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 »بسمه تعالی «

 يقات صنعتى ايرانآشنايى با مؤسسه استاندارد و تحق
 

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعی بر این . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن 

رف کنندگان، تولیدکنندگان ،مص: آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پیش نویس استانداردهای ملی جهت .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد

نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 
) رسمی( نوان استاندارد ملی وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به ع

 .چاپ و منتشر می شود
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 

ین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد بد. استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 

 .تصویب رسیده باشد
ر مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که د

تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای 
 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 
ایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حم

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد 
رای مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اج. اجباری نماید

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید
همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 

بره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را محیطی، آزمایشگاهها و کالی
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح 

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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  -روش آزمون - های سرامیکیکاشی" استاندارد کمیسیون
 "  ارتجاعیاندازه گیری ضریببرابر ضربه با  مقاومت در تعیین :قسمت پنجم
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  )دکتری شیمی تجزیه(

 
  اعضاء

 زدیکاشی کارخانجات  ارسالن، علیرضا

  )ت یریسانس مدیفوق ل(

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد اکرم زاده اردکانی، مجتبی
 

  ) شیمی تجزیهفوق لیسانس (

  یزدکویرکاشی کارخانجات  مجتبی،الوان ساز یزدی

  )فوق لیسانس شیمی نساجی(

 گرانیت آریاکاشی کارخانجات  علیرضاامامی،
 

  )سرامیک-لیسانس مواد(

 کاشی شیرکوه یزدکارخانجات  فرهادجاللی،

  )سرامیک-لیسانس مواد(

 ی ارچینکاشکارخانجات  سید پدرامحسینی،

   )شیمی پلیمرلیسانس فوق (

 الف



 

 

 کاشی مسعود ایرانکارخانجات   علیخلیلی مهرجردی،

  )سرامیک- لیسانس مواد (

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد اکبرخیرخواه حسن آبادی،

  )فوق لیسانس مدیریت(

 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران حمیدسامانیان،

  )سرامیک-انس موادفوق لیس (

 کاشی نارین میبدکارخانجات  سنائی اردکانی، رضا

  )لیسانس شیمی(

 کاشی مسعود ایرانکارخانجات  سید حسینسید حسینی،

  )سرامیک-لیسانس مواد(

 کاشی الماس کویر یزدکارخانجات  وحیدطیبات،

  )سرامیک-لیسانس مواد(

  یزدکاشی عقیقکارخانجات  علیرضافرامرزپور،

  )لیسانس شیمی ( 

  یزدصدف لعابشرکت  مجیدکریمی،

  )سرامیک-لیسانس مواد(

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سید علیرضامجتبوی، 

  )سرامیک -لیسانس مواد(

 
 ب



 

 

 عبدالرضامرشدی، 

 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  )لیسانس شیمی (

 حقیقات جهاد دانشگاهی یزدمرکز ت سید حسینمیرحسینی، 

  )سرامیک-فوق لیسانس مواد(

 آزمایشگاه اکرودیته آزماسرام کویر محمودهاتفی اردکانی، 

  لیسانس شیمی

  دبير

 اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی یزد  محمد حسین، گل بخش منشادی

  )لیسانس عمران(

 ج
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 گفتار پیش
تعیین مقاومت در برابر ضربه بـا       : قسمت پنجم  - روش آزمون  -کاشی های سرامیکی  " استاندارد

که توسط کمیسیون های مربوط تهیـه و تـدوین شـده کـه پـیش                 اندازه گیری ضریب ارتجاعی   

 در کمیسیون هـای مربـوط تهیـه و           موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران      نویس آن توسط  

اختمان و مصـالح    سـ   جلسه کمیتـه ملـی اسـتاندارد        یکصد و شصت و نهمین     تدوین شده و در   

 قـانون اصـالح   3 تأیید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک مادۀ 8/5/86   مورخساختمانی

 بعنـوان   1371قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمـن مـاه               

 .استاندارد ملی ایران منتشر می شود

فت های ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع،            برای حفظ همگانی و هماهنگی با تحوالت و پیشر        

علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیـد نظـر خواهـد شـد و هرگونـه                    

پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل این استاندارد هـا ارائـه شـود، در هنگـام تجدیـد نظـر در                      

راجعـه بـه اسـتانداردهای      بنابراین برای م  . کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت       

 .ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شـرایط موجـود و نیازهـای                    

جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی               

 .ایجاد شود

 :ع و مĤخذی که برای تهیۀ این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استمناب
ISO 10545 -5- 1996   Ceramic tiles -Deter mination of  impact resistance by 
measurement  of  coefficient  of  restitution 

 ت



 

 مقاومت در تعیین : قسمت پنجم- روش آزمون-کاشی های سرامیکی
   ارتجاعیاندازه گیری ضریببا برابر ضربه 

 
 دامنۀ کاربردهدف و  1

 انـدازه   بـا  در برابـر ضـربه    کاشی های سـرامیکی     ن مقاومت   یین استاندارد تع  ین ا یهدف از تدو  

 . ب ارتجاعی می باشد ی ضررییگ

 راجع الزامیم 2

 .ارجـاع داده شـده اسـت        آنها ن استانداردبه یمدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که درمتن ا       

خ یدرموردمراجـع دارای تـار    .ن استاندارد محسوب می شـود     یازای  ب ان مقررات جزئ   ین ترت یبد

ن مـــدارک مـــورد نظـــر یـــدنظرهای بعـــدی ایـــه هاوتجدیدنظر،اصـــالحیاتجدی/چـــاپ و

د یـ ه هاوتجد یاصـالح  نیخرآن اسـتاندارد،امکان کـاربرد    یـ نفع ا یمعهذابهتراست کاربران ذ  .ستین

خ چــاپ ی بــدون تــاردرمــورد مراجــع.رســی قراردهنــدرراموردبرینظرهــای مــدارک الزامــی ز

 .یا تجدیدنظرآن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظراست/ و ن چاپییاتجدیدنظر،آخر/و

 .استفاده ازمراجع زیربرای کاربرد این استاندارد الزامی است

طبقـه  -تعـاریف -کاشـی هـای سـرامیکی      ،1385سـال   : ٢٥ شماره   رانیملی ا  استاندارد   1 -2

 ویزگی ها ونشانه گذاری-دیبن

  و اصطالحاتریفاتع 3
 .ر به کار می رود یف زین استاندارد اصطالحات با تعاریدر ا

  ضریب ارتجاع طی دو ضربۀ متوالی 3-1
 عبارتست از سرعت نسبی برگشت تقسیم بر سرعت نسبی نزدیک شدن

١ 



 

 

 

 

 آزموناساس   4
 نمونه  سطح نمونه برروی   ثابتی از  بلندی  یک گلوله فوالدی از    رهاشدنوسیلۀ  ه  ضریب ارتجاع ب  

 .شود تعیین میگلوله  برگشت بلندی و اندازه گیری آزمون تحت

 از یمورد نتجهیزات  5
    دستگاه رها سازی گلوله  5-1
  استریزاجزای متشکل از دستگاه نیا

 .های تراز کننده قرار گرفته است   یک تکیه گاه فوالدی سنگین که روی پیچ-الف

 لهی بوسـ  کـه آهنربای الکتریکی متصل شده اسـت،        کی یک میله عمودی فوالدی که به آن         -ب

 . داشته می شودپایه نگهیک لولۀ راهنما و 

ق آهنربـای   یـ طر از آزمـون دسـتگاه   که بـه      متر لییم ١٩±٠٥/0ر  گلوله فوالد کروم با قط    -پ

 رهـا مـی شـود بـه        که وقتی  بت می شود  ثاخاص به صورتی محکم     در یک موقعیت     کییالکتر

  . سطح کاشی که بطور افقی قرار گرفته اصابت می کندسوی مرکز

  کـه مشـابه     مناسب دیگری  سامانه های  شماتیک دستگاه در شکل یک نشان داده شده است اما           

 . امکان کاربرد دارد دستگاه باشندنیا

 1دستگاه زمان سنج الکترونیکی  5-2
 رهاشـدن  فاصلۀ زمانی بین ضربه های اول و دوم ناشی از            ) میکروفن ( ر صداب که به وسیلۀ یک   

 . را اندازه گیری می کندآزمونگلوله روی نمونه 
                                                           

 قابلیت جایگزینی باهر سامانه دیگری که مشابه این - 1
 .کاربرد راداشته باشد را دارد



 

  ها آزمونه  6
  های مورد نیاز آزمونهتعداد  6-1

 های بـا انـدازه     کاشی. کاشی بریده می شود   ٥ که از  متر لییم ٧٥×٧٥ابعاد با   آزمونه ٥حداقل

 .کار برده شوده  است بنیز ممکنمتر لیی م٧٥* ٧٥های کمتر از 

 

 آزمون واحدهای  6-2
 می باشد که بر روی پایه بتـونی مسـتحکمی بوسـیلۀ             آزمون شامل نمونه های     آزمونواحدهای  

 .ثابت شده است صلبچسب رزینی اپوکسی 

 

 بلوک های بتونی 6-3
آمـاده گردنـد و     لی متر   یم) ٧٥*٧٥*٥٠(یبی   تقر اندازهبا   یی ها درقالبهای بتونی باید   بلوک

هـای بتـونی     روش زیر آماده سازی بلـوک     . یا به جای آن از قطعه های بتونی بزرگ بریده شود          

نیز می تـوان    گر  یداز سنگدانه های    اما. راتشریح می کند   شن ساخته شده اند   /متراکم که از ماسه   

ها یا قطعه هـای      بلوک. ندنباشولی ممکن است از نظر جذب آب سطحی، مناسب          استفاده کرد   

 سـنگدانه  از   قسـمت  ٥/٥ تـا    ٥/٤ از سیمان پرتلند با      قسمت وزنی با افزودن یک    باید  بتونی  

بطوریکـه  بـوده    میلـی متـر      8 تا   صفر شامل ماسه و شن با دانه بندی         د بای سنگدانه. ساخته شود 

اندازه ذرات زیر   مجموع  .  ایجاد شود  2 در شکل    ب و   الف محدوده های    منحنی پیوسته ای بین   

بـر   لـوگرم یک ٥00 حـدود    د میلی متر در یک مخلوط بتونی شامل سـیمان پرتلنـد بایـ             0/١٢٥

 .باشدمترمکعب 

 به هـم  کاملمخلوط به وسیلۀ همزن مکانیکی بطور .  باشد٥/0 د آب به سیمان  بای   وزنی نسبت

شـود و   می   موارسطح آن ه  هایی در اندازه های مورد نیاز ریخته و          می شود و داخل قالب    زده  



 

قطعه های بتونی قبل از خروج از       .  متراکم می شود    هرتز ٥٠لرزش   ثانیه روی میز     90به مدت   

 ٥٠±٥ و رطوبـت نسـبی    درجـه سلسـیوس   ٢٣±2 در دمـای   سـاعت  ٤٨قالب به مدت 

خروج قالـب دقـت شـود تـا نمونـه           هنگام  . تا به شرایط مطلوب دست یابند      گرفته قرار   درصد

در طی مراحل بعدی قطعه ها بایـد بطـور عمـود و بـا فاصـله                 . شود خارجبدون تنش از قالب     

 وسیسلسـ  درجه  ٢٠±٢ روز در آب با دمای ٦ و به مدت دنقرار داده شو نسبت به یکدیگر

بـرای  درصـد    ٥٠±٥و رطوبت نسـبی       ه سلسیوس   درج ٢٣±٢و سپس در هوای با دمای       

 .دن روز قرار گیر٢١مدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دستگاه رها سازی گلوله -1شکل 
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  لی متریم 8برای ماسه با حداکثر ذرات  درجه بندی منحنی -2شکل 

 
مورد  )1 – الف( شکل    و الفق با روش ارائه شده در پیوست        بمطا ه شد هیتهچنانچه سه نمونه    

 ٥/١ تـا ٥/0 دارای جذب آب سـطحی بـین       دی با سطح بتن پس ازچهارساعت    دنقرارگیر آزمون

های بتونی توسط روش تر نیاز        های بریده شده از قطعه     در ضمن بلوک  . باشد سانتی متر مکعب  

و رطوبـت    وسیسـ سلدرجـه    ٢٣±٢ در دمـای     ه ساعت ٢٤خشک شدن حداقل     دوره   کیبه  

عد
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وزن
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 )میلی متر(اندازه اسمی الکها 



 

 . را دارندآزموندر مراحل ری یگکاره بقبل از  درصد ٥٠±٥نسبی 

 

 چسب رزین اپوکسی 6-4
متشکل مناسب  چسب   . باشد که خاصیت انعطاف پذیری را زیاد کند        بییترکدارای   دچسب نبای 

ول ایـزو    که محصول واکـنش اپـی کلـرو هیـدرین و دی فنـ               بوده  رزین اپوکسی  قسمت دو   از  

پـر کننـدۀ    .  مـی باشـد    ، عامل سخت کننده که آمین فعال شده است        قسمتپروپان است و یک     

 یـا روش  ١که بـا روش شـمارندۀ کـالتر    مترکرویم ٥/٥اندازه ذرات  سیلیکاتی خالص با متوسط     

بطور دقیق با دیگـر تشـکیل دهنـده هـای موجـود بـه       ،  های مشابه دیگر اندازه گیری می شود        

 .نشودکه مخلوط حاصله جاری  ه طوریب مخلوط می شود ،ب استنسبتی که مناس

  هاآزمونهنصب  6-5
متـر روی سـطح بـاالیی از بلـوک       میلی2چسب رزین اپوکسی در یک الیه با ضخامت حدوداً  

فـوالدی یـا پالسـتیکی بـا         عدد فاصله انداز  سه   .یکنواخت پخش شود   بطور و بتونی قرارگرفته 

  لبه قرار می گیرد به این ترتیب هرقطعـه طـوری قـرارداده مـی                در مرکز سه   مترلی  یم ٥/١قطر

 را طوری تحت فشار قرار دهیـد      آزموننمونه  .  بعدی آن را فراهم کند     کردن شود که امکان جدا   

 قبل از های اضافی در گوشه ها        چسب .که رویه مناسب به باال و رویه دیگر داخل چسب باشد          

  .دی بتراش،دیآنکه فاصله اندازها را جدا کن

 ٥٠±٥رطوبت نسـبی     ووس  یدرجه سلس  ٢٣ ± ٢در دمای    آزمونانجام  بل از    ، ق  را آزمونه

 .به مدت سه روز قرار دهید درصد

باشـند اول   لـی متـر     ی م ٧٥×٧٥ شوند کوچکتر از     آزمون دهایی که بای   اگر اندازۀ اضالع کاشی   

هـای بریـده،      سطح بلوک منطبق کنید و با استفاده از تکـه هـای کاشـی              کاشی را بر مرکز   مرکز  

 .را کامل کنیدلی متر ی م٧٥×٧٥معادل  محدوده ای

                                                           
1- Coulter Counter 



 

 

 

 :روش کار 7
کـه میلـۀ     های تراز کننده تنظیم کنید بطـوری       را بوسیلۀ پیچ  ) 1-٤بند(دستگاه رها کننده گلوله     

هنربای الکتریکی قرار دهید که گلوله       را طوری زیر آ    آزمونه. فوالدی در حالت عمود قرار گیرد     

 در آزمونـه . کند شده برخورد ثابتفوالدی که از آهنربای الکتریکی رها می شود به مرکز نمونه          

طوری قرار می گیرد که رویه مناسب به سمت باال بوده و در حالت افقی قـرار                  مورد نظر محل  

  رها کنیـد و اجـازه  آزمونمورد نه  یک متری بر روی سطح نموبلندیگلوله فوالدی را از   . گیرد

 بوسیلۀ آشـکار سـاز     لی متر یم ± ١دقتمیزان برگشت گلوله را با      . کنددهید تا گلوله برگشت     

 . را محاسبه کنید)e( و ضریب ارتجاعدیکنمناسب اندازه گیری 

ها  های بین برگشت   انزم. کند دهیدتا برای بار دوم برگشت       هبه گلوله اجاز   دیتوانی   م نیهمچن

سپس ضریب ارتجـاع     بازگشت و    بلندیتا نزدیک به یک هزارم ثانیه یادداشت کنید و میزان           را  

 .را محاسبه کنید

  توانـد  مـی .  بازگشت یا فاصلۀ زمانی بـین دو ضـربه را تعیـین کنـد              بلندیهر روشی که میزان     

  .مناسب باشد

ی مویی که نمی توان     اه همۀترک .ماییدرک بررسی ن  تسطح کاشی راازلحاظ عالئم فرورفتگی و     

آنها را از فاصلۀ یک متری با چشم غیر مسلح دید و یـا افـراد عینکـی بـا عینـک نمـی تواننـد                          

 مجازها مورد توجه قرار گیرند، اما        ریدگیپ لب   . شود ه می شود صرف نظر    یتوصمشاهده کنند   

  . شودصرف نظر درجه بندی  هنگاماست

 .شود تکرار آزمون  مراحل ها تمامآزمونه ریسا برای

 

 



 

 محاسبات 8
 .زیر محاسبه می شودطه طبق رابضریب ارتجاع ناشی از برخورد گلوله با یک سطح ثابت افقی 

u
ve = 

  :که در آن 

v :  سرعت برگشت 

  u:   رهاشدنسرعت 

 :درجایی که

2

2

2
mghmv

= 

2
2ghv = 

 :که در آن

m : جرم گلوله بر حسب گرم 

2
h:  وسانتی متر برگشت بر حسب بلندی  

g  :  است)هی ثانمجذور بر متر انتی س٩٨١(شتاب جاذبه زمین . 

 و

1

2

2
mghmu

= 

1
2ghu =  

 :که در آن 

1
h  :بوده سانتی متر بر حسب رهاشدن بلندی  

                                        دشوری می یجه گینت و
1

2

h
he = 

تعیـین   برگشـت ن بین دو    ا دوباره گلوله و تعیین زم     برگشت برگشت با منظور کردن      بلندیاگر  



 

 عبارت است از شود معادله حرکت 

2

2

2

gtuh += ° 

 :که در آن

u0 :  گشتبر بلندیسرعت در ماکزیمم)u0=0(و  

t :  همان
2

Tوقتی که  .( استT  ه باشد ی برحسب ثانبرگشتزمان بین دو( 

2       : از اینرو

2
6122 Th .=  

 

 1سنجیبر 9
طبـق  ( B1a های بدون لعاب گـروه     با استفاده از کاشی   ) ٥ -٥  بند مطابق ( آزمون مجموعه ٥

کـه دارای سـطوح     ) لی متر یم ٨±٥/0 و ضخامت    %٥/0با جذب آب زیر     ( )1-2استاندارد بند 

 برگشت بلندیمیانگین  . انجام شود  7بند مطابق با    آزمونشده و   آماده   بوده،صاف  
2
h د بای 

 .است ٨٥/0±0١/0 نابراین ضریب ارتجاعیمتر باشد ب  سانتی )٥/٧2±٥/١ (

 :آزمونگزارش  10
 : باید شامل اطالعات زیر باشدآزمونگزارش 

 9169 -5 ملی ایران شماره  طبق استانداردآزمونانجام : الف 

 توصیفی از کاشی ها: ب 

  شده آزمون نمونه ٥ضریب ارتجاعی هر یک از  : پ

 تجاعیمیانگین ضریب ار : ت

 شودفرورفتگی یا ترک که درنمونه ها مشاهده هر گونه  : ث

 .شگریامضای آزما نام ونام خانوادگی و :ج
                                                           

1- calibration 

٩ 



 

 
 الف یوستپ

 )اطالعاتی(
 بتونی  قطعاتا ی تعیین جذب آب در سطح بلوک ها

  حداقل مقدار ممکن از یک مـاده مناسـب   با)1-الف( یک استوانه مدرج شیشه ای مطابق شکل 

که جهت آب بنـدی     اجازه دهید تا این ماده      . دیکنوآب بندی   به سطح بتن متصل      اره  یاطراف پا 

 .خشک شود ،استفاده شده

یـک ، دو ، سـه   گذشت سطح آب را بعد از   .استوانه مدرج را تا نقطۀ صفر با آب مقطر پر کنید          

. دیـ به دسـت آور   ثبت کنید و یک منحنی از جذب آب سطحی بر حسب زمان             و چهار ساعت    

ـ را   سـاعت    ٤و میانگین جذب آب سطحی پس از        داده   قرار   آزموننمونه را مورد    سطح سه    ه ب

 .آورید دست



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢

۴

٣

١

٠

  میلی متر مربع707= مساحت سطح 

٣٠
ى 
يل
 م
 مرت

١۴
٢

 
مرت
ى 
يل
م

 

 ١١= قطر خارجى 
مرت ميلى

 ٢١= قطر خارجى 
مرت ميلى

 ٨ = داخلىقطر 
مرت ميلى

 ۴١= قطر خارجى 
مرت ميلى

  دستگاه اندازه گیری جذب آب سطحی بلوک ها وقطعات بتنی-1.شکل الف

  میلی متر30= قطر داخلی 
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