تحضير ركام خفيف النتاج خرسانة خفيفة عازلة
محمود فاضل عبد

قسم علوم االرض التطبيقية  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
( تاريخ االستالم ، 0118/ 01 / 6 :تاريخ القبول) 0119 / 3 / 0 :

الملخص

تناول هذا البحث تصنيع ركام طيني خفيف الوزن النتاج خرسانة خفيفة الوزن وعازلة للح اررة تلبية لحاجة القطر الملحة لمثل هذا النوع من المواد االنشائية.

استخدمت مادتين في تصنيع الركام الطيني خفيف الوزن  ،المادة االولى هىي الطىين  ) Clayحيىث اختيىرت يطيىان المونتموريلونايىت )(Montmorillonite
لتمثل مادة الركام الصناعي االساسية  ،اما المادة الثانية فهي مادة لها القابليىة على تىرج فجىوات او ف ارفىات فىي محلهىا عنىد تعردىها الى درجىات حى اررة معينىة
وهي سيليكات الصوديوم . ) Sodium Silicate
يظهىىر خلىىيط اطيىىان المونتموريلونايىىت وسىىيليكات الصىىوديوم وبنسىىبة  04 %و  04 %على التىوالي والمحىىروق بدرجىىة حى اررة  044 – 054درجىىة مئويىىة نتىىائ
جيىدة فىي مجىال تصىنيع الركىام الخفيىىف حيىث تراوحىت كثافىة الركىام المحدىىر حىوالي  )43.0فم/سىم  .مقارنىة مىع كثافىىة الركىام االعتيىاد الىذ تتىراو بىىين
 ) 5305-5355فىىم /سىىم . .تىىم اسىىتخدام الركىىام الطينىىي الخفيىىف المحدىىر بهىىذن الطريقىىة فىىي انتىىاج خرسىىانة خفيفىىة الىىوزن وعازلىىة للحى اررة بلهىىت كثافتهىىا بحىىدود
 ) 044كهم/م .وموصولية ح اررية بحدود  )435.0واط/م.ج .

المقدمة

نظرا" لالهمية الكبيرة للعزل الحرار في االبنيىة على االقتصىاد فىي اسىتهالج

باسىتعمال اسىىلول خىاب لتبريىىد خبىىث االفىران العاليىىة بهيىىة تمىددن فدىىال عىىن

الطاقىة فقىىد شىىهدت السىنوات االخيىرة توسىىعا كبيى ار فىي اسىىتعمال المىواد العازلىىة

امكانيىىة اسىىتعمال الفدىىالت المتبقيىىة والمحروقىىة مىىن االف ىران الصىىناعية ذات

للح ى اررة  ،وتعىىد الخرسىىانة خفيفىىة الىىوزن احىىدل الم ىواد المسىىتعملة بشىىكل واسىىع

درجىىات الح ى اررة العاليىىة والتىىي فيهىىا تصىىهر هىىذن الفدىىالت وتتحىىول ال ى كتىىل

في هذا المجال  ،ويعد الركام خفيف الىوزن يحىدل المىواد الرئيسىية المسىتعملة

صهيرة تعرف بركام الكلنكر .

فىىي صىىناعة هىىذا النىىوع مىىن الخرسىىانة حيىىث ان خفىىة الىىوزن ت ى د فالبىىا ال ى

هناج انواع متعىددة ومختلفىة مىن المىواد التىي يمكىن ان تصىنف كركىام خفيىف

عزل حرار افدل للمبىاني .ومىن الجىدير بالىذكر ان قطرنىا بحاجىة الى مثىل

الوزن والتي يمكن ان تدخل في صناعة الخرسانة اهمها هي -:

هذا النوع من الركام خفيف الىوزن الىذ يىدخل فىي صىناعة الخرسىانة الخفيفىة

 -1الركى ىىام الخفيى ىىف الطبيعى ىىي :والى ىىذ يكى ىىون خفيى ىىف الى ىىوزن نسى ىىبيا بحالت ى ى

والعازلىىة للح ى اررة خاصىىة وان درجىىات الح ى اررة فىىي الصىىيف تكىىون عاليىىة نسىىبيا

الطبيعيىىة واليحت ىىاج الى ى ا عمليىىات تص ىىنيع ع ىىدل التكسىىير الى ى المقاس ىىات

فىىي عمىىوم القطىىر ممىىا يسىىتوجل ت ىوافر عىىزل ح ىرار جيىىد للمنش ى ت ،كمىىا ان

المطلوبىىة حيىىث ان الركىىام الخفيىىف متىوافر بصىىورة طبيعيىىة فىىي انحىىا مختلفىىة

الحصىىول على كتىىل ذات اوزان خفيفىىة يعىىد مكسىىل انشىىائي والىىذ يى د الى

من الوطن العربي ولكن فير مستعمل فىي صىناعة الخرسىانة الخفيفىة ،ولكىن

المبنى ى  ،فد ىىال ع ىىن االختص ىىار ف ىىي ال ىىزمن يد ىىاف اليى ى

مايقل ى ىىل م ى ىىن اس ى ىىتخدام ه ى ىىذن المى ى ىواد ه ى ىىو ع ى ىىدم وجوده ى ىىا بكمي ى ىىات كبيى ى ىرة وان

تقلي ىىل كلف ىىة اسى ى

س ىىهولة الت ىىداول ل ىىدل الع ىىاملين فى ىىي ه ىىذا المج ىىال الن المع ىىدات المسى ىىتخدمة

استخدامها مرهون بوجود هذن الخامات قريبة من اماكن استهالكها .

ستكون اصهر حجما واخف وزنا واسهل استخداما وكذلج فان هىذن الخرسىانة

 -5معادن ذات التركيل البلور  :والتي تتميز بتوسع حجومهىا بصىورة كبيىرة

من السهل جدا تقطيعها وتشىذيبها وحفرهىا او تثقيبهىا واالشىتهال بهىا بىاالجهزة

عند تعردها للتسخين مكونة مادة خفيفىة الىوزن منتظمىة الشىكل ذات مقاومىة

واالدوات المستخدمة في اعمال الخشل والديكور.

قليلة .

ان افلل الدراسات المحلية والعالمية قد تناولت استخدام اطيىان الكىا ولين يو

 -.ركىىام المخلفىىات الصىىناعية :والتىىي يكىىون افلبهىىا متولىىدا عىىن حىىرق المىواد

الت ى ىىرل ] [4]، [3] ، [2] ، [1ب ى ىىديال" ع ى ىىن اطي ى ىىان المونتموريلوناي ى ىىت ف ى ىىي

الصىىناعية العديىىدة مثىىل خبىىث االف ىران المسىىامي الىىذ يتكىىون كمخلفىىات اثنىىا

تصنيع الركام الخفيف وهذا ربما يعود ال وفرة هىذن التىرل واالطيىان  ،كىذلج

عملية صهر الحديد ].[5

لم تتطىرق هىذن الد ارسىات الى اسىتخدام سىيليكات الصىوديوم بىديال" عىن نشىارة

 -0الركىىام الصىىناعي خفيىىف الىىوزن :وهىىو ركىىام الطىىين المحىىروق والمصىىنع

الخشل او كوالح الذرة وفيرها من المواد العدوية او المشتقات النفطية .

بطريقة بحيث يكون ذا مسامية عالية تعطي صفة خفة الوزن .

ان الخاصىىية االساسىىية للركىىام خفيىىف الىىوزن المسىىتعمل فىىي انتىىاج الخرسىىانة

يمكن تلخيب الفوائىد المتاتيىة مىن اسىتخدام الركىام الخفيىف فىي الخرسىانة بمىا

الخفيفة هي المسىامية العاليىة والتىي تى د الى تقليىل وزنى النىوعي الظىاهر ،

ياتي -:

ان هى ىىذا الركى ىىام قى ىىد يكى ىىون موجى ىىودا بصى ىىورة طبيعيى ىىة او قى ىىد يحدى ىىر بصى ىىورة

 -1تقليل االثقال في االبنية الخرسانية .

صىىناعية  .ويصىىنف عىىادة نسىىبة ال ى الم ىواد االوليىىة المسىىتعملة فىىي تصىىنيع

 -5تقلي ىىل وزن المنش ىىة بص ىىورة ملحوظ ىىة مم ىىا يى ى د الى ى التقلي ىىل واالقتص ىىاد

وطريقىىة التصىىنيع .وبىىالنظر لعىىدم تىوافر الركىىام الطبيعىىي خفيىىف الىىوزن اال فىىي

بحديد التسليح المستخدم في االس .

امىىاكن محىىددة فىىان اسىىتخدام فىىي هىىذا النىىوع مىىن الخرسىىانة قليلىىة مقارنىىة مىىع

 -.الىىتمكن مىىن انشىىا بعىىض التصىىاميم الهندسىىية التىىي تمتىىد بصىىورة افقيىىة

الركام الصناعي .

لمسافات ابعد عن مركز االستناد.

ينىىت الركىىام الصىىناعي عىىادة بحىىرق الم ىواد االوليىىة بهيىىة تمىىددها مثىىل حىىرق
الطين او االحجار الطينية الرخىوة  ) Shaleاو صىخور االردواز  ) Slateاو

 -0تقليىىل االد ىرار والمخىىاطر االنشىىائية الناجمىىة عىىن حىىدوث الح ارئىىق فىىي

بصىىورة قطعيىىة لىىدل البىىاحثين فىىي هىىذا المجىىال فقىىد اعط ى ] [5وصىىفا نوعيىىا

حال ىىة اس ىىتخدام الخرس ىىانة الخفيف ىىة ل ىىديمومتها ف ىىي ال ىىدرجات الح ارري ىىة العالي ىىة

للخرس ىىانة الخفيف ىىة ال ىىوزن باعتباره ىىا الخرس ىىانة الت ىىي تص ىىنع باح ىىدل الوس ىىائل

مقارنة بالخرسانة االعتيادية .

لتكىىون اخىىف وزنىىا مىىن الخرسىىانة االعتياديىىة  ،كىىذلج صىىنف كثافىىة الخرسىىانة

 -5تقليىىل الدىىهط العمىىود والجىىانبي عل ى قوالىىل الصىىل ممىىا ي ى د ال ى

بمىىدل يت ىراو بىىين  5444-1544كهىىم/م .) .فيمىىا عىىرف معهىىد الخرسىىانة

تقليىىل الكلفىىة فىىي العمىىل يدىىاف الي ى سىىهولة التىىداول لىىدل العىىاملين فىىي هىىذا

االمريك ى ىىي  [6] ) ACIالخرس ى ىىانة الخفيف ى ىىة ال ى ىىوزن بكونه ى ىىا الخرس ى ىىانة ذات

المجال من خالل استخدام معدات اصهر حجما واخف وزنا .

الكثافىىة االوط ىىا بمقىىدار واد ىىح ع ىىن كثافىىة الخرس ىىانة االعتياديىىة وعلى ى وجى ى

 -0ان االنكم ى ىىاز والزح ى ىىف ف ى ىىي خرس ى ىىانة الرك ى ىىام خفي ى ىىف ال ى ىىوزن اق ى ىىل م ى ىىن

العموم ان مصطلح الخرسانة الخفيفة الوزن يشىتمل على خرسىانة ذات كثافىة

الخرسىىانة االعتياديىىة بسىىبل خىىزن هىىذن االن ىواع مىىن الركىىام للمىىا االمىىر الىىذ

واطئىىة نسىىبيا وبمىىدل يت ىراو بىىين  1054-.44كهىىم/م ).فىىي حىىين تت ىراو

يمنع حدوث انكماز الجفاف الشديد ].[7

كثافة الخرسانة االعتيادية بين  5044-5544كهم/م.[6]).

توج ىىد انى ىواع متع ىىددة م ىىن الرك ىىام الخفي ىىف الطبيع ىىي والص ىىناعي ويع ىىد الرك ىىام

هدف البحث -:

شيوعا واسىتعماال] [8حيىث ان بعىض االطيىان تمتلىج خاصىية االنتفىات تحىت

خفيفىىة الىىوزن وعازلىىة للح ى اررة ومىىن ثىىم تقيىىيم المنىىت وذلىىج مىىن خىىالل اج ى ار

الخفيف المصنوع من الطىين القابىل لالنتفىات نتيجىة الحىرق احىد اكثىر االنىواع
تى ىىاثير درجى ىىات الح ى ى اررة العاليى ىىة بسى ىىبل تحى ىىرر وانبعى ىىاث الهى ىىازات المتواجى ىىدة
والمصحوبة بتلين المادة والتي تكون النسي الخلو للركام الىذ يمتىاز بقوتى
وخفىىة وزن ى ] .[5ان اكتشىىاف الطىىين المنىىتفه قىىد ظهىىر ح ىوالي عىىام  1005م
في ىىر ان صى ىىناعت قى ىىد عرفى ىىت بشى ىىكل جيى ىىد عى ىىام  1.10 -1.10م بفدى ىىل
مختىىرع امريكىىي اسىىم  J. S.Haydeفىىي الواقىىع لىىم تعىىرف سىىلوكية االطيىىان
خىىالل مرحلىىة االنتفىىات بشىىكل وادىىح مىىن وجهىىة النظىىر الفيزياويىىة والكيمياويىىة
ولك ىىن م ىىن المع ىىروف ان لزوج ىىة الم ىىادة  ) Viscosityوش ىىدها الس ىىطحي
(surface tensionاثنا عملية االنصهار من جهىة وانبعىاث الهىازات داخىل
الكتل ى ىىة م ى ىىن جه ى ىىة اخ ى ىىرل يم ى ىىثالن الع ى ىىاملين الرئيس ى ىىيين ف ى ىىي ح ى ىىدوث ه ى ىىذن
العملية].[2
وعل ى الىىرفم مىىن البحىىوث العديىىدة التىىي اجريىىت لتحديىىد الخ ىواب الكيمياويىىة
والمعدنيىىة لالطيىىان الصىىالحة لصىىناعة الركىىام الخفيىىف فىىال يىزال مىىن الصىىعل
ايجاد تعريف محدد لخىواب هىذن االطيىان ،وان الخاصىية الوحيىدة التىي تتفىق
عليهىىا معظىىم البحىىوث هىىي عىىدم صىىالحية االطيىىان المحتويىىة عل ى اوكس ىىيد
الكالسيوم  ) CaOبنسبة تزيد عل

 )%0لهذن الصناعة وذلىج الن اللزوجىة

وحدودها والشد السىطحي لمثىل هىذن االطيىان التسىمح بتكىوين النسىي الخلىو
.
ان للركام الخفيف كثافة مختلفة عن الركىام االعتيىاد والتىي تكىون اقىل منى ،

يهىىدف ه ىىذا البح ىىث الى ى تص ىىنيع ركىىام خفي ىىف ال ىىوزن له ىىرض انت ىىاج خرس ىىانة

الفحوصىىات الفيزياويىىة والميكانيكيىىة والتىىي شىىملت الكثافىىة والموصىىلية الح ارريىىة
ومقاومة االندهاط .

الجانب العملي

يتنى ىىاول هى ىىذا الجانى ىىل محى ىىورين اساسى ىىيين  ،االول هى ىىو تهيئى ىىة الم ى ىواد االوليى ىىة
وتحد ىىير الرك ىىام الخفي ىىف واجى ى ار الفحوص ىىات المطلوب ىىة لى ى والث ىىاني يش ىىمل

اعم ىىال الخرس ىىانة الخفيف ىىة الحاوي ىىة على ى ه ىىذا الرك ىىام وفحوص ىىاتها المطلوب ىىة
لتحديى ىىد كفى ىىا ة الركى ىىام الخفيى ىىف ثى ىىم مناقشى ىىة النتى ىىائ المستحصى ىىلة  .يجريى ىىت
فحوصىىات الركىىام الخفيىىف والمتمثلىىة بالكثافىىة وامتصىىاب المىىا وفحوصىىات
الخرسىىانة الخفيفىىة والمتمثلىىة بمقاومىىة االندىىهاط والكثافىىة والموصىىلية الح ارريىىة
في مركز بحوث البنا .

المواد األولية المستخدمة في البحث
 -1السىىمنت  :) Cementهىىو المىىادة الرابطىىة االساسىىية والتىىي بتفاعلهىىا مىىع
المىىا تمتلىىج خ ىواب تماسىىكية) (Cohesiveوتالصىىقية) (Adhesiveتعمىىل
عل ربط حبيبات الركام مع بعدها وعند تصلبها تتكىون الخرسىانة .اسىتخدم
في اعمال الخرسانة سمنت بورتالند اعتيىاد  ) OPCويودىح جىدول )1
و) (2التحالي ىىل الكيمياوي ىىة والفحوص ىىات الفيزيائي ىىة للس ىىمنت المس ىىتخدم والت ىىي
اجريت في مركز بحوث البنا .

كما ان امتصاب الركام االعتياد للما قليىل اليتجىاوز  )%5على عكى
الركىىام الخفيىىف الىىذ يكىىون امتصاص ى للمىىا كبي ى ار يت ىراو بىىين .)%54-5
اما مقاومة الكسر فان للركام الطبيعي الحص الطبيعي) مقاومىة اعلى مىن
الركام الخفيف حيث ان الكسر فىي الخرسىانة االعتياديىة الحاويىة على الركىام
الطبيع ىىي يحص ىىل ع ىىادة ف ىىي المون ىىة او ب ىىين الرك ىىام والمون ىىة  ،ام ىىا ف ىىي حال ىىة
الخرسىىانة الخفيفىىة فىىان ذلىىج يحصىىل فىىي الركىىام نفسى وهىىذا يىىدل على ان قىىوة
الخرسانة الخفيفة مرتبطة بقوة الركام المستعمل في صناعتها عل الىرفم مىن
عدم وجود عالقة ريادىية معتمىدة ] . [10] ، [9ان هىذن الخىواب المىذكورة
تعد من اهم الخواب المقيمة للركام الخفيف الوزن .
ان مص ى ىىطلح الخرس ى ىىانة خفيف ى ىىة ال ى ىىوزن يختل ى ىىف ف ى ىىي معن ى ىىان ع ى ىىن الخرس ى ىىانة
االعتياديىة مىن حيىث الىوزن والكثافىة ،حيىث ان المفهىوم العىام لهىذا المصىطلح
يبىىين ان وزن وكثافىىة الخرسىىانة الخفيفىىة يكىىون اقىىل مىىن وزن وكثافىىة الخرسىىانة
االعتياديىىة اال ان الحىىد الفاصىىل بىىين الكثىىافتين لىىم يىىتم االتفىىاق عل ى تحديىىدن

جدول( )1التحاليل الكيمياوية للسمنت البورتالندي المستخدم في
الدراسة

التحليل الكيمياوي

النسبة المئوية

CaO

0535

حدود المواصفة العراقية
رقم  5لسنة [11]1895
----------

SiO2

5135

----------

Al2O3

5345

----------

.3.0
3.06

 %5كحد اعل

MgO
Fe2O3

----------

SO3

5340

 %530كحد اعل

Ins

134.
1.5

 %135كحد اعل

L.O.I

4300

L.S.F

 %0كحد اعل
%1345-4300

جدول( )2الفحوصات الفيزياوية للسمنت البورتالندي المستخدم
الفحوصات الفيزياوية

حدود المواصفة العراقية
رقم  5لسنة [11]1895

النعومة  ..4م/5كهم
زمن التماسج

االبتدائي  104دقيقة
النهائي

 5.5دقيقة

 5.4م/5كهم كحد ادن
 04دقيقة كحد ادن
 14ساعات كحد اعل

 0ايام  5035نيوتن  /ملم5
الثباتية %430

 %430كحد اعل

 50يوم ------

الحصول عل االطيان بشكل مطحون من الشركة العامة للمسىح الجيولىوجي
والتعدين.
 -.سىىيليكات الصىىوديوم  : Sodium Silicateوهىىي مىىادة صىىلبة بيدىىا
تىىذول فىىي المىىا بسىىهولة لتكىىون محلىىول قلىىو  ،ويمكىىن تحدىىيرها مىىن صىىهر
كربونى ىىات الصى ىىوديوم والس ى ىيليكا لتكى ىىون سى ىىيليكات الصى ىىوديوم وثى ىىاني اوكسى ىىيد
الكربون كما في المعادلة التالية-:
Na2Co3 + SiO2 -----------> Na2SiO3 + CO2
إن سىىيليكات الصىىوديوم المس ىتخدمة فىىي البحىىث هىىي مىىادة محليىىة تىىم جلبهىىا
من معمل زجاج الرماد كنات عردي وبشكل سائل .

تحضير الركام الخفيف

شىىملت عملي ىة تحدىىير الركىىام الخفيىىف اج ى ار التجىىارل المختبريىىة حيىىث تىىم
اختي ىىار افد ىىل نس ىىبة خل ىىط وه ىىي  %04مونتموريلوناي ىىت و %04س ىىيليكات
الصىىوديوم يسىىهل عنىىدها تشىىكيل النمىىوذج يىىدويا" .ان ارتفىىاع نسىىبة سىىيليكات

 15نيوتن/ملم5
 5.نيوتن/ملم5

معى ىىدن الباليهورسى ىىكايت وكميى ىىات قليلى ىىة مى ىىن معى ىىدن السى ىىيبيواليت ] .[12تى ىىم

خلىىط اطيىىان المونتموريلونايىىت وسىىيليكات الصىىوديوم وبنسىىل مختلفىىة ومىىن ثىىم

مقاومة االندهاط
 .ايام  103.نيوتن/ملم 5

عالية مىن التبلىور ومىن نىوع ثنىائي ثمىاني االوجى

 ) dioctahedralيرافقى

الصىىوديوم يمىىام نس ىبة المونتموريلونايىىت يعىىود ال ى الكثافىىة العاليىىة لسىىيليكات
الصوديوم مما يتطلل ادىافة نسىبة عاليىة منهىا للحصىول على عجينىة طريىة

-------

يمكن تشكيلها يدويا" .بعدها تم حرق النموذج وبدرجات حى اررة مختلفىة 044
،1144 ،1444 ،.54 ،.44 ،054 ،044 ،054 ،044 ،054،
 1544م) ولزمن ابقا ساعتان دمن كل درجة ح اررة ومن ثم اختيار درجىة

 -5االطيان : ) Clays
اس ىىتخدمت يطي ىىان المونتموريلوناي ىىت الم ىىةخوذة م ىىن م ىىنجم الص ىىفرة على ى بع ىىد
55ك ىىم جنى ىىول محط ىىة دى ىىه  H3ف ىىرل الع ى ىراق  ،ود ىىمن عدى ىىو الصى ىىفرة
الماس ى ىىترختيان االعلى ى ى ) ويع ى ىىد المونتموريلوناي ى ىىت ن ى ىىوع الكالس ى ىىيوم المع ى ىىدن

الحى ى اررة المطلوب ىىة النت ىىاج الرك ىىام الطين ىىي الخفي ىىف وق ىىد اظه ىىرت التج ىىارل ان
درج ى ىىة الحى ى ى اررة المثلى ى ى لتحد ى ىىير الرك ى ىىام الخفي ى ىىف ه ى ىىي  044 – 054م)
ويودح شكل  )5نموذج الركام الخفيف وشكل وحجم الفرافات .

الرئيسي في الجز االسفل من الطبقة الطينيىة لتكىوين الجيىد وهىو على درجىة

شكل ( )1نموذج الركام الطيني الخفيف

تى ىىم تكسى ىىير النمى ىىوذج المحى ىىروق ال ى ى التى ىىدري المطلى ىىول وحسى ىىل المواصى ىىفة

 5.درجىىة مئويىىة لمىىدة  10يىىوم ثىىم تحفىىظ بعىىد ذلىىج فىىي مجفىىف بدرجىىة ح ى اررة

القياسىية االمريكيىة ] [13الخاصىة بالركىام العىازل وكمىا مودىح فىي جىدول

 114درج ىىة مئوي ىىة لم ىىدة ثالث ىىة اي ىىام وحس ىىل المواص ىىفة القياس ىىية ا مريكي ىىة
. [13] ASTM

. )0 ،).

جدول ( )3التدرج الحجمي للركام الخشن
 %وزنا" للركام

رقم المنخل

 %وزنا" المواد المارة من المناخل

النتائج والمناقشة

لقىىد لىىوحظ ين حىىرق النمىىوذج بىىين  044إل ى  054درجىىة مئويىىة فيىىر كافي ىة
لتكى ىىوين الهى ىىازات وحى ىىدوث االنتفى ىىات لتكى ىىوين فج ى ىوات داخى ىىل نمى ىىوذج الطى ىىين

المار من المناخل

حسل المواصفة [13]ASTM

 1/2ان

 1535ملم)

144

 3/8ان

 .35ملم)

0.

144
100-80

 0305 0ملم)

5.

40-5

 53.0 0ملم)

10

وهىىذا بىىدورن يعمىىل على فلىىق الفجىوات المتكونىىة ممىىا يزيىىد مىىن كثافىىة الطىىين ،

20-0

 1310 10ملم)

0

يزداد االنصهار الذ يعمل عل فلق الفجوات كليا" مىع زيىادة درجىة الحى اررة

10-0

ولهاية  1544درجة مئوية.

الح اررة يعل من  044درجة مئويىة يى د إلى زيىادة انصىهار نمىوذج الطىين

يظهىىرت فحوصىىات الركىىام الخفيىىف جىىدول  )5قىىيم كثافىىة واطئىىة وهىىذا يعىىزل

جدول( )4التدرج ألحجمي للركام الناعم
رقم المنخل

 %وزنا") المار

 3/8ان

144

0

.1

0

00

10

00

80-40

54

55

35-10

144

10

25-5

من المناخل للركام المستخدم

وبالتالي عدم الحصىول على ركىام خفيىف الىوزن  ،فىي حىين ين ارتفىاع درجىة

 %وزنا") للمواد المارة من
المناخل

حسل المواصفة
[13]ASTM
144
100-85

أعمال الخرسانة الخفيفة

ال ى حجىىم وعىىدد الف ارفىىات الموجىىودة فىىي النمىىوذج والتىىي بىىدورها سىىوف ت ى ثر
عل ى ى قى ىىيم مقاومى ىىة االندى ىىهاط كمى ىىا سى ىىيظهر الحقى ىىا  ،لقى ىىد لعبى ىىت سى ىىيليكات
الصوديوم دو ار مهما في تكىوين ف ارفىات داخىل جسىم الطىين وبىدرجات حى اررة
منخفد ى ى ىىة ب ى ى ىىين  044 -054درج ى ى ىىة مئوي ى ى ىىة م ى ى ىىن خ ى ى ىىالل زي ى ى ىىادة لزوج ى ى ىىة
المونتموريلونايىىت وخفىىض درجىىة انصىىهارن  ،حيىىث مىىن المعىىروف ان لزوجىىة
المىىادة وشىىدها السىىطحي اثنىىا عمليىىة االنصىىهار مىىن جهىىة وانبعىىاث الهىىازات
داخىىل الكتلىىة مىىن جهىىة اخىىرل يمىىثالن العىىامالن الرئيسىىيان فىىي حىىدوث هىىذن
العملية ] .[2وقد يشارت الدراسات إل ين كىل مىن السىليكا وااللومينىا وكىذلج
القلويات كالصوديوم والبوتاسيوم تعمل عل زيادة اللزوجة .

جدول ( )5قيم الكثافة وامتصاص الماء للركام الخفيف .

تىىم المباش ىرة باعمىىال الخرسىىانة الخفيفىىة حيىىث اختيىىرت خلطىىة خرسىىانية م لفىىة
م ى ىىن نس ى ىىل خل ى ىىط  5:1س ى ىىمنت :رك ى ىىام خفي ى ىىف ن ى ىىاعم

خش ى ىىن) الجى ى ى ار

فحوصىىات الكثاف ىىة ومقاومىىة االند ىىهاط والموصىىولية الح ارري ىىة حيىىث خلط ىىت
المكونات الجافة يدويا" بشكل جيد ثم اديف لها الما مىع االسىتمرار بعمليىة
الخلط للوصول ال حالة التجان

ثم ودعت في قوالل حديدية مطليىة مىن

الداخل بطبقة خفيفة من الزيت لمنع التصاق الخرسىانة بالقالىل) بابعىاد x14
 14 x 14سم لفحصي الكثافىة ومقاومىة االندىهاط و  5 x 54 x 14سىم
لفحىىب الموصىىولية الح ارريىىة  .يكىىون الىىرب عل ى طبقتىىين تىىرب كىىل طبقىىة
 54مرة بمدج خاب ثم يسول سطح القالل وتحفىظ داخىل فىالف بالسىتيكي

الخاصية

القيم

الكثافة فم  /سم.

43.0

االمتصاب %

55300

كمىىا يالحىىظ ارتفىىاع قيمىىة امتصىىاب المىىا للنمىىوذج وهىىذا ي ىرتبط ايدىىا بحجىىم
وعىىدد الف ارفىىات فدىىال عىىن مىىدل اتصىىال هىىذن الف ارفىىات مىىع بعدىىها حيىىث
يزداد امتصاب الما مع زيادة اتصال هذن الفرافات .
اما فيما يتعلق بنتائ الخرسانة الخفيفة فقد اظهرت النتىائ مطابقىة الخرسىانة
الخفيف ىىة المحتوي ىىة على ى الرك ىىام الطين ىىي الخفي ىىف المحد ىىر ف ىىي ه ىىذا البح ىىث
لمتطلبات الخرسانة الخفيفة العازلة كما في جدول . )0

لمدة  0ايام ثم يتم اخراجها من القوالل وتحفظ في مكىان رطىل بدرجىة حى اررة

جدول ( )6مقارنة بين الخرسانة الحاوية على الركام الطيني الخفيف وانواع الخرسانة الخفيفة المصنفة حسب التصانيف العالمية ].[1
الخرسانة الخفيفة المحتو
الفحب

مقاومة االندهاط

 50يوم نت/ملم5

الكثافة فم  /سم .

ة عل نموذج الركام الطيني الخفيف

1300

43045

خفيفة عازلة
RILEM
CEB
ACI
التقل عن 435

خفيفة عازلة-إنشائية
RILEM
CEB
ACI
التقل عن .35

خفيفة انشائية
RILEM
CEB
ACI
التقل عن 15

030. – 430.

103. – 030.

التقل عن 103.

--------

---------

التزيد عن 5

5 – 4305

ال تزيد عن 1305
التزيد عن 430

54 – 14

ال تزيد عن 130

130 – 430

04 – 54

13. – 130

التقل عن 130

الموصولية الح اررية

واط /م.ج

435.0

ان مقاومة االندهاط القليلىة للخرسىانة الخفيفىة يعىزل الى مقاومىة االندىهاط
القليلىىة للركىىام الطينىىي الخفيىىف بسىىبل كثافىىة الركىىام القليلىىة الناتجىىة عىىن حجىىم
وعدد الفرافات وعموما تزداد مقاومة االندهاط مع زيىادة كثافىة الركىام  .امىا
بالنسىىبة لكثافىىة الخرسىىانة فهىىي ت ىرتبط بكثافىىة الركىىام القليلىىة حيىىث تقىىل كثافىىة
الخرسىىانة مىىع نقصىىان كثافىىة الركىىام .وفيمىىا يتعلىىق بالموصىىولية الح ارريىىة فهىىي
تىرتبط بنسىبة الف ارفىات داخىىل الركىام الطينىي الخفيىىف  ،حيىث مىن المعلىىوم ان
انتق ىىال الحى ى اررة يق ىىل ف ىىي الفى ىرام ع ىىن الم ىىادة الص ىىلبة وم ىىن هن ىىا يتد ىىح دور
الفرافات في الركام في تقليل الكثافىة والموصىولية الح ارريىة للخرسىانة الحاويىة
ل.

ال تزيد عن 43.

ال تزيد عن 4305

--------

قليلة

متوسطة

عالية

--------

--------

--------

االستنتاجات
 -1تم في هذا البحث تصنيع ركام خفيف من خلط يطيىان المونتموريلونايىت
مىىع سىىيليكات الصىىوديوم وبنسىىبة  %04مونتموريلونايىىت و  %04س ىيليكات
الصىىوديوم ومعاملتهىىا بىىدرجات ح ى اررة  044 – 054درج ىة مئويىىة ممىىا سىىاعد
فىي التهلىل على الصىىعوبات فىي انتىاج الركىام الخفيىىف والناتجىة مىن اسىىتخدام
اف ىران ذات درجىىات ح ى اررة عاليىىة تصىىل ال ى ح ىوالي  1.44درجىىة مئويىىة ممىىا
يوفر عمر اطول للفرن.
 -5حىددت الظىروف المثلى النتىاج ركىام طينىي خفيىف بكثافىة حىوالي 43.0
فم/سىىم .والىىذ سىىاهم فىىي انتىىاج خرسىىانة خفيفىىة عازلىىة بحىىدود  43045فىىم/
سم .وتم تقليل كثافة الخرسانة بحدود خم

مرات عن قيمة كثافىة الخرسىانة
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Abstract
This research dealt with preparing of lightweight aggregate by using local materials for manufacturing lightweight
insulating concrete.
Two materials were used, the first material was the Clay (Montmorillonite), and the other had ability to makes or leaves
cavities or pores when subjects to heating which is Sodium Silicate.
The mix of 40 % Montmorillonite and 60 % Sodium silicate burnt between 750- 800 centigrade showed good results in
manufacturing lightweight clayey aggregate, the density of lightweight aggregate obtained was approximately (0.38 )
gm/cm3 comparison with density of normal aggregate between ( 2.55 – 2.65 ) gm/cm3 .
The lightweight insulating concrete produced by using lightweight clayey aggregate had density about (700) kg/m3 and
thermal conductivity about (0.296) watt/m.k .
Keywords: Lightweight; Aggregate; concrete, Clay; Montmorillonite, Sodium Silicate..

