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خصائص السقوف الفيروسمنتية الحاوية عمى نشارة الخشب
د.عزيز إبراهيم عبداهلل ،استاذ مساعد ياسين عمي صالح،مدرس

قسم الهندسة المدنية-جامعة تكريت

الخالصة

يتضمن هذا البحث دراسة مدى تاثير اضافة نشارة الخشب

هيفاء مهدي صالح ،مدرس

الماالةبة بمبادة البدمم

غيبر الماالةبة لمبخ خئبا ص

م نة االسمنت خئا ص السق ف الفير سمنتية تحت تاثير االحمال الساكنة الحركية.
تببف فببا هببذا البحببث إضببافة نشببارة الخش ب
االسمنت .كما تف استخداف ممدن فبا

بنس ب

مختمفببة  10الببخ  )% 50مببن حةببف الركبباف النببالف إلببخ م نببة

لغبرض زيبادة مقا مبة لابميبة تشبغيل م نبة االسبمنت .تبف اةب ار فحبص مقا مبة

االنضغاط مااير الكسر لمكابات م اشير م نة االسمنت كما تف حسا
النشارية.

ماامل الت ئبيل الحبرار لم نبة االسبمنت

أظهرت النتا ج بئ رة لامة تحسن كبير ألدا الخمطات المستخدمة من ناحية الازل الحرار حيث ت ار حبت لبيف
ألم ئميه الح اررية من  0.54إلخ  0.31اط  /ف.كمفن) لنس
ألمرةايببه لبببل إض ببافة نش ببارة الخشب ب

الخمط المذك رة ألبه ,بينمبا كانبت بالنسببة لمخمطبة

بحببد د  0.65اط  /ف.كمف ببن) ه ببذا يان ببا تحسببن ف ببا أدا الخمطببات لما ببزل

الحرار بنسبة  %17إلخ  %52ان أفضل نسبة إضافة لنشبارة الخشب

هبا  %30التبا الطبت مقا مبة انضبغاط

لاليببة م ئببمية منخفضببة حيببث كانببت ليمببة الم ئببميه الح ارريببة لنببدها هببا  0.38اط  /ف.كمفببن ) ليمببة مقا مببة
انضببغاط ةيببدة .كمببا تببف ئب

سببق ف فير سببمنتية تحتب

لمببخ نشببارة الخشب

الماالةببة غيببر الماالةببة تببف فحببص

هذ ,السق ف تحت تاثير االحمبال الحركيبة السباكنة .اظهبرت النتبا ج تحسبنا كبيب ار فبا تئبرف السبق ف الفير سبمنتية
النشارية تحت االحمال الساكنة الحركية حيث تزداد المتانة المطيمية.
الكممات الدالة :احمال الئدف الازل الحرار

الممدن الفا

فير سمنت م نة أالسمنت نشارة الخش .

Properties of Ferrocement Slabs Containing Sawdust
Abstract
This research included the study of influence of sawdust addition on the properties
of mortar and ferrocement slabs and study the influence of treatment sawdust on the
static and dynamic properties of the Sawdust Ferrocement Slabs (SFS).
In the present work, addition a different sawdust percentages ranged between (10%
to 50%) of the volume of fine aggregate to cement mortar and superplasticizer was used
to increase compressive strength and workability of cement mortar. The tests include,
samples of cubes and prisms were tested for compressive strength and modulus of
rapture and calculated the thermal conductivity for Sawdust Cement Mortar(SCM).
The results show a significant improvement in the properties of cement mortar in
terms of thermal insulation, the values of thermal conductivity ranged between (0.54 to
0.31) W/(m.K) ) to the ratio mixes respectively. While for the ferrocement mix without
any sawdust ratio up to 0.65 W/(m.K) and this mean an improvement in the
performance of mixtures of thermal insulation by 17% to 52%. The best sawdust ratio
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for the compressive strength is 30% where the value of thermal conductivity then is
0.38 W/(m.K) and the value of compressive strength of (29 Mpa). Also Sawdust
Ferrocement Slabs (SFS) (treated and untreated) were cast and tested under static and
dynamic loads effect. The results show a good improvement in the mechanical
properties of (SFS) under these loads.
Keyword: Impact loads, Thermal insulation, super plasticizer, ferrocement, cement
mortar, sawdust.
الب ب ب زن نتية ب ببة النخف ب بباض كثافته ب ببا ان هن ب ببا تناسب ب ب
مقدمة
لكسا مابين كثافة الخرسانة الازل الحرار لها.
تشببهد بهدنببا نهضببة لمرانيببة اسبباة نتيةببة لببذل

فق ببد ازدادت ل ببدد المب ببانا المنش ببيت الت ببا تق بباف س ببن يا
يرافقهببا زيببادة ممح ظببة فببا اسببتهه ال ل ب د مببن أةببل

ت ليببد الطالببة الهزمببة لتكييببف هببذ ,المبببانا المنشببيت.
لبد ائبب مببن الضبر ر الامبل لمببخ تطب ير أسببالي
بنا لئرية لهستفادة القئ ى من الطالة لبن طريب
تحسين الخئا ص الح اررية لمانائر اإلنشا ية لمتقميل

ما أمكن من تسبر الحبرارة مبن خهلهبا إال أن تحسبين

هببذ ,الخئ ببا ص لمانائ ببر اإلنش ببا ية يس ببتدلا زي ببادة
فببا تكمف ببة البنببا نتية ببة الرتف بباع تكمفببة أس ببالي
الحب برار الماتم ببدة ل ببذل يت ةب ب

أسببالي

الا ببزل

الام ببل لم ببخ تطب ب ير

ةديببدة مببن مب اد متب فرة محميببا رخيئببة الببثمن

تحق نفس الغبرض .ان البنبا بالفير سبمنت هب احبد
ان ب ب ب ب ب اع البنب ب ب ب ببا الس ب ب ب ب برياة ال اط ب ب ب ب ببة الكمفب ب ب ب ببة اال ان
الفير سببمنت لببه م ئببمية ح ارريببة لاليببة تك ب ن المببخ

مببن الك نكريببت بسببب

نسبببة االسببمنت حديببد التسببمي

المشبكات السمكية) الااليتين خم  ,من الحئخ.
أةريت فا الا ار فا السن ات األخيبرة الاديبد مبن
إال أن ةمياهببا تتاامببل م بع

الد ارسببات فببا هببذا الةان ب

الخرس ببانة خفيف ببة الب ب زن ذات مقا م ببة انض ببغاط لميم ببة

لمببخ التبببار أن الكثافببة القميمببة لمخرسببانة خفيفببة ال ب زن
تاتبببر بحببد ذاتهببا أسببم

مببن أسببالي

منه ب ببا مالام ب ببت ب ب ببه الة ب ببيه

][1

الاببزل الح برار

ل ب ببن طريب ب ب د ارس ب ببة

خئ ببا ص الخرس ببانة خفيف ببة الب ب زن م ببن ناحي ببة الا ببزل

الح برار

الماا لببة الئ ب تية حيببث اشببارت الببخ ة ب د

زيادة ممح ظة فبا لبيف الابزل الحب ارر لمخرسبانة خفيفبة

أشار االسد

][2

إلخ إمكانيبة إنتباج بهطبات

خرسببانية ذات ل ببزل ةيببد لمحب ب اررة تسببتخدف ف ببا ألم ببال
التسببطي لسببط ح المنببازل المنش ب ات التببا ال تتطم ب
مقا مببة انضببغاط لاليببة ممببا يسبباهف فببا الحببد مببن هببذ,
المشكمة بشكل كبير لمخ التبار أن القسبف األكببر مبن

الح اررة فا المنازل تأتا من خهل سق ف األبنية.
اةرى اال سا النامبان

][3

فح ئبات لديبدة

لمببخ الخرسببانة النشببارية ا ضببحا انببه بببالرغف مببن ان

نشببارة الخش ب

تقمببل مقا مببة االنضببغاط اال ان النس ب

ال اط ببة منهببا تزيببد مقا مببة الشببد كمببا اثبتببا لببدف فااليببة
الماالة ب ب ببة الط يم ب ب ببة بالم ب ب ببا
المقا مة.

اثب ب ب ببت لب ب ب ببدا

][4

االنض ب ب بباج) ف ب ب ببا زي ب ب ببادة
امكاني ب ب ببة زي ب ب ببادة مقا م ب ب ببة

الخرسبانة النشبارية لمحشبرات لبن طريب ماالةبة نشببارة
الخش ب ب

بمب ببادة الكير سب ببن الب ببنفط االبب ببيض) مب ببن ثب ببف

تةفيفهببا اسببتخدامها كمببا بببين ان هببذ ,الماالةببة تقمببل
من امتئاص النشارة لمما

لب بباف لبب ببد القب ببادر

ركبباف القئ ب

][5

التؤثر لمخ المقا مة.

باسب ببتخداف لش ب ب ر الب ببرز

فببا إنتبباج خرسببانة خفيفببة ال ب زن إال أن

هببذ ,الخرسببانة تاببانا مببن انخفبباض كبيببر فببا مقا مببة
االنضب ب ببغاط .أ ض ب ب ب ةاسب ب ببف

السببتاير ب ر بنس ب

][6

أن إضب ب ببافة حبيبب ب ببات

تئببل إلببخ  %80إلببخ خمببيط مببن

الرمببل االسببمنت تببؤد إلببخ زيببادة الاببزل الحبرار لهببذا
الخمببيط بنس ب

لاليببة إال انببه لببف يتطببر إلببخ مقا مببة

االنضببغاط لهببذا الم نببة التببا سببتك ن منخفضببة ةببدا
بس ببب

نس بببة اإلض ببافة الاالي ببة لم ببادة الس ببتايرب ر .ام ببا
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اخببر ن

حسببين

][7

فقببد لببام ا بد ارسببة إمكانيببة إنتبباج

إلضافة نشارة الخش ) تزيد مبن لابميبة التشبغيل .كمبا

خرسب ب ببانة خفيفب ب ببة ال ب ب ب زن باسب ب ببتخداف ركب ب بباف الثرمسب ب ببت ن

تببف ماالةببة النشببارة بمببادة الببدمم

لتقميببل امتئائببها

لمخ خرسانة خفيفة ال زن ذات كثافة لميمه بحيث ت فر

مواصفات المواد المستخدمة

المكسر حةر الب رسيمينايت نشارة الخشب

لمحئب ل

لزل حرار ةيد مع مقا مة انضغاط لميمة.
لباف ت كيببل د

اخبر ن

][8

لمما

زيادة مقا متها.

االسمنت تف استخداف االسمنت الب رتهند

االلتياد

بد ارسببة الخئببا ص

لرالا المنشأ من مامل باد ش الةد ل  )1يبين

باسببتخداف نشببارة الخش ب ) .اثبتببت الد ارسببة ان اسببتخداف

الم ائفة القياسية الارالية رلف )45

الح اررية لمك نكريبت النشبار
نشب ببارة الخش ب ب

الك نكريبت خفيبف الب زن

كركب بباف نب ببالف ا لطب ببع الخش ب ب

كركب بباف

خشببن تزيببد مببن الاببزل الح برار بشببكل كبيببر كمببا ان
الخئببا ص الح ارريببة لمك نكريببت النشببار تاتمببد بشببكل

كبير لمخ محت ى الرط بة فا النشارة.
مم ببا رد الببه ,يتبببين لم ببخ حببد لمببف الب بباحثين
ل ب ببدف ةب ب ب د بحب ب ب ث حب ب ب ل اس ب ببتخداف نش ب ببارة الخشب ب ب

نتا ج هذ ,الفح ئات لمما" إن هذ ,الفح ئات
أةريت بم ة
لسنة 1984ف.

الرمل :تف استخداف رمل من لضا بيةا الةد ل

 )2ي ض نتا ج الفحص الكيما ا الفيزيا ا لمركاف

النالف

أةريت هذ ,الفح ئات ف

القياسية الارالية رلف  45لسنة .1984

الم ائفات

الممددددددددددن الفدددددددددائ  :تب ب ب ببف اسب ب ب ببتخداف الممب ب ب ببدن الفب ب ب ببا

الماالةة ا غير الماالةة مع الفير سمنت تحت احمال

) (Sikament FFNالمةهببز مببن لبببل شببركة سببيكا

فير س ب ببمنتية تس ب ببتخدف كة ب ببدران ا س ب ببق ف ذات ل ب ببزل

الخمطات التبا تامبل لمبخ تخفبيض محتب ى المبا فبا

سبباكنة ا ئببدمية .يهببدف البحببث الببخ انتبباج بهطببات
حرار ةيد مقا مة ةيدة لمئدمات االحمال الساكنة

باالض ب ببافة ال ب ببخ س ب ببه لة تثبي ب ببت المس ب ببامير فيه ب ببا .ي ب ببتف
تحس ب ب ببين الخئ ب ب ببا ص الميكانيكي ب ب ببة لم ن ب ب ببة االس ب ب ببمنت

النشببارية لببن طري ب ماالةببة النشببارة اسببتخداف الممببدن
الفا .

الخمطة مع الحفاظ لمخ لابمية التشغيل مما يبؤد البخ
رفع مقا مة االنضغاط.
نشددارة الخشددب :تببف إةب ار التحميببل المنخمببا لنشببارة
الخشب ب

بحي ببث تتط بباب م ببع ت ببدرج الرم ببل حسب ب

الخش

المستخدمة تف الحئ ل لميهبا مبن ماامبل

الم ائ ب ببفة الارالي ب ببة المش ب ببار اليه ب ببا ال ب ببه .,نش ب ببارة

الجانب العممي

تف فا هذا البحث استخداف ركاف نبالف مبأخ ذ

من مقالع بيةا مع سبمنت ب رتهنبد التيباد ل ارلبا
المنشب بأ م ببن مام ببل بببباد ش بنس بببة خم ببط  1:2نشبببارة
الخشب ب ب

الاالمية بنسبة إضافة  %3مبن زن االسبمنت لةميبع

بنسب ب ب

مختمف ب ببة ه ب ببا %30 %20 %10

%40

 %50مبن حةببف الركبباف النببالف لزيببادة الاببزل

الح ب برار

زيب ببادة مقا مب ببة الئب ببدمة تحسب ببين المطيميب ببة

المتانببة باإلضببافة إلببخ اسببتخداف الممببدن الفببا

بنسبببة

 %3من زن االسمنت كمادة مضافة تساهف فبا رفبع
مقا م ببة االنضب ببغاط التبببا س ب ب ف تت ببأثر سب ببمبا نتيةب ببة

النةارة يةب

أن تكب ن نظيفبة خاليبة مبن القشب ر

تف اختيار نشارة خشب

الةباف ك نبه ارخبص انب اع

الخش  .الشكل رلبف  )1يببين ئب ر النشبارة لببل
باببد الماالةببة امببا الةببد ل  )3فيبببين خئببا ص
نشارة الخش

لبل باد الماالةة.

المشبكات السمكية :تف استخداف مشبكات سمكية

بفتحات مرباة ) (Chicken Wireلتسمي
السق ف الفير سمنتية تتك ن من اسه

بقطر

 0.5ممف فتحة مرباة بمقدار  12.5ممف لها
اةهاد خض ع ) (fy=450MPaاةهاد الئخ
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) .(fu=500 MPaتف استخداف اربع طبقات من
المشبكات لةميع السق ف الفير سمنتية.
الدمموك :مادة الدمم

بانه ببا تزي ببد م ببن مقا مب بة الخشب ب
امتئائه لمما

سببف يسببتخدف كاببازل ح برار مببن ةميببع الةهببات .ي ةببد

ها لببارة لبن مبادة تبذ

ف ببا الكحب ب ل تس ببتخدف لئ بببت االخش ببا

تتمي ببز

لمرط ب ببة تقمي ببل

تزيد ئهبته.

مكاب ب ب ب ب ببات م ن ب ب ب ب ببة االس ب ب ب ب ببمنت بابا ب ب ب ب بباد

) (50mmx50mmx50mmم اش ب ب ب ب ب ب ب ب ببير م ن ب ب ب ب ب ب ب ب ببة
االسبمنت باباباد (40mm x 40 mm x 160
) mmلغرض لياس مقا مة االنضغاط مااير الكسبر
) (Modulus of Ruptureبامببر 7
بيبان مبدى تبباثير نشبارة الخشب

 28ي ب ف

كببذل تباثير ماالةببة

النش ب ببارة لمب ب ببخ مقا مب ب ببة االنض ب ببغاط االنثنب ب ببا لمم نب ب ببة
النشارية.

قياس معامل التوصيل الحراري
بحس ب ببا

المهمب ببة ف ب ببا هب ببذا البحب ببث يتمث ب ببل

ماام ب ببل الت ئ ب ببيل الحب ب برار لمكاب ب ببات م ن ب ببة

االسمنت حيبث تبف ليباس الم ئبمية الح ارريبة بااللتمباد
لمبخ الم ائببفة االمريكيبة
C177-10

)and

][9

بتيب ببار كهربب ببا ا ي ةب ببد فب ببا ألمب ببخ االسب ببط انة مكب ببان
لتثبيب ببت المكابب ببات كمب ببا فب ببا الشب ببكل  )2يب ببتف طب ببه
ح اف المكا

بالسميك ن الحرار لمنبع تسبر الحبرارة

فب ب ب ب ب ب ب ب ببر الةهب ب ب ب ب ب ب ب ببد فقب ب ب ب ب ب ب ب ببد اسب ب ب ب ب ب ب ب ببتخدف ةهب ب ب ب ب ب ب ب بباز ال

مقاومة االنضغاط واالنثناء

احب ببد الة ان ب ب

فا سط االسط انتين مسبخن حبرار

هيتبر) م ئب ل

بشب ببكل كامب ببل .لغب ببرض ليب بباس درةب ببة الح ب ب اررة التيب ببار

الفحوصات
ت ب ب ب ب ببف ئب ب ب ب ب ب

يفئل بينهمبا طبقبات مبن الئب ف الزةباةا بسبم 5

ASTM C1058-03

Digital

 ) Multimeterن ب ع  ) M890Gذ

دل ببة الاالي ببة.ت ض ببع الاين ببات ف ببا مكانه ببا المخئ ببص
ألمخ الةهاز) باد ذلب يبتف ضببط القبدرة الداخمبة إلبخ

المسخن لن طري التحكف بمقدار الةهد المسمط لمبخ
المس ببخن ذلب ب لت لي ببد كمي ببة الحب ب اررة الهزم ببة لمر ره ببا
خب ببهل الاينب ببة تسب ببتمر لمميب ببة الفحب ببص لفت ب برة زمنيب ببه
تئ ببل إل ببخ  8س ببالات لم ئب ب ل إل ببخ حال ببة االس ببتقرار
باببد ال ئ ب ل إلببخ حالببة االسببتقرار تسببةل الق ب ار ات

اآلتية:
-1الف لتيه التيار الداخمين إلخ المسخن.
-2درةات الح اررة فا ألمخ أسفل النم ذج.
يتف حسا

ماامل الت ئيل الحرار

 ) Kمبن خبهل

لان ن ف رير كاالتا:
P = V*I = K*A*(T2-T1)/L

 .ةهب بباز ليب بباس الم ئب ببمية

 :Pالقدرة اط)

بسب ببيطة .الطريقب ببة المتباب ببة فب ببا الفحب ببص هب ببا طريقب ببة

 :Iالتيار أمبير)

لن طري لياس الزيادة فا درةة الحب اررة لمابدن سبم

:T2درةة الح اررة أسفل النم ذج كمفن )

الح ارريببة تببف تئببنيع الةببز األكبببر منببه محميببا بببأد ات

السم الحبار التبا يقباس الت ئبيل الحبرار ب اسبطتها
رفي ببع لب ببل ال ئب ب ل إل ببخ الم ازن ببة الح ارري ببة حي ببث ي ببتف
اسب ببتخداف مقياسب ببان لكب ببل منهمب ببا سب ببم ي ضب ببع بينهمب ببا

 :Vالف لتيه ف لت)
الحررة ف)2
ا
:Aمساحة الاينة الام دية لمخ انتقال
:T1درةة الح اررة ألمخ النم ذج كمفن )
:Lسم النم ذج ف )

النم ذج الذ يتارض بد ر ,إلخ ح اررة تت لد من مر ر

يببتف رفببع درةببة الح ب اررة تببدريةيا لمببخ م ارحببل

الفحب ببص الب ببذ تب ببف تئب ببنياه محميب ببا مب ببن اسب ببط انتين

تئل إليها الخرسانة خهل فئل الئيف تقريبا) كما

تي ببار كهرب ببا ا خهل ببه .يتكب ب ن الةه بباز المس ببتخدف ف ببا
متب ببداخمتين األ لب ببخ بارتفب بباع  35سب ببف بقطب ببر  30سب ببف

ب ب ببداخمها اس ب ببط انة بارتف ب بباع  30س ب ببف لط ب ببر  25س ب ببف

إلخ أن تئل إلخ  50ف 0ألمبخ درةبة حب اررة يمكبن أن
محدد فا الم ائفات

][9

رفع الف لتيه بئ ر ,تدريةية
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لتئ ببل بح ببد د  3ف ل ببت أم ببا التي ببار فيئ ببل إل ببخ 0.6
أمبير تقريبا.
خصددددددددائص السدددددددددقوف الفيروسددددددددمنتية النشدددددددددارية
المستخدمه في الدراسة وطريقة البحث
تببف ئ ب

النتائج والمناقشة

مقاومة االنثناء واالنضغاط لمونة االسمنت النشارية

تببف ليبباس مقا مببة االنضببغاط االنثنببا لمكابببات

م اشببير م ن ببة االس ببمنت م ببع النش ببارة الماالة ببة غي ببر

سببق ف فير سببمنتية مك نببه مببن الرمببل

الماالة ب ببة .الش ب ببكل  )5الش ب ببكل  )6يبينب ب بان ت ب ببأثير

السب ب ب ببمنت بنسب ب ب بببة  2 : 1بسب ب ب ببم  3سب ب ب ببف بإباب ب ب بباد

لمببخ مقا مببة االنضببغاط

الممببدن الفببا

نشببارة الخشب

) (500mmx500mmمسببمحة ببباربع طبقببات مببن

بامب ببر  7ايب بباف  28ي ب ب ف لم ب ببخ الت ب ب الا .يتبب ببين مب ببن

المشبكات السمكية كما م ض فبا الشبكل  .)3-aتبف

فب ب ببا تقميب ب ببل مقا مب ب ببة

اختيببار نسبببة نشببارة خش ب

 %30هببا نسبببة الط بت

مقا مببة انضببغاط انثنببا ةيببدة تخفببيظ كبيببر بببال زن

الشب ب ببكمين تب ب بباثير نشب ب ببارة الخش ب ب ب

االنض ب ببغاط كم ب ببا يتب ب ببين د ر الماالة ب ببة م ب ببع ا ب ب ببد ن
ف ببا زي ببادة المقا م ببة ف ببا ح ببين يكب ب ن

المم ببدن الف ببا

تببف فحببص هببذ ,السببق ف تحببت تبباثير حمببل مركببز فببا

الفبر كبيب ار ببين الم نببة الحا يبة لمببخ النشبارة الماالةببة

المنتئبف لمببخ لببرص حديببد بقطببر  50ممببف مسببندة

غي ببر الماالة ببة يق ببل الف ببر م ببع زي ببادة نس بببة النش ببارة

مببن الة ان ب

اسببنادا بسببيطا كمببا فببا الشببكل )3-b

ذل ب ب لقيب بباس تب بباثير نشب ببارة الخش ب ب

ب ةب ب د ا ل ببدف ةب ب د المم ببدن الف ببا  .ت ار ح ببت نسب ب

الماالةب ببة غيب ببر

االنخفب ب ب بباض مب ب ب ببن  %19إلب ب ب ببخ  %84لب ب ب ببن الخمطب ب ب ببة

الماالةب ب ببة لمب ب ببخ تحمب ب ببل السب ب ببق ف لهحمب ب ببال السب ب بباكنة

نش ببارة م ببن  %10إل ببخ  %50لم ببخ

المركزة.

كببذل تببف ليبباس مقا مببة الئببدمة لهببذ ,السببق ف
باسببتخداف الةهبباز الم ض ب فببا الشببكل  )4الببذ تببف
تئ ببنياه محمي ببا بااللتم بباد لم ببخ المئ ببدر

][10

الب ببذ

المرةاي ببة لنسب ب

الت ب الا بامببر  7اي بباف بينم ببا ت ار حببت نسبببة االنخف بباض
بام ب ببر  28يب ب ب ف م ب ببابين %20
الخمط البه ,ببد ن ةب د ممبدن فبا
الممدن الفبا

 %85ل ب ببنفس نسب ب ب
امبا لنبد إضبافة

إلبخ الخمطبة بنسببة  %3فبيهحظ الفبر

يتك ن من ثقل لمخ شكل اطهلة نارية زنهبا 1.530

ال اضب ب ال ببذ أحدث ببه إض ببافة المم ببدن الف ببا

كغ ببف تس ببقط لم ببخ الس ببقف م ببن ارتف بباع  1مت ببر بش ببكل

مقا مببة االنضببغاط حيببث سبباهف فببا تا ب يض ةببز مببن

ل ببدد الضب بربات طال ببة الئ ببدمة

مقا م ب ببة االنض ب ببغاط المفقب ب ب دة نتية ب ببة إلض ب ببافة نش ب ببارة

لممراحل التالية أ) حبد ث ا ل تشبق مر با فبا السبقف

الخش

ت ار حت مبابين  %20البخ  %25تقريببا

االطهلة لمسقف.

كم ببا يتضب ب ايض ببا ب ببان اض ببافة نش ببارة الخشب ب

تكب برار

ي ببتف حس ببا

) حببد ث انفئببال بسببيط فببا السببقف ةب ب) اخت ب ار

معالجة النشارة

بامر  7اياف بنسبة  %25الخ  %45بامر  28ي ف.
بنس بببة

 %30ل ب ب ببد الط ب ب ببت مقا م ب ب ببة انض ب ب ببغاط مق ب ب ببدارها 29

يبتف غمبر نشبارة الخشب

فبا محمب ل البدمم

لمببدة 24

سببالة باببدها يببتف تةفيببف النشببارة الببادة تببدلي التببدرج
اسب ببتخدامها فب ببا م نب ببة االسب ببمنت .الشب ببكل رل ب ببف )1
يظهر نشارة الخش

بنس

ف ببا رف ببع

لبل باد الماالةة.

ميكاباسببكال باببد اضببافة ممببدن فببا

بنسبببة  %3هببا

ليمة ةيد ,مع خفظ كبير فا زن م نة االسمنت.

الشكل  )7يبين تاثير نسبة النشارة لمبخ ماباير

الكسر كما يبين اهمية ماالةة نشارة الخش

فا زيبادة

مقا مببة االنثنببا  .مببن المهحظببات المهمببة ان مقا مببة
االنثنا تزداد بزيادة نسبة النشبارة البخ حبد نسببة %30

بادها تبدأ بالتنبالص ممبا يبدل لمبخ اهميبة نسببة نشبارة
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الخش ب

غيببر لميمببة فببا زيببادة مقا مببة االنثنببا

بنس ب

بببالرغف مببن ان نشببارة الخش ب
لةمي ببع النسب ب

تقمببل مقا مببة االنضببغاط

حي ببث تق ببل مقا م ببة االنض ببغاط كمم ببا

زادت نسبة النشارة.

الصددالبة  -:)Stiffnessتمثببل الئببهبه ميببل منحنببا
اال د-الحمل لبل الخض ع.

يهحظ من خهل الةد ل  )4الشكل  )9االتا-:
-1ماالةببة النشببارة تزيببد مببن اةهبباد الخضب ع حيببث زاد

الموصمية الحرارية

اةهب بباد الخض ب ب ع مب ببن  5.5ل

ي ض ب ب الشب ببكل  )8ل ب ببيف الم ئب ببمية الح ارريب ببة لنسب ب ب
مختمفببة مببن نشببارة الخش ب

ل  SW1الببذ يحب

 SW4الب ببخ 6.9

لمبخ نشببارة ماالةبة كببذل زاد

المضببافة يهحببظ نقئببان

اةهبباد الخض ب ع لمسببق ف الحا يببة لمببخ نشببارة ماالةببة

ليم ببة ماام ببل الم ئ ببمية الح ارري ببة بازدي بباد نس بببة نش ببارة

مبع الممبدن الفبا

مبن  4.2ل  SW3البخ  5.25ل

الح اررية بنسبة ت ار حت مابين  %18الخ  %53لنس

-2نهح ببظ زي ببادة اةه بباد الفش ببل لن ببد اس ببتخداف المم ببدن

الخشب ب ب

المض ب ببافة حي ب ببث انخفض ب ببت ل ب ببيف الم ئ ب ببميه

خمط نشبارة خشب

مبن  %10البخ  %50لمبخ التب الا

ممببا يببدلل لمببخ مببدى اإلمكانيببة الةيببدة لنشببارة الخش ب

ف ببا إكس ببا

الفا

مع النشبارة الماالةبة فبا حبين لبف نهحبظ زيبادة
مبع النشبارة الغيبر ماالةبة

لند استخداف الممدن الفبا

م ن ببة االس ببمنت ل ببزل حب برار ةي ببد .كم ببا

بش ببكل ل بباف ف ببان اةه بباد الفش ببل ك ببان ذ ليم ببة ةي ببدة

الماالةب ببة

لمببخ نشببارة

ي ض ب ب الشب ببكل ان اضب ببافة الممب ببدن الفب ببا
بال ببدمم

.SW2

ت ببؤد ال ببخ زي ببادة طفيف ببة ف ببا ل ببيف الم ئ ببمية

الح اررية ها التمثبل شبي ا يبذكر البخ ةانب

مقارنببة بالس بق ف المرةايببة التببا التحت ب
خش ب

يرة ببع س ببب

االنخف بباض الطفي ببف فببا اةه بباد

التحسبين

الفش ببل ال ببخ ان الماالة ببة ل ببد تقم ببل بش ببكل طفي ببف م ببن

فببا مقا مببة االنض بغاط االنثنببا نتيةببة اضببافة الممببدن

التماس ب مببع م نببة االسببمنت يقابمهببا ارتفبباع فببا اةهبباد

تصرف السقوف الفيروسمنتية تحت االحمال الساكنة

-3متانببة السببق ف الفير سببمنتية الحا يببة لمببخ النشببارة

الفا

الماالةة.

الخض ع.

الش ب ببكل  )9ي ضب ب ب تئ ب ببرف الس ب ببق ف الفير س ب ببمنتية

الماالةة تك ن المخ مبن السبق ف الحا يبة لمبخ نشبارة

تح ببت ت بباثير االحم ببال الس بباكنة .يهح ببظ مب ببدى ت بباثير

فبان متانتهبا

النشارة الماالةة غير الماالةة لمخ المتانة المطيمية
الئ ببهبه

and

Ductility,

(toughness,

غير ماالةبة لنبد اسبتخداف الممبدن الفبا

اكبر من متانة السق ف المرةاية.

-4مطيميببة السببق ف الفير سببمنتية الحا يببة لمببخ نشببارة

) Stiffnessمن خهل الةد ل  )4الشبكل  .)9امبا

ماالة ببة م ببع المم ببدن الفبببا

تاريف هذ ,الخئا ص فه كاالتا-:

مطيمية السق ف المرةاية.

المتانة ) -:(toughnessتارف لمبخ انهبا المسباحة
تحببت منحنببا الحمببل اال د امببا متانببة الخض ب ع فهببا
المساحة تحت المنحنا الخ حد حمبل الخضب ع متانبة
الفش ببل تمث ببل المس بباحة ال ببخ ح ببد حم ببل الفش ببل .وهيييي
هيييي
مؤشييييا نية هليييي ونايييية ا وو ون علييييا و يييية
ومتلية وناةةي و و ةنتييةن مؤي مؤشييا هي ميةومي
وناع أ نهز زل وو حاةل ونديعةملكل ]. [12,11

المطيميددددة ) -:(ductilityتا ببرف المطيمي ببة لم ببخ انه ببا

نسبة اال د لند الفشل لمخ اال د لند الخض ع ].[13

تكب ب ن لالي ببة الم ببخ م ببن

تصرف السقوف الفيروسمنتية النشارية تحدت احمدال

الصدم

الة ب ب ب ب ببد ل  )5يب ب ب ب ب ببين تئ ب ب ب ب ببرف الس ب ب ب ب ببق ف

الفير سببمنتية النشببارية تحببت االحمببال الئببدمية حيببث
يتضب ب ببمن لب ب ببدد الض ب ب بربات طالب ب ببة الئب ب ببدمة الهزمب ب ببة
لم ئ ل الخ ا ل تشق

حد ث انفئال لبل االخت ار
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اخت ب ار الحمببل الئببدما لمسببقف .يببتف حسببا

الئدمة من الماادلة التالية ]-:[10

طالببة

تزيد الكثافبة البخ الضباف تقريببا اال انهبا لبف تبؤثر لمبخ
كثافب ببة م نب ببة االسب ببمنت السب ببب

Impact energy(IE) = N.m.V2/2

فب ببا ذل ب ب ه ب ب تقميب ببل

االمتئبباص ال ببذ تسببببه الماالةببة حيببث ان النش ببارة

V2=2.g.H

غيببر الماالةببة تمببتص المببا

IE = m.g.H = W.H

االسببمنت تببزداد كثافتهببا

ام ببا النش ببارة الماالة ببة ف ببان امتئائ ببها لمم ببا

حيث

م ببهط

االسمنت الل من النشارة غير الماالةة بكثير.

=IEطالة الئدمة مقاسة بالة ل )(N.m

الكثافة

 =mكتمة الةسف السالط بال كغف

نقئببان الكثافببة نظ ب ار الن كثافتهببا لميمببة مقارنببة بالرمببل

=Hارتفاع الةسف السالط مقاسة بال ف

االس ببمنت الة ببد ل  )6ي ضب ب ت بباثير نش ببارة الخشب ب

2

 =gالتاةيل االرضا ف/ثا

يب ببؤد اسب ببتخداف نشب ببارة الخش ب ب

 =Wزن الةسف السالط بالني تن

الماالةببة غيببر الماالةببة لمببخ كثافببة م نببة االسببمنت

=Nلدد الضربات
يهحظ من الةد ل ان اضبافة نشبارة الخشب
الطالة الهزمة الحداث الش اال ل

كمب ببا ه ب ب مام ب ب ف الب ببخ

يتض منه ان الماالةة التزيد الكثافة اال بشبكل لميبل

تزيبد مبن

حيث تبقخ م نة االسبمنت ضبمن حبد د الم نبة خفيفبة

تزيد مبن الطالبة

الب ب ب زن م ب ببع مهحظ ب ببة ان م ن ب ببة االس ب ببمنت ال يمكبب ببن

الهزمة الحداث االنفئال االخت ار لند ماالةتهبا ا

لند استخداف الممدن الفا .

مب ب ببن المهحظب ب ببات المهمب ب ببة ايضب ب ببا ان السب ب ببق ف

تخفببيض زنهببا بشببكل كبيببر الن نسبببة االسببمنت فيهببا
لالية مقارنة بالخرسانة لادف احت ا ها لمخ الحئخ.

الفير سب ببمنتية الحا يب ببة لمب ببخ نشب ببارة ماالةب ببة ا غي ب ببر

االستنتاجات والتوصيات

االختب ار فببا حببين ان السبق ف الفير سببمنتية المرةايببة

األتا:

ماالة ب ببة التح ب ببدث فيه ب ببا تش ب ببققات حت ب ببخ با ب ببد ح ب ببد ث

مببن خببهل مببا تببف استا ارضببه مببن نتببا ج يمكببن اسببتنتاج

تحب ببدث فيهب ببا تشب ببققات تبب ببدأ مب ببن المركب ببز تتةب ببه الب ببخ

-1باإلمك ببان الحئب ب ل لم ببخ م ن ببة س ببمنت ذات ل ببزل

االركببان كمببا فببا الشببكل  )10ي ض ب الشببكل ايضببا
امكانيب ببة تثبيب ببت المسب ببامير باب ببدد كبيب ببر فب ببا السب ببق ف
الفير سببمنتية النشببارية مببن د ن احببداث تشببققات حتببخ

باب ببد فشب ببمها بفحب ببص الئب ببدمة فب ببا حب ببين ان السب ببق ف
الفير سب ببمنتية االلتياديب ببة

امب ببا ان التسب ببم بب ببدخ ل

المسامير ا ان تنقسف الخ لسمين لند لرز المسبامير
فيها.

تأثير معالجة النشارة عمى خصائصها

الة ببد ل رل ببف  )3ي ضب ب خئ ببا ص النش ببارة

لبب ببل باب ببد الماالةب ببة يبب ببد

اضب ببحا مب ببن الةب ببد ل ان

الماالةببة تقمببل امتئبباص النشببارة بنسبببة  %70تقريبببا
ها ليمة كبيرة .كما يهحبظ مبن الةبد ل ان الماالةبة

ح ب ب برار ةيب ب ببد باسب ب ببتخداف م ب ب ب اد التئب ب ببادية مت ب ب ب فرة
محميببا د ن تخفببيض لببيف مقا مببة االنضببغاط

طري ماالةة النشارة باستخداف م اد مضافة .

-2تب ب فر نشب ببارة الخشب ب

لببن

لبببزل حب برار ةيب ببد لخمطبببات

م نب ببة االسب ببمنت لنب ببد إضب ببافتها بنس ب ب

تئب ببل إلب ببخ

 %30تاط ببا لب ب ار ات ةي ببدة لئ ببال تحس ببن أدا
م نة االسمنت لمابزل الحبرار مبع مقا مبة انضبغاط

ةيدة.

-3ال ي ة ب ببد ت ب ببأثير ي ب ببذكر لم ب ببخ ل ب ببيف الا ب ببزل الحب ب برار
نتيةببة السببتخداف الم ب اد المضببافة التببا تسبباهف فببا
رفع مقا مة االنضغاط.
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-4اس ب ب ببتخداف نش ب ب ببارة الخشب ب ب ب

يحس ب ب ببن م ب ب ببن تئ ب ب ببرف

السب ب ببق ف الفير سب ب ببمنتية اذ يزيب ب ببد المتانب ب ببة كب ب ببذل
المطيمي ببة لن ببد اس ببتخداف المم ببدن الف ببا

م ببع النش ببارة

الماالةة.

اتحاد الةامابات الاربيبة لمد ارسبات البحب ث الهندسبية
.1994

-4لبببدا

لزيببز اب براهيف "تحسببين مقا مببة الخرسببانة

النش ببارية لمحشب برات" مةم ببة تكري ببت لمامب ب ف الهندس ببية

-5الس ببق ف الفير س ببمنتية تتئ ببرف بش ببكل ةي ببد تح ببت
االحم ب ببال الئ ب ببدمية حي ب ببث يت ب ببأخر ظهب ب ب ر الشب ب ب

اال لببا فببا ةميببع السببق ف الفير سببمنتية

يتببأخر

اختب ار الحمببل السبالط لنببد اسبتخداف نشببارة الخشب

مةمد  12لدد.2005 1
-5لبدالقادر نضال لبد القادر "الخب اص الديناميكيبة
الح ارريب ب ببة لمخرسب ب ببانة خفيفب ب ببة ال ب ب ب زن المئب ب ببن لة مب ب ببن

لش ر الرز ركاف القئ " أطر حبة ماةسبتير/الةاماة

الماالةب ب ب ب ب ب ببة مقارنب ب ب ب ب ب ببة بالسب ب ب ب ب ب ببق ف الفير سب ب ب ب ب ب ببمنتية

التكن ل ةية لسف البنا

االلتيادية.

-6ةاس ب ببف لط ب ببا ا حس ب ببين ةاس ب ببف "د ارس ب ببة لممي ب ببة

-6ال تظه ببر تش ببققات م ببن مرك ببز الس ببقف متةه ببة ال ببخ
االرك ببان تح ببت الحم ببل الئ ببدما كم ببا ف ببا الس ببق ف
ألمرةايببة ممببا يانببا ان اضببافة نشببارة الخشب

تسببهف

فا تح يل الفشل من فشل كما الخ فشل م لاا.
 -7يمكببن تثبيببت المسببامير فببا السببق ف الفير سببمنتية

لحس ببا

اإلنشا ات .)2005

ماام ببل الت ئ ببيل الحب برار لم ببادة الك نكري ببت

الممب ب ب ب ب ببز ج بالسب ب ب ب ب ببتايرب ر" مةمب ب ب ب ب ببة تكريب ب ب ب ب ببت لمام ب ب ب ب ب ب ف
الهندسية المةمد  16الادد.)2009 3
-7حسببين محمد حم بز ,حسببين ف ب ز
فببببببب ز

د.نببدى مه ببد

رؤف د.زيب ب ب ب ب ب ببن الاابب ب ب ب ب ب ببدين محمب ب ب ب ب ب ببد رؤف

النش ببارية بس ببه لة بال ببداد كبيببرة د ن ح ببد ث فش ببل

"تط ب ير خرسببانة خفيفببة ال ب زن لازلببة لمح ب اررة" مةمببة

م ب ب ب لاا ا كمب ب ببا فب ب ببا حب ب ببين ان محا لب ب ببة تثبيب ب ببت

الهندسة التكن ل ةيا المةمد  28الادد.2010 13
8-Taoukil, D., El-bouardi, A., Ezbakhe,
H., and Ajzoul, T., “Thermal Properties
of Concrete Lightened by Wood
Aggregates”, Research Journal of
Applied Sciences, Engineering and
Technology, Vol.3, No.2, pp. 113-116,
2011.

المسببامير فببا السببق ف الفير سببمنتية االلتياديببة لببد
ي ببؤد ال ببخ فش ببل كم ببا ان ل ببف ي ببؤد ال ببخ تش ببققات

م ضاية.

 -8يمكب ببن اسب ببتخداف السب ببق ف الفير سب ببمنتية النشب ببارية
فب ببا بنب ببا المسب بباكن الةب بباهزة اط ب ببة الكمفب ببة ك نهب ببا
خفيفب ب ببة ال ب ب ب زن ت ب ب ب فر ل ب ب بزال ح ارريب ب ببا مب ب ببع سب ب ببه لة

تثبي ببت المس ببامير امكاني ببة الحئب ب ل لم ببخ مقا م ببة
مقاربة لمسق ف الفير سمنتية االلتيادية.
المصادر

ن ببدى مه ببد فب ب ر "خب ب اص الخرس ببانة

-1الة ببيه

خفيفببة ال ب زن باإلشببارة إلببخ الاببزل الح برار

الماا لببة

الئ تية" أطر حة ماةستير /ةاماة بغداد .)1997
-2االس ببد

ف ببا

االس ببد

"إنت بباج بهط ببات تس ببطي

لازلة لمح اررة" مركز بح ث البنا

.)2002

-3اال سا محمد لمبا النامبان بيبان سبالف "بابض
خب اص الخرسببانة الحا يببة لمببخ نشببارة الخشب " مةمببة

9-ASTM C1058-03 “Standard Practice
for
Selecting
Temperatures
for
Evaluating and Reporting Thermal
Properties of Thermal Insulation”, and
C177-10 “Standard Test Method for
Steady-State Heat Flux Measurements
and Thermal Transmission Properties by
Means of the Guarded-Hot-Plate
Apparatus”, 2010.
10-Hashim Yaseen “Performance of
Ferrocement Using Crushed Limestone
as Fine Aggregate ”, MS.c. thesis,
College
of
Engineering,
Tikrit
University, Iraq, March 2012.
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11-ACI-544-1R-96, “State-of-the-Art
Report on Fiber Reinforced Concrete”,
2010.
12-ASTM C 1018, “Standard Test
Method for Flexural Toughness and
First-Crack Strength of Fiber-Reinforced
Concrete ”, 2010.
13-Abdelrahman, A.A., Tadros, G., and
Rizkalla, S.H., 1995. “Test Model for the
First Canadian Smart Highway Bridge,”
ACI Structural Journal, 92(4): 451-458.
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شكل رقم ( : )1نشارة الخشب قبل وبعد المعالجة
50 mm

1

2

3

500 mm

4

5

350 mm
450 mm

-1مكةن وضع ونعاوذج -2سهك ميةوو نيلةس
رج ونحاورا وسفم وو ه ونعاوذج -3صفلح
م د ل مغهو -4صوف زجةج -5وناسخن
وناثبت فةصم خزم
شكل رقم ( -:)2صورة ومخطط جهاز قياس الموصمية الحرارية لمكعبات مونة السمنت
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a

b
شكل رقم ( (a) -: )3تسميح وصب السقوف ) (bالية الفحص الساكن للسقوف

شكل رقم ( :)4جهازفحص الصدمة لمسقوف الفيروسمنتية

][11
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شكل ( :)9تصرف السقوف الفيرسمنتية النشارية تحت االحمال الساكنة
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شكل (-:)10السقوف الفيروسمنتية بعد الفشل ،ويبين الشكل امكانية غرس المسامير وظهور
التشققات فقط في السقوف الحاوية عمى نشارة خشب غير معالجة.

