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Abstract 
In this research, the effect of using crushed brick as an alternative to the coarse aggregate on 

some load-bearing hollow concrete block properties were investigated.

The hollow concrete blocks with standard dimension (150 ×150×300) mm, were produced. The 
mix proportions were (1) cement to (6) total aggregate. The course aggregate was replaced  by 
the crushed brick in volumetric percent  at rate of  (25 %, 50%, 100%), then the effect of the 
replacement  was investigated on some  concrete  block properties such as compressive strength , 
density, absorption and thermal and sound   insulation in different ages (7, 14, 28) days. According to 
the results, crushed brick can be used as course aggregate to produce load-bearing hollow concrete 
blocks class B with medium concrete density that can be used in interior wall or exterior wall that 
protected from moisture and weather conditions. The optimum percent of replacement of crushed 
brick was (50%). Some properties like density, thermal insulation was improved, while, the other   
properties like compressive strength, absorption, sound insulation was kept at acceptable range. It 
can be  concluded  that the effect of the crushed brick as aggregate on concrete blocks properties, 
compared to normal aggregate,  resulting from the combined effect low density, low crushing value, 
surface roughness, and its contribution to the process of internal curing for the concrete. Also, the 
use of crushed brick has an environmental effect in terms of its contribution to the recycling process 
for this waste materials and save the environment from it, as well as to reduce the pressing on 
sources of natural aggregates, which considered a national resources and must be preserved and be 
used in optimal utilization.
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اخلالصة
يف هذا البحث تم دراسة تاثري استخدام الطابوق املكرس كبديل عن الركام اخلشن عىل بعض خواص الكتل اخلرسانية املجوفة املحملة حيث 
تم انتاج كتل خرسانية جموفة بابعاد قياسية )150 ×150 × 300( ملم وبنسب خلط اسمنت اىل ركام اعتيادي 1 : 6 ومن ثم تم استبدال الركام 
اخلشن االعتيادي  بالطابوق املكرس وبنسب حجمية  )%25 و%50 و%100) ومن ثم دراسة تاثري االستبدال عىل بعض خواص الكتل اخلرسانية 
ااملنتجة مثل حتمل الضغط والكثافة واالمتصاص والعزل احلراري والعزل الصويت وباعامر )7 و 14 و28) يوم. وفقا للنتائج باالمكان  استخدام 
الطابوق املكرس كركام خشن يف انتاج كتل خرسانية جموفة ذات كثافة خرسانة متوسطة  ومن الصنف ب املستخدم يف اجلدران احلاملة لالثقال 
الداخلية او اجلدران احلاملة لالثقال اخلارجية املحمية من الظروف  اجلوية والرطوبة حيث كانت افضل نسبة استبدال للطابوق املكرس كبديل عن 
الركام االعتيادي ىف انتاج الكتل هي )%50( حيث تم حتسني الكثافة والعزل احلراري مع املحافظة  عىل اخلواص االخرى مثل مقاومة االنضغاط  
وامتصاص وعزل صويت ضمن احلدود املقبولة . ان تأثري ركام الطابوق املكرس عىل خواص الكتل اخلرسانية ناتج من التاثري املشرتك لقلة الكثافة 
والتحمل وخشونة السطح ومسامهته يف عملية االنضاج الداخيل للخرسانة مقارنة مع الركام االعتيادي. ان استخدام الطابوق املكرس، اضافة اىل 
تأثريه االجيايب عىل اخلواص املذكورة سابقا، له اثر بيئي مزدوج حيث يساهم يف عملية اعادة التدوير هلذة املخلفات  وخيلص البيئة منها وكذلك 

يساهم يف تقليل الضغط عىل مصادر الركام الطبيعية والتي تعترب ثروة وطنية جيب املحافظة عليها واستخدامها االستخدام االمثل .

الكلامت املفتاحية
الكتل اخلرسانية املجوفة، الطابوق املكرس، حتمل الضغط، الكثافة .

1. املقدمة 
كتل��ة البن��اء اخلرس��انية املجوف��ة املحملة هي وح��دة بناء 
اجل��دران املصنع��ة م��ن االس��منت  البورتالن��دي  والرك��ام 
االعتي��ادي اوالرك��ام اخلفيف او كليهام وامل��اء و التي تزيد يف 
الطول والعرض واالرتف��اع عىل االبعاد املحددة يف املواصفة 
القياس��ية العراقية  اخلاصة بالطابوق اخلرساين )240 ×115 
× 75( مل��م ويش��كل حج��م التجويف فيها م��ن (%25 اىل 

%50) من احلجم الكيل للكتلة البنائية وتستخدم يف اجلدران 

احلامل��ة. متتاز كتل البناء اخلرس��انية املحمل��ة بخواص جيدة 
م��ن حتمل الضغ��ط جيد تبع��ا لنسب اخلل��ط وطريقة الرص 
املستخدم��ة ولك��ن عن��د مقارنتها م��ع الطاب��وق الطيني فان 
كثافته��ا تكون اع��ىل و عزهلا احلراري اق��ل ]1 ,2[. املواصفة 
القياس��ية العراقية رقم )1077( لسن��ة 1985 ]3[ واملواصفة 
االمريكي��ة ]ASTM C90(  ]4( تقس��م الكت��ل اخلرس��انية 
املجوفة املحملة اىل درجتني  حسب استعامهلا؛ الدرجة االوىل 
لالستعامل يف  اجلدران اخلارجية واملحالت املعرضة للظروف 
املناخي��ة والرطوبة والدرجة االخرى للكتل التي تستعمل يف 
اجلدران الداخلي��ة واملحالت غري معرض��ة للظروف اجلوية  
والرطوب��ة او اجل��دران اخلارجي��ة املحمي��ة بطبق��ة واقية متنع 
وصول الرطوبة  و التاثريات املناخية  واجلدول رقم )1( يبني 
املتطلب��ات اخلاصة بالكتل اخلرس��انية املجوف��ة املحملة وفق 
املواصفتني العراقية واالمريكية . اضافة اىل التصنيف السابق 
للكتل اخلرس��انية املجوف��ة املحملة ف��ان املواصفة القياس��ية 
العراقية  رقم )1129( لسنة 1990 ]5[ واملواصفة االمريكية 
)ASTM C90 ( ]4[ صنف��ت الكت��ل اخلرس��انية بص��ورة 
عام��ة املجوفة واملصمتة حسب كثافة اخلرس��انة املصنعة منها 
الكت��ل عىل اس��اس الوزن اجل��اف بالفرن اىل ثالث��ة اصناف؛ 
كتل خرس��انية خفيفة الوزن التي تكون كثافة اخلرس��انة فيها 

اقل من )1680( كغم / م3 وكتل خرس��انية متوسطة  الوزن 
الت��ي تكون كثافة اخلرس��انة فيها م��ن )1680( كغم / م3 اىل 
)2000( كغ��م/م3  و؛ كت��ل خرس��انية اعتيادي��ة  الوزن التي 

تكون كثافة اخلرسانة فيها اكثر من )2000( كغم/م3 .
ان الس��تخدام الركام خفيف الوزن ال��ذي يمتاز بكثافته 
الواطئ��ة ومساميت��ه العالية يف انتاج اخلرس��انة فائدتني االوىل 
النت��اج خرس��انة بكثافة اقل م��ن كثافة اخلرس��انة االعتيادية 
وبالت��ايل تقليل االمحال امليتة واملؤثرة يف املنش��ا وكذلك زيادة 
العزل احلراري للخرس��انة ]6[ والفائدة الثانية من استخدام 
الرك��ام اخلفي��ف يف اخلرس��انة ه��ي اس��تخدامه يف املعاجل��ة 
واالنضاج للخرس��انة عن طريق توفري م��اء داخيل لالنضاج 
عندما يكون الركام اخلفيف مش��بع بامل��اء جاف السطح  فان 
امل��اء املمتص من قب��ل الركام اخلفيف ال يؤثر ع��ىل نسبة املاء 
اىل االس��منت االبتدائي��ة عن��د  اخلل��ط  يف اخلرس��انة الطرية  
وبتق��دم عملي��ه االماهة يف اخلرس��انة  ف��ان الرك��ام اخلفيف 
املش��بع جاف السطح يوفر رطوبة اضافية لتسمح باس��تمرار 
االماه��ة  يف اخلرس��انة وخصوص��ا يف اخللط��ات ذات نسب 
املاء اىل االس��منت قليلة  مؤديا اىل زيادة يف مقاومة اخلرس��انة  
وديمومته��ا، يمك��ن اس��تبدال جزء م��ن الرك��ام االعتيادي 
بخفيف الوزن او استبدال كل الركام لزيادة الرطوبة الداخلية 
لالنضاج وتسمى هذه الطريقة باالنضاج الداخيل للخرسانة  
وجي��ب ان جترى باالقرتان مع بقية الط��رق اخلارجية املتعددة 
]7[ . يمك��ن اعتب��ار  الطابوق الطيني املك��رس الذي يتنج من 

خملف��ات صناعة الطاب��وق او خملفات عملية البن��اء من انواع 
الركام اخلفيف الوزن وذلك الن اخلرسانة املنتجة باستخدام 
الطاب��وق املكرس تك��ون اقل كثاف��ة عند مقارنتها باخلرس��انة 

املنتجة بالركام االعتيادي ]8[.
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جدول رقم )1(: يبني متطلبات املواصفة العراقية واالمريكية للكتل اخلرسانية املجوفة املحملة .

الصنف او الدرجة 
 احلد االدنى لتحمل الضغط عىل معدل املساحة الكلية  

)MPa( كمعدل لثالث وحدات 
التزيد نسبة االمتصاص كمعدل لثالث وحدات 

مواصفة امريكية مواصفة عراقية مواصفة امريكية مواصفة  عراقية 

76.91513 صنف  " أ "

4.82018                                              5 صنف  " ب "

كربالء والتي كانت خواصه الفيزيائية والكيميائية ضمن حدود 
متطلب��ات املواصف��ة العراقية القياس��ية رق��م )5( لسنة 1984 

]11[، كام موضح يف اجل��دول رق��م )2( واجل��دول رق��م)3(.

2.1.2.  الركام الناعم: تم اس��تخدام رمل مغسول منطقة 

التدرج الثاين جمهز من مقال��ع االخيرض يف حمافظة كربالء 
والتي كانت خواص��ة الكيميائية والفيزيائية ضمن حدود 
ومتطلبات املواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984 
]12[، كام موضح يف اجلدول رقم )4( واجلدول رقم )5(.

لقد ق��ام عب��د االح��د ]9[ باجراء دراس��ة النت��اج بلوك 
خرس��اين نمطي اقتصادي باس��تخدام ك��رس الطابوق الطيني 
املع��اد كبديل عن الركام اخلش��ن لكن الدراس��ة طغى عليها 
اجلانب املعامري عىل اجلانب املدين وتعترب حماولة للتجديد يف 
عملية التصميم ليعطي امكانيات معامرية واس��عة عن طريق 
التحك��م باوجه الطابوق املقرتح وف��ق رؤية املصمم املعامري  
وك��ان البلوك املقرتح وف��ق ابعاد غري قياس��ية )125 ×250 
× 250(مل��م وبنقوش خاص��ة يستخدم يف اغل��ب االحيان 

الغ��راض معامري��ة وكام ان ت��درج الطاب��وق املكرس خالف 
املواصفات القياسية العراقية او العاملية حيث تم انتاج نوعني 
م��ن البل��وك النمط��ي االول باس��تخدام قطع طاب��وق كبرية 
بارتفاع )7.5( واالخر باس��تخدام طابوق مكرس وبمقاسات 
تقريبية )1 و2 و 3( س��م وكذلك تعمقت الدراس��ة باملقارنة 
االقتصادي��ة بني البل��وك  النمطي املق��رتح و الطابوق الطيني 
و كت��ل البن��اء اخلرس��انية االعتيادية وتركت الب��اب مفتوحا 
لدراس��ة اه��م اخل��واص للبلوك املق��رتح من حتم��ل الضغط 

واالمتصاص وغريها اىل بحوث الحقة  . 
ويف دراس��ة اخرى ]10[ اجري��ت لغرض حتسني اخلواص 
امليكانيكي��ة واحلراري��ة للكتل اخلرس��انية املجوف��ة عن طريق 
اس��تخدام  املخلف��ات الصناعي��ة وبنس��ب خمتلف��ة حي��ث تم 
املطاطي��ة   االط��ارات  ومف��روم  اخلش��ب  نش��ارة  اس��تخدام 
ومطح��ون قصب الش��عري حيث متت االضاف��ة بنسب )5 % 

,10 % ,%15 ,20  %( لك��ل منها من وزن االس��منت وتم 

اس��تنتاج ان املواد املضافة اثرت بش��كل ملحوظ عىل خواص 
الكتل اخلرسانية املجوفة من العزل احلراري والكثافة و مقاومة 
االنضغاط  وكان التحسن يف خواص العزل احلراري والكثافة 
عىل حساب مقاومة االنضغاط  حيث ان مقاومة االنضغاط و 
لكافة املواد املضافة وللنسب كافة انخفضت  وبشكل ملحوظ 
باس��تثناء نسب��ة االضاف��ة )%5( ملف��روم االطارات  ونش��ارة 
اخلش��ب اعطت زيادة يف املقاومة بنسبة )%8.4 و%13) عىل 
الرتتيب مع حتسن بسيط  يف خواص العزل احلراري و الكثافة.
هذا البحث يتضمن حماولة الجياد تاثري استخدام الطابوق 
الطين��ي املكرس كبديال عن الركام اخلش��ن بص��ورة جزئية او 
كلي��ة عىل اه��م اخلواص للكتل اخلرس��انية املجوف��ة املحملة   
لغ��رض حتس��ني اخل��واص غ��ري املرغوبة م��ن ال��وزن الثقيل 
والكثاف��ة العالي��ة والعزل احل��راري املنخفض م��ع املحافظة 
ق��در االمك��ان ع��ىل اخل��واص املرغوبة م��ن حتم��ل الضغط 
واالمتص��اص والع��زل الصويت ضمن احل��دود املسموحة يف 

املواصفات القياسية العراقية .

2. اجلانب العميل:
املواد املستخدمة 

1.1.2. االس��منت : ت��م اس��تخدام االس��منت البورتدالندي 

املقاوم المالح الكربيتات نوع اجلرس من انتاج معمل اس��منت 

جدول رقم )2(: اخلواص الكيامئية لالسمنت املستخدم .

حدود املواصفة العراقية رقم 5النسبة املئوية وزنااخلواص

)CaO( 62.32اوكسيد الكالسيوم-

)SiO2( 21.83ثاين اوكسيد السيلكون-

(Al2O3) اوكسيد االملنيوم
3.55-

Fe2O3 )) 4.20اوكسيد احلديديك-

)MgO( 5.0 ≤2.31اوكسيد املغنسيوم %

(SO3) 2.5  ≤2.48ثالث اوكسيد الكربيت %

% 4.0 ≤1.83الفقدان عند احلرق 

املواد غري قابلة للذوبان 
0.65≥  1.5 %

1.02 – 0.890.66عامل االشباع اجلريي 

المركبات الرئيسية لالسمنت

حدود املواصفة النسبة املئوية وزنااالسم املخترص اسم املركب

)CaO.SiO2 3( سليكات ثالثي الكالسيومC3S50.83-

(CaO.SiO2 2) سليكات ثنائي الكالسيومC2S24.33-

(CaO.Al2O3 3) الومينات ثالثي الكالسيومC3A2.31≥ 3.5

( CaO.Al2O3.Fe2O3 4) اوكسيد احلديديكC4AF12.78-
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جدول رقم )3(: اخلواص الفيزيائية لالسمنت املستخدم .

حدود املواصفة العراقية رقم 5نتائج الفحصاخلواص الفيزيائية

 ≤ 290250النعومة بطريقة بلني )م 2/ كغم (

وقت التامسك مقاسا بجهاز فيكات 

45 ≥ دقيقة2:10ا- االبتدائي ) دقيقة :  ساعة  (

10 ≤ ساعات 3:30ب- النهائي ) دقيقة :  ساعة  (

0.80  ≤ %0.35الثبات بطريقة املحمم 

حتمل الضغط )نت / ملم 2 (

15 ≥ 22.7ا-  بعمر ثالثة ايام 

23 ≥ 31.5ب- بعمر سبعة ايام 

جدول رقم )4(: التدرج للركام الناعم املستخدم.

حدود املواصفة العراقية منطقة التدرج الثاينالنسبة املئوية للمواد املارة من املناخلمقاس املنخل )ملم (

 10100100

4.7590100 - 90

2.3676100 -75

1.1867 90 – 55

0.605059 - 35

0.3017 30 -8

 0.153 10 – 0

جدول رقم )5(: بعض خواص الركام الناعم املستخدم .

حدود املواصفة العراقية رقم 45نتائج الفحصالخواص 

-2.59الوزن النوعي 

-1710 الكثافة ) كغم / م3(

)SO3(  0.50  ≤ %0.07امالح الكبريتات

-2النسبة المئوية  االمتصاص 

5  ≤ %2.6المواد االعابرة  من منخل 75 مايكرون 

3.1.2.  امل��اء : ان امل��اء املستخدم لكافة اخللطات اخلرس��انية  

وعملية االنضاج للكتل اخلرس��انية املجوف��ة املحملة هو ماء  
الصالح للرشب .

4.1.2. الركام اخلشن: 

1.  ال��ركام اخلش��ن االعتي��ادي: ت��م اس��تخدام احل��ى 
االعتي��ادي  بمق��اس اس��مي )10) مل��م )بح��ص( واملطابق 
ملتطلب��ات املواصفة االقياس��ية العراقية رق��م 45 لسنة 1984 
]12[ باستثناء التدرج حيث كان احلى مار من منخل )10( 

مل��م ومتوقف ع��ىل منخل )5( مل��م وفقا اىل االش��رتاطات 
ال��واردة يف مدونة مواد البن��اء العراقية رقم 311 لسنة 2015 
]13[  الت��ي جتيز اس��تثناء الركام اخلش��ن املستخ��دم يف انتاج 

الكتل اخلرس��انية املجوفة فقط م��ن متطلبات التدرج الواردة 
يف املواصف��ة القياس��ية العراقي��ة  والت��ي اجازت باس��تخدام 
ركام خش��ن بمقاس اس��مي )10( ملم كام موضحة خواصه 
الفيزيائية والكيامئية يف اجلدول رقم )6( واجلدول رقم )7(.

2.  الطابوق املكرس:  تم استخدام الطابوق الطيني املثقب 
من انتاج معامل النهروان مطابق حلدود املواصفات القياسية 
العراقي��ة رق��م 25 لسن��ة 1984 ]14[ من صن��ف ب حيث 
ت��م تكسري الطاب��وق وغربلته ع��ىل املنخلني رق��م )10( ملم 
و)5( مل��م  ولغرض تدرجيه بش��كل مقارب للركام اخلش��ن 
االعتيادي املستخدم ك��ام موضحة بعض خواصة يف اجلدول 

رقم )6( واجلدول رقم )7( . 

جدول رقم )6(: التدرج للركام اخلشن املستخدم .

مقاس املنخل )ملم (
حدود املواصفة العراقية رقم 45  للمقاس النسبة املئوية للمواد املارة من املناخل

االسمي 5-14 ملم  الطابوق املكرساحلىص االعتيادي

20100100100

14100100100 - 90

1010010085 -50

4.7520 10 – 0

جدول رقم )7(: بعض خواص الركام اخلشن املستخدم .

اخلواص 
نتائج الفحص

حدود املواصفة العراقية رقم 45
الطابوق املكرساحلىص االعتيادي

-2.622.03الوزن النوعي 

-16351265الكثافة  اجلافة ) كغم / م3(

)SO3(  0.10  ≤ %-0.09امالح الكربيتات

-111النسبة املئوية  االمتصاص 

3  ≤ %-1.3املواد االعابرة  من منخل 75 مايكرون 

35  ≤ %14.729.4التأكل امليكانيكي 
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2.2. خليط اخلرسانة:

لتحقيق اهداف الدراس��ة ت��م تصميم اخللطة اخلرس��انية  
املرجعي��ة باالعت��امد ع��ىل طريق��ة معام��ل النعوم��ة للرك��ام  
واخلاصة بتصميم اخللطات اخلرسانية لكتل البناء ]15,16[،  
وفقا للتصميم واخللطات التجريبية فكانت كمية االس��منت 
املستخدم��ة هي )300( كغ��م/ م3 ونسبة املاء اىل االس��منت 
)0.45( ونسبة االس��منت اىل الركام الكيل هي 1:6 ويشكل 
وزن الركام اخلشن نسبة )%53( من وزن الركام الكيل وهذه 
النس��ب قريبة اىل النس��ب املستخدمة يف معام��ل انتاج الكتل 
اخلرس��انية املجوف��ة حيث يف انت��اج الكتل اخلرس��انية تكون 
نس��ب الركام اخلش��ن مساوية تقريبا اىل نس��ب الركام الناعم 
يف اخلليط، و تم اس��تبدال الركام اخلشن االعتيادي بالطابوق 

املكرس وبنسب حجمية )%25 و%50 و100%(.
3.2. مزج اخلرسانة:

عملية مزج اخلرسانة مهمة للحصول عىل قابلية التشغيل 
والتجانس للخلطة اخلرس��انية، عملية اخللط متت يف خالطة 
قدري��ة صغرية حيث تم اضافة الركام اخلش��ن وجزء من ماء 
اخلل��ط اوال وخلطها لعدة دورات ثم اضي��ف الركام الناعم 
واالس��منت واجل��زء املتبق��ي من امل��اء وخلطه بص��ورة كلية  
وتراوح زم��ن اخللط من (6-4) دقيقة م��ع مراعاة غمر ركام 
الطاب��وق املك��رس يف املاء ملدة )24( س��اعة وجتفيف س��طحه  
م��ن الرطوب��ة الزائ��دة بعد اس��تخراجه من املاء لك��ي اليوثر 
ع��ىل كمية امل��اء الداخلة يف اخللي��ط ومن ثم تم قي��اس قابلية 
التش��غيل للخليط، وك��ان القوام جلميع اخللطات ش��به جافا 
وذل��ك لتسهيل عملية رفع القوالب بع��د عملية رص الكتل 

اخلرسانية مبارشة .
4.2. صب وانضاج الكتل اخلرسانية:

قالب  تصنيع  تم  حمملة  جموفة  خرسانية  بناء  كتل  النتاج 
معدين مطابق حلدود املواصفة القياسية العراقية ]3[ وبابعاد   

جتاويف  ثالث  عىل  حتتوي  ملم   )150  ×150×  300(
باشكال هندسية تشكل تقريبا )%26) احلجم الكيل للكتلة  
الرص  عملية  جترى  وثم  باخلليط  القالب  مأل  يتم  البنائية 
للكتل عن طريق الكبس اليدوي وبعد اكتامل عملية الرص 
الكتل  ترتك  اخرى  خرسانية  كتلة  وصب  القالب  رفع  يتم 
اخلرسانية ملدة )24( ساعة يف جو رطب لتجف كام موضح 
يف الشكل رقم (1) وبعدها يتم املبارشة بعملية االنضاج عن 
طريق الرش باملاء مرة واحدة يوميا وملدة سبعة ايام حيث ان 
الكتل  استخدام  او  بفحص  التسمح  العراقية  املواصفات 

اخلرسانية بعمر اقل من سبعة ايام.
5.2. الفحوصات 

1.5.2. مقاوم��ة االنضغ��اط : ت��م اجراء فح��ص مقاومة 

االنضغاط للكتل اخلرسانية املجوفة باستخدام ماكنة فحص 
االنضغ��اط من نوع ELE بسع��ة )2000) كيلو نيوتن حيث 
ت��م اج��راء الفحوصات وجلمي��ع اخللطات باع��امر )7 و14 
و28( ي��وم  وبمع��دل ثالثة كتل خرس��انية لكل عمر فحص 
مطلوب ت��م االعتامد عىل املساح��ة الكلية للكتلة اخلرس��انية 
يف احتس��اب املقاومة وفقا للمواصفة القياس��ية العراقية رقم 

1077 لسنة 1985.

الشكل رقم )1(: عملية صب الكتل اخلرسانية املجوفة. 

2.5.2. الكثاف��ة: ت��م احتس��اب كثاف��ة اخلرس��انة اجلافة 

بالف��رن للكت��ل اخلرس��انية وباع��امر )7 و 14 و 28( جلمي��ع 
اخللطات وبمعدل ثالث كتل خرس��انية لكل عمر عن طريق 
قياس وزن الكتلة اخلرسانية املجففة بالفرن وثم تقسيمها عىل 

احلجم الصايف وبعد طرح التجاويف .
3.5.2. االمتص��اص: ت��م احتساب االمتص��اص للكتل 

اخلرس��انية باالعت��امد عىل نف��س النامذج املستخدم��ة يف اجياد 
الكثافة حي��ث يتم غمرها باملاء ملدة )24( س��اعة و اخراجها 
من امل��اء وتركها ملدة دقيق��ة لتخلص م��ن الرطوبة السطحية 
وجتفيف سطحها اخلارجي باستخدام قطعة قامش  ويتم وزهنا 
ليمثل  الوزن الرطب للكتل اخلرسانية وللحصول عىل الوزن 
اجلاف للكتل اخلرس��انية  يتم وضعه��ا يف فرن جتفيف بدرجة 
ح��رارة )110( مئوية  حلني ثبوت ال��وزن تقريبا وملدة التقل 
عن )24( س��اعة  والنسب��ة املئوية للفرق ب��ني الوزن الرطب  
وال��وزن اجل��اف  اىل الوزن اجل��اف يمثل نسب��ة االمتصاص 

للكتلة اخلرسانية .
4.5.2. الع��زل احلراري: ان اهلدف من العزل احلراري يف 

املباين هو لغ��رض تقليل ترسب احلرارة منه��ا عند التدفئة او 
تقليل ترسب احلرارة اليه��ا عند التربيد  ومنع تكثيف البخار 
داخلها  ولتقليل متددها وتقلصها ]2[، وللتعرف عىل خواص 
العزل احلراري للكتل اخلرس��انية  املنتجة يف هذا البحث البد 

من  التعرف عىل املعامالت التالية :-
1. االيص��ال احل��راري : يعرف االيصال احل��راري للامدة 
بمقدار احلرارة املترسبة بني وجهي السطح مقدرة بالسعرات 
احلرارية لكل مرتمربع منه حتت تاثري فرق درجة حرارة مئوي 
بني جهات السطح يف الزمن الذي مقداره ساعة واحدة عندما 
يكون السطح بسمك م��رت واحد ويرمز له k وحداته بصورة 
عام��ة )W/ m . ̊C( ]2[، ت��م احتس��اب االيصال احلراري 
للكتل اخلرسانية وجلميع االعامر وباالعتامد عىل املعادلة  ادناه 

وال��واردة يف مدونة معهد اخلرس��انة االمريك��ي ]17[ والتي 
تربط بني االيصال احلراري للامدة اخلرس��انية والكثافة اجلافة 

للخرسانة :-
 k= 0.072

    ° W/ m . c ووحداته،  احلراري  االيصال   k حيث 
كثافة الكتل وو حداهتا كغم / م3  

2. معام��ل االنتق��ال احل��راري : هو مقياس اخ��ر للعزل 

احل��راري ويمكن تعريفه كمقي��اس لقابلية السقف او اجلدار 
لترسي��ب احلرارة بني خارج املبني وداخلة وكلام كربت قيمته 
زادت احل��رارة املترسبة ويرمز له باحل��رف U ووحداته واط 
لك��ل مرت مربع من السطح لكل درجة مئوية  واحدة فرق بني 
جهت��ي السطح ويعتمد عىل االيصال احلراري للامدة ]2[, تم 
احتساب معامل االنتقال احلراري للكتل اخلرس��انية وجلميع 

االعامر وباالعتامد عىل املعادلتني ادناه ]18[:-
 =R

 t m2 . ̊C و    W R املقاومة احلرارية للكتل/  حيث ان 
سمك الكتل اخلرسانية  باملرت و k االيصال احلراري 

 =U
حيث ان U معامل االنتقال احلراري وR املقاومة احلرارية 

m2 . ̊C  W /للكتل

5.5.2. العزل الصويت: من س��امت احلي��اة احلديثة ازدياد 

ش��دة الضجيج داخ��ل وخ��ارج االبنية لذا توج��ب االهتامم 
بموضوع زيادة العزل الص��ويت للمباين لتوفري رشوط افضل 
من الناحية الصحية واالنتاجية الش��غال خمتلف املنشات، ان 
املعنى الفيزيائي ملقدار العزل الصويت حلاجز معني هي النسبة 
املتوقفة عىل مقدرة الصوت يف جانب ذلك احلاجز اىل مقدرة 
الص��وت الت��ي تنتق��ل اىل الف��راغ يف اجلانب االخ��ر ويمكن 
التعبري عنها بمقي��اس لوغاريتمي وتسمى هذه النسبة بتقليل 
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الضوض��اء، والجراء مقارنة ب��ني الكتل اخلرس��انية املجوفة 
املنتجة يف هذه الدراسة من ناحية العزل الصويت تم استخدام 
القانون ادناه حيث تم استخدام الرتدد )500( هريتز لغرض 

قياس العزل الصويت ]19[ :- 
SI = 20 log [m ×f [-48 -

حيث ان SI متثل العزل الصويت بالديسيبل، m    الكتلة - 
الرتدد املراد قياس   f ، 2لكل وحدة مساحة بال كغم / م

العزل الصويت باهلريتز 

3. النتائج واملناقشة 
من  املتحصلة  النتائج  استعراض  تم  الفقرة  هذة  يف 
عىل  املكرس  الطابوق  استخدام  تاثري  اجياد  املتضمنة  الدراسة 
بعض خواص الكتل اخلرسانية املحملة ومناقشتها حيث تم 
اعتامد الرموز التالية النواع الكتل اخلرسانية املنتجة وحسب 
اخللطة  اىل  يشري   BB00 الرمز  ان  حيث  االستبدال  نسبة 
 BB50و BB25 املرجعية بدون اي نسبة استبدال و الرموز
وBB100 تشري اىل نسب الطابوق املكرس كبديل عن الركام 

اخلشن )25 % و50 % و100 %) عىل الرتتيب .
1.3. تاث��ري اضافة الطابوق املكرس ع��ىل مقاومة االنضغاط:  

تعت��رب خاصية حتمل الضغط من اهم خواص الكتل اخلرس��انية  
ويمكن اعتبارها مقياس��ا غ��ري مبارشا لبقية اخل��واص االخرى 
]20[، اجل��دول رق��م )8( يلخ��ص نتائ��ج مقاوم��ة االنضغاط  

جلميع اخللط��ات ولكافة االعامر كام موضح يف الش��كل رقم 2 
مجي��ع اخللطات اظهرت زي��ادة يف مقاومة االنضغ��اط مع تقدم 
العمر وان اجلزء االكرب من تطور املقاومة كان يف االسبوع االول 

وهذه الزيادة يف املقاومة نتيجة لتقدم عملية اماهة االسمنت.
الكتل  انضغاط  مقاومة  يف  انخفاض  النتائج  اظهرت 
وكانت   املرجعية  اخللطة  مع  مقارنة  املجوفة  اخلرسانية 

انخفاضا  االكثر  هي  االقل  االستبدال  نسبة  ذات  اخللطات 
نسبة  كانت  ايام   )7( عمر  عند  االعامر،  ولكافة  املقاومة  يف 
عمر  وعند   (%  16,  %  17,  %  56) حوايل  االنخفاض 
)14( يوم )52 % ,25 % ,27 %( وعند عمر )28) يوم 
استبدال  للخلطات ذات نسب   )% 35,  % 30,  % 55(
الركام اخلشن االعتيادي )25 %  املكرس بدال من  الطابوق 
و50 % و100 %) عىل الرتتيب، وهذا النقصان يف مقاومة 

عدة  عىل  تعتمد  اخلرسانة  مقاومة  ان  اىل  يعود  االنضغاط 
املكرس  الطابوق  ان  املستعمل حيث  الركام  قوة  منها  عوامل 
اقل قوة من الركام االعتيادي. ان مقاومة االنضغاط زادت 
ان  يف اخللطات ذات نسبة االستبدال االعىل  ومن املحتمل 
التاثري  من  ناجتة  االنضغاط  مقاومة  يف  الزيادة  هذه  تكون 
الطابوق  مع  مقارنة  املكرس  الطابوق  املشرتك خلشونة سطح 
االنضاج  عملية  يف  املكرس  الطابوق  ومسامهة  االعتيادي 
فيه  املسامات  قبل  من  املمتصة  الرطوبة  طريق  عن  الداخيل 
للكتل  اخلارجي  االنضاج  عملية  قف  تو  بعد  وخصوصا 

اخلرسانية .
2.3. تاث��ري اضاف��ة الطابوق املك��رس عىل الكثاف��ة: كثافة 

الكتل اخلرسانية املجوفة تعتمد عىل كثافة اخلرسانة والتي هي 
بدوره��ا دالة اىل كثافة املواد الداخلة يف انتاجها ونسب اخللط  
وحمت��وى املاء واهلواء فيها ودرجة الرص ]21[ .اجلدول رقم 
)9( والش��كل رق��م )3( يظه��ران الكثافة اجلافة للخرس��انة 
املنتجة منها الكتل اخلرسانية جلميع اخللطات ولكافة االعامر  
وكذلك الكثافة اظهرت س��لوك مشابه اىل مقاومة االنضغاط 
عند تقدم العمر ازدات الكثافة وهذا ايضا نتيجة تقدم عملية 

االماهة لالسمنت  .
وفق النتائج فان العالقة بني االنخفاض يف الكثافة اجلافة 
الركام  استبدال  ونسبة  منها  الكتل  انتاج  تم  التي  للخرسانة 
اخلشن االعتيادي بالطابوق املكرس طردية حيث كلام زادت 

نسبة االستبدال زاد االنخفاض يف قيمة الكثافة اجلافة، حيث 
اخللطة  كثافة  مع  مقارنتها  عند  الكثافة  يف  االنخفاض  نسبة 
املرجعية بعمر )7( يوم كانت نسبة االنخفاض حوايل )7 % 
,11 %,19 %) وعند عمر )14( يوم )6 % ,11 %,15 %( 

للخلطات  وعند عمر )28( يوم )10 % ,13 %,17 %) 

ذات نسب استبدال الطابوق املكرس بدال من الركام اخلشن 
االعتيادي )25 % و 50 % و100 %) عىل الرتتيب، وهذا 
نتيجة طبيعية كون الطابوق املكرس ذو كثافة اقل من الركام 

اخلشن االعتيادي .

جدول رقم)8(: يوضح نتائج قوة التحمل للكتل اخلرسانية املجوفة  املحملة وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة .

 )MPa( مقاومة االنضغاط للكتل اخلرسانية حمسوبة وفق املساحة الكلية           اخللطة

يوم 28 بعمر يوم 14 بعمر يوم  7 بعمر 

BB006.58.210.3

BB253.04.04.6

BB505.46.37.2

BB1005.56.06.7

جدول رقم )9(: يوضح نتائج الكثافة اجلافة  للكتل اخلرسانية املجوفة  املحملة وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة .

اخللطة
 )3 كغم/م( الكثافة اجلافة            

يوم 28 بعمر يوم  14بعمر يوم  7 بعمر 

BB00226522982390

BB25211921622172

BB50201120532081

BB100184819431990

1 
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الشكل رقم )3(: نتائج الكثافة اجلافة للكتل اخلرسانية املجوفة املحملة وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة.الشكل رقم )2(: نتائج قوة التحمل للكتل اخلرسانية املجوفة  املحملة وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة.
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3.3. تاث��ري اضاف��ة الطابوق املكرس ع��ىل االمتصاص: ان 

امتص��اص امل��اء يف الكت��ل اخلرس��انية املجوفة يعتم��د نفاذية 
اخلرس��انة املنتجة منها الكتل والتي بدورها تعتمد عىل حجم 
املسامات الش��عرية املوج��ودة يف عجينة االس��منت والركام 
وم��دى اتصاهل��ا م��ع بعضها. اجل��دول رقم )10( والش��كل 
رقم )4( يلخ��ص نتائج االمتصاص جلميع اخللطات ولكافة 
االع��امر  وم��ن الواضح ان االمتصاص بص��ورة عامة للكتل 
اخلرس��انية يقل بتق��دم العمر وذل��ك نتيجة اس��تمرار عملية 
االماه��ة لالس��منت وبالتايل م��ىل املسامات بنوات��ج االماهة 

اجلديدة .
عند مقارنة نتائج االمتصاص للكتل اخلرسانية مع الكتل 
اي  املرجعية وبدون  املنتجة من اخللطة اخلرسانية  اخلرسانية 
الطابوق  احلاوية  للخلطات  االمتصاص  يف  الزيادة  استبدال 
املكرس عند العمر  )7( ايام حوايل )51 % ,85 %,110 %) 
وعند عمر )14( يوم )112 % ,187 %,213 %( وعند عمر 
)28( يوم)30 % ,110 %,100 %( للخلطات ذات نسب 
االعتيادي  الركام اخلشن  بدال من  املكرس  الطابوق  استبدال 
)25 % و 50 % و100 %) عىل الرتتيب، تعود الزيادة يف 
االمتصاص للكتل اخلرسانية بازدياد نسبة االستبدال للركام 
االعتيادي بالطابوق املكرس كون امتصاص الطابوق املكرس 
عىل  احتوائه  بسبب  االعتيادي  الطابوق  امتصاص  من  اكثر 

مسامات اكثر .
4.3. تاث��ري اضاف��ة الطاب��وق املك��رس ع��ىل خ��واص الع��زل 

احلراري:
  اجل��دول رقم )11( يوضح نتائج خاصت��ي العزل احلراري 
للكت��ل اخلرس��انية املجوفة املحمل��ة وجلميع اخللط��ات ولكافة 
االع��امر وبصورة عامة فان االيصال احل��راري ومعامل االنتقال 
احلراري للكتل اخلرسانية اظهر سلوكا مشاهبا ملقاومة االنضغاط 

والكثافة حيث ازدادت بتقدم العمر جلميع اخللطات.
الشكل رقم )5( يبني االيصال احلراري للكتل اخلرسانية 
حي��ث كانت نسبة النقصان يف االيص��ال احلراري  مقارنة مع 
االيص��ال احلراري للكتل اخلرس��انية املرجعي��ة عند العمر7 
اي��ا م ح��وايل )17 % ,27 %,41 %( وعند عمر )14( يوم 
)15 % ,29 %,36 %( وعن��د عم��ر )28( ي��وم (24 % 
,34 %,39 %( للخلط��ات ذات نس��ب اس��تبدال الطابوق 

املك��رس بدال من الركام اخلش��ن االعتيادي )25 % و50 % 
و100 %( ع��ىل الرتتيب، بينام الش��كل رق��م)6( يستعرض 

تاثري اس��تخدام الطاب��وق املكرس بدال من الرك��ام االعتيادي 
ع��ىل معامل االنتقال احلراري للكتل اخلرس��انية وللخلطات 
واالع��امر املختلف��ة، كانت نتائ��ج معامل االنتق��ال احلراري 
للخلط��ة ذات نسبة االس��تبدال )100 %( ه��ي حوايل )41 
% ,36 %,38 %( وللخلط��ة ذات نسب��ة االس��تبدال )50 

%) ه��ي ح��وايل  (27 % ,28 %,28 %) وللخلط��ة ذات 

نسب��ة االس��تبدال )25 %( هي ح��وايل (17 % ,16 %,24 
%) ولالع��امر )7 و14 و28( ي��وم عىل الرتتي��ب مقارنة مع 

معام��ل االنتقال  احل��راري للكتل اخلرس��انية املجوفة وذلك 
يع��ود اىل ان  قيمة االيصال احلراري تتاثر بالرطوبة واملسامية 
والكثافة حيث يرتبط االيص��ال احلراري للامدة بالكثافة التي 
بدوره��ا تعتمد عىل املسامات والفراغات املوجود فيها حيث 
ان الرك��ام اخلفيف مثل الطابوق املكرس حيتوي عىل مسامات 
اكثر مقارنة مع الركام االعتيادي اما معامل االنتقال احلراري 
فانه يرتبط بعالقة طردية مع االيصال احلراري اي كلام كانت 
قيم��ة االيص��ال احلراري لل��امدة اعىل فقيمة معام��ل االنتقال 
احلراري هلا اعىل وهذا السل��وك خلواص احلرارية يتوافق مع 

ما توصل له بعض الباحثني  ]18[ . 

جدول رقم )10(: يوضح نتائج االمتصاص   للكتل اخلرسانية املجوفة  املحملة وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة .

اخللطة
النسبة املئوية لالمتصاص 

يوم  28بعمر يوم  14بعمر يوم  7 بعمر 

BB003.92.233
BB255.924.744
BB507.216.416.3
BB1008.276

جدول رقم )11(: يوضح نتائج  خواص العزل احلراري  للكتل اخلرسانية املجوفة  املحملة وجلميع اخللطات.
)W/ m2 . c° (   معامل االنتقال  احلراري)W/ m . c° (   االيصال احلرارياخللطة

يوم 28 بعمر يوم 14 بعمر يوم 7 بعمر يوم 28 بعمر يوم 14 بعمر يوم 7 بعمر 

BB00
1.221.271.428.138.49.4

BB25
1.021.071.086.87.137.2

BB50
0.890.910.955.936.066.93

BB100
0.720.810.874.85.45.8

الشكل رقم)4(: نتائج االمتصاص  للكتل اخلرسانية املجوفة  املحملة 
وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة .

الشكل رقم )5(: نتائج االيصال احلراري للكتل اخلرسانية املجوفة املحملة 
وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة .

الشكل رقم )6(: نتائج االنتقال احلراري للكتل اخلرسانية املجوفة  املحملة 
وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة .

5.3. تاث��ري اضافة الطاب��وق املكرس عىل الع��زل الصويت: 

اجل��دول رقم 12 والش��كل رقم 7 يلخصان تاثري اس��تخدام 
الطابوق املكرس كبديل عن الركام اخلشن االعتيادي يف انتاج 
كتل خرسانية جموفة حمملة عىل العزل الصويت عند تردد 500 
هريت��ز حيث يبني ان العزل الصويت ي��زداد بتقدم العمر وهذا 
السلوك مشابه ملقاومة االنضغاط والكثافة لكن نسب الزيادة 

مع العمر كانت قليلة جدا. 
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عند مقارنة نتائج العزل الصويت للجميع اخللطات والعامر 
الفحص املختلفة فكانت نسبة النقصان  يف العزل الصويت عند 
العمر )7( ايام  حوايل )1.1 % ,2.1 %,3.3 %( وعند عمر 
)14( ي��وم )0.74 % ,1.8 %,2.75 %( وعن��د عم��ر )28( 
ي��وم )0.44 % ,2.2 %,2.7 %( للخلط��ات ذات نس��ب 
اس��تبدال الطابوق املك��رس بدال من الركام اخلش��ن االعتيادي 
)25 % و 50 % و 100 %( عىل الرتتيب وذلك يعود اىل ان 

العزل الصويت للامدة يعتمد عىل كتلة املادة لوحدة املساحة التي 
تعتم��د عىل السمك والكثافة  وبالتايل كلام ازدادت الكثافة زاد 
العزل الصويت لل��امدة وفقا للنتائج فان الع��زل الصويت للكتل 
اخلرس��انية ولكافة اخللط��ات يعترب جيد لكن تاثري اس��تخدام 
الطابوق املكرس كبديل عن الركام اخلش��ن االعتيادي ذو تاثري 
طفي��ف لكون عالقة العزل الص��ويت عالقة طردية لوغارتيمية 
وهذا السلوك مقارب ملا توصل اليه مال عيل واملخيول  ]19[.

يف  املقبول��ة  احل��دود   ضم��ن  ص��ويت  وع��زل  وامتص��اص 
املواصفات.

املعاجلة  عملية  يف  املكرس  الطابوق  استخدام  يمكن   .4.4

واالنضاج الداخيل يف عملية انتاج الكتل اخلرسانية  باالقرتان 
املقاومة  املعاجلة اخلارجية للمساعدة عىل اكتساب  مع طرق 
للكتل اخلرسانية وخصوصا ان عملية االنضاج اخلارجية يف 
التتعدى  والتي  باملاء  الرش  عملية  هي  الكتل  انتاج  معامل 

الثالثة ايام.
من  كمخلفات  الناتج  املكرس  الطابوق  استخدام  ان   .5.4

عملية البناء او كمخلفات معامل الطابوق كبديل جزئي او 
او  خاصة  بصورة  اخلرسانية  الكتل  انتاج  يف  الركام  عن  كيل 
االول  مزدوج،  بيئي  اثر  ذو  عامة  بصورة  اخلرسانة  باعامل 
يساهم يف عملية اعادة التدوير هلذة املخلفات وخيلص البيئة 
الطبيعية  الركام  مصادر  عىل  الضغط  تقليل  هو  والثاين  منها 
واستخدامها  عليها  املحافظة  جيب  وطنية  ثروة  تعترب  والتي 

االستخدام االمثل .  
املصادر 

احلاملة [ 1] اجلدران  املباين،  ”تركيب  جواد،  انيس  سلامن، 
الطبعة  التكنولوجية،  اجلامعة   “ املعامرية  وتفاصليها 

الثانية، )1988(.
ساكو، زهري وليفون، ارتني، ”انشاء املباين “جامعة بغداد [ 2]

، الطبعة الثانية، )1988(.
البناء [ 3] “كتل   ،1077 رقم  العراقية  القياسية  املواصفة 

اخلرسانية املحملة”، اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعية، )1985(.

]4[ ASTM C90-94, “Standard Specifica-
tion for Load Bearing Concrete Masonry 
Units,” Annual Book of ASTM Standards 
American Society for Testing and Materi-

als, Vol. 04.02.

املواصفة القياسية العراقية رقم 1129، ” وحدات  البناء [ 5]
للتقييس  املركزي  اجلهاز   ،“ املحملة  الغري  اخلرسانية  

والسيطرة النوعية، )1990(.
]6[ Neville, A. M., “Properties of Concrete,” 

Fourth and Final Edition Standards updat-
ed to 2002, Pearson, (2005).

]7[ Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., and Pana-
rese, W. C., “Design and Control of Con-
crete Mixtures,” Portland Cement Asso-
ciation, 14th edition, (2003).

]8[ Shetty, M.S., “Concrete Technology, The-
ory and Practice,” 6th multi-colour edi-
tion, (2009).   

الطابوق ]9[  كرس  “استخدام  سمعان،  سالم  االحد،  عبد   
نمطي  بلوك  انتاج  يف  احلى  عن  كبديل  املعاد  الطيني 
اقتصادي” جملة اهلندسة، العدد 4، املجلد16 ، )2010).
]10[ Qatta, H. I., “Improvement The Me-

chanical and Thermal Properties of Con-
crete Hollow Blocks by Using Local 
Materials in Iraq,” The Iraqi Journal For 
Mechanical And Material Engineering, 
Vol.13, No3, (2013).

“االسمنت [ 11]  ،5 رقم  العراقية  القياسية  املواصفة 
والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز  البورتالندي”، 

النوعية،)1984(.
املواصفة القياسية العراقية رقم 45، “ركام املصادر [ 12]

الطبيعية املستعمل يف اخلرسانة والبناء”، اجلهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية، )1984).

مدونة البناء العراقية رقم 311، “الدليل العراقي ملواد [ 13]
النوعية  والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز  البناء”، 

جدول رقم )12(: يوضح نتائج خواص العزل الصويت  للكتل اخلرسانية املجوفة املحملة وجلميع اخللطات.

اخللطة
 العزل الصويت بالديسيبل

 يوم 28 بعمر يوم 14 بعمر يوم 7 بعمر

BB0054.654.755
BB255454.354.2
BB5053.553.753.8

BB10052.853.253.5

الشكل رقم )7(: نتائج العزل الصويت    للكتل اخلرسانية املجوفة  

املحملة وجلميع اخللطات وباعامر خمتلفة .

4.  االستنتاجات والتوصيات 
باالعتامد عىل النتائج املتحصلة من الدراسة العملية لتاثري 
استخدام الطابوق املكرس كبديل عن الركام اخلشن يف انتاج 
الوحدات البنائية املحملة وتفسري النتائج ومناقشتها، يمكن 

التوصل اىل االستنتاجات والتوصيات التالية :-

الكتل  يف  كركام  املكرس  الطابوق  استخدام  تاثري  ان   .1.4

والتحمل   الكثافة  لقلة  املشرتك  التاثري  من  ناتج  اخلرسانية 
الداخيل  االنضاج  عملية  يف  ومسامهته  السطح  وخشونة 

للخرسانة مقارنة مع الركام االعتيادي  .
لالغراض  تستخدم  جموفة  خرسانية  كتل  انتاج  يمكن   .2.4

االنشائية ذات كثافة خرسانة متوسطة باستخدام   الطابوق 
املكرس كبديل جزئي او كيل للركام اخلشن ومن الصنف ب 
اجلدران  او  الداخلية  لالثقال  احلاملة  اجلدران  يف  املستخدم 
اجلوية  الظروف   من  املحمية  اخلارجية  لالثقال  احلاملة 

والرطوبة .
3.4.  ان افض��ل نسبة اس��تبدال للطاب��وق املكرس كبديل عن 

الرك��ام االعتي��ادي ىف انت��اج الكتل ه��ي) 50 %( حيث تم 
حتس��ني اخلواص الغري املرغوبة م��ن الكثافة والعزل احلراري 
م��ع املحافظة عىل اخل��واص املرغوبة م��ن مقاومة االنضغاط 
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االسكان   وزارة  للمباين  العامة  واهليئة  التخطيط  وزارة 
واالعامر، 2015.

“الطابوق [ 14]  ،25 رقم  العراقية  القياسية  املواصفة 
النوعية،  والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز  الطيني”، 

.)1984(
]15[ Shierhorn, C., “Producing Structural 

Lightweight Concrete Block,” abrdeens 
magazine of masonry construction, March 
(2010).

]16[ Jablonski, N., “Mix designs for con-
crete block, Proportioning using the fine-
ness modulus method” Concrete Masonry 
Technology Blockmakers Workshop Se-
ries, (1996).

]17[ ACI 523, “Guide for Cast in Place 
Low Density Concrete ,” Reported by ACI 
Committee 523, ACI Manual of Concrete 
Practice, American Concrete Institute, 
(2004). 

قدوري، جليل ابراهيم وعيل، سمري داود، “العزل [ 18]
احلراري ملواد البناء” جملة دياىل للعلوم اهلندسية، العدد 

1، املجلد 3، )2010(.
مال عيل، صباح حممد واملخيول، زياد حممد، “دراسة [ 19]

العزل الصويت ملواد البناء املصنوعة بالعراق عمليا” جملة 
الرافدين، العدد 3، املجلد 15، )2007(.

]20[ Neville, A. M., and Brooks, J. J., “Con-
crete Technology,” Pearson, 2nd edition, 
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Abstract 
The research under study was conducted for tea plant available in Iraqi local markets by extraction 

and determination of caffeine by high performance liquid Chromatography. The Correlation 
Coefficients (r2= 0.9987). The retention time for standard caffeine was measured (2.022)min and 
compared with retention time for the samples (2.020, 1.907, 1.918, 1.915, 1.906)    . This method was 
applied successfully for tea sample available in Iraqi local markets. The concentration of Caffeine 
after extraction  were(5.905,5.605,23.341,7.967 and14.040) for (alwaza ,albarary ,lepition, apple, 
green tea  (mahmood) teas.
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