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في  الأمثل  الخيار  الأبي�ض  الطابوق  منتجات  اأ�صبحت 

مجال البناء في دولة الكويت والدول المجاورة منذ بدء 

انتاجه عام 1983، حيث ح�صل هذا المنتج على موافقة 

الطاقة،  ك��وزارة  الكويت،  في  الر�صمية  ال��وك��الت  كافة 

ر�صمية  وموؤ�ص�صات  ال�صكنية  للرعاية  العامة  الموؤ�ص�صة 

عديدة اأخرى في دول الخليج.

والكويت  اأوروب��ا  من  كّل  في  العلمية  الأبحاث  اأثبتت  وقد 

وبلدان الخليج على مدى عدة �صنوات اأن الطابوق الأبي�ض 

قد حافظ على الجودة العالية وعلى منزلته الرفيعة من 

بين مواد البناء البديلة.

اإ�صافة  العازلة،  بقدرته  المنتج  هذا  خ�صائ�ض  وتتجلى 

اإلى �صهولة و�صرعة ا�صتخدامه في اأعمال البناء، والتوفير 

في التكلفة.

منتجات الطابوق األبيض
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الطابوق العازل الخفيف
يتميز الطابوق العازل الخفيف بعدة �صفات تجعله الختيار الأكثر مالءمة للبناء وهي كالتالي:

1. العزل الحراري:

يلعب العزل دورًا اأ�صا�صيًا للتخفيف من تكاليف التبريد اأو التدفئة وللم�صاهمة في اإطالة عمر معدات 

مع  عك�صيًا  يتنا�صب  الحراري  العزل  اأن  علمًا  اأخرى،  عازلة  مواد  اأي  اإلى  الحاجة  دون  الهواء  تكييف 

  فاإن العزل 
3
الكثافة، فكلما قلت الكثافة زاد العزل الحراري، اأما اإذا زادت الكثافة عن 500 كجم/م

الحراري الفعال ل يتحقق، موافقًا لموا�صفات وزارة الكهرباء والمياه.

 0.91 Btu/ft2.hr.fº :الناقلية الحرارية  480 kg/m3
الكثافة:   

2. قدر ة الإحتمال العالية:

الهند�صية  الموا�صفات  كافة  مع  تتوافق  للغاية  قوية  م��ادة  يعد  الخفيف  العازل  الطابوق  اأّن  �صك  ل 

المطلوبة، فهو يخ�صع لفحو�صات مراقبة متوا�صلة وذلك ل�صمان تحمله قوى �صغط ق�صوى بحيث يمكن 

ا�صتخدامه في الحوائط الحاملة وغير الحاملة.

30-40 kg/cm2
قوة التحمل: 
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U VALUE  Heat Transfer Coefficient For NIC (AAC Elements )

SINGLE WALL OF AAC BLOCKS WITH INTERNAL AND EXTERNAL PLASTERING

Density Th.Conductivity Thickness Th. Resistance TOTAL
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Y1 Y2 Y3 K1 K2 K3 t1 t2 t3 R1 R2 R3 R U

kg/m3 Btu.in/ft2.hFo m ft2hFo/ Btu ft2hFo/ Btu Btu/
ft2hFo

1650 450 1650 3.93 0.88 3.93 0.02 0.20 0.02 0.20 8.99 0.20 10.36 0.096

1650 480 1650 3.93 0.91 3.93 0.02 0.20 0.02 0.20 8.66 0.20 10.03 0.100

1650 550 1650 3.93 0.99 3.93 0.02 0.22 0.02 0.20 8.72 0.20 10.10 0.099

1650 600 1650 3.93 1.06 3.93 0.02 0.24 0.02 0.20 8.94 0.20 10.32 0.097

WALL OF SAND LIME BRICKS AND AAC BLOCKS WITH INTERNAL PLASTERING

Density Th. Conductivity Thickness Th. Resistance Total
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Y1 Y2 Y3 K1 K2 K3 t1 t2 t3 R1 R2 R3 W R U t

kg/m3 Btu.in/ft2.hFo m ft2hFo/Btu kg/m2 ft2hFo/
Btu

Btu/
ft2hFo m

1793 450 1650 4.69 0.88 3.93 0.108 0.20 0.02 0.906 8.99 0.20 317 11.07 0.090 0.328

1793 500 1650 4.69 0.93 3.93 0.108 0.20 0.02 0.906 8.44 0.20 327 10.52 0.095 0.328

1793 550 1650 4.69 0.99 3.93 0.108 0.20 0.02 0.91 7.93 0.20 337 10.01 0.100 0.328

1793 600 1650 4.69 1.06 3.93 0.108 0.20 0.02 0.91 7.45 0.20 347 9.53 0.105 0.328
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3. الوزن الخفيف:

يبلغ وزن الطابوق العازل الخفيف ثلث وزن الطابوق ال�صمنتي العادي.

لذا، فاإن حمله وتركيبه يعتبراأكثر �صهولة من تركيب كتل البناء التقليدية. كما ت�صاهم خفة 

البناء. مما يخفف من  اأعمال  في  ت�صتخدم عادة  اأخرى  لمعدات  الحاجة  وزنه في خف�ض 

التكاليف ومن الم�صاحة والفترة الزمنية الالزمة للبناء.

واأ�صكال  واأحجام  واأوزان  بكثافات  الخفيف  العازل  الطابوق  منتج  بت�صنيع  ال�صركة  تقوم 

متعددة تختلف وفق متطلبات العميل.

ول�صمان الح�صول على اأق�صى فائدة من المنتج، ينبغي التاأكد من كثافته قبل ال�صراء. 

4. مقاومة الحرائق:

يتم ت�صنيع الطابوق العازل الخفيف من مواد م�صادة للحريق، بحيث ل يت�صاعد اأي دخان 

�صاّم حتى اإذا تعر�ض اإلى اللهب ب�صكل مبا�صر.

يمكن لجدار من الطابوق العازل الخفيف ب�صماكة 100مم اأن يمنع الحريق عن اأق�صام اأخرى 

من المبنى لمدة ت�صل اإلى 3 �صاعات. فعامل العزل العالي فيه يح�صر الحرارة المرتفعة في 

منطقة الحريق، ويمنعها من اإلحاق ال�صرر بالأماكن الأخرى من المبنى.

Fire Rating:
Load bearing walls

Fire Rating:
Non-Load bearing walls

Mins 30 60 90 120 180 30 120 240 >240 >240

MM 150 175 200 240 300 50 100 150 200 250

According to ACI 216.1-4 (ASTM C-119)

5. اقت�سادي �سهل و�سريع التركيب:

فقطعة   ، اأخرى  بدائل  اأي  مع  منه  اأ�صرع  الخفيف  العازل  الطابوق  با�صتخدام  البناء  يعد 

تغطيها  التي  الم�صاحة  نف�ض  تغطي  �صنتمتر   60×20×20 البالغة  ال��واح��دة   الطابوق 

1.5 قطعة من الطابوق الإ�صمنتي العادي قيا�ض 20×20×40 �صنتمتر.

الإ�صافية   المواد  من  العديد  عن  ال�صتغناء  يمكن  الخفيف،  العازل  الطابوق  وبا�صتخدام 

التي كانت ت�صتخدم مع الطابوق العادي، وبمقارنة الوقت والمواد الالزمة للبناء بوا�صطة 

في مجال  ثورة  يمثل  الأبي�ض  الطابوق  اأن  نجد  ال�صمنتي،  الطابوق  الأبي�ض عن  الطابوق 

البناء من حيث توفيره للكلفة وللوقت ومن حيث تاأمين النوعية الأف�صل والدقة في الأبعاد.
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6. �سهولة التقطيع والت�سكيل:

يمكن تقطيع الطابوق العازل الخفيف بدقة و�صهولة با�صتعمال من�صار ب�صيط من دون اإلحاق 

القيام بكافة تو�صيالت  ال�صركة(، كما يمكن  المن�صار من  بالطابوق )يمكن �صراء  ال�صرر 

الكهرباء وال�صباكة الالزمة ب�صهولة ودقة بوا�صطة عّدة ب�صيطة.

7. الإمت�سا�ص الخفيف للرطوبة:

يحتوي الطابوق العازل الخفيف على فجوات هوائية �صغيرة 

تخفف من امت�صا�ض الرطوبة، بحيث ت�صبح متدنية جدًا 

بالمقارنة مع اأية مواد بناء اأخرى.

اأو  الحيوي  لالنحالل  قابلة  غير  مواد  من  ي�صّنع  اأنه  كما 

على  بالحفاظ  ي�صمح  مما  ال��رط��وب��ة،  ولت��ج��ذب  التعفن 

الداخل نظيفًا.

Moisture Absorption % 
By Volume

Moisture Diffusion  % 
By Volume

Exposure 
Time Hrs.

Sand
 Cement

Light 
Weight

Exposure 
Time Hrs.

Sand
 Cement

Light 
Weight

1 15.9 3.7 2 6.1 2.3
4 19.8 4.8 12 13.4 10.4

48 22.3 11.1 48 17.8 20.9
120 23.4 17.0 96 19.12 26.2

وح�صب الموا�صفة الأوروبية والخليجية (GSO EN 771-4 2011) الخا�صة بالقيمة المعلنة 

ال�صناعات  �صركة  تنتجه  الذي  الأبي�ض  بالطابوق  الخا�ض   CWs الماء  امت�صا�ض  لمعدل 

الوطنية، فاإن قيمة المت�صا�ض تكون كما بالجدول التالي:

CWs (After 90 min) CWs (After 30 min) CWs (After 10 min) 
220 g/m2.s0.5240 g/m2.s0.5280 g/m2.s0.5

8. دقة المقا�سات:

ي�صّنع منتج الأبي�ض بالمقا�صات ال�صحيحة الدقيقة، مما ي�صهل عملية الت�صوية منذ البداية.

No. Product Width (cm) Height (cm) Length (cm)

1. Block 20
(5-10-15-25-30)

20
(25-30-40-50-60)

60
(20-30-60)

2. Hordy 24
(20-30)

40
(20-60)

60
(50-60)

3. Lintel 20
(10-15-25-30)

30
(20-25-30)

L
100 < L < 400

4. Arch 20
(15) 60 L

100 < L < 400

5. Slab 60 20
(10-15-25-30)

L
100 < L < 600

6. Panel 60 20
(10-15-25-30)

L
100 < L < 300

* ميكن انتاج الطابوق بقيا�صات اأخرى
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9. �سهولة عمل التمديدات الكهربائية وال�سحية:

لتركيب  ال���ع���ازل  ال��ط��اب��وق  ف��ي  ق��ن��وات  ح��ف��ر  ي�صهل 

اأدوات  اأن  علمًا  وال�صحية،  الكهربائية  التمديدات 

الحفر موجودة لدى ال�صركة

10. للأ�سقف المجوفة:

ي�صتخدم الطابوق العازل الخفيف ب�صهولة في الأ�صقف 

المجوفة وذلك ب�صبب خفة وزنه وميزة عزله

11. معامل منخف�ص للتمدد والإنكما�ص:

 يتميز الطابوق العازل الخفيف باأقل تغاير بين المتداد 

 والنكما�ض حيث ينكم�ض ب� 0.3 مم فقط لكّل متر طولي 

في ظل الظروف الطبيعية.

عملية الإنتاج 
يتم التحكم بعمليات اإنتاج الطابوق العازل الخفيف اآليا بوا�صطة الكمبيوتر مما يوؤدى اإلى 

منتج ذي خ�صائ�ض عالية الجودة. وتعتبر عملية الإنتاج بمراحلها �صديقة للبيئة حيث اأن 

المواد الم�صتخدمة طبيعية والفاقد من مرحلتى ما قبل وبعد الطبخ )المنتج النهائى( يعاد 

ا�صتخدامه بمراحل الإنتاج فيما بعد.

طابوق بموا�صفات خا�صة
 
3
كما يمكن اإنتاج طابوق اأبي�ض - عادي ومتداخل - بموا�صفات خا�صة بكثافة 600 كجم/م

�صهل التقطيع والت�صكيل وخفيف ن�صبيًا مقارنة مع الطابوق ال�صمنتي العادي، وبقوة تحمل 

2
عالية Compressive Strength ت�صل اإلى 5.0 نيوتن/مم

 
3
 ال���ج���دول ال��ت��ال��ي ي��ب��ي��ن م��ق��ارن��ة ب��ي��ن ال���ط���اب���وق الأب���ي�������ض ب��ك��ث��اف��ة 480 ك���ج���م/م

 DIN 4165 ح�صب الموا�صفات القيا�صية الألمانية 
3
 والطابوق الأبي�ض بكثافة 600 كجم/م

ASTM C-518 والأمريكية

كثافة 600 كجم/م3كثافة 480 كجم/م3الموا�سفات

)DIN 4165( 24درجة القوة

)DIN 4165( 5.0 نيوتن/مم2.52 نيوتن/مم2قوة ال�صغط - حد اأدنى

)DIN 4165( 550-600 كجم/م4503-500 كجم/م3فئة الكثافة

)ASTM C-518( 0.91الناقلية الحرارية - حد اأق�صى btu.in/ft2 h.fº.0.98 btu.in/ft2 h.fº.

جب�ض

ا�صمنت

جير

رمل
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مقارنة بين الطابوق الأبي�ض العازل والطابوق ال�صمنتي العادي

الطابوق ال�سمنتي العاديالطابوق الأبي�ص العازلوجه المقارنةم

 ا�صمنت بورتالندي - جير حي - رمل مطحون - جب�ض المكونات الرئي�سية1

بودرة الألمنيوم - ماء

ا�صمنت بورتالندي - رمل مغ�صول اأو غير مغ�صول - بح�ض - ماء

يتم الخلط بوا�صطة خالطات تعمل اأوتوماتيكيًا طبقًا للموا�صفات القيا�صية مراحل الخلط2

الألمانية داخل قوالب حديدية بحجم 5.4 متر مكعب مدهونة بزيوت 

خا�صة لتفادي عملية التال�صق، عند التفاعل بين المكونات يت�صاعد غاز 

الهيدروجين الذي يوؤدي اإلى تكوين فجوات هوائية توؤدي لإك�صاب الطابوق 

خا�صيتي العزل الحراري وخفة الوزن

يتم الخلط اإما بطريقة يدوية اأو بخالطات عادية، ول يحدث تفاعاًل مماثاًل 

للذي بين مكونات الطابوق الخفيف، فيبقى بوزنه الثقيل

 يتم الق�ض بنظام هيدروليكي واأ�صالك معدنية وحادة جدًا من نوع خا�ض،مرحلة الق�ص3

بعد 4 اأو 5 �صاعات من بداية الخلط، وتكون م�صممة ح�صب الأبعاد المطلوبة

لتوجد مرحلة الق�ض حيث يتم �صب المحتويات داخل قوالب على حجم 

قطعة الطابوق القيا�صية اأو نظام ال�صغط بعد الخلط مبا�صرة

 مرحلة الت�سوية 4

اأو المعالجة

تتم المعالجة بوا�صطة البخار داخل مراجل ب�صغط 16 بار لمدة تتراوح بين 

8 و 12 �صاعة حيث يتفاعل اأك�صيد الكال�صيوم وبودرة الألمنيوم وال�صيليكا 

بوجود بخار الماء، وتتكون �صيليكات األمونيات الكال�صيوم التي تك�صب 

الطابوق اللون الأبي�ض وتك�صبه اللون والمتانة بحيث يمكن ا�صتخدامه في 

البناء مبا�صرة بعد الطبخ

تتم المعالجة بوا�صطة التدفئة عند درجة حرارة 40 درجة مئوية اأو بالماء 

 لمدة ثالثة اأيام حيث يت�صلب المنتج بعد 28 يومًا من مرحلة الخلط، 

ول ي�صتخدم في البناء اإل بعد تمام عملية الت�صلب
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الطابوق ال�سمنتي العاديالطابوق الأبي�ص العازلوجه المقارنةم

ي�صتخدم كمادة للبناء فقطي�صتخدم كمادة بناء وعزل حراري في اآن واحدال�ستخدام5

قطعة واحدة من الطابوق الأبي�ض ت�صاوي حجم 3 قطع من الطابوق حجم قطعة الطابوق6

ال�صمنتي العادي

 3 قطع من الطابوق ال�صمنتي ت�صاوي حجم قطعة واحدة من 

الطابوق الأبي�ض

 ت�صتخدم مونة ل�صقة خا�صة لهذا النوع من الطابوق تحتوي على رمل مادة البناء7

وا�صمنت  ومواد ل�صقة، اإ�صافة اإلى مواد تحافظ على قيم العزل الحراري 

وتطبق ب�صماكة ل تتجاوز 2 ملم حيث يكفي الكي�ض الواحد لبناء 2.5 متر 

مكعب

ت�صتخدم المونة العادية المكونة من رمل وا�صمنت ب�صكل ع�صوائي وتطبق 

ب�صماكة عالية تكفي لل�صق الطابوق ال�صمنتي، اأي اأنها ت�صتخدم وتطبق 

بكميات عالية جدًا وتحتاج للر�ض بالماء لمدة ثالثة اأيام متوا�صلة

 تطبيق الم�ساح 8

اأو تلبي�ص الطابوق 

الجيري والديكور 

والأحجار

يطبق الم�صاح الخارجي ب�صهولة بعد تثبيت ال�صبك المعدني، اأما بالن�صبة 

للم�صاح الداخلي فيمكن تطبيقه دون الحاجة لتثبيت ال�صبك المعدني �صوى 

بالفوا�صل الخر�صانية اأوال�صمنتية، ومن ال�صهل جدًا تثبيت الطابوق الجيري 

وطابوق الديكور والأحجار بمواد ال�صناعات الال�صقة باأقل �صماكة تطبيق، 

واأحيانًا ل يكون هناك حاجة للتثبيت الميكانيكي

لبد من تثبيت ال�صبك المعدني في حالة تطبيق الم�صاح الداخلي والخارجي، 

وفي حالة تثبيت الطابوق الجيري والأحجار غالبِا ما يحتاج اإلى تثبيت 

ميكانيكي وا�صتخدام مونة عادية ب�صماكة عالية

 �صريع جدًا، ونظرًا لكبر مقا�صاته وخفة وزنه فاإنه يحتاج لأيدي عاملة زمن البناء والتطبيق9

اأو رافعات اأقل، وزمن النجاز اأ�صرع من اأي بديل اآخر

يحتاج اإلى اأيدي عاملة اإ�صافية ب�صبب ثقل وزنه كما يحتاج اإلى رافعات لنقله 

اإ�صافة اإلى حاجته لأيدي عاملة تقوم بتجهيز مونة البناء العادية والتي 

ت�صتخدم بكمية كبيرة وب�صماكة عالية، اإ�صافة اإلى الحاجة لر�صها لثالثة اأيام

 اأف�سلية ا�ستخدامه 10

في المباني العالية

يكون ا�صتخدامه �صعبًا في المباني العالية ب�صبب ثقل وزنهيف�صل عن اأي بدائل اأخرى لخفة وزنه و�صهولة المناولة
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الطابوق ال�سمنتي العاديالطابوق الأبي�ص العازلوجه المقارنةم

ا�ستخدامه في 11

ال�سبات الخر�سانية

ب�صبب خفة وزنه يف�صل ا�صتخدامه عندما تكون الم�صافة بين الأعمدة 

الخر�صانية متباعدة، وي�صمى بالطابوق الهوردي الخفيف.

 ل يمكن ا�صتخدامه في الطبات الخر�صانية كبديل للهوردي 

ب�صبب ثقل وزنه.

اإنتاج العتبات والبالطات الخفيفة الم�صلحة والعازلة الحرارية من نف�ض مادة العنا�سر الم�سلحة12

الطابوق يكون �صهل الحمل والتركيب ول يحتاج لزمن طويل لالنتاج، حيث 

يمكن اأن يتم النتاج خالل 24 �صاعة، كما يمكن اعتبار البالطات كبديل 

للخر�صانة الجاهزة وتحتوي على حديد معالج �صد التاآكل وال�صداأ م�صمم 

ح�صب الموا�صفات القيا�صية الألمانية.

فة  نظرًا لأنها ت�صب في الموقع بالطريقة التقليدية فاإنها غير مو�صّ

واأحيانًا ي�صتخدم معها حديد ت�صليح غير معالج مما يوؤدي اإلى �صعف العتبة 

وت�صدعها، كما اأنها تحتاج لفترة زمنية لر�صها بالماء يوميًا وتحتاج لكرين 

لرفعها لالأدوار العليا، وي�صعب ت�صنيع بالطات جاهزة كبديل للخر�صانة 

الجاهزة.

تطبيق عازل الأ�سطح 13

�سد الماء

ل�صتوائية ال�صطح المكون من البالطات الجاهزة الخفيفة فاإنه من ال�صهل 

تطبيق مواد عازل اأ�صطح ال�صناعات ول�صق ال�صناعات العازل للماء 

مبا�صرة بعد تركيبها.

ب�صبب تموج الخر�صانة الجاهزة فقد يتطلب تطبيق مادة ال�صكريد لت�صوية 

ال�صطح وتطبيق العزل المائي طبقًا لموا�صفات التركيب.

كلفة المبنى الكلية 14

من القواعد والأبنية

ل ي�صكل حماًل على الأعمدة والقواعد لخفة وزنه، وبالتالي فاإنه ين�صح 

بتخفي�ض الخر�صانة والحديد من ت�صميم القواعد والأعمدة الخر�صانية كما 

ين�صح بتطبيق البالطات الخفيفة الم�صلحة كبديل للخر�صانة الجاهزة.

نظرًا لثقل وزنه وت�صكيله حماًل على الأعمدة والقواعد الخر�صانية فاإنه 

ل توجد فر�صة لخف�ض حديد الت�صليح وال�صمنت بالقواعد والأعمدة 

الخر�صانية، وين�صح بتكملة النظام بالخر�صانة الم�صلحة، مما يجعل تكلفة 

هذا النظام اأعلى من النظام الجديد للطابوق والعتبات والبالطات الخفيفة.

طريقة التحميل 15

وكثافته

ب�صبب خفة وزنه فاإن تربيطه على هيئة اأكوام ومرابط على طبليات خ�صبية 

يمكن حملها بالكرين اأو الرافعة لأي مكان دون تك�صير يكون �صهاًل، ويتم 

اإنتاجه بنوعين من الكثافة، الأقل منها تطبق خارجيًا والأعلى تطبق داخليًا 

حيث اإن العالقة عك�صية بين العزل الحراري والكثافة.

يكون ر�صه وتحميله ب�صكل يدوي، وذلك ب�صبب ثقل وزنه و�صعوبة ترببيطه، 

اإ�صافة اإلى �صعوبة نقله من مكان لآخر كما اأنه ينتج بكثافة واحدة.

DIN-4165 تم اعتماد الكثافة وقوة التحطيم للطابوق الأبي�ض طبقًا للموا�صفة القيا�صية الألمانية -

ASTM C-518 اأما التو�صيل الحراري فقد تم اعتماده طبقًا للموا�صفة القيا�صية الأمريكية -
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طريقة بناء الحوائط با�صتخدام الطابوق الأبي�ض

يتم تنظيف مكان الحائط المراد بناوؤه، ثم يتم �صبط 

الد�صتور با�صتعمال مونة ا�صمنتية ل تقل عن 1 �صم 

ح�صب الأ�صول الفنية، يتم و�صع الطوبة الأولى من 

الطابوق وموازنتها بحيث تكون بو�صع اأفقي تمامًا.

ويذكر هنا عدم الحاجة لبناء �سف اأول من 

الطابوق ال�سمنتي.

يمكن ق�ض الطابوق الأبي�ض ح�صب القيا�صات 

المطلوبة با�صتعمال من�صار ب�صيط، وذلك لما يتميزه 

به من �صهولة التقطيع

يتم �صبط باقي الد�صتور باإ�صافة المونة ال�صمنتية 

ثم و�صع قطع الطابوق الأخرى وموازنتها بحيث 

تكون اأفقية تمامًا كما في المرحلة ال�صابقة

يتم اأخذ القيا�صات الالزمة لعمل الأن�صاف لإتمام 

بناء ال�صف الثاني وما يليه

في حال عمل قواطع يتم اتباع نف�ض خطوات 

الد�صتور وبناء الحائط حتى اإكمال القاطع ثم تثبت 

القواطع مع الحائط ب�صرمات حديدية كما هو مبين

في حال بناء حوائط بدون اأعمدة في الزوايا يتم 

 تركيب �صرائح من ال�صبك الممدد في العراني�ض 

يجب اأن ل يتجاوز ارتفاع الحائط 2 متر في   -

اليوم الواحد

يجب عمل عتب م�صلح في و�صط الحائط  في   -

حال زيادة ارتفاع الحائط عن ½3 متر

تتم اإ�صافة المونة الال�صقة على الطابوق 

لعمل ال�صف الثاني مع التاأكد من موازنته 

بحيث يكون الحائط عموديًا تمامًا كما 

بال�صكل

 يتم و�صع المونة على الطرف الجانبي 

ثم يتم ال�صغط جانبًا حتى يتم التال�صق بين 

القطعتين.

ت�صاف مونة ال�صناعات الال�صقة على الجزء 

المتبقي من ال�صف الثاني وعلى جانب القطعة 

الأخيرة.

يتم ببناء ال�صفوف التالية بنف�ض الخطوات المتبعة 

في المراحل ال�صابقة.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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إعداد المونة الالصقة 
لعملية البناء

ت�صن��ع املون��ة الال�صق��ة اخلا�ص��ة ف��ى م�صانعن��ا حي��ث 

حتتوى على اإ�صافات كيم���يائية حت�����صن ق���وة الإلت�صاق 

ومتوفرة باأك���يا�ض  وزن الك���ي�ض 40 كج��م يكفى لتغطية 

م�صاحة 10 مرت مربع لكل كي�ض .

يتم حت�صري مونة 

ال�صناعات مع املاء 

بن�صبة 2:5

 تخلط جيدًا 

فت�صبح جاهزة  

لال�صتعمال

األلواح الخفيفة المسلحة
ت�صتخدم لعمل قواطع داخلية اأو لتلبي�ض احلوائط اخلارجية

300x60x10 100 وx60x10 يوجد منها عدة قيا�صات ترتاوح بني

وه��ي تتك��ون م��ن نف���ض امل��واد املكون��ة للبالط��ات اخلفيفة امل�ص��لحة اإل 

اأن حدي��د الت�ص��ليح فيه��ا يكون بن�ص��ب اأق��ل حيث اأنها ل تتعر�ض لنف���ض 

الأحمال التي تتعر�ض لها البالطات.

 الطابوق 
 األبيض 

المتداخل

ي��ت��ب��ع ع��ائ��ل��ة م��ن��ت��ج��ات ال��ط��اب��وق 

 
3
ك��ج��م/م  480 بكثافة   الأب��ي�����ض 

 وق������������وة ت����ح����ط����ي����م م���م���اث���ل���ة 

قيا�صية  واأب��ع��اد  الكثافة  لنف�ض 

60x20x15 60 وx20x20

وي��م��ك��ن اإن��ت��اج م��ق��ا���ص��ات اأخ���رى 

ح�صب الطلب.

هذه  اإنتاج  من  الرئي�صي  الهدف 

تقليل  ه��و  ال��ط��اب��وق  م��ن  النوعية 

الال�صقة  المونة  كمية  ا�صتخدام 

ا�صتخدامها  المعتاد  الكمية  عن 

في البناء.
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بالطات األسقف المسلحة
البالطات  عن  كبديل  الأ�صقف  اأن���واع  لمختلف  الم�صلحة  الخفيفة  البالطات  ت�صتخدم 

الخر�صانية الم�صلحة التي ت�صب في الموقع وذلك لخفة وزنها وكونها جاهزة، كما ت�صتخدم 

الجيري،  اأو  ال�صمنتي  اأو  الأبي�ض  الطابوق  من  المبنية  الخر�صانية  المن�صاآت  مختلف  في 

ويمكن ا�صتخدامها لعمل الأر�صيات، اإ�صافة ل�صتخدامها لالأدوار الإ�صافية للمباني القائمة 

كالمنازل والقاعات المفتوحة وغيرها.

تعريف بالأبعاد والقيا�سات الهند�سية للبلطات  .1

يتم اإنتاج بالطات ال�صناعات الخفيفة الم�صلحة بعمق 20 و25 �صم وعر�ض 60 �صم 

3
وباأطوال تبداأ من 1 متر حتى 6 متر وتتراوح كثافتها بين 500-700 كجم/م

ت�صليح مدهون بطبقة  2 �صبكة حديد  ت�صليح عبارة عن  البالطات على حديد  تحتوي هذه 

مقاومة لل�صداأ باأقطار مختلفة )12 مم ، 8 مم(

مميزات بلطات ال�سناعات الخفيفة  .2

تعتبر بالطات ال�صناعات الخفيفة الم�صلحة من المنتجات الهامة وال�صرورية التي تتميز بالتالي:

اأ- خفيفة الوزن وجاهزة

3
من اأهم ما يميز بالطات ال�صناعات خفة وزنها حيث اأن كثافتها ت�صاوي 600 كجم/م

ب- عازلة للحرارة

العازل  الخفيف  الأبي�ض  الطابوق  مادة  نف�ض  من  م�صنوعة  الخفيفة  ال�صناعات  بالطات 

للحرارة فهي بالتالي عازلة للحرارة ومقاومة للحرائق

جـ- �سرعة الإنجاز

يتم تركيب بالطات ال�صناعات الخفيفة في الموقع خالل يوم اأو يومين كحد اأق�صى، يمكن 

يتم  كبيرًا  وقتًا  يوفر  مما  مبا�صرة  اأ�صفلها  الت�صطيبات  واإجراء  فوقها  البناء  متابعة  بعدها 

ا�صتهالكه عند ا�صتخدام النظام التقليدي لالأ�صقف الخر�صانية يتراوح بين 20 و 30 يومًا.

د- قوة تحمل عالية

تتحمل  وهي  )8 ، 12(مم،  الت�صليح  حديد  من  ب�صبكتين  ال�صناعات  بالطات  ت�صليح  يتم 

اإلى   200 بقوة تحمل  للم�صروع،  الموجود  المخطط  يتم ح�صابها على ح�صب  اأحماًل كبيرة 

2
250 كجم/م
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هـ- النظافة عند التركيب

ي�صدر  ل  لأنه  وذلك  للبيئة،  ال�صديقة  المنتجات  من  الخفيفة  ال�صناعات  بالطات  تعتبر 

عنها اأي مخلفات ح�صث اأنها ت�صنع وترّكب مبا�صرة بالموقع

و- الحديد الم�ستخدم في البلطات معالج �سد ال�سداأ

ز- ل تحتوي بلطات ال�سناعات على اأي ت�سققات �سعرية

بع�ص الم�ساريع التي تم تنفيذها با�ستخدام نظام بلطات ال�سناعات   .3

الخفيفة الم�سلحة

قامت ال�صركة تنفيذ العديد من الق�صائم والم�صاريع بهذا النظام، وقي على �صبيل المثال 

ل الح�صر:

- اإن�صاء واإنجاز المدر�صة الثانوية للبنات بم�صرف

- العديد من الم�صاجد بوزارة الأوقاف

- العديد من الق�صائم بمختلف مناطق الكويت

- م�صت�صفى ال�صيخ جابر الأحمد ال�صباح في جنوب ال�صرة

مقارنة بين بلطات ال�سناعات الخفيفة والبلطات الخر�سانية   .4 

الم�سلحة التقليدية

البالطات الخر�صانية الم�صلحةبالطات الأ�صقف الم�صلحةم

1
 جاهزة وخفيفة الوزن، 

كثافتها 600 كجم/م3

 ثقيلة وت�صب بالموقع، 

كثافتها 2500 كجم/م3

2
 �صهولة بالرفع والتركيب 

بحد اأق�صى يوم اأو يومين

 يتم تنفيذها 

خالل 20--30 يومًا

3
يمكن متابعة البناء والت�صطيبات مبا�صرة 

دون توقف

 ل يمكن متابعة الت�صطيبات 

اإل بعد فك ال�صدة الخ�صبية

ل تعزل الحرارةعازلة للحرارة4

5
 الحديد الم�صتخدم 

معالج �صد ال�صداأ

 قد ليكون الحديد الم�صتخدم 

معالج �صد ال�صداأ اأو التاآكل

نظافة عند التركيب6
 تتراكم مخلفات خر�صانية 

اأثناء ال�صب بالموقع

ل تحتوي على ت�صققات �صعرية7
 قد يحدث بها ت�صققات �صعرية 

اأثناء وبعد ال�صب

8
 ل تحتاج لفترة معالجة بالمياه 

بعد التركيب

 تحتاج لفترة معالجة بالمياه 

بعد ال�صب مبا�صرة

طريقة التركيب  .5

تقوم  الطابوق(  الكمرات، حوائط  )الأعمدة،  للبناء  الأ�صا�صي  الهيكل  النتهاء من  بعد   •

ال�صركة باإر�صال فني متخ�ص�ض للمعاينة اأثناء بناء الهيكل واإعطاء جميع المالحظات 

التي تفيد فيما بعد اأثناء تركيب بالطات ال�صناعات.

يقوم الفني برفع جميع المقا�صات لالأماكن المراد تغطيتها وتركيب الأ�صقف الخفيفة بها.  •

يتم التركيب بو�صع البالطات بجانب بع�صها مرتكزة على كمرات اأو الطابوق كاًل على   •

ح�صب قيا�صه.

العلوية  بالفراغات  حديد  اأ�صياخ  و�صع  يتم  المطلوبة  الم�صاحة  تغطية  من  النتهاء  بعد   •

 (5x7)�صم الموجودة عند التقاء البالطات معًا وتنزيل �صيم منها للوازم اأعمال الديكور 

المختلفة، ثم نقوم بغلق الفراغات بخر�صانة، وبذلك نكون قد انتهينا من اأعمال التركيب

�صيخ حديد

�صيم 

لزوم 

الديكور

60 �صم
حائط مباني

بالطات 

ال�صناعات 

الخفيفة
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مراحل تركيب بلطات الأ�سقف الم�سلحة  .6

4 3 2 1

7 6

تركيب البالطات ب�صكل متجاوررفع البالطة تمهيدًا لتركيبهاهيكل حديدي قبل التركيب للمب��اني الوا�صع�ة�صهول��ة النق��ل

و�صع �صبكة حديد ت�صليح قطر 8 مم )اختياري( U عمل ج�ص�ر دائري محيط بالبالطات من الخارج لربطهاتركيب البالطات ب�صكل متال�صق على طرف الج�صر يكون حرف

9 8

�صكل البالطات بعد النتهاء من التركيب

و�صع �صبكة حديد ت�صليح قطر 8 مم )اختياري(

11 10

�صب طبقة خر�صانة ب�صمك ل يزيد عن 7 �صم )اختياري(

المبنى اأثناء تركيب البالطات

المبنى بعد الت�صطيب النهائي12

5
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A/C Opening  
with ClampingSpan over 6 meterSlab Fixing

**Note: The final structure should be approved by the manufacturer. 

Data Sheet for A.A.C Slabs

AAC SLABS
Height 

 10 cm  15 cm  20 cm 25 cm 30 cm

Width of Slab b cm Width = 60 cm

Design Density For Dead Load of AAC Slab ydl kg/m3 Design Density For Dead Load = 670

Width of Groove For Slab bg cm 4 4 4 4 4

Height of Slab h cm 10 15 20 25 30

Compressive Strength of AAC Slabs f’c kg/cm2 50 50 50 50 50

Yield Strength of Steel = fy ,max. fy = 1800  kg/cm2 fy kg/cm2 1800 1800 1800 1800 1800

Modulus of Elasticity for Steel Es kg/cm2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Modulus of Elasticiry for AAC = ( y )1.25. ( f’c )0.42 Eac kg/cm2 12,541 12,541 12,541 12,541 12,541

Dead Load = D.L. = ydl . h D.L kg/m2 67 100 134 167 201

Live  Load = L.L L.L kg/m2 200 200 200 200 250

Permissible Length of Slab Lper CM 2.05 3.50 5.68 5.96 6.36

Esign Method of AAC Slab Act. Def Shear Act. Def Shear Shear
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تقط�ي�ع العتبات ح�صب القيا�ص����ات المط�لوبة بوا�صطة اأ�صالك القطع.  •

تجفيف العتبات بالبخار لمدة ل تقل عن 14 �صاعة.  •

طب�اعة خ�تم رقابة الجودة و�صهم الدللة لالأعلى على جانبي العتبة.  •

نقل العتبات اإلى �صاحات التخزين.  •

وظيفة العتبة:

تغطية فتحات الأبواب والنوافذ الداخلية والخارجية بجميع حالتها.  •

يمكن ا�صتخدامها لعمل المظالت واأعمال الديكور.  •

تركيب العتبات في حالت خا�سة:

عند تك�صية الجدران الخارجية بطبقة   •

وجه  ولتك�صية  الجيري  ال��ط��اب��وق  م��ن 

معدنية  زاوية  تثبيت  من  بد  ل  العتبة 

على طول وجه العتبة بوا�صطة م�صامير 

للزاوية،  الجانبية  الحركة  خا�صة تمنع 

فيتم  ال��ج��ي��ري��ة  التك�صية  طبقة  اأم���ا 

تحميلها على الزاوية المعدنية.

ع��ن��د وج����ود ع��م��ود خ��ر���ص��ان��ي م�صلح   •

زاوية  تثبيت  يتم  العتبة  فتحة  بجانب 

معدنية على وجه العمود بوا�صطة براغي خا�صة يمكن ال�صتدلل عنها اأو الح�صول عليها 

من ال�صناعات الوطنية، وتتحمل تلك البراغي قوى الق�ض الكلية وقوى ال�صد المتولدة 

من عزم النعطاف الناتج عن الالمركزية، اأما الزاوية المعدنية فتحمل العتبة والجدار 

المبني فوقها.

�سروط تركيب العتبة:

ل ت�صتعمل العتبات المت�صررة.  •

يجب اأن ل يزيد مجاز العتبة عن ثالثة اأرباع طولها.  •

يجب اأن ل يزيد مجاز العتبة ال�صافي عن المجاز الأعظم وهو 3 متر.  •

اإجعل م�صافات ال�صتناد من الطرفين.  •

تقيد بم�صافة ا�صتناد العتبة من كل طرف على اأن ل تقل عن 15 �صم.  •

العتبات واألقواس
بالطابوق  البناء  نظام  تكامل  اأج��ل  م��ن 

ولتحا�صي  الحراري،  العزل  على  الأبي�ض 

ا�صتعمال  عن  الناتج  ال��ح��راري  الت�صرب 

قامت  التقليدية،  الخر�صانية  العتبات 

�صركة ال�صناعات الوطنية باإنتاج العتبات 

ال��خ��ف��ي��ف��ة ال��م�����ص��ل��ح��ة لأ���ص��ق��ف الأب�����واب 

وال�صبابيك.

الخر�صانية  ال��ع��ت��ب��ات  ت��ح��ت��اج  فبينما 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة لأع���م���ال ك��ث��ي��رة م��ن ن��ج��ارة 

وتجهيز وت�صليح ولفترة انتظار طويلة اإلى 

حين فك الخ�صب فاإن عتبات ال�صناعات 

م�صنوعة  اأنها  حيث  الأمثل  البديل  تمثل 

من نف�ض مادة الطابوق الأبي�ض وبت�صليح 

الألمانية  القيا�صية  للموا�صفة  مطابق 

DIN4223 بحديد ت�صليح معالج كيميائيًا 

ب��م��واد خا�صة  ال�����ص��داأ وم��ط��ل��ي  لإزال����ة 

تحفظه من العوامل والمواد المحيطة به 

مما يجعله منتجًا بجودة عالية، كما يمكن 

اإنتاجها على �صكل اأقوا�ض.

تكنولوجيا �سناعة العتبات:

ت�صنع العتبات ب�صكل الي وتتكون العتبة من خلطة خر�صانية خلوية ت�صم بداخلها حديد   •

الت�صليح المعالج ح�صب الموا�صفات العالمية، اأما مراحل ت�صنيع العتبة فهي:

.U ت�صكيل حديد الت�صليح في وحدة حديد الت�صليح ب�صكل  •

معالجة الحديد �صد ال�صداأ وطالوؤه بمادة واقية.  •

اإدخال الحديد في الخلطة الخر�صانية الخلوية بعد تح�صيرها.  •
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اإجعل م�صاحة ا�صتناد العتبة عند طرفيها مليئة بكاملها بالمونة.  •

اإجعل �صهم الدللة المر�صوم على جانب العتبة نحو الأعلى.  •

وازن العتبة وتاأكد من اأن �صطحها العلوي اأفقيًا.  •

ل تق�ض عتبة ال�صناعات دون موافقة م�صبقة.  •

يجب حماية العتبات الخارجية من مياه الأمطار.  •

ع��ند الحاجة لالإ�صت�صارة في التركيب، ات�صل باإدارة الم�ص�نع اأو ال�صركة.  •

ميزات عتبات ال�سناعات:

ترفع العتبة يدويًا ول تحتاج اأية معدات للرفع.  •

توف���ر الوق��ت لأنها تتيح الإ�صتمرارية في الب�ناء فوق�ها م�با�صرة دون توقف.  •

ل تحتاج لتجهيزات ا�صتناد، ول داع����ي لنتظار الخر�صانة حتى تت�صلب.  •

تتم�تع بنظ�ام عالمي متكامل لح�مايتها من ال�ص�داأ والعوامل الخارجية.  •

يمكن تك�صية العتبات باأي نظام من اأنظمة التك�صية المتوفرة.  •

يمكن ترم�يمها با�صتخدام مونة ال�صناعات اأو بالمونة العادية.  •

ت�صتطيع مقاومة الأحمال الموزعة الم�صموحة.  •

انحنائها الأق�صى اأقل من الإنحناء الم�صموح.  •

width x Height 15x30 20x30 15x30 20x30
Span (cm)

Length Weight (kg) Allowable Loads (kg/m)
140 42 55 1390 2870 105
190 56 75 750 1560 143
240 71 95 470 970 180
290 86 115 320 670 218

مقارنة بين عتبات ال�سناعات والعتبات الم�سبوبة المتوقع

العتبات الم�سبوبة بالموقععتبات ال�سناعات

ت�صب في الموقع وثقيلة وتقاوم الأحمال.جاهزة وخفيفة ومقاومة لالأحمال.

�ص��هلة الرفع والترك��يب ح����يث يت�م ترك��يبها 

خالل 5 دقائق فقط كما يلي:

- نقل العت�بة اإلى مكانها.

- و�صع المونة مكان ا�صتناد العتبة.

- ترك�يب العت�بة وموازن�تها.

تحتاج لعملها عدة مراحل هي:

- تركيب القالب مع ت�صكيل وو�صع الحديد.

- �صب الخ��ر�ص�انة و�صقايتها يوم�يًا.

- انتظارها لتت�صلب ثم فك القالب.

ل يمكن البناء فوقها اإل بعد اأ�صبوع تقريبًا.يمكن متابعة البناء فوقها دون توقف.

ل تعزل الحرارة وتتاأثر بالحريق.عازلة للحرارة ومقاومة للحرائق.

الحديد الم�صتخدم معالج بنظام متكامل 

�صد ال�صداأ والتاآك�ل ومطل�ي بمواد واقية من 

العوامل الخارجية.

قد ل يكون الحديد معالج ومعر�ض لل�صداأ 

والتاآكل مما يوؤدي لتخريب العتبة بعد فترة 

ق�صيرة من ا�صتخدامها.

قد تح�صل فيها ت�صققات �صعرية.ل تحوي ت�صققات �صعرية.

توؤخر مدة البناء وكلفتها مرتفعة.تخت�صر الوقت وا�صتعمالها اقت�صادي.

عتبات تجويف ال�ستر

ح�صب  وذلك  والأب��واب،  ال�صبابيك  فوق  ال�صتر  تجويف  لعمل  خا�صة  عتبات  ال�صركة  توفر 

الموا�صفات المطلوبة

الأقوا�ضالعتبات
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اقـت�سادية:

اأكثر من البالطات الأخرى في الأطوال الكبيرة )اأكبر من 5 م( والحمولت الحية الإعتيادية 

الأعمدة  في  والت�صليح  الخر�صانة  كميات  بتقليل  لالإن�صاء  الإجمالية  التكلفة  من  تقلل  لأنها 

والأ�صا�صات وتوفير الوقت في تركيب الهوردي.

وزنها الذاتي قليل:

300 خفيف، وقوة تحمله كبيرة حيث ي�صاهم الطابوق الهوردي مع  لأن الطابوق الهوردي 

البالطة في مقاومة الأحمال الت�صميمية.

ق�صه  ويمكن  يدويًا  اأو  منا�صبة  رافعة  با�صتخدام  ال�صطح  اإل��ى  ال��ه��وردي  الطابوق  يرفع 

وال�صحية  والميكانيكية  الكهربائية  التمديدات  و�صع  اإن  كما  ي��دوي،  من�صار  با�صتخدام 

بداخلها �صهل واآمن، ويمكن تك�صيتها باأي نظام من اأنظمة التك�صية المتوفرة لأن �صطحها 

م�صتوى من الأ�صفل ول يوجد ج�صور متدلية منها.

الأنواع القيا�سية للطابوق الهوردي 300

ومقاومة  وال�صوتي  الحراري  العزل  متطلبات  ح�صب  الهوردي  الطابوق  ارتفاع  اختيار  يتم 

الحريق، اأما طول الطابوق فيتم اختياره تبعًا للت�صميم الإن�صائي لبالطة ال�صقف.

الأبعاد القيا�صية لطابوق الهوردي 300

L الطولW العر�ضH الإرتفاع

40,50cm20,30cm20,25,30cm

وتنتج القيا�صات والأنواع الخا�صة الأخرى من الهوردي وبكثافات مختلفة عند الطلب.

مراحل عمل البلطات المع�سبة با�ستخدام 

الطابوق الهوردي 300

ا�صتواء  من  والتاأكد  الخ�صبي  القالب  تركيب   -

�صطحه وا�صتقراره ومتانته ونظافته.

و�صع حديد ت�صليح الأع�صاب والج�صور ح�صب   -

متطلبات الت�صميم.

20, 30 cm 20, 25, 30 cm

40, 50 cm

الطابوق الهوردي 300

مميزات البلطات المع�سبة با�ستخدام الطابوق الهوردي 300

يتكون �صقف البالطات المع�صبة (Ribbed Slabs) من ع�صابات منتظمة من الخر�صانة 

الم�صلحة بتباعدات مت�صاوية وبينها الطابوق الهوردي الم�صنوع من الخر�صانة الخفيفة مع 

بالطة خر�صانية م�صلحة علوية.

وتتميز البالطات المع�صبة با�صتخدام الطابوق الهوردي 300 الخفيف بما يلي:

مقاومة للحريق:

ل تولد غازات �صامة عند الحرارة العالية اأو الإحتراق.

عازلة للحرارة:

وفق متطلبات وزارة الكهرباء والماء.  -

0.91 Btu/ft2.F˚.hr  معامل الإنتقال الحراري لل�صقف ل يزيد عن  -

عازلة لل�سوت:

تعزل ال�صوت للم�صتوى المطلوب في قواعد نظم البناء.
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�صف طابوق الهوردي واحدة تلو الأخرى �صمن �صفوف متوازية )اإتجاه( اأو متعامدة )اإتجاهين(.  -

و�صع �صبكة حديد خفيفة للبالطة العلوية فوق الهوردي بعد الإنتهاء من �صف الهوردي بالكامل.  -

�صب الخر�صانة في الأع�صاب وفي الج�صور و�صب البالطة العلوية فوق الهوردي.  -

فك القالب الخ�صبي بعد ت�صلب الخر�صانة وانتهاء فترة معالجتها.  -

طابوق الهوردي الم�صتخدم ل ينزع بعد �صب ال�صقف بل يبقى دومًا مدفونًا بداخله.  -

مالحظه: يمكن تركيب الطابوق الهوردي اأوًل ثم و�صع حديد ت�صليح الأع�صاب والج�صور لحقًا.

معلومات ت�سميمية

يجب و�صع �صبكة خفيفة من حديد الت�صليح في البالطة العلوية ل تقل ن�صبتها عن %0.18   -

في الإتجاهين.

يجب و�صع ج�صر عر�صي عمودي على الأع�صاب عندما يزيد طول الع�صب عن 6 متر.  -

يجب و�صع ج�صور تحت القواطع الداخلية، وتحت الأحمال المركزة.  -

يجب اإيقاف �صف الطابوق الهوردي قرب الم�صاند لزيادة مقاومة الق�ض.  -

تتراوح �صماكة تغطية حديد الت�صليح بين 2 �صم و 6 �صم تبعًا لعدد �صاعات مقاومة الحريق.  -

اأن ل تقل �صماكة التغطية  اأنواع التمديدات داخل البالطة يجب  اأي نوع من  عند وجود   -

عندها عن 2.5 �صم.

اختبار الطابوق الهوردي 300

يقوم مختبر م�صنع الطابوق الأبي�ض بعمل مجموعة من الإختبارات للتاأكد من �صالحية 

المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج وفقًا للموا�صفات العالمية المحددة لكل اختبار.

ويتم اختبار عينات من الطابوق الهوردي لعمل الإختبارات الأ�صا�صية التالية:

الموا�صفةالقيم الم�صموحةالختبار

kg/cm3DIN 4165 500 - 300الكثافة

kg/cm2DIN 4165 25 - 20مقاومة ال�صغط

Btu/ft2.F˚.hrASTM-C-518 0.096الناقلية الحرارية

بالطات الأ�صقف الم�صلحة

الأقوا�ض

الألواح

العتبات

الطابوق

نموذج ل�صتخدامات الطابوق الأبي�ض في مختلف اأجزاء البناء

براءة الختراع 

لم�سنع الطابوق 

الأبي�ص الم�سغر
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العزل الحراري األمثل للمباني

بالنظر اإلى ال�صورة المرفقة كنموذج عام للمباني، نالحظ اأن ن�صبة عالية من البناء غير 

معزول كالأعمدة والج�صور والتي في مجملها مع �صعف عزل ال�صطح تقل�ض ن�صبة م�صاحة 

العزل الحراري للحوائط الخارجية اإلى اأقل من 30% مما يفوت على الم�صتهلك الكثير 

من فوائده لتوفير الطاقة والراحة.

 وللعزل الحراري الأمثل نعر�ض ما يلي:

ُتبنى الحوائط الخارجية بالطابوق الأبي�ض العازل ب�صماكة 25 �صم بحيث يكون 20 �صم   -

منها على بالطة الدور و 5 �صم بارزة في الهواء )انظر �صكل 2(

مثل  المعتمدة  بالعوازل  والج�صور  الأعمدة  ُتعزل  الخارجية  الحوائط  بناء  اإتمام  عند   -

ال�صتايروبور اأو ال�صوف الزجاجي اأو غيرها ب�صماكة 5 �صم، كما يعزل ال�صطح حراريًا 

با�صتخدام بالطات ال�صناعات اأو غيرها من مواد العزل الفعالة كالبولي يوريثين.

ثم يك�صى المبنى ويبلط ال�صطح ح�صب رغبة المالك.  -

�صطح معزول

�صطح غير معزول

)�صكل 1(

طابوق اأبي�ض عازل

ب�صماكة 25 �صم

)�صكل 2(

طابوق اأبي�ض عازل

ب�صماكة 25 �صم

عازل حراري معتمد

ب�صماكة 5 �صم

خر�صانة

�صطح المنزل

اأر�صية الدور

20 5

10140622
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بالط متداخل 
وساحات

الحوائط 
الجاهزة

طابوق وديكور 
الجيري البالستيك 

الخلط 
الجاهز

الطابوق 
ابيض

السيراميك 

انابيب 
الخرسانية

الكراسي 
واحواض

أنابيب 
HDPE

إضاءات 
LED

حجر التكسية 
االسمنتي

أنظمة التكسية 
والمساح اصباغ

المواد 
الخصوصية

فرع الشعيبة 
الصناعية الغربية

24642300
23262714/10

*


3:007:30

فرع الصليبية
 24642200

*


 3:007:30

ا�دارة العامة 
الشويخ





 24642100
1844555

24836564
*


3:007:30

 +965 99001146  +965 99001150 National Industries   National_Industries NICKuwait1

معرض 
السيراميك





24950871/2


 23262714/10
*


9:009:00

معرض الشويخ 
الصناعية
2
921

14-13-12
24642101/2/3/4/9
24642110
*

9:00 7:00

تـــابـــعـــونـــا 
عـــــــلـــــــى 
مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل 
االجتماعي

*

فروع الشركة

10140622

منتجات شركة الصناعات الوطنية



الطابوق ا�بيض

طابوق 
أبيض 
خفيف

ألواح

بالطات

عتبات
أقواس

هوردي

طابوق 
متداخل

كتالوجات الشركة


