كلية االسراء الجامعة
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

مختبر مواد االنشاء
املرحلة االولى

د .فائق الشمري
م.م .انتصار جودة

فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

المواد الرابطة (الجبس او الجص) )Bonding Materials (Gypsum
الجص أو الجبس هو مااادص صااااااةب ا م ون ا م ثنااا ه هر ا كات تبر تااات ال ااال اااااارو
 .CaSO4.2H2Oم الخااامااات الرتوفرص ة فرص فه اوكو وهو أتفر مكاا ت تبر ته
منتشر فه الطبرك ةأح ش ةره الرك نه أو صخر كسوةه.
ت وت م تبر تات ال ال اااارو ةن ااااب  %1.79و %971ماء مع ةكض الشااااوا

مفل

ترةونات ال ال رو ) (CaCO3وال رةر ا أو الرمل ). ( SiO2
اصناف الجص ح

طر ق ت و نه :الجص االعترادي  ,البوكك والجص الفنه.

فحوصات الجبس او الجص Gypsum Tests
 .9فحص نكوم الجص Fineness Test
 .9فحص القوا القراسه Standard Consistency Test
 .3فحص زم تراسك الجص Time of Setting of Gypsum Test
 .4فحص مقاوم االنضغاط Compressive Strength Test

فحص نعومة الجص Fineness Test
الغرض من التجربة Purpose of Test
إ جاد ن ااااااب الجز ئات الته ترر خالل منخل كقم ( 91مقاس  9791مةم) ةحرث وت
الجص خاله م البةوكات الرت تة ة ب الرطوة او احتواءه عةى الشوا .

االجهزة واالدوات المستعملة Apparatus
 مرزات ح اس. منخل مقاس  9791مةم. جهاز غرةة (هزاز). وعاء.1

فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

خطوات عمل التجربة Procedures of Test
 .9تم وزت  922غم م الجص الرر انر ه )( (gypsumجص البناء) او البوكك.
 .9تنخال الكرنا م منخال مقاس  9791مةم ةاسااااااتخ ا جهاز الغرةة  .راعى ات ت وت
فترص الغرةة تافر ومراك تل الرواد الناعر عبر الرنخل وات ال حصاال ان اا اد فه
فتحات الرنخل.
 .3توزت الرواد الرتبقر عةى الرنخل.

النتائج والحسابات Results and Calculation
تح

ن ب الشوا

تاالته:

ن ب الشوا

=

الوزت الرتبقه عةى غرةال مقاس  1.18مةم
وزت الكرن

× %922

النكوم =  - %922ن ب الشوا

حدود المواصفة Specification Limits
ج ات ال ز الرتبقه عةى منخل مقاس  9791مةم (ن ب الشوا ) عةى:
 %1 .9ةالن ب لجص البناء (الجص الرر انر ه).
 .9صفر %ةالن ب لةبوكك.
 %5 .3الجص الفنه.

المناقشة Discussion
ات فحص النكوم كطه مؤشارا عةى نوعر وجودص الجص الر ااتكرل .ن اب الشااوا
فره ودكج تكرضااااه لةرطوة  .تتم مقاكن ن ااااا الشاااااوا

لةجص او البوكك والجص

الفنه و ناقش تأثرر النكوم عةى خواص الجص االخرى مفل زم التراسك.
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فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

فحص القوام القياسي Standard Consistency Test
الغرض من التجربة Purpose of Test
ايجاد القوام القياسي للجص.

االجهزة واالدوات المستعملة Apparatus
 .1قالب اسططططيواني من مادة غير ماصطططط ومقاوم للتآكل ذات ارتفاع  51ملم وقير
داخلي  35ملم.
 .2لوح زجاجي مربع طول ضلعه  250ملم.
 .3سكين أو ملعق مسيحه عرضها  20ملم.
 .4أناء نظيف وجاف للمزج من مادة غير ماص ومقاوم للتآكل.
 .5ساع توقيت.

خطوات عمل التجربة Procedures of Test
 .1يوضع القالب في وسط اللوح الزجاجي على ان يكونا نظيفين وجافين.
 .2ينثر  75غم على األقل من الجص على حجم معلوم من الماء ) (50-40سططططم 3في
اناء المزج خالل  15ثاني ثم يترك لمدة  30ثاني أخرى مع طرق اإلناء بليف
إلخراج الفقاعات الهوائي .
 .3يمزج باستعمال السكين لمدة  33ثاني وبمعدل ( )03-53ضرب في الدقيق .
 .4ينقل إلى داخل القالب الذي يجب أن يمأل بصورة تام .
 .5يرفع القالب عن اللوح بعد مضططططي دقيقتين من بدء اضططططاف المادة إلى الماء ويسططططم
بانتشار الخليط.
 .0يقاس كل من القير األدنى واألقصى للمادة بعد االنتشار على الوجه ولغاي 1مـلـم.
 .7تكرار العملي بتغير كمي الماء لحين الحصول على االنتشار القياسي الذي يكون في
حال الحصول على وسط حسابي للقيرين مساوي الى ( )3±133مـلـم.
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فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

النتائج والحسابات Results and Calculation
القوام القياسي =

كمي الماء المستخدم
كمي الجص المستخدم

× %133

حدود المواصفة Specification Limits
تترواح نسططططططب ط المططاءلالجص المثططالي ط بين ( %)03-43وهي تعتبر القيم ط العليططا في
استعماالت الجص كمون  .والقيم العليا في استخدامات البياض واالنهاء.

المناقشة Discussion
تحديد نسب الماءلالجبس (القوام القياسي) للجص وتقارن مع الحدود وتحدد استعماالت
الجص.
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فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

فحص زمن تماسك الجص Time of Setting of Gypsum Test
الغرض من التجربة Purpose of Test
تعين الوقت الكافي لتماسك الجص بعد إضافة الماء اليه.

االجهزة واالدوات المستعملة Apparatus
 جهاز فايكات ) :(Vicatويشتتم على الهيك واسطوانة التحم المتحركة التي تزن( 033غم) ذات نهاية بقطر ( 1ستتتتم) وبطو ( 5ستتتتم) والةهاية الةانية تحتوى على
ابرة قابلة للتبدي بقطر ( 1ملم) وبطو ( 5ستم) واسطوانة التحم قابلة للقل على
الهيك ويمكن تةبيت حركتها العمودية حستتت الوضتتت المرغوب بةابض خاص وله
مؤشر قاب للتةظيم والذى يتحرك على مقياس مقسم بالملمترات ومةبت بالهيك
توضتتتت عجيةة الجص في مخروط ناقص معدني يوضتتتت على صتتتتجيحة زجاجية بابعاد
مربعتة وبلتتتتتتل ( 13ستتتتتتم) والمخروط الةتاقص م تتتتتتةوو من مواد مقاومة لل تتتتتتد
واالمت اص ابعادها الداخلية هي (  )03×03×03ملم للجتحة العليا والسجلى واالرتجاو
على التوالي
 ميزان حساس اسطوانة مدرجة ساعة توقيت -سكين بحافة مستقيمة

خطوات عمل التجربة Procedures of Test
 1يتم اخذ عيةة وزنها ( 033غم) من الجص وتلتتتتتتا

اليه كمية الماء التزمة لتهي ة

عجيةة ذات قوام قياسي
 2تترك العيةة لتةق بالماء لمدة دقيقة ثم يمزج الخليط الى ان ي بح متجانسا"
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فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

 0ت تتتت العيةة في المخروط الةاقص ثم يتم تحريك الخليط قليت داخ القال للتخلص
من فقاعات الهواء ويزا الزائد عن الحافة لتعيين زمن التماستتتتتتك يستتتتتتتعم جهاز
فايكات
 0تخجض ابرة الجهاز حتى تتمس ستتتتطح العيةة ويقر القياس ثم تطلق االبرة لتستتتتقط
سقوطا" حرا" وتتغلغ في العجيةة وبعد ان تستقر حركتها يقر القياس ثانية
ان الجرق بين القراءتين يمةت مقتتدار االختراق برة الجهتتاز داخت العيةتتة تةظ

االبرة

وترط وتكون عملية التغلغ في مواضتتتتتت مختلجة بين رن واخر والتق المستتتتتتافة بين
موق واخر وبين مسافة القال عن  12ملم
االبرة الى قاو القال

 5يعتبر تماسك العجيةة كامت عةدما ال ت

 0يستتتتتتج ت زمن لحظتتة خلط المتتاء والجص والزمن لحظتتة امتةتتاو ابرة الجهتتاز من
الوصو الى قاو القال

النتائج والحسابات Results and Calculation
 االختراق ) = (Penetrationقراءة المقيتتاس قبت ستتتتتتقوط االبرة – قراءة المقيتتاسبعدها
 زمن التماسك ) = (Setting timeالزمن لحظة امتةاو االبرة عن الوصو الى قاوالقال – الزمن لحظة خلط الجص والماء

حدود المواصفة Specification Limits
حددت المواصجة العراقية زمن التماسك كاآلتي:
 1الجص االعتيتادى :ال يقت عن  8دقائق وال يزيد عن  25دقيقة على ان ال يزيد وقت
التماسك عن  15دقيقة عةد استخدام الجص الغراض العقادة
 2البورك :ال يق عن  8دقائق وال يزيد عن  25دقيقة
 0الجص الجةي :ال يق عن  12دقيقة وال يزيد عن  23دقيقة
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فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

المناقشة Discussion
يتأثر زمن انجماد الجص بةستتبة الماءلالجص ونعومة الجص ونقاوته تتم مةاقشتتة نستتبة
الماءلالجص المتغيرة وتأثير ذلك على زمن االنجماد
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فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

فحص مقاومة االنضغاط Compressive Strength Test
الغرض من التجربة Purpose of Test
لمعرفة مدى ما يتحمل الجص من االثقال المسلطة عليه.

االجهزة واالدوات المستعملة Apparatus
 جهاز فحص مقاومة االنضغاط وفيه تكون صفيحتي الضغط من الفوالذ الصلد. قالب على شكل مكعبات بأبعاد ( )5×5×5سم. ميزان حساس. فرن درجة حرارته  º04م. اسطوانة مدرجة. -وعاء ومالج.

خطوات عمل التجربة Procedures of Test
 .1يتم اخذ عينة وزنها  044غم من الجص.
 .2تستخدم نسبة الماء/الجص المثالية لتحضير عجينة ذات قوام قياسي.
 .3يصب الخليط في القوالب بعد تنظيفها وطالئها بطبقة خفيفة من الزيت مع تزييت
القاعدة ايضا".
 .0يمأل نصف القالب بالعجينة ويخلط بمنبسط عرضه  2.5سم وذلك بتحريكه 14
مرات بين كل زوج من االوجه المتقابلة لغرض التخلص من فقاعات الهواء.
 .5يمأل النصف المتبقي الى ما فوق الحافة بالعينة ويكرر الخلط بنفس الطريقة.
 .6يعدل سطح العجينة بعد تماسكها قليال بأزالة الزائد عن الحافة.
 .0توضع القوالب في جو رطوبته ( %)144-04لمدة  20ساعة.
 .8توضع القوالب بعد ذلك في فرن درجة حرارته  º04م لمدة  20ساعة.
 .0تبرد المكعبات الى درجة حرارة الغرفة وبدون ان يتاح لها امكانية االمتصااااا
لرطوبة الجو.
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فحوصات الجص

مختبر مواد االنشاء

 .14يوضااااع المكعب في ماكنة الفحص بحيث يساااالط الحمل على األوجه الجانبية

المالمسه للقالب.
 .11نفحص بالجهاز لحين حصول لفشل.

النتائج والحسابات Results and Calculation
مقاومة االنضغاط =

الحمل المسلط لحين الفشل)(N
مساحة وجه المكعب المعرض للتحميل) (mm2

حدود المواصفة Specification Limits
حددت المواصفة العراقية قيم التحمل كاآلتي:
 .1الجص االعتيادي :ال تقل قوة تحمل الضغط عن .3 N/mm2
 .2البورك :ال تقل قوة تحمل الضغط عن .5 N/mm2
 .3الجص الفني :ال تقل قوة تحمل الضغط عن .6 N/mm2

المناقشة Discussion
تعتبر مقاومة االنضااااااغاط مهمة في حالة اسااااااتخدام الجص كمونة للبناء بالطابوق .و و
يتأثر بالدرجة االساسية بنسبة الماء/الجص في العجينة .تتم مناقشة ذلك.
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