــه (

والجــدول  علــى التــوالي ملــم) 25(  (C,D) الحبیبــي األقصــى للصــنفین
.) یوضـــــــــح التــــــــدرج الحبیبـــــــــي ومتطلبــــــــات كـــــــــل صـــــــــنف 3-1رقــــــــم (

  

  ) نتائج التدرج الحبیبي للركام في منطقة الدراسة  1-1جدول (
  ة%النسبة المئویة العابر 

  حجم المنخل
)(mm 

 رقم النموذج
9  8  7  6  5  4  3  2  1  

100 100     100 100 100 75 
95 96 100 100 100 100 96 95 96 50 
80 80 82 89 89 85 87 87 87 25 
72 70 71 79 79 75 77 77 76 19 
51 54 42 50 50 50 55 51 54 9.5 
39 42 29 34 34 32 37 31 30 4.75 
33 38 24 27 25 25 24 25 27 2.36 
18 18 6* 9* 14 12 12 13 14 0.3 
12 12 1.1* 2.5* 5.5 6 5 5 5 0.075 
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أعتمادآ على المواصفات القیاسیة  العراقیة الخاصة بالطرق والجسور  ) یوضح التدرج الحبیبي ومتطلبات كل صنف 2-1(الجدول رقم 

  1999/2003وتعدیالتها لسنة 
 لمنخل ملمحجم ا انج  متطلبات الصنف

 D  C  B  A  
- - - 100 3 75 
- - 100 95-100 2 50 

100 100 75-95 - 1 25 
60-100 50-85 40-75 30-65 3/8 9.5 
50-85 35-65 30-60 25-55 #4 4.75 
42-72 26-52 21-47 16-42 #8 2.36 
23-42 14-28 14-28 7-18 #50 0.3 

5-20 5-15 5-15 2-8 #200 0.075 
  

أعتمـــــادآ علـــــى صـــــنف التـــــدرج وضـــــع عـــــدد كـــــرات الســـــحق یـــــتم  بـــــذلك
(A,B,C,D)  )یوضح عدد كرات السحق ومجموع  4-1والجدول (  

  أوزانها لكل صنف.

  

  [5] [1],د وأوزان الكرات المطلوبة للفحصیوضح رقم التدرج وعد )3- 1(جدول
  الكراتمجموع وزن   عدد الكرات  التدرج صنف

  (غم)
A 12  5000_+25  
B  11  4584_+25  
C  8  3330_+20  
D  6  2500_+15  

  

  )5-1الجدول رقم (كما  )5000وضع وزن النموذج (وكذلك یتم 
  [1],[5] ة)یوضح صنف التدرج واالوزان المارة والمتبقیة على كل منخل بالغرام للمقاسات الصغیر 4-1جدول (

  23رقم المنخل م ق ع  وزن المقاسات المبینة ب(غم)
 صنف التدرج (عدد الكرات المستخدمة)  1984لسنة

D)6(كرات C)8(كرات B)11(كرة A)12(مارآ من متبقیآ على كرة 
 ملم  38.1 ملم 25 1250 000 000 000
000 000 000 

1250 25 
 ملم 25 ملم 19

 ملم 19 ملم12.5 1250 2500 000 000
 ملم12.5 ملم9.5 1250 2500 000 000
 ملم9.5 ملم6.3 000 000 2500 000
 ملم6.3 ملم4.75 000 000 2500 000

 ملم4.75 ملم2.36 000 000 000 5000
 المجموع 10 5000 10 5000 10 5000 10 5000

  
Soundness  الثبات 

یعبر هذا المصطلح عن مدى قابلیة الركام لمقاومة التغییرات الحجمیة 
 عریة )الناتجة من تغییر الظروف الفیزیائیة (ظروف التجویة والت

وتعرضها لدورات من الرطوبة واالنجماد والتبرید والحرارة ، ویوصف 
الركام بعدم الثبات إذ سببت التغییرات الحجمیة الناتجة عن التغییرات 

تشقق الخرسانة وبذلك یمكن وبذلك یمكن تمییز عدم   المذكورة أعاله 
كام الثبات عن التمدد الحاصل نتیجة التفاعالت الكیمیائیة بین الر 

 [7] [8] والقلویات في االسمنت 
أن فحـص الثبـات یقـیس مـدى مقاومــة الركـام للعملیـات الناجمـة مـن نمــو 
البلــورات الملحیــة فــي  مســامات الركــام والتــي تــؤدي إلــى تمــزق حبیبــات 
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الركــام بطریقــة مماثلــة لفعــل الجلیــد عنــد تعرضــها لــدورات مــن الترطیــب 
ن مقــــاس وشــــكل واســــتمراریة والجفــــاف واالنجمــــاد والــــذوبان،  وأیضــــا فــــا

مسامات الركـام تسـیطر علـى معـدل وكمیـة المـاء الممـتص وعلـى معـدل 
خـــــروج المـــــاء مــــــن حبیبیـــــات الركــــــام حیـــــث أن المســــــامات التـــــي عــــــن 

مایكرون تكـون حرجـة وذلـك لكـون مقاسـها كافیـا للسـماح بـدخول المـاء 5
إلیهــا ولكنهــا غیــر كــافي للســماح بتصــریف المــاء بســهولة تحــت ضــغط 

  [7] [8] المنتجةالخرسانة  یؤدي إلى تمزق وتشققمما 
 ص الثبـات بالطریقـة الكیمیائیـة أعتمـادآ علـى المواصـفةوقد تم إجراء فحـ
ــــ ــــك بغمــــر  [6]والمواصــــفة القیاســــیة األمریكیــــة [3]ةالقیاســــیة العراقی وذل

المغنیسـیوم وتـم فـي  تأو كبریتـاالنموذج في محلـول كبریتـات الصـودیوم 

المشــبع مــوذج فــي محلــول كبریتــا ت الصــودیوم غمــر النتــم هــذا الفحــص 
م) ویــتم  110) سـاعة ثـم تجفیفـه فـي فـرن درجـة حرارتـه (18-16لمـدة (

فقـــدان فـــي قیـــاس مقـــدار البعـــد ذلـــك یـــتم و مـــرات) 5تكـــرار هـــذه العملیـــة (
یجــب أن ال تزیــد النســبة المئویــة للفقــدان  الــوزن وحســب هــذه المواصــفات

دورات في محلـول كبریتـات 5اء %عند إجر 12بالوزن للركام الخشن عن 
، فـي حـین یجـب % فـي محلـول كبریتـات المغنیسـیوم18الصودیوم وعن 

% عــن 10أن ال تزیــد النســبة المئویــة للفقــدان بــالوزن للركــام النــاعم عــن 
% فـي محلـول 15دورات فـي محلـول كبریتـات الصـودیوم وعـن  5إجراء 

قـــــدان للركـــــام ) النســـــبة المئویـــــة للف5-1والجـــــدول( كبریتـــــات المغنیســـــیوم
  الخشن والناعم للنماذج المفحوصة.

  
  للنماذج المفحوصة)النسبة المئویة للفقدان للركام الخشن والناعم 5- 1جدول(

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ارقام النماذج
  0.818  1.514  0.324  0.34  0.193  0.268  0.217  0.104 0.205  الركام الخشن
  2.844  3.289  1.638  1.91  1.852  1.932  2  1.431  1.816  الركام الناعم

  

 القیاســـیةالمواصـــفات ث هـــو مقارنـــة النتـــائج مـــع وبمـــا أن هـــدف البحـــ

المدروســة  للنمــاذجالعراقیــة أظهــرت الدراســة أن نســبة الفقــدان فــي الــوزن 
والســـبب یعــزى الـــى كـــون النمــاذج مـــأخوذة مـــن تكــون متقاربـــة فــي القـــیم 

اعي حیـث وجـد أن نفس المنطقة والعائد جیولوجیـآ لترسـبات العصـر الربـ
فـي الـوزن للنمـاذج المـأخوذة مـن  بالنسبة للتآكل المیكـانیكي نسبة الفقدان

) وهـــي بـــذلك تصـــلح الســـتخدامها 19.6كانـــت بمعـــدل (المقـــالع الخمســـة 
ومـا تحـت األسـاس  Base Courseفي أعمال الطرق لطبقتـي األسـاس 

Subbase Course ج وكذلك لألعمـال الخرسـانیة األسـمنتیة أمـا النمـاذ
) وهـي 19.456المأخوذة من ضفاف النهر بلغت نسبة الفقـدان بمعـدل (

 Baseبــذلك تصــلح ألســتخدامها فــي أعمــال الطــرق لطبقتــي األســاس 

Course  ومـــا تحـــت األســـاسSubbase Course  وكـــذلك لألعمـــال
الخرســـــانیة األســــــمنتیة أمـــــا بالنســــــبة للنمـــــاذج المــــــأخوذة مـــــن المقلعــــــین 

) ) وهــي بــذلك تصــلح 20.137بمعــدل ( المقتــرحین بلغــت نســبة الفقــدان
ومــا  Base Courseألســتخدامها فــي أعمــال الطــرق لطبقتــي األســاس 

وكـــذلك لألعمـــال الخرســـانیة  Sub base Courseتحـــت األســـاس 
 [1]أنـه أعتمـادآ علـى المواصـفة القیاسـیة العراقیـة  وجـد وقـد، األسـمنتیة

الخرســانیة  یبلــغ أقصــى حــد مســموح للفقــدان فــي الــوزن بالنســبة لألعمــال
فـــي حـــین یبلـــغ أقصـــى حـــد مســـموح للفقـــدان بـــالوزن  )%35(األســـمنتیة

لطبقـــــــة مـــــــا تحـــــــت  )%45(بالنســـــــبة لألعمـــــــال الخرســـــــانیة اإلســـــــفلتیة 
 Base%) لطبقــــة األســــاس 30و( Subbase Courseاألســــاس

Course /ولقـد بینـت النتـائج مطابقـة 1983(مواصفة الطرق والجسور (

كحـــد  45الـــذي یجـــب ان یكـــون قیمتـــه(جمیـــع النمـــاذج لهـــذه المواصـــفة و 
) یوضح نتائج فحـص لـوس انجلـوس للنمـاذج 6-1الجدول رقم( اعلى) ،

  المدروسة.
نتــائج الفحوصــات المختبریــة ان نســبة الفقــدان فــي الــوزن  بینــت فــي حــین

دورات منهــــا  5بتــــأثیر محلــــول كبریتــــات الصــــودیوم كانــــت قلیلــــة ولعــــدد 
كانــت بمعــدل  للركــام الخشــن ســةأظهــرت أن النســبة بالنســبة للمقــالع الخم

) 0.332) وللنماذج المأخوذة من ضـفاف النهـر كانـت بمعـدل (0.197(
    .)1.166وللنماذج المأخوذة من المقلعین المقترحین بمعدل (

   1.806) (أمـــــا بالنســـــبة للركـــــام النـــــاعم فكانـــــت نســـــبة الفقـــــدان بمعـــــدل 
لنســـــبة ) با1.774للنمـــــاذج المـــــأخوذة مـــــن المقـــــالع الخمســـــة وبمعـــــدل (

بالنســـبة للنمـــاذج مـــن (3.066)وبمعـــدل  للنمـــاذج  مـــن ضـــفاف النهـــر
أنـه أعتمـادآ علـى  وجـد وقـد)  1-5كمـا فـي الجـدول( المقلعـین المقتـرحین

ان  [6]یــــةوالمواصــــفة القیاســــیة األمریك [3]المواصــــفة القیاســــیة العراقیــــة
یجـــب أن ال تزیـــد النســـبة المئویـــة للفقـــدان بـــالوزن للركـــام  نســـبة الفقـــدان

دورات فــي محلـــول كبریتــات الصـــودیوم 5%عنــد إجـــراء 12لخشــن عـــن ا
% في محلول كبریتات المغنیسـیوم، فـي حـین یجـب أن ال تزیـد 18وعن 

 5% عـــن إجـــراء 10النســـبة المئویـــة للفقـــدان بـــالوزن للركـــام النـــاعم عـــن 
% فـي محلـول كبریتـات 15دورات فـي محلـول كبریتـات الصـودیوم وعـن 

 44) حـــــدود المواصـــــفة العراقیـــــة 9-3ول(كمـــــا فـــــي الجـــــد   المغنیســــیوم
/1984  
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  ) نتائج التآكل المیكانیكي للنماذج المدروسة 6-1جدول رقم ( 
samples  Original weight(A) Retained on1.7(B) Loss weight LA=(A-B/A)*100 

1 5000 4038.445 961.555 19.231 
2 5000 4095.766 904.234 18.847 
3 5000 4015.909 984.091 19.682 
4 5000 4099.343 900.657 18.013 
5 5000 4038.486 961.514 19.230 
6 5000 4015.909 984.091 19.682 
7 5000 4038.445 961.555 19.231 
8 5000 3993.632 1006.368 20.127 
9 5000 3992.616 1007.384 20.147 

  
  االستنتاجات والتوصیات 

الیــة بــأن جمیــع النمــاذج المدروســة تكــون مطابقــة أســتنتجت الدراســة الح
للمواصــفة الخاصــة بطریقــة فحــص الســحج للركــام الخشــن أعتمــادآ علــى 

وكــذلك تبینــت مطابقتهــا للشــروط  واألمریكیــةالمواصــفة القیاســیة العراقیــة 
ــــى المواصــــفات  الواجــــب توفرهــــا لفحــــص التاكــــل الكیمیــــائي اعتمــــادا عل

والـــذي بینـــت مقاربـــة قـــیم النتـــائج  مـــذكورةالقیاســـیة العراقیـــة واألمریكیـــة ال

بســبب تواجــدها فــي نفــس المنطقــة وتشــابه الظــروف الجیولوجیــة المؤدیــة 
  الى تكوینها.

الحالیـــة بدراســـة الخصـــائص الكیمیائیـــة للركـــام فـــي  توصـــي الدراســـة و
منطقـة الدراســة والــذي یعكــس بــدوره التركیــب الكیمیــائي والمعــدني وأصــل 

ـــــــــــــــة الـــــــــــــــى تكوینهـــــــــــــــا.الصـــــــــــــــخرة والظـــــــــــــــروف الجیولوج یـــــــــــــــة المؤدی

  

  )1( الملحق رقم
  والمسافة بینهما أحداثیات مواقع النماذج المأخوذة في منطقة الدراسة

 رقم المقلع أسم المقلع Eخطوط الطول  N خطوط العرض  المسافة (م)

  
1,548,3456 m 

 1  المقلع االول 44  19  58 35  50  27

 2 المقلع الثاني 44  19  45 35  49  38

617,229035 m  31  49  35 23  19  44 3 المقلع الثالث 

1,094,0630 m  26  49  35 39  18  44 4 المقلع الرابع 

309,782 m  36  49  35 36  18  44 5 المقلع الخامس 

24,9297 m  51  49  35 52  19  44 6 ضفاف النهر 

 7 ضفاف النهر 44  19  51 35  49  49

607, 5136 m  5  49  35 38  19  44 8 المقلع المقترح االول 

 9 المقلع المقترح الثاني 44  19  57 35  49  19
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Abstract  
This study based on geotechnical abrasion test for rocks deposits aggregate in Qara- salim area in Kirkuk which 
relates to Quaternery deposits. The study aims to estimate the strength quality of abrasion and outer surface 
friction of coarse aggregate to show the suitability of geotechnical qualification of road and concrete works , 
according to ASTM [4] which is the most coordinant with the Iraqi Standared Test Methodes [1]. 
This study show that the average percentage of loss angeles abrasion in weight for the sample s taken from the 
quarry was(19.6), and For the river banks sample s the average loss in weight reached(19.456), and for The 
samples which where taken from planed or suggested quarries the average percentage of loss reached (20.137)  
which is suitable to road works the two layers of base and sub base cource and for cement concrete works, where 
The maximum allowed limit of loss in weight for asphalt concrete is (45%) for Sub base Course and (30%) for 
Base Course also the maximum allowed limit of loss in weight in cement concrete reached (35%). 
However  the average percentage of the soundness of coarse aggregate in weight for the sample s taken from the 
quarry was(0.197), and For the river banks sample s the average loss in weight reached(0.332), and for The 
samples which where taken from planed or suggested quarries the average percentage of loss reached (1.166), 
and the the average percentage of the soundness of fine aggregate in weight for the sample s taken from the 
quarry was(1.802), and For the river banks sample s the average loss in weight reached(1.774), and for The 
samples which where taken from planed or suggested quarries the average percentage of loss reached (3.0665)  
which is suitable to cement concrete works, where The maximum allowed limit of loss in weight according to 
both Iraqi standard specification & American  standard specification for coarse aggregate after(5) cycles by 
using Sodium sulphate  12% & Magnesium sulphate 18%, And for fine aggregate where The maximum allowed 
limit of loss in weight according to both Iraqi standard specification & American  standard specification after(5) 
cycles by using Sodium sulphate  10% & Magnesium sulphate[3] [6]   
KEYWORDS; Durability, Coarse Aggregate, Subbase Course , Base Course ,Loss angeles 
 


