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" تحسين الخواص الميكانيكية للجص والبورق بإستخدام مادة البولي  

 فينيل الكحول عند درجات الحرارة العالية"

 هٌثم طالب عبد االمٌر,احمد علً باحور,حمزة مدلول عبدعلً

 -الخالصة:

ٌعد الجص والبورق من المواد البنائٌة المهمة وٌتوفر بكثرة فً العراق لكثرة توافر مواده 

االولٌة وفً هذا البحث تم دراسة تاثٌردرجات الحرارة العالٌة على مقاومة انضغاط الجص 

االعتٌادي والبورق الذي تم اضافة مادة البولً فٌنٌل الكحول الٌه تتم االضافة بنسب حجمٌة 

لها حٌث هو مختصر  PVAٌتم بعد ذلك مقارنتها مع النماذج التً لم ٌتم اضافة مادة  مختلفة

 للمضاف مادة البولً فٌنٌل الكحول.

-011-011-011-011عرضت نماذج كل من الجص والبورق لخمس درجات حرارٌة )

(دقٌقة وتم اعتماد 041-081-001-01-01-00(درجة مئوٌة والى ستة فترات زمنٌة )011

 . 0م/(مٌكا نت  00.04-0.14نموذج ذات مقاومة انضغاط تراوحت بٌن) 001نتائج 

اظهرت هذه النتائج بان مقاومة االنضغاط ابدت زٌادة طفٌفة عند تعرضها الى درجة حرارة 

مئوٌة لكن هناك تدهور واضح لمقاومة االنضغاط عند تعرض النماذج الى درجات حرارة  011

 مئوٌة فما فوق . 011

اك تحسن ملحوظ لمقاومة االنضغاط للجص والبورق عند اضافة مادة البولً فٌنٌل لقد كان هن

الكحول للخلطة فقد عملت على زٌادة مقاومة االنضغاط وتقلٌل زمن التجمد للخلطة لقد ازدادت 

% ثم تبدأ المقاومة 0مقاومة االنضغاط للجص لتصل العلى قٌمة لها عند نسبة االضافة 

% هً النسبة االمثل 0سبة اضافة مادة البولً فٌنٌل الكحول فتعتبر نسبة باالنخفاض عند زٌادة ن

 الضافة مادة البولً فٌنٌل الكحول للجص.

مئوٌة ثم بعد ذلك تبدأ مقاومة االنضغاط باالنهٌار  011كان هناك تحسن لمقاومة االنضغاط عند 

مكن معرفة النسبة كما هو فً الجص كذلك من خالل الرسومات البٌانٌة لمقاومة االنضغاط ٌ

 % كنسبة حجمٌة من وزن ماء الخلطة.0المثلى للبورق والتً تساوي 

كما اظهرت النتائج انه بعد مرور نصف ساعة من التعرض للحرارة فان االستمرار فً تسلٌط 

 درجات الحرارة العالٌة له تاثٌر طفٌف على انخفاض مقاومة الجص والبورق

 


