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ABSTRACT  
In this research high strength structural lightweight mortar with compressive 

strength in the range of 33.5-52.5 MPa and unit weight in the range of  1625-2105 
kg/m3 is produced using perlite as fine aggregate. The current investigation deals 
with using perlite fine aggregate as replacement of silica sand with different rates. 
These rates are taken as percentage rates from the sand volume with values 15, 30, 
45, 60 & 75%. Compressive strength, flexural strength, modulus of elasticity and 
unit weight are conducted. The relation between these properties and the 
percentage of replacing of silica sand with perlite is obtained. The results show that 
using perlite as fine aggregate and as a replacement of silica sand reduces the unit 
weight of mortar with linear rate and at the same time producing high strength 
mortar, which can be used as structural lightweight mortar compared with normal 
weight mortar. 
 

  ستخدامية عالية المقاومة خفيفة الوزن بااالنشائ المونةخصائص 
  عن الركام الناعم جزئي البيراليت كبديل 

  
  الخالصة

 تتـراوح بـين   انشائية عالية المقاومة خفيفة الوزن بمقاومة انضغاط مونةانتاج  يتناول البحث
)33.5-52.5 MPa( تتراوح بين وبكثافة )2105-1625 kg/m3 (    بإسـتخدام مـادة البيراليـت

كبديل عن الرمل السـيليكوني بمعـدالت   إستخدام البيراليت  إلىيهدف البحث حيث . كركام ناعم
تـم  ). 75,60,45,30,15%(بقـيم   هذه المعدالت اخذت كنسب مئوية من حجم الرمـل  ،مختلفة
تم ايجاد العالقة بـين هـذه   و. ، معامل المرونة والكثافةاالنثناءمقاومة  مقاومة االنضغاط، فحص

بينت النتائج بأن استعمال البيراليـت كركـام   حيث . الخصائص ونسب استبدال الرمل بالبيراليت
يسـاعد فـي   بمعدل خطي وبنفس الوقت  المونةناعم واستبداله بالرمل السيليكوني يقلل من كثافة 

 المونةمقارنة مع  خفيفة الوزن إنشائية مونةكوبالتالي ممكن استعمالها  عالية المقاومة مونةانتاج 
  .االعتيادية
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