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ثير مقاس الحجر في الطبقة السطحية على كلفة وخواص الكاشيأت

  *معن نھاد ابراھيم
 29/8/2010:تاريخ ا�ست�م
 3/3/2011: تاريخ القبول

  ة ـــالخالص

تبعا ال*ى  ا)خرنھاء ا�رضيات ويختلف نوع عن إعمال أوزاييك بكثرة في ميستخدم الكاشي ال
  .والى ابعاده ومظھره الخارجي مقاس الحجر المستخدم في الطبقة السطحية

يؤثر مقاس الحجر في الطبقه السطحية بشكل ملح*وظ عل*ى كلف*ة وخ*واص الكاش*ي الموزائي*ك 
لمواص*فة دود افقد لوحظ من خ�ل نتائج الفحوص*ات المختبري*ة الت*ي أجري*ت عل*ى النم*اذج وف*ق ح*

ان تغير مقاس الحجر الرخامي يرافقه تغير في نتائج  .)1984(لسنة ) 1042(القياسية العراقية رقم 
الفحوص**ات المختبري**ة وخصوص**ا فح**ص مقاوم**ة الكس**ر ال**ذي يع**د المؤش**ر ا@ھ**م لمعرف**ة ج**ودة 

ايض**ا ان قابلي**ة ل**وحظ  و.حي**ث انخفض**ت مقاوم**ة الكس**ر بزي**ادة مق**اس الحج**ر الرخ**امي  الكاش**ي
ان الكلف**ة لھ**ا  .ا�متص**اص للوج**ه وا�متص**اص الكل**ي ق**د ازدادت بزي**ادة مق**اس الحج**ر الرخ**امي 

ارتباط وثيق بمقاس الحجر الرخامي حيث يعتبر الحجر المكون ا@ساسي الذي ي*تحكم بكلف*ة الكاش*ي 
ة ف*ي الكلف*ة كان*ت حيث ان الزياد .خرآوذلك لوجود تباين كبير بأسعار الحجر الرخامي بين مقاس و

 .بين اقل مقاس واكبر مقاس % 35بنسبة 
Effect of The Rock Size In The Surface on The Cost And 

Specification of Floor Tiles 

Abstract 
The floor tiles (mozaek) used largely to finish floor. These are different from 

kind to kind   according to the size of the rock that used in the surface layer with its 
dimension and external form. 
The size of the rock in the surface layer affect on the cost and floor tiles 
specifications; it has been noticed in the results of lab- test for the samples 
according to Iraqi specification no. (1042) year (1984).The changes in the size of 
the rock in floor tiles make changes in the lab- test results especially in the 
modulus of rupture test which is the most important to indicator to know the floor 
tiles goodness  the modulus of rupture decreases with the increasing of the marble 
rock size which is used in the surface layer . Absorbent and the total absorbent test 
noticed the test results change according to size marble rock changes.there are 
increase with the increasing of marble rock size.  also  the cost related to marble 
rock size as the rock consider the essential material which controlling the floor tiles 
cost, because there is a big contrast in  marble rock price in different size.so the 
increase in the cost was 35%btween smallest and largest size. 

  ةـــالمقدم
الكاشي الموزائيك ھ*و الم*اده الخرس*انيه 

لتغطي**ة ا@رض**يات و الت**ي لھ**ا  تص**نعالت**ي 
المقاوم****ة للتاك****ل وال****دوام وإعط****اء س****طح 

معماري**ا مس*توي ص**الح ل�س*تعمال و مقب**ول 
 .وھندسيا

حج****ر ع****ن عب***ارة الموزايي***ك ھ****و ن إ
بلوري يك*ون موج*ود بص*ورة طبيعي*ة ون*اتج 
ع**ن عملي**ه التحوي**ل ل**بعض ان**واع الص**خور 

   ].1[أي انه أحد انواع  الصخور المتحولة 
الكاش*ي م*ن ك*بس م*واد خرس*انية يصنع 

في قوالب حديديه بحجم ثاب*ت و تك*ـون ع*ادة 
ملون**ة الوج**ه تحت**وي عل**ى الحج**ر الرخ**امي 
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بمختل**ف المقاس**ات و ا�ل**وان يعط**ي للكاش**ي 
منظ*****را معماري*****ا ل*****ه أھمي*****ة كبي*****ره ف*****ي 
المنشاءات وذلك لم�ئمته ل�ستعمال في ھ*ذه 

ف*ة ا�بنيه من الناحيه المناخيه والمقاومة والكل
رغم انه ثقي*ل نس*بيا ف*ي ا�بني*ه الھيكلي*ه ذات 
الطواب**ق الكثي**رة عن**دما يق**ارن وزن**ا ب**الب�ط 
المص**نوع كيميائي***ا ذو ا�ص***ل المط***اطي او 

  . الب�س************************تيكي او ا�س************************فنجي
لف الكاشي الموزائي*ك  بص*وره عام*ه م*ن أيت

طبقت*ين ھم**ا طبق*ة الظھ**ر الت*ي تحت**وي نس**به 
والس**منت م**ن الرك**ام الن**اعم والرك**ام الخش**ن 

الع**ادي وتك**ون الخلط**ه ض**عيفه نس**بيا حي**ث 
تك***ون نس***بة الم***اء قليل***ه ج***دا وذل***ك ليس***ھل 
ض**غطه بمك**بس الكاش**ي ث**م رفع**ه م**ن دون 

�متص*اص الم*اء كذلك التاثير بعملية الرفع و
  الزائد من طبقة الوجه

اما طبقة الوجه فتكون ذات محتوى 
م**ائي ع**الي نس**بيا وذل**ك ليس**ھل نش**ر طبق**ة 

تتك**ون طبق**ة الوج**ه م**ن  ل**بالوج**ه ف**ي القا
ا�بيض مض*افا الي*ه الغب*ره والحج*ر السمنت 

وبع***ض الخض**اب المل***ون الرخ**امي والم**اء 
  .احيانا

ان كلف**ة فق**رة الكاش**ي ذات اھمي**ة كبي**رة 
م**ن كلف**ة % 11حي**ث تمث**ل نس**بة تص**ل ال**ى 

وھذه النسبة تعتب*ر كبي*رة وذات ت*اثير  المنشا 
وان اي تغي**ر فيھ**ا  كبي**ر عل**ى الكلف**ة الكلي**ة 

  ]2[ .يوثر بصورة كبيرة على الكلفة الكلية 
ان الھ**دف م**ن اج**راء ھ**ذه الدراس**ه ھ**و 
للتع**رف عل**ى ت**اثير مق**اس الحج**ر الرخ**امي 

حي*ث ت*م عم*ل .  على خواص وكلف*ة الكاش*ي
وت**م ) 40 × 40(أبع**اد نم**اذج م**ن الكاش**ي ب

اعتم****اد المواص****فه القياس****يه العراقي****ه رق****م 
  .)1984(لسنة ) 1042(
  ].1[:  كاشي الموزائيك الزاء ـواع  وأجـأن

  اجزاء الكاشي الموزاييك  •
م**ن الض**روري التع***رف عل**ى  بع***ض 
المص***طلحات المس***تعملة رغ***م  انھ***ا غي***ر 

بالنس*بة لص*ناعة  محلي*ا ةقياسية إ� انھا مألوف
 .]3[)1(وكم**ا موض**ح بالش**كبل رق**م  الكاش**ي

  : وا�صط�حات ھي

وھ***و س***طح الكاش***ية الص***قيل  :ه ـالوج$$$. 1
ال**ذي يوض**ع ف**ي الجھ**ة الخارجي**ة ويك**ون 

  .معرض ل�ستعمال
وھي الطبقة الملونة والقوية من  :القشرة . 2

الكاش**ية والت**ي يك**ون أع�ھ**ا الوج**ه وتعم**ل 
من  مواد خرسانية ناعمة وملونة وق*د تخل*ط 
م***ع حج***ارة رخامي***ة ف***ي حال***ة الموزائي***ك 

ب وحس****. وتعم****ل بنس****بة  س****منت عالي****ة 
. ع.ق.م(المواص*****فات القياس*****ية العراقي*****ة 

-3(فأن الس*مك يتغي*ر ب*ين ) 1043و 1042
  .حسب ابعاد الكاشي  ملم) 8
وھو القسم ا@سفل أو الخلفي م*ن  :رـالظھ. 3

الكاش***ية ويعم***ل ع***ادة م***ن م***واد خرس***انية 
  .خشنة وناعمة بنسبة  سمنت واطئة نسبيا

وھ***ي المس***تويات  العمودي***ة  :الجوان$$$ب. 4
الوج***ه (الكاش***ية ) مس***تويات( عل***ى س***طوح

والت****ي عرض****ھا يع****ين س****مك ) والظھــ****ـر
  .الكاشية 

وھ**ي خ**ط التق**اء مس**توي  :اـالحاف$$ة العلي$$. 5
  .الجانب مع مستوي الوجه 

وھي عب*ارة ع*ن المس*افة  :الحافة السفلى. 6
العمودي**ة ب**ين الحاف**ة العلي**ا والحاف**ة الس**فلى 

  .بالنسبة لوضع الكاشية ا�عتيادية
  الكاشي  الموزائيكأنـــــواع  •

تصنيف الكاشي الموزائي*ك حس*ب ا@بع*اد  .1
يص**نع الكاش**ي با)بع**اد  المتع**ارف عليھ**ا : 

س*******م ) 30×30(ف*******ي ا@س*******واق  وھ*******ي 
سم حيث يك*ون الس*مك يت*راوح  )40×40(و

س**م وان س**بب انتش**ار ھ**ذه ) 3.5 – 3(ب**ين 
سھولة صنع ھ*ذه القط*ع وس*ھولة  ا@بعاد ھو

حملھ**ا كم**ا  وأنھ**ا عن**د التطبي**ق لMرض**يات 
وق*د ورد ف*ي . تكون ذات إنتاجية � بأس بھا

. ع.ق.م( المواص*****فات القياس*****ية العراقي*****ة 
أبع**اد الكاش**ي والس**مك المقاب**ل  لك**ل )1042

بعد محدد م*ن الكاش*ي كم*ا ف*ي الج*دول رق*م 
وأن س***بب التغي***ر ف***ي س***مك الكاش***ية . )1(

ال**ى حج**م الكاش**ية المطل**وب ص**نعھا   يع**ود
ة الموزائي***ك أو� وثاني**ا عل***ى حج**م  حج***ار

، ويج***ب م�حظ***ة المس***تعملة ف***ي الكاش***ي
  :النقاط التالية في أبعاد الكاشي

تك*****ون الكاش*****ية مربع*****ه وس*****طحھا . 1
 .العلوي مستوي  والمقطع مستطيل 
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يس******مح لOرس******الية : التف******اوت. 2  
ط***ول لل) مل***م 1(الواح***دة بالتف***اوت مق***داره 

  .للسمك بين كاشية وأخرى ) ملم 3(و
: تصنيف الكاشي الموزائيك حسب الش*كل .2

  :حيث  يقسم إلى ا@نواع الث�ثة التالية 
وھ**و : كاش**ي الموزائي**ك ا�عتي**ادي. 1  

يص**نع بالطريق**ة ا�عتيادي**ة لص**ناعة جمي**ع 
انواع الكاشي عدا فيما يخص شربت القشرة 

ة وال***ذي يخل***ط بحج***ارة رخامي***ة أو كلس***ي
متبلورة بحجم ومقاييس مقدما بتصميم مع*ين 
بع***د ص***به وتص***لبه وإخراج***ه م***ن الم***اء 

تجري علي*ة عملي*ة الجل*ي ) عملية اPنضاج(
فيظھ**ر الحج**ر ) مل**م2-3إزال**ة م**ا يس**اوي (

مصقو� بألوان*ه المتباين*ة ، وتظھ*ر ف*ي ھ*ذه 
المرحل**ة فراغ**ات وفج**وات وش**قوق ويك**ون 

ھذه ويكون استعماله في " الوجه غير صقي�
الحالة فيعالج بكبس  معج*ون س*منتي خ*اص 
مكون من نفس ا@لوان  لشربت القشرة  بعد 
غسل الوجه جيدا من بقاي*ا  م*واد الجل*ي  ث*م 
يت*****رك  ث*****�ث اي*****ام  ويص*****قل بحج*****ارة 
الكاربورن****دم ذات الق****رص ال****دوار وبھ****ذا 

ينتھ**ي  الكاش**ي ويك**ون  ق**د اكتم**ل ويت**رك  
ل ، بعدھا  ثمانية  وعش*رون يوم*ا ث*م يس*تعم

يعم***ل ھ***ذا الن***وع بحج***وم قياس***ية مربع***ة  
،  35،  30،  25،  20(غالب*******ا بأض*******�ع 

  .سم ونادر اكبر من ذلك) 40
وھ**و : الكاش**ي الموزائي**ك المطع**م .  2

كاشي موزائيك يحت*وي عل*ى قط*ع  رخامي*ة 
) س***م 4(كبي***رة  نس***بيا  يزي***د  بع***دھا ع***ن 

حتى يكون ) سم 40×40(وينتج غالبا بأبعاد 
نتيجة كبر القط*ع ) سم 3.5( السمك اكبر من

الرخامي**ة حي**ث  تص**ف عل**ى قاع**دة القال**ب 
في الكاشي أو�ً ثم تصب شربت القشرة كما 

  .الموزائيك ا�عتيادي 
وھ***و : الكاش***ي الموزائي***ك المش***جر. 3

كاش**ي موزائي**ك يك**ون في**ه ش**ربت القش**رة 
مك***ون م***ن اكث***ر م***ن ل***ون حي***ث توض***ع  
ا@ل***وان ب***دون ترتي***ب وتك***ون عل***ى ش***كل  

ب م**ن تش**جير  الرخ**ام ، يض**اف  م**ع مق**ار
ھ****ذه ا@ ل****وان بع****ض  الحج****ارة المكس****رة 

ب***ألوان وحج***وم معين***ة ويعم***ل ھ***ذا الن***وع  
  .وم الكاشي  الموزائيك ا�عتياديبنفس  حج

  :ا1عمـــال المختبريـــــة
ت**م عم**ل نم**اذج لغ**رض الفح**وص المختلف**ة 
حس****ب المواص****فة القياس****ية العراقي****ة رق****م 

  :وكما يلي  1985لسنة ) 1042(
  نماذج 6لفحص متطلبات الشكل وا�بعاد  -1
 6  لفحص ا�متصاص الكلي  -2

  نماذج
  نماذج 6  لفحص  امتصاص الوجه -3
  نماذج 6لفحص مقاومة الكسر -4

حيث تسمح المواصفة بفش*ل كاش*ية   
واح***دة ف***ي الفح***ص عل***ى أن يك***ون مع***دل 
الفحص لكل الكاشيات ضمن المواص*فة وف*ي 

ستعانة بمعمل كاش*ي اھل*ي تم ا�ھذه الدراسة 
يس**مى معم**ل كاش**ي المغ**رب وذل**ك �نت**اج 
الكاش**ي وكاف**ة متطلبات**ه ا�خ**رى وباش**راف 
م*ن قبلن*ا عل*ى ذل**ك وق*د اجري*ت الفحوص**ات 

  : التالية 
  ].4[: فحص امتصاص الوجه  .أ 

ت*****م اخ*****ذ عين*****ات م*****ن الكاش*****ي   
ووض***عت ف***ي الف***رن وجفف***ت لح***ين ثب***وت 

) 24  1/2(كتلتھ**ا ث**م يب**رد الكاش**ي لم**دة 
) 202(س**اعة  ف**ي غرف**ة درج**ة حرارتھ**ا 

درج**ة مئوي**ة بع**د ذل**ك قمن**ا  ب**وزن  الكتل**ة 
ت*م ث*أ ش*ير الكاش*ي  ) w1(الجافة  لكل كاشية 

مل*م ) 5(في حافات*ة  وف*ي ك*ل  رك*ن  مس*افة 
م****ن الوج****ه وباتج****اه الس****مك  ث****م  توض****ع  
والوجه  الى ا�سفل في اوعية  مضلعة عل*ى 

بان زجاجي*ة عل*ى ان قضا�ض�ع  او على  
  � تق****ل  المس****احة  المعروض****ة للم****اء ع****ن 

، ثم قمنا بسكب الماء باعتناء وبھدوء %) 1(
درج***ة )  202(ت***دريجياً بدرج***ة ح***رارة 

مئوية  في وعاء والى ان يصل الى المستوى 
مل***م م***ع م�حظ***ة ع***دم )  1.6(المؤش***ر 

انسياب الماء وترطيب القس*م الب*اقي أو ظھ*ر 
رجة الحرارة المعني*ة لفت*رة ، تحفظ  دالكاشي

ساعة وبعدھا ترفع ك*ل كاش*ية )  2/1 24(
ھ***ذا ويمك***ن حس***اب ) w2(ويس***جل ال***وزن 

م*ن وج*ه ) 2س*م/ غم (كتلة الماء الممتص بـ 
  :الكاشية وكما يلي 

  
����� =امتصاص الوجه 

�
   2سم/ غم    

                    )............1 (  
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W1  : غم ( وزن الكاشية  الجافة(  

W 2  : وزن الكاش**ية بع**د امتص**اص  الم**اء
  )غم(من قبل وجه الكاشية 

A   : 2)سم ( مساحة  وجه الكاشية  
س*م / غ*م ) 0.01(ويعبر عن النتيجة �قرب  

2  
   ].3[فحص ا4متصاص الكلي  .ب 

 ي****تم اخ****ذ عين****ات م****ن الكاش****ي و  
يجفف الكاشي الى الوزن القياسي ويب*رد كم*ا 

جاء في الفح*ص الس*ابق  ويغط*س ف*ي الم*اء  
درج****ة  مئوي****ة  لوق****ت )  202( بدرج****ة 
س**اعة عل**ى ان يوض**ع  ) 2/1 24(مق**دارة 

الكاشي افقياً بالنسبة لمستوى الم*اء وعل*ى ان 
يغط*س بحي*ث يك*ون عم*ق الم*اء ال*ذي  ف**وق 

 يزي**د مل**م و�) 25.4(الكاش**ية  � يق**ل ع**ن 
  .ملم)50.8(عن 

س***اعة ) 24(بع***د التغط***يس لفت***رة   
يؤخ*ذ  الكاش*ي م*ن الم**اء ويمس*ح بقطع*ه م**ن 
قماش مبللة بالماء، توزن كل كاش*ية  ويك*ون 

 0.1(تق*رب النت*ائج  �ق*رب  ). w 3(الوزن 
من مقدار  امتصاص  الم*اء  ال*ى وزن % ) 

  :الكاشية  الجافة  بالماء  وذلك 
= ا�متصاص الكلي

�����

��
 × 100% 

                     )............2 (   
  

W 1  :  غم ( كتلة الكاشية الجافة      (  
W3  :غم(كتلة الكاشية  المشبعة بالماء(  

 
  ].5[فحص معاير الكسر  . ج 

ف**ي ھ**ذا الفح**ص قمن**ا بوض**ع ك**ل   
كاش***ية عل***ى مس***توى ماكن***ة الفح***ص عل***ى 
وجھھا ونحو ا@عل*ى حي*ث ت*م تس*ليط الحم*ل 
م***ن ماكن***ة الحم***ل عل***ى الكاش***ية بص***ورة 

لح*ين ح*دوث الكس*ر، مستمرة وبسرعة ثابت*ة 
وق*د . )p(، نرمز له ب*الرمز سجل أعلى حمل

ت****م حس****اب مقاوم****ة الكس****ر لك****ل كاش****ية  
  :الية باستعمال المعادلة الت

 =  مقاومة الكسر  
���

(��
)�
  

                          )............3 (  
S  :  2)ملم/ نت (مقاومة الكسر  للكاشية  

P   : نت(الحمل المسبب لكسر الكاشية(  
L  : المس***افة ب***ين (فض***اء  فح***ص الكاش***ية

  )ملم) (المسندين
W  :عرض الكاشية  
H  : سمك الكاشية  

نتيج*********ة @ق*********رب  ويعب*********ر ع*********ن ك*********ل
  )2ملم/نت()0.5(

  ].5[فحص  الشكل وا4بعاد . د 
يج****ب أن تك****ون الكاش****ية مربع****ة 
الش**كل والمقط**ع مس**تطي� ً أو أي  ش**كل م**ن 
أشكال التجھيز  ا@خرى  حس*ب ا�تف*اق ب*ين 

المجھ***ز  والمش***تري وإن يس***مح ل�رس***الية  
مل**م للط**ول )  1( الواح**دة  بتف**اوت  مق**داره 

كاشية وأخ*رى كم*ا أن*ه ملم للسمك بين ) 3(و
يجوز إنتاج الكاشي بأشكال مس*تطيلة وبأبع*اد  
نصف كاشية مربع*ة وأن � يق*ل س*مك طبق*ة 

 مل***م بع***د الجل***ي والتنع***يم) 8(الوج***ه ع***ن 
ث****م قي***اس أبع****اد الوج***ه للكاش****ية . كمع***دل 

وقي*اس س*مك الطبق*ة ) مل*م ( وسمكھا @قرب 
للكاش**ية  لض**مان أن ا@وج**ه ) الوج**ه(العلي**ا 

للكاشي عمودية على بعضھا ال*بعض ا@ربعة 
ي**تم  قي**اس  أقط**ار وج**ه الكاش**ية ف**ي  ك**� 

  :تجاھين ويجب أن تكون متساوية الىا�
 D  =L1.414  ) ........4 (                       

  :حيث أن 
D  : ملم(القطر للكاشية(  
L  : ملم(طول  ضلع الكاشية(  
  

  : الحسابات والمناقشة
  : تقسم الحسابات الى قسمين

 : الحسابات الخاصه بالفحوصات المختبريه -1
رم****وز )  2( يب****ين الج****دول رق****م 

م**ع م**ا يقابلھ**ا  ف**ي البح**ثالنم**اذج المس**تعمله 
من تدرج للحج*ر الرخ*امي حس*ب المواص*فه 

فيم**ا يخ**ص الفحوص**ات  و القياس**يه العراقي**ه
) 8(ال**ى ) 3( م**نالمختبري**ه تب**ين الج**داول 

فح***ص الش***كل و ا�بع***اد و  نت***ائج ك***ل م***ن
ا�متص****اص (فح****ص ا�متص****اص بنوعي****ه 

فح**ص مقاوم**ة و )الكل**ي وامتص**اص الوج**ه
  الكسر

  : الحسابات الخاصه بالكميات والكلف -2
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أم***ا بالنس***بة لم***ا يخ***ص حس***ابات 
يبين كميات و ) 10(و )  9( الكلف فالجدول 

)  1000(  أس****عار الم****واد ال�زم****ة لص****نع
ان . موزائي*****ك لمختل*****ف المقاس*****ات كاش*****ية

اخت�ف الكلف في الجداول السابقة يعود ال*ى 
اخ**ت�ف كلف**ة الحج**ر المس**تخدم ف**ي الطبق**ة 
الس***طحية  حي***ث ان ا�خ***ت�ف ف***ي الكل***ف 

من ارخص نوع ال*ى %  35يصل الى نسبة 
ؤثر بص*ورة كبي*ر ي* لتب*اين اعلى نوع وھ*ذا ا

 .كبيرة على كلفة الكاشي
  : المناقشة

خ****�ل نت****ائج الفحوص****ات  يتب****ين م****ن
المختبري**ه الت**ي اجري**ت عل**ى نم**اذج الكاش**ي 

وكم***ا  الكل***ف للم**واد ا�ولي**ه وم**ن حس**ابات
  .) 2) .(1(موضح با�شكال رقم 

اي الكاش*ي المطع*م ) A ( النم*وذج  -1
عل*ى ال*رغم  ھو اق*ل ا�ن*واع مقاوم*ة للكس*ر

م*ع ح*دود المواص*فه  من كونه ناجحا مقارنةً 
)  1984( لس****نة )  1042( القياس****يه رق****م 

 5.43( حي**ث بلغ**ت مقاوم**ة الكس**ر كمع**دل 
اكثر ا�نواع كلفه حيث كما انه . 2ملم /نت )

مت**ر رب**ع نت**اج بلغ**ة كلف**ة الم**واد ال�زم**ة �
 .2م/دينار)  7406(  واحد 

اي المق*اس )   D , C , B(النم*اذج  -2
لمقاوم***ة  اعط***ت ارق***ام جي***ده)  3,  2,  1(

م*ع ح*دود المواص*فه القياس*يه  مقارن*ةً  الكسر
والنت***ائج ).  1984( لس***نة )  1042( رق***م 

( , )  7.21(, )  6.98( عل*******ى الترتي*******ب 
م**ا كلف**ة الم**واد ا�ولي**ه أ. 2مل**م/ن**ت)  6.37

)  4750( �نت***اج واح***د مت***ر مرب***ع كان***ت 
  .وھي اقل ا�نواع كلفة 2م/دينار

 5( اي المق*اس  )  F , E (النم*اذج  -3
كان***ت نت***ائج ھ***ذه النم***اذج ا�فض***ل )  6, 

مقارنت***ا م***ع النم***اذج ا�خ***رى م***ن حي***ث 
مقاوم***ة الكس***ر فق***د اعط***ت نت***ائج ممت***ازه 

( مقارنتا م*ع ح*دود المواص*فه القياس*يه رق*م 
 7.93( حيث بلغت .)1984( لسنة ) 1042

ام**ا كلف**ة الم**واد .  2مل**م/ن**ت)  8.08( , ) 
ا�ولي****ه �نت****اج واح****د مت****ر مرب****ع كان****ت 

معتدل*ة مقارن*ة وھ*ي  2م/دينار) 5218.75(
  .مع ا�نواع ا�خرى

يمك**ن للمنف**ذ  وم**ن خ**�ل   وعلي**ه  -4
اختي*ار نوعي*ة الكاش*ي )  1،2(ا�شكال رقم 

 المطلوب للمناش*ى المناسبة من حيث التحمل 
حيث ان  استخدام كاشي ذو .المناسبة والكلفة

يك**ون ذا تحم**ل ع**الي )  5,6(مق**اس حج**ر  
ويمك***ن اس***تخدام كاش***ي ذو .وكلف***ة معتدل***ة 
ف**ي ا�م**اكن الغي**ر ) المطع**م (قط**ع المرم**ر 

معرض**ة ال**ى احم**ال عالي**ة وتك**ون ذا ط**ابع 
واس***تخدام  .معماري***ة ممي***ز وبكلف***ة عالي***ة 

ف***ي ا�م***اكن ) 1,2,3(الكاش***ي ذو المق***اس 
 .ذات التحمل المعتدل وبكلفة قليلة 

ن تغي**ر مق**اس الحج**ر ف**ي الطبق**ة إ -5
خواص الكاش*ي  السطحية للكاشي يوثر على

ولوحظ ان الع�قة .  وخاصة مقاومة  الكسر
عكسية  حيث كلما صغر مقاس الحجر كلم*ا 
زادت مقاوم***ة الكس***ر وذل***ك بس***بب زي***ادة 
المساحة السطحية للحجر وبالتالي زيادة ق*وة 

وان .ب*ين الحج*ر ومكون*ات الكاش*ية  الترابط
العي**وب الت**ي تظھ**ر ف**ي الحج**ر تك**ون اكث**ر 

الكبير وتكاد تت�ش*ى  وضوحا في المقاسات 
مقاوممة  حيث بلغت.في المقاسات الصغيرة 

المطع*م (في الكاشي ذو قطع المرم*ر  الكسر
 وبلغ**ت ف**ي الكاش**ي ذو 2مل**م /ن**ت 5.43 ).

ة اي بزياد 2ملم/نت 8.08) 4,5(مقاس رقم 
 .في مقاومة الكسر% 32تصل الى 

ان كلف**ة فق**رة الكاش**ي ف**ي ا�بني**ة  -6
م***ن كلف***ة المنش***ا وان ھ***ذه % 11تش***كل  

النس**بة كبي**رة وعلي**ه ان اي تغي**ر ف**ي كلف**ة 
وان  . كلف**ة المنش**ا ف**ي  الفق**رة يرافق**ه تغي**ر 

كلفة  الكاش*ي ت*زداد م*ع ازدي*اد حج*م مق*اس 
ف****ي الطبق****ة الس****طحية  الحج****ر المس****تخدم 
 % .35للتصل الزيادة الى 

ومما سبق يفض*ل اس*تخدام الكاش*ي  -7
الس*طحية  ذو مقاس حجر صغير ف*ي الطبق*ة

ة قلية للحصول على مقاومة كسر عالية وكلف
م*****ع ا�خ*****ذ بنظ*****ر ا�عتب*****ار المتطلب*****ات 

حيث ينصح باستخدام ھذا النوع . المعمارية 
م****ن الكاش****ي ف****ي ا�م****اكن العام****ة  مث****ل 
المدارس والمستشفيات  حي*ث يك*ون التحم*ل 
ع***الي والكلف***ة قليل***ة مقارن***ة م***ع ا�ن***واع 

  .ا�خرى
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  : ادرــــالمص
 "انشاء المباني  ",  يوسف الدواف  -1

1978. 

مع*ن  ,نوال عبد ا�مي*ر ,نغم فيصل -2
ف**ي ميمية ص**اث**ر بع**ض الق**رارات الت"نھ**اد 

المجل***ة ، "رف***ع كلف***ة بن***اء الوح***دة الس***كنية
 –العراقية للھندسة المعمارية السنة السادسة 

 التاس***ع عش***ر والعش***رون والح***ادي الع***دد
 2010تشرين الثاني  –والعشرون 

3- G. Karam; M. Tabbara , 
"Properties of pre-cast 
terrazzo tiles and 
recommended 
specifications"  2008 

فح*ص الم*واد  ",  يوسف الدواف   -4
 .1978 "البنائيه  

اس***يه العراقي***ه رق***م المواص***فه القي -5
 .1984 "الكاشي الموزائيك  " 1042

ص***ناعة  "زي***اد مجي***د عب***د حس***ن  -6
مش***روع مق***دم ال***ى  "الكاش***ي الموزائي***ك 
كجزء من متطلبات نيل  الجامعة التكنولوجية

شھادة الدبلوم العالي في عل*وم ھندس*ة البن*اء 
 .2001,وا�نشاءات 

ص**ناعة  ", لي**ث عب**د عل**ي الس**بتي -7
مش***روع مق***دم ال***ى  "الكاش***ي الموزائي***ك 

التكنولوجي**ا كج**زء م**ن متطلب**ات   الجامع**ه
ني**ل ش**ھادة ال**دبلوم الع**الي ف**ي عل**وم ھندس**ة 

  .2002 ,وا�نشاءات  بناءال
كلي****ة  –منت****ديات المھن****دس ك****وم  -8

  مواص****فات الم****واد ا�نش****ائية – الھندس****ة 
) www.eng2all.com

/vb/t8529.html(.  
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  العراقيهابعاد الكاشي حسب المواصفه القياسيه ) 1(جدول  رقم 
  1984لسنة ) 1042(رقم 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  
  
  

 رموز النماذج مع ما يقابلھا من تدرج)  2(جدول رقم 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  )ملم ( السمك   )ملم ( طول  الضلع 

150 1  20 3  

200 1  20 3  

250 1  25 3  

300 1  30 3  

400 1  35 3  

500 1  40 3  

 رمز النموذج )ملم ( التدرج المقابل  

 A قطع الرخام

2.5 -  5 B 

5  -   8 C 

8  -  12  D 

12  -  19 E 

19  - 25 F 
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 )A(يبين نتائج الفحوصات المختبرية للنموذج ) 3(جدول رقم 

رقــــــــــــــــــــم 

 النموذج 

 امتصاص الوجه االمتصاص الكلي )2ملم/نت(معيار الكسر  )ملم(ابعاد النموذج 

 المعدل  لكل نموذج  المعدل  لكل نموذج  المعدل  لكل نموذج  السمك العرض الطول

1 400 401 37.5 4.9 

5.43 

2.83 

2.78 

0.21 

0.2 

2 400 400 36 5.86 1.68 0.13 
3 400 400 37.5 5.19 3.75 0.26 
4 400 400 36.8 6.27 1.93 0.14 
5 400 401 37.2 4.98 3.62 0.26 
6 400 401 35.7 5.41 2.91 0.22 

  

400 
+/- 1 
 ملم

400 
+/- 1 
 ملم

35  
+/- 3 
 2ملم/نت  3ليس اقل من  ملم

  0.4 التزيد على %8ليس اكثر من 

 2سم/غرام 

 1984لسنة  1042النموذج مطابق للمواصفات حسب  المواصفة القياسية العراقية رقم : مالحظة 

  

  

  

  

 )B(يبين نتائج الفحوصات المختبرية للنموذج ) 4(جدول رقم 

رقــــــــــــــــــم 

 النموذج

 )ملم(ابعاد النموذج 
معيــــــــــــــــــار الكســــــــــــــــــر 

 )2ملم/نت(
 امتصاص الوجه االمتصاص الكلي

 المعدل لكل نموذج المعدل لكل نموذج المعدل لكل نموذج السمك العرض الطول

1 400 401 35.3 5.85 

6.98 

5.96 

4.81 

0.35 

0.31 

2 400 400 34.8 6.52 5.28 0.32 
3 400 401 33 7.43 4.78 0.31 
4 400 400 34.5 6.8 4.5 0.32 
5 400 400 37.6 7.78 3.72 0.27 
6 400 400 35.3 7.54 4.36 0.29 

  

400 
+/- 1 
 ملم

400 
+/- 1 
 ملم

35 +/- 
 ملم 3

ــــــيس اقــــــل مــــــن  نــــــت  3ل

 2ملم/
   0.4 التزيد على %8ليس اكثر من 

 2سم/غرام 

 1984لسنة  1042النموذج مطابق للمواصفات حسب  المواصفة القياسية العراقية رقم : مالحظة 
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 )C(يبين نتائج الفحوصات المختبرية للنموذج ) 5(جدول رقم 

رقــــــــــــــــــــــــم 

 النموذج

 امتصاص الوجه االمتصاص الكلي )2ملم/نت(معيار الكسر  )ملم(ابعاد النموذج 

 المعدل لكل نموذج المعدل  لكل نموذج المعدل لكل نموذج السمك العرض الطول

1 400 400 32 7.71 

7.21 

5.63 

5.9 

0.31 

0.32 

2 401 400 31 7.49 6.31 0.36 
3 400 400 32 7.42 6.18 0.35 
4 400 400 33 7.16 6 0.34 
5 400 400 36 6 5.85 0.31 
6 400 400 34 7.52 5.48 0.28 

  

400 
+/- 1 
 ملم

400 
+/- 1 
 ملم

35 
 +/- 3 
 2ملم/نت  3ليس اقل من  ملم

  0.4 التزيد على %8ليس اكثر من 

 2سم/غرام 

 1984لسنة  1042النموذج مطابق للمواصفات حسب  المواصفة القياسية العراقية رقم : مالحظة 

  
  
 

 )D(الفحوصات المختبرية للنموذج يبين نتائج ) 6(جدول رقم 

رقـــــــــــــــــــــــــم 

 النموذج

  امتصاص الوجه االمتصاص الكلي )2ملم/نت(معيار الكسر  )ملم(ابعاد النموذج 

 المعدل لكل نموذج المعدل لكل نموذج المعدل لكل نموذج السمك العرض الطول

1 401 401 37 5.33 

6.37 

5.36 

4.285 

0.32 

0.248 

2 400 400 36.5 6.23 4.34 0.27 
3 400 400 36 7.02 3.78 0.17 
4 401 401 37.5 6.47 3.64 0.21 
5 400 401 35 7.26 4.21 0.25 
6 400 401 37 5.91 4.38 0.27 

  

400 
+/- 1 
 ملم

400 
+/- 1 
 ملم

35 +/- 
 ملم 3

 2ملم/نت  3ليس اقل من 
  0.4 التزيد على %8ليس اكثر من 

 2سم/غرام  

 1984لسنة  1042النموذج مطابق للمواصفات حسب  المواصفة القياسية العراقية رقم : مالحظة 
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 )E(نتائج الفحوصات المختبرية للنموذج يبين ) 7(جدول رقم 

رقـــــــــــــــــــــــــم 

 النموذج

 امتصاص الوجه االمتصاص الكلي )2ملم/نت(معيار الكسر  )ملم(ابعاد النموذج 

 المعدل لكل نموذج المعدل لكل نموذج المعدل لكل نموذج السمك العرض الطول

1 401 400 36.5 6.79 

7.93 

4.44 

3.96 

0.3 

0.285 

2 400 400 37.2 7.22 3.82 0.27 
3 401 401 35.8 8.58 3.24 0.25 
4 400 400 36 7.63 4.23 0.31 
5 400 400 34.7 9.13 3.72 0.28 
6 400 400 36.5 8.25 4.36 0.3 

  

400 
+/- 1 
 ملم

400 
+/- 1 
 ملم

35  
+/- 3 
 ملم

  0.4 التزيد على %8ليس اكثر من  2ملم/نت  3ليس اقل من 

 2سم/غرام  

 1984لسنة  1042النموذج مطابق للمواصفات حسب  المواصفة القياسية العراقية رقم : مالحظة 

 
 
 
 

 )F(نتائج الفحوصات المختبرية للنموذج يبين ) 8(جدول رقم 

رقــــــــــــــــــم 

 النموذج

 امتصاص الوجه االمتصاص الكلي )2ملم/نت(معيار الكسر  )ملم(ابعاد النموذج 

 المعدل لكل نموذج المعدل لكل نموذج المعدل لكل نموذج السمك العرض الطول

1 400 400 35 8.81 

8.08 

2.58 

2.77 

0.23 

0.24 

2 400 400 36 7.87 1.83 0.18 
3 400 400 37.5 7.75 2.17 0.2 
4 400 400 35.4 8.85 2.84 0.25 
5 401 401 37 7.15 3.9 0.27 
6 401 400 36.8 8.05 3.34 0.31 

  

400  
 ملم 1 -/+

400  
 ملم 1 -/+

35  
 ملم 3 -/+

نــت       3لــيس اقــل مــن 

 2ملم/
 %8ليس اكثر من 

ــــــــــــــد علــــــــــــــى                 0.4 ال تزي

 2سم/غرام 
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  ةـكلف المواد ا4ولي) 9(جدول رقم 

  اتـالمالحظ  رـالسع    الكمية  دةـالوح  ادةـالم

  سمنت إيراني عادي   160,000  1  طن  سمنت عادي

 HEGMATANنوع 

 CIMسمنت تركي نوع    225,000  1  طن  سمنت ابيض

  رمل االخيضر  25,000  8  ³م  رمل

  )منشئ شمالي ( دربنديخان   50,000  2  طن  غبره

  صالح الدين اصفر        : ويقسم إلى الحجر الرخامي

  مقاس -ا

1  ,2  ,3  

  تكسر بواسطة مكائن ضخمه  50,000  1.5  طن

  مقاس -ب

4  ,5  

  تعرف باسم الدب  75,000  2  طن

  تسمى الشرح  200,000  2.5  طن  قطع رخامية -ج

  
 كاشية  لمختلف القياسات الفلكل الكلفة الكلية يبين )  10( جدول رقم 

 
 
  

  الكلف الكليه   

 
 كلفة الحجر     

  كلفة المواد االوليه 

 باستثناء الحجر   
 مقاس الحجر   

760,000 75,000   

  

685,000 

1    ,2     ,3  

B . C . D 

835,000 150,000  
 

4      ,5  

F . E 

  قطع الرخام 500,000 1185,000

A 
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  *  400مقطع  عرضي في كاشية بابعاد  يوضح) 1(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
400  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  
 يبين ع?قة مقاس الحجر مع مقاومة الكسر)  2( شكل رقم 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
معيار 
الكسر 

  2ملم/نت
 

    ملم  مقاس الحجر
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 يبين عالقة مقاس الحجر مع كلفة الكاشي)  3( شكل رقم 

  
كلفةالف 
  كاشية 

  ع.د
  
 

    ملم  مقاس الحجر
 


