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The Effect of Magnetically Treated Water on some of 

the Physiomechanical Properties of a Local Plaster 

(Plaster of Paris) 
  
Abstract 

      Magnetically treated water was used for the determination of the 

physiomechanical properties (setting time, water/powder ratio (W/P) and 

compressive strength) of a local plaster of Paris. The results were 

compared with that of ordinary, and non-treated water to determine the 

same properties. 

It was found out that through using magnetically treated water, 

setting time has decreased by an average of (15.3 %); water powder ratio 

(W/P) has increased by an average of (2.4 %) and compressive strength 

has decreased by an average of (22.5 %) compared with the results of 

ordinary water. Therefore magnetically treated water may be considered 

as an accelerator for the plaster of Paris rather than a retarder.   

 
  الخالصة 
يـة الفيزيؾميكانيك خـؾا لسعرفـة تـيريرع عمـع  عـض ال مغشاطيدـيا   جالسـا  السعـال   استعسالتؼ 

 السحمـ  البالسـتر( عمـع السقاومة االنزغاطيةو ( W/Pندبة السا  إلع السدحؾق )، زمؽ التجسد )
   .لخؾا نفس ا قياسلمقارنة   السا  االعتيادي غير السعالج (   الستر  اريس )
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 نخفضإقد د ــزمؽ التجس أن مغشاطيديا   السا  السعالجاستخدام  مؽ خاللــة و الحغم تؼ وقد
ـــــــــندبو  ( 15.3 %) سعــــــــدل ـــــــــة الســــــــا  الــــــــع السدحــــــــــــ ـــــــــ سع نازداد  (W/P)ؾق ـ  (2.4 %) دلــــــ

ـــــة  الشتا  (22.5 %)السقاومـــــة االنزـــــغاطية  سعـــــدل انخفزـــــ  و  ــــــمقارن ــــــ ــــــة  السـج السدتحرم ا  ـــــ
 مــةمعج   عة أوكســادم مدـر   مغشاطيدـيا   السـا  السعــالجعمـع للــػ نسكـؽ اعتبــار  ا   ـــــــــادي.  وبشــــــــاالعتي

(Accelerator) السحم  بالسترمل. 
 ، زمؽ التجسد ، ندبة السا  الع السدحؾق ، السقاومة مغشاطيديا   : ما  معالجدالةالكلسات ال

 االنزغاطية ، ماكشيتؾترون.               
 السقدمة 

 الســا  السسغــش  لــؾ الســا  الــيي  ــتؼ تسريــرع مــؽ خــالل مجــال مغشاطيدــ  معــيؽ  ؾ ــ  للــػ       
فيدــبا التعــرض لتــيرير تمــػ السجــاالن ،  [13] السغشــاطيس داخمــ  أو  ــالقرل مشــ  لفتــرم مــؽ الــزمؽ

إن عسمية مغشظة السا  تعسل عمع تقؾية خـؾا  السـا   .ر كثير مؽ خؾاص يالسغشاطيدية إلع تغي
, والسـا  السسغـش  (سـالا  مؾجـا   سـالا مؾجـا  ) عـؽ طريـت تشغـيؼ الذـحشان  ذـكل صـحي 

 خاصية التؾصيل الكهربا  زيادم  ستعددم مثل)ال فيزيا يةالكيسيا ية و   الصفات ير ف نحرل ل  تغي
زيـــادم القـــدرم عمــع تـــيويا األمـــالى و  زيـــادم ندــبة األوكدـــجيؽ الســـيال  الســا و  والدالــة الحامزـــية

خاصـية و  التغيـر فـ  سـرعة التفـاعالن الكيسيا يـةو  التـؾتر الدـظح و التبمـر و  التبمسـر و واألحسـاض
 .[21] ,[14] (الميؾنةو التبمل و  التبخر

الجبدــــــؾم صــــــخرم إن أمــــــا  الشدــــــبة لســــــادم البالســــــتر السحمــــــ  السدــــــتعسمة فــــــ  البحــــــ  فــــــ
(Gypsumلـ )  (، ليـةو األالخـام ) سـادمال(  تركيبهـا الكيسيـاCaSO4.2H2O ،) بعسميـة الكمدـشةو 
التــ   (CaSO4. 0.5H2Oكبريتــان الكالدــيؾم الشرــة ما يــة)إنتــاو   ــتؼ رــخرملــيع السدــحؾق ل

عشدما نرش   ظريقة  (البؾرك) محميا  ويدسع  (Plaster)الفش  او البالستر السحم  جبستعرف  ال
ن  ال نخز  لمدـيظرم عشـد الترـشي  و نفقـد إف (ؾرالك  ) ش   ظريقة الفرن الدوار السفتؾى، أما إلا ص  

 Juss وعشد ــي ندــسع  ــالجص Anhydrate (CaSO4) نرــب  أغمبــ  انها ــدرا   معغــؼ ما ــ  و
لـؾ االسـؼ أو  الستر  ـاريس   اريس جبس  رظم م نإو   .[3]ولؾ نؾعية متدنية مؽ الجبس الفش 

ـــر لمجـــبس أو البالســـتر السكمدـــؽ والعمســـ  الســـيلؾف التجـــاري   ظريقـــة الجـــبس العراقـــ   الـــيي ن حز 
o)حــرارم  عشــد درجــة  حــرق الجبدــؾم وللــػ نفدــها

C 170 – 120( ولســدم )ســاعان3 – 1/2 )، 
ـــــــــاتج لـــــــــؾ ــــــــــجبال والش ــــــــــ  ســـ ـــــــــيي  الفشــــــ ــــــــــالباسانا   تكـــــــــؾن  ذـــــــــكل ر يدـــــــــ  مـــــــــؽ معـــــــــدنال   ــ

وتركيبــــــــــــــــــــــــــ  الكيسيــــــــــــــــــــــــــا   (  β–Hemihydrate)   ؾعـنــــــــــــــــــــــــــ (Bassanite) ـرشاعــــــــــــــــــــــــــال
CaSO4.0.5H2O

[9].  
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 عــــض لشــــاك  وتكــــؾيؽ العجيشــــة وعشــــد عســــل قؾالــــا البالســــتر  ســــزو السدــــحؾق مــــ  الســــا 
 دعع قدـؼ مشهــا تــ خمظــة عجيشـة البالســتر مـ  الســا  رشـا أظبيعيـة تــدخل الكيسيا يــة أو السزـافان ال

ـر( تقمـل ل  عـادم  مـا و  Accelerators السعج ِّالن او السدر ِّعان  لـؾح  و  مـؽ زمـؽ التجسـد)تقر 
ـــــع السدـــــحؾق نهـــــا أ ـــــد مـــــؽ ندـــــبة الســـــا  ال ـــــدعع  ، (W/P)تزي ئـــــان امـــــا القدـــــؼ ابخـــــر في السبظ ِّ

Retarders   وتقمل مؽ ندبة السا  الع السدـحؾق  جسدزمؽ التمؽ  )تزيد(تظيلعمع العكس ول 

[1] (W/P). 
الرــــشاعية  مــــؽ االســــتخدامانكثيــــر مـــا عــــؽ ألسيــــة البالســــتر السحمــــ  فهــــؾ  ــــدخل فــــ  الأ

فــ  البشــا  والعــزل الحــراري )مثــل عســل الدــقؾف الثانؾيــة وااللــؾاى  واالنذــا ية والظبيــة فهــؾ ندــتعسل
ـــة الشســـالو  جـــبس التساريـــل وعســـل ( وصـــش وطـــال  الجـــدران  البيـــاض Wall Boards الجداري

(Model Plaster)  االسشان وتجبير الكدؾر وغيرلا قؾالاو. 
 الدراسات الدابقة:
 مؾ ـــــؾا  معالجـــــة السيـــــاع  السغشــــــاطيسالعد ـــــد مـــــؽ السقـــــاالن السشذـــــؾرم حـــــؾل لشالـــــػ 

(Magnetic Water Treatment،)  فـــ التقشيـــان السغشاطيدـــية  لـــيع نقترـــر تؾعيـــة  لـــؼو 
فـــ  مجـــال الظاقـــة الحراريـــة هـــا فيتؾع تـــؼلزراعـــ  ومجـــاالن تحميـــة السيـــاع، ولكـــؽ السجـــال الظبـــ  وا

إن أوا ـــل البحـــؾه واألعســـال العمسيـــة فـــ  و  .يةالســـؾاد االنذـــا وصـــشاعة البتـــرول والبتروكيسا يـــان و 
ق والخـــزف والســـؾاد الرـــشاعية ؾ مجـــال تظبيـــت الظاقـــة السغشاطيدـــية فـــ  صـــشاعة الخرســـانة والظـــا 

فــ  البدانــة كانــ  لــيع األعســال تجــرب فــ  ســرية تامــة ألن ف .حــاد الدــؾفيت األخــرب  ــدأن فــ  االت
ليا الشؾا مـؽ التقشيـة اسـتعسل انتـاو كتـل خرسـانية قؾيـة جـدا  لسـدرو السظـاران العدـكرية وأرصـفة 

ـــــــ  دراسـاستشتجـــــوقـــــد . [18] البحريـــــة واأل شيـــــة العدـــــكرية ئالســـــؾان ــــــمحمي ةــ ــــــنذاافـــــ  ة ــــ  ا انـــــ
Ahmedــل

-10ة ) ـبـــ  تـزداد  شدــة  السا  السسغشـة لمخرسانة السسزوجـن السقاومة االنزغاطيأ [7]
حي  أن استخدام االسـسش  السعـد  السيـاع  %(  السقارنة م  الشسالو السعسؾلة  السا  االعتيادي20

 .االسسش مادم السسغشظة تزداد قؾت  م  امكانية التؾفير ف  
التـ  تجعـل  Klause J. Kronenberg   [17]الباح  لإن السيكانيكية السقترحة مؽ قب

ة الت  ترب  جزيئان السا  مـ   عزـها التـ  تكـؾن  حالـة ـــرم الهيدروجيشيـا  فعاال  ل  ابصـمؽ الس
ر رؼ تتكؾن حيـ  أن  عـض جزيئـان السـا  تـرتب   ذـكل مجـامي  سـا حة ـــحركة مدتسرم فه  تتكد
ة تحاف  عمع التؾازن ـر تتؾلد عش  طاقـر مدتســة ول  ف  تغيــرم الهيدروجيشيـــمعا   ؾجؾد ليع ابص

 ان السا .ــالحرك  لجزيئ
فالسا   ،إن السعالجة السغشاطيدية لمسا  ال تسغش  السا  ف  الحقيقة كسا لؾ شا   خظي  

حال الدؾا ل  لكش  مثلليس كالسؾاد القا مة لمسغشظة عشد تعريزها إلع مجال مغشاطيد  قؾي، 
ال ـــــفعشدما  تعرض إلع مج ، (Diamagnetic)ستمػ خؾا  السؾاد الدانا مغشاطيديةجسيعها ن
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ن السا  إػ فـــــــــا  ف  االتجاع السعاكس ليلـــ عيف مغشاطيديا   مغشاطيد  سؾف  شتج السا  مجاال  
 [16] .لـــــش أو التزميـــ  لتفادي التذؾيـــالرحي رــــــلؾ التعبي مغشاطيديا   جـــالسعال  

والسا  مؽ السؾاد الدانا مغشاطيدية الت  تستاز  سداران مكتسمة وإلا ما تعر   إلع مجال 
نها تتشافر م  السجال السغشاطيد  تشافرا   عيفا  وتتعامد جزيئان السا  م  خظؾط إمغشاطيد  ف

فيض تعتسد عمع كثافة ال مغشاطيديا   فعالية السا  السعالج نأمؽ الجد ر  اليكر و  .[19]فيز 
السياع( رؼ كسية السياع السغشاطيد  والفترم الزمشية لتعرض السا  لهيا السجال) أي سرعة 

 .، وليع الشقاط معتسدم ف  العد د مؽ  حؾه السا  السغشاطيد  الحد ثةالستعر ة لهيا السجال
                                                                                                                                        :ق العسلائسواد وطر ال

 الدـؾق السحميـةمـؽ  (Plaster of Paris)  اريس  السترمدحؾق مؽ  (kg 30تؼ شرا  )
  .عميها التحاليل الكيسيا ية والفحؾصان الفيزيؾميكانيكية عض جرا  إلغرض  عالمة )القمعة(

 , %SO3%   , CaO  التحاليــل الكيسيا يــة والستزــسشة )جــرا  إتــؼ   :التحاليــل الكيسيائيــة -أ
H2O

+
%

 
 

  , I.R. %   زــالة غيــر اليا بــةي الف  أInsoluble Residue )  فــ  مختبــر
كسيــة  حدــال التحاليــل الكيسيا يــة لــؾ جــرا إوكــان الهــدف مــؽ  ،الجيؾكيسيــا  / قدــؼ عمــؾم االرض

H2Oما  التبمؾر )
 ـافة الـع  اا مغشاطيدـيا   د سـمؾك السـا  السعـالجتحد ـ فيها لك   تدشع(  دقة +

ــــال كسيـــة أوكدـــيد الكالديـتـــؼ حدـــ إل ،خـــرب كاســـيد األ قيـــة األ ســـتعسال الظريقـــة ا (  %CaO)ؾم ـــ
( EDTA 0.01M)ـ مـ  محمـؾل الـ السجهـؾلسظة تدحي  محمـؾل أوكدـيد الكالدـيؾم اة  ؾ ـــالحجسي

ــــــــــــســـــتعسال صـــــبغة السيروكداو  ــــــدليك (Murexide)د اـ أمـــــا رالـــــ  أوكدـــــيد  .[2] ,[6] ،[20] لــــ
( BaCL2ؾم )ـــــ( فقد تؼ حدا    استعسال الظريقة الؾزنية  استعسال كمؾريد الباريSO3%) الكبري 

H2O)مــا  التبمــؾرتــؼ قيــاس و  .[4]، [20] انلغــرض ترســيا أ ــؾن الكبريتــ
 ؾاســظة تدــخيؽ  (+

(1gmغؼ مؽ مدحؾق الشسؾلو ف  فرن كهربا    درجة ) ( حرارمo
C 450)  ولسـدم سـاعة وقيـاس

( مـؽ مدـحؾق gm 5لا ـة )إتؼ حدـا ها  ؾاسـظة فـيا بة الزالة غير الف   أما .[5]  ، [8]فرق الؾزن 
 .  [15]( مؽ حامض الهيدروكمؾريػ السركز رؼ تؼ أخي فرق الؾزن 10mlالشسؾلو ف  )

 مهسة ل : صفانرالرة  ال ـدحتزسش  و  :ةـــــــــــــــانيكيــوميكـــات الفيزيــــالفحوص -ب
ويعـــرف  ينـــ  زمـــؽ تحـــؾل  مـــؾران الجـــبس جسيعهـــا إلـــع (: Setting Time)زمـــؽ التجســـد  -1

ــب  فيــ  قــد تســ  جبدــؾم، أي أن عجيشــة الجــبس قــد ترــمب   الكامــل و تفاصــ يل الجدــؼ الــيي ص 
 .[1] كس م و 
ة ـــــ ينهـا كسيريفهـا تعنسكـؽ    :(Water – Powder  ratio)ؾق ـــــا  إلـع السدحـة الســندبـ -2
 .مـؽ السدـحؾق لمحرـؾل عمـع عجيشـة قياسـية (gm 100 ( السزافة إلـع)mlـ ) مقاسة  ال ا ــــالس
 Water / Powder ) ا  الع السدحؾق ــــة الســندبو  (Setting Time ) دــــؽ التجســزم اســقي وتؼ
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Ratio) (W/P)   ( استعسال جهاز فيكان Vicat فـ  كميـة الهشدسـة  )  قدـؼ الهشدسـة السدنيـة /
 . (2و) (1)الذكل ،مختبر فحص السؾاد/ جامعة السؾصل /
 

                                          

      
 ( جهاز فيكان لقياس 1شكل)                             ( جهاز فيكان لقياس ندبة 2شكل )

 دـــــــــؽ التجســــمز                                         ) W/P) الع السدحؾق  السا     
 
مدب تحسل الشسؾلو السترما  : ول  Compressive Strength ةة االنزغاطيـالسقاوم -3

N/ mm( أو )  MPa، وتقــاس  ؾحــدم السيسا اســكال ) لمقــؾم أحادنــة السحــؾر السدــمظة عميــ 
2 ) ،

م مشهــا مثــل  السزــافان ، الســزو، الحجــؼ الحبيبــ ، ةالسدــامي، الكثافــةوإنهــا تعتســد عمــع عؾامــل عــد 
  . [10]والتجفية ( W/Pندبة السا  إلع السدحؾق )  افة الع إ  الكيسيا ية
نــــؾا أحادنــــة السحــــؾر  ز فحــــص السقاومــــة االنزــــغاطيةاســــتعسال جهــــا  هاتــــؼ حدــــا قــــد و 

(ELE ) جامعــة  مختبــر الرــخؾر / / قدــؼ الهشدســة السدنيــة فــ  كميــة الهشدســة ريظــان  السشذــي /
  (3) والسؾ   ف  الذكل ،لسؾصلا
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 ELEاالنزغاطية نؾا  (  ؾ   جهاز قياس السقاومة3شكل )

 معالجة السا  االعتيادي وتحؾيم  الع ما  معالج مغشاطيديا  ومؽ جانا آخر فقد تؼ 
نتاو شركة إ( ولؾ مؽ Gauss 1800(  قؾم ) Magnetotron استعسال جهاز )الساكشيتؾترون 

 ( 4الذكل) ، /  غداد لسغشاطيديةالرافد ؽ لمتقشيان ا
 

    
   مؽ جهاز  ( الجز  السكبر (b-4كلش   الساكشيتؾترون (  ؾ   جهاز a-4)شكل 

 كشيتؾترون السا.                                                             
 التـ  magnetic flux intensity ) (السغشاطيدـ  السجـال فـيضكثافـة تـؼ فحـص قـد و 
ـــجهــاز الساكشيتؾت  شتجهــا الخــا  ( Teslameterجهــاز التدــالميتر ) هــا  ؾاســظة لتيكــد مشوارون ـ

الذــكل  (، جامعــة السؾصــل كميــة التربيــة // قدــؼ الفيزيــا  )  قيــاس شــدم الفــيض السغشاطيدــ  فــ  
(5) . 

 
 



 علي سالم ذنون      عامر عبدالرحيم دمحم علي

 

151 

 
 (Teslameterالتدالميتر )جهاز   (5 ) شكل 

 
 : الشتائج والسشاقذة

 نالجــدواليؾ ــ  و  .(1الكيسيا يــة لشســؾلو البالســتر مبيشــة فــ  الجــدول ) لتحاليــلنتــا ج اإن 
 W/P ندــبة الســا  الــع السدــحؾق  وزمــؽ التجســد  ) ( نتــا ج الفحؾصــان الفيزيؾميكانيكيــة3( و)2)
بالسـتر قبـل الالتـ  أجريـ  عمـع نسـؾلو  ة مختمفـة وم حبيبيـؾ حجلخسدة  السقاومة االنزغاطية (و 

 .شاطيد السا  السغ ستخداموبعد ا
التـــ  تـــؼ فيهـــا و   ـــاريسعمـــع نســـؾلو  الســـتر  ةالتحاليـــل الكيسيا يـــ إجـــرا  إن الهـــدف مـــؽ  
 ين الشسؾلو لـؾ  السـتر وكـيلػ  لمتيكدلؾ  (.I.R)يا بة الغير دة والفزالة يكاسيد الر حدال األ

H2Oالديظرم عمع ندبة ما  التبمؾر )
، كيـةالحاصمة ف  الرفان الفيزيؾميكانين ( لسعرفة التغيرا+

( ورال  أوكديد CaO = 37.87%  التحاليل الكيسيا ية عمع أن أوكديد الكالديؾم كسعدل ) ودل  
H2O = %5.29ؾر )ــــا  التبمـــة مـ( وندبـSO3 = 53.75%الكبريـ  )

يا بـة ال( والفزـالة غيـر  +
(I.R =2.11 % ) [11]و  [10]،  [9]سا لؾ عمي  ف   حؾه الجبؾري ـة لا هذوليع الشتا ج م . 

 والستزسؽ حدال  لسحم بالستر ام( :  ؾ   التحاليل الكيسيا ية ل1جدول )        
                      (CaO%  و  SO3%  و%H2O

 ( . %I.R و +
Total I.R% %H2O

+ SO3% CaO% Sample 

98.80 1.98 5.0 53.82 37.70 1 

99.77 2.44 5.36 53.47 38.50 2 

99.41 2.04 5.40 53.88 38.09 3 

99.03 1.68 5.56 53.68 37.11 4 

98.04 2.45 5.16 53.93 37.50 5 

98.94 2.11 5.29 53.75 37.78 Average 
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 ا   ــحاو  ا  لشــاك تغيــر  أنعمــع ( 3( و)2) نجـدوالال أمـا الفحؾصــان الفيزيؾميكانيكيــة فقــد دل  
تـؼ عمسـا  أنـ   ،يدـيا  لج مغشاطاالسـا  السعـ سـتخدامإبعـد قبـل و   مشسؾلوف  الرفان الفيزيؾميكانيكية ل

  اسـتخدام السشاخـلنخمهـا  أن تـؼ  عد( القمعة)البالستر السحم  عمع نسالو  انصؾ الفحكافة إجرا  
(Sieves)  45 & 63 ,90 ,125 ,180 ,250) )لان الحجؾم µm،  وللـػ لسعرفـة تـيرير الحجـؼ

م مشهـا  إل أن زيـادم الحجـؼ الحبيبـ  لهـا،   عض الخـؾا  الفيزيؾميكانيكيـة ف الحبيب   تـيريران عـد 
وبـيلػ تقـل كسيـة السـا  الـالزم لمحرـؾل عمـع العجيشـة القياسـية و   Porosityة يأن ها تقمل السدـام

  . التال  زيادم ف  السقاومة االنزغاطية
السحمــ  قبــل وبعــد إســتخدام الســا   ومــؽ خــالل نتــا ج الفحؾصــان الفيزيؾميكانيكيــة  لمبالســتر

ومـ   الـبعض مـ   عزـها عالقان  يؽ الرفان الفيزيؾميكانيكيـة دالسعالج مغشاطيديا  الحغشا وجؾ 
 سا نيت :ك وصفهانسكؽ  ،الحجؼ الحبيب 

 أن  عالقة طردنة  يؽ الحجؼ الحبيب  وصفت  زمؽ التجسد والسقاومة االنزغاطية ، إلوجؾد   - أ
 كمسا قل الحجؼ الحبيب  قل زمؽ التجسد وقم  السقاومة االنزغاطية .

( و الحجــؼ الحبيبــ  لــ  عالقــة عكدــية W/Pبة الســا  إلــع السدــحؾق )أن العالقــة  ــيؽ ندــ  - ل
 .(W/P زيادم الحجؼ الحبيب  تقل ندبة السا  إلع السدحؾق ) أي أن 

( والسقاومـــة االنزـــغاطية لـــ  عالقـــة W/Pالعالقـــة  ـــيؽ ندـــبة الســـا  إلـــع السدـــحؾق )إن و   -جــــ
،  ( زادن السقاومـة االنزـغاطيةW/Pكمسـا قمـ  ندـبة السـا  إلـع السدـحؾق )  ـأنة انزا  إل ــعكدي
 .[11] ؾري وبد يــال وآخرلؼ الجبــة الكثير مؽ الباحثيؽ ف  ليا السجــار الع ليع العالقـــــوقد أش

ـــنسكــؽ تحميمــؽ خــالل القياســان السدتحرــمة و  الفحؾصــان الفيزيؾميكانيكيــة لمبالســتر السحمــ  ل ـــ
  :ــــــا  مــــكس

 الســا  السعــالج إســتخدامفــ  قــيؼ زمــؽ التجســد   )تقميــل(د انخفاضوجــؾ  لــؾح  : زمــؽ التجســد  -1
ح  ولـــؾ  كسعـــدل ( min 18.26زمـــؽ التجســـد = كـــان ) االعتيـــاديالســـا   اســـتعسالبف ،مغشاطيدـــيا  
كسعـدل أي  شدـبة انخفـاض  (min 15.46)إلـع مغشاطيدـيا   السـا  السعـالج سـتخدامإ عـد  انخفا ـ 
ف   ب  د أن  رافق  تغيران أخر  ير ف  زمؽ التجسد فالتغمثل ليا العشد حدوه ، و %( 15.3تبمغ )

 . قية الرفان الفيزيؾميكانيكية
ـــــندب  -2  مــــؽ( W/Pالسدــــحؾق ) إلــــعندــــبة الســــا   ارتفعــــ :  (W/Pا  إلــــع السدــــحؾق )ـة الســـــ
(49.79 mg/l )كسعــدل (  51.00لترــب mg/l )  ( 2.43تبمــغ )زيــادم كسعــدل أي  شدــبة% ،

ــــا  مغشاطيديأنـــ  عشـــد معالجـــة الســـوالدـــبا  ــــتـــزداد قـــؾم جـــيل الحبيبربســـا ا  ــــ ان لمســـا  ألن درجـــة ـــ
ـــاســتقظال الســا  السسغش ـــر مســا لــؾ فــ  السثــكأ  ـــ ـــا  االعتيـــ ـــوعميادي ــ ـــتــزداد ندب  ــــــ ـــة الســــ ا  الــع ــ
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ـــالسدح ـــ( لمعجيشW/P) ؾق ـ ـــة القياسيــ فــ  السقاومــة غيــر تأنزــا   لــاتيؽ الرــفتيؽ يــرغت يرافــتو  .ةـــــــــ
 .االنزغاطية

ــــــة  -3 ــــــة االنزغاطيـــــــ ــــــالحغش:  السقاومــــ  7.65مـــــؽ )انخفزـــــ   السقاومـــــة االنزـــــغاطية أن ا ـــ
Mpa)   كسعـــدل لترـــب(5.93 Mpa) ( مقارنـــة مـــ  22.5كسعـــدل أي  شدـــبة انخفـــاض تبمـــغ )%

ـ لــــــ مـــــ  تمــــــػ ن لـــــيع الشتــــــا ج تتفــــــت وإ، مغشاطيدــــــيا   اســـــتعسال الســــــا  االعتيــــــادي غيـــــر السعــــــالج
Bramson[12]  . 

 السا  السعالج استخدام) قبل  سحم بالستر الم( : الفحؾصان الفيزيؾميكانيكية ل2جدول )
        زمؽ التجسد , ندبة السا  الع السدحؾق , السقاومة االنزغاطية ( والستزسشة ) (مغشاطيديا  

 لخسدة حجؾم حبيبية مختمفة 
Compressive 

strength 

نزغاطية السقاومة اال
(Mpa) 

W/P 
ا  إلع ـــبة الســـــــند

السدحؾق     
ml/100 gm)) 

Setting 

  Time 

دـــــؽ التجســزم  

)min.( 

Particle Size 

  ـــــــؼ الحبيبــــالحج
(µm ) 

Sample 
 الشسؾلو

10.11 46.00 20.00 (+180) – (250) 1 

8.38 49.31 19.00 (+125) –180) ) 2 

7.61 49.82 18.30 (+90 )– (125) 3 

6.64 51.80 18.00 (+63) – (90) 4 

5.49 
 

52.01 16.00 (+45 )– (63) 5 

7.65 49.78 18.26  Average 

 (مغشاطيديا   السا  السعالج  استخدام) سحم مبالستر الل( : الفحؾصان الفيزيؾميكانيكية 3جدول )
        السقاومة االنزغاطية (و السدحؾق ندبة السا  الع  وزمؽ التجسد  والستزسشة )               

 لخسدة حجؾم حبيبية مختمفة                              
Compressive 

strength 

السقاومة االنزغاطية 
(Mpa) 

W/P 
ا  إلع ـــبة الســـــــند

السدحؾق     
ml/100 gm)) 

Setting 

  Time 

دـــــؽ التجســزم  

)min.( 

Particle Size 

  ـــــــالحبيب ؼــــالحج
(µm ) 

Sample 
 الشسؾلو

7.22 48.01 17.00  (+180 )– (250 ) 1 

6.06 50.74 16.30 (+125) – (180  ) 2 

5.70 50.93 16.00 (+90 )– (125 ) 3 
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5.48 52.60 15.00 (+63) – (90) 4 

5.19 52.74 13.00 (+45 )– (63) 5 

5.93 51.00 15.46  Average 

 
 :االستشتاجات 

 ؽ أن السـا  السعـالجتبـي   السحمـ بالسـتر الجرا  الفحؾصـان الفيزيؾميكانيكيـة عمـع إؽ خالل م .1
 عــادم  مــا لــ التــ  و  (Accelerator) مــةعج  الس   أو عةدــر  ندــمػ ســمؾك الســؾاد الس   مغشاطيدــيا  

ر( مؽ زمؽ التجسـد وتقمـل مـؽ قيسـة السقاومـة االنزـغاطية وتزيـد مـؽ ندـبة السـا  تقر   تقمل)
 .(W/P)ؾق الع السدح

 استخدام زمؽ التجسد ف   ا  وا ح ا  انخفا ن لشاك أذير نتا ج الفحؾصان الفيزيؾميكانيكية ت    .2
وأصـب   ( كسعـدلmin 18.26السغشظـة)قبـل  زمـؽ التجسـدقـد كـان ف، مغشاطيدـيا   السا  السعالج
الســــا  ندــــمػ ســــمؾك الســــؾاد لــــيا  ــــدل عمــــع أن ولــــيا  ،كسعــــدل (15.46min) عــــد السعالجــــة

 .السدرعة
فـ  ندـبة السـا  الـع السدـحؾق  ا  ارتفاعـلشاك  أن إلعيزيؾميكانيكية فنتا ج الفحؾصان ال غهرت   .3

(W/P )مـؽ ارتفع  إل (49.79 mg/l ) السـا  االعتيـاديكسعـدل  (  51.00لترـب mg/l ) 
 مـادم مدـرعة مغشاطيدـيا  عمـع ان السـا  السعـالج  ولـيا دليـل قـاط  أنزـا  ،  عد السغشظةكسعدل 

  .(W/Pشدبة )ليع السؾاد السدرعة تعسل عمع زيادم ن الللػ ألو 
السقاومـة  قيسـةف   ا  ــــممحؾع ا  ــنخفا ان لشاك ألع إتذير نتا ج الفحؾصان الفيزيؾميكانيكية و  .4

 اســــتعسال الســــا  االعتيــــادي  كانــــ فقــــد  ،ا ـ مغشاطيديــــ جـــــــالســــا  السعال اســــتخدامة  ـــــــــــاالنزغاطي
(7.65 Mpa) لترــب    عــد السغشظــة وانخفزــ  كسعــدل(5.93 Mpa) زيــادم  أنإل  ،كسعــدل

 . نخفاض ندبة السقاومة االنزغاطيةإ ؤدي  دورع الع ( W/Pندبة السا  الع السدحؾق )
 

 :العربية واالنكليزية السرادر
 تيرير االنزغاط والسزافان ف  الرفان الفيزيؾميكانيكية "(2009دي, إ راليؼ رشيد )ـــ  [1] 
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 رسالة ماجدتير. كمية العمؾم, جامعة السؾصل . "ف  مشاطت شسال العراق  فتحالو 

السعدنيــــــــة و  دراســــــــة الخــــــــؾا  الكيسيا يــــــــة و" (2002عــــــــدي   صــــــــال  ) الــــــــرواس،[3] 
رســــالة ماجدــــتير، كميــــة العمــــؾم، جامعــــة  "الفيزيؾميكانيكيــــة لمجــــبس الفشــــ  والجــــص السحمــــ 

  .السؾصل
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