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 لألرضيات االكساء مواد
 مقدمة

 التطبيق طرق استخدام فيتم ، والئق جيد بمظير وجعميا(  التطبيق)  األرضيات إنياء اجل من
فرش التراب ويكون عمى شكل طبقات مع الحدل والرش بالماء لمتخمص من  -2      الخرسانة صب  -١

 )او البالطات(  بالكاشي التطبيق  -3الفجوات 
  Tiles الكاشي 

 سطح إعطاء و والدوام للمتآك المقاومة ليا والتي األرضيات لتطبيق تعمل التي الخرسانية الوحدات ىي
 في خراسانية مواد بسك من الكاشي ويصنع ، الصب مسبقة وىي ، فنيا ومقبوال لالستعمال صالحو  مستوي
 ضعيفة طبقةوالطبقة الثانية تكون  و قوية(  الوجو ممونة مواد من)  األولى طبقتين من وتكون حديدية قوالب
 . قميمة االسمنت إلى ماء نسبة وذات والرمل االسمنت من الظير في نسبيا

 الكاشي صناعة
 ثيفك بشربت القالب يممئ:  الظير طبقة األخرىو  ،( الوجو) القشرة تسمى األولى طبقتين من الكاشي يتكون
 ،(  السادة لمكاشي الممونة المواد وبعض)  ألبيضا السمنتا يستخدم حيث( رمل:  سمنت )١:١ خمط بنسبة

  (ممم 8) تتجاوز ال التنعيم عممية بعد الطبقة ىذه وتكون ، الموزائيك الكاشي في الموزائيك حجر ويستخدم
 ثم ، الشربت فوق(  ١:١)  ورمل سمنت من خميط طبقة ترش بعدىا ،مل(  )3 اليتجاوز الوجو طبقة وسمك
( )  ممم ١1)  أقصى بمقاس حصى يستخدم وقد( 2:١)  خمط بنسبة السمنت بمونة القالب إمالء نكمل
 تبقى.  باليد الكاشية وتزحف والغطاء والحافات الضغط يرفع وبعدىا الحديد بقوالب المواد تكبس وثم( بحص
 موقع في تخزن ثم ، أخر يوم لمدة لممعالجة الماء حوض إلى تنقل ثم ، لمجفاف اليواء في واحد يوم الكاشية
 ، لموجو والتنعيم الجمي يتم يوم(  28)  فترة خالل الموزائيك الكاشي حالة وفي يوم(  28)  عمر إلى رطب
 درجة إلى نسبية رطوبة ذات البخار باستخدام المعجل اإلنضاج باستخدام المعالجة تتم األحيان بعض وفي

 من اقل المعجل إلنضاجا في النكماشا ويكون ، ، واحد يوم لمدة ويكون •م( 71)  حرارة ودرجة اإلشباع
 . االعتيادي إلنضاجا في النكماشا

)  الشد مقاومة تتحمل الظير طبقة إن يعني ، لمكاشي الكسر معاير وتحدد تعطي التي ىي الظير وطبقة
 ( الكسر لمعاير
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 أو المكسر الحجر يستخدم بالكاشي و ،2 ممم/  نيوتن(  3)  شد مقاومة يتحمل الظير أن يعني وىذا

 مالئم غير يكون الذي النيري الحصى من أفضل ربط تعطي ألنيا الظير طبقة في المكسر الحصى
 وعرض الطول زيادة مع متغير يكون الكاشية سمك فان ثابت الكسر معاير عمى نحافظ وحتى استخدامو،

 . الكاشية
 الكاشي أنواع
 ىما أساسين نوعين إلى الكاشي يقسم
  (TERAZZO TILE)الكاشي الموزائيك  -2 (PLAIN TILE)الكاشي السادة  -١
 الكاشي السادة -١
 وأىميا عدة أنواع إلى يقسم و

 الطرطوار آاشي -د المشجر الكاشي - ج النقش الكاشي -ب العادي السادة الكاشي – أ
 تقميل منيا ( والغايةLimestone) ) مكسر حجر ) الغبرة نستخدم الوجو طبقة في السادة لمكاشي عام وبشكل

 االمواد تكون ان ويشترط ممونو مواد مع القالب من رفعيا وسيولة صقيل السطح وجعل البعدية التبدالت
 اواشعة بالجو ،التتاثر باتيااومرك السمنت مع ،التتفاعل يميائياك قمقة غير مادة معدني، اصل من) الممونو
 . الوجة عمى والتجانس التوزيع ضمان مع ، الشمس

 الكاشي الموزائيك -2
 الشروط فييا تتوفر أن ويجب رخامي أصل من اغمبيا وتكون الموزائيك حجارة فييا الوجو طبقة استخدام يتم

 التالية
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 .مسيك اصل من ويفضل متبمورة حبيبات ذات صمدة تكون ان يجب -١
 %(2.5 ) بنسبة يذوب التبمور الجبس حجر وتستخدم(  % 1.5 )عن التزيد الذوبان قابمية -2
 .لمتفتت قابمة روغي لمسمنت مقاربة بدرجة صمدة تكون ان يجب -3
 .الوجو عمى عضوتو  بتجانس تخمط -4

 منيا أنواع عدة إلى الموزائيك الكاشي يقسم
 مشجر موزائيك اشيك - ج  مطعم موزائيك اشيك -ب االعتيادي الموزائيك الكاشي – أ
 

 لالرضيات انواع اخرى من بالطات التطبيق
 الجرانيت 

 ويصنع من احجار طبيعية
 مميزاته 

 والبرودة الحرارة ويتحمل بسيولة يكسر وال يخدش فال بالتحمل وقوة صالبة لمجرانيت -١
  وتعطى ومختمفو مميزه والوانو اشكالو -2 

 عيوبه 
 العاليو تكمفتو
 الرخام 

لكن يفرق من ناحيو القوه ( غالبا افتح قميال عن الجرانيت شكمو اليختمف عن الجرانيت كثيرا)الرخام
ومنو  منو الالمع والمطفى متعددةلمرخام اشكال والوان واحجام . اختالف السعرفي وىنا السبب 

 واالسود المعرق باالبيض واالحمر الرمادى ولو الوان متعدده مثل والسميك والرفيع الكبير والصغير
 

 مميزاته 
 يعطى رقى وفخامو وتميز وجمال لممكان  -١
  تركيبو بقطع رخامية صغيرة ومتعددة األلوان سجاده بالرخام حيث يتمممكن عمل   -2
عادة تمميعيا كما لو كانت جديدة.)عن طريق الجمى األرضيات الرخام يمكن صيانة -3  (وا 
 .الحاره النو بيدى احساس بالبروده الجواءاسب لمن -4
 عيوبه 

 في عممية الصناعةالى سواء فى تكمفو المتر او غ -١
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عناية خاصة ويجب أال يصل إليو أي منظف حامضي أو  أرضيات البيت الرخام إلىتحتاج   -2
 كما يتاثر باليون والبقع. األمونيا عصائر غازية وخاصة

 :السيراميك- 
،عن طريق تعريضو لمحرق تحت درجات حرارة عالية ، ثم  ىو عبارة عن بالط مصنوع من الطين

ت ، ويكون سمك ىذه الطبقة رقيقًا جدًا في العادة ، دىن وجيو بطبقة قوية من الكوارتز أو البازل
 بحيث يشكل قيمة ميممة نسبة إلى سمك البالط .يتواجد السيراميك بعدة أبعاد 

 :مميزات السيراميك- 
 مقاومة األحماض،والمواد الكيميائية. -١
 المظير الجمالي الجيد. -2

 :عيوب السيراميك- 
لذلك ال يحبذ استخدامو كبالط أرضيات في المناطق التي تكثر فييا  ضعيف وغير مقاوم لمبري ،

 حالت التجارية والمباني العامة.الحركة كالم
  الباركيه 

 األرضيات وتثبت بغراء الصق يفضمو عبارة عن قطع رفيعة من الخشب يتم تركيبيا ورصيا عمى
 حيث يوجد بمون غامق وفاتح عديدة والوان لبعض في الغرف والمطابخ ولو أشكالا

يتأثر و  يحتاج إلى اىتمام بالغفئ والفخامة اما عيوبو فيو غالي الثمن و  من مميزاتو يشيع جوا من الد
 بالرطوبة سريعا

 اليناسب البمدان الحارهكما انو  .قد يتعرض لمخدوش أو الحفرو  ال يستعمل الماء في تنظيفوو 
 :البورسيالن- 

 ونوع اخر المع يوجد منو نوع مطفىو  ر صناعيواحجا يصنع منالبورسيمين 
 
 :مميزات البورسيالن- 

 قوي. -١
 مقاوم لألمالح والكيماويات. -2
 مقاوم بشكل كبير لمتآكل. -3

الجرانيت وىناك أنواع منو بشكل  منو ما يشبو الرخام ومنو ما يشبو تتنوع أشكالو وأحجامو -4
 لسيراميكا
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  كانواع الرخامالمتصاص االلوان والبقع  غير قابل -5
  التمميع بعد التركيب لمعانو دائم وال يتطمب الجمي أو  -6
 ولو مقاومة فائقة لمرطوبة والعوامل الجوية المختمفة مقاوم لمحريق  -7
 الحاره االجواءمناسب لالستخدام فى و  سيل العناية بوو  سيل التركيب -8
 -استخداماته:• 

 ة.يستخدم لألرضيات ، أو لمجدران الداخمية والخارجي
العادى او السيراميك انو وبين البورسمين  الفرق بينوىناك نوع جديد من البورسمين ىو مايسمى ببورسمين ليزر 

 اي يشبو السجادةلغراء مابين البالطات  يحتاجوال فيو فواصل   اليكون
  بمقاسات ياتى لرخص ثمنو مقارنا بالباركيو  وذلك وىويستخدم عوضا عن الباركيوونوع اخر يشبو الباركيو 

 درجات مختمفو من االلوان الفاتحو والغامقو مختمفو وتاتي بشكل يحاكي الباركيو وعمى
 الفينيل 

ىو أنسب أنواع األرضيات لممشاريع التي و  ىو أدفىء من السيراميكمن البالستيك مثل المشمع و  بالطىو  
تتطمب خصائص معينة مثل المتانة، سيولة الصيانة، مقاومة التعفن، مقاومة الكيرباء الساكنة، و كتم 

داء ألالضوضاء، كما أن المواصفات الخاصة الواجب توفرىا في الفينيل تتطمب أن يكون عمى قدر عاٍل من ا
 التقني بجانب النواحي الجمالية.

تـعـّد التكمـفـة غيـر المرتفعة نسبيًا ميزة أساسية لمفينيل، إضـافة إلى توفـر أصنـاف ال متنـاىيـة منـو تضـم  و 
، و يعّد الفينيل  ألوانـًا و نقوشـًا متعـددة، كما أن صيانـة أرضيات الفينيـل تتطمـب الكم اليسيـر من العنايـة

ذات الرطوبة المفرطة، مع األخذ في االعتبار أنو يصبح  مقاومًا لمبمل، مما يسمح باستخدامو في الغرف
 .يتمزق او يثقب اذا سقط عميو شيء حاد و بقوةومن عيوبو انو  مقاومًا لمماء حينما يتم تركيبو بإحكام.

 


