
  مسائل حصويات

  :1مثال 

تعادل  لجافةأصبحت كتلتھا ابعد تجفيفھا بالفرن   ، 847.3g، كتلتھا الرطبة تعادل  %1.2 الحصويات تشربھاعينة من 
792.7g  الحرة (رطوبة السطح) لھذه العينة. والرطوبة . احسب الرطوبة الكلية  

  الحل:

 :الرطوبة الكلية 

%
847.3 792.7

792.7
∗ 100 6.9% 

 :الرطوبة الحرة 
  

%الرطوبة	الحرة الرطوبة	الكلية التشرب 6.9 1.2 5.7% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :2مثال 

 Aع للحصول على خليط يحقق المواصفات المطلوبة. حيث مواصفات النو A, Bنريد مزج نوعين من الحصويات 
ربه و تش 2.441يعادل  وزنه النوعي ھي: Bو مواصفات النوع  %0.4و تشربه  2.814ھي: وزنه النوعي يعادل 

  نسبة تشربه.، أوجد الوزن النوعي للمزيج و  %50ھي  A. فاذا علمت أن نسبة المزج للنوع  5.2%

 الحل:

 %100ألن مجموع نسب المزج يعادل  %50ھي  Bفان نسبة المزج للنوع  %50ھي  Aبما أن نسبة المزج للنوع 

 :الوزن النوعي 
  

1
0.5
2.814

0.5
2.441

2.614 

 :التشرب 
  

%	التشرب 0.5 ∗ 0.4 0.5 ∗ 5.2 2.8% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :3مثال 

لى كل ع، فكانت األوزان المحجوزة 8145gيات وزنھا من الحصوجافة أُجريت تجربة التحليل الحبي على عينة 
  منخل كما ھو مبين في الجدول التالي:

  القعر  mm  25  19  12.5  9.5  4.75  2.36قطر (فتحة) المنخل 
  g 0.0  405  2850  2435  2030  375  0.0الوزن المحجوز على كل منخل 

  المطلوب:

 حساب النسبة المئوية المارة بالنسبة لكل منخل. .1



 حساب القطر األعظمي، القطر األسمي األعظمي .2

 .رسم منحني  التحليل الحبي .3

  الحل:

 المئوية المارة:حساب النسبة  .1

نسبة المئوية 

  %المارة

النسبة المئوية 
 %التراكمية المحجوزة 

النسبة المئوية المحجوزة 
 %على كل منخل 

الوزن المحجوز على 
  gكل  منخل 

D (mm) 

100  0  0  0.0 25  
95  5  5  405  19  
60  40  35  2850  12.5  
30  70  30  2435  9.5  
5  95  25  2030  4.75  
0  100  5  375  2.36  
  القعر  0.0  0  100  0
   8130المجموع  
 

 . 19mmو القطر االسمي ااالعظمي يعادل  25mm االعظمي يعادلالقطر  .2
المنحني الحبي: .3

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  



  : 4مثال 

  التحليل الحبي لعينة من الحصويات:يبين الجدول التالي نتائج 

  mm  9.5  4.75  2.36  1.18  0.6  0.3  0.15قطر (فتحة) المنخل 
  97  79  55  35  15  2  0 %النسبة التراكمية المحجوزة 
  المطلوب حساب معامل النعومة

  الحل:

0 2 15 35 55 79 97
100

2.83 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  : 5مثال 

  يبين الجدول التالي نتائج التحليل الحبي لعينة من الحصويات:

  mm  25  19  12.5  9.5  4.75  2.36قطر (فتحة) المنخل 
  100  95  70  40  5  0 %النسبة التراكمية المحجوزة 
  المطلوب حساب معامل النعومة

  الحل:

5 70 95 100 100 100 100 100
100

6.7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : 6مثال 

لمواصفة للمجال المسموح با باإلضافة A, Bلنوعين من الحصويات  يبين الجدول التالي نتائج التحليل الخبي
  المعتمدة:

  mm  4.75  2.36  1.18  0.6  0.3  0.15قطر (فتحة) المنخل 
المجال المسموح للنسبة المئوية 

 وفقاً للمواصفة المعتمدة %المارة 
100  78‐100 55‐85  30‐65  8‐30  0  

 A   100  97.1 92.6 79.9 38 0النسبة المئوية المارة % للنوع 

 B  100  75 50 25 14 0للنوع  النسبة المئوية المارة %
  المطلوب : 

الھدف للمزيج  المواصفة علما ً بان القيمة ثالث يحققنوع حساب نسبة المزج لكال النوعين الالزمة للحصول على 
  . %50) تعادل  0.6mmالمئوية المارة من المنخل ذو الفتحة  (النسبة

  الحل:

ً من خالل مقارنة النسب المارة لكال النوعين مع النسب المسموحة  تقع خارج المجال  بالمواصفة نجد أن ھنالك نقاطا
ة المزج من المعادلتين كال النوعين ال يحققان المواصفة، لذلك نقوم بعملية المزج و يتم تحديد نسب وبالتالي المسموح 
  التاليتين:



79.9 25 50 

1 

  بحل المعادلتين نجد : 

0.455						,										 0.545 

  النسبة المئوية المارة للمزيج ومقارنتھا مع المجال المسموح. إيجادباستخدام نسب المزج  يمكن 

  mm  4.75  2.36  1.18  0.6  0.3  0.15قطر (فتحة) المنخل 
المجال المسموح للنسبة المئوية 

 وفقاً للمواصفة المعتمدة %المارة 
100  78‐100 55‐85  30‐65  8‐30  0  

 85.1 69.4 50.0 24.9 0  100  النسبة المئوية المارة % للمزيج 
  

  يتضح من خالل الجدول أن المزيج يحقق المواصفة المعتمدة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


