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  ة ـــالخالص

تبعا ال*ى  ا)خرنھاء ا�رضيات ويختلف نوع عن إعمال أوزاييك بكثرة في ميستخدم الكاشي ال
  .والى ابعاده ومظھره الخارجي مقاس الحجر المستخدم في الطبقة السطحية

يؤثر مقاس الحجر في الطبقه السطحية بشكل ملح*وظ عل*ى كلف*ة وخ*واص الكاش*ي الموزائي*ك 
لمواص*فة دود افقد لوحظ من خ�ل نتائج الفحوص*ات المختبري*ة الت*ي أجري*ت عل*ى النم*اذج وف*ق ح*

ان تغير مقاس الحجر الرخامي يرافقه تغير في نتائج  .)1984(لسنة ) 1042(القياسية العراقية رقم 
الفحوص**ات المختبري**ة وخصوص**ا فح**ص مقاوم**ة الكس**ر ال**ذي يع**د المؤش**ر ا@ھ**م لمعرف**ة ج**ودة 

ايض**ا ان قابلي**ة ل**وحظ  و.حي**ث انخفض**ت مقاوم**ة الكس**ر بزي**ادة مق**اس الحج**ر الرخ**امي  الكاش**ي
ان الكلف**ة لھ**ا  .ا�متص**اص للوج**ه وا�متص**اص الكل**ي ق**د ازدادت بزي**ادة مق**اس الحج**ر الرخ**امي 

ارتباط وثيق بمقاس الحجر الرخامي حيث يعتبر الحجر المكون ا@ساسي الذي ي*تحكم بكلف*ة الكاش*ي 
ة ف*ي الكلف*ة كان*ت حيث ان الزياد .خرآوذلك لوجود تباين كبير بأسعار الحجر الرخامي بين مقاس و

  .بين اقل مقاس واكبر مقاس % 35بنسبة 
Effect of The Rock Size In The Surface on The Cost And 

Specification of Floor Tiles 
 

Abstract 
The floor tiles (mozaek) used largely to finish floor. These are different from 

kind to kind   according to the size of the rock that used in the surface layer with its 
dimension and external form. 
The size of the rock in the surface layer affect on the cost and floor tiles 
specifications; it has been noticed in the results of lab- test for the samples 
according to Iraqi specification no. (1042) year (1984).The changes in the size of 
the rock in floor tiles make changes in the lab- test results especially in the 
modulus of rupture test which is the most important to indicator to know the floor  
tiles goodness  the modulus of rupture decreases with the increasing of the marble 
rock size which is used in the surface layer . Absorbent and the total absorbent test 
noticed the test results change according to size marble rock changes.there are 
increase with the increasing of marble rock size.  also  the cost related to marble 
rock size as the rock consider the essential material which controlling the floor tiles 
cost, because there is a big contrast in  marble rock price in different size.so the 
increase in the cost was 35%btween smallest and largest size. 

  
 

  

  

  

 
 
 


