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 الخالصة

الهدف الرئٌسً من االطروحة هو استخدام اطٌان االتبلكاٌت كبدٌل جزئً من                  

وزن الطٌن المستعمل فً انتاج الطابوق الطٌنً  المحلً. تم اضافة اطٌان االتبلكاٌت بنسب 

%( الى التربة النتاج الطابوق المختبري بأستعمال جهاز بثق االطٌان %30 ،  %20 ،10)

ومن ثم جففت النماذج وبعدها  ( ملم .25×38×175( ملم و)25×38×75لمختبري وبأبعاد )ا

( 1000،950،900،850،800،750حرقت بأستعمال الفرن الكهربائً وبدرجات حرق )

 درجة سٌلٌزٌة .

تضمن العمل المختبري جزئٌن ، الجزء االول اٌجاد التربة المثلى من التربتٌن                 

متٌن فً البحث ، تناول الجزء الثانً من الدراسة تأثٌر استعمال اطٌان االتبلكاٌت كبدٌل المستخد

وزنً من التربة على بعض الخواص المٌكانٌكٌة والفٌزٌائٌة للنماذج المختبرٌة ومقارنة النتائج 

 مع خواص النماذج المختبرٌة المرجعٌة .

على النماذج المنتجة والمتضمنة  لمٌكانٌكٌة اجراء الفحوصات الفٌزٌائٌة واتم                  

)االنكماش الطولً ، الكثافة الظاهرٌة ، مقاومة االنضغاط ، التزهر ، امتصاص الماء ، معامل 

االنكسار( وبمختلف درجات الحرق المشار لها اعاله. واظهرت النتائج تحسن ملحوظ فً بعض 

ة المنتجة عند اضافة اطٌان االتبلكاٌت بنسب الخواص الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة للنماذج المختبرٌ

 %( وكبدٌل وزنً من التربة المستخدمة . %30 ، %20 ،10)

اشارت  النتائج بان افضل نسبة اضافة عند استعمال اطٌان االتبلكاٌت بنسبة                   

( درجة 1000،950،900،850،800،750% كبدٌل وزنً من التربة وبدرجات حرق )20

 ٌة .سٌلٌز

% كبدٌل وزنً اوجدت 20اظهرت النتائج بان اضافة اطٌان االتبلكاٌت بنسبة                  

 % ،38.9% ، 28% ، 10.1% ،10.1انخفاض كبٌر بقٌمة االنكماش الطولً بلغت نسبته )

( درجة 1000،950،900،850،800،750% ( فً درجات حرق )  43.3 ، % 40.9

مع التربة المرجعٌة. بٌنما كان التأثٌر على مقاومة االنظغاط حدوث سٌلٌزٌة على التوالً مقارنة 

% ( على التوالً 3.3% ، 6.5% ،10% ، 13.6% ، 4%  ،9.1زٌادة  ملحوظ بلغت )

% ( 71% ،67% ،64% ،44% ،74% ،89وعلى التزهر حدوث انخفاض كبٌر بلغ  )

% كبدٌل وزنً 20ت بنسبة على التوالً . كذلك اظهرت النتائج عند اضافة طٌان االتبلكاٌ

 احدث انخفاض ملحوظ للكثافة الكتلٌة وزٌاد فً امتصاص الماء ومعامل االنكسار. 



 

     وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 الجامعة التكنولوجٌة         

 قسم هندسة البناء واإلنشاءات    

 

لطابوق الخواص ل بعض ر درجة الحرق علىتأثٌ

 الطٌنً الحاوي على اطٌان االتبلكاٌت

 سالة مقدمة إلى ر

 قسم هندسة البناء واإلنشاءات فً الجامعة التكنولوجٌة 

 وهً جزء من متطلبات نٌل درجة الماجستٌر فً 

 علوم هندسة مواد البناء

 من قبل

 احمد عبد حسٌن لفتة الساعد

  ( هندسة البناء واإلنشاءات فًدبلوم عالً  و سبكالورٌو)

 بإشراف

 ا.م.د قٌس جواد فرٌح                  ا.م.د ولٌد عبد الرزاق عباس
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