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  مواد االنشاء
Construction 

Materials 

  الساعات االسبوعیة

  م  ع  ن

٤  ٢  ٢  

حالیا  لموجودةاالمواد االنشائیة وطرق انتاجھا وتعریف الطالب بالبدائل الحدیثة اھداف المادة: تعریف الطالب بخواص 
نشائیة اد االوالطرق الحدیثة في االنتاج ومن ثم تاھیل الطالب للقیام بالفحوصات القیاسیة لمعرفة مدى مطابقة المو

  القتصاد للمواصفات وتحدید امكانیة استخدامھا في االنشاءات مما یضمن القوة واالمان وا

  تفاصیل المفردات النظریة  االسبوع

  ة االبنی ھا فيوصف عام للخواص الفیزیاویة والمواصفات القیاسیة لمواد البناء واستعماالت  االول

  الطابوق الطیني وطرق صناعتھ   الثاني

  خواص واستعماالت ومواصفات الطابوق الطیني  الثالث

  الفحوصات الخاصة بالطابوق الطیني  الرابع

  لطابوق الزجاجي ، الخواص وطرق الصنعا –الطابوق الجیري   الخامس

ن الكتل الخرسانیة ( الخواص وطریقة الصنع مع توضیح الفرق بی –الطابوق الخرساني   السادس
  االثنین )

  الثرمستون ، خواصھ ، طرق صنعھ   السابع

  مناقشة الزیارة الى معمل الطابوق  الثامن

  صنیفھ وانواعھ ت –حجر البناء   التاسع

  استعماالت حجر البناء حسب انواعھ   العاشر

  المواد الرابطة وانواعھا   الحادي عشر

عھا نورة ) ، النورة،طریقة صن –المواد التي تقاوم الرطوبة (مونة سمنت ،مونة سمنت   الثاني عشر
  ،خواصھا 

  اص والصنعالمواد الرابطة التي ال تقاوم الرطوبة ( الجص ) ، الخو  الثالث عشر

  نواعھا وخواصھا ومواد السقوف الثانویة وانواعھاا –المنتوجات الجبسیة   الرابع عشر



  مواد التطبیق ، الكاشي والبالطات وانواعھا   الخامس عشر

  المفاصل –ریقة التطبیق ط –طرق الصنع   السادس عشر

  المواد المانعة للرطوبة ، انواعھا وسبب االستعمال  السابع عشر

  المواد المانعة للرطوبة العالیة ، انواعھا وطرق الصنع واستعمالھا  من عشرالثا

المواد عھا والمواد المانعة للرطوبة شبھ المرنة والمرنة ،انواعھا واستعمالھا وطرق صن  التاسع عشر
  السائلة المانعة للرطوبة 

  االیبوكسي ،تعریفھ،خواصھ،انواعھ،استعمالھ  العشرون

الحادي 
  والعشرون

  صلھ وانواعھ المستعملة وطرق استخدامھا –خشب ال

  طرق تجفیف الخشب وعیوب الخشب  الثاني والعشرون

  المعادن (المواد الحدیدیة وغیر الحدیدیة) واستعماالتھا في االبنیة  الثالث والعشرون

  الحدید طرق صنعھ وانواعھ واستعمالھ  الرابع والعشرون

الخامس 
  والعشرون

  مواد العزل الحراري

السادس 
  والعشرون

  مواد العزل الصوتي

  االصباغ  السابع والعشرون

  الزجاج  الثامن والعشرون

  االسفلت ،خواص المواد االسفلتیة  التاسع والعشرون

  انواع االسفلت واستخداماتھ في االعمال االنشائیة  الثالثون
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   االولى الوحدة النمطیة

  وصف عام للخواص الفیزیاویة والمواصفات القیاسیة لمواد البناء

   واالنشاءات لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناء
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  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  



  
: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -1
  .واالنشاءات/ فرع البناء  االولىطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة 

 Rationaleالمبررات                     -٢

س  بتعرف الطال  ب عل  ى ان  واع الم  واد الھندس  یة وكی  ف تص  نف وك  ذلك ھ  واص الم  واد الھندس  یة ومفھ  وم 
   االختبارات والتجارب والمواصفات الفنیة والقیاسیة .

  Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
 سیكون الطالب قادرا على فھم :

  تصنیف المواد الھندسیة . -١    

  اد الھندسیة .خواص المو -٢    

  االختبارات والتجارب والمواصفات الفنیة والقیاسیة .     -٣    

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .  - أ   أدرس النظرة الشاملة جیدا
 إقرأ االھداف .  -ب
 قم بأداء االختبار القبلي .  -ت

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة .سیكون الطالب قادر   ا

: ً      Pre - test االختبار القبلي  ثالثا
   -أجب عن االسئلة التالیة :       

  ھل المواد الھندسیة موجودة في الطبیعة . -1
 ھل المواد االنشائیة والبنائیة مواد ھندسیة . -2

  
  
  
  
  
  



 ً الفنیة  لمواد وصف الخواص الھندسیة والمواصفات  –: الوحدة النمطیة االولى رابعا
  البناء 

ً أو  المواد الھندسیة  :تعریف  ھي أي مادة تدخل في عمل من أعمال االنشاء ، سواء كان عمرانیا
. ً   صناعیا

  - وتقسم المواد الھندسیة الى :   
  Metallic Materiale                                                           مواد معدنیة –أ 

  - االجھزة والماكنات وتنقسم الى : وتدخل في صناعة  
  مثل الصلب والحدید والزھر والحدید المطاوع . -معادن حدیدیة : -
فبعض ھذه المعادن ثقیل كالنحاس والنیكل  وبعضھا خفیف كااللمنیوم  -معادن غیر حدیدیة : -

 والمغنیسیوم وبعضھا االخر طري كالرصاص والقصدیر .
 Non Metallic Materials                                                   مواد غیر معدنیة –ب 

  - تقسم الى :  
  مثل االحجار والطابوق واالسمنت والجبس والركام واالخشاب . -مواد البناء : -1
 مثل البالستك والمطاط والفلین والزجاج واالصباغ . -مواد متنوعة : -2

  Energy Producing Materials                                    مواد مولدة للطاقة –ج 
مثل الماء والوقود ومواد الطاقة الذریة . وتعد االرض والغالف الجوي المصادر الطبیعیة للمواد الخام التي 
تستخرج عنھا المواد الھندسیة وتمثل القشرة االرضیة اھم ھذه المصادر وتوجد المواد االولیة فیھا موزعة 

  بغیر نظام .
  ندسیة خواص المواد الھ -٢

أن خواص المواد الھندسیة ھي تلك المیزات التي تتمیز بھا المواد المختلفة بعضھا من بعض وتظھر على 
شكل صفات خاصة للمادة ن سواء كان ذلك باالحساس البسیط لتلك الصفة أو باستعمال االجھزة واالالت 

  الدقیقة لقیاسھا .
  - ویمكن تقسیم خواص المواد الھندسیة الى :

زیاویة :  مثل االبعاد والشكل والوزن النوعي والمساحیة ومحتوى الرطوبة والتركیب خواص فی  -أ
  المجھري.

خواص میكانیكیة :  مثل مقاومة الشد والضغط والقص السحبیة والصالدة واالنحناء والمرونة   -ب
 والمطاوعة.

 .خواص كیمیائیة :  مثل التركیب الكیمیائي ، الحامضیة أو القلویة المقاومة للصدأ   -ت
 خواص حراریة :  كالتوصیل الحراري والتمدد .  -ث
 خواص كھربائیة ومغناطیسیة :  كالتوصیل الكھربائي والنفاذ المغناطیسي .  - ج
 خواص صوتیة :  كالتوصیل الصوتي واالنعكاس الصوتي وامتصاص الصوت .  - ح
 خواص بصریة :  مثل اللون وانكسار الضوء وامتصاص وانعكاس الضوء .  - خ

میكانیكیة ھي التي تحدد سلوك المواد تحت تاثیر االحمال المختلفة لھا . اصبح االلمام ولما كانت الخواص ال
ً عند تصمیم اي عمل ھندسي یتعرض لتأثیر االحمال .   بھذه الخواص اساسیا

  - فأھم الخواص المیكانیكیة ھي :
   Elasticty                المرونة  -١

  ة بعد  زوال الحمل المؤثر .ھي قدرة المادة على استعادة شكلھا وابعادھا االصلی
    Plasticity             اللدونة ( المطاوعة )  -٢

  نتیجة للحمل المؤثر   Deformationھي قدرة المادة على االحتفاظ بكشل كامل او دائم بعد حصول تشوه 
  ) السحبیة ( المطولیة – ٣

شد ، اي قابلیة المادة للسحب وتقاس ھي قابلیة المادة لحدوثتغیر لدن كبیر بھا دون تشقق تحت تاثیر اجھاد ال
  بالنسبة المئویة للنقص في مساحة القطع .

  الزحف  – ٤
  ھي الخاصیة التي تعبر عن انفعال المادة مع الحرارة والزمن تحت تاثیر االجھاد الثابت .

  



  
  االنطراقیة  – ٥

اي تقبل المادة للتفبطح  –غط جھادات الضھي ان تقبل المادة حدوث تغیر لدن كبیر بھا دون تشقق تحت تاثیر ا
  بالضغط.

  التقصیفیة – ٦
  ھي الخاصیة التي تجعل المادة تتشقق (تتكسر ) قبل حدوث تغیر ملحوظ والقصافة ھي عكس المطولیة 

  المقاومة  – ٧
ھي اقصى اجھاد یمكن ان تتحملھ المادة دون انھیار او تشقق او حدوث تغیر كبیر وتقاس بالجھد المسلط على 

  لمساحة ،والمقاومة القصوى ھي اكبر اجھاد تتحملھ المادة خالل تاثیر حمل یتزاید ببطء حتى الكسر .وحدة ا
  الصالبة  – ٨

ھي قدرة المادة على مقاومة التغیر ، وتقاس الصالبة بمیل المماس لمنحني االجھاد واالنفعال وھو ما یعبر 
  ). Eعنھ بمعاییر المرونة (

  الصالدة – ٩
والمواد الصلدة تكون صعبة   Scratchingتجعل سطح المادة یقاوم التآكل والخدش  ھي الخاصیة التي

  التشغیل ( القطع ، الثقب ، القص ) 
  التحمل – ١٠

ھي قدرة المادة على مقاومة االحمال المؤثرة مرات عدیدة ، ویعرف حد التحمل بانھ اكبر اجھاد متكرر یمكن 
  دون ان یحدث انھیار للمادة . تعریض المادة لھ عدد ال نھائي من المرات

  المتانة – ١١
ھي قدرة المادة على مقاومة االحمال الدینامیكیة دون كسر ، اي قدرتھا على امتصاص الطاقة دون كسر 

  وتقاس بالمساحة المؤثرة تحت منحني االجھاد واالنفعال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) منحني االجھاد واالنفعال للخرسانة١شكل رقم ( 
  Eنة = میل المماس ضغط الخرسا

  معاییر المتانة = المساحة المھشرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
                 Reslince       الرجوعیة ( االستیعاب )   - ١٢

ھي قدرة المادة على امتصاص الطاقة دون ان یحدث لھا اي تغیر دائم ، اي ان الطاقة تسترجع كلیة بمجرد 
  زوال الحمل المؤثر وتقاس بالمساحة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) منحني االجھاد واالنفعال للحدید المطاوع ٢شكل رقم ( 
  شد المقاومة القصوى = اكبر جھد
  الرجوعیة = المساحة المھشرة

 Posissons Ratio     نسبة بوسون  - 13 
 Within the range ofھي نسبة االنفعال الجانبي الى االنفعال الطولي في عینة معرضة لحمل محوري 

elastic action    
  انواع االختبارات والتجارب – ٣

یجب التفرقة بین التجربة واالختبار ، فالتجربة الغرض منھا استخالص نتائج لم تكن معروفة او متاكد منھا 
  قبل اجراء التجربة كما في االبحاث

ئج االختبار اما االختبار فلھ خطوات ثابتة والغرض منھ التحقق من مطابقة المادة او المنتج ممثلة في نتا
لك واالختبارات لحدود معروفة وذلك اما لضبط الجودة ، بالنسبة للمنتج او لتقریر قبول المنتج بالنسبة للمستھ

  قد تجري في المعمل او في الموقع وتنقسم االختبارات الى :
  اختبارات اتالفیة  ١ - ٣

كسر عینة من المادة لتحدید مقاومتھا  مثال ذلك –وھذه االختبارات تفقد االستفادة من المادة بعد اجرائھا 
بدقة لتمثل كمیة كبیرة من القصوى لذلك یجب اجراء ھذه االختبارات على عدد محدود من العینات تنتخب 

  المواد
  اختبارات غیر اتالفیة ٢ - ٣

 وھذه االختبارات تجري على منتجات او منشأت اكتملت ویلزم عدم اتالف اي جزء منھا ، وھذه االختبارات
ذات فائدة قصوى للمنھدس الذي یقوم باستالم االعمال الھندسیة او فحصھا ، مثال ذلك اختبار جودة تنفیذ 

  تیة الخرسانیة بالموجات فوق الصوالمنشأت 
  

  المواصفات واالختبارات القیاسیة  – ٤
اریة اوھیئات المواصفات القیاسیة ھي االشتراطات التي تضعھا بعض الشركات او الجمعیات الصناعیة والتج

محایدة حكومیة او مستقلة یلتزم الموردون بتوفیرھا في سلعھم للمستھلك ، تحدد ھذه المواصفات طرق 
االختبار القیاسیة التي یمكن ان یستخدمھا المورد في اختبار جودة موارده او منتجاتھ وان یستخدمھا لیتحقق 

امھا في االعمال المختلفة كما تصنع المواصفات بھا من مطابقة المواد او المنتجات للمواصفات قبل استخد
القیاسیة ابعادا نمطیة للمنتجات یلتزم كل المنتجین بھا ، كاقطار االنابیب وابعاد وفرق جھد البطاریات الجافة 
  وھو ما یعرف بالتوحید القیاسي ، وھذه االبعاد النمطیة تضمن سھولة العثور على بدائل بقطع الغیار ، ویتیح 



  
،وقد اصدرت ھیئة المواصفات د القیاسي للمنھندس اختیار ابعاد نمطیة یسھل توفرھا في السوق التوحی

 , ASTMالعراقیة التابعة لوزارة التخطیط دلیل المواصفات العراقیة لتكون مقیاس مع المواصفات العالمیة   
 B.S.   ,  DIN  .  

  
  

 ً                Post – Test: االختبار البعدي      خامسا
  ما ھي خواص المواد االنشائیة . – ١

  ما ھي الخواص المیكانیكیة للمواد االنشائیة . – ٢

  ما ھي انواع الفحوص والتجارب التي تجرى على المواد . – ٣

  ما ھي المواصفات والدلیل القیاسي للمواد الھندسیة وھل توجد مواصفات للمواد االنشائیة .؟ – ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  الثانیة  ة الوحدة النمطی

  الطابوق

   واالنشاءاتلطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناء

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي  

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  



: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١
  .واالنشاءاتطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء 

 Rationaleالمبررات                     -٢

سیتعرف الطالب على المادة االساسیة في مواد االنش اء وھ ي الط ابوق ، وانواع ھ الرئیس یة ودراس ة اول 
  نوع وھو الطابوق الطیني والمواد الخام التي یصنع منھا وطریقة انتاج الطابوق الطیني وافران الحرق. 

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
  -ا على معرفة :سیكون الطالب قادر    

  اھمیة الطابوق . -١         

  انواع الطابوق الرئیسیة . -٢    

  الطابوق الطیني والمواد الخام التي یصنع منھا . -٣    

  طریقة انتاج الطابوق الطیني وافران الحرق . -٤    

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .  -أ  أدرس النظرة الشاملة جیدا
 اف .إقرأ االھد  -ب
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب قادرا

 
 Pre - testاالختبار القبلي  :  ثالثا ً 

   -أجب عن االسئلة التالیة :             

  اء .ھل الطلبوق مادة اساسیة في البن -١        
  ھل توجد انواع مختلفة من الطابوق . -٢        
  ھل یعتبر الطابوق مادة ھندسیة ؟.  -٣        

  
  
  
  
  
  



  
 ً   الطابوق - : الوحدة النمطیة الثانیة رابعا
  مقدمة :

  
 ً الطابوق من مواد البناء المصنعة المھمة ، وقد عرفھ واستعملھ الب ابلیون قب ل س بعة آالف س نة وال زال ش ائعا

اآلن ، تطورت طرق تصنیعھ وتعددت انواعھ من حیث الشكل واللون والمتان ة لتحقی ق اھ داف معماری ة  حتى
او ھیكلیة معینة اص ناف ومراح ل التش یید ابت داء م ن األس اس حت ى اكم ال ال دور الس كنیة والمعاب د واالس وار 

  ھا .والقناطر والسدود ومداخن المعامل والجدران الساندة واألرصفة والسقائف وغیر
  
  تعریف الطابوق - ١

الطابوقة تعني وحدة بناء معمولة من عناص ر لمركب ات معدنی ة غی ر عض ویة قوی ة ومتین ة وبأش كال ھندس یة 
منتظم  ة ، یع  رف الط  ابوق بمس  میات عدی  دة وذل  ك حس  ب نوعی  ة الم  واد الخ  ام ومص  درھا وط  رق تحض  یرھا 

ل حراري ومنع رطوبة والتآكل بفعل الحوامض بأشكالھا المختلفة وكذلك ومقاومتھا للظروف القیاسیة من عز
  والظواھر الفیزیاویة االخرى التمدد والتقلص واالنجماد لماء المسامیة .

  
  مقارنة بین خواص الطابوق السابق والطابوق في الوقت الحالي : – ٢
  

ً سم او اكثر وكلما كان حجم الطاب ٧ x ٣٠ x ٣٠) كبر حجم الطابوقة في الماضي حیث یصل الى أ وقة كبی را
كلما زاد الربط ف ي البن اء وقل ت المفاص ل وزاد تحم ل الج دار ولك ن ھ ذا یص حبھ ص عوبة ف ي عم ل الط ابوق 
وصعوبة في اس تعمالھ ونقل ھ كم ا     ویص یبھ ض رر كبی ر نتیج ة تكس ر الط ابوق بھ ذا الحج م بس بب النق ل او 

لنسبة لسرعة العمل وبذا نجد ان الحجم االستعمال وبذا وجد مع مرور الزمن ان الحجم األصغر ھو األنسب با
ً بالنس بة لم ا ذك ر ٧ x ١٢ x ٢٥اصبح ال یزید على الحجم الحالي ( سم) والذي وجد بالتجربة انھ اصلح حجما

  اعاله من عوامل .
) كان لتھیئة المواد االولیة في الس ابق ط رق بدائی ة ص عبة ف ي عج ن الط ین وب زل الم اء واالم الح وغس ل ب

واد مقویة للطین في بعض االحیان بینما نجد في الوقت الحاضر ان ھ ذه الوس ائل ھ ي عب ارة الطین واضافة م
عن عقبات تؤخر االنتاج وبذلك أبتكرت طرق میكانیكیة في تھیئة العجینة بش كل ص الح لعم ل الط ابوق وذل ك 

ً لعمل الطابوق .   باستعمال مواد كیمیاویة او مواد معدلة لتركیب الطین وجعلھ صالحا
استعمال الوسائل المیكانیكیة التي توفرت في الوقت الحاضر والتي جعلت االنتاج یتضاعف بالنسبة للكمیة ) ج
  الناتجة. النوعیةو
) ان لفخر الطابوق اھمیة كبیرة في اعطاء قوة تحم ل معین ة ، فق د ك ان الط ابوق ف ي الس ابق یفخ ر ف ي ك ور د

ً بینم ا تط ورت ھ ذ ً ناقصا ه الك ور بش كل اف ران واص بح باالمك ان الس یطرة الكامل ة مكشوفة ، كان الفخر غالبا
  نوع الطابوق المطلوب بالنسبة الى الحرارة المعطاة .  انتاجعلى الحرارة و

  
  األصناف الرئیسیة للطابوق - ٣

  الطابوق الطیني . -أ
  الطابوق الزجاجي . -ب
  الطابوق الرملي (الجیري) . -ج
  الطابوق (الكتل الخرسانیة) . -د

  لكل صنف من ھذه االصناف طرق تصنیع وخواص ومواد خام متباینة .و    
  
  
  
  
  
  



  الطابوق الطیني -أ 
الطابوق الطیني ھو المصنوع م ن م واد طینی ة تحت وي عل ى عناص ر رئیس یة لمركب ات معدنی ة تتف اوت نس بة 

من الطابوق المصنع وجودھا بأختیار المقالع نتیجة للتكوین الجیولوجي للتراب والتي ستؤدي الى انواع كثیرة 
. وقد یتطلب مزج نوعین من التراب لغرض الحصول على نوع مع ین م ن الط ابوق بخ واص مح ددة وألج ل 

  فھم خواص الطابوق یجب معرفة طبیعة الخام وعناصرھا األساسیة .
  المواد الخامأنواع 

لم یتم تحویلھا الى مادة صلبة الطین العادي : ھو التراب المتكون بالطریقة المیكانیكیة للصخور الرسوبیة و -أ
الشكل المسحوقي المرصوص مع االحتفاظ بخاصیة اللیونة وأھم عناصره المادة الكاربونیة ومواد  سبتثم اكت

معدنیة اخرى الطین ، السلت ، الرمل الناعم ، الرمل الخشن وبنسب مختلفة تختلف بأختالف العمق للمنطق ة . 
  ني الھادي .یصنع منھ الطابوق الطی التراب فھذا

  
الطین الخزفي : ھذا النوع من الطین مشابھ للطین العادي من حیث التك وین والعناص ر األساس یة م ا ع دا  -ب
  بنعومة جیدة وصالبة معینة ویصنع منھ بعض انواع الطابوق وھو مادة اساسیة في تصنیع السمنت . تفاظاح
  
ون  ة م  ن م  واد طینی  ة رس  وبیة ذات جزیئ  ات ) : ھ  ي الص  خور المتكShaleالص  خور الطینی  ة (الرخ  وة) ( -ج

ً لصالبتھا فأن لھا استعداد لالنشطار والتحول الى ص فائح مل وي التج اه الترس ب  صغیرة للطین العادي ونظرا
  للطبقات واھم عناصرھا المركبات الحدیدیة الكاربونیة ومعادن اخرى . لوجيالجیو

  
الرسوبیة التي خضعت الى تأثیر ضغط ارضي ش دید ) : وھي الصخور Slateالصخور الطینیة المتشققة ( -د

صالبتھا وأضعف قوتھا واكسبھا استعداد التشقق الى صفائح موازیة التجاه الترسب الجیول وجي  اثر على مما
  للطبقات اقرب الى الصخور المتغیرة منھا الى الرسوبیة . 

  
  انتاج الطابوق یقةطر

  یجري تصنیع الطابوق بمرحلتین : 
  استخراج مواد الخام ومزجھا ثم اضافة الماء لتحضیر العجینة وتقطیعھا وتجفیفھا .تحضیر :مرحلة ال -١
  نقل القطع الجافة الى االفران الجراء عملیة الحرق وانتاج الطابوق .الحرق :-٢
  

  :مرحلة التحضیرطریقة 
  : یمكن اتباع اي طریقة من االتي لتحضیر عجینة الطابوق 

الت  ي ت  تم باس تخدام الجھ  د البش  ري ، یص  نع الط ابوق بالطریق  ة البدائی  ة وذل  ك بتنقی  ع : و البدائی  ة الطریق ة  -١
التربة بالماء لتخمیرھا لمدة ال تقل عن اسبوع ثم تعجن بعد بزل الماء الزائد منھا والغرض م ن العج ن والنق ع 

ع د ذل ك ف ي ھو جعل جزیئ ات الترب ة تنح ل وتص بح ناعم ة ومتجانس ة بواس طة الم اء وتك بس عجین ة الط ین ب
قوالب من الخشب مغلفة من الداخل بتربة جافة وناعمة تمنع التص اق الط ین م ع القال ب ث م یت رك الل بن الن اتج 

ً حتى یجف حیث یوضع بعدھا بافران الحرق .   خارجا
  
  -الطرق الفنیة التي تستعین بالمكننة الحدیثة :- ٢
   ، ً ً ونوع  ا اي طریق  ة م  ن الط  رق التالی  ة لتحض  یر عجین  ة  یمك  ن اتب  اعوھ  ي تمت  از ع  ن الطریق  ة االول  ى كم  ا

  -: الطابوق فنیا ومنھا 
ی  تم تص  نیع الط  ابوق بھ  ذه الطریق  ة بتنقی  ع الط  ین كم  ا ف  ي الطریق  ة البدائی  ة  ) الطریق  ة النص  ف میكانیكی  ة :١

ً بغسل الطین عدة مرات اثناء التخمیر الزالة االمالح القابل ة لل ذوبان بالم اء ینق  ل بع دھا وبمقیاس اوسع وغالبا
س م  ١٢ X ٢٥الطین الى آلة العجن والقص وھ ي عب ارة ع ن مك بس میك انیكي ی دفع الط ین ال ى فتح ة بابع اد 

ویندفع الطین بشكل متوازي المستطیالت مستمر على اسطوانات خشبیة حیث یقص بالسمك المطلوب وینشر 
ً لیجف ، ثم ینقل الى االفران . یكون الطابوق الناتج ذو اوجھ منت ظمة وغی ر ص قیلة ومتب این ف ي الل ون خارجا

  ولكن اقل من الطریقة البدائیة .
  
  



ً بص ورة كامل ة یب دأ العم ل بجھ از ث م ینق ل ) الطریق ة المیكانیكی ة : ٢ وھ ي مك ائن یك ون فیھ ا العم ل میكانیكی ا
ة لمكائن الفلحن وبعدھا الى مك ائن العج ن وم ن ث م ی دفع ال ى جھ از الق ص كم ا ف ي الطریق ة النص ف میكانیكی 

وینقل وھو بحالة ملین طري الى غرف التجفیف حیث یجفف بالھواء الح ار ، وبع د عملی ة التجفی ف ینق ل ال ى 
  فرن الفخر .

الطابوق الناتج من ھذه الطریقة منتظم االوجھ صلب ذو تحمل عالٍ وذو نوعیة واحدة من حیث اللون اذ یمكن 
  د انتاجھ .ضبط الحرارة في كل غرفة بالنسبة لنوعیة الطابوق المرا

ً لعمل ) الطریقة الجافة : ٣ ً عالیا تؤخذ التربة وھي جافة وتطحن ثم تدفع الى القوالب وتكبس بالمكبس وضغطا
  الطابوقة ثم تخرج اللبنة الجافة حیث تنقل الى الفرن .

كمی ة  ان الطابوق الناتج بھذه الطریقة منتظم االوجھ حاد الزوایا صلب ذو تحمل عالٍ ، متجانس التركیب وأن
  االمالح موزعة بالتساوي في جمیع انحاء الطابوق .

  اللبنة : ھي الطابوقة قبل حرقھا بالنار .
  
  مرحلة الحرق - ٢

األف ران الفنی ة الحدیث ة ام ا ف ي یجري حرق الطابوق المستحضر بالطرق السابقة باألفران البدائیة مث ل الك ور 
  : وتدرج حراري محدد وكما یأتي عاقبةمتوبعملیات  

  ) درجة مئویة .٦٠٠عملیة تبخیر الماء التي تتم بعد رفع درجة الحرارة الى ( -أ
درج  ة مئوی  ة وتش  مل اح  راق الم  واد  ٩٠٠ال  ى  ٣٠٠عملی  ة األكس  دة الت  ي ت  تم م  ا ب  ین درج  ة الح  رارة  -ب

2CO  ,(       الى مركب (بایرایت) الحدید تحریر غاز ثاني اوكسید الكاربون والكبریت  ویلھاالكاربونیة وتح
2SO. اضافة الى ما تبقى من الماء (  

مئویة حیث یتم عندھا تحویل محتویات الطابوقة الى  ٨٠٠عملیة االنصھار التي تبدأ بعد الدرجة الحراریة  -ج
زجاجیة كثیفة بعد صھرھا لیحصل التماسك المطلوب بین جزیئاتھا والذي یؤدي الى الصالبة المطلوب ة ، فل و 

المذكورة اعاله نجد ان جودة انتاج الطابوق تتوقف على تصمیم فرن االحتراق وعلى نظرت العملیات الثالث 
  طریقة الطابوق الطري وعلى نوعیة الوقود المستعمل وطریقة االشعال لتولید الحرارة الالزمة لكل عملیة .

  -: مستویات الطابوق الناتج من الحرق ھي
ً م  ا یتع  رض ل  د الط  ابوق المالم  س لالش  تعال -١ رجات ح  رارة عالی  ة اذ ی  تم انص  ھار جمی  ع جزیئ  ات غالب  ا

الطابوقة كاملة وتحویلھا الى كتلة صلبة بعد التبرید ویسمى ھذا الن وع بالط ابوق المص خرج ، وق د یفق د ش كلھ 
المنتظم یمتلك قوة تھشم عالیة ومسامیة ضعیفة ومقاومة ممتازة للظروف الخارجیة والتآكل بسبب الح وامض 

ل اس  تعمالھ كوح  دات بن  اء تح  ت م  انع الرطوب  ة (الب  دلو) واألج  زاء المدفون  ة ف  ي الت  راب یفض    ان  ھولھ  ذه اال  
  العالیة والتلوث الجوي في مناطق المصانع والمعامل ألغراض التشیید  رطوبةواألجزاء المعرضة لل

  ولھذا النوع من الطابوق الوان غامقة متغیرة .
أو الوسطیة تكون عادة معرضة لدرجات حراری ة معتدل ة  اعاله مباشرة الطابوق الذي یلي الدور المذكور -٢

وكافیة الخواص المطلوبة من حیث الشكل والقوة والمتانة وتجانس االلوان . ویستعمل ھذا النوع من الط ابوق 
  وحدات لجمیع اجزاء التشید .

    ویشمل ھذا النوع الطابوق االصفر والطابوق األبیض .
منطقة األشتعال والتي تلي األدوار الوسطیة وتكون عادة معرضة لدرجات عن  الطابق في األدوار البعیدة -٣

حرارة وغیر كافیة لتوفیر مستلزمات الط ابوق الجی د فقوت ھ ض عیفة ولون ھ احم ر ی وحي بع دم اكتم ال الح رق 
  ویستعمل االسیجة واالعمال الوقتیة االخرى . ویسمى ھذا النوع بالطابوق المشوھب والطابوق االحمر .

  عبئة االفران والحرقطرق ت
توج د ط رق متع ددة النج  از عملی ة التعبئ ة والح  رق للط ابوق الط ري منھ ا البدائی  ة الت ي بواس طة الك  ور   

الدائری  ة اذ     تس  قیف الك  ور بالط  ابوق المص  خرج عل  ى ش  كل قب  ة وعل  ى ارتف  اع مناس  ب م  ن قاع  دة الح  رق 
ع د ذل ك ینق ل الط ابوق الط ري ویرص ف عل ى الن ار واألبخ رة ال ى اعل ى ، وب لتسلس ل وتستحدث للقبة فتحات

ً الى اعلى وبعد االنتھاء من التعبئة یبدأ الح رق  شكل ادوار فوق الطابوق المصخرج تتخللھا فراغات   صعودا
مثل النفط االسود واألخشاب وتس تمر عملی ة  صلبابالقاعدة حیث یجري ادخال الوقود من نافذة جانبیة سائالً أو

مدة تت راوح ب ین اس بوعین ال ى اربع ة اس ابیع ، وعل ى ال رغم م ن ج ودة ھ ذا الن وع م ن الحرق بتغذیة الوقود ل
الطابوق لكن كمیة استیعاب الكورة محدودة وال یغطي احتیاجات التشید المتنامي ، ولھذا      صممت االف ران 

  الحدیثة وتطور اسلوب الحرق حتى اصبحت ما ھي علیھ اآلن . واالفران الحدیثة على نوعین :



  لالنوع االو
یشید على ش كل مس تطیل ول ھ مدخن ة واح دة او اكث ر حس ب التص میم وتق ع عل ى اح د الط رفین ویج ري   

ً ال ى األعل ى لتغلی ف الط ابوق الط ري ال ذي  انفاقالحرق من خالل  تعمل في القاعدة وتتصل بممرات ص عودا
ابوق ة حی ث تلتق ي ھ ذه وح دات عمودی ة لغ رض ایص ال الن ار ال ى ك ل ط  ث میرصف على شكل طبقات افقی ة 

وع  ادة یك ون عم ل ھ ذا الن  وع م ن االف ران متقط  ع   الج والمم رات بالمدخن ة الرئیس یة لتص  ریف االبخ رة ف ي 
ً لكل دورة  یستغرق الح رق ب ین اس بوعین ال ى اربع ة  ویستوعب كمیة من الطابوق الطري بحدود خمسین الفا

  الفرن . نوعیةط االسود حسب اسابیع ویستعمل وقود الفحم الحجري ومسحوق الفحم والنف
  النوع الثاني

یكون باش كال متع ددة منھ ا ن وع یتك ون م ن قاع ة كبی رة  Hoffman Kilnوھو الفرن المسمى ھوفمان   
میكة ذات ابواب جانبیة ویكون الحرق فی ھ خ الل فتح ات م ن الس قف وی تم تجمی ع س  جدرانھا مستطیلة الشكل

طة قنوات متعددة في اس فل الف رن تنتھ ي بمج رى خ اص ی ؤدي ال ى الدخان والغازات الناتجة من الحرق بواس
أي تتم عملی ة التعبئ ة والح رق والتفری غ م ن من اطق مختلف ة   دوریةمدخنة ویتم الحرق في ھذا النوع بصورة 

ال ى اقس ام منفص لة ویك ون ذا اب واب واس عة ،   مقسما من الفرن في وقت واحد وھنالك نوع آخر احدث یكون
ف  ران الحدیث  ة الف  رن النفق  ي حی  ث تك  ون منطق  ة الش  عل فی  ھ بینم  ا یتح  رك الل  بن المحم  ول عل  ى وم  ن ان  واع اال

  عربات خاصة فھي تدخل الفرن من جھة وتخرج مفخورة من جھة اخرى .
 ٧٥٠           تعتمد درجة الفخر على نوع الطین المستعمل ونوعیة الطابوق المطلوبة وھي تتراوح بین  
االسود بصورة رئیسیة ف ي الح رق ویمك ن اس تخدام مص ادر الطاق ة األخ رى ف ي  نفطال م ، یستعمل ١٠٠٠ –

  الحرق اذا كانت اقتصادیة .
  

 ً                Post – Test: االختبار البعدي     خامسا
  عرف الطابوق الطیني ؟ وما ھي المواد الخام التي یصنع منھا . -١
  عدد طرق صناعة الطابوق الطیني . -٢
  مستویات الطابوق الناتج  من مرحلة الحرق الفنیة للطابوق ؟.ما ھي  -٣
  كم نوع من انواع االفران تستخدم لحرق الطابوق الطیني ؟. -٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  الثالثة الوحدة النمطیة

  الطیني الطابوق اتواستعماالت ومواصف خواص

   واالنشاءات لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناء

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  



: ً   Over Viewة               النظرة الشامل أوال

  الفئة المستھدفة -١
  . واالنشاءات طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء

 Rationaleالمبررات                     -٢

  تعریف الطالب بخواص الطابوق الطیني واستعماالتھ وكذلك مواصفات الطابوق الطیني .

 Central Ideaفكرة المركزیة        ال -٣
  التعرف على خواص الطابوق الطیني . -١    

  استعماالت الطابوق الطیني . -٢    

  مواصفات الطابوق الطیني . -٣    

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .-أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف .-ب 
 ي .قم بأداء االختبار القبل-ج 

  

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

 ً  Pre - test: االختبار القبلي  ثالثا

   -أجب عن االسئلة التالیة :             

  ھل للطابوق ھواص ھندسیة ؟. – ١

  من االصناف الرئیسیة . كیف یمكن تحدید وتمییز الطابوق الطیني عن غیره -٢

  

  

  

  

  

 



 ً   خواص ومواصفات الطابوق الطینى واالستعماالت  – الثالثة: الوحدة النمطیة رابعا
  الشكل واالبعاد ونوع المنتوج - ١

یك  ون الط  ابوق الص  الح للبن  اء ذا ش  كل جی  د وتك  ون زوای  اه قائم  ة وحافات  ھ مس  تقیمة وس  لیمة وأوجھ  ھ   
ً م  ن قط  ع الحص  ى ویج  ب ا الش  قوقمس  تویة وخالی  ة م  ن  ً ت  ام الح  رق خالی  ا ن یك  ون مقط  ع الط  ابوق متجانس  ا

م ن أي بع د .  ± %٣مل م ویس مح بتف اوت مق داره  )  X 12 X 8 24(  والحجر والعقد الجیریة وتكون ابعاده
ً ان  ١٩٦٩) لس  نة ٢٥العراقی  ة رق  م (  القیاس  یةواالبع  اد الم  ذكورة ھ  ي حس  ب م  ا وردت ف  ي المواص  فة   علم  ا

  ) ملم .٧٥ع ھو (السمك الشائ
  وینتج اكثر من نوع واحد من الطابوق وكاآلتي :

: ھو ذلك النوع من الطابوق الذي ال یزید مقدار احتوائھ على المسامات النافذة او غیر ) Solid(المصممت  -أ
) م  ن حجم  ھ ویك  ون ذا تحم  ل اكث  ر م  ن غی  ره م  ن األن  واع ، ولھ  ذا الس  بب یس  تعمل ف  ي األس  س ٢٥الناف  ذة (
  ءات نحتاج الى قوة تحمل عالیة .واالنشا

) م ن ٢٥%: وھو نوع من الط ابوق ال ذي ال یزی د مق دار احتوائ ھ عل ى الثق وب ( )Perforatedالمثقب ( -ب
ً باالثقال وف ي القواط ع  حجمھ و    قوة تحمل أقل من النوع االول ویستعمل في االبنیة والمنشآت المحملة نسبیا

  والحواجز .
) م ن حج م الطابوق ة ٢٥%ویحتوي ھذا النوع على تجاویف یزی د مق دارھا عل ى (:  )Hollowالمجوف ( -ج

الج دران غی ر المحمل ة الن ویكون الفراغ غیر محدد ، ویستعمل ھذا الن وع م ن الط ابوق ع ادة ف ي القواط ع و
  تحملھ یكون 

لطابوق ة     ) م ن حج م ا٢٥%: وھو الطابوق الذي یكون فیھ حج م الفج وات اكث ر م ن ( )Cellularالخلوي ( -د
ً من جھة واحدة ویستعمل كالطابوق المجوف .   فراغ الفجوات مفتوحا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) اشكال الطابوق للفجوات٣شكل رقم (
  المسامیة - ٢ 

وجود الفجوات الدقیقة والتي قد تمیز بالعین المجردة او ال یمكن تمییزھا وتكون متصلة فیما بینھ ا او مغلق ة    
كون عل ى الس طح الخ ارجي للم ادة .  مس امیة الط ابوق تعن ي قل ة ف ي الكثاف ة وقل ة ف ي التحم ل ت   المادةداخل 

الطابوق على مقدار الكبس اثناء الص نع  تعتمد مسامیةوزیادة في امتصاص الماء وزیادة في العزل الحراري .
یة بأزدی اد الفخ ر حی ث تق ل المس ام الفخ روكمیة الماء المتبخر من داخل عجین ة الط ابوق وك ذلك عل ى درج ة 

ً بأسم (المصخرج) اقل االنواع مسامیة او معظم مساماتة من النوع  ویكون الطابوق المنصھر المعروف محلیا
  ون امتصاص الطابوق للماء قلیالً المقفل وفي ھذه الحالة یك

  التحمل -٣
  : فالطابوق بالنسبة لتحملھ لالثقال الى ثالثة اصنایصنف         



) ف  ي بن  اء االنش  اءات واالس  س المحمل  ة باالثق  ال ٢،  ١ھ  ذا الط  ابوق بدرجتی  ھ (یس  تخدم :  نف أص  
والمعرضة للتآكل الشدید بفعل العوامل الطبیعی ة او الجوی ة كم ا مب ین ف ي مس ودة المواص فة القیاس یة 

  ) .١٤٢٩رقم (
ر ) ف  ي بن  اء االنش  اءات المحمل  ة باالثق  ال وغی  ٢،  ١یس  تخدم ھ  ذا الط  ابوق بدرجتی  ھ ( :  ص  نف ب

المعرضة للتآكل الشدید بفعل العوامل الجویة او الطبیعیة االخرى ، كالج دران المس تعملة ف ي االوج ھ 
 الخارجیة والتي ال تتعرض الى اخراق او نفوذ الماء بوقایة المقاطع االفقیة لھا بمادة مانع الرطوبة .

        یر المحملة باالثقال كمساند ) في بناء االنشاءات غ٢،  ١یستخدم ھذا الطابوق بدرجتیھ ( :  صنف ج   
  او للبناء الداخلي والقواطع التي ال تتعرض للتآكل الشدید بفعل العوامل الجویة او الطبیعیة .   

  لقد حددت المواصفات العراقیة الحد االدنى لتحمل الطابوق حسب اصنافھ بموجب الجدول ادناه :
   ٢٤/١٩٦٩المواصفات القیاسیة العراقیة 

  طلبات تحمل الضغط في الطابوق الطینيجدول مت
  - ١-جدول رقم 

  الحد االدنى لقوة االنضغاط میكاباسكال   صنف الطابوق
  )٢كغم/سم ١٠میكاباسكال =  ١(

  معدل قوة انضغاط عشر طابوقات  الدرجة  
  ١  أ

٢  
٢٠  
١٦  

  ١  ب
٢  

١٣  
١١  

  ١  ج
٢  

٩  
٧  

  امتصاص الماء - ٤
ً ان لكمیة الماء الممتص عالقة بمقد       ار تحمل الطابوق ، أذ ان الطابوق یكون تحملھ اقل عندما یكون رطبا

ً م ع الم ادة الرابط ة كم ا وأن  ً في حركة االمالح التي تسبب التزھر أو التفاعل سلبیا كما أن الماء عامالً رئیسیا
ً لتفتی  ً قوی ا ت الطابوق ة امتصاص الماء یؤدي الى طبقات االنھاء واالصباغ كما أن الماء الممتص یع د مص درا

عالق  ة ب  دوام البن  اء بالط  ابوق ، وم  ن الواض  ح ف  أن الج  دار  الم  اءعن  د االنجم  اد ، ل  ذا ف  أن لظ  اھرة امتص  اص 
) الح   د االعل   ى ٢٥الرط   ب ال یناس   ب أي س   كن ص   حي ، لق   د ح   ددت المواص   فات القیاس   یة العراقی   ة رق   م (

) للص  نف ج   ـ %٢٥() للص  نف بدرجت  ھ و %٢٢) للنص  ف او بدرجت  ھ و (%١٧المتص  اص الط  ابوق ب  ـ (
ً بأن االرقام المذكورة ھي معدل امتصاص عشر طابوقات وتمثل     الوزنی ة لالمتص اص عن د  بدرجتھ ، علما

  ) . ١٩٦٩لسنة  ٢٤الفحص بطریقة الغلیان أو االمتصاص ، (المواصفات القیاسیة العراقیة رقم 
  :وجود االمالح القابلة للذوبان والتزھر - ٥

ً ف ي ح دوث تعد االمالح القابلة  ال ذي یع رف  Efflorescenceالتزھ ر للذوبان بالماء في الطابوق عامالً مھما
ً الشورة ، أذ أن الماء (وھو العامل االساسي في حركة األمالح) الحاوي على االم الح یتبخ ر م ن س طح  محلیا

ً الى تجمع االمالح بشكل متبلور على السطح او تحتھ ً ظھ ور  البناء بالطابوق المعرض للجو مؤدیا بقلیل مسببا
  الجدار وتؤدي الى تساقط طبقات االنھاء . تشوهطبقات بیضاء أو صفراء 

كبریتیة تأثیر ضار على المواد الرابطة السمنتیة أذ أن لالمالح الكبریتیة بوجود الماء  من نوع لالمالح الذائبة 
ت حجم كبیر مما یؤدي الى تفتت التفاعل مع بعض مركبات االسمنت وینتج عن ھذا التفاعل مركبات جدیدة ذا

الح د االعل ى المس موح ب ھ لالم الح   ١٩٦٩لس نة  ٢٥الرابطة .لقد ح ددت المواص فات القیاس یة العراقی ة رق م 
  -القابلة للذوبان كما في الجدول ادناه :

  
  
  
  
  

  الطابوق الطیني –جدول   یبین الحد االعلى المسموح بھ لنسبة االمالح القابلة للذوبان في 



  
% مجموع كبریتات قابلة   ف الطابوقصن

  للذوبان بالحامض
%   % كالسیوم

  مغنیسوم
  % صودیوم  % بوتاسیوم

  أ        
  ب       
  ج      

0,3            
0,3              

          - 

    ٠ , ١  
    ٠ , ١  

  ٠ ,٠٣  
  ٠ , ٠٣  

  

٠ , ٠٣  
0,03  

0,03      
0,03      

      
   :كما في الجدول ادناهحدود التزھر المسموح بھا  ١٩٦٩لسنة  ٢٤سیة العراقیة رقم القیا وحددت المواصفة 

  
  
  
  
  
  العزل الحراري - ٦

وملبوخ غیر الطابوق الطیني من المواد العازلة الجیدة بینما یعتبر جدار الطابوق بسمك طابوقة واحدة ال یعد 
ً یحتوي على نفس الكمیة من المواد االنشائیة ا حسب انظمة كاف للعزل ً مجوفا لبناء البریطانیة لكن جدارا

ً اكثر للعزل .   یكون مناسبا
  مقاومة الحریق - ٧

الطابوق الطیني مادة جیدة لمقاومة الحریق ، فالجدار المبني بمونة السمنت وبس مك نص ف طابوق ة ل ھ   
س  اعتین وھ  ي فت  رة جی  دة ، أذ ان مقاوم  ة الحری  ق یعب  ر عنھ  ا بع  دد س  اعات مقاوم  ة   الحری  ق قابلی  ة مقاوم  ة

في االرواح او ال یمكن معھ االنقاذ والسیطرة على الحریق .   یؤدي الى اضرارالحریق دون ان یحدث انھیار 
في الدور الت ي ال تزی د االرض او الطوابق العلیا  البناء علىان بعض انظمة البناء تتطلب ان یكون للجزء من 

البن  اء ال  ذي تح  ت        تك  ون مقاوم  ة ع  ن ث  الث طواب  ق مقاوم  ة للحری  ق ال تق  ل ع  ن نص  ف س  اعة عل  ى ان 
  االرض (السرداب) في الدور ذاتھا ال تقل عن ساعة واحدة . 

  انواع الطابوق الطیني -٨
  

س  تعمل ف  ي تطبی  ق ) س  م وق  د ك  ان ی ٥٠  X ٢٥ X ٢٥الط  ابوق  الس  طحي : ویك  ون بابع  د ح  والي ( -1
  السطوح .

) س م  ٧ X ٣٠ X ٣٠) س م ال ى (  ٦٠ X ٢٨ X ٢٨الطابوق الفرشي : وھو الذي تتراوح ابعاد بین (  -2
وك  ان یس  تعمل ف  ي تطبی  ق بع  ض االرض  یات وخاص  ة الرطب  ة ، وان اكث  ر اس  تعمال ھ  ذا الن  وع م  ن 

م ات حاوی ة عل ى ام الح الطابوق حالیا في اعمال اكساء الجدران ، اذ ان ھ ذا الط ابوق یص نع م ن خا
كبریتیة تعطي اللون االصفر الذھبي للطابوق بعد الفخر تقطع الطابوقة الواح دة ال ى ث الث قط ع وی تم 
نجرھا للحصول على سطح متمیز اللون ،وتكون قد تخلصنا من االمالح الكبریتیة ویعد ھذا النوع من 

ھ قلل من اس تعمالھ واقتص ر اس تعمالھ عل ى الطابوق من االنواع الجمیلة في االنھاء اال ان ارتفاع كلفت
 ترمیم او تصلیح بعض االبنیة التراثیة كواجھات المدارس القدیمة والمساجد .

، الطابوق الناري : یستخدم الطابوق الناري في تبطین المصاھر واالفران والمداخن والمواقد وغیرھا  -3
یمكن اس تخدام الم واد االنش ائیة التقلیدی ة وفي المحالت التي ترتفع فیھا درجة الحرارة كثیرا بحیث ال 

لیكوني ، اذ یصنع الطابوق الناري ام ا م ن الن وع الطین ي الخ اص مث ل الكاؤلین ات. او م ن الن وع الس 
وف ي ك ال  2Sioس یلیكا  %٩٢) الحاوی ة عل ى م ا ال یق ل ع ن  Sandتستعمل  المواد االولیة ( الرم ل 

اس لوب خ اص بحی ث یك ون الن اتج مقاوم ا للح رارة النوعین یك ون الح رق ب درجات ح رارة عالی ة وب
العالیة وال ینتج الطابوق الناري محلیا في الوقت الحاضر .ویبنى الطابوق الناري عادة باستعمال قیمة 

 من طین ناري لتفادي االنفصال بین الطابوق والقیمة نتیجة التعرض للحرارة المرتفعة .
طلیا بمادة تزجج ت بفع ل ي یكون فیھ وجھ واحد او اكثر مالطابوق المزجج : وھو الطابوق الطیني الذ -4

ھ و   )  Salt Glazed Brickفتعط ي مظھراص قیل وملون ا ، فالط ابوق الم زجج ب الملح (الح رارة 
طابوق ذو جھ  صقیل ، یتزجج الوجھ المقابل لنار الحرق اثن اء الفخ ر عن د تعرض ھ لغ ازات الف رن ، 

ر الفخر عند نھایة عملیة الحرق ، یعطي التزجج الوانا متع ددة وذلك بان یرمى الملح االعتیادي في نا
منھا اللون الرمادي والبني واالخض ر حس ب تركی ب المل ح المس تعمل . ویمك ن انت اج ط ابوق م زجج 

  قابلیة التزھر  الصنف
  أ
  ب
  ج

  یفخف –معدوم 
  وسطمت –خفیف 
  متوسط –خفیف 



بطل  ي او رش الوج  ھ او االوج  ھ الملس  اء م  ن الط  ابوق غی  ر المح  روق بمركب  ات خاص  ة ث  م یح  رق 
 Cermaic           او مزجج  ا بالس  یرامیك  Enamelledالط  ابوق فین  تج وجھ  ا مطلی  ا بالمین  ا 

Glazed   ، تكون الوان التزجیج متعددة منھا االبیض واالخضر والبني ومنھا بدرج ة لونی ة فاتح ة ،
متوسطة او غامقة تك ون االوج ھ المزجج ة ملس اء س ھلة التنظی ف وذات مقاوم ة لت اثیر بع ض الم واد 

ص  ورة خاص  ة الغ  راض الزخرف  ة المعماری  ة والمس  ابح ویس  تعمل الط  ابوق الم  زجج ب الكیمیاوی  ة
 والمطابخ وغیرھا .

  
  

               Post – Test: االختبار البعدي      خامسا ً 
  ما ھي الخواص الھندسیة للطابوق الطیني . – ١

  ما ھي اشكال الطابوق الطیني . – ٢

  كیف نمیز خاصیة المسامیة عن خاصیة االمتصاص . – ٣

  نواع الطابوق الطیني االخرى .ما ھي ا – ٤

  ما ھو الطابوق المزجج . – ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  

  

  
  الوحدة النمطیة الرابعة 

   الطیني الفحوصات الخاصة بالطابوق

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناء 

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  



: ً   Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -1
  .واالنشاءات التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء طلبة معھد التكنولوجیا / قسم 

 Rationaleالمبررات                     -٢

سیتعرف الطالب على الفحوصات االنشائیة الخاصة بالطابوق الطین ي : فح ص االبع اد للط ابوق ،فح ص 
االم  الح الذائب  ة  امتص  اص الم  اء للط  ابوق الطین  ي ، فح  ص المس  امیة للط  ابوق الطین  ي ، فح  ص نس  بة

   للطابوق الطیني ، فحص التزھر .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
  سیتعلم الطالب كیفیة  اجراء الفحوصات االنشائیة ومطابقتھا مع المواصفات الفنیة . 

  فحص االبعاد للطابوق  -١

  فحص امتصاص الماء للطابوق الطیني  -٢

  فحص المسامیة للطابوق الطیني -٣

  فحص نسبة االمالح الذائبة  -٤

  فحص التزھر  -٥

 Instructions                التعلیمات -٤   
ً .-أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي .  -ث

  

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
  جارب والفحوص الخاصة بالطابوق  التسیكون الطالب قادرا على فھم فقرات 

: فحص االبعاد واالمتصاص والمسامیة وتجربة                                  : الوحدة النمطیة الرابعة رابعا ً 
  الرطوبة  وفحص التزھر والضغط واالمالح الذائبة 

    
دف وطریقة العمل  والجداول تضمن الھ . الحقیبة التعلیمیة العملیة لمواد االنشاءفى   كل فحص تم شرحة 

  .ت والنتائج  وحدود المواصفات ءاللقرا

  

  



  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  الوحدة النمطیةالخامسة 

  الخواص وطرق الصنع –الطابوق الزجاجي  –الطابوق الجیري 

   اتواالنشاء رع البناءلطلبة قسم التقنیات المدنیة / ف

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  



  
: ً   Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -1
  .واالنشاءات معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء طلبة 

 Rationaleالمبررات                     -٢

س  یتعرف الطال  ب عل  ى مفھم  وم الط  ابوق الجی  ري وخواص  ھ وط  رق ص  نعھ ث  م س  یتعرف عل  ى الط  ابوق 
   الزجاجي وخواصھ واستعماالتھ .

 Central Idea   الفكرة المركزیة      -٣
ً على معرفة :   سیكون الطالب قادرا

  الطابوق الجیري تعریف  – ١

  طریقة صناعتھ  – ٢

  خواص الطابوق الجیري  – ٣

  استعماالت الطابوق الجیري – ٤

  الطابوق الزجاجي تعریف – ٥

  خواصھ واستعماالتھ. – ٦

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .أدرس النظرة الشا -أ    ملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  الرملي ) وحدة انشائیة . –ھل الطابوق ( الجیري  – ١
  بوق الجیري یستعمل في البناء .ھل الطا -٢
  ھل الطابوق الزجاجي وحدة انشائیة . – ٣
  ھل یستعمل مع الطابوق االعتیادي . – ٤
  من أي مادة یصنع الطابوق الزجاجي . – ٥
 



  
  الجیرى ) والطابوق الزجاجى  –الطابوق( الرملى  –خامسة الالوحدة النمطیة رابعا ً :

  الطابوق الرملي( الجیري )  - ١
طابوق الرملي : ھو عبارة عن مادة بنائیة مصنوعة من خلیط متجانس من الرمل النقي بنسبة ال تتجاوز ال

على ان ال تزید نسبة اوكسید المغنیسیوم في المواد المذكورة عن  %١٠ومن الجیر ( النورة ) بنسبة  %٩٠
ا وضغطھا بوساطة اجھزة ثم یضاف الماء الى الخلیط المذكور كي یتحول الى عجینة ھشة یتم تقطیعھ %٣

طن ثم ترسل بعد ذلك الى غرف البخار لتعریض الطابوق  ١٥٠كابسة لھا القدرة على تسلیط ضغط قدره 
درجة مئویة ولمدة ثماني ساعات وبعدھا  ٢٠٠ضغط جوي ودرجة حرارة تعادل  ١٦المذكور لضغط یعادل 

  یصبح الطابوق صالحا لمختلف االستعماالت .
) سم اما اللون فھو  x١٢x٧ ٢٥الرملي عن الطین من ناحیة الحجم الذي یكون ضمن ( ال یختلف الطابوق 

  غالبا رمادي فاتح وھو اللون الناتج من خلط الرمل االسود ( النھري )مع النورة .
  خواص الطابوق الرملي

ان اشكال الطابوق الرملي اكثر انتظاما من الطابوق الطیني وذلك لطبیعة صنعھ وعدم دخولھ  -1
 فران الحراریة اال

 خلوه من االمالح الذائبة وبالتالي من ظاھرة التزھر  -2
 ال یحتاج الى التشبع بالماء عند البناء كما ھو الحال بالنسبة للطابوق االعتیادي  -3
الطابوق الجیري بحافاتھ المستقیمة والخالیة من الشقوق وان سطحھ ال یتاثر او یتاكل بمرور یتمیز  -4

 الطابوق االعتیادي الزمن كما ھو الحال في
 قابل للتلوین بالوان مختلفة  وحسب الطلب كما یمكن استخدامھ في البنائء الجدران ووجھات االبینة -5
 قلیل التاثر بالماء وبالعوامل الطبیعیة االخرى -6
 العن عزلھ النسبي لھا ضیتمیز بقلة تمدده بالحرارة ف -7
دام ھیكل كونكریتي ، اذ تبلغ قوة تحملھ یتمیز بقوة التحمل اذ یمكن بناء عدة طوابق وبدون استخ -8

  ٢كغم / سم ١٥٠
  الطابوق الزجاجي - ٢
وھو عبارة ع ن قط ع بنائی ة زجاجی ة بوج ھ زج اجي واح د أو وجھ ین زج اجیین ومجوف ة م ن ال داخل تعم ل   

ً ب ین  ع او س م ف ي الطل ٢٠ – ٨باشكال منھ ا الدائری ة او المربع ة او المس تطیلة وبأبع اد مختلف ة ومتغی رة غالب ا
) س م للمرب ع أو ١٩ ,٧ x ٧,١٩) و (١٤ ,٦ x ١٤ ,٦واالبع اد الشائع ـة ھ ي ( س م١٢القطر وبس مك مق داره  

)١٩ ,٧ x سم . ١٢ ,٠ – ٨ ,٠) سم للمستطیل وبس  ٩ ,٥  
  استعماالت الطابوق 

  -التالیة : یستعمل الطابوق الزجاجي الغراض
ي یتطل ب فیھ ا ان ارة طبیعی ة ب دون رؤی ا معماریة في الزخرفة واالض اءة ف ي المح الت الت  الغراض -1

 الداخل والخارج 
وب  دون اس  تعمال الش  بابیك وذل  ك لمن  ع الغب  ار م  ن ال  دخول كم  ا ف  ي بع  ض معام  ل الص  ناعات الدقیق  ة  -2

 وااللكترونیات والساعات واالفالم وغیرھا .  كاالدویة
تم ال تكس ر الزج اج یستعمل ك ذلك ف ي الج دران والس قوف الت ي ال یمك ن اس تعمال الش بابیك فیھ ا الح -3

 االعتیادي بسھولة باالضافة الى حجب الرؤیا مثل جدران وسقوف السرادیب .
  الخواص :

الطابوق ة المج  اورة لل  وجھین خش  نة الملم  س وذات ب  روز او نت  وء ط  ولي واح  د او اكث  ر وذل  ك لت  أمین  -1
ً الى اشكال ھندالمادةالترابط مع  ً او مقسما سیة م ن داخ ل الوج ھ الرابطة یكون الوجھ صقیالً أو مضلعا
 او خارجھ . 

 بالوان متعددة .  الزجاجي وینتج الطابوق -2
اال  المتصاص الصوت وھو یسمح بمرور نسبة م ن الض وء المس لط علی ھ  قابلأن وجھ الطابوقة غیر  -3

 .غیر شفاف . أي ال یمكن الرؤیا خاللھ وھو مقاوم للنار  انھ
 العزل الحراري .  في زیادةالتي تساعدغیر ناقل للحرارة وذلك لوجود الفجوات الداخلیة  -4



 ٦:  ١:  ١أو قیم  ة س  منت ن  ورة  ٤:  ١الج  دران بالط  ابوق الزج  اجي باس  تعمال قیم  ة الس  منت تبن  ى  -5
ویفضل استعمال الطابوق البورتالندي االبیض او الملون حس ب الحاج ة ، ویستحس ن ان تك ون لیون ة 

  .القیمة قلیلة الن الطابوق ال یمتص الماء 
  
  

               Post – Test  : االختبار البعدي     خامسا ً
  عرف الطابوق الجیري . -1
 عدد المواد التي یصنع منھا الطابوق الجیري ، موضحا خواصھا. -2
 اشرح طریقة صناعة الطابوق الجیري . -3
 قارن بین خواص الطابوق الجیري والطیني . -4
 وضح استعماالت الطابوق الجیري . -5
 وضح خواصھ . ما ھو الطابوق الزجاجي ، -6
  عدد خواص واستعماالت الطابوق الزجاجي . -7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  السادسة  الوحدة النمطیة

  الكتل الخرسانیة –الطابوق الخرساني 

   واالنشاءاتع البناءلطلبة قسم التقنیات المدنیة / فر

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  



: ً   Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -1
  . واالنشاءات ھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناءطلبة مع

 Rationaleالمبررات                     -٢

ص  ممت الوح  دة لتعری  ف الطال  ب بالمعلوم  ات االساس  یة ع  ن مفھ  وم الط  ابوق الخرس  اني ، ومكونات  ھ ، 
الخرس  انیة وص  ناعتھا ومزای  اه ومس  اوءھا  ص  ناعتھ واس  تعماالتھ ، ث  م معرف  ة الطال  ب بتعری  ف الكت  ل

   واستعماالتھا وطرق تخفیف وزنھا .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معالفة :       -سیكون الطالب قادرا

  تعریف الطابوق الخرساني والمواد التي یصنع منھا . -١

  صناعة الطابوق الخرساني واستعماالت الطابوق . – ٢

  لطابوق الخرساني .خواص ا – ٣

  تعریف الكتل الخرسانیة والمواد التي تصنع منھا . – ٤

  استعماالت وخواص الكتل الخرسانیة . -٥

  طرق تخفیف زظن الكتل الخرسانیة . -٦

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .-أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 بلي .قم بأداء االختبار الق-ج 

  

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  ھل الطابوق الخرساني صنف رئیسي من  أصناف الطابوق ؟. -1
 ھل یعتبر وحدة انشائیة وھندسیة ؟. -2
 ما ھي المواد الخرسانیة ؟. -3
 نى كتل خرسانیة ، وھل تختلف  عن الطابوق الخرساني .ما مع -4

  
 



 ً   الكتل الخرسانیة  والطابوق الخرسانى   –: الوحدة النمطیة السادسة رابعا
  
   Concrete bricks   :   الطابوق الخرساني  – ١

  الماء كمیة مناي السمنت البوتالندي + الركام الناعم والخشن + ھو الطابوق المصنوع من مزیج خرساني 
قد تستعمل بعض المضافات للتلوین او لتعدیل خواص الطابوق الناتج ، یكون السمنت المستعمل اما من النوع 

  العادي  او المقاوم لالمالح حسب طبیعة ولون الطابوق المطلوب .
  ابعاد الطابوق الخرساني تكون بنفس ابعاد الطابوق الطیني العادي او اي ابعاد اخرى .

  یة للطابوق الخرساني خصائص الھندس
  

 مستوي االوجھ / مستقیم الحافات / ذو شكل ھندسي منتظم  -1
سمنت        ٨- ٥:  ١تغیر نسب مكونات مزجھ وتكون نسب المزج یمكن التحكم في تحملھ من خالل  -2

. ً  : ركام وزنا
 یمكن انتاجھ بالوان متعددة . -3
یة .بعد االنتاج بحوالي شھر لكي یثبت تقلص الجفاف عالیا لذا ال یستعمل قبل مرور فترة كافیكون  -4

ً بعد ھذه الفترة .  حجمیا
 . اال اذا استعمل ركام خفیف الوزن . ٣كغم / م ٢٣٠٠یكون ذو كثافة عالیة بحدود  -5
 ال یعتبر عازل حراري جید اذا استعمل الركام الطبیعي في انتاجھ . -6
 باالمالح الكبریتیة .یتاثر  -7

  صناعة الطابوق الخرساني 
  - ة طرق :ینتج بعد

  أ ) المزج   : وتقسم الى 
 بالمعدات البسیطة مثل الخالطات االعتیادیة -1
او معدات الیة تامة التحكم ، ھنا یكون الوزن ھو وحدة القیاس باستخدام الخالطات آلیة یمكن التحكم  -2

 بزمن الخلط .
  ب) صب الخرسانة في قوالب :

  أو تكون عملیة القولبة آلیة بصورة كاملة .اما تكون بسیطة تمالء فیھا المادة اي المزیج بالید 
  الخرسانة مع الكبس او مع الكبس واالھتزاز حیث ترفع القوالب بسرعة لغرض التجانس والرص ج) تصب 

د) ینضح الطابوق الخرساني الناتج اما بالماء او باستعمال البخار حیث تختصر فترة االنضاج الى بضع 
  ساعات بدال من عدة ایام

  ابوق الخرساني :اصناف الط
   ٢كغم /سم ٤٠ – ٧حسب معدل تحمل الضغط بین  سبعة اصنافحددت المواصفة البریطانیة 

  استعماالت الطابوق الخرساني
یستعمل في البناء للجدران الحاملة الداخلیة والخارجیة  كذلك في القواطع /االسس / لتغلیف الجدران حیث 

   یستعمل الطابوق الملون او باللون الطبیعي
  
  Concrete blocks  :    الكتل الخرسانیة   - ٢
بالنسبة  ١٦:  ٨:  ١الى  ٤:  ٢:  ١الكتل المنتجة من خلط سمنت ورمل وحصى ناعم بنسب متغیرة من ھي   

ً وذل ك لالقتص اد بالم ادة وللتقلی ل م ن الكتل ة الخرس انیة وك ذلك بجع ل  المطلوب واكثر للحمل مما یعمل مجوف ا
تعم ل بأش كال مختلف ة منھ ا مربع ات كبی رة أو ص غیرة أو دوائ ر أو ام ا التج اویف فر ع زالً . البناء بالكتل اكث 

  سم . ٤٠ x ٢٠ x ٢٠ الخرسانیة اشكال بیضویة واالبعاد القیاسیة للكتل 
: تصنع الكتل الخرسانیة بخل ط الم واد المطلوب ة ویمك ن اس تخدام نس بة م اء / س منت واطئ ة  الصنع طریقة    

ً بوض ع الم زیج ف ي قال ب حدی دي ال ى ان یم أل ب الخلیط تك بس بمك بس عال یرفع العطاء تحمل  القوال ب رأس ا
وترف  ع الكتل  ة الناتج  ة وتنش  ر لم  دة ی  وم واح  د ف  ي مح  ل رط  ب أو ی  تم   یف  تحعل  وي م  ع االھت  زاز المس  تمر ث  م 

فت ت او التص لب وتقلی ل ال تقلص ومن ع الكت ل م ن الت الكت ل م نواالنضاج ضروري لتمكین  Curedانضاجھا 
برطوبة مقارن ة لرطوب ة الج و . تك ون  الكتل وجعلھاالتشقق ، ثم تجفف والتجفیف عملیة تسریب الرطوبة من 



عملیة االنضاج والتجفیف أما في محالت مسقفة ومفتوحة الجوانب وغیر معرض ة للعوام ل الجوی ة (أذ ت رش 
االنضاج بالبخار في حجرات خاصة ،  برذاذ الماء ثم تترك لتجف) أو تجف بتسلیط تیار ھواء ساخن او یكون

  والتجفیف في محالت مفتوحة الجوانب ابطأ الطرق . االنضاجأن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) الكتل الخرسانیة ٤شكل رقم( 
  

  البناء بالكتل
تستعمل الكتل الخرسانیة لالغراض البنائی ة بش كل واس ع وان اس تعمالھ ف ي البن اء یرج ع ال ى ممیزات ھ المھم ة 

  ھي:و
ً سھولة ال )1   سم . ٤٠ x ٢٠ x ٢٠بناء وارتفاع االنتاجیة لكبر حجمھ الذي یكون غالبا
 اقتصادي في استھالك المادة الرابطة للبناء واالنھاء (البیاض واللبخ) . )2
امكانیة ترك الوج وه ب دون انھ اء أي انھ ا ت درز فق ط وذل ك بس بب انتظ ام اوج ھ وابع اد الكت ل ویمك ن  )3

 صبغھا 
 الثقال بالنسبة لكمیة نسب الخلط المستعملة .امكانیة التكیف في تحملھ ل )4
ً لحافات  ھ الح  ادة وحجوم  ھ المتس  اویة  )5 تعم  ل المفاص  ل بع  رض ثاب  ت (العمودی  ة منھ  ا واالفقی  ة) نظ  را

ً . تویةوھذاواوجھھ المس  یجعل وجھي الجدار المشید منھ مستویة تماما
  استعماالت الكتل الخرسانیة :

  
  سم . ٣٦ – ٢٠فیفة كجدران حاملة وتكون بسمك متغیر من في االعمال البنائیة في المنشآت الخ )1
 كذلك تستعمل في اعمال القواطع في االبنیة الھیكلیة ویفضل استعمال النوع الخفیف منھا . )2
 تستعمل في اعمال الواجھات واالرضیات والحدائق وفي اعمال الزخرفة . )3
بحجر مكس ر ف ي البن اء االس اس . تفض ل الكتل ة یمكن استعمال الكتل الخرسانیة االعتیادیة الوزن المعمولة ) ٤
البناء لالساس على الكتلة المجوفة على الرغم من ثقلھا ، وال یسمح بالبناء بالكتل المعمولة بركام  صممة فيالم

ً بس  بب ت  أثیر ذل  ك عل  ى دوام البن  اء وخاص  ة بفع  ل  كت  ل الت  يخفی  ف ال  وزن أو ال یك  ون االمتص  اص فیھ  ا عالی  ا
  سمنت : رمل أو سمنت : نورة ، رمل .   سس بمونةمالح وتبنى االاالنجماد وتأثیر اال

ً لع  رض كتل  ة واح  دة ویح  دد س  مك الج  دار حس  ب المتطلب  ات   : س  مك الج  دران الج  دار بس  مك یك  ون مس  اویا
ً م ن  یحدد السمكاالنشائیة وغیر االنشائیة ،  االدنى للقواطع الداخلیة غیر المحملة بحی ث یك ون الق اطع مس تقرا

باالھتزازات الناتجة عن حركة االبواب والشبابیك المثبتة فیھ   انھاء الوجھاالنشائیة ال یتأثر ھو او مادة  الناحیة
  او على انقالب القاطع ذاتھ .  واالنھاء . تلك التأثیرات التي قد تؤدي الى تصدع القاطع

  الخواص الردیئة للكتل الخرسانیة
  العزل الحراري للطابوق الطیني . الحراري للكتل الخرسانیة اقل منالعزل  - ١
معامل التمدد عالیة مقارنة بالطابوق الطیني مما یس بب احتم ال تش قق ف ي الوج ھ للج دران وبخاص ة ان   - ٢ 

  الملبوخة منھا .
  
  
  



  
  

  الكتل الخرسانیة الخفیفة
 لتخفی ف وزن الكت ل تقلیل الوزن للكتل الخرسانیة الستعمالھا قواطع في االبنیة الھیكلیة استعملت طرق عدی دة 

  -واھمھا :
  داخل الكتل الخرسانیة باستخدام الھواء ویكون ذلك : فجوات ھوائیةعمل  - ١ 

  في الكتلة قبل تصلبھا باستعمال طرق فیزیاویة . ادخال الھواء -أ    
ف ي الت ي تتفاع ل م ع الم اء وتعم ل عل ى ایج اد الفج وات والفراغ ات  استعمال بعض المواد الكیمیاوی ة -ب    

  الخرسانة .
  . مواد خشنة خفیفةاستخدام  – ٢   

  كالخشب أو الفحم الى الخلیط العطاء وزن خفیف . اضافة مواد نباتیة أو عضویة -أ      
  استعمال بقایا معدنیة كخبث الحدید . -ب       
  . استعمال بقایا معدنیة كقطع المیكا -ج       
    ة الوزن وكذلك تكون ذا عزل حراري وعزل صوتي جید .الكتل اھمیة خاصة من ناحیان لھذه       

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  عرف الطابوق الخرساني وبین طریقة صناعتھ . -1
 ما ھي المواصفات الفنیة للطابوق الخرساني . -2
 عرف الكتل الخرسانیة وبین طریقة صناعتھا . -3
 الخرسانیة .ما ھي مزایا ومساؤى الكتل  -4
 عدد استعماالت الكتل الخرسانیة في البناء . -5
 ما ھي طرق تخفیف وزن الكتل الخرسانیة . -6

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  الوحدة النمطیةالسابعة 

  الثرمستون

   واالنشاءات البناء لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  



  

: ً   Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -1
  . واالنشاءات ھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناءطلبة مع

 Rationaleالمبررات                     -٢

صممت ھ ذه  الوح دة لتعری ف الطال ب بالمعلوم ات االساس یة ع ن الثرمس تون / م واده وخواص ھ وط رق 
   صناعتھ .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
  -سیكون الطالب قادرا ً على معرفة :   

  تعریف الثرمستون . -١

  المواد التي یصنع منھا الثرمستون . -٢

  صناعة الثرمستون . -٣

  خواص الثرمستون . -٤

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .-أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف .-ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  ھل الثرمستون وحدة انشائیة وبنائیة ؟. -1
 ما ھي المواد التي یصنع منھا الثرمستون ؟. -2

  
  
  
  
  
  



  
  

 ً   الثرمستون   - : الوحدة النمطیة السابعةرابعا
  طریقة الصنع  -١

تتم صناعة الثرمستون من خلیط الرمل والنورة والسمنت ، بنسب مختلف حسب النوع المطلوب مع اضافة 
مسحوق االلمنیوم ومواد كیمیاویة اخرى ویتفاعل المواد المذكورة تفاعال كیمیائیا ینتج عنھا تكوین خالیا 

تفاعل بصب الخلطة في قوالب كبیرة ثم یتم تقطیعھا بابعاد الكرویة الشكل لتحریر غاز الحیدروجین ویتم 
مختلفة وحسب الطلب بواسطة مكائن قطع خاصة وبعدھا تخضع لعملیة تصلب نھائیة داخل افران حراریة 

  ساعة . ١١جو ولمدة  ١٢وبضغط  ٠م  ٢٠٠بدرجة حرارة 
  
  خواصھ الفیزیاویة وممیزاتھ -٢

  أ) خفة الوزن 
  

وذلك بسبب الفراغات التي یحتویھا  ٣كغم / م ٩٠٠ – ٤٠٠وزنھ حیث تبلغ كثافتھ  یتمیز الثرمستون بخفة
االسس المستخدمة في البناء والیك مقارنة وخفة الوزن تؤدي الى تقلیص في كلفة البناء واالقتصاد في حجوم 

  بین وزن الثرمستون وباقي المواد المستخدمة في البناء .
   ٣كغم /م ٢٣٠٠الكونكریت العادي 

   ٣كغم /م ١٧٠٠لطابوق الجیري ا
   ٣كغم /م ١٤٠٠الطابوق التجاري 

   ٣كغم /م ٧٠٠الثرمستون 
   ٣كغم /م ٦٠٠الخشب 

  
  الحراري والصوتي  ب) العزل

  
=جیدة للعزل الصوتي والحراري لوجود الفقاعات الھوائیة في كتلتھ حیث   الثرمستون بقابلیة جیدة  یتمیز

التوصیل الحراري والذي ھو دالة لعدد السعرات الحراریة المارة  تعتمد درجة عزلھ الحراري على معامل
) م خالل ساعة واحدة لتزید درجة حرارتھ مئویة واحدة ، بوجود ٠١خالل متر مربع واحد من جدار سمكھ 

) لھ یعتمد على معامل التوصیل  Kالفقاعات الھوائیة في الثرمستون فان معامل التوصیل الحراري (
التوصیل الحراریللمادة االساسیة وبالنظر لقلة معامل التوصیل الحراري للمادة ومعامل الحراري للھواء 

لذا فان خواص العزل الحراري للثرمستون  %٢٥االساسیة وبالنظر لقلة معامل التوصیل الحراري للھواء 
) لعدة  Kاري (یعتمد على الوزن الحجمي لھ ویظھر الجدول االتي العالقة بین الكثافة ومعامل التوصیل الحر

  انواع من الثرمستون .
) ضمن الكثافة والدرجة نفسھا للثرموستون تبعا لحجم المسامات  وطریقة ترسبھا ورطوبة  Kوتتغیر قیمة ( 

  المادة .
  

معامل التوصیل الحراري كیلو   ٣الكثافة كغم /م  الدرجة
  درجة م ٢سعرة /م

معامل النقل الحراري 
  . درجة م  ٢كیلو سعرة /م

١٣  %٩ - %٦  ٤٥٠ – ٣٥١  ٠٫٤%  
١٨  %١٢- %٨  ٥٥٠ – ٤٥١  ٠٫٥%  
٢١  %١٤ - %٩  ٦٥٠ – ٥٥١  ٠٫٦%  
٢٦  %١٧ - %١١  ٧٥٠ – ٦٥١  ٠٫٧%  

٣٢  %٢٠ - %١٤  ٨٥٠ – ٧٥١  ٠٫٨%  

  

  



  ج ) قابلیة امتصاصھ للماء

سم  ٢٤سم وھذا یعني ان جدران بدون لبخ وبسمك  ٢٤یوما یرتفع الماء الى مسافة  ٩٠یحتاج الثرمستون الى 
اشھر لكي تنفذ الرطوبة خاللھ وذلك لعم وجود قنوات شعریة بشكل كبیر  ٣یتعرض الى مطر لمدة ثالثة 

  مقارنة مع بقیة مواد البناء مما یجعل الثرمستون في موقع افضل من المواد االخرى من ھذه الناحیة .

  الخواص االقتصادیة  -٣

سم من البناء  ٢٤جیدة للثرمستون لذا فان سمك العزل الحراري : نظرا لخاصیة العزل الحراري ال -١
سم من حیث القابلیة العزل الحراري والمتانة وعلیھ  ٣٦بالثرمستون یعادل البناء بالطابوق العادي وبسمك 

سیتم توفیر ثلث مواد البناء ومصاریف العمل باالضافة الى ذلك فان قابلیة العزل الحراري للثرمستون تعادل 
العزل الحراري للطابوق االعتیادیة وبذلك یتم تقلیل الطاقة المصروفة للتدفئة والتبرید  مرات قابلیة ٦ – ٣

  بصورة ملحوظة وكبیرة .

العزل الصوتي : یمتاز الثرمستون كما ذكر بقابلیة متمیزة للعزل الصوتي كالضوضاء واالصوات المنئتیة  -٢
اعي ولغرض المقارنة في ھذا المجال فان بناء من خارج البنایة والتي تزداد نتیجة للتقدم الحضاري والصن

سم في حالة الملج من  ٧٧سم من الطابوق االعتیادي وسمك  ٦٤سم من الثرمستون یعادل سمك  ٢٤بسمك 
  الجانبین .

سرعة انجاز البناء : ان سرعة انجاز البناء بالثرمستون ھي اعلى مقارنة بالطابوق االعتیادي نظرا لخفة  -٣
) ساعات  ٩ – ٧لبناء متر مكعب بالطابوق االعتیادي یستغرق ( حیث ان الوقت الالزم وزنھ وكبر حجمھ 

  بینما یستغرق اربعة ساعات فقط عند البناء بالثرمستون .

متر مكعب من  %٢٧اقتصاد في المونة : یحتاج المتر المكعب الواحد من البناء بالطابوق االعتیادي الى  -٤
لصالح  ٤: ١متر مكعب اي بنسبة  %١٧نما یحتاج البناء بالثرمستون الى المونة ( االسمنت او الجص ) بی

  الثرمستون .

: نظرا لخفة وزن الثرمستون فان الحمل المسلط على االسس اقل مما ھو علیھ عند االقتصاد في االسس  -٥
ي الى االقتصاد البناء بالمواد االخرى كالطابوق الفخاري او الطابوق الجیري او الكتل الكونكریتیة مما یؤد

  في حجوم االسس المشیدة للمباني .

طوابق بالثرمستون  ٤ – ٣رغم خفة وزن الثرمستون فانھ یمتاز بقوة تحمل جیدة لذلك فانھ یمكن بناء  -٦
وحسب الكثافة اما قوة  ٢) كغم / سم ٥٠بدون الحاجة الى ھیاكل كونكریتیة حیث ان قوة تحملھ ال تقل عن ( 

  من قوة الضغط . %٢٠الشد فھي تعادل 

  ال توجد حاجة الى لبخ الجدران المبنیة من الثرمستون نظرا لكونھا مستقیمة وملساء . -٧

  خلو االمالح في تركیب الثرمستون . -٨

  ملم / م . ٠٫٣٤معامل التمدد للثرمستون قلیل مقارنة بمواد البناء االخرى حیث یبلغ  -٩

ون امینا ضد الحرائق من ناحیة السالمة اضافة الى مقاومتھ یتحمل درجات الحرارة العالیة وبذلك یك -١٠
  لالنجماد .

مقاوم للرطوبة وامتصاص الماء حیث ان المسامات الھوائیة التي بداخلھ مغلفة وقابلیتھا لالمتصاص في -١١
  ساعة  ٥٫٣٠ملم في  ٢١٠ساعة بینما قابلیة االمتصاص للطابوق العادي ھي  ٧٢ملم خالل  ١٠ – ٥حدود 

مقاومتھ للتعفن : یمتاز الثرمستون بمقاومتھ عالیة للتعفن بواسطة العفن والبكتریا واحسن ظروف التعفن  -١٢
  % . ٩٨ – ٩٥م ورطوبة نسبیة للھواء یتراوح بین  ٣٠عند درجة الحرارة 

  



               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  ما ھو الثرمستون وكیف یتم صناعتھ ؟. -1

 ا ھي خواصھ الفنیة .م -2

 عدد استعماالت الثرمستون في البناء . -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  الوحدة النمطیةالثامنة 

  معمل الطابوق الى  ةزیار

  ءاتواالنشالطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناء 

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
 
  



 Over Viewالنظرة الشاملة                -اوال      

  الفئة المستھدفة  -  ١ 
   نولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء واالنشاءاتطلبة معھد التك

                  Rationaleالمبررات  -٢
یصنع منھا تھدف الى تعریف الطالب عند زیارتھ لمعمل الطابوق بالمواد االولیة التى  ھذة الوحدة      

     صناعة الطابوق وفرن الحرقالطابوق ومشاھدة طریقة 

 Central Ideaالفكرة المركزیة         - ٣
ً على معرفة    :سیكون الطالب قادرا

  المواد االولیة للطابوق.-١

  مكائن الخلط والعجن  -٢

  قطع لبنة الطابوق كیفیة   -٣

  افران الحرق وتصمیمھا  -٤

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 االھداف . إقرأ -ب 
  قم بأداء االختبار القبلي . -ج 
  

ً : األھداف األدائیة    Performance Objectives    ثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة الثامنة عشر قادرا

  
ً : االختبار القبلي    Pre – test                 ثالثا

 التى یصنع منھا الطابوق الطینى  المواد ما ھي -1

 .ماھى انواع افران الحرق  -2

  مشاھدة المعمل رابعا :  
 سیستمع الطالب الى الشرح المطلوب بالزیارة حسب الھدف 

           post –test  خامسا : االسئلة البعدیة  
  كیف یتم تحضیر المواد االولیة لصناعة الطابوق  -1

 ماھى مراحل الحرق التى یمر بھا الطابوق        -٣         یتم كبس الطابوق           كیف  -2



  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  الوحدة النمطیة التاسعة 

  الحجارة  

  واالنشاءاتلطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناء

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  لتدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغداديا

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  



: ً   Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -1
  . واالنشاءات ولى / فرع البناءطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة اال

 Rationaleالمبررات                     -٢

صممت ھذه الوحدة لتعریف الطالب بالمعلوم ات االساس یة ع ن الحج ارة المس تخدمة ف ي البن اء وانواعھ ا 
   واالصل الجیولوجي لھا وومیزات كل نوع .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
  -قادرا ً على معرفة :سیكون الطالب     

  اھمیة حجر البناء . -١

  االصل الجیولوجي للحجارة وانواعھا . -٢

  ممیزات كل نوع من الحجارة . -٣

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األد  Performance Objectivesائیة     ثانیا

  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  ما ھو اصل الحجارة . -1
 ھل تستعمل الحجارة في اعمال البناء ؟.  -2
 ھل توجد انواع مختلفة من الحجر ؟. -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحجارة  –: الوحدة النمطیة التاسعة رابعاً 
  لصخور (الحجارة)ا

الصخور او الحجارة بكثرة في الطبیعة وقد عرفھا واستخدمھا االنسان منذ الق دم وبم رور ال زمن ط ور ط رق 
اقتالعھا من الجبال او من باطن االرض واستخدامھا لغایات متعددة في التشیید كبناء الدور واالسوار والقالع 

  لزخرفة والتزیین ونحت التماثیل وغیرھا .كالسدود واالھرام وكذلك الھداف معماریة كمواد ا
  الى ما یأتي : رة من حیث التكوین المنشآة الجیولوجيالحجا تصنف       

   Igneous rocksالصخور الناریة     - ١
 الصخور المتكونة من مواد منصھرة بفعل الحرارة العالیة من باطن االرض بردت وتصلبت بعد اندفاعھا الى

سطة الب راكین والش قوق الناتج ة ع ن الھ زات الرض یة وال زالزل ، وھ ذه الص خور عل ى بواالقشرة االرضیة 
  نوعین :

  : وھي التي تصلبت فوق القشرة االرضیة . الصخور البركانیة -أ 
: وھي التي تصلبت تحت القشرة االرضیة ومن اھم ان واع ھ ذه الص خور الس لیكونیة الصخور الحراریة  -ب 

عھ المختلفة والتي تحتوي على بلورات الكوارتز والمایكا واالمالح المعدنیة االخرى ) بانواالكرانیتالمسماة (
  الصخور الكلسیة المتكونة من سلیكات الكالسیوم والصودیوم والبوتاسیوم وااللمنیوم . وكذلكلتلوین الصخور

ً وكثافتھا عالیة قلیلة المسامیة بسبب التماس ك المت ی ن ب ین الجزیئ ات الناتج ة الصخور البركانیة تكون قویة جدا
الوان جذابة كاالحمر والقرم زي واالس ود والرم ادي او مجتمع ة ولھ ذه الخص ائص فوائ د  االنصھار ولھاعن 

الظ روف القاس یة الت ي تس بب التآك ل الفیزی اوي بفع ل االنجم اد وال تقلص  لكبیرة ومقاوم ةكثیرة لحم ل االثق اال
التركیب الجزیئي او الوسط الخارجي الصخور الناریة في  خلالمؤكسدة داوالتآكل الكیمیاوي بفعل الحوامض 

  معماری  ة اخ  رىتش  یید االس  س والقواع  د واالعم  دة الحامل  ة لالثق  ال ورص  ف المماش  ي والط  رق والغ  راض 
ً في االستخراج والتصنیع .  ً لصالبتھا العالیة فالصخور الناریة تكلف كثیرا   ونظرا

  الصخور الرسوبیة - ٢
كون ت م ن ترس بات مائی ة عل ى ش كل طبق ات وتص لبت بفع ل الض غط االرض ي الع الي وھي الص خور الت ي ت

وتتألف من جزیئات معدنیة متماسكة مع بعضھا بمادة معدني الصقة وتحتوي على نسبة كبیرة من كاربون ات 
ً م ن حی ث التركی ب  ونسب متفاوتة من مواد رملیة وطینیة ومركبات الحدید واالمالح االخرى وتختل ف كثی را

  لخصائص الفیزیاویة بسبب التكوین الرسوبي الذي یتم بطریقتین :وا
  الطریقة المیكانیكیة : ھي الطریقة التي تكون الصخور الرملیة والطینیة . -اوالً :
: ً   الطریقة الناتجة عن منشأ عضوي او كیمیاوي او بایالوجي مثل تكوین الصخور الكلسیة . -ثانیا

  : ھي  ملیة والكلسیةالر الرسوبیة  اھم انواع الصخور
  الصخور الرملیة (الكرافیت)أ ) 
وتشمل االردواز المتكون من قطع الكوارتس والمایكا البیضاء م ع بعض ھا بم ادة الس لیكون (بل ورات الس لیكا  

وامالح معدنیة اخرى التي تكسب الصخور اللون االحمر األصفر والرمادي او القھوائي . وللصخور الرملی ة 
ً م  ا یح  دث التآك  ل عل  ى الم  ادة الالص  قة بفع  ل ق  وة جی  دة ومس  ام یة معتدل  ة ومقاوم  ة للظ  روف القاس  یة وغالب  ا

  الحوامض .
  الصخور الكلسیةب )

وتشمل الحجارة الجیریة التي تحتوي على نسبة عالیة من كاربون ات الكالس یوم وام الح معدنی ة وم واد رملی ة 
لكاربونی  ة المس  ماة (كالس  بات) لھ  ا ال  وان كثی  رة متماس  كة فیم  ا بینھ  ا بم  ادة الص  قة ھ  ي بل  ورات الكالس  یوم ا

وتس تخدم الص خور الكلس یة ف ي مختل ف مراح ل البن اء وت  أتي  وعناص ر متع ددة وخ واص فیزیاوی ة متفاوت ة .
للظروف القاسیة ویجب اتخاذ االحتیاطات الالزمة   مقاومة بالدرجة الثانیة بعد الصخور الرملیة وذلك لضعف

  ل تأثیر التآكل على البناء .من وقایة او معالجة لتقلی
  العناصر الكیمیاویة

  مادة رئیسیة والصقة  %٩٨ – ٥١كاربونات الكالسیوم                        
  مادة الصقة ملونة %٧٥ – ١ ,٤٠اوكسید الحدید                             

  مادة الصقة ملونة %٤٥ – ٤١كاربونات المغنیسیوم                      
  مادة رئیسیة عضویة –امالح معدنیة اخرى ومواد                 متفاوتة 

  



  ( المتغیرة )الصخور المتحركة - ٣
وھي الصخور الرسوبیة او الناریة التي تعرضت الى عامل التغیر بفعل الحرارة او الض غط الع الي او كلیھم ا 

أكس ب الحج ارة الص البة العالی ة واالل وان جزیئاتھا بعد حدوث التغیر التركیب ي ف ي عناص رھا االساس یة مم ا 
الحجارة الرخ ام والمرم ر حی ث یس تخدم ف ي البن اء الھ داف معماری ة   القابلیةعلى الصقل واھم ھذه الزاھیة و

ك ذلك االرض یات والس اللم و واالعمدة واوجھ الشبابیك والفتحات الجانبیة  كالزخرفة والزینة بتغلیف الجدران
  وغیرھا .

  البناء تجھیز احجار  
  الصخور الى اشغال یحكم استخدامھا بسھولة في البناء ویتم تجھیزھا على مرحلتین :وھو قطع وتشكیل  
  الحجر من المقلع) التحجیر ( قطع – ١  
الطریقة المناسبة للتحجی ر عل ى حج م القط ع المطلوب ة وعل ى ص البة او رخ اوة الص خر ، ف القطع الكبی رة              

  ر الصلب قد تتطلب معدات خاصة وھناك طریقتین شائعتین لقطع االحجار .في قطعھا والصخو
ثق  وب ف  ي الص  خر ب  الجزء الم  راد قطع  ھ ث  م تم  أل ب  المواد المتفج  رة وتنس  ف فی  تحطم  النس  ف : وی  تم عم  ل -أ 

الحد االدنى من المواد الناسفة یضمن الحصول على قطع كبیرة تصلح مختلفة ،واستخدامھاالصخر الى احجام 
  الصلدة ، او الحصول على ركام للخرسانة .الطریقةلالحجاركیل . وتستخدم ھذه للتش

وتستخدم ھذه الطریقة للحصول على قطع كبیرة ومنتظمة م ن الص خور الرخ وة  :الصخرعمل مجار ب ب _  
مت ر باس تخدام مناش یر ث م تفص ل م ن االس فل  ٤-٣رأسیة متوازنة لعم ق  مجار عمل الزینة وتتماو من احجار

  القطع  تخدام آالتباس
ً او میكانیكیا باستخدام مناشیر ومخارط ماكینات تجلخ خاصة لتشكیل الحج ر لالبع اد التشكیل : وتتم  - ٢ یدویا

  یسوق سطح الحجر الى درجة النعومة المرغوبة او یترك بحالتھ وفق المطلوب .  المطلوبة
  في تجھیز واستخدام االحجار االخطاء

  ز االحجار واستخدامھا یجب على المھندس ان یتجنبھا وھي :في تجھی ھناك اخطاء     
  كمیة كبیرة من المواد الناسفة في عملیة التحجیر والقلع .  استخدام - ١    
الجدران بعد قطعھا من المقلع مباشرة وقبل جفاف المیاه الجوفی ة الموج ودة استخدام االحجار في بناء  – ٢    

  مقاومتھا فیھا مما یضعف 
التحمی  ل)  الطبقی  ة یج  ب ان تس  تخدم بحی  ث تك  ون طبقاتھ  ا افقی  ة (عمودی  ة عل  ى مح  وراالحج  ار  – ٣     

  الى تشققھا  واستخدامھا في غیر ھذا
المالئ  م لن  وع االنش  اء یتوق  ف عل  ى المظھ  ر والكلف  ة ومتان  ة الحج  ر اختی  ار الحج  ر   :  احج  ار البن  اء أختی  ار 

المعرض لھا وم دى التغی ر فیھ ا وعل ى نس بة الرطوب ة  لحرارةدرجات ا ومقاومتھ للتآكل . وكذلك یتوقف على
  واالبخرة الحامضیة في الجو المستخدم فیھ . 

  الدراسات الالزمة قبل اختیار االحجار
  یلزم عمل الدراسات التالیة قبل اختیار االحجار .  

  التفتیش عن االحجار  )أ
المختلفة ومدى تأثیر العوام ل الجوفی ة علیھ ا وذلك لمعرفة مدى االنتظام في نوعیة الحجارة في مناطق المقلع 

  الكمیات المنتظر ان یزودھا بھا المقلع .
  التفتیش عن الحجر في المنشآت  )ب

  وذلك لمعرفة تأثیر العوامل الجویة وظروف االستخدام علیھ ومقدار التفكك في السطح والتغیر في اللون .
  االختبارات العملیة على الحجارةج)    

ء اختب  ارات میكروس  كوبیة ومیكانیكی  ة وكیمیاوی  ة لمعرف  ة ش  كل الحبیب  ات ودرج  ة ت  تلخص ف  ي اج  را  
  التصاقھا ومقاومتھا للكیمیاویات .

  
  
  
  
  
  
  



  
  والجدول التالي یعطي قیم متوسطة لبعض الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لبعض احجار البناء .

  جدول یبین بعض الخواص المیكانیكیة ألحجار البناء الشائعة
معاییر المرونة   ٢معاییر الكسر كغم/سم  ٢مقاومة الضغط كغم/سم  المساحة %  ٣ن النوعي طن/سمالوز  

  ٢سم/طن
 معامل التمدد

١٠٠  
  

  ٥ ,٦  ٧٠٠ – ٤٢٠  ٢٨٠ - 85 1100-2200  %١ –صفر  2,50-2,85  الكرانیت
  ٥ ,٨  ٥٢٥ – ٧٠  ١١٥ - ٣٥ 500-1400  %  5-28  2,14-2,56  الحجر الرملي
  ١ ,١  ١٠٨٠ – ٢٨٠  ٣٦٠ - ٣٥ 200-1900  % 0,3-20  2,22-2,70  الحجر الجیري

  ٣ ,٦  ٣٠٠ – ٢٨٠  ٢٨٠ - ٧٠ 700-1800  % 0,2-0,6 2,56-2,73  الرخام

 
  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  ما ھو منشأ الحجارة الجیولوجي ؟. -1
 عدد انواع الحجارة حسب المنشا الجیولوجي ؟. -2
 ة الناریة .بین خواص الحجار -3
 بین خواص الحجارة الرسوبیة . -4
 بین خواص الحجارة المتغیرة . -5
 كیف یتم الحصول على الحجر . -6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  الوحدة النمطیة العاشرة 

  استعماالت حجر البناء حسب انواعھ

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  



: ً   Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -1
  . واالنشاءات طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء

 Rationaleالمبررات                     -٢

ستعرف الطالب في ھذه الوحدة عل ى ان واع الحج ارة المس تعملة ف ي البن اء وخواص ھا وط رق تھیئ ة       
   ناء ثم اھم  استعماالت الحجارة في الغرف الغراض البناء الحجارة للب

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :       -سیكون الطالب قادرا

  انواع الحجارة المستعملة في البناء . -١

  خواص كل نوع . -٢

  طرق تھیئة الحجارة واعدادھا للبناء . -٣

  لعراق الغراض البناء .اھم استعماالت الحجارة في ا - ٤

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .أ -أ    درس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االخت  Pre - testبار القبلي  ثالثا

  عدد استعماالت الحجارة -1
 كیف یتم البناء بالحجر . -2

  
  
  
  
  
  
  
  



  استعماالت حجر البناء حسب االنواع   –: الوحدة النمطیة العاشرة رابعا ً 
 انواع الحجارة المستعملة في البناء -1
 الحجر الجیري ( الكلس )  -1

ت المغنیسیوم واذا وصلت نسبة كربونات ھو حجر یتكون اساسا من كربونات الكالسیوم وبعض كربونا
فان الحجر المذكور یسمى ( دولومایت ) والحجر الجیري ذو الوان مختلفة فیھا  %٤٥المغنیسیوم الى 

  االصفر والبني والرمادي واالبیض واالخیر ھو المستعمل غالبا في المباني .
 الرخام -2

ر الجیري ، والرخام التقي یكون تقریبا ابیض یعد الرخام من الصخور المتحولة نتیجة العادة تبلور الحج
ولكون اللون یتكون بوجود الشوائب واستعمال الرخام في االعمال الخارجیة یلزم ان یكون مستوي الملمس 

  كباقة متقاربة درجة امتصاصھ منخفضة وخال من الشوائب التي تشوه السطح .
 الحجر الرملي  -3

حبات معدنیة ضغیرة تتكون عادة من مادة الكوارتز ملتصقة  یطلق اسم الحجر الرملي على ضخر یتكون من
  ببعضھا بدرجات متفاوتة من القوة .

وتتوقف فائدة الحجر الرملي بالنسبة للمباني لدرجة عظیمة على طبیعة المادة الالصقة بین الحبیبات وعلى 
وذلك رغم ان المباني درجة االلتصاق والحجر الرملي عامة اكثر مسامیة من االنواع االخرى من احجار 

الحجر الرملي الخاص بالمباني تستعمل لكل من االعمال  –مادة الكوارتز قلیلة المسامیة مثل الكرافیت 
الخارجیة والداخلیة فھو یستعمل لتكسیة كل المبني الذي تم بناءه بالطابوق او مواد اخرى وكذلك یستعمل في 

  الساللم واالعمدة وفي اعمال النحت .
  افیتالكر – ٤

الصخور ذات الطابع الجرافیني تتبلور ببطء وینتج عنھا نسیج حبیبي متوسط او خشن وھي تتكون اساسا من 
الفلدسبار والكوارتز وبعض المعدنیات الداكنة مثل ( المیكا السوداء ) والجیوثابت والوان الكرافیت الشائعة 

   .كثیف الوزن –تصاصھ ضئیلة نسبة ام –ھي االبیض والرمادي واالحمر وحجر الكرافیت الصلب 
 تھیئة الحجارة للبناء -2

  ویمثل تحضیر الحجارة وفحصھا ثم صقلھا بحیث تكون جاھزة للبناء وتكون التھیئة باشكال متعددة منھا :
  Salf Facedالحجر المتروك  -1

ون اي تعدیل عبارة عن حجارة في الحالة الطبیعیة وقد توجد في الحجم المالئم او تكسر من الحجارة الكبیرة د
  وان تكون ذات وجھ خشن واشكال غیر منتظمة .

   Soabbledالحجر المھذب بالمطرقة ( المعدل )  -2
  وھو عبارة عن حجر متروك ھذبت زوایاه غیر المنتظمة بوساطة المطرقة .

   Half Sawnالحجارة المنشورة  -3
  وھو عبارة عن حجر مھذب بالمطرقة یقص وجھھا بوساطة منشار على الوجھ 

    Chisle Draughtingالحجارة المھذبة بالشوكة ( المنحوت الحواشي )  – ٤
عبارة عن حجارة مھذبة باشكال رباعیة منتظمة او على شكل متوازي المستطیالت مھذب وجھھا بالشوكة 

  وحلقاتھا عدلة منجورة بالفاس بعرض انج واحد .
  الحجارة المنجورة  – ٥

  ت منجورة اوجھھ وحافاتھ بالفأس وھو حجر على شكل متوازي المستطیال
ویكون تحمل وجھ الحجارة ذا مستوىواحد اما بوساطة النقر او المنشار   Plan Workالتحفیر المستوي   – ٦

ثم تصقل بالید او بآلت كھربائیة ویستعمل ھذا النوع في الواجھات المعرضة للخارج ویقسم بالنسبة لدقة 
  العمل ونوع االالت المستعملة الى 

لمشط : ویكون االنھاء بمشط حدیدي یترك اثره على الوجھ تستعمل الحجارة غیر الصلدة في ھذا ا  -أ
 االنھاء 

المعد : ویكون االنھاء بالمنقار مع عمل خطوط محفورة قلیلال ومتوازیة ، تكون ھذه الخطوط باتجاه    -ب
 شاقولي او افقي او مائل .

  
  



 
 
 
 
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحجارة في العراق الغراض البناء اھم استعماالت  – ٣

اسایة عوضا عن البدائل في انشاء الجدران المحملة والجدران الساندة والقواطع وذلك وحدات بنائیة -1
في االتي تتوفر فیھا الحجارة بكمیات كبیرة وتمون تھیئتھا مناسشبة واكثر اقتصلدا من البدائل 

 لشرقیة وبعض المناطق الغربیة من القطر .االخرى كما في بعض المناطق الشمالیة والشمالة ا

التغلیف واالكساء للجدران من الخارج والداخل زكذلك لالرضیات ویشمل استعمال في اعمال  -2
الحجارة المعدة بسمك قلیل وباشكال منتظمة كما في االكساء بالحجارة الكلسیة المعدة للواجھات او 

ً في مختلف انحاء العراق السباب معماریة التغلیف بالمرمر والرخام ،یعتبر ھذا االستعمال  شاسعا
 ولمالئمة ھذه المواد لالنھاء .

تشید بعض االبنیة التي یستوجب ان تكون مشیدة بالحجارة السباب معماریة او تراتیب كبعض في  -3
المتاحف واالبینة ذات الطابع الخاص وفي ھذه الحالة ال تكون عوامل الكلفة او الزمن الالزم لتشیید 

 المور الفاصلة في اختیار المواد وطرق التنفیذ من ا

 اعمال تكسیة ضفاف االنھار والجداول وذلك لحمایة المقطع وتقلیل الرشح .في  -4

 

 

 



  

 

 - فضال عن استعمال الحجارة وحدات بنائیة فھي تستعمل كذلك في الصناعات االنشائیة مثل : -5

ة السمنت والملء ( الفیلر ) في صناعة المواد االنشائیة فالصخور الكلسیة تستعمل في صناع  -أ
 والنورة والصخور الجبسیة في صناعة الجص بانواعھ 

ً في الخرسانة  -ب  تستعمل ركاما

ً في طبقة الوحھ  -ت ً ملونا  تستعمل في صناعة الكاشي الموزائیك ركاما

 في اعمال التبلیط للطرق طبقة اساس او تحت االساس .  -ث

 .في اعمال بناء السكك الحدیدیة   -ج

               Post – Testتبار البعدي     خامسا ً  : االخ
  ما ھي اھم انواع الحجر المستعمل في البناء . -1

 عدد طرق تھیئة الحجر للبناء  -2

 عدد استعماالت الحجارة في العراق العمال البناء -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  اد معھد التكنولوجیا / بغد

  
  عشر  یةالوحدة النمطیة الحاد

  المواد الرابطة وانواعھا

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  یر المالكاتمركز تطو

  
  
  
  



: ً   Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -١
  .واالنشاءاتطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء 

 Rationaleالمبررات                     -٢

اھداف استعمال الم واد الرابط ة ف ي البن اء ث م خ واص ستعرف الطالب على تعریف المواد الرابطة و      
   المواد الرابطة الجیدة .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :      -سیكون الطالب قادرا

  تعریف المواد الرابطة  -١

  اھداف استعمال المواد الرابطة في البناء  -٢

  .خواص المواد الرابطة الجیدة -٣

 Instructions                اتالتعلیم -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  ل تعبیر المواد الرابطة .ماذا یشم -1
 لماذا نحتاج الى مواد رابطة . -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  المواد الرابطة وانواعھا  –عشر  ة: الوحدة النمطیة الحادیرابعا ً 
  المواد الرابطة  وانواعھا 

   Morters المواد الرابطة     – ١
دة اللینة التي تتصلب مع الوقت تسمى المواد الرابطة محلیا ( المونة ) او ( القیمة ) وھي عبارة عن الما
  والمعدة لربط اجزاء الطابوق او الحجارة مع بعضھا في البناء الواحد .

 اغراض المواد الرابطة - 2
 ربط وتثبیت الوحدات البنائیة من الطابوق او الحجارة -1
 ربط وتثبیت وحدات التبلیط مع بعضھا -2
  توزیع الثقل بصورة منتظمة في جمیع اجزاء الكتل البنائیة -3
 تستعمل المادة النھاء الجدران والسقوف -4
 تساعد في مقاومة نفاذ الرطوبة من وحھ الجدار الخارجي الى الداخل من خالل مفاصل البناء  -5
  انواع المواد الرابطة – 3

  تقسم المواد الرابطة الى قسمین رئیسین ھما :
 المواد الرابطة التي تقاوم الرطوبة وھي :اوال ً :

 مونة السمنت -1
 نورة  –سمنت مونة ال -2

 المواد الرابطة التي ال تقاوم الرطوبة وھي :ثانیاُ :
 مونة الجص والبورك -1
 مونة  الطین  -2

  خواص المواد الرابطة الجیدة – 4

 لینة ویسھل مزجھا والعمل بھا ونشرھا على السطوح -1

 تتماسك مع السطوح الالصقة لھا بدرجة كافیة بعد التصلب -2

 تكون ذات تحمل جید بعد تصلبھا -3

 بسرعة مقبولة تتصلب -4

 ذات قابلیة جیدة لمقاومة التغیرات الجویة وذات قوام جید -5

ذات خواص ھندسیة تقارب بصورة عامة خواص الوحدات البنائیة وغیرھا من وحدات التبلیط  -6
 واالكساء.

  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  تعمل الجلھا المواد الرابطة .عرف المواد الرابطة وما ھي االغراض التي تس -1

 ما ھي خواص المواد الرابطة الجیدة . -2

  

  

  

  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  عشر الثانیةالوحدة النمطیة 

  المواد الرابطة التي تقاوم الرطوبة

  نشاءات  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواال

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  



: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -١
  . واالنشاءات  ولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناءطلبة معھد التكن

 Rationaleالمبررات                     -٢

رم ل ) -مون ة ( س منتصممت ھذه الوحدة لتعریف الطال على انواع المواد الرابطة التي تقاوم الرطوبة  
  نورة ) –ومونة ( السمنت 

 Central Idea الفكرة المركزیة        -٣
ً على معرفة :     -سیكون الطالب قادرا

  انواع المواد الرابطة التي تقاوم الرطوبة  . -١

  رمل )–مونة ( السمنت  -٢

  نورة ) –مونة ( السمنت  -٣

 Instructions                التعلیمات -٤  
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 تبار القبلي .قم بأداء االخ -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  ما معنى مواد رابطة تقاوم الرطوبة . -1
 اي المواد االنشائیة تقاوم الماء . -2
 ما معنى مادة ( نورة ). -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المواد الرابطة المقاومة للرطوبة  –عشر  ة: الوحدة النمطیة الثانی رابعا ً
 رمل  :سمنت المونة  -1

وھي اكثرانواع المواد الرابطة استعماالً في العراق وذلك لكون المواد الداخلة في تركیبھا متوفرة ولمالئمة 
نت االعتیادي او السمنت خواصھا لالستعمال اكثر من بقیة االنواع المتوفرة. وتتكون من خلیط من السم

المقاوم لالمالح والرمل والماء تعمل بشكل عجینة صالحة للعمل مادة الصقة تتراوح نسب الخلط المستعملة 
حجما ( سمنت : رمل ) وتضاف كمیة كافیة من الماء لھا قابلیة تشغیل ولدونة مناسبة   4:   1الى  3:   1بین

  ود وحسب طبیعة المواد المستعملة .، ویمكن الخلط بنسبة اخرى خارج ھذه الحد

 نورة  :سمنت المونة  -2

حرق الحجارة الكلسیة او اي نوع من الحجر تحتوي على نسبة عالیة من كاربونات الكالسیوم بدرجة حرارة ت
م ، في افران عمودیة او دوارة وذلك بعد تكسیر حجر الكلس بحجوم یحیث یمر من  ٩٢٥عالیة تصل الى 

ً كاربونات الكالسیوم بشكل )سم ق ٥منخل بقر (  بل ادخالھ الفرن . حیث یتصاعد ثاني اوكسید الكاربون تاركا
  نورة ( الجیر الحي ) او ما یسمى اوكسید الكالسیوم وھو مادة صلبة بیضاء .

                              2+ Heat                                             CaO +CO 3CaCo        

ُ وعلى الغالب تكون مخلوطة معكاربونات المغنیسیوم   توجد النورة بالشكلوال ً جدا  3MgCOالنقي اال نادرا
2SiO كمیة من السیلیكا على والرمل واوكسید الحدید بنسب قلیلة وعندما تكون كاربونات الكالسیوم محتویة 

 Silica   3او اوكسید االلمنیومO2Al ابلیة للتصلب تحت الماء وتسمى نورة یكون ناتج االحتراق نورة ذات ق
% عندما یحرق ویحول الى اوكسید  ٤٤.ان الكلس النقي یفقد من وزنھ ما یعادل   Hydraulic Limeمائیة 

  ) % فقط . ٢٠  - ١٢الكالسیوم ویتقلص حجمھ بما یساوي ( 

  المواصفات القیاسیة للنورة . ٢-٢

% من  ٣لناتج من الفرن یجب ان ال یحتوي على اكثر من ان المواصفات القیاسیة للنورة ھي ان النموذج ا
كلمنھا  3O2Fe مناوكسید االلمنیوم والسیلیكا واوكسید الحدید  %٥ثاني اوكسید الكاربون و ال اكثر من 

 %٩٥واوكسید المغنیسیوم یجب ان یكون على االقل  CaOمنفردة او مجتمعة وان مجموع اوكسید الكالسیوم 
ً . كما وعند  2COمن الھواء ولذا یجب ان الیزید مقدار ثاني اوكسید الكاربون  2O، ان النورة تمتص   وزنا

  من مواد غیر قابلة لالطفاء. %١٥االطفاء یجب ان ال یبقي اكثر من 
  ( الجیر المطفأ )أطفاءالنورة  ٣ – ٢

ة كافیة لتبریده لیصبح ھي المادة الناتجة من معالجو الجیر الحي باطفائھ ( اضافة الماء ) قبالالستعمال بمد
على ھیئة مسحوق ابیض اللون جاف خال من الكتل المتماسكة .ان المادة الناتجة من التفاعل كیمیائیا ھي 

  - ھیدروكسید الكالسیوم حسب المعادلة التالیة :
                                                                 2O                                               Ca(OH)2CaO +H  

بعد ان تكمل عملیة االطفاء تماما تتحول الكتل الى مسحوقناعم ینقل الى احواض فیھا كمیة من الماء لیحل 
بشكل كثیف یمرر من خالل مناخل ناعمة لتفصل المواد الغریبة والمتفاعلة مع الماء . تطفأ  بالماء لمدة ال تقل 

  ل استعمالھا في البناء .الوحدة الزمنیة قب٢٤عن 
  تماسك النورة وتصلبھا . – ٢

تتم عملیة التماسك بفقدان الجیر المطفيء لمائة بواسطة التبخر وامتصاص ثاني اوكسید الكاربون من الھواء 
أذ یبدأ ھیدروكسید الكالسیوم واالتحاد مع غاز ثاني اوكسید الكاربون مكونا كربونات الكالسیوم الصلبة 

  والرابطة .

                                                                         O2+H3= CaCO2+CO2Ca(OH)    

وعند مزج النورة مع الرمل تتصلبكربونات الكالسیوم مع ذرات الرمل وتربطھا مع بعضھا لتشكل كتلة 
  واحدة .



  نسب المزج .  ٥ – ٢

مھیأ او بشكل عجینة بلیونة ومرونة تتوقف على نوع مادة  ان النورة تخلط مع السمنت عادة بشكل مسحوق 
الخام والمواد الغریبة التي تحویھا وطریقة حرقھا وتھیئتھا .ان النسب المستعملة في المزج ھي جزء واحد من 

) ١) اجزاء من الرمل حجما أو (٦عجینة النورة او مسحوق الھیدروكسید مع جزء واحد من السمنت مع (
) رمل ولكل نوع من االنواع الثالث میزات متباینة في  ١٢) نورة (٣سمنت ( ) أو٩ة  () نور٢سمنت  (

القیمة الناتجة بالنسبة لسرعة تصلبھا ولیونتھا وزیادة التحمل مع الوقت ومقاومتھا للماء واالمالح وتماسكھا 
كثر االنواع استعماال في رمل ھي اال –نورة  –مع المواد البنائیة وسھولة نشرھا والعمل بھا .ان مونة سمنت 

العالم اال ان عدم انتاج النورة بكمیات تجاریة في الوقت  الحاضر وعدم تصنیعا بطریقة علمیة جعل 
ً وان عدم استعمال النورة في المواد الرابطة یعني زیادة في كمیات السمنت  استعمالھا في العراق محدودا

  المستھلكة .

  نورة  - سمنتالخواص مونة  ٦ – ٢

  زیادة قوة الربط بین الطابوق والقیمة لسھولة تداخل القیمة بین اجزاء الطابوق الدقیقة . – ١

سھولة استعمال ھذا المزیج الذي یجمع بین خواص السمنت والنورة من ناحیة لیونة النورة وصعوبة  – ٢
  العمل بالسمنت وسھولة نشر المزیج المتكون .

  المزیج بعد التصلب . زیادة تحمل القیمة الناتجة من ھذا – ٣

  الحصول على وقت تماسك اطول بالنسبة للنورة وتماسك بدائي سریع بالنسبة للسمنت . – ٤

الحصول على كتلة مقاومة للماء والرطوبة بالنسبة لتداخل حبیبات السمنت وحبیبات النورة ولیس ھنك  – ٥
  عالقة في تفاعل اي من المادتین على االخرى .

عادة اقل من سعر السمنت ، فكلما زادت نسبة النورة في المزیج كلما كان سعر القیمة  ان سعر النورة – ٦
  اوطأ .

  االحتفاظ بماء الخلط لمدة اطول لوجود السمنت . – ٧

  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  د الرابطة االخرى .ما ھي مونة ( السمنت : رمل ) ولماذا تفضل اكثر من بین انواع الموا -1

 ما ھي مونة ( السمنت : نورة ) ، اشرح طریقة تجھیز النورة . -2

 ما ھي خواص مونة ( السمنت : نورة ) . -3

 ما ھي المواصفات القیاسیة للنورة . -4

  

  

  

  

  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  عشر  ةالوحدة النمطیة الثالث

  المواد الرابطة التي ال تقاوم الرطوبة ( الجص )

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  لمالكاتمركز تطویر ا

  
  
  
  
  
  



: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -١
  . واالنشاءات طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء

 Rationaleالمبررات                     -٢

م الرطوب  ة ( مون  ة الج  ص ) موادھ  ا الخ  ام وط  رق س  تعرف الطال  ب عل  ى الم  واد الرابط  ة الت  ي ال تق  او  
   صناعة الجص والخواص العامة للجص ونقاوة الجص .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
  -سیكون الطالب قادرا ً على معرفة :   

  المواد الرابطة التي ال تقاوم الرطوبة ( مونة الجص )  -١

  طرق صناعة الجص . -٢

  للجص .الخواص العامة  -٣

  نقاوة الجص . -٤

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : اال  Pre - testختبار القبلي  ثالثا

  ما معنى مواد رابطة ال تقاوم الرطوبة ؟. -1
 ھل یمكن البناء بمونة الجص ؟. -2

  
  
  
  
  
  
  
  



  ) المواد الرابطة التي ال تقاوم الرطوبة ( الجص -: الوحدة النمطیة الثالث عشررابعا ً 

  
  مونة الجص  – ١

وى مانع الرطوبة ( البدلو ) وعلى نطاق تستعمل ھذه المونة للبناء بالحجر والطابوق لالعمال فوق مست
المحلي فقط حیث ان استعمالھ الشائع عالمیا الغراض البیاض الداخلي وتصنیع الصفائح العازلة للصوت 

ً ( .والحرارة ) مع مواد  O2H2I/4CaSOوالجص ھو مادة كبریتات الكالسیوم الحاویة على نصف ماء تقریبا
  نقاوة الجص .غریبة بنسبة متفاوتة بالنسبة لدرجة 

ً ما تكون  یصنع الجص من الترسبات الجبسیة في انحاء مختلفة من العالم والتي تكون بشكل متبلور ونادرا
بشكل نقي تماما حیث تحتوي على مواد سلیكوسیة ( رمل وحصى ) أو طینیة أو كلسیة أو مركبات معدنیة أو 

بالمائة وزنا من مادة كبریتات الكالسیوم المائع ) ٣٠خلیط منھا وان نسب ھذه الشوائب یجب ان ال تزید عن ( 
  واال اصبحت مادة الخام غیر صالحة لصناعة الجص .

) ١٧٠) اذ تحرق بدرجة حرارة ( O2H24CASOوالجبس ھو المركب المتبلور لكبریتات الكالسیوم المائیة (
ً ونصف جزیئة درجة مئویة  من مجموع جزیئاتھ في وان مقدار ما یفقده الجبس من ماء ھذه الدرجة واحدا

) درجة مئویة ویتحول الى ٤٠٠حالة وجوده بصورة متعادلة ویفقد الجبس جمیع مائھ في درجة حرارة (
  ). 4CASOجبس الالمائي (

  ان الجص یعد من اھم المواد البنائیة فھو یستعمل لغرضین :

  استعمالھ لطالء الجران ( البیاض )  – ١
  في البناء .استعمالھ مادة اساسیة رابطة  – ٢

ً ویكون بلورات الجص  وفي كلتا الحالتین عند مزج الجص مع الماء یتفاعل الجص مع الماء كیمیائیا
المتماسكة والتي یرجع فیھا الجص الىجبس متعادل بحصولھ على جزیئة ونصف من الماء وھذه المادة 

  المتصلبة قویة .
  صناعة الجص  – ٢

  توجد عدة طرق لصناعة الجص

اذ یصنع الجص بحرق الجبس بكورة خاصة تبنى باللبن او ابتدائیة ومتاخرة . وھي ق البدائیة الطر ١ – ٢
الحجارة الصلبة وان ھذه الطرق بدائیة ال تفي بالغرض فاھم  ما یجب االنتباه الیھ ھو ضبط درجة الحرارة 

لیل االنجماد واذا كانت فان كانت اوطا من الحد الالزم كان االحراق ناقصا والجص الناتج عدیم الفعالیة ق
الحرارة عالیة فقد الجبس ماءه كلھ وفقد قابلیة االنجماد السریع كما فقد الفائدة باعتباره مادة للبناء فضال عن 

  التلف الكثیر من مادة الخام والوقود .

  وھي على نوعین : الطرق الفنیة ٢ – ٢
  االسطوانات الفوالذیة  –أ 

) سم وبعدھا تدفع مادة الخام المكسرة في فرن اسطواني  ٥ – ٢یتراوح بین ( یتم تكسیر مادة الخام الى حجم 
الشكل ذي قطر یبلغ متر ویتركب داخلھ اقراص من الحدید حول محور وذات فتحات تسمح بتدحرج المادة 
الخام ببطء من االعلى على ھذه االقراص الى ان یصل اخر من االسفل وبعده یندفع الى خارج وخالل 

علىھذه االقراص یحترق بالغازات الحارة المندفعة من اسفل الفرن الى المدخنة في اعاله بحیث مرورھا 
یحترق جمیع االقراص ویرفع درجة حرارتھ الى الدرجة المطلوبة وبعدھا ینقل الى آلة الطحن ویطحن الى 

ً لالستعمال .   مسحوق ناعم ثم یخزن ویكون جتھزا
  طریقة القدور  -ب 

% ) بالمائة منھا یمر من  ٩٥ – ٦٠مادة الخام ثم تسحق في آالت خاصة حتى یتراوح بین (یتم اوال تكسیر 
فتحات فیھ مائة ثقب باالنج المربع وبعدھا یتم الحرق في القدور الفوالذیة وھي اسطوانیة الشكل قعرھا 

(              م ) وارتفاعھ بین  ٣٠ – ٢٫٥مصنوع من الحدید الصلب وھو محدب الشكل یتراوح قطره بین (
) طن من الجص  ١٠ – ٦) طن من مادة الخام وتنتج بین (  ١٢ – ٧م ) وسعتھا بین (  ٢٫٥٠ – ١٫٨٠

یحرق الوقود تحت القدور فتتصاعد الغازات الحارة وتالمس جوانب القدور ومنھا تدخل في انابیب تمر في 



مسھ مباشرة حیث ترج محتویات القدر داخل القدر فتوصل اكبر كمیة من حرارتھا الى الجبس من دون ان تال
) دورة في الدقیقة فتحرك الجبس لتالفي انجماده وتصلبھ في قعر القدر  ٢٠ – ١٥وذلك لجعلھ یدور بسرعة ( 

ً . ویفقد الجبس جمیع مائھ في درجة  ١٧٠ویتم الحرق بدرجة حرارة الى  م والتي یصبح فیھا الجبس جصا
  م .٤٠٠حرارة 

  صالخواص العامة للج – ٣
ان الجص من المواد الرابطة التي ال تقاوم الرطوبة اذ یفقد الربط بتاثیر الماء لذلك ال یستعمل في المجاالت 

  .المعرضة للرطوبة سواء كان مادة رابطة او مادة انھاء 
ان الجص مادة ذات تماسك وتحمل قلیل نسبیا  وان ھناك عدة عوامل تجعلھ سھل التلف وان اي خسارة 

تماسك او اي سھو في االستعمال ال بد ان یؤدي على الناتج وتظھر عیوب ھذه الخسارة او الخطأ جزئیة في ال
( اللیونة ) وطریقة ثر في قوة الجص ھي نسبة ماء الجصفي تشویھ او ضعف البناء ومن تلك العوامل التي تؤ

  الخلط وضبط التماسك واستغالل الصفات والخواص الجیدة للجص قبل االستعمال .
  :نقاوة الجص – ٤

ال تضاف اي مادة الى الجبس اال المواد الضروریة المساعدجة على الوقت الالزم للتصلب ( التماسك ) مثل 
سترات الصودیوم وللكراتین والشب وھذه المواد عوامل مبطنة زكبریتات الخارصین وكبریتات البوتاسیوم 

لتي تعطي صفات مقاومة للصدأ او الفطریات . عوامل معجلة ، او المواد الضروریة لسھولة االستعمال او ا
كما یمكن اضافة االلیاف االصطناعیة او شعر المعز او البثر او ما شابھ ، على ان تكون نظیفة وطویلة 

  وخالیة من الدھون لغرض تحسین الصفات الفیزیائیة .
  االحتیاطات الواجب مالحظتھا عند استعمال الجص في البناء . – ٥

 الجص وخزنھ في مكان جاف قبل االستعمال .المحافظة على  -1
عدم استعمال الجص المخزون لمدة طویلة ، الن لھ القابلیة على امتصاص الرطوبة من الجو تدریجیا  -2

 وبذلك یصبح عدیم الفعالیة .
 یجب ان یكون الماء المستعمل في مزج الجص نظیفا وخالیا من المواد الطینیة واالمالح . -3
 مستعمل في المزج مع الجص نظیفا حاد الزوایا متدرجا ، جافا یجب ان یكون الرمل ال -4
یجب ان تكون اوعیة الخلط واالت النشر نظیفة في كل وجبة خلط اذ ان الجص المتبقي واالصق  -5

 على الوعاء او ىلة النشر یؤدي الى سرعة تماسك الجص الجدید الخلط ویتلفھ .
ء واستعمالھا بعد حصول التماسك وكذلك ال ال یجوز اعادة خلط مونة الجص او اعادة اضافة ما -6

 یجوز اضافة جص جدید الى خلطة قدیمة .
في حالة استعمال الجص من نوع كبریتات الكالسیوم الحاوي على نصف جزیئة ماء والتي ال تحتوي  -7

على میطنات التصلب تستعمل المونة الطریة بعد الخلط مباشرة وذلك حسب سرعة التماسك الذي ال 
 ع دقائق .یتجاوز بض

 سم . ١٫٥ینبغي وضع المونة یطبقات متعاقبة على ان ال یزید سمك الطبقة عن  -8
یجب توجیھ عنایة خاصة للزوایا اكانت داخلیة او خارجیة وینبغي ان یكون للزوایا اوجھ متعامدة  -9

 كذلك بالنسبة للبیاض وضع االزایر .
 :طریقة مزج الجص – ٦

ة كافیة من الماء في وعاء المزج ثم ینشر الجص باستمرار لحین یخلط الجص باوعیة خاصة حیث تفرغ كمی
اختفاء الماء في الوعاء نتیجة امتصاص الجص لھ ، ومزج الخلیط قبل االستعمال مباشرة .ان كمیة الماء 
الالزمة للجص متغیرة بالنسبة بالنسبة لنوعیات الجص المتباینة وبالنسبة الستعماالت الجص المختلفة ومما 

یھ انھ كلما كان الماء اقل كانت النتیجة افضل على شرط ان تكون العجینة سھلة النشر واالستعمال الشك ف
وبدون ان تترك اي فراغات ھوائیة في داخلھا .اذ ان اللیونة تعد  العامل االساسي في اعطاء قوة معینة في 

  الجص .
               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     

  مونة الجص ، وما ھو التركیب الكیمیاوي للجص .عرف  -1
 ما ھي شروط الجص الجید . -2
 عدد طرق صناعة الجص . -3
 كیف تؤثر نقاوة الجص على مونة الجص البنائیة . -4



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  



  
  الوحدة النمطیة الرابعة عشر 

  انواع المنتجات الجبسیة واستعماالتھا

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١
  . واالنشاءات  طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء



 Rationaleالمبررات                     -٢

ات الجبس یة المس تخدمة ف ي البن اء ومنھ ا الج بس المحل ي والج بس سیعرف الطالب عل ى ان واع المنتج     
   المكلس والجبس المكلس الالمائي والجص المیكانیكي والفني وسمنت كین .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :   -سیكون الطالب قادرا

  انواع المنتجات الجبسیة المستخدمة في البناء ومنھا . -١

  الجبس المحلي  -١   

  الجبس المكلس  -٢   

  الجبس المكلس الالمائي  -٣   

  الجص المیكانیكي  – ٤   

  الجص الفني  – ٥   

  سمنت كین  – ٦   

  استعماالت الجص -٢

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .أ -أ    درس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 لقبلي .قم بأداء االختبار ا -ج 

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  ما ھو الجص وكیف یحضر ؟. -1
 ما ھي الخواص التي یمتاز بھا الجص . -2
 كم نوع من الجص یتوفر محلیا . -3

  
 

  واستعماالتھا    انواع المنتجات الجبسیة -الرابعة عشر : الوحدة النمطیةرابعا ً 
 المنتوجات الجبسیة  -1

  توجد انواع عدیدة من المنتجات الجبسیة ومن اھمھا :

 الجبس المحلي -1



                                                          الجبس المكلس                                                                                                               -2

 الجبس المكلس الالمائي -3

 الجص االمائي -4

 الجص المیكانیكي -5

 الجص الفني -6

 سمنت كین -7

  استعماالت الجص  - ٢
  استعمالھ مادة رابطة ( مونة ) في البناء  – ١

المباشر لكون الجص یتاثر وینحل بالماء تستعمل ھذه المادة في االماكن غیر المعرضة الى الرطوبة او الماء 
ومن خواصھ انھ سریع التصلب وسھل التحضیر في المقلع وسھل االستعمال عند نشره على البناء اضافة الى 

  كونھ رخیص الثمن .
  الداخلي استعمالھ في البیاض  – ٢

و طبقات وینھى الوجھ یستعمل الجص في تغطیة الجدران الداخلیة المشیدة من الحجارة او الطابوق بطبقة ا
وقد  ابشكل صقیل ومستو بحیث یكون قابال للصبغ بسھولة ویعمل البیاض بشكل طبقتین ویسمى بیاضا عادی

  .تستعمل المسطرة فیعمل بثالث طبقات ویسمى بیاض مسطرة 
  استعمالھ صفائح عازلة للحرارة  – ٣

تثبیتھا في المحالت المراد عزلھا  وھي عبارة  عن صفائح جاھزة تحضر في المعمل وتستعمل بفرشھا او
حراریا ، تحضر ھذه الصفائح بخلط الجص بمواد عازلة للحرارة لقطع المایكا او الفلین او اي مادة مشابھة او 

  قد یخلط الجص بمواد كیمیاویة تزید في مسامیة الجص وتجعل معامل الحرارة فیھ عالیة .
  استعمالھ صفائح عازلة للصوت  – ٤

ن صفائح جاھزة تثبت في الجدران والسقوف بشكل ذات اوجھ مسامیة او مزخرفة بحیث یكون وھي عبارة ع
الوجھ الناتج ذا خاصیة امتصاص الصوت وان ھذه الصفائح غالبا ما تثبت على اوجھ مبیضة وغیر منھیة 

  تثبت بمسامیر خاصة في السقوف ویمكن تثبیتھا بالجص في حالة تغلیف جدران عمودیة .
  الھ صفائح جص جاھزة استعم – ٥

وھي عبارة عن صفائح تثبت على الجدران اما باستعمال مونة جص او تثبت على شكل ھیكل خشبي او 
  معدني وقد تعمل االلواح ، بارتفاع السقف في بعض االبنیة القیاسیة وخاصة في االبنیة الھیكلیة .

م االبنیة من الداخل وخاصة في جص ( بلوكات جص ) فارغة تستعمل في تقسی –وقد تكون بشكل طابوق 
  االماكن التي ال یصلھا الماء . 

من اھم میزات ھذه الصفائح تھیئتھا في المعمل وذلك افضل من طالء الجص في الموقع من ناحیة الصالبة 
واالنھاء الجید ومن ناحیة سرعة العمل كذلك كونھا للتار وخفیفة الوزن وعازلة للصوت والحرارة وذات كلفة 

  . قلیلة
  یستعمل قوالب في العقادة والسقوف  – ٦

تستعمل ھذه القوالب في سقوف ابنیة البیوت واالبنیة الھیكلیة وذلك لملء الفراغات ما بین الشیلمان او الروافد 
  الخرسانیة بمسافة مناسبة .

  ن .ومن ممیزات ھذه القوالب انھا خفیفة الوزن وعازلة للصوت والحرارة سھلة التركیب ورخیصة الثم

وزنا من مواد لیفیة او نشارة خشب  %٣% من الجص مع  ٩٧تصنع ھذه القوالب في المعمل بحیث یخلط 
  تصب بالحجوم واالشكال المطلوبة ، وقد تصنع فارغة او صلبة وتسلح بمشبكات حدیدیة او قضبان .

وع بموجب م . ق . ع وتختلف الخواص المیكانیكیة والفیزیائیة لھذه االنواع حسب المواصفات الفنیة لكل ن
  وكما مبین في الجدول . ١٩٨٨لسنة  ٢٨رقم 

  



  الجص الالمائي الجبس المكلس الالمائي الجبس المكلس  الجبس المحلي الخواص الفنیة
ال یزید المتبقي على منخل  درجة النعومة

 %٨ملم على  ١٫١٨رقم 
 وزنا

ال یزید المتبقي على 
ملم  ١٫١٨منخل رقم 

 وزنا %١على 

المتبقي على منخل رقم  ال یزید
 وزنا %١ملم على  ١٫١٨

ال یزید المتبقي على منخل رقم 
 وزنا %١ملم على  ١٫١٨

یكون ذا لون ابیض او مائل  اللون
 الى السمرة او الصفرة

یكون ذا لون ابیض 
 ناصع ومتجانس

یكون ذا لون ابیض ناصع 
 ومتجانس

 یكون ذا لون ابیض ناصع ومتجانس

وقت التماسك 
 االولي

ال یقل الوقت الالزم للتصلب    
دقائق و  ٥( التماسك ) عن 
دقیقة  ١٥ال یزید على 

بالنسبة للجص السریع 
التصلب المستخدم في اعمال 

 بناء الطابوق والعقادة

ال یقل الوقت الالزم 
للتصلب للنوع البطيء 
 عن ساعة واحدة

ال یقل الوقت الالزم للتصلب 
 دقیقیة ٢٠عن 

 ٢٠م للتصلب عن ال یقل الوقت الالز
 دقیقیة

وقت التماسك 
 النھائي

ال یقل الوقت الالزم للتصلب 
دقیقة بالنسبة للجص  ١٥عن 

المتوسط التصلب  المستخدم 
في اعمال البیاض االعتیادي 

 والغطاء االولي

ال یقل الوقت الالزم 
دقیقة  ٢٠للتصلب عن 

للنوع السریع (جبس 
 باریس )

 ساعات ٦ى ال یزید عل ساعات ٦ال یزید على 

ال تقل قوة االنضغاط (  قوة االنضغاط
تحمل الضغط ) عندما 

كغم  ٢٥یفحص الجص عن 
 ٢قوة /سم

ال تقل قوة االنضغاط 
عندما یفحص الجص 

 ٢كغم قوة /سم ٣٠عن 

ال تقل قوة االنضغاط عندما 
كغم قوة  ٤٥یفحص الجص عن 

 ٢سم/

ال تقل قوة االنضغاط عندما یفحص 
 ٢مكغم قوة /س ٤٥الجص عن 

مجموع نسبة 
اوكسید السلیكا 

والحدید 
وااللمنیوم 

والمواد غیر 
 الذائبة

ال یزید مجموع نسب اوكسید 
السلیكون واكاسید الحدید 
وااللمنیوم والمواد غیر 

 %٢٠الذائبة عن 

ال تزید نسبة السلیكا 
 ٥والمواد الذائبة على 

 %وزنا

ال تزید نسبة السلیكا والمواد 
 %وزنا ٥الذائبة على 

ة تزید نسبة السلیكا والمواد الذائب ال
 %وزنا ٥على 

  

       : وھو عبارة عن كبریتات الكالسیوم الالمائي ، یحضر الجبس بدرجة حرارة اكثر منالجص  الالمائي 
) درجة مئویة  یضاف الیھ مواد كیمیاویة لتعدیل وقت التماسك ، یستعمل في البیاض في جمیع  ١٩٠( 

  لخواص مشابھ تماما للجبس الالمائي .الطبقات ، ومالھا من ا

          : وھو عبارة عن جص نقي بدون ان یضاف الیھ اي مادة ویدعى مسحوق باریس ویسمى    البورك 
( البیاض ) في المناطق الشمالیة ، یحضر من حرق مادة الخام النقیة غالبا ما تكون كاملة التبلور وشفافة 

ن مزجھ بالماء بتماسك خالل دقائق قلیلة . تستعمل ھذه المادة الغراض تستخرج من مقالع الجبس النقیة وم
صناعیة مختلفة فضال عن االغراض البنائیة فیستعمل بكثرة في صناعة االصباغ غیر الدھنیة وفي صب 
النقوش والزخارف والتماثیل وفي اعمال التجبیر ، كما تستعمل لالغراض البنائیة للحصول ، تصلب سریع 

  ستعمالھ في االنھاء .في حالة ا

: وھو المادة الناتجة من حرق خامات الجبس ، یحتوي على نسبة عالیة من المواد الشائبة الجص المیكانیكي 
وزنا یحتوي على موادكلسیة وبخاصة في  %٤٠الطینیة او الرملیة او مواد جبسیة غیر محروقة تصل الى 

ً ، یحضر ھذا النوع من الجص بكور بدائیة الجص المنتج في المنطقة الشمالیة وبذلك یكون تصلب ھ بطیئا نسبیا
ویطحن بمطاحن میكانیكیة صغیرة متنقلة ، یستعمل ھذا النوع في بیاض الطبقات االولى والثانیة وال یستعمل 

  في الطبقة االخیرة من االنھاء وان اھم استعمال ھذه المادة ھو في استعمالھا مادة رابطة .

یحضر من نفس خامات الجص المیكانیكي اال انھ یحرق بافران دوارة عمودیة او : وھو جص  الجص الفني 
مائلة وبدرجة حرارة ثابتة ویطحن بمطاحن ثابتة وھوذو نعومة اكثر من الجص المیكانیكي وذو تحمل اعلى 
بھ وزمن تماسك اقل وال یحتوي على اي مواد جبسیة غیر محروقة او مواد ترابیة مضافة الیھ لذلك كان تصل

اسرع من الجص المیكانیكي ، یستعمل ھذا النوع من الجص لطالء الطبقة االخیرة من البیاض       ( االنھاء 
مما یؤثر في  ١:  ١: او  ٢:  ١) وكذلك الطبقات االولى والثانیة او قیمة بنائیة ، وقد یضاف الرمل بنسبة 

  تماسكھ .



مئویة ثم  ١٠٠مادة الجبس بدرجة حرارة اكثر من كین : وھو نوع من انواع الالمائي یحضر بحرق  سمنت
   تغطس كتل الجص المحروقة في احواض تحتوي على محلول الشب ثم تجفف وتحرق مرة ثانیة بدرجة

درجة مئویة ثم یطحن الناتج ویستعمل ، ان المادة الناتجة بھذه الطریقة تتماسك في مدة تتراوح  ٢٤٠ – ٢٠٠
قد تضاف الیھا معجالت لتقلیل ومن التماسك ، یتمیز ھذا النوع من بقیة بین ساعة الى اربع ساعات لذلك 

االنواع من الجص بانھ لین وسھل النشر وقوة تحمل اعلى ولھ من المقاومة للرطوبة اكثر بكثیر من الجص 
 كما انھ بعد الجفاف تكون اكثر صالبة من الجص االعتیادي او البورك ، لذلك كان اكثر استعمالھ في طبقات

  االنھاء االخیرة وفي الزوایا واالركان .

  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  عدد انواع المنتجات الجبسیة  -1

 قارن بین خواص الجبس المحلي والجص المیكانیكي . -2

 قارن بین خواص الجبس المحلي والجص الفني . -3

 ما ھو سمنت كین وكیف یصنع . -4

 جص في االعمال البنائیة .عدد استعماالت ال -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  



  الوحدة النمطیة الخامسة عشر 

  مواد التطبیق الكاشي والبالطات وانواعھا 

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١
  .واالنشاءات دنیة / المرحلة االولى / فرع البناء طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات الم

 Rationaleالمبررات                     -٢

   سیتعرف الطالب على مواد التطبیق المستعملة في البناء ومن اھمھا الكاشي والبالطات والشتایكر .



 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
َ على معرفة :   -سیكون الطالب قادرا

  ھمیة الكاشي .ا -١

  المواد التي یصنع منھا الكاشي ، وشروط كل مادة . -٢

  انواع الكاشي . -٣

  انواع البالطات . -٤

 Instructions                التعلیمات -٤    
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األدائیة   Performance Objectives    ثانیا

  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  ھل عملیة تطبیق االرضیات مھمة في البناء . -1
2- . ً ًوحالیا  ما ھي المواد التي تستعمل للتطبیق محلیا
 كیف تتم عملیة تطبیق المساحات الكبیرة من االرضیات ؟. -3

  
  
  
  
  
  

 ً   مواد التطبیق الكاشى  والبالطات  – : الوحدة النمطیة الخامسة عشررابعا
  Floor Tilingتطبیق االرضیات       

  مقدمة
یطب  ق الط  ابق االرض  ي بع  د اكم  ال عملی  ة ال  دفن ویج  ب ان یك  ون ال  دفن بص  ورة منتظم  ة وبش  كل طبق  ات ال 

  تدفن الطبقة التالیة وھكذا . سم ، تدفن تم تعدل وتدق وترش بالماء ثم ٢٠یتجاوز سمك الطبقة 
یشترط في ت راب ال دفن ان یك ون م ن الن وع الن اعم ویك ون فی ھ كمی ة م ن الرم ل تس اعد عل ى تماس كھ وان ال 
یحت وي عل  ى ام  الح وم  واد عض  ویة او م  واد بنائی  ة وم ن االفض  ل ان ت  رش الطبق  ة االخی  رة بكمی  ة م  ن ال  نفط 

س) السامة للحشرات او ق د تس تعمل م واد س امة اخ رى ، االسود المخلوط مع مسحوق باریس (تربونات النحا
ثم بعدھا یصف كسر الحجارة او الط ابوق وت دق ب دقات حدیدی ة ثقیل ة م ع اس تمرار رش الم اء وبع دھا تص ب 



) سم وقد تخلط مع المواد الخرسانیة مواد مانعة للرطوبة ویفرش الرمل فوقھا ٨-٥طبقة من الخرسانة بسمك (
للتطبیق ، اما التطبیق للطابق االخیر فی تم ف رش طبق ة م ن م انع الرطوب ة عل ى ص بة بشكل افقي یكون صالح 

الخرسانة مباشرة واكثر االنواع استعماالً ھو القیر الذي یف رش بطبقت ین م ن الماس تك او ق د یس تعمل اللب اد ث م 
ً للتطبی ق . یك ون الت ١٠یغطي ب التراب الن اعم وبمع دل س مك  طبی ق باتب اع س م . وب ذلك یك ون الس قف ص الحا

  احدى الطرق التالیة .
  لكاشي والبالطات وانواعھاامواد التطبیق 

  منھا : یستخدم لعملیة التطبیق عدة مواد
  الكاشي -  ١

 ِ وھو المادة الخرسانیة التي تعمل لتطبیق االرضیات والت ي لھ ا المقاوم ة للتآك ل وال دوام واعط اء س طح مس تو
ویص نع الكاش ي م ن ك بس م واد خرس انیة ف ي قوال ب حدیدی ة صالح االس تعمال وھ و م ن ن وع مس بق الص ب 

ً ف ي الظ اھر واخ رى قوی ة ف ي الوج ھ . ان  وتكون مادة ملونة الوج ھ . یتك ون الكاش ي م ن م واد ض عیفة نس بیا
الكاشي یستعمل في تطبیق اكثر البنایات وذلك لمالئمتھ لالستعمال في ھذه االبنیة من الناحیة المناخی ة والكلف ة 

ً ذي االص ل  ولكن ثقیل ً في االبنیة الھیكلیة ذات الطوابق الكثیرة عند مقارنتھ ب البالط المص نوع كیمیاوی ا نسبیا
  المطاط او البالستیكي اوال االسفلتي . 

  -المواد التي تستعمل في صنع الكاشي :
  المواد الملوثةأ ) 

عطاء اللون المطلوب للكاشي وھي عبارة عن مركبات معدنیة تخلط عادة مع السمنت االبیض او االعتیادي ال
ً ویعمل في المعمل عادة ویفضل ھذا النوع  وھي،  ً مع السمنت بحیث یكون السمنت ملونا تكون مخلوطة مقدما

ً لدخولھ الفرن مع المواد االولی ة االخ رى ف ي ص نع الس منت وتعرض ھ  اللونباعتبار ان  ً نظرا یكون اكثر ثباتا
ً لھ كما ب منھالى درجات حرارة عالیة وخروجھ  دون ان یتأثر ویكون متداخالً في تركیب السمنت ولیس مغطیا

  في النوع االول .
ان اكثر النوعین استعماالً ھو خل ط الل ون م ع الس منت ل رخص العملی ة وامكانی ة الحص ول عل ى درج ات م ن        

  المختلفة بمجرد خلط اللون مع نسب متباینة من السمنت االبیض .االلوان 
  لملونة یجب ان تكون مقیدة بشروط قبل استعمالھا او خلطھا مع السمنت والشروط ھي :ان المواد ا

  یجب ان تكون من اصل معدني . -١
  یجب ان تكون مادة كیمیاویة غیر قلقة . -٢
یجب ان تكون من النوع الذي ال یتفاعل مع مكونات السمنت او مكونات الخرسانة االخرى وال یؤثر على  -٣

  تفاعل السمنت .
  یجب ان ال یتأثر اللون بعامل حرارة الجو او اشعة الشمس . -٤
ً بكمیة كافیة لك ل وجب ة للكاش ي الم راد عملھ ا لض مان التج انس الت ام -٥ ف ي الل ون  یجب ان یخلط اللون مقدما

ً وبمق ادیر یمك ن ان تنتھ ي ف ي الوق ت المق رر للتماس ك یخ زن  على ان ف ي مح ل ج اف ویخل ط بالم اء ت دریجیا
ً بدرج ة معین ة  ومناالبتدائي للسمنت ، ً خلط لون مطابق للون السابق الن لون الخلیط یك ون داكن ا الصعب جدا

  مخلوط مع الماء . وھو وھو جاف ودرجة اخرى
  یكحجارة الموزائب) 

وھ  ي الحج  ارة المس  تعمل ف  ي خل  یط القش  رة (والقش  رة ھ  ي الطبق  ة الملون  ة والقوی  ة م  ن الكاش  یة الت  ي یك  ون 
  وجھ كاشي الموزائیك ، واغلب ما تكون من اصل رخامي .  فياعالھا)

  ان حجرة الموزائیة یجب ان تتوفر فیھا الشروط التالیة :
بلورة ویفضل ان تكون من اص ل كلس ي او م ا یض اھیھا یجب ان تكون من نوع الحجارة ذات الحبیبات المت -أ

  في الصالدة .
ان الحجارة الرخوة تتكسر من الوجھ ویبقى السمنت ، وتتكون حف ر ف ي الوج ھ والص لبة منھ ا تق اوم اكث ر م ن 
ً ویبطىء ویصبح الوج ھ غی ر ص قیل  السمنت وعند االستعمال یتآكل السمنت فیبرز الحجر عن الوجھ تدریجیا

  وخشن .
وبھذا ال یجوز استعمال حج ر الج بس المتبل ور  %٠٥,٠یجب ان تكون غیر قابلة للذوبان بالماء اكثر من  -ب

كذلك الحجارة الكلسیة غیر المتبل ورة الص لبة النھ ا ت ذوب ف ي م اء  %٥,٢(المرمر) الذي یذوب بالماء بنسبة 
. ً   المطر تدریجیا



ة لص  الدة الس  منت وغی  ر قابل  ة للتفت  ت ومكس  رة ویج  ب ان تك  ون الحج  ارة ص  لدة بدرج  ة مقبول  ة ومقارن   -ج 
  بالحجوم القیاسیة المطلوبة .

تجانس لكل وجبة للكاش ي الموازئی ك الم راد عمل ھ قب ل المباش رة بالعم ل وتخ زن الكمی ة ف ي مح ل تخلط ب –د 
ً مع الماء عند االس تعمال وبكمی ة تس تھلك ف ي ض من وق ت تماس ك الس منت   تخلطجاف وھي جافة ثم  تدریجیا

  لبدائي .ویجب ان یكون معامل التمدد للحجارة مقارب الى معامل التمدد للسمنت والمواد الناعمة والخشنة ا
ان حجارة الموزائیك یعطي لھا ارقام وتسمیات تجاریة تدعي لدرجة م ع رق م لك ل ن وع بحج م ثاب ت . ان ھ ذه 

  بنعومات قیاسیة وھي بالحجوم التقریبیة التالیة : مدرجةقام االر

  )٨جدول رقم (                          

  الحجوم التقریبي بالملمترات  رقم الدرجة

  ٨,٤ – ٢,٣  صفر

٤,٦ – ٨,٤  ١   

٧,١٢ – ٥,٩  ٢  

٩,١٥ – ٧,١٢  ٣  

١,١٩ – ٩,١٥  ٤  

٤,٢٥ – ١,١٩  ٥  

٨,٣١ – ٤,٢٥  ٦  

  :المواد الخرسانیة الناعمةج)
ن النوع الصالح لالستعمال في القیمة بالنس بة للقش رة یشترط في المواد الخرسانیة الناعمة (الرمل) ان تكون م

ً للمواصفة العراقیة رقم  ،  ١٩٨٠لسنة  ٤٥ومن النوع الصالح لالستعمال في الخرسانة بالنسبة للظھر ومطابقا
ت اعتیادي ) عند استعمال سمن%١وبذلك تؤكد على عدم احتوائھ على مواد جبسیة ناعمة او خشنة تزید عن (

مقاوم لالمالح وال یجوز استعمال الرمل الذي یحوي على نسبة اعلى من  سمنتلند استعمال ا) ع%٣وبنسبة (
  ذلك .

  المواد الخرسانیة الخشنةد) 
ً للمواص فة العراقی ة رق م  ً الس تعمال الخرس انة ومطابق ا س نة  ٤٥یجب ان تكون من الن وع ال ذي یك ون ص الحا

) بالنس  بة %١ة ناعم  ة او خش  نة بنس  بة تزی  د ع  ن (وی  تم التأكی  د عل  ى ع  دم احتوائ  ھ عل  ى م  واد جبس  ی ١٩٨٠
) بالنس بة الس تعمال س منت مق اوم كم ا ج اء ف ي الفق رة الس ابقة ویش ترط ان %٢الستعمال سمنت اعتی ادي و (

  .سم ویسمى (بحص)  ٦,٠تكون المواد بضمن تدرج قیاسي على ان ال یزید قطر الحجارة او الحصى عن 
  
  
  

  الماءھـ )
ً لمواصفات الماء المستعمل في الخرس انة . تك ون نس بة م اء الس منت الماء المستعمل      یجب ان یكون مطابقا
ً لضرورة عمل الخلیط شبھ جاف لیس ھل ض غطھ بمك بس الكاش ي ث م رفع ھ الظھرلمواد للكاشي على اقلھا نظرا

ة الزائد أذ تك ون القالب بدون ان یتأثر بعملیة الرفع ولجعلھ قابالً المتصاص ماء القشرعنبعد الكبس مباشرة ، 
ً . عالیا نسبة ماء السمنت في القشرة    نسبیا

  :البالطات  – ٢
  ویكون االكساء ( التطبیق ) بالخرسانة على نوعین:

: ویكون بشكل مربعات او مستطیالت تزید ابعادھا عن المتر وتترك مفاص ل تم دد  الصب في الموقع  -أ
 سم تمال بمادة ضعیفة . ٢ – ١بعرض 



او مس تطیالت ، وتب دأ عملی ة الص ب وذل ك بص ب المرب ع او مس تطیل ویت رك الى مربعات یقسم مكان العمل 
المربعات المص بوبة ، ال ى ان ینتھ ي الص ب بھ ذه الطریق ة حی ث یمك ن اس تخدام االم اكن الفارغ ة ف ي عملی ة 

ح ل صقل المربعات المصبوبة ، ثم تكمل عملیة الصب للنصف المتبقي من المربعات باس تعمال المص بوبة كم
  النتقال االعمال في الصب والصقل ثم یتم ملىء المفاصل .

بس مك  ٤:  ٢:  ١: وھي عبارة عن صبات م ن الخرس انة بنس بة  بالطات خرسانیة نصب خارج الموقع –ب 
س م  ٨٠ – ٥٠   سم تعمل في خارج الموقع وتنقل الى مح ل وتس تعمل ف ي تطبی ق وابعادھ ا ب ین ٤ال یقل عن 
  مربعة او مستطیلة . سم تعمل ١٠٠وقد تعمل 

وقد توضع في االرضیات باستعمال قیمة سمنت في الطوابق السفلى وقیمة ج ص ف ي طواب ق العلی ا وتس تعمل 
في السطوح ایضا ، وتوضع في بعض االحیان بدون قیمة وترش طبقة م ن الرم ل تحتھ ا وتعم ل مفاص ل ف ي 

  .سم  ١٫٠ھذه الحالة ال تقل عن 

  

               Post – Test     خامسا ً  : االختبار البعدي
1- . ً ً ھندسیا   عرف الكاشي تعریفا

 ما ھي المواد التي یصنع منھا الكاشي مبینا الخواص الھندسیة والفنیة لكل مادة . -2

ً االنواع وطریقة الصنع . -3  ما ھي البالطات التي تستخدم الكساء االرضیات مبینا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  



  الوحدة النمطیة السادسة عشر 

  طریقة التطبیق والمفاصل –صناعة الكاشي 

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً   Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة - ١    
  .واالنشاءاتطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء 

 Rationale        المبررات             -٢



سیتعرف الطالب على طریقة صنع الكاشي االعتی ادي والمؤزائی ك وص فات الكاش ي الجی د ث م عملی ة      
   التطبیق بالكاشي والمفاصل بین الكاشي .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :   -سیكون الطالب قادرا

  طریقة صنع الكاشي االعتیادي . -١

  اع الكاشي االعتیادي .انو -٢

  طریقة صنع الكاشي الموزائیك وانواعھ . -٣

  صفات الكاشي الجید . -٤

  عملیة التطبیق بالكاشي وعمل المفاصل بین الكاشي . -٥

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 . قم بأداء االختبار القبلي -ج 

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
  سیكون الطالب قادرا على فھم فقرات المحاضرة .

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

1- . ً ً او میكانیكیا   ھل یصنع الكاشي یدویا
 ھل ابعاد الكاشي قیاس مختلف . -2
 ھل توجد انواع متعددة من الكاشي . -3

  
  
  
  
  
  
  

 ً   صناعة الكاشى والتطبیق  -حدة النمطیة السادسة عشر: الورابعا
   صناعة الكاشي

ً قل یالً م ن  ١:١یمأل القالب شربت كثیف بنسبة  ویكون ھذا الطبقة العلیا للكاشي المسماة القشرة ث م بنث ر مق دارا
ص ى ان الح ٤:  ٢:  ١ف وق الش ربت یم أل القال ب بخرس انة بنس بة  ١:  ١خلیط السمنت والرمل الجاف بنس بة 

المستعمل ھو حصى ناعم (بحص) ث م تغط ى بالغط اء ویك بس ث م یرف ع الض غط والغط اء والحاف ات وتزح ف 
  الكاشیة بالید .



ً في الھواء ثم تنقل الى حوض الم اء فت رة ی وم آخ ر ویخ زن بع دھا ف ي مخ زن رط ب  ً واحدا تبقى الكاشیة یوما
س م أو أي حج م  ٣  x ٢٥ x ٢٥س م أو  ٥,٢ x ٢٠ x ٢٠یوم قبل االستعمال یعم ل الكاش ي بحج م  ٢٨ولمدة 

  آخر ینقسم الكاشي الى نوعین اساسیین :
  الكاشي السادة . -1
 الكاشي الموزائیك . -2

  الكاشي السادة- ١
  ویقسم الى عدة انواع اھمھا ھي :

ویصنع بالطریقة الس ابقة یك ون وجھ ھ م ن ل ون واح د وب دون حج ارة موزائی ك ب ل  : الكاشي السادة العادي -أ
لس  منت والل  ون الرم  ل الن  اعم وتعم  ل ب  الوان مختلف  ة منھ  ا األس  ود واألب  یض والبرتق  الي واالحم  ر یس  تعمل ا

ً م ا یص نعان أذ ان ھ ذین الل ونین ال یقاوم ان الھ واء والش مس  واالصفر ، اما الل ون االخض ر واالزرق فن ادرا
  . ھذان اللونان ویتحوالن الى اللون الرصاصي یبھت والحرارة العالیة أذ سرعان ما 

: وھو كاشي ذو زخرفة في الوجھ یعمل بوضع قالب الزخرفة من الحدید بسمك اكثر بقلی ل  الكاشي النقش -ب
من سمك القشرة في داخل قالب للصب ، وتتم العملیة بصب شربت بااللوان المطلوبة في االماكن المخصصة 

شي السادة ، وتظھر الوان مختلفة عل ى لھا من ھذه الزخرفة ثم یرفع قالب النقش ، وتستمر العملیة كما في الكا
  وجھ الكاشي متناسقة وغیر متداخلة بسبب عدم سیولة الشربت بسھولة بعد رفع القالب .

ویصنع بسكب لونین م ن الش ربت بش كل مت داخل ف ي القال ب برج ھ بالطریق ة االعتیادی ة  :الكاشي المشجر -ج
  حد بطبقة غیر منتظمة .فیظھر الوجھ بعد اتمام الصنع مشجر ولھ اكثر من لون وا

ً ویعم  ل بل  ون واح  د ویس  تعمل ف  ي  كاش  ي طرط  وار -د ً وعرض  یا : وھ  و كاش  ي س  ادة ل  ھ وج  ھ مش  رح طولی  ا
االنزالق ، والمماشي والمداخل ، ویكون تقاسیمھ اربعة اجزاء او ثالثة ، كم ا ان حج م الكاش یة  لمنعالمحالت 

ل  م ولھ  ا مقط  ع ثال  ث یمك  ن الحص  ول علیھ  ا ف  ي وج  ھ بحج  م الكاش  ي الس  ادة ، أم  ا الحف  ر فتك  ون بعم  ق ثالث  ة م
  الكاشیة بجعل عدة القالب ذات أخادید بارزة بنفس شكل وعمق وتقاسیم الحفر في الوجھ . 

  الكاشي الموزائیك - ٢
  ویقسم الى عدة أنواع اھمھا :

ً طول الكاشي الموزائیك االعتیادي -١  ٢٠      كل ضلع : یعمل ھذا النوع بحجوم قیاسیة واشكال مربعة غالبا
سم . أما اذا كان المطلوب اكب ر م ن ھ ذه القیاس ات فیفض ل الص ب الم وقعي . یص نع  ٤٠،  ٣٥،  ٣٠،  ٢٥و 

ھذا النوع من الكاشي ب نفس طریق ة ص نع الكاش ي الس ادة م ا ع دا ش ربت القش رة أذ ان االخی ر یخل ط بحج ارة 
تة ، تحدد ھذه الحجارة بتصمیم معین ، ویحتاج رخامیة أو كلسیة ، یعبر عن احجامھا بارقام من الصفر الى س

س اعة لغ رض اكم ال  ٢٤الكاشي بعد صنعھ الى االسقاء بالماء أذ یوضع الكاشي في احواض ماء ال تق ل ع ن 
ً ف ي مخ ازن رطب ة ال تق ل نس بة الرطوب ة ع ن  ٢٨تفاعل السمنت ویخزن لفترة  ، ث م الجل ي حی ث  %٩٠یوما

ر مصقوالً بالوانھ وتصامیمھ المختلف ة .التص لیح ال ذي یج ب ان ی تم بع د ملم فیظھر الحج ٣-٢یزال من وجھھ 
عملیة الجلي وقبل استعمال الكاشي حیث یكبس معجون سمنتي مكون من نفس لون ش ربت القش رة بع د غس ل 
ً من بقایا مواد الجلي وذلك لمالء الفراغات والفجوات والشقوق التي تجع ل الوج ھ غی ر ص قیل وال  الوجھ جیدا

استعمالھ في ھذه الحالة وتستعمل فیھ عادة نسبة سمنت عالیة .بعد ھذه العملیة یترك الكاشي ثالثة ایام ثم  یمكن
ً وبع دھا  یصقل بحجارة الكاربون دوم ذات الش كل المس تطیل أو الم دور ث م یت رك بع دھا ثمانی ة وعش رون یوم ا

  یستعمل .
عل ى قط ع رخامی ة كبی رة تص ف ف ي قاع دة : یحت وي عل ى ھ ذا الن وع م ن الكاش ي  كاشي موزائیك مطع م -٢

  سم . ٥-٤القالب ثم یصب شربت القشرة كما في طریقة الموزائیك العادي ویكون السمك 
: ھذا النوع من الكاشي تتعدد فیھ الوان شربت القشرة ب دون تنظ یم ونس بة تش جیره  كاشي موزائیك مشجر -٣

ان وحجوم مص ممة ومختلف ة ل ھ نف س حج م الكاش ي الرخام باالضافة الى ذلك تستعمل حجارة مكسرة ذات الو
  الموزائیك العادي .

  ابعاد الكاشي- ٣
س  م ، أم  ا  ٤٠،  ٣٥،  ٣٠،  ٢٥،  ٢٠،  ١٥أن االبع  اد القیاس  یة لص  نع الكاش  ي المرب  ع ، أو المس  تطیل ھ  ي 

ً ویجل ى ویص لح ویص قل  ف ي الكاشي الذي یطلب بقیاسات أكبر من الدرج ة اع اله ، فیفض ل ان یص ب موقعی ا
محلھ أذ ان القیاسات الكبیرة تتمیز بصعوبة النقل وطول الوقت الالزم لصنع وزیادة الكلف ة وص عوبة التطبی ق 
واألكساء ، والصب الم وقعي یك ون بش كل مس تطیالت ومربع ات یزی د ض لعھا عل ى المت ر ، ومفاص ل التم دد 



ثالً ث م یص ب ویع الج ویجل س س م) ث م تخ تم بت رایش معدنی ة كالنح اس م  ٢تترك بین القطع بع رض (س م ال ى 
 ً   .موقعیا

ً ،  ٥ – ٥,٢س مك الكاش ي ب ین  یبلغ س م حس ب ابع اد الكاش ي اوالً ، وحج م حج ارة الموزائی ك المس تعملة ثانی ا
یك  ون تثبی  ت الكاش  ي عل  ى االرض  یات ، أم  ا بمون  ة الج  ص بالنس  بة للطواب  ق البعی  دة ع  ن الرطوب  ة أو بمون  ة 

للطواب ق القریب ة أو الت ي تص لھا الرطوب ة واالم الح ،  ٤:  ١نس بة خل ط السمنت المقاوم لالم الح م ع الرم ل ب
مت ر ث م یس تعمل م زیج  ٣تترك مفاصل تم دد ب ین مس احات الكاش ي ف ي الس طوح والطارم ات الخارجی ة لك ل 

  السمنت االبیض والغبرة الناعمة لعمل شربت ألمالء المفاصل بین الكاشي . 
  صفات الكاشي الجید  – ٤

  -زات الكاشي الجید في النقاط االتیة :یمكن درج ممی
  یجب ان یكون خلط مكونات الكاشي متجانسا في القشرة والظھر . -١
مل م ح ول الجوان ب الس فلى م ن  ٠٫٢ان ال یكون في حافات الظھر الخارجیة م نخفض ال یزی د س مكھ ع ن  -٢

  سم . ١٫٠الكاشیة وبعرض ال یزید عن 
  جھ حادة ومستقیمة وغبر مثلمة .یجب ان تكون الحافات الخارجیة للو -٣
  یجب ان ال یظھر في وجھ الكاشیة ابة فقاعات او حفر او شقوق شعریة . – ٤
یجب ان ال تظھر ایة اثار للخدوش عل ى وج ھ الكاش ي الموزائی ك والناتج ة ع ن عملی ة الجل ي الت ي تظھ ر  -٥

لخش ن للجل ي ، ان یك ون الوج ھ بشكل اقواس او حفر متوازیة مع بعضھا بقطر ثابت بس بب اس تعمال الرم ل ا
  ناعما والقشرة بسمك واحد .

خلیط الماء مع السمنت والمواد الناعمة او الخشنة للقشرة او الظھر یجب ان ال یتاخر عملھ عن الساعتین  – ٦
  واھمال كل خلیط یزید مدة خلطھ عن ھذه الفترة عند استعمال السمنت العادي .

  لدھن النباتي لتزییت القالب قبل الصب .یجب استعمال اقل ما یمكن من ا – ٧
  حجارة الموزائیك یجب ان تكون متجانسة على الوجھ الخارجي . – ٨
) بع د س اعة م ن التنقی ع بالم اء والكاش ي الجی د ال تزی د نس بة  %١٠ال تزید نسبة االمتصاص عن نسبة ( – ٩

  ) من وزنھ . ١١٥امتصاصھ عن (
  عملیة التطبیق بأستعمال الكاشي - ٥
طب  ق الكاش  ي أم  ا بمون  ة الس  منت أو الج  ص ، ویك  ون اس  تعمال الج  ص لالم  اكن البعی  دة ع  ن الرطوب  ة ، أم  ا ی

ً بین الكاشي والقیم ة وال  ً كافیا ً لمقاومتھ للماء وألنھ یعطي تماسكا السمنت یكون استعمالھ في كل االماكن نظرا
مة الجص . یجري التطبیق بعد وض ع فرش ة یسمح باالنفكاك بسبب تباین التمدد بین الكاشي والقیمة كما في قی

ً (شد) أي نسبة ماء السمنت فیھا قلیل ة  من الرمل أو تراب التھویر تحت القیمة وتستعمل قیمة سمنت قویة نسبیا
لض  مان ع  دم تح  رك الكاش  یة بس  بب وزنھ  ا بع  د وض  عھا ف  ي مكانھ  ا النھ  ائي ، وذل  ك ألن الس  منت ال یتماس  ك 

عملی ة ض بط اس تمراریة الكاش ي (الدس ترة) لك ل مس احة المنش أ لك ي تس تمر  بسرعة .تبدأ عملیة التطبی ق بع د
استقامة المفاصل لكل الغرف وموازیة للجدران وعلى مستوى واح د وذل ك بص ف س اف كاش ي واح د اوالً ث م 
ً ك امالً قب ل الس ماح  یبدأ بعملیة التطبیق مساحة اخرى بعد اخرى بموازاة ھذا الخ ط . یج ب ت رك الكاش ي یوم ا

سیر علیھ لكي یتماسك مع مونة السمنت المس تعملة وبھ ذا یج ب البدای ة م ن آخ ر الغرف ة ال ى الب اب ف ي ك ل بال
  مساحة من المنشأ .

  
  
  
  
  المفاصل بین الكاشي - ٦
  عمل مفاصل ما بین مساحة الكاشیة واالخرى وتكون ھذه المفاصل على نوعین :ت
) مل م م ن الخ ارج وذل ك لض مان ٠,١ – ٦,٠بمسافة ( : تعمل مفاصل أعتیادیة بین الكاشي مفصل اعتیادي -أ

ً ألعط اء تماس ك ج انبي ك افي مب ین  أمتالئھ بقیمة الشربت ال ذي یس تعمل بع د التطبی ق وال ذي یك ون ض روریا
  الكاشیة واألخرى وتمنع أنفصالھا عن بعضھا .

ات كبی رة م ن : ویعمل ھ ذا المفص ل ب ین مس احة كاش یة وأخ رى وذل ك عن دما تك ون المس اح مفصل تمدد -ب
ً أو یزید احد االضالع فیھ ا ع ن  ٦٠الداخل تزید عن مساحة  ً مربعا مت ر . تعم ل ھ ذه المفاص ل ع ادة  ١٥مترا

ً ال ى ح د ت راب التھ ویر ،  ٣سم وال تزید على  ٢بعرض ال تقل عن  ً تمام ا سم ویجب ان یكون المفصل فارغ ا



س م  ٣س م وال تزی د عل ى  ٢تق ل ع ن  ویستحسن وضع ترایش من الخشب ف ي ھ ذه المفاص ل ع ادة بع رض ال
ً الى ح د ت راب التھ ویر ، ویستحس ن وض ع ت رایش م ن الخش ب ف ي ھ ذه  ً تماما ویجب ان یكون المفصل فارغا

الم واد المس تعملة لمس تعم المفاصل بعرض المفصل وترفع ھذه الترایش بع د االنتھ اء وتم الء بم ادة المفص ل ا
ونة سمنت ضعیفة ومواد اس فلتیة أو الص وف الزج اجي أو ألی اف لملىء مفاصل التمدد ھذه تكون في الغالب م

  وما شابھھا من مـواد .  MASTICالكتان وأكثر المواد استعماالً ھو مواد الماستیك 
یشربت الكاشي (ملء المفاصل بین الكاشي) بعد عملیة الرصف للكاشي ، حیث تب دأ العملی ة ب رش الكاش ي ثم 

الكاش  ي بالم  اء ث  م تش  ربت المفاص  ل بس  ائل خفی  ف م  ن الس  منت والم  اء  بالم  اء لغس  ل المفاص  ل ولك  ي یتش  بع
ً ، وقد یكون بنسبة  ، وتبدأ عملیة التشربت من الجھة البعی دة ع ن الب اب  ١:  ١ویستعمل ماء بنسبة عالیة نسبیا

ً لمسح الكاش ً غیر مستعمل سابقا ي ویسحب الشربت الزائد الى الخارج ثم یمسح وجھ الكاشي برمل جاف تماما
ویعمل الرمل على رفع الشربت الزائد العالق على وجھ الكاشي ویجفف ھ ، وبع د المس ح یرف ع ك ل الرم ل عل ى 

  ان یسحب من الداخل الى الخارج .  
  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  كیف یتم صناعة الكاشي االعتیادي . -1
 ما ھي انواع الكاشي االعتیادي . -2
 تم صناعة الكاشي الموزائیك .كیف ی -3
 اشرح عملیة التطبیق باستعمال الكاشي . -4
 وضح طریقة عمل المفاصل بین الكاشي . -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  



  الوحدة النمطیة السابعة عشر

  ب االستعمال المواد المانعة للرطوبة وسب

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over View           النظرة الشاملة     أوال

  الفئة المستھدفة - ١ 
  .واالنشاءاتطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء 

  Rationaleالمبررات                     - ٢



بة من حیث سیعرف الطالب على اھمیة المواد المانعة للرطوبة في البناء ثم انواع المواد المانعة للرطو
 الصالبة والمرونة وخواص المواد المانعة للرطوبة الجیدة والغرض من استعمالھا .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
  .اھمیة المواد المانعة للرطوبة في البناء  -١   

  انواع المواد المانعة للرطوبة من حیث الصالبة والمرونة . -٢   

  عة للرطوبة الجیدة.خواص المواد المان  -٣   

  الغرض من استعمالھا .-٤   

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة    الوحدة النمطیة السابعة عشر قادرا

ً : االختبار القبلي    Pre - testثالثا

  ما معنى مواد مانعة للرطوبة ؟. -1
 ما ھي مصادر الرطوبة في البناء ؟. -2
 ھل تحتاج المباني الى عزل مائي ؟. -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  رطوبة  وسبب االستعمال المواد المانعة لل -: الوحدة النمطیة السابعة عشررابعا ً
  أھمیة المواد المانعة للرطوبة – ١

عن  الى عزل تام تحتاج التي تنشأ على سطح االرض أو تحت منسوب سطح االرض ان جمیع المباني
الرطوبة ومیاه الرشح ومیاه المطر ، وذلك باستعمال مادة غیر مسامیة توضع بین سوف الطابوق او تحت 

  فظتھ ویمكن استعمال نفس المادة لمنع الرطوبة النافذة من جانب البناء او السطح .الجزء البنائي المراد محا
   : انواع المواد المانعة للرطوبة– ٢

  - تقسم الى ثالثة انواع من حیث الصالبة :



  : الطبقة الصلدة – أ
 اما ان تكون خرسانیة مضافا الیھا محلول لمانع الرطوبة مع الطالء بمادة (الفلنتكوت )  -أ
ً.او س  -ب  اقین من الطابوق عدیم المسامیة (االردواز) المشید بمونة سمنت مانعة للرطوبة ایضا

  :الطبقة شبھ الصلدة  – ب
  وھي الطبقة المشیدة بمادة الماستك االسفلتي .

  الطبقة اللینة – ج 
بعض  وھي الطبقة التي تتكون من مواد لھا مرونة عالیة أي تتحرك وفق حركة المواد المالصقة لھا وتشكل

ھذه المواد بعد استعمالھا طبقة رخیصة الثمن مثل اللباد القیري .وغالبا ما توضع طبقة او طبقتان من اللباد 
  القیري او صفائح الرصاص او النحاس بین طبقات البناء .

  خواص المواد المانعة للرطوبة  – ٣
  یجب ان تستوفي المواد العازلة الشروط التالیة :

 تاما للماء من المرور.ان تكون مانعة منعا  -1
 .ال تتشقق بسبب حدوث او وقوع احمال علیھا  -2
 .ة لینة مع مرور الزمن مرنیجب ان تبقى  -3
وفیمایتعلق باالوضاع المختلفة للطبقات العازلة فیجب وضعھا في بناء الجدران واالسقف العلویة  -4

 بصفة عامة لحمایة االجزاء المعرضة لعوامل الرطوبة .
  المانعة للرطوبة انواع المواد  – ٤

 لباد االسفلت -1
 القیر واالسفلت -2
 مادة االردواز -3
 الكاشي المزجج -4
 صفائح الرصاص -5
 صفائح النحاس -6
 المضافات السمنتیة المانعة للرطوبة -7
 الماستك االسفلتي والقیري -8
 البولثي -9
  مواد بالستیكیة  -١٠

  
               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     

  لمانعة للرطوبة والھدف من استعمالھا في المباني .عرف المواد ا -1
 عدد خواص المواد المانعة للرطوبة واالغراض التي تستعمل الجلھا . -2
 كیف تقسم المواد المانعة للرطوبة من حیث الصالبة والمرونة. -3

  
  

  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  



  لوحدة النمطیة الثامنة عشرا

  المواد المانعة للرطوبة العالیة

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  یر المالكاتمركز تطو

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -  ١ 
  . واالنشاءات طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء

 Rationaleالمبررات                     -٢



ك القیر  –رطوبة المستعملة ف ي االس س وف ي س طوح المب اني سیعرف الطالب على انواع المواد المانعة لل
   مادة االردوان –الكاشي المزجج –واالسفلت 

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة    سیكون الطالب قادرا

  .المواد المستعملة لقطع الرطوبة في االسس  -١

  المواد المستعملة لقطع الرطوبة في السطوح . -٢

  مواد المستعملة لقطع الرطوبة في بعض الجدران كالمسابح والحمامات .ال -٣

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة .سیكون الطالب بع   داالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة الثامنة عشر قادرا

  
ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  ما ھي المواد التي تستعمل لحمایة اسس البناء من الرطوبة . -3

 ما ھي المواد التي تستعمل لحمایة السقوف من الرطوبة . -4

 رطوبة من اختراق جدران المطابخ والحمامات والمسابح ؟.ما ھي المواد التي تستعمل لمنع ال -5

  

  

  

 

 
 ً   المواد المانعة للرطوبة العالیة  -: الوحدة النمطیة الثامنة عشررابعا

  القیر واالسفلت  – ١

وھي مجموعة من المنتجات الھیدروكوربونیة التي قد تكون طبیعیة كما في القیر او من مشتقات النفط 
ً ، وتستعمل مانعا السفلت ، وھذه المواد كثیرة االستعمال ورخیصة الثمنعند تكریره كما في ا نسبیا

للرطوبة على السطوح االفقیة والعمودیة ، اذ یستعمل بصورة افقیة وذلك بتسخینھ الى ان یصبح سائال 
سم ویستعمل بصورة  ١ینشر على الجدران او السقوف بشوابك حدیدیة بشكل طبقة ذات سمك ال یقل عن 



سم امام الجدار الرئیسي ثم یصب القیر المنصھر في الفجوة  ١٢یة وذلك ببناء جدار خفیف بسمك عمود
یحضر القیر من صھر كتل القیر الطبیعي في كور مكشوفة تبنى بالطابوق بین الجدران بصورة تدریجیة .

حوالي ثلث  لمدة ال تقل عن عشر ساعات بنار ھادئة ومن المستحسن ان یخلط معھ القیر السالي بنسبة
حجمھ العطائھ لیونة وال یجوز خلط القیر المستعمل في ھذه الحالة بایة كمیة من النفط االسود بعض 
زیادة سیولتھ اذ ان النفط یجعلھ عدیم الفعالیة لكونھ یصبح صلبا قابال للكسر بسھولة وفي اول موسم بارد 

لى نار وھي في داخل البرامیل لحین فتجھز ببرامیل عادة اذ تسخن عاما انواع االسفلت یمر علیھ .
عند الصھر تؤدي الى تطایر المواد الخفیفة في الحصول على اللیونة المطلوبة وان استعمال النار القویة 

  القیر وتحولھ الى مادة تتكسر بسھولة وتفقده لیونتھ بعد تصلبھ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة ذات میاه جوفیة عالیةمقطع في سرداب یبین اعمال مانع الرطوبة في منطق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الكاشي المزجج  – ٢

یصنع ھذه النوع من مادة طینیة خاصة ومفخورة بالحرارة ، فطلي احد اوجھھ بمادة زجاجیة یستعمل 
لقطع الرطوبة في البناء االفقي والعمودي والنوع المستعمل في البناء االفقي یصنع من الطین االعتیادي 

سم ویبنى بساقین متتالین بحیث ال تلتقي المفاصل العمودیة  ٨ – ٥سمكھ بین في بعض االحیان ویكون 
 ٣:  ١للجدار من خالل المفاصل وتستعمل مونة السمنت بنسبة (لكال الساقین وذلك لمنع اختراق الرطوبة 

ً بین   سم ، اما المستعمل في البناء ٢٠ – ١) ویكون طولھ بقدر سمك الجدار ، اما عرضھ فیكون متغیرا
ً یكن  ً ویصنف من انواع السیرامیك او ( الفرفوري ) وغالبا بصورة عمودیة فیصنع من طین خاص غالبا



ملم وبزخرفة وقد یصنع بحجوم صغیرة وبقطع متباینة  ٦ – ٤سم وبسمك  ١٥*  ١٥بابعاد متساویة 
  االشكال ، ویعد من نوع السیرامیك .

محالت المعرضة للماء والرطوبة داخل المنشآت یستعمل بكثرة في الحمامات والمغاسل والمطابخ وال
 ١:  ١  بعد نثره ظھره بشؤبت من السمنت والرمل والخشب بنسبة ٣:  ١وخارجھا ویبنى بقیمة سمنت 

ً ویترك لفترة ثالثة ایام یرش خاللھا بالماء قبل االستعمال .   بشكل یكون الرش مغطى تماما
بین الكاشي والمادة الرابطة المستعملة ، لتثبیت الكاشي  النثر ھذه تساعد على عملیة الترابطان عملیة 

  الفرفوري على الجدار 
  مادة االردواز  – ٣

وھي عبارة عن مادة صخریة صلبة غیر مسامیة تستعمل ھذه المادة لمنع الرطوبةبصورة عمودیة أذ 
سوف الذي یلیھ تبنى بساقین متتالین على ان ال تطبق المفاصل بین قطعة واخرى من احد السوف مع ال

كذلك  ٣:  ١وذلك لمنع نفاذ الرطوبة للجدار من خالل المفاصل والمونة المستعملة ھي السمنت نسبة 
او الداخلیة او كالھما ، واالردواز نادر االتعمال في  یمكن ان تبنى على الجدران من الجھة الخارجیة 

  العراق بسبب ندرة انتاجھ 
  
  
  

                Post – Test  خامسا ً  : االختبار البعدي   
  اشرح تحضیر القیر واالسفلت من مواده الخام ، كیف یستخدم في قطع الرطوبة لالسس والجدران؟  -1

 ما ھي خواص كل من القیر واالسفلت ؟. -2

 ما ھو الكاشي المزجج وألي االغراض یستخدم في البناء ؟. -3

 كمادة مانعة للرطوبة ؟.ما ھي خواص الكاشي المزجج  -4

 غراض یستعمل حجر االردوان ؟.ألي اال -5

  

 

  

  

  

  

  

  زارة التعلیم العالي والبحث العلمي و

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 



  
  الوحدة النمطیة التاسعة عشر 

  المواد المانعة للرطوبة شبھ المرنة والمرنة 

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة  -١ 
  . ء واالنشاءاتالمدنیة / المرحلة االولى / فرع البنا طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات



 Rationaleالمبررات                     -٢

ص  فائح  –س  یعرف الطال  ب عل  ى ان  واع الم  واد المانع  ة للرطوب  ة ش  بھ المرن  ة والمرن  ة كلب  اد واالس  فلت 
ثم المواد المضافة ال ى المواد البالستیكیة  –البولیثین  –الماستك االسفلتي والقیري  –الرصاص والنحاس 

  االسمنت كمانع رطوبة .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة .       سیكون الطالب قادرا

  اللباد واالسفلت .  -١

  صفائح الرصاص .-٢

  صفائح النحاس .-٣

  الماستك االسفلتي والقیري .  -٤

  البولیثین . -٥

  المواد البالستیكیة . -٦

  لمضافة الى االسمنت كمانع رطوبة .المواد ا -٧

  

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
  قم بأداء االختبار القبلي . -ج 
 

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة .سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النم   طیة التاسعة عشر قادرا

  
ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  لماذا الحاجة الى مواد مرنة او شبھ مرنة كمواد مانعة للرطوبة في البناء ؟. -1

 ما ھي صفات المواد المرنة المانعة للرطوبة ؟. -2

  

  للرطوبة المرنة وشبھ المرنة  المواد المانعة – : الوحدة النمطیة التاسعة عشررابعا ً 
  لباد االسفلت  – ١



سم  ٠٫٦ – ٠٫٣وھو ورق سمیك او قماش او مادة الجنفاص مغطى بمادة االسفلت بسمك یتراوح بین 
وبعرض متر واحد وبطول یمكن انتاجھ حسب الطلب ، یستعمل لباد االسفلت بكثرة في االعمال منع الرطوبة 

من اللباد بین طبقتین من مادة قیریة مانعة للرطوبة والصقة عند  في السطح والجدران أذ یفرش طبقة
السطوح ، وقد یستعمل اكثر من طبقة واحدة من اللباد وفي ھذه الحالة تنتشر طبقات من المادة القیریة 

(            الالصقة بین الطبقتین السفلیة والعلویة .وعند اتصال قطع اللباد فیما بینھا فیجب ان تتداخل بمسافة
، سم وتلحم الحافات المتداخلة بقیر سیالي منصھر او اي مواد الصقة اخرى ذات اصل اسفلتي  ) ١٠ – ٨

  : الشكل ادناهالحظ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تفصیل نموذجي لتسطیح سقف مستو
  
  صفائح الرصاص  – ٢

طوبة وذلك لتمیزھا تعد صفائح الرصاص من اھم وافضل الطرق المستعملة للمحافظة على الجدران من الر
اذ یفرش على طبقة من السمنت الصقیلة بطریقة متشابھة الطول االسفلت .ویجب بمرونتھا ودوامھا العالي 

وقایة الرصاص بطالء الصفائح بمادة قیریة او باصباغ اسفلتیة من الوجھین قبل االستعمال وذلك لكون 
ت البورتالندي .ویستعمل الرصاص مانعا الرصاص یتاكل عند تعرضھ للنورة الطریة او المونة السمن

لمحافظة الرصاص فتكون للرطوبة بصورة عمودیة ایضا ، اذ یحضر بین الجدار الرئیسي وقاطع ینشأ
سم كما في اطول اللباد عند االستعمال لمنع ارتفاع الرطوبة العمودیة في  ١٠الصفائح في المفاصل لمسافة 

لمنع الرطوبة من اختراق الرصاص من خالل المفاصل ،  الجدران وتلحم المفاصل من صفائح الرصاص
  ویتمیز ھذه النوع من المواد المانعة للرطوبة بدوامھ لفترة طویلة 

  صفائح النحاس – ٣
مانع الرطوبة مرن ذو دوام عال یستعمل كما في الرصاص اال ان سمك الصفائح یجب ان ال یقل عن    

  العالیة . سم ، ال تنسحب تحت تاثیر االجھادات ٠٫٢٥
  
  
  
  الماستك االسفلتي والقیري  – ٤  

   وسوائل   Fillersوملئھ   Plasticizersوھي عبارة عن مواد اسفلتیة وقیریة ممزوجة مع مواد ملونة 
جففة وغیرھا وتستعمل مواد مانعة للرطوبة او مواد الصقة لبعض  المواد البنائیة كالكاشي السیرامیكي م

یرھا ونقصد بكلمة ماستك المادة االسفلتیة او القیریة التي تخرج مع مواد اخرى وبعض انواع البالطات وغ



كالمطاط او مواد بالستیكیة تستعمل في ملء ولحم المفاصل وللفواصل بین قطع البناء الجاھز لمحافظتھا . ان 
فعة او واطئة درجات حرارة مرتاختبار الماستك المناسب یعتمد على طبیعة االستعمال فمنھا ما یستعمل في 

ومنھا ما یستعمل تحت ضغط ( كما في المنشات المائیة ) او تستعمل في محالت تتعرض لتاثیر بعض المواد 
ً ویجفف ثم تطلى جوانبھ بمادة االساس  التي   primeالكیمیاویة ، الستعمال الماستك ینظف المفصل تماما

اردا حسب تعلیمات المنتج " وبشكل ترتبط بمقطع یجب ان تكون بنوعیة مناسبة ، ثم یھیأ الماستك ساخنا او ب
مناسب للمفصل وباطوال بسیطة حیث یكبس ھذا الشریط في المفصل وتعالج محالت التوصیل واالصباغ 

ً نوع من انواع المواد المانعة للرطوبة .   ادناه .، الحظ الشكل االسفلتیة ایضا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة في جدار وارضیةتفصیل نموذجي الستعمال مانع الرطوب
  
  
  البولیثین  – ٥

مادة اصطناعیة بالستیكیة غشائیة ومرنة تستعمل في قطع الرطوبة تحت االرضیات والتبلیط والسطوح 
سم ذات دوام جید وفعالة في قطع الرطوبة اال انھ یجب االنتباه عند  ٠٫٥٠وغیرھا تستعمل بسمك ال یقل عن 

  البنائیة المالصقة . الفرش من تثقبھا بتاثیر نتوءات المواد
  المواد البالستیكیة  – ٦

  Sprayingلقد بدأ مؤخرا استعمال مواد سائلة بالستیكیة تطلى بھا السقوف المائلة والمستویة وذلك برشھا 
حیث تجف ھذه السوائل وتتصلب تاركة بعدھا سطوحا مقاومة للرطوبة   Rollersاو فرشھا بمدحرجات 

ه المادة انھا تكون مقاومة للحرارة والعوامل الجویة وكذلك لھا المرونة وذات قوام جید . من خواص ھذ
الشقوق  الكافیة والقابلیة على استیعاب الحركة التي تنتج عن السقف بدون اي تشقق وكذلك ان تحمي بعض

ً ویجفف ثم یطلى  الشعریة التي یمكن ان تحصل في السقف نفسھ . الستعمال ھذه المواد ینظف السطح تماما
بمادة االساس وبعدھا ترش او تفرش المادة البالستیكیة بعدة طبقات حسب الحاجة على ان ال یقل عددھا عن 
اربع طبقات تفتح ھذه المواد بالوان متعددة ان اكثر ما تستعمل ھذه المواد في السقوف الخرسانیة القشریة 

  ویمكن استعمالھا فوق سطوح الخشب المعاكس او السطوح المعدنیة .
  
  
  المواد المضافة الى االسمنت كمانع للرطوبة  – ٧

  وتشمل على نوعین :
المواد السائلة مانعة للرطوبة : وھي عبارة عن مواد ذات اصل دھني عضوي لھا القابلیة على  -1

الذوبان واالمتزاج في الماء وعند جفافھا تفقد ھذه القابلیة وبذلك تنفر الماء لكونھا مادة دھنیة اضافة 



تحول من تصلبھا الى مادة جبالتینیة تسد الفراغات الدقیقة الموجودة بین ذرات السمنت الى انھا ت
وذلك عند استعمالھا وخلطھا مع الخرسانة بنسب مختلفة لكل نوع فتتصلب مع الخرسانة وتسد 

من الماء وتكون نسب الخرسانة  ١٠:  ١المسامات الموجودة فیھا تخلط مع ماء الخرسانة غالبا بنسبة 
سم وبعرض الجدار وتستعمل كذلك مع المواد الرابطة ( المونة )  ١٢ – ٧وتعمل بسمك  ٤:  ٢ : ١

 . ٤:  ١المستعملة في البناء او االنھاء والتي تخلط بنسبة 
مساحیق مانعة للرطوبة : وھي عبارة عن مساحیق سمنتیة او كلسیة التكوین ذات نعومة اكثر من  -2

نع مواد دھنیة تجعلھا تنفر الماء عند خلطھا مع السمنت نعومة السمنت . تضاف لھا عند المص
والركام والماء وتعمل على سد الفراغات الدقیقة بین تلك المواد وبذلك تتكون كتلة غیر مسامیة 
ویستعمل ھذا النوع لمنع الرطوبة االفقیة والعمودیة ومع المواد الرابطة ( المونة ) المستعملة في 

با ما تكون بیضاء اللون تخلط مع الخرسانة حسب المواصفات كل من نوع البناء او االنھاء . وغال
 ) بالمائة من حجم السمنت . ٧ – ٢وھي بین ( 

  
  

                Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  ما ھو لباد االسفلت وكیف یستعمل لقطع الرطوبة . -1

الموادالمانعة للرطوبة التي تستعمل لھذا  وضح مقطع نموذجي لحمایة السقف من الرطوبة مبینا -2
 الغرض .

 لماذا تستعمل المواد البالسیكیة في قطع الرطوبة ، وكیف تستخدم . -3

 ما ھي المواد المضافة لالسمنت لقطع الرطوبة . -4

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 



  
   ینالنمطیة العشرالوحدة 

  االیبوكسي

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewرة الشاملة               النظ أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءات طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء



 Rationaleالمبررات                     -٢

م  ا ھ  ي خواص  ھ س  یتعرف الطال  ب عل  ى مفھ  وم االیبوكس  ي كم  ادة الص  قة ف  ي اعم  ال البن  اء واالنش  اء و
   واضافاتھ واستعماالتھ .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
  سیكون الطالب قادرا ً على معرفة     

  مفھوماالیبوكسي كادة الصقة في اعمال البناء . -١

  خواصھ . -٢

  واضافاتھ . -٣

  استعماالتھ . -٤

 Instructions                التعلیمات -٤
ً .أدرس النظرة  -أ    الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
  قم بأداء االختبار القبلي . -ج 
 

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة العشرین قادرا

  
ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  یبوكسي ؟.ما ھو اال -1
ً ؟. -2 ً او طبیعیا  ھل نحصل على االیبوكسي صناعیا
 لماذا نحتاج الى مواد الصقة في البناء ؟. -3

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  االیبوكسى  – : الوحدة النمطیة العشرینرابعاً 
  

  االیبوكسي



 ان المصطلح ( االیبوكسي ) مشتق من اصل التیني من دمج الكلمة الالتینینة ( ایبي ) الت ي تعن ي ( ف ي الجھ ة
الخارجیة من ) مع الكلمة ( اوكسجین ) التي توصف وجود ذرة االوكسجین في التركیب الجزیئي لھ ذه الم ادة 

  ، باختصار كلمة ( ایبوكسي ) ھي مصطلح التیني للرمز الكیمیاوي لعائلة االیبوكسي .
ع دة ان واع  حیث ط ورت واس تعملت ١٩٣٠اول تطبیق عملي لھذه المادة حدث في المانیا وسویتزالندني سنة 

  من ھذه المادة .
االیبوكس ي م  ن المركب ات العض  ویة المعق دة التركی  ب مش  تق بص ورة رئیس  یة م ن الص  ناعات البتروكیمیاوی  ة  
تسمى ھذه المواد احیانا بالراتجات ( كلمة الراتنج  تعني العصارة النباتیة ) . یوجد االیبوكسي بانواع عدیدة قد 

ن حالة السائل الخفیف ج دا ال ى حال ة الص البة ( عل ى ش كل ب اودر ) ، ال ) نوعا مختلفا تتراوح م ١٥تصل ( 
یوج  د تطبی  ق عمل  ي لالیبوكس  ي الخ  الص ، ف  اغرض اس  تعمالھ كم  ادة الص  قة او مغلف  ة ، یج  ب مزج  ھ م  ع 

          مستحض   ر خ   الص ال   ذي یس   بب ف   ي تص   لبھ وتماس   ك االیبوكس   ي ویس   مى ھ   ذا المستحض   ر بالمص   لب       
) ن وع م ن م ادة المص لب  ٣٠٠ویسمى المزیج الناتج ( لمركب االیبوكسي ) یوج د ح والي (  ( او المعجل ) ،

ھذا یعني امكانیة انتاج انواع كثیرة من مركبات االیبوكس ي بمواص فات مختلف ة ت تالئم لالس تعماالت المختلف ة 
ال وحسب ارش ادات لھذا المركب ، یجھز االیبوكسي والمصلب في علب منفردة وال یمزجان اال قبیل االستعم

  الجھة المنفذة .
  

  الخصائص االساسیة لالیبوكسي 

 مادة الصقة لمواد عدیدة مثل الخرسانة ، حدید ، حجر ، بالستك . -1
مقاومة جیدة لمدى واسع من الحوامض والقواعد وبقیة المركبات  ، ما عدا حوامض مثل حامض  -2

 بات العضویة .النتریك ، اضافة الى انھا سریعة ، التاثیر نسبیا بالمذی
 تصلب سریع أي معدل عالي في اكتساب المقاومة . -3
 مقاومة عالیة للرطوبة . -4
 انكماش قلیل اثناء فترة التماسك ( فترة االنضاج ) . -5
 تحمل ( مقاومة ) عالیة للشد ، الضغط ، واالنحناء . -6
 مقارنة مع الخرسانة .معامل تمدد وتقلص حراري عالي  -7
 قارنة بالخرسانة ، الطین ، والطابوق .مقاومة قلیلة نسبیا للحریق م -8
عدا انواع قلیلة من االیبوكسي ، فان معظم مركبات االیبوكسیة یجب وصفھا على سطوح جافة ، اي  -9

 انھا غیر قابلة لاللتصاق مع السطوح الرطبة .
  

  الشروط الفنیة الستعمال االیبوكسي 
ھا بین خلط االیبوكسي مع ) : الفترة التي یمكن السماح ب  pot lifeزمن االستعمال ( -1

المصلب وبین وضع المزیج في موضعھ المطلوب ، یمكن التحكم بھذه المدة من قبل المصنع 
لتتالئم مع الظروف الموقعیة اال ان زیادة زمن االستعمال یؤدي الى بطء معدل تصلب 

الفعلي  الطبقة الموضوعة من االیبوكسي ، ان ھذه الفترة عادة ما تكون قصیرة اال ان المدى
  ) ساعة . ٤٨) دقیقة وحوالي (٣٠یتراوح بین (

) : ھو عملیة التماسك الفیزیائي لمركب االیبوكسي حدیث  المزج   Handeningالتصلب ( -2
، وھي في الحقیقة عملیة تكوین للروابط بین الجزیئات التي تعطي التحمل والدیمومة 

تة قبل اكتمال تصلب الطبقة المطلوبتان ، یوصي عموما بعدم المباشرة بوضع طبقة ثاب
 السابقة لھا .

) : ھي عموما عملیة تھیئة الظروف المالئمة لتماسك المركب وبالتالي   Curingاالنضاج ( -3
لظروف ھنا ھي درجة حرارة حصولھ على التحمل او المقاومة المطلوبة ، واھم ھذه ا

 المحیط والرطوبة النوعیة .
  

  فترة االنضاج



ركب للحصول على التحمل المطلوب ویمكن التحكم بھا من قب ل المجھ ز ، ولك ن مع دل ھي الفترة الالزمة للم
      م  ن تحم  ل المطل  وب خ  الل %٧٠ھ  ذه الفت  رة ھ  ي ح  والي س  بعة ای  ام ، كم  ا یحص  ل االیبوكس  ي عل  ى ح  والي 

، یت  اثر مع  دل التص  لب وبالت  الي فت  رة االنض  اج بدرج  ة ح  رارة الج  و ،  ٠م٢٠) س  اعة وبدرج  ة ح  رارة  ٢٤(
ص بة الخرس  انیة الموض وع علیھ  ا واالیبوكس ي نفس  ھ ، حی ث ت  زداد س رعة التماس  ك بزی ادة درج  ة الح  رارة ال

  . ٠م٥عموما ویتوقف التصلب عند انخفاض درجة الحرارة عن 
                لغ    رض اس    تعمال االیبوكس    ي المناس    ب للج    و المس    تعمل فی    ھ یص    نف االیبوكس    ي ال    ى ث    الث اص    ناف

) C , B ,A  والن وع ( ٠م ٤٫٥النوع االول عند درج ات الح رارة المنخفض ة ( اق ل م ن ) یستعمل (B  عن د (
)  ل  درجات الح  رارة المرتفع  ة  C) بینم  ا یس  تعمل الن  وع  ( ٠م ١٦ – ٤٫٥درج  ات الح  رارة المتوس  طة ( ب  ین 

نف ) ، الدرجات الم ذكورة اع اله تمث ل درج ة ح رارة الكتل ة الخرس انیة ل ذا یج ب اختی ار الص  ٠م ٣٨ – ١٦(
  المناسب والتقید بتعلیمات المجھز حول االستعمال االمثل لھ .

  
  استعماالت االیبوكسي 

  
كمادة الصقة : االیبوكسي مادة الصقة جیدة الغلب المواد المستعملة في االنشاء ، للخرسانة ، الحجر  -1

  ، خشب ، زجاج ، معدن .
یبوكس ي كم ادة رابط ة ( مون ة ) م ع كمادة رابطة مع مونة او خرسانة االیبوكسي : یمكن استعمال اال -2

             رم   ل حی   ث تس   مى ( مون   ة االیبوكس   ي ) او م   ع الخرس   انة فتس   مى –الرم   ل او م   ع مون   ة س   منت 
( خرسانة ایبوكسي ) ، تستعمل ھذه الخلطات في ترقیع او تصلیح العیوب السطحیة لكثی ر م ن ان واع 

، وك  ذلك المنش  اءات المائی  ة . تجھ  ز م  ادة المنش  أءات الخرس  انیة خاص  ة الجس  ور الس  ریعة والط  رق 
 االیبوكسي في ھذه الحالة بھیئة سائل او مسحوق یحمل اسماء تجاریة مثل ( بولي بوند وغیرھا ) .

تطبیقات تحت الماء : یمكن استعمال انواع من االیبوكسي ف ي تص لیح او حق ن الخرس انة وبقی ة م واد  -3
 .االنشاء المغمورة تحت الماء العذب والمالح 

كتحقین : یستعمل االیبوكسي كمادة زرق لملىء الشقوق او لغلقھا فقط ضد دخول الرطوب ة او الع ادة  -4
مل  م او اق  ل ع  ادة بمركب  ات االیبوكس  ي بینم  ا  ٦عم  ل المنش  أ كقطع  ة واح  دة ، تع  الج الش  قوق بع  رض 

كم ادة رم ل . كم ا یس تعمل مركب ات االیبوكس ي  –یتطلب معالجة الشقوق االوسع الى مونة ابیوكس ي 
المكائن والصفائح ولتثبی ت قض بان الحدی د ، البراغ ي والمس امیر ف ي موض عھا حقن في تثبیت قواعد 

 في الخرسانة . 
كطبقة واقیة : بسبب نافذتھا للماء ، ومقاومتھا لمھاجمة معظم الحوامض والقواعد وكثیر من المذیبات  -5

 ملم ) . ٠٫٠٨الى  ٠٫٠٥قة بسمك  ( ، وعلیھ یمكن استعمال االیبوكسي كطبقة واقیة للخرسانة بطب
 یستعمل في مواضع وحاالت خاصة مكادة طالء . -6
 كطبقة مانعة لالنزالق : توضع فوق السطوح الخرسانیة بعد اضافة حبیبات معدنیة لھا . -7

  
  اصناف االیبوكسي 

  )  ٠م ٤: یستعمل عند درجات الحرارة المنخفضة ( دون    A       ثالث اصناف
                     B     ٠م ١٦ – ٤٫٥:  یستعمل عند درجات الحرارة المتوسطة ( بین .(  

                     C    ) ٠م ٣٨ – ١٦:  یستعمل عند درجات الحرارة المرتفعة  . (  
  
  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     



  حرارة ؟.عرف االیبوكسي وعدد اصناف االیبوكسي حسب درجات ال -1

 عدد ممیزات االیبوكسي ؟. -2

 عدد استعماالت االیبوكسي في البناء ؟. -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 



  
  نریالوحدة النمطیة الحادي والعش

  الخشب اصلھ وانواعھ

  رع البناءواالنشاءات  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / ف

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  . البناء واالنشاءات بة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع طل



 Rationaleالمبررات                     -٢

سیتعرف الطالب على االصل النباتي للخشب والصفات العامة لالخشاب ثم العوامل التي تؤثر على تحمل 
  الخشب .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة      سیكون الطالب قادرا

  . االصل النباتي للخشب  -١ 

  الصفات العامة للخشب . -٢    

  العوامل التي تؤثر على تحمل الخشب . -٣   

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قبلي .قم بأداء االختبار ال -ج 

  

ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة الحادي والعشرین قادرا

  
ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  ما ھو اصل الخشب وكیف یتمتكوینھ . -1

 ناء .ھل الخشب مادة اساسیة في الب -2

  أي استعماالت تحتاج الى الخشب في البناء . -3

  

  

  

  

  الخشب اصلھ وانواعھ – رین: الوحدة النمطیة الحادي والعشرابعاً 
  مقدمة  – ١

ً للوقود ومادة للبناء وفي صناعة  استعمل االنسان االخشاب على مر العصور في استخدامات مختلفة مصدرا
اء على الرغم من استحداث مواد صناعیة جدیدة فما زال السفن واغراض اخرى مختلفة ، وفي مجال البن



الخشب ینفرد بمكانة متمیزة بین مواد البناء لمنظره الطبیعي وخفة وزنھ وسھولة تشكیلھ وتجمیعھ ومقاومتھ 
المناسبة الحمال الشد والضغط والصدمات . كما یتمیز الخشب بعزلھ للصوت والحرارة وبتحملھ الطبیعي 

سنین طویلة كما تشھد بذلك المساجد االثریة القائمة التي التزال تستعمل بكفاءة . یضاف الى لعوامل التعریة ل
ذلك ان االخشاب مادة منجدة ال تنضب مصادرھا . ھذه االسباب مجتمعة جعلت االخشاب مادة البناء السائدة 

ا .وعلى الجانب االخر لقرون طویلة بدأت في االنحسار نتیجة نقص الكمیات المتاحة منھا وارتفاع اسعارھ
فاالخشاب یعزیھا مادة للبناء قابلیتھا لالحتراق وتعرضھا لمھاجمة السوس والنخارات وتحللھا بفعل البكتریا 

  وتغیر الرطوبة ، ولكن الحد منھا لدرجة معینة عن طریق المعالجة الكیمیاویة لالخشاب .
  اصل نشوء االخشاب وطبیعة تكوینھا  – ٢

نباتي ولیس كل النباتات تتمیز بسیقان وجذوع خشبیة ولیست كل السیقان تحتوي على یعد الخشب من اصل 
المادة الخشبیة التي یمكن منھا انتاج المادة الخشبیة الخام الصالحة لالستعمال في الصناعة الخشبیة .وجذوع 

الشجار اوھي   Hard Woodsاالشجار ھي المصدر الرئیسي لالخشاب وتقسم االشجار الى اشجار صلدة 
وھي االشجار ذات االوراق االبریة وھذه التسمسة  Soft Woodsالعریضة واشجار طریة  –ذات االوراق 

ال تدل على قوة الخشب وكثیر من االشجار الطریة ذات االوراق االبریة ، كالبلوط ، اكثر قوة وصالبة من 
جذوع االشجار من حلقات عدد من االشجار ذات االوراق العریضة المدرجة كاشجار صلدة .وتتكون 

متمركزة من الخشب مغطاة بطبقة القشرة وینمو الجذع باضافة حلقة جدیدة كل عام تحت الغطاء الخارجي 
مباشرة وكل حلقة تمثل عام من عمر الشجرة . والحلقات الجدیدة عبارة عن انابیب رفیعة تتكون اساسا من 

ً بمادة ( اللجنین ) التي تح ولھم الى حزم مستمرة على طول الشجرة تحمل الغذاء من السلیلوز ومرتبطة معا
ھي مادة عضویة تشكل مع السلیلوز قوام النسیج الخشبي .وعندما تتكون   ligninالجذور الى الفروع . وان 

حلقة جدیدة تتولى ھي توصیل الغذداء وبموت الخالیا في الطبقات الداخلیة تتوقف على توصیل الغذاء 
وھو  Heart Woodجذع الشجرة .والخشب االقدم ( المیت ) او ما یسمى خشب القلب  وتصبح فائدتھا تدعیم

. وفي انواع   Sap Woodأغمق لونا واكثر جفافا وصالبة من الطبقة الحیة من الخشب ( خشب العمارة ) 
ربیع كثیرة من الشجر تتكون كل حلقة سنویة من حلقتین حلقة داخلیة تتكون نتیجة النمو السریع في فصل ال

من خالیا ذات فراغات كبیرة وجدران رقیقة تسمى خشب الربیع وحلقة خارجیة تتكون ببطء بعد ھذ الفصل 
  من خالیا سمیكة الجدران قلیلة الفراغات تسمى خشب الصیف .

  الصفات العامة لجمیع االخشاب  – ٣
ًفي الصفات العامة التالیة من حیث اصل المنشأ نباتي وھ   -ي :تمتاز االخشاب جمیعا

 Timber Woodمن االشجار القائمة داخل الغابات بصورة رئیسیة   Woodsیحصل على الخشب  -1
  ً ویحتوي على ماء تختلف درجة تشبعھ ، لذا یجب تجفیف الخشب قبل استعمال سواء كان خشبا

 ً او حتى من بعض االخشاب المستدیرة مثل   Veneerاو من الرقائق الخشبیة   Lumberمنشورا
 .  Postsواعمدة البرید   poledمناجم اعمدة ال

اي لھ القابلیة على امتصاص الرطوبة من الھواء والجو   Hygroscopicالخشب یعد ھیجروسكوبي  -2
 واالحتفاظ بھ .

 یمكن تشغیل الخشب الشكال عدیدة باستعمال االت ومعدات بسیطة . -3
شكاالً مطلوبة لغرض الخشب یمكن تشیكلة بلصقھ مع الخشب االخر باي الصق او صمغ لیعطي ا -4

 معین .
الخشب كأیة مادة عضویة یتعرض للقرض والحشرات الثاقبة ( حفارات وخنافس االثاث ) عند  -5

 تعرضھ للظروف البیئیة المالئمة لنشاط الكائنات الدقیقة 
الخشب یعد مادة احتراق قابلة لالشتعال فعندما یحترق تخرج منھ غازات ویتضخم عند درجة حرارة  -6

 . ٠م  ٢٧٥
ً داخل النوع  -7 یمتاز الخشب یتعدد الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لیس فقط داخل االنواع بل ایضا

 الواحد وكذلك حتى داخل العینات من قطعة الخرى في اجزاء مختلفة منھ .
  العوامل التي تؤثر في تحمل الخشب  – ٤

  - ان اھم العوامل التي تؤثر في تحمل الخشب ھي :
ان تباعد الحلقات السنویة في مقطع الخشب یدل على سرعة نمو   Rate of Growthسرعة النمو  -1

الشجرة وھذا یعني تحمل ضعیف لھذه االخشاب واحسن مثال لذلك ھي انواع االخشاب الرخوة على 
 اختالف انواعھا .



استقامة االلیاف ان االخشاب االعمال االنشائیة تكون غالبا بمقطع بحیث تكون االلیاف متجھة نحو  -2
ول اللوحة وان اي اختالف بین اتجاه الطول في اللوحة وااللیاف ال بد وان یؤثر في قوة التحمل ط

 للخشب .
تكون االخشاب المجففة خفیفة الوزن اذا ما قورنت ببقیة مواد البناء االخرى وبالتالي یمكن التعامل  -3

 بھا ونقلھا  الى مسافات بعیدة بتكالیف اقل .
على الخشب وتمدده قلیلال اذ ان التغیر في ابعاد ومقاییس الخشب یكون  یكون تاثیر درجات الحرارة -4

 اساسا من الرطوبة
یمتاز الخشب بخاصیتھ القلیلة في نقل الصوت والحرارة والكھرباء وھذه الخواص الزمة وضروریة  -5

 او الكھربائي والصوتي. ومرغوب بعدید من االستعماالت اھمھا خاصیةالعزل الحراري
اي لھ ترتیب محوري غیر متكامل على   Anisotropicلخشب متباینة الخواص طبیعة مادة ا -6

المماس ) بخالف المواد المعدنیة مثل  –القطر  –اتجاھات محاور الخشب الثالثة االساسیة ( العرض 
اي   Istropicاو موحد الخواص   Orthotropicالحدید التي لیس لھا ترتیب محوري ممائل 

   Homogenensمتجانسة 
 الخشب یمتص الصدمات واالھتزازات افضل من اي مادة اخرى . -7
ً مقاوم لفصل القلویات واالحماض  -8 الخشب ال یصدأ ولو غمر تحت میاه البحر لفترة طویلة فھو ایضا

 المخففة .
 الخشب ال یتبلور مثلما یحدث في معظم المعادن عندما یتكرر تعرضھا الحمال وجھد معاكس . -9

) في انھ یتمیز بخاصیة تماسك   Concreteة ( الكونكریت الخشب یختلف عن الخرسان -10
 خاصة عند تعرضھ الى درجات الحرارة العالیة .

  
  بعض االخشاب في البناء استخدامات  – ٥

  Pineخشبالصنوبر  -1
   Cedarخشب االرز  -2
   Cypressخشب السرو  -3
  OAKخشب البلوط  -4
   Beechخشب الزان  -5
   Walnutخشب الجوز  -6
   White Woodالخشب االبیض  -7
   Teak Woodخشب الصاج  -8
  Red Woodخشب جاوي  -9

    Mahoganyخشب الماھوجني  – ١٠   
  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  ما ھي الصفات العامة لالخشاب كونھ مادة نباتیة ؟. -1
 ممما ھي العوامل التي تؤثر على تحمل الخشب ؟. -2
 كیف یصنف ؟.ممما ھي انواع الخشب و -3

  
  
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 



  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  نیالوحدة النمطیة الثانیة والعشر

  طرق تجفیف الخشب وعیوب الخشب

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  ة عبد الرزاق البغداديالتدریسیة :عالی

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءات البناءطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع 
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والطبیعی  ة الص  ناعیة ث  م  –الص  ناعیة  –س یتعرف الطال  ب عل  ى ان  واع ط  رق تجفی  ف االخش اب الطبیعی  ة 
   العیوب التي یتعرض لھا الخشب اثناء النمو وتعدد القطع من االشجار.

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على فھم  سیكون   الطالب قادرا

  طرق تجفیف االخشابانواع  -١

  الطبیعیة    -أ       

  الصناعیة -ب      

  لطبیعیة الصناعیة  -ج      

  العیوب التي یتعرض لخا الخشب  اثناء النمو وھي : -٢

  اثناء النمو –أ      

  تعدد قطع االشجار  –ب     

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة الثاني والعشرین قادرا
  

ً : االختبار القب   Pre – testلي  ثالثا

  لماذا ضرورة تجفیف االخشاب  بعد قطع االشجار ؟. -1
 ما ھي الوسائل التي تستخدم في تجفیف االخشاب ؟. -2
 لماذا یتعرض الخشب الى عیوب اثناء النمو وبعد القطع ؟. -3

  
  
  
  

  طرق تجفیف الخشب وعیوب الخشب – نیالثانیة والعشر: الوحدة النمطیة رابعاً 
  تجفیف الخشب – ١

الخشاب قبل استعمالھا للتخلص من الرطوبة الزائدة بھا واتمام انكماشھا قبل استخدامھا ، یساعد تجفف ا
تجفیف االخشاب على تحسین مقاومتھا لالحمال ویقلل فرص اصابتھا بالعطب والفطریات كما ینحف من 

   - وھي : وزنھا عند الشحن ، وھنال ثالث طرق للتجفیف



مع ترك فواصل بینھا تسمح بتخلل الھواء بینھا وبفضل ان تجفیف طبیعي : وذلك برصف الخشب  -1
ترصف االخشاب بصورة مائلة لتسیر الماء منھا . وترك االخشاب تحت مظلة تقیھا المطر والشمس 

یوما ) وھذا النوع من التجفیف ویستخدم لمعظم االخشاب االنشائیة ویخفض نسبة  ٩٠ – ٤٠لمدة ( 
شاب للشمس اثناء التجفیف یسبب جفاف جانب منھا آخر وتعرض االخ %٥٠الرطوبة الى حوالي 

 وبالتالي یسبب التواءات واجھادات داخلیة في الخشب .
تجفیف صناعي : وذلك برصف الخشب بنفس الطریقة السابقة اما في مقصورات تعرف بالفرن ذي  -2

ي وفي ھھ المقصورة او على عربات تتحرك خالل فرن من نھایتھ الى مخرجھ ویسمى بالفرن المتتال
االفران بدفع الھواء على الخشب فتتزاید درجة حرارتھ وتتناقص رطوبتھ تدریجیا وفق برنامج معین 
یضمن عدم تعرض الخشب الجھادات داخلیة كبیرة او التواءات نتیجة جفاف سطحھ بسرعة بینما 

        الى  عدة ایام ویخفض نسبة الرطوبة داخلھ ال یزال رطبا . وھذا التجفیف الصناعي یستعرض
 % ویستخدم لالخشاب المستعملة في االغراض الخاصة كاالثاث واالرضیات والقواطع . ١٠ – ٥

صناعي : وذلك بتجفیف الخشب طبیعیا لفترة في الھواء تنخفض خاللھا نسبة  –تجفیف طبیعي  -3
ي الرطوبة فیھ یعقبھا تجفیف صناعي ، وھذه الطریقة تجمع بین میزات الطریقتین من سرعة ف

 التجفیف وانخفاض في االجھادات الناتجة عنھ . 
  عیوب الخشب التي تحدث اثناء النمو وبعد قطع الشجرة  – ٢

ان العیوب التي تحدث في الخشب بعد قطع الشجرة ال بد وان تؤثر في تحمل الخشب باعتبارھا نقاط ضعیفة ، 
  - :واھم ھذه العیوب ھي 

  عیوب الخشب اثناء النمو :  )أ
 ج االلیاف تعر -1

وھذه تنشأ اما نتیجة نمو بعض االشجار منحنیة بتقوس كبیر ونتیجة نمو شاذة تجعل االلیاف تنمو 
بصورة متموجة او حلزونیة او متقطعة مع محور الشجرة ، ونظرا الن االخشاب یتم تقطیعھا في 
 اتجاه مواز لال لیاف فھذه االشجار یصعب تصنیعھا وھي غیر مجزیة اقتصادیا ویجب ان تستبعد

 تماما في اعمال االنشاءات ، وھذه االخشاب تكون عرضة لالنبعاج عند تجفیفھا .
 التدویر -2

وھو لقاء السطح المدور االصلي للشجرة على لوحة ما وھي مقصوصة وھذا ال یؤثر في القوة اال 
 عندما یكون بمقدار كبیر .

 التشققات الحلقیة -3
قد یمتد بطول الجذع وھذه التشققات تصاحب وھي تشققات تسبب انفصاال بین الحلقات السنویة ، و

الشد التي تنشأ في بعض االلیاف نتیجة نمو الشجرة منحنیة بتقوس كبیر وھذه االلیاف اجھادات 
 المعرضة للشد تعرف بخشب الشد .

 التشققات القطریة -4
ارج وھي تشققات داخلیة في االتجاه الطولي للجذع وعمودیة على الحلقات المستویة وقد تصل الى خ

  -الشجرة وتسمى في ھذه الحالة شقیة . وھي على نوعین :
  بسبب الحرارة واالنجماد .  Star shakeتشققات قطریة تعرض كلما اتجھنا الى الخارج  -أ
تشققات عریضة تشع الى لب الخشب بسبب انكماش االجزاء الداخلیة او التحلل بسبب الرطوبة  -ب

  شجار المنحنیة .وھذه التشققات تنشأ في خشب الشد باال
 العقد الخشبیة -5

العقد ھي قاعدة مدفون في جذع الشجرة ویتناسب حجمھا مع حجم الفرع والعقد اجزاء قویة مشبعة 
بالصموغ تعترض نسیج الجذع وقد تنفصل عنھ اثناء التجفیف ، والعقد تشكل صعوبة في تشغیل 

الء ، ووجود العقد في طول اي الخشب كما ان المواد الصمغیة بھا تجعل من الصعب تغطیتھا بالط
 جسر یقلل من مقاومتھ لالحمال كثیرا .

 االنكماش  -6
وسبب االنكماش یرجع الى ان الواح الخشب تكون من اماكن مختلفة من المقطع بالنسبة لمركز اللب 

 وعندما تجف بتاثیر الشمس او تحصل على رطوبة من الھواء تقفع او تنحني .
  عیوب الخشب بعد القطع :  )ب
 ضوضالر -1



تنشأ الرضوض في الخشب نتیجة القاء الشجرة بعد قطعھا على االرض فیحدث تكسرا وانكماشا بین 
 االلیاف في االقسام التي تصطدم في االرض .

 التعفن -2
تنشأ من وصول الرطوبة الى الخشب اما بعد تركیبھ في البناء او من الرطوبة المتبقیة بعد قطع 

ل بنائي في قسم عدیم التھویة فتتكون بعض الفطریات الشجرة او وضع العضو الخشبي في مح
والحشرات التي تحول الخشب الى مسحوق متسوس ، ان التشققات الحلقیة والقطریة تؤثر تاثیرا سیئا 
في عمر الخشب وذلك النھا تساعد على دخول الرطوبة والماء والھواء الى داخل الیاف الخشب 

 فتسبب تلف انسجتھا .
  
  
  

               Post – Testختبار البعدي     خامسا ً  : اال
  

 ما ھي طرق تجفیف الخشب ، عددھا ثم اشرح واحدة ؟. -1
  ما ھي العیوب التي یتعرض لھا الخشب اثناء النمو مع الشرح ؟. -2
  ما ھي العیوب التي یتعرض لھا الخشب بعد القطع وكیف یتم تالفیھا ؟. -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والبحث العلمي  وزارة التعلیم العالي

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  



  نریالوحدة النمطیة الثالثة والعش

  المعادن ( المواد الحدیدیة ) واستعماالتھا في االبنیة

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  البغدادي التدریسیة :عالیة عبد الرزاق

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  شاءات .واالنطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء 
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س یتعرف الطال ب عل ى ان واع الم واد المعدنی ة المس تعملة ف ي البن اء وم ن اھم ا : الحدی د وم ا ھ ي خام ات 
   المعادن والحدید واستعماالت المعادن في البناء .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على مع      رفة :سیكون الطالب قادرا

  انواع المواد المعدنیة المستعملة في البناء  ومن اھمھا الحدید -١

  ما ھي خامات المعادن والحدید . -٢

  استعماالت المعادن في البناء . -٣

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 .قم بأداء االختبار القبلي  -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیةالثالث والعشرین قادرا
  

ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  لماذا المعادن مھمة بصورة عامة في الصناعات . -1
 بناء بصورة رئیسیة .ھل الحدید یستعمل في ال -2
  ھل معدن الحدید متوفر في الطبیعة ؟. -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ً   المعادن ( المواد الحدیدیة ) واستعماالتھا  - نی: الوحدة النمطیة الثالثة والعشررابعا
  المعادن :  – ١

  معدنیة المواد تصنف المواد المستعملة في الصناعات الھندسیة الى معدنیة وغیر
ً بالفلزات وجمیعھا عناصر صلبة عدا (  المواد المعدنیة -1 المعادن ) :ھي تلك المواد المعروفة كیمیائیا

الزئبق وھي مواد موصلة جیدة للكھرباء والحرارة ومن الخصائص الرئیسیة للمعادن الصلبة قابلیتھا 
للتشكیل على الساخن ( بالحدادة وانصھارھا بالتسخین ) ومن خواصھا المیكانیكیة قابلیتھا للسحب 



الطرق ومقامتھا للخدش ( التغلغل ) ، وعند اتحاد الفلزات مع الالفلزات تتكون مركبات الفلزات و
 وتقسم المواد المعدنیة الى معادن حدیدة ومعادن غیر حدیدیة  وتقسم الى نوعین :

المعادن الحدیدیة : ھي تلك المعادن التي تحتوي على الحدید بالدرجة االولى وعلى عنصر تسابكي او   -أ
ثر اھمھا الكربون والسلیكون والمنغنیز والكروم والنیكل عدا الكبریت والفسفور النھما من اك

الشوائب ، وتشمل المعادن الحدیدیة كال من حدید الزھر الخام بانواعھ وحدید الصب ( آآلھین ) 
 والحدید المطاوع والفوالذ ( الصلب ) والصلب الكربوني والصلب السبائكي .

 : وھي المعادن التي ال تحتوي على الحدید في تركیبھا . یدیةالمعادن غیر الحد  -ب
ً وتشمل  -2 ً او صناعیا ً او زراعیا المواد غیر المعدنیة : ھي تلك المواد التي یكون مصدرھا اما طبیعیا

 البالستك والمطاط وغیرھا .
  المعادن المستعملة لالغراض االنشائیة  – ٢

الحدید ، النحاس ،  -والبنائیة قلیلة نسبیا واھمیتھا كما یلي :ان المعادن المستعملة لالغراض االنشائیة 
 - الرصاص ، والخارصین وااللمنیوم بصورة رئیسیة وھناك معادن تستعمل الغراض ثانویة وھي اھمیتھا :

ان مقدار الفائدة المستحصلة من اي معدن في االعمال االنشائیة ،النیكل ، القصدیر ، والسلیكون ، والكروم 
  - في ثالثة نقاط وھي :تتخلص 

 مالئمة لالستعمال -1
 قابلیة الشغل والعمل بھ -2
 كلفتھ -3

فكل من النقطتین االولى والثانیة مرتبطة بخواص المعدن الفیزیائیة اما النقطة الثالثة فمتعلقة بتوفر المعدن 
عد من ووجودة بنوعیة یمكن استخرصھ ومعالجتھ للحصول على االشكال المطلوبة منھ بسھولة ، فالحدید ی

اھم المواد المعدنیة المستعملة لالعمال الھندسیة االنشائیة وذلك لتوفیر في الطبیعة بكمیات بشكل ترسبات 
  حدیدیة كما ان كلفة استخالصھ تعتبر رخیصة نسبیا مما یجعلھ معدنا رخیصا . 

   خواص الحدید النقي: – ٣
                          اومة قوى الشدالحدید النقي لین نسبیا وطروقھ من القابلیة المتوسطة في مق -1

 ٢) كغم / سم ٣٥٠٠ – ٢٨٠٠(
  ٧٫٩ان وزنھ النوعي یبلغ  -2
 ) م ١٥٣٩ودرجة انصھاره تبلغ (  -3
  ان الحدید یتمیز من بقیة المعادن بامتالكھ الخواص المغناطیسیة . -4

  خامات المعادن – ٤
ً على شكل مركبات مع  ان مادة الخام ھي تشكل وجود المعدن في الطبیعة التي یستخرج منھا ، وتكون غالبا

  مواد اخرى ، اھم ھذه المركبات الموجودة في الطبیعة التي یستخرج منھا المعادن ھي :
  

  المعدن  المركب
  الحدید،النحاس،االلمنیوم ،القصدیر  اوكسید واوكسید مائي

  النحاس،الرصاص،الخارصین،النیكل  كبریتد
  د،النحاسالرصاص،الخارصین،الحدی  كاربونات
  الخارصین  سیلیكات
  الرصاص، المغنیسیوم  كلوریدات

  ویوجد الذھب والفضة بشكل معادن عنصریة
  
  استعمال المعادن – ٥

  تستعمل المعادن الغراض بنائیة وانشائیة مختلفة اھمھا :
 مواد انشائیة كما في االبنیة الھیكلیة والمسندات والروافد والحماالت .... الخ -1
ئیة وذلك عند استعمالھا على شكل الواح وحدید مزخرف ومنقوش في الساللم مواد غیر انشا -2

 والشبابیك
 مواد محافظة وذلك عند استعمالھا في تغطیة السقوف في القواطع الخارجیة او كمانع رطوبة  -3



 مواد مصنوعة لتكون واسطة لتجھیز وتصریف المیاه وعمل الخزانات وغیرھا . -4
  
  
  

               Post – Testي     خامسا ً  : االختبار البعد

  
  كیف تقسم المواد المعدنیة ؟. -1
 ما ھي اھم المعادن المستخدمة لالعمال االنشائیة ، وضح خاماتھا . -2
  عدد استعماالت المعادن . -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 



  
  رینحدة النمطیة الرابعة والعشالو

  الحدید طرق صناعتھ وانواعھ واستعماالتھ

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  ةتدریسیوا  المجموعة التربوی

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءاتطلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء



 Rationaleالمبررات                     -٢

دید من خاماتھ ثم طرق تحضیر انواع الحدید االخرى من حدید سیتعرف الطالب على طریقة تحضیر الح
  الزھر وھي حدید المطاوع ثم حدید الفوالذ واستعماالت كل نوع من ھذه االنواع الثالثة .

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :   سیكون الطال قادرا

  عملیة تحضیر الحدید الزھر من خاماتھ . -١

  حدید الزھر للحصول على حدید المطاوع والحدید الفوالذ .تنقیة  -٢

  استعماالت حدید الزھر والمطاوع والفوالذ وخواص كل نوع . -٣

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األدا  Performance Objectivesئیة     ثانیا

ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة الرابعة  والعشرین قادرا
  

ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  ھل توجد انواع  مختلفة من الحدید ؟. -1
  الحدید ؟.ما ھي الخواص التي تعتمد في تمییز االنواع المختلفة من  -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وانواعھ  الحدید طرق الصناعة – نی: الوحدة النمطیة الرابعة والعشررابعاً 
  واستعماالتھ

   :تحضیر الحدید من خاماتھ – ١



یحضر الحدید بصورة عامة بعملیة اخنزال خامات الحدید بواسطة اول اوكسید الكاربون ، أو الكاربون الذي 
یكون فیھا الناتج حدید الزھر   Plast Furnaceخین مستمر في فرن نفاخ یخلط مع الخامات في عملیة تس

Pig Iron   وغازات منھا اول ثاني اوكسید الكاربون . ان عملیة االختزال ھذه ، تبدأ بالنسبة الى اوكسید
) ثم الى حدید . ان  FeO) ثم الى (  Fe303) م وتحولھ الى ( ٢٠٠) بدرجة حرارة (   Fe 203الحدید (

) م  ١٥٣٩(    ) م واوطأ بكثیر كم درجة انصھار الحدید التي تبلغ  ٨٠٠عملیة تتم بدرجة حرارة مقدارھا ( ال
  ) م عندما تكون مواد غریبة . ١١٠٠عندما یكون نقیا ودرجة ( 

  ان ما یحدث في عملیة االختزال ما ھو اال تفاعل كیمیاوي بسیط یتحول فیھ اوكسید الحدید الى حدید .
 2+ 2C                                     4Fe+3 CO 32Fe2O 

  تنقیة حدید الزھر  – ٢
او   Wrought Ironینقى حدید الزھر بمعالجتھ برفع او تقلیل المواد الغریبة التي فیھ وینتج حدید مطاوع 

.ان العملیة وان ھذه التسمیات متوقفة على مقدار المواد الغریبة ونوعیاتھا   Steelحدید صلب ( فوالذ ) 
الرئیسیة في تحویل حدید الزھر الى حدید نقي على شكل مطاوع او صلب ما ھي اال عملیة تاكسد معقدة 

) وكذلك بقیة  MnO2) والمغنیز الى اوكسید المنغنیز ( SiO2یتحول فیھا السلیكون اي اوكسید السلیكون (
دید المنصھر والتي تطفو علیھ على شكل خبث المواد الغریبة حیث تتحول الى اكاسید غیر قابلة الذوبان بالح

)Slag  او تخرج على شكل غازات متاكسدة . ان االوكسیجن الالزم لھذا التاكسد یؤخذ من الھواء او من (
اوكسید الحدید الذي یضاف الى الخلیط في الفرن وحیث یتم التفاعل وینتج حدیدا صلبا او مطاوعا حسب 

  نوعیة التنقیة .
  الزھر الى الحدید المطاوع  تحویل حدید – ٣

  ان الطریقة الحدیثة لتحویل حدید الزھر الى حدید مطاوع ھي باستعمال
وھذه طریقة متبعة حتى الوقت الحاضر والطریقة ھي ان یؤتى   Puddling   Proccess( طریقة الزج )  

ي على ان یمر بحدید الزھر ویوضع في وعاء ضحل في الفرن الخاص الذي یحتوي على محل اشعال جانب
ي یعطي الحرارة المطلوبة للتحویل .ان الوقود المستعمل غالبا ھو الفحم الحجري ١اللھي من فوق الحدید وال

ویفضل الذي یحوي اقل ما یمكن من مواد كبریتیة وھذا النوع من الفحم یحوي مواد متطایرة بمقادیر كبیرة 
) كغم للوجبة الوادة وعلى  ٦٨٠ – ١٣٦البا بین (ي غن سعة ھذا النوع من االفران تعطي لھبا مستمرا .ا

یوضع حدید الزھر في الفرن على بطانة من فضالت العملیات السابقة ومواد الخبث ) كغم   ٢٧٠الغالب ( 
) ساعة یتحد االوكسجین  ١/ ١/ ٢كما یخلط معھ اوكسید الحدید وتبدأ عملیة االحراق ومستمر لمدة ( 

المواد الغریبة ویتحول اوكسید الحدید الى حدید نقي ویخرج ثاني اوكسید  الموجود في اوكسید الحدید مع
الكاربون والغازات االخرى على شكل فقاعات تساعد على تحریك ورج السائل المنصھر وتجعل امكانیة 

اتحاد ما یمكن من اوكسجین مع السلیمون والفسفور الذي یترسب الى قاع الفرن على شكل خبث كما تطفو 
المواد الغریبة على شكل مواد اسفنجیة تجمع بشوكة طویلة وتفضل على الحدید المنصھر . ان ھذه قسم من 

 ١٥٠٠) م الى ( ١٢٠٠الوقت الالزم للوجبة الواحدة ثم ترفع درجة حرارة الفرن من (ثلثي العملیة تستغرق 
ھیئة كتل كبیرة توضع  في انقى حالة ویصبح عجیني القوام ویؤخذ من الفرن على) م ویكون الحدید حینئذ 

وھي في درجة االحمرار تحت مطارق بخاریة الستخالص جزء كبیر من االوساخ والخبث العالق في الحدید 
  ثم تنقل الى الدالفین القالبیة .

  تحویل حدید الزھر الى حدید صلب ( فوالذ )  – ٤
  ان طرق تھیئة حدید الصلب ( الفوالذ ) في الوقت الحاضر ھي :

 او طریقة استعمال الھواء( التاكسد السریع )  Bessemer Processمر طریقة بیسی -1
 مارتن او الفرن المفتوح ( التاكسد البطیىء) –طریقة سیمنز  -2
 طریقة الفرن الكھربائي  -3

ان كل من الطرق تعتمد في تنفیة الحدید باتباع طریقة استعمال المواد القاعدیة او الحامضیة الختزال المواد 
  ودة في الحدید .الغریبة الموج

  
  
  استعماالت االنواع الثالثة للحدید  – ٥



ان االختالف الرئیسي في خواص ھذه االنواع یرجع كما مبین في الفقرات السابقة الى وجود كمیات من 
وعلیھ لكل الكاربون وبعض المواد الغریبة في الحدید بمقادیر متفاوتة وباشكال متعددة وطریقة تھیئة الحدید .

  - ماالتھ الخاصة وكما یلي :نوع استع
  حدید اآلھین ( حدید الصب )  - ١ 

ان حدید اآلھین یحصل بصورة مباشرة من الفرن النفاخ وعلى شكل حدید الزھر وخواصھ مرتبطة بطریقة 
) % وھو على انواع منھا االبیض  ٦ – ٢الصھر وانتخاب مواد الخام .ان مقدار الكاربون فیھ متغیر بین ( 

نوع القابل للطرق وھذه االنواع تعتمد في ھذه السبیكة ان لون حدید اآلھین ھو غالبا والرصاصي وال
رصاصي غیر لماع وبوجھ خشن نسبیا في حالة عدم االنھاء . عندمایكسر یظھر في سطوح الكسر التركیب 

ة مقاومة ) كغم / المتر المكعب وھو اكثر المواد الحدیدی ٧٢٠٨البلوري لحبیبات الحدید واضحا كثافتھ ( 
استعمالھ وانسب طریقة تكون بتغطیسھ في ( ماھیة المادة ) وھو للتأكل ومع ھذا یتطلب المحافظة علیھ عند 

مصنوع بمادة القیر المحولة في قطران الفحم مع كمیة قلیلة من دھن الكتان . ان ھذه المحافظة ال تصلح وال 
ان حدید اآلھین ذو قوة عالیة في تحمل قوى .اء یجوز عملھا لالقسام التي تصبغ بالدھان في عملیة االنھ

الضغط ولكنھ ضعیف في حالة الشد والقص . یستعمل لعمل االجزاء الحدیدیة التي تصب عادة كانابیب 
  المجاري وملحقاتھا والروافد والحماالت التي تستعمل الغراض خاص وبمقاطع مختلفة .

  حدید مطاوع  – ٢ 
حدید الزھر بعملیات مبینة في الفقرات السابقة . ان مقدار الكاربون فیھ ال یصنع الحدید المطاوع من تنقیة 

% وھو مستعمل اكثر من االنواع الحدید االخرى مختلفة اذ یصنع منھ قضبان حدید التسلیح  ٠٫٢یتجاوز 
منھ  وحدید الشیلمان والمشبكات الحدیدیة والمقاطع المالوفة االخرى المستعملة الغراض البنائیة كما یصنع

ھو اغمق لونا من حدید االھین صفائح الحدید المضلعة والمستویة باختالف انواعھا .ان نوع الحدید المطاوع 
) كغم / المتر المكعب وھو اكثر تحمال لقوى الشد  ٧٨٤٩ – ٧٢٠٨وذو تركیب ناعم في المقطع وكثافتھ ( 

  من حدید اآلھین ومقاومة للضربات .
  الفوالذ – ٣

استعماال في االعمال االنشائیة من انواع الحدید االخرى . تصنع منھ جمیع المقاطع المالوفة  ان الفوالذ اكثر
في استعمال الفوالذ وقضبان الحدید المستعمل للتسلیح وكذلك الصفائح المستویة والمضلعة واالنابیب وغیرھا 

نعومة للبلورات الحدیدة من وھو اكثر   Mild Steelبالطریقة الحارة . من انواع الحدید الفوالذ اللبني 
                       االنواع االخرى . ال تظھر عند قطعھ او كسره اي تركیب للحبیبات بالعین المجردة ، كثافتھ

اكثر عرضة للتاكل والصدأ من االنواع االخرى . وھنالك الفوالذ غیر ) كغم / المتر المكعب وھو  ٧٨٤٩( 
یمكن صقلھ بشكل وجھ المراة . ان الفوالذ بصورة عامة اكثر تحمال لقوى  القابل للصدأ وھو النوع اللماع

الشد من انواع الحدید االخرى ولھ صفة المرونة اكثر من اي معدن اخر . ان ھذه المقاومة للقوى مختلفة 
  بالنسبة الختالف الفوالذ .

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  

  تحضیر الحدید من خاماتھ ؟. اشرح طریقة -1
 اشرح طریقة تحضیر حدید المطاوع من الزھر ؟. -2
 اشرح طریقة تحضیر حدید الفوالذ من الزھر ؟. -3
 قارن بین خواص االنواع الثالثة من الحدید . -4
  .عدد استعماالت االنواع الثالثة  -5

  
  
  
  
  
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 



  ھیئة التعلیم التقني 

  تكنولوجیا / بغداد معھد ال

  
  نریالوحدة النمطیة الخامسة والعش

  العزل الحراري

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  

: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال



  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءات طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء

 Rationaleالمبررات                     -٢

ل الح راري ف ي البن اء وم ا ھ ي العوام ل الت ي یعتم د علیھ ا الع زل سیتعرف الطالب عل ى اھمی ة الع ز     
الحراري وخواص واھداف المواد العازلة للحرارة ثم انواع المواد المستعملة في العزل الحراري لالبینیة 

.  

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :   سیكون الطالب قادرا

  ناء .اھمیة العزل الحراري في الب -١

  العوامل التي یعتمد علیھا العزل الحراري  -٢

  خواص واھداف المواد العازلة للحرارة  -٣

  انواع المواد المستعملة في العزل الحراري لالبنیة . -٤

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 لقبلي .قم بأداء االختبار ا -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة الخامسة والعشرین قادرا
  

ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  بنى .ھل تحتاج الى مواد تمنع وصول الحرارة او خروج الحرارة من الم -1
  كیف نختار مواد عازلة للحرارة للبناء . -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ً   العزل الحرارى  – نی: الوحدة النمطیة الخامسة والعشررابعا



  
  العزل الحراري -1

ان الغایة االساسیة من العزل الحراري ھي المحافظة على الحرارة المطلوبة بصورة ثابتة واقتصادیة  وان 
ل الجدران والسقوف للوحدات البنائیة تؤخر الى حد كبیر انتقال وضع مواد تعیق انتقال الحرارة من خال

  .الحرارة بمقدار یتناسب مع سمك ھذه المواد من الخارج الى الداخل وبالعكس 
ان العزل الحراري للمواد ھو نسبي والمواد العازلة ھي مؤخرة النتقال الحرارة وكلما كانت بكثافة اقل 

  ا كانت اكثر عزال للحرارة .ومسامات وفجوات ھوائیة اكثر كلم
  ان الغایة االسایة من العزل الحراري في االبینة یمكن تحدیدھا بما یاتي : 
  تقلیل تسرب الحرارة الى الخارج من االبنیة عند تدفئتھا . – ١
  تقلیل تسرب الحرارة الى داخل االبنیة عند تبریدھا . – ٢
  تقلیل تمدد وتقلص المنشأت . – ٣
  التكثیف للرطوبة .تقلیل فرص  – ٤

التوصیل الحراري والمقاومة ضروریة لكل مادة تستعمل كمادة عازلة لذلك تفحص المواد المستعملة قبل 
  .االستعمال بحیث تكون مطابقة لھاتین الخاصیتین

 اصناف مواد العزل الحراري  -2
  مواد الفصل العازلة  – اوال ً 

  انواع . وھي مواد ناعمة غالبا بشكل مسحوق الیاف وھي على
 االلیاف وتكون على نوعین ، الیاف معدنیة والیاف نباتیة .  -أ

ان االلیاف المعدنیة المستعملة ھي الصوف الصخري والكلس وصوف الخبث ، یحضر الصوف الصخري 
من الصخور الكلسیة االركیالكسیة او الصخور القشریة المعالجة .اما الیاف الصوف الزجاجي فیصنع من 

ركبات ویباع فل باكیاس ویستعمل اما بالید او بضغط الھواء او وضعھ في محلھ ویوضع وبعض المالسلیكا 
) سم حسب الحاجة الى العزل ویستعمل الصوف الزجاجي  ١٥ – ٥على شكل غطاء بسمك یتراوح بین ( 

  بكثرة لرخص ثمنھ ولعزلھ العالي ومقاومتھ العالیة للتاكل والتعفن . 
  ي افران الرصاص والنحاس تسمى بصوف الخبث وتستعمل مواد عازلة .ان المادة الناتجة الى تطفو ف

  المواد المحببة وتشمل : مواد معدنیة كالفیرمیكیوالیت ( قطع المیكا ) ومواد نباتیة كقطع الفلین .  -ب
فھي مادة ال تتفاعل وخفیفة الوزن محببة عازلة للحرارة تحضیر مومواد معدنیة مكونة من  : الفیرمیكیوالیت

ت المغنیسوم االلمنیوم وھي احدى اصناف مادة المایكا ترش بالماء وتسخن بافران خاصة اذ یتبخر سلیكا
الماء بسرعة فتتباعد الطبقات وتكون ما یسمى بالفیرمیكیوالیت وتستعمل كمادة عازلة جیدة في عمل 

ي یراد عزلھا الخرسانة الخفیفة ویستعمل بشكل فل او مخلوط مع السمنت یوضع او یصب في المحالت الت
  حراریا .

وتستعمل حبیبات الفلین بكثرة في المخازن المبردة . كما ان التراب المستعمل بكثرة في عملیة االنھاء 
للسطوح یعد من مساحیق الفل ، یعطي عزال حراریا ویكون رخیص الثمن ویفضل ان یكون من الطین 

  االحمر الخالي من المواد العضویة والرمل .
 ً   یة والقطع العازلة االغط-ثانیا

وھي مواد تثبت غالبا على الجدران والسقوف واالجزاء عزلھا او تشید باسالك او تلصق بمواد اسفلتیة 
وتعمل مو مواد معدنیة او نباتیة وتوضع بالسمك المطلوب على الجدران او السقوف وتنھي عادة بالبیاض 

فتنتھي عادة بطبقة من اللباد او الزفت ثم ینھى للجدران او بسقوف ثانویة للسقوف . اما بالنسبة للسطوح 
  السطح .

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  ما ھي العوامل التي یعتمد علیھا العزل الحراري في البناء ؟. -1
 ما ھي خواص واغراض المواد العازلة للحرارة ؟. -2
 ما ھي انواع المواد العازلة للحرارة ؟. -3
  تخدم القطع العازلة في البناء .كیف تس -4

  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  نیالوحدة النمطیة السادسة والعشر

  العزل الصوتي

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  یة عبد الرزاق البغداديالتدریسیة :عال

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  



: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءات البناء طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع

 Rationaleالمبررات                     -٢

سیتعرف الطالب عل ى اھمی ة الع زل الص وتي ن اء وم ا ھ ي العوام ل الت ي یعتم د علیھ ا الع زل الص وتي   
وخواص واھداف المواد العازلة للح رارة ث م ان واع الم واد المس تعملة ف ي الع زل الص وتي البینی ة وك ذلك 

  صوتي في البناء .وسائل العزل ال

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :      سیكون الطالب قادرا

  اھمیة العزل الصوتي في البناء . -١

  العوامل التي یعتمد علیھا العزل الصوتي   -٢

  خواص واھداف المواد العازلة للحرارة  -٣

  ة .انواع المواد المستعملة في العزل الصوتي  لالبنی -٤

  وسائل العزل الصوتي في البناء -٥

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

ً على فھم فقرات المحاضرة سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة ال   نمطیة السادسة و العشرین قادرا
  

ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  من المبنى . الصوت  او خروج الصوت تاج الى مواد تمنع وصول ھل نح – ١
  للبناء . للصوت  كیف نختار مواد عازلة -3

  
  
  
  
  



 ً    العزل الصوتى – : الوحدة النمطیة السادسة والعشرینرابعا
  انتقال الصوت -1

ان الصوت ینتقل بوساطة الھواء بین مرافق المنشات المختلفة وكذلك ینتقل من خالل المنشأ نفسھ عن طریق 
التالمس المباشر بین اجزاء المنشا فینتقل بذلك الى القواطع والجدران والسقوف بامتصاص الطاقة ونقلھا الى 

دور السكن ، عتمد على نوع المنشأ وعالقتھ بالصوت ، فالجھة االخرى ولتامین غزل صوتي مقبول فان ذلك ی
سم المبنیة بالطابوق والملبوخة الوجھین یمكن ان تكون كافیة للعزل الصوتي وباالمكان  ٢٤المكتبات بسمك 

زیادة العزل بعمل بیاض بغدادي في السقوف او الجدران التي تمنع انتقال الصوت الى درجة كبیرة یتناسب 
  غ الھوائي بین الجدران او الجدرار البغدادي ویعتمد ذلك على مقدار كتلة ذلك الغالف .مع مقدار الفرا

         سم یمكن ان یخفض من الصوت ما مقداره ٢٤ان استعمال الجدران الخارجیة المجوفة بسمك حوالي 
  دیسیبل ( ھي وحدة شدة الصوت )  ٥٠ – ٤٥

دیسیبل وھذا یمكن ان یكون كافیا  ٤٠ – ٣٥الى سم واكثر تعطي مقدار عزل یصل  ١٢الجدران بسمك 
للمنشات السكنیة ، اما في المنشأت العامة كالمدارس والمستشفیات فیعمل سقف كاذب متصل بالسقف االصلي 

  ومغلف بمواد ماصة للصوت ویمكن عمل ذلك في الجدران ایضا 
                   ب عزل عال یصل الىاما القاعات المستعملة للموسیقى التي تكون فیھا االصوات عالیة تتطل

  دیسیبل ویتوقف ھذا العزل على عوامل عدیدة منھا : ٦٠ – ٥٠
 كثافة المادة -1
 طبیعة المواد -2
 سمكھا وھو موضوعة في البناء -3
 طریقة ربطھا مع بعضھا -4
 طریقة ونوع وضعھا في البناء -5

تتصل الجدران المجوفة مع  فكلما كان سمك الجدار كبیر كلما كان ذا عزل اكبر للصوت ویفضل ان ال
  بعضھا اال في النھایات فقط وان اي اتصال یخفض العزل الصوتي 

  
  كثافة المادة  انخفاض الصوت (دیسییبل)  المادة

بیاض بغدادي باساس معدني سمك 
  سم ٣٫٧٥

٢٢٢٬٧  ٢٦  

سم طابوق مبیض من  ١٢قاطع 
  الوجھین

٤٣٢٫٥  ٣٥  

  ١٤٠٩٫٦  ٤٨  سم مبیض من الوجھین ٢٤جدار 
 

  طریقة امتصاص الصوت  -2
من الموجات  %٩٥ان مواد البناء المالوفة كالزجاج وبیاض الجص والسمنت والخضب تعكس ما یقرب 

الصوتیة وتستمر باالنعكاس الى ان تتالشى ،فاستمرار انعكاس الصوت یعني تداخل في االصوات السابقة مع 
د ، ان ھناك مقدارا من التردد یمكن ان الالحقة وحدوث ضوضاء غیر واضحة السمع وھذا ما یدعى بالترد

  یكون مقبوال في مكان ما .
  یتوقف مقدار التردد على عوامل اھمھا :

 حجم الغرفة  -1
 نوع استعمال المنشأ للخطابة او الموسیقى وغیرھا . -2
 نوع الصوت ان كان مباشرا او منقوال كھربائیا ومكبرا وذو مصدر واحد او اكثر في المنشا . -3

ثواني الیجاد عدد الوحدات الممتصة في اي قاعة  ٣ – ٢٫٥ربة ان وقت التردد المقبول ضمن لقد وجد بالتج
تحسب المساحة السطحیة لمكونات سطوح القاعة وتضرب في معامل االمتصاص لكل منھا وان المجموع 

  یعطي قابلیة امتصاص القاعة للصوت .
  
  

 تستعمل المواد العازلة للصوت : - 3



طع صغیرة من الیاف المعادن وسمنت بورتالندي وتعمل بمساحة مربعة الواح مكونة من صب ق  -1
 سم . ٢٠ X ٢٠او  ٣٠ X ٣٠بابعاد 

 الواح مكونة من صب مادة الجص مع الیاف في الوجھ والداخل وتكون باشكال مربعة او مستطیلة . -2
 تطیلة .الواح مكونة من صب مادة الجص مع الیاف في الوجھ والداخل وتكون باشكال مربعة او مس -3
 الواح من مواد ورقیة ومثقبة الوجھ وباشكال مختلفة . -4
 الواح من رغوة البالستك مثقبة او محببة الوجھ . -5
 لبخ منشور . -6

ان طریقة تثبیت ھذه القطع او االلواح اما ان تلصق بمواد اسفلتیة او صمغیة على نفس الجدران او السقوف 
اح خشبیة صغیرة المقطع ( ترایش ) تثبت مقدما بالحائط او ان تثبت بمسامیر صغیرة ویفضل عمل ھیكل الو

  والسقف وبمسافات قیاسیة ثم تثبت االلواح علیھا .
  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  

  ما ھي العوامل التي یعتمد علیھا العزل الصوتي  في البناء ؟.  -١
  للصوت  ؟.ما ھي خواص واغراض المواد العازلة   -٢
  ما ھي العوامل التي یعتمد علیھا تردد الصوت . -٣
  ما ھي وسائل العزل الصوتي المستخدمة في البناء ؟. -٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  زارة التعلیم العالي والبحث العلمي و

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  نریالوحدة النمطیة السابعة والعش

  االصباغ

  سم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  لطلبة ق

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  



: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءات  طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء

 Rationaleالمبررات                     -٢

سیتعرف الطالب في ھ ذه الوح دة عل ى اھمی ة االص باغ ف ي المبن ى ومكون ات االص باغ وان واع االص باغ 
   ال البنائیة .المستعملة في االعم

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :   سیكون الطالب قادرا

  اھمیة االصباغ في المبنى . -١

  مكونات االصباغ . -٢

اھم انواع االصباغ المستعملة في البناء ومنھا / المائیة / السمنتیة / الزیتیة / السلیلوزیة / المس تحلبة /  -٣
  ریریت القیریة / والستا

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

   على فھم فقرات المحاضرة .سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة السابعة و العشرین قادراً 
  

ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  لماذا الحاجة الى الصبغ في البناء ؟. -1
 ھل توجد انواع مختلفة من االصباغ ؟. -2
  ھل مادة الصبغ مادة طبیعیة ام صناعیة ؟. -3

  
  
  
  
  
  



 ً   االصباغ   – نی: الوحدة النمطیة السابعة والعشررابعا
  االصباغ -1

واد التي تطلى بھا السطوح على شكل سائل خفیف او كثیف وللتي تجف بسرعة مقبولة االصباغ ھي الم
وتكون ھذه السطوح على شكل غشاء شفاف او غیر شفاف متماسك یحافظ على السطح المصبوغ من 
االنحالل والتاكل او تاثیر الرطوبة والماء والحرارة والعوامل الخارجیة االخرى كذلك یكسب الصبغ السطوح 

ا صقیال مالئما لالستعمال من الناحیة الجمالیةوالصحیة اضافة الى امكانیة التحكم في امتصاص وتوزیع وجھ
  الضوء بالشكل المطلوب .

  مكونات االصباغ  – ٢
وسائل معلق وسائل مخفف وقد یضاف الیھ   Pinentsیتكون الصبغ من مواد ناعمة عالقة تسمى الخضاب 

ف لالسراع في تجفیف الصبغ . ان الخضاب ھو مادة صلبة مسحوقة بعض العوامل المساعدة على الجفا
بنعومة قیاسیة تجعلھا عالقة بسائل الصبغ الذي بدوره ونشرھا بالطالء على السطح المطلوب طالئھ كما ان 

  ھذا المسحوق غالبا ما یعطي قوة مطاطیة ومقاومة ولون الى الطالء.
وھو اوكسید الحدیدیك المائي الطبیعي   Ocherالحدید االوكر  قد یكون الخضاب المستعمل طبیعیا مثا اكاسید

واالزرق البروسي   Chromesوغیرھا او كیمیاویا منتج صناعیا مثل الكرومات  Umberوالعنبر 
Prussian Blue  . واوكسید الزنك واالثلین وغیرھا  

الكتان وانواع الورنیش ، الراتنج اما سوائل االصباغ المستعملة فھي من الزیوت القابلة للجفاف مثل بذر زیت 
resins   وبعض مشتقات القار والسلیلوز ، وان الغشاء الجافالذي یتكون الناتج من تاكسد زیت بذر الكتان

% من حجم غشاء الصبغ ، ان السوائل المخففة  ٦٦ – ٥٠والذي یكون   linoxynیعرف باللینوكسین 
Thinners  تحسین قوة انتشاره وتسھیل عملیة الطالء وان ھذه المواد ھي السوائل التي تضاف الى الصبغ ل

لھا لزوجة اقل من سوائل االصباغ وھي تتبخر بسرعة بعد طالء الصبغ على السطح المراد طالئھ وھي 
نفاذیة وتغلغل الصبغ في االخشاب لذا فانھا تستعمل بنسب عالیة في طبقة الطالء االولى تساعد كذلك على 

المسامیة وان اھم ھذه المواد ھي الترینتاسین ویستعمل الكحول االبیض وبعض الزیوت على الخشب والمواد 
  النفطیة .

  انواع االصباغ  – ٣
  یمكن تصنیف انواع االصباغ بالنسبة للسائل المعلق ومادة الصبغ الى :

  االصباغ المائیة  ١ – ٣
وتعطي انھاء غیر لماع ومنھا ما ھو  وتشمل مجموعة متعددة من االصباغ التي تضاف الیھا الماء في الموقع

  مكون من زیت جفوف او سائل وارینش مستحلب بالماء مع كمیة من الصمغ او المثبتات االخرى .
ویستعمل البارایت مع بعض انواع الخضاب الملون ومن ھذه االصباغ ما یتمون من سائل ضمغي فقط مع 

اقل ثباتا من بقیة االنواع حیث یمكن ازالة قسم منھ  مسحوق الطباشیر ولون اال ان لھذا النوع من الصمغ ھو
عند الحك بفرشاة قویة او بالغسل بالماء لذا یستخدم في طالء السقوف الداخلیة في االبنیة القلیلة الكلفة والوقتیة 

  فقط .
 دھني ذات مقاومة اعلى نوعا ما ، وتتركب من زیت بذر الكتان وخضاب ملون اما االصباغ المائیة باساس

ومادة باسطة وتستعمل في طالء الجدران والسقوف الداخلیة فقط ، وال تعد من االصباغ العالیة النوعیة ، 
  ویمكن غسل ھذه االصباغ ولكن بعنایة لقلة مقاومتھا للماء تعرف ھذه االصباغ محلیا باسم ( دستمبر ) .

  االصباغ السمنتیة  ٢ – ٣
یض والملون ، مادة مانعة للرطوبة ، معجل للتماسك ومادة تحتوي سمنت بورتالند االب ھي اصباغ مائیة 

باسطة یمكن ان نمزج ھذه االصباغ بالماء قبل الصبغ وتستعمل لطالء السطوح السمنتیة كالبیاض بالسمنت 
واللبخ والسطوح الخرسانیة لجودة تماسكھا مع تلك السطوح ، یجب ترطیب السطوح المصبوغة بالماء قلیال 

ھیل تصلب وثبات الصبغ على السطوح .تستعمل ھذه االصباغ في طالء السطوح الخارجیة بعد التماسك لتس
اال انھا كبقیة انواع االصباغ المائیة ال تعطي سطحا لماعا ، ان ھذه االصباغ لیست مانعة للرطوبة بدرجة 

  كبیرة ولكنھا ال تتاثر بالرطوبة ، تعرف ھذه االصباغ محلیا بأسم ( السنوسم ) 
  
  
  



  االصباغ الزیتیة  ٣ – ٣
وتسمى محلیا بـ االصباغ الدھنیة وھي مجموعة االصباغ التي یكون السائل المعلق فیھازیت بذر الكتان او 

من زیت بذرالكتان   Priming Coatبعض الزیوت االخرى ، یتكون الصبغ المستعمل في طبقة االساس 
تضاف لمنع الترسیب وكذلك   Extenelerوالرصاص االبیض وقلیل من الرصاص االحمر معمادة باسطة 

لتسھیل انتشار الصبغ .ان استعمال المادة الحاویة على الرصاص یكون مفضال في االستعماالت الخارجیة 
ویفضل الصبغ بدون رصاص لالستعماالت الداخلیة ، یتكون الصبغ المستعمل في طبقات الطالء االولى من 

ن ملون حسب الحاجة ) مع زیت جفوف ( قابل للجفاف ) ذو زیت بذر الكتان مع الرصاص االبیض ( قد یكو
  نوعیة عالیة .

 االصباغ السیلیوزیة   ٤ – ٣
وھي اال صباغ المنتجة اصطناعیا من مركبات سیلیوزیة ونظرا لكون سائل المذیب فیھا سریع التبخر 

ة ولكنھا تستعمل عادة في والجفاف لذا تستعمل بطریقة الرذوال تستعمل ھذه االصباغ في طالء السطوح البنائی
طالء االثاث او في صبغ السیارات ویستثنى من ذلك بعض االنواع الحاویة على مساحیق معدنیة مثل 

  مسحوق االلمنیوم او مسحوق البرونز حیث یمكن استعمالھا في االغراض البنائیة .
  االصباغ المستحلبة  ٥- ٣

لق  بشكل كرات دقیقة  مشتتة في الماء یكون الزیت ، وھي االصباغ التي یكون فیھا الخضاب والسائل المع
  ھو السائل لذا كانت ھذه االصباغ بنوعیات متعددة منھا .  Bitumenالراتنج االصطناعي او القار 

االصباغ االلكید المستحلبة : وتتكون من الخضاب الملون ، الزیوت ورانتجات اصطناعیة وتعطي ھذه  – ١
  االصباغ انھاء مطفأ .

  اصباغ قیریة مستحلبة : وتتكون من الخضاب الملون ، مركبات قیریة مع مادة باسطة ومستحلبة بالماء  – ٢
  االصباغ القیریة  ٦ – ٣

للرطوبة والتقلیل من تاكل بعض السطوح كاالنابیب وغیرھا ، یستخدم القیر السائل وھس تستخدم موانع 
  ایضا وتكون ذات كلفة قلیلة . اساس لھذه االصباغ وقد تستخدم على السطوح الخرسانیة

  اصباغ الستایرین ٧ – ٣
وھي االصباغ التي تحوي رانتج الستایرین االصطناعي الذي یكون باشكال متعددة وھذه تعطي اصباغا 

  متوسطة اللمعان .
ان االصباغ المعروفة باسم االصباغ البالستیكیة او البنتالیت ( عالمة تجاریة اصال ) ھي من ھذه االنواع 

حاویة على خالت متعددة الفینیل او الرانتجات االصطناعیة وتعد من اكثر االنواع استعماالت النھاء و
السطوح الداخلیة ، نظرا لتعدد الوانھا وسھولة نشرھا وامكانیة مزجھا مع الماء بنسب متباینة وكذلك امكانیة 

  مع بقیة االنواع االخرى . غسل السطوح المطلیة بھا بالمنظفات والماء ومقاومتھا الجیدة مقارنة
  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  ما ھي مكونات الصبغ االساسیة ؟. -1
 عرف االصباغ المائیة والي االغراض تستعمل ؟. -2
 عرف االصباغ االسمنتیة والي االغراض تستعمل ؟. -3
 عرف االصباغ الزیتیة والي االغراض تستعمل ؟. -4
  الستاریرین والي االغراض تستعمل ؟. عرف اصباغ  -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  رینالوحدة النمطیة الثامنة والعش

  الزجاج

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  ة :عالیة عبد الرزاق البغداديالتدریسی

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  



: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءات / فرع البناء طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى

 Rationaleالمبررات                     -٢

سیتعرف الطالب على مادة الزجاج وتركیبھا الكیمی اوي  وطریق ة تحض یر الزج اج وع دد اھ م ان واع      
   الزجاج المستعمل في البناء وخواص الزجاج  

  Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :سیكون الطالب قادر   ا

  التركیب الكیمیاوي للزجاج . -١

  طریقة تحضیر الزجاج . -٢

  اھم انواع الزجاج المستعمل في البناء . -٣

  خواص الزجاج. -٤

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

  إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج

  
 ً  Performance Objectives: األھداف األدائیة     ثانیا

ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة الثامنة والعشرین قادرا
  

ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  ھل الزجاج مادة صندوقیة في البناء ؟. -1
 ما ھي المواد التي یتكون منھا الزجاج ؟. -2
  ھل یوجد انواع مختلفة من الزجاج ؟. -3

  
  
  
  
  
  



 ً   الزجاج – نی: الوحدة النمطیة الثامنة والعشررابعا
  الزجاج  – ١

عندما یصھر السلیكیا النقي یتكون الزجاج المستعمل لالغراض المختلفة ، ان درجة انصھار السیلیكا ھي 
ان یمر بعملیات خاصة للحصول على عالیة والناتج من االنصھار لزج وطىء بفقاعات الھواء ،لذا یجب 

زجاج صاف صالح لالستعمال لالغراض المختلفة ، كما ان من الضروري معالجة السیلیكا لجعل درجة 
انصھارھا واطئة وغیر لزجة عندما تكون منصھرة بدرجة تكفي لالشتغال بھا ، ان اھم العوامل المساعدة 

، لذا ان من المعلوم اضافة كمیات كبیرة من وتاسیوم لخفض درجة الحرارة ھي كاربونات الصودیوم او الب
كاربونات الصودیوم او البوتاسیوم تجعل الزجاج الناتج اكثر ذوبانا بالماء من الزجاج االعتیادي واضعف 
مقاومة في التغیرات الجویة ، والجل تفادي ھذا النقص یضاف الكلس فعندما یضاف كمیة كبیرة من الكلس 

  ر اكثر سیولة ویتبلور بدل ان یبقى في حالة سائل صلب .یصبح الزجاج المنصھ
  التركیب الجزئي  – ٢

ان التركیب الجزئي للزجاج متباین حسب نوعیات الزجاج المختلفة فھنالك صفائح والواح زجاجیة وھناك 
د زجاج مقاوم للنار وزجاج غیر قابل للكسر وزجاج مستعمل لالالت البصریة والعوینات وزجاج بمعامل تمد

  واطىء ... الخ وكل ھذه االنواع ال تبتعد كثیرا في تركیبھا عن التركیب التالي :
Na2o Cao 5Sio2  (10)والمتمثلة بالنسبة المئویة التالیةNa20(v1,0)Sio2(13)Ca02   

  تحضیر الزجاج  – ٣
ي تھیئة ) كغم من الزجاج وھذه الطریقة بدائیة ف ٤٥٠یصھر الزجاج في كور ذات اوعیة طینیة بسعة ( 

الزجاج على الرغم من انھا مستعملة حتى االن ثم ینقل الزجاج المنصھر حیث یستعمل ، او یستعمل من 
، ان الطریقة الحدیثة في صناعة الزجاج ، ھي ان یصھر الزجاج في افران خاصة الكورة نفسھا مباشرة 

م مواد الخام والفرن یسع الى یكون فیھا حوض الفرن في حالة استمرار في تجھیز الزجاج المنصھر واستال
  ) طن في وقت واحد . ٢٠٠حد ( 

  الزجاج المستعمل في البناء  – ٤
  یصنع من مادة الزجاج اقسام بنائیة متعددة تستعمل الغراض مختلفة اھمھا :

  الكتل الزجاجیة او الطابوق الزجاجي : -ا 
ا صافیة وغیر ملونة تعمل باشكال ان الكتل الزجاجیة تصب من الزجاج بشكل صلب او مجوف وتكون غالب 

مختلفة بوجھ مصنوع بحیث ینشر الضوء وال یسمع للرؤیة من خاللھا . ان تحملھا لمقاومة الضغط اكثر مما 
ھو مطلوب بنائیا ولكنھا على الرغم من ذلك فھي ال تستعمل لحمل اي ثقل تبنى بقیمة سمنت وقد تسلح تسلیحا 

المسافات الكبیرة ، كما انھ من الضروري ان تعمل لھ مفاصل تمدد خفیفا في بعض الحاالت ، وخاصة في 
  نظرا لضمان عدم تحركھا في البناء

 الزجاج المعالج -ب 
ان الزجاج مادة قابلة للتفتت ولھا مقاومة عالیة الشد والضغط وعندما تتعرض صفیحة من الزجاج الى تبرید  

جھود ضغط بین االلباف الخارجیة للزجاج مما تساعد  سریع بالھواء المنفوخ علیھا یحدث في السطح المبرد
  على حني ھذه الصفائح بالشكل الذي نراه بالزجاج المنحني وفي بعض شبابیك السیارات .

 لزجاج االسفنجيا -ج 
یصنع الزجاج االسفنجي من خلط كمیات معینة من مسحوق الزجاج مع مسحوق الفحم ، ویسخن الخلیط الى 

      ) سم وبسمك مقداره ٤٠ x ٣٠الناتج في قوالب خاصة لیعمل بشكل قطع بابعاد ( حد االنصھار ثم یصب 
) كغم  ٦٥) سم ان ھذه القطع ال تسمح لنفاذ الماء والرطوبة ولھا من مقاومة الضغط ما مقداره (  ١٥ – ٥( 

  جدا وتستعمل في عزل السقوف والجدران .وقابلیتھ في توصیل الحرارة واطئة 
  لیفي ( الصوف الزجاجي )الزجاج ال -د 

یسخن الزجاج ویسحب الى خیوط دقیقة اكثر دقة من خیوط الحریر وان ھذه الخیوط لھا مقاومة عالیة لقوى 
الشد ویستعمل مادة عازلة للحرارة والصوت في االغراض الصناعیة والبنائیة ومن ھذه المادة تصنع 

دة العزل الحراري غیر قابلة لالختراق وسھلة مشبكات التصفیة في مكیفات الھواء ومن خواصھا انھا جی
  التركیبوغیر قابلة للتعفن او الصدأ وال تصلح غذاء للحشرات .

  
  



  الصفائح الزجاجیة  – ٤
  

ان اھم استعمال بنائي للزجاج ھو استعمالھ في الشبابیك واالبواب على شكل صفائح والواح وان طریقة تھیئة 
بان یدفع سائل الزجاج بین دالفین حدیدیة حیث یحدد سمكھ ویعدل  ھذه االلواح بشكل عام یمكن ان یلخص

  بشكل اقرب الى المستوى ثم یبرد ویقص حسب الحجوم المطلوبة 
  - وان اھم انواع الصفائح الزجاجیة ھي :

  : وھذا النوع اكثر االنواع استعماال وینتج محلیا في      Plate Glassالزجاج االعتیادي الشفاف  -١
  ) سم ، ان سمك الزجاج یعتمد   0.6,0.4,0.3) م وسمك (  x 2 40دي وبابعاد غیر كبیرة ( الرما    
  على ابعاده فكلما زادت ھذه االبعاد كلما ازداد سمك الزجاج وتوجد مخططات جاھزة النتخاب سمك     
  اك .الزجاج لمساحة معینة على شكل مستطیل لتكون قادرة على تحمل دفع الریاح في موقع الشب   
  سم للمساحة التي    ٦ملم للمساحة التي اقل من نصف متر مربع و  ٣وبصورة عامة یمكن استعمال سمك     
  تزید عن ذلك یتطلب ان یكون الزجاج الجید خالیا من التموجات ولھ سمك ثابت ولون خیالھ متجانس     
  نظر وغیر مرغوب فیھ .واال ظھرت االشكال من خاللھ مشوھة االبعاد وھذا یكون متعبا لل    

  
  : وھذا النوع یستعمل في المرافق والمحالت التي یراد   Obscure glassالزجاج نصف الشفاف  – ٢

  منھا حجب النظر واالضاءة جزئیا حسب درجة شفافیة الزجاج .      
  ك : ویوجد بنوعیات عدیدة وھو بدیل للزجاج نصف الشفاف وكذل  Volled Galssالزجاج المشجر  – ٣

  توجد نوعیات من الزجاج المشجر .     
  :وبستعمل في االبنیة التجاریة   Plastic Wire – Reinforced Glassالزجاج المسلح  – ٤

  والمخازن والمعامل لتقاوم حوادث الكسر المتوقعة في ھذه االبنیة وھناك نوعیة خاصة لھا مقاومة       
   سم  ٥٠سم الى  ١٫٢ویتراوح سمكھا من    Proof – Glass and Saftyالطلقات الناریة تسمى       
  ) عقدة حیث بتاثیر الطلقة ولكن یبقى متماسك االجزاء بفضل االلیاف البالستیكیة الموجودة  ٢ – ١٫٢(      
   في تركیبھ .     

  : وھذا النوع یستعمل في عمل االبواب والفردات الكبیرة   Tampered Glassزجاج ضد الكسر   – ٥
  سم  ١٫٢مقاومة الزجاج للكسر ویتراوح سمكھ من  ویصنع بعملیة التسخین والتبرید الفجائي  مما یزید      

  سم وتصنع الفردات بابعاد ثابتة ال یمكن تغییرھا مما یتطلب مالحظة ذلك عند مرحلة  ٣٫٢الى       
  التصمیم الھندسي .      

  ع عبور االشعة فوق البنفسجیة بینما ھناك نوع اخر : ویمن  Aatinic Glassزجاج یمتص الحرارة  – ٦
  یسمح لعبور اكبر كمیة من االشعة فوق البنفسجیة ویستعمل   Quartz Glassمن زجاج یسمى        
  لغرض معالجة حاالت مرضیة معینة .       

  یعمل كمرآة عاكسة   Aninated: ویتكون من عدة شرائح   Reflective Glassزجاج عاكس  – ٧
  الشعة الشمس او ماصة لھا ویستفاد منھ في واجھات االبنیة التي یعتمد فیھا تكییف الھواء على الطاقة       
  .الشمسیة       

  : بالوان عدیدة تعمل على امتصاص االضاءة لغرض السیطرة  Tinted Glassزجاج شفاف ملون  – ٨
  تاثر باشعة الشمس .على تكییف الھواء والمحافظة على بعض االثاث التي ت     

  
  : یمنع رؤیة ما في الداخل من   Psychiatric Glassزجاج ذو وجھ مرآة من الخارج وتسمى  – ٩

  الخارج ولكي ال یمنع رؤیة ما في الخارج من الداخل یستعمل ھذا النوع من الزجاج في االبنیة التي       
  تتطلب وجود غرفة سیطرة من الناحیة االمنیة .      

  
  
  
  
  
  
  



  خواص الزجاج  – ٥
من ضوء  %٩٠ان االلواح الزجاجیة المصقولة او الصفائح عندما تكون نظیفة تسمح الى مرور حوالي 

  النھار الساقط علیھا وان الزجاج یكسر االشعة الداخلة بمقدار یمكن اعتباره مھمال .
  ي :ان مقدار الضوء الي یمر في انواع مختلفة من الزجاج مبین في الجدول التال

  
  ضوء بالمائة ضوء منتشر  مقدار ما یمر من ضوء مباشر  نوع الزجاج

  ٨٥  ٩٠  صفائح الزجاج
  ٨٥  ٩٠  الواح مصقولة

  ٨٠  ٨٥  سم مصبوب ٦زجاج 
  ٧٥  ٨٠  سم مسلح ٦زجاج 

  
  
  
  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     

  
  ما ھو التركیب الكیمیاوي الجزیئي للزجاج ؟. -1
 ف یتم تحضیر الزجاج ؟.كی -2
 عدد خواص الزجاج ؟. -3
 ما ھو الزجاج االسفنجي ؟ والي االغراض یستعمل . -4
  ما ھو الكتل الزجاجیة والي االغراض تستعمل ؟. -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  ن  یالوحدة النمطیة التاسعة والعشر

  االسفلت وخواص المواد االسفلتیة

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  إعداد وتصمیم

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  
  



 Over Viewالنظرة الشاملة                 :أوالً 

  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءات طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة / المرحلة االولى / فرع البناء

 Rationaleالمبررات                     -٢

   قدان الخواص .سیتعرف الطالب على مادة االسفلت ، مصدرھا وخواصھا الفنیة واسباب ف

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على معرفة :   سیكون الطالب قادرا

  مصدر االسفلت وتكوینھ . -١

  خواص المواد االسفلتیة . -٢

  اسباب فقدان خواص االسفلت . -٣

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 اف .إقرأ االھد -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج

  
ً : األھداف األدائیة       Performance Objectivesثانیا

ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة التاسعة و العشرین قادرا
  

ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  یة ؟.ھل االسفلت مادة طبیعیة ام صناع -1
 لماذا الحاجة لالسفلت في اعمال البناء التكمیلیة ؟. -2
 ھل یتاثر االسفلت بالظروف الطبیعیة . -3

  
 
  
  
  
  
  
  
  



 ُ   االسفلت وخواص المواد االسفلتیة – نی: الوحدة النمطیة التاسعة والعشررابعا
 مقدمة  -1

لنافئا ، البنزین ، النفط نحصل على االسفلت من بقایا تكریر النفط الخام وذلك بفصل المشتقات الخفیفة ( ا
االبیض ، الكاز ، وزیوت التشحیم ... الخ ) بواسطة التقطیر تحت تاثیر الضغط الجوي االعتیادي فیكون 

فصل ھذه المواد فیزیاویا وبدون تغییر كیمیاوي الحد المستقات بحیث لو أعید خلطھا جمیعا نحصل على مادة 
  النفط الخام االصلیة قبل بدء التقطیر .

ا اذا استخدم الضغط والحرارة العالیتین اثناء تقطیر النفط ( وذلك لغرض الحصول على كمیات اكبر من ام
المواد الخفیفة المتطایرة مثل البنزین والنفط ) فالناتج اسفلت بنوعیة اقل من الحاصل في الفصل الفیزیاوي او 

برودة و ال یختلط مع المشتقات الخفیفة یحصل علیھ تغییر كیمیاوي ویكون عادة سریع التاثیر بالحرارة وال
    Cracked Asphaltكما في النفط الخام االصلي ویدعى 

وھناك االسفلت الطبیعي الذي یكون على شكل بحیرات كما في منطقة برمودا وحمام العلیل ویكون االسفلت 
لت وموجودة منھا في من نوعیة جیدة ، كما یظھر االسفلت الطبیعي على شكل صخور رملیة او كلسیة باالسف

  كثیر من البلدان االوربیة وامریكا .
  
  خواص المواد االسفلتیة  – ٢

  - یمتاز االسفلت بالخواص االتیة :
 مادة بنیة اللون او سوداء صلبة او نصف صلبة -1
 مادة رابطة جیدة تصبح سائلة عند التسخین -2
 لطبیعة .معظم المادة ھي بیتومین ونحصل علیھا بتكریر النفط الخام او من ا -3

من خواص ھذه المادة كونھا مادة رابطة قویة تلتصق بسھولة ، مانعة للرطوبة ومعمرة وتقاوم تاثیر 
            الحوامض والقواعد واالمالح ویمكن اذابتھا اما بالتسخین او اضافة مواد بترولیة مذیبة ( مستحلب )

  ( باسنخدام الماء مع مواد كیمیاویة ) 
  

  االسفلتیة وصالحیتھا لالستعمال تعرف عادة بالخواص التالیة :ان نوعیة المواد 
  Consistency م االقو -1

ویكون مداه من سائل خفیف ( درجة الصفر لالسفلت السائل ) الى صلب یشبھ الشمع كما الحال في االسفلت 
 المؤكسد او المنفوخ . 

  Durability الثبات ( مقاومة الظروف المناخیة )  -2
للظروف المناخیة اذ یجب ان یبقى االسفلت مرنا لكي یخدم بشكل مقبول مادة رابطة ومع  وھي صفة مقاومة

مرور الزمن ویعرض االسفلت لعدد من الظروف المناخیة المتقلبة فانھ یبدأ بفقدان المرونة ویتصلب تدریجیا 
تكبر وتؤدي الى وذلك بسبب تغیرا كیمیائیة وفیزیائیة اذ تبدأ ھذه الظاھرة بتشققات صغیرة سرعان ما 

  اختراق الماء لطبقة االسفلت فیفقد خاصیتھ بكونھ غطاء لبقیة المواد 
  ان اسباب فقدان الثبات ھي :

 التاكسد  -أ
 التبخر  -ب
 تاثیرالموجات الضوئیة  -ت
 تاثیر عمر االسفلت   -ث

  
  
  
  
  
  
  
 



  Rate of curing سرعة التصلب ( بالنسبة لالسفلت السائل )  -3
لب قلة في الغزر ) السائل وذلك بسبب تطایر المواد المذیبة بالتبخر ، أي في قوام االسفلت ( تصھي الزیادة

ان الوقت الالزم لالسفلت السائل لكي یزداد في اللزوجة من حالتھ السائلة الى حالة التي فیھا یصبح صالحا 
  لالستعمال كمادة رابطة ومن العوامل التي تؤثر على سرعة االنضاج :

 كمیة المواد المذیبة -1
 تطایر المواد المذیبة في االسفلت سرعة  -2
 كمیة الغرز لالسفلت االصلي قبل اضافة المواد المذیبة  -3

اذ یزداد الوقت كلما ازداد مقدار الغرز االصلي ، اما العوامل الخارجیة فھي درجة الحرارة والمساحة 
 السطحیة المعرضة للتبخر وسرعة الریح 

  ctionResistance to Water A مقاومة تاثیر المیاه  -4
االسفلت في الطرق یعتمد بشكل كبیر على قابلیة االسفلت لاللتصاق بالمجامیع نوجود الماء وتتجلى ان ثبات 

ظاھرة االنفصال بین االسفلت والمجامیع في حاالت معینة وخاصة في الخلطات االسفلتیة الباردة والتي 
ن الممكن تحسین ھذه الحالة وذلك وم  Hydrophilic Aggregateتستعمل المجامیع الصعبة االلتصاق 

  باستعمال مواد مضافة تجاریة ضد االنفصال .
  
  

               Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  عرف االسفلت االعتیادي وكیف یتم الحصول علیھ وما ھو خواصھ من ناحیة المواصفات الفنیة ؟. -1

 عدد خواص االسفلت . -2

  ت االسفلت ؟.ما ھي اسباب فقدان ثبا -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  زارة التعلیم العالي والبحث العلمي و

  ھیئة التعلیم التقني 

  معھد التكنولوجیا / بغداد 

  
  ن ثیالوحدة النمطیة الثال

  انواع االسفلت واستخداماتھ في االعمال االنشائیة

  لطلبة قسم التقنیات المدنیة / فرع البناءواالنشاءات  

  المرحلةاالولى

    

  د وتصمیمإعدا

  التدریسیة :عالیة عبد الرزاق البغدادي

  معھد التكنولوجیا / بغداد

٢٠١٢ -  ٢٠١١   

  

  إشراف

  تدریسیوا  المجموعة التربویة

  مركز تطویر المالكات

  
  
  
  
  



  
: ً  Over Viewالنظرة الشاملة                أوال

  الفئة المستھدفة -١ 
  . واالنشاءات / المرحلة االولى / فرع البناء طلبة معھد التكنولوجیا / قسم التقنیات المدنیة

 Rationaleالمبررات                     -٢

سیتعرف الطالب عل ى ان واع االس فلت / الطبیع ي / المؤكس د / الس ائل /اق وي والمع الج  واس تعماالتھ ف ي 
   اعمال البناء 

 Central Ideaالفكرة المركزیة         -٣
ً على     معرفة : سیكون الطالب قادرا

  انواع االسفلت  -١

  الطبیعي  -أ   

  المؤكسد -ب  

  السائل -ج 

  القوي–د 

  المعالج -ھـ 

  استعماالت االسفلت في البناء -٢

 Instructions                التعلیمات -٤
ً . -أ    أدرس النظرة الشاملة جیدا

 إقرأ االھداف . -ب 
 قم بأداء االختبار القبلي . -ج 

ً : األھد  Performance Objectivesاف األدائیة     ثانیا
ً على فھم فقرات المحاضرة .   سیكون الطالب بعداالنتھاء من دراسة الوحدة النمطیة الثالثین  قادرا

  
ً : االختبار القبلي     Pre – testثالثا

  لماذا تختلف انواع االسفلت عن بعضھا ؟. -1

 .ما ھي المؤثرات التي تؤدي الى تغیر في خواص االسفلت  -2

  
  



  
 ً   انواع االسفلت واستخداماتھ  فى االعمال االنشائیة  – نی: الوحدة النمطیة الثالثرابعا

  مقدمة  – ١
استعمل االسفلت منذ قدیم الزمان قبل اكثر من خمسة االف سنة واول من استعملھ قدماء العراقیین في مدینة 

االسفلت في اعمال تبلیط الطرق بانواعھا بابل وسامراء لرصف الطرق الداخلیة وقنوات الري وحایا یستعمل 
  وكذلك في الري واعمال البناء والطالء وغیرھا .

  االسفلت الطبیعي  – ٢
نحصل علیھ من الطبیعة بعد تبخر المواد المتطایرة من النفط الخام المتواجد قرب سطح االرض تاركا 

لخام ان یكون ذات مواصفات خاصة عند تكریر النفط ایراعى : ھو االسفلت الذي  CA االسفلت  السمني 
  ) . ٣٠٠ – ٤٠جیدة مطابقة لمتطلبات التبلیط ویكون مدى غرز االبرة فیھ من (

  االسفلت المؤكسد – ٣
وھو االسفلت الذي یعرض لمرور الھواء من خاللھ وعلى درجات عالیة لیعطیھ خواص معینة الستخدامات 

لیح الطرق ومن خواصھ ان یكون تاثیره بدرجات خاصة مثل التسطیح وطالء االنابیب والضخ ، في تص
  الحرارة العالیة او الواطئة قلیال اي انھ ال یسیل بسھولة وال یتفطر .

  االسفلت السائل  – ٤
وھو الذي یكون سیولتھ لینة كالماء وال یمكن قیاس خواصھ بطریقة الغرز لالبرة ولكن بطرق اخرى ویكون 

  على نوعین :
   Cuutback Asphaltجات النفطیة االسفلت المذاب بالمنت -1
  Emulsified Asphaltبالماء ( بمساعدة مواد كیمیاویة ) اي االسفلت المستحلب االسفلت المذاب  - 2
  یقسم الى ثالثة انواع حسب سرعة تصلبھ -١

   Rapid curing R.Cأ ) سریع التصلب ( اال نضاج ) 
  البنزین او النافثا . اذ تكون المادة المذیبة من النوع سریعة التطیر مثل   

    Medium curing M.Cب) متوسط التصلب ( االنتاج ) 
  اذ تكون المادة المذیبة متوسطة التطایر مثل النفقط .    

    Slow curing S.Cج) بطىء التصلب االنضاج 
  الكاز ) . ٠تكون المادة المذیبة لالسفلت من نوع بطیئة التطایر    

    Rc-5  ,Rc-4  ,Rc-3 , Rc-2  ,Rc-1 ,Rc-0ن التصلب مثل : وھناك خمسة درجات لكل نوع م
ً على كمیة المواد المتطایرة حیث اذ یكون ( ) وذلك لكثرة مادة البنزین مقارنة ٥) اخف من درجة (٠معتمدا

  بالدرجة االعلى كمادة مذیبة .
صلب عندما تكون متطلبات ان لكل من ھذه االنواع استعماالتھا الخاصة اذ یستعمل االسفلت السائل سریع الت

ً قبل  ً طویالً ، اما اذا كانت الحاجة السفلت سائل یستغرق وقتا الخلط مع المجامیع ثم الرصف ال تستغرق وقتا
الى استعمال رع المجامیع والوقت للخلط ) فیصاان یتطلب ( وذلك للحاجة لھذا الوقت السباب مختلفة مثل تشب

  ) . ١) او (٠مثل (متوسط او بطىء التصلب وبدرجة خفیفة 
فھنالك ثالثة انواع : سریع التجمد ، متوسط التجمد ، بطیئة التجمد ، معتمدا على كمیة مستحلب االسفلت -ب

الماء المخلوط مع االسفلت اذ یكونان متداخلین ( غیر ممزوجین ) على شكل اجزاء دقیقة جدا من االسفلت 
مثل القلویات والسلیكات ومواد دھنیة او الصابون وذلك  مشتتة في اجزاء الماء وتساعد المواد الكیمیاویة

البقاء جزیئات البثومین منفصلة الواحدة عن االخرى امل بعد فرشھا على شكل طبقة رقیقة من المجامیع او 
  على االرض فیتبخر الماء لتبقى مادة البتومین ( االسفلت ) وحدھا لتستخدم مادة رابطة .

    Rapid Settin RSأ ) سریع التجمد 
  في اعمال الطلي السریع او التغطیة وتكون كمیة الماء في المستحلب قلیلة . ویستعمل     

    Modium Setting MSب ) متوسط التجمد  
  ویستعمل في اعمال الخلط مع المجامیع والحجارة لعمل الطریق ویعطي وقت كافي نوعا ما لھذه      
  االسفلت . الماء ویتصلباالعمال قبل ان یتبخر     

     Slow Setting SSج ) بطىء التجمد 



ویستعمل ھذا النوع مع المواد الرملیة الناعمة والتربة لتثبیتھا ، لذا تحتاج لوقت كاف للتداخل قبل ان یتبخر 
  الماء ویتصلب البتومین .

  االسفلت القوي – ٥
  ) ١٠وھو االسفلت الذي تكون فیھ قیمة الغرز باالبرة ال یتجاوز ( 

  االسفلت المعالج  – ٦
وھو االسفلت الذي نحصل علیھ بتكریر النفط تحت ضغط ودرجة حرارة عالیتین وذلك للحصول على مواد 

نفطیة خفیفة اكثر من التكریر االعتیادي وبذلك یتاثر االسفلت الناتج المتبقي اذ یطرأ تغیر كیمیاوي وال 
  یوازي بنوعیتھ االسفلت االعتیادي ومن اھم الفروقات 

  قارنة بین االسفلت االعتیادي واالسفلت المعالجم
  االسفلت المعالج  االسفلت االعتیادي  
  تاثره كبیر بالظروف المناخیة وعمره اقل  تاثره بالظروف المناخیة نسبیا قلیل وعمره اطول  ١
 CC14نسبة المواد غیر المذابة في محلول    %٠٫٥من  CC14نسبة المواد غیر المذابة في محلول   ٢

  %٠٫٥ثر من اك
  الوزن النوعي عال نوعا ما  الوزن النوعي نسبیا اقل  ٣
  سطحھ قاتم  سطحھ براق  ٤
یكون الناتج على  Spot Testعند الفحص یطریقة النقطة   ٥

  ورقة النشاف بقعة واحدة متجانسة
عند الفحص بطریقة النقطة فان الناتج على 

      ورقة النشاف یكون بقعة غیر متجانسة
  الحلقة الداخلیة اغمق لونا ( حلقتین)

  
  القار – ٧

تحصل علیھ من عملیة التقطیر االتالفي للفحم الحجري والذي یستخرج من غاز االستصباح وعند التكثیف 
من نحصل على مادة سوداء ( او قھوائي  داكنة ) لزجة تصلح مادة رابطة . ویمكن الحصول على القار ایضا 

. ویحوي القار عادة نسبة من الكاربون اكثر من االسفلت ویتاثر بتغییر  التقطیر االتالفي للخشب والزیوت
  درجات الحرارة اكثر من االسفلت ومن اھم الفروقات بینھما :

  
  مقارنة بین االسفلت والقار

  القار  االسفلت  
  یصنع فقط  طبیعي او یصنع  ١
  المواد الغریبة فیھ ھي الكاربون  المواد الغریبة فیھ ھي معدنیة  ٢
  تاثره كبیر بتغیر درجات الحرارة  تاثره بالحرارة نوعا ما قلیل  ٣
  یتداخل مع المجامیع بجھد اكثر نوعا ما   یتداخل مع المجامیع بسھولة  ٤
   

                Post – Testخامسا ً  : االختبار البعدي     
  ما ھو االسفلت الطبیعي ؟. -1

 ما ھو االسفلت المؤكسد مع ذكر خواصھ ؟ -2

 ن خواص االسفلت المؤكسد واالعتیادي .قارن بی -3

 ما ھو االسفلت السائل وما ھي انواعھ ؟. -4

 قارن بین االسفلت االعتیادي والمعالج . -5

  ما ھو القار وما ھي استخداماتھ في البناء  -6



  
  
  

  المصادر :
  

 مشروع كتاب ( مواد االنشاء والبناء ) -1
  تالیف جالل سرسم / ھیئة التعلیم التقني          

  
 /ھیئة التعلیم التقني ١٩٩١ء المباني والبناء المصنع انشا -2

  اعداد : عدنان الدھان و سرمد فخري النعیمي          
  

 / جامعة بغداد  ١٩٨٦أنشاء المباني تالیف  -3
  تالیف : زھیر ساكو و آرتین لیفون             

  
 مواقع االنترنیت  -4

  
  


