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تقييم صالحية صخور تكوين المقدادية لإلستخدام في الخرسانة  /طية حمرين الشمالي
أميرة أسماعيل حسين  ،معاذ شكري سرحان
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الملخص

تممم ممه اممرا ال ارسممة إيجمما الخ مواا الجيوتككيكيممة ل ممخور تكمموي المق ا يممة ممه طيممة ام مري ال ممماله علمما الطريممق ال مرابط بممي تكريممت – كركممو,
ممماية اسممتخ ام الركممام لمسممتخ ام ممه الخرسمماكة اي م

ومقاركتهمما مممم الموا ممقات القياسممية ي العراقيممة اامريكيممة و البريطاكيممة ا لبيمما

تممم جمممم

الكمارج م اربم ماطات موزعة ه تكوي المق ا ية وق تم إجراء القاو ات الجيوتككيكية ي يزيائية كيميائية ميكاكيكيمة ا علما الكممارج وبيكمت
كتائج القاو ات القيزيائية إ كتائج ت رج الركمام ال مامل لجميمم كممارج مكطقمة ال ارسمة ي للماطمات األربمم ا مطابقمة كممارج الماطتمي ااولما وال اكيمة
للمقمماال ااسمممه ي40ا اعتم مما ال علمما الموا ممقة البريطاكيممة ] [1أم مما بالكسممبة للماطتممي ال ال ممة والرابعممة اهه ممرت ع م م مطابقته مما لمتطلبممات التم م رج
الابيبه واسب الموا قة المركورة اعما أما بالكسبة لكتائج ا مه معاممل الترقمق وااسمتطالة أههمرت إ كممارج الماطمة ااربمم لمم تتجماوز الام و

المس ممموه به مما اس ممب الموا ممقة القياس ممية البريطاكي ممة كم مما بيك ممت كت ممائج او ممات المقاوم ممة أ قيم ممة الت مما م لكم ممارج الماط ممات اارب ممم ل ممم تتج مماوز
ي%9.95ا إعتما ال علا ] [2أما بالكسبة لكتائج او ات المقاومة ي اا ااكضغاطية المستكتجة مم
اعتممما ال علمما ت ممكي

اما اممل الكقطمةا

مكقت مقاوممة الركمام

] [3مم يvery strongا المما يExtremely strongا وقم أههممرت كتممائج او ممات ال يمومممة لقامما ي لمموال اكجلمموالا

بلغت اعلا قيمة له ي%30.9ا اما بالكسبة لقاا ال بات لكم م الركمام الخ م والكماعم ا الققم ا كما بكسمبة قليلمة ضمم ام و الموا مقة وقم

أههممرت كتممائج القاو ممات الكيميائيممة مطابقتهمما ل ممروط الموا ممقات القياسممية  .ب ممورة عامممه تبممي ال ارسممة مطابقممة جميممم القاو ممات ل ممروط الركممام
المستخ م ه الخرساكة ع ا اكا ار

بسيط بالت رج الاجمه للماطتي ال ال ة والرابعة .

الكلمات الدالة :تكوي المق ا ية طية امري ال ماله الركام ال امل الخواا الجيوتككيكية الخرساكة

 -1المقدمـة

يطلممق أسممم الركممام علمما الابيبممات ال ممخرية التممه تكممو مت رجممة الاجممم
مم م ابيبم ممات رملي ممة

الاجم ممم الكلم ممه للكتلم ممة الخرسم مماكية ويكم ممو الركم ممام مم مما ة ابيبيم ممة خام م م ة

م ممغيرة إل مما ا م مما وابيب ممات كبي م مرة أو األاجم ممار

المكسرة يتكو الركام كتيجة لترسمب المعما

وت كل مم الماء وااسمكت المكوكات ااساسية للخرساكة. [6] .
إ

وت مكلها خممل العمليمات

ارسممة خ مواا الركممام وتركيبممه الابيبممه مهممم ج م ل ا ألكممه المس م ول

الجيولوجيم ممة المختلقم ممة  ،إمم مما طبيعيم مما كتيجم ممة لعمليم ممات التجويم ممة والتعريم ممة

المبا ممر عم م ق مموة اا اء الهك س ممه للخرس مماكة المكتج ممة كم مما يم م ر عل مما

) (Source or mother Rocksالمتم لممة

سمملوكها و يمومتهمما ومم اجممل خلطممة خرسمماكية رات جممو ة عاليممة يجممب

بيال خور الكارية المتاولة الرسوبيةا أو ركام الكسمارات المري يمتم

ا يكممو الركممام كهيم

و مملب وقمموي وا تكممو جزيئاتممه خاليممة مم أي

الا ممول عليممه م م خمممل تكسممير ال ممخور الطبيعيممة المسممتخرجة م م

كيمياويممات ممت ممة أو مغطمما ب مأي كممون م م أك موان الم موا ال قيقممة م ممل

المامماجر بواسممطة كسممارات ار يممتم الا ممول علمما مقاسممات مختلقممة م م

يالطي ا الته م الممك أ ت ر علا خواا الخرساكة ].[8] [7

الا مما والرمممل والممري يسممما بالا مما والرمم م ممل المكسممر Crushed

 -2موقع منطقة الدراسة -:Site of the Study Area

لل ممخور الم م رية

)Rocksا[4] ,
ابيبممات

كما يعر الركام م الكااية الهك سية علا اكمه امو

تقمم مكطقمة ال ارسممة مه ممال ممرق العمراق وتبعم امواله ي 40كمما إلمما

ممخريه التممه تتجمممم مممم بعضممها ممه االممة متماسممكه أو يممر

ال مال ال رقه م م يكة تكريت  .وعلا طمول الطريمق المري يمربط بمي

متماس ممكه ،وت ممكل ج ممزء أرو ك ممل التركي ممب الهك س ممه ل بكي ممة ] [5ار يعم م

تكريممت -كركممو ,وتكا ممر المكطقممة بممي خطممه طمموليʺ43°57'50ا

الركممام الممما ة المالئممة الرخي ممة لتكمموي الخرسمماكة مممم الممما ة المامممة

ويʺ43°57'58ا م م م م م م م م ممماال و ائرت م م م م م م م م ممه عم م م م م م م م م ممرض يʺ34°54'50ا و

يʺ34°54'35ا م مرقال ممه الجك مماه ال ممماله ال م مرقه مم م طي ممه امم مري

وي م ممغل الجم ممزء األكبم ممر م م م اجم ممم الخرسم مماكة ا م مواله ي%75-70ا م م م

ال مالية  .وكما ه اللواة ي1-1ا .
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اللوحة ) (1-1موقع منطقة الدراسة
 2-3تكوين إنجانة

 -3طباقيـة منطقـة الدراسـة -: Stratigraphy of the Studied
Area
ال مخرية المكك مقة مه مكطقمة ال ارسمه الما اقبمة
تعو اعمار المكا

):Injana Formation (Upper Miocene
يكك م

المايوسي ااوسط يM.Mioceneا والهولوسمي ) )Holoceneضمم

ج مماكبه طي ممة امم مري ال ممماليه ار و م م

ترسبات الع ر الربماعه يQuaternaryا وتكمو ال مخور المكك مقه
ممه مكطقممة ال ارسممه رات ا ممل رسمموبه  .و ممه ممما يممأته و م

التتممابم

ويتك ممو ا ممرا التك مموي مم م  40ورة وت ممكل ال ممخور الطيكي ممة كس ممبة
أعلا م ال خور الرملية وتههر باللو األاممر مه أ لمب األايما أو

 1-3تكوين الفتحة

باللو األخضر أاياكا اسمب مما ركمر مه ] [14ويكك م

): Fat'ha Formation (Middle Miocene
يكك

مه مكطقمة

ال ارسمة بسممم (750) ,متم ار تقريبمما كتتابعمات م اليممة لبيئممة السمماال تتم ممل

مه مكطقمة ال ارسمة مه لمب الطيمه ويكمو المك م

بال ممخور الرمليممة ،الغريكيممة وتكتهممه بممالطي ] [15ويمك م تمييممز سممطح

األكبر ه الطيه وعمرا المايوسمي األوسمط ] [9ويتقمق معهمم البماا ي

التماال السقله مم تكوي القتاة باختقاء الطبقمات الرمليمة وب ايمة ههمور

علا ا ارا التكوي ق ترسب ه أاواض ماطئية ضمالة رات ملوامة

طبقممة الجممبال أممما سممطح التممماال العلمموي للتكوي م مممم تكوي م المق ا يممة

عالي ممة ] .[10ويقس ممم ا ممرا التك مموي إل مما عض مموي ام مما العض ممو الس ممقله

يمك م م م م تا ي م م م م ا مم م م ممم أول ههم م م ممور ت م م م م رجه لطبقم م م ممة الاجم م م ممر الرمل م م م ممه

يLower Memberا الا مماوي عل مما ترس ممبات م مماله للس ممبخة مم ل ممة
بتتابعممات

][12

وسمه بالقارال ااعلا  ،وبع اا اسمتب ل امرا ااسمم مه العمراق ][13

:

ارا التكموي

ا ممرا التك مموي ألول مم مرة ممه

إي م ار م م قبممل ب مم ,ومممايو] [11كممما ممما ور ممه جاسممم وكممو

الطب م مماقه للتكويك م ممات المكك م ممقه م ممه مكطق م ممة ال ارس م ممه مم م م ااقم م م م ال م مما
ااا

تكمموي اكجاكممة الممري يعممو عم مرا المما المايوسممي ااعلمما علمما

الا موي]. [12

ممخور المتبخ مرات يالجممبال وااكهاي م رايتا ،و ممخور الاجممر

 3-3تكـوين المقداديـة (: Mukdadiya )Lower Pliocene
Formation
تكموي المق ا يمه المري يعمو عممرا الما البميوسمي ااسمقل علما
يكك

ممخور الجممبال والمممارل مممم وجممو

الجك مماه ال ممماله ال م مرقه لطي ممة امم مري ال ممماليه ويختق ممه ممه الجك مماه

الجيم م ممري السم م ممميكة والاجم م ممر الطيكم م ممه ،والعضم م ممو العلم م مموي

Upper

)Memberا الممري يمتمماز بالتبمماي ال ممخري واامت م ا الجمماكبه متغيممر
السممم ,متمم م بتتابعممات سممميكة م م

الجكوبه الغربمه مم الطيمة ] [12ويكمو علما مكل اا مات سمميكه مه

طبق ممات مم م الاج ممر الجي ممري الت ممه تات مموي عل مما المتاجم مرات  .ويتام م

مكطقممة ال ارسممه ويتممأل

سطح التماال العلوي مم تكوي اكجاكة باختقاء طبقمات الجمبال وههمور

التكمموي ب ممكل أساسممه مم الترسممبات الا مموية

الكاعم ممة والرملي ممة الا مموية ،الت ممه تتعاق ممب م ممم طبق ممات مم م ال ممخور

طبقات الاجر الرمله امراء اللو .
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والمترسم ممبه م ممه بيئم ممات كهريم ممه م ممه

باسمتخ ام جهماز ) ( Global Positioning System ) (GPSمم

الاوض العميق واه رات تم رج اجممه يمز ا وجمو الا ما وت رجمه

ك ممون )Garminا إليج مما اام م ا يات الت ممميل والت م مريق واارتق ممان عم م

الاجم ممه

اعلم ما

باتج مماا

مسممتوس سممطح الباممر بكهممام )UTM Systemا .المرالممه ال اكيممه واممه

التك مموي وتك ممو قم م ترس ممبت عل مما ممكل

ع سمات] [18] [17كمما ياتموي التكموي علما ع سمات رمليمه .ويمكم

مرالة جمم الكمارج واكجزت ه م مة ايمام وا متملت امرا المرالمه علما

تا ي سطح التماال السقله مم تكموي اكجاكمه بماول ههمور لطبقمه مميمزا

ما يله

سطح التماال

 -1التقم مماط ال م ممور القوتو ار يم ممه لتو يم ممق مواقم ممم الماطم ممات الم روسم ممه

م الا ا المت اخل مم الاجر الرمله الخ

ااعلا لهرا التكوي مم تكوي بماي اسم علما أسماال أول ههمور لطبقمة

وتا ي اام الهواار الجيولوجيه والجيومور ولوجيه ه مكطقة ال راسه .

سميكه م الم ملكات .

 -2جمممم الكمممارج ار تممم جمممم  8كمممارج مم الماطممات ااربعممه المختممارا

 4-3تكوين باي حسن )Bai Hassen )Pliocene-Pliestocene

وكاكت طريقة جمم الكمارج كااته :

:Formation

جمعم ممت الكمم ممارج م م م الماطم ممات بااعتمم مما علم مما الموا م ممقة القياسم ممية

و مم

ويا

األمريكيممة الخا ممه باخ ممر عيك ممات الرك ممام ] [25والت ممه تم مكا عل مما ا

تكم مموي ب م مماي اس م م اول مم م مرا م ممه اي م م ار مم م م قبم ممل ب م مم ,و

الترسممبات الا مموية والرمليممة مكك ممقة علمما ممكل طبقممات وبسممم ,معممي

مايو] [11وكما اسممه تكموي البختيماري وبعم اا يمر ااسمم الما تكموي
بم مماي اس م م م م م قبم ممل] [19كمم مما مم مما ور م ممه جاسم ممم وكم ممو ][12

وتممم جمممم الكمممورج ورلمم ,م م خمممل عمممل قكمماة ) (Channelأو عمممل

م ممه الجكم مماه ال م ممماله ال م مرقه لطيم ممة ام م مري

الرك ممام وبإبع مما مت ممر إال مما رب ممم المت ممر

ويكك م م

ام ممرا التكم مموي

ال م ممماله ويكم ممو
الطبقممه لتكمموي

التتم ممابم الطبقم ممه لهم ممرا التكم مموي
المق ا يممة  ،ويختل م

خكم م ق ممقه عل مما ط ممول مك م م

وبعممق امواله ي 1.5ما وبعم ا ازلمة الجممزء المتعممرض للتجويممه والتعريممه

م م ممابه للتتم ممابم

تم جمم الكمورج م األعلا إلا األسمقل لضمما

عكممه بههممور طبقممات م م

الابيبي ممة يالكبي م مرة وال م ممغيرةا وخ و م مما الكبيم مرة المترك م مزة م ممه األسم ممقل

الم ملكات] .[20ويتكو م تعاقب طبقات مم المم ملكات الخ مكه ممم

لغ ممرض تم يم مل الكم ممورج ب ممكل

الاج ممر الطيك ممه م ممم بع ممض طبق ممات الاج ممر الغريك ممه والاجم مر الرمل ممه
وتك ممو المم م ملكات ممائعة ممه الج ممزء الس ممقله مم م التك مموي

ممايح وكج مماه القاو ممات المختبري ممة

ويعتمم م م وز الكم م ممورج الم م ممأخور اعتم م مما ال عل م مما القاو م ممات المختبري م ممه

وتت م م

الطبقممات الرمليمة بتم رج اجمممه بمي الكمماعم والخ م وتاتمموي علمما كسممبة
م م م الا م مما المختل م م

ممولية كا مة األاجمام

المختلق ممة الت ممه ي ممتم أج ار ا مما يم مما بعم م ار ت ممم أخ ممر وز الكم ممورج الواام م

بااعتم مما عل مما الموا ممقة القياس ممية العراقي ممة ] [26ويج ممب ا يط ممابق

اااجم ممام وتتميم ممز الطبقم ممات الغريكيم ممه بتطبم ممق

وز الكمورج المأخور للقاا الا األ كما لموز عيكمة التاليمل المكخلمه

رق ممائقه والج ممزء ااعل مما مم م التك مموي متك ممو مم م طبقم مة س ممميكة مم م

وكما مه الجم ول رقمم ي1ا وقم تمم اخمر امواله ي 60كغمما لكمل كممورج

الاجممر الطيكممه تاتمموي علمما قليممل م م الم م ملكات ويكممو اك ممر عرضممة

لغرض اجراء القاو ات المختبرية عليها يما بع .

للتجوي ممه والا ممت والبيئم مة الترس مميبية له ممرا التك مموي بيئ ممه قاري ممه – كهري ممه

الجدول( )1الحد األدنى لوزن عينة التحليل المنخلي للركام أعتمادا

]. [21

على][26

 5-3ترســـبات العصـــر الربـــاعي (Quaternary Deposits
)Pleistocene- Holocene
تتواجم م ا ممرا الترس ممبات ممه مكطق ممة ال ارس ممة عل مما ج مماكبه طي ممة امم مري

الحد األدنى لمقاس جسيمات
العينة (ملم)
63
50
40
28
20
14
10
6
5
3
2
أصغر من 2

ال م ممماله الما بم ممة إر تغطم ممه مسم ممااات واسم ممعة بسم ممم ,مختل م م ][22
وتتم ل بترسبات بطمو ااو يمة والترسمبات الهوائيمة وترسمبات المكام رات
الطيكية والرملية الم وكة بالرواسمب] [23وتغطمه امرا الترسمبات مكماطق
الس ممهل الرس مموبه ب ممالعراق] [24وتتك ممو مم م ترس ممبات الخ ممكة متم ل ممة
بالا مما والق ممور الابيبي ممة ي مم م ملكات مم م الج ممبال والط ممي والرم مملا
ضممم عم الرمممل والغمري الكمماعم وتاتمموي علمما ا ممكال وااجممام مختلقممة
م الترسبات ويكو سمكها قليل يتمراوه مم بضمعة سمكتمترات الما عم ة
امتار.

 -4طرائق العمل:

 1-4العمل الحقلي و النمذجه : Field work And Sampling

الحد األدنى لكتلة عينة
التحليل (كغم(
50
35
15
5
2
1
0.5
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1

 2-4العمل المختبري : Laboratory works

تم ممم اكج م ماز العمم ممل الاقلم ممه بمم ممرالتي المرالم ممة ااولم مما تضم مممكت جول م مة

أ ممتملت ا ممرا المرال ممة عل مما تهيئ ممة الكم ممارج للبم م ء ب ممإجراء القاو ممات

اسم ممتطمعية لم م م ة ي م ممومي لغم ممرض التعم ممر عل م مما الوضم ممم الجيول م مموجه

المختبريممة المزممة والتممه ت مممل كممم م م القاو ممات ااتيممة يالقيزيائيممة-

والتركيبه والجيومور ولوجه للمكطقمة إر تمم تا يم مواقمم اربمم ماطمات

ال يمومممة-المقاومممة-الكيميائيممة ا ار تممم الب م ء بتهيئممة كمممارج القامما م م

لغ م ممرض ال ارس م ممة واس م ممقاطها عل م مما الخريط م ممة الموقعيم م مة للمكطقم م مة ورل م مم,

خمممل خلممط الكمممورج ممم اخت ممار اجممم الكمممورج المما ربممم كتلتممه بطريقممة
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م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممكل الابيب م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممات والمهه م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممر الس م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممطاه
4-Grain shape &surface texture.
6-Shape.
المههمر

التقسمميم الربعممه كممما ور ممه ] [27علمما ا اتقممل كتلممة الكمممورج ع م
الكتلممه المام ة ممه الجم ول ي2ا ار تممم تقسمميم الكمممورج اوا المما جمزئي
متسمماويي

بع م رلمم ,قسممم المما اربعممة اقسممام متما لممة ويممتم اخممر الج مزئي

 - 2فحوصات الديمومة -: Durability tests

المتقممابلي مم م الكمممورج ويج ممب ا تك ممو العيكممه المس ممتخ مة للقا مما
مم له ب ورة

اا لوال اكجلوال

اياة لجملة الركام المأخورا مكمه علما ا تكمو العيكمة

اا ال بات

باال ممة جا ممة ورل مم ,بتجقيقه مما ممه رج ممة ام م اررة الغر ممة أو ي ممتم تجقيقه مما

اا ااكضغاط اااا ي الماور المستكتجة م اا امل الكقطة.
1-Unconfied Compressive Strength from (Point load
test).
2-Aggregate Impact Value.
اا قيمة ال م

مغسولة.
الجدول ( )2كتلة الماده المنخوله بعملية نخل مفرده لنموذج ثانوي
حسب][27

المقاس الحبيبي االكبر
(ملم)

للنموذج الثانوي (كغم)
0.5

لحد 1.00

2-Soundness test.

 -3فحوصات المقاومة -: Strength tests

بااس م ممتعاكة بق م ممر كهرب م ممائه ب رج م ممة ام م م اررة ي105ما ارا كاك م ممت العيك م ممة

كتلة المادة المخولة

1-Loss angels abrasion test.

-4التحاليل الكيميائية -:Chemical analysis
1-Sulphate Content SO3.

ماتوس الكبريتات
ماتوس الموا العضوية

2-Organic Matter Content.

لحد 5.6

1.00

 -5مناقشة النتائج

لحد16.00

5.00

 1-5الفحوصات الفيزيائية -: Physical tests

اكبر من 16.00

10.00

 1-1-5التدرج الحبيبي -: Grain Grading

أجممري القامما اسممب الموا ممقة البريطاكيممة ] [1وأههممرت كتممائج التم رج

 -1الفحوصات الفيزيائية -: Physical tests
التوزيم الاجمه للابيبات

الابيبه للماطات ااربم مطابقة كمارج الماطة ااولا وال اكيمة للمقماال

1-Particle size distribution.

ااسمه ي 40ملما أما بالكسبة لكمارج الماطمة ال ال مة والرابعمة أههمرت

الوز الكوعه وكسبة اامت اا
2-Speicific gravity and Absorption ratio

ع م م مطابقتهمما لمتطلبممات المقمماال ااسمممه للركممام ال ممامل للخرسمماكة و
يبي الج ولي ي4,3ا الت رج الابيبه لكمارج مم لة للماطات ااربعة .

الجدول ( )3نتائج التدرج الحبيبي لنماذج ممثلة للمحطتين االولى والثانية

رقم النموذج
الوزن الكلي(غم)
الوزن بعد الغسل على منخل

المحطة االول
10000gm

المحطة الثاني
10000gm

9810gm

9805gm

رقم ()200

حجم المناخل(ملم)
63
50
37.5
25
19
12.5
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15

الوزن التراكمي(غم)
0
0
0
774
1741
3557
4924
6475
6905
7091
7470
8990
9655
9810

المتبقي%
0
0
0
7.74
17.41
35.57
49.24
64.75
69.05
70.91
74.70
89.90
96.55
98.1

132

العابر%
100
100
100
92.26
82.59
64.43
50.76
35.25
30.95
29.09
25.3
10.1
3.45
1.9

الوزن التراكمي(غم)
0
0
325
1024
1897
3562
5139
6845
7349
7663
8017
9185
9715
9805

المتبقي%
0
0
3.25
10.24
18.97
35.62
51.39
68.45
73.49
76.63
80.17
91.85
97.15
98.05

العابر%
100
100
96.75
89.76
81.03
64.38
48.61
31.55
26.51
23.37
19.83
8.15
2.85
1.95
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جدول ( )4نتائج التدرج الحبيبي لنماذج ممثلة للمحطتين الثالثة والرابعة
رقم النموذج

المحطة الثالثة

المحطة الرابعة

الوزن الكلي(غم)

10000gm

10000gm

الوزن بعد الغسل على

9858gm

9880gm

منخل رقم ()200
حجم المناخل(ملم)
63
50
37.5
25
19
12.5
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
0.075

الوزن التراكمي(غم)
0
502
1334
2258
3096
4429
5567
7002
7468
7764
8023
9238
9676
9858

المتبقي%
0
5.02
13.34
22.58
30.96
44.29
55.67
70.02
74.68
77.64
80.23
92.38
96.76
98.58

 2-1-5معامل الترقق -: Flakiness Index

العابر%
100
94.98
86.66
77.42
69.04
55.71
44.33
29.98
25.32
22.36
19.77
7,62
3.24
1.42

الوزن التراكمي(غم)
0
600
1274
2492
3842
5305
6209
7413
7881
8031
8125
9208
9688
9880

المتبقي%
0
6
12.74
24.92
38.42
53.05
62.09
74.13
78.81
80.31
81.25
92.08
96.88
98.8

العابر%
100
94
87.26
75.08
61.58
46.95
37.91
25.87
21.19
19.69
18.75
7.92
3.12
1.2

والاقيقم م م ممه ي2.673 2.675 2.658 2.677 2.695 2.655

أجممري القامما اسممب الموا ممقة ] [28وأههممرت كتممائج معامممل التسممطح

2.668 2.681ا وكسممبة اامت مماا ي0.92 1.05 0.9 1.21

أ قيممة معاممل التسمطح لكممارج الماطمات ااربممم ي35.54 36.18

1.03 1.01 0.9 1.01ا أممما بالكسممبة للركممام الخ م بلغممت قمميم

37.03 28.96 27.37 33.11 30.02

المموز الكمموعه الهممااري الجمما

39.71ا وام م م م م م م م م ممه

ي2.635 2.643 2.652 2.651

2.653 2.673 2.666 2.656ا والم م م م م م م م م م م ممبم ي2.67 2.663

بممرل ,توا ممق المتطلبممات الواجممب تو رامما اعتممما ال علمما الموا ممقة القياسممية

2.666 2.684 2.68 2.673 2.649 2.659ا والاقيقم م م م م م م م ممه

البريطاكيم ممة والت م مه يجم ممب أ ا تزي م م قيمتم ممه ع م م %50بالكسم ممبة للركم ممام

ي2.71 2.7 2.701 2.671 2.686 2.699 2.683

الطبيعه وع  %40للركام المكسر

2.689ا وكسم م م ممبة اامت م م م مماا ي0.45

 3-1-5معامل االستطالة -: Elongation Index

0.7 0.5 0.6 0.65

0.502 0.4 0.55ا .

أجري القاا اسب الموا قة ] [28وأههرت كتمائج معاممل ااسمتطالة

 2-5فحوصات الديمومة -: Durability tests

لكم م م ممارج الماطم م م ممات ااربم م م ممم ي17.46 17.75 20.34 22.89
19.14 20.74 14.34 15.17ا علمما الت مواله واممه بممرل ,توا ممق

 1-2-5فحص لوس أنجلوس -: Loss angels abrasion test

المتطلبممات الواجممب تو رامما اعتممما ال علمما الموا ممقة القياسممية البريطاكيممة

أجممري القامما اسممب الموا ممقة] [30أههممرت كتممائج القامما المختبممري
لقامما لمموال اكجلمموال لكمممارج الماطممات ااربممم إ كسممبة القق م ا

والت مه يجممب أ ا تزي م قيمتممه ع م %50بالكسممبة للركممام الطبيعممه وع م

الوز للكمارج وبواقم كممورجي لكمل ماطمه ي29.67 30.31 30.9

 %40للركام المكسر

25.8 26.45 28.65 29.5 30.1ا وام م م ممه بم م م ممرل ,ت م م م مملح

 4-1-5الـوزن النـوعي ونسـبة االمتصـاص Specific gravity
and Absorption rate
أجم م ممري القام م مما اسم م ممب ] [29وأههم م ممرت كتم م ممائج القاو م م ممات لكمم م ممارج
الماطات ااربم لقميم الموز الكموعه الهمااري الم مبم والجما

اسم ممتخ امها م ممه ااعمم ممال الخرسم مماكية ااسم مممكتية ،ار يبل م م أق م مما ا م م
مسممموه للقق م ا بممالوز بالكسممبة ل عمممال الخرسمماكية اإلسمممكتية ي35%ا

والاقيقمه

أعتما ال علا كقال الموا قة المركورة اعما .

وكسبة اامت اا لكل م الركام الخ م والكماعم ،ار بلغمت قميم الموز
الك مموعه اله ممااري الج مما

ممه

 2-2-5فحص الثبات -: Soundness test

للرك ممام الكم مماعم ي2.604 2.638 2.57

2.61 2.611 2.605 2.602

أج م ممري القام م مما اسم م ممب الموا م م ممقة ] [31وبيكم م ممت كتم م ممائج القاو م م ممات

2.6ا والم م م م م م م م م م م م م ممبم ي2.604

المختبرية لقاا ال بات إ كسبة القق ا

2.623 2.637 2.634 2.631 2.623 2.631 2.659ا

ه الوز للركمام الكماعم بتمأ ير

مالممول كبريتممات المغكيسمميوم لكمممارج الماطممات ااربممم بواقممم كم ممورجي
لكممل ماط مة ولع م  5ورات كاكممت ي 3.347 3.173 3.97 4.1
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 4.053 3.03 3.688 2.319ا عل م مما التم م مواله أم م مما بالكس م ممبة

 2-4-5محتوى المواد العضوية -:Organic Matter Content

 0.947ا واسم م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممب

العضوية لكمارج الماطات ااربمم بواقمم كممورجي لكمل ماطمه ي0.105

للركم ممام الخ م م

كاكم ممت كسم ممبة القق م م ا ي 1.041 0.619 0.719

0.589 0.849

0.867

0.776

أج م ممري القا م مما اس م ممب] [33وبيك م ممت كت م ممائج القام م ما لمات م مموس المم م موا

الموا ممقة القياس ممية الم ممركورة يج ممب أ ا تزيم م الكس ممبة المئوي ممة للققم م ا
بمالوز للركمام الخ م عم  %18ممه مالمول كبريتممات المغكيسميوم

0.092 0.079 0.054 0.027 0.119 0.15 0.12

ممه

%ا عل م مما التم م مواله وب م ممرل ,تمئ م ممم ومتطلب م ممات ا م مما المم م موا العض م مموية

اممي يجممب أ ا تزيم الكسممبة المئويممة للققم ا بممالوز للركممام الكمماعم عم

بموجممب الموا ممقة القياسممية البريطاكيممة ] [33والممري يممكا علمما ا ا

 %15ممه مال ممول كبريت ممات المغكيس مميوم وب ممرل ,تب ممي ممئمم مة كم ممل مم م

تتجاوز كسبته ع . %2

الركام الخ

 -6االستنتاجات

والكاعم لمستخ ام ه ااعمال الخرساكية

 3-5فحوصات المقاومة -: Strength tests

 -1أههممرت كتممائج ت م رج الركممام ال ممامل لجميممم كمممارج مكطقممة ال ارسممة

 1-3-5فحص حمل النقطة -: Point load test

يللماطممات األربممم ا مطابقممة كمممارج الماطتممي ااولمما وال اكيممة للمقمماال

أوضممات كتممائج القامما المختبممري للمقاومممة ااكضممغاطية المما ممورا

تقاوت م مال م ممه القم مميم ضم ممم الماطم ممة الواا م م ة بسم ممبب اخم ممتم

ااسمممه ي40ا وبممرل ,تمئ مم متطلبممات الت م رج الواجممب تو رامما ممه الركممام

بترو ار يم ممة

المسم م ممتخ م ل عمم م ممال الخرسم م مماكية اإلسم م مممكتية اعتمم م مما ال علم م مما الموا م م ممقة

102.5-215.7 100.82-189.52ا

الخرسماكية أمما بالكسممبة للماطتمي ال ال ممة والرابعمة اههممرت عم م مطابقتهمما

و م ممخارية الرك م ممام م ممه مكطق م ممة ال ارس م ممة  ،وقم م م بلغ م ممت كت م ممائج القا م مما

للماطم ممات ااربعم ممة يMpa

الموا ممقة الب مريط ] [1اكيممة واممه بممرل ,ت مملح لمسممتخ ام ممه ااعمممال

وي164.16-317.82 133.2-252.24 Mpaا وي Mpa
126-228.72 137.76 -203.28ا

و

118.08-150.24 116.88ا وقم م ت ممم ت ممكي

ي-154.56 Mpa

عم

مقاوم ممة ااكض ممغاط

ل كموان المختلقممة مم ركممام ال ممخور اعتممما ال علمما ت ممكي
مم م

لمتطلبات التم رج الابيبمه واسمب الموا مقة الممركورة اعمما وبمرل ,تبمي
 -2تبم ممي مم م م كت م ممائج ا م ممه معامم ممل الترق م ممق وااس م ممتطالة ا كم م ممارج

امماوكيكز][3

الماطم ممة ااربم ممم لم ممم تتجم مماوز الا م م و المسم ممموه بهم مما اسم ممب الموا م ممقة

ق مموي جم م ال ي (very strongإل مما ممائق الق مموة ي Extremely

strongا أكبر م

القياسمية البريطاكيمة وامه بمرل ,توا مق المتطلبمات الواجمب تو راما إلعممال

ي> 200 Mpaا .

 2-3-5فحـــص مقاومـــة الصـــدم للركـــام

مايتها لمستخ ام ه ااعمال الخرساكية .

الخرساكة .
-4أههم م ممرت كتم م ممائج او م م ممات المقاومم م ممة أ قيمم م ممة الت م م مما م لكمم م ممارج

Aggregate Impact

-: Value

الماطم م ممات ااربم م ممم لم م ممم تتجم م مماوز ي%9.95ا وبالتم م مماله توا م م ممق الكمم م ممارج

أجمري القاما اسمب الموا مقة القياسمية ] [2وأوضمات كتمائج القاما

ومتطلب ممات الواج ممب تو را مما واعتم مما ا عل ممال ] [2والت ممه بيك ممت ممئمته مما

المختبري لقيمة الت ما م لكممارج الماطمات ااربمم بواقمم كممورجي لكمل

استخ امها ه ااعمال الخرساكية.

ماطه كاكت ي6.75 7.81 8.27 9.64 9.95 9.72 8.91

-5أههممرت كتممائج او ممات المقاومممة ي امما األكضممغاطية المسممتكتجة

7.37ا وبم ممرل ,توا م ممق المتطلبم ممات الواجم ممب تو رام مما واعتمم مما ال علم مما ][2

مم

والته تكا علما أ ا تزيم قيممة مقاوممة الت ما م عم ي%45ا للركمام

امما امممل الكقطممةا تراواممت قيمهمما ممما بممي )-100.82 Mpa

317.82ا

المس م م ممتخ م م م ممه الخرس م م مماكة ااعتيا ي م م ممة و ي%30ا للرك م م ممام المس م م ممتخ م

م ممكقت مقاومم ممة الركم ممام اعتمم مما ال علم مما ت م ممكي ] [3م م م ي

 very strongا الما ي  Extremely strongا وبمرل ,بيكمت ممئمتهما

للخرساكة المعرضة للبله م ل الم رجات والطرق واألر قة.

لمستخ ام ه األعمال الخرساكية األسمكتية.

 4-5الفحوصات الكيميائيه -: Chemical tests

 -6أههممرت كتممائج او ممات ال يمومممة ي ا مما ال بممات ( لكممم مم م

 1-4-5محتوى الكبريتات -: Sulphate Content

الركم ممام الخ م م والكم مماعم ا القق م م ا كم مما بكسم ممبة قليلم ممة ضم ممم ا م م و

أجم ممري ام مما ماتم مموس الكبريتم ممات اسم ممب] [32وبيكم ممت كتم ممائج القام مما

الموا قة وبرل ,تبي ممئمة قيمة ال بات لكمارج الماطمات ااربعمة ممم

للماط م م ممات اارب م م ممم أ كس م م ممبة اام م م مممه الكبريتي م م ممة بلغ م م ممت ي0.0231

متطلبممات الموا ممقات المطلوبممة ممه ااعمممال الخرسمماكية ااسمممكتية اممما

0.0202 0.0176 0.0152 0.0336

بالكسم ممبة لقام مما ي لم مموال اكجلم مموال ا بلغم ممت اعلم مما قيمم ممة لم ممه ي%30.9ا

0.0319 0.0275

 0.0186ا وبممرل ,توا ممق متطلبممات كسممبة األممممه الكبريتيممة المسممموه

وبممرل ,تبممي ممئمممة الركممام للماطممات ااربممم مممم متطلبممات الموا ممقات

تواجم م م اا م ممه الرك م ممام الخ م م م والبالغ م ممة ي%0.1ا وزكم م مال اعتم م مما ال عل م مما

المطلوبة ه ااعمال الخرساكية ااسمكتية واعمال الطرق .

الموا قة القياسية العراقية ].[32

-7أوضمات الكتممائج الكيميائيممة للقاو ممات المختبريممة مطابقتهمما لل ممروط
الواجب تو راا للركام المستخ م ل عمال الخرساكية اإلسمكتية .
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Evaluation of the Suitability of Mukdadiya Formation Rocks for Using in
Concrete / Northern Hemrin Anticline
Amera Ismail Hussain , Maath Shukrie Sarhan
Applied Geology Dept. , College of Science , Tikrit University , Tikrit , Iraq

Abstract :
The aim of this work is to evaluate the suitability of gravely sediments of the Mukdadiya formation (Lower
Pliocene) in the northern Hemrin anticline on Tikrit – Kirkuk road / north-eastern of Iraq for concrete uses , and
compared with the standard specifications (Iraqi, American and British) samples have been collected from four
different stations by two samples for each station for the purpose of conducting various geotechnical tests
including physical tests , strength and durability as well as chemical tests) Results of geotechnical evaluation for
physical tests show that the grain size distribution of the 1st and 2nd stations suitable for uses to concrete for
classes (40) class except 3rd. and 4th station , according to[1] , the results of Flakiness Index and elongation
Index shows that the samples of four stations did not exceed the permitted border According to the British
Standard and suitable to be provided by the requirements for the use of concrete .
The strength tests also showed the results of (AIV) shows it's don’t exceed than 9.95%) for all sample in the
study area , and for compressive strength that taken from point load test shows that all stations classified the
aggregate strength (very strong - extremely strong) according to[3] .
Durability geotechnical tests (Loss Angeles) results shows the percentage of weight loss for the four samples are
not exceed the defined value 35% , so it is suitable for use for concrete and sub-base coarse aggregate and
soundness test results shows suitability of all samples to use in concrete works .
The chemical analysis shows suitability according to the standards .
Overall, the study showing suitability for all tests with the requirements of the aggregate that are used in concrete
except simple deviation in the grain grading in the third and fourth station .
Keywords: Mukdadyia Formation, Northern Hemrin Anticline, Aggregate, Geotechnical Properties, Concrete.
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