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 الفصل األول

 (Introduction)المقدمة

 التمهيد 1-1

الخرسانة من خلط السمنت و الرمل و الماء و الحجارة المكسره او الحصى او اي ماده اخرى تنتج 

النسبه االكبر في الخليط اذ تتراوح نسبته في ( الحصى و الرمل ) و يشكل الركام , مشابهه لها 

 .من الحجم الكلي للخرسانة % (  06 – 06) الخرسانة االعتيادية ما بين 

و , ت االنضغاط فقط ام المنشئات الخرسانيه مصممه على اعتبار ان الخرسانة تقاوم اجهادظان مع

لذا و إلغراض التصميم االنشائي و خاصة في المشاريع التي . [1]ال تقاوم اجهادات الشد و االنثناء 

تكون فيها مقاومه الشد و االنثناء مهمة جدا و القيم الكبيره للوزن الميت اضافه الى مشاكل العزل 

الحراري و الصوتي ظهرت الحاجه إلنتاج انواع جديدة من الخرسانة كالخرسانة ذات الكثافة العالية 

 (High density concrete)   و الخرسانة خفيفة الوزن( light weight concrete  ) و

 ( . (sound and thermal insulation concrete  الخرسانة العازله للصوت و الحرارة 

ان من اهم الطرق في انتاج هذه االنواع من الخرسانة استخدام العديد من المواد البوزوالنيه كبخار 

اضافه الى استعمال ركام مكسر من المواد ( fly-ash)لرمل المتطاير و ا  (silica fume)السيليكا 

[3]الحجارة و غيرها  رالناتجة من فضالت الزجاج و الطابوق الطيني و السيراميك و كس
, 

في  و [2]

عديدة قد االخيره ازداد االهتمام بالخرسانة خفيفة الوزن في جميع انحاء العالم و ذلك ألسباب  ونهاال

 .األستخدامي او ألغراض بيئية و اقتصادية تعود للغرض

تؤدي الى تقليل الحمل الكلي المؤثر على المنشـأ مما يساعد على استعمال ان خاصية خفة الوزن 

مقاطع انشائيه و اسس بقياسات اصغر كما ان القوالب ستتحمل ضغط اقل و اوزان المواد عند النقل 

تمتاز بعزل صوتي و ( خفه الوزن )ان هذه الخاصية , و المناوله اقل  مما يعني انتاجيه عاليه 

حراري افضل مما يؤدي ذلك الى تقليل كلفه التدفئة و التبريد و تشكل اساسا جيدا العمال االنهاء 

زيادة في مقاومه االنجماد و الحريق اضافه الى سهوله القطع و التثقيب و تثبيت المسامير و االسالك 

 .[4]الكهربائية

للخرسانة الخفيفة الوزن استعماالت عديدة بسبب قدرتها على امتصاص الصدمات و مقاومتها العالية 

يمثل الوزن الذاتي نسبه عاليه جدا من الحمل الكلي ,للحريق في المنشآت الخرسانيه لخفه وزنها 

و من اهمها  المؤثر على المنشأ و لذا من الواضح بان هنالك فوائد كثيرة من تقليل كثافة الخرسانة
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و بالمقابل تقليل ابعاد االسس نتيجة النخفاض  [1]نشائيه استعمال مقاطع اصغر لبعض العناصر األ

 .االحمال المسلطه عليها

اضافة الى ذلك في حال استعمال الخرسانة الخفيفة الوزن فان القوالب ستتحمل ضغطا اقل مما في 

لمواد المستعمله في المناوله سيكون قليل و نتيجة حاله الخرسانة االعتيادية و كذلك الوزن الكلي ل

لذلك فأن االنتاجيه ستكون عاليه كما و ان الخرسانة الخفيفة الوزن تعطي عزال حراريا و صوتيا 

 اتافضل مقارنه مع الخرسانة االعتيادية و بصوره رئيسيه تستعمل الخرسانة الخفيفة الوزن العتبار

 [2]اقتصاديه 

 ئد الخرسانة الخفيفة الوزن في قطاع البناء و التشييد بما يلييمكن تلخيص اهم فوا
[3]:  

تقليل االحمال الميتة في اجزاء البناية وما ينتجه من تقليل كلفه االسس او تحديد ابعاد االجزاء  .1

 االنشائيه و تقليل الضغط العمودي او الجانبي لقوالب الصب

 .ة مع الخرسانة االعتياديةتوفير عزل حراري و امتصاص صوتي افضل بالمقارن .2

و بذلك تقليل المخاطر و االضرار (ألنواع الركام الغير العضويه)زيادة مقاومه الحريق  .3

 .الناجمة عن الحريق

زيادة معامل التمدد و بذلك تقل االضرار الناجمة من الزالزل و العصف او غير ذلك من  .4

 .التأثيرات الديناميكيه

سهوله التثقيب و الحفر و القطع بالمنشار او اية عمليه حيث لتسهيل تثبيت المسامير او امرار  .5

 .الكهربائية األسالك

اطالة عمر معدات العمل و خاصة الخالطات لخفة وزن المواد المخلوطة و معدات النقل  .0

 .ايضا 

الخرسانة و هذا يخدم امكانية استخدام مواد عرضية فائضة كركام إلنتاج مثل هذه النوع من  .7

 .اغراض البيئة و االستدامة 

 .استخدام اإلنتاج المسبق الصب بكثرة في هذا النوع من الخرسانة .0

 .انتاج عتبات للجسور بفضائات كبيرة مناسبة  .9

 .و فوائد اخرى تعتمد على نوع الخرسانة الخفيفة الوزن المنتجة  .16

 :خفيف الوزن بشكل عام فيمكن حصرها بما يلياما اهم عيوب الخرسانة المصنوعة من الركام 

 .احيانا زيادة كلفه الركام بسبب تكاليف عمليه االستخراج او التصنيع .1
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انخفاض معامل المرونة للخرسانة المصنوعة من الركام خفيف الوزن و قله مقاومتها  .2

ي التصميم الجهادات القص مقارنه بالخرسانة االعتيادية االمر الذي يتطلب اخذ االحتياطات ف

 .االنشائي عند استخدام هذه النوع من الخرسانة

 .زيادة مقدار انكماش الجفاف و الزحف و امتصاص الماء بشكل عام  .3

 .قله مقاومة الحريق ألنواع التي تحتوي على ركام عضوي مثل البولي ستيرين .4

 .تحتاج الى مهارة عمل عالية احيانا  .5

 [1]السيطره النوعيه على الخرسانه 1-2

( الخرسانة)    ضمان مطابقة المنتج لان موضوع السيطرة النوعيه من المواضيع المهمة جدا و ذلك 

ضمان انتاج خرسانة مطابقة للمواصفات بأقل كلفة و كذلك  لمتطلبات المواصفات التي يحددها المستهلك

كيفيه اجراء  لذلك ظهرت الحاجه إلجراء متطلبات السيطرة النوعيه للخرسانة و يمكن تلخيص ممكنة

 :متطلبات السيطرة النوعيه لمواد الخرسانة بما يلي

 السمنت 1-2-1

و  ك خواص تماسكيةلمادة رابطة ناعمة تمت هبأنإلغراض البناء سمنت المستخدم اليمكن تعريف 

لى ه البعض وتحولتجعله قادرا على ربط قطع الركام مع بعضها  الخواص وهذهبوجود الماء تالصقيه 

  .بةلمتراصة وص ةلوحدة كام

يجرى على السمنت العديد من الفحوصات لتحديد و لمتطلبات السيطرة النوعيه من الضروري جدا ان 

 :صفاته وللتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات, ومن أهم هذه الفحوصات

 (االبتدائي والنهائي التجمدزمن )و ( فحص القوام القياسي للعجينة األسمنتية)و ( نعومة السمنت(

 (مقاومة السمنت للضغط المباشر)و (ثبات السمنت)و(التحليل الكيماوي لالسمنت)و

 ( فحص االنثناء)و(مقاومة السمنت للشد المباشر)و

 الركام 1-2-2

-76)ان لنوعية و خواص الركام تأثيراً كبيراً على خواص الخرسانة ونوعيتها لكونه يشغل حوالي 

ويتكون الركام بصورة عامة من حبيبات صخرية . الخرسانيةمن الحجم الكلي للكتلة %( 75

 . متدرجة في الحجم منها حبيبات صغيرة كالرمل واألخرى حبيبات كبيرة كالحصى

وإضافة إلى كون الركام يشكل الجزء األكبر من هيكل الخرسانة والذي يعطي للكتلة الخرسانية 

ية المختلفة كالحرارة والرطوبة واالنجماد فانه استقرارها ومقاومتها للقوى الخارجية والعوامل الجو

يقلل التغيرات الحجمية الناتجة عن تجمد وتصلب عجينة االسمنت أو عن تعرض الخرسانة للرطوبة 

  .ولذا فإن الركام يعطي للخرسانة متانة أفضل مما لو استعملت عجينة االسمنت لوحدها. والجفاف 
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. ؤثر بدرجة كبيرة على متانة وسلوك هيكل الخرسانةمما ورد سابقاً يتضح أن خواص الركام ت

وعند اختيار الركام لغرض االستعمال في خرسانة معينة يجب االنتباه بصورة عامة إلى ثالثة 

 . اقتصادية الخليط , المقاومة للكتلة المتصلبة , والمتانة لهيكل الخرسانة: متطلبات هي

ي تدرج حبيباته , ولغرض الحصول على هيكل و من الخواص المهمة األخرى لركام الخرسانة ه

خرساني كثيف يجب أن يكون تدرج ركام الخرسانة مناسبا وذلك بتحديد نسبة الركام الناعم والركام 

إلى ذلك يكون تدرج حبيبات الركام عامال مهما في السيطرة على  باإلضافة. الخشن في الخليط 

فعند تحديد كمية الركام الموجود في وحدة الحجم للخرسانة تكون . قابلية تشغيل الخرسانة الطرية

قابلية تشغيل الخليط أكثر عندما يكون تدرج الركام مناسبا وبذلك تكون الحاجة لكمية الماء الالزمة 

كما ويؤثر الركام على الكلفة . بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة الخرسانة الناتجة للخليط أقل وهذا

كلما كانت كمية الركام الموجود في حجم معين من الخرسانة أكثر كلما كانت حيث الكلية للخرسانة 

 .الناتجة اقتصادية أكثر وذلك لكون الركام أرخص من األسمنت الخرسانة

نة يجب أن يتميز ركامها بعدم تأثره بفعل العوامل الجوية ولغرض الحصول على خرسانة متي

نجماد والتي تؤدي إلى تفكك الركام كما ويجب أن ال يحصل تفاعل المختلفة كالحرارة والبرودة واأل

ضار بين معادن الركام ومركبات األسمنت , إضافة إلى ضرورة خلو الركام من الطين ومن المواد 

المقاومة والثبات لعجينة األسمنت  ويجب أن يكون الركام نظيفا قويا غير النقية والتي تؤثر على 

مقاوما للسحق والصدم ومناسبا من حيث االمتصاص ذا شكل وملمس مناسبين وغير قابل لالنحالل 

  ., ومقاوما للتآكل

 الماء 1-2-3

اخرى لذا يجب  و كذلك له فوائد السمنت ه و بينالتفاعل الكيماوي بينان اهميه الماء الرئيسيه هي 

 األلتزام بخواص الماء المستعمله في الخلط وهي

يكون الماء المستعمل في خلط ومعالجة الخرسانة خاليا من المواد الضارة مثل الزيوت والشحوم  -1

واألمالح واألحماض والقلويات والمواد العضوية والفلين والمواد الناعمة سواء كانت هذه المواد 

من المواد التي يكون لها تأثير عكسي على الخرسانة من حيث قوة الكسر ذائبة أو معلقة وخالفها 

 .والمتانة

 .يعتبر الماء الصافي الصالح للشرب صالحا لخلط الخرسانة -2

يسمح باستعمال الماء غير الصالح للشرب في حالة عدم توفر الماء الصالح لشرب على أن ال   -3

 .مواصفاتيزيد تركيز الشوائب فيه عن نسب معينة تحددها ال
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بريا بأن تيحظر استعمال الماء غير الصالح للشرب في خلط الخرسانة إال بعد أن يثبت مخ  -4

الذي جرى خلطه بالماء غير الصالح للشرب تساوي على  (Mortar) مقاومة مكعبات المالط

من مقاومة نظيراتها والتي جرى تحضيرها باستعمال ماء صالح للشرب وذلك ( % 96)األقل 

 ( (ASTM C-109 يوم وحسب المواصفات األميركية رقم( 20)أيام و ( 7)عند عمر 

 

 فائدة خاصية العزل الحراري للخرسانة -1-3

 تطوراً هائالً في مجال مواد البناء ومنها الخرسانة المسلحة التي تتميز شهد قطاع البناء العالمي

 . بسهولة العمل بها وقدرة تحملها العالية 

لكن صاحب تلك المواد بعض السلبيات المرتبطة بخصائصها , فالخرسانة المسلحة لها خاصية 

التوصيل السريع للحرارة وكذلك سرعة الفقدان لها , مما يجعل استخدامها في بناء المباني بدون 

عوازل حرارية أو أجهزة تكييف غير مريح لإلنسان , على العكس في حالة استخدام مواد البناء 

التي لها خاصية عالية في تخزين الطاقة الحرارية من البيئة المحيطة ( الطين والحجر)تقليدية ال

 . وتباطؤ كبير في معدل توصيلها وذلك مقارنة بالتقنيات المعاصرة وغير المعزولة حرارياً 

  العزل الحرارى هو نظام يمنع تسرب الحرارة من خارج المبني إلي داخله صيفاً ومن داخله

وتكمن فوائد العزل الحرارى فى توفير استهالك الطاقة وتخفيض حجم . ارجه شتاءً إلي خ

من الراحة الحرارية لألفراد داخل  األعلىأجهزة التكييف وساعات تشغيلها وتأمين الحد 

وهناك . المبني, باإلضافة إلي حماية المبني من التصدعات والتلف وإطالة عمره االفتراضى

األنظمة المثالية التى يجب أن تتوفر فى عزل كل من األسطح مجموعة من المواصفات و

 .والجدران للحصول علي القدر األكبر من الفائدة

 

 الهدف من المشروع  1-4

يهدف هذه المشروع الى توصيه باستخدام نوع من المواد األنشائيه تخلط مع السمنت و الرمل كبديل 

و تكون ذات عزل حراري جيد و عزل  عن الحصى في انتاج خرسانة خفيفة الوزن مستدامة

 .صوتي جيد اضافتا الى ذلك تكون ذات مقاومه مناسبة فيما لو استخدمت لجدران القواطع 

  سيتمثل باألتي لذا فأن الهدف االساسي لهذا المشروع:  

ذات وزن نوعي اقل  (اربع انواع)حجارانواع من اال انتاج خرسانة خفيفة الوزن باستخدام  .1

من خالل مقارنه ( نشائيهأنشائيه او غير أإلغراض )من الحصى و تحديد نوعيه استخدامها 

 :نتائج فحص االنضغاط مع المواصفة وهذه األنواع هي
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 كسر الطابوق الطيني - أ

 (باعذرة)حجر الكلس االبيض  - ب

 (الهيتي)حجر الكلس األحمر  - ت

 (البيومس)حجر الخفاف  - ث

المنتجة من هذه النوع من خالل دراسة الخواص الفيزيائية و الكيميائية و تقييم الخرسانة  .2

 كذلك العزل الحراري لغرض التوصل بصدد استخداماتها المستقبلية في قطاع التشييد

 

 محتويات المشروع 1-5

 :يتكون المشروع من خمس فصول 

 .زن و فوائدها و استخداماتهاففي الفصل األول تم التطرق الى اهمية الخرسانة و خاصية الخفيفة الو

 .اما الفصل الثاني فقد تم من خاللة استعراض البحوث ذات العالقة السابقة و اهم استنتاجاتها 

تضمن الفصل الثالث الجانب العملي و المواد المستخدمة و الخرسانة المنتجة و فحوصاتها و مدى 

 .مطابقتها للمواصفة القياسية 

اض النتائج و مناقشتها و بعض المبررات و األسباب لهذه النتائج و تناول الفصل الرابع استعر

 .مقارنتها مع الخرسانة المرجعية 

 .و اخيرا تم استعراض اهم األستنتاجات و التوصيات في الفصل الخامس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يناثلاالفصل  المقدمة

 

7 
 

 الفصل الثاني

الدراسات و البحوث السابقة

 التمهيد 2-1

هذا الفصل يتضمن الدراسات و البحوث التي اجريت على الخرسانة خفيفة الوزن و األستنتاجات و 

يتضمن التوصيات التي تم التوصل اليها من خالل دراسات و بحوث سابقه قام بها عديد من الباحثين بما 

فيهم بحوث طلبة الدراسات العليا و األولية حيث أجريت عدة بحوث لدراسة خواص و استعماالت و 

صناعة الخرسانة خفيفة الوزن و ذلك ألهمية هذا النوع من الخرسانة في الوقت الحاضر في المشاريع 

 .االنشائيه 

 البحوث التي أجريت حول خرسانة خفيفة الوزن 2-2

لوجيا العالي في اليابان لدراسة الخواص الميكانيكيه للخرسانة االنشائية أجري بحث في معهد التكنو .1

وقد اشارت نتائج هذه , و تم مقارنة النتائج مع خواص الخرسانة األعتيادية  ,[5]الخفيفة الوزن 

الدراسة ألى أنه عند أجراء فحص لخرسانة خفيفة الوزن و خرسانة اعتيادية بمقاومة تصميمية 

ملم\نيوتن( 23,5و  35,3)
2

وجد ان تطور مقاومة أالنضغاط كان متماثال في كال النوعين من  

و لكن مقاومة الشد أظهرت توقف في تطورها بعد اربعة اسابيع كما اظهرت الخرسانة , الخرسانة 

بينت النتائج . الخفيفة الوزن نسبة اقل لمقاومة الشد ألى االنضغاط مقارنة بالخرسانة االعتيادية 

لم تظهر ألخرسانة ألخفيفة الوزن انخفاض بمقاومة االنضغاط مقارنة بالخرسانة أيضا بأن 

 .االعتيادية و ان معامل المرونة للخرسانة خفيفة الوزن هو اقل من معامل المرونة االعتيادية

 :[6]قام المهندس حليم خلف بدراسة ابرز خواص الخرسانة الخفيفة الوزن و توصل الى ما يلي .2

( 3م\كغم 1966– 366)باإلمكان انتاج خرسانة خفيفة ذات كثافة واطئة تتراوح بين  - أ

 .و لمختلف االغراض (طبيعة او صناعية )بأستخدام انواع من الركام 

أن الركام خفيف الوزن مفيد جدا لصناعة الكتل البنائية أو ألغراض العزل الحراري و  - ب

 .ة الخرسانة اإلنشائية الصوتي و باإلمكان االستفادة من خواصه لصناع

 .تمتاز الخرسانة الخفيفة بتوصيل حراري واطئ  - ت

بالرغم من الخواص و المميزات التي تم ذكرها للخرسانة الخفيفة أال أنها تعاني من مشاكل  - ث

 :متعددة اهمها 

الكلفة العالية بسبب تكاليف عملية التصنيع للخرسانة الخفيفة الوزن كذلك زيادة كلفة  (1

 .ف الوزن الركام الخفي

 .األنكماش العالي  (2
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عند استخدامها في الفضاءات الكبيرة نسبيا بسبب ( deflection)زيادة االنحراف  (3

أنخفاض قيمة معامل المرونة لخرسانة الركام الخفيف الوزن مقارنة بالخرسانة 

 .األعتيادية 

 .االمتصاص و النفاذية العاليتين  (4

 .الخرسانة األعتيادية تأثير بالعوامل الضارة بشدة اكثر من  (5

 .قابلية التشغيل المنخفضة نسبيا  (0

 :و توصل الى مايلي [7] قام المهندس أحمد حسن بدراسة الخرسانة الخفيفة الوزن العالية األداء .3

ان مقاومة الشد منخفضة نسبيا في الخرسانة خفيفة الوزن و لذلك هناك خطر ملموس  - أ

 .لتشققات االنكماش 

يفة الوزن و الخرسانة المهواة أنكماش أعلى من الخرسانة تبدي خرسانة الركام خف - ب

 .األعتيادية أما انكماش الخرسانة الخالية من الرمل فيكون أقل من الخرسانة األعتيادية 

 .أن معدل اكتساب المقاومة للخرسانة الخفيفة الوزن تكون مماثلة للخرسانة األعتيادية - ت

الخاصية الشعرية عدى في بعض األحيان  مقاومتها لألنجماد جيدة جدا و ذلك ألنعدام - ث

 .وهي في خرسانة الركام الخفيف الوزن عندما يكون الركام مشبع بالماء قبل الخلط

أن معامل التمدد الحراري الخاص بالخرسانة الخفيفة الوزن و بكل أنواعها يكون أقل من  - ج

 .ذلك في الخرسانة األعتيادية 

 .صوتي جيد و توصيل حراري واطئ  ان الخرسانة الخفيفة الوزن تمتاز بعزل - ح

أمتصاص هذه النوع من الخرسانة للماء عالي لذلك ال يجوز استخدامها في األسس و في  - خ

 .األماكن الـتي تكون في تماس مع الماء 

ان مقاومة انضغاط الخرسانة المهواة و خرسانة الركام خفيف الوزن مكافئة لمقاومة  - د

يمكن زيادتها عن طريق المعالجة بالضغط البخاري انضغاط الخرسانة األعتيادية و التي 

اما مقاومة األنضغاط للخرسانة الخالية من الرمل فهي اقل من نضرتها في , العالي 

 .الخرسانة االعتيادية 

أن معامل المرونة يظهر قي الخرسانة الخفيفة الوزن نفس العالقة مع مقاومة األنضغاط  - ذ

 .ة و التي تالحظ في الخرسانة األعتيادي

أن استعمال مادة الخرسانة خفيفة الوزن في المشاريع اإلنشائية تعطي نتائج أيجابية من  - ر

الناحيتين االقتصادية و الفنية حيث تقلل من كلفة أنتاج الوحدات اإلنشائية و تقلل من الثقل 

 .العام للمنشئ كما تعتبر الخرسانة الخفيفة من المواد العازلة الجيدة للحرارة و الصوت 
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 : [8]بحث فياض في خواص و استعماالت الخرسانة الخاليه من الرمل و توصل الى مايلي .4

اما , ان فحص االنسياب هو أفضل فحص يحدد قابلية التشغيل للخرسانة الخاليه من الرمل  - أ

 .فحص الهطول و عامل الرص فهما ال يعكسان قابلية التشغيل الفعليه للخليط

الرمل أوطأ من نظيراتها في الخرسانة األعتيادية و تتراوح بين كثافة الخرسانة الخاليه من  - ب

و تعتمد على متغيرات عديدة كمحتوى األسمنت في الخليط و  3م\كغم(1066-2166)

 .الملمس السطحي للركام و أسلوب الرص و مقاس الركام

 ( 6.35 -6.3)األسمنت المثالية لنسبة الخلط تتراوح بين \ان نسبة الماء - ت

هو اسلوب مناسب لرص (طبقة\ثانية 16)المنضدة الهزازة لفترة قصيرة  أن استعمال - ث

 .الخرسانة الخالية من الرمل

عند المقارنة بين األساليب المتبعة لمعالجة الخرسانة الخالية من الرمل تبين بأن طريقة  - ج

الرش المنتظم بالماء لمعالجة الخرسانة الخالية من الرمل افضل من طريقة فرش الرمل 

ع بالماء على الخرسانة ألن الطريقة االخيرة تؤثر على مقاومة االنضغاط في االعمار المشب

 .المتأخرة 

تمتاز الخرسانة الخالية من الرمل بنفاذيتها العالية للماء و الهواء و قد تصل نسبة  - ح

 بالحجم او نصف تلك الكمية بالوزن%(25)االمتصاص األقصى لغاية 

ى تحسين استقرارية الخرسانة  الخالية من الرمل و بعض ان استعماالت المضافات يؤدي ال - خ

خواصها كمقاومة االنضغاط و تسهيل عمليات نقل و وضع و انهاء الخرسانة الخالية من 

 الرمل

قام عبد العزيز بدراسة حول خواص الخرسانة الخفيفة الوزن المصنعة من ركام البورسلينايت  .5

 :و قد استنتج ما يأتي [9]المحلى

-75)و التي تمثل  3م\كغم(1796-1006)لكثافة الجافة للخرسانة الناتجة بين تتراوح ا - أ

 من كثافة الخرسانة االعتيادية(% 06

-25)ان قيم مقاومة االنضغاط المستحصلة لخرسانة ركام البورسلينايت تتراوح بين  - ب

 .في اعمال صب السقوف و العوارض و االعمدة الداخلية للمنشأ الخرساني  2ملم\نيوتن(36

أضاقة الى ذلك يمكن استخدام هذه الخرسانة في اعمال البناء الجاهز للوحدات السكنية و 

أالبنيه الخدمية حيث توفر معامل أمان أفضل لتوفر السيطرة نوعيه فيما يخص دقة الخلط و 

 .الصب و االنتاج 
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( نتاألسم \الماء)هنالك عالقة بين مقاومة األنضغاط لهذه النوع من الخرسانة و نسبة  - ت

مشابهة لما في الخرسانة األعتيادية لتحقيق مقاومة االنضغاط المطلوبة ويصل سقف مقاومة 

 2ملم\نيوتن(33)االنضغاط الى حوالي 

-6,40)تمتاز خرسانة ركام البورسلينايت بأمتالكها معامالت توصيل حراري واطئة نسبيا  - ث

االعتيادية و مساوية للبناء  تجعل هذه الخرسانة متفوقة على الخرسانة, مطلقة . هم\واط(6,0

 .بالطابوق الصيني في توفير العزل الحراري الجيد

يزداد مقدار االنكماش لخرسانة ركام البورسلينايت و نتيجة لمحتويات الماء و االسمنت  - ج

العالية و الصالبة االوطأ للركام عن مقداره في الخرسانة االعتيادية بنسب متباينة و بمدى 

يكون حجم الركام الخشن ذا تأثير واضح في تقليل مقدار االنكماش  و%( 156)الى %(56)

حيث كانت نسبة األنخفاض في مقدار أالنكماش األولي بمدى , لخرسانة ركام البورسلينايت

 % .76الى % 56عند زيادة نسبة الركام الخشن من (% 46-06)

إلشارة ألى العزل أجريت أيضا دراسة من قبل فوزي حول خواص الخرسانة خفيفة الوزن با .0

و , و اجريت عدة تجارب مختبريه إليجاد الخواص الفيزيائية , [10]الحراري و المقاومه الصوتية 

 :قد تم الحصول على االستنتاجات التالية

 :الكثافة  - أ

يمكن الحصول على كثافة جافة للخرسانة العازلة المصنعة من ركام البولي ستايرين ضمن 

يزداد %( 26)وعند اضافة ركام البورسلينايت الناعم بنسبة  3م\كغم(506 – 356) المدى

و توجد عالقة خطية عكسية وثيقة بين نسبة , 3م\كغم(006 – 036)مدى الكثافة الى مابين 

كما توجد عالقة خطية وثيقه بين الكثافة , الحبيبات الى االسمنت و الكثافة لكلتا المجموعتين 

 .بزيادة محتوى االسمنت لكلتا المجموعتين  و محتوى االسمنت حيث تزداد الكثافة

 :مقاومة االنضغاط و معايير الكسر - ب

تتراوح قيمة مقاومة االنضغاط لخرسانة البولي ستايرين المستخدمة في هذه البحث ما بين 

الماء و تعتمد بصورة \و تزداد بزيادة الكثافة و نسبة االسمنت 2ملم\نيوتن(3.34- 6.02)

 .المستخدم رئيسية على نوع الركام

 :معامل المرونة و نسبة بوسون - ت

يعتمد معامل مرونة خرسانة البولي ستارين على نوع الركام و نسبة الحبيبات الى االسمنت 

كيكا باسكال اعتمادا على الكثافة و مقاومة االنضغاط و (5.05 – 6.75)و تتراوح ما بين 

 (6.20 – 6.10)تتراوح نسبة بوسون ما بين 

 :الحراري معامل التوصيل  - ث
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و تجد (6.11 – 6.34)يتراوح معامل التوصيل الحراري لخرسانة البولي ستارين ما بين 

عالقة وثيقة بين كثافة البولي ستارين و معامل التوصيل الحراري حيث يزداد المعامل 

 بزيادة الكثافة و يعتمد على نوع الركام

 :معامل التمدد الحراري و الرطوبي - ج

الحراري لخرسانة البولي ستارين اقل مما هو عليه للخرسانة  تبين بأن معامل التمدد

االعتيادية و يعتمد على نوع الركام المستعمل اما معامل التمدد الرطوبي فهو أكثر من 

 .نضيره في الخرسانة االعتيادية

تبين من خالل التجارب بأن المقاومة الصوتية تزداد خطيا مع زيادة مقاومة االنضغاط و  - ح

و تتراوح المقاومة , ر المقاومة الصوتية كمؤشر جيد لتخمين مقاومة األنضغاط يمكن أعتبا

 .للخرسانة االعتيادية Ray/sec( 2.3 – 6.55)الصوتية لخرسانة البولي ستايرين ما بين 

و توصلت الى ما  [11]بحثت المهندسة داليا عن صناعة الركام الخفيف الوزن من خامات محليه  .7

 :يأتي

و , ان التربة الصالحة لصناعة الركام الطيني خفيف الوزن هي التي تكون جيدة االنتفاخ  - أ

 :يجب ان يكون احتوائها لبعض المركبات بالحدود المؤشرة ازاء كل منها كما ياتي

 (%45)الكوارتز الرملي اقل من  (1

 (%0)كربونات الكالسيوم ال تزيد عن  (2

 (%0-5)اوكسيد الحديد ما بين  (3

 (%25)لمنيوم ال تزيد عن اوكسيد اال (4

 (%4)المواد العضوية ال تزيد عن  (5

يمكن انتاج ركام طيني خفيف بأستعمال التربة المحلية ذات المحتوى العالي لكاربونات  - ب

و يتم ذلك بأستعمال بعض المضافات و %( . 46)الكالسيوم وقد يصل هذه المحتوى الى 

ناعة النفطية و بنسبة ال تتجاوز التي يتم الحصول عليها كمواد عرضيه ناتجة عن الص

 .مع اتباع برنامج محدد للتجفيف و الحرق (2.5%)

خواص الركام المحلي تقع ضمن حدود خواص الركام المنتج في عدد من بلدان العالم  - ت

 .كذلك تطابق المواصفات العالميه لها , المصنع لهذه الماده 

ازله و في مجاالت اخرى مختلفة يستعمل الركام الطيني الخفيف في انتاج الخرسانة الع - ث

 .أضافتا الى االستخدامات العسكريه الخاصة و المعروفة عالميا 

يمكن االستفادة من المخلفات الزراعية و بالتحديد كوالح الذرة في انتاج ركام طيني خفيف  - ج

 ( .oم 1366)وزنا و حرقه بدرجة ( (1:3الوزن بعد خلطه مع الكؤولين بنسبة 
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المخلفات العضوية كالفحم النفطي في أنتاج الركام الطيني الخفيف الناتج  ال ينصح بأستخدام - ح

من أضاقة المخلفات العضوية كالفحم النفطي في أنتاج الركام الطيني الخفيف الناتج من 

و ما , أضافة المخلفات الى أطيان الكاوؤلين و ذلك ألحتوائه على نسبة عالية من الكبريت 

 .تأثير سلبي على سلوك الخرسانة الخفيفة الوزن المنتجه منها لهذه النسبة الرئيسيه من 

 :[12]بحث عبد الكريم عن تسليح خرسانة الركام خفيف  الوزن و تم التوصل الى األستنتاجات التالية .0

في خرسانة الركام خفيف الوزن المسلحة يجب اعطاء عناية خاصة لحماية حديد التسليح  - أ

اي العمق الذي يحدث فيه الصدأ ) كربنة الخرسانة من الصدأ حيث أن قياسات عمق 

أوضحت أنه بأستعمال بعض أنواع الركام خفيف الوزن يمكن ( تحت ظروف مالئمة 

 .زيادة ذلك العمق الى ضعف ما هو عليه الحال عند أستعمال الركام العادي 

ب سلوك الركام المختلف يتغير بشكل ملموس بهذا الصدد و لكن بشكل عام فأن يتطل - ب

غطاء خرساني لحديد التسليح أكبر في حالة أستعمال الركام خفيف الوزن عنه في حال 

 .الخرسانة ذات الركام العادي 

يكون أستعمال الطالء الخاص لحديد التسليح أو تغليفه بالمونه الحاوية على نسبة عالية  - ت

 .من االسمنت مفيدا بهذا الصدد

الخرسانة المسلحة بسبب وجود خطر يجب تجنب أستعمال ركام الكلنكر في صناعة  - ث

أضافي لحدوث ألصدأ نتيجة لوجود الكبريت في الكلنكر و الذي يودي الى تشققات في 

 .الخرسانة 

بحث العزيز عن نوع جديد من الخرسانة العازلة للحرارة المصنوعة من حبيبات البولي ستايرين  .9

و تم التوصل الى , الناعم لوحدة كركام أو بعد أضافة ركام البورسلينايت خفيف الوزن 

 : [13]األستنتاجات التالية

 :ألكثافة  - أ

يمكن الحصول على كثافة جافة للخرسانة العازلة المصنوعة من ركام البولي ستايرين  (1

و عند أضافة ركام البورسلينايت الناعم بنسبة  3م\كغم(  506 – 356) ضمن المدى 

 . 3م\كغم(  006 – 036) يزداد مدى الكثافة الى %  26

 . توجد عالقة عكسية وثيقة بين نسبة الحبيبات الى السمنت  (2

 : مقاومة أألنضغاط و معايير الكسر  - ب

و تزداد (  3,34 – 6,02) تتراوح قيمة مقاومة األنضغاط لخرسانة البولي ستايرين ما بين 

تخدم بزيادة الكثافة و نسبة االسمنت الى الماء و تعتمد بصورة رئيسية على نوع الركام المس

 .و يرتبط معايير الكسر بعالقة خطية طردية بمقاومة االنضغاط 
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 :معامل المرونة و نسبة بوسون  - ت

يعتمد معامل مرونة الخرسانة البولي ستايرين على نوع الركام و نسبة الحبيبات الى 

كيكا باسكال اعتمادا على الكثافة و مقاومة (  5,05 – 6,75) االسمنت و يتراوح ما بين 

 ( 6,20 – 6,10) األنضغاط و تتراوح نسبة بوسون ما بين 

 :معامل التوصيل الحراري  - ث

  ( 6,34 – 6,11) يتراوح معامل التوصيل الحراري لخرسانة البولي ستايرين ما بين 

WK.M مل التوصيل الحراري حيث و توجد عالقة وثيقة بين كثافة البولي ستايرين و معا

يزداد المعامل بزيادة الكثافة و يعتمد على نوع الركام كما توجد عالقة بين المرونة 

 .الديناميكية و معامل التوصيل الحراري 

 ات عامةظمالح 2-3

الخرسانة الخفيفة الوزن و  من خالل البحوث السابقة وجد ان هنالك عديد من الطرق ألنتاج

هنالك ايضا استعماالت عديدة لهذه النوع من الخرسانة و ذلك ألهمية هذه النوع من الخرسانة 

لما تحتويه من مميزات عديدة من الناحية األنشائية  حيث تساعد في تقليل الحمل الميت للمنشأ و 

ل كلفة التدفئة و التبريد ألنها تقلل كذلك لها مميزات من الناحية  األقتصادية حيث تساعد في تقلي

التوصيل الحراري من خارج البناية الى الداخل و بالعكس و كذلك لها مميزات من الناحية البيئية 

ألنها تساعد احيانا في التخلص من مخلفات كسر االحجار الخفيفة الناتجة من المصانع و التي 

 .تسبب أزعجا ألصحابها 
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 الفصل الثالث

 (Experimental work)الجانب العمل 

 التمهيد 3-1

يتضمن هذه الفصل من البحث وصف األعمال المختبرية و تفاصيل المواد المستخدمة في المشروع و 

مواصفاتها و تفاصيل الخلطات و فحوصات النماذج مع األشارة الى طريقة الفحص و الجهاز المستخدم 

في المختبر و  مع األخذ بنضر األعتبار التحقيق من كافة المواد المتوفرة, و المواصفة المتبعة للفحص 

 .التحقيق من صالحياتها لتكون ضمن المواصفة المعتمدة

بأستخدام انواع مختلفة من األحجار المكسرة ( 4:2:1)و قد تم انتاج خرسانة خفيفة الوزن بنسبة خلط 

و حجر الكلس االبيض Pumice حجر الخفاف )تستخدم كبديال عن الحصى حيث ان هذه االحجار هي 

حيث تم تكسير هذه المواد لتكون ( و كسر الطابوق الطيني( الهيتي)كلس األحمر و حجر ال( باعذرة)

و قد تم استعمال قوالب ذات ابعاد   c330[14])المواصفة األمريكية )ضمن حدود تدرج المواصفة المعتمدة

 .ملم ( 156*156*156)

سانة اضافتا الى ذلك لكل نوع األحجار التي تخلط مع الخر خمسة عشر نموذجو لهذه الغرض تم تهيئة 

لخرسانة اعتيادية تستخدم كخلطة مرجعية لمقارنة نتائجها مع بقية الخلطات خمسة عشر نموذج تم تهيئة 

المنتجة و ذلك لغرض دراسة تأثير الركام خفيف الوزن على كثافة الخرسانة و امتصاص الخرسانة و 

 .مقاومة الخرسانة لثالث أعمار

لخمس خلطات حيث كانت الخلطة  اخرساني انموذج خمسة و سبعونخدمة و قد بلغ عدد النماذج المست

و غير حاوية ( سمنت و رمل و حصى و ماء)األولى خلطة اعتيادية متكونة من مواد الخرسانة األولية 

على اي نوع من األحجار اما الخلطة الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة فأن كل خلطة من هذة 

ى نوع محدد من الحجر يخلط مع السمنت و الرمل كبديال عن الحصى و بتدرج الخلطات حاوية عل

و ان هذه  [14]مطابق لتدرج الحصى المستخدم في الخلطة المرجعية و المطابق للمواصفة المعتمدة

األحجار تمتاز بوزن نوعي قليل اقل من الحصى و بذلك تكون أخف وزنا من الحصى المستخدم و بذلك 

 .ة خفيفة الوزن مستدامة سوف تعطي خرسان
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 :المواد المستخدمة 3-2

 : السمنت:3-2-1

 تم استعمال نوع واحد من األسمنت و هو السمنت البورتلندي األعتيادي

 (ordinary Portland cement ) المنتج من معامل شركة الماس وقد تم اجراء الفحوصات التالية

يام للتأكد من أ 7و  مياأ 3فحص الثبات و زمن التجمد النهائي و األبتدائي و مقاومة األنضغاط لألعمار )

و قد تم خزن السمنت داخل المختبر في اكياس  [15]1904لسنة ( 5)مطابقتها للمواصفة العراقية رقم 

 . ام لغرض وقاية السمنت من الرطوبة و منع تكتل حبيباته منع بعضها مغلقة بأحك

يبين الخواص ( 2-3)جدول النتائج فحوصات السمنت و الخواص الفيزيائية  و ( 1-3)يبين الجدول 

  .للسمنت المستخدم في هذه المشروع الكيمياوية

الخواص الفيزيائية للسمنت(  1-3)الجدول   

الحد المسموح به حسب 
(  5)المواصفة العراقية رقم 

[15]1901 

 الخواص المفحوصة نتائج الفحص

230≤ 295  Kg/m2 النعومة 

%فحص الثبات  0.35 ≤0.8  

 
45≤ 
10≥ 

 
130 
3.3 

 زمن التجمد
(دقيقة)األبتدائي  - 

(ساعة)النهائي -  

 
 

15≤ 
23≤ 

 
 

22.7 
31.5 

 مقاومة األنضغاط
N/mm2 

بعمر ثالثة ايام  - 
بعمر سبعة ايام -  
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الخواص الكيميائية لألسمنت( 2-3)الجدول   

الحد المسموح به حسب 
لسنة ( 5)المواصفة العراقية رقم 

(1904) [15] 

 األكاسيد النتائج

 21.03 SiO2 

 5.38 AL2O3 

 3.4 Fe2O3 

_____ 60.4 CaO 

2.8% 2.58 SO3 

5% 2.55 MgO 

4% 2.79 L.O.I 

1.5% 1.21 I.R 

0.66-1.02 0.87 L.S.R 

 47.16 C3S 

 25.29 C2S 

 8.51 C3A 

 10.44 C4AF 
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 : الركام الخشن  3-2-2

تم استعمال انواع مختلفة من األحجار تستعمل كبديل عن الحصى في أنتاج وحدات بنائية اضافتا الى 

 خلطة مرجعيه لمقارنتها مع بقية الخلطات حيث تم استخدام  ذلك تم استخدام الحصى النهري ألنتاج

 الحصى النهري  .1

 (الحجر الهيتي( )الحجر األحمر )حجر الكلس  .2

 (حجر باعذرة ( )الحجر األبيض)حجر الكلس  .3

 الحجر االسود,(   Pumice)حجر الخفاف  .4

 كسر الطابوق الطيني .5

 : الحصى النهري  3-2-2-1

وذج بتجميع المقاسات ضمن حدود نمخلطة مرجعية حيث تم تهيئة التم استخدام الحصى النهري في 

 ,  (3-3)و كما موضح في الجدول رقم  C330 [14] التدرج المطابق للمواصفات القياسية األمريكية 

و كذلك تم التأكد من مدى مطابقة خواص الركام المستخدم للمواصفة المعتمدة و كما موضح في جدول 

 (. 4 - 3)رقم 

 :كسر الطابوق الطيني   3-2-2-2

ان الطابوق الطيني هي المادة البنائية المستخدمة على نطاق واسع في أعمال البناء في العراق و تم       

استخدام مخلفات كسر الطابوق الطيني الذي هو فضالت ناتجة عن عمليات نقل و تحميل و تفريغ 

 :لة الطابوق و تم اجراء عليه األعمال التالية قبل أستعما

تم سحق كسر الطابوق الى احجام صغيرة يدويا بأستخدام المطرقة للحصول على األحجام  -1

 (.1-3)كما موضح في شكل رقم ( كحد اقصى  9.5)المطلوبة 

دقائق و تقسيمه الى مقاسات (16)بهزاز ميكانيكي لمدة  تم نخل الطابوق المكسر بمناخل قياسية   -2

مختلفة حسب المناخل و  من ثم تهيئة النموذج بتجميع المقاسات المطلوبة ليكون ضمن حدود 

و كما  C330 [14]التدرج للركام الطبيعي الخشن و المطابق للمواصفات القياسية األمريكية 

 .(5-3)موضح في الجدول رقم 

 .ساعة  24ألزالة األتربة من على سطحه ثم غمر في الماء لمدة سل النموذج وبعد ذلك تم غ  -3

و اخيرا تم مسح سطح النموذج بقطعة قماش و فرشة في المختبر بفترة مناسبة ليكون جاف  -4

 .السطح مشبع الفجوات
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 عملية سحق الطابوق الطيني( 1-3)شكل رقم 

 

 : حجر الكلس االحمر الهيتي   3-2-2-3

تم استعمال مخلفات الحجر األحمر الهيتي و الذي هو فضالت ناتجة عن عمليات نقل و تحميل و      

تفريغ األحجار و تم اجراء عليه نفس االعمال التي اجريت لكسر الطابوق حيث تم سحقة و نخلة بهزاز 

ة النموذج بتجميع دقائق و تقسيمة الى مقاسات مختلفة حسب المناخل و  من ثم تهيئ(16)ميكانيكي لمدة 

المقاسات المطلوبة ليكون ضمن حدود التدرج للركام الطبيعي الخشن و المطابق للمواصفات القياسية 

وبعد ذلك تم غسل النموذج و تم اجراء   (0-3)و كما موضح في الجدول رقم  c330 [14]األمريكية 

 .فحص الوزن النزعي للمنوذج

  : (باعذرة)األبيض حجر الكلس   3-2-2-4

الذي هو عبارة  (5-3الموضح في شكل ) (باعذرة)ب ىاستعمال مخلفات الحجر األبيض المسمتم      

حجر كلسي , و هو من الصخور الّرسوبّية , تشّكل بطرق عضوّية , و يتكّون من شوائب السيليكا و عن 

ر و الرمادي , نظراً الحجر الكلسي النقّي , لونه أبيض و لكن قد يتواجد بألواٍن متعّددة , منها األصف

لوجود بعض الشوائب مثل الرمل و أكسيد الحديد و الطمي , و يكون إجماالً بشكل حبيبات ناعمة أو 

ُيعرف بانخفاض قساوته , و يكون موجوداً بنسب كثيرة في القشرة . خشنة و أحياناً بشكل عروق 

 , الخامات المعدنّية , بل و أهّمها راألرضّية , و هو من أشه

ث تم استخدام فضالت الحجر الناتجة عن عمليات نقل و تحميل و تفريغ األحجار و ايضا تم اجراء حي 

عليه نفس الخطوات المتبعة في كسر الطابوق الطيني حيث تم سحقة و نخلة بهزاز ميكانيكي لمدة 

اسات دقائق و تقسيمة الى مقاسات مختلفة حسب المناخل و  من ثم تهيئة النموذج بتجميع المق(16)

المطلوبة ليكون ضمن حدود التدرج للركام الطبيعي الخشن و المطابق للمواصفات القياسية األمريكية 

c330 [14]  وبعد ذلك تم غسل النموذج و تم اجراء فحص الوزن   (7-3)و كما موضح في الجدول رقم

 .النوعي للمنوذج
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 :( Pumice)الخفاف حجر   3-2-2-5

الذي هو عبارة عن صخر بركاني ( 4-3الموضح في شكل )تم استعمال مخلفات حجر البيومس     

مسامي تملؤه الثقوب الناتجة عن أحتباس بعض فقاعات الغاز أثناء تصلبة من الطفح , زجاجي خفيف 

 ,البركاني 

و هو يبرد بسرعة  و يمكن تعريفة على انه زجاج بركاني ينشأ كرغوة مليئة بالفقاعات و الغاز الساخن

وغالبا ما يكون هناك العديد من المسامات مما يجعل حجر الخفاف . , تاركا الفقاعات كمساماتشديدة 

  خفيف جدا بحيث يطفو على الماء

دقائق و تقسيمة الى مقاسات مختلفة حسب المناخل (16)و تم سحق الحجر  و نخلة بهزاز ميكانيكي لمدة 

ميع المقاسات المطلوبة ليكون ضمن حدود التدرج للركام الطبيعي الخشن و و  من ثم تهيئة النموذج بتج

 . (0-3)و كما موضح في الجدول رقم  C330  [14]المطابق للمواصفات القياسية األمريكية 

كما و تم اجراء فحص الوزن النوعي و كذلك فحص األمتصاص لجميع األحجار المستخدمة كبديال عن 

 (11 -3)رقم  الحصى كما مبين في جدول

 :( الرمل)الركام الناعم   3-2-3

ملم (4.75)تم استخدام رمل األخيضر في كافة الخلطات الخرسانية الذي يكون الحجم األقصى له يساوي 

و تم غسل   (9-3)و كما موضح في الجدول رقم  C330  [14]و المطابق للمواصفات القياسية األمريكية 

( 16-3)الركام و فرشه في المختبر لفترة مناسبة ليكون جاف السطح مشبع الفجوات حيث ان جدول رقم 

 .يبين الخواص الفيزيائية للرمل

 

 التحليل المنخلي للحصى(: 3-3)جدول رقم                   

النسبة المئوية  مقاس فتحة المنخل

 %المتبقية المتراكمة 

النسبة المئوية 

 %المارة 

 ASTMالمواصفة 

C 330-4[14] 

12.5 0 100 100 

9.5 17 83 80 - 100 

4.75 88 12 5 - 40 

2.36 95 5 0 - 20 

1.18 97 3 0 - 10 
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 الخواص الفيزيائية للحصى(: 4-3)جدول               

 النتائج الفحوصات

 2.68 الوزن النوعي

 0.6 %األمتصاص

 0.06 %محتوى األمالح الكبريتية

 

 التحليل المنخلي لكسر الطابوق الطيني( :5-3)جدول 

النسبة المئوية  قطر فتحة المنخل

المتبقية المتراكمة 

% 

النسبة المئوية 

 %المارة 

 ASTMالمواصفة 

C 330-4[14] 

12.5 0 100 100 

9.5 9 91 80 - 100 

4.75 69.5 30.5 5 - 40 

2.36 90 10 0 - 20 

1.18 96 4 0 – 10 

 

 (الهيتي)التحليل المنخلي لحجر الكلس األحمر (: 0-3)جدول 

النسبة المئوية المتبقية  قطر فتحة المنخل

 %المتراكمة 

النسبة المئوية 

 %المارة 

 ASTMالمواصفة 

C 330-4[14] 

12.5 0 100 100 

9.5 14 86 80 - 100 

4.75 65 35 5 - 40 

2.36 91 9 0 - 20 

1.18 97 3 0 – 10 
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 (باعذرة)التحليل المنخلي لحجر الكلس األبيض (: 7-3)جدول                

النسبة المئوية  قطر فتحة المنخل

المتبقية المتراكمة 

% 

النسبة المئوية 

 %المارة 

 ASTMالمواصفة 

C 330-4[14] 

12.5 0 100 100 

9.5 18 82 80 - 100 

4.75 90 10 5 - 40 

2.36 91 9 0 - 20 

1.18 98 2 0 – 10 

 

 

 (Pumice)التحليل المنخلي لحجر الخفاف ( :0-3)جدول 

 قطر فتحة المنخل

mm 

النسبة المئوية 

المتبقية المتراكمة 

% 

النسبة المئوية 

 %المارة 

 ASTMالمواصفة 

C 330-4[14] 

12.5 0 100 100 

9.5 19.5 80.5 80 - 100 

4.75 75 25 5 - 40 

2.36 85 15 0 - 20 

1.18 95 5 0 – 10 
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 التحليل المنخلي للركام الناعم (:9-3)جدول رقم         

 قطر فتحة المنخل

mm 

النسبة المئوية 

المتبقية المتراكمة 

% 

النسبة المئوية 

 %المارة 

 ASTMالمواصفة 

C 330-4[14] 

9.5 0 100 100 

4.75 5 95 85 - 100 

1.18 34 66 40 - 80 

300µm 85.4 14.6 10 - 35 

150µm 96.45 3.55 5 - 25 

 الخواص الفيزيائية للرمل( : 16-3)جدول رقم                     

 النتائج الفحوصات

 2.63 الوزن النوعي

 2.1 %األمتصاص

 0.27 %محتوى األمالح الكبريتية

 

 نتائج فحص االمتصاص و الوزن النوعي لألحجار( 11-3)جدول           

 %الوزن النوعي  %األمتصاص  نوع الركام الخشن

 2.68 0.6 الحصى النهري

 2.13 21 كسر الطابوق الطيني

 2.33 13 (الهيتي)حجر الكلس األحمر

 2.44 8.6 (باعذرة)حجر الكلس األبيض

 35 1.64 (Pumice)حجر الخفاف
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 :الماء   3-2-4

, في هذا البحث تم استخدام ماء االسالة االعتيادي لمدينة بغداد في جميع الخلطات المستخدمة 

 .سواء ماء الخلط او ماء المعالجة 

 :تحضير النماذج الخلطات المستخدمة و  3-3

و المطابق ( 9-3)حسب التدرج الموضح في جدول رقم ( الركام الناعم)بدأت عملية تحضير النماذج 

و كذلك لكل نوع من األحجار ]و كذلك تم تحضير الركام الخشن  ASTM C330[14]للمواصفة القياسية 

( 0-3)و( 7-3)و( 0-3)و (5-3)و(3-3)حسب التدرج المطلوب وكما موضح في جداول رقم [ الحصى

وتم غسله الركام بالماء إلزالة األتربة واألوساخ من على  c330[14] والمطابق للمواصفة األمريكية 

جميع انواع و بالنظر ألرتفاع نسبة االمتصاص لكل انواع الركام الخشن المستخدم تم غمر ,سطحه

ساعة و بعد ذلك تم تجفيف سطحه بقماش ليكون جاف السطح و مشبع ( 24)األحجار في الماء لمدة 

 ,الفجوات قبل أستعمالة في عملية الخلط لكي ال يمتص من نسبة ماء الخلط

 الوزنالركام خفيف  طريقة الخلط االعتيادية المسـتعملة مـع اتبعت الوزنيةبعد تحضير المواد بنسبها و 

 إعطاء الخواص المفضلة للخرسـانة مـن فـي سناألسهل من الناحية العملية واألح والتي تعتبـر [17], [16]

 .حيث الكثافة والموصلية 

ماء  لمدة دقيقة واحدة ثم يضاف السمنت وباقي اوالً بخلط الركام مع نصف مـاء الخلـط حيث تم البـدء 

الخالطة باستخدام  أجريت بعد ذلك عملية الخلـط, اضافيتين  الخلط الى الركام ويخلط لمدة دقيقتين

لحين الحصول على خلطة  األمريكيـة [18] ( ASTM C-192 -02) وبموجب المواصفة الميكانيكية الدوارة

حيث تم عمل خلطة لكل نوع من انواع الركام  ,وبدون انسيابية مفرطـة  متماسكة  خرسانية لدنـة

 .الخلطة المرجعية المستخدم اضافتا الى 

 ملم( 156*  156*  156)بأبعاد  حديديةالفي القوالب ة ناالنتهاء من عملية الخلط تم صب الخرسا بعـد

ثـم ,  لبمراحل حسب حجم القا ثالث  الداخلية لها بالدهن وصب الخرسانة على بعد طـالء الجـدران

تسوية السطح الخارجي  ملية الصب جرىوبعد إتمام ع عملية الرص باستخدام المنضدة الهـزازة أجريـت

 .بواسطة مالج معدني للنماذج بشكل جيد

 .يبين تفاصيل و عدد النماذج المستخدمة في هذه البحث( 12-3)و جدول رقم  

 .و لتسهيل عملية عرض نوع الخلطات تم تمييز كل خلطة برمز معين 
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 يبين تفاصيل الخلط و عدد النماذج( 12-3)جدول 

نسبة  رمز الخلطة

 األسمنت\الماء

فحص مقاومة 

األنضغاط بعمر 

 أيام 7

فحص مقاومة 

األنضغاط بعمر 

 يوم 14

فحص مقاومة 

األنضغاط بعمر 

 يوم 28

فحص الكثافة 

 للمكعب

فحص 

األمتصاص 

 للمكعب

 A 0.5 3 3 3 3 3الخلطة 

 C 0.6 3 3 3 3 3خلطة ال

 B 0.57 3 3 3 3 3خلطة ال

 D 0.58 3 3 3 3 3خلطة ال

 p 0.66 3 3 3 3 3خلطة ال

  

 حيث ان 

A  : الخلطة المرجعية 

C  :خلطة كسر الطابوق الطيني 

B : (حجر باعذرة)خلطة ركام الحجر األبيض 

D : (حجر الهيتي )خلطة ركام الحجر األحمر 

P : خلطة ركام حجر الخفاف االسود(Pumice) 

  كافة المكعبات بأبعاد : مالحظة(156 x 156x  156  )ملم 
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 : الفحوصات  3-4

 :فحص الخرسانة الطرية 3-4-1

لقد تم قياس قابلية تشغيل لجميع الخلطات الخرسانية المنتجة بواسطة فحص الهطول وفقا للمواصفة     

حيث تم ملء القالب المخروط مباشرة بعد الخلط بثالث طبقات و كل  ASTM C143-04))[19]القياسية 

ضربة و بعد ذلك يتم تسوية السطح و يتم بعد ذلك رفع القالب ( 25)طبقة ترص بواسطة قضيب الرص 

 (.2-3)ببطء و يتم قياس مقدار الهطول كما موضح في الشكل 

 فحص الهطول( 2-3)الشكل 

 :فحوصات الخرسانة المتصلبة 3-4-2

 (نموذج مجفف بالفرن)فحص الكثافة الجافة 3-4-2-1

بأستخدام ثالث مكعبات ذو حجم  [20](ASTM C567)تم اجراء الفحص وفقا للمواصفة        

 يوم لكل خلطة و كما مبين بالخطوات التالية 20ملم بأخذ المعدل لهم و لعمر ( 156*156*156)

 يوم وبعد ذلك تم وزن المكعبات وهي مغمورة بالماء  20تم غمر المكعبات بالماء لمدة  .1

تم تجفيف السطح الخارجي للمكعبات بواسطة قطعة قماش و تم تعريض المكعبات الى جو  .2

المختبر لفترة مناسبة حتى نحصل على مكعب جاف السطح مشبع الفجوات و بعد ذلك تم وزن 

 .المكعب

درجة مؤية حتى يثبت  o(5±165)ساعة بدرجة حرارة  24في الفرن لمدة تم وضع المكعب  .3

 الوزن و بعد ذلك تم وزن المكعب

 ( 3م\كغم)أليجاد الكثافة الجافة ( 1-3)و بعد ذلك تم تطبيق معادلة رقم 

Om(Density, kg/m3 )  
         

   
        …………………………………..(3-1) 
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 :حيث ان

om: (3م \كغم )لنموذج مجفف بالفرن الكثافة الجافة 

D : (كغم)الوزن المجفف بالفرن 

F : (كغم)وزن النموذج مشبع و جاف السطح 

G : (كغم)الوزن المغمور في الماء 

 

 :فحص مقاومة األنضغاط  3-4-2-2

يوم و بمعدل ثالث ( 20,  14, 7)تم اجراء فحص مقاومة األنضغاط لنماذج كل خلطة بأعمار        

 (.3-3)كل عمر و تم الفحص بجهاز فحص األنضغاط المبين في الشكلمكعبات ل

 

 

 

 جهاز فحص مقاومة األنضغاط( 3-3)شكل 
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  (Thermal Conductivity)[21]:التوصيلة الحراريـةحساب قابلية  3-4-2-3

ملم لجميع انواع (x 156x 156 156)قابلية التوصيل الحراري لمكعبات بأبعاد  حسابتم           

الحصى النهري و كسر الطابوق الطيني و حجر الكلس )النماذج الحاوية انواع مختلفة من الركام الخشن 

 (األبيض و حجر الكلس األحمر و حجر البيومس

و هو عدد الوحدات )جراء فحص معامل التوصيل الحراري الذي يمثل المقياس للتوصيل الحراري أتم  

تمر خالل وحدة المساحة من المادة و بسمك يساوي وحدة واحدة و خالل وحدة زمنية الحرارية التي 

و في النظام المتري  [21] (واحدة عندما يكون الفرق بين درجات الحرارة لوجهي الجسم درجة واحدة

يوم بعد معالجة الخرسانة بغمرها في ماء اإلنضاج في  20بعمر ( W/ m.k)يكون الوحدة المستعملة 

 درجة مؤية  2±23حرارة درجة 

رقم و حسب المعادلة  ACI Committee 523)[21])التوصيلة الحرارية بموجب المواصفة  حسابتم و 

 و التي تربط الكثافة الجافة بمعامل التوصيل الحراري لنماذج مجففة بالفرن 3-2))

K = 0.072 e 
0.00125ρ

  …………………………(3-2) 

 

  :حيث ان

= K التوصيلة الحرارية (W/m.K)لنموذج مجفف بالفرن. 

= ρ 3م\كغم (الكثافة الجافة للنموذج) 

 فحص األمتصاص  3-4-2-3

لجميع انواع النماذج الحاوية انواع  ملم(x 156x 156 156)تم اجراء فحص األمتصاص لنماذج بأبعاد 

حجر الحصى النهري و كسر الطابوق الطيني و حجر الكلس األبيض و )مختلفة من الركام الخشن 

 .و بمعدل ثالث مكعبات لكل خلطة  (الكلس األحمر و حجر البيومس

  المواصفة البريطانية بإتباعتم اجراء فحص قابلية االمتصاص حيث 
[22]

(BS 1881 : Part 122 : 1983) 

وتم وزنها بعد تجفيفها بواسطة فرن كهربائي  ساعة 24وزن النماذج بعد غمرها في الماء لمدة  حيث تم

 من درجة مئوية لحين ثبات وزنها وتم حساب نسبة االمتصاص الوزنية 166 بدرجة حرارة اكثر من

 .خالل تطبيق القانون 

        

 
                        A = 

-D (كغم)الوزن الجاف للنموذج 

W- (كغم) النموذج مشبع و جاف السطحوزن 
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 (البيومس)كسر حجر الخفاف ( 4-3)شكل 

 

 

 (باعذرة)حجر الكلس األبيض (5-3)شكل               
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 الفصل الرابع

 (Results and Discussion)النتائج و المناقشة 

 التمهيد 4-1

يتضمن هذه الفصل عرض نتائج األعمال و الفحوصات المختبرية و مناقشتها معززة بالجداول و     

حيث تم فحص قابلية التشغيل لجميع الخلطات و كذلك تم فحص جميع النماذج و لكافة الرسومات 

يوم أليجاد المقاومة حسب متطابات المواصفة المعتمدة و كذلك تم (  20, 14,  7)الخلطات باألعمار 

 و كذلك تم قياس مقدار التوصيل الحراري  و كذلك تم( مجففة بالفرن )فحص الكثافة الجافة للنماذج 

فحص قابلية االمتصاص لجميع المكعبات المنتجة و تم مناقشة جميع نتائج الفحوصات و مقارنتها مع 

 .الخلطة المرجعية 

 ( : (slump testفحص الهطول  4-2

و تم تثبيت نسبة  ASTM C143-04))[18]تم أجراء فحص الهطول وفقا للمواصفة القياسية 

 .لجميع الخلطات حيث تعتبر هذه النسبة نسبة اولية ( 6.5)تساوي ( األسمنت\الماء)

سم و عند ( 15)ذات هطول ( Aالخلطة )بأن الخلطة المرجعية( 1-4)و شكل ( 1-4)يتبين من جدول 

هطول بمقدار زاد مقدار ال( Pالخلطة ()Pumice)استبدال الركام الطبيعي بركام حجر الخفاف االسود 

 .كما في الخلطة المرجعية ( 6.5)بقت ثابتة اي ( السمنت\الماء)لذلك فأن  نسبة (% 12.5)

اما بقية الخلطات الحاوية على األنواع االخرى من الركام فقد اظهرت النتائج بأن هنالك هبوط متباين في 

(  Cالخلطة )ركام كسر الطابوق قابلية التشغيل مقارنتا بالخلطة المرجعية حيث ان الخلطة الحاوية على

عن الخلطة المرجعية اما الخلطة الحاوية على ركام كسر حجر (% 14.2)قل مقدار الهطول بنسبة 

عن الخلطة المرجعية و اما الخلطة (% 20.5)فقد قل مقدار الهطول بنسبة ( Bالخلطة ()باعذره)األبيض

 (%.21.4)فقد قل مقدار الهطول بنسبة  (Dالخلطة ( )الهيتي)الحاوية على ركام كسر حجر األحمر 

في كل خلطة الى حد معين حيث ان الخلطة ( السمنت\الماء)لذا و لرفع قابلية التشغيل تم زيادة نسبة  

مما ادا ذلك الى رفع قابلية ( 6.50)تساوي ( السمنت\الماء)الحاوية ركام كسر الطابوق أستخدم لها نسبة 

 .سم (15)ى التشغيل و زيادة مقدار الهطول ال

الى ( السمنت\الماء)فقد تم زيادة نسبة ( باعذرة)اما الخلطة الحاوية على ركام كسر حجر األبيض 

سم اما الخلطة الحاوية على ركام كسر حجر األحمر (13.5)مما ادى الى زيادة الهطول الى ( 6.07)

دة مقدار الهطول الى مما ادى الى زيا( 6.05)الى ( السمنت\الماء)فقد تم زيادة نسبة ( الهيتي)

 .سم (14.5)
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 نتائج فحص لهطول (1-4)الجدول 

 cmمقدار الهطول  التفاصيل نوع الخلطة

 14 الخلطة المرجعية Aالخلطة 

 12 خلطة كسر الطابوق الطيني Cالخلطة 

 خلطة ركام الحجر األبيض Bالخلطة 

 (حجر باعذرة)

16 

 خلطة ركام الحجر األحمر Dالخلطة 

 ( حجر الهيتي)

11 

خلطة ركام حجر الخفاف االسود  Pالخلطة 

(Pumice) 

10 

  

 

 

 

 نتائج فحص الهطول( 1-4)شكل 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

 Pالخلطة  Dالخلطة  Bالخلطة  Cالخلطة  Aالخلطة 

سم
ل 

طو
له

 ا
ار

قد
م

 

 نوع الخلطة



 

31 
 

 : مقاومة األنضغاط فحص  4-3

يوم و بمعدل ثالث ( 20,  14, 7)تم اجراء فحص مقاومة األنضغاط لنماذج كل خلطة بأعمار        

 . (2-4)و شكل ( 2-4)و كما موضح في جدول  مكعبات لكل عمر

( باعذرة)ان الخرسانة المنتجة بركام الحجر األبيض ( 2-4)و شكل رقم ( 2-4)يالحظ من الجدول رقم 

( الهيتي)و الخرسانة المنتجة بركام كسر الطابوق الطيني و الخرسانة المنتجة بركام حجر الكلس األحمر 

أعطت مقاومة اقل من مقاومة ( Pumice)جر الخفاف األسود و خاصة الخرسانة المنتجة بركام ح

 .و السبب في ذلك يعود الى ضعف مقاومة األحجار المستخدمة( الخلطة المرجعية )الخرسانة األعتيادية 

و من خالل الدراسات و البحوث السابقة علمنا ان هذه المقاومة يمكن أستعمالها للجدران الغير حاملة 

 .اي تستعمل لألغراض الغير انشائية  (القواطع )لألثقال 

 نتائج فحص مقاومة االنضغاط( 2-4)الجدول 

 MPaلثالث نماذج  مقاومة األنضغاطمعدل 

 يوم 22عمر  يوم 14عمر  ايام 7عمر  نوع الخلطة

 A 27 36 32الخلطة 

 C 0.4 7.3 0 الخلطة

 B 7.1 0 9.9الخلطة 

 D 0.2 16.1 11.2الخلطة 

 P 5.0 0.2 7.5الخلطة 

 

 

 نتائج فحص مقاومة األنضغاط( 2-4)شكل 
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 : ( نموذج مجفف بالفرن)الكثافة الجافة فحص  4-3

بأستخدام ثالث مكعبات ذو حجم  [20](ASTM C567)تم اجراء الفحص وفقا للمواصفة 

 .يوم لكل خلطة 20ملم بأخذ المعدل لهم و لعمر ( 156*156*156)

أن كثافة الخرسانة المنتجة بركام ( 3-4)و شكل رقم ( 3-4)رقم يتبين من النتائج المدونة في جدول 

و ( الخلطة المرجعية)أقل من مثيلتها في الخرسانة األعتيادية ( Pumice)كسر حجر الخفاف األسود 

كذلك أقل من الخرسانة المنتجة من بقية األحجار حيث أن الخرسانة المتكونة بركام الحجر الخفاف 

من الخرسانة (% 41.94)و هي اقل بحدود  3م\كغم( 1426)كثافة  أعطت( Pumice)األسود 

( Pumice)و سبب ذلك يعود الى كون ركام كسر الحجر االسود الخفاف( . الخلطة لمرجعية)االعتيادية 

يمتاز بكثرة المسامات و الفراغات الموجودة في تركيبة لذا أعطى نتيجة كثافة جافة أقل بكثير من كثافة 

 .ية و كذلك اقل من كثافة بقية الخلطات المستخدم فيها األنواع األخرى من الركامالخلطة المرجع

وهي اقل  3م\كغم(1707)اما بالنسبة الى الخرسانة المنتجة بركام كسر الطابوق الطيني اعطت كثافة 

حيث أن هذه الكثافة هي ضمن ( الخلطة المرجعية)من الخرسانة األعتيادية (% 20.92)بحدود 

 . [14](ASTM C330-40)المطلوبة  المواصفة

و هي  3م\كغم(1936)كثافة جافة ( باعذرة)كذلك اعطت الخرسانة المنتجة بركام كسر الحجر االبيض 

من الخرسانة االعتيادية و كذلك ان الخرسانة المنتجة بركام الحجر االحمر (% 21.69)اقل بحدود 

 .من الخرسانة األعتيادية(% 24.20)دود و هي اقل بح 3م\كغم(1052)اعطت كثافة جافة ( الهيتي)

 

 نتائج فحص الكثافة الجافة( 3-4)الشكل 

معدل الكثافة الجافة لثالث نماذج  التفاصيل نوع الخلطة

م\كغم)
3

) 

 2442 الخلطة المرجعية Aالخلطة 

 1727 خلطة كسر الطابوق الطيني Cالخلطة 

 خلطة ركام الحجر األبيض Bالخلطة 

 (حجر باعذرة)

1331 

 خلطة ركام الحجر األحمر Dالخلطة 

 (حجر الهيتي )

1252 

خلطة ركام حجر الخفاف االسود  Pالخلطة 

(Pumice) 

1421 
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 نتائج فحص الكثافة الجافة( 3-4)الشكل 

 :األمتصاص فحص  4-4

قابلية بان نوع الركام له تأثير اساسي على ( 4-4)و الشكل ( 4-4)يتبين من النتائج المدونة في الجدول 

األمتصاص للخرسانة حيث اظهرت النتائج بأن الخرساني المنتجة من ركام حجر الخفاف األسود 

(Pumice ) لها نسبة أمتصاص عالية مقارنة بالخلطة المرجعية و كذلك مقارنة بمثيالتها من الخرسانة

الخفاف المنتجة من بقية األنواع األخرى من األحجار حيث أن نسبة األمتصاص لخرسانة حجر 

 (.الخلطة المرجعية)من الخرسانة األعتيادية (% 03.1)وهي اعلى بحدود (% 14.4)

كذلك اظهرت النتائج بأن بقية الخلطات المنتجة من االنواع األخرى من األحجار ذات نسب أمتصاص 

اعلى من الخلطة األعتيادية حيث ان ألخرسانة المنتجة من ركام كسر الطابوق الطيني ذات نسبة 

و الخرسانة المنتجة من . من الخرسانة األعتيادية (% 59.0)و هي اعلى بحدود ( 13.2)تصاص أم

من (% 47.5)وهي أعلى بحدود (% 16.1)ذات نسبة أمتصاص ( باعذرة)ركام الحجر األبيض 

 .الخرسانة األعتيادية 

ي أعلى بحدود وه(% 9.0)ذات نسبة أمتصاص ( الهيتي)و الخرسانة المنتجة من ركام الحجر األحمر 

 .من الخرسانة األعتيادية(% 45.9)
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 نتائج فحص األمتصاص( 4-4)جدول 

 %نسبة األمتصاص  التفاصيل نوع الخلطة

 5.3 الخلطة المرجعية Aالخلطة 

 13.2 خلطة كسر الطابوق الطيني Cالخلطة 

 خلطة ركام الحجر األبيض Bالخلطة 

 (حجر باعذرة)

11.1 

 الحجر األحمرخلطة ركام  Dالخلطة 

 (حجر الهيتي )

3.2 

خلطة ركام حجر الخفاف االسود  Pالخلطة 

(Pumice) 

14.4 

 

 

 نتائج فحص األمتصاص( 4-4)شكل 
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 :حساب التوصيل الحراري  4-5

و حسب المعادلة  ACI Committee 523)[20])التوصيلة الحرارية بموجب المواصفة  حسابتم 

 المدونة ادناه و التي تربط الكثافة الجافة بمعامل التوصيل الحراري لنماذج مجففة بالفرن

K = 0.072 e 
0.00125ρ

    …………………………(3-2) 

  :حيث ان

= K التوصيلة الحرارية (W/m.K)لنموذج مجفف بالفرن. 

= ρ 3م\كغم (الكثافة الجافة للنموذج) 

 (.5-4)و الشكل ( 5-4)ج المبينة في الجدول و تم التوصل الى النتائ

بأن الخلطة المرجعية ذات توصيل حراري       ( 5-4)و الشكل ( 5-4)حيث بينت النتائج من الجدول 

(1.53) (W/m.K)الركام الطبيعي بركام كسر الطابوق الطيني قل التوصيل الحراري  و عند أستبدال

كركام خشن ( باعذرة)مقارنة بالخلطة المرجعية أما عند استخدام كسر حجر األبيض(% 50.26)بمقدار 

مقارنة بالخلطة المرجعية و اما الخلطة الحاوية على كسر (% 47.71)قل التوصيل الحراري بمقدار 

أما في الخلطة الحاوية على كسر (% 52.94)قل التوصيل الحراري بمقدار ( يالهيت)الحجر األحمر 

عن الخلطة المرجعية و هذه (% 72.54)قل التوصيل الحراري بمقدار ( Pumice)حجر الخفاف األسود 

النسبة اعلى من جميع الخلطات و ذلك بسبب قلة كثافة الحجر و كثرة الفجوات الموجوده فيه ألن الكثافة 

ارتباط وثيق مع التوصيل الحراري اي لكما قلت الكثافة قل مقدار التوصيل الحراري كما موضح ترتبط 

 ( .0-4)في شكل 

 

 نتائج التوصيل الحراري( 5-4)جدول 

 (W/m.K)  لثالث نماذج التوصيلة الحراريةمعدل  نوع الخلطة

 A 1.53الخلطة 

 C 1.27الخلطة 

 B 1.21الخلطة 

 D 1.72الخلطة 

 P 1.42الخلطة 
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 نتائج التوصيل الحراري( 5-4)شكل 

 

 

 عالقة الكثافة الجافة مع التوصيل الحراري( 0-4)شكل 
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 الفصل الخامس

 األستنتاجات و التوصيات

 التمهيد 5-1

عرض و استنتاج أهم ما تم التوصل اليه في هذه المشروع من خالل يتضمن هذه الفصل من البحث 

البرنامج العملي و الفحوصات و دراسة النتائج و تدقيقها و كذلك تم عرض في هذه الفصل اهم 

 .التوصيات الضرورية التي تكون ضمن نطاق هذه البحث

 األستنتاجات 5-2

 :استنادا الى النتائج المستحصلة في هذه البحث فقد تم التوصل الى األستنتاجات التالية

 :كركام خشن للخرسانة يودي الى( Pumice)أن استخدام كسر حجر الخفاف أألسود  .1

i.  باإلمكان استخدام هذا النوع من الركام كركام خشن بديال عن الحصى الطبيعي بشكل ناجح و

 .انتاج خرسانة خفيفة الوزن و التي تعطي فائدة تقليل الوزن الميت للمنشأمقبول في 

ii.  عند استخدام كسر حجر الخفاف أألسود(Pumice ) كركام خشن يساعد في انتاج خرسانة ذات

و قابلية تشغيل اعلى (% 72.54)و توصيل حراري اقل بنسبة (% 41)كثافة جافة اقل بنسبة 

 .(الخلطة المرجعية)ع الخرسانة األعتيادية عند مقارنتها م(% 12.5)بنسبة 

 .تمتاز الخرسانة الخفيفة الوزن بتوصيل حراري واطئ  .2

أن استعمال هذا النوع من الخرسانة يعتبر أحد الوسائل لتخفيض نفقات المنشأ و ذلك بتحسين  .3

ت العزل الحراري و الصوتي و كذلك تؤدي الى تخفيض وزن المنشأ الكلي و بالتالي تخفيض نفقا

 .األسس و كذلك تقلل من كلفة التدفئة و التبريد

يمكن استخدام كسر حجر الكلس األبيض او كسر حجر الكلس األحمر أو كسر الطابوق الطيني  .4

في انتاج خرسانة خفيفة الوزن و للحصول ايضا ( الحصى)كركام خشن بدال من الركام الطبيعي 

 .على عزل حراري جيد و كذلك عزل صوتي جيد 

و التي ال ( الغير حاملة لألثقال)فضل أستخدام هذه النوع من الخرسانة في القواطع الداخلية من الم .5

تكون عرضة للرطوبة الشديدة و ذلك لكون قابلية األمتصاص لهذه النوع من الخرسانة اعلى من 

 .قابلية األمتصاص للخرسانة األعتيادية 

اطق المجاورة لها من تلوث البيئة كونه يساعد هذه البحث في تخليص المناطق الصناعية و المن .0

يعمل على ازالة كميات كبيرة من مخلفات األحجار و كذلك كسر الطابوق الطيني المتراكم في 

مواقع صناعية و الناتجة من تقطيع و نقل و تفريغ األحجار و الطابوق حيث ان هذه المخلفات 

 .ج ألصحاب هذه المصانع تحتاج الى مساحات واسعة جدا لتجميعها و بهذا تسبب ازعا
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 التوصيات 3-3

 :و هي  البحث اهنالك بعض النقاط الضرورية التي يجب األشاره اليها و التوصية بها بخصوص هذ

توصيه باستخدام هذه النوع من الخرسانة للقواطع الغير حاملة لألثقال وذلك لضعف مقاومة  (1

التي تخلط مع الخرسانة لتحسين  االنضغاط لذا ينصح بأستخدام انواع مناسبة من المضافات

مقاومة األنضغاط و لكي يتم استخدام هذه النوع من الخرسانة في األغراض اإلنشائية الحاملة 

 .لألثقال

الناتجة من تقطيع و تكسير و )توصية بأستثمار و أستغالل مخلفات األنواع المختلفة من األحجار  (2

 . لخرسانة الخفيفة الوزن في تطوير و انتاج ا( تفريغ األحجار في المصانع

مكانية تصنيع الركام الخفيف الوزن محليا و دراسة الجدوى األقتصادية أتكثيف الدراسات حول  (3

 .لهذه العمليات 

 .اصدار مواصفة عراقية خاصة بالخرسانة الخفيفة الوزن و الركام الخفيف (4
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Abstract 

Given the importance of lightweight concrete and the content of the many 

advantages of the economic, structural and environmental been producing 

various kinds of light concrete sustainable weight using different types of 

stones used a rubble rough and these species are (Stone white lime (Badhirh) 

Lime and Stone Red (Haiti) and pumice stone Albayoums), as well as break the 

mud bricks. 

The fine aggregate has been adopted Sand the green for all concrete 

admixtures and use cement Portland usual for all concrete admixtures and 

mixing ratio by weight (1: 2: 4) and used ratio (water / cement) different 

depending on the impact of the debris type used on the operability has been 

used to mix reference ratio (water / cement) (0.5) and used to mix the 

container on the rubble of breaking bricks mud ratio (water / cement) (0.56) 

and use the container for the mixture to break the white stone ratio (water / 

cement) (0.65) and use the container to mix the breaking Haiti ratio red stone 

(water / cement) (0.67) finally, the mixture of the container to break the 

pumice stone used a ratio of (water / cement) (0.5). 

The results showed that the container mix break pumice stone (Albayoums) 

have a density of 1420 kg / m3 and are less up to (41.94)% for the reference 

mixture, as well as her ability to run higher than the reference mix up (12.5%) 

The results of the examination compressive strength has the results showed 

acceptable and within the standard for concrete used Kqguata figures also 

showed and measurement of thermal conductivity that the concrete results of 

the container to break a pumice stone thermal conductivity lower limits 

(72.54%) compared with the reference & Nuts. 
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As in the rest of the mixtures have also been improved properties of concrete 

in terms of reducing the density and thermal conductivity and light weight, 

where the results showed that the concrete container to break the brick mud 

density (1787) kg / m3  and are less up to (26.92%) of the mixture of reference 

and as well as less amount of thermal conductivity to (56.20%) compared with 

the reference & Nuts. 

The mixture containing Crushed Stone White (Badhirh), the results showed that 

the dry density have equal (1930) kg / m3 and are less up to (21.09)% for the 

reference mixture, as well as less amount of thermal conductivity to (47.71%) 

compared with the reference & Nuts and finally, the results showed that the 

container mix to break the red stone (Haiti) the results showed that the dry 

density have equal (1852) kg / m3 and are less up to (24.28)% for the reference 

mixture, as well as less amount of thermal conductivity to (52.94%) compared 

to reference & Nuts 

This helps search in the exploitation of some of the waste resulting from the 

cracking and the process of moving and unloading stones and disposed of as 

and also help save energy in the tropics, which reduces the cost of the 

economic, as well as too lightweight concrete help weight to reduce the dead 

load of origin and thus reduce foundations commissioned. 

 

 


