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U:لغرض كتابة وتنظيم التقارير المختبريه يتبع االسلوب التالي 

 . تتضمن الصفحه االولى المفردات التاليه1-

                                                    اسم الماده

                                                عنوان التجربه

 

 اسم الطالب وتسلسله                                                                   رقم المجموعه

 تاريخ اجراء التجربه                                                                  تاريخ تقديم التقرير

 

 - يتضمن التقريربعد الصفحه االولى المفردات التاليه:2

a _ :الغايه من التجربهobjective  .

 

b_  :نظرية التجربه والمواصفات المعتمدهTheory&standars  .

توضح النظريه المعتمده للتجربه مع تبيان الفرضيات والمعادالت المستعمله ومفرداتها ووحداتها كما 
 وتبين متطلبات المواصفات العالميه التي تم بموجبها اجراء هذه التجربه.

 

c _ : النتائج والحساباتCalculations&Results. 

توضح العمليات الحسابيه والنتائج بشكل مفصل باالعتماد على القوانين النظريه الخاصه بالتجربه ان 
وجدت ومن ثم تنظم النتائج النهائيه في جداول معنونه مع بيان وحداتها كما وتوضح النتائج بااشكال 

 بيانيه عند الحاجه.

d: المناقشه واالستناجات_Discussion&Conclusions. 

تتناقش النتائج والرسوم البيانيه ان وجدت وتقارن مع متطلبات المواصفات العالميه وتبين مدى 
صالحية الماده المفحوصه لالستعمال لالغراض االنشائيه وتستخلص االستنتاجات النهائيه من 

 المناقشه مع االخذ بنظراالعتبار الهدف من التجربه.
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 مقــــــدمـة

 تم اعداد هذه الكراس لاليفاء بمتطلبات مفردات المقرر 
الدراسي للدراسات االولية الجزء العملي في مادة 

تكنولوجية المواد في قسم هندسة البناء واالنشاءات 
الجامعــة التكنولوجيـــة حيث تعتبر مكمآلللمادة 

النظريةودليال مفيدآ للمهندسيـــن والفنيــن العاملين في 
 المختبراتالخاصة بفحوصات المواد االنشائية.

تم اعتمادالموصفات العراقية والبريطانية واالمريكية في 
 اعداد هذه الكراس.
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Uاسم التجربه:- قياس ابعادالطابوقه 

U -:الغايه من التجربهUمعرفة ابعاد الطابوقه 

Uاالدوات المستخدمهU -:

شريط قياس  -1
مسطره  -2

U-:طريقة العملU تحسب ابعاده 3طابوقه من النموذج كما في البند(24توخذ(
طابوقه وذلك بصف الطابوق بعدازالة النتؤات والحبيبات العالقه بصوره 24

)ويقاس كل من الطول 1متالصقه بمحاذعلى سطح مستوكمافي الشكل رقم(
والعرض والسمك بااستعمال اوبمايماثله بطول مناسب بحيث يمكن قياس 

ابعادالطابوق المصفوف كله مره واحده القياس بمسطره اومقياس قصير على 
 عدة مراحل .

طابوقه لسبب مايمكن تحديداالبعادعلى مجموعتين 24اذا تعذر تجديدابعاد
طابوقات بحيث تقاس كل مجموعه على انفراد الى اقرب 8اوثالث مجاميع من

طابوقه 24طابوقه كما يكون المتوسط الحسابي البعاد 24مم ممثال البعاد 1
ممثالالمفحوص. 

 

 

 (ا)                                                                                       (ج) 

    
  

 (ب)

                        االوضاع المختلفة لتعيين مقاسات الطابوق 

الطول   (ب) العرض    (جـ) السمك   )أ(
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- U              التـــــــزهــــر(Efflorescence  test  of  Brick 
-   - Uالغاية من التجربهU      اخذ انطباع عن كمية  االمالح الذائبةفيالطابوقةU االجهزه

 المستعمله
) انج وتحتوى على ماء مقطر بعمق  ال يقل 2اواني معدنيه مسطحه  بعمق  ال يقل عن ( -أ

 ) 3-1) انج الحظ شكل (1عن (
  ) م25غرفه تجفيف جيده التهويه درجه حرارتها ( -ب

-  -Uطريقه العمل 
 1توضع كل طابوقه على قاعدتها  الصغرى  في اناء  مسطح يحتوي  على ماء مقطر بعمق 
14 انج وتترك  في غرفه التجفيف لمده سبعه ايام او   يوم  مع اضافه الماء المقطر كلما جف 
االناء يجفف الطابوق لمده ال تقل عن ثالثه ايام اخرى في نفس االواني ولكنها خاليه من الماء 
 المقطر.
Uمالحظــــــــــــه U -ويسمح بفحص نماذج مختلفه في نفس االناء.:  

-  -U نتائج الفحص 
يعبر  عن التزهر بالدرجات التاليه بمقارنتها بعينه لم يجرى  عليها الفحص معدوم- خفيف- 

 متوسط- كثيف- كثيف جدا.
عندما ال يظهر تزهر : معدوم  
% 10على عندما كون المساحه السطحيه مغطاه بطبقه خفيفه من الملح ال تزيد : خفيف

 من المساحة الكلية للطابوقة

 %50 عندما تكون الطبقه الملحيه اكثر من السابق وال تزيد على : متوسط

 من المساحه السطحيه الكليه للطابوقه على ان ال يصحب ذلك تفتت او تقشر من السطح.

 من سطح الطابوقه دون ان  % 50عندما تكون الطبقه الملحيه كثيفه وتغطي اكثر من :كثيف

 .يصحب ذلك تفتتت او تقشر في السطح 

عندما تكون الطبقه الملحيه كثيفه جدا ويصحب ذلك تفتت او تقشر بالسطح او كالهما  : كثيف جدا
 ______________________________________________________ 

 )25و1988  -  24راجع المواصفات العراقية المرقمه ( •
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 water absorption of brick: االمتصاصالكلي للطابوق

U  الغايه من التجربه 
 معرفه مدى قابلية الطابوقه المتصاص الماء

U االجهزه المستخدمه 

 ) غم1،0 ميزان ذو حساسيه تصل الى % (– 1

 حوض مائي تغمر نماذج الطابوق المراد فحصه ان هذا الحوض مزود في قعره بشبكه معدنيه – 2
 )2-1لضمان حريه الماء بين الطابوق والقعر الحظ شكل (

  )م115- 110 فرن تجفيف تنظم درجه حرارته بين (– 3

U  خطوات العمل 

) طابوقات كامله من موقع العمل وبشكل عشوائي  10طريقه التشبع االعتياديه :- توخذ (– 1
) ساعه والى 48 )م لمدة ال تقل عن (115-110تجفيف النماذج في فرن ذي تهويه بدرجة حراره (

) ساعة 24 )م ولمدة (30-25حين ثبوت الوزن توزن النماذج وتغمر في حوض ذو درجة حرارة (
ثم ترفع جميع النماذج من الماء وتمسح بقطعه قماش ثم توزن مره اخرى وهذه العمليه يجب ان ال 

 .) دقائق 3تستغرق اكثر من (
 في تجربة الغليان تجفف النماذج وتوزن كما مبين في الطريقة السابقة طريقة الغليان :-

وتوضع جميعها داخل حوض مائي مزود بشبكة حيث يسخن الماء بحيث يصل الى 
درجه الغليان في ظرف ساعة تقريبا ويستمر الغليان لمده خمسة ساعات اخرى ثم يترك 

 ) ساعة ثم 19 – 16ليبرد بصورة طبيعيه الى درجه حرارة الغرفه لمدة تتراوح بين (
ترفع العينات وتمسح سطوحها بقماش وتوزن خالل دقائق      
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 ساعه بعدها تم اخذ 24ْم لمدة 105مثال / تم وضع  طابوقه في فرن درجة حرارته 

س ساعه ومن ثم تم 24 ثم تم وضعها بلماء لمدة 2100gmوزنها الجاف حيث بلغ 
 . احسب االمتصاص الكلي لنموذج 2760gmاخراجها من الماء واخذ وزنها حيث بلغ 

 الطابوق ؟

(ص−س)االمتصاص الكلي للطابوق =  
س

ˣ 100 

 =(2100−2760)
2100

ˣ100 

 =31.42 
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  - Uالحســـــــــــــابــــــــات 

 يحسب امتصاص الماء كاالتي :                                                                           
 ) ساعه من غمرها في الماء24النسبه المئويه لالمتصاص بعد ( -أ

(ص−س)
س

ˣ100 

 

 حيث :

        س= وزن الطابوقه الجافه

 )ساعه24      ص= وزن الطابوقه بعد غمرها بالماء لمده (

  ساعات غليان في الماء 5 النسبه المئويه لالمتصاص بعد –ب 

  ˣ 100عس−س      = 

 حيث: 

 0.1   ع= وزن الطابوقه بعد غمرها في ماء يغلي لمدة خمسه ساعات يحسب االمتصاص الى اقرب 
 % ويكون المتوسط الحسابي المتصاص عشره طابوقات هو الرقم المعبر عن النسبه المئويه 

 لالمتصاص.
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 ) Compressive  Strengthمقاومه االنضغاط        (_   



 الغايه من التجربه- 

  ايجاد مقاومه االنضغاط للطابوق

 االجهزه المستعمله-  -

 جهاز هيدروليكي  لفحص االنضغاط .أ  _ 

) ملم وبأبعاد تزيد عن مساحه سطح 3 )  بسمك ( Plywoodب _  لوحين من الخشب الرقائقي  (
 الطابوق المعرض للفحص 

  خطوات  العمل_     _  

   نماذج من الطابوق للفحص بشكل عشوائي من موقع العمل .(10)_ تؤخذ أ 

ب_ ترقم كل طابوقه  برقم معين ويحدد سطحي  التحميل للطابوقه بنفس الوضعيه التي سوف تبني 
 فيها الطابوقه بالجدار. 

 ) ملم وتؤخذ مساحه  اصغر السطحين في 1ج _ تقاس ابعاد سطحي التحميل للطابوقه الى اقرب  ( 
 الحسابات . 

  ) 24د _ تغمر نماذج الفحص في الماء بدرجه حراره الغرفه وتترك لمده التقل عن ( 

هـ _ ترفع النماذج من الماء ثم يسمح للماء بلبزل منها لمده خمسه دقائق وبعد ماتسمح  االوجه بقطعه  
 قماش نظيفه 

و _ يوضع كل نمؤذج في جهاز الفحص بين لوحين من الخشب  الرقائقي كما يوضح في الشكل  
Pكغم  قوه  /  سم140)   ) ثم يسلط   الضغط  عليها بمعدل  (1-1(

2
P دقيقه  لحين فشل النمؤذج في /  

 الفحص وبعدها يسجل مقدار الحمل المسلط عليها

  )25و( 1988 _ 24راجع المواصفات العراقيه المرقمه 
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 ه  كما يلي : .ـالحســـــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــات_  



 أ _ تحسب مقاومه االنضغاط ا لكل  طابوق

N/mm²  =(KNمقاومه النظغاط   الحمل المسلط عند الفشل(
(mm  مساحه سطح الطابوقه المعرض للتحميل(²

 

 ب _ يحسب المعدل الحسابي لمقاومه االنضغاط لجميع النماذج المؤخوذه

 

 610knمثال : تم تسليط الحمل على طابوقه مثقبه حيث كانت قراءة الجهاز 
 25mmوكان قطر الثقب  240mm *240mmوكانت ابعاد وجه الطابوقه 

 احسب مقاومه انضغاط الطابوقه 

 مساحة وجه الطابوقه= العرض*الطول

 =                        240mm*120mm 

 =28800 mm² 

 

pمقاومه االنضغاط = 
A 

 =                    (610KN ∗1000)
28800 mm ² 

 =21.18 N/mm² 
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 الثاني   الفــــــصـــــــل

 الكــــاشـــــــي
TILES 
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U  -) فحص الشكل العام واستوائيه الوجهFace and shape tast  (  

  -  -Uالغايه من التجربه 

                       معرفه الشكل العام للكاشيه ومقدار استوائيه وجها

-  -Uاالجهزه واالدوات المستعمله 
- مســــطره حديديه 1  

 -   زاويه حديديه (كونيه) 2

-  -Uخطــــــــــــوات العمـــــــــل 
في فحص الشكل العام تقاس االبعاد والزوايا وذلك لضبط الشكل واالستقامه وعموديه الجوانب  -أ

 والحافات وسمك القشره والظهر وسمك الكاشيه ويقدم تقرير يحتوي على كافه هذه القياسات. 
لفحص استوائيه وجه الكاشيه يطبق وجهي كاشيتين على بعضهما بعد ان يتم تنظيف  -ب

الوجهين بصوره جيده تضغط االركان وتالحظ اي حركه لهذه االركان بسبب عدم انطباقها ويقاس 
الفراغ الموجود بين الوجهين اي وجد بادخال عدد من الصفائح القياسيه السمك عند عدم مالحظه اي 

فراغ بين السطحين تدور الكاشيه العليا على الوجه السفلي ربع دائره وتعاد العمليه وهكذا الى ان 
تكمل الدائره كامله يسجل سمك الفراغ  في كل ربع حركه ويكون الكاشي مقبوال اذا كان سمك 

  ) ملم±0.5الفراغ ضمن حدود ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1475راجع مسودة المواصفة العراقيه رقم    
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- U) فحص االمتصاص الكليTotal  Absorption ( 
-  -Uالغايه من التجربه 

 ايجاد مقدار االمتصاص الكلي للكاشي  

-  -Uاالجهزه واالدوات المستعمله 
 فرن مهوي خاص للتجفيف  -أ

 ميزان -ب

 ج - حوض ماء 

-   -U خطــــــــــــــوات العمــــــــــل 

) ساعات حتى تحصل على وزن ثابت لغرض الحصول 8أ - توضع نماذج الكاشي في الفرن لمده (
ْم  105) غم بدرجة حراره 2على هذا الوزن الثابت يجب ان يكون التغير في الوزن اليؤيد على (

 كم±

 ساعه في جو الغرفه الى ان تصل درجه (24) يخرج الكاشي من الفرن ويبرد في فتره –ب 
P) م 2+ 20الحراره (

5 
P ثم توزن 

) ساعه في الماء وبعدها يخرج من الماء ويمسح بقطعه قماش مبلله 24 يغمر النموذج لمده (–ج 
 ويوزن ثانيه 

-  -Uالنتـــــــــــــــــــــائـج والحســـــــــــابات 
100*W2−W1

W1
 االمتصاص الكلي=

 حيث

P

W
P1وزن الكاشي وهي جافه =  

P

W
P2وزن الكاشي وهي مشبعه بالماء = 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1475راجع مسودة المواصفه العراقيه رقم(
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 ساعه بعدها تم وزن النموذج 24مثال: تم وضع نموذج كاشي في الفرن لمدة
 ساعه بعدها 24 وهو جاف وبعد وضعه في الماء لمدة  4700gmحيث كان 

تم استخراجه واخذ الوزن لها وهي مشبعه بالماء حيث كان وزن النموذج 
5010gm احسب نسبه االمتصاص الكلي للنموذج ؟ . 

1̫−2̫االمتصاص الكلي = 
1̫

x100 

 =5010gm−4700
4700

x100 

 =                6.5% 

__________________________________________ 
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- U) فحص معاير الكسرModulus  of  rupture  ( 
-   -Uالغايه من التجربه 

 ايجاد  معاير الكسر للكاشي
-   -Uاالجهزه واالدوات المستعمله 
 جهاز تسليط الثقل -أ

) ملم وبطول يساوي عرض الكاشي 38.1مسندين اسطوانين الشكل من الفوالذ قطر كل منهما ( -ب
 على االقل 

-  -Uخطوات العمل 
يؤثر منتصف الكاشيه على سطحها العلوي كما تحدد المسافه بين المسندين على السطح السفلي  -أ

2للكاشي على ان يكون (
3

( 
 من ابعاد الكاشي

) ملم وموازيه لوجه الكاشي ثم 38.1يسلط الثقل من االعلى بواسطه اسطوانه فوالذيه بقطر ( -ب
 تستمر زياده بالثقل الى ان يكسر النموذج 

-   -Uالنتائج والحســــــــاباتU اليجاد معاير الكسر تطبق المعادله التاليه  
S=   𝑝𝑝

ℎ²
 

 حـــيـــث
= معاير الكسر (كغم /سم² ) P

S 
 P= الثقل المسلط كغم
 H= سمك الكاشيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1475راجع مسودة المواصفه العراقيه رقم( 

 2.9cm )على نموذج من الكاشي حيث كان سمك النموذج 360kgمثال :- تم تسليط حمل مقدره (
 احسب مقاومة الكسر للنموذج

𝑝𝑝
ℎ²

 مقاومة الكسر=
360∗10

29²
= 

 = 3600
841

 

4.2N/mm² =                      
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 الثالث الفــــــصـــــــل
 الحديـــــــــــــد
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U اختبــــــــــــــــار الشـــــــــــــدTension Test   

-   - Uالغايــه من التجربهU) لتحديد مقدار االستطالهelongation( 

 Ultimate strengthوالمقاومه القصوى
 
  - U-:نظره عــــــــــــــــامــــــــــه 

ان معظم االستعماالت الشائعه للفحوصات الميكانيكيه للمواد االنشائيه هو فحص الشد . ان النموذج 
)سم بحيث 5) سم وطول معير مقدار (1.25القياسي في الواليات المتحده هو نموذج دائري بقطر (

 تكون العالقه كما يلي 

 . 4 = 𝐿𝐿
𝑑𝑑

L = 4.52   √м m=𝜋𝜋او   𝑑𝑑²
4

 

     حيث 
 ويكون طول النموذج االسطواني دائما اكبر من الطول المعير()                                 

ان نهايات النموذج عاده تعمل بمساحه مقطع اكبر وذلك لكي صنع النموذج من االنكسار خالل 
 عمليه تثبيته في اله الفحص .
) والتغير p ان جهاز الفحص عاده يكون مزود بجهاز ذاتي الحركه لرسم العالقه البيانيه بين الثقل ( 
) يمثل العالقه البيانيه 1-5) وهذه العالقه تعتبر خاصية ضروريه الي ماده . شكل (𝐿𝐿∆في الطول (
Pبين الثقل المسلط ( 𝐿𝐿∆) والتغير في الطول ( Mild steel) ل لحديد ( ) اثناء عمليه فحص الشده 
yield pointمن هذه العالقه يمكننا توضيح نقطه الخضوع (   Ultimate) والمقاومه القصوى (

strength ) في نقطه الخضوع يستطيل النموذج بمقدار معين دون اي زياده في الثقل المسلط اما 
Ultimate strengthالمقاومه القصوى ( ) فتعرف على انها اعظم ثقل مسلط على النموذج 
مقسمه على مساحه المقطع االبتدائيه ويعرف معاير المرونه بانه ثابت التناسب بين الجهد واالجهاد  
 (خالل الجزء المرن فقط). 
 

-  -Uاالجهزه واالدوات المستعمله 
 ) سم 5) يساوي (L) سم وطوله المعير (1.25نموذج اسطواني من الحديد قطره ( -أ

  جهاز فحص الشد –ب 

 )2001) لسنة (615Aراجع المواصفه االمريكيه (
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U  خطــــــــــــوات العـــــــــــــمـــــل 

  يعاد قياس طول النموذج ويقاس معدل قطر النموذج–أ 

 ب_ يوضع النموذج في جهاز الفحص

 ج_يسلط ثقل الشد وبسرعه (  معينه  ) الحظ عمليه الرسم البياني

 ) ∆ ) والتغيرفي الطول (P     للعالقه بين الثقل المسلط ( 

 د- يلحض النموذج ويالحظ الكســــــــــــر

 

 حيث كان طوله  12mm على قضيب حديد محزز قطر 9170kgمثال:تم تسليط حمل مقداره 
 احسب المقاومه القصوى للقضيب 42cm بعد تسليط الحمل اصبح طوله  35cmاالصلي 

 واالستطاله

المقاومه القصوى=   
الحماللمقطع المسلط

مساحه 
 = 

9170kg∗10

� 1
2  12�

2
∗#

 

= 
9170∗10 

(6)2#
 

 =                                           91700 
113.09 

 

 =810.8n/mm² 

لنهائيا االستطاله =  الطول االصلي−الطول 
الطول االصلي 

*100 

=              
420−350

350
∗ 100 

20%     =                  

30 
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- Uالقوام القياسي فحصStandard  tasting  consistence      ( 

  -Uالغايه من التجربه-: Uايجاد القوام القياسي للجص  

-   -Uاالجهزه  واالدوات المستعمله 
 ملم35ملم وقطرداخلي 51قالب اسطواني من ماده غيرماصه ومقاومه للتاكل ذات ارتفاع  -أ

 ملم25لوح زجاجي مربعطول ضلعه -ب
 ملم20سكين اوملعقه مسطحه عرضها  -ج

 اناء نظيف وجاف للنموذج من ماده غير ماصه وتقاوم للتاكل–د 

  ثانيه1هـ - ساعة توقيت بدقه التقل عن 

-    -Uخطوات العمل 
 يوضع القالب في وسط باللوح الزجاجي على ان يكونا نظيفين وجافيين -أ

-40غم على االقلمن الماده(الجص او البورك) على حجم معلوم من الماء من (75ينثر  -ب
)ثانيه اخرى مع طرق االناء 30)ثانيه ثم يترك لمدة (15في اناء المزج خالل (³) سم50

 بلطف الخراج الفقاعات الهوائيه
 ) ضربه في الدقيقه60-50)ثانيه وبمعدل(30يمزج النموذج بأستعمال سكين لمدة ( -ج
 ينتقل الى داخل القالب الذي يجب ان يمال بصوره تامه -د

هـ- يرفع القالب عن اللوح بعدمضي دقيقتين من بدءاضافه الماده الى الماءويسمح باانتشار 
 الخليط

 ملم1ن- يقاس كل من القطر االدنى واالقصى للماده بعد االنتشارعلى الوجه ولغاية 

و- تكررالعمليه بتغييركمية الماء لحين الحصول على االنتشارالقياسي الذي يكون في حالة 
 ملم³سم100الحصول على وسط حسابي للقطرين مساويا الى

U-: الحــــــــــــسابــــــات 

))=³القوام القياسي(سم ³سم  كمية الماء المستعمل(
𝟕𝟕𝟕𝟕𝒈𝒈𝒈𝒈

ˣ100 

 )1988 لسنة(27المواصفه العراقيه القياسيه رقم 
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- U:فحص درجةالنعومه للجصFineness To PlasterU. 

Uالغايه من التجربهUمعرفة نسبة نعومة الجص -:  

U.االجهزه واالدوات المستعمله 

 ميزان  -1
 1.18منخل رقم  -2
 وعاء -3
 جهاز غربله (اختباري) -4

________________________________ 

Uطريقة العملU-: 

)غم من الجص او البورق وتوضع على منخل 100تعين كتله مقدارها ( -1
 الفحص

تدرج العينه يدويآولحين عدم مرورحبيبات اخرى من العينه عبرالمنخل  -2
 يضغط بلطف اي تكتل للماده باالصبع وتتخل

مالحظه:- باالمكان استخدام جهاز غربله ميكانيكيه على ان يعطي نتائج 
 مكافئه لنتائج الغربله اليدويه 

U-:حســـــــــــــــــابــــــــــات 

 ص−ك= نسبة الشوائب 
ك

ˣ100 

 ك= الوزن الكلي

 ص= وزن الجص بعد الغربله
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- U) فحص الثباتsoundness  of  plaster  ( 
-   - Uالغايه من التجربة 

 تحديد ثبات الجص 

-   - Uاالجهزة واالدوات المستعملة 

-2) مم يوضعان على لوح زجاجي كما في الشكل (6)مم وبعمق(100قالبان معدنيان بقطر (–أ 
2 ( 

  سكينه (مبسط)–ب 

  حمام بخاري بحيث يكون الجوفيه مشبعا بالبخار –ج 

  % 80 غرفه الرطوبه ال تقل الرطوبه النسبيه فيها عن –د 

- - Uخطوات العمل 
  تدهن القوالب وااللواح الزجاجيه بصوره جيد –أ 

500 يوخذ حوالي (–ب  ) غم من الجص ويمزج مع كميه من الماء الالزم لتحضير عجينه 
 ذات قوام قياسي بحيث يصبح المزيج عجينه متجانسه 

 تمأل القوالب بعجينه الجص مع مراعاه عدم تكون فقاعات هوائيه داخل النموذج يعدل –ج 
 السطح العلوي للنموذج بأستعمال سكين 

  توضع القوالب في غرفه الرطوبه لمده ثالثه ايام–د 
هـ - توخذ القوالب من غرفه الرطوبه وتوضع في حمام بخاري لمده ثالثه ساعات كما يجب 

العنايه بالنموذج بحيث ان ال يتعرض السطح اللعلوى من النموذج الى قطرات الماء المتكاثفه 
 داخل الحمام البخاري 

  ترفع القوالب من الحمام البخاري ويفحص السطح العلوى للنماذج بصوره جيده–و 
-  - Uالنـــــتـــــــائـــــــــــج 

 يعتبر الجص ضمن المواصفات اذا لم تظهر اي شقوق او فطور السطح العلوى للنماذج .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) الجزء االول والثاني1973 - 1191راجع المواصفات البريطانيه المرقمه (
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- U) فحص تمدد الجص -Expansi on of plaster( 

-  -Uالغايه من التجربه 
         ايجاد مقدار التمدد من الجص

 االجهزه واالدوات المستعمله -  -
) ذو Dial gauge) والذي يحتوي مقياس (2-3) كما مبين في الشكل (Extensometer جهاز فحص التمدد (–أ 

 )مم25) مم وارتفاع (60)مم وعرضه (100) مم طول القالب (0.01حساسيه تصل الى (

  سكينه (مبــــــــسط)–ب 

 % 80 غرفه الرطوبه بحيث ال تقل الرطوبه النسبيه فيها عن –ج 

-   -Uخطوات العمل 
العطاء حريه الحركه للنموذج توضع ورقه رقيقه على الجوانب المائله لجهاز الفحص وتدهن بقيه الجوانب  -أ

 الداخليه .
) غم من الجص مع كميه من الماء  بحيث  يعطي عجينه ذات قوام قياسي (راجع تجربه القوام 200يمزج ( -ب

 القياسي) 

  تثبت  القطعه  المتحركه  الموجوده في طرف جهاز الفحص اثناء الصب ويعدل السطح العلوى للنموذج .–ج 

 )Dial gauge تؤخذ قراءه المقياس (–د 

 .)  ساعه24هـ -  يوضع الجهاز بعنايه في غرفه الرطوبه وتؤخذ قراءات بعد (

 الحســــــــــابــــــــات -  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحسب النسبه المئويه للتمدد الطولي كما يلي
 
الفرقاالصلي في القراءاتالنسبه المئويه للتمدد الطولي =

الطول 
ˣ100  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المرقمهراجع المواصفات البريطانيه  (1191-1973)الجزءاالول والثاني
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-  -U:فحص تماسكالجصSetting Time To Plaster. 

Uالغايه من التجربهU. ايجاد زمن التماسك للجص -: 

Uاالدوات المستعملهU-:  

 جهاز فيكانمع ابره وتركيبة اطالق اليه -1
 ملم150ملم *150لوح زجاجي باابعاد  -2
قالب حلقي اسطواني من ماده غيرماصه ومقاومة للتاكل بشكل مخروط ناقص قطرقاعدته  -3

 ملم1 ±40 ملم وارتفاعه 3±70الصغرى 
 مسطره معدنيه اوسكين بحافه مستقيمه -4
 ثانيه1بدقة ساعة توقيت -5

Uطريقة العملU-:  

لتعين وقت التماسك يحضرالخليط بنسبة الماءالجص القياسيه اعتمادآعلى تجربة (نسبة  -1
غم كما ويفضل تهيئة 200الماء/الجص (القوام القياسي))ويكون وزن الماده المستخدمه 

 ثالث عينات على االقل.
 يصب المزيج مع التحريك المستمرفي القالب الموضوع على اللوح الزجاجي -2
يسوي سطح القالب برفق وبدون ضغط وبااستعمال السكين او المسطره المعدنيه على ان  -3

 تتم التسوية بحركه منشاريه
 ينقل القالب مع اللوح الزجاجي ويوضع على قاعدة الحامل لجهازفيكان  -4
 تخفض ابرة جهازفيكان حتى تالمس سطح العجينه لكي تتغلغل فيها  -5
تكررهذه العمليه في مواضع مختلفه بين ان واخر على ان التقل المسافه بين موقع واخر  -6

 ملم 12وبين مسافة القالب عن
 يعتبرتماسك العجينه كامال عندما التصل االبره الى السطح الزجاجي في القاعده -7
يكون الوقت المحصور بين بدء اضافة الماده الى الماء ولحين حصول التماسك هووقت  -8

 التماسك . 
 

 )1988) لسنة (27المواصفه العراقيه رقم(
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 :- عمل جدول بين الزمن بالدقيقه واالختراق لالبره الحســـــــــــــابات
 بالملمتر.

)mm زمن (دقيقه) )اختراق 
  دقيقه2      ___
  دقيقه4      ___
  دقيقه6      ___
  دقيقه8      ___
  دقيقه10      ___
 دقيقه12       ___
  دقيقه14      ___

____________________________________    
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- -U) المقاومه الميكانيكيهMeohanicalRasistanceU ( 
-  -Uالغايه من التجربه 

 ايجاد المقاومه الميكانيكيه للجص ؟

 -   االجهزه واالدوات المستعمله -
) يتالف جهاز الفحص من كره حديديه قطرها Dropping Ball Apparatusجهاز الفحص ( -أ

 )مم الحظ شكل15.8) م وقطر (1.82) غم وانبوب بطول (8.33)مم ويوزن (12.7(
100ˣقوالب صب حديديه بابعاد ( -ب 25ˣ  )مم25

  ج-  سكينه (مبســــط)

-   -Uخطــــوات العـــمـــــل 

)غم من الجص مع كميه من الماء كافيه العطاء عجينه ذات قوام قياسي (راجع تجربة 450تمزج(أ-
 القوام القياسي)

ب- تمال  اربعه قوالب بعنايه تامه بحيث  تكون خاليه من الفراغات او الفقاعات الهوائيه ويعدل 
 السطح العلوي  للنماذج 

 ) ساعه 24تغطي النماذج  بقطعه قماش مبلله لمده ( -ج

 ) ايام3د- ترفع النماذج من القوالب وتحفظ في غرفه رطبه لمده (

 هـ- توضع النماذج بعد ذلك في فرن تجفيف درجه حرارته

P)م40 -35 (

5 
P لمده ثالثه ايام 

و- يؤخذ كل نموذج ويوضع تحت انبوبه جهاز الفحص بحيث تسقط الكره على النموذج كما 
 )2-4موضح في الشكل (

) وتعاد العمليه 2-4ز- تسقط الكره على سطح النموذج في ثالثه مواقع كما مبين في الشكل (
 على وجه اخر على ان ال يستعمل وجه الصب

 يقاس قطر كل اثر احدثته الكره في النموذج مرتين وبصوره متعامده الى اقرب (مم) -ذ
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U-: النتـــــــــــــــــــــائــــــــــــــج 

يوخذمعدل القراءت حيث يعتبرالجص ضمن المواصفات القياسيه اذاكان معدل القطر 
 )  4-3يتراوح مابين (

________________________________________ 

 ) الجزء االول والثاني1191-1973راجع المواصفات البريطانيه المرقمه(
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U(Static bending of plaster) االنحناء تحت تاثيرالحمل الساكني 

-   -Uالغايه من التجربه 
   ايجاد معاير الكسر او معامل التصدع للجص

-   -U االجهزه واالدوات المستعمله 

 ³سم1,5اوعية مزج زجاجيه او معدنيه بسعة –  أ 

 ملعقه او مغرفه–ب 

 مسطره معدنيه اوسكين بحافه مستقيمه–ج 

  فرن تجفيف–د 

من ماده غيرماصه وقابله للتاكلمقسمه الى ثالثة اقسام يبلغ سمك 160مم)*40مم*40ه-قوالب قياس(
مم ويكون مقدار الزاوية 0,2سم كما اليزيد انحناء السطوح الداخليه للقالب عن 10جدارالقطب 

) جدول يوضح االبعاد الداخليه 90,5±90المحصوره بين السطوح الداخليه للقالب وسطح القاعده (
 للقالب                                 االبعاد (مم)

 0,4±160                                الطول

 0,1±40    العرض

 0,1± 40                              االرتفاع

)حيث توضع السطوح الجانبيه للنماذج بتماس 2-2-جهاز فحص معاييرالكسر كماموضح بالشكل (6
)مم توجد حافه تحميل دائريه 0,5±100مم) وعلى بعد(5من المساندالمدوره (نصف قطرالتدويره

وبنفس نصف قطرالمساندوموضوعة في منتصف المسافه بين المسندين حيث تقوم بنقل الحمل 
وباالتجاه المعاكس للنموذج ولحافة التحميل حرية الحركه حول محورها وبزاويه قائمه 

 لمحورالنموذج وذلك بتاكيدمن التوزيع المنتظم للحمل على النموذج .
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-   -U خطــــــــــــــــــــــوات العمــــــــــــــــــــــــــــل -: 
غم وتمزج مع الماء بنسبة ماء جص العينه في 1)غم من الجص ولغاية 1000- يوزن حوالي(1

 - ك1والمتحققه من المعادله االتيه                        و= و400البعد 

 حيث ان

 و = كمية الماء(غم) 

 نسبة الماء الجص1=و

 ك = كمية الجص (غم)

%اوتقاس حجميآوتسكب في اوعية المزج ثم تنشرالكمية 0,5-توزن كمية الماء الالزمه بدقه2
 الموزونه من الجص بصورة متجانسه وبااستعمال الملعقه على سطح الماء خالل دقيقه واحده 

 - تترك العجينه لتتشبع بالماء لمدة نصف دقيقه ثم تخلط ببطى بااستخدام الملعقه لمدة دقيقه واحده3

 تزال كتلة العجينه العالقه بضغطها على جداروعاء المزج–4

-توضع العينه في الجهاز على ان تكون السطوح الجانبيه والمواجهه لجوانب القالب اثناء 5
 التحضيرمالمسه لمساند الجهاز

-50%وتزداد تدريجيا بمعدل (2)نيوتن وبدقة 6000-600-تسلط حموله تتراوح من(6
 )نيوتن/ثانيه الى ان تنكسرالعينه.10

U-: القـــــــولـــبه 

 تدهن القوالب بكميه قليله من الزيوت المعدنيه -1
تمال القوالب مباشرة بعد تحضيرالعجينه توخذ العجينه مباشرة بااتجاه محاور القالب وبشكل  -2

 عمودي بااستعمال السكين
سم من نهايته ويسقط الى موضعه 1الزالة اي فقاعات للهواء يتم رفع القالب حوالي  -3

 تكررالعمليه خمس مرات
 تمأل القوالب خالل فترة التزيدعلى عشرة دقائق محسوبه من بدءنثر الماده على سطح الماء -4
يسوي السطح العلوي ويقشط بصوره مستمره لحين اكمال التماسك وعند حدوث تصلب في  -5

 العجينه الفائضه فاانها تقشط بااستخدام السكين اوالمسطره وبحركه منشاريه 
عندماتصل العجينه الى درجة وافيه من الصالبه التي تدقق بضغط االبهام على السطح تعلم  -6

 العينات على السطح العلوي ثم ترفع من القوالب.
U-:التقييم 
 وبمرتبه عشريه واحده²يوخذ المعدل لثالث نتائج معبرآعنه بميكانيوتن/م -1
يعاد الفحص اذا كانت نتيجة الفحص الحدى العينات دون متطلبات  -2

 47المواصفه                           



 

 

U: مقاومة االنضغاط للجصStrengh To Plaster . 

 الغايه من التجربه :- معرفة مقاومة الجص لالعمال المسلطه 

 

 االدوات المستعمله :-

جهاز فحص قوة تحمل الضغط وفيه تكون صفيحتي الضغط من الفوالذ  -1
مممثبته وتوجهالطريقه بحيث تتقارب من ±0,1مم62,5مم *40الصلدوباابعاد 

بعضها محوريآ اثناء الفحص  واليزيد االنحراف عن االستواء في صفائح الضغط 
 مم 0,02±عن

U-: طريقة العمل 

 -تستعمل انصاف العينات المستعمله فيفحص معاييرالكسر1

-توضع العينه متمركزه بين صفيحتي الضغط على ان تكون السطوح الجانبيه مالمسه 2
 لمساند الجهاز

 كيلو نيوتن/ ثانيه1-تسلط قوة بمعدل 3

U-: التقييم 

 ²مم2500يحسب معدل ثالث قيم على اساس ان المساحه المعرضه للضغط -1
  والقربيته عشريه²يعبر عن النتيجه بميكا نيوتن /م -2
اذا كانت احدى القيم الثالث اقل من القيمه المطلوبه في المواصفه يعادالفحص  -3

 بااكمله
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حســــــــــابات :-  

𝑃𝑃                           مقاومة االنضغاط = 
𝐴𝐴

 

 

 حيث ان :-

Pالحمل المسلط = KN (قراءة الجهاز)  

A ) 5= مساحة وجه المكعبcm*5cm ( 

 N /mm²حيث تكون النتيجه =

مصنوع من مادة الجص باابعاد 40knمثال :- تم تسليط حمل على مكعب مقداره 
(50cm*50cm)احسب مقاومة االنضغاط لمكعب الجص ؟ 

  

 =                                    40∗1000
50∗50

 

=                                       16 N/mm² 
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 الــخــامــس الــــــفصــل
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- U :االنحناء االستاتيكي -Static Bending. 
- U-: الغايه من التجربه - 

 ايجاد معامل التصدع للخشب

 

 

- U-: االجهزة واالدوات المستعمله - 
 جهاز لتسليط الثقل -1
 ) لقياس مقدار االنحناءdial gaugeمقياس ( -2

)Deflection) انج0.001) يثبت في منتصف النموذج وتكون حساسيته ( 

 

 

- Uنموذج الفحص -U -:   

) ويجب ان يكون ملون وذو سطوح مستقيمه وخاليه من 5cm*5*76يكون نموذج الفحص ابعاد( 
النتوءات العقد خصوصأ في منتصفه ويجب ان تكون االلياف موازيه للجانب الطولي للنمو\ج الحظ 

 )3-1شكل (

 

- U-: خطوات العمل - 

 ) 0.2mm-تقاس ابعاد النموذج بصوره دقيقه الى اقرب (1

 dial-يوضع النموذج في جهاز الفحص بحيث يستند من طرفيه على مساند ويمس المقياس  (2
gauge منتصف احد جوانب النموذج ( 

) دقيقه تدون قراءت الثقل 2.5-يسلط الثقل بحيث تكون سرعة زيادة االنحناء مساويا الى (3
 ) كغم25واالنحناء عند كل (

) كغم  يستمر في تسليط الثقل 1000– 200- يحدد الفشل االبتدائي عند تسليط ثقل يتراوح بين(4
 .)سم اوعند حدوث هبوط في قراءة الثقل 15الى حد يصل فيه االنحناء الى (
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- U-: النتــــــــــــــائــــــــــــــج - 
 

 يرسم نوع الفشل الذي يحدث نتيجة تسليط الثقل على النموذج ويحدد سببه -1
 يرسم على ورق بياني العالقه بين الثقل المسلط واالنحناء هل هناك حد للمرونه؟ -2
ماهو مقدار الثقل عند الفشل االبتدائي وماهو مقدار اعظم ثقل يمكن تسليطه اشرح اي تغير فجائي يحددث في شكل  -3

 المنحني
 يحسب معامل التصدع للخشب عند الفشل او االثقل االعظم بلطريقه التاليه -4

 
 
                                                                                                                                    S=

𝟑𝟑
𝟐𝟐
   .

𝒑𝒑𝒑𝒑
 𝒃𝒃𝒃𝒃²

 

 حيث :-

 S= kg/cm²معامل التصدع                    

 p= (kg)المعدل الحسابي للثقل المسلط عند الفشل         

 L= (cm)طول النموذج محسوبا من منتصفي المساند    

 b= (cm)عرض مقطع النموذج                               

 h= (cm)عمق النوذج                                           
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- U االنضغاط في الخشب موازي وعمودي على اتجاه االلياف -U-: 

(compression of timber parallel and perpendicular to the grain) 

- Uالغايــــه من التجربــــه -U-: 

 معرفة مقدار االنضغاط في الخشب بصوره موازيه وعموديه على اتجاه االلياف

- Uاالجهزه واالدوات المستعمله - 
) طن مع قطع حديديه للمساعده في اتمام عملية 20جهاز تسليط الثقل ( الضغط ) قابليته ( -1

 الفحص
 ) للتغير الطوليDial gaugeمقياس ( -2

Uنمـــاذج الفحــــص 

) سم ويجب انت 20x 5 x 5في حالة االنضغاط موازي على اتجاه االلياف نستعمل نموذج من الخشب بابعاد (-1
 تكون االوجه مستقيمه والحافات عموديه على بعضها

 ) سم65x  5x   5-في حالة االنضغاط عمودي على اتجاه االلياف يستعمل نموذج من الخشب بابعاد (2

Uخطوات العمـــــــــــــــل 

 االنضغاط موازي على اتجاه االلياف -أ
 )انج0.01تقاس ابعاد النماذج بدقه تصل الى( -1
 يوضع النموذج في جهاز الفحص على ان يكون في منتصف الواحد تحميل -2
) على جانب النموذج لغرض قياس التغير الحاصل في طول Dial gaugeيثبت المقياس ( -3

 )انج0.001النموذج تكون حساسية المقياس مساويا الى (
  انج دقيقه0.025)يسلط الثقل حيث تكون سرعة التغيرفي الطولتساوي( -4
) كغم الى ان يحدث الفشل . الحظ 200تدون قرائات الثقل والتغير في الطول عند كل ( -5

 بعنايه كيفيه حدوث الفشل؟
 االنضغاط عمودي على اتجاه االلياف -ب

 ) انج0.01تقاس ابعاد النموذج بدقه تصل الى ( -1
يوضع النموذج في جهاز الفحص بحيث يكون تسليط الثقل قي الثلث الوسطي من السطح  -2

 ) يكون تسليط الثقل عموديا على اتجاه االلياف3-2-1العلوي للنموذج كمافي الشكل (
 ) انج0.0001ينظم القياس على االتجاه الجانبي للنموذج بحيث يكون دقة القرائات ( -3
 ) انج/ دقيقه0.012يسلط الثقل بحيث تكون سرعة التغير في الطول تساوي ( -4
) كغم حتى يصل مقدار التغير في 100تدون قرائات الثقل والثغير في الطول عدد كل ( -5

 ) انج0.1الطول الى (
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Uالنتائــــــــــــج 

يرسم الفشل الذي يحدث نتيجة تسليط الثقل ويقارن مع انواع الفشل التي تحدث  -1
 )3-2-1تحت انضغاط موازي االتجاه االلياف كما مبين بلشكل (

ترسم العالقه بين الثقل المسلط والتغير في الطول يوضح اي تغير فجائي يحدث  -2
 في المنحني؟

 تحسب االجهادات عند الفشل. -3
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U) القص بااتجاه موازي لالليافShear Parallel to the grain ( 

 

U الغايه من التجربه 

  معرفة جهد القص للخشب بااتجاه موازي لاللياف 

 

Uاالجهزه واالدوات المستعمله 

) ان مساحة المقطع الذي يتاثر بالجهد والذي يحدث فيه 3-3-الة القص كما موضحفي الشكل (1
 ) سم 50*50الفشل هي(

 ) طن 5-جهاز تسليط الثقل سعته (2

 

Uنموذج الفحص 

) سم ويحتوي على قطع في احد جوانبه باابعاد 50*50*63يكون نموذج الفحص باابعاد(
 ) سم63) سم كما موضحه في الشكل يكون اتجاه االلياف موازيا الى البعد(50*12*19(

 

Uخطوات العمل 

-يوضع النموذج في الة الفحص بحيث يكون الجزء المتحرك من الة القص مرتكز على القطع 1
 الموجوده في النموذج كما في الشكل 

دقيقه الى ان يحدث الفشل /) انج 0.025-يوضع النموذج تحت جهاز تسليط الثقل بسرعه (2
 (القص) في النموذج

 

U النتـــــــائج 

الثقلللقص المسلطمقاومـــــــــه القــص  = 
مساحه السطح المعرض 
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