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  جاهعت القادسيت / كليت الهندست  

 قسن الهندست الودنيت       

 

 اسن الوشروع                         

 زمن على واألسمنت النورة إضافة تأثير))

        للجص((التجمد 

 

 هشروع هندسي

 قسن الهندست الودنيت ــ كليت الهندست في جاهعت القادسيت لىإهقدم 

 كجسء هن هتطلباث نيل شهادة البكلىريىش

 في الهندست الودنيت

 عدادإ

 محمود معين محمد           خلدون عبد الخالق سلطان

 

 أشراف

 د. عدنان ف ليح حسن
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  الخالصة

 عملٌا   بنسب معٌنة الى مونة الجص االعتٌادي النورة أو االسمنت هذا البحث دراسة تأثٌر اضافة  ٌتناول

)القوام القٌاسً وزمن  فحصوصات تشملالتً ومعرفة  مدى تأثٌره على الخواص المٌكانٌكٌة للجص و

 ، 01 ،05، 01، 5)   النورة أو االسمن اضافة  نسبة بلغت ،التجمد ومقاومة االنضغاط ومعاٌر الكسر(

 ( % من حجم الجص . 05

الى نموذجٌن من الجص المتوفر  ماتم تحري اضافته (النورة واالسمنت ) النوعٌن  هذٌنولمعرفة تأثٌر 

تـوزعت  ( مكعب من الجص44)تطلبت الدراسة فحص. من مقلعٌن مختلفٌن فً االسواق المحلٌة  جلبا  

، )زمن التماسك كُل من ( مكعب الٌجاد4) ، حٌث فُحصت( مكعب لكل نموذج من الجص00) بواقع

النورة او  ) غٌر الحاوٌة على الجص المرجعٌة خلطةمعاٌٌر الكسر( ل ،مقاومة االنضغاط ،القوام القٌاسً

 الجص  عٌنات عٌنه منلكل و (االسمنت

 زاد زمن التجمد( % من حجم الجص حٌث 05) كانت للنورة ظهرت النتائج ان افضل نسبه اضافة أ

 عن زمن التجمد للجص القٌاسً (%66)االول والثانً بمقدار  ٌنللنموذج

(% من حجم الجص حٌث قل زمن 05كانت ) لإلسمنتفة اضاكما اضهرت النتائج ان افضل نسبة 

 (% عن زمن التجمد للجص القٌاس44ًنموذجٌن األول والثانً بمقدار )التجمد لل

قد قلت عند إضافة النورة للنموذجٌن ولكن زادت مقاومة االنظغاط للجص عند   اما مقاومة االنضغاط

(%للنموذج األول اعلى مقاومه انضغاط وكانت 25إضافة االسمنت  حٌث أظهرت نسبه االضافه )

%عن المقاومه القٌاسٌه للجص ،اما النموذج 21وبنسبه زٌاده مقدارها    N/mm2 (5.76بمقدار )

وهو ما ٌعادل زٌاده    N/mm2(6.22(%وكانت )25الثانً فازدادت مقاومه االنضغاط بنسبه اضافه )

 (%عن مقاومه االنضغاط لنموذج الجص القٌاسٌه . 26.2مقدارها ) 

 

بزٌاده نسبه اضافه النورة للنموذج األول  قلت مقاومه الكسر للجصمعاٌٌر الكسر وبخصوص فحص 

(% من النورة حٌث انخفضت بمقدار 25بإضافة نسبه )   N/mm2( 2.32من الجص حٌث أصبحت )

 (1.7( %عن مقاومه الجص القٌاسً. اما النموذج الثانً أٌضا قلت مقاومة الكسر حٌث أصبحت )(54

N/mm2   ( من النورة حٌث انخفضت بمقدار 25بإضافة نسبة%)عن مقاومة الكسر للجص (44 %)

 القٌاسً 

لالسمنت ازدادت مقاومه الكسر للجص  بزٌاده نسبه االسمنت حٌث أظهرت نسبه اضافه    اما بالنسبة

وبنسبه زٌاده     N/mm2 ((5.76(% للنموذج األول اعلى مقاومه كسر وكانت بمقدار 25)

لكسر لنموذج الجص القٌاسً ، وكذلك النموذج الثانً سجل اعلى مقاومة (%عن مقاومه ا22مقدارها)

(% عن مقاومة 13وبنسبة زٌادة مقدارها )    N/mm2 (7.08(% حٌث بلغت )15كسر بنسبة )

 الكسر للجص االعتٌادي .

 

. 


