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    الخالصـة
صيفا والبارد شتاءا وتعتبر مشكلة العزل الحراري إحـدى   يعاني مناخ العراق بجوه الحار      

  .المشاكل الهندسية الرئيسية التي تحتاج إلى المزيد من البحث في مجال اإلسكان والبناء
ركـام  (يتضمن البحث عدة تجارب منها تحضير خلطات خرسانية من مواد خفيفة الوزن مثـل  

للحصول علـى خرسـانة   ) ونشارة الخشب مكسر الثرمستون وركام المخلوط من البورسيلينايت
وان لهـذا  ، حراريا جيـدا   بحيث توفر عزال ٣م/كغم) ٨٨٠-٣٥٠(ذات كثافة قليلة تتراوح بين

وكثير مـن المنشـآت تتطلـب    ، النوع من الخرسانة واطئه الكثافة استخدامات كثيرة في البناء 
  .عزل حراري  معالجات حرارية وصوتية باستخدام المواد خفيفة الوزن التي توفر

وعلى ضوء نتائج التجارب تم وضع جداول ومنحنيات تساعد في تصميم خلطات من خرسـانة  
وشمل البحث دراسة الخواص  ٣م/كغم) ٨٨٠-٣٥٠(ركام الثرمستون المكسر ضمن مدى كثافة 
ومقاومة االنضغاط مـابين  ، ) ٣م/كغم ٨٢٢-٧٦٥( الفيزياوية مثل الكثافة والتي تتراوح مابين 

) ٠.٣٩_٠.١٩( والموصلية الحراريـة  ) ٢ملم/نيوتن ٣.٧-٢.٨(و) ٢ملم/نيوتن  ٢.٢-١.٥١(
  .كلفن للمجموعتين .متر/ واط 

نشـارة  ،ركـام الثرمسـتون   ، ركام البورسيلينايت ، خرسانة خفيفة الوزن : الكلمات الرئيسية 
  .الكثافة ، معامل التوصيل الحراري ، الخشب 

 
Insulating Light Weight Aggregate Concrete 

 
Abstract 

 

     The weather in Iraq is hot in summer and cold in winter. Therefore , the 
thermal insulation is of the main problems facing the engineers working in 
building and housing sector   
The paper presents an experimental investigation, It includes preparation of 
several concrete mixes using lightweight aggregate (siporex and porcelinite & 
suwdast ) to obtain light weight concrete of two densities ranging from (350-880 
kg/m3), which provides a good thermal insulation. Based on the analysis of 
experimental results several graphs and Tables have been prepared and presented 
which can be used in the mix design of similar siporex concrete of densities from 
(350-880 kg/m3) . The physical properties of siporex concrete , have been found 
which included density (765-822kg/m3) , compressive strength (1.51-2.2 N/mm2) 
& (2.8-3.7 N/mm2) ,thermal conductivity ( 0.19-0.39 W/M.K) for the two groups 
respectively.                                 .                                                           
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