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ملخص المشروع
Abstract of the project

م انجاز ث البولیمر تابحامركز / ةالبصرةجامعوةللصناعات التعدینیةالعامةبالتعاون بین الشرك
تكون والتية والصوتانتاج الواح البناء المقاومھ لالحتراق و العازل الحرار/المشروع الذي یتضمن

-:متعددةعلى انواع 
.)ینجھتاو ةجھھ واحد(انتاج الواح البناء الجاھز ذات التصفیح المعدني المضلع من -1
.لالحتراقةوغیر القابلةواجھات المباني العازلتصنیع -2
.ةسامالغیر قابل لالحتراق و غیر ) ةجدران عازل( تصنیع الواح البناء-3
.ةوف الثانویتستخدم كسیرامیك للجدران او السقةصلب) ةاو جبسیةاسمنتی( ةتصنیع الواح لیفی-4
نابیب تستخدم للعزل الحراري لالةللظروف الجویة مقاوم) ةمتماسك( مرنةة تصنیع الواح لیفی-5

.ة وغیرھاالنفطی
.المقاوم لالحتراق والعازل للحرارة والصوت) واطئ الكلفة(تصنیع البیت االقتصادي -6

اد وموقدیمجمیع ھذه المنتجات وغیرھا تعتمد في انتاجھاعلى ماده الصوف الصخري السائب او ال
ةو الجبسیةیالى المواد االسمنتةباالضافةللصناعات التعدینیةالعامةفي الشركةمنتجةرابطةراتنجی

ً المتوفره محلی .ا



ال

اریةالتجالمبانيانشاءفيواسعنطاقعلىالعازلةااللواحتستخدم•
جالمفيالعاليالداءھانظرا)والجدرانلالسقف(والزراعیةوالصناعیة

-50(بنسبةالطاقةوتوفیروالصوتيالحراريوالعزلالحریقمقاومة
80(%.

الصوفمادةعلىتركیبتھافيھذهالمحصنةااللواحتعتمدحیث•
ذهھااللواحیكسبمماعالیةبنسبة)شركتنافيالمنتج(الصخري

یرتوففيوتساھموالصوتيالحراريوالعزلللحرائقعالیةمقاومة
.للبیئةوصدیقةالكھربائیةالطاقة

استخدامات الصوف الصخري
Uses of rock wool



Chemical composition%Chemical formulaCompound name
43.5SiO2Silicon dioxide

15.01Al2O3Aluminium(III) oxide

10.8Fe2O3Iron(III) oxide

11.8CaOCalcium oxide

4.5MgOMagnesium oxide
0.14Na2OSodium dioxide

جدول بالتركیب الكیمیائي الصوف الصخري -1

رار وثبات المنتج غیر عضوي یتكون بصورة اساسیة من السلیكا وااللومینا بحیث تعمل االكاسید المقاومة للحرارة على استق-1
.عند درجة الحرارة العالیة 

تج یزید اوكسید االلمنیوم من المقاومة الكیمیاویة اما اكاسید الكالسیوم والماغنیسیوم والتیتانیوم فانھا تزید من مقاومة المن-2
.للمیاه ولحدوث التاكل 

)=PH 9.6(قاعدیة متعادل كیمیائیا والیسبب حدوث التاكل للمعادن المالصقة لھ وال یساعد علیھ -3
.. الیحتوي على الكلوریدات والعلى الكبریتات والعلى االسبستوس-4



.الصوف الصخري مادة طاردة للمیاه النھ مادة ال تتمیز بالخاصیة الشعریة
بالحجم في %)0.02( الیوجد تاثیر للرطوبةعلى ثبات المنتج بسبب ان امتصاص الرطوبة قلیل جدا 

.  ساعة72لمدة  %   92نسبة رطوبة جویة 
.ةان الرطوبة سوف تتبخر تماما تاركة  شعیرات الصوف الصخري مع خواصھا العازلة االصلی

مقاومة الصوف الصخري للمیاه-2
Rock wool water resistance

الخواص الحراریة للصوف الصخري-3
Thermal properties of rock wool

C 1000°>درجة انصھار الشعیرات                           
C 750°درجة الحرارة العملیة                              
Kcal/Kg.k0.13معامل الحرارة النوعیة                             

ح من تعتمد على كثافة المنتج وعلى متوسط درجات الحرارة    وتتراوالموصلیة الحراریة                          
)0.029-0.039 (W /m.K لمتوسط  درجات حرارة°C)0-120

100Kg /m3وكثافة ) 



اعد تصنف مادة الصوف الصخري بانھا  مادة مقاومة للحرق حیث الیحترق والیس
.على االشتعال

الصوف الصخري في الحمایة من الحریق-4
Rock wool for fire protection

C°750درجة الحرارة العملیة

C1000°>درجة حرارة انصھار الشعیرات
عند عزل الفراغاتmin130≥زمن الحریق

  ASTMحسب الموصفات القیایسیة ل:مالحظة10<معامل االنتشار السطحي للحریق
لالحتراق السطحي 

ن الموادبسبب النسبة القلیلة جدا م)تقترب من صفر(قلیل جدا معامل احداث الدخان

.المضافة الرابطة

خواص العزل الصوتي للمنتجات-5
The sound insulation properties of the products

تعطي الصخريفانھ ھذه منتجات  الصوف )الفراغات(التركیبي البنائیة للشعیرات ووجود الھواء والفجوات 
للصوف الصخري یعتمد على كثافة ) NRC(وان قیمة معامل تخفیض الضوضاء خواص عزل صوتي ممتاز

).1.0-0.85% (المنتج وسمك العزل وتتراوح 

.



المواد العضویة                                    غیر عضویة •
•CFC .HCFC   الیوجد
ا الرائحة                                            عدیم الرائحة       •
االسبیستوس                                        الیوجد•
التركیب البلوري او الشبكي                        غیر بلوریة •
المنشأ                                                معادن طبیعیة •

خواص االمان البیئي والصحي لمنتجات الصوف الصخري-6
Environmental and health safety properties of rock wool products 

خاصیة التطابق االنشائي لمنتجات الصوف الصخري-7
Structural compatibility characteristic of rock wool products

یة والموجودة المعدنبسبب احتواء التركیب الكیمیائي لمنتجات الصوف الصخري على نفس االكاسید -1
.م تلك الموادفي تركیب معظم مواد البناء لذلك تعتبر منتجات الصوف الصخري متطابقة انشائیا مع معظ

تعتمد مقاومة االنضغاط لمنتجات الصوف الصخري على كثافتھا عموما والیحدث تمدد او تشقق -2
.عندما یتعرض المنتج الى اثقال باالضافة الى ان المنتج تزداد متانتھ بزیادة االثقال المسلطة علیھ

.



خاصیة االداء البیولوجي لمنتجات الصوف الصخري.
Biological performance characteristic of rock wool products

الیوجدالمواد العضویة
مقاوم للقوارضالقوارض
عدیم الرائحةالرائحة

طارد للرطوبة غیر ممتص للمیاهامتصاص الرطوبة
الیتاثر بالحشراتتاثیر الحشرات

.الیشجع على نموھانمو الطفیلیات والتعفن والبكتریا



لھ تكالیفھان السكن االقتصادي الحدیث انتشر في العالم منذ فتره طویلھ وذلك بسبب السرعھ في انجازه وق
سائھا و یتم اك) اسلوب بناء ناطحات السحاب في العالم( ة ویعتمد ھذا النمط على استخدام الھیاكل المعدنی۰

_ البولي ستایرین ( ة تكون حشوتھا من مواد عازل)panalsتسمى(بجدران الواح مسبقھ  الصنع
.والنوع االخیر االكثر امانا) الصوف الصخري_الس كالفایبر

مكاتب كما في ال( او بالواح الخشب) ةوھو المستعمل في المباني السكنی( تغطي الجدران من الداخل بالجبس
.وكذلك الستخدامات الزراعیة وغیرھا)التجاریھ

ماده الصوف علما ان جمیع المواد االولیھ متوفره محلیا وخاصھ( بالسكن التقلیديةمقارنةالتكالیف منخفض-1
)الصخري السائب

.السرعھ باالنجاز وسھولة التركیب في العمل-2
و یمكن استبدال وبتكالیف اقلةوبساطةمن حیث التصمیم و یمكن التعدیل بعد البناء بسھولةالمرونھ الكبیر-3

.الجدران التالفھ بطریقھ سھلھ
یتمتع ھذا النوع من السكن بعزل حراري  اعلى من الخرسانھ المسلحھ من الخارج وھذا: العزل الحراري-4

.فیساعد في توفیر الطاقھ للتكیی
.ان الجدران والسقوف تخفض معامل الضوضاء بشكل كبیر: العزل الصوتي-5
الزل اكبر مقاومھ للعوامل الجویھ الطبیعیھ الحراره والبروده والرطوبھ وحتى الز:  مقاومھ العوامل الجویھ-6

المستخدمة۰باالعتماد على مرونھ الھیكل الحدیدي و االلواح اللیفیة



ةمن والموفر للطاقالبیت االقتصادي األ



الفنیةاو المواصفاتالمعاییر



الصخري ان عملیة تصنیع البیت االقتصادي تعتمد الواح البناء الجاھزالمنتجة باستخدام الصوف
) .القدیم والتالف(السائب 

-:وتم احتساب كلفة تصنیع البیت االقتصادي حسب الجدول التالي 



دینار 162000تقریبا ( حیث بلغت كلفة تصنیع المترالمربع الواحد من البناء االقتصادي 
).                                                                                                        دینارعراقي500000–350000من (وھي اقل من نصف كلفة البناء للبیت العادي للمتر المربع) عراقي 

.  یوم عمل)25-20(والفترة الزمنیة الالزمة النجاز وتركیب البیت االقتصادي الواحد تتراوح مابین 
)  التمام عملیة التركیب لاللواح العازلة(عامل 5: عدد العاملین

:  الكشف التفصیلي لمواصفة البناء وكاالتي







صور تصنیع البیت االقتصادي





وكذلك یتم انتاج المرمر الصناعي.صلبة تستخدم كسیرامیك للجدران او للسقوف الثانویة)اسمنتیة او جبسیة (تصنیع الواح لیفیة -2
.علما ان كلفة االنتاج  قلیلة والمواد متوفرة محلیا.المستخدم لالرضیات باستخدام الیاف الصوف الصخري السائب والقدیم



:مقاومة للظروف الجویة )متماسكة(تصنیع الواح لیفیة مرنة -3
والدواجن تستخدم لعزل االنابیب النفطیة مثال ولعزل سطوح االبنیة والمسقفات الخاصة لتربیة الحیوانات

.وحسب الصور الخاصة بالمنتجات المرفقة.واالستخدامات الزراعیة والتجاریة 



نتج لالبنیة العمودیة للھیاكل الحدیدیة والخرسانیة باستخدام  م) مx1م  2وبابعاد (تصنیع طابوق البناء الخاص -4
. .الصوف الصخري والبولي ستایرین

ھولة التركیب وتتمیز بخفة وزنھا ومقاومة عالیة لالنضغاطیة وقلة كلفتھا وعازلیتھا العالیة للحرارة والصوت وس
.واالستخدام
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