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  الخالصة
لجة الطابوق اخدام طريقتين في معاستبتحسين ديمومة الطابوق الطيني  دراسةيتناول البحث        

وا�خرى  )بوليمر( Styrene Butadiene Rubber محلولفرشاة بالباستخدام الط ء ا�ولى 
  .مختلفةلفترات  بوليمربمحلول ال بالغمر

وباستخدام الفرشاة ولجميع  البوليمربمحلول  بالط ء لطابوقامعالجة  أسلوب أن النتائج اظھرت
 ا�صفرللطابوق % 3,8 بنسب طفيفة وأع ھا كان ا5نضغاطمقاومة  ة فيزياد إلى يؤدي ا�وجه

في حين انخفضت مقاومة ا5نضغاط  مقارنة بالطابوق الغير معالج )المصخرج(وا�خضر 
لمدة  غمرھا عند نقصانوازدادت النسبة المئوية لل ,المعالجة بطريقة الغمرولنوعي الطابوق عند 

على  المصخرجو ا�صفرللطابوق % 7,2    و %26,15نسبھا المئوية  كانتوساعة  24
  .التوالي

فترات لجميع والط ء والغمر  المعالجة بطريقتيم التزھر لنماذج الطابوق اانعد أيضابينت النتائج 
 24عند غمرھا لمدة % 14,5و % 26,8 أع ھا كان بنسبانخفاض في ا5متصاص و المعالجة

مع جميع النتائج تمت مقارنتھا  .على التوالي المصخرجو را�صفللطابوق  بوليمرلاساعة بمحلول 
  .بالبوليمر المعالجةغير الالنماذج المفحوصه و

تحسين , تأثير البوليمر, الطابوق الطينيخواص  ,Styrene Butadiene Rubber :الكلمات المرشدة

   ديمومة الطابوق الطيني

 
Influence of the Polymer Styrene Butadiene Rubber on Some 

of Clay Brick Properties 
Abstract 
        This research studied the improvement of clay brick durability by using two 
methods of treatment, the first one by coating with Styrene Butadiene Rubber 
(Polymer) solution and the other by submerging bricks in polymer solution for 
various periods. 
The results showed that using coating method causes a slight increase in the 
compressive strength with a maximum percentage of 3.8% for both yellow and 
green brick in comparison with untreated bricks, while the compressive strength 
for the two types of the brick reduced when they treated using submerging 
method, the percentage of reduction increases by about 26% and 7% for yellow 
and green brick respectively at submerged period of 24 hours. 
The results also indicated that no efflorescence appears for all treated bricks 
(treated by coating and submerging methods for all periods) and a decrease in 
absorption with maximum percentages of 26.8% and 14.5% for yellow and green 
bricks respectively when the specimens submerged in polymer solution for 24 
hours. All the results were compared with tested samples untreated with polymer 
solution.  
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  :المقدمة
وح?دة بن?اء معمول?ة م?ن  بأنھ?اتعرف الطابوق?ة 

عناصر لمركبات معدنية عضوية قوية ومتينة 
ول??يس بخ??اف . ]1[ھندس??ية منتظم??ة  وبأش??كال
صناعة ط?ابوق البن?اء الطين?ي  نرء باعلى الم

 فاثأرقديمة قدم صرح حضارة وادي الرافدين 
 إنخير دليل ش?اخص عل?ى  وأشوروبابل  أور

) العراق(مرة في بلدنا  �ولالطابوق قد ظھر 
ا5س????تخدامات  إل????ى ت????ومئ اGث????اروان ھ????ذه 

المس??اكن وتش??ييد  إقام??ةالواس??عة للط??ابوق ف??ي 
والق?? ع وح الص??ر وإرس??اءالمس??اجد والمعاب??د 

م?ن  الس?ھليةوالحصون وخاص?ة ف?ي المن?اطق 
ولع???ل اس???تخدام الط???ابوق م???ن قب???ل . الع???راق

دل عل?ى  إنالحضارات المتعاقب?ة ف?ي الع?راق 
تل?ك  اث?أريدل على قدرته في حف?ظ  فإنماشيء 

الحضارات مشھودة للعيان رغ?م م?ا تعرض?ت 
له عبر تاريخھا الطويل م?ن عوام?ل التخري?ب 

ولع??ل . ]2[ف المناخي??ةوالتعري??ة بفع??ل الظ??رو
رسوخ صناعة واس?تخدام الط?ابوق  أسباب أھم

الطين???ي ھ???و ت???وفر وس???ھولة الحص???ول عل???ى 
اعة بكث??رة ال زم??ة لھ??ذه الص??ن ا�ولي??ةالم??واد 

التشكيل وعملية التص?نيع ممثلة بالتربة السھلة 
مس??تويات  أيالبس??يطة اليدوي??ة الت??ي 5تتطل??ب 

عملي??ة تش??كيل  كان??تعالي??ة م??ن المھ??ارة  فق??د 
اللبن تتم بالطريقة البدائية اليدوية القديمة حتى 

 الماض??ية تم??تعق??ود ث ث??ة  وف??يوق??ت قري??ب 
ف??ي كاف??ة مراح??ل  هالمكنن?? بأس??اليبا5س??تعانة 

التص??نيع م??ن تش??كيل وتجفي??ف وح??رق ولك??ن 
) التشكيل ب?البثق الل?ين(عملية التشكيل بطريقة 

ھ??ي الس?ائدة ف??ي اغل?ب مص??انع البل??د  أص?بحت
رق الط????ابوق حس????ب لح???? أف????رانواس????تعمال 

   .المصنع
مشاكل التربة المحلية المستخدمة في 

  :صناعة الطابوق
تع??اني الت??رب المحلي??ة م??ن مجموع??ة مش??اكل 

الكيمي?اوي  أوسواء من حيث تركيبھا المع?دني 
س?لوكھا  أو حبيباتھ?ات?درج  أوونسب مكوناتھ?ا 

الحراري بما يجعل ضرورة معالجتھا لغرض 
تط???ابق  ط???ابوق ذات مواص???فات جي???دة إنت???اج

ونتيجة لم?ا  .]3[متطلبات المواصفات المعتمدة

اج??ري م??ن تحري??ات م??ن ت??رب مق??الع معام??ل 
وبح??وث عدي??دة اس??تعانت بت??رب م??ن  الط??ابوق

بع??ض مم??ا  إجم??المن??اطق مختلف??ة فان??ه يمك??ن 
   -:]5[,]4[تتصف به من خصائص منھا

, احتوائھا على كثير من الشوائب مثل الحصى
ا مم?ا يزي?د غيرھ? أوقطع جبس , جذور نباتات

من مشاكل تھيئتھا لعملية التشكيل ما لم يجري 
 .التخلص من ھذه الشوائب في مراحل مبكرة

تع???د الت???رب العراقي???ة غني???ة بالكالس???يوم ال???ذي 
 أو) Calcite(يتواج??د عل??ى ھيئ??ة كاربون??ات 

)Dolomite (كبريت?????????????ات  أو)Gypsum (
غناھ??ا بمع??دن المونتموربلوناي??ت  إل??ى إض??افة

على نس?بة عالي?ة م?ن الم?واد  الطيني فاحتوائھا
) كربون????ات الكالس????يوم(الكربوني????ة وخاص????ة 

زي??ادة المفق??ود م??ن وزنھ??ا عن??د  إل??ىس??يؤدي 
الح?رق وال??ى تقص?ير م??دى تلب?دھا وھ??ذا يعن??ي 
رداءة نوعية المنتج حيث س?تقل الكثاف?ة نتيج?ة 

ة في????نخفض عم????ل الض????غط زي????ادة المس????امي
 .وسترتفع كمية الماء الممتص

يمائي????ة لت????رب معام????ل تكش????ف  التحالي????ل الك
الط????ابوق ع????ن وج????ود اخت ف????ات ف????ي كمي????ة 

الت?ي تحتويھ?ا ) Free Silica(الس?يليكا الح?رة 
كل من ل?دونتھا وس?لوكھا  تأثيرقد يترتب عليه 

 .حرارة الحرقتأثير تحت 
 اMج??راءاتتناول??ت بح??وث س??ابقة العدي??د م??ن 

للتقليل من مش?اكل الط?ابوق الطين?ي وا5رتق?اء 
الظ????روف البيئي????ة  م????ع لي????ت ءمبخصائص????ه 

رتف???اع منس???وب العراقي??ة القاس???ية والمتمثل??ة با
ونس??بة الملوح??ة العالي??ة للترب??ة  ةلمي??اه الجوفي??ا

  .العراقية في بعض مناطق العراق
اس???تخدام مس???احيق  إمكاني???ة ]6[ ب???ين ال???دواف

مانع???ة للرطوب???ة وھ???ي عب???ارة ع???ن مس???احيق 
م?ن  أكثرالتكوين ذات نعومة  كلسيه أوسمنتية 

ت غالب??ا م??ا تك??ون بيض??اء الل??ون نعوم??ة الس??من
حسب مواصفات كل منھ?ا تخلط مع الخرسانة 
م??ن حج??م الس??منت % 7-2وھ??ي متغي??رة ب??ين 
الص?نع تجعلھ?ا تط?رد  أثن?اءتخلط بمواد دھني?ة 

الفراغات التي يتركھا السمنت  الماء وھي تسد
عند خلطھا مع الرمل والحصى وب?ذلك تتك?ون 

ع يس??تعمل ھ??ذا الن??وع لمن??كتل??ة غي??ر مس??امية 
للح???د م???ن م???ن  والعمودي???ة ا�فقي???ةالرطوب???ة 
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امتص???اص الط???ابوق للم???اء وبالت???الي حص???ول 
  .ر للطابوقظاھرة التزھ

 بدراس???ة امكاني???ة ]7[ وآخ???روندروي???ش  ق???ام 
ودراس??ة غم??ر الط??ابوق الطين??ي بس??ائل الش??مع 

مع??الج الومقارنتھ??ا بالط??ابوق الغي??ر خواص??ه 
الطابوق المعالج بالش?مع  إنبينت النتائج حيث 
انع??دام ظ??اھرة ك??ذلك منف??ذ تمام??ا للم??اء و غي??ر

مقاوم???ة  ف???ي تحس???ين إل???ى باMض???افة التزھ???ر
ومن ما تقدم وللتغلب على مش?اكل  .ا5نضغاط

والح??د م?ن ت?دھور الج??دران  الط?ابوق المص?نع
سيتم التحري عن إمكانية  من الطابوق المشيدة

م??ن  المن??تج تحس??ين ديموم??ة الط??ابوق المحل??ي
وال??تخلص م??ن خ?? ل تقلي??ل نس??بة ا5متص??اص 

م??ن خ?? ل معالجت??ه بمحل??ول  ظ??اھرة التزھ??ر
  .البوليمر

  :المواد المستعملة

  الطابوق
ت????م تھيئ????ة وفح????ص مج????اميع م????ن الط????ابوق 

المن?تج م?ن ) المصخرج وا�صفر( الجمھوري
للمواص????فة  المط????ابق قب????ل معم????ل الجب????وري

  ]8[ 1988لسنة  25القياسية العراقية رقم 
ة مستحلبة تم استخدام ماد:  محلول البوليمر

 Styrene Butadiene Rubberمائية 
والمبينة  Henkelمنتجة من قبل شركة 
و �غراض ) 1(خواصھا بالجدول رقم

اقتصادية تم تخفيف البوليمر بالماء بنسبة 
1:1.  

  :تحضير النماذج
تمت معالجة نماذج الطابوق بطريقتين  

  :باستخدام محلول البوليمر وھي
تم ط ء جميع أوجه : الط ء  - أ

الطابوق باستخدام فرشاة عادية 
 24وبعدھا تركت النماذج لمدة 

في ) أ(ساعة حتى تجف والمتمثلة ب
 ).2(الشكل رقم 

تم غمر المجاميع ا�ربعة : الغمر  - ب
بمحلول البوليمر ) ه, د, ج, ب(

, ساعة, ساعة 1/2, دقائق  5(للمدد 
على التوالي ثم أخرجت ) ساعة 24

 24النماذج جميعا وتركت لمدة 
عة حتى تجف وكما تظھر في سا

  ).1(الشكل رقم 

إضافة إلى طريقة المعالجة ا5عتيادية بالماء  
مقارنة �غراض الوالتي اعتبرت المرجعية 

تم فحص النماذج لخواص . ومعرفة تأثير المحلول
مقاومة ا5نضغاط وا5متصاص الكلي والتزھر 
كل على انفراد وبالتوقيتات المشار إليھا في 

 ).2(بالشكل رقم  الموضح لعمليالبرنامج ا

  :الفحوصات

تم اعتماد المواصفة : مقاومة االنضغاط

 ]9[1988لسنة  24القياسية العراقية رقم 
  .لغرض إجراء ھذا الفحص

  :االمتصاص
لسنة  24تم اعتماد المواصفة القياسية رقم 

حيث تم اخذ عشرة نماذج من نوع  ]9[ 1988
يف وتم تجف) وا�صفرالمصخرج (الطابوق 

 °م) 115 – 110(الطابوق بدرجة حرارة 
ساعة وحتى يثبت الوزن وتم تسجيل  36لمدة 

( تم تركھا لتبرد  أنوزنھا وھي جافة بعد 
 24ثم غمرت في الماء لمدة ) الوزن الجاف

ساعة وتم مسح سطوحھا بعد رفعھا وسجل 
  .وزنھا الرطب

تم وضع نماذج الطابوق على نھايتھا :  التزهر

سطح مساحته م إناءفي ) غرىقاعدتھا الص(
السطحية ضمن المساحة السطحية للنماذج 

 أيام 7ملم ولمدة )25(حاوي على ماء بعمق 
الماء كلما قلت كميته ثم م حظة  إضافةمع 

من جفاف الماء وتم  أيام 3التزھر بعد مضي 
تحديد التزھر وفقا للمواصفة القياسية العراقية 

  .]8[ 1988لسنة  25رقم 
  

  

  :المناقشةو  النتائج

 Compressiveمقاومة االنضغاط 
Strength:  

لجميع النماذج مقاومة ا5نضغاط نتائج إن 
) 2(المفحوصة مبينه في الجدول رقم 

  ).4و3(وا�شكال 
الخاصة ) 4و3( وا�شكال) 2(من جدول رقم 

بنتائج مقاومة ا5نضغاط لنوعي الطابوق 
  :يتضح لنا ما يلي ) وا�صفرالمصخرج (
,  17,68(نتائج قيما وقدرھا سجلت ال -1

لنوعي الطابوق المصخرج  2ملم/نت) 13
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على التوالي بدون معالجتھا  وا�صفر
وھي بحدود المواصفة  بوليمرلابمحلول 

 .]9[1988لسنة  24القياسية العراقية رقم 
 17,8(قيم تم الحصول عليھا ھي   أعلى -2

للطابوق المصخرج  2ملم/نت) 13,5, 
عند معالجة على التوالي  وا�صفر

بطريقة الط ء  بوليمرلاالنماذج بمحلول 
مقدارھا  طفيفة بزيادة أيالطابوق  �وجه

المصخرج للطابوق  %)3,8,  0,67(
مقارنة بنتائج  على التواليوا�صفر 

وان . النماذج المفحوصة بدون معالجة
امتصاص  إن إلىالسبب في ذلك يعود 

من الطابوق  أسرع ا�صفرالطابوق 
 ا�وجهلطبيعة واخت ف المصخرج 

تزيد من  فإنھاالخارجية للنوعين وبالتالي 
 أكثرمقاومة ا5نضغاط بنسبة مئوية 

 مقارنة بالنماذج غير المعالجة بالمحلول
ولعدم وجود الوقت الكافي للطابوق 

تصاص ھذه المادة وحدوث ا5جھادات 5م
الداخلية التي تقلل من مقاومة ا5نضغاط 
مثل تلك التي تم غمرھا بالمحلول وكما 

 .أدناه) 3(سيرد ذكرھا في النقطة 
انخفضت جميع قيم النماذج المفحوصة  -3

بطريقة الغمر وازدادت نسبة ا5نخفاض 
كانت نتائج مع زيادة فترة الغمر حيث 

, 17,5(ق المصخرج للطابو ا5نضغاط
لفترات  2ملم/نت )16,4, 17,2, 17,35
 24, ساعة, ساعة 1/2, دقائق 5(الغمر 

وكانت نسب على التوالي ) ساعة 
 7,2, 2,7, 1,86, 1,08(ا5نخفاض 

من  ةصوفحمالالنماذج مقارنة بنتائج )% 
في حين  بوليمرلادون معالجة بمحلول 

لنماذج الطابوق نتائج ا5نضغاط سجلت 
) 9,6, 11,5, 12,2, 12,8( فرا�ص

 1/2, دقائق 5(لفترات الغمر  2ملم/نت
نسب  وكانت) ساعة  24, ساعة, ساعة

, 11,5, 6,15, 1,5(نخفاض 5ا
وقد ذكر  .على التوالي)% 26,15

Mehta ]8[ مقاومة انضغاط النماذج أن 
عن % 15 رالرطبة تقل بمقدا الخرسانية

وھكذا . النماذج الجافة انضغاط مقاومة
 ما يشابهفان سلوك البوليمر مع الطابوق 

 Mehtaتحدث عنة  أللذي المبدأورد في 
محتوى مائي وذلك 5حتواء البوليمر على 

الطابوق ھو مادة مسامية  إنعالي كما 
 .يشابه في كثير من صفاته الخرسانة

  :Total Absorptionاالمتصاص الكلي 

الخاصة ) 6و5( وا�شكال) 3(من جدول رقم 
متصاص الكلي لنوعي ا5فحص بنتائج 

يتضح لنا ما يلي  وا�صفرالطابوق المصخرج 
:  

سجلت النتائج نسبا مئوية ل متصاص 
لنوعي الطابوق  %)23,5, 13,5(مقدارھا

على التوالي وھي بحدود  وا�صفرالمصخرج 
لسنة  24المواصفات القياسية العراقية رقم 

1988]9[. 
نسبة النتائج تحسن جيد في تقليل ال أظھرت

الغمر  أوالمئوية ل متصاص عند الط ء 
حيث سجلت النسبة المئوية  ا�عمارلمختلف 

, 11,40, 4,6( مقدارهل متصاص انخفاضا 
, 5,3, 3,1, 1,1(و % )26,8, 17,8, 16,5
لكل من طريقة المعالجة )% 14,5, 6,5

, ساعة 1/2, دقائق 5(الغمر للمدد وبالط ء 
لكل من  ليمربولابمحلول ) ساعة 24, ساعة

والمصخرج على  ا�صفرنوعي الطابوق 
 إن إلىوان السبب في ذلك يعود . التوالي

بطريقتي الط ء  بوليمرلااستخدام المضاف 
تقليل  إلىوالغمر يؤدي بشكل واضح 

حد  إلىالمسامات بين جزيئات الطابوق وتغلق 
من خ ل  إليھاكبير الفجوات التي تؤدي 

شفاف وبالتالي تكوين طور بوليميري مطاط 
تقل النسبة المئوية ل متصاص مع زيادة فترة 

  .الغمر
  التزھر

أظھرت النتائج عند استخدام محلول البوليمر 
إلى تحسن كبير يؤدي  بطريقتي الط ء والغمر

جدا في انعدام ظاھرة التزھر على ا�وجه 
الخارجية لنوعي الطابوق المفحوص 
المصخرج وا�صفر والسبب في ذلك يعود 
إلى إن للتزھر ع قة واضحة أي إنه بتقليل 
المسامية وبالتالي ا5متصاص فان حركة 
ا�م ح باتجاه السطح الخارجي للطابوق تقل 

  .]11[وتدريجيا تنعدم نھائيا

  :االستنتاجات

لھذا البحث  العملي البرنامجمن خ ل نتائج 
  :يمكن استنتاج مايلي
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لول أن أسلوب المعالجة بالط ء للطابوق بمح 
وباستخدام الفرشاة ولجميع ا�وجه  بوليمرلا

في مقاومة ا5نضغاط  طفيفة أدى إلى زيادة 
للطابوق ا�صفر والمصخرج % 3,8 أع ھا

 .مقارنة بالطابوق الغير معالج
انخفاض مقاومة ا5نضغاط ولنوعي الطابوق 

وازدادت النسبة , عند المعالجة بطريقة الغمر
ساعة  24لمدة المئوية للنقصان عند غمرھا 

% 7,2و % 26,15وكانت نسبھا المئوية 
  .والمصخرج على التوالي ا�صفرللطابوق 

انخفاض في ا5متصاص بنسب أع ھا كان 
عند غمر النماذج لمدة % 14,5و % 26,8

للطابوق ا�صفر  بوليمرساعة بمحلول ال 24
    .والمصخرج على التوالي

استخدام محلول البوليمر بطريقتي الط ء 
يؤدي إلى تحسن كبير في  لجميع المدد والغمر

انعدام ظاھرة التزھر على ا�وجه الخارجية 
لنوعي الطابوق المفحوص المصخرج 

  .وا�صفر
  :المصادر

,  ج ل بشير وعبد العالي, سرسم -1
ھيئة , "اMنشائيةالمواد " ,سعيد

 .25ص, 1988التعليم التقني لسنة 

تحري " ,رائد عبود, سميسم أل -2
المختلفة لصناعة الطابوق الطرق 

مختلفة من  �نواعوم ئمتھا 
كلية , رسالة ماجستير ,"الترب

 .1984 ,بغداد جامعة, الھندسة

3- Q حسنين عبد الھادي, عبد, 
دبلوم   "مشاكل الطابوق الطيني"

 ,عالي تكنولوجيا الحراريات
قسم ھندسة  ,الجامعة التكنولوجية

, 2002لسنة  واMنشاءاتالبناء 
 .19ص

 إبراھيمعادل , ألحديثي -4
 ,عبد Qخيرية , والرمضاني

ص حية الترب العراقية لصناعة "
مجلة اتحاد " الطابوق الطيني

الجامعات العربية للدراسات 

مجلد  , )1(والبحوث الھندسية عدد 
)6(,1999. 

صناعة " ,احمد, عبد الجبار -5
دبلوم , "الطابوق الطيني في العراق

,  عالي تكنولوجيا الحراريات
قسم ھندسة , الجامعة التكنولوجية

    , 2002, واMنشاءاتالبناء 
 .6-3ص

المباني  إنشاء", يوسف, الدواف -6
 الطبعة السادسة, "والمواد البنائية

1982. 

7 -Darwish, Ala'a M., Abbas, 
Nargjis S. and Assi, Nada S., 
"Introduction of Waxy Clay 
Bricks as a Water Proofing 
Materials" Seventh 
International Conference on 
Material Science (CSM7), 
Beirut-Lebanon, 2-22 May 
2010.  

 25المواصفة القياسية العراقية رقم  -8
الطابوق المصنوع من " ,1988لسنة 

الجھاز المركزي للتقييس  "الطين اGجر
 .والسيطرة النوعية

 24المواصفة القياسية العراقية رقم  -9
طرق اخذ نماذج وفحص " ,1988 لسنة 

الجھاز المركزي للتقييس  "طابوق البناء
  .والسيطرة النوعية

Mehta P.K, Monteiro J.M. 
Concrete: “Microstructure, 
properties and materials”    10 -             
(3rd    edition), McGraw-Hill, 
London, 2006. 

ن تحسي"م أمين، اسعيد، أكر - 11
المساميه والبنيه الھيكليه للطابوق 

 الجامعة, رسالة ماجستير ،"الطيني
 .2002، التكنولوجية
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  * المستخدم البوليمر خواصيبين  )1( جدول رقم 

  10,5 – 9  الرقم الهيدروجيني

  .اعتمادا على السمنت المستخدم وقابلية التشغيل  2ملم/نت 40  مقاومة االنضغاط

  مقاومة الشد
اعتمادا على السمنت المستخدم وقابلية   2ملم/نت 6,5أكثر من 

  .التشغيل

    2ملم/نت 13أكثر من   مقاومة االنثناء

  من نموذج الفحص  2م 1.1خالل كل , ساعة24/ 2م/ملغم4  نفاذية الماء

  °م 60+إلى  °م 20-  درجة حرارة التطبيق

  %47  المحتوى الصلب

  1,04  الوزن النوعي

  ثانية.ميكاباسكال)600-300(  °م 20اللزوجة عند 

  الخواص أخذت من نشرة المنتج* 
 

النسب المئوية للزيادة والنقصان لكل من أساليب و  نتائج مقاومة االنضغاط) 2(قم جدول ر 

  .المعالجة مقارنة بالنماذج المفحوصة بدون معالجة

  نوع المعالجة

  

نماذج  10مقاومة االنضغاط لمعدل 

   2ملم/نت
  رجالمصخ  األصفر

  %النقصان   %الزيادة   %النقصان   %الزيادة   المصخرج  األصفر 

          17,68  13  بدون

    0,67    3,8  17,80  13,5  بطريقة الطالء

  1,08    1,5  -  17,50  12,8  دقائق 5غمر لمدة 

 1/2غمر لمدة 

  ساعة
12,2  17,35  -  6,15    1,86  

  2,7    11,15  -  17,20  11,5  غمر لمدة ساعة 

 24غمر لمدة 

  عةسا
9,6  16,40  -  26,15    7,2  
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لالمتصاص الكلي والنسبة المئوية للنقصان لكل اسلوب وطريقة % يمثل نتائج ) 3(جدول رقم 

  .المعالجة مقارنة بالنماذج المفحوصة بدون معالجة

اسلوب وطريقة 

  المعالجة

نماذج  10االمتصاص الكلي معدل 

%  
  المصخرج  األصفر

  %النقصان   %الزيادة   %قصان الن  %الزيادة   المصخرج  األصفر 

 -  - -  -  13,50  23,50  بدون

  1,10  -  4,68  -  13,35  22,40  الطالء

  3,10  -  11,40  -  13,08  20,80  دقائق 5غمر 

 1/2غمر 

  ساعة
19,60  12,78  -  16,50  -  5,30  

  6,50  -  17,87  -  12,62  19,30  غمر ساعة

  14,50  -  26,80  -  11,54  17,20  ساعة 24غمر 
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ساعة في الهواء  24المعالج بمادة البوليمر بعد تركها  األصفرنماذج من الطابوق ) 1(شكل رقم 

  .لكي تجف

 5نماذج مغمورة لمدة -بنماذج الطالء                                         -أ      

 نماذج مغمورة لمدة ساعة-د ساعة 1/2لمدة نماذج مغمورة -ج

 ساعة 24نماذج مغمورة لمدة -ه
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  برنامج العمليالتفاصيل ) 2(شكل رقم 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .النضغاطمدة غمر الطابوق بمحلول البوليمر مع مقاومة اتمثيل العالقة بين ) 3(شكل رقم

 الطابوق

 البوليمرمعالجة بمحلول  بدون معالجة

  الفحوص

  مقاومة ا5نضغاط  التزھر ا5متصاص

 طريقة الطالء طريقة الغمر

دقائق 5  

ساعة 2/1  

  ساعة

  ساعة24

 

  ساعة 1 ساعة 24 دقائق 5 ساعة 1/2
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تمثيل العالقة بين مقاومة االنضغاط ونوع المعالجة لنوعي الطابوق المصخرج ) 4(شكل رقم

  .واألصفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .والنسبة المئوية لالمتصاصمعالجة الطابوق  طريقةالعالقة بين ) 5(شكل رقم

 

 ساعة 1غمر  ساعة 1/2غمر  ساعة 24غمر  الطالء دقائق 5غمر  بدون معالجة

)
ت

ن
ملم/

2 (  

 ساعة 24غمر  ساعة 1غمر  الطالء دقائق 5غمر  ساعة 1/2غمر  بدون معالجة
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االمتصاص لنوعي الطابوق المصخرج واألصفر ية للنقصان في ئو تمثيل النسب الم) 6(شكل رقم 

  .مقارنة بالنماذج المفحوصة بدون معالجة

  

  

 

 ساعة 24غمر ساعة  1غمر الطالء دقائق 5غمر  ساعة 1/2غمر 


